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Sveikinimai
Primename, kad per mūsų laikraštį
galite pasveikinti savo artimuosius
vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.
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Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Šiltnamiuose Kas tai – gerumo proveržis ar reklama?
JUOZAS RATAUTAS, anykšprasideda
tėnas: „Savivaldybei esu pateikęs pasiūlymą įvesti Anykštėno
darbymetis
kortelę“
2 psl.
šiupinys
Paroda. Vasario 7 d. (trečiadienį)
17:30 val. Angelų muziejuje–Sakralinio meno centre tapytojos Džinos
Jasiūnienės parodos „Raštai“ atidarymas ir susitikimas su autore. Renginys nemokamas!

Anykščių
ligoninė:
storoji biblija
ant stalo

3 psl.

6 psl.

Susisiekimo ministerija siauruko
vidmantas.s@anyksta.lt
Anykščiams neatiduos
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Praėjusį penktadienį Anykščiuose lankėsi Susisiekimo ministerijos viceministras Paulius Martinkus. Svečią priėmė
rajono vadovai bei Seimo narys Antanas Baura.
Po kabinetinio susitikimo,
P.Martinkus buvo pakviestas į
Anykščių siaurojo geležinkelio
stotį, kur jį pasitiko VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
laikinasis vadovas Vismantas
Užalinskas bei muziejininkė
Kristina Kiaušaitė.

Popietė. Vasario 6 dieną, antradienį, 17 val., Lietuvos socialdemokratų
partijos Anykščių skyriaus būstinėje
(Vilniaus g. 4) vyks Vytautui Pupeikiui skirta atminimo popietė. LSDP
bičiuliai kviečiami prisijungti ir prisiminti prieš metus mirusį šios partijos
skyriaus Anykščiuose atkūrėją, visuomenės veikėją V. Pupeikį, kuriam vasario 6 dieną būtų sukakę 84 – metai.
Konkursai. Paskelbtas, jau nežinia
kelintas konkursas Anykščių savivaldybės administracijos Architektūros
ir urbanistikos skyriaus vedėjo - rajono vyriausiojo architekto pareigoms
užimti. Šios pareigos jau beveik
dvejus metus (su pertrauka) laisvos.
Po to, kai liberalų valdžia iš darbo
„iškrapštė“ Daivą Gasiūnienę, buvo
pavykę rasti jai pamainą. Tačiau,
naujoji vyriausioji architektė Jurgita
Gudelevičienė Anykščiuose ištvėrė
tik kelis mėnesius. Laikinai Architektūros ir urbanistikos skyriui vėl vadovauja Vida Jakniūnienė. Paskelbtas
konkursas ir Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotojo pareigoms
užimti. Šios pareigos atsilaisvino, kai
iš darbo išėjo Gintarė Noliutė.
Atlyginimai. Anykščių rajono
savivaldybės įmonėse, įstaigose ir
organizacijose, įskaitant individualiąsias įmones, vidutinis mėnesinis
bruto (neatskaičius mokesčių) darbo
užmokestis 2017 metų antrąjį ketvirtį
sudarė 651,7 Eur (šalies ūkyje – 830
EUR) ir per metus padidėjo 9,3 proc.

Susisiekimo ministerijos viceministras Paulius Martinkus mano, jog VšĮ „Aukštaitijos siaurasis
geležinkelis“ turėtų valdyti visos trys savivaldybės, per kurių teritoriją driekiasi siauruko bėgiai.

Užbaigta Anykščių kultūros centro renovacija

3 psl.
Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Praėjusių metų pabaigoje užbaigta Anykščių kultūros centro renovacija. Dešimtmetį užtrukę kultūros įstaigos atnaujino darbai
kainavo beveik 5 milijonus eurų.

Pareigos. Anykščių turizmo ir
verslo informacijos centras net keturias savaites neturėjo specialistų,
kurie dirbtų su verslu. Nuo praeitos
savaitės pradžios įstaigoje verslo specialiste dirba Julija Pilkauskaitė, dar
vieną verslo specialistą savivaldybės
administracija žadėjo įdarbinti vasario viduryje.
Planai. Svėdasuose planuojama atidaryti AB „Kauno Baltija“ siuvyklos
padalinį. Tokios iniciatyvos ėmėsi asociacija „Svėdasų bendruomenė“.

Anykščių kultūros centro
direktorė Dijana Petrokaitė
sako, kad kultūros centro
pastatas dabar jai gražiausias visame mieste.
Anykščių kultūros centro renovacija užtruko dešimt metų.

Rajono Tarybos narys Donatas Krikštaponis sako, kad
renovuotas Anykščių kultūros centro pastatas – kelių
kadencijų rajono valdžių
darbo rezultatas.

4 psl.
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Šiltnamiuose prasideda
darbymetis
Šalia Anykščių esančiuose 10 ha ploto ūkininkų Juškų šiltnamiuose prasidėjo darbymetis. Pailgėjus dienai į šiltnamius pradėti sodinti agurkų daigai. Kovo mėnesį į rinką turėtų būti pradėdami
tiekti šiųmečiai Juškų agurkai, o balandį - jau ir pomidorai.

Ūkininkų Juškų šiltnamiuose pradėti sodinti agurkų daigai.
Valdas Juška „Anykštai“ sakė, kad
į darbą grįžo 85-90 proc. ir praėjusį
sezoną dirbusių žmonių. Šiltnamių

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

ūkiui reikia beveik 200 darbuotojų.
Pernai rudenį Juškos pirmą kartą
užaugino ir pardavė braškes. „Braš-

kes ėmė „Lidl“ ir „Rimi“ prekybos
centrai. Galėjome užauginti ir trigubai didesnį kiekį - būtume garantuotai

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
pardavę“. - tvirtino V.Juška.
Šiltnamių ūkį valdantys ūkininkai Juškos įsigijo ir skiedrų
gaminimo įrangą. Juškų katilinės
katilų galingumas - 8 MW, galingumu ji pranoksta Anykščių miesto biokuro katilą, taigi ūkininkams
skiedrų poreikis - didžiulis. Juškos
Anykščių ir aplinkiniuose rajonuose ketina imtis žemės plotų, kurie
apaugę krūmais, valymo veiklos.
Tokių būdu būtų teikiama paslauga žemės sklypų savininkams, o
ūkininkai pasigamintų kuro savo
katilinei.
Priminsime, jog pirmieji 4 hektarų
ploto Juškų šiltnamiai pastatyti prieš
keliolika metų, o naujieji 6 ha ploto šiltnamiai įrengti tik prieš metus.
Bendra naujųjų šiltnamių statybos
vertė - 10 mln. eurų. Didžioji dalis šių
lėšų - europinė parama bei ūkininkų
pasiskolintos lėšos.

Anykščiuose - būrys užsieniečių
Šią savaitę Anykščių gatvėse galima išgirsti turkiškai ar rumuniškai kalbančius jaunus žmones.
Vasario 5 – 9 dienomis J.Biliūno gimnazijoje vyksta pirmasis
tarptautinio Erasmus+ projekto „PEARLS“ narių susitikimas.
Jame dalyvauja 22 mokiniai ir 11 mokytojų iš 4 šalių: Turkijos,
Italijos, Belgijos ir Rumunijos.

Tradiciškai, mokiniai atvykę
pagal Erasmus+ projektą gyvena anykštėnų mokinių šeimose, o
mainais už svečių apgyvendinimą

jie keliaus į tas šalis, iš kurių atvykusius svečius apgyvendino.
Atvykę mokytojai apgyvendinti
Anykščių viešbučiuose.

Susitikimo dalyviai atlieka įvairias projektines veiklas, skirtas
matematikos ir anglų kalbos gebėjimų tobulinimui. Gegužės mėnesį
sulauksime dar vieno susitikimo
su užsieniečiais, kurio tikslas bus
robotika.
„Svečiams sudaryta ir kultūrinėpažintinė programa: įvairių išvykų
po regioną ir sostinę Vilnių metu
pristatoma krašto ir šalies istorija,

Pirkėjus vilios skilandžiais ir
kitomis gardybėmis

kultūra ir švietimas. Susitikimo
organizatoriai tikisi, jog savaitė
praleista drauge su užsieniečiais
dažnam taps naujos bendrystės pradžia, dalyvius lydėsianti ne tik likusiais projekto vykdymo metais, bet
ir peraugsianti į naujas bendradarbiavimo formas ar naujus projektus“. - rašoma J.Biliūno gimnazijos
internetinėje svetainėje.
-ANYKŠTA

Raimondas Guobis

Penktadienį, vidurdienio virsme, Svėdasuose atverta nauja
prekybos įmonė tinklo “Rokiškio mėsinė” parduotuvė. Pasak
UAB “Daivida” priklausančio susievinijimo mažmeninės prekybos vadovės Jolantos Čekanauskienės, pirkėjus pirmiausia bandys privilioti tradiciniais, laikantis kulinarinio paveldo receptų
gaminamais mėsos produktais.
Naujoji parduotuvė duris atvėrė
buvusios Remigijaus Striuko įvairių prekių parduotuvės, užsidariusios šių metų sausio pradžioje,
patalpose. Kaip sakoma, patogi
prekybai vieta šiais laikais tuščia
nebūna. Ant balkono vėjas blaškė
baltus bei tamsiai raudonus balionus, o besišypsančios pardavėjos
bei iš Rokiškio atvykusios jų pagalbininkės šią dieną buvo kaip
niekad malonios, tik ir girdėjosi:
“Prašau. Ko Jums paduoti? Pabandykite, tikrai nenusivilsite”.
Tuo pačiu buvo galima ir gabalėlį
firminio skilandžio į burną įsimesti
nemokamai - paragauti.
Pasak vadybininkės Jolantos
Čekanauskienės, sena istorija besidižiuojanti įmonė, kurios ištakos
siekia dar tarpukarį, 1923 metus,
kuomet buvo atverta “Rokiškio
mėsinė”, pradėjo veikti 1996 m.,

pasižymi mėsos gaminiais. Garsiausias yra rankomis pjaustytos
kiaulienos bei jautienos, šaltai
rūkytas skilandis pripažintas kulinarinio paveldo gaminiu, taip pat
ypatingi karšto ir šalto rūkymo ar
tik pasūdyti lašiniai, įvairios dešros, dedamos į natūralias kiaulių
žarnas, įmantrūs, įvairiu įdaru
pagardinti vyniotiniai, dešrelės.
Didžios plėtros - 2015 m. įmonės
produkcija išaugo iki 330 tonų kas
mėnesį. Net 11 nuošimčių šios produkcijos eksportuojama į Europos
sąjungos šalis, Rusiją, kita realizuojama Lietuvoje, dažniausiai per
savojo tinklo parduotuves.
Iki šiol “Rokiškio mėsinės”
parduotuvės veikė Biržuose, Pandėlyje, Juodupėje, Obeliuose,
Kamajuose, Salose ir Rokiškyje.
Geografiškai piečiausiame taške,
Svėdasuose atverta parduotuvė yra

Temidės svarstyklės

laikytas ir po apklausos paleistas.

Vairuotojas. Vasario 3 dieną
apie 18.20 val. kelio Molėtai Pabradė 6-ajame kilometre buvo
sustabdytas automobilis „BMW“,
kurį vairavo vyras (neblaivus, nustatytas 1,77 prom. girtumas) (g.
1990 m.), gyvenantis Anykščiuose, Liudiškių gatvėje. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis su-

Mirtis.Vasario 2 dieną apie
11.32 val. Svėdasų seniūnijos Savičiūnų kaime, gyvenamojo namo
kambaryje, buvo rastas vyro (g.
1991 m.) kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai
nustatyti.
Smurtas.

Vasario

3

dieną

spektras
Spęs. Prezidentė Dalia Grybauskaitė teigia, kad bus sprendžiama,
ar kitą savaitę seksualiniu priekabiavimu apkaltintam fotografui
Gintautui Trimakui teikti Nacionalinį kultūros ir meno premiją.
„Šis klausimas bus sprendžiamas
kiek vėliau“, – pirmadienį Rukloje žurnalistams sakė valstybės vadovė. Vėliau prezidentės spaudos
tarnyba papildė, kad Nacionalines
kultūros ir meno premijas skiria
Vyriausybės sudaryta speciali komisija. „Po tokios patirties turėtų
būti sugriežtinta kandidatų atranka, įvesti reputacijos reikalavimai,
peržiūrima ir pačios komisijos
sudarymo tvarka“, – teigiama Prezidentūros komentare. Pastaruoju
metu trys nacionalinės premijos
laureatai sulaukė kaltinimų dėl
seksualinio priekabiavimo. G. Trimakui ji turėtų būti įteikta vasario
15-ąją Vilniuje.
Dislokuoja. Rusija pirmadienį
Karaliaučiaus srityje dislokavo
branduolinį užtaisą galinčias nešti raketas „Iskander“ ir ketina čia
jas palikti nuolat, pranešė krašto
apsaugos ministras Raimundas
Karoblis. Pasak jo, anksčiau Rusija šį raketų kompleksą atveždavo
pratyboms, tačiau „šį kartą situacija yra kita – tai yra nuolatinis
dislokavimas, turint visą tam reikalingą infrastruktūrą“. „Iskander“
12 val. turėjo būti iškraunami Kaliningrado uoste“, – Rukloje sakė
R. Karoblis. Lietuvos žvalgyba yra
skelbusi, kad „Iskander“ dislokavimas Karaliaučiaus srityje Lietuvai potencialiai pavojingesnis dėl
jo panaudojimo trikdant NATO
sąjungininkų veiksmus regione,
o taikiniams naikinti Lietuvos teritorijoje šį kompleksą panaudoti
nėra būtinybės, nes tam teoriškai
pakaktų jau esamų pajėgumų.
Traukiasi. Vilniaus dailės akademijos (VDA) traukiasi docentas
Arvydas Liepuonius, sulaukęs kaltinimų nederamu seksualiniu elgesiu. Apie A. Liepuoniaus sprendimą pirmadienį delfi.lt vaizdo
konferencijoje pranešė akademijos
rektorius Audrius Klimas. Psichologo ir istoriko išsilavinimą turintis A. Liepuonius VDA dėstė dailės
istoriją ir teoriją.

Ką tik atvėrus naują tinklo “Rokiškio mėsinė” parduotuvę Svėdasuose, pardavėjų Ievos ir Rimos (dešinėje) apsuptyje šypsosi
mažmeninės prekybos vadovė Jolanta.
Autoriaus nuotr.

aštuntoji.
Įmonės strategams Svėdasai
pasirodė perspektyvi vieta. Pirmosiomis prekybomis dienomis
sėkmingai buvo prekiaujama ne
tik mėsa, tačiau ir žuvimi bei banapie14 val. Kurkliuose, namuose, vyras (neblaivus, nustatytas
2,02 prom. girtumas) (g.1972
m.) smurtavo prieš sugyventinę
(neblaivi, nustatytas 2,34 prom.
girtumas) (g. 1988 m.). Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Konfliktas. Vasario 3 dieną
apie 21.35 val. Anykščiuose vyras

delėmis. Pirkėjai netrūko palyginti
ir pasverti kurioje parduotuvėje
ir kokie produktai yra pigesni ar
brangesni, kurioje kokybiškesni,
panašu, kad naujoji prekybvietė
atsipirks su kaupu.

(neblaivus, nustatytas 2,48 prom.
girtumas) (g. 1972 m.) smurtavo
prieš kartu gyvenantį tėvą (neblaivus, nustatytas 1,17 prom.
girtumas) (g. 1938 m.) bei seserį
(neblaivi, nustatytas 1,87 prom.
girtumas) (g. 1970 m.), taip sukeldamas jiems fizinį skausmą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.

Biudžetas. Finansų ministerija
pradėjo ruoštis ilgamečio valstybės biudžeto kūrimui. Trejų metų
ar ilgesnės trukmės biudžetas
gali būti pristatytas 2020 metais.
„Pertvarkant biudžeto formavimo
sistemą, kartu peržiūrima ir valstybės strateginio planavimo sistema. (...) Naują vidutinės trukmės
– 3–4 metų biudžeto struktūrą
siekiama susieti su nauja strateginio planavimo dokumentų sistema, sukuriant aiškias sąsajas tarp
biudžeto programų ir strateginių
dokumentų, taip pat susiejant biudžeto ir strateginiuose dokumentuose nustatomus vertinimo rodiklius“, – BNS komentavo finansų
viceministras Darius Sadeckas.
Anot jo, vidutinės trukmės biudžetas leistų geriau paskirstyti ir
panaudoti viešuosius finansus.
Finansų ministerija iki kitų metų
kovo pabaigos ketina parengti
bandomąjį 2020–2022 metų ir
atnaujinto formato 2021–2023
metų biudžetų projektus. Iki 2019
metų spalio turėtų būti patvirtintas 2020–2022 metų valstybės
biudžetas, iki 2020 metų pabaigos
– 2021–2023 metų.
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spektras
Teismas. Scenografės Simonos
Biekšaitės kaltinimų dėl nederamo
seksualinio elgesio sulaukęs režisierius Jonas Vaitkus svarsto kreiptis į
teismą, skelbia naujienų portalas delfi.lt. „Suprantu, dėl ko skambinate,
bet šiandien (pirmadienį) nekomentuosiu, nes ryt (antradienį) skelbsiu
viešą laišką. Tada galėsime kalbėtis.
Toliau į teismą žadu duoti“, – delfi.lt
tikino J. Vaitkus. Režisierius patikino, kad planuoja dėl kreipimosi tartis
su advokatu. Praėjusią savaitę daug
dėmesio sulaukė paskelbti liudijimai
apie nederamą Vilniaus dailės akademijos (VDA) dėstytojų seksualinį
elgesį, dalis jų buvo anoniminiai.
Savo ruožtu S. Biekšaitė socialiniame tinkle „Facebook“ sekmadienį
parašė, kad J. Vaitkus netinkamai
elgėsi 2009 metų vasarą jai atvykus į
režisieriaus namus darbo reikalais –
jai buvo pasiūlyta sukurti scenografiją spektakliui „Juodasis Strazdas“.
Ji teigia, kad režisierius priekabiavo
išgėręs. BNS su J. Vaitkumi nepavyko susisiekti – jo telefonas išjungtas.
Ieško. Pirmadienį Panevėžio rajone tęsiama dingusio mažamečio
paieška. Kaip BNS sakė Panevėžio
apskrities policijos atstovė Rasa
Galkauskienė, paieškoje pirmadienį
dalyvauja narai, pareigūnai, kinologai su šunimis, savanoriai. „Paieška
tęsiama, bet kol kas jokių rezultatų
nėra“, – BNS sakė policijos atstovė. Vaiko ieškoma nuo praėjusios
savaitės trečiadienio, kada apie jo
dingimą pareigūnus informavo tėvai – jie nurodė, kad neranda kieme
su tėvu buvusio berniuko. Netoliese
sodybos teka Nevėžio upė, todėl keliama nelaimingo atsitikimo versija,
kad vaikas galėjo nuslysti į vandenį
ir būti nuneštas srovės. Vis dėlto policija neatmeta ir kitų galimų vaiko
dingimo priežasčių.
Sniegas. Dėl visą savaitgalį
Maskvoje siautusios didžiulės pūgos vėlavo skrydžiai, nutrūko elektros tiekimas netoli esantiems kaimams ir net buvo paskelbtas prie
šalčių prisitaikiusiai Rusijos sostinei itin neįprastas įsakymas dienai
uždaryti mokyklas. Meteorologai
pirmadienį pranešė, kad savaitgalį
Maskvoje iškritusio sniego kiekis
viršija mėnesio vidurkį ir dabar jo
danga kai kur siekia 55 centimetrus. Mieste, kur mokyklos uždaromos labai retai, meras Sergejus
Sobjaninas paskelbė, kad tėvai
pirmadienį neturėtų išleisti vaikų
į mokyklą. Maskvos gatvės pirmadienį ryte buvo užsikimšusios,
bet eismas nebuvo visiškai paralyžiuotas, kaip daugelis baiminosi.
Šalčio streso sindromas lamantinus
gali ištikti, kai šie žinduoliai ilgą
laiką plaukioja vėsesniame kaip
20 laipsnių Celsijaus vandenyje.
Tuomet lamantinai peršąla, sutrinka jų vidaus organų veikla, o oda
pradeda luptis.
Žaidynės. Pietų Korėjoje sekmadienį pirmą kartą rungtyniavus bendrai abiejų Korėjų moterų
ledo ritulio komandai, įpykę demonstrantai trypė Šiaurės Korėjos
lyderio Kim Jong-Uno (Kim Čen
Uno) portretą. Pjongčango olimpiadai suformuota bendra Korėjos
komanda „apšilimo“ rungtynes
pralaimėjo Švedijai rezultatu 1:3.
Bendra abiejų kaimynių komanda
sudaryta pagal istorinį šių šalių
susitarimą, po metus tvyrojusios
didžiulės įtampos dėl Pchenjano
branduolinių ambicijų.

Parengta pagal
BNS informaciją
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Susisiekimo ministerija
siauruko Anykščiams neatiduos
(Atkelta iš 1 p.)
Muziejininkė viceministrui ir
rajono vadovams rodė siaurojo geležinkelio muziejinę ekspoziciją,
pasakojo siauruko istoriją.
Tuo pat metu prie siauruko dirbo ir Anykščių A.Vienuolio ir
A.Baranausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas. Jis dar prieš atvykstant
garbiam svečiui išstūmė riedmenis
į lauką, šlavė bėgius. Tačiau, direktorius laukė ne aukštų svečių, o
neįgaliųjų ekskursantų grupės.
Seimo narys A.Baura kvietė už
jį vos ne trisdešimt metų jaunesnįviceministrą pasivėžinti drezina:
„Sėskit, pastumsim“. Tačiau, svečias, kiek padvejojęs, nusprendė
tokios atrakcijos atsisakyti.
Viceministras į Anykščius važiavo ne pramogauti, o spręsti VšĮ
„Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ rebuso. Priminsime, kad šią didžiąja dalimi iš biudžeto išlaikomą
įstaigą valdo du dalininkai - Susisiekimo ministerija bei Anykščių
savivaldybė. Pernai Susisiekimo
ministerija nusprendė trauktis iš
dalininkų, tačiau pasiūlė priimti du
naujus dalininkus Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybes. Pastarųjų savivaldybių Tarybos priėmė sprendimus, kuriais
pareiškė norus tapti VšĮ „Aukštai-

komentarai

tijos siaurasis geležinkelis“ dalininkais. Tačiau, Anykščių rajono
valdžia pageidauja būti vieninteliu dalininku. Anykščiams siauruku nepasidalinant su Panevėžiu
(būtent šiame mieste yra įstaigos
kontora), Susisekimo ministerija
nusprendė kol kas iš dalininkų nesitraukti.
„Anykšta“ apie VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ valdymo perspektyvas pakalbino susisiekimo viceministrą P.Martinkų.
„Šiandien dienai lieka taip, kaip
yra - dalininkai Susisiekimo ministerija ir Anykščių rajono savivaldybė, bet potencialiai norėtųsi
matyti daugiau bendradarbiavimo tarp savivaldybių: Panevėžio
miesto ir Panevėžio rajono bei
Anykščių rajono. Bet kuriuo atveju, tai turi būti konstruktyvus bendravimas ir sutarimas visų dalininkų. Bendras tikslas, kad siaurukas
išliktų, gyvuotų ir būtų tinkamai
valdomas. Interesas yra trijų, arba
bent turėtų būti trijų savivaldybių,
per kurias driekiasi siaurukas, tad
ko gero visos savivaldybės turėtų
vienaip ar kitaip susitarti. Kol nebus sutarimo - ministerija mato,
kad su Anykščių savivaldybe kartu bendradarbiausim“ - kalbėjo
viceministras.
Kita VšĮ „Aukštaitijos siaurasis

geležinkelis“ problema - Anykščių
savivaldybės vadovų nesėkminga
kova su laikinuoju įstaigos direktoriumi V.Užalinsku. Dar 2016-ųjų
rudenį vyko nuolatinio direktoriaus konkursas, kurį V.Užalinskas
pralaimėjo ir rezultatus apskundė
teismui. Teismas konkurso rezultatus panaikino, V.Užalinskas liko
laikinuoju vadovu. Regis, jam dalininkai per metus skyrė net dvi
nuobaudas, kurias teismas panaikino.
Prieš daugiau nei porą mėnesių
Anykščių rajono savivaldybės
taryba nusprendė V.Užalinską
atleisti iš darbo ir nauju laikinuoju vadovu paskirti buvusio
FNT vadovo Kęstučio Jucevičiaus brolį Mindaugą Jucevičių.
Nebuvo aiškiai įvardinta, jog
šiam skyrimui pasipriešino Susisiekimo ministerija, tačiau dėl
vienokių ar kitokių priežasčių
naujasis laikinasis vadovas vis
nebuvo skiriamas. Kalbėdamas
su „Anykšta“ susisiekimo viceministras P.Martinkus dėstė, jog
ministerija nemano, kad laikinųjų direktorių keitimas yra išeitis.
„Su meru kalbėjome, kad bus
skelbiamas konkursas, tikiuosi
jau artimiausiu metu rasime sutarimą, susiderinsime ir kuo greičiau paskelbsime. Laikinumas

Anykščių muziejaus direktorius Antanas Verbickas šlavė
bėgius, tačiau viceministras
būti pavėžintas drezina nepageidavo.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.
neduoda naudos, reikia ieškoti
nuolatinio vadovo“ – „Anykštai“
dėstė viceministras.
Laikinasis VšĮ „Aukštaitijos
siaurasis geležinkelis“ vadovas
V.Užalinskas neslepia, jog, kai bus
paskelbtas naujas nuolatinio įstaigos direktoriaus konkursas, jis varžysis dėl šio posto.

Kas tai – gerumo proveržis ar reklama?

Nemokama kava socialinės globos namų gyventojams, už dyką
dalinami cepelinai senjorams... Kaip vertinate tokias Anykščių
verslininkų rengiamas akcijas? Ar tikite, kad tokios akcijos padės
žmonėms gyventi geriau?

Svarbu dėmesys,
pagarba ir
socialinis
jautrumas

lyse. Teko matyti, kaip mažame
Kandelio miestelyje senjorai renkasi nustatytom dienom išgerti nemokamos kavos su bandele. Ir ne
dėl to, kad jie skurdžiai gyvena, o pabendravimui, laiko praleidimui.
Todėl sveikinu „Juna“ kavinės savininkus už gerą pradžią ir tikiuosi,
kad kitos kavinės ar paslaugų įmonės juos palaikys. Beje, savivaldybei esu pateikęs pasiūlymą įvesti
Anykštėno kortelę, kuri sietųsi su
panašiais žingsniais.

- Mano požiūris į tokias akcijas
yra teigiamas. Nemanau, kad šios
akcijos iš esmės pagerins senjorų
gyvenimą, ne tam jos ir skirtos.
Manau, kad šios akcijos kuriamos
labiau dėl bendruomeniškumo, suėjimo. Na, ir tik po to, žinoma, dėl
reklamos.

kia, kad jis taps tavo klientu. Visuomenė po truputį auga. Kaip aš
sakau, Kavarske reikia pradėti nuo
savęs. Miestelis Kalėdoms nesipuošė.Visame pasaulyje Kalėdos,
o Kavarske - tik tamsa amžinoji.
Vienintelė puošiau tą miestelį ir
pamačiau žvilgančias vaikų akis.
Šitos maitinimo akcijos taip pat atkreipia dėmesį, kad esame visi geri
ir viską turime pradėti nuo savęs.

Norintys kitiems
padėti
nesireklamuoja Geras pavyzdys
užkrečia

Svarbu bendruomeniškumas ir
suėjimas

JUOZAS RATAUTAS, anykštėnas:
- Supraskit, kad „Juna“ iniciatyva, tai nėra materialinė parama
senjorams ir ne Carito valgykla
benamiams, o graži socialinė akcija, kurios tikslas parodyti dėmesį
mūsų dažnai užmirštiems senjorams. Mums gal ir atrodo ne visai
įprasta, o gal ir mažai prasmės turinti akcija, tačiau ja parodomas
dėmesys, pagarba ir socialinis
jautrumas... Tai labai populiaru
Vokietijoje, manau, ir kitose ša-

DONALDAS
VAIČIŪNAS,
Anykščių rajono mero patarėjas:

JURGITA MINDERYTĖ –
MOTIEKAITĖ, verslininkė Kavarske turinti kavinę:
- Verslininkai visą laiką turėtų
prisidėti prie žmonių gerovės. Jeigu vertinant iš marketingo pusės,
tokios akcijos yra reklama. Jei vertinant iš kitos pusės, yra maža dalis
žmonių, kuri nori kitiems padėti.
Bet tie, kurie nori padėti, tie ir padeda nesireklamuodami. Pavalgyti
kavinėje yra prabangos dalykas.
Tą žmogų tokiomis akcijomis gali
prie savęs priartinti, bet tai nereiš-

ERIKAS LEITONAS, verslininkas iš Anykščių:
- Socialinė atsakomybė yra labai svarbi mūsų visuomenėje, tad
stengtis padėti, paremti tuos, kurie
stokoja, yra svarbu. Šiais ir kitais
gestais primename kolegoms ir
artimiesiems, kad dalintis yra svarbu, o geras pavyzdys - užkrečia!
Turime rūpintis ne tik savimi. Tad
kurti geresnį rytojų galime pradėti
šiandien.
-ANYKŠTA
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Užbaigta Anykščių kultūros
centro renovacija
(Atkelta iš 1 p.)
Renovacija užbaigta su mero
pagalba
Anykščių kultūros centro direktorė D. Petrokaitė „Anykštai“ kalbėjo, kad įstaigos renovacija galėjo užsitęsti ir dar, jei ne Anykščių
rajono mero Kęstučio Tubio pastangos.
„Uždavinius užbaigti Kultūros
centro renovaciją, matyt, buvo išsikėlęs mūsų meras. Jis siekė renovacijos užbaigimui gauti daugiau
pinigų. Kas ką nori gali šnekėti,
bet viskas užbaigta tikrai ne be
mero pagalbos“, - paklausta, kieno
nuopelnai, kad galų gale „amžiaus
renovacija“ Kultūros centre baigėsi, sakė Anykščių kultūros centro
direktorė Dijana Petrokaitė.
Kultūros centras „švies
ir neužges“...
Anykščių kultūros centro direktorė D.Petrokaitė džiaugėsi, kad
kultūros centras šiandien gerai atrodo ne tik iš vidaus, bet ir iš išorės.
„Pati sakau, kad tai pats gražiausias pastatas Anykščiuose ir jis neįvardintas. Todėl pasakiau, kad būtinai turime įsivardinti“, - kalbėjo
D.Petrokaitė, turėdama galvoje ant
dviejų pastato sienų suspindusius

savaitgalio diskusija

užrašus su įstaigos pavadinimu.
Anykščių kultūros centro direktorė D. Petrokaitė sakė, kad įstaigos
fasadas šviesomis spindės iki pat
pavasario: „Tiek daug tamsos yra.
Vyksta gyvenimas, žmonės vaikštinėja ir vyksta į darbą, atvažiuoja
svečiai savaitgaliais. Šviesos užges
tik pavasarį.“
Viską, kas sena, atidavė
kaimams
Anykščių kultūros centro direktorė D. Petrokaitė pasakojo, kad
šiuo metu į renovuotas Anykščių
kultūros centro patalpas gabenami
nauji baldai.
„Pirkomės ir naujus veidrodžius,
buitines detales. Viską, ką turėjome
seno, išdalinome kaimų skyriams.
Norisi, kad būtų nauji daiktai, jauku. Veiklai, funkcionavimui, lankytojų kokybiškam priėmimui viską turime“, - įkurtuvių nuotaikomis

Žiūrim, ką turim: „Tas paskel-

Apie renovacijai skirtus
pinigus nekalba
Anykščių kultūros centro direktorės D. Petrokaitės pasiteiravus
apie įstaigos renovacijos kaštus, ši
neturėjo ką pasakyti.
„Apie pinigus manęs neklausinėkite. Per mus pinigai „neina“, viskas per savivaldybę“, - aiškino D.
Petrokaitė.
Renovacijos kaštai milžiniški
Anykščių rajono savivaldybės
Statybos skyriaus vedėjas Ramūnas
Žemaitis „Anykštą“ informavo, kad
Anykščių kultūros centro renovaciją galutinai užbaigti arba, kaip sakoma, pastatą „priduoti“ planuojama 2018 metų pirmąjį pusmetį.
Iš viso Anykščių kultūros centro
renovacijos, kuri pradėta 2008 –ųjų

metų liepos pabaigoje, biudžetas siekė 4 951 000 Eur. Iš jų – 3 961 000
Eur – valstybės skirti pinigai. Anykščių rajono biudžetui kultūros centro
renovacija kainavo 990 000 Eur.
Už renovacijai skirtus pinigus
nupirkta baldų bei aparatūros
Pernai Anykščių kultūros centro
renovacijos užbaigimui iš valstybės
biudžeto skirti 1 470 000 Eur, iš rajono biudžeto – 186 000 Eur. Už šias
lėšas įrengtos visos administracinės
patalpos, kino salė, mažoji salė, teatro studija, choro salė ir rūsio patalpos. Įrengtas neįgaliųjų keltuvas
į antrąjį aukštą, užbaigtos oro tiekimo ir šalinimo, rekuperavimo sistemos. Nupirkti visi administracijos
baldai, kino salės aparatūra.
Visą dešimtmetį vienintelis
Anykščių kultūros centro rangovas
buvo UAB „Anrestas“, pagal poreikį sutartis sudarinėjęs su subrango-

Džiaugiasi, kad renovaciją
atliko vietos darbininkai
Vienas iš Anykščių kultūros centro renovacijos iniciatorių, tuometinis Anykščių rajono mero pavaduotojas, socialdemokratas Donatas
Krikšatponis „Anykštai“ sakė besidžiaugiantis, kad po dešimtmečio
kultūros centro renovacija galutinai
užbaigta.
„Visų pirma, kaip ten sekasi užbaigti renovaciją, reikėtų pažiūrėti.
Pradžia Kultūros centro renovacijos
buvo pradėta mūsų. Negalima dėl
renovacijos užbaigimo nuopelnų
prisiimti nei dabartinei rajono valdžiai, nei praėjusios kadencijos.
Tik džiaugiuosi, kad buvo atrasta
bendra kalba su Anykščių kultūros
centro rangovu – UAB „Anrestas“
ir mūsų statybininkai dirbo ir renovaciją iki galo užbaigs. Nes prieš
metus buvo problemų, norėta juos
lyg ir „išjungti“ iš konkurso. Jeigu
mūsų darbininkai dirba, tai ir darbo
vietos, ir žmonės išlaikyti. Tas dalykas džiugina“, - apie užbaiginėjamą
Anykščių kultūros centro renovaciją kalbėjo rajono Tarybos narys D.
Krikštaponis.

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti yra
pigiau, negu pirkti!
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
Anykščių mieste - platintojas: Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Tarybos sprendimais kurortu netampama...

Prieš dvejus metus Anykščių rajono savivaldybės administracija
parengė, o Anykščių rajono Taryba patvirtino „Pasiūlymą suteikti kurorto statusą Anykščių miestui“. Šio dokumento pagrindinis
tikslas buvo įtikinti aukštus šalies valdininkus, kad Anykščiai jau
yra pasiruošę tapti kurortu (dabar Anykščiai yra kurortinė teritorija). Šiame dokumente išvardinta daugybė planų, kurie turėjo būti
įgyvendinti su Anykščių rajono savivaldybės pagalba: „Šia vasarą,
šalia Šventosios upės kairiojo kranto, šalia miesto parko, J. Jablonskio g., Anykščių mieste, atsidarys „Ekologinis šeimos apiterapijos ir edukacijos centras“, kuris svečiams ir miesto gyventojams
suteiks šiuolaikines sveikatinimo ir rekreacijos paslaugas naudojant medų ir kitus bitininkystės produktus, sveikatos išsaugojimo
ir stiprinimo metodikas. Naujai atsidarysiantis centras pagerins
gyventojų ir svečių aktyvaus ir netradicinio poilsio bazę, sukuriant
papildomą – sąlyginai naują užimtumo formą Anykščių mieste taip
praplečiant infrastruktūrą, reikalingą kurorto gydomųjų veiksnių
naudojimui. Viename iš naujosios ligoninės korpusų planuojama
atidaryti apie 250 vietų reabilitacijos centrą (parengtas techninis
projektas). Buvusiame policijos pastate, Biliūno g. 17) planuojama
atidaryti SPA centrą jaunoms šeimoms (parengtas techninis projektas). Prie Rubikių ežero veikiantis viešbutis „Gradiali“ planuoja statyti SPA zoną. Senoje miesto ligoninėje planuojama atidaryti
reabilitacijos centrą.
„Kaip vertinate rajono valdžios pastangas Anykščiams siekiant
kurorto statuso? Ar norite, kad Anykščiai taptų kurortu? Kokių
privalumų tikitės būdami kurorto gyventojais?“
Realistas: „Tarybos sprendimais kurortu netampama. Pagrindine miestelio gatve nenutrūkstamu srautu lekia miškovežiai ir
kitas sunkusis transportas.Centrinė
aikštė panaši į žiedinę sankryžą su
salele viduryje. Kol kas Anykščiai
primena didelį Kavarską. Gerai,
kad atsiranda atrakcijų turistams,
bet iki „kurorto“ dar labai labai
toli“.

gyveno D.Petrokaitė.

vais.

bimas kurortu, trenkia sovietmečiu. Tuomet kiekvienas Italijos
kaimas yra superkurortas . Valdininkams reikia kurorto vardo pinigų įsisavinimui? Kur-gydymas,
Ort-vieta (čia vokiškai). Kokių
išskirtinių gydomųjų savybių randame Anykščiuose? Klimatas,
versmės? SPA galima ir Sacharoj
pastatyti. Kavarske bent yra stebuklingas gydomasis šaltinis. Dar ir
šventas. O čia tik velnio akmuo. Ar
ką išgydė?”

Kurortas: „Yra vietovė, turinti natūralių gydomųjų išteklių:
versmes, druskas, išskirtinį klimatą
ar dar kažką. Kurortu netampama
įrengus SPA buvusioje policijos
nuovadoje.Visa tai blefas ir valdininkų žaidimai.”
Juozas: „Pirmiausia išsiaiškinkim, ko mes siekiam: ar miesto
kurorto statuso, ar turizmo vystymo krypties. Tai nėra tapatu. Nors
vieną kitą sąlyčio tašką ir galima
rasti. Prieš priimant sprendimą savivaldybė turėjo sudėlioti prielaidas kurortui plėtoti, atlikti naudos
skaičiavimus, įvertinti rizikas ir
tik tuomet dėti taškus ant i. Apskritai man atrodo, kad mes vis labiau tolstam nuo mūsų pamatinių
vertybių. Vienam Anykščių šilelio
gale pastatę triukšmingą „kosmodromą“, kitam gi organizuodami
velnių festivalius, sudarom itin
nepalankią terpę Poeto ir Vyskupo Antano Baranausko kūrybos
lobiams pajusti. „Kur toj puikybė
jūsų pasidėjo? Kur ramus jūsų ūžimas nuo vėjo...“ Įsiklausykit.”
.: „Ko jūs visi taip verkiat? Kodėl taip viskas blogai? Aš manau,

kad šis miestas senai turėtų būti
paskelbtas kurortu, todėl valdžia ir
stengiasi tai padaryti. Aš manau, tai
yra labai gerai. Daugiau darbo vietų, pramogų, užimtumo, judėjimo.
Viskas čia liuks. Mažiau raudokit”.
Antanas: „Gerai kurortas - reikalingas. Kainos pakils, pensininkai greičiau išmirs. Vaikai brangiai
tuščius butus pardavinės. Šiaip tai
reikėtų prioritetus sudėti ir aiškiai
apsibrėžti, kas tai yra kurortas. Jau
niekam nebeįdomi malda VBB (
Vienuolis Baranauskas, Biliūnas).
Sigučio vizijos - literatūrinis meninis kurortas - visiškas briedas.
Birštonas kurortas, mineraliniai
šaltiniai... purvai... SPA. Aplankykit. Gražu, bet gyventi jame nykiau
nei nyku. Jokie miesteliai negali
gyventi iš turizmo neturėdami normalios pramonės.
Įdomi buvo K. Indriūno mintis
- miestas jauniems, nes labai patogus. Atvažiavo kelios jaunos šeimos, o kokia iš to nauda miestui?

Gal tik 5 kampai bando atgaivinti
senamiestį. Įdomu, kiek jiems padeda savivaldybė? Atsirado kelios
naujos kavinės laukiančios vasaros
sezono. Bet kam tai įdomu? Apie
TICą nebekalba, kažkur Tilto gatvės rekonstrukcija dingo. Svarbu
parašyti kokį nors projektą, gauti
kuo daugiau ES pinigų, juos greičiau įsisavinti kuo brangiau mokant. Na, dar medinę pilį pastatyti.
Pastatyti”.
X: „Tuoj reikės sukti galvą ne
kaip kurortu tapti, o kaip didžiausiu kaimu Lietuvoj. Tarybiniais
laikais Širvintas vadindavo ilgiausiu kaimu Lietuvoj. Panašumų su
Anykščiais turi, ten buvo didžiausias kiaulių kompleksas, o pas mus
didžiausia vyno gamykla.”
Nu bliam bliam !!!:
“Ėjom ėjom į kurortą
Įlepojom karvės tortan
Tenai šilta, net gražu
Tiktai smirda pamaž”
Kukas: „Na kam Anykščiams
darbo vietos? Čia gi vien auros
gyvena, o joms lašinių juk nereikia...”
Bliamba Kukaliamba: „Visiems diskusijos dalyviams siūlau
susipažinti su ES ne prie jūros
esančiais kurortais. Pvz. Marianskie Lazne, Karlovy Vary Čekijoje, Balatono ežero kurortine zona
Vengrijoje. Pradžiai. Tada sugrįžkite prie Anykščių kurortinimo temos. Sėkmės”.
-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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Piktagalys ir Kuniškiai ?

Gediminas GRINA
Vidmantas ŠMIGELSKAS „Kiaulės Piktagalyje nebesmirda, belieka
kaimo pavadinimą pakeisti į Kuniškius“, „Anykšta“, 2018-01-23)
Dažnokai lankausi Anykščiuose.
Nenuostabu, kad norom nenorom
tampi vietinių procesų jei ne dalyviu, tai bent liudininku. Neseniai,
būnant Anykščiuose, „Anykštos“
laikraštyje perskaičiau straipsnį apie
Piktagalio kaimo problemas. Problemos problemomis, jos visame krašte
panašios, tačiau labai nemaloniai
nustebino žinia apie norą keisti, modifikuoti ar net iškraipyti senuosius,
ir pridėčiau – garbingus, Anykščių
krašto vietovardžius. Šiek tiek žinodamas krašto istoriją iš karto tai
įvertinau kaip iniciatorių edukacinįistorinį neišprusimą. Todėl jaučiu
pareigą priminti kraštiečiams apie jų
gyvenamųjų vietovių gilias istorines
šaknis. Jau patį straipsnį pavadinau
„Piktagalys ir Kuniškiai“, o ne „Piktagalys ar Kuniškiai“.
Dar prieš gerą dešimtmetį kupiškėnas kraštotyrininkas Alvydas Totoris
ištyrinėjo 1672 m. istorinės karališkosios Pienionių seniūnijos inventorių.
Tai dokumentas, kuriame surašomos
seniūnijos ribose esančios gyvenvietės, kiemų (dūmų) savininkai, turimos

ir dirbamos žemės kiekiai, ir, galiausiai, mokesčiai. Kaip žinia, Anykščių
krašte ne vieną šimtmetį egzistavo
šie administraciniai dariniai: Anykščių ir Pienionių seniūnijos, Anykščių klebono beneficija (kuri išaugino
ne vieną Anykščių kraštą garsinantį
asmenį- architektą L.Masiulį, kitaip
– Stuoką-Gucevičių, vyskupą A. Baranauską ir kitus) ir, žinoma, kitos privačios didikų valdos.
Taigi, 1672 m. LDK valdovo ir
Lenkijos karaliaus M. K. Višnioveckio privilegija karališkoji Pienionių
seniūnija buvo iki gyvos galvos atiduota Teodorai Sapiegaitei Tiškevičienei ir jos vyrui LDK maršalkai V.
Tiškevičiui. Ta proga ir buvo sudarytas inventorius, kuriame paminėti
ir šios seniūnijos Dvaro vaitijos kaimai, tarp kurių - Piktagalys ir Kuniškiai. Kas ypatingai svarbu, inventoriuje labai detaliai aprašytos kaimų,
užusienių ir miškų ribos, plotai ir
sudėtis, kas leidžia labai nesunkiai
lokalizuoti minimus objektus.
Iš 20 gyvenviečių trečdalis buvo
traktuojamos kaip didelės, daugiau
nei 10 valakų (1 valakas – apie 21
ha) turinčios. Tarp jų ir Piktagalys su
12 valakų. Tuo tarpu Lobinava arba
Kuniškiai – turėjo tik 4 valakus. Nors
didžiausias kaimas buvo dabartiniai
Vikonys, tačiau vaitas Griciūnas gyveno Piktagalyje, kuriame be vaito
dar buvo Piliponio, Liso, Petrausko,
Laužados ir Stelmoko dūmai. Tuo
tarpu Kuniškiuose buvo Stasiūno,
Kuniškos, dvi Develių, Čeidos ir
Bacioniškio kiemai. Svarbu atkreipti
dėmesį, kad šie kaimai nors kaimyniniai, bet neturėjo bendrų ribų.
Praėjus beveik šimtui metų, 1765
m. buvo sudarytas Ukmergės pavieto karališkųjų seniūnijų inventorius.
Piktagalio kaimas šiek tiek padidėjęs,
iki 8 kiemų, gyventojai, matyt, dėl
praslinkusio didžiojo maro (17091711 m.), pasikeitę. Kaime buvo
Karaliūno, Dapšio, Pretkūno, Zlat-

kaus, Kovaliūno, bajoro Pavilonio,
Žukausko ir Griciūno (užusienyje)
kiemai. Kuniškiai iš viso nepaminėti,
matyt, maro metu gyventojai išmirė
ir vietovė nebuvo apgyvendinta.
1784 m. Anykščių parapijos administraciniame- geografiniame surašyme Piktagalys paminėtas kaip Pienionių seniūnijos kaimas, esantis „tarp
vidurdienio ir vidurnakčio“, nutolęs
per „mažą mylią“. Kuniškiai nepaminėti. 1789 m. Pienionių seniūnijos
mokesčių rejestre Piktagalio kaimas
minimas, o Kuniškių – vėl ne. Tai
rodo, kad ir tuo metu vietovė nebuvo
apgyvendinta. Kuniškiai nepažymėti
ir Anykščių ir Vyžuonų parapijų žemėlapyje, kuris datuojamas kaip 1812
m. nors, sprendžiant iš Debeikių parapijos nebuvimo, žemėlapis turėjo būti
pieštas iki 1795 m.
1795 m. Pienionių seniūnijos surašyme kaip atskiri kaimai paminėti
Piktagalys ir Kuniškiai. Tuo metu
Piktagalyje buvo Vaicechovskio,
Bražiūno, Dapšio, Paršelio, Paškausko, du Žukauskų, du Zlatkų, du Kovaliūnų, Giervos ir Gasperonio dūmai.
Jau net 13 kiemų. Didelis kaimas.
Tuo metu Kuniškiuose užfiksuoti
tik 5 kiemai: Oleško Košelioneko,
Abramo Gafeno (abu činšininkai be
prievolių), Zlatkaus, Žegenio ir Galeišos dūmai. Akivaizdu, kad vietovė
naujai apgyvendinta.
1811 m. revizinio aprašymo metu
Piktagalyje išlikę 13 kiemų. Kuniškiuose dūmų skaičius sumažėjęs iki
trijų: Gailiūno, Žeimio ir Zlatkaus.
Po P. Kisiliovo reformos (sutapo
su III Lietuvos statuto galiojimo sustabdymu 1840 m.), vykdytos XIX
a. ketvirto ir penkto dešimtmečio
sandūroje, Pienionių seniūnijos pagrindu buvo sudarytas Andrioniš-

kio valstybinis dvaras, kurio dalimi
tapo Piktagalio ir Kuniškių kaimai.
1849 m. surašymo duomenimis per
8 varstus nuo Andrioniškio nutolusiuose Kuniškiuose buvo Žukovskio,
Žeimio, Ražano ir Pavilonio kiemai.
Taip pat išskirtos trys kampininkų
šeimos: Šurnos (priskirtas į Andrioniškio miestelį), Griciūno (į Palatavio
užusienį) ir Agafonovo (į Neivėnų
arba Naujonių kaimą). Per 5 varstus
nutolusiame Piktagalyje buvo likę
tie patys 13 kiemų, kuriuose buvo
Pakšio, dvi Žukovskių, šešios Kovaliūnų, Zlatkaus, Braževičiaus, Voiciechovskio ir Paškevičiaus šeimos.
Čia išskirtos net 7 kampininkų šeimos: Paršelio (į 12 kiemą), Žeimio (į
Pagojų), Zlatkaus (į 9-tąjį kiemą), elgeta našlys Žumeinis (prie dukters),
Sokolovskio (į 8-tąjį kiemą), Žiūros
(į Grauželių užusienį). Budrevičiaus
(į Bareišių kaimo 1-mąjį kiemą). Šis
didelis kampininkų skaičius Piktagalyje reiškė, kad kaimas buvo tiek
didelis, kad visoms šeimoms nebeužteko dirbamos žemės ir perteklinė
žmogiškoji darbo jėga buvo paskirstyta pagal poreikį, siekiant užtikrinti
kuo efektyvesnį žemės apdirbimą.
Praūžus 1863-1864 m. sukilimui
vėl buvo atlikta administracinė pertvarka, valstiečius priskiriant prie
valsčių. Piktagalys ir Kuniškiai tapo
Anykščių valsčiaus dalimi kaip
„Stepano“ valstiečių bendruomenė,
kartu su Paneivėnais, Posiniais ir
Čiunkiais. Tuomet minima, kad Kuniškiuose buvo 62 gyventojai, o Piktagalyje – 61. Skaičiai atrodo keistai,
nes dar prieš 10-15 metų Piktagalys
buvo 3-4 kartus didesnė gyvenvietė.
Apibendrinant gyventojų skaičių
1827-1905 metais, reikėtų atkreipti dėmesį, kad per šį laikotarpį 25

Kuniškių jaunuoliai ir 24 merginos
Anykščių bažnyčioje priėmė santuokos sakramentą, kai tuo tarpu
Piktagalio jaunimas tuokėsi 170 kartų (t.y. 76 ir 94 kartus atitinkamai).
Šie skaičiai akivaizdžiai parodo, kad
Piktagalio kaimas istorijos tėkmėje
buvo 3-4 kartus didesnis, nei Kuniškių. Tiek gyventojų, tiek ir teritorijos
prasme.
Kitas svarbus istorinis aspektas –
krašto administracinis organizavimas
tarpukariu. Pagal 1923 m. surašymą
Piktagalyje buvo 52 sodybos su 264
gyventojais, tuo tarpu Kuniškiuose
– 9 ir 68 atitinkamai. Vėlgi, kiemų ir
gyventojų parametrai skiriasi vidutiniškai 4-5 kartus. Galiausiai, kaimų
teritoriją geriausiai sutikslina 1933 m.
Piktagalyje ir 1937 m. Kuniškiuose
vykęs valstiečių skirstymasis į vienkiemius. Įvairus sovietiniais metais
vykdytas „komunizmo kūrimas“ neturėtų įtakoti kaimo natūralios evoliucijos, nes atkūrus nepriklausomybę,
buvo priimti restituciniai įstatymai,
kurie žemės nuosavybės atstatymo
pagrindu sutikslino ir kaimų (gyvenviečių) ribas.
Tiesiog sunku suprasti, kaip XXI
a. vienas kaimas gali „aneksuoti“
gretimo kaimo teritoriją. Čia gal
kokia „vietovardinio chuliganizmo“
variacija? Jei galima Piktagalio dalį
pavadinti Kuniškiais, tai kodėl Kuniškių dalies negalima būtų pavadinti Jurzdiku? Galbūt kam nors patiktų.
Pagal iniciatorių logiką (atseit buvo
pristatyta naujų namų), tai mano senelio namas, perkeltas sovietmečiu į
Anykščius irgi galėtų pretenduoti į
tai, kad ta Anykščių dalis būtų pavadinta jo kaimo pavadinimu. Moralas
peršaši paprastas – jei pats negerbi
vietovės, kurioje gyveni, tai sunku
tikėtis, kad kiti irgi tave gerbs. Apie
istorines mūsų krašto vertybes gal
net ir neverta moralizuoti.

Atsargos pulkininkas, Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narys Gediminas Grina pateikė ir istorinius žemėlapius, kuriuose yra abu vietovardžiai - ir Kuniškiai,
ir Piktagalys.

tautos balsas
Labai visi ilgai rinko idėjas Lietuvai, kol pagaliau išrinko. Liūdna,
bet tos idėjos panašios į sovietines.
Na, dar dvigubos pilietybės įteisinimą galiu vertinti kaip idėją, bet
mokytojo profesijos darymą prestižine ir pagalba jaunoms šeimos yra
kažkas tokio, apie ką turėtų būtų

Žiaurios idėjos Lietuvai
gėda per idėjų prizmę kalbėti.
Ką reiškia tas mokytojo profesijos prestižas? Gera alga? Mano
supratimu, Lietuvos mokytojas
turi uždirbti daugiau nei Anglijos
ar Vokietijos juodadarbis. Bet ar
uždirba? Ar uždirbs? Ar Lietuvos
gydytojas turėtų gauti mažiau nei

Vokietijos valytoja? Na, taip pat
ne... Kaip tas mūsų profesijas surikiuosime pagal prestižą? Kažkokia
nesąmonė...
Beje, įvardintoje idėjoje Lietuvai nurodoma, kad mokytojo
profesija prestižine turėtų tapti
iki 2025 metų. Kitaip tariant, lyg

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

užjaučia
ir nurodyta, kad kol kas nieko nevyks. O kada nors, po dešimties
metų, mokytojai uždirbs daugiau
nei dabar.
Zofija iš Anykščių,
buvusi mokytoja

Renatai UOGELIENEI
Tegul didelę širdies gėlą,
mirus Mamytei, sušvelnina
nuoširdi užuojauta ir palinkėjimas dvasinės ramybės.
Anykščių rajono vartotojų
kooperatyvo administracija
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Anykščių ligoninė:
storoji biblija ant stalo
Leonas ALESIONKA
(Pradžia – „Anykštoje“, Nr. 3,
2018-01-06)
Galiu tęsti tas Anykščių ligoninės istorijas ir toliau. Net su pavardėmis. Dar tebėra gyvi tų istorijų dalyviai. Na, sakykite, ar jūs
leistumėtės operuojami chirurgo,
kuris operavo apendicitą taip talentingai, kad užsiuvęs žarną po
nupjauto apendikso, pamiršta uždėti antrą siūlę – suformuoti kultį.
Juk, tarp mūsų šnekant, niekas net
rimta operacija tos apendektomijos (apendikso pašalinimo) nelaiko. Kitaip sakant, kas jau ne kas,
o chirurginio skyriaus vedėjas turėtų net užrištomis akimis mokėti operuoti. O va dar operacinėje
prie bažnyčios skyriaus vedėjas
operavo paprastą apendicitą profkės mokiniui. Prapjovė, užsiuvo,
net dreno nereikėjo įvesti, išrašė
iš ligoninės. O jaunuoliui tas dešinysis šonas vis paskauda, lyg patempia. Kuo toliau – tuo blogiau.
Į antro mėnesio pabaigą ir visai
nebe kas. Jis nueina pas tą patį
chirurgą, pasipasakoja apie tą vis
stiprėjantį skausmą ir lieka išbartas, kad simuliantas, kad išsisukinėja nuo paskaitų. Tas vaikinas
pasipasakoja ir man apie šią bėdą.
Palpuodamas matau užgijusį randą, jaučiu tos pusės pilvo sienos
įtempimą, skausminga. Temperatūra subfebrili. Tikrai žarnyne
nebegerai. Ar tik nesivysto peritonitas? Susisiekiu su Santariškių klinikomis ir papasakoju kas
ir kaip su šiuo ligoniu. Gydytoju
nedirbu – esu Seimo narys. Tačiau
konsultuoti ir kaip konsultantas
parašyti siuntimą teisę turiu. Taip
ir sutariame. Santariškės mano įtarimus patvirtina: yra peritonitas.
Vaikiną operuoja ir štai ką randa:
Anykščių chirurgas atliko tik pusę
operacijos. Pašalinęs apendiksą
(kirmėlinę ataugą) teuždėjo tik
vieną siūlę. Antros – ne! Kultis nebuvo suformuota. O per neužgijusį
plyšelį žarnyno turinys (išmatos!)
sunkėsi į pilvo ertmę, sukeldamas
chroninį peritonitą. Tokį atsakymą
man davė Santariškių specialistai.
Štai iš kur tas skausmas! Joks ne
simuliantas šitas profkės mokinukas. Jis gi kentėjo, skundėsi. bet
buvo stumdomas. Tas „chirurgijos
genijus“ ir dabar tebedirba. Ar aš
leisčiausi jo operuojamas? Niekada! Nebent mane be sąmonės atvežtų. O tu, skaitytojau?
Arba dar. Jau dirbau Valstybinėje ligonių kasoje. Vos tik aš
savaitgalį į namus – tuoj tėvai atlekia su išbertais vaikais. Nuo 2,5
mėnesių iki metų. Gydytojas jiems
visiems nustatęs labai didelius organizmo užterštumus ir paskyręs
gana brangius vaistus žarnyno ir
viso organizmo valymui. Tėvai
rodo receptus, o vienas kitas ir
nupirktą vaistą. Vaikeliui dar jo
nedavę, mat perskaitę anotaciją
ir taip sužinoję, kad vaistas (papildas) skirtas suaugusiems. Apžiūriu aš tuos vaikelius. Na, koks

užterštumas? Na, koks gi „didysis
kepenų apnuodijimas“ gali būti
vaikiukui, kurį sveika mamytė
maitina krūtimi?! Pieno pakanka.
Krūtys sveikos. Nepasakosiu kokiais žodžiais ir kaip daktaro veiklą vertina tėvai. Pats pagalvoju
ir mintyse tokio mediko klausiu:
daktare, ar tu „šizas“, ar niekšas,
susitepęs rankas ir sąžinę firmų,
gaminančių ir net kūdikiams brukančių šitą „organizmus valančią“
chaltūrą, pamėtėtais pinigais? Tu
gi pakenksi! Visos tokios istorijos pasibaigė laimingai. Nustatyta
diagnozė, paskirtas paprastas gydymas, kremas, gal dar arbatinis
šaukštelis parai kokio nors tinkamo priešalerginio sirupo ir ligoniukas per keletą dienų pasveiksta.
Po šitokių „organizmų valymų“
istorijų aš suprantu, kodėl tėvai
išveža vaikus, o suaugusieji patys
lekia kuo toliau nuo Anykščių ligoninės. Ar vyr.gydytojas Dalis
Vaiginas žinojo, kad tokie dalykai
vyksta jo valdose? Kokių priemonių imasi, kad Anykščių ligoninės
reputacija nebūtų smukdoma? Ką
ten tauta kalba apie gendančią žuvį
ir jos galvą?
Kai užbaigęs Seimo nario kadenciją grįžau į savo buvusį darbą
Anykščių ligoninėje, vyr.gydytojo
Antano Bražėno jau neberadau. Jo
vietoje sėdėjo jaunas chirurgas,
kurį gerai prisiminiau nuo studijų
laikų: Dalis Vaiginas. Parvažiavau,
o žmogaus nebepažinau. Kėdė dažnai pakeičia žmones ir ne į pačią
geriausią pusę. Ne tik D.Vaiginą
radau pasikeitusį – atmosfera ligoninėje buvo jau kita. Keistai kita.
Politizuota, jautėsi „vado chebra“
ir... kiti. Kolegos man sakė: „Nefo
statytinis ardosi!“ Jei susirasi,
skaitytojau, bibliotekoje tų laikų
„Anykštą“, joje ir paskaitysi, kaip
ta „veikla“ tada reiškėsi. Priekabių
ieškojimas, bandymai pažeminti,
paniekinti. Taip buvo. Ligoninei
tai ne į naudą. Perfrazavus rusišką
posakį skambėtų šitaip: Aš „načalnikas“, jūs „durakai“! Labai
jau jautėsi penkiaminutėse šitokia
situacija. Man, žmogui kūrusiam
visą Lietuvos sveikatos sistemos
reformos įstatyminę bazę, bendravusiam su pasaulio institucijomis
(jau rašiau apie tai, nesikartosiu),
žinančiam, kaip ta reforma vyks,
kas eis po ko, juokingi atrodė pono
D.Vaigino „vietinių poniatkių“
lygio išvedžiojimai. Tačiau stengiausi viešai „šefo“ netrolinti. Kelis kartus pabandžiau su juo pasikalbėti akis į akį ir pasakyti, kur ir
kaip jis klysta, kodėl yra neteisus,
kas ir kaip vyks iš tikrųjų. Protingas
vadovas, turėdamas tokį „nemokamą konsultantą“ šalia, džiaugtųsi
ir būtų dėkingas. Protingas – taip!
Užsispyręs ir savo paties neišmanyme užstrigęs – ne! Nors tu jam
kuolą ant galvos tašyk... Taip,
2001 metų balandžio pabaigoje,
būdamas meras, už „nerūpestingai
einamas pareigas, nepakankamą
ligoninės specialistų kontrolę garantuojant kraujo perpylimo darbo
organizavimą ir Utenos teritorinės
ligonių kasos reikalavimų nevykdymą“ skyriau gydymo įstaigos
vadovui D.Vaiginui griežtą papeikimą. Kaip blaivinantį vaistą.
Atrodo, tuo metu pagerėjo, bet
gydymas nepadėjo, liga užsitęsė.
Bet kam čia man būti teisėju da-

bar? Tegu kiti. Štai ką vyr.gydytojui D.Vaiginui parašė elektroninėje
„Anykštoje“ vienas komentatorius,
pasirašęs „Jaunieji specialistai“.
Pacituosiu:
„Gerbiamas daktare, žvelgiant
į praeities darbus - tiesa, iš tiesų
buvot gerbiamas. Bet laikas eina,
- tad kokia situacija yra šiandien,juk esate nominuojamas garbingam apdovanojimui? Tad kas gi
iš tiesų džiugina eilinį Anykščių
ligonines lankytoją, o taip pat eilinį darbuotoją šiandien? Juk esate pašauktas tarnauti visuomenei.
Tai nebent tai, kad yra suvaldyti
(kabutėse) pacientų srautai taip
kokybiškai (kabutėse), kad didelė
jų dalis išvyksta svetur, nes įstaigą
palieka ir specialistai. Gal jums ne
paslaptis, kad to priežastis - ne tik
žemi atlyginimai, bet visų pirma
motyvacijos normaliai dirbti nebuvimas dėl vadovo arogancijos ir
nuolatinis sekinančiai komplikuotas bendravimas su jumis - tarsi
būtumėt neišprusęs nuosavos įstaigos šeimininkas. Metai keičia
žmones, aplinką, bendravimo vadovavimo stilių, bet tik ne jus.
Sustingote tolimoje praeityje, kur
diktatoriaus žodis buvo nesvarstomas ir paskutinis, kur vien jo vardo ištarimas stingdė žmones ir kėlė
baimę. Deja, atėjo jaunesnė karta,
laisva nuo prietarų ir baimių.Tad
atsakykite, kodėl pacientai lenkia
ligoninę, kuri vis labiau panašėja į slaugos, kodėl specialistai
palieka Anykščius, kodėl nekyla
medikų, ypač viduriniojo personalo atlyginimai, - gal ir todėl, kad
tiek metų buvo išlaikomi kai kurie nuostolingai dirbantys skyriai,
kodėl darbuotojai jaučiasi išnaudojami ir spaudžiami lyg vergai,
kodėl griūva ligoninės aplinkos
pastatai, kodėl nesirūpinate eiliniu
dirbančiuoju ir ligoninės lankytojais, - juk iki šiol nėra ligoninėje
net menkos kavinukės, nedirba rūbinė, o kai kurių specialistų darbo
kabinetuose paprasčiausiai trūksta
dienos šviesos, net erdvės procedūroms, - tai ką kalbėti apie higienos reikalavimus!!! Ir jums tikrai
rūpi jūsų darbuotojų bei Anykščių
žmonių sveikata??? Įstaigai vadovauti dažnai paliekate vyr. seserį,
kuri nesidrovėdama drįsta pamokyti net patyrusius specialistus.
Tokį absurdą retai kur sutiksi.
Ne tokiais metodais siekiama
pelno įstaigai. Vadovavimo stilius
nelankstus ir nenovatoriškas, tikrai atgyvenęs. Ir kitaip to neįvardinsi - jei jūsų šūkis - NE TELKTI KOMANDĄ, SKATINTI JĄ
IR MOTYVUOTI, BURIANT Į
BENDRĄ TIKSLĄ, O SKALDYTI IR VALDYTI PATVALDYSTĖJE, MONSTRO VALDŽIOJE,
atsukant nugarą progresyviems
vėjams.
Skaidrėja mūsų kraštas, šviesa
apšviečia ir tamsiausias kertes,
tačiau jums tai - nepriimtina. Su
saujele lojalių jums žmonių tikitės
vesti kolektyvą ir toliau į šviesią
ateitį, netgi regioninės ligoninės
viziją įžvelgdamas.... Nereikia
melo, kuriuo niekas nebetiki. O tikroji tiesa yra ta, jog atkakliausiai
rūpinatės savo asmeniniu išlikimu
diktatoriaus pozicijose. Gal ir nesolidu minėti, tačiau kitaip mąstančius stengiatės demaskuoti (ne
kartą ir jums lojaliųjų rankomis),

atleiskite, bet tikrai negarbingais
būdais - tikrindamas darbuotojų stalčius, pasiklausydamas už
durų, netgi analizuodamas įstaigos
šiukšliadėžių turinį. Atleiskite, bet
tai - gėdinga tiesa. Taigi, jūsų nominacija garbingam apdovanojimui - tai žarijų pliūpsnis į parako
statinę. Nenusipelnėte, daktare,
nenusipelnėte. Net storoji biblija
ant jūsų stalo nepritartų jūsų apdovanojimui.
LIETUVOS šimtmečio minėjimą pasitikime, atsisakę praeities
melo, skaidria sąžine ir atvira permainoms širdimi - gal tuomet ir
įžvelgsime TIKRUOSIUS tautos
ŠVIESULIUS.“
Klaidelių netaisiau, citavau taip,
kaip parašyta. Skaitykime toliau:
„Pritariu jaunimui: Nuo pat tų laikų, kai iš vieno mero per jau tada
bujojusį jūsų pasipūtimą ir ambicingą charakterį gavote griežtą
papeikimą už konfliktavimą su
Valstybine ligonių kasa, jūs „išėdėte“ gerus specialistus, kurie
išvyko į Panevėžį, kitus centrus,
dirba apskričių lygmens ligoninėse, yra gerbiami, vertinami ir
ligonių pripažįstami. Prisiminkite, kaip juos šmeižėte ir žeminote.
Ligoniai prarado gerus gydytojus.
Tokie jūsų elgesio „šedevrai“ aprašyti anuometinėje „Anykštoje“.
Ten rasite ir tiesą apie tai, kaip sau
tūkstančiais užsikeldavote algą
pavaldinių sąskaita. Todėl tamstai
ir liko „specai“ alkoholikai, kurie
dėl girtavimo arba dėl kitų problemų, išmesti iš savo buvusių darbų.
Tokius lengviau valdyti po padu
pasikišus, a ne? Tokie juk net cyptelėti prieš poną „diktatorių“ bijos,
lojalūs bus, stukačins... Protingi,
garsūs žiniomis, geri specialistai
jums buvo kaip rakštis šiknoje,
nes jie nesižemino. Taip daktare,
apsistatyti marionetėmis ir šitaip
išsaugoti savo „postą“ yra tikrai
gėdinga tiesa. Į tokią „Šiaurės Korėją“ jauni specialistai važiuoti nenori. Jie apsiklausinėja ir žino, kokia gabius slopinanti aplinka, koks
bendruomenės klimatas Anykščių
ligoninėje. Per tamstos charakterį
ir vidutinybišką lygį, Anykščių ligoninė prarado perspektyvą, neatlaikė konkurencijos, į ją nesiveržia
ligoniai, atskiri skyriai tušti. Nes
nei gera aparatūra, nei naujos sienos pačios negydo! Susikapojote
net su Pirminės sveikatos priežiūros centru! Jūs kaulijote pinigų iš
steigėjo - Anykščių rajono savivaldybės tarybos, apgaudinėdamas
jumis pasitikėjusius deputatus, kad
padėtis nuostolingai dirbančiuose skyriuose pagerės, tačiau laiku
nieko nedarėte, kad taip iš tikrųjų įvyktų. Laikas žinoti daktare,
kad tokia veikla yra nusikalstama
ir kad ji nebegali tęstis!“ Juk vyr.
gydytoju dirbti nėra skiriama iki
gyvos galvos.
Storoji biblija ant vyr. gydytojo D.Vaigino stalo... Nesu buvęs
vyr.gydytojo kabinete naujojoje
ligoninėje ir jos storumo savo akimis nematavau. Todėl ir nežinau,
ar joje yra, ar telpa atgailos malda, nuo kurios ponas D.Vaiginas
pradeda savo darbo dieną. Atleiski man Viešpatie, atleiskite man
žmonės už tai, kad... Bet apie tai
kitame, paskutiniame straipsnyje,
pasakojančiame apie ligonines.
(Bus daugiau)

specialistas pataria

Gerti vandenį iš
čiaupo - saugu

Vanduo, bėgantis iš krano –
kur kas geresnis ir sveikesnis
pasirinkimas negu tas, kuris
parduodamas plastikiniuose
buteliuose. UAB „Anykščių
vandenys“ direktorius Alvydas Katuoka teigia, kad tiek
Anykščių mieste, tiek rajone
iš čiaupų bėgantis vanduo
yra sveikas.

- Pakankamai dažnai vandenį
vežame tirti ir į Ukmergės, ir į
Vilniaus laboratorijas ir visada
gauname atsakymus, kad mūsų
rajono vanduo yra sveikas ir jį
galima net nevirintą vartoti tiek
maistui ruošti, tiek gerti.
Kur kas blogiau gerti „bambaliuose“ pirktą vandenį, kuris
užsuktas prekybos centruose
stovi kelis mėnesius. Esu girdėjęs faktą, kad į gertuvę pripiltas
vanduo, po paros šiek tiek pakeičia spalvą – jis tampa rudesnis.
Tai tik todėl, kad vanduo bėga
per pakankamai senas vamzdžių
sieneles. Bet juk geros kokybės
vandenyje turi būti visų reikalingų cheminių elementų, aišku,
normos ribose: ir geležies, ir natrio, ir magnio.
Aš pats geriu tik iš čiaupo tekantį vandenį.
Kartais išgirstu nuogąstavimų, ar galima iš čiaupo bėgantį
vandenį vartoti kūdikių ir vaikų
maistui ruošti – užtikrinu, kad
tikrai galima.
Prieš daugelį metų, kol nebuvo pakeisti vamzdynai, valymo
sistemos, vanduo tikrai buvo
prastas ir buvo patariama ji pirmiausiai užvirinti.
Kai „sudėję“ dideles investicijas į miesto geriamojo vandens
kokybės gerinimą, dabar jau galiu užtikrinti, kad gerkite vandenį ir būkite gražūs bei sveiki.
-ANYKŠTA
Jeigu turite klausimų, kuriuos norite adresuoti specialistui, siųskite el.paštu daiva.g@
anyksta.lt arba skambinkite tel.
(8-673) 11320.
Tele Loto Žaidimas nr. 1139
Žaidimo data: 2018-02-04
Skaičiai: 48 12 58 66 54 46 07
33 59 57 41 20 47 52 72 44 55 60
68 74 42 14 67 56 62 30 38 45 23
05 19 13 35 53 17 51 71 49 (keturi
kampai, eilutė, įstrižainės) 37 27
21 61 08 26 43 39 18 29 64 15 25
28 50 40 (visa lentelė)
Papildomi prizai 0349449 1000
Eur 0096027 200 Eur 0148923 750
Eur 0426628 Automobilis “Toyota
Auris” 000*947 Pakvietimas į TV
studiją 028*853 Pakvietimas į TV
studiją 015*999 Pakvietimas į TV
studiją 021*344 Pakvietimas į TV
studiją

SKELBIMAI
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J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.
Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:
karves, bulius, telyčias.
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

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 – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Automobiliai
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Kaminų remontas, mūrijimas,
skardinimas.
Kaminų
įdėklai,
pristatomi kaminai. Skarda 0,6
-0,8 mm storio. Stogų dengimas.
Patirtis 20 m.
Tel. (8-612) 36705.

Važiuojančius, nevažiuojančius automobilius, autobusus, visureigius.
Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

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

Automobilius, kombainus, traktorius, metalo laužą.
Tel. (8-633) 60143.

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

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

Gyvuliai
Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.

Dainiaus firma

SUPERKA VERŠELIUS
auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

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

Brangiai superkame

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

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

Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.
Atnaujiname minkštus baldus:
sofas, lovas, čiužinius, kėdes,
kampus. Keičiame spyruokles,
gobeleną, eko odą. Gaminame
čiužinius. Pasiimame baldus.
Tel. (8-610) 10341.
atnaujinkbaldus@gmail.com

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

MIŠKUS

parduoda
Kuras
Malkas - beržines, alksnines. 3 metrų ilgio rąsteliais. Po 30 metrų veža
su miškavežiu. Brangiai perka mišką.
Tel. (8-619) 67120.
Kaladėmis išdžiūvusias alksnio, beržo, drebulės malkas. Turi uosio, spygliuočių sausuolių ir maišytų malkų.
Veža po 5 - 8 m.
Tel. (8-613) 11010.
Nebrangiai beržines, alksnines malkas kaladėmis, skaldytas, trimetrėmis.
Tel. (8-630) 57490.
Skaldytas
malkas,
Pristato.
Tel. (8-675) 63191.

pjuvenas.

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

siūlo darbą

Ieškomi vyrai iki 50 metų darbui
žemės ūkyje Airijoje. Alga 2000
Eur.
Tel. (8-606) 40804.

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

Perku pienines
veršingas telyčias.
Skambinti tel. (8-655) 44667.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
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IŠ ARTI

vardadieniai

šiandien
Darata, Paulius, Alkis, Žyvilė, Titas, Povilas, Živilė, Urtė,
Oksana.
vasario 7 d.
Ričardas, Vildaugas, Jomantė,
Romualdas, Vilgirdas, Vilgirdė.
vasario 8 d.
Aldona, Jeronimas, Dromantas, Daugvilė, Saliamonas, Honorata, Salys.
vasario 9 d.
Apolonija, Marijus, Joviltas,
Algė, Erikas, Polė, Erika.

MOZAIKA

mėnulis

vasario 6-9 d. delčia.

anekdotas

Susituokia jauna porelė. Ir po
vestuvių paaiškėja, kad vaikinas nei
bum bum apie seksą nesupranta…
Jauna žmona ir taip, ir anaip bando
užsiminti, o jis nesupranta nors tu ką.
Eina vargšė nuliūdus ir sutinka pagyvenusią kaimynę, ta jos ir klausia:
– Tai, vaikeli, kas atsitiko?
– Na va, teta, tokia bėda.
Pasipasakoja viską. Kaimynė ir
sako:
– Eik namo, apsimesk, kad sunkiai
sergi. Vyras, aišku, susirūpins, tada jį
atsiųsk pas mane. Ir viskas bus tvarkoj.
Na ką, parvaro pana namo, griūna
į lovą ir vaidina, kad baisiai blogai
jai. Grįžta ir vyras. Mato, žmona mirtim vaduojas. Išsigąsta, o žmona vos
liežuvį apversdama siūlo:
– Eik pas kaimynę, senas žmogus,
gal žinos kaip padėti.
Nulekia pas kaimynę. Kaimynė
sako:
– Tu turi tokią stebuklingą šaknelę,
kuri ligas gydo.
Ir paaiškina naudojimo instrukciją.
Vyras grįžta namo, šoka į lovą, padaro kaip mokė. Žmona atsikelia iš
lovos, linksma, laiminga, kaip rožė
žydi. O vyras toks liūdnas, liūdnas
prie stalo sėdi. Žmona apkabina ir
klausia:
– Kas tau yra? Nesidžiaugi, kad
pasveikau?
– Ech, būčiau žinojęs, kad tokią
šaknelę turiu, tai nei tėvas būtų miręs, nei karvė nugaišus…

oras

Maskvoje išvirto per 2 tūkst.
apledėjusių ir apsnigtų medžių
Maskvoje išvirto daugiau kaip
2 tūkst. ledo ir sniego svorio neatlaikiusių medžių, sekmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė
Rusijos sostinės meras Sergejus
Sobianinas.
Dėl gausaus sniego ir gūsingo
vėjo sinoptikai Maskvoje paskelbė
„oranžinio“ laipsnio pavojų.
Apklausa: amerikiečiai žavisi
dirbtiniu intelektu, bet ir jo bijo
„Gallup“ atlikta apklausa parodė, kad 79 proc. amerikiečių sakė,
kad dirbtinis intelektas iki šiol turėjo teigiamą ar labai teigiamą poveikį jų gyvenimui.
Tačiau tuo pat metu 73 proc.
apklaustų manė, kad vis dažniau
naudojamas dirbtinis intelektas
daugiau darbo vietų panaikins, nei
sukurs. O 63 proc. žmonių sakė
maną, kad naujos technologijos
ir išmanios mašinos dar labiau
padidins prarają tarp turtingųjų ir
vargšų.
Remiantis Pasaulio ekonomikos forumo skaičiavimais, naujos

sprintas
Biatlonas. Pokliukoje (Slovėnija) vykstančiame Europos
jaunimo (iki 20 metų) biatlono
čempionate vaikinų 10 km sprinto rungtis įspūdingai susiklostė
anykštėnui Linui Baniui. Biatlonininkas už nugaros paliko 118
varžovų bei užėmė aukštą šeštą
vietą. Nė vieno baudos rato „neuždirbęs“ L. Banys ilgą varžybų
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-12

VERTINGŲ PASIŪLYMŲ METAS!

HUSQVARNA 445

€465

Specialūs pasiūlymai galioja iki 2018 m. kovo 15 d.

Šaltupio g. 19, tel. (8 381) 5 27 53, Anykščiai

Kambodžoje karaliaus kritika
paskelbta nusikaltimu
Kambodžos vyriausybė p pritarė pirmajam šalies įstatymui,
numatančiam baudžiamąją atsakomybę už valdovo įžeidimą.
Įstatymas, kuriame numatoma
penkerių metų laisvės atėmimo
bausmė už karaliaus Norodomo
Sihamoni (Norodomo Sihamonio) įžeidimą, Naujuoju įstatymu
siekiama „palaikyti ir ginti karališkojo vardo reputaciją“, socialiniame tinkle „Facebook“ parašė
vyriausybės atstovas Phay Siphanas (Fajus Sifanas). „Už karaliaus
įžeidimus bus baudžiama laisvės
atėmimu nuo vienų iki penkerių
metų“ ir 2,5 tūkst. dolerių (2 tūkst.
eurų) bauda, sakoma pranešime.
Pastaraisiais dešimtmečiais, valdant despotiškam Hunui Senui,
Kambodžos monarchijos įtaka
reikšmingai sumažėjo.
Karalius Norodomas Sihamoni,
kuris į sostą įžengė 2004 metais,
yra laikomas visiškai simboliniu
laiką buvo pirmoje vietoje, tačiau
vėliau startavę varžovai jį išstūmė iš prizininkų trejeto. Nuo medalio lietuvį skyrė vos 19,5 sek.
Ketvirtadienį 15 km asmeninėse lenktynėse biatlonininkas šaudydamas suklydo net 7 kartus bei
liko 60-a.
Krepšinis. Anykščių „KKSCElmis“ RKL B diviziono rungtynėse penktadienį išvykoje į

horoskopas

PASIRUOŠK
ŽIEMOS IŠŠŪKIAMS
SU HUSQVARNA
DOVANOJAME X-CUT GRANDINĘ IR 5 L GRANDINĖS
ALYVOS PERKANT 400-OSIOS SERIJOS HUSQVARNA
GRANDININIUS PJŪKLUS

technologijos vien tik Jungtinėse
Valstijose iki 2026 metų paveiks
1,4 mln. darbo vietų.

DOVANA
VERTĖ
28,80 €

AVINAS. Kažko iš jūsų bus reikalaujama ir tai gali įgauti piniginę
išraišką. Geriau seksis, jei veiksite
žinodami, ko norite. Regis, būsite
nusiteikę romantiškiems pasimatymams, malonioms pramogoms.
JAUTIS. Neblogai seksis, jei
mokėsite prisitaikyti įvairiose situacijose. Geras laikas susitaikymui,
interesų derinimui. Jei nusimato
svarbūs kontaktai, pokalbiai, turite
būti apsisprendę, ką sakysite, ko
siekiate. Tuomet pasieksite patį geriausią rezultatą.
DVYNIAI. Gali iškilti persikvalifikavimo, įsidarbinimo klausimas. Panašu, kad užsitarnausite
didesnį vadovų palankumą. Galite
nusipirkti reikalingą daiktą, skirtą
darbovietei ar namų ūkiui.
VĖŽYS. Nusimato romantiškas
apsvaigimas, būsite pasirengę kažką paaukoti dėl savo tikslo, jausmų

valstybės vadovu.
Olandai susitelkė gelbėdami
nuo skerdyklos pabėgusią karvę
Olandijoje gyvenančią karvę,
vardu Hermien, lydi sėkmė: prieš
mėnesį ji išsisuko nuo skerdyklos ir tapo tikra socialinių tinklų
žvaigžde.
Savo atkaklumo ir palaikymo
kampanijos, kurios metu buvo surinkti 48 tūkst. eurų, dėka trejų su
puse metų limuzinų veislės žaloji
visą likusi gyvenimą nugyvens ganykloje.
Hermien paspruko, kai jau buvo
beveik įvaryta į sunkvežimį, turėjusį nugabenti ją į skerdyklą, ir
daugiau nei keturias savaites slapstosi Šiaurės Fryzijos miškuose.
Nuo skerdyklos išsisukusi žaloji susilaukė paramos socialiniuose
tinkluose. Žaloji susilaukė palaikymo net iš karališkosios šeimos.
„Privalome išgelbėti Hermien”,
– pareiškė sosto atsisakiusios
Nyderlandų karalienės Beatrix
(Beatričės) žentas Pieteris van
Vollenhovenas (Piteris van Volenhovenas).„Visi kartu išpirkime ją ir
suteikime jai laisvę,“ – sakė jis.
„Vedama į sunkvežimį (Hermien) turbūt patyrė stresą. Nuo
tada niekaip negalime jos pagauti,“ – naujienų agentūrai AFP
sakė veterinaras Edo Hamersma
(Edas Hamersma).Kaip rašo dienraštis AD, palaikymo kampanijos
metu surinktų pinigų pakaks žalajai patogiai nugyventi visą likusį
gyvenimą laukuose.Tačiau, anot
veterinaro, karvę, kuri yra „labai
įsibauginusi“, vis dar reikia sugauti.„Turėsime palikti ją ramybėje ir
palaukti geresnių orų, kai banda
bus išginta į ganyklą. Tuomet ji
tikriausiai pati prie jos prieis,“ –
sakė jis.
„Alma littera“ sutarė su Rūta
Vanagaite grąžinti jai knygas
Leidykla „Alma littera“ sutarė
su Rūta Vanagaite, kad autorei bus

grąžintos visos leidyklos išleistos
jos knygos.
Dar spalio pabaigoje leidykla
pranešė, jog iš prekybos išims visas R. Vanagaitės knygas dėl jos
nepriimtinų pasisakymų apie su
sovietų okupacija kovojusį partizanų vadą Adolfą Ramanauską
- Vanagą.
Pagal susitarimą, visos knygos
į autorės nurodytą vietą turės būti
grąžintos per 40 dienų.
Pati R. Vanagaitė socialiniame
tinkle „Facebook“ teigia, kad jai
bus grąžinta 26,7 tūkst. egzempliorių, bei siūlo knygas užsisakyti kreipiantis į ją asmeniškai.
Leidyklos vadovė Danguolė Viliūnienė sako, kad sprendimas išimti R. Vanagaitės knygas iš prekybos buvo „nuoširdi leidyklos
reakcija ir beprecedentis vertybinis sprendimas“.
„Nusprendėme knygas atiduoti
autorei. Tai yra geriausias įrodymas, kad jos nesunaikintos, autorė
nebegalės eskaluoti šios temos.
Dabar knygų likimas yra R. Vanagaitės rankose. Ji su jomis galės
elgtis savo nuožiūra, o visuomenė spręs, ar jai reikia šios autorės
knygų“, – teigė D. Viliūnienė.
Knygų autorė, viešųjų ryšių
specialistė pernai spalio pabaigoje
sulaukė daug kritikos, kai remdamasi KGB dokumentais pareiškė,
esą A. Ramanauskas - Vanagas
nebuvo kankinamas, o pats bandė
nusižudyti. Istorikai teigia, kad šie
teiginiai neatitinka tikrovės.
Alytaus mokytojų seminarijoje
dėstęs A. Ramanauskas partizanu
tapo 1945 metais. Po poros metų
jis ėmė vadovauti Dainavos apygardai, o 1948 metais paskirtas
Pietų Lietuvos partizanų srities
vadu. 1956 metais Kaune A. Ramanauskas ir jo žmona buvo suimti, po metų nuteistas mirties
bausme.Minint jo šimtąsias gimimo metines, Seimas šiuos metus
paskelbė Adolfo Ramanausko-Vanago metais.
-BNS

„Kaišiadorys-Savingė“
ekipos
krepšį sugebėjo įmesti tik 36
taškus. Šeimininkai surinko 64
taškus. Kaišiadorių komandoje
rungtyniaujantis anykštėnas Gytis Asačiovas pelnė 18 taškų, atkovojo 15 kamuolių ir surinko 33
efektyvumo balus - gerokai daugiau nei visa Anykščių komanda
(22). Anykštėnams daugiausiai7 taškus - pelnė Justas Guobužas.
Šeštadienį anykštėnai išvykoje

88-76 nugalėjo Alytaus „ASRC
– Dzukija“ ekipą. Tautvydas Jodelis ir Saimonas Butkys pelnė
po 15 taškų, Žygimantas Žiukas
pelnė 17 taškų, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 11
pražangų ir surinko 22 efektyvumo balus.
Anykščių „KKSC-Elmis“ RKL
B diviziono B grupėje užima
priešpaskutinę vietą (3 pergalės,
14 pralaimėjimų) .

ar aistros. O galbūt atsiradusį energijos perteklių išliesite sportuodami, lavindami vaikus ar kt.
LIŪTAS. Labiau vadovausitės
širdies balsu, jausmais. Emocinį
polėkį galite patirti dėl santykių su
asmeniu, kuriam esate neabejingi.
Galbūt turėsite progų pademonstruoti meninį skonį, įžvalgą.
MERGELĖ. Metas turėtų būti
neblogas. Seksis sklandžiai bendrauti, demonstruoti žinias, reklamuotis, dirbti protinį darbą. Galimas viliojamas pasiūlymas, gera
naujiena.
SVARSTYKLĖS. Gali kilti būtinybė susigrąžinti skolas ar pasiskolinti. Rūpės stambūs pirkiniai,
galbūt pavyks dėl ko nors palankiai
suderėti. Tikėtina, kad jums bus suteikta naudinga paslauga.
SKORPIONAS. Gali atsirasti
galimybių įsigyti ar parduoti nekilnojamojo turto arba kils idėjų, kaip
jaukiau ir gražiau susitvarkyti savo

buitį. Su įkarščiu imsitės svarbių
darbų.
ŠAULYS. Neaiški situacija, apkalbos, negalėjimas apsispręsti aktualiu klausimu gali sukelti nerimą.
Atsipalaiduokite - jūsų pasąmonė
gali padiktuoti genialių išeičių.
OŽIARAGIS. Jūsų dienotvarkę aktyviai reguliuos artimieji,
draugai ir pažįstami. Tikriausiai jie
stimuliuos jūsų saviraišką, ambicijas. Galite susitarti dėl aktualaus
reikalo.
VANDENIS.
Subjektyvumas
trukdys harmoningai bendrauti,
teisingai vertinti kitus. Jeigu norite
padaryti gerą įspūdį patinkančiam
žmogui, labiau domėkitės juo, o ne
kalbėkite vien apie save.
ŽUVYS. Reikalai klostysis nevienareikšmiškai. Nusimato neblogos permainos tose srityse, kur
buvo didžiausi trikdžiai. Tikriausiai pavyks padaryti neblogą įspūdį
įtakingam asmeniui.

