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69-ieji leidimo metai

Sveikinimai
http://www.anyksta.lt

Primename, kad per mūsų laikraštį galite
pasveikinti savo artimuosius vestuvių,
jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
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Sistema – dirbtinai „suplokštinta“
Danielius BINKYS, buvęs
„Anykštos“ žurnalistas: „Manau, kad Lietuvos ekonomika
nėra tokia stipri, kad užtikrintų pensininkams orią senatvę.“
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šiupinys
SUTIKTUVĖS. Sausio 14 d.,
šeštadienį, 14 val. Anykščių L. ir
S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje
Muziejus rengia naujausio leidinio dr. Ingos Liepaitės ir Antano
Verbicko studijos „Antano Baranausko asmeninė biblioteka“ sutiktuves. Popietėje dalyvaus knygos autoriai, Vilniaus universiteto
mokslininkai prof. habil. dr. Domas Kaunas ir doc. dr. Alma Braziūnienė bei Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Reda Griškaitė. A. Baranausko
muzikinį talentą primins Anykščių
muzikos mokyklos mokinys Nedas
Raugalė (gitara) ir mokytojai Lina
Sutkienė (smuikas) bei Justinas
Kanaporis (gitara).

Kiškių sukilimas

Dėl potvynio teko išjungti
apšvietimą pėsčiųjų take

Susitikimai. Šią savaitę du iš
daugelio rajono mero Kęstučio
Tubio susitikimų bus su policininkais. Antradienį meras susitiks su
Anykščių rajono policijos komisariato viršininku Rimantu Čepuliu,
o trečiadienį Utenoje dalyvaus
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato organizuojamame ataskaitiniame pasitarime.

6 psl.

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt
Užėjus šalčiams, penktadienį
ištvinusi Šventosios upė apsėmė beveik 2 milijonus eurų
kainavusį Šventosios upės kairiojo kranto pėsčiųjų ir dviračių taką Anykščiuose, žemiau
užtvankos.
Vanduo Šventojoje labiausiai kilo penktadienį.
Pasak Anykščių hidrometeorologijos posto stebėtojo Petro Buterlevičiaus, Šventosios vanduo
žemiau užtvankos, ties Dainų slėniu, patvenktas plaukiančio ižo
pradėjo kilti penktadienį, apie 11
val. 30 min., ir 20 valandą pakilo
217 cm ir apsėmė pėsčiųjų taką.

SUSITIKIMAS. Sausio 12 d. 16
val. Anykščių koplyčioje įvyks susitikimas su saugumo generolu Gediminu Grina, kurį rengia “Anykščių
akademija”. Paskaitos tema “Nuo
kraštotyrininko iki Šerloko Holmso”.
Dirba. Buvęs Seimo narys Ričardas Sargūnas įsidarbino Utenos
socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams.
R. Sargūnas šią darbo vietą gavo
po konkurso.

Irena ANDRUKAITIENĖ:
Praėjusių metų pabaigoje
Anykščių politinį gyvenimą paįvairino liberalai, savo
veiksmais priminę mums vaikystėje skaitytą nuotaikingą
Kazio Binkio poemą vaikams
„Kiškių sukilimas“.

Anykščių hidrometeorologijos posto stebėtojo nuomone, potvyniai Šventosios upėje buvo ir bus ir
tai nebuvo jokia naujiena prie pat vandens Pėsčiųjų ir dviračių taką suprojektavusiems jo autoriams. Vanduo prieš ir už užtvankos beveik susilygino.

Ramus senolių kaimas prie Nevėžos

4 psl.
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Vienas didžiausių Kurklių seniūnijos Kurklių II kaimas glaudžiasi prie pavasariškai patvinusios Nevėžos upelės.
Pasak šiame kaime gyvenančio Kurklių seniūnijos seniūno Algimanto Jurkaus, nors didžioji gyventojų dalis - čia įsikūrę kolūkmečio atėjūnai, žmonės itin draugiški, gerai sutaria tarpusavyje, daugelį problemų išsprendžia kartu su garbaus amžiaus sulaukusiu
seniūnaičiu Leonu Leščium.
Kaime gyvenamąją vietą deklaruoja 174 gyventojai, tačiau gyvena mažiau, nes dalis deklaruojančių dirba užsienyje arba šalies miestuose.

Šviesa. Svėdasų seniūnijos Daujočių bendruomenė pareiškė norą,
kad kaimo kalėdinės eglės giriliandos šviestų ir po Trijų karalių. Bendruomenės pirmininkas Aleksas
Aleksiūnas juokauja, kad tai padės
išspręsti ir dar vieną problemą –
kaime bus šviesiau, nes čia neapšviečiamos gatvės.
Kartingai. Sausio 14 dieną
Anykščių kartodrome vyks kartingo
„LKF Žiemos taurės“ 2-ojo etapo
varžybos. Sportininkai žada rungtyniauti net ir spaudžiant speigui.

Antruose Kurkliuose gyvenanti
Aldona Papšytė bibliotekininke
dirba ketvirtą dešimtmetį
.

Per kaimą vandenis plukdo Nevėža.

5 psl.
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Tapo vakarietiški

Rytis KULBOKAS

Per 2016 metus Anykščių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
(PGT) rimtai atsinaujino ar papildė materialinę bazę. Tokių pokyčių rajono ugniagesiai neturėjo jau seniai.

Be to, kad pernai ugniagesiai persikėlė į naujas patalpas, per metus
ugniagesiai gavo du naujus automobilius – cisternas: „sunkiosios“
klasės „Scania“ ir „vidutinės“ klasės „Renault“. „Sunkusis“, 24 tonas
sveriantis „Scania“ gali verži 7 tonas
vandens ir efektyvumu gaisravietėje,
pasak Anykščių PGT viršininko Sauliaus Slavinsko, atstoja tris automobilius. 13 tonų sveriantis „Renault“
gali vežti 3 tonas vandens. Be šių au-

spektras

rytis.k@anyksta.lt

tomobilių ugniagesiams tarnauja dar
vienas „Renault“, o rusiškas „Zil“ iš
anykštėnų bus paimtas. Tad, galima
sakyti, kad pirmą kartą po nepriklausomybės Anykščių PGT visiškai
perėjo prie vakarietiškos technikos.
Beje, dar vieną mažai eksploatuotą
automobilį Anykščių savivaldybė
nupirko Viešintų ugniagesių komandai.
Be automobilių ugniagesių gelbėtojų materialinė bazė pasipildė

ir kitomis gelbėjimo priemonėmis.
Anykščių savivaldybė nupirko gelbėjamąjį batutą – pagalvę, kurio iki
šiol ugniagesiai neturėjo. Ant jo,
esant būtinybei, žmogus gali šokti
net iš penkiaaukščio namo. Pasak
S. Slavinsko, yra tokių vietų, kur
ugniagesių gelbėjimo kopėčios gali
nepasiekti, ten batutas – pagalvė
būtų labai naudinga.
Ugniagesiai gelbėjimo darbams
gavo ir „sauso“ tipo (neperšlampantį) kostiumą. Vieną tokį kostiumą
gelbėtojai jau turėjo, bet antras padidina pačios gelbėjimo komandos
saugumą.

Varžybomis pagerbtas treneris
Sausio 3-4 dienomis „Nykščio namų“ arenoje vyko trenerio Povilo Kūgio atminimui skirtas krepšinio turnyras, kuriame varžėsi
2005 m. gimę ir jaunesni berniukai ir mergaitės.

Vaikų varžybų geriausius žaidėjus ir komandas apdovanojo legendinis krepšininkas Sergejus Jovaiša.

Alfredo MOTIEJŪNO nuotr.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Ir berniukų, ir mergaičių varžybose dalyvavo po keturias komandas, abu turnyrus laimėjo Ukmergės sportininkai, o abi Anykščių
komandos užėmė trečiąsias vietas.
Anykštėnės pralaimėjo ukmergiškėms 30-33, nusileido kupiškėnėms 28-40 ir 37-31 įveikė
Molėtų komandą. Berniukai žaidė
tik po dvejas rungtynes. Pusfinalyje mūsiškiai 52-54 pralaimėjo
visaginiečiams, o rungtynėse dėl
trečiosios vietos 58-45 įveikė kupiškėnus. Beje, antrąją vietą užėmusios Visagino komandos žaidėjas T. Gasparavičius per dvejas
rungtynes pelnė 72 taškus, o visi
kiti komandos žaidėjai kartu sudėjus - 16.
Iš anykštėnų geriausiu žaidėju

„Nežinau ar bus dar tokių
metų“, - apie Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
materialinės bazės atnaujinimą ir papildymą „Anykštai“
sakė jos viršininkas Saulius
Slavinskas.
pripažintas K. Girnius, o tarp mergaičių išskirtos trys anykštėnės:
Samanta Esmantaitė, Gytė Pupelytė ir Rusnė Žarskutė.
Turnyro uždaryme dalyvavo P.
Kūgio bendražygiai, o komandas
apdovanojo Sergejus Jovaiša.
Seimo narys S. Jovaiša – Pasaulio ir Europos čempionas, dviejų
olimpiadų prizininkas. Jis – garsiausias pernai mirusio trenerio
P.Kūgio mokinys.
P. Kūgys 1954-1956 metais dirbo „Anykštos“ pirmtako „Kolektyvinio darbo“ redakcijoje. O nuo
1960-ųjų iki 2004-ųjų jis treniravo
Anykščių vaikus – dirbo kūno kultūros mokytoju, sporto mokyklos
direktoriumi, treneriu.
1980 m. P. Kūgiui suteiktas Lietuvos nusipelniusio trenerio vardas
P. Kūgys sudarė ir išleido enciklopedinį leidinį „Anykščių krašto
sporto istorija“.

Šventinio „Anykštos“ konkurso
dalyviai stebino originalumu
Baigėsi kalėdinės šventės, o kartu su jomis – ir šventinis „Anykštos“ konkursas, kuriame šįsyk portalo anyksta.lt skaitytojus kvietėme pasidalinti mintimis ir nuotraukomis apie tai, kaip jie per
šventes puošia savo namus, kokias puoselėja kalėdines tradicijas.
Išrinkti konkurso nugalėtoją buvo
išties nelengva. Ne tik mus, bet ir portalo anyksta.lt skaitytojus sužavėjo
daugiau nei 5000 lempučių papuoštas Sauliaus Vaitkūno kiemas, Editos
Zlatkutės įamžintos Kūčios (smagu,
kad skaitytojos atsiųstose nuotraukose matyti ir žmonės), dėkojame
ir nuolatinei konkursų dalyvei Dalei
Bražionytei bei visiems, kurie šventiniame šurmulyje surado minutę šventiniam „Anykštos” konkursui.
2017 metų laikraščio „Anykšta“
prenumeratą dovanojame nuolatinei
„Anykštos“ konkursų dalyvei Renatai
Baltakyte, pernai laimėjusiai laikraščio
velykinio konkurso prizą. Skaitytoja
ne tik atsiuntė šūsnį puikių nuotraukų,
tačiau ir kūrybingą aprašymą.
“Ech tos Kalėdos, visų jos labai
laukiamos. Mums tai didelė šeimos
susiėjimo, pabendravimo šventė su
savo daug metų išsilaikiusiomis to-

mis pačiomis tradicijomis. Kai sužibus vakarinei žvaigždei į tėvų namus
visi sugrįžta susėsti už bendro stalo,
padengto balta linine staltiese, kai ant
stalo puikuojasi 12 tradicinių patiekalų, tyliai plazdena žvakelių liepsnos,
kai vyriausias šeimos narys perskaito
maldą ir visi dalijasi Kalėdaičiu, linkėdami sveikatos ir sėkmingų sekančių metų. Vėliau visi kartu einame
išklausyti Kūčių vakaro mišių mažoje miestelio bažnytėlėje. Tas Kūčių
vakaras tiesiog yra kupinas laukimo,
susikaupimo, o Kalėdų rytas visada
kupinas džiugesio, dovanų, giminaičių aplankymu. Kalėdų dienos gražiausias momentas visada būna Kalėdų senelio viešnagė savo ir kaimynų
namuose.
Kaip ir kiekvieni namai, taip ir
mūsų namai visada puošiasi per
šventes. Kai vieni ima gražintis parduotuvėse esančiomis kalėdinėmis

2017 metų laikraščio „Anykšta“ prenumeratą dovanojame Renatai Baltakyte, kuri ne tik atsiuntė šūsnį puikių nuotraukų, tačiau ir kūrybingą aprašymą, kaip papuošė savo namus.
Renatos BALTAKYTĖS nuotr.

dekoracijomis, tai mūsų šeimoje jau
daug metu yra stengiamasi daug ką
pasidaryti savo rankomis. Pirmiausiai pradedam puošimą nuo įėjimo į
namus. Prie lauko durų yra pastatoma
rankų darbo eglutė iš eglišakių ir apipinami turėklai, prie durų kabinamas
kalėdinis vainikas, jog kiekvienam atėjusiam atsispindėtų šventinė dvasia.
Namuose taip pat pasistatome pačių
pagamintą rankų darbo eglutę. O kaip
tikrosios Kalėdos be namuose keptų

Mieli anykštėnai,
nuoširdžiai sveikinu visus su Laisvės gynėjų diena! Prisimindami sausio
13-osios įvykius, kartu padėkokime visiems, kovojusiems už Lietuvos laisvę, norą gyventi nepriklausomoje Lietuvoje. Linkiu visiems vienybės, santarvės ir darnos.
LR Seimo narys Sergejus Jovaiša

kalėdinių sausainių, jie taip pat tampa
namų puošybos akcentu. Ruošiantis
Kūčių ir Kalėdų stalą, visada stengiamės, jog jį puoštų kalėdinis vainikas, o ateisiančius svečius pasitiktų
puošnūs stalo akcentai. Languose ant
palangių apsigyvena nerti balti angeliukai. Lauke aplink namus kabiname
daug lempučių, jog ir aplinkiniams
pasižiūrėjus kvepėtų Kalėdomis”, rašė R.Baltakytė.
-ANYKŠTA

Šalčiai. Į didžiąją dalį Lietuvos
atkeliavus šalčiams, į kai kurias ligonines jau pakliuvo pirmieji galūnes
nušalę pacientai, dauguma jų - neblaivūs, asocialūs asmenys, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos.
Visgi nušąla galūnes ne tik asocialūs,
bet ir ligoti, senyvo amžiaus ar tinkamai savimi nepasirūpinantys žmonės.
Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus pavaduotoja
Vanda Pumputienė įspėja, kad ypač
pavojinga per šalčius “šildytis” alkoholiu, mat jis išplečia kraujagysles, ir
tuo metu pojūčiai “atbunka” - organizmas realaus šalčio nejunta.
Šalčiai I. Europą užklupusi šalčio
banga Lenkijoje pareikalavo dar dešimties gyvybių, o nuo lapkričio mirusių žmonių skaičius išaugo iki 65,
Kai kuriuose Lenkijos regionuose
temperatūra nukrito žemiau 20 laipsnių šalčio. Sekmadienį Lenkijoje speigo aukomis tapo daugiausiai žmonių
šią žiemą. „Vakar nuo šalčio mirė dešimt žmonių“, – rašoma pirmadienį
Valstybinio saugumo centro (RCB)
paskelbtame pareiškime. Jame priduriama, kad nuo lapkričio 1-osios dėl
hipotermijos mirusių žmonių skaičius
išaugo iki 65. Praėjusi žiema Lenkijoje buvo palyginti švelni, tačiau visgi
nusinešė 77 gyvybes. 2013-2014 metais šalčio aukomis tapo 78 žmonės,
o dar metais anksčiau – 177. Visoje
Europoje šalčiai nusinešė mažiausiai
33 gyvybes; daugelis aukų – migrantai ar benamiai.
Žurnalistika. Nuo pareigų vykstant tarnybiniam tyrimui nušalintas
Valstybinės mokesčių inspekcijos
(VMI) vadovas Dainoras Bradauskas
teigia kai kuriuos tyrimo klausimus
nesunkiai galintis paneigti faktais.
O su „MG Baltic“ viceprezidentu
Raimondu Kurlianskiu teigia susitikinėdavęs kaip su žurnalistu.„Aš atsakysiu į klausimus oficialiai, ten bus
daugiau atsakymų ir ten yra klausimų,
kuriuos aš tikrai nesunkiai paneigsiu
faktais“, - interviu BNS pirmadienį
sakė D.Bradauskas.
Telefonai. Prieš teismą stos trys pataisos namuose bausmes už anksčiau
padarytus nusikaltimu atliekantys
vyrai ir vieno jų žmona. Ikiteisminio
tyrimo metu nustatyta, kad Kybartų
pataisos namuose bausmę atliekantis
23 metų Jurbarko rajono gyventojas,
veikdamas kartu su ten pat bausmę atliekančiu 24 metų Šiaulių rajono gyventoju ir tuo metu laisvėje buvusiu
23 metų šiauliečiu bei Marijampolėje
gyvenančia savo žmona, veikdami
grupėje apgaule įgijo svetimą turtą.
Jie kaltinami neteisėtu disponavimu
elektroninės mokėjimo priemonės
duomenimis, jų panaudojimu, sukčiavimu ir neteisėtu prisijungimu prie
informacinės sistemos. Edita Karklelienė - “Sukčiams ir kalėjimo sienos
įveikiamos”.
Sprogimas. Šiaurės Sinajuje
mirtininkui pirmadienį nukreipus
sprogmenų prikrautą šiukšliavežę
į Egipto saugumo pajėgų sargybos
postą prie policijos pastato žuvo mažiausiai devyni žmonės, dar 10 buvo
sužeisti, pranešė pareigūnai. Pasak
saugumo pareigūnų ir medikų, po
šios atakos al Arišo mieste driokstelėjo keli mažesni sprogimai, kai
kaukėti kovotojai paleido raketinių
granatsvaidžių sviedinius į karius
prie minėto kontrolės posto.Sprogimai sugriovė tris policijos pastato
perdangas. Iš po griuvėsių buvo ištraukti devyni lavonai, bet baiminamasi, kad aukų bus daugiau. Į ligoninę buvo išvežti 10 sužeistųjų.

KOMENTARAI
IŠ
ARTI
SITUACIJA

spektras
Taškai. Turkijos vyrų krepšinio čempionate sekmadienį Ušako “Muratbey Sportif” komanda
su Šarūnu Vasiliausku namuose
82:87 (24:33, 17:18, 20:16, 21:20)
pralaimėjo “Gaziantep Basketbol”
ekipai. Š. Vasiliauskas per 32 min.
pelnė 16 taškų (dvitaškiai 3/6, tritaškiai 2/8, baudos 4/4), atkovojo
2 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius
perdavimus, suklydo 1 ir prasižengė 3 kartus. Stambulo “Darussafaka Dogus” (Turkija) komanda,
kurios trenerio asistentu dirba Kęstutis Kemzūra, savo aikštėje 97:75
(18:12, 32:24, 21:18, 26:21) nugalėjo “Demir Insaat Buyukcekmece” ekipą. “Darussafaka Dogus”
(10 pergalių/4 pralaimėjimai) turnyro lentelėje užima trečiąją vietą,
o “Muratbey Sportif” (4/10) ekipa
yra 14-a.
Žūtis. Kinijos centriniame regione anglių šachtoje įgriuvus
skliautui ir išsiveržus dujoms,
žuvusiųjų skaičius išaugo iki 12,
penktadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Valstybinis transliuotojas CCTV ketvirtadienį pranešė,
kad išsiveržimas šachtoje Dengfengo mieste Henano provincijoje
įvyko trečiadienį vakare ir kad tuo
metu po žeme dirbo 51 darbininkas. Anksčiau buvo pranešta, kad
39 darbininkai saugiai evakavosi,
septyni žmonės įstrigo, o dar penki
– žuvo. Vėlesniuose pranešimuose
patvirtinama įstrigusių septynių
darbininkų žūtis. Valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“ pranešė,
kad darbininkai vykdė priežiūros
darbus siurblių skyriuje.
Mirtis. Likus vos dienai iš 15ojo euro gimtadienio, eidamas 78uosius metus mirė vienu iš euro
architektų laikomas Henningas
Christophersenas. Danijos politikas ėjo šalies užsienio reikalų ir
finansų ministro pareigas prieš tapdamas už ekonomikos ir monetarinės politikos klausimus atsakingu
Europos komisaru. Jis suvaidino
vieną svarbiausių vaidmenų sukuriant bendrą Europos valiutą.
Sulaikė.
Prancūzijos policija, tirianti pernai spalį sostinėje
įvykdytą JAV televizijos realybės
šou žvaigždės Kim Kardashian
(Kim Kardašian) apiplėšimą, pirmadienį paryčiais Paryžiaus regione dėl
šio nusikaltimo sulaikė 16 asmenų,
pranešė šaltiniai teisėsaugos institucijose. K.Kardashian buvo apiplėšta, kai atvyko į Paryžių stebėti mados savaitės renginių. Į prabangius
žvaigždės viešbučio apartamentus
įsiveržusi grupė ginkluotų ir kaukėtų
plėšikų ją surišo ir pavogė papuošalų už maždaug 9 mln. eurų. 36 metų
K.Kardashian praėjusį savaitgalį po
kelis mėnesius trukusios tylos viešai
prabilo apie šį incidentą ir sakė labai
bijojusi, kad plėšikai ją nužudys
Pinigai. Suomijos vyriausybė
pradeda naują eksperimentą socialinio aprūpinimo srityje, informuoja BBC. Nuo sausio 1 d. kai kuriems bedarbiams bus užtikrintos
garantuotos minimalios pajamos iš
valstybės iždo - be jokių konkrečių
iškeltų sąlygų. Apie du tūkstančius
bedarbių gaus beveik 600 JAV dolerių per mėnesį savo poreikiams
patenkinti. Maža to, iš jų nebus reikalaujama įrodyti, kad jie aktyviai
ieškosi darbo. Šiuo eksperimentu
siekiama nustatyti, ar šie žmonės
suras darbą greičiau nei tie, kurie
gauna įprastas bedarbio pašalpas.
Parengta pagal BNS
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Sistema – dirbtinai „suplokštinta“
Nuo sausio 1–osios vidutinė senatvės pensija vidutiniškai didėja 20 eurų – nuo 268 iki 288 eurų. Nepaisant didėjimo, senatvės
pensija išlieka viena mažiausių tarp Europos Sąjungą sudarančių
valstybių.
Kaip manote, ar 20 eurų didėjimo užtenka, kad kompensuotų
augančias kainas? Kokia pensija turėtų būti, kad užtikrintų orią
senatvę?

Kaip graikų

Zenonas MAMENIŠKIS, buvęs Anykščių šaulių kuopos vadas:
- 20 eurų tikrai neužtenka. Kainos padidėję, kas buvo prie lito,
tai dabar prie euro, liko tie patys
skaičiai. Visur tai matosi.
Kokia pensija turėtų būti? Panašiai, kaip gauna graikai. Tikrai nesiskųstumėme ir netriukšmautume
gaudami tokią pensiją. O jei rimtai, kad vadintume oria, tai turėtų
būti didesnė tris kartus už dabartinę. Tada jau būtų galima šiek tiek
atostogauti, šiek tiek pakeliauti.

Problema vaistų kainos

Algimantas DAČIULIS, buvęs Anykščių rajono vadovas:
- Mūsų pensijos mažos. 20 eurų
kompensuoti augančioms kainoms

savaitgalio diskusija

pagal dabartines kainas, o ypatingai vaistų, nepakanka. Nesakyčiau,
kad problema maisto produktų
kaina, bet vaistai ir paslaugos labai brangios, brangi šiluma.
Pagal dabartines sąlygas mažiausiai pensija turėtų būti 500
eurų. Jei du šeimos nariai gautų po
500 eurų, tai, manau, kad tai būtų
šis tas. Tai pačiais kukliausiais
skaičiavimais. Kalbant apie orų
gyvenimą, kaip kas tą orų supranta.
500 eurų sakau jau negalvodamas
apie sanatorijas ar turistines išvykas, tai tik tam, kad būtų galima
nueiti į kultūros namų renginį, gal
kokį kino seansą aplankyti. Labai
gerai, kad naujoji valdžia pensijas
žada kažkiek didinti kasmet, kad
žada gerinti mokesčių surinkimą.
Juk jei surinks didesnį biudžetą,
bus daugiau priemonių ir pensijas
didinti.

Sunkiau
jauniems

Danielius BINKYS, buvęs
„Anykštos“ žurnalistas:
- Manau, kad Lietuvos ekonomika nėra tokia stipri, kad užtikrintų
pensininkams orią senatvę. Man
pačiam reikia daug pinigų išleis-

@ NAUJA KOMANDA: „Vienas patarinės sankryžų stebėjimo
klausimais. Kitas gyvulininkystės
padargų įsigijimo klausimais. Bet
svarbiausia, man labiausiai patiks
komandinis darbas su ja – „Aš
duosiu komandas, o jie vykdys.“
@ Juozas: „Nenoriu įžeisti nei
vieno, nei kito patarėjo, manau, jie
protingi ir išsimokslinę žmonės,
bet patarėjui reikia turėti dar ir kitokios patirties, kitų savybių. Kad
patarinėti rajono vadovui ar vykdyti jo pavedimus reikia vienam jų

Tai – juntamas
padidinimas

Juozas RATAUTAS, buvęs
„Sodros“ Anykščių teritorinio
poskyrio vadovas:

- Manau, tas padidėjimas 20
eurų yra nemažas (juk pavertus
litais tai beveik 70 litų). Buvo grupė padidėjimų, kurie buvo labai
simboliški, o čia jau ženklu. Lieka
laukti dar vieno padidėjimo, buvo
pažadai nuo liepos pirmos, dabar
lyg ir nuo kitų metų sausio 1 d.
Man atrodo, kad būtų daug svarbiau pensiją susieti su ekonomine
situacija ar ekonominiais rodikliais.
Jei ekonominiai rodikliai, pavyzdžiui, infliacija, didėja, tai pensija
turėtų taip pat didėti. Jei pensija priklausytų nuo ekonominės situacijos,
o ne politinės valios, žmogus galėtų
saugiai jaustis ir planuoti, kainų didėjimas nebūtų toks baisus. Sakyčiau, kad tai būtų socialiai teisingesnis sprendimas. Žinoma, turėtų būti
saugikliai, kad pensijos nemažėtų.
Teko girdėti puse lūpų, kad Vyriausybėje apie tai diskutuojama.
Kiek užtenka oriai senatvei – labai subjektyvus dalykas. Vienam ir
šimtas eurų dideli pinigai, o kitam ir
milijonas mažai. Priklauso nuo daug
ko. Kokia turėtų būti? Manau, orientacija turėtų būti į Europos Sąjungos
valstybes. Mano bičiuliai Vokietijoje
gauna po 1300 eurų. Jie laisvai pragyvena, perka prekes ir paslaugas,
keliauja po užsienį ir labai džiaugiasi gyvenimu. Žinoma, tokiai
pensijai pasiekti labai daug trūksta.
Gal pensija turėtų būti 60 procentų
vidutinio turėto atlyginimo. Gal to ir
reikėtų siekti. Dabar vidutinė pensija mūsų rajone nesiekia 40 procentų
nuo turėto atlyginimo dydžio. Naujajame socialiniame pakete panašūs
principai numatyti. Dabartinė mūsų
sistema yra dirbtinai „suplokštinta“
– kuo daugiau gaudavai dirbdamas,
tuo mažiau santykinai gausi pensijos
ir atvirkščiai. Manau, kad tai socialiai neteisingas įstatymas, neskatinantis investuoti į savo pensiją. Pensijos pririšimas prie turėtų pajamų,
paprastesnė pensijos skaičiuoklė,
žinojimas, kiek gautų, skatintų žmogų mokėti mokesčius ir investuoti į
savo ateitį.
-ANYKŠTA

Apie naująją mero komandą – portalo
anyksta.lt skaitytojai

Praėjusią savaitę rajono meras Kęstutis Tubis pristatė naujus
savo komandos narius. Mero patarėju dirbs „valstietis“ Dominykas Tutkus, o nuolatiniu savivaldybės administracijos direktoriumi bus siūlomas Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjo pareigas užėmęs Audronius Gališanka. Kaip vertinate tokį mero pasirinkimą?
Ar jis jums buvo netikėtas, o gal tai iš anksto prognozavote? Ar,
jūsų manymu, D. Tutkus ir A. Gališanka yra tinkami užimti šias
pareigas? Ko tikitės iš naujos rajono vadovų komandos?
@ Ona: „Tikimės, kad nekliudys merui daryti tai, ko jis nori, o
vedėjas viską įsirašinės.“

ti vaistams, bet mūsų amžiuje, ko
gero, daugumos sveikata prasta ir
tenka griebtis vaistų. Visi turim savų
bėdų, bet, sakyčiau, reikėtų įteisinti
eutanaziją, tai vienas dalykas, o kitas dalykas – susiduriu su jaunomis
šeimomis ir žinau, kaip sunkiai jos
gyvena. Viena moteris (augina tris
vaikus), pavyzdžiui, iš manęs nuolat skolindavosi, pasiskolina ir atiduoda, o tada vėl skolinasi. Norėjau
pasakyti, kad jaunos šeimos labai
sunkiai išlaiko vaikus, jei gauna minimalų atlyginimą, jiems pinigų reikia labiau. Juk vaikai – mūsų ateitis.
Jei vaikai negali normaliai pavalgyti, trūksta elementarių dalykų, tai
ko stebėtis, kad paskui iš šauktinių,
kurie, atrodo, jog atėjo tarnauti savo
noru, 40 procentų netinkami karinei
tarnybai? Jei nuo mažens stinga paprasčiausių būtinų dalykų, kokie iš
jų išaugs kariai?
Įvairiems žmonėms, žiūrint pagal aplinkybes, ori pensija būtų
labai skirtinga. Bet jei neturint
santaupų, turto ir sunegaluojant –
pensija turėtų būti bent minimalaus
atlyginimo dydžio, arti keturių šimtų eurų dydžio. Tai labai kukliai,
bet pakenčiamai. Kalbant apie orią
senatvę, žmogus turėtų laisvai prieiti prie interneto, turėti galimybę
susiskambinti su užsieniu, kur kiekvienas turim giminaičių, o kartais
ir labai artimų.

būti geru teisės, valstybės tarnybos
specialistu, kitam - galbūt, sėkmingos verslo patirties turinčiu žmogumi. Jų darbas, patarimai, siekiai
turi būti nukreipti į rezultatą, kurį
turi užsibrėžęs meras ir jo komanda. Dabartinėje situacijoje labai
pravartu būtų vadovui turėti ne tik
apmokamų pagalbininkų, bet ir visuomenininkų, kurie savo pagalba,
patarimais ar kitu indėliu padėtų
įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.Tuo
labai sėkmingai, mano supratimu,
naudojosi pirmasis meras.“
@ Iš šono: „Gerai, kad ateina
jaunas patarėjas. Jaunystė nėra yda.
A. Baura per darbą Seime prarado
kompetenciją, o žemės ūkis rajonui

labai svarbus. Koaliciją papildyti
valstiečių atstovu labai teisingas
žingsnis, nes Lietuvoje valstiečiai
yra valdančioji partija. Būtų geriau
rajonui, jei prieštaringai vertinamą
S. Obelevičiu pakeistų į Lietuvos
valdžioje esančius socialdemokratus (tik ne V. Juodeliu). Toks žingsnis ne tik garantuotų geresnį rajono
finansavimą, bet ir neleistų po kitų
rinkimų vėl sudaryti KGB koaliciją. Merui reiktų apie tai pagalvoti,
nes liberalai mero neberems ir yra
didelė galimybė, kad po kitų rinkimų, net tapus meru, reiktų dirbti
neturint jokio palaikymo Taryboje.
Silpniausia grandis A. Gališanka.
Negi meras nesusirinko informacijos prieš skirdamas direktoriumi?”
@ Reikalingas vardas: „Koks
meras, tokia ir komanda.”
@ Iš apačios: „Koks skirtumas
su kokiu paukščiu žmogus švarko

atlape -kregždute, gandru ar žąsinu, svarbu, jog jam pakaktų kompetencijos ir noro dirbti.“
@ Manau: „darbiečiams reikia
parodyt principus ir trauktis iš koalicijos nes direktoriumi turėtų būti
Alfredas , o ne kaip dabar.“
@ Adas: „Vertinu blogai, nes
rajono žmonės išsirinko visai kitą
valdžią, o dabar vėl sėdi tie, kuriuos norėjo matyt ne miestiečiai,
o meras.“
@ Gyvulininkystės įrangos
vadybininkas: „Aplink medinę
pilį ganysis daug gyvulių. Reikės
patarti, kokia įranga įsigyti, norint
juos prižiūrėti. Reikės kastuvų,
pora grėblių, karučio.“
(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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Motoroleriu per Venetą Veršulytę...
Karą su meru Kęstučiu Tubiu pradėjo liberalai. Galima tai
neigti, galima sakyti, kad jie buvo tyliai mušami, kad meras pirmasis juos spardyti pradėjo, o šie pratrūko tik tada, kai nebeištvėrė. Gal ir taip, tačiau konflikto detales paviešino liberalai,
mero K. Tubio komanda. Mero aplinka, matyt, liberalų „piarščikų“ pamokymu vadinta „komanda“. Patys jie save ilgai taip
vadino, kol mes, žurnalistai, pripratome kaip papūgos kartoti:
„Komanda, komanda, komanda...“.
Regėjos, kad „komandoje“ yra du
kapitonai - meras K. Tubis ir Anykščių liberalų lyderis Lukas Pakeltis.
Startiniame penkete dar žaidė Veneta Veršulytė, Kęstutis Indriūnas
ir Saulius Rasalas. Kiti žaidėjai tik
šildė atsarginių suolelį.
Kai kartu su „komanda“ K. Tubį
nusprendė palikti „darbietis“ Donaldas Vaičiūnas, pasirodė keistoka.
Na, ne šioje komandoje vaikinas turėjo žaisti. Susipainiojo. Ir vicemeras, konservatorius Sigutis Obelevičius ne šioje komandoje. Pastarojo
tikslas, kurio jis ir neslepia, laimėti
kitus mero rinkimus. Laimėti! O ne
būti antru. Kai K. Tubis ir L. Pakel-

tis riejasi, jam gerai. Jei jiedu abu
dalyvaus 2019 metų tiesioginiuose
mero rinkimuose, S. Obelevičiui
yra idealu, kur du pešasi - trečias
laimi. Žodžiu, nedera S. Obelevičiaus laikyti taikdariu ar kurios nors
pusės rėmėju. K. Tubio ir „komandos“ muštynės jam patinka.
O pešasi „komanda“ dabar labai
puikiai. Atraktyviai.
Meras K.Tubis per spaudos konferenciją liberalus kaltino „savivaldžiavimu“. Kuo meras juos kaltino
konkrečiai, savais žodžiais aprašyti
neišeina, galima tik jį cituoti. Nes
dauguma kaltinimų pagrįsti ne faktais, o emocijomis, interpretacijo-

O kad laimės trečias, t. y. Obelevičius,
švogerio Šmigelsko vietoje geriau patylėčiau - nejau dauguma anykštėnų
vėl norės grįžti į stagnacijos laikus,
kai visokiems korumpuotiems tarnautojams buvo visiška veiklos laisvė.
Aš ir toliau palaikysiu Tubį už norą
savivaldybės klerkus priversti dirbti.
Aišku, gal Tubio valdymo metodai ir
neidealūs (juk, pasak Gižinsko, mentas...), tačiau upės bėgimo nesustabdysi, todėl, mere, taip laikyk ir toliau,
P.S. Liberalų veikla savivaldybėje jau tik istorija. Nusibodo šitie vieši
baltinių skalbimai. Geriau dirbkit
rajono labui, nes, kaip spaudos konferencijoje sakė vicemeras, mėnesis ir
taip prarastas, o darbai skubina.“
Jo: „Kietai, drąsiai, abiem pusėm
per galvą. Sveikinu autorių.“
R. Gižinskas: „Manau, kad
„Anykšta“ visą laiką turės logišką
politinį mąstymą.Tai parodė nevieni
rinkimai.“
Detonatorius: „Rajone jau seniai
reikėjo tokio reiklaus mero, nes kai

vidmantas.s@anyksta.lt

mis. Išėjęs iš spaudos konferencijos
žinojau, kad „komanda“ darė kažką
labai baisaus, bet ką konkrečiai, perpasakoti kitiems nepavyko.       
Mero emocijai emocingai savo
“Facebook”-e atsikirto buvusi administracijos direktorė V. Veršulytė. Ji
savo tekste kelis kartus paminėjo
(arba omenyje turėjo), kad meras
turi asmeninių interesų medinėje
pilyje arba šalia jos mero sūnaus
nusipirktoje valgykloje. Bet vėl - tik
užuominos.
Kriminalą V. Veršulytė atskleidžia netikėtoje vietoje. „Tiesioginis
valdymas stiprėjo, nepasitikėjimas
augo. O vieną ankstyvą rudens rytą
savo namų kieme radau paliktų „dovanų“ – tris knygas nedviprasmiškais pavadinimais. Vienoje iš jų buvo
įdėtas skirtukas, toje knygos vietoje,
kur buvo kalbama apie jaunai merginai keliamą pasirinkimą”, - rašo
direktorė. Vaizduotė iš karto išrenka
knygų pavadinimus „Brisiaus galas“, „Paskenduolė“, „Žmogžudystė
Vakarų eksprese“... O koks tekstas

pažymėtas skirtuku, jau kiekvienas
galime interpretuoti pagal savo sugedimo laipsnį. Bet aišku, kad buvo
kažkas labai baisaus, baisaus... Lyg
ir galima suprasti, kad tas knygas į
direktorės kiemą atnešė meras ar jo
deleguotas atstovas, bet direktorė to
nesako, nes negali įrodyti. Tačiau,
kaip meras per emocijas rinkėjams
bando įteigti, kad jo „komanda“
buvo nesąžininga, taip „komanda“
užuominomis, spausdama per emocijas, aiškina, kad ir meras toks pats
ir dar priedo elgiasi kaip beprotis
(knygas kiemuose dėlioja).
„Žmonės bijo. Bijau ir aš. Nes tikrai nesu pajėgi kovoti tokiomis priemonėmis, kokiomis geba meras. Bet
tylėti nebegaliu. Nes, jei tylėsiu, niekas niekada nepasikeis. Ne tik mūsų
mažuose Anykščiuose, bet ir visoje
Lietuvoje.“ – „Facebook“-e rašo V.
Veršulytė. Na, apsispręskit pagaliau bijote Jūs K. Tubio, ar nebijote!
Linksmiausia istorijos dalis, kad ir
K. Tubis, ir „komanda“ aiškina, jog
būtų į viešumą neskaidraus valdymo

problemų nekėlę, jei ne kitos pusės
veiksmai. Tai kaip čia yra? Jiems
svarbu sąžinė, teisybė, rajono žmonių gerovė ar tik savas kailis?
Juk abi pusės, netiesiogiai kaltindamos viena kitą, netiesiogiai pripažįsta - būtume oponentams leidę
vogti, korupcija užsiiminėti, net motoroleriu važinėti po savivaldybės
koridorius, bet štai ėmė ir motorolerio ratas pervažiavo mano nuosavą koją. Per Petrą, Joną ir Albertą
galima važinėti skersai - išilgai, bet
mane kliudyti – „sorry“, tai jau nusikaltimas.

kas per daug šiltai gyveno. O savivaldybės apsižliumbusioms poniutėm
reikėtų ne verkti ant Venetos peties, o
tiesiog išeiti į kitą darbą. Bet kur rasi
geriau negu valstybės tarnyboje verslininkas iš pavaldinio reikalauja
dar daugiau negu Tubis.“
Permaina: „Tubį į merus atnešė
liberalai. Galima tai neigti?“
Čia kaip: (atsakymas į: permaina): „O visą buvusią administraciją
(jos viršūnėlę) ne liberalai atnešė?“
Mindaugas: „Kad susipešė tarpusavyje liberalas meras ir liberalai
Tarybos nariai su liberalais direktore
bei pavaduotoju, manau, džiaugiasi
visi, tiek pozicijoje, tiek opozicijoje
dirbančios partijos, nes po 2 metų
liberalai bus jau mirę, tada atsiranda daugiau galimybių kitoms partijoms.“
Ar?..: „Ar, panele Veršulyte, turite orumo ir savigarbos „atskleisdama“ savo „tiesą“? Ar ji kam įdomi?
Abejotina... Na, netenkino darbo sąlygos, netenkino kažkokia „mistinė

tragiška” situacija - tai išėjot savo
noru iš darbo - jokia tragedija. Jums
nei garbės, nei žmogiško padorumo
nepridės tai darant. Ar vertėjo?“
Odeta: „Šaunuolė Veneta! Laikykis ! Tokių išsilavinusių žmonių dar
reiktų Anykščiuose paieškoti! O kiti
suglaudę kaip zuikiai ausis tyli ir bijo
žodį pratarti. Va taip nešvarūs reikalai užglaistomi, patepami kur reikia..
ir tęsiasi metų metais. Niekas už tave
geriau nežino šios “virtuvės”, ir dabar nesuvokia kokį gerą žmogų prarado! Yla išlindo iš maišo. Kantrybės
ir stiprybės tau !“
Na: „Man totaliai tas pats, kas
prie lovio darosi, bet, panašu, panelė
nematė darbo privačiame sektoriuje
realybės. Dauguma to, ką ji pateikia,
kaip spaudimą ir kaltinimus, yra savaime suprantami kasdieniai dalykai
samdomam darbuotojui ne valstybės
tarnyboje.“
Juozas: „Mes linkę palaikyti stipriąją pusę. Prisiminkim, kad
kažkada kiekvienas mūsų buvom
jauni, silpni, pradedantys... Ir jei
niekas nebūtų palaikęs, padrąsinęs ar net atleidęs už padarytas

klaidas, nebūtume nieko pasiekę.
Ar buvo palaikoma direktorė Veneta? Prisiminkim, koks puikus buvo
jos startas. Jauna, protinga, tokios
pareigos, praeities pasiekimai sporte... Galbūt jaunatviškai ambicinga,
galbūt mažai pakanti ar nemokanti
paslėpti emocijų. Bet ar tai blogai?
Kas jai padėjo, kai buvo sunku? Ar
meras, vicemeras pakišo jai petį? O
gal tik krovė visas zadanijas ir kaip
nori taip muistykis su Rasalu. Todėl
neskubėkim kaltinti mesti karštą
bulvę į jos pusę“
Tai tik dalis tiesos: „Teisingai
rašo Veneta. Tačiau tai tik dalis
tiesos. Labai greitai pati pamiršo
ir apie save - iš jos kabineto irgi
žmonės išeidavo apsiverkę, jos iniciatyva irgi buvo inicijuojami tyrimai, ji arogantiškai bendraudavo
ir nepasirašinėdavo raštų, engė,
negerbė kolegų tol, kol su meru nesusipyko...“
R.: „O man juokingiausia, kad ir
Veneta, ir meras yra liberalų sąjūdžio deleguoti. Savi juk.“
(Komentarų kalba netaisyta,
-red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):
Kaimo politologija: „Aišku meras primokintas Obelevičiaus
sugalvojo spaudos konferenciją ir
pradėjo kažką įrodinėti. Kadangi
nėra jokio pagrindo, tai kalbėjo
bet ką apie bet ką. Po to pasirodė
argumentuotas Venetos straipsnis.
Dabar Obelevičius trina rankas.
Veneta niekuo nerizikuoja, o meras arba sės į kalėjimą, arba nematyti jam antros kadencijos.“
Rinkėjas: (atsakymas į: kaimo
politologija): „Teigti, kad Tubis
nematys antros kadencijos, yra
per daug neatsargu. Aš nepalaikau nė vienos pusės, bet kažkiek
pažinodamas Saulių Rasalą, tikiu,
kai Tubis sako, jog Rasalui sunkiai sekėsi tvarkytis su pareigomis
savivaldybėje (tai ne seniūnijoje
bobučių reikalais rūpintis). O dėl
kaltinimų Venetai, tai kažkaip nesueina galai: vieną kartą Tubis
teigia, kad administracijos direktorės darbu yra patenkintas, kitą
kartą jau kaltina savivaldžiavimu.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Dėl potvynio teko išjungti apšvietimą pėsčiųjų take

Ledų sukaustyta Šventoji žiemojančias antis atvijo į properšas prie tilto.
(Atkelta iš 1 p.)
„Vandens lygis prieš užtvanką
ir už jos susilygino. Nuo žiemos
potvynio kentėjo ir paukščiai,
gaila buvo žiūrėti į ledų stumdomas gulbes, - sakė P. Buterlevičius. – O naktis iš penktadienio į šeštadienį pretenduoja
būti šalčiausia metų naktimi, nes

temperatūra buvo nukritusi iki
28 laipsnių šalčio. Pėsčiųjų ir
dviračių taką vanduo apsemia
nebe pirmą kartą, ir, manau, tai
kartosis ateityje. 2013 metais
vanduo upėje buvo pakilęs iki
rekordinio 280 cm lygio, tuomet
patvinusi upė apsėmė ne tik bene
brangiausią miesto investiciją,

Autoriaus nuotr.

bet ir „Elmos“ kolektyvinių sodų
dalį. Pasikartojantys upės potvyniai neturėtų stebinti“, - sakė P.
Buterlevičius, prisiminęs, kad
tai nebuvo paslaptis Šventosios
kairiojo upės kranto pėsčiųjų ir
dviračių tako projektuotojams ir
statybininkams. Šeštadienio rytą
vanduo nuslūgo 40 centimetrų.

Vakar vandens lygis ties hidrometeorologijos postu laikėsi ties
161 cm žyma. Upė slūgti neskuba. Dalį pėsčiųjų tako savaitgalį
dengė ledas, daugelyje vietų jis
buvo nepraeinamas, tačiau išvartytų apšvietimo stulpų, suolelių
ar apardyto tako nesimatė.
Pėsčiųjų ir dviračių taką prižiūrinčio Anykščių komunalinio ūkio direktoriaus Kazimiero
Šapokos nuomone, šis potvynis
takui žalos nepadarė. „Dėl saugumo savaitgalį išjungėme tako
apšvietimą, spręsime, kada galima jį įjungti. - sakė direktorius.
– Dalį tako nuvalėme nuo ledų,
tačiau kai kur ant tako dar vanduo, palauksime kol jis nuslūgs,
tada nuvalysime“.
Šeštadienį šalta ir saulėta diena
kai kuriuos anykštėnus išviliojo į
nuo upės kylančiame rūkelyje bei
iš kaminų kylančiuose dūmuose
skendintį miestą. Anykštėnų šeima tvirtino, kad ryte termometras
rodė 28 laipsnius šalčio. Ugniage-

siai gelbėtojai dėl šalčio padarytų nuostolių ar gaisrų iškvietimų
neturėjo, tačiau, pasak Anykščių
pirminės sveikatos priežiūros centro direktorės Zitos Neniškienės,
greitosios medicinos pagalbos
medikai penktadienį paryčiais į
ligoninę iš Anykščių A. Vienuolio
gatvės nuvežė sušalusį vyrą, kuris
buvo gydomas reanimacijoje. Dėl
nušalimų šiomis dienomis gyventojai į medikus nesikreipė.
Ketvirtadienį ledas sukaustė paskutinius Rubikių ežero vandens
plotus. Praeitą savaitgalį poledinės
žūklės mėgėjai drąsiai lipo ant ledo.
Pasak gamtos procesus stebinčio Rubikių kaimo gyventojo Alvydo Diečkaus, pernai ežeras užšalo keliomis dienomis anksčiau
ir jis antrąją Naujųjų metų dieną iš
Rubikių į Kriokšlio kaimą ėjo per
ledą, o per Tris karalius naktį spigino 25 laipsnių šaltis, dieną nukritęs iki 15 laipsnių. A. Diečkaus
nuomone, ledu galima žengti drąsiai, jo storis 10–15 centimetrų.
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Ramus senolių kaimas prie Nevėžos

Ne iš gero gyvenimo Vytautas Pečiulis į Sibirą
išvažiavo pats.
(Atkelta iš 1 p.)
Kaimas – nuo dvaro
Kaime tebėra išlikę XIX - XX
amžiuje funkcionavusio dvaro pastatų. Jį valdė Mokuličių,
Graužinių šeimos. Nušiuręs, apleistas, su kolūkmečiu pristatytu
priestatu, gyvenamasis namas,
kumetynas, keli tvartai, svirnas.
Praeito amžiaus pirmoje pusėje
prie dvaro ir kūrėsi kaimas. Kolūkmečiu dvare buvo kultūros
namai, o pristatytame priestate
buvo „Nevėžio“ kolūkio kontora.
Privačiam asmeniui dabar priklausantis dvaro gyvenamasis
namas ir kiti pastatai išbraukti iš
kultūros paveldo registro. Gerai
tai, kad pagrindinis pastatas bent
jau užkaltais langais, durimis,
kad pašaliniai negalėtų patekti
į vidų. Pasak seniūno, kultūros
paveldo registre išlikęs tik dvaro
malūnas.
Seniūnaitis: „Nebūtų
kolūkių išardę,
žmonėms būtų
buvę geriau”
„Kaime mes čia visi savi, svetimų nėra. Nėra vagių, piktybinių
„pijokų“, - sakė rugpjūčio mėnesį aštuoniasdešimtmetį atšventęs seniūnaitis Leonas Leščius,
kaip pats teigė, kaimo seniūnaičio pareigas turintis kažkur nuo
1990–ųjų. – Kartu džiaugiamės,
kartu linksminamės, kartu išgyvename netektis“. L. Leščius gimęs ir augęs kaimyniniame Molėtų rajone, šeimą sukūrė su iš
Janonių kaimo kilusia Emilija ir

Rugpjūčio mėnesį 80–metį atšventęs seniūnaitis Leonas Leščius kaime yra autoritetingas
žmogus.

į šį kaimą atsikėlė 1965–aisiais. paruoštas buvęs. Tačiau kelias
Dirbo kolūkyje, o kol suėjo 79– iki šiol neasfaltuotas, prastai
eri, ūkininkavo. Dabar gyvena prižiūrimas, duobėtas. „Prieš
vienas, jį aplanko Anykščiuose rinkimus kandidatai pažada, o
gyvenanti dukra Laimutė.
paskui pamiršta. Tiesa, išasGyvenimas jam nepagailėjo faltuoti 2,5 kilometro iki kelio
skaudžių likimo smūgių – 1999 Utena – Ukmergė, tačiau juo iki
metais palaidojo sūnų, 2006 m. Kurklių yra 8 kilometrai, Pavi- žmoną, o dar po poros metų iš rinčiais duobėtu keliuku - gal
gyvenimo išėjo anūkas.
6, tačiau jis žiemą užpustomas“,
„Kokie geri kaimo žmonės, - sakė seniūnaitis, pasidžiaugęs,
įsitikinau nelaimių metu, - sakė kad prisidedant įmonei „Vli
L. Leščius. – Kai Anykščių ligo- Timber“ pavyko įrengti poilsio
ninėje mirė žmona, grįžęs radau aikštelę prie Nevėžos, už eurokaimynų viską suruošta laido- pinius pinigus rekonstruoti bituvėms. Tad ir pats kaimynams blioteką ir prie jos įrengti sporto
stengiesi atsilyginti gerumu“.
aikštelę, į kurią vasarą renkasi
Nors L. Leščius jau garbaus ir aplinkinių kaimų jaunimas,
amžiaus, pats vairuoja automo- pažaisti atvažiuoja netgi utenišbilį, nuvažiuoja pas gydytojus, į kiai.
seniūniją. „Seniūnaičiai kas mėnesį renkamės pas seniūną, aptaBiblioteka - vienintelis
riame, kas kaime gerai ar blogai.
kaimo šviesulys
Ko seniūnas paprašo, stengiuosi padaryti. – sakė L. Leščius.
Ant kalniuko viename gražiau- Kaime nėra darbo, vienintelė sių pastatų įsikūrusi biblioteka.
medieną perdirbanti įmonė gali Dirba vos keturias valandas per
pasiūlyti kelias darbo vietas, o diena, nuo12 iki 16 valandos,
ką veikti kitad tomis dartiems? Važiuo...Kiek buvusių kolūkio bo valandomis
ja kas į užsienį, pastatų perniek nuėjo? žmonių
čia
kas į didmies- Dalį nugriovė, dalis patys netrūksta. Kas
čius. Nebūtų
prie interneto,
kolūkių išardę, sugriuvo, tačiau ir dabar kas laikraštį
žmonėms būtų dar yra tuščių, nenaudo- paskaityti ar
buvę
geriau. jamų“...
knygą
pasiKiek buvusių
keisti ateina.
kolūkio pastatų
Man užsukus,
perniek nuėjo? Dalį nugriovė, trys jauni vaikinai, deja, bendalis patys sugriuvo, tačiau ir drauti nepanorę, naršė internedabar dar yra tuščių, nenaudoja- te. Vienas jų šventinių atostogų
mų“ , - sakė seniūnaitis. Pasak buvo parvykęs iš Norvegijos.
jo, dar kolūkmečiu buvo pažaPasak kaime gyvenančios ir
dėta kelio atkarpą iki Šlavėnų bibliotekininke nuo 1980 m.
išasfaltuoti, jau kelio pagrindas dirbančios bibliotekininkės Al-

Kurklių II dvaro pastatai šiuo metu menkai naudojami, daugelis
jų stovi užkaltais langais.

Kurklių II dvaras išbrauktas iš kultūros paveldo objektų sarašo.
donos Papšytės, biblioteka šiuose kraštuose įkurta 1957 metais
Kurkleliuose, vėliau perkelta į
Kurklių II kaimą. “Turime 120
skaitytojų, fonde – 3 679 knygos, prenumeruojame 4 spaudos
leidinius, turime skaitytojams 2
kompiuterius”, - vardijo bibliotekininkė. Akivaizdu, kad ir knygų
mažoka, o spaudos leidinių trūksta dar labiau. Tačiau, ką padarysi,
bent jau biblioteka išliko iš buvusio jau prakutusio Nevėžio kolūkio infrastruktūros.
Į Sibirą išvažiavo pats
Vienas iš aktyviausių kaimo
bibliotekos skaitytojų Vytautas
Pečiulis ką tik atšventė 80–metį,
tačiau yra guvus, pasisveikinęs
negalėjau patikėti, kad jam jau
tiek metų. Gyvena su žmona Marijona, dažnai sulaukia anūkų,

kurių turi net penkis. „Anykščiuose gyvenanti Ramunė ir
Ukmergėje įsikūręs Rimantas
padovanojo po du, o kauniečiu
patapęs Vytautas - vieną, - šypsosi laimingas senelis. – Visą
gyvenimą sunkiai dirbus dabar
galima ir atsipūsti. Nebelaikome
gyvulių, o ir žemės, kurios tik
šiek tiek daugiau kaip 2,5 hektaro, patys nebedirbame, nes ji už
trijų kilometrų”.
V. Pečiulis gerai prisimena,
kaip buvę sunku pragyventi pokaryje. 1959–aisiais jis niekieno
netremiamas pats išvažiavo į Sibirą pinigų užsidirbti šachtose.
„Grįžau 1960 m., apsivedžiau ir
1962 m., pakalbintas pažįstamų,
vėl išvažiavau, - prisiminė V. Pečiulis. – 1965 m. grįžau visam,
pradėjau dirbti traktorininku,
paskui dirbtuvių vedėju – ir taip
iki pensijos”.

užjaučia

Nuoširdžiai užjaučiame
Romualdą BAKANAUSKĄ,
mirus mamai.
Storių g. 9 namo
gyventojai

Kaimą supa kalvos.

tautos balsas
Nepritariu Anykščių bažnyčios durų keitimui, nes medinės
durys yra dar geros būklės, an-

Autoriaus nuotr.

Dėl bažnyčios durų
tra, medis laiko šilumą, ko nepasakysi apie metalą, o trečia,
juk tas duris darė meistrai, jų

keitimas būtų kaip ir tų meistrų
paniekinimas.
Jonas, Anykščiai

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

Irena ANDRUKAITIENĖ
Praėjusių metų pabaigoje Anykščių politinį gyvenimą paįvairino
liberalai, savo veiksmais priminę
mums vaikystėje skaitytą nuotaikingą Kazio Binkio poemą vaikams
„Kiškių sukilimas“. Priešingai nei
K. Binkio kiškiams, liberalams
nepasisekė. Sukėlę „maištą laive“
ir tikėjęsi, žinoma, gerokai kitokių rezultatų, negu kad turi dabar,
liko, kaip sakoma, prie suskilusios
geldos. Labai pamokanti situacija.
Tiek patiems liberalams, tiek rinkėjams.
Kokias pamokas išmoks (arba
ne) liberalai, tai čia jų reikalas. Bet
ir rinkėjams ne pro šalį būtų dar
kartą žvilgtelti į anykštėnų „sukilėlių“ politinę laikyseną vadinamosios krizės metu, kad būtų lengviau
atskirti, kas yra kas Anykščių politinėje padangėje. Beje, panašūs
bandymai sukelti politinę suirutę
vyksta ir kitur. Pakanka prisiminti Raseinių rajono tarybos atvejį.
Arba Šiaulių miesto tarybos situaciją. Kvailas pavyzdys dažnai patraukia.
Tai, kas vyko Anykščių savivaldybėje gruodžio pradžioje, negali
būti neapgalvoti ar iš anksto nesuderinti veiksmai. Pirmiausia – trys
pareiškimai apie pasitraukimą iš

naujos knygos
Romualdas
Granauskas.
“Rūkas virš
slėnių”. Romanas.
Dailininkė
Deimantė Rybakovienė.
Neišsipildžiusios meilės romanas
su charakteringais vyro ir moters
paveikslais, jaunystės ir brandos
džiaugsmais ir praradimais, jaudinančiomis likimų linijomis, įspūdingomis įvykių ir žodžių sąšaukomis. Laikas – nuo prieškario iki
šių dienų – vaizduojamas tiek, kiek
jis paliečia tikrą žmonių gyvenimą.
Ir šviesų, ir tragišką.

horoskopas

AVINAS. Metas neramus, daug
kintančių emocijų, keistos įtampos.
Gali kilti impulsas mesti įgrisusius
darbus ir užsiimti tuo, kas iš tikrųjų domina. Būsite nusiteikę elgtis
ekscentriškai, kad kažkam padarytumėte įspūdį.
JAUTIS. Labiausiai norėsis harmonijos, o kaip tik jos gali stigti.
Regis, aktualūs bus tiek savi, tiek
kitų žmonių turtiniai, piniginiai
reikalai. Tikėtina, kad darysite pajamų bei išlaidų apskaitą. Neapsigaukite.
DVYNIAI. Neieškokite neįprastų nuotykių, neaštrinkite prieš-

mero komandos. Vienu metu įteikti. Administracijos direktorė Veneta
Veršulytė, jos pavaduotojas Saulius
Rasalas, mero patarėjas Kęstutis
Indriūnas (visi liberalų deleguoti
į valdžios struktūras) unisonu pareiškia, kad nebegali dirbti su meru,
kuris pasirinko diktatoriškus darbo
metodus, neįsiklauso į jų nuomonę,
vienasmeniškai priima sprendimus,
su administracijos darbuotojais elgiasi tarsi su kenkėjais ir pan. Labai skambūs, patogūs „motyvai“,
kai neturi konkrečių argumentų.
Puolimas prasideda kaip tikrame kare – blickrieg`u. „Atakuojama“ dideliu greičiu. Tai lemia
netikėtumą, nes siekiama suduoti
kuo stipresnį smūgį, po kurio oponentas gal ir nebeatsigautų. Pirmas
įspūdis iš tikrųjų panašus. Žinia
tuoj pat pasklinda viešojoje erdvėje, tai kelia vieniems nerimastingą,
kitiems - susidomėjimo kupiną reakciją: o kas toliau.
Mąstančiam žmogui tuojau pat
kils klausimas - jeigu meras iš tikrųjų toks, kokį piešia dalis liberalų, tai kodėl kiti koalicijoje (ir ne
tik joje) dirbantys rajono Tarybos
nariai neprisideda prie liberalų
skelbiamo šventojo karo? Ir iš savivaldybės darbuotojų niekas nestovi eilėje su pareiškimais išeiti iš
darbo.
Liberalai apsiskaičiavo? Prašovė
pro šoną? Ar čia tik liberalų plano
pradžia? Nes toliau nedelsiant žengiami nauji žingsniai.
Kitą dieną iš mero komandos
besitraukiantys politinio pasitikėjimo pareigūnai pareiškimų įteikimo
pastiprinimui savivaldybėje (meras
tuo metu išvykęs į Savivaldybių
asociacijos Valdybos posėdį) daro
parodomąjį televizinį šou ir skelbia visai Lietuvai, vos ne „urbi et

orbi“, apie autoritarinius mero valdymo metodus ir visokias kitokias
nedemokratijos apraiškas. Koks
pažįstamas, ne kartų Anykščiuose
išbandytas, televizinis scenarijus.
Kaip sakoma – garsiai šauk, o gal
pavyks.
Tą pačią dieną Liberalų sąjūdžio
Anykščių rajono skyriaus taryba
dar išreiškia visapusišką palaikymą
savo deleguotiems politinio pasitikėjimo pareigūnams, padavusiems
prašymus išeiti iš darbo.
Jeigu tas blogietis meras norėtų
kokiu nors būdu minėtais pareigūnais atsikratyti, tai šis skyriaus
palaikymas būtų laiku ir vietoje.
Teisingai, reikia kovoti už savus. Betgi čia vyksta priešingas
procesas – jie patys išeina. Savo
noru. Tikėtina, kad suderinę savo
veiksmus su partijos skyriumi.
(Kas nors patikės, kad čia visiškai
slaptas trijulės sąmokslas?). Kažin
ar vieni patys užsiimtų tokia savižudiška saviveikla. Taigi, skyriaus
palaikymas šiuo atveju tiesiog niekinis veiksmas. Nes neduos jokio
rezultato. Ar tikėtasi, kad meras labai išsigąs, kad gali likti be neįkainojamų pareigūnų, kurie ant savo
pečių neša (?) viso rajono naštą, ir
bijos, kad, jiems pasitraukus, rajonas neišvengiamai žlugs, nes visų
kitų pečiai per silpni, todėl meras
prašys ir prašys juos likti...
Galiausiai liberalai pareiškia,
kad traukiasi į opoziciją. Keistai
atrodo. Partija, laimėjusi rinkimus,
turinti didžiausią frakciją rajono
taryboje, savo remtą merą, staiga
meta visus darbus. Toks kaprizingas mostas. Nes argumentų, paaiškinančių šį žingsnį, nėra. Visa,
kas viešojoje erdvėje liberalų buvo
pateikta kaip argumentai, tėra tik
varganas gelbėjimasis iš savo pa-

čių susikurtos situacijos bandant
„išlaikyti veidą“. Retas atvejis politikoje - patys pakliuvo į kitiems
paspęstus spąstus. Susipainiojo
savo žaidimuose ir tapo jų įkaitais.
Mero atsakas į šiuos infantiliškus politinius žaidimus yra vienintelis: liberalams patvirtinus, kad jie
neatšaukiamai pereina į opoziciją,
telkti naują koaliciją. Tai ir įvyksta. Reikia tik pasidžiaugti, kad rajono taryba laikėsi solidžiai ir nė
viena partija neprisidėjo prie destruktyvių veiksmų. Beje, ir liberalų
fronte vienybės nebuvo – į opoziciją nuėjo ne visi. Koalicinė sutartis pasirašoma, darbai nesustoja, o
atsilaisvinusias vietas užims nauji,
atsakingesni žmonės.
Liberalai tikėjosi, kad dar prieš
koalicijos pasirašymą suspės padaryti vieną gelbėjimosi žingsnį.
Susivokę, kur įklampino ir partiją
ir į savivaldybės administraciją
deleguotus savo žmones, jie bando taisyti nebepataisomą padėtį ir
merui įteikia skyriaus pirmininko
Luko Pakelčio Kreipimąsi su iškiliais pirmininko asmeninio aukojimosi pasiūlymais vardan stabilaus
rajono Tarybos ir administracijos
darbo. Makiaveliškas Kreipimosi
tekstas, spaudoje pasirodęs kartu
su politinę situaciją komentuojančiu plačiu L. Pakelčio interviu,
teikia puikios medžiagos liberalų
politiniam portretui. Gal net šaržui.
Bet čia kita tema.
„Maištas laive“ išsikvėpė. Labai
greitai. Per savaitę meras ir rajono
taryba situaciją suvaldė.
Lieka klausimas – vardan ko
liberalai ryžosi eiti va bank ir kelti tokias politines bangas. Aišku
viena - tikslas turėjo būti rimtas.
Sulauksime „kiškių sukilimo“ tąsos? Ar čia buvo tik toliaregiškas
„ėjimas žirgu“ – triukšmingas pasitraukimas, stengiantis apkaltinti
kitą pusę, tuo užmaskuojant tikruosius pasitraukimo motyvus?

kampas

Apie bulves

Linas BITVINSKAS
Nacionalinė mūsų daržovė
bulvė kiek pašiepiama ir nepelnytai kaltinama visokiomis blogybėmis, esą nuo jų storėjama ir
t.t. O štai australas Endis Teiloras,
taip sakant, ant savo kailio įrodė,
kad tai netiesa. Jis visus metus
valgė tik bulves. Ir numetė 50
kilogramų, nugalėjo depresiją.
„Visko, ko reikia organizmui, jūs gaunate tiesiog iš
bulvių, jose yra ir riebalų, ir
angliavandenių, yra geležies,
vitaminų“, - dėstė australas.
Teiloras pripažino, kad porą savaičių pasikankino, tačiau dabar
valgo tik bulves, kurių per dieną
sunaudoja 3-4 kilogramus.
Beje, bulves jis valgo virtas ir keptas aliejuje arba
garuose. Žiniasklaida praneša, jog jis „net išmoko iš
bulvių pasigaminti blynų“.
„Praeitais metais buvau klinikinėje depresijoje, bulvės man padėjo išsivaduoti iš šios ligos“,teigė E.Teiloras.
Tiesa, lieka neaišku, kodėl
mums, lietuviams, bulvės taip
menkai padeda, juk mes ne tik
blynus mokam pasigamint iš
šios daržovės.

Naujos Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos knygos
„Įvairių šalių knygų gyvenimo
apžvalgininkai jau kelinti metai
tvirtina, kad skaitytojus vėl traukia
žmonių likimo istorijos: papasakok man ką nors svarbaus, ir tegul
tas pasakojimas mane jaudina. Ar
toks dabar yra ir lietuvių skaitytojas? O šis romanas – tikrai toks.
Su žmogaus gyvenimu nuo – iki,
su lemtinga meile, charakteringais
vyro ir moters atvaizdais. Laikas –
nuo prieškario iki šių dienų – vaizduojamas tik tiek, kiek jis paliečia
romano žmones. Paprasti tai žmonės. Tartum taip iš įpročio reikėtų
sakyti. Bet yra romanas, ir jie jau
nėra paprasti. Talentingo pasakotojo apdovanoti polėkiais ir kritimais, jausmais ir apmąstymais,
sūkuringais priešybių verpetais.

Priešybių apkabinimas – tai išmintis ir menas. Varnėnas, tupintis ant
likimo kirvio, į jo pražiotą snapelį
šviečiantis saulės spindulys“ – Valentinas Sventickas.

priešos. Geriau bus, jei šią dieną
praleisite gana kasdieniškai, nes
nuotykiai, neapgalvoti susitarimai,
ginčai, skolinimai, išlaidavimai
gali pridaryti rūpesčių.
VĖŽYS. Veikiausiai nesijausite
ramūs ir laimingi. Galbūt nuotaiką gadins tikri ar menami priešai,
atvirtai reiškiamas nepalankumas
arba už jūsų nugaros rezgamos intrigos. Kai kurie jūsų privalumai
praras vertę arba bus kitų sumenkinti.
LIŪTAS. Darbe jums gali stigti
kolektyvo palaikymo, darnaus bendradarbiavimo, vykdant dalykinę,
projektinę veiklą. Arba pasijusite

nebelieka nieko, kuo gyveno žmogus?
Romanas apdovanotas Arthuro
C. Clarko ir Toronto knygų premijomis, pristatytas JAV nacionalinei
knygų ir PEN/Faulknerio premijoms. Kūrinį metų knyga išrinko
tokie leidiniai kaip The Washington Post, San Francisco Chronicle,
Chicago Tribune, Entertainment
Weekly, Time ir kt. Kūrinys išverstas į 28 kalbas.

manskaitė.
Istorija apie atmintį, praradimus,
ilgesį ir trapų pasaulio grožį.

Kirsten niekada nepamirš to vakaro, kai Arturas Leanderis, garsus
Holivudo aktorius, vaidindamas
„Karalių Lyrą“ scenoje patyrė širdies smūgį... Nes kaip tik tuo metu
ėmė sklisti žinios apie keistą gripą,
kilusį Gruzijoje. O po kelių savaičių
pasaulis neatpažįstamai pasikeitė...
Praėjus dviem dešimtmečiams
Kirsten su nedidele aktorių bei
muzikantų grupe, vaidinančia
Šekspyrą ir grojančia, keliauja po
žlugusios civilizacijos griuvėsius.
Jie vadina save Keliaujančia Simfonija, jų noras – išsaugoti meno
ir žmoniškumo likučius. Kirsten
mažai ką prisimena iš buvusio gyvenimo. Ant jos rankos ištatuiruota
„Išgyventi – nėra svarbiausia“. O
kas gi svarbiausia tada, kai, rodosi,

nepakankamai kompetentingi, iškilus netikėtai problemai, pristatant
mokslinį darbą ar kt.
MERGELĖ. Gali būti pareikalauta, kad imtumėtės didesnės atsakomybės, pademonstruotumėte
kompetenciją, arba kad atliktumėte
skubų neplanuotą darbą. Jums gali
iškilti pasirinkimo klausimas profesinėje srityje, asmeniniuose santykiuose.
SVARSTYKLĖS. Jums gali iškilti moralinė arba teisinė dilema.
Bus nelengva susivokti, kas neteisu arba kas kaltas dėl netikėtai
kilusios problemos, konflikto ar
incidento. Gali tekti tarpininkauti,

liudyti, bylinėtis.
SKORPIONAS. Gali padvelkti
permainomis, gal darbo reikalų srityje, o gal nerimą kels dominančio
asmens planai. Mažiau gilinkitės į
svetimus trūkumus, o verčiau pasirūpinkite savais psichologiniais
kompleksais, netikusiais įpročiais.
ŠAULYS. Jausite emocinę įtampą, nerimą. Regis, taps aišku, kad
kiekvienas kovoja už save ir kad
reikia ypatingo manevravimo, norint įtikti ir pritapti. Bus apie ką
pamąstyti.
OŽIARAGIS. Suplanuoti darbai gali imti strigti dėl nenumatytų
priežasčių. Darbe nuotaiką drums

ir intrigos, kolegų nenoras rimtai
dirbti ar pavaduoti sergančius, o
galbūt ir netikėtas higieninis patikrinimas.
VANDENIS. Intensyviai darbuositės kūrybinėje srityje, nevengsite
rizikos, eksperimentų, nuotykių. Tykos pavojai, tad nepraraskite budrumo. Labiau kontroliuokite vaikus.
ŽUVYS. Stigs tvarkos jūsų
aplinkoje ir bus sunku su tuo taikstytis, bet vargu ar užteks laiko ir
jėgų nuosekliai imtis darbų. Norėsis pakeisti nepakeičiamus dalykus. Visas reikalingas korekcijas
pradėkite nuo savęs, savo vidinių
dalykų.

Emily St.
John Mandel.
“Vienuolikta
stotis”. Romanas.
Iš
anglų
kalbos vertė
Nijolė Regina
Chijenienė.
Dailininkė
Vanda Padi-

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
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.
Nekilnojamasis turtas
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Žemę visoje Lietuvoje. Gali būti:
apleista, su mišku, su bendraturčiais, išnuomota. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto.
Tel. (8-671) 08059.
Miesto centre - dviejų ar trijų
kambarių butą (1-2 aukšte).
Tel. (8-687) 57925.
Automobiliai
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Automobilius, mikroautobusus,
visureigius, motociklus, sunkvežimius.
Tel. (8-628) 07656.

įvairūs
Brangiai perka, nuomojasi žemės ūkio paskirties žemę Kurklių,
Skiemonių, Debeikių, Kavarsko apylinkėse.
Tel. (8-687) 76191.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius. Garantija
iki 2 m., pensininkams - nuolaidos.
Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, traktorius.
Tel. (8-629) 10247.
Gyvuliai
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai
išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.
Brangiai - galvijus: telyčias, karves, bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka priedus. Patys išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.
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Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826,
(8-684) 40534.
Kita
Bendrovė - grūdus, kviečius,
miežius, rapsus, žirnius. Atsiskaito
iš karto. Išsiveža.
Tel. (8-680) 85841.
Lašų ŽŪB - grikius, rugius.
Tel. (8-611) 44130.

Dainiaus firma

PERKA VERŠELIUS

Tel.: (8-670) 80384, (8-650) 46919.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Be tarpininkų arklius, karves
(1,20 Eur/kg), telyčias (1,35 Eur/
kg), bulius (1,50 Eur/kg).
Tel. (8-622) 09326.
Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

iki 2 mėn. auginimui.
Moka PVM. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

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

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

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.   

Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas, pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531,
(8-672) 15590.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.
Statome lieptus, tiltelius ant
vandens telkinių.
Polius kalame hidrauline
poliakale.
Tel. (8-650) 20290.

Paslaugos
Pavojingų medžių pjovimas. Malkų
pjovimas, kapojimas (kapokle).
Miškų, krūmų valymas.
Tel. (8–644) 41260.

parduoda
Kuras
Malkas kaladėmis, skaldytas, atraižas pakais, supjautas.
Kaladukus. Atveža.
Tel.: (8-622) 44850,
(8-609) 91007.
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820,
(8-617) 20473.
Medienos atraižas pakais, supjautas. Malkas kaladėmis.
Tel. (8-629) 76267.
Kita

Uenos r. technikos sporto klubas, Anykščių filialas

Lenkišką rotorinę žoliapjovę ir
šieno vartytuvą.
Tel. (8-686) 74638.

Praktinio vairavimo ir papildomos mokymo pamokos vyksta Utenoje.
Taikomos nuolaidos.

Kviečius, miežius, avižas, žirnius, kukurūzus, įvairius pašarinius miltus, sėlenas. Greitai
atveža.
Tel.: (8-611) 47343,
(8-680) 96778.

ORGANIZUOJA A, B,c,ce,d kategorijos
VAIRUOTOJŲ MOKYMO KURSUS.

Renkasi sausio 12 d. 15 val. adresu: A. Baranausko a. 1 , Anykščiai.

Teirautis tel.: (8-620) 98813, (8-618) 38337

UAB „Jonroka“ organizuoja A, B, BE, C, CE, C+CE kategorijų ir papildomus (prasižengusiems vairuotojams) vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2017 m. sausio 12 d. 17 val.
Dėl A, B, BE, C, CE, C+CE kategorijų vairavimo kursų kreiptis telefonu (8- 657)
72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156.

UAB „Anykštos redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti
mA3 ir A4 dydžio plakatus.

TELELOTO Žaidimas nr. 1083 Žaidimo data: 2017-01-08
Skaičiai: 37 52 69 57 60 55 47 70 54 56 58 51 53 01 22 72 46 59 75 48
04 34 20 50 13 38 27 10 05 68 28 06 24 39 49 45 41 29 (keturi kampai,
eilutė, įstrižainės) 64 35 74 19 63 12 14 17 09 67 42 40 02 (visa lentelė)
Papildomi priza: 0470388 “Mercedes-Benz A160” 0131112 10000 Eur
0444326 1500 Eur 0205410 300 Eur 007*464 Pakvietimas į TV studiją 008*881
Pakvietimas į TV studiją 025*196 Pakvietimas į TV studiją 044*137 Pakvietimas
į TV studiją

Lietuvišką, svilintą kaimiškai,
kiaulienos skerdieną puselėmis
po 40-60 kg, perkant 2 puseles
(visa kiaulė) kaina tik 2,28 Eur.
Atveža.
Tel. (8-607) 12690.
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.

siūlo darbą
UAB
“Ukmergės
versmė”
Anykščių filialas - šaligatvių valytojams (-oms).
Tel.: (8-698) 13433, (8-614) 19274.
ŽŪB “Elma” reikalinga buhalterė.
Tel. (8-682) 97420.

UAB “Renesansas” reikalingi
VAIRUOTOJAI EKSPEDITORIAI
dirbti Europoje su naujais MB
vilkikais.
Garantuojame laiku mokamą
atlyginimą nuo 2000 eurų.
Tel.: (8-662) 28119,
(8-687) 88496.

Nuoširdžiai dėkojame bendradarbiams, kaimynams, draugams, giedotojams - visiems, kurie padėjo palydėti į paskutinę kelionę mūsų visų mylimą ir gerbiamą vyrą, tėtį ir senelį
Vilių Juozapą JUODELĮ.
Dėkoja žmona, duktė ir sūnūs
Nuoširdžiai dėkojame Kurklių St. Kairio pagrindinės mokyklos direktorei J. Kašinskienei, mokyklos bendruomenei,
Kurklių ambulatorijos bendradarbiams, kunigui N. Vyšniauskui,
Anykščių PSPC kolegoms, A. Baranausko pagrindinės mokyklos bendruomenei, A. Vienuolio progimnazijos kolektyvui, giminėms, kaimynams ir visiems, padėjusiems į paskutinę kelionę palydėti brangų vyrą, tėvelį, senelį Virgaudą MIKUČIONĮ.
Žmona, dukra ir sūnus
Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.
Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, (8-671)
76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai:
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Daiva Goštautaitė, tel. 5-42-48. mob. (8-679) 14209.
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas, tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714.
„Anykšta“ išeina
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
šeštadieniais.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.
Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, Vyr. redaktorė
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 0,50 Eur.
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 3300 egz.					
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Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Agatonas, Vilhelmas, Ginvilas, Ginvilė, Vilius.
sausio 11 d.
Marcijonas, Stefanija, Audrius,
Vilnė, Palemonas.
sausio 12 d.
Arkadijus, Cezarija, Cezarijus,
Vaigedas, Lingailė, Ernestas, Cezarė, Cezaris.
sausio 13 d.
Veronika, Dargaudas, Gilvydė,
Iveta, Raimonda, Vera, Hiliaras.

mėnulis
sausio 12-13 pilnatis.

anekdotas
Suvalkijos kaimas. Kaimietis
ruošiasi kalt tvora, sako:
– Sūnau, nubėk pas kaimyną
plaktuką pasiskolint.
Sūnus nubėga pas kaimyną:
– Dėde, dėde, tėvelis prašė, ar
negalėtumėt paskolint plaktuko?
Suvalkietis galvoja: plaktukas
tai geležinis, bet vinis tai juk irgi
geležinė, tai jei su plaktuku per
vinį duosi, tai plaktukas dėvėsis.
Sako:
– Nu žinai vaikeli, kad neturiu…
Vaikas grįžta namo:
– Tai kad tėveli neduoda, ką dabar daryt?
Tėvas piktai:
– Nu ką ką?.. Tai eik mūsų plaktuką atnešk…

oras

MOZAIKA
Trumpo komanda gina
Crowley nuo kaltinimų
plagijavimu
JAV išrinktojo prezidento Donaldo
Trumpo (Donaldo Trampo) pereinamojo laikotarpio komanda gina būsimos administracijos komunikacijų
specialiste paskirtą pokalbių šou vedėją Monicą Crowley (Moniką Krouli) nuo kaltinimų plagijavimu.
CNN pranešė, kad M.Crowley
nuplagijavo dideles savo 2012 metų
knygos „Kas (pypt) ką tik nutiko“
(What The (Bleep) Just Happened)
dalis.
CNN pranešime sakoma, kad rasta daugiau kaip 50 nuplagijavimo iš
įvairių šaltinių pavyzdžių, tarp kurių
yra fragmentų, be jokių pakeitimų ar
su minimaliais pakeitimais nukopijuotų iš straipsnių, kitų skiltininkų ir
strateginių studijų centrų.
Knygos leidėjai „HarperCollins’
Broadside Books“ CNN pranešimo
nekomentavo.
M.Crowley
buvo
paskirta
D.Trumpo komunikacijų direktore
Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo
tarybai.

Neseniai žemdirbiams skirtoje
rytmetinėje radijo laidoje kalbėjęs
vienas ūkininkas ir kaimo turizmo sodybos savininkas iš Rietavo
savivaldybės Tverų seniūnijos pasigyrė, jog jisai ant Kvetkų pilia-

Krepšinis. Ketvirtajame Anykščių rajono krepšinio pirmenybių
ture pralaimėjimo kartėlį patyrė
iki tol užtikrintai žygiavusi „Liberalų“ komanda, kuri 74:88 neprilygo „Energetinei Statybai“. Buvusiems turnyro lyderiams niekaip
nesisekė sulaikyti varžovų snaiperio A. Andrijausko, kuris pelnė net
47 taškus. Iš „Liberalų“ rezultatyviausiai žaidė E. Bartkevičius 24
tšk., M. Sargūnas ir D. Šablevičius
pelnė po 19 taškų. Kitų rungtynių
rezultatai: „KKSC“ (A.Butkys
18, G.Asačiovas 17, B.Pociūnas
13 tšk.) – „Švietimas“ (V.Zlatkus
16, V.Restorius 14, P.Leonavičius
12 tšk.) 60:66, „Troškūnai“
(M.Damauskas 16, V.Peleckas ir
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„Žvaigždžių karų“ legenda
Fisher ir jos motina Reynolds
palaidotos kartu Holivudo
kapinėse
JAV aktorė Debbie Reynolds
(Debi Reinolds) ir jos dukra, kino
sagos „Žvaigždžių karai“ (Star Wars)
ikona Carrie Fisher (Keri Fišer), buvo
palaidotos kartu tarp daugelio kitų
Holivudo aukso amžiaus žvaigždžių
kapinėse „Forest Lawn Memorial“
Holivudo kalvose.
C.Fisher, kurią šeima, draugai ir
gerbėjai mylėjo už puikų humoro

redaktorei nežinant

NNN

sprintas
-5

Reaguodamas į minimą CNN
pranešimą, D.Trumpo pereinamojo
laikotarpio komandos atstovas gyrė
M.Crowley už „išskirtinį įžvalgumą
ir turiningą darbą dėl to, kaip apgręžti
šią šalį“, ir sakė, kad „kaip tik dėl to ji
dirbs administracijoje“.
D.Trumpo pereinamojo laikotarpio
komanda sako, kad bet koks bandymas diskredituoti M.Crowley „yra
ne kas kita kaip politiškai motyvuota
ataka, kuria siekiama atitraukti dėmesį nuo realių klausimų, iškilusių šiai
šaliai“.

jausmą ir atviras kalbas apie savo
kovą su psichine liga, pelenai buvo
suberti į neįprastą antidepresantų
buteliuko formos porcelianinę urną.
Tokį sprendimą priėmė velionės brolis Toddas Fisheris (Todas Fišeris) bei
dukra Billie Lourd (Bili Lurd).
„Carrie mėgstamiausias daiktas
buvo milžiniška „Prozac“ tabletė,
kurią ji nusipirko prieš daug metų“, –
penktadienį sakė T.Fisheris, išėjęs po
privačios atsisveikinimo su C.Fisher
ir D.Reynolds ceremonijos. „Jai ji patiko; ji buvo laikoma jos namuose, o
Billie ir aš jautėme, kad ten ji ir norėjo
būti“, – sakė jis.
Tačiau kitų detalių apie ceremoniją
pateikta nebuvo.
„Forest Lawn“ kapinėse palaidota daug kitų garsenybių, tarp jų
Bette Davis (Bet Deivis), vaidinusi
D.Reynolds sukurto personažo motiną 1956 metų filme „A Catered
Affair“, aktoriai Lucille Ball (Liusil
Bol), Dickas Van Pattenas (Dikas Van
Patenas), Florence Henderson (Florens Henderson), taip pat D.Reynolds
buvęs artimas draugas pianistas, dainininkas ir aktorius Liberace (Liberačė).
Laidotuvės įvyko praėjus dienai
po privačios atminimo ceremonijos Beverli Hilse, kur D.Reynolds ir
C.Fisher gyveno viena kitos kaimynystėje.

Medinę pilį stato ir žemaičiai

kalnio stato... medinę pilį. Senovės
žemaičių sostine tituluojamų Tverų
krašto gyventojas LRT žurnalistui
pasakojo, jog statybą jis finansuoja savo asmeninėmis lėšomis: kiek
pinigėlių surenka už teikiamas

kaimo turizmo paslaugas, tiek ir
įdeda į būsimą pilį. Todėl dar ir
neprognozuoja, kada ant Kvetkų
piliakalnio toji pilis iškils.
Įdomu, kas pirmieji atšvęs įkurtuves - ar anykštėnai, pradėję me-

dinės pilies statybas ant Šeimyniškėlių piliakalnio iš rajono biudžeto
ir besitikintys geradarių rėmėjų bei
europinės paramos, ar atkaklus žemaitis, renčiantis pilį iš asmeninių
santaupų?

T.Sniceris po 15 tšk.) – „Policija“
(M.Taleišis 18, A.Ingelevičius 12,
V.Pranckevičius 11 tšk.) 83:54,
„Svėdasai“ (R.Martinonis 23,
T.Trumpickas 11, A.Jakštonis 10
tšk.) – „Taifūnas“ (T.Jodelis ir
J.Misiūnas po 19, D.Vanagas 16
tšk.) 70:75, „Cosmos“ (J.Žvirblys
23, S.Butkys 18, Ž.Žiukas 12 tšk.)
– „Kavarskas“ (R.Kuraitis 19,
L.Spundzevičius ir A.Daniūnas
po 14) 77:64. Turnyro lentelė:1.
„Švietimas“
3-0
(+37),
2.„Liberalai“ 3-1 (+90), 3. „Taifūnas“ 3-1 (+37), 4. „Cosmos“ 3-1
(+31),5. „Troškūnai“ 3-1 (+28), 6.
„Svėdasai“ 2-1 (+34), 7. „Energetinė Statyba“ 2-2 (-2), 8. „Kavarskas“ 1-3 (+8), 9. „Policija“ 0-3
(-99), 10. „Patriotai“ 0-3 (-106),
11. „KKSC“ 0-4 (-58).

Futbolas. Sausio 7 d. Kupiškyje vyko Utenos apskrities salės
mažojo futbolo 5×5, vaikų, gimusių 2005 m. ir jaunesnių, varžybų antrasis turas. Po pirmojo turo
Anykščių KKSC futbolininkai su
7 taškais buvo antroje vietoje. Antrajame ture anykštėnai 3-2 įveikė
Visagino komandą, 7-1 – sutriuškino kupiškėnus, 5-1 pranoko Utenos futbolininkus ir lygiosiomis
2-2 sužaidė su Zarasų atstovais.
Po dviejų turų pirmauja Visagino
komanda (21 tšk.), anykštėnai (17
tšk.) yra antri.
Biatlonas I. Italijoje vykusiose tarptautinės biatlono sąjungos
(IBU) taurės varžybose anykštėnas
Linas Banys pirmą kartą į startą stojo su vyrais. 10 km sprinto
rungtyje, tarp 110 finišavusių daly-

vių, Linas užėmė 64 vietą. Jam pritrūko tik 20 sek. iki pasaulio taurės
normatyvo įvykdymo ir galimybės
kovoti su pačiais pajėgiausiais
planetos biatlonininkais. Moterų
grupėje 7,5 km sprinto rungtyje
Kotryna Vitkūnaitė tarp 99 finišavusių dalyvių užėmė 63 vietą.
Biatlonas II. Vokietijoje vykusiose pasaulio biatlono taurės
varžybose 10 km sprinto rungtyje
anykštėnas Vytautas Strolia iš 102
finišavusių sportininkų užėmė 63
vietą.
Biatlonas III. Otepėje (Estija)
vykusiame atvirame Estijos biatlono čempionate startavo 183 dalyviai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos.
Jaunių grupėje 6 km sprinto rungtyje Darija Jankauskaitė finišavo aštunta, Laima Banaitytė – devinta.

Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo „Aukštaitiškas
prenumeratos kainos 2017 metams
3 mėn.
EUR

6 mėn. 12 mėn.
EUR
EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“

18.00

36.00

64.00
(72.00)

„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
pensininkams

15.00

30.00

„Anykšta“ šeštadieniais

12.00

24.00

60-metė C.Fisher, tapusi pasauline žvaigžde dėl sukilėlių kovotojos
princesės Lėjos vaidmens originalioje „Žvaigždžių karų“ trilogijoje,
mirė Los Andžele gruodžio 27 dieną.84 metų D.Reynolds, užkariavusi amerikiečių širdis savo šokiais
miuzikle „Dainuojantys lietuje“
(Singin’ In The Rain), mirė praeitą
trečiadienį, kitą dieną po savo dukros mirties.
T.Fisheris penktadienį sakė prisiminsiąs savo motiną ir seserį dėl jų
atsparumo ir paminėjo, kad abi jos
primenančios jam D.Reynolds vaidmenį 1964-ųjų juostoje apie „Titaniko“ katastrofą „Neskęstančioji
Moli Braun“ (The Unsinkable Molly
Brown).
„Jos abi buvo Molly Brown tipo,
– sakė T.Fisheris. – Jis apie labai stiprias moteris. Jos buvo labai, labai
stiprios moterys.“
„Jos mums tiek daug paliko, turime
prisiminti visus mano sesers žodžius,
visus filmus, ir visus dalykus, kuriuos
jos sukūrė“, – pridūrė jis.
Dabar šeima planuoja viešą atsisveikinimo ceremoniją.
„Surengsime didesnę ceremoniją visuomenei ir visiems šeimos
draugams, tačiau ši buvo tik privati
ceremonija šeimos nariams, – sakė
T.Fisheris. – Ji buvo priderama ir
graži.“

formatas“

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“,
Gedimino g. 32 parduotuvėse arba „Anykštos“
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“

15.00

25.00

45.00

57.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
pensininkams

12.00

20.00

35.00

40.00

„Anykšta“ šeštadieniais

9.00

16.00

25.00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
4 numeriai
EUR

8.69

17.38

34.75

„Aukštaitiškas formatas“
8.00

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę
visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose,
www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. Prenumeratą priima „Spaudos kelio“ spaudos išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810.
Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

