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Išrinkti Anykščių
miesto
seniūnaičiai
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šiupinys
Pasiūlymas. Rajono Tarybos narys Arūnas Liogė siūlo įsteigti biokuro ruošimo padalinį prie UAB
„Anykščių šiluma“ arba „Anykščių komunalinis ūkis“. Politikas
teigia, kad tai padėtų mažinti biokuro pirkimo išlaidas bei prisidėtų prie naujų darbo vietų kūrimo.
Teigiama, kad darbams galima papildomai panaudoti viešųjų darbų
programos lėšas.

Biliūno g. 38., Anykščiai.
Darbo laikas šventiniu laikotarpiu I-V 09:00-19:00, VI 9:00-17:00, VII 09:00-14:00.
Gruodžio 25, 26 ir sausio 1 d. nedirbame.

Žuvų
parduotuvė
tapo paveikslų
galerija

Stabili valdžia
yra gerai?
Darius GUDELIS, Anykščių
meras, liberalas: „Valdymas
priklauso ne nuo procedūrų, o
nuo asmenybės ir jos vadovavimo stiliaus“.

4 psl.
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Iš SPA aikštelės dingo brangus
vidmantas.s@anyksta.lt
automobilis
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Į SPA Vilnius-Anykščiai praėjusią savaitę prabangiu BMW X5 automobiliu atvažiavęs baltarusis
namo grįžo autobusu. 52 metų Vitebsko srities gyventojas penktadienį atsiskaitęs už SPA paslaugas
atėjo į saugomą automobilių aukštelę, bet joje savojo automobilio nerado. Dingęs 2008 m. gamybos
BMW X5 įvertintas 16 tūkst. eurų.

Meduoliai. Anykščių Antano
Vienuolio progimnazijoje surengtame Meduolių labdaros aukcione
brangiausiai už meduolį sumokėta
solidi suma – 200 Eur. Tiek kainavo įspūdingas meduolis, pavadintas
„Anykščių bažnyčia“. Aukciono
metu už parduotus moksleivių meduolius surinkti 1 025 Eur. Lėšos
bus panaudotos mokyklos viešųjų
erdvių atnaujinimui.
Tuščia. Vargu ar iki dabartinės
rajono valdžios kadencijos pabaigos pavyks rasti architektą, kuris
ryšis tapti Anykščių savivaldybės
administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėju - rajono
vyriausiuoju architektu. Neįvyks
jau nežinia kelintas savivaldybės
administracijos skelbtas konkursas - vėl neatsirado nė vieno pretendento. Tiesa, yra vilčių, jog kitais metais Anykščių savivaldybės
administracijos Teisės, personalo ir
civilinės metrikacijos skyrius turės
vadovą. Pretendentų į šias pareigas
yra, tačiau dar laukiama, kol jie
išsilaikys bendrųjų gebėjimų testus ir tuomet galbūt bus paskelbta
konkurso į šias pareigas data.
Direktorius. UAB „Utenos regioninio atliekų tvarkymo centras“
(URATC) direktoriumi bendrovės
vadyba paskyrė Ramūną Juodėną.
Jam nustatyta 2 900 eurų alga. Buvęs bendrovės direktorius Mindaugas Bobelis valdybos sprendimu
atšauktas iš pareigų. Jam išmokėta
vieno mėnesio atlyginimo dydžio
išeitinė kompensacija bei kompensacija už nepanaudotas atostogas. Specialiųjų tyrimų tarnybos
Panevėžio valdybos pareigūnai
atlieka ikiteisminį tyrimą. M. Bobelis rudenį, įtarus jį piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, buvo aštuonioms paroms sulaikytas.

Iš šios SPA Vilnius-Anykščiai automobilių saugojimo aikštelės pavakaryje dingo 16 tūkst. eurų įvertintas baltarusio automobilis.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Kunigas Mindaugas Šakinis: „Pasninkas be
išmaldos – tai tik dietos laikymasis“
Prieš Kalėdas „Anykštą“ aplankęs Anykščių šv.Mato bažnyčios
kunigas Mindaugas Šakinis priminė, kad adventas – tai džiugaus
laukimo laikotarpis, kurio metu svarbu kuo daugiau laiko skirti
sau ir savo artimiesiems.

Anykščių šv. Mato bažnyčios kunigas Mindaugas Šakinis sakė, kad
prieš šv. Kalėdas lankydami parapijiečių namus, dvasininkai pirmiausia geriau nori juos pažinti. Piniginės aukos bažnyčiai esą tik
antraeilis dalykas.

„Žodis „Adventas“ reiškia „atėjimą“, „pasirengimą kažkam didingam“. Nuo IV amžiaus adventas yra
siejamas su liturginiu laikotarpiu,
kuomet laukiame Didžiojo Karaliaus
Kristaus gimimo. Anksčiau adventas
trukdavo šešias savaites, dabar – keturias. Advento prasmė – dvejopa.
Laukiame Kristaus atėjimo šventės ir
laukiame kito, jo galutinio atėjimo“,
- apie advento prasmę pasakojo kunigas M. Šakinis.
Daugelis, ko gero, dar prisimena
savo vaikystę, kuomet tėvai advento
laikotarpiu mokydavo susilaikyti nuo
linksmybių, o ant stalo retai būdavo
galima išvysti patiekalus iš mėsos.
Pasak kunigo, gyvenimui sparčiai
keičiantis, kito ir advento tradicijos.
„Prasmė šiek tiek kito. Iki VI
amžiaus tai buvo atgailos, pasninko
laikotarpis. Vėliau, jau nuo VI amžiaus pačioje Romoje imta kalbėti,
kad adventas yra džiugaus laukimo

SPA Vilnius-Anykščiai automobilių aikštelę saugo „G4S
Lietuva“ darbuotojai. Aikštelė
filmuojama, apsaugos darbuotojas, įsikūręs SPA patalpose, stebi
filmavimo kamerų perduodama
vaizdą kompiuterio monitoriuje.
Nakčiai aikštelės įvažiavimo užkarda nuleidžiama, dieną - pakeliama.
BMW X5 iš saugojimo aikštelės išvažiavo ketvirtadienio
pavakarę. Panašu, kad apsaugos
darbuotojai nepastebėjo jokių
įtartinų veiksmų, nes į policiją tik
išaušus rytui kreipėsi automobilio
aikštelėje neradęs jo savininkas.
Peržiūrėjus vaizdo medžiagą,
matyti, kaip BMW X5 išvažiuoja iš
automobilių saugojimo aikštelės.
SPA Vilnius-Anykščiai atstovai vagystės aplinkybių nekomentuoja.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Šį tyrimą atlieka Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai - BMW X5
vagystė priskiriama vagysčių
stambiu mastu kategorijai.
Tiesa, iki šiol pareigūnai nėra
užtikrinti, ar automobilio dingimas iš automobilių stovėjimo
aikštelės tikrai yra vagystė. Tiriama ir vagystės imitacijos versija.

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
laikotarpis. Tai laikas, kai stengiamės
labiau praturtinti savo ir kitų žmonių
gyvenimą. Yra išlikęs raginimas laikytis pasninko, tačiau svarbu kažko
atsisakant, dovanoti kitam, kad jis tuo
galėtų džiaugtis. Ir nevalgymo atsisakymas, o laiko skyrimas sau ir kitiems galėtų būti didesnis pasninkas.
O raginimas nesilinksminti skirtas tik
dėl to, kad išgirstume savo vidinį balsą“, - kalbėjo kunigas M. Šakinis.
Advento laikotarpiu kunigas M.
Šakinis pataria netgi keisti savo elgesį interneto socialiniuose tinkluose.
„Kad ir tame socialiniame tinkle
draugui ar savo giminaičiui už jūrų
marių galima parašyti nuoširdų laišką. Ne šablonišką žinutę, o nuoširdų,
gražų laišką“, - patarė kunigas M.
Šakinis.

6 psl.

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
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Slidinėjimo sezono pradžią skandina šiluma

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Pramogų ir sporto centre „Kalita“ praeitą savaitę buvo pradėtas gaminti sniegas, tačiau slidinėjimo sezono pradžia greičiausiai
bus per Naujuosius.
Praeitos savaitės ketvirtadienio
rytą Kalitos kalno dalis jau buvo
balta. Sniegą per naktį gamino visos
penkios sniego patrankos, buvo 3 –
4 laipsniai šalčio, tokios temperatūros pakako sniegui gaminti. Tačiau
nepaisant bent jau naktimis palankių sniegui gaminti oro prognozių,
šiomis naktimis šaltuko anykštėnai
taip ir nesulaukė.
Pasak „Kalita“ centro vadovo
Valdo Skliausčio, minusinė, sniegą gaminti leidžianti temperatūra, buvo prie Vilniaus, tad šiomis
naktimis Liepkalnyje trasa sniegu
buvo dengiama visais pajėgumais.
„Tuo tarpu mes dėl apie nulį nusistovėjusios temperatūros dirbti
negalėjome. Laukiame, gal pašals

artimiausiomis naktimis, - sakė V.
Skliaustys, pridurdamas, kad sniego gaminti dar nepradėjo Latvijos
kalnų sklidinėjimo centrai. – Viltis
pradėti slidinėjimo sezoną per šv.
Kalėdų šventes tirpsta, tačiau tikimės sezoną pradėti bent jau per
Naujuosius”.
Beje, prie Vilniaus esantis Liepkalnis anykštėnus aplenkė ir pernai.
Šiame centre žmonės slidinėti pradėjo gruodžio pirmąją, o Anykščiai
slidinėjimo sezoną pernai pradėjo
gruodžio 5 dieną, nors tą sekmadienį ir buvo 4 laipsniai šilumos.
Pernai kalnų slidininkai dažnai
slidinėjo pažliugusiu sniegu. Jų
neguodžia ir dabartinės ilgalaikės
orų prognozės.

Šios žiemos pradžioje iki šiol sniegui gaminti Anykščiuose buvo
palanki tik viena naktis.
Autoriaus nuotr.

Policija ragina nepažeisti pirotechnikos priemonių
pardavimo, įsigijimo ir naudojimo tvarkos
Artėjant šventėms labai aktualia problema tampa pirotechnikos priemonių naudojimas. Neatsargus suaugusiųjų ar vaikų
elgesys su pirotechnikos priemonėmis gali smarkiai sutrikdyti
sveikatą, sunkiai sužaloti.
Policijos pareigūnai primena,
kad draudžiama naudoti civilines
pirotechnikos priemones (išskyrus 1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų,
gydymo ir reabilitacijos įstaigų,
kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai

nesuderinta su pastatų (statinių)
ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose.
Neleistina naudoti pirotechnikos priemonių ne pagal paskirtį,
naudoti ir (ar) parduoti civilines

pirotechnikos priemones asmenims, kurie neturi teisės jų įsigyti
ir (ar) naudoti, yra apsvaigę nuo
alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių
medžiagų.
Už civilinių pirotechnikos priemonių gamybos, importo, eksporto,
vežimo tranzitu, įvežimo, išvežimo, laikymo, platinimo, sunaikinimo, apskaitos tvarkos pažeidimą
Administracinių nusižengimų ko-

Išrinkti Anykščių miesto seniūnaičiai
Gruodžio 15 dieną po penkias dienas trukusių rinkimų išrinkti
šeši Anykščių miesto seniūnaitijų seniūnaičiai.Seniūnaičių rinkimuose balsavo 487 Anykščių miesto gyventojai.
Ažupiečių seniūnaitijos seniūnaite išrinkta pedagogė Dangira
Nefienė, Centro seniūnaitijos seniūnaičiu – tarnautojas ir visuomenininkas Rolandas Lančickas,
Janydžių seniūnaitijos seniūnaite
– verslininkė Kristina Juodelienė,
Jurzdiko seniūnaitijos seniūnaite – Jurzdiko bendruomenės pirmininkė Irena Vaitkienė, Pušyno
seniūnaitijos seniūnaičiu – muziejininkas ir visuomenininkas Tautvydas Kontrimavičius, Ramybės
seniūnaitijos seniūnaite – pedago-

Temidės svarstyklės
Mirtis. Gruodžio 15 dieną,
apie 9.45 val., Anykščių seniūnijos Šlavėnų kaime, Puntuko gatvėje, Aknystų socialinių globos
namų Šlavėnų filialo teritorijoje,
ant sūpynių, buvo rastas globos
namų gyventojo (g. 1971 m.)
kūnas be išorinių smurto žymių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas
mirties priežasčiai nustatyti.
Vagystė. Gruodžio 16 dieną
gautas vyro (g. 1978 m.), gyvenančio Anykščiuose, Liudiškių
gatvėje, pareiškimas, kad apie 18
val. eidamas iš „Nykščių namų“
į savo namus, rankinėje pasigedo
savo rudos spalvos odinės piniginės, kurioje buvo: „Teleloto“
bilietas, apie 300 Eur, asmens
tapatybės kortelė, banko kortelė,

gė Inaida Komarova.
Tik dviejų seniūnaitijų – Ažupiečių ir Centro – seniūnaičiai
buvo renkami iš dviejų kandidatų,
kitų seniūnaitijų seniūnaičiais užsiregistravo tik po vieną kandidatą.
Miesto seniūnaičių rinkimai
vyko gan vangiai. Po dviejų rinkimų dienų juose buvo dalyvavę
vos 150 Anykščių miesto gyventojų. Seniūnaičių rinkimų komisijos pirmininkas, Anykščių rajono
savivaldybės administracijos di-

įvairių parduotuvių kortelės. Padaryta 330 eurų žala Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Grasinimas. Gruodžio 16 dieną, apie 9:50 val., vyrui, atvykus
pas motiną gyvenančią Traupyje,
Laukagalių gatvėje, pas ją buvęs
brolis, žodinio konflikto metu išėmė sulankstomą peilį, atlenkė ir
pagrasino jį nužudyti. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Smurtas. Gruodžio 16 dieną, apie 18.30 val., Kurkliuose,
Ukmergės gatvėje, namuose vyras
(neblaivus, nustatytas 2,25 prom.
girtumas) (g. 1965 m.) naudojo fizinį smurtą sutuoktinės (neblaivi,
nustatytas 1,59 prom. girtumas)
(g. 1967 m.), dėl ko ji patyrė fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.

rektoriaus pavaduotojas Ramūnas
Blazarėnas dėl to įžvelgė gan įdomias priežastis.
„Tikėjausi, kad žmonės daugiau
skaito spaudą ir internetą, bet pasirodo nelabai. Mes skelbėme
visuose portaluose, tiek laikraščiuose informaciją apie Anykščių
miesto seniūnaičių rinkimus“,
- išvadas, kodėl anykštėnai taip
pasyviai atėjo į seniūnaičių rinkimus, sau pasidarė R. Blazarėnas.
Rajono vadovai teigia, kad
seniūnaitijos Anykščiuose efektyviau padės gyventojus suburti
įvairioms veikloms, padės spręsti
iškilusias problemas. Svarbia seniūnaitijų steigimo priežastis yra

Užpuolimas. Gruodžio 17 dieną, apie 18.45 val., Anykščiuose,
Vairuotojų gatvėje, viešoje vietoje, bendrabučio koridoriuje, pašalinių žmonių akivaizdoje, vyras
(neblaivus, nustatytas 1,79 prom.
girtumas) (g. 1991 m.) be priežasties sumušė jam nepažįstamą vyrą
(neblaivus, nustatytas 2,25 prom.
girtumas) (g. 1987 m.), tokiais
savo veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Vagystė. Gruodžio 7 dieną, apie
12 val., Troškūnų K. Inčiūros gimnazijoje, fizinio lavinimo pamokos
metu, iš neužrakintame persirengimo kambaryje paliktos nepilnametės (g. 2005 m.) kuprinės pagrobtas mobiliojo ryšio telefonas

dekso 182 straipsnis numato baudą
nuo 60 iki 120 eurų.
Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo tvarkos
pažeidimas (Administracinių nusižengimų kodekso 483 str.) užtraukia įspėjimą arba baudą nuo
14 iki 60 eurų, taip pat gali būti
skiriamas pirotechninių priemonių konfiskavimas.
Policija linki saugių artėjančių
švenčių!
Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
ir joms skiriamas finansavimas.
Tikimasi, kad tokiu būdu ne tik
Anykščių rajono, bet ir miesto
bendruomenių projektų įgyvendinimui bus skiriamos papildomos
Europos Sąjungos fondų ir valstybės biudžeto lėšos.
Priminsime, kad seniūnaičiams
su jų veikla susijusioms išlaidoms
kompensuoti metams iš Anykščių
rajono biudžeto yra skiriama 100
Eur.
Prieš seniūnaičių rinkimus rajono vadovai žadėjo, kad seniūnaičiams, iškilus reikalui, bus padedama susirasti laisvas patalpas,
kur jie galėtų susitikti su seniūnaitijų gyventojais.

HUAWEY HONOR 7 LITE su
pakrovėju. Padaryta 350 eurų žala.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Smurtas. Gruodžio 13 dieną,
apie 21 val., namuose Anykščių
seniūnijos Ažupiečių kaime konflikto metu neblaivus (nustatytas
2,09 prom. girtumas) vyras (g.
1947 m.) smurtavo prieš žmoną
(g. 1949 m.). Pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Grasinimai. Gruodžio 14 dieną, apie 21.25 val., Anykščių seniūnijos Pagirių kaime neblaivus
(nustatytas 3,04 prom. girtumas)
sūnus (g. 1988 m.) grasino sumušti ir nužudyti neblaivų (nustatytas
1,85 prom. girtumas) tėvą (g. 1963
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Įtariamasis sulaikytas ir patalpintas į areštinę.

spektras
Skelbia. Vyriausybė dėl nuošliaužų nuniokoto sostinės Gedimino
kalno būklės nuo gruodžio 30 dienos
paskelbė ekstremalią situaciją valstybės mastu. Tai Ministrų kabinetas
padarė atsižvelgęs į vyriausybinės
Ekstremalių situacijų komisijos
siūlymą. Valstybės operacijų kalno
klausimu vadove paskirta kultūros
ministrė Liana Ruokytė – Jonsson.
Šiuo metu ekstremali situacija dėl
Gedimino kalno paskelbta Vilniaus
miesto savivaldybės lygiu, tačiau
gruodžio pabaigoje sueis pusmečio
terminas, per kurį ji turėjo būti suvaldyta.
Teisės. Valdančiųjų „valstiečių“
garsiai išreklamuotas Seimo narių
teisių, pareigų ir veiklos garantijų
įstatymo projektas šiemet finišo
nepasieks. Pusmetį po Seimo komitetus klajojantis dokumentas „apauga“ vis naujais tautos išrinktųjų
pasiūlymais. Šis klausimas nukeliamas į pavasario sesiją. Taip Seimo
narių pateiktų pataisų - pasiūlymai
įteisinti parlamentarų atostogas, didinti parlamentinei veiklai numatytas lėšas, keisti jų naudojimo tvarką
ir kiti. Prieš 13 metų Konstitucinis
Teismas (KT) politikams priminė,
kad Seimo narių pareigas, teises ir
garantijas būtina reglamentuoti atskiru įstatymu.
Kliedesiai. Premjeras Saulius
Skvernelis, dėstydamas savo vadovaujamos Vyriausybės privalumus, kažkada yra pabrėžęs, esą jų
stiprybė yra gebėjimas tartis su socialiniais partneriais. Čia tada, kai
vyko diskusijos dėl naujojo Darbo
kodekso pataisų. Kliedesys. Mažiausiai dėl dviejų priežasčių. Pirmoji - šią savaitę akivaizdžiai pamatėme, kaip, tvirtindama biudžetą,
valdančioji dauguma vieną po kito
atmetė medikų, ugniagesių, jaunųjų mokslininkų aukštosiose mokyklose pageidavimus dėl didesnio
atlygio už darbą, finansų ministrui
Viliui Šapokai Seimo tribūnoje kaskart jungiant stringančią plokštelę:
„Vyriausybės išvada - nepritarti.“
Antroji priežastis yra nebe p. Skvernelio valioje. Ją galėtume apibrėžti
kaip per keletą metų susiformavusią
dialogo su socialiniais partneriais ir
skirtingomis šalies visuomenės grupėmis tradiciją. Šios tradicijos esmė
yra ta, kad išsikovoti valdžios dėmesį savoms problemoms būtinos
drastiškos priemonės.
Pagarba. Ne visi pasaulyje tiki
Rūtos Vanagaitės plepalais. Autorė,
apšmeižusi partizanų vadą Adolfą
Ramanauską-Vanagą, šiuo metu
važinėja po JAV ir drabsto savo
Tėvynę purvais. Tačiau ne visi R.
Vanagaitės fantazijomis tiki. A.
Ramanausko-Vanago dukterį Auksutę Ramanauskaitę-Skokauskienę, gruodžio 14 d. šventusią savo
gimtadienį, asmeniškai aplankė ir
pasveikino Izraelio ambasadorius
Lietuvoje Amiras Maimonas. Ambasadorius perdavė legendinio partizano dukrai linkėjimus ir socialiniuose tinkluose. Netenka abejoti,
kad tokio lygio diplomatas dėl A.
Ramanausko-Vanago asmenybės ir
reputacijos išreiškė ne tik savo, bet
ir oficialią Izraelio poziciją.
Pareigybė. Kitais metais šalies
apskričių vyriausiuosiuose policijos
komisariatuose (VPK) laipsniškai
pradės sužydėti nauja pareigybė patarėjas. Vilniaus apskrities VPK,
kaip informavo Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis,
jau numatyti trys patarėjų etatai.

KOMENTARAI
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ARTI
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spektras
Testas. Nuo kitų metų liepos šeimos gydytojo kabinete kiekvienam
pacientui bus siūloma atlikti savanorišką alkoholio vartojimo testą,
atskleisianti, ar jam nėra kilusi priklausomybės rizika. Toks sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus
Verygos įsakymas sulaukė dalies
gydytojų kritikos ir nepasitenkinimo. Sveikatos apsaugos ministerija
(SAM) aiškina, kad leidimas gydymo įstaigose pacientams atlikti
alkoholio vartojimo testus suteiks
galimybę anksčiau identifikuoti
žalingai svaigalus vartojančius ar
priklausomybės riziką patiriančius
žmones ir jiems padėti.
Tragedija. Tragiškai pasibaigęs
konfliktas vilniečių pensininkų šeimoje pribloškė sostinės daugiabučio gyventojus. Kodėl su kaimynais
maloniai bendraudavęs vyras nukreipė ginklą į žmoną, o po to nusižudė? Vilniečių sutuoktinių kūnai
ketvirtadienio vakarą buvo aptikti
Karoliniškių rajone, A. P. Kavoliuko gatvėje esančiame bute. Negyvus 70-mečius apie 20 val. 30 min.
rado jų aplankyti atėjusi giminaitė.
Netrukus paaiškėjo, kad tragedija
galėjo įvykti pačioje šeimoje. Abiejų vilniečių galvose buvo šautinės
žaizdos, o pakėlę vyro kūną pareigūnai po juo aptiko 6,35 milimetro
kalibro pistoletą „Browning’s Patent Depose“.
Būstas. Ko gali tikėtis, kai oficialiai išnuomoji savo būstą? Keleriems metams į JAV darbo reikalais išvykęs verslininkas sako, kad,
išnuomojęs namą Kaune, dabar į
jį negali patekti net ir su policija.
Respektabilioje Kauno vietoje, Vičiūnuose, mero Visvaldo Matijošaičio, Jūratės ir Česlovo Norvaišų
kaimynystėje, stovi verslininko Leono Klimavičiaus ir jo žmonos Janinos namas. 400 kv. m modernus
pastatas pušų apsuptyje, oranžerija,
pirtis, pavėsinė. Tačiau idilė tik išorinė. Namo savininkas L. Klimavičius kreipėsi problemą apibūdina
taip: „Mano namą okupavo nuomininkai.“
Teismas. Kantrybės dėl nemokamų algų netekę darbuotojai
užtvojo darbdaviui ir iš jo kelnių
kišenės ištraukė 1 050 eurų. Incidentas įvyko ketvirtadienį, 15
minučių po vidurdienio. Tuo laiku
statybos įmonės vadovas kartu su
užsakovu atvyko į ką tik baigtą
statybos objektą Šiauliuose, Spindulio gatvėje. Darbus įvertinęs
užsakovas namo kieme atsiskaitė
grynaisiais. Pinigus vadovas įsidėjo į kišenę. Tai matydami du jo
pavaldiniai pareikalavo sumokėti
smarkiai vėluojančius atlyginimus. Tačiau 35 metų vyras atsiskaityti atsisakė, teigdamas, kad
gauti pinigai būsią skirti mokesčiams sumokėti.
Auditas. Seimo Kaimo reikalų
komiteto nariai vienbalsiai priėmė
sprendimą kuo skubiau pavesti
Valstybės kontrolei atlikti auditą
Žemės ūkio rūmuose ir prižiūrėti,
ar teisėtai ir efektyviai valdomi
ir naudojami valstybės finansai
bei kitas turtas ir kaip vykdomas
valstybės biudžetas, sako Seimo
Kaimo reikalų komiteto narys Vytautas Kamblevičius. Jis pažymėjo, kad rūmai iš valstybės biudžeto pernai gavo 369 tūkst. eurų, jų
pajamos 2016 metais siekė 1,204
mln. eurų.
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Stabili valdžia yra gerai?
Buvusius Anykščių rajono merus kalbinome, ką jie mano apie
dabartinę situaciją Anykščiuose ir šalyje. Tiesiogiai išrinkti merai
turi gerokai daugiau galių nei anksčiau dirbę savivaldybių vadovai. Jie lengviau gali priimti sprendimus, dabar gerokai paprasčiau atleisti iš darbo savivaldybės įmonių vadovus. Tačiau, kai
praktiškai nėra mero atšaukimo mechanizmo, jam nėra didelio
reikalo skaitytis su savivaldybių Tarybomis. Pašnekovų klausėme, ar merų institucijos sustiprinimas vienareikšmiškai yra gėris? Ar pašnekovams dirbant rajono vadovais trūko įgaliojimų?

Mažesnė merų
kaita nėra jų
darbo kokybės
įrodymas

dalykų. Na, ne merų rinkimų būdas
apsprendžia jų veiklą. Jeigu meras
geras, jis bendrauja su Taryba,
demokratijos principai reikalauja
tartis. Ne nurodymais ir primetinėjimais turi būti valdomos savivaldybės.

Pasibaigė laikai,
kai kiekvienas
„šlėkta“ turėjo
veto teisę

Saulius NEFAS, Anykščių meras konservatorius (1995-2000
m.):
Ar pasiteisino tiesioginių merų
rinkimų sistema, niekas tyrimų neatliko. Keista, kodėl? Juk tie, kas
ją propagavo, dabar galėtų pagrįsti tyrimais. Iš kitos pusės, kalbant
apie tiesiogiai išrinktų merų privalumus, girdžiu vienintelį argumentą - dabar mažesnė merų kaita.
Ar mažesnė merų kaita įrodo,
kad jie geriau dirba? Juk mažesnė
kaita tik todėl, kad merų savivaldybių Tarybų dauguma pakeisti
negali. Juos pakeisti gali tik gyventojai, bet tik tada, kai bus nauji
rinkimai. Stebint viešąją erdvę tiesiogiai išrinktų merų galios, regis,
pasireiškia ne platesnėmis funkcijomis, o primityviai „ką noriu, tą
darau”. Yra gerų, bet yra ir blogų

savaitgalio diskusija

Leonas ALESIONKA, Anykščių meras, socialdemokratas
(2000-2001 m.):
- Šitų galių, kurias turi dabartiniai merai, man kažkada labai reikėjo. Kai buvo supaprastintas merų
atšaukimo mechanizmas, aš net
akis išpūčiau. Tai inicijavo socialdemokratas Vytenis Andrukaitis ir
dar vienas kolega. Sakiau, kad dabar visa smulkmė susitars ir man mirties nuosprendis. Man aiškino,
kad įstatymą bandė pritaikyti tuometiniam Vilniaus merui Artūrui

Valdymas
priklauso nuo
asmenybės

Darius GUDELIS, Anykščių meras, liberalas (2001-2004
m.):
- Nesu teisės ekspertas. Tačiau
žinau, kad įvedant tiesioginių
merų rinkimų mechanizmą buvo
siekiama sustiprinti merų galias.
Todėl manau, kad merų atšaukimo
mechanizmo ir neturėtų būti - juos
gali atšaukti tik tie, kas juos išrin-

Prezidentą
lengviau
atstatydinti
nei merą

Alvydas
GERVINSKAS,
Anykščių meras, liberalas (20042007 m.):
- Man dirbant meru įgaliojimų
trūko. Norėjau daugiau atsakomybės, nei man buvo leista jos prisiimti. Na, kaip tu gali siekti rezultatų, jeigu tau neleidžiama prisiimti
atsakomybės? Visuomet buvau už
tiesioginius merų rinkimus ir merų
įgaliojimų stiprinimą. Žinoma,
meras, turėdamas daugiau galių,
turi ir daugiau galimybių padaryti
klaidų, bet merai renkami ne amžiams, o kadencijai. Ateina rinkimai, ir rinkėjai įvertina merų padarytus darbus. Meras turi prisiimti
atsakomybę už tai, kas padaryta ar
nepadaryta, o nesidangstyti už savivaldybės tarybos.
Kalbant apie merų atšaukimo
mechanizmą, manau, dabar jis yra
per daug sudėtingas. Kai reikia
eiti per teismus, mero atstatydinti
praktiškai neįmanoma. Neturėtų
vis dėlto būti taip, kad Prezidentą
atstatydinti yra lengviau nei merą.
-ANYKŠTA

Kiekvienam miestui – po nuosavą geležinkelį

Anykščių rajono savivaldybė pageidauja tapti vienintele VšĮ
„Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininke. Ar prasminga
griebti tokią įstaigą į savo rankas, kuriai greičiausiai reikės papildomų finansinių injekcijų iš rajono biudžeto? Kokią naudą
turėtų Anykščiai, jei mūsų savivaldybė būtų vienintelė dalininkė
ir valdytoja?
Xlx: „Manau, kad tai būtų geriausias sprendimas. Vienas šeimininkas visada geriau, o papildomų
pinigų galima atrasti ir ne biudžete.
t.y. rėmėjai, reklama, investuotojai
ir pan.”
„Taškas“ : „Keletas klausimėlių
pamąstymui iš siauruko valdymo
praeities:
- ar tikrai norėta „ūkiškai priglausti“
servitutinę/apsauginė
zona/žemę (beveik 160 ha) pagal
visą geležinkelį ir stotyse - tie
žemės plotai turi būti nušienauti,
iškirsti krūmai bei išpjauti kirstini
medžiai? Kodėl taip intensyviai
norėta perimti žinybinius pastatus
stotyse iš fizinių asmenų?”
Klausas: „Kam diskutuoti, kai
traukinys jau nuvažiavo ... savivaldybės Taryba vienbalsiai priėmė
sprendimą dėl “siauruko”. Diskutuokit kai taryba ir savivaldybės
administracija pritrauks lėšas”

Zuokui, padaryti taip, kad jį būtų
galima lengvai atstatydinti. Ir kas
tada prasidėjo? Nereikėjo jokios
mero kaltės įrodymų. Susirinko
„chebra“, susitarė ir - taukšt, mero
nėra. Merų „nuvertinėjimas“ vietos valdžią varė į krizę. Bet Seimas pamatė, kad reikia kažką
daryti, kad valdžia būtų stabili.
Kad Kęstučio Tubio negalima
taip lengvai nuversti, kaip kažkada buvau aš nuverstas, yra gerai.
Galų gale mechanizmas merų atstatydinimo juk yra - kreipkitės
į teismą, jei teismas nuspręs, kad
meras vagis ir niekšas - galite jį
versti. Jeigu būčiau turėjęs tokias
galias kaip dabartiniai merai, nebūtų buvę priverstinės Anykščių
kurortizacijos, būtų atėjęs verslas
ir Anykščiai dabar kitaip atrodytų.
Laimei, kad pasibaigė Žečpospolitos laikai, kai kiekvienas šlėkta
turėjo veto teisę, kas atvedė iki
trijų valstybės padalijimų.

ko, t.y. rinkėjai. Apie naudojimąsi
galiomis - kitas klausimas. Žiūrėkim
dvidešimt metų atgal. Ar Ignalinos
merui Broniui Ropei ir Druskininkų
merui Ričardui Malinauskui kada
nors trūko galių? Ar reikėjo jiems
papildomų instrumentų toms galioms pasiimti? Valdymas priklauso
ne nuo procedūrų, o nuo asmenybės
ir jos vadovavimo stiliaus.

Rizika: „Geriau, kad dalininkais
būtų ne tik mūsų savivaldybė. Gal
bus sudėtingesnis valdymas, bet
neabejotinai geresni sprendimai.,
o ir mažesni šansai korupcijai bei
piktnaudžiavimams.”
Dėl korupcijos: „Atsimename,
kad ne visą laiką meru bus šis asmuo”
Jokiais būdais!: „Iš siauruko
nebus jokios naudos, tik vis brangiau ir brangiau kainuos. Nėra kur
biudžeto pinigų dėti - tada galima
būti ir vieninteliais dalininkais.”
Kur buvai?: „Kur buvai su savo
patarimu? Buvo laikas, kai išrinktieji savivaldybės Tarybos nariai
“sprendė” šį klausimą ir vieningai
balsuodami pritarė sprendimui dėl
„siauruko“.“
Ši... čiam: „Ir tada tą patį rašiau.
Bet kai rėkei „reikia reikia“, tai
nieko ir nematei...“
To jokiais būdais: „Anykščiai be

siauruko , ne Anykščiai.............”
Kraštietis: „Jei vienas šeimininkas ir tai ateityje yra susiję su privatizavimu - žinoma, kad procesas
vyktų paprasčiau. O jeigu siauruko
panaudojimui yra numatyti rimti
ketinimai - reikėtų įvertinti dokumentus, kad galėtum komentuoti.
Aišku tik viena - keistai atrodo
“vado” parinkimas. Atnešė prašymą, o kas jis toks - niekas nežino.
Ai, bet gerai bus.
Vadovas turėtų būti ne koks
„technarius“, o žmogus su fantazija
ir atitinkama patirtimi (bent trečdalis tokio, kuris vadovauja Pakruojo
dvarui). O geležies prižiūrėjimo organizavimą ir vykdymą gali atlikti
ir koks kompetentingas darbuotojas.
Pamenu - buvo sunki XXI amžiaus pradžia siaurukui. Buvo atsiradęs labai rimtas, organizuotas,
supratingas pilietis, kuris būtų
apsiėmęs vystyti turizmą visame
siauruko ruože. Reikalas įstrigo
ministerijoje. Manau, kad nėra aiškumo, rimtų pretenzijų, fantazijos

ir dabar.
Ko gero, neužtenka tik pabalsuoti.”
Laukti: „Kol geležinkelio tiltas
pradės griūti. Dabar tik pėsčiųjų takas per jį nugriuvęs”
Turistas: „Mano Žmonos giminės Šiauliuose turi turizmo firmą. Paprašė pasidomėti, kokias
gi paslaugas šiandien gali suteikti
“Siaurukas’ . Ar tik pavažiuoti? Ar
aplankyti įžymybes, įdomiai ir skaniai papietauti, išsimaudyti ir kita.
Atvyktų autobusu į Panevėžį. Tada
siauruku į kelionę ir grįžtų ten prabuvę dieną.”
Galima: „Jei bėgiai ves į pilį.”
Chi: „Visiems po nuosavą geležinkelį! Lietuvos geležinkeliai garsėjo kaip vieta, kurioje prieglaudą
rasdavo nusipelnę partijoms veikėjai, o siaurukas galėtų būti vieta,
kurioje vietą rastų nusipelnę policijos ir savivaldybės kadrai!”.
(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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Žuvų parduotuvė tapo paveikslų galerija
Nuo pirmadienio muziejininko Raimondo Guobio paveikslai
„Žemė žuvų ženkle“ eksponuojami neįprastoje erdvėje – Anykščiuose esančioje parduotuvėje „Bajorų žuvis“.
„Iš tiesų žuvys dažniausiai
plaukia prieš srovę - pasroviui tik
sprukdamos nuo priešų ar gaudydamos savo auką. Praeitų metų rudenį pradėjęs ir iki vasario sukūręs
piešinių ciklą „Žemė žuvų ženkle“
paveikslus eksponavau Svėdasų
bibliotekos meno galerijoje, o po
to nusprendžiau jį nuo pat Šventosios versmių netoli Salako pasroviui “nuplukdyti” iki pat žiočių - į
Jonavą.“ – apie sumanymą parodą
eksponuoti miesteliuose prie Šventosios pasakoja R. Guobis.
Apie sumanymą sukurti paveikslų ciklą žuvų tema, kur daug krašto istorijos motyvų, muziejininkas,
daugelio knygų apie krašto miestelius autorius, Anykščių rajono T.
Mikeliūnaitės premijos laureatas
R. Guobis pasakoja: „Žuvys, kurios nuo seno yra krikščionių simbolis, tiesiog įplaukė į bažnyčią,
ir čia labai tiko, juk piešiniuose

mitų kerai

labai daug krikščionybės simbolių
bei užšifruotos minties. Piešiniuose yra daugiau negu šimtas žuvų
žuvelių - iš tiesų visos Šventojoje
gyvenančių žuvų rūšys, po vieną
ir pulkais plaukiančios. Marguolis
lydys, tūnantis Mačeikos sietuvoje
ties Butėnais, žemiau Kunigiškių
tilto srovėje nardantys šapalai,
upėtakis, kuojos, nakties karalienė vėgėlė, žirniauti išsiruošęs ungurys bei į pusbernio Kajetono
tinklaitį prie Andrioniškio vieną
XIX amžiaus pabaigos pavasarį,
Sekminių rytą, įkliuvęs milžiniškas šamas... Daugelyje paveikslėlių vietovę pažinti padeda bažnyčios - virš Luodžio ežero iškylanti
akmens stebuklu Salako šventovė,
Dusetų bokštai, Antalieptės bei
Užpalių bažnyčios aukštupyje, po
to Inkūnai, Andrioniškis, Anykščiai, Kavarskas, Vidiškiai, Vepriai
- visur bokštus keliančios bažny-

Pažįstami gąsdino, kad
prasigers
Anykščių rajono tarybos narys Raimundas Razmislavičius pradėjo dirbti
dar tarybinėje milicijoje 1982 metais,
o baigė karjerą jau Nepriklausomoje
Lietuvoje, vadovaudamas Anykščių
policijos komisariatui, todėl gerai
žino to meto padėtį milicijoje. Pasak jo, ideologizavimo tarybinėje
sistemoje išvengti nebuvo įmanoma.
„Ideologija, žinot, kaip – per vieną
ausį įėjo, per kitą išėjo, o darbas liko
darbu“, - juokiasi R. Razmislavičius.
Jis tvirtina, kad jam neteko susidurti
ir su politinėmis užduotimis, sakykim, rasti kokį nors „antitarybinį
elementą“. „Gal tai anksčiau ir buvo,
bet man neteko susidurti. Ir milicijoje
buvo tylus lietuvybės palaikymas“, tvirtino buvęs komisaras.
Beje, jam teko išgyventi ir istorinį
virsmą, kai iš milicijos ši struktūra
tapo policija. „Teko atstovauti Lietuvai Maskvoje, to meto TSRS ministerijoje, teko patekti ir į kelis konfliktus

Parduotuvėje „Bajorų žuvis“ parodą „Žemė žuvų ženkle“ atvėrus: upeivis Raimondas Guobis su pardavėjomis Agne ir Jolita.
eksponuoti net dviejuose Šventosios aukštupio miesteliuose - Dusetose ir Užpaliuose. Gilų rudenį
abi parodos pasroviui atplaukė į
Anykščių kraštą - Andrioniškį,
Kavarską ir Anykščius. Nuo pirmadienio eksponuojama neįpras-

toje erdvėje - džiugina parduotuvės „Bajorų žuvis“ Jono Biliūno
gatvėje lankytojus. Tarsi bylodama, pasak R. Guobio, kad „gyva
žuvis gražesnė ir gal net naudingesnė“...
-ANYKŠTA

Valdžią gynusios struktūros – milicija

Kaip ir kiekviena totalitarinė santvarka, komunistų valdoma
„broliškų respublikų“ šeima, pirmiausia rėmėsi vadinamosiomis
jėgos struktūromis – kariuomene, KGB ir milicija.
Sovietiniais laikais milicijos, kaip represinės struktūros, įvaizdis buvo kruopščiai maskuojamas. Milicininkas buvo pateikiamas kaip pavyzdys, tačiau išties, kaip ir daugumoje sovietinio gyvenimo sričių, realybė skyrėsi. Milicijoje tarnavę anykštėnai šiek
tiek praskleidžia uždangą ir leidžia pamatyti, kas vykdavo šioje
struktūroje.

Anykštėnė Marijona Fergizienė pasakoja milicijoje susidūrusi su girtavimu.

čios. Istorinį kodą pripildo praeito
amžiaus nutikimai ir žmonės. Šeši
Butėnų kaimo berniūkščiai prie
Didžiojo akmens gaudo kilbukus jaudinanti scena, nes ten mes visi
vieno augimo, visi neišskiriami
draugai, daugybė ant sliekų besikabinančių žuvelių. Žaliosios mokykla, senojo malūno akmeninių
sienų griuvėsiai 1977 m. pavasarį,
„gazelka“ per tiltą nuo Vyžuonų
važiuojantis mano tėvelis, Jononių
dvaro mistika - iš kaimo grįžtanti
mano močiutė Konstancija ir nuo
kapinių bėgantys, gal pono Jaugelio vaiduoklių išsigandę bernai.
Anykščių vaizdiniuose ne tik geležinkelio tiltas, bet ir juo dundantis garvežys bei aukštabokštė
bažnyčia, žvejas Albinas Tamulis
ir vandens matavimo stotyje besidarbuojantis Petras Buterlevičius.
Partizaninis pasaulis - tris Aro
būrio partizanus ties Margavone
per Šventąją valtimi iš Jononių į
Butėnų krantą perkeliantis Jonas
Puodžiūnas.“
Vienu metu paveikslai buvo

Raimundas
Razmislavičius
tarnybą pradėjo tarybinėje milicijoje, o baigė jau vilkėdamas
Lietuvos policininko uniformą.
ir generolams pasakyti: „Ne, mes to
nedarysim“. Kai pagalvoji, galėjom
iš Maskvos ir negrįžti, nes po to buvo
rugpjūčio įvykiai, kai buvo bandoma
įvykdyti perversmą“, - teigė R. Razmislavičius.
Paklaustas, ar tiesa, kad milicijoje buvo baisus girtavimas,
R.Razmislavičius sakė, kad net einant dirbti į teisėsaugą sulaukęs nepasitikėjimo. „Toks buvo milicijos
įvaizdis. Net mano tėtis, kuris mane
palaikydavo, kreivai pažiūrėjo, klausė, ar atlaikysiu, o buvęs darbdavys iš
karto pasakė: „Kur tu eini? Prasigersi“, - pasakojo R. Razmislavičius.
Pasak R. Razmislavičiaus, jam
pradėjus dirbti milicijoje keitėsi kartos, vyko valymai, o į miliciją atėjo
aukštąjį išsilavinimą turėjusių žmonių, todėl masinio girtavimo šioje
struktūroje nebebuvo.
Rezonansinis nusikaltimas
pasivijo jau pensijoje
Milicija pagal funkcija grubiai

skirstėsi į palaikančią viešąją tvarką
ir tiriančią nusikaltimus - kriminalistus. Kriminalistai buvo milicijos elitas. Anykštėnas Arvydas Paškevičius
milicijoje tarnavo 30 metų. Į pensiją
A.Paškevičius išėjo papulkininkiu.
Pasak jo, kriminalistai užsiimdavo
nepolitizuota veikla - gaudė kriminalinius nusikaltėlius. Beje, jis kalbėjo, kad nusikaltimų anuo metu išties
būdavo palyginti mažai - per metus
būdavo tik 40. Per metus Anykščių
rajone būdavo 10-12 nužudymų.
Beje, A.Paškevičius yra prisidėjęs
prie vieno rezonansinio nusikaltimo
išaiškinimo, kurio aidas pasivijo jį jau
gerokai po to, kai jis išėjo į pensiją.
Prieš dvejus metus Lietuvą sukrėtė istorija, kaip Svėdasuose augęs
Rimantas Bekintis Kražiuose nužudė keturias moteris. Paaiškėjo, kad
pirmąją žmogžudystę jis įvykdė dar
Anykščių rajone. Svėdasiškius sukrėtė senutės Žemaitienės nužudymas, o
žudiką išaiškino A. Paškevičius. tai
buvo tas pats R.Bekintis. „Žemaitienę jis nusivedė į mišką ir spygliuota
viela pririšo prie medžio. Tada iškasė duobę ir trenkė aukai kastuvu per
galvą”, - pasakojo buvęs pareigūnas.
Viena pamiškėje gyvenusi sena moteris buvo paskelbta dingusia be žinios, o R.Bekintis sėdo į kalėjimą už
vagystę. Tyrimas buvo pradėtas iš kalėjimo gavus operatyvinę informaciją
apie tai, kad vagis yra dar ir žmogžudys. Realiausia, kad kalėjime R.
Bekintis pasigyrė savo „žygdarbiu“...
A. Paškevičiui pavyko prispausti R.
Bekintį - šis prisipažino nužudęs Žemaitienę ir parodė vietą, kur užkastas
jos kūnas“,- „Anykštai“ pasakojo
buvęs milicijos viršininkas („Kražių
skerdikas – anykštėnas“, „Anykšta“,
2015-11-07).
Nedalyvavimas baliuose
užkirto kelią karjerai.
Anykštėnė Marijona Fergizienė milicijoje dirbo 14 metų. Už tarnybą milicijoje M. Fergizienė buvo apdovanota
medaliais „50 metų Tarybinei milicijai“, „Už nepriekaištingą tarnybą“,
padėkomis. M. Fergizienė „Anykštai“ pasakojo, kad į šią sritį įžengė netikėtai, nes dirbo mokytoja. Ji LTSR
vidaus reikalų ministerijos sistemoje

dirbo nuo 1965 iki 1979 metų. Tiesa,
anykštėnė pasakojo, kad milicijoje
nebuvo jau taip viskas gražu, kaip
filmuose. Milicijos viduje tvyrojo
alkoholio ir pasilinksminimų kultūra.
Nesutikusi su tokiu gyvenimo būdu,
anykštėnė negalėjo sovietinėje milicijoje pakilti karjeros laiptais.
Beje, pasak jos, milicininkai vis
dėlto dirbdavo ir šviečiamąjį darbą,
sakykim, kurdavo filmus. „Sekmadieniais eidavome filmuoti filmų apie
nusikaltimus. Aš būdavau visada „nukentėjusioji“, o „chuliganais“ būdavo
bendradarbiai arba paimti iš gatvės
žmonės. Vėliau tuos filmus rodydavo
kultūros namuose prieš kiną. Nebūdavo labai didelio džiaugsmo, kai man
ten su peiliu už nugaros makaluodavosi. Viršininkas net buvo uždraudęs
man eiti tų filmų žiūrėti“, - pasakojo
M. Fergizienė.
Atsikėlusi gyventi į Anykščius, M.
Fergizienė pasakojo susidūrusi su milicininkų girtavimu.
„Man pradėjus dirbti, vienas iš
milicijos darbuotojų davė nurodymą
nueiti į „Anykščių vyno“ gamyklą ir
atnešti gėrimų. Nueinu į tą gamyklą,
darbuotojas mosteli ranka į sukrautas
dėžes - „Imk, kiek reikia“. Neturėjau
kur tų butelių susidėti, tai susikroviau
juos ant rankų kaip malkas, einu per
miestą su milicijos uniforma ir nešu.
Nešdama jaučiausi labai nekaip. Grįžusi pasakiau: „Tai dariau pirmą ir
paskutinį kartą“. Daugiau manęs to
daryti niekas ir nebeprašė“, - ne itin
maloniais prisiminimais dalijosi M.
Fergizienė.
Dirbdama milicijoje Anykščiuose,
M. Fergizienė pasakojo sulaukusi viršininko nurodymo vykti į balių pirtyje
– buvo vaišinami apylinkės inspektorių tikrinti atvykę ministerijos atstovai. M. Fergizienė sakė atsisakiusi
važiuoti. Po to sulaukusi vieno iš
ministerijos atstovų pastabų, kad jos
reikalai darbe būsiantys „nekokie“.
Milicijos istorija - miglose
Po 1917 metų revoliucijos Rusijoje
visos ankstesnės valstybinės institucijos buvo panaikintos. Tuometinė bolševikinė Rusijos valdžia manė, kad
armijos ir policijos nereikia, o tvarką
prižiūrės ginkluota liaudis. 1917 m.

lapkričio 10 d. buvo išleistas dekretas,
kuriuo buvo oficialiai įsteigiama Darbininkų milicija. Milicija buvo įsteigta, bet ji neturėjo etatų ir buvo tiesiog
savanorių darinys.
1918 m. kovą NKVD komisaras pareikalavo suformuoti miliciją
kaip valstybinę organizaciją, turinčią
nuolatinius etatinius darbuotojus, turinčius apibrėžtas pareigas, ir kad ta
organizacija nebūtų armijos dalis –
būtent su šia organizacija ir teko susidurti Lietuvos gyventojams.
Lietuvoje milicijos istorija keista
– nepriklausomoje Lietuvoje taip pat
veikė milicija, tačiau vėliau ji buvo
pervadinta į policiją. Tarybų Sąjungai
okupavus Lietuvą, tvarką vėl ėmėsi
saugoti milicija. Beje, sovietinei kariuomenei užėmus Lietuvos teritoriją,
jau 1944 m. gruodžio mėnesį Maskva
atsiuntė į Lietuvą pirmąją didžiulę
milicijos darbuotojų grupę, kuri pradėjo Lietuvoje organizuoti centrinį
aparatą.
Vadinamoji Maskvos „pagalba kadrais“ buvo teikiama buvo gana ilgai,
ir vidaus reikalų organai bei milicija
tapo vienomis iš labiausiai surusintų
institucijų Lietuvoje per visą sovietmečio laikotarpį. 1950 m. pradžioje
milicija iš Vidaus reikalų ministerijos
perėjo į Valstybės saugumo ministerijos žinią.
Įdomu, kad Sovietinės Lietuvos
milicijos istorija beveik nebuvo nagrinėjama, nors parašyti ją sovietinės
valdžios metais buvo mėginta ne kartą. Lietuvos SSR Vidaus reikalų ministerijos kolegija 1969 m. spalio 31
d. buvo priėmusi specialų nutarimą
“Dėl knygos iš Lietuvos milicijos istorijos parengimo ir išleidimo”. Jame
buvo numatyta per negirdėtai trumpą
laiką – 3 mėnesius – parašyti Lietuvos milicijos istoriją. Tačiau VRM
kolegijos nutarimas nedavė jokių rezultatų.
Vėliau nesėkmingai buvo mėginta pasitelkti Maskvos mokslininkus.
Tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pasirodė pirmosios mokslinės
publikacijos, nes sovietinės valdžios
metais bet kokie statistiniai duomenys apie miliciją buvo laikomi didžiule paslaptimi ir juos skelbti spaudoje,
buvo griežtai draudžiama.
-ANYKŠTA
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Kunigiškiuose surado savo giminės šaknis
Vasarą iš Klaipėdos krašto atvažiavęs buvęs pedagogas, žurnalistas, rašytojas, šešių knygų autorius Rimantas Greičius Svėdasų
seniūnijoje ieškojo savo giminės šaknų.
Kunigiškiuose, Vaitkūnuose ir kitur jis teiravosi sutiktų žmonių, ar šie nieko nežinantys apie Kuzmickų (ar Kuzmickių) šeimą,
ieškojo duomenų ir bibliotekoje. Tačiau nieko taip ir nesužinojo,
visi gūžčiojo pečiais, skėsčiojo rankomis. Tiktai kai klaipėdietis
užsuko į Kunigiškių I kaime jau tris dešimtmečius veikiantį Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejų, garbaus žmogaus akyse suspindėjo džiaugsmo ašaros.

kiai vėliau įsikūrė greta Jurbarko
esančiame Barkūnų kaime, nusipirko seną medinį namelį, kur sulaukė
ir gyvenimo saulėlydžio. Senelė
Marija mirė 1951 metais ir buvo
palaidota Kaune, senelis mokytojas Jonas pasimirė 1952-aisiais, jis
amžinajam poilsiui atgulė Jurbarko
kapinėse greta savo motinos. O tas
jų namas sudegė 1975-aisiais kartu
su jame gyvenusiais jauniausiais senųjų Kuzmickių sūnumis Adolfu ir
Marijonu.
Muziejuje prisimenami
trys garsiausi Kuzmickiai

Rimantas Greičius su nuostaba apžiūrėjo Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejų–buvusią Kunigiškių pradžios mokyklą, kur mokytojavo jo senelis, kur gimė ir augo motina bei kiti artimieji.
Senelis mokytojavo pradžios
mokykloje
Ten, kur dabar veikia Svėdasų
krašto muziejus dar nuo carizmo
laikų iki pokario metų veikė Kunigiškių pradžios mokykla. Čia mokytojavo ir R. Greičiaus senelis Jonas
Kuzmickis, mokyklos patalpose
įrengtame mokytojo bute gyveno
gausi jo šeima. Čia gimė, augo ir
Rimanto motina Marijona Kuzmickaitė. Apžiūrinėdamas muziejaus
vitrinas, ekspozicijas, eksponatus,
garbusis svečias džiaugėsi, kad čia
išsaugotas ir kai kurių garsių Kuzmickių šeimos atžalų atminimas.
(Beje, kai kurių šios šeimos narių
pavardės rašomos skirtingai: vienų
Kuzmickiai, kitų–Kuzmickai)...
Pasak R. Greičiaus, jo senelis J.
Kuzmickis buvo gimęs 1872 metais
Prienų krašte. 1891 metais baigęs
Veiverių kunigų seminariją, buvo
pasiųstas mokytojauti į Lenkiją–
Plocko guberniją. Ten jis ir susipažino su nusigyvenusio lenkų bajoro
Saliamanovičiaus dukra Marija.
Lenkijoje jiedu ir susituokė, o 1898
metais susilaukė pirmagimio sūnaus
Zigmanto – būsimojo mokslininko
kalbininko, pedagogo, mokyklinių
vadovėlių autoriaus.
Kuzmickių šeima apie 1906 metus
atsikraustė į Kunigiškius, kur J. Kuzmickiui teko mokytojauti pradžios

mokykloje. Šiame kaime jiems gimė
sūnus būsimasis pedagogas Leonardas (1906–1982), būsimoji pedagogė (ir Rimanto Greičiaus motina)
Marijona (dar vadinta ir Aldonos
vardu) (1907–2004), būsimoji medikė (gailestingoji sesuo) Eugenija
(1909–2003), būsimasis pedagogas
Romualdas (1911–1990) ir būsimasis kunigas, pedagogas, rašytojas,
dramaturgas Jonas (1913–1982).
Gausiai mokytojo šeimai Kunigiškiuose buvo nelengva, teko patirti ir
nepriteklių. Rimantui jo motina yra
pasakojusi, kad vaikystėje teko net
kai kada... elgetauti. Kad ir kaip būdavo nemalonu, negarbinga, tačiau,
pritrūkus duonos kąsnio, didesnieji
vaikai buvo išleidžiami pavaikščioti
po kaimus, paprašyti pas sodiečius
maisto produktų. Kartą taip mažajai
Marytei labai nepasisekė. Motina
ją aprengė naujais gražiais drabužėliais, taigi, kaimiečiai niekaip nenorėjo patikėti, kad taip tvarkingai,
puošniai aprėdyta mergaitė gali elgetauti, būti iš vargstančios, neturtingos šeimos...
Iš Kunigiškių Kuzmickiai išsikėlė
1913 metais į Kelmės apskritį. Vyriausiasis J. Kuzmickis mokytojavo
dar ilgai – 1947 metais jis trečiame
pradžios mokyklos skyriuje mokė
ir savo dukros Marijonos (Aldonos)
sūnų, savo anūką Rimantą Greičių.
Pasak Rimanto, seneliai Kuzmic-

Kunigas, rašytojas, publicistas Jonas Kuzmickis – Gailius darbo
kabinete Bradforde (Anglija)

Kunigiškių muziejuje atkurtoje
senojoje klasėje lankytojams primenami čia dirbę mokytojai, kurių
dėka į gyvenimo kelią buvo palydėti
Kunigiškių pradžios mokyklos mokiniai, vėliau garsinę Lietuvą: literatūros klasikas, visuomenės veikėjas
kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas, akvarelės meistras Kajetonas
Sklėrius, Lietuvos kariuomenės karininkas, tautos patriotas, Sibiro gulagų kankinys Alfonsas Sklėrius, garsi
išeivijos rašytoja Alė Rūta (Elena
Nakaitė–Arbienė),
mokslininkai
Povilas Sklėrius, Feliksas Staniulis,
Gvidas Kazlauskas ir daugelis kitų.
Tarp buvusių mokytojų kunigiškiečių būtinai paminima ir J.Kuzmickio
pavardė. O muziejaus ekspozicijose,
taip pat atminimo lentoje įamžinti du
šio mokytojo sūnūs: Zigmantas Kuzmickis ir Jonas Kuzmickis–Gailius.
Zigmantas (dažniausiai vadintas
Zigmu) Kuzmickis (1898–1976)
vaikystę praleido Kunigiškiuose,
čia lankė ir pradžios mokyklą. Baigęs buhalterių ir kooperacijos kursus, įstojo į Lietuvos kariuomenę.
1922–1926 metais studijavo Lietuvos universiteto Kauno Humanitarinių mokslų fakultete, įgijo lietuvių
kalbos mokytojo specialybę. Studijuodamas ir po to dirbo žurnalistinį
darbą, buvo dienraščio „Lietuva“ redakcinės komisijos narys. Nuo 1925
metų buvo Švietimo ministerijos
sudarytos Terminologijos komisijos narys, 1933–1937 metais dirbo
Švietimo ministerijoje aukštesniųjų
ir vidurinių mokyklų inspektoriumi,
dėstė Klaipėdos institute, Panevėžio mokytojų seminarijoje, Vilniaus
pedagoginiame institute, Kauno
universitete, Kauno politechnikos
institute, 1966-aisiais apsigynė disertaciją, tapo filologijos mokslų
kandidatu. Dirbdamas pedagoginį
darbą ir pasigedęs lietuvių kalbos
ir literatūros vadovėlių, parašė ir
išleido keletą jų. Reikšmingiausias
dr. Zigmanto Kuzmickio mokslinis
darbas–1932–1934 metais parašyta
penkių dalių „Lietuvių literatūra“
–pirmoji lietuvių literatūros istorija.
Iš viso buvo išleista arti trijų dešimčių Z. Kuzmickio parašytų knygų.
1995 metais Kaune, Žaliakalnyje,
buvo atidaryta Z. Kuzmickio vardu
pavadinta biblioteka kartu su šiam iškiliam mokslininkui skirtu muziejumi.
Ryškų pėdsaką gyvenime paliko ir kitas kunigiškiečio mokytojo
J. Kuzmickio sūnus–taip pat Jonas
Kuzmickis, pasirašinėjęs savo kūrybą Gailiaus slapyvardžiu. Gimęs
Kunigiškiuose, su šeima keliavo ten,
kur buvo siunčiamas mokytojauti
jo tėvas. 1931–1936 metais mokėsi
Jurbarko gimnazijoje, po to studijavo Kauno kunigų seminarijoje ir
Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos–filosofijos fakultete, taip pat
šiame universitete studijavo lietuvių
kalbą, literatūrą ir pedagogiką.

Šioje nuotraukoje pedagogas, literatūros mokslininkas, vadovėlių autorius Zigmantas Kuzmickis kartu su seserimi medicinos
seserimi Eugenija ir savo sūnumi Vytautu (1933–2016)
1936 metų birželio 21 d. Kauno
Arkikatedroje arkivyskupo Juozapo
Skvirecko įšventintas į kunigus. Iki
1941-ųjų dirbo kapelionu ir lietuvių
kalbos mokytoju Kaune, Alytuje.
Prieškario metais redagavo vaikų katalikų laikraštėlį „Žvaigždutė“.
1944-aisiais pasitraukęs į Vakarus,
trejetą metų gyveno Vokietijoje, dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą bei tikybą emigrantų stovykloje, įsteigė ir redagavo literatūrinį žurnalą jaunimui
„Žibintas“. Nuo 1947-ųjų iki gyvenimo pabaigos jis gyveno Anglijoje,
Bredforde, buvo jo suburtos lietuvių
katalikų bendruomenės kapelionas.
Keletą metų redagavo Didžiosios
Britanijos lietuvių katalikų Bredfordo lietuvių katalikų bendruomenės
religijos kultūros žurnalą „Žibintas“.
Jis parašė ir išleido didaktinio turinio knygelių vaikams, sudarė vaikų
poezijos antologijas, eilėraščių almanachą vaikams, savo kūrybą pasirašinėdamas Gailiumi. Paskelbė apie
1000 straipsnių bei esė istorijos, filosofijos, religijos ir literatūros klausimais išeivijos leidiniuose „Draugas“,
„Darbininkas“, „Tėviškės žiburiai“,
„Europos lietuvis“. Reikšmingiausias
Jono Kuzmickio–Gailiaus kūrybinis
darbas–kelis dešimtmečius ruoštas
ir 1973 metais išleistas meditacijos,
impresijų, eilėraščių proza rinkinys
„Ištiestos rankos“, kuriame poetiniais
tekstais, primenančiais maldą, apibūdinamas lyrinis herojus–Lietuva. Iš
viso jis parašė ir išleido 15 knygų.
Tęsė pedagogų dinastiją
Kunigiškiuose savo šaknų ieškojęs
R. Greičius gimė 1938 metais Vilkaviškyje. Taip jau sutapo, kad tėvelis
Jonas Greičius taip pat buvo mokytojas, lituanistas, poetės Salomėjos
Nėries kurso draugas.
Antrojo pasaulinio karo metu J.
Greičius dirbo Viešvilės gimnazijos
direktoriumi. 1949 metų kovo 24
dieną pedagogų Marijos ir Jono Greičių šeima ištremiama į Irkutsko sritį.
Rimantui tada buvo vienuolika metų.
Ten, Irkutsko srities Chogoto mieste,
jis užbaigė vidurinę mokyklą. Tėvai
grįžo į gimtąją Lietuvą 1956-aisiais,
o Rimantas užsibuvo šiek tiek ilgiau
ir iš Sibiro namo sugrįžo jau su savo
žmona ir dviem vaikučiais. Lietuvoje
jis užbaigė tuometinį Vilniaus pedagoginį institutą ir tapo rusų kalbos ir
literatūros mokytoju. Didžiuodamasis, kad pratęsė pedagogų dinastiją,
kad jis, kaip ir senelis, tėvai, dėdės
pasirinko mokytojo profesiją, mokytojavo Jurbarke, Priekulėje, Naujoje
Akmenėje, Klaipėdoje, Alytuje ir
kitur – iš viso pedagoginiam darbui
paskyrė 25 metus. Net 30 metų atidavė kitam mėgstamam dalykui–žurnalistikai. Sėkmingai redagavo laikraštį

„Lietuvos žvejys“, darbavosi respublikinio laikraščio „Sovietskaja Litva“ korespondentu Alytaus zonoje,
dirbo žurnalistu leidiniuose „Diena“, „Valstiečių laikraštis“, Prienų
rajono laikraštyje „Krašto vitrina“.
Parašė ir išleido šešias knygas: „Sugrįžimai“, „Slenksčiai“, „Man nereikia likimo kito“...
Po Kunigiškių ąžuolu
Pedagogas, žurnalistas, rašytojas
R.Greičius džiaugėsi, kad Kunigiškiuose išlikęs mokyklos pastatas. Jį
muziejuje domino viskas. O ypač
ekspozicijos, kur menamos ir Kuzmickių pavardės.
Labai sudomino svečią iš Klaipėdos krašto ir muziejaus kaimynystėje augantis milžiniškas
ąžuolas. Šalia jo ponas Rimantas
labai noriai fotografavosi. Vizualiai paskaičiavome, kad šiam
ąžuolui tikrai ne mažiau, kaip
150 metų. Pastaruoju metu Kunigiškiuose veikiantis muziejus
pasipildė klaipėdiečio Rimanto
Greičiaus atsiųstomis nuotraukomis, primenančiomis su Kunigiškių pradžios mokykla susijusių Kuzmickių šeimos atstovų
gyvenimą. Nors Jonas Kuzmickis ir ketino grįžti į gimtinę, toji
svajonė liko neįgyvendinta, nei
sugrįžti namolio, nei susitikti su
motina ir kitais artimaisiais jau
nebebuvo lemta...
-ANYKŠTA

Jonui Kuzmickiui 1906-1913
metais teko mokytojauti ir
Kunigiškių pradžios mokykloje
Nuotraukas Svėdasų krašto
(Vaižganto) muziejui padovanojo Rimantas Greičius,
kopijas darė Vytautas BAGDONAS

iš pirmų lūpų
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Kunigas Mindaugas Šakinis: „Pasninkas be
išmaldos – tai tik dietos laikymasis“
(Atkelta iš 1 p.)
Pasak kunigo M.Šakinio,
adventas neatsiejamas nuo maldos, pasninko ir išmaldos. „Pasninkas be išmaldos – tai, galima
sakyti, tik dietos laikymasis.
Visada pasninkas yra susijęs su
tuo, kad aš kažko atsisakau tam,
kad galėčiau praturtinti kitą. Tos
akcijos, kurios vyksta Lietuvoje, tinkamas advento laikotarpio
įprasminimas.
“Tai – dovanojimo laikas“, ragino kunigas M. Šakinis.
Kasmet Kalėdų švenčių laukimas prasideda vis anksčiau. Kaip
į tai žiūri bažnyčios tarnai?
„Apie tai daug kalbama ir dvasininkų, ir filosofų, ir psichologų. Pradedame švęsti anksčiau
laiko ir daug kas to advento
prasmės nebemato. Man asmeniškai tas švenčių skubinimas
nelabai trukdo. Išeidamas prie
eglutės aš skiriu laiko pasikalbė-

pastabos paraštėse

Saulius RASALAS
Kai mero proteguota Greta Kildišienė pasitraukė iš Seimo į rašytojų
gretas, vyko pakartotiniai Seimo rinkimai. Prieš rinkimus savo jėgomis
atlikome sociologinę apklausą. Gerai
atlikome, tiksliai žinojome rinkimų
rezultatus – (Antaną Baurą su pergale galėjome sveikinti iš anksto). Be
viso kito sužinojome, kaip rinkėjai
vertina administracijos pasitraukimą
iš „šiltų kėdžių“ t.y. valdžios. Tuo
metu rezultatai buvo tokie – idealiai
vienodai apklaustųjų palaiko tiek atsiribojusius nuo mero, tiek merą.
Matydamas administracijos antspaudus ant durų staktos, net neabejoju, kad palaikančių dekabristų
sukilimą, ševardnadzišką poziciją
gerokai padaugėjo.
Dekabristai
Rusiškai “dekabr” – gruodis. Rusi-

horoskopas
AVINAS. Gali būti, kad išsisklaidys
kai kurios abejonės, taps gana aišku,
kokios perspektyvos jūsų laukia ir kas
jus supa. Svarbi pasirodys jūsų profesinė kompetencija, gyvenimo patirtis,
o gal ir senos pažintys.
JAUTIS. Šiokių tokių naujovių
galite sulaukti, jeigu pastaruoju metu
įklimpote rutinoje. Specialisto konsultacija gali atverti jums akis. Galbūt
su kažkuo dalinsitės kelionių ar kitais
svarbiais įspūdžiais.
DVYNIAI. Norite ar nenorite, teks
vykdyti finansinius įsipareigojimus,
mokėti mokesčius, atiduoti skolas.
Kažkam galite puikiai pasitarnauti

jimui, išklausymui. Tai kur kas
vertingiau“, - kalbėjo kunigas
M. Šakinis, prisipažindamas,
kad šių metų Anykščių kalėdinė
eglė jam yra graži.
Kunigui M. Šakiniui prakalbus
apie tuščią laiko leidimą prekybos centruose, pasiteiravome – o
kaip gi be visų laukiamų kalėdinių dovanų?
„Viename socialiniame tinkle
mačiau labai gražų paveiksliuką, kuris aiškino, kad šventėms
ruošiame savo širdį, ne vien tik
namus. Kas iš to, kad aš kažką apipilsiu dovanomis, bet ten
manęs nebus? Galvoju, kad tas
dovanų pirkimas gali tapti tikru
nuoširdžiu veiksmu, jei galvoji
apie tą žmogų“, - kaip rinktis kalėdines dovanas, patarė kunigas
M.Šakinis.
Anykščių šv.Mato bažnyčios
kunigas M. Šakinis priminė, kad
bažnyčioje advento metu vyksta

akcija, kurios metu prie altoriaus
yra padėta dovanų dėžė.
„Pasninko laikotarpis. Būtų
labai gražu, jei vaikai susilaikytų nuo „čipsų“ ar dar kažko,
sutaupytų vieną kitą eurą ir pasinaudotų galimybe padovanoti
dovanėlę vaikams iš skurdesnių
šeimų. Raginame atnešti žaisliuką, saldumyną. Vėliau tai
bus išdalinta vargstančioms šeimoms“, - sukurti Kalėdų šventę
nepasiturintiems ragino kunigas
M. Šakinis.
Dar pakankamai trumpą laiką
Dievui tarnaujantis Anykščių šv.
Mato bažnyčioje kunigas M. Šakinis prisipažino buvęs maloniai
nustebintas nuoširdžiu parapijiečiu bendravimu, o artimiau su
jais turės galimybę susipažinti
vadinamojo „kalėdojimo“ metu.
„Pats popiežius ragina lankyti
savo parapijiečius. Pirmiausia
mes einame atnešti palaiminimą

Gruodžio datos
jos kilmingi bajorai 1825 m. gruodžio 14 d susirinko Senato aikštėje
Sankt Peterburge ir pareikalavo
caro, kad panaikintų baudžiavą,
užtikrintų piliečių laisves ir teises
ir t.t. Šioks toks maidanas XIX
amžiuje. Kadangi reikalavimus išdėstė gruodžio mėnesį, todėl laisvė
reikalaujantys kilmingieji buvo pavadinti dekabristais. Susirinkusieji
iš aikštės buvo išvaikyti artilerijos
ugnimi, žuvo 1271 žmogus. Tautos
atmintyje meilės objektu tapo dekabristų žmonos, kurios savo valia
vyko į tremtį paskui savo vyrus.

Anykščių rajono Tarybos posėdžių salė (primenu: Taryba yra
aukščiausias organas šitame rajone)
2016 m. gruodžio 5 dienos vedėjų pasitarimas. Pradžia 13 val.
00min.
Aš pasakiau (7 min. 12 sek.): „
Su daugeliu teko dirbti ilgai ir nie-

kam nekilo abejonių dėl mano sąžiningumo. Aš pareiškiu, kad man
(...) geras vardas yra svarbiau ir
aktualiau negu tai, ką darau dabar.
Tai sakau žinodamas, kad viską
ką pasakysiu gali ir tikrai bus panaudota prieš mane. Aš inicijuosiu
kreipimąsi į valdančiąją frakciją
dėl mano (...) atšaukimo iš pareigų“ (8 min. 12 sek.).
Toliau sekė mero pasakojimas,
kad trečiadienį ar ketvirtadienį
pas jį buvo atėjusi Šilelio redaktorė ir informavo, kad yra sutartis
dėl viešinimo su Anykšta. Pasirodo – Svėdasų miestelyje nesuformuoti žemės sklypai. Ir t.t. ir
pan.: „Liepiau Sauliui parašyti
pasiaiškinimą dėl Svėdasų, Šimonių 10* “, „Nenoriu, kad būtų
kaip Kaune, kur apsilankė STT“,
„Matomai per pietus pasitarė“, „
Negalvojau, kad jie per valandą
susitars...“, „ Galimai tarėsi ne vieni“, „ Patarėjai duoda nurodymus
skyrių vedėjams be mano žinios
(sunkiai suprantamas, nerišlus
tekstas ) ... va kolega linksi galvą“
Lingavęs galvą A.Gališanka replikuoja: „Man tikrai nedavė“ (iki 14
min. 42 sek.)
Pradengus atsistatydinimo šydą
akivaizdu, kad nesu nei dekabristas
(ačiū savivaldybės administracijos
darbuotojams už šmaikštų pavadinimą), nei Eduardas. Taip, sugebėjau vaizdžiai pasakyti spaudai:
„Rajono valdymas – per daug atsakingas procesas, kurį būtų galima
patikėti vienam žmogui. Valdžios

kaip tarpininkai ar įžvalgūs patarėjai.
VĖŽYS. Gautus pasiūlymus verta
priimti, jei tam neprieštaraus partneriai. Gali išsispręsti juridinis klausimas
arba imsitės jį gvildenti. Jausite didelį
priešingos lyties dėmesį.
LIŪTAS. Galite pasirodyti tikri
darbštuoliai. Galbūt imsitės reformų,
keisite darbo vietą, įrangą, mokysite kolegas ar kt. Aktualūs gali būti ir
įvaizdžio, sveikatos pasitikrinimo bei
gydymosi klausimai.
MERGELĖ. Turėsite galimybių
pasinaudoti savo žavesiu, patirtimi ir
daryti įtaką kitiems. Atviriau reikšite
jausmus, kils ūpas dalyvauti įvairiose
atrakcijose, realizuoti save per protą,
kūrybą ar sportą.

SVARSTYKLĖS.
Tikriausiai
svarbesni taps artimi žmonės, arba
grįš kažkokie prisiminimai, jausmai.
Svarbiausia, akcentuokite gėrį ir nebegalvokite apie senas nuoskaudas.
Optimistiškai planuokite ateitį.
SKORPIONAS. Neblogas metas
veiklai, susijusiai su aktyviu komunikavimu, aptarnavimu, reklama, žiniasklaida, ryšiais, mokslu, prekyba. Kuo
apdairiau elkitės su dokumentais.
ŠAULYS. Pravartu tvarkyti komercinius, tiekimo, nuosavybės reikalus.
Galbūt pavyks susitarti dėl naujo užsakymo, su nuolaida įsigyti norimą
prekę, užsitikrinti materialinį, finansinį
stabilumą. Svarbu, kad godumas neviršytų padorumo.

Eduardas Ševardnadzė
SSRS užsienio reikalų ministras,
ištikimas M. Garbačiovo bendražygis Eduardas Ševardnadzė, 1990
m. gruodžio 20 d. nujausdamas
1991 m. sausio 13 dienos įvykius
Lietuvoje, IV SSRS liaudies deputatų suvažiavime (aukščiausias
organas toje šalyje) atsistatydino.
Pažodinis Eduardo kalbos vertimas skamba taip „protesto ženklan
prieš atslenkančią diktatūrą“
Aš

namams. Juk yra tokių tikinčiųjų, kurie patys dėl ligos negali
ateiti į bažnyčią. O auka bažnyčiai tikrai yra antraeilis dalykas. Kitose parapijose paaukoti
norintys tikintieji yra raginami
auką atnešti į bažnyčią patys.
Ir man labai džiugu, kad lankymas namuose man yra proga
su žmonėmis susipažinti – kartu meldžiamės, arbatą geriame,
kalbamės...“, - apie „kalėdojimo“ prasmę aiškino kunigas M.
Šakinis.
Kunigas M. Šakinis nepraleido progos su artėjančiomis šventėmis pasveikinti visų Anykščių
krašto parapijiečių.
„Nuoširdžiai linkiu, kad tas laikas iki Kalėdų būtų išgyventas sąmoningai. Niekur nepabėgsi nuo tų
skubotumų, bet kviečiu pasistengti, kad dovanojant dovaną tai būtų
daroma iš meilės, susitikę žmogų,
jį išklausytume. O namai būtų tokie, į kuriuos gera grįžti, kuriuose
laukia mylinčios širdys. Kad ir mes
galėtume priimti patį Kristų, kurio
gimtadienio ir laukiame“, - linkėjo
kunigas M. Šakinis.
koncentracija vis stiprėja – mes
negalime prisiimti atsakomybės už
vieno asmens sprendimus, kurie
toli gražu nėra patys naudingiausi
rajonui. Dabar jaučiuosi panašus į
Ševardnadzę, kai jis pasitraukė iš
Gorbačiovo užsienio reikalų ministrų“
Taip, galiu jaustis pranašu. Taip,
sukūriau grotaženklę #taskuriampatinkameluoti.
Kalbant jautriai, supratau, kokie
visi nedrąsūs. Pasirodo, kai nešiojau atvirukus už kandidatą – tūlas
pilietis sakė, kad kandidatas geras
žmogus, tvarkingas. Po to, kai atsistatydinau iš pareigų savivaldybėje, tas pats tūlas pilietis pripasakojo apie „tvarkingumą“ tiek, kad jei
bučiau žinojęs tada (2015 pavasarį) atviruko nebūčiau nešiojęs. Tas
nuoširdus – „mano troba iš krašto“... Tapome NATO, tapome ES,
tapome E demokratija – bet troba
vis dar iš krašto...
PASTABA. Per metus, kuomet
aš nebedirbu savivaldybėje, „Šimonių 10“ klausimo sprendimas
labai pagreitėjo. Nepraėjus nei
metams nuo mano pasiaiškinimo
parašymo,2017 m. lapkričio 30 d.
sprendimu Nr. 1-TS-316 Taryba
nusprendė, kad istorinį Šimonių
10 reikia parduoti nekilnojamųjų daiktų aukcione už pradinę
3850,00 Eur kainą.
PASTABOS PASTABA – PASTABA BUVO JUODA IRONIJA.
Norint kaltinti galima atkreipti
dėmesį ir į paliktą šviesą. Šviesių
švenčių visose trobose.
OŽIARAGIS. Būsite jautrūs, intuityvūs. Pasistenkite bendrauti nuoširdžiai, lanksčiai. Vykdykite finansinius
ir kitokius įsipareigojimus, neįstumkite į keblią padėtį savo draugų ar šeimos narių. Viską darykite su gera valia
bei nuotaika, be pykčio.
VANDENIS. Galite sužinoti tai, kas
buvo nuo jūsų slepiama, arba, atvirkščiai, atsiras konfidencialių reikalų, kuriuos turėsite tvarkyti atsargiai, vengdami viešumo. Nesivelkite į intrigas.
ŽUVYS. Būsite nusiteikę bendrauti,
viskuo domėtis, todėl galite išsiaiškinti
daug jus dominančių dalykų. Gali atsinaujinti sena pažintis, draugystė.
Naudingi gali būti ir nauji pažįstami.
Bendri projektai teikia gerų vilčių.

kampas

Apie
pokyčius

Linas BITVINSKAS
Švietimo sistema mane stebina.
Tai visai pasileidžia kaip kisielius,
tai tampa tvirta kaip plienas. Skelbiama, kad į aukštąsias jau nebepriims visų, o tik labai gerai egzaminus išlaikiusius.
Šaunu, tik reikia priminti, kad
reliatyvumo teorijos kūrėjas Albertas Einšteinas yra pasakęs, kad
mes visi genialūs, tačiau jeigu versi
žuvį laipioti medžiais, ji visą gyvenimą kankinsis ir laikys save idiote.
Man, nors galiu ir klysti, dabartinė
sistema primena tą procesą, kai iš
vaiko stengiamasi būtinai padaryti
tai, kuo jis nėra. Mano pastebėjimu, kad kuo modernesnė mokykla
tampa, tuo ji primityvėja. Iš vienos
pusės reikalaujama žinių, iš kitos –
jų kaip tik ir neišsineša mokiniai. Iš
vienos pusės projektinės veiklos ir
mentorystės, iš kitos – nesugebėjimas suprasti, kaip veikia elementari elektros lemputė.
Mokomasi kažko ir labai daug,
bet neišmokstama nieko. Net padoriai lietuviškai kalbėti ir rašyti.
Ypač, jei mokinys nežino, ko jis
nori ateityje. Kai pagalvoji, dar
ir 50-mečiai kartais abejoja, ką
veiks gyvenime, o mokykla jau iš
15-mečių reikalauja, kad jie žinotų būsimą savo gyvenimo kelią.
Nežinai, tai ir lipk į medį... Savaime aišku, galime pasakyti, kad tai
ne mūsų reikalas, tačiau iš dalies
ir tėvai kalti, kad vaikai gyvena
nuolatinio švietimo eksperimento
sąlygomis.
O mūsų visų laukia nuostabūs
laikai, greičiausiai nustos egzistuoti Vilniaus edukologijos universitetas, ruošiantis mokytojus, o lituanistikos katedra iš viso naikinama
net ir Vilniaus universitete. Bet
nenusiminkim, juk lietuvių kalbos
moko bent dešimt užsienio universitetų, vyksim ten.

užjaučia

Almai KEŽUTIENEI
Šalti ir tylūs kapai priglaudė Jūsų mylimą tėvelį. Šią
liūdesio valandą reiškiame
nuoširdžią užuojautą...
V. V. Tepcovai,
J. A. Augliai

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

Įmonė - automobilius, autobusus, visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius, mikroautobusus, visureigius.
Tel. (8-629) 10247.
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PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
Projektuojame.
Konsultuojame.
Tel.: (8-698) 19008,
(8-612) 43733.

Dainiaus firma

SUPERKA VERŠELIUS
auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai superkame

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

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

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

Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

Brangiai - jaučius, telyčias, karves, veršelius.
Tel.: (8-686) 95532,
(8-687) 30197.

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

Senus, traumuotus arklius ir kitus galvijus. Išsiveža patys.
Tel.: (8-641) 03389,
(8-613) 95120.

MIŠKUS

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

PERKAME

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

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

AUTOMOBILIŲ
SUPIRKIMAS

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

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Tel. (8-614) 14777.

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

Automobiliai
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus
dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:

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

parduoda
Kuras
Nebrangiai - beržines, alksnines
malkas kaladėmis, skaldytas, trimetrėmis.
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.

karves, bulius, telyčias.
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.

įvairūs

Dovanoja

Gražūs 1 mėn. vikšuniukai ieško
mylinčių šeimininkų. Moka ėsti, sargūs - jau loja.
Tel.: (8-625) 43420,
(8-610) 00521.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

Kviečius, miežius, avižas, žirnius, kukurūzus, įvairius pašarinius miltus, sėlenas. Atveža.
Tel.: (8-611) 47343,
(8-680) 96778.
Pamaldų laikas šventinėmis
dienomis
Šv. Mišių laikas šventinėmis
dienomis Anykščių šv.Mato
bažnyčioje:
Šv.Kūčių dieną – 9, 11 ir 21 val.
20. 30 val. – šventinis koncertas. Dalyvauja J.Biliūno
gimnazijos moksleiviai ir varinių
pučiamųjų kvintetas.
Šv.Kalėdų dieną - 9 ir 18 val.
Antrąją Šv.Kalėdų dieną – 11 val.
Gruodžio 31-ąją – 9, 11 ir 23 val.
Sausio 1 d. -11 val.
Šv. Mišių laikas šventinėmis
dienomis Dabužių bažnyčioje:
Šv.Kūčių dieną – 13 val.
Šv.Kalėdų dieną - 11 val.
Antrąją Šv.Kalėdų dieną – 11 val.
Gruodžio 31-ąją – 13 val.
Sausio 1 d. - 13 val.

Profesionalus vonių restauravimas
EKOPEL2K danga arba nauja vonia į
Jūsų seną vonią.
Tel.: (8-679) 80922, (8-679) 80923.
Kaminų remontas, įdėklai. Pristatomi
kaminai. Kamino galvutės mūrijimas,
skardinimas. Stogų dengimas. 20
metų patirtis.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.
Gamina ir montuoja įdėklus, pristatomus kaminus. Valo kaminus.
Naudoja 0,5-0,8 mm nerūdijančio
plieno skardą.
Tel. (8-656) 24531.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.

Kita
Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles ir subproduktų rinkinius. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567,
(8-686) 80994.

Paslaugos

siūlo darbą
Reikalingas (-a) fermos darbininkas (-ė) ŽŪB.
Tel. (8-682) 97420.
Įmonei Panevėžyje reikalingi gyvulių skerdikai, vairuotojas - ekspeditorius.
Tel. (8-656) 49074.

Įmonei reikalingi darbuotojai:
- Keleivinio mikroautobuso vairuotojai
(D kategorija);
Reikalavimai darbuotojui:
- Atsakingumas
- Darbštumas
Įmonė siūlo:
- Visas socialines garantijas
- Laiku mokamą atlyginimą (aptariama susitikimo metu)
KREIPTIS
tel. +370 699 01 040 arba
el.p.: transportocentras@inbox.lt

Utenos transporto įmonei reikalingi:
MECHANIKAS.
Darbo pobūdis: Krovininių automobilių remonto organizavimas, priežiūra
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis, vairuotojo pažymėjimas (CE kategorija)
Įmonė siūlo: Visos socialinės garantijos, laiku mokamas 1000 EUR dydžio atlyginimas!
ŠALTKALVIS.
Darbo pobūdis: Krovininių automobilių remontas.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis, vairuotojo pažymėjimas.
Įmonė siūlo: Visos socialinės garantijos, laiku mokamas geras atlyginimas!
Tel. (8-698) 49355.

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

Kupono teirautis – „Anykštos“ redakcijoje, Vilniaus g. 29, Anykščiai,
tel. (8-381) 5-94-58.

“Tele loto”. Žaidimas nr. 1132 Žaidimo data: 2017-12-17
Skaičiai: 67 60 29 70 75 36 46 47 43 27 32 64 11 55 54 58 37 48
53 72 40 26 65 01 15 50 73 74 39 08 14 52 57 04 22 28 51 06 (keturi
kampai, eilutė, įstrižainės) 17 42 34 33 16 21 09 23 31 19 69 25 02
(visa lentelė)
Papildomi prizai
04**111 30 Eur čekis degalams, 0103153 Automobilis “Audi Q3”,
0090561 Automobilis “Audi Q3”, 0359742 Automobilis “BMW X1”,
0343165 Automobilis “BMW X1”, 0710882 Automobilis “VW Tiguan”,
090*625 Čiužinukas “Dormeo Aloe Vera”, 055*073 Čiužinukas
“Dormeo Aloe Vera”, 05**947 Daugiaf.puodas “Brand”, 08**552
Drabužių garintuvas “Tefal”, 01**134 Dulkių siurblys “Hoover”,
051*094 Išmanusis telefonas “Samsung”, 01**790 Kavos aparatas
“Delonghi”, 033*324 Kompiuteris “Lenovo”, 036*556 LED televizorius “Philips”, 05**026 Pagalvės “Dormeo”, 067*520 Pakvietimas į
TV studiją, 047*709 Pakvietimas į TV studiją, 068*459 Pakvietimas į
TV studiją, 067*724 Pakvietimas į TV studiją, 052*471 Planšet. kompiuteris “Lenovo”, 0252200 Pretendentas į butą, 043*848 Šaldytuvas
“Beko”, 081*213 Skalbimo mašina “Beko”, 08**638 Smulkintuvas
“Delimano”, 050*844 Vilnos chalatas “Deserto”, 092*469 Vilnos pledas “Flokati”, 00**690 Virdulys “Tefal”, 04**543 Virt.realybės akiniai
“Zeiss”

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, mob.
(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, (8-673) 11320.
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas, tel. 5-82-46.
„Anykšta“ išeina
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
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 1.00 Eur.
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 2900 egz.					
Užs. Nr. 1044
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

2017 m. gruodžio 19 d.

IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Rufas, Urbonas, Gerdvilas,
Rimantė, Darijus.
gruodžio 20 d.
Dominykas, Daugardas, Gražvilė, Teofilis.
gruodžio 21 d.
Norgaudė, Girenė, Tomas.
gruodžio 22 d.
Rimbertas, Gedvydas, Dovilė,
Zenonas, Ksavera, Anna.

mėnulis
gruodžio 19-22 d. jaunatis.

anekdotas
Ateina vyras i turgų ir sako:
- Pasverkite man penkis kilogramus apelsinų.
- Gerai.
Vyras žiūri ir mato, kad pardavėjas deda į vieną maišelį.
Vyras sako:
-Ei, ei ką darote. Man reikia, kad
jūs kiekviena apelsiną atskirai.
Įdėjo.
- Duokite man aštuonis kilogramus arbūzų.
- Gerai.
Vyras žiūri ir mato, kad jis deda
į vieną maišelį.
-Ei, ei ką darote. Man reikia, kad
jus kiekviena arbūzą atskirai.
- Gerai.
Vyras žiūri į saulėgrąžas ir klausia:
- O po kiek yra saulėgrąžos?
Jis sako:
- Saulėgrąžų negalima parduoti.
***
- Kodėl kai eini per sniegą, jis
traška?
- Todėl, kad jų šonkauliai lūžta,
sūneli.
***
Kuo skiriasi linksmasis motociklininkas nuo liūdnojo? Linksmojo dantys aplipę uodais!

oras
0

MOZAIKA
L. da Vinčio paveikslą „Pasaulio
Išganytojas“ įsigijo Kultūros
ministerija Abu Dabyje
Priešingai nei skelbė žiniasklaida,

sprintas
Plaukimas. Kopenhagoje Europos plaukimo (25 m baseine) čempionate Giedrius Titenis nė vienoje
iš rungčių nepateko į finalą. 50 m
krūtine plaukime jis užėmė 18 vietą, 100 ir 200 m plaukimuose krūtine finišavo 11-as. 200 m rungtyje
jis pagerino jam pačiam priklausiusį Lietuvos rekordą.
Biatlonas. Anykštėnas Vytautas Strolia Prancūzijoje vykusiose biatlono pasaulio taurės
trečiojo etapo varžybose 10 km
sprinto rungtyje finišavo 49-as
ir vienintelis iš lietuvių pateko
į persekiojimo lenktynių varžybas. Šiose varžybose jis finišavo

NNN

už rekordinę sumą parduotą Leonardo da Vinčio (Leonardo da Vinci)
paveikslą „Pasaulio Išganytojas“
(„Salvator Mundi“) įsigijo Kultūros
ir turizmo ministerija Abu Dabyje.
54-as. Priminsime, jog antrojo
etapo varžybose V. Strolia pelnė
pirmuosius karjeroje įskaitinius
taškus. Bendroje pasaulio taurės
įskaitoje V. Strolia yra 73-as iš
77 klasifikuotų biatlonininkų.
Krepšinis. Anykščių „KKSCElmis“ savaitgalį namuose 58-65
pralaimėjo RKL B diviziono rungtynes Kauno krepšinio akademija „Snaiperis“ ekipai. Gaudvinas
Šniaukštas ir Tautvydas Jodelis
pelnė po 11 taškų, Žygimantas
Žiukas - 10. Jis taip pat atkovojo
9 kamuolius ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus. „KKSC-Elmis“
po 10 turų turi vienintelę pergalę ir
RKL B diviziono B grupėje tarp 12
komandų dalijasi 11 - 12 vietas.

Tai patvirtino „Christie’s“ aukcionų
namai. Abu Dabis priklauso Jungtiniams Arabų Emyratams.Prieš tai
„Wall Street Journal“ ir „New York
Times“ rašė, kad kūrinio pirkėjas yra
Saudo Arabijos kronprincas Mohamedas bin Salmanas (Mohammed
bin Salman). Šios žiniasklaidos priemonės rėmėsi neįvardytais šaltiniais.
„New York Times“ savaitgalį rašė

apie „prieštaringus pranešimus“.
Šedevras už 450 mln. dolerių
(apie 383 mln. eurų) buvo parduotas „Christie’s“ aukcione Niujorke.
Aukcionų namų duomenimis, tai yra
brangiausias kada nors aukcione parduotas paveikslas.
Kūrinį netrukus pradės eksponuoti
prieš mėnesį Abu Dabyje duris atvėręs Luvro muziejus.

Šaškės/Šachmatai. Savaitgalį
Kupiškyje vyko kalėdinis šaškių ir
šachmatų turnyras, kuriame buvo
varžomasi dėl šios savivaldybės
mero Dainiaus Bardausko taurių.
Šaškių varžybas laimėjo daugkartinis šio turnyro nugalėtojas,
tarptautinis šaškių meistras Valdas
Veršulis. Moterų grupėje Zita Sriubienė užėmė trečiąją vietą. Šachmatų turnyre trečią vietą užėmė
Kęstutis Lukoševičius, o Arūnas
Maulius liko penktas. Varžybose
dalyvavo 80 sportininkų.

tų „Briedžio“ komandą. Antrojo
turo varžybos vyks jau po Naujųjų
metų - Anykščių komanda sausio
7-ąją žais su „Kupiškiu“. Turnyre
taip pat dalyvauja ir Utenos bei
Rokiškio komandos. Beje, daugelis Anykščių komandos žaidėjų yra
gerokai vyresni nei 45-erių.   

Veteranai. Anykščių veteranai
(45+) pradėjo kovas Rytų Aukštaitijos senjorų krepšinio pirmenybėse. Anykštėnai pirmajame
ture net 87-58 sutriuškino Širvin-

Imtynininkai. „Nykščio namuose“ praėjusią savaitę gyveno
ir mokėsi Lietuvos imtynių treneriai. Treneriams teorinius ir praktinius užsiėmimus vedė specialistas iš Bulgarijos, Laisvųjų imtynių
Europos treniruočių centro direktorius Ivan Tsochev. Mokymuose
dalyvavo ir šalies imtynių federacijos viceprezidentas Laurynas
Garmus.

redaktorei nežinant

„Šviečiantys Anykščiai“
nelabai šviečia?
Anykščių rajono savivaldybės
administracija skelbia, kad iki
gruodžio 18 d. pratęsiama apžiūros – konkurso „Šviečiantys
Anykščiai“ dalyvių registraciją.
Pagal administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos pasirašytą įsakymą šiame konkurse
buvo galima dalyvauti iki gruodžio 15 d. Ar datos pratęsimas
reiškia, kad anykštėnai nenori
šviesti?
Dalyviai vertinami pagal tam
tikrus vertinimo lentelėje numatytus kriterijus. Vienas jų
– objekto matomumas. Buvusi
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos
Architektūros
ir urbanistikos skyriaus vedėja,
dabar Panevėžio miesto vyriausioji architektė Daiva Gasiūnienė
prieš porą savaičių, komentuodama Anykščių miesto papuošimą,
sakė, kad stilingai gali atrodyti ir
„lange sėdintis“ nedidelis elniukas... Jeigu anykštėnai, paskaitę

D. Gasiūnienės komentarą, tikrai languose susodino elniukus,
smarkiai prašovė pro šalį – šventiška nuotaika gal ir sukurta, bet
kur čia matomumas? Va, jeigu
savo kieme pastatytum Kalėdų
Senelį, prie jo Snieguolę ir dar
šalia „įkurdintum“ kokius septynis nykštukus, ir dar viską labai
gražiai „apkraštuotum“ lemputėmis, prizinė vieta garantuota...
Kokia kalba apie subtilumą..?
Dar vienas vertinimo lentelės
kriterijus, už kurį skiriami papildomi balai, „už susiformavusias
tradicijas Anykščių miesto simbolių (Medžių lajų takas, Laimės žiburys ir pan.) puošybos elementų
panaudojimą“. Kriterijus gražus,
tik ar Medžių lajų takas, atidarytas prieš dvejus metus, jau gali
būti įvardijamas kaip tradicija?
Laimės žiburys – suprantama, tradicija... bet Medžių lajų takas...
Greitai Anykščiuose formuojasi tradicijos...

„Pildyk“ vartotojams – neribotas naršymas po
populiariuosius socialinius tinklus
Artėjant didžiosioms metų šventėms mobiliojo ryšio lyderė „Tele2“ klientams paruošė dovaną. Išankstinio mokėjimo paslaugos
„Pildyk“ vartotojai interneto svetainėse „Youtube“, „Facebook“,
„Instagram“ ir „Snapchat“ gali naršyti neribotai.
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„Šiais socialiniais tinklais bei
„Youtube“ mūsų interneto vartotojai
naudojasi kiekvieną dieną vis dažniau. Dalinimasis „Youtube“ video
klipais jau seniai tapo interneto vartojimo kultūros dalimi, be kurios neįsivaizduojamas buvimas socialiniuose
tinkluose ir internetas apskritai. Tad
šventiniu laikotarpiu atrasti dar nematytus įrašus bus galima negalvojant apie išeikvojamus gigabaitus“,–
teigia Dominyka Jonušienė, „Pildyk“
ženklo vadovė.
Naujoji „Pildyk“ kampanija leidžia
visą mėnesį neribotai žiūrėti „Youtu-

be“ vaizdo klipus ir naršyti populiariuosiuose socialiniuose tinkluose.
Akcijos teikiama neriboto naršymo
galimybe gali pasinaudoti visi planą
NARŠYK su 1,5GB, 3GB, 5GB arba
10GB užsisakę PILDYK vartotojai.
Vos tik nusipirkę planą, į savo telefoną jie gaus SMS žinutę su pasiūlymu
už papildomus 0,99 Eur gauti neribotą kiekį interneto duomenų socialiniuose tinkluose.
Vartotojams tereikės išsiųsti SMS
su žodžiu TINKLAI numeriu 1556
(žinutės kaina 0,05 Eur).
Užsak. Nr.1434

