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Sveikinimai
Primename, kad per mūsų laikraštį
galite pasveikinti savo artimuosius
vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.
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Šventės dieną
švaistėsi peiliu

2 psl.
šiupinys
Šildymas. Anykščių šv.Mato
bažnyčioje įrengta geoterminio
šildymo sistema. Šildymas bažnyčioje įrengtas Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis. Apie
tai plačiau skaitykite šeštadienio
„Anykštoje“.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Šventė – ne tiems, kurie užribyje
Juozas RATAUTAS, anykštėnas: „Istorija yra istorija, o
dabartis yra tokia, kokią turime, ji galėtų būti pagrindas
ateičiai, turim siekti Kairio,
Basanavičiaus idealų...“
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Anykščiai minėjo Lietuvos šimtmetį
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Ketvirtadienį ir penktadienį
Anykščiai kartu su visa Lietuva šventė Lietuvos valstybės
šimtmetį.
Į šventės kulminaciją, iškilmingą vėliavos pakėlimą prie
paminklo Laisvei, susirinko rekordinė, tūkstantinė anykštėnų
minia. Toks žmonių būrys pastaraisiais metais rinkosi nebent
į nemokamus koncertus.

Architektas. Šią savaitę norintys tapti Anykščių rajono vyriausiuoju architektu dar gali pateikti
dokumentus. Kol kas nei vieno
pretendento pareiškimo nėra sulaukta. Kelis kartus anksčiau
skelbtas konkursas neįvyko, abejojama, ar ir šį kartą atsiras bent
vienas pretendentas. Teigiama, kad
analogiška vakancija yra dar keliose šalies savivaldybėse, o surasti
architektą, norintį būti valdininku,
yra sudėtinga.
Startavo. Vakar buvo pirmoji
naujosios Anykščių savivaldybės
administracijos Teisės, personalo
ir civilinės metrikacijos skyriaus
vedėjos Sigitos Mačytės-Šulskienės darbo diena. Ji yra buvusi
policijos pareigūnė, savivaldybės
„žaliojo patrulio“ Lino Šulskaus
žmona. Skyriaus vedėja ji paskirta
po to, kai laimėjo konkursą.
Ugniagesiai. Vasario 16- tą
Anykščių ugniagesiai gelbėtojai
vyko į du iškvietimus. Anykščiuose Eglėkalnio gatvėje namo dūmtraukyje degė suodžiai. Ugniagesiai pabudėjo iki kol jie išdegė.
Kitas iškvietimas buvo apie tai,
jog iš Anykščių Spartako gatvėje
esančio mūrinio 2-jų aukštų namo
pastogės veržėsi dūmai. Palėpėje prie dūmtraukio degė rūbai ir
šiukšlės. Apdegė stogo konstrukcijos ir grindys.

Čekonys:
vis daugiau
saviškių
kapinėse

Vyko pokylis
„Nykščio namuose“
Ketvirtadienio vakarą „Nykščio
namuose“ vyko Anykščių mero
Kęstučio Tubio priėmimas. Jame
dalyvavo apie 300 kviestinių svečių - užsienio delegacijos, Anykščių valdininkai, verslininkai, rajono Tarybos nariai.

4 psl.

Anykštėnų minioje Vasario 16-ąją buvo ir garsiausias Lietuvos alpinistas Vladas Vitkauskas, į šventę atsinešęs savąją vėliavą.

Čekonys: vis daugiau saviškių kapinėse

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Rubrikai „Pastogė“ aprašinėti Debeikių seniūnijos Čekonių kaimą labai patogu. Kaimas prie pat Svėdasų kelio, tik gerų dešimt
kilometrų nuo Anykščių.
Tiesa, žurnalistui vidurdienį, krečiant šlapiam sniegui, pačioje gyvenvietėje susirasti pašnekovą buvo kebloka. Gelbėjo kaimo prieigose esančių namų gyventojai.

Ataskaita. Trečiadienį Andrioniškio seniūnė Laima Repečkienė
pristatys 2017 metų ataskaitą ir
2018 metų veiklos planą. Tokie seniūnų pristatymai artimiausiu metu
vyks ir kitose rajono seniūnijose.
Susitikimas. Dėl pašlijusios
sveikatos pirmadienį Sakralinio
meno centre atšauktas susitikimas su prof. Vytautu Landsbergiu.
Anykščiuose jis planavo pristatyti
knygą „Organizuoti tekstai“.

Namelyje, šalia Čekonių kapinių tvoros, gyvenanti Rasa Grebnickaitė džiaugiasi tokia kaimynyste.
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Garbusis anykštėnas pagerbtas Utenoje

Raimondas Guobis

Gripas. Sergamumas gripu ir
ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų
infekcijomis (ŪVKTI) šalyje mažėja,
skelbia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centro (ULAC) medikai. Septintąją
šių metų savaitę - vasario 12-18 dienomis - bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis buvo
139 atvejai 10 tūkst. gyventojų. 2017
m. tuo pačiu metu sergančiųjų buvo
mažiau - 78,9 atvejo 10 tūkst. gyventojų. Mažiausias sergamumo gripu ir
ŪVKTI rodiklis šių metų septintąją
savaitę registruotas Utenos, didžiausias - Telšių administracinėse teritorijose.

Pirmosios lietuviškos savivaldybės Utenoje kūrėją, 1918 m.
Vasario 16 – osios akto signatarą Steponą Kairį šiame mieste pagerbė ir prisiminė praėjusį ketvirtadienį. Vyko mokslinė istorinė
konferencija, dokumentinio filmo peržiūra, ant istorinio Utenos
muziejaus pastato atidengta memorialinė lenta.
Utenos savivaldybės posėdžių
salėje pranešimus apie S. Kairį
skaitė tautinio atgimimo bei socialdemokratų partijos tyrinėtojas
Gintaras Mitrulevičius, knygos
apie S. Kairio gyvenimą „Žygis“
autorius Juozas Stražinskas, pirmuosius lietuviškos savivaldos
1918 – 1919 m. darbus Utenos
krašte apžvelgė Utenos kraštotyros muziejaus fondų saugotoja
Bronė Juknevičienė, man teko
kalbėti apie S. Kairio tėviškę –
Užunvėžius. Apie S. Kairio šeimą,
tėvus, kurie norėjo, kad gabus, į
mokslus linkęs sūnus taptų ne kuo
kitu, bet būtinai kunigu „be šešėlio“. Ilgiausiai ir bene įdomiausiai
kalbėjo šio paminėjimo iniciatorius, S. Kairio fondo valdybos
pirmininkas, profesorius Dobilas
Kirvelis. Jis supažindino su S.
Kairio principingumu siekiant
visiškos Lietuvos nepriklausomy-

bės, nepriklausomybės akto pataisymus, kuomet dauguma pakluso
mažumai, darbais kuriant socialiai teisingos valstybės modelį,
jo gebėjimus jausti pasaulio raidos pulsą jau sulaukus brandaus
amžiaus. Juk būdamas išeivijoje
rašė apie robotus, apie technologijų keičiamą pasaulį, kuomet vis
daugiau žmonių tiesiog negalės
turėti darbo. Apie tai, kad S. Kairio įžvalgos pildosi ir gal net ateis
diena, kai robotai „išspirs lauk
veltėdžius žmones.“
Memorialinė lenta prie Utenos muziejaus S. Kairiui - rausvo
lietuviško granito spindesys, meniškas bareljefas ir šiems laikams
ypatingai tinkanti signataro citata,
viltingi žodžiai: „Tau, Lietuvos
jaunime, noriu palinkėti, kad kur
bebūtum pasaulyje, visuomet būtum ištikimas savo kraštui, mūsų
Lietuvai...“

Memorialinę lentą atidengė “prisiekę” socialdemokratai: S. Kario fondo valdybos pirmininkas Dobilas Kirvelis (kairėje) ir Utenos meras Alvydas Katinas.
Autoriaus nuotr.

Svėdasuose gausybė renginių Lietuvos šimtmečiui

Raimondas GUOBIS

„Trispalviu trinyčiu“ pavadinto Šimtmečio paminėjimo Svėdasuose renginiai tęsėsi tris dienas: melstasi, kelta vėliava, pristatyta Šimtmečio svėdasiškių portretų galerija „Aštuonioliktiems
aštuoniolika“, mėgautasi koncertu, gardžia koše, vyko istorinės
atminties žygis.
Šv. Mišios parapijos globėjo,
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, įtaigus klebono Raimundo
Simonavičiaus žodis, jungtinio
jaunimo ir suaugusiųjų choro
giesmės. Susispietus aplink Nepriklausomybės koplytstulpį su
smagia daina „Augo kieme klevelis“ rikiuote atžygiavo būrelis
Aušrinės Neniškytės vadovauja-

mų Svėdasų „Radvilų“ skilties
skautų ir visiems sutartinai giedant Lietuvos himną iškėlė ant
aukšto stiebo trispalvę.
Atidaryta Šimtmečio svėdasiškių portretų galerija „Aštuonioliktiems aštuoniolika“. Joje
eksponuojami prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo prisidėję asmenys.

Šventės metu sudėliotas „trispalvis“ žodis „Svėdasai“.
Autoriaus nuotr.

Vaitkūnuose pražydo „tautinė“ obelis
Vasario 16-osios išvakarėse atokiai nuo rajono centro nutolusi
Svėdasų seniūnijos Vaitkūnų gyvenvietė pasipuošė tautine simbolika „pražydusia“ obelimi. Toks trispalvėmis vėliavėlėmis gausiai
papuoštas medis atsirado šalia Vaitkūnų kultūros namų kultūros
darbuotojos Aldonos Bagdonienės iniciatyva.
Pasak A. Bagdonienės norėjosi gražią ir prasmingą šalies valstybingumo
šventę pažymėti nekasdieniškai ir netradiciškai. Todėl ir buvo pasirinktas
aplinkai Vaitkūnų centre, prie kultūros namų, papuošti ilgaamžiškumo ir
stiprybės simbolis – medis, ant kurio
plačių šakų ir buvo sukomponuotos
kelios dešimtys specialiai pasiūtų tokiai progai trispalvių vėliavėlių.
Pati Aldona, pasitelkusi būrelį vaitkūniečių, obelį gražiai papuošė tauti-

nėmis vėliavėlėmis. Ir vos tik obelis“
pražydo“ geltona, žalia ir raudona
spalvomis, į ją tuoj pat dėmesį atkreipė tiek vietiniai gyventojai, tiek pro
šalį pravažiuojantys. Vieni, praeidami
ar pravažiuodami gėrėjosi, džiaugėsi,
kiti panoro įsiamžinti, nusifotografuoti, pasilikti šį grožį prisiminimui
ilgesniam laikui. Tėvai ir seneliai,
fotografuodami šalia spalvingosios
obels savo vaikus ir vaikaičius, kalbėjo, kad labai norėtų jaunosioms

Šventės dieną švaistėsi peiliu

atžaloms palikti prisiminimus apie
tai, kaip buvo pažymimas Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-metis.
Na, o tie, kurie dar nespėjo įsiamžinti savotiškoje foto sesijoje prie
tautine simbolika „pražydusios“
Vaitkūnų obels, gali nepergyventi,
nes šis medis dar nebus nupuoštas, dar džiugins visus iki kitos
brangios ir iškilios šventės – kovo
11-ąją švenčiamos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos.
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga Vaitkūnų kultūros namuose
buvo organizuota ir dokumentinių
nuotraukų paroda „Nepamirškime
gimtojo krašto istorijos“.
-ANYKŠTA

Policija pranešė, kad penktadienį
apie 18 val. 45 min. Anykščiuose,
J. Biliūno gatvėje, namuose, neblai-

vus (1,15 prom.) vyras (g. 1950 m.)
išgertuvių metu, kilus ginčui, peiliu
sužalojo neblaivų (2,15 prom.) sūnų

(g. 1976 m.), kuris dėl paviršutinės
pjautinės žaizdos galvoje, suteikus
medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai. Tai – jau antrasis atvejis
šiemet Anykščių rajone, kai per konfliktines situacijas griebtasi peilio.
Sausio 30 dieną apie 19 val. 20 min.
Debeikių seniūnijos Aknystų kaime,

Temidės svarstyklės

Konfliktas.Vasario 17 dieną
apie 20 val. Debeikiuose, Gedimino g., namuose, vyras (g. 1969
m.) smurtavo prieš savo sugyventinę (g. 1960 m.). Vyras sulaikytas
ir patalpintas į areštinę. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Mirtis.Vasario 17 dieną apie

10.20 val. Kavarske, P. Cvirkos
g., šalia namų buvo rastas vyro (g.
1947 m.) kūnas be išorinių smurto
žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Peštynės.Vasario 18 dieną apie
10 val. Anykščių seniūnijos Bimbų kaime tarpusavio konflikto

Vasario 16-ąją Anykščiuose peiliu sužalotas vyras.

Smurtas.Vasario 17 dieną apie
13 val., Anykščiuose, Storių g.,
buvęs sugyventinis (g. 1977 m.)
smurtavo prieš moterį (g. 1992 m.).
Vyras sulaikytas ir patalpintas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

spektras

Valstybės 100-mečiui skirtas
medis. (Dešinėje – akcijos
sumanytoja Aldona Bagdonienė).
bute, kilus konfliktui, neblaivi (2,41
prom.) moteris (g. 1994 m.) peiliu sužalojo neblaivų (2,59 prom.) sutuoktinį (g.
1982 m.), kuris dėl paviršutinės durtinės
žaizdos krūtinėje paguldytas stebėjimui
į ligoninę. Įtariamoji buvo uždaryta į
areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
-ANYKŠTA
metu, artimoje aplinkoje, moteris
(neblaivi, nustatytas 1,54 prom.
girtumas) (g. 1964 m.) smurtavo
prieš seserį (neblaivi, nustatytas
1,73 prom. girtumas) (g. 1960
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į
areštinę.

Biudžetas. Šiemet išlaidos darbo
užmokesčiui Vidaus reikalų ministerijoje išaugs daugiau nei šešis kartus.
Iš keturiolikos ministerijų dešimčiai
bus skirti didesni nei pernai asignavimai, keturioms - mažesni. Didėja
asignavimai ir Prezidento, Seimo bei
Vyriausybės kanceliarijoms. Vyriausybė Finansų ministerijos parengtą
projektą paskirstyti šių metų valstybės biudžeto patvirtintus asignavimus
pagal programas tvirtins trečiadienio
posėdyje.
Išmoka. Vyriausybė trečiadienio
posėdyje svarstys siūlymą nustatyti
maksimalų 2432 eurų valstybės finansuojamą užsienyje žuvusių dėl tarnybos žvalgybos institucijoje pareigūnų
laidojimo išlaidų dydį. rašto apsaugos
ministerija (KAM) Vyriausybei siūlo
nustatyti žvalgybos pareigūnų, žuvusių (mirusių) dėl tarnybos žvalgybos
institucijoje, valstybės finansuojamų
laidojimo išlaidų apmokėjimo sąlygas bei tvarką. Taip pat dėl žvalgybos
tarnybos užsienyje žuvusių (mirusių)
pareigūnų ar su jais užsienyje gyvenusių asmenų palaikų pervežimo išlaidų apmokėjimo tvarką.
Alpinistas. Kirgizijoje žuvusio
alpinisto Sauliaus Saikausko kūnas
nugabentas į Biškeką ir šiuo metu
laukiama, kol bus pradėti kūno repatriacijos procesai, teigė Lietuvos alpinizmo asociacijos prezidentė Vilma
Tūbutytė. „Procesas trunka ne vieną
dieną, dabar laukiame, kol kūnas bus
pargabentas“, - pirmadienį spaudos
konferencijoje sakė V. Tūbutytė. Nelaimės metu kartu su S. Saikausku
buvęs alpinistas Kęstutis Skrupskelis
teigė, kad kelionės tikslas buvo Lietuvos šimtmečio minėjimo proga užlipti į sudėtingą ledo viršūnę.
Premija. Metų vertėjo krėslo
premija šiemet skirta vertėjai Irenai
Aleksaitei už adekvačiai ir gyvai
išverstą Witoldo Gombrowicziaus
„Lenkiškų prisiminimų“ tekstą, kupiną psichologinių ir intelektinių
įžvalgų. I.Aleksaitė studijavo Maskvos M. Gorkio literatūros institute,
ten įgijo grožinės literatūros vertėjos
specialybę. Po studijų dirbo redaktore
Spaudos komitete, vyresniąja redaktore „Vyturio“ leidykloje.I. Aleksaitė
yra išvertusi per 60 knygų, 30 filmų,
straipsnių, pjesių ir esė.
Įtaka. Jungtinėse Valstijose trylikai Rusijos piliečių pateikus kaltinimus dėl kišimosi į 2016 metų
JAV prezidento rinkimų kampaniją,
Kremlius dar kartą paneigė daręs įtaką balsavimui. „Nėra jokių įrodymų,
kad Rusijos vyriausybė galėtų būti su
tuo susijusi“, - pirmadienį žurnalistams Maskvoje sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Rusija, anot
jo, vis dar nėra gavusi „reikšmingų
įrodymų“, jog kišosi į JAV rinkimų
kovą.
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„Suneštinis“ atgaivino senąjį
restoraną „Puntukas“ robertas.a@anyksta.lt
Robertas Aleksiejūnas

Vasario 16-ąją, Anykščiuose Lietuvos šimtmečio proga vienam vakarui atgimė senasis Anykščių
restoranas „Puntukas“. Anykščių Naujų vėjų bei Jurzdiko bendruomenės anykštėnus ir miesto svečius pakvietė į renginį, kurį pavadino „Suneštinis“.

Pirmasis “suneštinis” Anykščiuose surengtas šimtojo Lietuvos gimtadienio proga. Renginys, kuriame buvo laukiamas kiekvienas anykštėnas, truko iki paryčių.
„Suneštinis“ reiškia, kad visi
esame šventės dalyviai ir kūrėjai.
Rezultatas bus siurprizas mums
visiems, nes visa programa, maistas, dekoracijos ir nuotaika bus
tokia, kokią mes pajėgsime kartu
sukurti ir vieni kitiems padovanoti. Prisidėti galima įvairiai: dalyvaujant talkoje, atsinešant savo

komentarai

kepinių, dainuojant, grojant ar kitaip kuriant šventę. Registruokitės, siūlykite savo idėjas, kvieskite
draugus, kaimynus, ir linksminkimės kartu“, - prieš renginį kvietė
„Suneštinio“ organizatoriai.
Kvietimas į neįprastą Anykščiuose renginį buvo išgirstas. Viena iš „Suneštinio“ organizatorių

Monika Peldavičiūtė „Anykštai“
sakė, kad penktadienį atgimusiame senajame Anykščių restorane
„Puntukas“ apsilankė maždaug
300 žmonių. Į renginio pradžią
buvo užsukęs ir Anykščių rajono
meras Kęstutis Tubis, o jo patarėjas Donaldas Vaičiūnas renginyje laiką leido beveik iki paryčių.

Šventė – ne tiems, kurie užribyje

Lietuva vasario 16- tą atšventė šimto metų valstybės atkūrimo
jubiliejų.
„Anykšta“ klausia, kaip vertinate, ar valstybės jubiliejus buvo
paminėtas tinkamai tokiai datai, ar pakako šventinių iniciatyvų,
renginių, o gal kažką reikėjo daryti kitaip?

Pažangumas perdėtas

Arvydas MAČIULIS, Anykščių seniūnijos gyventojas:
- Kadangi šį sykį pačiuose vasario 16- osios renginiuose nedalyvavau, galiu pasakyti nuomonę tik,
kaip jie man atrodė per televiziją ir
iš informacijos internete. Man pasirodė, kad Vilnius, lyginant su Kaunu, atrodė skurdžiai. Tam gali būti
tik viena priežastis, kad tie, kurie
organizavo, patys yra skurdžiai. Jei
žmogaus viduje trūksta supratimo,
tai pasimatys ir išorėje. Pats principas ydingas, kam reikia rodyti kažkokį pažangumą, kaip, kad rodyti

bažnyčių smailes be kryžių?
O žmonės patys po truputį bandė
švęsti, bet, pavyzdžiui, Vilniuje tautinis jaunimas negavo leidimo rengti
eitynes formaliai atsakant, kad trukdys kitiems renginiams. Jie vis tiek
praėjo, bet ką tai sako? Manau, kad
iniciatyva turi kilti iš pačių žmonių,
ji neturi būti užgniaužiama.
Vyčio skulptūros Lukiškių aikštėje nepastatymas – didelė „pažangiečių“ pergalė. Manau, jie turėjo teisę
švęsti, tik ne jubiliejų, o simbolio
nepastatymą.
Kodėl Kaunas atrodė geriau? Ir
renginių skaičius, ir kokybė, ir žmonių įtraukimas į renginius. Buvo ir
žaidimai, kurie įtraukė istorija nesidominčius žmones. Galvota, kaip
padaryti įdomiau ir įvairiau, kad įsimintų ir būtų naudinga.

Istorija –
pagrindas
ateities darbams
Juozas RATAUTAS, anykštėnas:
- Ne visuose renginiuose teko dalyvauti, bet dėmesys jubiliejui matėsi, renginių taip pat buvo, viskas
lyg ir gerai su renginiais buvo.

Mieste jautėsi gera nuotaika,
žmonės pasipuošę, automobiliai su
vėliavėlėmis, komentarai internete
šventiški. Šventė turėjo dvasią, o tai
labai reikalinga. Šimtmetis – solidus jubiliejus.
Labai patiko vėliavos pakėlimo
renginys, nemažai buvo susirinkę
žmonių, žmonės nusiteikę šventiškai. Nustebau, kad tiek daug buvo
žmonių. Gal ne tūkstančiai, bet
keli šimtai buvo. Tai buvo išskirtinis renginys, žmonių dalyvavimas
džiugina. Palieka viltį, kad žmonės
bus aktyvesni ateityje ir ne tik švęsdami, bet ir dalyvaudami rajono
veikloje, priimant sprendimus.
Labai gerai, kad buvo paminėtas signataras Steponas Kairys jam
skirta konferencija ir minėjimu tėviškėje, jis Anykščiams labai svarbus žmogus. Bet šventės baigiasi ir
reikia gyventi toliau. Ir rajono valdžia turi stengtis, kad padaryti kuo
daugiau darbų žmonių labui. Tam

„Suneštinis“ vyko dvejose patalpose – ten, kur anksčiau veikė restoranas bei buvusioje valgykloje.
Valgyklos patalpoje įkurta vaikų
bei senolių erdvės, o restorano patalpoje vyko pagrindiniai muzikiniai renginiai.
Kultūrinėje programoje susirinkusieji supažindinti su senaisiais
baltų papročiais, skambėjo sutartinės, smuikais griežė Kristina
Domarkienė su jaunaisiais anykštėnais Tadu ir Oskaru. Anykščių
senjorai visus išjudino pristatydami liaudiškus šokius, estafetę iš jų
perėmė Anykščių kultūros centro
tautinių šokių kolektyvas „Gojus“.
Programą tęsė jaunimas – koncertinę programą atliko Urtė Jovaišaitė,
Titas Obelenis, skambėjo Vainiaus
Indriūno roko grupės muzika. Vakarą užbaigė anykštėnų muzikos
grupė „Kely“, kurių kai kurie nariai
labai seniai yra groję dar veikiančiame restorane „Puntukas“. Iki 3
valandos ryto renginyje skambėjo
DJ muzika.
„Suneštinis“ buvo labai gausus. Žmonės labai gausiai visko
atsinešė, tai daugiausia buvo pačių gaminti skanėstai“, - pasakojo
viena iš „Suneštinio“ organizatorių
M.Peldavičiūtė, minėdama bene
visas populiariąsias Anykščių viešojo maitinimo įstaigas, kurios taip
pat pasirūpino vaišių gausa.
„Suneštinio“
organizatorė
M.Peldavičiūtė sakė, kad renginyje alkoholio ant bendro stalo
nebuvo, nebent pavieniai žmonės
dėmesio, gal šiek tiek stokojama.
Istorija yra istorija, o dabartis yra
tokia, kokią turime, ji galėtų būti
pagrindas ateičiai, turim siekti Kairio, Basanavičiaus idealų, Lietuva
nuo to būtų gražesnė, žmonėms
būtų gyventi geriau. Dabar, valdžiai
nėra labai kuo pasigirti nuveiktais
darbais – kažkokie konfliktai, kažkokios nepanaudotos lėšos, žmonės
nesutinka su pilies statyba, valdžiai
atrodo, kad visi sutinka. Tokie dalykai nuteikia nemaloniai. O dar prisideda ir atsiribojimas nuo žmonių,
nuo jų nuomonės. Dabar, paskaičiau
komentarus, atrodo, kad reikia eiti
pas merą, su juo suderinti nuomonę,
išsakyti ją. Manau, turi būti atvirkščiai – valdžia su žmonėm turi ieškoti kontakto, įsiklausyti į nuomones,
į pasiūlymus.

Žmonės nėra
debesis
Ričardas SARGŪNAS, politikas, buvęs Seimo narys:
- Kalbant apie jubiliejų rajono
mastu, patiko, kad nuo kultūros
centro stogo buvo daroma bendra
nuotrauka, tačiau ji virto potamsiu debesiu žmonių, pačių žmonių
veidų tame skruzdėlyne kaip ir nesimato. Vis tik žmonės nėra masė,
žmonės yra asmenybės, jie turi
matytis. Gal problema buvo su fotoaparatu, ar kas kita, nežinau. Kita
vertus mačiau, kaip vargo fotografas bandydamas nufotografuoti tą
ilgą vėliavą, tačiau kiek jis gali pasiekti iškėlęs rankas? Va čia reikėjo
nuotraukas daryti nuo stogo. Būtų

atsinešė naminio vyno ar alaus,
tačiau nesiafišavo.
Į renginį žmonės kviesti atvykti
paisant specialaus aprangos kodo
– pasipuošus tautiniu ar trispalviu
akcentu.
Buvusio Anykščių restorano
„Puntukas“ patalpos šiuo metu
priklauso anykštėnams, kurie
geranoriškai sutiko užleisti patalpas išskirtiniam renginiui.
M.Peldavičiūtė pasakojo, kad 15
metų nenaudojamose patalpose
teko nemažai paplušėti, kad jos
būtų jaukios ir tinkamos „Suneštiniui“- pasiruošimas renginiui
užtruko mėnesį.
Renginio organizatoriai skaičiuoja, kad suneštinio organizavimas jiems kainavo daugiausiai
100 Eur. Visa kita – vietos verslininkų bei pačių žmonių indėlis.
„Tai taip natūraliai susiformavusi šventė... be „sintetinio“ patoso, nesuvaidinto scenarijus, o visa
teatralizacija - tiesiog bendruomenės dvasingumo „suneštinis“. Jei
kitose masinėse šventėse žmogus
lyg ir dingsta minioje, kadangi
nėra kaip ir kuo jam pasireikšti
- belieka likti stebėtoju, tai šioje
šventėje visi žmonės tarpusavyje
buvo suartinti neformaliais ryšiais. Tai neformatas šių dienų tėkmėje“, - „Suneštinio“ idėją įvertino Kristina Juknevičienė.
„Įspūdžiai tiktai patys geriausi. Galbūt pradžioje šiek tiek
skeptiškai buvau nusiteikęs apie
pačią programą, bet viskas pasiteisino. Viskas vyko labai sklandžiai. Man labai aktualu, kad alkoholio ten praktiškai nebuvo, o
jei ir buvo, tai labai minimaliai.
Vien tai labai gerai nuteikia, kad
viskas vyko blaiviai. Labai geras
„oldstyle‘as“. Viskas labai puikiai“, - renginį įvertino mero patarėjas D.Vaičiūnas.

įspūdingos nuotraukos, trūksta panoraminio vaizdo. Todėl sakau,
kad, kur panoramos reikia, jos nėra,
o kur nereikia - yra. Bet tik tiek pastabų. Žmonės atėjo, atsinešė savo
atributiką, kas norėjo – sudalyvavo.
Iš partijų tik mes - Darbo partija buvom, nebent tik pavieniai kitų
partijų atstovai buvo.
Respublikos mastu – daug pompastikos, apdovanojimai... Bet negali jaustis komfortiškai valstybėje,
kol žmonės stovi prie konteinerių,
kol provincijoje yra milžiniškas
skurdas. Jie sunkiai gyvena, sunkiai
verčiasi, bet lieka užmiršti. Bet jie
ir kūrė valstybę, dirbo, mokėjo mokesčius, o dabar kažkaip stovi užribyje. Reikėjo pagalvoti, kaip padaryti, kad bent šią dieną šie žmonės
jaustų vilties spinduliuką, kad ta
diena buvo šiek tiek geresnė, sotesnė. Žiūrim tik į elitinę visuomenės
pusę, o šis didžiulis kiekis žmonių,
lieka primirštas. Pergyvena signatarai, kad jiems mažai skiria dėmesio,
bet iš tiesų ne tiek jau mažai, ir pagerbia, ir apdovanoja.
-ANYKŠTA
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Anykščiai minėjo Lietuvos šimtmetį

Eisenoje žygiavo ir Olandijoje gyvenantis anykštėnas Dainius
Žąsinas (civiliais drabužiais, be kepurės).
(Atkelta iš 1 p.)
Užsienio delegacijų atstovai
sveikino anykštėnus Lietuvos
valstybės šimtmečio proga. Nuo
scenos žodžius anykštėnams tarė
Latvijos Agluonos ir Maduonos, Lenkijos Seinų, Baltarusijos
Smurgainių ir Klecko bei Gruzijos Telavio savivaldybių delegacijų atstovai. Renginį vedė Anykščių savivaldybės administracijos
specialistė ryšiams su visuomene
Adelė Aglinskaitė. Sporto arenoje koncertavo anykštėnų istorinių
šokių kolektyvas „Baltoji Pavana“ bei kviestinė dainininkų grupė
„Quorum“.
Svečiams „Nykščių namų“ restoranas paruošė gausias vaišias.
Šventinėje eisenoje emigrantai
ir gausios policijos pajėgos
Penktadienį Anykščių bažnyčioje vyko šv. Mišios už Lietuvą.
Per jas pašventinta Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės anykštėnams dovanota

savaitgalio diskusija

vėliava. Po šv. Mišių Anykščių
bažnyčioje į miesto centrą pajudėjusią eiseną „vedė“ policijos automobilis, Vilniaus gatvės prieigos
taip pat buvo saugomos policijos
ekipažų, dar bent keliolika uniformuotų pareigūnų ėjo pačioje šventinėje eisenoje. Eisenoje dalyvavo
ir šauliai bei kariai savanoriai, taip
pat buvo matyti ir emigrantų, gyvenančių užsienyje, veidų, kurie
trumpam į Anykščių grįžo atšvęsti
Lietuvos šimtmečio.
Iškilmingą Lietuvos šimtmečio
minėjimą prie paminklo Laisvei
vedė Anykščių kultūros centro aktorius Linas Pauliukas.
Lietuvos vėliavą prie paminklo Laisvei buvo pakviesta kelti
politinė kalinė ir tremtinė, visuomenininkė, 88-erių metų Prima
Petrylienė. Aidėjo Lietuvos himnas, šventinės dainos ir tradiciniai
patrankos šūviai. Anykščius ir Lietuvą sveikino giminingų kitų šalių
miestų atstovai.
Minioje stovėjo ir garsiausias
Lietuvos alpinistas, pirmasis į

Atminties ženklą signatarui Steponui Kairui jo gimtinėje Užunvėžiuose pašventino kunigas dr. Nerijus Vyšniauskas.
Everestą įkopęs lietuvis Vladas
Vitkauskas, į šventę atėjęs su savo
vėliava.
„Šimtą metų lietuviai, Lietuvos
piliečiai kūrė valstybę. Buvo kovų,
buvo daug darbo, buvo praradimų.
Bet šimtą metų Lietuva išgyveno
ir mes galime džiaugtis savo valstybe“, - šventinėje kalboje sakė
Anykščių rajono meras Kęstutis
Tubis.
Po iškilmingo renginio šventės
dalyviai buvo pakviesti bendrai
nuotraukai, o juos įamžino ant
Anykščių kultūros centro pastato
stogo įsitaisę fotografai.
Antroje dienos pusėje buvusio
restorano „Puntukas“ patalpose
vyko anykštėnų suneštinės vaišės,
Anykščių kultūros centre - koncertas - vizualizacija „Man gera čia
gyventi, nes...“. 18 valandą Anykščių dangų nušvietė fejerverkai.
Pagerbė signatarą
Šventiniai renginiai vyko turbūt
visuose seniūnijų centruose ir di-

desnėse gyvenvietėse. Mačionių ir
Burbiškio bendruomenės vasario
15-ąją apšvietė Bijeikių apžvalgos
bokštą.
Kurklių seniūnijoje, Užunvėžiuose, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro, vieno iš
lietuviškosios socialdemokratijos
pradininkų Stepono Kairio gimtinėje, minint valstybės šimtmetį,
pagerbtas ir pats signataras. Užunvėžių bažnytėlėje kunigas dr. Nerijus Vyšniauskas aukojo šv. Mišias.
Bažnyčioje kunigas priminė ir Lietuvos istoriją, kalbėjo apie Signatarų reikšmę Lietuvai.
Po šv. Mišių Kavarsko mokyklos
mokiniai bažnyčioje surengė trumpą koncertą, vėliau keliauta prie
S.Kairio gimtąją sodybą žyminčios
vietos Užunvėžiuose. Kunigas dr.
N.Vyšniauskas pašventino naujus
S.Kairio atminties ženklus, kalbėjo
vienas iš Lietuvos socialdemokratų
partijos lyderių Algirdas Sysas bei
Anykščių rajono vicemeras Sigutis
Obelevičius.
„Tuo laiku, kai nebuvo jokių

Trispalvės kojinės patriotizmo nestiprina

„Atsakomybė už laisvą šalį priklauso kiekvienam laisvės
piliečiui. Laisvam nuo vergiško mąstymo, nuo diktatūros ir
nuo primestos valdžios“, - per iškilmingą valstybės šimtmečio minėjimą sakė parlamento vadovas Viktoras Pranckietis.
Šventinį savaitgalį portalo anyksta.lt skaitytojų klausėme - ar
minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį jaučiatės laisvi?
Ką Jums reiškia Vasario 16-oji? Kaip švęsite šią šventę?
Nu: „O masinis tautinės vėliavos tąsymas gatvėmis tikrai nesustiprina nei meilės, nei patriotizmo
šaliai. Lygiai kaip nesustiprina
jo kojinės ar trispalviai stringai
(baisiuosi tokia „meilės Lietuvai“
išraiška). Meilė atsiranda tuomet,
kai suvoki ir jauti, kad tu esi čia
reikalingas, kad tavo darbas garantuoja tau orų pragyvenimą, kai nebijai rytojaus... Deja, mes ritamės
vis dugnan????? Svetima kariuomene trypia Lietuvos žemę. Lito
nėra .“
Na: „Iš manęs atimta metams
teisė į laisvą informaciją - uždraustas RTR planeta tv kanalas. Kaip
stalininiais ir sovietų laikais, kaip
Šiaurės Korėjoje. Va tau ir laisvė
Lietuvoje 100-čio proga.”
aš tai džiaugiuosi kad: „Galėsiu vasario šešioliktą nuvažiuoti
Lenkijon valgyti pigiau nusipirkti,
vaistinėse pigesnių vaistų nusipirksiu (be recepto), nu ir dar visko
.......!!!,... tai gal kai pilna bagažinę
prisikrovęs parvažiuosiu vakare,
tos šalies vėliavą ir iškelsiu (pirkau

Seinuose prieš du metus).....Eilinis
penktadienis juk !”
Gerbėja: „Laukiu kalbos apie
dešros galą. Man net skruzdėles
prabėga nugara kaip išgirstu mero
kalbą apie dešrą....”
Taigi: „Vasario 16-oji reikšminga data, bet ne šiandien, kai
Lietuva yra nelaisva, kai yra Vakarų kolonija, vykdanti globalistų
valią, kai valdžia yra okupuota
be sąžinės ir moralės kiauliažmogių, kolaborantų, kurie naikina
valstybę ir tautą. Šiandien kiauliažmogiai pakalbės nesąmones,
silpnapročiai, kuriems vienodai,
jie visada laimingi, nesvarbu ar
gerai, ar blogai, jiems paplos. Štai
ir visas minėjimas.”
X:„Turim ką turim o švęsti reikia ir vėliavą iškelkim.SU ŠVENTĖM !!!”
Na: „turim visai neblogai,tik
nesuvokiam gal. Senelių ir tėvų
gyvenimas okupacijoje padarė savo-nuskurdino dvasiškai.”

Svedasas: „Džiaukimės, linksminkimės, švęskime Šimtmetį,
mylėkime savo šalį, juk ji tokia
kokią mes visi sukūrėme. Tai mūsų
Lietuva.”
Юзер: „Šimtmečio proga - šimtas naujų baudų ......”
Gyventoja: „Kodėl reikia dirbti
prekybos centrams, kodėl negali
švęsti visi .”
Mažai kas pasikeitė: „Valdo
tie patys komunistai pagal sąrašus.
Net buvusioje TSRS Aukščiausioje taryboje ar vietinėse galėjai būti
ne daugiau 2 kadencijas. Už tai kagebistai seimo įslaptinti dar net 75
metams. Mat š... turi savybę plaukti paviršiuje ir neskęsti”
Tremtinių vardu: „Nekaltas
meras, kad milicijoje reikėjo stoti
į partiją. Jis neplaukė, jis kilo kar-

jeros laiptais. Tokiu būdu jis kenkė
okupaciniam režimui ir kovojo už
tremtinių ir kalinių teises. Mes, patriotai, mylime komunistų partijos
narius. Jei ne komunistai, mes nematytume laisvos Lietuvos. Ryžtingas ir reiklus metras komunistas
-Anykščių garbė, šlovė ir ateitis.”
Kaimietis: „A kad čia buva šimtmetis ? Nieką negirdėjau ..”
aš tai išvis: „Nesuprantu, kas
čia per šventė, tai neseniai buvo
LIETUVAI 1000 buvo, o DABAR
BELIKO 100, tai pagal šventėjus
ir visokių rašiusius, Lietuvos nebuvo prieš šimtą metų... gal gana
tokių šposų”.

Vasario 16-osios vakarą
Anykščių dangų nušvietė fejerverkai.

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.
„feisbukų“, jokio interneto, jie
nebijodami okupacinės valdžios
suvienijo tautą“, - kalbėjo A.Sysas.
Jis dėstė, kad galime džiaugtis, jog
dabar turime tokią Lietuvą, už kurią kovojo S.Kairys. A.Sysas sakė
Užunvėžiuose lankosi jau ne pirmą
kartą. Politikas dėstė, jog tiesiog
privalome prisiminti tuos žmones,
kurie kūrė Lietuvą.
S.Obelevičius antrino A.Sysui.
Vicemeras kalbėjo, kad sunku
suvokti protu, kaip 20 Nepriklausomybės akto signatarų bei jų
bendražygių prieš šimtą metų sugebėjo taip sutelkti tautą ir to laiko komunikacinėmis priemonėmis
pasiekė, jog per pirmuosius Nepriklausomybės metus į Lietuvą grįžo
200 tūkst. žmonių.
Renginį, S.Kairio gimtosios sodybos vietoje moderavo Kurklių
seniūnas Algimantas Jurkus. Svečiai buvo vaišinami saldainiais,
vaisiais, karšta kava. Šventėje dalyvavo keliasdešimt žmonių, gal
pusė jų – Anykščių socialdemokratai.
xxxx: „Ką reiškia, o tą, kad gyvenam laisvoj valstybėje, ir nepaklupdyti ant kelių ir apmaudu, kad
taip greitai užmirštame tuos klaikius laikus, kada tūkstančiai mirė
tremtyje, krito nelygioje kovoje
miškuose, taip greitai užmiršome
eiles prie mėsos, talonus patalynei... tas dienas, kada trispalvės iškėlimas buvo baisus nusikaltimas,
ir nenorėkim, kad iškarto, kad gyventumėm, kaip rojuj, tad švęskime ir džiaukimės, kad baisiausias
košmaras, komunizmo šmėkla paliko mūsų kraštą”.
atsikrapštyk akis: „Ir dabar eilės stovi prie seniūnijos, kad kruopų gautų dar yra laiko žiūrėk, kad
ir tau nereiktų, ir labai negirk kas
miškuose buvo, yra dar liudytoju
ne visi šventi buvo, jai verčia vėliavą kelti ir gąsdina baudom, tai
dar nereiškia, kad žmogus ir kelti
nori pats, o komunizmo šmėklos,
daug jų valdžioje ir tavo numylėtinis turbūt, aprašytas laisvame
laikrašty”.
Jonas: „Dabar atėjo valstiečių
šmėkla. Gal kaip nors ištversime
tris metus, juk iškentėm penkiasdešimt metų trūkusią komunizmo
šmėklą.”
-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.

pastogė

2018 m. vasario 20 d.

Čekonys: vis daugiau saviškių kapinėse

Čekonys nyksta lėčiau nei dauguma kitų Lietuvos kaimų.
- šiose kapinėse visi savi ir kuo
toliau tuo labiau savųjų jose daugėja“ - kalbėjo moteris. Ji aiškino,
jog mieste gyvenanti dukra tikina,
kad kapinės šalia namų - tik privalumas, jei kada šeima sugalvos
parduoti sodybą, ji dėl kapinių artumo busianti tik brangesnė.
Kur suksi, ten Simonavičiai

Stanislovas Simonavičius - vienas stambesnių Čekonių ūkininkų.
(Atkelta iš 1 p.)
Buvusi kavinė - ūkininkų
teritorija
Nuo Anykščių važiuojant link
Svėdasų tik įvažiavus į mišką kairėje pusėje matyti keista geltonų
plytų sodyba. Vyresnieji anykštėnai greičiausiai dar atsimena,
kad praėjusio amžiaus dešimtojo
dešimtmečio pradžioje ten kavinė
buvusi. Ir nežinodamas pastato praeities svarsčiau, jog tas namas arba
buvusi pakelės užeiga, arba naujųjų
laikų dvaras. Kavinę apie 1990uosius įsirengė „Ateities“ kolūkio
pirmininko Antano Balaišio sesuo.
Pirmaisiais, laukiniais Nepriklausomybės metais miške esanti kavinė
dažnokai sulaukdavusi ir vietinės
mafijos, „Šeima“ vadintos grupuotės vyrų. Gal jie ten ir nesišaudė,
bet ginklais pamojuodavo, būdavo
ir šiek tiek muštynių, ir šokių ant
stalų.
Apie 1998-uosius, kai kavinė
jau buvo uždaryta, greta jos pastato stovinčiuose savo senelių namuose įsikūrė Nerijus Bieliūnas,
A.Balaišio sūnėnas. Su žmona
Lina, pamiškėje Nerijus užaugino
du sūnus - vyresnysis dabar jau
samdomos kariuomenės karys, jaunėlis dar lanko mokyklą. Ir Nerijus, ir Lina - anykštėnai, taigi augę
ant asfalto, tačiau tapo ūkininkais.
Dabar jie dirba 150 ha žemės ir
pagal žemės plotą yra stambiausi
ūkininkai Čekonių apylinkėse.
„Anykštos“ žurnalistui užsukus
pas Bieliūnus duris atidarė Lina.
Nerijus su bičiuliais medžiotojais,
naktį vaikėsi pirmąjį šio medžioklės sezono elnią ir po sėkmingos
medžioklės miegojo. „Ar jauku gyventi pakelėje ir tuo pačiu miške?“
- kalbinau L.Bieliūnienę. Ji, regis,
net nustebo, kad sodybos vieta
gali kelti kažkam nerimą. „Ramu,
net čigonai, kol dar arkliais važinėjo į kiemą nesukdavo“ - šypsojosi
moteris. Tiesa, atokiai nuo miesto
šurmulio augusiems Bieliūnų sū-

nums trūko kitų vaikų, tačiau kaip
kompensacija savaitgaliams buvo
kviečiamas visas būrys jų miestiečių
draugų.
Bieliūnai iki Afrikinio kiaulių
maro protrūkio laikė kiaules, dabar
užsiima tik augalininkyste. Žiema
augalininkyste
besiverčiantiems
ūkininkams yra laisvesnis metas,
tačiau L.Bieliūnienė dėstė, kad užtenka veiklos ir žiemą - technikos,
įrangos remontas ir t.t.
Kapinių kaimynystė - sodybos
privalumas
Šalia Čekonių kapinaičių tvoros, aukštų eglių apsuptyje gyvena
Rasa Grebnickaitė. Važiuodamas
pro šalį dažnai pagalvoju, jog įdomu, kaip šio namo žmones veikia
tokia artima kapinaičių kaimynystė. R.Grebnickaitė dėstė, kad tame
pačiame name, kuriame gyvena, ir
augo. „Niekad nekilo klausimas dėl
kapinių artumo. Dar smagiau, kad
kapinės šalia, jas lanko žmonės,
atvažiuoja automobiliai, vyksta
kažkoks veiksmas. Bijoti nėra ko

Pasaulio anykštėnų internetinio
puslapio anykstenai.lt duomenimis, Čekonyse yra 51 sodyba,
2013 metais gyveno 131 gyventojas. Po vidurdienio, krentant
šlapiam sniegui vaikščiojau po
kaimą, tačiau tik po gero laiko tarpo pamačiau pirmą žmogų. Barzdotas vyras pievoje kasė sniegą.
Bandžiau kalbinti, bet barzdočius
tik mosikavo rankomis ir kastuvu. Jei gerai supratau, jis aiškino
gyvenantis kažkur toli už miško,
o taką iki Čekonių kasasi nuo pat
namų.
Viename iš kiemų, iš tik privertomis durimis stovinčio automobilio sklido muzika. Tačiau,
beldimu į namo duris šeimininkų
neprisišaukiau, neatidarė durų ir
kito namo, ir trečiojo namo šeimininkai. Galų gale iš vieno iš namų,
į kurį beldžiau, išėjo moteriškė ir
išplėtė akis. Ir aš nustebau ją pamatęs. Su Debeikių seniūno Alvydo Simonavičiaus žmona Jane mokėmės toje pačioje Molėtų rajono
Balninkų vidurinėje. Ji buvo viena
klase jaunesnė. Po mokslų Žemės
ūkio akademijoje A.Simonavičius
grįžo į gimtąjį kaimą, dirbo kolūkyje, vadovavo žemės ūkio
bendrovei, ūkininkavo, vedė ir
užaugino du vaikus. Paskui telefonu pakalbintas A.Simonavičius
„Anykštai“ sakė, jog ir dabar turi
15 ha žemės ir šiek tiek avių. Bet
ūkininkavimas seniūnui, pasak
jo, likęs tik hobiu. O štai seniūno
brolis Stanislovas - stambus ūkininkas, dirbantis 100 ha žemės. Jo
ūkis mišrus - verčiasi ir gyvulinin-

Dar ne taip seniai Čekonyse buvo parduotuvė.

kyste, ir augalininkyste. Stanislovą
Čekonyse pasigavau einantį link
traktoriaus. Neieškojau jo, tačiau
nudžiugau pamatęs žmogų ir ėmiau
jį kalbinti. Į klausimą, kodėl tapo
ūkininku, S.Simonavičius atsakė,
jog taip jau gyvenimas susiklostė.
„Dirbau kolūkyje. Kolūkiai griuvo, žmonėms grąžino žemę. Mums
grąžino 12 ha, tėtis jau buvo miręs.
Ką daryti, kai atgauni žemę? Reikia ją dirbti...“- situaciją labai paprastai paaiškino Stanislovas.
Čekonių apylinkėse ūkininkauja dar bent du stambūs ūkininkai - Dainius Babraitis bei Saulius Mažvyla. L.Bieliūnienė bei
S.Simonavičius sakėsi darbininkų
nesamdantys, ūkyje susitvarko
patys, talkininkaujant šeimos nariams. Matyt, ir kiti ūkininkai nėra
Čekonims reikšmingi darbdaviai.
Prie Čekonių veikė „Algridos“
baldų gamybos cechas, ten keli
vietiniai turėjo darbo. Tačiau, dabar „Algrida“ gamybinę bazę iškraustė arčiau Anykščių.
Visgi, bedarbystė neturėtų būti
Čekonių rykšte - Anykščiai ranka
pasiekiami, netolimas kelias ir iki
Utenos.
Kiti kaimai nyksta greičiau
Čekonyse neliko parduotuvės.
Mobilesni kaimo gyventojai apsiperka Anykščiuose ar Utenoje,
senjorams maisto atveža autoparduotuvė. Prieš dvylika metų kaime neliko ir pradinės mokyklos.
Tačiau kaimo nykstančiu nederėtų
laikyti. Nors reiktų kitaip sakyti dauguma kitų Anykščių rajono ir
visos Lietuvos kaimų nyksta dar
sparčiau. Čekonys niekad nebuvo
didele gyvenviete, didesnės nei
keturių klasių ar skyrių mokyklos
kaimas niekados neturėjo ir net tuo
laiku, kai kiekvienas varganas kaimas buvo kolūkių centrais, Čekonys buvo ne visai kolūkio centras.
Iki 1978-ųjų veikusio „Tarybinio
artojo“ centrine gyvenviete lyg

ir buvo Čekonys, tačiau kolūkio
kontora buvusi Kalveliuose. Visgi,
aštuntajame dešimtmetyje Čekonyse, ne Kalveliuose, pastatyti du
tarybinės santvarkos „pasiekimai“
- daugiabučiai giliame kaime.
Juose tada gyveno kolūkio elitas.
Dabar šie namai nebėra elitiniai,
tačiau, pasak Debeikių seniūno
A.Simonavičiaus, nėra tie Čekonių
daugiabučiai ir koks nors bomžynas, juose, kaip ir individualiuose
namuose, gyvena skirtingi žmonės.
Po 1978-ųjų Čekonys – „Ateities“ kolūkio pagalbinė gyvenvietė. A.Balaišio vadovaujamas
„Ateities“ kolūkis ypač suklestėjo
devintajame praėjusio amžiaus
dešimtmetyje, kai kolūkiams leista daugiau improvizuoti uždirbant
pinigus. „Ateitis“ augino kailinius
žvėrelius, didelius pinigus iš žvėriukų uždirbo ir kolūkis, ir apsukresni kolūkiečiai. Žinoma, daliai
„Ateities“ kolūkiečių tie iš žvėriukų uždirbti pinigai virto beverčiais
Gedimino Vagnoriaus talonais vadintais „žvėriukais“...
Puslapyje anykstenai. lt labai
aiškiai nustatyta gyvenvietės pavadinimo kilmė. „Čekonių kaimo senesnis pavadinimas buvo
Vidugiriai, nes anuomet kaimą iš
visų pusių supo miškai. Vėliau šio
kaimo gyventojai ėjo baudžiavą
Aknystų, Ramuldavos dvaruose.
Atjojęs prievaizdas baudžiauninkus kalbindavęs lenkiškai – „Co
chlopy čehali“ („ko vyrai laukiate“). Baudžiauninkai nemokėjo lenkiškai, tai tas prievaizdo
„čehali“ jiems skambėdavo kaip
„čekani“. Nuo to ir likęs kaimo
pavadinimas – Čekonys“ - rašo
anykštėnai.lt. Sako, jog tarybiniais
metais slavai labai norėjo pakeisti
ir Debeikių pavadinimą. „Ateities“
kolūkyje kartais viešėdavo svečiai
iš broliškų respublikų. Svečiai vietinius erzino ir tarpusavyje juokavo, pirmąją miestelio pavadinimo
raidę keisdami kitu priebalsiu...

Linos ir Nerijaus Bieliūnų sodyba. Pirmajame plane esančiame
name praėjusio amžiaus dešimto dešimtmečio pradžioje veikė
kavinė.
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Lukiškių aikštės likimo vingiai

Irena Andrukaitienė
Per visą šalį nuvilnijo atkurtos
Lietuvos šimtmečio šventės aidai.
Sostinė šią datą irgi paminėjo įspūdingai, tik, deja, iškilmių scenarijuje nebuvo vieno akcento – Lietuvos
valstybės aikštės statusą turinčios
Lukiškių aikštės.
Lukiškių aikštės istorija sena ir
permaininga: nuo Neries upės uosto teritorijos, apstatytos prekių sandėliais, iki reprezentacinės miesto
aikštės. Pirmą kartą Lukiškės paminėtos 1441 m. Lietuvos Didžiojo
kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio privilegijoje Vilniaus miestui.
Ilgą laiką tai buvo atokus Vilniaus
priemiestis, kuriame formavosi didelė turgavietė. Plečiantis miestui
ir XIX a. nutiesus šv. Jurgio (dabar
Gedimino) prospektą, Lukiškės
ima formuotis kaip miesto aikštė.
XIX a. pabaigoje aikštė tampa egzekucijų vieta. Vilniaus generalgubernatorius Muravjovas – korikas,
numalšinęs 1863 – 1864 m. sukilimą, įvykdo mirties bausmes sukilėliams.
Lenkams užėmus Vilnių, Lukiškių aikštėje sukilėlių atminimui pastatomas paminklinis akmuo. 1936
m., praėjus metams po J. Pilsudskio mirties, aikštė pavadinama jo
vardu. Sovietų Sąjungai okupavus
Lietuvą, šiai aikštei suteikiamas
Tarybų vardas, o nuo 1952 m. ji
tampa Lenino aikšte.
Atkūrus nepriklausomybę aikštei
sugrąžinamas jos istorinis Lukiškių
vardas, o 1999 m. Seimo nutarimu

tautos balsas
Vieną žiemos pavakarę suskambo telefonas. Pakeliu ragelį ir išgirstu verksmingą moters balsą:
- Tėveli! Mielas tėveli! Atsitiko
didelė nelaimė. Eidama iš darbo
kopiau laiptais ,o tuo pat metu kaip
patrakęs bėgo pro šalį vaikigalis.
Bėgdamas atsitrenkė į mane, aš jį
stumtelėjau ir jis nudardėjo žemyn.
Dabar tas snarglius vos gyvas, tampo kojas, o atlėkusi jo motina siau-

horoskopas
AVINAS. Jei negailėsite energijos
ir išradingumo, ne tik pasieksite gerų
rezultatų, bet ir atsikratysite neigiamų
emocijų. Galbūt rūpinsitės, kuo nustebinti dominantį asmenį. Tuo tikslu
ką nors pirksite, organizuosite.
JAUTIS. Labiausiai norėsis ramybės, atsipalaidavimo. Būtų gerai,
kad niekas nekvaršintų jums galvos ir
netrukdytų darbuotis vienumoje arba
leistų patinginiauti, ypač jei nekaip
jaučiatės, stokojate energijos.
DVYNIAI. Būsite aktyvūs, bet
vakarais jau vos pavilksite kojas.
Galimas kontaktas su žiniasklaidos
atstovais arba seniai matytais pažįstamais, gerbėjais. Pasistenkite suderinti
savo planus su galimybėmis. Vakarus
leiskite kuo ramiau ir jaukiau.

šiai aikštei, kuri jau nuo XVI a.
buvo svarbi Vilniaus gyvenime,
suteikiamas Lietuvos valstybės
aikštės statusas numatant memorialinę ir reprezentacinę jos paskirtį.
Ir nuo tada tai įsiplieksdamas,
tai prislopdamas vyksta politinis,
kultūrinis ir visuomeninis karas
dėl Lukiškių aikštės misijos įprasminimo. Surengtos ne vienos kūrybinės dirbtuvės aikštės meninio
sprendimo paieškoms, organizuotas ne vienas konkursas, pateiktas
ne vienas memorialo ar paminklo
projektas, tačiau iš mirties taško
taip ir nepajudėta, nes atsirasdavo
vienokių ar kitokių priežasčių, verčiančių pradėtą procesą stabdyti ir
kuriam laikui atidėti. Tokius sprendimus lėmė ir kilę įtarimai dėl proceso neskaidrumo.
Užsitęsusi Lukiškių aikštės istorija į memorialo projektų svarstymus įtraukė ir plačiąją visuomenę. Diskusija dėl aikštės likimo
tapo piliečių politinio susivokimo
ir gebėjimo mąstyti valstybiškai
patikrinimu. Susikovė dvi koncepcijos. Vieną iš jų būtų galima
įvardinti kaip siekiančią įprasminti valstybingumo idėją, šios
reprezentacinės aikštės centriniu
akcentu matanti aiškų bei visiems
suprantamą valstybės simbolį Vytį,
o kita – siekianti aikštės misiją liberalizuoti sukuriant joje neįpareigojantį rekreacinių erdvių pojūtį
ir pagrindiniu jos akcentu siūlanti
laisvai interpretuojamą simbolį.
Praėjusių metų lapkričio mėn.
Lietuvos kultūros ministerija paskelbė, kad jos ir Šiuolaikinio
meno centro surengtame konkurse
dėl Lukiškių aikštės memorialo
laimėjo skulptoriaus ir dizainerio
Andriaus Labašausko darbas. Jo
projekte siūloma aikštėje suformuoti partizanų bunkerį primenančią kalvą, kurios vienas šlaitas būtų
atgręžtas į Gedimino prospektą ir
užsibaigtų stačia siena – medžių
imitacija, o kiti šlaitai tolydžio že-

mėdami susilietų su aikštės plokštuma.
Kaip pats autorius sakė, kalva
simbolizuotų kovą, kuri vyko už
nepriklausomybę, o medžiai – erdvę, kurioje vyko kova, t.y. mišką.
Autorius teigė, jog pats žmonių
buvimas aikštėje – vaikščiojimas,
žaidimas kamuoliu, piknikavimas,
šunų vedžiojimas būtų lyg taikus
paveikslas, tarsi laisvės, už kurią
buvo kovota, atspindys.
Interpretacija abejotina. Pirmiausia simbolis turi turėti visiems
suprantamą ir atpažįstamą kurios
nors abstrakčios sąvokos ar idėjos
reikšmę. (Pvz., balandis – taikos
simbolis). O projekto autoriaus
pateikta kalvos (kaip kovos) ir medžio (kovos vyksmo vietos) simbolika yra subjektyvi, be paaiškinimo neatpažįstama. Be to, vargu
ar nuolaidūs kalvos šlaitai galėtų
asocijuotis su daugybe aukų pareikalavusia kova už laisvę.
Simbolis turi būti talpus. Partizanų bunkeris asocijuojasi su aiškiai
apibrėžtu laikotarpiu vykusia partizanine pokario metų kova. Tad
kaip į partizanų bunkerio simboliką įkomponuoti 1863 m. sukilimo
atmintį ir jo vadų Zigmanto Sierakausko ir Konstantino Kalinausko
kovą už laisvę? O kaip susieti su
1831 m. ir 1794 m. sukilimais, su
visų laikų žinomų ir nežinomų kovotojų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimu?
Pasirodo, kad šis diskutuotinas
projektas paskelbtas nugalėtoju
pažeidžiant Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymą.
Stilizuotą partizanų žeminę vaizduojantis memorialas sukurtas
ignoruojant Nekilnojamo kultūros
paveldo vertinimo tarybos akte
įvardintas Lukiškių aikštės vertingąsias savybes. Viena iš jų yra nuo
XV a. išlaikytas jos lygus paviršius. „Bunkeris“ suardytų aikštės
plokštumą, keistų jos reljefą.
Iškilus į viešumą šiam faktui

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė suskubo patikinti, kad vertingąsias savybes galima
būtų ir persvarstyti (!) atsižvelgiant
į projekto poreikius. Belieka paklausti Dž. Orvelo žodžiais – jeigu
visi yra lygūs (prieš įstatymą), bet
kodėl vieni visgi yra lygesni už kitus?
Šis kontroversiškas projektas ir
organizatorių noras kuo greičiau
pradėti jo įgyvendinimo darbus sukėlė nepasitenkinimo bangą visuomenėje ir pareikalavo atsakymų į
iškilusius klausimus.
Valdžios vyrai nei Vyriausybėje, nei Seime taip ir netarė aiškaus
žodžio ne tik dėl aštrias visuomenės diskusijas sukėlusio aikštės
sprendimo, bet ir dėl šio konkurso
sukeltų nepageidautinų padarinių
– visuomenės supriešinimo. Tik
prezidentūra reagavo laiku ir atsakingai: esant tokiai situacijai lieka
viena išeitis - reikia skelbti naują
konkursą, nes, pasak prezidentės
patarėjo vidaus politikai Mindaugo Lingės, „mums nereikia monumento susipriešinimui, mums reikia tokio memorialo, kuris vienytų,
simbolizuotų santarvę“.
Koks paminklas turėtų iškilti
istorinėje Lukiškių aikštėje, geriausiai nusako filosofo Krescencijaus Stoškaus žodžiai: „Paminklas
reikalauja pagarbos: surimtėjimo,
susikaupimo, pasitempimo, nusilenkimo, kepurės nukėlimo, atsiklaupimo, meditavimo ar net visų
ceremonialų atlikimo. Tokioms
funkcijoms atlikti reikalingi vertikalūs, tvirti ir ilgaamžiai, žmonių žvilgsnius ir jausmus į viršų, į
aukštį, į dangų keliantys statiniai.
Jei to nėra, nėra ir paminklo“.
Belieka tikėtis, kad kone dvidešimt metų trunkančias paminklo
paieškas svarbiausiajai – valstybės
aikštės statusą turinčiai Vilniaus
Lukiškių aikštei – galiausiai vainikuos sėkmė.

bingai keikiasi ir grasina iškviesti
policiją.
Ir vėl dejonės ir verksmas.
- Tik pinigais galiu išsigelbėti, o
aš jų neturiu. Tėveli, padėk!
- Baik verksmus ir sakyk, koks
tavo motinos vardas.
Po tokio mano klausimo telefonas nutilo. Ir taip jau nutinka
ne pirmą kartą. Dukrelės šaukia
nutrenkusios vaikus nuo laiptų,

sūneliai – aplamdę pėsčiuosius.
Panašūs skambučiai rodo, kad jaunystėje mano būta šaunaus mergišiaus. Tiktai kodėl jie nepasisako
motinų vardų? Juk man dabar būtų
įdomu sužinoti, kurios mano „buvusios“ išperėjo tokius elgetas ir
nevykėlius? Bet visi kaip susitarę
tyli. Slapukai.
Ostapo Benderio laikais po Rusiją bastėsi gausi leitenanto Šmidto
giminė. Kai jie susirinko į vieną
vietą, buvo suskaičiuota devyniolika dukterų ir dvidešimt vienas

sūnus. Dabar mano sąskaitoje dvi
dukrelės ir trys sūneliai. Iki Šmidto
dar toloka. Bet laikas bėga ir kiekvienu momentu galiu išgirsti telefone šauksmą –,, tėveli, gelbėk!
Padėk! ‘‘

VĖŽYS. Bus kupina darbų, pareigų. Profesinėje veikloje bus itin vertinama iniciatyva, o jei dalyvausite
darbo pokalbyje - daug balų duos originalumas bei visuomeniniai ryšiai ir
veikla. Intriguojamo pasiūlymo galite
sulaukti iš užsieniečio.
LIŪTAS. Jums nestigs ryžto ir
kompetencijos. Tikėtinas progresas
profesijos srityje, netikėta komandiruotė ar neplanuoti įspūdžiai kelionėje, naujos pažintys. Galite gauti originalių patarimų arba patys sublizgėti
originaliu požiūriu.
MERGELĖ. Mintys suksis apie
finansinius reikalus. Galbūt pavyks
išsiderėti palankesnes sąlygas verslui ar kreditui gauti arba netikėtai
sulauksite rėmėjų paramos. Bet
kuriuo atveju, verta pamėginti. Tik
nepasiduokite suktoms manipulia-

cijoms.
SVARSTYKLĖS.
Nuotykių
troškulio, draugiško solidarumo kupina metas. Gera bus ir darbuotis, ir
linksmintis, svarbu kad tik drauge su
kitais. Jums galbūt iškils pasirinkimo
dilema. Dėl brangių pirkinių tarkitės
su partneriu.
SKORPIONAS. Žada nemažai
pokalbių dalykinėmis ir finansinėmis
temomis. Galite išgirsti dominančią
žinią, susijusią su darbo paieškomis
ar sveikatos situacija. Vakarais nepatartina vienatvė - ieškokite kelio į
jums svarbaus asmens širdį.
ŠAULYS. Šaunus metas, palanki
ir darbui, ir draugiškiems susitikimams, įvairiausiems renginiams, romantikai. Žinoma, geriausiai seksis
tiems, kurie moka bendradarbiauti ir
apskritai mėgsta bendrauti.

OŽIARAGIS. Netingėkite padirbėti bei pasirūpinti įvaizdžiu. Pasistengus, galima neblogai užsidirbti bei kažkam padaryti gerą įspūdį
(ir tai bus naudinga). Vakare pažvalėsite, gausite peno emocijoms, gal
net būsite nusiteikę romantikai.
VANDENIS. Regis, jūsų nenuvils
dalykinės kelionės, intelektinė veikla.
Arba jūs kitų žmonių nenuvilsite, nes
būsite originalūs, išradingi, draugiški,
linkę organizuoti, telkti aplink save
žmones. Vienumoje šiandien ne kažin ką nuveiksite.
ŽUVYS. Gana produktyvus metas. Dalykinė veikla, verslas duos
apčiuopiamų rezultatų. Vakarai turėtų būti kupini kontaktų, pokalbių
arba susirašinėjimo. Jei esate pasiilgę
lengvo ir šilto bendravimo, liksite patenkinti.

Slapukai...

Bronius KARVELIS

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

specialistas pataria

Naujos
galimybės
gintis
Panevėžyje veiklą pradėjo Lietuvos administracinių
ginčų komisijos Panevėžio
apygardos skyrius, kuris
nagrinės gyventojų ir juridinių asmenų skundus dėl
valstybės ir savivaldybių
įstaigų ir pareigūnų priimtų
individualių administracinių aktų ir veiksmų (neveikimo) teisėtumo, taip pat
dėl šių subjektų vilkinimo
atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus.

Panevėžio apygardos skyrius
nagrinės skundus dėl tų valstybės ir savivaldybių institucijų,
kurios veikia Anykščių, Biržų,
Ignalinos, Kupiškio, Molėtų,
Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio,
Utenos, Zarasų rajonų, Visagino ir Panevėžio miesto savivaldybių teritorijose.
Lietuvos administracinių ginčų komisija yra nepriklausoma
ikiteisminė institucija, objektyviai, greitai, su mažomis išlaidomis sprendžianti kilusius
administracinius ginčus, taip
prisidėdama prie žmogaus teisių gynimo, šalių sutaikinimo
ir teisingumo vykdymo. Komisija – tai alternatyvi galimybė be administracinio teismo
išspręsti administracinį ginčą.
Kreipiantis su skundu į komisiją nereikia mokėti žyminio mokesčio, nagrinėjant skundą nebūtinas advokato dalyvavimas,
pareiškėjo atstovu komisijoje
gali būti bet kuris asmuo, turintis pareiškėjo išduotą notarinį
įgaliojimą, komisija skundą
išnagrinėja per itin trumpą terminą – 20 darbo dienų, komisijos sprendimas turi privalomąją galią. Komisijai teikiamas
skundas turi atitikti minimalius
reikalavimus, kurie nustatyti
Administracinių bylų teisenos
įstatymo 24 straipsnyje.
Lietuvos
administracinių
ginčų komisijoje ginčus nagrinėja Vyriausybės paskirti
valstybės pareigūnai, turintys
aukštąjį teisinį išsilavinimą ir
nepriekaištingą reputaciją.
Skundus Panevėžio apygardos skyriui galima teikti adresu
Respublikos g. 62, Panevėžys
(įėjimas iš Anykščių g. pusės).
Daugiau informacijos teikia
komisijos pirmininko pavaduotoja Panevėžio apygardos skyriuje Ieva Žentelytė, tel. +370
45 468655, el. p. ieva.zentelyte@vagk.lt.
-ANYKŠTA

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 – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.

Važiuojančius, nevažiuojančius automobilius, autobusus, visureigius.
Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Automobilius, kombainus, traktorius, metalo laužą.
Tel. (8-633) 60143.
Gyvuliai
Senus, traumuotus arklius ir kitus
galvijus. Išsiveža patys.
Tel.: (8-641) 03389, (8-613) 95120.
Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Agentas Algirdas – veršelius. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.

2018 m. vasario 20 d.

BRANGIAI
PERKAME MIŠKĄ

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

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

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

visoje Lietuvoje.
Įvertiname miško kainą.
Tel. (8-681) 60552.

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

Brangiai superkame

MIŠKUS

PERKAME

Perku pienines
veršingas telyčias.

Dainiaus firma

SUPERKA VERŠELIUS
auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

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

Skambinti tel. (8-655) 44667.

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

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.

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

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

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias

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

įvairūs

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

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

Kasame tvenkinius, valome ežerų pakrantes, melioracijos griovius ir atliekame kitus žemės kasimo
bei lyginimo darbus.
Tel. (8-698) 46745.

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

Paslaugos
Iškala raides. Gamina paminklus.
Lieja pamatus.
Tel. (8-648) 81663.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.
Kaminų remontas, mūrijimas, skardinimas. Kaminų įdėklai, pristatomi
kaminai. Skarda 0,6 -0,8 mm storio.
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.
Tel. (8-612) 36705.

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE kategorijų vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2018 m. vasario 22 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET
arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“
Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, (8-698) 70127.

parduoda

Kuras

Nebrangiai alksnines malkas kaladėmis, skaldytas, rąsteliais.
Tel. (8-630) 57490.
Malkas - beržines, alksnines. 3 metrų ilgio rąsteliais. Po 30 metrų veža
su miškavežiu. Brangiai perka mišką.
Tel. (8-619) 67120.

Kviečius, miežius, avižas, žirnius,
kukurūzus, įvairius pašarinius miltus,
sėlenas. Atveža.
Tel.: (8-611) 47343, (8-680) 96778.
Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567, (8-686) 80994.

siūlo darbą
Darbas Airijoje žemės ūkyje vyrams. Alga 2000 Eur.
Tel. (8-606) 40804.
Olandijos gamyklos šiuo
metu ieško darbuotojų

UAB „Anykštos
redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti

4 skirtingom pozicijom:
1) Klojinių dailidė;
2) Metalo konstrucijų
montuotojas/suvirintojas;
3) Gamybos darbinikas;
4) Vairuotojas (C kategorija)šiltinimo darbininkas
Apgyvendimas apmokamas, visi
mokesčiai mokami Olandijoje.
Dėl papildomos informacijos kreipkitės telefonu
+37065010701
arba jelena@eog.lt

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

Tel. (8-662) 50592.

gimė
Lėja ŠERMUKŠNYTĖ, gimusi 02 06
Urtė STAŠYTĖ, gimusi 02 17

Tele Loto Žaidimo data: 2018-02-18
Skaičiai: 54 21 35 70 18 33 75 72 52 57 59 05 69 45 56 44 38 43 49
42 11 63 55 02 41 34 74 10 12 25 16 53 36 29 13 09 64 01 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 37 58 26 23 03 46 48 06 17 22 (visa lentelė)
Papildomi prizai 0318940 “Toyota Rav4 Hybrid” 0392908 “Toyota
Rav4 Hybrid” 0417109 “Toyota Rav4 Hybrid” 0092851 “Toyota Rav4
Hybrid” 047*035 100 Eur 031*939 100 Eur 003*959 100 Eur 046*567
100 Eur 059*731 100 Eur 05**097 100 Eur 010*458 100 Eur 039*159
100 Eur 000*300 100 Eur 032*270 100 Eur 031*083 100 Eur 021*774
100 Eur 002*614 100 Eur 015*958 100 Eur 009*238 100 Eur 010*247
100 Eur 038*665 600 Eur 034*509 Pakvietimas į TV studiją 023*358
Pakvietimas į TV studiją 001*641 Pakvietimas į TV studiją 026*365
Pakvietimas į TV studiją

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.

Kita
Andrioniškio lentpjūvė - statybinę medieną, dailylentes, grindlentes. Atlieka pjovimo, džiovinimo,
obliavimo, transporto paslaugas.
Restauruoja, galanda diskinius pjūklus.
Tel. (8-687) 38239.
Adresas: Andrioniškis, Anykščių g. 1.

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:

A3 ir A4

dydžio plakatus.

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,
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46,
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
„Anykšta“ išeina
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
antradieniais,
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.
šeštadieniais.
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 2600 egz.				
Užs. Nr. 239
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien

Leonas, Visgintas, Eitvydė,
Aidas.

MOZAIKA

vasario 21 d.
Eleonora, Kęstutis, Žemyna,
Feliksas.
vasario 22 d.
Darvydas, Gintautė, Elvinas,
Margarita.
vasario 23 d.
Gantautas, Butvilė, Severinas,
Romana, Roma.

mėnulis

vasario 20-23 d. priešpilnis.

anekdotas

Kelių policininkas sustabdo automobilį.
– Jūsų dokumentai, tamsta vairuotojau.
– Prašau.
– Taip, dokumentai tvarkoje, o
gesintuvą turit?
– Taip, prašau.
– Gerai, o vaistinėlę turit?
– Taip, prašau.
– Gerai, o avarinį ženklą turit?
– Taip, prašau.
– Gerai, o apsauginę liemenę
turit?
– Taip, prašau.
– Gerai, rodos esate pareigingas
vairuotojas.
– Ačiū, gal jau galiu važiuoti?
– Ką gi, važiuokit, jei sąžinės
neturit…
***
Ateina jaunas fermeris pas savo
daktarą ir sako:
- Daktarėli, patarkit ką man daryt. Mano žmona visą laiką susiraukusi, visą laiką seksualiai nepatenkinta... Gal galit patart, kaip
reikėtų kad viskas būtų gerai...
- Tai gal tu iškart atbėgęs puoli
prie jos?
Fermeris:
- Na taip... O kaip kitaip?
Daktaras:
- Na ne... Taip negalima. Moteriai reikia švelnumo. Reikia ją
pabučiuot, paglostyt...
Fermeris:
- Tai kad aš laiko neturiu. Dirbu
labai daug.
Daktaras:
- Tai tu, kai būni laukuose, pasiimk šautuvą ir kai jau... tai iššauk.
Jinai ir atbėgs pas tave.
- O ar tikrai tai padės?
Daktaras:
- Patikėk, tikrai padės.
Susitinka daktaras su fermeriu
po mėnesio. Daktaras ir klausia:
- Nu, tai padėjo?
- Taip. Iš pradžių tai padėjo, bet
kai prasidėjo medžioklės sezonas,
tai aš jos daugiau nebemačiau...

„Lietuvos geležinkelių“
dovana Lietuvai - unikalus
Tautiškos giesmės skambesys
„Lietuvos geležinkeliai“ atkurtos
valstybės 100-mečio proga Lietuvai
įteikė originalią dovaną - pirmą kartą
istorijoje Tautiška giesmė suskambo
traukinių balsais. Unikalaus traukinių orkestro vadovu pakviestas tapti
žymus dirigentas Donatas Katkus, o
atlikėjais - „Lietuvos geležinkelių“
mašinistai, galingus lokomotyvus pavertę muzikos instrumentais.
„Sveikindami Lietuvą jubiliejaus
proga valstybei norėjome įteikti originalią dovaną, sukurti tai, ko iki šiol
nebuvo. Dar liepą visus traukinius
papuošėme Vyčiais, o artėjant Vasario 16-ąjai subūrėme unikalų traukinių orkestrą, sugrojusį Tautišką giesmę. Taip atliekamas Lietuvos himnas
skamba pirmą kartą istorijoje“, - sakė

sprintas
Biatlonas. Haanjos miestelyje
(Estija) vyko Baltijos taurės biatlono varžybos, kuriose dalyvavo
sportininkai iš Estijos, Latvijos,
Lietuvos ir Rusijos. Berniukų (iki
17 metų grupėje) 6 km sprinto
rungtyje trečiąją vietą iškovojo
Gytis Mikoliūnas. 10 km bendro
starto lenktynėse Gytis finišavo
penktas. Mergaičių (iki 19 m. grupėje) 10 km bendro starto lenktynėse antrąją vietą užėmė Laima
Banaitytė.

„Lietuvos geležinkelių“ generalinis
direktorius Mantas Bartuška.
„Iš visų mūsų turimų traukinių tiek keleivinių, tiek krovininių - turėjome atrinkti lokomotyvus, turinčius
skirtingos tonacijos signalus. Tai
išties nelengva užduotis, o jos rezultatas nustebino ir mus pačius - turbūt
niekas „Geležinkeliuose“ iki šiol
nežinojo, kiek skirtingų garsų ir intonacijų turi lokomotyvai. Vykdėme
ir muzikaliausių mašinistų atranką“,
- pasiruošimo užkulisius atverė M.
Bartuška.
Įstrigus akceleratoriaus
pedalui, amerikietis 70
kilometrų lėkė 150
kilometrų per valandą
greičiu
Įstrigus akceleratoriaus pedalui,
vienas Floridos valstijos gyventoKrepšinis I. Anykščių „KKSCElmis“ RKL B diviziono B pogrupio rungtynes vasario 16-ąją
namuose 68-77 pralaimėjo Kauno
„KM Perkūnui“. Tautvydas Jodelis
pelnė 18, Eligijus Sriubas -13 taškų.
Anykštėnai RKL B diviziono B pogrupyje yra paskutinėje, 12-oje vietoje (3 pergalės; 16 pralaimėjimų).
Krepšinis II. Vasario 16-ąją
Ukmergėje vyko mergaičių krepšinio turnyras, kuriame dalyvavo
Ukmergės 1-oji ir 2-oji komandos
bei Anykščių KKSC krepšinin-

Saudo Arabijoje moterims
bus leista dirbti tyrėjomis
Pirmadienį Saudo Arabijos prokuratūros atstovai pareiškė, kad į
darbą žinyboje bus priimamos tyrėjos, praneša „Interfax“.
„Laisvi tyrėjų etatai bus prieinami moterims“, - sakoma prokuratūros pranešime. Anksčiau šias
pareigas galėjo eiti tik vyrai.
Moterys, norėsiančios čia įsidarbinti, turės išlaikyti kelis egzamikės. Jaunosios anykštietės nugalėjo Ukmergės 1-ąją komandą 43:29 ir Ukmergės 2-ąją komandą
- 26:20. Turnyre savo kovingumu
ir taikliais metimais išsiskyrė Urtė
Stumbrytė (18 taškų ), Goda Bekintytė (16 taškų) , Gabija Kisieliūtė (14 taškų). Komandos kapitonė Samanta Esmantaitė tapo baudų
metimų konkurso nugalėtoja ir
buvo apdovanota asmeniniu prizu.
Futbolas. Vasario 10 dieną vyko
Anykščių kūno kultūros ir sporto centro salės futbolo turnyras

nus, joms taip pat bus reikalingas
teisinis išsilavinimas.
Saudo Arabijos sosto įpėdinis
princas Mohammedas bin Salmanas pastaruoju metu ėmėsi socialinių reformų, kuriomis, be kita ko,
siekiama aktyviau įtraukti moteris
į šalies visuomenės gyvenimą.
Pernai Saudo Arabijos valdžia leido moterims vairuoti automobilį.
Gvatemalos zoologijos sode
gyvenanti dramblė atšventė
57-ąjį gimtadienį
Dramblė Trompita Gvatemalos
miesto zoologijos sode sekmadienį atšventė savo 57-ąjį gimtadienį.
Ta proga jai buvo įteiktas 105 kg
sveriantis tortas iš bananų, obuolių, melionų ir morkų.
Dramble rūpinasi jos bendraamžis prižiūrėtojas Romeo „Tarzanas“ Lopezas. Abu jie pažįstami
nuo vaikystė, kai Trompita dar
dirbo cirke. 2008-aisiais ji grįžo
į zoologijos sodą, kur po 53-ejų
dramblės mirties tapo pagrindiniu
lankytojų traukos centru.
Tikrasis Trompitos gimtadienis
buvo šeštadienį, pripažino La Aurora zoologijos sodo rinkodaros
vadovė Ana Lucia Vasquez. Tačiau
šventę esą visada norima švęsti
sekmadienį, kad ją galėtų stebėti
kuo daugiau lankytojų, pirmiausiai
- vaikų.
Azijos drambliai vidutiniškai
sulaukia 48 metų amžiaus.
-ELTA
„Snaigė 2018“. Jame pirmąsias
savo rungtynes sužaidė jauniausieji Anykščių KKSC futbolininkai
(U-7), treniruotes pradėję lankyti tik nuo rugsėjo mėnesio ir
šio turnyro metu turėjo galimybę
išbandyti savo jėgas pirmosiose
rungtynėse. Dėl ligos negalėjus
atvykti Kupiškio sportininkams,
turnyre susirungė dvi Molėtų ir
trys Anykščių futbolo komandos,
kurioms teko sužaisti po ketverias
rungtynes. Pirmąją vietą laimėjo
anykštėnai, antrąją ir trečiąją vietas iškovojo Molėtų futbolininkai.

Laidinis telefonas virsta šviesolaidiniu internetu
Didžiausia šalies telekomunikacijų bendrovė „Telia“ pirmoji Baltijos ir Šiaurės šalyse savo tinkle pradėjo diegti įrangą, kuri žmonėms
leis net ir variniais laidais naudotis šviesolaidinio interneto spartai
prilygstančiu ryšiu. „Super VDSL“ vadinama technologija suteikia
galimybę varinėmis linijomis pasiekti iki 250 Mb/s spartą.
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jas automobiliu „BMW X5“ turėjo
kelias dešimtis kilometrų važiuoti
150 kilometrų per valandą greičiu.
Jį sustabdyti pavyko tik policijai,
praneša portalas „Vero News“.
Gautomis žiniomis, incidentas
įvyko savaitės pradžioje. Pagalbos tarnybai 911 paskambino toks
Josephas Cooperis, kuris pranešė,
kad važiuoja magistrale I-95 ir negali sustoti. Dispečerė pasiūlė kelis
būdus automobiliui sustabdyti, pavyzdžiui, įjungti neutralią pavarą
arba išjungti variklį, bet tai nepadėjo. Tada į problemos sprendimą
įsijungė policija. Pareigūnai kelis
sykius turėjo panaudoti „ežius“,
kol automobilis galiausiai sustojo.
Iki to laiko mašina jau buvo sukorusi beveik 70 kilometrų. Vairuotojas, kuris skundėsi krūtinės skausmais, buvo nugabentas į ligoninę.
BMW atstovai abejoja šios istorijos teisingumu, bet pasiūlė JAV
pareigūnams savo pagalbą tiriant
incidento priežastis.

Alchemikai šimtus metų bandė
paprastus metalus paversti auksu,
tačiau paaiškėjo, kad tai neįmanoma. Vis dėlto telekomunikacijų pasaulyje – tai gali nutikti. Nuo šiol
tuo gali įsitikinti privatūs ir verslo
klientai, kurių gyvenamąsias ar
darbo patalpas pasiekia tik fiksuotojo telefono linija.
„Lietuvoje „Telia“ turi šviesolaidinio ir mobiliojo interneto tinklą, kurio mums pavydi net Vakarų valstybės. Tačiau vis dar yra nemažai
žmonių, kurių namus pasiekia tik

fiksuotojo telefono ryšys. Nuo
šiandien mūsų siūloma „Super
VDSL“ technologija leis žmonėms
turėti įspūdingos spartos ir stabilų internetą net ir vario laidais. Tai
ypač aktualu žmonėms, gyvenantiems nuosavuose namuose mažesniuose miestuose ar gyvenvietėse“, – sako „Telia“ technologijų
vadovas Andrius Šemeškevičius.
Anūkėlis apsidžiaugtų
Kalbant paprastai žmonėms

suvokiama kalba tai reiškia,
kad nuo šiol ir varinis telefono
laidas gali tapti plačiais vartais
į patogesnį gyvenimą ir leisti
žmonėms neribotai naršyti internete, žiūrėti išmaniąją televiziją,
„YouTube“ įrašus ar žaisti kompiuterinius žaidimus. „Jei lėtas
senelių internetas buvo priežastis nevasaroti kaime, nuo šiol tokio pasiteisinimo gali ir nebelikti“, - juokavo A. Šemeškevičius.
Esminis „Super VDSL“ technologijos privalumas, lyginant
su 4G mobiliuoju internetu, yra
toks, kad interneto greitaveika
nepriklauso nei nuo oro sąlygų,
nei nuo prie bazinės stoties prisijungusių vartotojų skaičiaus.
Kokią interneto spartą su
S-VDSL technologija gali turėti
žmonės, priklauso nuo vieno dalyko: varinio laido ilgio, kuris jungia namus su „Telia“ pastote. Jei
laidas trumpesnis nei 700 metrų,
duomenų atsiuntimo greitis sieks
iki 250 Mb/s, o jei atstumas siekia 700–1200 metrų, sparta bus
iki 100 Mb/s. Maksimalus duomenų išsiuntimo greitis abiem
atvejais siekia 56 Mb/s.
Įrenginėjama etapais
visoje šalyje
Šių metų pradžioje etapais
skirtinguose Lietuvos vietose
pradėta diegti „super vario“ įranga suteiks galimybes naudotis
didele interneto sparta daugiau
kaip 70 tūkst. „Telia“ DSL linijas

turinčių gyventojų ir įmonių.
Naująją technologiją gali išbandyti ir užsisakyti tiek esami,
tiek nauji „Telia“ privatūs ir verslo klientai, turintys technines galimybes. Viskas, ko reikia, kad ši
technologija veiktų, yra tik tinklo
įrangos pakeitimas „Telia“ tinkle,
o pas žmones namuose atnaujinant maršrutizatorius.
Šiuo metu „Super VDSL“ technologija jau diegiama Alytuje,
Anykščiuose, Ariogaloje, Biržuose,
Elektrėnuose, Ignalinoje, Jonavos
rajone, Kauno rajone Vandžiogalos
miestelyje, Prienuose, Radviliškyje,
Raseiniuose, Šakiuose, Trakuose ir
Trakų rajone, Ukmergėje, Utenoje,
Tauragėje ir Vievyje. Artimiausiu
metu ji bus pasiūlyta Kretingos,
Palangos, Priekulės ir Salantų
gyventojams, o iki metų pabaigos
„Telia“ siūloma „Super VDSL“ technologija bus prieinama daugelyje
Lietuvos miestų ir gyvenviečių.
Vartotojams, kurių namus pasiekia fiksuotojo ryšio linija, bet
jie kol kas negali pasinaudoti
„Super VDSL“ paslauga, „Telia“
siūlo užsisakyti hibridinio tipo
internetą, kuris interneto greitį
padidina iki 100 Mb/s.
Daugiau informacijos apie
„Telia“ internetą visada galima
gauti paskambinus klientams
nemokamu telefonu 1817, užsukus į svetainę www.telia.lt
arba tiesiog užėjus į artimiausią
„Telia“ saloną jūsų mieste.
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