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Vienas po kito
dingsta žmonės

Be darbo vietų - išnyksim

Verslas. Baigti registruoti pretendentai į Anykščių verslo informacinio centro organizuojamus apdovanojimus „Verslo žiburiai“. „Už
sėkmingą socialinę ir ekonominę
integraciją“ šiemet į apdovanojimus pretenduoja Kavarsko kavinė
„Šaltinis“, UAB „Techasas Trade“,
Bukauskų ūkis ir AB „Balticsofa“.
„Už sėkmingą verslo pradžią“ nominuotas restoranas „5 taškai“ ir
restoranas „Seklyčia“. Į nominaciją
„Versli moteris“ pretenduoja UAB
„Imenza“, restoranas „5 taškai“,
kavinė „Pasagėlė“, I. Judickienės vaistinė ir kavinė „Paukštukas
Pūga“. „Sėkmingas projektas rajone“ nominacijos pretendentai: „Savaitgalio šeimos mediacija Anykščiuose“, restoranas „5 taškai“,
UAB „Neidas“. Nominacija „Nauji
sprendimai“ atiteks vienam iš šių
pretendentų: „Savaitgalio šeimos
mediacija Anykščiuose“, Audriaus
Juškos ūkis, UAB „Neidas“.
Keičiasi. Anykščių kultūros centras šiais metais nerengs ypatingo
žiūrovų dėmesio sulaukdavusio
naujametinio šou, kurį kurdavo vietos meno mėgėjai. Šiemet naujametinį vakarą kultūros centro scenoje
pasirodys atlikėja Neda Malunavičiūtė bei grupė „4Tango“.
Auditas. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba planuoja pradėti UAB „Anykščių komunalinis
ūkis“ veiklos auditą. „Prieš porą
metų buvo atliktas Atliekų padalinio auditas, tai į šią sritį mažiau dėmesio kreipsime. Žiūrėsime visus
kitus padalinius. Kol dirba mūsų
naujas kolektyvas, tai tikrai nieko
nežiūrėta. O iki to laiko, man atrodo, irgi tik epizodiškai“, - sakė Tarnybos kontrolierius Artūras Juozas
Lakačauskas.
Remontas. Dėl Anykščių Antano Vienuolio gatvės remonto darbų
mieste susidaro vis didesnės automobilių spūstys, jau ėmė vėluoti
maršrutiniai autobusai. Savivaldybė žada, kad gatvės remonto darbai
bus užbaigti gruodžio 1 dieną, jei
tik jiems bus palankūs orai.
Kopijuojame. Vienos kopijos
iki A 4 formato kaina 15 ct.

„Dura lex,
sed lex“

Donatas KRIKŠTAPONIS,
Anykščių rajono tarybos narys,
socialdemokratas: „Anykščiai
yra beveik respublikos centras,
Anykščiuose, man atrodo, gyventi gera, žmonės ieško sodybų ir butų.“
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pastabos paraštėse

Saulius RASALAS
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Girtas aplinkosaugininkas trukdė
vidmantas.s@anyksta.lt
policininkams
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Anykščių
rajono skyriaus vedėjas Arnoldas Kazakevičius prisidarė rimtų
problemų. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį (iš lapkričio 11 d. į
lapkričio 12 d.), apie 3 val. 5 min., girtas aplinkosaugininkas Utenoje, Aukštakalnio gatvės klube, trukdė policijos pareigūnams
sulaikyti viešosios tvarkos pažeidimu įtariamą asmenį bei nevykdė teisėtų jų reikalavimų.

A. Kazakevičius atsisakė tikrintis
girtumą, jam surašytas girtumo nustatymo vengimo protokolas.
Jam taip pat surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl statutinio valstybės tarnautojo nurodymo
ar reikalavimo nevykdymo. Už tai
aplinkosaugininkui gali tekti susimokėti baudą nuo 90 iki 140 eurų.
Policijos pareigūnai į klubą atvyko ne dėl A. Kazakevičiaus, jie
iškviesti raminti kito įsisiautėjusio
vyro. Tačiau, pamatęs policininkus,
girtas aplinkosaugininkas ne laiku ir
ne vietoje ėmėsi iniciatyvos spręsti
problemą. Vis dėlto sulaikyti A. Kazakevičiaus policijos pareigūnams

neprireikė - užteko vietoje surašyti
protokolą ir aplinkosaugininkas nusiramino.
A. Kazakevičiaus viršininkas, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Lauris Martišius
pirmadienį „Anykštai“ sakė, jog ar
Anykščių rajono skyriaus vedėjas
išsaugos savo darbo vietą, paaiškės
gavus papildomą policijos medžiagą
bei išklausius paties A. Kazakevičiaus
pasiaiškinimo. Pasak L. Martišiaus,
galutinį sprendimą, kaip bausti jo pavaldinį, priims teismas. Jis aiškino,
jog nereikia pamiršti, kad į skandalą
A. Kazakevičius pateko nedarbo metu
ir būdamas neuniformuotas.

Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Anykščių rajono
skyriaus vedėjas Arnoldas Kazakevičius Utenos klube būdamas neblaivus nuo policininkų bandė užstoti nepažįstamą girtą vyrą
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Pirmadienį paprašėme įvykį pakomentuoti ir patį A. Kazakevičių.
Jis neneigė fakto, kad klube buvęs
konfliktas tarp jo ir policijos pareigūnų, sakė, jog žmogus, kurį jis bandė
užstoti, nėra nei jo draugas, nei pažįstamas. Vyras neneigė, kad trečią va-

landą nakties klube buvęs neblaivus,
tačiau aiškino, jog situacija nebuvusi tokia paprasta, kaip pateikiama.
Įvykio detalių aplinkosaugininkas
atskleisti nenorėjo, aiškino, kad byla
pasieks teismą, todėl bijo pakenkti jos
tyrimui.

Lietaus nustekentiems ūkininkams rekomenduojama
Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
susirūpinti melioracijos įrenginiais
Rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais Lietuvoje iškrito maždaug dvigubai daugiau kritulių nei metinė jų norma. Apsemti ar neįvažiuojami pasėlių plotai sudaro virš 140 tūkst. hektarų žemės, kai
kuriose savivaldybėse nenuimta daugiau kaip 50 proc. derliaus.
Žemės ūkio ministerijos vadovai teigia, kad nuo stiprių liūčių
nukentėję Lietuvos ūkininkai dar šiemet gali sulaukti Europos
Sąjungos paramos, tik kol kas neaišku, kiek lėšų galima tikėtis.
Apie ūkininkams nelengvus laikus ir Anykščių rajono žemės
ūkio padėtį „Anykšta“ kalbino Anykščių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėją Virmantą Velikonį.

Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Virmantas Velikonis
pastebėjo, kad dabar pradėti ūkininkauti Anykščių rajone gan
sudėtinga – nebeliko laisvos žemės.

„Nuo liepos mėnesio mes paliaubų su lietumi turėjome tik keliolika
dienų. Tiek liepą, rugpjūtį, rugsėjį ir
spalį lietaus norma viršyta du kartus. Ir tai buvo ištisinis lietus. Rugsėjo mėnesį nuo Obuolinių šventės
su lietumi turėjome devynių dienų
paliaubas, o spalio mėnesį tik kaž-

kur tris – keturias dienas. Tai leido
šiek tiek suarti laukus ir dalį grikių
nuimti. Tokie blogi orai daugiausiai
vyravo rytinėje Lietuvos dalyje“,
- pokalbio pradžioje šios vasaros ir
rudens orus apžvelgė V. Velikonis.

Prasidėjo 2018 metų prenumerata,

6 psl.

kurios pagrindinis prizas - benzopjūklas “Stihl”MS 170.
“Anykštos” kaina, užsisakant pašte, mėnesiui - 7 eurai, metams - 66 eurai.
Neįgaliesiems ir senjorams taikomos nuolaidos.
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Šimtmečio iniciatyvinė grupė

Raimondas GUOBIS

Apkalta. Valdančioji Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)
dėl su Seimo nario mandatu nesuderinamos veiklos inicijuoja
apkaltą konservatoriui Vytautui
Juozapaičiui. „Matyti du aiškūs
Konstitucijos pažeidimai, abu kaltinimai, kurie parašyti, mums nekelia
abejonių, kad pažeista Konstitucija, bet tokius dalykus turi aiškintis
komisija. Šiuo metu renkame parašus“, – BNS sakė LVŽS vadovas
Ramūnas Karbauskis.

Kalbantis su anos Lietuvos pasaulį menančiais amžininkais,
skaitant tarpukario spaudą, kaip viena didžiausių ano meto
švenčių iškyla Vytauto Didžiojo 500 metų jubiliejus. Tai buvo didžioji tarpukario Lietuvos šventė, didysis džiaugsmas, žodžių „iš
praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“ įprasminimas. Ta proga
kiekviename miestelyje kūrėsi visuomeniniai komitetai, sudaryti
iš valdžios įstaigų, organizacijų bei tautinių mažumų atstovų. Ar
bus kuriami panašūs komitetai Lietuvos šimtmečiui ateinančiais
metais paminėti?
Kažin, nes kol kas visiška tyla,
tik iš savivaldybės atskriejo,
buvo bendruomenėse išplatinta
užklausa, kas, kur ir ką tais jubiliejiniais metais yra numatę
nuveikti. Susirinkę idėjas valdininkai, matyt, ir spręstų, kur ir
ką iš tiesų reikia daryti. Bet ar
čia valdininkų reikalas?
Jei sugrįžtume į tuos įsimintinus 1930 m., tai suprastume,
kad to meto komitetai veikė
visuomenės iniciatyva. Svėdasiškių komitetą sudarė penki
vyrai: viršaitis Juozas Striukas,
parapijos vikaras Jonas Matulevičius, mokytojas Mikėnas,
jaunalietuvis mokytojas Vladas
Baleišis ir žydų bendruomenės
atstovas Jakovas Stolovas. Jie

Vytauto Didžiojo metus pažymėjo paskaitomis, susirinkimais ir
pasodintu Nepriklausomybės sodelyje ąžuolu. Skiemoniečiai ta
proga pasodino net du ąžuolus,
šiai iniciatyvai vadovavo Alantos girininkas Vytautas Rudavičius ir šalia savivaldybės namų
pastatė puošnų aukštaitišką kryžių, už kurį sumokėjo pats viršaitis Antanas Bražėnas, raštininkas
Adolfas Sukarevičius, dvarininkas Simonas Sližys. Dabar gi senuosius valsčiaus pastatus įsigijęs savo krašto patriotas Zenonas
Karalkevičius žada ne tik atstatyti Vytauto Didžiojo kryžių, bet
ir istoriniuose pastatuose įrengti
muziejinę ekspoziciją.
Svėdasiškiai sekdami sena tra-

Vytauto didžiojo 500 metų jubiliejaus paminėjimo komitetas
Svėdasuose.
dicija, degdami noru sužadinti
visuomenę Lietuvos respublikos
100 metų jubiliejui krašte pažymėti, susibūrė į iniciatyvinę
grupę. Smagu, kad nelaukdami
paraginimų iš valdžios ir kitokių
„aukštumų“ iniciatyvos imasi
paprasti piliečiai. Žmonės, kuriems svarbu, kurie žada atmi-

Vienas po kito dingsta žmonės
Praėjusią savaitę Anykščių rajono policijos komisariatas gavo du
pareiškimus apie dingusius asmenis. Deja, bet abiem atvejais Anykščių pareigūnai dingusių žmonių artimiesiems nedaug galės padėti.
Lapkričio 9-ąją į Anykščių policijos komisariatą kreipėsi moteris, kuri pranešė, jog prieš keturias
dienas iš namų Anykščiuose Statybininkų gatvėje į Alytų išvyko
dukros draugas, gimęs 1984 metais. Po išvykimo su juo susisiekti

nepavyksta, telefonas išjungtas.
Pasak Anykščių rajono policijos
viršininko Rimanto Čepulio, pagal
šį pareiškimą pradėtas ikiteisminis
tyrimas, tačiau dingusio vyro ieškoma Alytaus apskrityje.
Lapkričio 11-ąją gautas Kirmėlių

kaimo (Troškūnų seniūnija) gyventojo (g. 1958 m.) pareiškimas, kad
lapkričio 7-ąją į Angliją išvažiavo
sūnus (g. 1988 m.) ir iki šiol negali
su juo susisiekti. Pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau ir šiuo atveju akivaizdu, kad Anykščių rajone ieškoti
dingusio vyro yra beprasmiška.
Iki šiol nepavyksta rasti spalio
30-ąją dingusios traupietės Zitos
Onos Aleksiūnienės (g. 1941 m.).

Nuotr. iš albumo
nimo lentutėmis įamžinti pagrindinius tarpukarį menančius
objektus, įprasminti dr. Jono
Basanavičiaus viešėjimą Svėdasuose 1910 metų vasarą, organizuoti Vasario 16-ios šventę bei
kitus jubiliejinių metų renginius
Svėdasų krašte. Gal tai naujo sąjūdžio pradžia?..

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Sunkiai aplinkoje besiorientuojanti
močiutė išėjo nežinoma kryptimi jos ieškota pasitelkus sraigtasparnį,
kinologus su šunimis. Paieškas atliko ir policijos pareigūnai, ir močiutės artimieji, ir Traupio bendruomenės žmonės. Tyrinėta ir Nevėžio
upės vaga. Praėjus dviem savaitėms po močiutės dingimo, matyt,
ją gyvą rasti gali tikėtis tik tikintys
stebuklais.
Robertas Aleksiejūnas

Remontuojantys automobilius susilaukė baudų

robertas.a@anyksta.lt

agentūros specialistai surengė
keturias išvykas, kurių metu patikrino 3 ūkio subjektus ir 21 fizinį
asmenį.
Autotransporto priežiūros ir
remonto verslu užsiimančiose
įmonėse nustatyti du, pas fizinius
asmenis – 15 pažeidimų.
Baudas šio verslo atstovams
teks mokėti už atliekų tvarkymo

ataskaitų nepateikimą iki nustatyto termino bei netinkamą apskaitos tvarkymą. Šie pažeidimai
užtraukia baudas nuo 100 iki 400
Eur.
Pernai akcijos „Garažiukas“
metu Anykščių rajone patikrinus
11 ūkio subjektų ir 3 fizinius asmenis nebuvo nustatyta nė vieno
pažeidimo.

tyrimas. Įtariamas sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.

Anykščiuose, Liudiškių gatvėje,
trečio aukšto bendrajame koridoriuje moteris konflikto metu tampė
už plaukų kaimynę (g. 1980 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Baigėsi Utenos regione vykdyta aplinkosauginė akcija ,,Garažiukas“, kurios metu aplinkosaugininkai tikrino, ar autotransporto priežiūros ir remonto verslu užsiimantys asmenys bei įmonės neteršia gamtos transporto priemonių atliekomis. Anykščių
rajone didžioji dalis patikrintųjų susilaukė baudų.
Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Kontrolės
organizavimo skyriaus
vedėja

Raimonda Malaiškienė „Anykštą“ informavo, kad akcijos „Garažiukas“ metu Anykščių rajono

Temidės svarstyklės

apie 20 val., Kurklių seniūnijos Luciūnų kaime konflikto metu neblaivus (nustatytas 1,97 prom. girtumas)
vyras (g. 1975 m.) grasino posūniui
(g. 1991 m.) jį nužudyti. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Grasino. Lapkričio 10 dieną,
apie 12 val., Anykščių seniūnijos
Keblonių kaime, garaže, įvykusio
konflikto metu neblaivus (nustatytas 2,29 prom. girtumas) vyras (g. 1975 m.) grasino žmonai
(g. 1978 m.) padegti automobilį
OPEL FRONTERA, po to išdaužė kairės pusės galinį stiklą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.
Motina. Lapkričio 11 dieną,
apie 15.15 val., Skiemonių seniūnijos Mačionių kaime konflikto
metu neblaivus (nustatytas 2,74
prom. girtumas) sūnus (g. 1970
m.) grasino motinai (g. 1945 m.)
ją nužudyti. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
Posūnis. Lapkričio 11 dieną,

Smurtavo. Lapkričio 11 dieną,
apie 23.48 val., bute Anykščiuose, Vairuotojų gatvėje, konflikto
metu neblaivus (nustatytas 2,45
prom. girtumas) vyras (g. 1994
m.) smurtavo prieš neblaivią (nustatytas 2,72 prom. girtumas) sugyventinę (g. 1992 m.). Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Smurtavo I. Lapkričio 12 dieną
apie 0.58 val., namuose Anykščiuose, Vairuotojų gatvėje, neblaivus (nustatytas 1,49 prom. girtumas) vyras (g. 1981 m.) smurtavo
prieš neblaivią sugyventinę (g.
1995 m.). Pradėtas ikiteisminis

spektras

Smurtavo II. Lapkričio 12 dieną apie 0.58 val., namuose, esančiuose Anykščiuose, Vairuotojų
gatvėje, prieš neblaivų ( nustatytas
1,49 prom. girtumas) sugyventinį (g. 1981 m.) smurtavo neblaivi
sugyventinė (g. 1995 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamoji
sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
Smurtavo III. Lapkričio 12 dieną, apie 2.06 val., namuose Anykščiuose, Statybininkų gatvėje, konflikto metu neblaivus (nustatytas
1,59 prom. girtumas) vyras (g.
1995 m.) smurtavo prieš neblaivų
(nustatytas g 1,70 prom. girtumas)
brolį (g. 1979 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Tampė. Lapkričio 11 dieną,
apie 13.05 val., bendrabučio

Dingo. Lapkričio 11 dieną gautas vyro (g. 1958 m.), gyvenančio Troškūnų seniūnijos Kirmėlių
kaime, pareiškimas, kad lapkričio
7 dieną į Angliją išvažiavo sūnus
(g. 1988 m.) ir iki šiol negali su
juo susisiekti. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Užpuolė. Lapkričio 11 dieną, apie 21 val., Anykščiuose,
Vilniaus gatvėje, prie buvusios
ligoninės pastato, 3-5 nepažįstami vaikinai sudavė smūgį į galvą
jaunuoliui (g. 2000 m.), gyvenančiam Šepetiškio kaime, dėl ko šis
prarado sąmonę. Atgavęs sąmonę
pastebėjo, jog iš piniginės dingę
30 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vanduo. Dėl gausaus lietaus ir
stipraus vėjo Klaipėdoje pirmadienio rytą apsemtos gatvės, svarstoma skelbti ekstremalią situaciją.
„Yra vietų pietinėje miesto pusėje,
kur vandens lygis stipriai pakilęs,
nes visą naktį buvo nepalankus vėjas, jis ėjo nuo jūros ir marių pusės,
labai buvo didelė liūtis ir daugelis
kolektorių, kurie surinkinėja vandenį, yra užsipildę“, – BNS pirmadienį sakė Klaipėdos savivaldybės
administracijos direktorius Saulius
Budinas.
Rinks. Politinę krizę išgyvenantis Liberalų sąjūdis gruodžio pradžioje vyksiančiame neeiliniame
suvažiavime rinks lyderį ir partijos
vadovus. Politikos užkulisiuose
kaip nauja galima partijos lyderė
minima Seimo narė Aušrinė Armonaitė. Liberalų sąjūdžio (LS) pirmininko pavaduotoja, Seimo Liberalų
sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotoja A. Armonaitė pabrėžia, kad
liberalams šiandien svarbu išsaugoti politinį turinį, ir aiškina, kodėl LS
neketina remti valdančiosios koalicijos parengto valstybės biudžeto.
Sukčiai. Viena didžiausių Kauno apylinkės teismo posėdžių salių
penktadienį buvo sausakimša - į ją
persikėlė Marijampolės pataisos
namų kontingentas su po visą Lietuvą pabirusiais savo pagalbininkais - prieš šį teismą stojo devyniolika telefoniniais sukčiavimais
kaltinamų asmenų. Du trečdaliai
teisiamųjų - vadinamosios „kojos“ įvairių Lietuvos miestų gyventojai,
kurie vaikėsi grobio po visą Lietuvą. Visos šešios teisiamųjų aukos,
kurias pavyko nustatyti - tradiciškai
garbaus amžiaus žmonės, tarp jų
yra net vyresnių nei 90-ies.
Žudikas. Ar dviejų moterų nužudymu įtariamas 25 metų kaunietis
Karolis Neoras yra pakaltinamas - į
šį klausimą jau atsakė dvi psichiatrinės ekspertizės, tačiau šią savaitę teisme kaltinamojo advokatas
paprašė skirti trečiąją. Vis dėlto
teismas atmetė šį prašymą - nutarta
nešvaistyti laiko, nes dvi ekspertų
komisijos jau pareiškė savo nuomonę.
Brolis. 19-metis Kelmės rajono
gyventojas, pasinaudojęs 31-erių
brolio banko sąskaita, iš greitųjų
kreditų bendrovių pasiėmė paskolų
už beveik 37 tūkst. eurų. Kaip nustatė tyrimą atlikę Telšių apskrities
policijos kriminalistai, pirmiausiai
kaltinamasis nusifotografavo brolio bankinę mokėjimo kortelę ir,
pasinaudojęs jos duomenimis, įsigijo brangų kompiuterinį žaidimą.
Vėliau gavo prisijungimus prie
elektroninės bankininkystės iš paties brolio. Tuomet, nuėjęs į banką, pateikė brolio asmens tapatybės
kortelę ir, prisistatęs jo vardu, nutraukė brolio vardu sudarytą sutartį
ir į savo sąskaitą pervedė dar kelis
tūkstančius eurų.
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spektras
Mirtys. Klaipėdoje mirtis šienauja heroino vartotojus. Per savaitę
nuo perdozavimo mirė du darbingo
amžiaus vyrai. Trečiadienį vakarop
policijai pranešta, kad vieno Smiltelės gatvės namų laiptų aikštelėje
guli du vyrai. Kai į įvykio vietą atskubėjo policininkai ir medikai, 36
metų vyras jau buvo miręs. Antrąjį,
45-erių jo draugą pavyko atgaivinti. Pastarąją savaitę uostamiestyje
mirė du ir dar penki apsvaigę vyrai
buvo pažadinti iš narkotinio apsvaigimo. Spėjama, kad rinkoje pasirodė didelės koncentracijos heroino,
į kurį galbūt primaišyta kažkokių
sintetinių priedų.
Drebėjimas. Regioną abipus
Irano ir Irako sienos supurčiusio
smarkaus žemės drebėjimo aukų
Irane padaugėjo mažiausiai iki
328, pirmadienį pranešė medikai.
Dar mažiausiai 2 530 žmonių buvo
sužeisti per sekmadienio vakarą
įvykusį 7,3 balo žemės drebėjimą,
sakoma valstybinės televizijos pranešime. Vėliausi pranešimai rodė,
kad Irake žuvo mažiausiai septyni
žmonės.
Teismas. Pirmadienis Venesuelai
galėjo būti lemiama diena – Karakase vyksta susitikimas su kreditoriais, su kuriais bus tariamasi dėl
skolų restruktūrizavimo, Niujorke
įvyks obligacijų turėtojų posėdis,
po kurio gali būti paskelbta apie
įsipareigojimų neįvykdymą, o Europos Sąjunga (ES) rengiasi šaliai
paskelbti naujas sankcijas. Dėl visų
šių įvykių lapkričio 13-oji OPEC
valstybei narei gali tapti „paskutinio teismo diena“, dėl kurios spaudimas prezidentui Nicolas Maduro
(Nikolui Madurui) ir jo socialistų
vyriausybei dar padidės. Tačiau
kalbant apie techninį prekybos skolos vertybiniais popieriais pasaulį,
padėtis tebėra neaiški. Pirmadienis gali tapti ta diena, kai subyrės
Venesuelos „kortų namelis“. Arba
„paskutiniojo teismo diena“ gali
būti dar kartą atidėta – nors, bet kuriuo atveju, nelabai ilgam.
Pardavė. Prancūzijos valstybė
sutarė parduoti tą patį bendrovės
„Renault“ akcijų paketą, kurį buvo
įsigijusi prieš 2,5 metų. 2015 metais valstybės akcijų turimas „Renault“ paketas buvo padidintas nuo
15,01 iki 19,74 proc., ir tai smarkiai
pablogino santykius su „Renault“
partneriu, bendrove „Nissan“. Dabar akcijų pardavimas Prancūzijos
vyriausybei pasirodė esantis itin
naudingas dėl akcijų vertės skirtumų - šis pardavimas padidino
jos pajamas daugiau nei 55 mln.
eurų. 14 mln. akcijų paketas buvo
parduotas už 1,21 mlrd. eurų, kurie
buvo pervesti į APE sąskaitą.
Palydovai. Kinija dviem palydovais papildė savo pasaulinį navigacijos ir padėties nustatymo tinklą,
kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo JAV įsikūrusios globalinės padėties nustatymo sistemos
(GPS). Valstybinė žiniasklaida
pranešė, kad du palydovus „Beidou
3“ iš Sičango paleidimo centro pietvakarinėje Sičuano provincijoje
sekmadienį vakare iškėlė raketa
„Long March-3B“. Kinija savo
tinklą iš daugiau kaip 30 palydovų,
užtikrinančių erdvinę informaciją
realiu laiku ir visame pasaulyje,
planuoja užbaigti iki 2020 metų.

Parengta pagal
BNS informaciją
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Be darbo vietų - išnyksim
Nekilnojamojo turto sityje dirbantis žinomas šalies verslininkas Arvydas Avulis išsakė mintį, kad XXI amžiuje matoma tendencija, kad žmonės iš mažesnių miestų keliasi gyventi į didesnius miestus. Todėl į tai reikia žiūrėti ramiai. „Man
šiurpą kelia kalbos apie regionų gaivinimą ir finansavimą.
Vėl ištaškysime milžiniškus pinigus, o žmonės vis tiek sakys,
kad nori važiuoti į didesnį miestą“, - kalbėjo verslininkas.
Anykščių rajonas jau tvirtai įsirašė prie sparčiausiai nykstančių
rajonų. Nykimo nestabdo net europinių pinigų investavimas.
„Anykšta“ klausia, kaip manote, ar Anykščiai gali įgauti antrą kvėpavimą ir vėl imti augti, jei taip, ką reikėtų daryti, kuria
kryptimi nukreipti pastangas? O gal iš tiesų reikia pripažinti,
kad A. Avulis sako žiaurią tiesą?

Reikia dirbti su
verslininkais

Donatas
KRIKŠTAPONIS,
Anykščių rajono tarybos narys, socialdemokratas:
- Prognozuoti yra labai sudėtinga.
Visą gyvenimą, kur dirbu, visą laiką
tikėjau, kad tai, kas yra daroma, daroma žmonių labui, tikslingai ir su
perspektyva.
Anykščių miestas, rajonas yra sudėtingoje situacijoje, kadangi čia yra
daugiausiai senyvo amžiaus žmonių, mažėja jaunimo, bet priežastis,
man atrodo, yra ta, kad reikia labiau
skatinti verslą ir, jei bus darbo vietų,
žmonės liks gyventi ir dirbti. Jei mes
nežiūrėsime į šią būtinybę, nepadėsime (ypač jaunoms šeimoms, jauniems žmonėms), tai, žinoma, žmonės bėgs iš Anykščių.
Anykščiai yra beveik respublikos
centras, Anykščiuose, man atrodo,

savaitgalio diskusija

gyventi gera, žmonės ieško sodybų ir
butų. Manau, jie mato gražią gamtą,
ramią aplinką. Reikėtų, kad verslininkai (gal su savivaldybės parama)
imtų statyti gyvenamąjį plotą, kokius
kotedžus, manau, atsirastų pirkėjų,
kurie norėtų gyventi Anykščių rajone, o dirbti kokiame Panevėžyje ar
Ukmergėje. Tai pagyvintų Anykščius. Jei vienas šeimos narys dirbtų
didesniame mieste, kiti šeimos nariai
galėtų laimingai gyventi ramioje ir
švarioje aplinkoje. Reikia tuo naudotis, jei nuleisime rankas ir pradėsime
patys trimituoti, kad pas mus nėra
perspektyvos, dar labiau sujudinsime
žmones emigruoti kitur. Neigiama reakcija dabar labai greitai plinta, žmonės sureaguoja labai greitai.
Galbūt esame per daug pesimistai.
Yra gerų dalykų ir juos reikia išnaudoti. Vien tik Juškų šiltnamiai kiek
darbo vietų sukūrė. Žmonės užsibrėžė, pastatė. Anykščiuose, žinoma,
kokių griozdiškų gamyklų statyti
nebūtų galimybių, bet gal reikėtų plėtoti lengvąją pramonę (pavyzdžiui,
siuvyklas steigti), svarbiausia, kad
žmonėms būtų darbo, o tada būtų ir
žmonių, miestelis nebemažėtų. Gal
savivaldybė galėtų vietiniams verslininkams padėti su infrastruktūra,
sutvarkyti kelius, pagelbėti įsivedant
elektrą ar vandentiekį. Su verslininkais reikia dirbti, kiek anksčiau buvo
tokių, kurie domisi kokiu nors klausimu, o žiūrėk, vienas kitas atvažiuoja
ir pasilieka.

Turim būti
pasirinkimu
numeris vienas

Lukas PAKELTIS, Anykščių
rajono tarybos narys, liberalas:
- Nesakyčiau, kad situacija yra
beviltiška, bet ji tikrai kelia nerimą
ir šiandieninių veiksmų kontekste
ji nepanašu, kad galėtų gerėti. Tai
labiausiai neramina.
Visų pirma, keliu klausimą, kas
bus, kai dabartinė penkiasdešimtmečių karta taps pensininkais?
Kas liks regionuose dirbti. Jaunimo, kuris grįžta, tikrai nėra daug ir
tai yra iššūkis.
Ką galime daryti? Turėtų būti
strateginis tikslas, kaip Seime pasirašomi nacionaliniai susitarimai,
savivaldybės lygmeniu, kad visiems
politikams, kurie yra ar nėra valdžioje, pagrindinis tikslas turi būti
išsaugoti Anykščius ir juos padaryti
gyvybingus. Susitarimas mums reikalingas tam, kad suvoktume, kas
yra iššūkis, problema numeris vienas. Investicijų politikos rezultatus,
kad šiandien važiuojam ir kalbamės
dėl investicijų, pamatyti galim tik

Patys geria, kad kitiems mažiau liktų…

Praėjusią savaitę Lietuvą sudrebino skandalas - 1,82 promilės į
alkotesterį pripūtęs Seimo narys Linas Balsys ginasi, kad vartojo
ne alkoholį, o vaistus. Seimo narys teigė pats į Seimą atvažiavęs
automobiliu, pats ir išvažiavęs.
Kaip manote, ar pavyks „valstiečiams“ ir Ramūnui Karbauskiui išblaivinti tautą, kai Seimo vadovybei nepavyksta susitarti
net su Seimo nariais?

Augis: „Geriau tegu šlaistosi
girtas po Seimą negu dirba tik savo
gerovei kaip dauguma narių.”
Kur jau:: „Kiek tokių atvejų
Seime jau buvo? Gal dėl to pas
mus teisingumo ir nėra, kad girti
įstatymus priiminėja?”
Taigi: „Tiek pat išblaivins, kiek
Puteikis su Krivicku korupciją nugalės. Eiliniai makaronai lengvatikiams.
Ne blaivinti Karbauskis ėjo
į Seimą, o savo turtus didintis,
kaip ir kiti žemvaldžiai ir oligarchai. Panašu, kad prie Karbauskio lėlės Pranckiečio vadovaujamo Seimo dar didesnis bardakas
Seime nei ankstesnėse kadencijose buvo.”
Palaikau: „R Karbauskio tikslas
kilnus. Lietuvai reikia mesti gerti.
Kaimų parduotuvėse degtinę jau
pardavinėja jogurtiniuose indeliuo-

Turizmas, manau, judantis ir reikia toliau plėtoti. Pažiūrėkite, kiek
Anykščiuose vasaros metu važinėja
didžiulių autobusų, kiek atvažiuoja
turistų iš tos pačios Latvijos. Jie nakvoja, o tai yra nauda verslui, didėja
Anykščių žinomumas. Nemanau,
kad jau visi turizmo rezervai išsemti.

po kokių ketverių ar penkerių metų.
Apčiuopiamo rezultato rinkėjui šiandien ir dabar turbūt nepavyks parodyti, todėl reikia tęstinumo.
Kitas dalykas, kad savivaldybių
asociacija turėtų siekti žymiai didesnio savarankiškumo savivaldai,
kad savivaldybės turėtų realius instrumentus skatinti investicijoms per
mokesčius, paprastesnį dokumentų
tvarkymą, kad būtų reali savivalda, plius geranoriškumas – verslas
turi žinoti, kad yra laukiamas, o ne
engiamas. Ar apie Anykščius taip
girdisi? Tai turėtų būti prioritetas,
o šiandien tokių prioritetų iš viso
nėra. Taryboje esu nuo 2011 metų
ir visada sakau – pagrindinis tikslas yra išlikti Anykščiams, jis turi
būti visus vienijantis uždavinys. Jei
žmonės išvažinės, tai nebeliks net
kas dirba. Tada tikrai čia verslas neinvestuos. Anykščiai yra unikalūs
tuo, kad jaunos šeimos čia norėtų
gyventi, šiame kontekste viskas yra
neblogai, bet darbo kontekste - negerai, yra daug pavojingų situacijų.
Tonas turėtų prasidėti nuo valdžios,
o mūsų valdžia miega. Galvoja apie
pilį. O kito kelio nėra, jei viską paliksi savieigai, Avulis bus teisus.
Anykščiai susitrauks iki kokių penkių tūkstančių gyventojų, geriausiu
atveju tapsim kažkuo panašūs į
Birštoną.
Jau dabar yra iššūkių su darbuotojais. Nėra taip lengva jų rasti, nes
geresnių darbuotojų, kurie konkurencingi, trūksta ir aplinkiniuose
rajonuose. Žinau aibes anykštėnų,
kurie važinėja tiek į Uteną, tiek į Panevėžį. Jei dabar reikėtų rasti 20 - 30
geros kvalifikacijos darbuotojų bet
kuriame sektoriuje, jau dabar būtų
beprotiškai sudėtingas iššūkis. O jei
reikėtų 200-300? Jie staiga neatsirastų, o jei atsirastų, tai kitų įmonių
sąskaita. Jei ir ateitų didelės investicijos, tikrai iškiltų ši problema. Tai
akivaizdu pakalbėjus su bet kuriuo
gamybininku. Bet tai yra visame pasaulyje... Tačiau, jei žmonės važiuoja
į didmiesčius, dalis lieka gyventi už
jų ribų. Net jei 70 procentų žmonių
norės gyventi didmiesčiuose, tarp tų,
kuriems to nereikia, Anykščiai turėtų
būti pasirinkimas numeris vienas.
-ANYKŠTA

se Lietuvai verkiant reikia M. Valančiaus laikų blaivybės sąjūdžio.”
Manau: „Labai tikslinga būtų
pasikalbėti su S. Jovaiša. Yra problema - yra objektas su patirtimi.
Būkim Lietuva žmogau, rinkėjau
atviri.”
XXX: „Ot , įdomu ,Balsiui atlyginimas seimo nario už tą dieną
turbūt mokamas ar ne ?Asš manyčiau , kad gaus , kaip moralinę
kompensaciją ,O kaip jūs galvojat
?”
Taigi: „Toks blaivinimo būdas:
patys geria kad kitiems mažiau liktų”
Nupušimas: „Daugiau nieko.
Reikia ugdyti gastronominę kultūrą, o ne draust-baust-brangint. Belgijos parlamente dar visai neseniai
visi gėrimai, tiek alkoholiniai, tiek
nealkoholiniai, buvo nemokami, ir
jokių girtų parlamentarų nešlitinė-

davo. Tiesa, dabar padarė taip, kad
parlamentaras, norėdamas pietų
metu išlenkti bokalu ką alaus ar
pasimėgauti prie patiekalo taure
vyno, turi susimokėti. Ant tokios
valdžios reikia tik dėti skersą ir
atlaidžiai žiūrėti kaip į durnelius.
Jeigu gyvensi individualisto gyvenimą, jei susikursi savo darbo vietą, tikrai gali pavykti bent jau maža
dalimi, bent jau iš dalies atsiriboti
nuo valdžios nesąmonių.”
Kur jau: „Valdžiai tik geriau,
kad tauta geria, girtą tautą lengviau
valdyti.”
Idėja: „Kadangi darbas sprendžiant valstybės ateitį yra atsakingiausias, prie Seimo rūmų įėjimo
turėtų būti įrengti alkotesteriai, į
kuriuos privalomai turėtų papūsti
visi įeinantys ir išeinantys Seimo
nariai. Utopija? Sutinku, bet kur
matyta, kad girti įstatymus priiminėtų? Kelintas jau atvejis?”
Gal: „Tikėtina, jog “valstiečiams” ir Ramūnui Karbauskiui
pavyks išblaivinti tautą taip, kaip

jo klasiokui Balčiūnui pavyko nugirdyti patį savo klasės draugą Ramūną K.”
Absurdas: „Kai nesugeba spręsti realių problemų, prisigalvoja tik
jiems patiems įdomių uždavinių.
Koks skirtumas? Verčiau spręstų
realias problemas.”
Nu: „Jei kokios maksimos pardavėja ateitų girta į darbą –būtų
atleista.Tai kodėl šitie alkoholikai
vis dar tebedirba.Nebesuprantu.”
Jie aukos: „Kokie krūviai plušant dėl mūsų gerovės? Va ir neatlaiko, palūžta.”
Neabejoju: „kad ten daug tokių.”
01: „O kaip čia, arčiau namų?
ar visi “blaiviai” dirba, priimdami, balsavimu patvirtindami tarybos nutarimus?”
O čia įdomu: „O tai transliacijose ne vienas keistai atrodo.”
- ANYKŠTA
(Komentarų kalba netaisyta, red.past.)

„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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Visus buožes - Sibiran
Pokaris tebėra dar neišdiskutuota tema. Anykščiuose gyvenantis ir gerai anykštėnams pažįstamas pedagogas, elementorių ir
vadovėlių autorius Juozas Danilavičius dalinasi savo prisiminimais iš to laiko.

Elementorių autorius Juozas Danilavičius savo prisiminimais
atskleidžia, kad sovietų santvarka nebuvo tiesiog keistas darinys,
tai buvo nežmoniška, brutali smurto imperija.
- Dėde Gecevičiau, atėjau pasakyti
sunkią naujieną, - pusbalsiu prakalbo
kaimynas Ravinskas, Gecevičiaus
brolio žentas, naujos valdžios suviliotas rėmėjas aktyvistas, - rytoj jus
visus paryčiu pažadins, suims ir išveš
į Sibirą. Gyvulius, pašarus, grūdus
įsakyta nuvežti į naujai sukurtą „Stalino keliu“ kolūkį. Jums leis pasiimti
tik truputį maisto.
- Vaikai, jūs visi bėkite, kur akys
mato, - tuoj pat įsakė tėvas, - aš liksiu, manęs negali tremti – aš dar esu
Amerikos pilietis. O ir Sibiro nebijau
– ten nebus sunkiau už Amerikos kasyklas. Iš Amerikos parsivežiau daug
tūkstančių dolerių. Nusipirkome su
broliu dvaro žemę, pasistatėme šiuos
namus. Gal ir iš Sibiro grįšiu turtingas.
- Dabar gal reikėtų viską paskandinti liepsnose, bet kaip sudeginti
savo rankomis statytus namus, širdis
plyštų matant degančius gyvulius,
paukščius, - garsiai mąstė Vincas Gecevičius.
Vaikai net maisto nepasiėmę išskubėjo į netoli esančius krūmus, kur
buvo įrengta slėptuvė.
Tėvas, likęs vienas, negalėjo užmigti, vis vaidenosi Amerikos šachtos, kelionė atgal į Lietuvą, pliki
dvaro laukai, kuriuos jiems atmatavo
matininkas. Net gyventi neturėjo kur.
Paskui apsivedė, namus išsistatė, gyvulių pilnus tvartus užsiaugino…ir še
tau … viską palieku.
- Kas pašers, pagirdys, kas pamelš
karves, kas palesins vištas? – su savimi kalbėjo senasis Vincas, turtingiausias kaimo ūkininkas.
Gal po dvylikos šeimininkas atėjo į
tvartus atsisveikinti. Pirmasis pasveikino šeimininką eržilas, sartas, baltais
karčiais, gražiai nuaugęs.
Taip graudžiai sužvengė yyyyyyyyyyyggggggggagg. Šnervėmis ėmė
glaustytis prie šeimininko. Abu apsiverkė. Būdavo važiuos per miestelį
Gecevičius, visi pro langus grožisi
eržilu. Didingas galingas eržilas traukia dar senąją dvaro karietą, o šeimininkas ne ragina, o stabdo: „Ramiau
ramiau žingsniuok, dar bobutę išgąsdinsi.“
Paėmė nuo palangės šukas… ir
ėmė šukuoti kaklą, kojas, šlaunis.
Ašaras suvaldė, bet skausmas vis
aštrėjo: „Kokia tai valdžia atėjo? Aš
sūriu prakaitu sukūriau ūkį. Gerbtų

tokius darbštuolius, kodėl viską pražudys?“
Priėjo senasis prie jaunos kumelaitės, ir ta sužvengė, ėmė blaškytis, ant
dviejų kojų trypčioti. Gražiai augo,
daug kas nupirkti norėjo. Nepardavė.
- Jūs mano maitintojai, - priėjo prie
darbui laikomų arklių,- arėte, akėjote,
pjovėte rugius, kviečius, vežėte šieną,
vagojote bulves, žiemą mišką traukėte. Kas aš be jūsų? Nežinia, kaip jūs
be manęs laikysitės? Koks mano gyvenimas be jūsų laukia?
O karvių tvarte bliovė mažasis buliukas, jis stripinėjo, ieškojo spenio ir
niekaip nesurado. Priėjo šeimininkas,
privedė buliuką prie tešmens. Tasai
ėmė snukučiu belsti tešmenį. Karvės
begalinis kantrumas, nepastūmė, o
laižė buliuko užpakaliuką.
- Mano žalosios, danų veislės. Jūsų
pienas kaip grietinė, o rūgpienis, be
jo nė vienos darbo dienos nesutikau,
mano juodmargės, olandų veislės,
stebino visus ūkininkus. Tris kibirus
per dieną kiekviena dovanodavote.
Tik jūs prašėte ne tik gerai pašerti, bet
laiku pamelžti. Prašėte nepavėluoti
nė minutės. Tešmenys vos ne žeme
vilkosi. Vasarą, kai jūs grįždavote iš
ganyklos, praeiviai ilgai stovėdavo ir
grožėdavosi jumis.
Priėjo prie kiekvienos karvės, paglostė, ragus pakuteno.
- Man jūs buvote šventos, gyvenime nesu šakele palietęs, nors kartais
jūs buvote piktos, nepaklusnios, visokių blogybių prikrėsdavote. Tik jūs
uždirbote begales litų, už kuriuos stačiausi namus, vaikus leidau į mokslą,
už jūsų pinigus mes rėdėmės ir moterys puošėsi.
Tik uždarė tvarto duris, norėjo atsisveikinti su paukščiais, kai čia pat
stribas kad suriks:
- Stoj, kulak, ruki verch, - ir užlaužė supuolę trys stribai senojo rankas.
Nusivedė senelį į kambarius, liepė
ramiai išklausyti Lietuvos tarybų socialistinės respublikos vardu priimtą
Liaudies teismo nuosprendį. „Gecevičius Vincas ilgus metus engė neturtinguosius kaimynus, sūnus Jonas
talkino banditų būriams, kūrė antitarybinius eilėraščius, kuriuos giedojo
nesusipratę jaunuoliai. Teismo nuosprendis: Iškelti Gecevičius Vincą,
Juozą, Petrą ir Gecevičienę Anelę į
Sibiro teritoriją visam laikui.“
- Aš Amerikos kasyklose nieko ne-

engiau, ūkyje svetimi nedirbo, tik statybininkai statė namus. O Sibiro nebijau. Girdėjau – ten geros žemės. Juos
išmokysiu ūkininkauti. Man tik gaila,
kad užgyventą turtą išsidalins girtuokliai, tinginiai, žulikai. Aš matau čia
seilę varvinančius mietelio stribus.
Nelieskite mano rankomis sukurtų
gėrybių, jos jums tik nelaimę atneš.
Ne tik jums, bet ir jūsų anūkams.
1948 metų pavasaris kaip niekada
žvarbus. Anelė išskubėjo kiek anksčiau su dar nevaikščiojančia Onute
ant rankų. Bėgo per brūzgynus, per
šlapdriba padengtas pievas.
- Mam, nem nem no, - gailiai raudojo dukrytė. O Anelė išbėgo iš namų
tik su ryšulėliu vystyklų rankose.
Švintant užbėgo pas tolimesnio kaimo pažįstamus į mažą stubelę. Bet
čia tik pasityčiojo iš Anelės.
- Matai, kaimynėle, kai viską atims, tik tada suprasite mus, kurie nieko neturime.
Tik kai paragino eiti į sodybą, ten
karves dalins, daug turto namuose
liko, galėsite arklį pasikinkiusios parsivežti, šeimininkė atlyžo, net mažajai Onutei pieniuko buteliuką įdavė,.
Liepė nebijoti.
– Niekam neparsižiosime, kad jūs
čia. Gyvenkite iki vakaro. Jei vyras
parvažiuos su arkliu, tave kur paprašysi pavežėsime.
Vyras sugrįžo vėlai vakare, pilni
ratai turto prikrauti. Žmona puolė
turtą nešioti. Ir Anelė patalkino. Nešė
pilnus maišus, prikrautus drabužių,
grūdų, rakandų. Iš maišų traukė Juozo, brolių Petro, Jonuko kostiumus,
batus, Anelės išeiginius drabužius,
batus, bet kai ištraukė Anelės vestuvinę suknelę ir nusinešė į kamarą,
Anelė graudžiai raudodama išbėgo
pro duris. Tik išgirdo, kad šį turtą
jiems padovanojo Stalinas.
- Žinote, visa paskyrė mums už tai,
kad Staliną gerbiame.
Tik išėjusią ant kelio pavijo Krasinskas Jonas, taip pat aktyvistas, prisikrovęs išvežtų žmonių turto, traukė
namo.
Anele, kur tu taip vėlai su mergaite
ant rankų, sėsk, pavešiu, bet ir tavo
tėviškėje tušti namai. Mama dar pas
Juozuką gyvena, Jonas namuose nenakvoja. Galėsi pas mus pernakvoti.
Saulei netekėjus sodybą apsupo
rusų kareiviai, stribai ir aktyvistai.
Gyvuliai, pajutę svetimus vyrus tvartuose, sujudo: žviegė kiaulės, mykė
karvės, bliovė avys, lojo šunys.
Tas pats aktyvistas Ravinskas, kuris pranešė apie tremtį, dėjo į maišą
lašinių gabalą, skilandį, duonos du
kepalus, rūbus, batus. Ruošė Gecevičių tolimai kelionei.
- O man visur bus gerai, manęs jūs
nestriošinkite. Blogiau kaip anglių
kasyklose nebus, – garsiai vis kartojo
Gecevičius. - Tik man skaudu, kad
palieku visą gyvenimą kauptą turtą
tinginiams, girtuokliams, švaistūnams, susimušite nepasidalindami
arklio ar karvės.
Stribai ir aktyvistai greitai išsidalino po karvę, avis nutarė nuvežti į
kolūkį, kažkuris per sumaištį paliko
pravirą tvartą, ir arkliai strimgalviais
išlakstė. Į kolūkį beveik taip ir neliko,
ką vesti ir vežti.
Grūdus išvežė į paruošas. Kelis
maišiukus pasidalino aktyvistai, padėję nacionalizuoti turtą. Vakarop
sodyba liko tuščia, parvertomis durimis gyvenamasis namas, dar pilnas
rakandų, skryniose audinių, patalynės, spintose indų. Kažkodėl kaimynai nebėgo turto grobstyti. Ne viską
tą dieną išsivežė stribai, tik po kelių
dienų miestelio varguoliai nusiaubė

sodybą, nepalikdami nė šapelio. Iš
rūsio išrinko bulves, raugintų kopūstų
statines ištuštino, o klėtyje, svirne paliko tik daug pribarstytų grūdų, miltų,
kruopų.
Gecevičių šeimai skirtas vagonas
išriedėjo į tolimąją Tomsko sritį. Juozas su Petru laikinai prisiglaudė pas
seserį. Anelė atvažiavo gyventi pas
mane į Kipro Petrausko dvarą, kuriame buvo įsteigta pradžios mokykla.
Ten dirbau mokyklos vedėju, seserį
įdarbinau valytoja, kai atvažiavo Juozas, paskyriau mokyklos sargu.
Tik po kelerių metų nuvažiavome
apžiūrėti Gecevičių buvusios sodybos. Sodą, dar pilną obuolių, radome,
laukai dirvonavo, trobesiai apgriuvę,
tik gyvenamajame name mokykla
glaudėsi, todėl namas atrodė šviesus,
jaukus. Buvęs didžiulis kiemas, tris
dešimtmečius pilnas paukščių, paršiukų, ėriukų, dabar net nenušienautas, apaugęs kiečiais ir balandomis.
Senasis Gecevičius iš Sibiro sugrįžo po 10 metų, bet dar stiprus. Tikrai
ir Sibire Gecevičius nežuvo. Ten labai derlinga žemė. Pasodinsi mažą
bulvytę, dešimt, penkiolika didelių
rasi. Tik vietiniai pusiau laukiniai, net
nežinojo iki lietuvių, kad mėsą galima išrūkyti, o ji stovi ir vasarą. Jie
papjovę paršiuką susikviečia kaimynus, gimines ir sušveičia. Lietuviai
juos išmokė auginti paukščius, kaime
atsirado viena kita karvė. Gecevičius
pirmasis užsiaugino karvytę, parsivežęs teliuką iš tolimo rajono, pieną
pardavinėjo, vietiniai tik ožkas laikė,
ožkas ir kumeles melžė.
Sibire Gecevičius visiems kalbėdavo: „O jei valdžia leistų, aš gražų
ūkį per trejetą metų sukurčiau. Visus
galėčiau išmokyti sėti kviečius, cukrinius runkelius. Pasikeistų gyvenimas.
Kaimo girtuokliai pradėtų dirbti, niekas nevogtų, kišenėse nesineštų kelių
saujų miežių, kam vogti iš kolūkio,
kai gali pats užsiauginti. Bet neleidžia.
Sugrįžusiam Gecevičiui neleido
gyventi savo buvusiuose namuose.
Apsistojo pas dukterį, kurios nevežė
į Sibirą.
Kartą ryžosi, nors buvo davęs sau

žodį: „Niekada ten nekelsiu kojos…
širdis gali plyšti.“ Ir vis tik vieną
sekmadienį bažnyčioje priėjo išpažinties, atliko atgailą ir, išėjęs iš bažnyčios, pasuko Klydžionių link. Ėjo
buvęs kaimynas, bet Gecevičius pasistatė palto apykaklę ir atsiliko bato
raiščių pasitaisyti. Atėjo ant kalno,
nuo kurio matėsi visi jo ūkio laukai.
Atsisėdo ant akmens, nusiėmė kepurę, išsiėmė rožančių, bet mintyse vis
nauji vaizdai skleidėsi.
Visą mėnesį plaukė iš Amerikos.
Atvažiavo, 24 kilometrus ėjo pėsčias
apžiūrėti dvaro laukų, kuriuos norėjo
nusipirkti, sugrįžęs iš Amerikos. Tada
patiko laukai: nebuvo apleisti, nesimatė krūmokšnių, tik miško medžių
lopinėliai. Gecevičius greitai sumetė:
„Bus statybinės medžiagos“. Paskui
prisiminė, kaip pirmą tvartą statė.
Amerikoje jis apžiūrinėjo gyvulių
fermas, bet ten tokių mažų ūkių nebuvo ir tvartai pritaikyti tik galvijus
apsaugoti nuo lietaus, o čia Lietuvoje reikėjo statyti šiltus tvartus, kad
gyvuliai nesušaltų pačią šalčiausią
žiemą. Dar gyvulių neturėjo, o tvartą
statė didžiulį, ant buvusio dvaro tvarto pamatų. Paskui daržinę, klojimą
pastatė, svirną. Svirne gyvendamas,
žmoną susirado, iš slaunos giminės,
iš didelės šeimos. Švogeriai puolė
gyvenamą gryčią ręsti, kad sesuo
šviesiai gyventų. Praėjo dešimt metų
statyboms, nors žemę nupirkęs, dar
nemažai dolerių turėjo, bet Lietuvos
kaimuose virė statybos, ir statybininkų trūko.
Atėjo laikas, kai statybos baigėsi,
tada pradėjo laukus kultūrinti, griovius kasė, laukus lygino. Kiekvienas
laukas kiek prakaito sugėrė, kiekvienas statinys jo rankomis statytas. Tik
saulutė patekės, jau Gecevičius eina
su kirviu rankose. Nė nepastebėjo,
kai trys sūnūs ir dukra užaugo.
Dabar vaizdas, žvelgiant jau į kolūkio laukus, šiurpino Gecevičių,laukuose traktoriai ne arė, o bjaurojo.
Pilni laukai iškilusių akmenų, stirtos
pernykščių šiaudų. Ašaros upeliu tekėjo, širdis daužėsi, norėjosi bėgti ir
rėkti.
Į savo sodybą daugiau neužsuko,
tik vis kartodavo: „Amerikoje skėriai
per dešimt metų kartą sunaikina visą
derlių, Lietuvoje - rusai užkariautojai,
mokantys tingėti ir girtuokliauti“.
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Jotkonys ir eilinio partizano odisėja
Nuo Svėdasų gerokai į šiaurę, kalvose už Jaros upės, yra senas ir garbingas Jotkonių kaimas. Nuo seno Pajarskų, gyvenančių prie Jaros, lizdas. Pačioje praeito šimtmečio pradžioje, XIX
amžiaus ketvirtame dešimtmetyje, sodžiuje buvo 16 kiemų, kurie
talpino apie 150 gyventojų, po Pirmojo pasaulinio karo kaimas
priskirtas prie naujai susikūrusios Adomynės parapijos, tačiau
pasaulietinė priklausomybė pasiliko prie Svėdasų.
Surašymo 1923 metais metu kaime buvo 30 sodybų su 129 gyventojais, šiuo metu telikę vos apie dvi dešimtys sodiečių. Prieš
šimtą metų, 1917–iais, šiame kaime gimė eilinis Šimonių girios
partizanas Jurgis Trečiokas-Rytas.

Pokario partizano Algimanto apygardos štabo viršininko Albino
Pajarsko-Bebo seserys Stasė ir Vlada prie tėviškės šulinio.
Istorijos vingiai

Geri vyrai, geroj girioj...

Ne taip seniai Jotkonyse dar gyveno vienintelis šio laikmečio šimtametis svėdasiškis vyras Pranas
Motiejūnas. Mokėjo jis gražiai papasakoti, svečius priimti. Vaišingas
ir „svietavas“ buvo žmogus. Kai
kurie jo pasakymai įstrigo tiesiog
vaizdiniais. Kaip šaltą rudenį varant
bandą parduodamų galvijų į Kauną,
sustojęs nakvynės miegojo prisiglaudęs prie šiltos jautuko nugaros,
kaip jam, išeinančiam į kariuomenę,
vardan laimės monetą į delną įdėjo
kelyje sutiktas žydas. Kaip jis gyveno per karą ir po karo, kaip šeimyną augino, kalviavo, kaip žuvį Jaro
ežero liūnuose bučiais gaudė, kaip
medžioklėn eidavo. Medžioklėje
gerų bičiulių - ir gydytojų, ir valdininkų - įgijo. Gražiai čia juos visus
kartu su žmonele savo namuose priimdavo, pavaišindavo, o ir tie vertino - geru atsilygindavo.
Kartais šventoj dienoj, pasikinkęs į šventinę „lineiką“ arklį, nuvažiuodavo į girią. Taip gera ten
būdavo, kartais net nusnausdavo
patogiai įsitaisęs, tačiau šautuvo iš
rankų nepaleisdavo. Mat tik atmerkęs akis dažnai pamatydavo kokį
žvėrį - gebėdavo žaibiškai iššauti.
Matyt, iš senovės medžiotojų giminės buvo kilęs.

tautos balsas

Iš girios kirstų šimtamečių pušų
rąstų žmonės statėsi naujus trobesius,
mat tarpukariu sparčiai vyko žemės
reforma - visi ėjo į vienkiemius, kai
kas pasiliko senosiose sodybose. Jurgis Trečiokas taip pat paveldėjo anksti
mirusių tėvų ūkį, vos dešimtį hektarų
neblogos žemės. Buvo vienturtis sūnus, šeimoje dar penkios seserys, kurios ištekėdamos vis išsinešdavo savo
dalį - reikėjo joms duoti kraičius. Galiausiai visas atidalijęs, susitaręs, ėmė
tvarkytis.
Darbštus, sumanus, ne girtuoklis,
jau buvo „įsitvėręs“, tačiau prasidėjo karas, po to užgriuvo sovietai.
Pokaryje tokiems jauniems vyrams
nelengva buvo. Visur jie kliuvo arba gaudė ir, „liaudies priešais“
paskelbę, į lagerius, tremtį siuntė, arba į okupacinę kariuomenę
ėmė. Nemokšiškai kariaujantiems
sovietiniams generolams reikėjo
daug „patrankų mėsos“. Gavo šaukimą ir Jurgis, tačiau okupantams
tarnauti nesiruošė. Įsirengė savo
sodybos šulinyje slėptuvę. Galvojo registruotis, tačiau nepavyko ir
matydamas, kad namie neišsilaikys,
išėjo į girią, į partizanų broliją. Prisimindavo, kad tik kiek paėjęs nuo
namų stabtelėjo ir susimąstė: „Kur
aš einu, kas manęs laukia?“.

Laikas parodys

(Irena ANDRUKAITIENĖ ,,Didysis atsisveikinimas“, - ,,Anykšta“,
2017-10-17)
Keistai ir tendencingai interpretuoja mūsų partijos atsinaujinimą ponia
signatarė Irena Andrukaitienė. Gerb.
poniai noriu priminti, kad po triuškinančio Seimo rinkimų pralaimėjimo
(tokio pralaimėjimo nebuvo 20 metų)

tiesiogiai išrinktas naujasis Lietuvos
socialdemokratų partijos pirmininkas,
kaip ir eiliniai partijos nariai, suprato
pralaimėjimo priežastis. Jūs, gerb.
ponia, tikriausiai suprantate, kad iškilo klausimas partijai būti ar nebūti
Lietuvoje. Mes, eiliniai partiečiai,
nenorime, kad mūsų partijai atsitiktų
taip, kaip atsitiko Darbo partijai.
LSDP partijos taryba nevengė

„Rytas“ sakydavo, kad žuvęs
saviškis - tragedija
Slapyvardį pasirinkęs paprastą trumpą, aiškų, greitai ištariamą. Jei
tektų atsakyti klausiančiam, galėtų greitai pasakyti: „Rytas“. Karas
buvo partizaninis, jėgos labai jau
nelygios. Taktika paprasta - pora
šūvių ir į krūmus. Negalėjo veltis į
didesnius mūšius. Juk neturėjo amunicijos, beveik visuomet persvara
ginklais ir kovotojų skaičiumi buvo
priešo pusėje, stengėsi išlikti gyvi,
sulaukti taip trokštamos nepriklausomybės, tos valandos, kai Lietuva
bus išlaisvinta. „Rytas“ sakydavo,
kad nors partizanai nukaus dešimt
priešų, tačiau žus tik vienas saviškis,
bus didi tragedija - nes jo jau niekas
nepakeis, o vietoje nušauto bolševiko galbūt stos šimtas. Priešų ištekliai
buvo didžiuliai. Sunku buvo kovoti
su milžiniška blogio imperija.
Nors kartais surengdavo sėkmingus žygius ir prieš rusų kareivius.
Kartą pagiryje, prie vieškelio į Šimonis, pasaloje užklupo sunkvežimiu
važiuojančius saugumiečius. Nukovė tada ne tik paprastų kareivių, bet
ir karininkų. Vadovavo šiam žygiui
labiausiai patyręs ir narsiausias girios vyras Antanas Starkus-Montė.
Kulkosvaidininkas drąsiai stodavo į
mūšį, o jo čekiškas greitašaudis kulkosvaidis „BZ“, partizanų vadinamas
tiesiog „Brno“, dažnai pagelbėdavo
išsiveržti iš apsupties.
Vėlinės girioje
Ruduo buvęs gražus. Spalyje girioje partizanai įsirengė net kelis naujus
bunkerius. Naujuose namuose saugiai
įsikūrė ir Ryto grupė. Tačiau kuomet
lapkričio 1-ąją išgirdo dundesius ten,
kur buvo Montės bei Trazano bunkeriai, tapo neramu. Gal atsitiktinai,
o gal išdavus priešai surado besislepiančius partizanus.
Bet būta išdavystės, Vėlinių rytą
gerokai padundėjus ten, kur buvo

vado Kęstučio bunkeris, įsismelkė
nuojauta, kad išdavystė. Pasigirdus
sunkvežimių ūžesiui, priešai sustojo
tiesiog ant slėptuvės lubų. Partizanai
aiškiai girdėjo, kaip rauna nuo išėjimo eglutes, atplėšia angos dangtį ir
šaukia pasiduoti.
Trumpam kilo panika. Steponas
Šukys pasakė, kad jis nepasiduos,
nusišaus. Rytas bandė bendražygį nuraminti, nes yra dar vilties pasprukti,
tačiau pasigirdo šūvis. Kažkodėl
mirti panoro ir kartu besislapstanti
Ryto sesuo Rožė Trečiokaitė, tačiau
pati gaiduko nepaspaudė ir niekas
jai nepagelbėjo. Dar du kartu buvę
vyrai tiesiog tūnojo, o Rytas, užtaisęs savo rusišką automatinį šautuvą
„dešimtuką“, ėmė į priešus šaudyti
pro atsivėrusią įėjimo angą. Paleidus keletą šūvių, nugriaudėjo sprogimas ir partizanui aptemo sąmonė.
Kuomet atsibudo, sėdėjo po eglute,
surištomis už nugaros rankomis, aptvarstyta koja, ją kliudė skeveldra.
Priėjo rusų karininkas su pistoletu
rankoje ir piktai paklausė, kas šaudė
iš bunkerio. Rytas sumojo neprisipažinti, pasakė, kad šaudęs S. Šukys.
Matyt, taip išliko gyvas. Nors gerokai primušė, bet paliko ramybėje
- saugumui beveik viskas buvo žinoma, priešai jau turėjo pakankamai ir
agentų, ir informatorių.
Laisvė ir jos kartėsiai
Lageryje teko praleisti vos ne
dešimtmetį, dirbo ten, tikėjosi kuo
greičiau išeiti, sugrįžti į tėvynę, nors
ji tebebuvo okupuota. Sugrįžus nebuvo lengva, nes ir registruotis, ir darbą
gauti pavyko per pažintis ir dar žmonių likimus lėmusius komunistus valdininkus gerai pavaišinus – „patepus“.
Tuomet jau buvo vedybos ir palyginti
ramus gyvenimas Debeikiuose. Nors
kartais užkliūdavo praeitis, imdavo ir
pavadindavo kas nors iš valdžios vyrų
„banditu“, „liaudies priešu“. Kuomet
Lietuva vėl tapo nepriklausoma, J.
Trečioko prisiminimai, pasakojimai,

Vėlinės girioje - 1949 metų lapkričio 2-ąją Jurgį Trečioką-Rytą (sėdi centre) ir jo bendražygius suėmė sovietų saugumiečiai.
bendrauti su Seimo frakcija, bandė
įrodyti, kur partiją šis kelias veda.
Tačiau veltui. Jūsų išvardyti ir išliaupsinti asmenys nepakluso partijos sprendimui pasitraukti iš koalicijos. Gerb. ponia, suraskite pasaulyje
demokratinę partiją, kurios mažuma
nepripažįsta daugumos sprendimo?
Nevyniojant nieko į vatą, reikia
pripažinti, kad visi jie pasirinko
,,lovio“ sindromą. Vienintelis Linas
Linkevičius pasielgė garbingai (beje,
jis į mūsų partiją du kartus stojo ir du

Raimondas Guobis

rado žmogaus kaulus. Toje mokykloje pradėjau mokytis 1954 me-

tais, tuo metu kalbėjo, kad statant
mokyklą daug kaulų rado, ten,

partizano liudijimai tapo labai svarbūs, pokalbis buvo transliuotas per
„Lietuvos radiją“, atmintis sugulė į
partizanų atsiminimų knygas.
Laisvės gyvenimą apkartino labai
abejotinas nepriklausomos tėvynės
teismo sprendimas. Iš Šimonių girios
Kinderių kaimo kilęs Juozas Kelmas,
Amerikoje prakutęs, sukinėjęsis Holivude kaip kino kritikas, pavardę
pasikeitęs į skambesnę, tapęs amerikonu Kaributu.
Jis pasirūpino, kad Lietuvos prokuratūra nedelsiant imtų ieškoti jo
artimųjų - tėvo Kazio ir sesers Natalijos, kurie buvo sušaudyti kaip sovietų
rėmėjai–informatoriai,
nužudymo
kaltininkų.
Žinoma, tie, kurie šaudė, jau buvo
žuvę arba mirę, tačiau surado tame
žygyje dalyvavusį J. Trečioką. Ir visai nesvarbu, kad tada jis kaip karys
vykdė vadovybės įsakymą, kad stovėjo sargyboje, teismui nekilo jokių
abejonių, kad kaltas. Jau lietuviškas
teismas 1994 metais nusprendė, kad
jis reabilituotas neteisingai, kad privalo grąžinti į Lietuvos valstybės iždą
kompensaciją už sovietų padarytą
žalą - sunaikintą tėviškę, persekiojimus, kankinimus, nelaisvės metus.

Sovietinės kariuomenės smogikai leidžiasi į
bunkerį Šimonių girioje.

kartus išstojo). Nejaugi Jūs nepastebėjote, kad Jūsų liaupsinami asmenys savo veiksmais partijoje ryškiai
priminė CK politinį biurą. Esu tvirtai
įsitikinęs, kad Jūs, gerb. ponia, nežinote tikrosios situacijos mūsų partijoje. Manau, kad palaikote tuos, kuriems Lietuvos žmonės, valstybė - tik
priedanga ilgiau pabūti prie ,,lovio“.
Juk yra skirtumas, kur eilinis Seimo
narys, kur komiteto pirmininkas. Yra
skirtumas, kur Seimo vicepirmininkas ir eilinis Seimo narys. Pinigine

Mokykla stovi ant kapų?
Perskaičiau, kad prie Anykščių
Antano Vienuolio progimnazijos

Jurgis Trečiokas sugrįžęs iš
Sibiro katorgos stabtelėjo prie
gimtinės palaukio akmens.

sako, buvo senos kapinės.
Anykštėnas

Nuotr. iš albumo

išraiška...
Tiek Algirdas Butkevičius, tiek Gediminas Kirkilas turėjo progą įrodyti,
kad jie remia socialdemokratines vertybes, tačiau darė viską atvirkščiai.
Gerb. ponia, dėl Vyriausybės griūties neišgyvenkit. Šitoje vietoje noriu
pacituoti premjero Sauliaus Skvernelio žodžius: ,,Nepakeičiamų nėra, yra
tik nepakeisti“. Sutinku su Jumis, kad
laikas parodys.
Romaldas GIŽINSKAS

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

situacija
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Lietaus nustekentiems ūkininkams rekomenduojama
susirūpinti melioracijos įrenginiais
(Atkelta iš 1 p.)
Pasak Žemės ūkio skyriaus vedėjo V. Velikonio, reaguodamos į
ypač nepalankius orus, šalies savivaldybės nuo Ignalinos iki Anykščių rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo
pradžioje ėmė skelbti ekstremaliąją
situaciją.
„Po to vienkartinės didelės liūtys kilo Panevėžyje, perėjo į vakarinius rajonus ir spalio 4 dieną
Vyriausybė ekstremalią padėtį paskelbė visoje Lietuvoje“, - nesenus
įvykius priminė V. Velikonis.
Tai, kad ūkininkams lietus pridarė daug bėdų, pastebėjo net ir
mažai ką bendro su žemės ūkiu turintys žmonės
„Praktiškai kiekvieną savaitę
gaudavome pranešimų ar skundų
apie gyventojų užlietus rūsius bei
gyvenamąsias patalpas. Tos liūtys
palietė didelę visuomenės dalį“, pastebėjo V. Velikonis.
Informaciją apie rajono ūkininkų
patirtus nuostolius dėl be paliovos
pliaupusio lietaus savivaldybės Žemės ūkio skyrius pradėjo rinkti rugsėjo 26 dieną, net nelaukęs nurodymų iš Žemės ūkio ministerijos.
„Duomenis apie nukentėjusius
ūkininkus Žemės ūkio ministerijai turėjome pateikti iki lapkričio
1 dienos. Nuostolius su komisijos
ir seniūnijų specialistų pagalba
suskaičiavome – žuvusių pasėlių
yra apie 7000 ha. Dabar prasidės
antrasis informacijos rinkimo etapas, kurį Vyriausybei nurodė atlikti
Europos Komisija. Tai - duomenys
apie nepasėtus arba pasėtus ir žuvusius pasėlius“, - pasakojo V.

pastabos paraštėse

Saulius RASALAS
Pavadinimas iš lotinų kalbos
verčiamas taip - griežtas įstatymas,
bet vis dėlto įstatymas.
Dažniausiai advokatas, primenu, kad advokatas yra teisininkas,
gauna algą nuo sugaišto (sueikvoto,
skirto...) laiko. Aš ir keli kiti Tarybos nariai klausinėjome, kaip atsisakyti Tarybos nario algos. Negalima. Įstatymas yra „dura“ ir griežtai
neleidžia. Gavau algą. Alga paskaičiuota pagal sugaištą laiką ir „dura“
įstatymus. 6,96 euro į kišenę. Galvojant „kudlotai“, gražus skaičius,
galvojant pagal materializmo (jei
nori būti komunistas, pradžioje
privalai būti materialistu - to mane
išmokė tarybinėje mokykloje) principus - apsimokėtų imti tokią algą,
jei tarp skaitmenų nebūtų kablelio.
Ties šia pasakojimo vieta mano panašumas su teisininku, pasibaigia.
Todėl nebūdamas teisininku,
galiu klysti, nes neatsižvelgsiu į
po Europą klaidžiojančią senosios
Romos ir Konstitucijos dvasią.

Velikonis.
Preliminariais skaičiavimais, dėl
prastų orų Anykščių rajono ūkininkai patyrė maždaug 3 mln. eurų
nuostolį.
„Pirmoji mūsų prognozė buvo
tokia, kad rajono ūkininkų nuostoliai sieks 7 mln. eurų.Tuo metu
skaičiavome, kad žuvusių pasėlių
yra 12 500 ha. Dabar skaičiuojame,
kad piniginiai nuostoliai siekia 3
mln. eurų, neįtraukiant netiesioginių nuostolių. Pasėliai ne tik žuvo,
bet ir nukentėjo. Kaip minėjau,
per tas paliaubas su lietumi rugsėjį derliaus nuėmimas vyko, bet to
derliaus kokybė jau nebe ta“, - aiškino V. Velikonis.
Pagal auginamas kultūras daugiausia nuostolių patyrė grikių
augintojai - lietus padarė nuostolių 2000 ha plotui, taip pat auginantiems vasarinius bei žieminius
kviečius, žirnius (po 900 ha ploto).
Anykščių rajone labiausiai nukentėjo dviejų seniūnijų – Kavarsko ir Troškūnų - ūkininkai.
„Troškūnuose – lygumos, ten
ne visiškai veikia melioracijos
sistemos. Be to, šiose seniūnijose yra daugiausiai ūkininkų ir ten
daugiausiai sėjama grūdinių kultūrų“, - priežastis, kodėl išskirtos
dvi rajono seniūnijos, vardino V.
Velikonis.
Kalbant apie ūkininkų patirtų
nuostolių kompensavimą, Žemės
ūkio skyriaus vedėjas V. Velikonio
žodžiuose buvo galima įžvelgti ir
skeptiškų gaidų, kad tie nuostoliai apskritai kada nors galėtų būti
kompensuoti.
„Tikėtis galima. Kompensacijų

šaltiniai galėjo būti du – iš Lietuvos biudžeto arba Europos Sąjungos iždo.Vyriausybė jau nuramino,
kad iš šalies biudžeto kompensacijoms lėšų nebus skiriama. Latviai,
pavyzdžiui, jau suskaičiavo savo
nuostolius ir žemdirbiams skyrė
15 mln. eurų. O mes... Dabar jau
trečiasis skaičiavimo etapas dėl
Europos Komisijos pagalbos. Ši
pagalba pagal metodiką gali būti
skaičiuojama trejus metus, o išmokos gali būti ketvirtais metais. Čia
toks pesimistinis scenarijus“, - pasakojo V. Velikonis.
Žemės ūkio skyriaus vedėjo V.
Velikonio pasiteiravome, ar skyrius, pavyzdžiui, nerengia kokių
nors sprendimo projektų rajono
Tarybai, kad vietos ūkininkams
nors minimaliai būtų galima pagelbėti savivaldybės jėgomis. Štai
socialdemokratas Dainius Žiogelis
viename iš rajono Tarybos posėdžių yra siūlęs ūkininkams sumažinti žemės mokestį.
„Buvo pereinamasis laikotarpis
dėl žemės mokestinės vertės nuo
2013 iki 2017 metų. 2018 metų
žemės mokestinė vertė dabar perskaičiuojama. Prognozinės vertės
yra gana aukštos ir, manau, Taryba
galėtų svarstyti 2018 metų žemės
mokesčio tarifą. Yra du variantai,
pavyzdžiui, tiesioginė pagalba.
O gal geriau neduokime žuvies,
o duokime meškerę? Galima dalį
pinigų nemažinant mokesčių skirti
melioracijai, įrenginių remontui.
Tai būtų irgi pagalba“, - pasiūlė V.
Velikonis.
Gyventojai baiminas, kad ūkininkų patirti nuostoliai neišvengia-

„Dura lex, sed lex“
Yra tokia iniciatyva, kuri vadinasi IDĖJA LIETUVAI. Iniciatyvą
globoja pats Viktoras Pranskietis,
o IDĖJA LIETUVAI ambasadoriais paskirti Viktoro Uspaschiko
gyvanašlė Jolanta Blažytė, nuo
panamietiškų popierių nukentėjęs
Antanas Guoga (Tai buvo paslėpta I.D.E.J.A. reklama). Už idėjas
galima balsuoti. Ir rezultatai rėkiantys - antra pagal populiarumą
IDĖJA skamba štai taip: „Galų
gale imkime ir padarykime, kad
gydytojui, išrašančiam vaisto receptą, nebereikėtų rūpintis vaisto
kompensacijos kodais, recepto
galiojimo datomis ir visokiais kitais nemedicininiais aspektais.
Gydytojas turi būti gydytoju! O ne
buhalteriu ir dar nežinia kuo.“ Tad
keičiasi laikai, bet ne manieros.
Tad, kaip buvo prie Brežnevo, taip
ir prie Skvernelio. Ne tik gydytojas daugiau laiko rašo, nei tikrina
sveikatą. Taip pat elgiasi mokytojas, nes privalo būsimai pamokai
pasirašyti planą. Taip pat privalo
elgtis ūkvedys ar seniūnas, nes
norint nusipirkti saują vinių reikia
atlikti ir užfiksuoti viešąjį pirkimą,
padaryti nurašymą ir t.t. Nesvarbu,
ar vinių sauja bus auksinė ar geležinė, svarbu tinkamai (su)apiforminta ir su parašais. Nėra parašo yra vieta prie „parašos“ (rusų k.).
Atsimenu perestroikos deklaruotą, “Anties” apgiedotą tikslą
- mažiau biurokratijos. Atsimenu
personalinių kompiuterių diegimo į buhalteriją tikslą – mažiau
popierizmo ir buhalterių.* Miglo-

tai atsimenu elektroninį receptą,
e-valdžią, e-demokratiją. Miglotai
atsimenu, kaip sekėsi, bet gerai
atsimenu, kad visur buvo mojuojama mažinamu biurokratizmu ir
popierizmu.
Dairausi, bet nematau, kur reiktų
kelti nugalėto popierizmo pergalės
vėliavą. Nepastebiu kalendoriuje
nugalėto biurokratizmo pergalės
dienos. Vien pralaimėjimai, o pralaimėjimams vietos kalendoriuje
niekados nebūdavo.
Kodėl užsivedžiau? Todėl, kad
mūsų Tarybos darbotvarkėje vežimu vežk klausimus, kurie yra grynas popierizmas ir biurokratizmas.
Bet kai pastebėjau, kad kaimyniniame rajone tarybai teikiamas
toks klausimas „2.2. Dėl darbo sutarties su ... pasibaigimo. Pranešėjas – Švietimo skyriaus vedėjas“.
Esmė liūdna. Numirė gimnazijos
direktorius. Ir biurokratizmas priverčia ta proga susirinkti tarybą ir
nubalsuoti, kad darbo sutartis pasibaigė. Kas bus, jei nebus kvorumo
ar balsuos ne taip? Miręs žmogus
bus priverstas dirbti? Juk balsavimas, kaip reiškinys, savo prigimtimi sugalvotas tam, kad išsiaiškinti,
ar dauguma palaiko sprendimą. Ar
kas nors įsivaizduoja, kad numirusio žmogaus neatleis iš darbo?
„Dura lex“ – verčiamas griežtas, bet kaip matai, kad popieriai ir
normos ne TARNAUJA ŽMOGUI,
o žmogus TARNAUJA popieriams,
tada „Dura“ lotinišką prasmę praranda. „Durą“ norisi suprasi pagal
slavų kalbos žinias. Ar TARNAU-

mai guls ir ant jų pečių. Greičiausiai brangs duona, daržovės, kita
žemės ūkio produkcija.
„Manau, kad mes gyvename globalioje rinkoje. Grūdų supirkimo
apimčių, lyginant šiuos ir praėjusius metus, kritimo drastiško nėra.
Manau, kad vartotojai nepajus, o
ūkininkai susilpnės“, - prognozavo
V. Velikonis.
Kalbėdamas apie Anykščių rajono žemės ūkį, Žemės ūkio skyriaus
vedėjas V. Velikonis sakė, kad šios
srities perspektyvos geros.
„Tendencijos nuo 2004 metų
išlieka panašios. Kasmet deklaruojančių pasėlius sumažėja iki 150
– 200. Vyksta ūkių stambinimas.
Pradedant nuo 30 ha ploto augalininkystės ūkyje, šeimai jau galima gyventi. Specializuoti ūkiai,
sakykim, uogų, jau gali gyvuoti
ir mažesni. Tik pradėti ūkininkauti sunku, nes jau žemės nebeliko.
Todėl reikia ieškoti finansinių resursų ir pirkti ūkį, nes ši rinka po
truputį įsibėgės. Vieni ūkininkavimą baigs, kiti pradės“, - kalbėjo V.
Velikonis.
Jeigu ir ateityje taip Lietuvą
merks lietūs, gal ūkininkams verta
pagalvoti apie kitas kultūras? Pavyzdžiui, auginti ryžius.
„Ryžių nerekomenduočiau auginti, bet siūlyčiau labai susirūpinti melioracijos įrenginiais. Čia
jau didelė mūsų valstybės kaltė,
kad tam 25 metus nebuvo skiriama dėmesio. Dalinai į melioracijos
įrenginius reikia pradėti investuoti
patiems ūkininkams, nes tik nuo to
priklausys, ar žemė bus tinkama
darbui ir naši“, - sakė V. Velikonis.

DAMI tokioms normoms, nesijaučiame susipykę su sveiku protu?
Pasirodo, net sveikas protas apribotas priesaikos žodžiais. Tarybos
narys pirmu sakiniu prisiekia gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos
Konstituciją ir įstatymus. Ir nėra
nuorodos, ką daryti su įstatymais,
kurie „dura“. Karys 3 sakiniu prisiekia sąžiningai vykdyti Lietuvos
Respublikos Konstituciją, įstatymus ir savo vadų įsakymus. Ir nėra
nuorodos, ką daryti su įstatymais,
kurie „dura“.
Ir vėl eismas ratu. O taip norisi,
kur nors Anykščiuose iškelti pergalės prieš „dura“ (durną) įstatymą vėliavą. Taip norisi, kad TK į
pasaulio anykštėnų kalendorių įrašytų nugalėtos biurokratijos datą.
Simboliškai siūlyčiau gruodžio
5-ąją.
* Urėdijoje nuo Norton Commander (tokia programa, kai kompas švietė tik žydrai baltai…) laikų,
kai medinius skaitliukus ir kalkuliatorių, maitinamą iš 220 vatų tinklo,
pakeitė kompiuteris, buhalterių sumažėjo. Bet ne dėl kompiuterio našumo, ne dėl ataskaitų sumažėjimo.
Tiesiog urėdijoje jau seniai dirba
susispaudę ir susiveržę diržus. Apie
tai rašau tik todėl, kad pasibaigus,
konservatorių palaikytam „profesionalų vyriausybės“ LT miškų
naikinimo pirmo etapo pirmam
žingsniui, galėsiu tyčiotis iš urėdijų
reformos berniukų. TYČIOSIUOSI, kai buhalterių Katinuose ar
Pakaunėje bus daugiau, nei dabar
atleis Lietuvos provincijoje.

kampas

Apie
pasaulinį
garsą

Linas BITVINSKAS
Gyvenime daug ką lemia atsitiktinumas. Net pikta – Anykščiai
tiek deda pastangų, kad išgarsėtų, tiek projektų rašo, skiria lėšų
dešimtimis tūkstančių, o rezultatas... Tuo tarpu pramoninė Utena
nė piršto nejudina, tik sau gatves
tvarko, pastatus stato, o išgarsėjo
per visą pasaulį.
Kalbu apie „Paradise Papers“
tyrimo metu atskleistas grupės
U2 lyderio Bono slaptas investicijas į prekybos centrą Utenoje. Tokios sėkmės net Vilnius
nesusilaukė. Tuo labiau, kad
ši istorija keliauja ir toliau – ji
patraukė vieno populiariausių
pasaulio komikų dėmesį. JAV
televizijos žvaigždė, populiarios
laidos „Vėlyvo vakaro šou“ vedėjas Stephenas Colbertas prieš
kelias dienas rodytoje laidoje
pasišaipė iš Bono. Taigi, Utena
nuskambėjo ir JAV. „Šie dokumentai yra tiesiog skanūs. Juose pilna pikantiškų detalių apie
didžiausias pasaulio įžymybes.
Pavyzdžiui, Bono, kuris pasinaudojo Maltoje, kur mokesčiai
maži, registruota bendrove, kad
įsigytų dalį prekybos centro Lietuvoje“, – kalbėjo S.Colbertas.
Beje, žiniasklaidai Bono tvirtino
sulaukęs užtikrinimo, kad „Aušrą“ valdanti įmonė laikosi visų
mokestinių reikalavimų. „Bet jei
paaiškėtų, kad taip nėra, noriu
žinoti viską, ką žino VMI“, – teigė Bono BBC. Taip apie Uteną
išgirdo ir Didžioji Britanija.
O dar pridėkim, kad uteniškiai
dabar drąsiai gali prašyti kad
Bono koncertą Utenoje surengtų. Žodžiu, gyvenimas yra neteisingas ir negailestingas. Stenkis
kiek nori, o štai kažkoks Bono
tau visas kortas sumaišo. Kas
mes, palyginus su Utena, juk
mūsų mieste net Selas ar Bunkė
jokių akcijų neturi? Nors šiek
tiek vilties dar yra – ne visi „Paradise Papers“ dokumentai dar
ištirti – laukim ir tikėkim.

Portretas
Iš nuotraukos
UAB „Anykštos redakcija“
(Vilniaus g. 29, Anykščiai),
darome portretus
laidotuvėms
(iki A4 formato).
Nuotraukos su
rėmeliais
kaina – 15 eurų.

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. Klientui pageidaujant, išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Žemę visoje Lietuvoje. Gali būti
apleista, su mišku, su bendraturčiais, išnuomota. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iškarto.
Tel. (8-671) 08059.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Brangiai - įvairų mišką arba mišką išsikirtimui.
Tel. (8-613) 74861.

Automobiliai

Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius, mikroautobusus, visureigius.
Tel. (8-629) 10247.
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Skubiai - sodybą, namą, pastatą
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.

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

Nebrangiai - beržines, juodalksnio,
alksnio malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). Veža
miškavežiu.
Tel. (8-600) 63820.
Beržines malkas kaladėmis, skaldytas. Atraižas pakais, supjautas.
Atveža.
Tel. (8-609) 91007.
Malkas.
Tel. (8-608) 51317.
Kita
Karves.
Tel. (8-682) 66944.
Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles ir subproduktų rinkinius. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567,
(8-686) 80994.
Kviečius, miežius, avižas, žirnius,
kukurūzus, įvairius pašarinius miltus,
sėlenas. Atveža.
Tel.: (8-611) 47343,
(8-680) 96778.
Naudotus metalinius garažus, įvairių matmenų 2 ir 3 metrų aukščio.
Galiu atvežti. Kaina nuo – 350 Eur.
Tel. (8-687) 73343.

įvairūs

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

Dainiaus firma

SUPERKA VERŠELIUS
auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

Tel. (8-614) 14777.

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

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

Kuras

AUTOMOBILIŲ
SUPIRKIMAS

Įmonė - automobilius, autobusus, visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarkome dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
Projektuojame.
Konsultuojame.
Tel.: (8-698) 19008,
(8-612) 43733.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

Brangiai superkame

MIŠKUS

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

PERKAME

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

arba nuomojamės žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių,
Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
(8-687) 76191.

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

Kaminų remontas, įdėklai. Pristatomi
kaminai. Kamino galvutės mūrijimas,
skardinimas. Stogų dengimas. 20
metų patirtis.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

Paslaugos
Andrioniškio lentpjūvė prekiauja
statybine mediena, dailylentėmis,
grindlentėmis, atlieka pjovimo,
džiovinimo, obliavimo, transportavimo paslaugas. Restauruoja,
galanda diskinius pjūklus.
Tel. (8-687) 38239, adresas:
Andrioniškis, Anykščių g. 1.

2017 m. lapkričio 22 d. 10 val. šaukiamas neeilinis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 33iasis posėdis.

NEEILINIS TARYBOS POSĖDIS
VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS SALĖJE.
Jungtinis komitetų posėdis vyks
2017 m. lapkričio 20 d. (pirmadienį)
10 val. III a. 304 kab. (salė).
Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus
galite rasti Anykščių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt

“Tele loto” Žaidimas nr. 1127 Žaidimo data: 2017-11-12, Skaičiai: 26 18 33 25 02 41 17 53 13 01 30 39 38 59
69 75 34 71 12 24 37 51 73 57 43 54 50 05 52 60 29 72 58 68 48 04 15 61 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
47 67 06 14 55 35 46 66 65 27 32 56 22 (visa lentelė)
Papildomi prizai 001*864 1000 Eur, 036*564 1000 Eur, 0070301 10000 Eur, 0282483 10000 Eur, 0203857
10000 Eur, 0619785 10000 Eur, 01**542 200 Eur, 00**491 200 Eur, 00**385 200 Eur, 05**934 200 Eur,
01**232 200 Eur, 06**412 200 Eur, 04**470 200 Eur, 01**368 200 Eur, 01**555 200 Eur, 07**551 200 Eur,
024*405 2000 Eur, 037*007 300 Eur, 023*186 300 Eur, 064*434 300 Eur, 003*873 300 Eur, 0511911 3000
Eur, 0635930 3000 Eur, 0000385 3000 Eur, 0587193 3000 Eur, 0339656 3000 Eur, 034*354 500 Eur, 028*387
500 Eur, 068*310 500 Eur, 049*033 500 Eur, 0174296 5000 Eur, 0110212 5000 Eur, 0412583 5000 Eur,
0532805 5000 Eur, 0108349 7000 Eur, 0241297 7000 Eur, 0151132 7000 Eur, 0454062 7000 Eur, 0271854
Automobilis “Nissan Navara”, 036*189 Pakvietimas į TV studiją, 062*141 Pakvietimas į TV studiją, 036*352
Pakvietimas į TV studiją, 057*732 Pakvietimas į TV studiją

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

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

Tel. (8-662) 50592.

siūlo darbą
UAB ,,Jonavos hidrotechnika“ plečia statybų verslą ir ieško
atestuotų:
1. Hidrotechninės statybos, kelių statybos, inžinerinių tinklų
statybos vadovų, meistrų, brigadininkų-niveliuotojų, ekskavatorininkų.
2. Pageidautina turėti ne mažesnį kaip penkerių metų darbo stažą.
3. Bendrovė 2018 metais statys gyvenamųjų namų kvartalą, todėl
bus galimybė įsigyti būstą.
Kreiptis tel. 8-687-72668.

gimė
Eva BELOVAITĖ, gimusi 11 05

Nuoširdžiai dėkojame “Anykščių komunalinio ūkio” laidojimo namų darbuotojams, Anykščių klebonui ir vikarui, giedotojams, giminėms, kaimynams ir draugams, kad sielvarto
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Gotfridas, Ramantas, Saulenė, Emilis, Judita
lapkričio 15 d.
Albertas, Leopoldas, Vaidilas, Žadvydė.
lapkričio 16 d.
Edmundas, Gertrūda, Margarita, Vaišvydas, Gerdvilė.
lapkričio 17 d.
Dionyzas, Elžbieta, Grigalius,
Getautas, Gilvilė, Viktorija.

MOZAIKA
Peru gaisras nusiaubė unikalų
archeologijos objektą
Gaisras sekmadienį sunaikino 2
tūkst. metų senumo freskas ir daug
kitų vertybių Peru šiaurėje esančia-

NNN

me unikaliame archeologijos objekte, pranešė Sipano karališkųjų kapų
muziejaus direktorius.
„Sulaukiau apverktinų ir tragiškų
naujienų apie gaisrą, sunaikinusį
Ventarono archeologinį paminklą“,

redaktorei nežinant

– sakoma Walterio Alvos (Valterio
Alvos) pareiškime.Ventarono šventykla yra 4,5 tūkst. metų senumo ir
yra laikoma seniausia atrasta šventykla abiejuose Amerikos žemynuose.
Gaisras nuniokojo senovines freskas, keraminius indus ir Pomalkos
rajone Lambajekės regione esančio
Ventarono archeologinio komplekso
užrašus, rodo televizijos reportažai.
Gaisrą sukėlė Pomalkos žemės
ūkio verslo kompanijos darbuotojai,

Žemaičiai anykštėnus jau lenkia

mėnulis
lapkričio 14-17 d. delčia

anekdotas
***
Iš visą parą dirbančio restorano
vidurnaktį svirduliuodamas išeina visiškai girtas klientas. Paramstydamas
sienas jis nušlitiniuoja iki neapšviestos automobilių stovėjimo aikštelės
ir, čiupinėdamas kiekvienos mašinos
stogą, pradeda ieškoti savo transporto
priemonės. Vienas praeivis pamato šį
apgailėtiną vaizdelį ir sako:
- Juk tu savo automobilio taip nesurasi. Visi stogai vienodi. Ten nėra
nei registracijos numerių, nei gamintojo ženkliuko...
- Užsičiaupk! Ant mano tačkės
švyturėliai yra!
***
Auksinės vestuvės. Vyras klausia
žmonos:
- Brangioji, tu buvai man neištikima?
- Tris kartus.
- Kada buvo pirmas kartas?
- Atsimeni, kai banke niekas nenorėjo tau duoti kredito. Ir tada pats
banko direktorius pasirašė ir asmeniškai įteikė sutartį!
- Ačiū, brangioji! O kada buvo antras kartas?
- Kai niekas nenorėjo tau daryti
operacijos. Ir tada pats skyriaus vadovas paėmė į rankas skalpelį!
- Ačiū, brangioji! Tu padovanojai
man gyvenimą! Ir su kuo tu mane iškeitei trečią kartą?
- Atsimeni, buvai kandidatas į
mero postą ir tau trūko 36 balsų?
***
Tie, kurie eina vėlai gulti, vadinami pelėdomis. Tie, kurie anksti
keliasi, vadinami vyturiais. O tie,
kurie eina vėlai gulti ir anksti keliasi, vadinami “angry birds”.

oras

Žemaičių pilis stovi žemaičių kovų su kryžiuočiais širdyje. Netoli jos yra Medvėgalis, Bilionių piliakalnis, ant kurio galbūt stovėjo Pilėnai, Šatrija.
Jei Anykščių valdžia nepaskubės
statyti pilies, jos išskirtinumas gali
pranykti kaip dūmas.
Pilis nežadama, kad bus autentiška, tik galbūt panaši į viduramžių pilį, kokia stovėjo ant Anykščių Šeimyniškėlių piliakalnio.
Teigiama, kad pilis turės bokštus ir
sienas, na, gal ir dar rąstai bus impregnuoti autentišku būdu – arklių

sprintas
Krepšinis. Regionų krepšinio lygoje (RKL) rungtyniaujanti Anykščių „KKSC – Elmis“ komanda patyrė ketvirtąjį pralaimėjimą iš eilės
- šį kartą savo žiūrovų akivaizdoje
anykštėnai 62:72 nusileido Rokiškio komandai. Rezultatyviausiai
„KKSC-Elmio“ gretose žaidė J.
Guobužas, pelnęs 12 taškų. D.
Vanagas ir Ž. Žiukas įmetė po 10
taškų, o pastarasis dar atkovojo 7
kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius
perdavimus.
Prizininkai. Vilniuje konferencijų centro „Karolina“ didžiojoje
salėje apdovanoti 2017 metų Lietuvos jaunių ir sporto vilčių žaidynių,
savivaldybių ir sportininkų ugdymo centrų varžybų nugalėtojai bei
prizininkai. Anykščių rajono sportininkai V-oje rajonų grupėje bendroje savivaldybių įskaitoje užėmė
III vietą. Mūsų rajonui žaidynėse
atstovavo graikų-romėnų imtynių,
sunkiosios atletikos, plaukimo,

horoskopas
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AVINAS. Prieštaringų situacijų kupina savaitė. Svarbių darbų
nesiimkite, nes galite privelti
klaidų ir viską sugadinti. Veikite
apgalvotai, bandykite sumanumu
įveikti kitų žmonių nepalankumą.
JAUTIS. Jums rūpės verslo
sutartys, darbiniai užsakymai.
Galimi nesusipratimai, klaidos,
aplinkinių išsisukinėjimai. Kažkoks įvykis gali priversti patirti
tas vidines ar išorines kliūtis, į
kurias nebuvote atkreipę dėmesio.
DVYNIAI. Rūpesčių, nuostolių gali sukelti vaikai arba žmogus, kuriam esate neabejingi.
Dėl finansinių nesklandumų ne-

padegę cukranendrių lauką.
„Prarandame išskirtinį paminklą,
– sakė W. Alva, kuris 2007 metais
atrado šią vietą. – Tikiuosi, bus atliktas tyrimas ir nustatyti kaltininkai.
Galiu tik išreikšti savo pasipiktinimą ir liūdesį dėl šios neatitaisomos
netekties.“Ugniagesiai pranešė, kad
gaisras 95 procentais suvaldytas.
Į įvykio vietą nuvyko prokurorai,
kurie vertins Pomalkos administratorių atsakomybę.

šlapimu, vadinasi, būtinybės griežtai laikytis viduramžiškų statybų
technologijų, kaip ir nereikia...
Svarbu, kad ji būtų patraukli turistams. Vadinasi, statybų reikalavimus galima supaprastinti. Juo labiau kad užsispyrę žemaičiai netoli
Tverų, netoli tų piliakalnių, kurie
stabdė Kryžiuočių ordino ekspansiją į Lietuvą, statosi savo pilį ir jie

jau toli pažengė.
Sezonas po sezono jų pilis įgauna vis naujas formas ir naujus konstrukcijos elementus. Pradėję nuo
dideliais langais įstiklinto bokšto,
žemaičiai jau pasistatė antrą plytinį
bokštą, kurio plėvele dengtas stogas labai efektyviai plazda vėjuose ir net tarp bokštų pastatė kažką
panašaus į gynybinę sieną... Į pilia-

žirginio sporto ir kiokušin karatė
sporto šakų atstovai. Anykštėnai,
surinkę 324 taškus, nusileido tik
Joniškio (351 taškas – II vieta) ir
Biržų rajono (478 taškai – I vieta)
sportininkams. 2017 metų Lietuvos jaunių ir sporto vilčių žaidynių sporto trenerių kompleksinėje
įskaitoje pagal sporto šakas (rajono sunkiaatlečiai užėmė III vietą)
Anykščių kūno kultūros ir sporto
centro sunkiosios atletikos treneriui Algirdui Anankai atiteko I vieta ir kiokušin karatė klubo ,,Takas“
treneriui Eugenijui Šilaikai III vieta (karatė klubo sportininkai buvo
irgi treti).

vardines paraiškas su dalyvių pavardėmis ir parašais, o iki lapkričio 24 d. sumokėti startinį mokestį, kuris bus naudojamas daliniam
teisėjų apmokėjimui ir sporto salės
nuomai.
Plaukimas. Geriausiu Anykščiuose vykusios 2017 m. Lietuvos
plaukimo federacijos taurės plaukiku pripažintas Danas Rapšys.
Antrąją varžybų dieną vienas iš nacionalinės rinktinės lyderių nugalėjo 200 m plaukimo laisvu stiliumi rungtyje. Išvakarėse pagerinęs
dvigubai ilgesnės distancijos šalies
rekordą, panevėžietis buvo labai
arti geriausio Lietuvos rezultato ir
šioje rungtyje, iki kurio pritrūko
vos 0,48 sek. – 1 min. 42,70 sek.
Antroji vieta varžybose atiteko dar
vienam panevėžiečiui Andriui Šidlauskui. Jis nugalėjo net penkiose
rungtyse.

kalnį jau veda kelias, dar truputis
ir, žiūrėk, bokštuose ims budėti didvyriai su kartoniniais kardais ir iš
lazdyno sumeistrautomis ietimis.
Akivaizdu, jog žemaičiai spjovė į autentiką (vis tiek jos pasiekti nepavyks) ir daro pramogą
turistams. Ir daro neabejotinai be
jokių biudžeto ar europinių pinigų. Smagumui, kad priviliotų
daugiau lankytojų. Tai yra, daro
tai, ką deklaruoja Anykščių valdžios jau daugelį metų. Tad kodėl
nepasinaudojus žemaičių patirtimi, jei iš anksto žinoma, kad
Anykščių pilis būtų tik kažkas
panašaus į viduramžių pilį? Gal iš
tiesų reikia ręsti pilį iš autentiškų
medžiagų – apipuvusio, pigaus
medžio, iš nuo bute likusių po
keitimo langų ir silikatinių plytų
bei statybinių blokelių? Juk greitai ir pigiai statant būtų galima
pasiūlyti pramogą turistams – pilies sudeginimą. Ar bent jau vesti
edukacinius užsiėmimus „stipri
buvo Mindaugo Vorutos pilis“.
Anykštėnas Augustas Praspaliauskas svorio kategorijoje iki 56 kg
rovime užėmė 3 vietą, o stūmime
jam nepasisekė ir sportininkas liko
be medalio. Svorio kat. iki 62 kg
Tomas Miškeliūnas, išrovęs 75 kg
ir išstūmęs 100 kg, tapo čempionu
(rovime, stūmime bei dvikovėje).
Toje pačioje sv. kat. Arnas Baklanovas rovime liko trečias, o stūmime – antras (išrovė 69 kg, išstūmė
89 kg). Mindaugas Janulis sv. kat.
iki 94 kg rovime ir stūmime liko
antras. Arnas Šidiškis (AnykščiaiKlaipėda, treneriai A. Ananka, B.
Vyšniauskas) sv. kat. virš 105 kg,
rovime liko trečias, bet stūmime
iškovojo pirmą vietą, o dvikovėje
tapo čempionu (išrovė 150 kg, išstūmė 192 kg).

Pirmenybės. Anykščių kūno
kultūros ir sporto centras kviečia
krepšinio komandas registruotis
naujajam rajono pirmenybių sezonui. Pirmenybės vyks 2017 m.
gruodžio mėn. – 2018 m. kovo
mėn. šeštadieniais – sekmadieniais
UAB sporto ir laisvalaikio cente
„Nykščio namai“. Komandos iki
lapkričio 20 d. privalo pristatyti

Sunkioji atletika. Klaipėdoje
vyko Lietuvos sunkiosios atletikos atskirų veiksmų čempionatas.

Šaškės. Anykštėnas, tarptautinis
šaškių meistras Valdas Veršulis beveik kiekvieną savaitgalį laimi po
komercinį šaškių turnyrą. Praėjusį
savaitgalį jis tapo Biržuose vykusio
komercinio turnyro, kuriame dalyvavo 40 šaškininkų, nugalėtoju

įgyvendinsite numatyto projekto
arba jis trumpam įstrigs.
VĖŽYS. Jums norėsis pabėgti
nuo varginančio šurmulio. Sumažės pasitikėjimo aplinkiniais, kolegomis, nes kažkas iš jų apvils
arba nuvils. Saugokitės vagių,
pasirūpinkite namų saugumu.
LIŪTAS. Metas bus kupina
darbų, atsakomybės. Galite išgirsti nerimą keliančių naujienų.
Žmogus, kuriuo pasitikėjote ir
dėjote daug vilčių, gali pasirodyti
nepatikimas.
MERGELĖ. Materialinės naudos neturėsite, greičiau - atvirkščiai, tačiau nederėtų numoti
ranka į reikalus, kuriuos galima
pataisyti. Neskubėkite su didelėmis išlaidomis ir saugokite daiktus, kuriuos galima pamesti.

SVARSTYKLĖS.
Situacija
ir aplinkiniai vers aklai priimti
sprendimus arba su jais sutikti,
nors jūs turėsite didelių abejonių.
Numoję į jas ranka, galite sau
pakenkti. Išsiaiškinkite iki galo
rūpimą reikalą.
SKORPIONAS. Šis laikas
gali prislopinti džiaugsmą dėl
neseniai puoselėtų vilčių. Galbūt sužinosite kažkieno slaptą
nuomonę ir ji jums nepatiks. Vis
dėlto meilei ir menui ši diena nebloga.
ŠAULYS. Vienaip ar kitaip
spręsis darbo ir bendravimo problemos. Tačiau galite jaustis taip,
tarsi turėtumėte apsimesti nieko
nesuvokiančiais matydami neteisybę, klastą ir pan. Jums nebūtina
su viskuo sutikti.

OŽIARAGIS. Plūksitės su nebaigtais darbais, tačiau jūsų mintys skrajos romantiškesnėse sferose. Regis, darbų eiga bus lėta,
su trikdžiais, klaidomis. Galite
sulaukti nemalonios kritikos, o
gal ir nuostolio.
VANDENIS. Filosofiškai, plačiai mąstysite, tačiau būsite nepraktiški. Išsiblaškymas, neracionalumas gali įvelti į problemas.
Vis dėlto galite gauti ženklų, bylojančių apie neblogas naujienas,
kurios netrukus taps realios.
ŽUVYS. Įtarimų dėl ištikimybės, sąžiningumo gali sukelti
artimas žmogus, partneris. Arba
nepasitenkinimą kels mokesčiai,
nekonkrečios darbo perspektyvos. Apdairiau elkitės su pinigais, dokumentais.

