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Anykščiuose –
per 80 istorinių
motociklų

Rusija didelė valstybė, o Anykščiai
didelis rajonas
Sergejus JOVAIŠA, Seimo
narys: „...gal sekretorę meras
į Gruziją vežėsi norėdamas ją
paskatinti už gerą tarnybą...“

2 psl.
šiupinys
ANTANINĖS. Svajingą birželio
13-osios vakarą nuo 18 valandos
Rašytojų kalnelyje prie Antano Baranausko klėtelės skambės Antaninių
dainos ir guls pirmieji pradalgiai,
vyks Šv. Antano skulptūros sutiktuvės, apie vasaros kalendorines šventes ir Antaninių papročius pasakos
etnologas prof. Libertas Klimka,
šienpjovių dainas dainuos Vytenis
Jankauskas („Ugniavijas“) ir Laurita Peleniūtė („Pramočių giesmės“),
o šventę baigs tradicinių suneštinių
vaišių stalas ir pasisėdėjimai, Antanų
sveikinimai. Vyrai laukiami baltais
marškiniais, moterys – su vasaros žolynų puokštėmis bendram pynimui.

Šimtamete
garsi istorinė
gatvė

3 psl.
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Atgimusioje Mickūnų trasoje – pergalės
džiaugsmas ir skaudūs kritimai vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Sekmadienį, birželio 10-ąją, Mickūnų (Debeikių sen.) trasoje vyko Lietuvos motokroso taurės II etapo varžybos. Jose startavo 145 sportininkai motociklais ir keturračiais iš Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Estijos ir Baltarusijos. Mickūnų trasa lenktynininkų sulaukė po ketverių
metų pertraukos. Tiesa, varžybų džiaugsmą aptemdė avarija, po kurios sportininkas iš Šakių buvo išgabentas į Panevėžio ligoninę.

Prezidentas. Lietuvos visuomenės veikėjai ragina vieną iš Lietuvos
sąjūdžio kūrėjų, rašytoją, olimpietį
Arvydą Juozaitį dalyvauti 2019-ųjų
metų Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose. Kreipimąsi pasirašė ir anykštėnas istorikas Tomas
Baranauskas.
Maras. Birželio 2 – 8 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos
vertinimo institute ištyrus pristatytus šernų gaišenų ir skerdenų mėginius, afrikinis kiaulių maras (AKM)
buvo nustatytas 10 nugaišusių šernų
ir 11 sumedžiotų. 8 nugaišę šernai
buvo rasti Kurklių seniūnijoje.
Pranešimas. Šiandien Anykščių
rajono meras Kęstutis Tubis Seime
klausys Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinio
pranešimo.
Laiškai. Istorinės kelionės upėmis Anykščiai - Kaunas baidarės
„Chronus“ ir visos flotilės kapitonas
Raimondas Guobis savo odiniame
krepšyje, neperšlampamoje pakuotėje iš Anykščių į Ukmergę, Lapes
bei Kauną nugabeno trylika specialiu „Dausuvos“ spaudu pažymėtų
laiškų.

Nedaug trūko, jog traumas patirtų ir sužeistam lenktynininkui pagalbą teikę medikai.
Prestižines varžybas organizavo
verslininkas, Anykščių rajono tarybos narys Lukas Pakeltis. Prieš keletą metų perėmęs Mickūnų trasos
valdymą L.Pakeltis investavo nuosavas lėšas į trasos infrastruktūrą,

jo lėšomis organizuotos ir Lietuvos
motokroso taurės II etapo varžybos. Beje, Anykščių savivaldybė
renginį sėkmingai ignoravo - tarptautinės varžybos nebuvo anonsuotos savivaldybės informacijos

pateikimo kanaluose, valdžios
vyrų nesutikome ir varžybose.
Sekmadienio rytą treniruotėmis
prasidėjęs renginys baigėsi vėlų
vakarą. Dalis iš užsienio atvažiavusių sportininkų Mickūnų stovy-

Deivido Dilio restoranas atsidarys liepos mėnesį

klavietėje įsikūrė jau iš vakaro.
Komandinėje įskaitoje, tarp 26
klubų, varžybų nugalėtojais tapo
Utena Racing School.lt klubas.
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Deivido Dilio „Labirintų parke“ pastatytas savitarnos restorano pastatas. Šiuo metu montuojama įranga. Verslininkas tikisi,
kad liepos mėnesį restoranas duris atvers lankytojams.

Imtynės. Birželio 1 dieną Subačiuje vyko tradicinis vaikų imtynių
turnyras po atviru dangumi. Šiais
metais dėl apdovanojimų varžėsi
atletai iš Panevėžio, Kupiškio, Rygos
ir Anykščių rajono. Svorio kategorijoje iki 80 kilogramų anykštėnas,
Artūro Sudeikio auklėtinis Karolis
Varnas užėmė pirmąją vietą.

Atidaręs restoraną, Deivydas
Dilys perkels ir įėjimą į „Labirintų parką“, svečiai į parką
pateks pro maitinimo bloką.

D.Dilys aiškino, kad jo maitinimo įstaiga bus tokio tipo kaip
„Akropoliuose“ esantys „Delano“
ar latviškieji „Lido“. „Visas turistų autobusas turėtų spėti pavalgyti
per pusvalandį“ - sakė verslininkas.
Sriuba ir antras patiekalas turėtų
kainuoti iki 5 eurų.
„Labirintų parko“ savininkas
mano, jog Anykščiuose yra didelių
grupių greito pamaitinimo niša. Mat
nei viena iš mūsų miesto kavinių
nėra pajėgi greitai pamaitinti autobusu atvažiavusios grupės. „Manau,
kad turistai atvažiavę į mūsų miestą
skuba pamatyti kuo daugiau objektų, jiems gaila pietums sugaišti pusantros valandos“ - dėstė D.Dilys.
Pasak jo, net ir autobusų parkavi-

Po keleto savaičių „Labirintų parke“ pastatytas restoranas turėtų duris atverti lankytojams.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.
mas prie Anykščių miesto kavinių
dažniausiai yra keblus, tuo tarpu
„Labirintų parke“ autobusams vietos yra pakankamai. Jis mano, jog
galimybė „Labirintų parke“ pavalgyti prailgins ir jame praleidžiamą
pramogautojų laiką.
„Šis sezonas bus tik savotiškas

pabandymas. Matysime, kokie
žmonių srautai, kokios tendencijos.
Matysime, ką reikia tobulinti ir
tikimės, kad kitą sezoną jau bus
rimtas darbas“ - aiškino verslininkas. Pradžioje restorano veikla turėtų būti tik sezoninė, o sezoniškumas
apsunkina personalo paieškas.
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Anykščiuose – per 80 istorinių motociklų

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Birželio 9 dieną, šeštadienį, anykštėnai galėjo apžiūrėti per 80 istorinių motociklų. Mūsų mieste viešėjo tradicinio, jau šeštojo istorinės
dviratės bei triratės technikos gerbėjų sąskrydžio „Senas motociklas
2018“ dalyviai.

Vienas iš renginio eksponatų - milicijos „žiguliukas“.

Karinėmis vokiečių ir rusų uniformomis pasipuošę anykštėnai.
Senieji motociklai žiūrovų apžiūrai buvo išrikiuoti Anykščių
siauroje geležinkelio stotyje, paskui
miesto centre prie kultūros rūmų, o
vakarop senųjų motociklų kolona
patraukė į Niūronis.
Renginį organizavo Biržų senovinės technikos klubas „Ekipažas“
ir zanavykų krašto „Senųjų motociklų“ klubas.
Pasak klubo „Ekipažas“ prezidento Voldemaro Aišporo, istorinio motociklo statusas gali būti
suteiktas motociklui, pagamintam
mažiausiai prieš 30 metų. Kita sąlyga, jog to modelio gamyba turi būti
nutraukta mažiausiai prieš 15 metų.
Šiame sąskrydyje galėjo dalyvauti
tik „kantrūs“ senoliai, mat žygio dalyviai savo motociklais važiavo 100
kilometrų.
Motociklų gerbėjų sąskrydyje
vyravo įvairių modifikacijų čekiški
„Jawa“ motociklai (jų būta 22- iejų)
bei rusiški „IŽ“ (sąskrydyje dalyvavo 19). Žiūrovai galėjo pamatyti ir
vengriškų „Panonia“, čekiškų ČZ,

sunkiųjų rusiškų M72 ir „Dnepr“,
taip pat ir vieną kitą Vakaruose pagamintą motociklą.
Iš Anykščių senųjų motociklų
kolona pajudėjo Rokiškio link, o
sekmadienio vakarą kaimo turizmo
sodyboje vykusiame baigiamajame
renginyje buvo išdalinti prizai.
Autentiško, pagaminto iki 1965
m. motociklo prizą, kurį skiria vertinimo komisija, pasidalijo 1957 m.
laidos IŽ 49 vairavęs Raimondas
Žvinakevičius ir 1960 m. gamybos
KMZ 750 savininkas Tomas Rakauskas, o tokiu pat įvertinimu tarp
po 1965 m. pagamintų motociklų
pažymėtas 1971 m. laidos „Jawa
360“ sąskrydžiui pateikęs Tadeušas
Zdanovski.
Sąskrydžio rengėjų simpatijų
prizas atiteko vieną seniausių, 1937
m. gamybos NSU 501 motociklą
vairavusiam Romualdui Šalavijui.
Tų pačių metų laidos BMW R35 atvairavęs Tautvydas Šalavijus apdovanotas kaip seniausiojo motociklo
vairuotojas, o architektas iš Kauno

Apie pusė istorinių motociklų sąskrydžio dalyvių važiavo čekiškais „Jawa“ ir rusiškais „Iž“ motociklais.
Stanislovas Bartkevičius, vairavęs
BMW R71, pelnė sąskrydžio debiutanto prizą.
Bene labiausiai suinteresuotų
žiūrovų vertinamas geriausiojo restauratoriaus apdovanojimas, kurį
šiemet išsivežė 1939 metų gamybos
DKW NZ350 demonstravęs Valentinas Karalius, kuris, pasak kolegų,

užsakymų tikrai nestokos...
Itin retas buvusios Vokietijos Demokratinės Respublikos 1957 metų
laidos MZ BK350 motociklas, turintis dvitaktį opozitinį variklį, įvertintas puikiai restauruoto motociklo
prizu. Jį į sąskrydį atvairavo Edvins
Labeckis iš Latvijos.
-ANYKŠTA

Skriaudęs nepilnametę ir padegėjas išgirdo nuosprendį
Birželio 7 dieną dvidešimtmetį Anykščių rajono gyventoją teismas pripažino kaltu dėl pasikėsinimo išžaginti nepilnametę, svetimo turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu, fizinio skausmo
sukėlimo ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Jaunuoliui skirta
reali laisvės atėmimo bausmė.
Teismas anykštėną S. T. nuteisė
už pernai pavasarį įvykdytas nusikalstamas veikas. Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad S.
T. smurtavo prieš savo draugę ir
sukėlė jai fizinį skausmą. Negana
to, jis, panaudojęs smurtą, kėsinosi išžaginti nepilnametę, bet savo
kėslų neįvykdė, nes mergina sugebėjo apsiginti.

Kaimynai, išgirdę triukšmą ir
merginos pagalbos šauksmus, iškvietė policiją. Tuomet S. T. pabėgo. Pareigūnai išvežė nepilnametę
į namus, o tuo metu sugrįžęs S. T.
padegė nuomojamą butą, kuriame
gyveno. Vėliau jaunuolis teigė
tokiu būdu norėjęs nusižudyti. Atskubėję ugniagesiai jį iš degančio
buto išnešė, medikai vaikino gy-

vybę išgelbėjo. Tačiau jo sukelto
gaisro metu ugnis ir vanduo apgadino tris butus bei jame buvusį
turtą.
Ikiteisminį tyrimą šioje byloje
atliko Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, o jiems vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros 1-ojo
baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Ričardas Juozainis. Jis taip pat palaikė ir valstybinį kaltinimą šioje byloje.
Pasak prokuroro R. Juozainio,
nežiūrint savo jauno amžiaus, S.
T. per trumpą laikotarpį padarė

Temidės svarstyklės

kaime pastebėjo, kad atitraukus
duris buvo patekta į vidų. Iš sandėlio pavogtas kampinis šlifuoklis
WORX, 2 suktukai WORX, kampinis šlifuoklis KINPOW, kampinis šlifuoklis MAKITA. Padaryta
376 eurų žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vištos. Birželio 7-ąją nakties
metu iš ūkinio pastato Troškūnų
seniūnijos Raguvėlės kaime, Parko gatvėje, buvo pavogtos 35 vištos. Padaryta 280 eurų žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Smurtas. Birželio 8 dieną apie
18.00 val. Anykščiuose, Statybininkų g., moteris (g. 1972 m.)
(nustatytas 1,91 prom. girtumas)

iškeikė necenzūriniais žodžiais
bei smurtavo motinos (g. 1941
m.) atžvilgiu, sukeldama jai fizinį
skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Moteris sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
Konfliktas. Birželio 8 dieną
apie 19.50 val. Kavarsko seniūnijos Laviškio kaime, Ežero g., daugiabučio namo kieme, tarp neblaivių brolių kilusio konflikto metu,
vienas iš jų sugriebė, pargriovė ant
žemės, sudavė kelis smūgius kumščiu į veidą kitam broliui (nustatytas
1,76 prom.). Po įvykio įtariamasis
pasišalino, sulaikytas nebuvo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Sutuoktiniai. Birželio 9 dieną

Liudininkas. Birželio 8 dieną
apie 23.23 val. Svėdasuose, automobilių stovėjimo aikštelėje, sulaikytas prie automobilio „Mazda
323“ vairo sėdėjęs vyras (g. 1992
m.), kuriam nustatytas 1,75 prom.
girtumas. Liudytojas (g. 1999 m.)
nurodė, kad matė kaip šis vyriškis
automobilį vairavo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Vagystė. Birželio 3 dieną apie
11.00 val. vyras (g. 1973 m.), gyvenantis Svėdasų seniūnijos Bajorų kaime, nuvykęs prie sandėlio Svėdasų seniūnijos Daujočių

visą eilę nusikaltimų. „Nuo jo
nukentėjo nepilnametė mergina
ir niekuo dėti aplinkiniai gyventojai, kurių turtą suniokojo teisiamojo sukeltas gaisras“, – sakė
prokuroras.
Panevėžio apygardos teismas
birželio 7 dieną paskelbė S. T.
apkaltinamąjį nuosprendį ir skyrė
jam subendrintą 5 metų laisvės atėmimo bausmę, atliekant ją pataisos namuose. Jis taip pat privalės
atlyginti 6 tūkst. 510 eurų dydžio
turtinę ir neturtinę žalą nukentėjusiosioms.
-ANYKŠTA
apie 13.59 val. Debeikių seniūnijos Aknystų kaime, Dvaro g.
moteriai (g. 1994 m.) (nustatytas
3,13 prom. girtumas) konflikto
metu, sutuoktinis (g. 1982 m.)
(nustatytas 3,74 prom. girtumas)
du kartus ranka trenkė per veidą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Išgertuvės. Birželio 9 dieną
apie 21.20 val. Kurklių seniūnijos
Gudelių kaime moterį (g. 1974 m.)
(nustatytas 2,06 prom. girtumas),
išgertuvių metu kilus konfliktui,
sumušė sugyventinis (g. 1970 m.).
Po įvykio vyras pasišalino. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

spektras
Keliai. Vyriausybėje kartu su
savivaldos ir atsakingų institucijų
atstovais aptartas Kelių priežiūros
ir plėtros programos (KPP) įgyvendinimas. „Per dažnus vizitus
šalies regionuose vienas iš esminių klausimų yra keliai, jų būklė
ir priežiūra, bei žvyrkeliai. Turime
ieškoti būdų, finansavimo šaltinių, kaip padaryti, kad lėšos būtų
panaudojamos tinkamai, darbai
atliekami efektyviai. Savivalda
turi būti išgirsta ir tik identifikavus
kelių infrastruktūros problemas
galėsime pagreitinti procesus“, sakė Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.
Lydėjo. Praėjusią savaitę, birželio 4-10 dienomis, NATO oro
policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai 8 kartus
kilo lydėti tarptautinėje oro erdvėje
virš Baltijos jūros skridusių Rusijos Federacijos karinių orlaivių.
Pranešimas. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė prieš metinį pranešimą, kurį skaitys antradienį, pateikia svarbiausių pastarųjų metų
savo darbų apžvalgą. Prezidentūros išplatintoje D. Grybauskaitės
ketvirtųjų antros kadencijos metų
darbų apžvalgoje pateikiama vykusių vizitų, inicijuotų įstatymų
projektų, Seimui ratifikuoti teiktų
teisės aktų statistika bei svarbiausi
darbai, kuriuos inicijavo arba prie
kurių prisidėjo D. Grybauskaitė.
Prezidentės atliktų darbų ir pasiektų rezultatų apžvalgoje - kova
su sukčiais šalies viduje, siekis
stiprinti vaikų apsaugą, dėmesys
kariniam ir energetiniam valstybės
saugumui bei aktyvios užsienio
politikos dėka auganti tarptautinė
pagarba ir dėmesys Lietuvai.
Siūlymas. Seimo Sveikatos
reikalų komiteto narys Darius
Kaminskas mano, kad šiuo metu
akušerių bendruomenė dar nėra
tinkamai pasiruošusi teikti gimdymo priežiūros paslaugas namuose, todėl jis siūlo atsisakyti tokios
nuostatos įteisinimo. Seimo posėdžių sekretoriate jis įregistravo
tokį pasiūlymą Slaugos praktikos
ir akušerijos praktikos įstatymo
pakeitimo projektui. „Įvertinus visas aplinkybes, tarp jų ir neigiamą
akušerių bendruomenės nuomonę,
prieš įtvirtinant tokią teisės normą,
būtina neskubant gerai išdiskutuoti tokio reguliavimo privalumus
ir trūkumus, šiuo metu tikslinga
atsisakyti nuostatos dėl gimdymo
priežiūros paslaugos teikimo namuose“, - sako Seimo Valstiečių ir
žaliųjų sąjungos frakcijos narys D.
Kaminskas.
Byla. Penktadienį pradėjus nagrinėti politinės korupcijos bylą,
kaltinamieji reikalavo nušalinti tiek
prokurorą, tiek pačią teisėjų kolegiją. Dėl to teismas pasisakys birželio
15 dieną, 8 valandą, kai bus skelbiama nutartis. Byloje teisiamieji
siekia nušalinti tiek prokurorą Justą
Laucių, tiek ir visą teisėjų kolegiją.
„MG Baltic“ koncernas poveikiu
teismui kaltina ir prezidentę Dalią
Grybauskaitę. O Eligijus Masiulis
teigia, kad prokuroras šią savaitę
lankėsi Prezidentūroje, tad turėtų
nusišalinti. Prokuroras J. Laucius
po posėdžio žurnalistams teigė, kad
net jei jį nušalintų, „nepakeičiamų
prokurorų nėra“, tačiau advokatų
argumentai, kad jis yra šališkas, yra
nepagrįsti. Jis taip pat neigė E. Masiulio kaltinimus, kad jis šią savaitę
lankėsi Prezidentūroje.
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spektras

Kariai. Prezidentė Dalia Grybauskaitė po Varšuvoje vykusio Bukarešto devyneto susitikimo teigė,
kad Lietuvos interesas - kuo didesnis
JAV karių skaičius regione bei siekis, kad NATO vadavietės būtų kiek
įmanoma arčiau Lietuvos sienų. Prezidentė pabrėžė, kad Lietuva palaiko
Lenkijos siekį, kad jos teritorijoje
būtų dislokuojama nuolatinė JAV
tankų divizija. „Mums kuo daugiau
Jungtinių valstijų karių yra arčiau
mūsų sienos arba kažkur mūsų regione yra gerai, nes tai reiškia, kad,
reikalui esant, greičiau mus pasieks
pagalba“, - kalbėjo D. Grybauskaitė.
Keleiviai. Vilniaus oro uostas
šiemet greičiau nei per pusmetį aptarnavo 2 mln. keleivių. Bendrovė
pranešė, kad dumilijonąjį keleivį aptarnavo sekmadienį - mėnesiu anksčiau nei pernai. Pasak Lietuvos oro
uostų generalinio direktoriaus Mariaus Gelžinio, šiemet pirmojo milijono keleivių sostinės oro uoste buvo
sulaukta balandžio 2 dieną, o tai maždaug dviem savaitėmis anksčiau
nei 2017 metais. Per pirmus penkis
šių metų mėnesius keleivių srautas
Vilniaus oro uoste ūgtelėjo 17 proc.
Alga. Trišalė taryba antradienio
posėdyje turėtų priimti bendrą susitarimą, kokia turėtų būti minimali mėnesinė alga (MMA) nuo kitų
metų. Ją siūloma didinti 20 eurų, iki
420. Eltos kalbinti Trišalės tarybos
nariai darbdavių atstovai entuziastingai palaiko tokio MMA dydžio
siūlymą.
Sistema. Valstybinė mokesčių
inspekcija su Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė išmaniosios
mokesčių administravimo sistemos
(i.MAS) posistemio i.EKA sukūrimo
finansavimo sutartis. Tam ketinama
skirti 4 mln. eurų ES lėšų. Skaičiuojama, kad, sėkmingai įgyvendinus ir
laipsniškai vartotojams pateikus visas išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio i.EKA elektronines
paslaugas, bendra verslo sutaupoma
suma galėtų siekti beveik iki 60 mln.
eurų per metus.
Sausra. Ilgą laiką besitęsiantys
sausi ir karšti orai - lyg vulkano
išsiveržimas, nes nuo sausros neapsisaugosi, sako ūkininkai. Jie
taip pat akcentuoja, kad dėl sausros
kenčia ne tik augalininkystė, bet
ir gyvulininkystė - nėra kur ganyti
gyvulių. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, stichinė sausra
fiksuojama Lazdijų, Alytaus, Marijampolės, Trakų rajono ir Kalvarijos savivaldybių teritorijose.
Sirija. Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, per pirmuosius keturis šių
mėtų mėnesius dėl konflikto Sirijoje
savo namus buvo priversti palikti
daugiau kaip 920 000 žmonių. Tai
yra didžiausias skaičius per tokį laikotarpį nuo pilietinio karo pradžios
2011-ųjų kovą, pirmadienį Ženevoje
žurnalistams sakė JT pagalbos Sirijai koordinatorius Panosas Moumtzisas.
Susitiko. JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį atskrido į
Singapūrą, kur antradienį turi įvykti
istorinis jo ir Šiaurės Korėjos vadovo Kim Jong-uno susitikimas. Kiek
anksčiau sekmadienį buvo skelbiama, kad Kim Jong-unas atvyko į
Singapūrą ir susitiko pasikalbėti su
Singapūro premjeru.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Vaikų globos namų auklėtinius
robertas.a@anyksta.lt
apgyvendins butuose
Robertas Aleksiejūnas

Praėjusių metų pradžioje Aulelių vaikų globos namuose buvo
daugiau darbuotojų nei globojamų vaikų. Aulelių vaikų globos
namų direktoriaus Vaido Niauros 2017 metų veiklos ataskaitoje
nurodoma, kad įstaigoje buvo globojami 42 vaikai, o joje dirbo
51 darbuotojas.

Aulelių vaikų globos namų direktorius Vaidas Niaura šiemet sieks
mažinti ne įstaigos darbuotojų, o globojamų vaikų skaičių.
„2017 metais į Globos namus
atvyko 27 vaikai (15 vaikų atvyko iš biologinių šeimų, 1 vaikas iš
globėjų šeimos), išvyko – 23 vaikai“, - ataskaitoje rašo V.Niaura.
Vos vienas Aulelių vaikų globos
namų auklėtinis pernai paimtas
laikinajai globai. Du šių namų
globotiniai buvo įvaikinti, dar du
paimti nuolatinei globai. Į vaikų
globos namus pernai nesikreipė
nei vienas globojamų vaikų giminaitis.

2017 metais Aulelių vaikų globos namuose gyveno 4 globotiniai, kuriems nustatytas (dėl intelekto sutrikimų) neįgalumo lygis.
Specialiųjų ugdymosi poreikių
turėjo 22 globotiniai.
Pernai įstaigoje daugiausiai gyveno 10 – 17 metų vaikų – 32.
Pristatydamas gan gausų Aulelių vaikų globos namų darbuotojų kolektyvą, įstaigos direktorius
V.Niaura ataskaitoje juos ir išvardijo.

„Įstaigos struktūrą sudaro:
administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialiniam
darbui, ūkvedys, vyriausiasis buhalteris, ekonomistas, buhalteris,
raštvedybos ir personalo reikalų
specialistas), personalas, dirbantis tiesiogiai su vaikais (įstaigos
socialinis pedagogas, šeimynų
socialiniai darbuotojai, slaugytojas, socialinių darbuotojų padėjėjai dieniniam ir naktiniam darbui,
neformalaus ugdymo pedagogas,
psichologas) ir aptarnaujantis
(techninis) personalas (sandėlininkas, vairuotojas, pastatų ir
įrenginių priežiūros darbininkai,
valytoja, sezoniniai katilinės darbuotojai)“, - nurodė V.Niaura.
Aulelių vaikų globos namų direktoriaus V.Niauros, jo pavaduotojo bei vyriausiojo buhalterio
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pernai siekė 909 Eur. Pedagogų atlyginimai siekė 701 Eur,
socialinių darbuotojų – 648 Eur.
Pernai Aulelių vaikų globos namuose buvo vykdomos įvairios
veiklos. Vaikai dalyvavo baptistų bažnyčios renginyje Utenoje
„Amerikietiška kiaušinių medžioklė“. 15 globotinių vasarą buvo
išvykę prie Baltijos jūros.
Aulelių vaikų globos namai pasirašė bendradarbiavimo sutartį
su Lietuvos mėsinių galvijų au-

gintojų ir gerintojų asociacija dėl
dalyvavimo STEAM neformaliojo švietimo veiklos projekte „Stovi fabrikėlis ant keturių kojelių“.
Metų pabaigoje 9 Aulelių vaikų
globos namų vaikai dalyvavo socialinę atskirtį mažinančioje iniciatyvoje „Misija Laplandija“ ir kt.
2017 metais Aulelių vaikų globos namams iš Anykščių rajono
biudžeto gauta 445 763,18 Eur, iš
valstybės biudžeto - 27 900 Eur.
Iš valstybės biudžeto pernai vaiko
globos (rūpybos) išmokoms skirti
79 671,45 Eur.
Aulelių vaikų globos namus
pernai rėmė ir privatūs asmenys
bei verslininkai. Labdaros ir paramos fondas „Vienybė“ globos
namams skyrė 1 572 Eur, „Delfi“
dovanojo paslaugų už 4 719,80
Eur, Raimondo Juodiškio optika
padovanojo akinių už 298 Eur,
AB „Vilniaus pergalė“ už 391,40
Eur nupirko įvairių daiktų.
Šiemet Aulelių vaikų globos
namų direktorius V.Niaura užsibrėžė pertvarkyti Aulelių vaikų
globos namų bazę, toliau vykdyti socialinių globotojų paiešką
Anykščių rajone, perkelti vieną
šeimyną į bendruomeninius vaikų globos namus, vaikus apgyvendinant butuose ar namuose,
atitinkančiuose socialinės globos
normas.

„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.
komentarai

Rusija didelė valstybė, o Anykščiai didelis rajonas

Gegužės 24-28 dienomis Gruzijos Telavio mieste viešėjo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, jo sekretorė Jurgita Povilaitienė, patarėjas Dominykas Tutkus bei A.Vienuolio progimnazijos
direktorė Jurgita Banienė. Už mokesčių mokėtojų pinigus jiems
nupirkti lėktuvo bilietai, išmokėti komandiruotpinigiai, taip pat
jiems už dienas kelionėje priskaičiuotos ir algos.
Keturių Anykščių biudžetininkų penkių dienų kelionė po Gruziją rajono biudžetui kainavo apie 4000 - 5 000 eurų.
Pašnekovų klausėme, ką jie mano apie tokią delegacijos sudėtį.
Juk galbūt rajonui naudingiau į užsienio komandiruotę siųsti ne
mero sekretorę, o, tarkim, kurį nors Anykščių rajono tarybos narį?

Gal sekretorė
gerai sako
kalbas?

Saulius NEFAS, MRU profesorius, buvęs Anykščių rajono meras:

- Pirmiausia reikia atsakyti į klausimą - koks tos kelionės tikslas? Čia
tas pats, kas šeimai einant į svečius.
Dera į svečius vaikus vestis ar ne?
Jeigu tikslas savo vaikus supažindinti su šeimininkų vaikais, žinoma, dera. Tad šiuo atveju negaliu
komentuoti, nes nežinau Anykščių
delegacijos iškelto tikslo, nepažįstu sekretorės. Gal ji moka užsienio
kalbas, o gal labai gerai sako viešas
kalbas. Nematau baubo“.

Gal komandiruotė - paskatinimas už gerą
darbą?
Sergejus JOVAIŠA, Seimo

gerą tarnybą.“

Sekretorė irgi
žmogus!

narys:
- Su Seimo narių delegacijomis į užsienį yra važiavęs Kazimieros Prunskienės brolis, nežinau, kokios jo tikslios pareigos,
tik atsimenu, kad jis buvęs labai
naudingas. Techninis darbuotojas prižiūrėdavo, kad būtų laikomasi darbotvarkės, nepražiopsomi susitikimai, net pažadindavo,
jeigu kas pramiega. Gali būt,
jog Anykščių mero sekretorė
kelionėje taip pat turėjo svarbių
užduočių. Žinau, kad didžiųjų
valstybių vadovai Vladimiras
Putinas ir Donaldas Trampas į
užsienio keliones vežasi dideles
delegacijas, jose daug žmonių
iš personalo tarnybų. Nepamirškim, kad Anykščių rajonas taip
pat yra labai didelis. Kita vertus,
gal sekretorę meras į Gruziją vežėsi norėdamas ją paskatinti už

Leonas ALESIONKA, buvęs
Anykščių rajono meras:
- O kas čia blogo? Gal Anykščių mero sekretorė pasidalino
darbo patirtimi su Telavio mero
sekretore? Sekretorė irgi žmogus. Ji yra savivaldybės darbuotoja, o ne mero giminaitė. Kodėl
jai nenuvažiavus į Gruziją pasidomėti, kaip dirba gruzinai ir
taip pat su jais pasidalinti savo
patirtimi. Nieko blogo aš čia nematau, delegacija kaip delegacija.“
-ANYKŠTA

iš arti
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Atgimusioje Mickūnų trasoje - pergalės
džiaugsmas ir skaudūs kritimai

Lietuvos motociklų sporto federacijos atstovai (nuotraukoje kairėje federacijos prezidentas Robertas Benediktavičius) už renginį gyrė varžybų organizatorių Luką Pakeltį.

Austėja Tamulėnaitė (Nr 16) vienoje iš klasių pralenkė visus
vyrus.

Perspektyviausias jaunasis
Anykščių motociklininkas
Ugnius Liulys atstovauja
Utenos komandai.
(Atkelta iš 1 p.)
Šiam klubui atstovaujantis anykštėnas Ugnius Liulys 85 kub. cm.
motociklų klasėje finišavo 4-as. Trečias šioje klasėje finišavo Gediminas
Miežis iš Debeikių.
Pradedančiųjų klasėje, kur rungėsi
ir vaikai, ir suaugusieji jėgas išbandė
anykštėnai Adas Papievis, Izabelė
Repečkaitė ir Nerijus Jasikonis. Jis,
beje, yra geriausio Lietuvos lenktynininko Armino Jasikonio dėdė.

Mažiesiems
motociklininkams talkino ir jų tėveliai.
Atskirose klasėse varžybų nugalėtojais tapo lietuviai Eimantas Čepulis,
Marius Ragažinskas, Aldas Minkevičius, Austėja Tamulėnaitė, Erlandas
Mackonis ir Dovydas Karka. Eriks
Kauniss, Atis Breds, Dovis Ivanovs ir
Edvards Brencis iš Latvijos bei Mark
Rusetski iš Baltarusijos.
Varžybos neapsiėjo be incidento.
Trasoje susidūrus dviems keturračiams į ją nukentėjusių motociklininkų gaivinti atlėkė medikai. Tuo tarpu

Mickūnų trasoje varžėsi 145 lenktynininkai iš Lietuvos ir kaimyninių valstybių.

savaitgalio diskusija

Medardas: „O koks Lietuvos
dailininkas nupiešė šį paveikslą,tik
kunigai gali prisikabint,kad bažnyčios tvora pripaišyta.Geriau reikėjo
nepaišyti tvoros,o taip labai įdomu.“
Leonas Al.: „Sveikinu festivalio
Devilstone rengėjus ir plakatą sukūrusį dailininką. “Nešęs velnias
akmenį, didumo kaip gryčios...”.
Nieko geresnio turistams reklamuoti Anykščius niekada nebuvo sugalvota. Antanui Baranauskui tai tikrai
patiktų! Tikras esu, kad ir kunigai,
ir tikintieji su jumoru ir šypsenomis
šitą plakatą sutiks ir jokių problemų
nebus. Sėkmės visiems linkiu.“

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Portalo anyksta.lt skaitytojai įvertino
festivalio „Devilstone“ plakatą

Pasirodė šių metų festivalio „Devilstone“ plakatas, kuriame šiemet puikuojasi
Anykščių šv.Mato bažnyčia.Kaip
teigia festivalio organizatoriai, plakate viso labo pavaizduota senos legendos
interpretacija pagal „Devilstone“.
Kaip manote, ar teisingas pasirinkimas festivalio „Devilstone“ reklamoje naudoti religinius simbolius bei objektus ? O gal 10-ojo
festivalio organizatoriai ir vėl ieško priešpriešos su bažnyčia, siekdami sukelti skandalą ir taip sau pasidaryti pigią reklamą?
Liuks: „Liuks,žmonės su fantazija.Kad tokie žmonės dirbtų
svivaldybėje,tai tikrai padarytų turistinį miestą.“
999: „Aš manau, kad bandė
nupiešti, pagal sakmę, tas velnias
akmuo ir kita.. bet kam tas varnas
kryžių apverstą laiko, iš didelio rašto eita į kraštą. Taip kursto
nesantaiką tarp tikinčiųjų, nors
nežymiai bet kursto tie velniai....”
Juozas: „Lietuviškam folklore
velnias ir bažnyčia yra siejami retai,
dažniau pasakoma: “valdžia -velnio
nešta”. Įtariu, šio plakato kūrėjams
buvo įduotas ne tas adresas...
O jei rimtai, pasauly bažnyčia

ar kita šventykla karikatūriškai
pavaizduojama itin retai. Palietus tikinčiujų jausmus, pasekmes
neretai būna neprognozuojamos.
Netgi sovietiniais laikais, kuomet
bažnyčia buvo persekiojama ir
juodinama Anykščių personažai:
velnias, akmuo ir bažnyčia
vaizduojamame mene buvo paro-

iš paskos važiavę lenktynininkai nereagavo į trasos teisėjo ženklus, jog
lenktynės stabdomos, ir dar vienas
keturratis atlėkė į nukentėjusiuosius
ir jiems pagalbą teikusius medikus.
Labiausiai per šį incidentą nukentėjęs lenktynininkas išgabentas į Panevėžio ligoninę. Pirmadienio rytą jo
būklė buvo stabili, gyvybei pavojaus
nebuvo. Medikai per šį incidentą nebuvo sužeisti.
Trasoje neišvengta ir tokio rango
varžyboms įprastų kritimų. Po susidūrimo su motociklininku krito ir
varžybas filmavęs dronas.
Varžybų dieną žiūrovus ir sportininkus alino karšta saulė, trasa nuolat
buvo laistoma vandeniu. Veikė „Mandrų puodų“ ir „Dialvės“ maitinimo
taškai, buvo galima nusipirkti ir šalto
alaus. Pasak varžybas organizavusio
L.Pakelčio, renginyje apsilankė apie
1500 žiūrovų. „Ūpą numušė avarijos.
O šiaip viskas gerai“ – „Anykštai“
sakė L.Pakeltis. Visgi, dėl griūvimų
trasoje ir dėl incidento su keturračiais,
vargu, ar galima kaltinti varžybų organizatorius, panašu, jog tai buvo pačių
sportininkų klaidų pasekmė.
Paklaustas, ar atsipirko investicijos
į trasą, L.Pakeltis sakė, jog „noras organizuoti varžybas nedingo“. Tačiau,
pripažino, kad norint susigrąžinti į
trasą įdėtas investicijas, reikėtų surengti dar daug varžybų.
Paskutines dienas prieš varžybas
L.Pakeltis kone nakvojo Mickūnuose, tačiau sakė matąs, jog vis tiek
buvę smulkių organizacinių trūkumų.
„Šiek tiek nepaskaičiavome žiūrovų
srauto. Teko skubiai kviestis talkininkus, padėjusius platinti bilietus“ - aiškino varžybų organizatorius.

domi subtiliai ar netiesiogiai, o
dažniausiai- atskirai. Nei vienam
kūriny nemačiau velnio, sėdinčio
ant bažnyčios. Tai primityvu,
neskoninga ir įžeidu, beto, nieko
bendro neturi su mūsų kultūra.
Festivalio rengėjams linkiu susirasti vietą kur nors prie Rygos
ar Vilniuje- ten kultūra labiau
kosmopolitinė, o mūsų valdžia tuos
5000 eurų tegul atiduoda šio muzikos žanaro megėjams anykštėnams
nuvykti į festivalį svetur. Gražaus
savaitgalio”
Vaičiūnas: „Jeigu p. Juozui nepatinka renginiai ant Anykščių, siūlau
išvažiuoti pačiam į Rygą. Apart
nerišlių sapalionių nieko pasiūlyti
pats nesugebate. Seniai matoma
jūsų vizija, kad Anykščiuose
nevyktų ne tik renginiai kurie
garsina Anykščius per visą pasaulį,

bet ir infrastruktūra pritaikyta turizmui netinkama. Siūlykit alternatyvas, nes jūsų nuomonė tampa
destruktyvi ir neįdomi.”
R.Gižinskas: „Šia tema sulaužyta
daug iečių,tačiau festivalis tapo
neatsiejama Anykščių kultūros
dalimi.’’Devilstone ‘’ žinomas netik Lietuvoje,bet ir Europoje.Kosmopolitizmo muzikoje ir aplamai
kultūroje niekada neišvengėme
ir
neišvengsime.Reklamasavivaldybės reikalas.Tvirtinti ar
netvirtinti jos formatus,jos kompetencija.”
Aš: „Šis plakatas tikinčiųjų
menkinimas. Jeigu būtų pas musulmonus, patys žinote kuo viskas
baigtųsi. (Paryžius ir t.t.). Didžiulė
nepagarba. Man baisu.”
77: „toks šedevras turėtų kabėt
mieste iki 20 akmens jubiliejaus”
Gdr: „Labai geras plakatas.
Negėda turėtų būti tokį užkabinti
ir pačiam klebonui ant paradinių
bažnyčios vartų.”
-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.

šimtas istorIjų
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Šimtamete garsi istorinė gatvė
Svėdasuose, kelių sankirtoje ties turgumi nuo pagrindinės Juozo
Tumo - Vaižganto gatvės atitrunka nedidžiausia, tačiau istoriškai
labai svarbi Ežero gatvė. Nedidelė, per kalno kupetą į pakalnę,
Beragio ežero link vedanti, kadaise dar ir žydų ulytėle vadinta.
Versliųjų mūsų bendrapiliečių jau seniai nebeliko, tačiau ši gatvė
miestelyje ypatinga dar ir tuo, kad čia gyvena seniausia gyventoja - prieš kelias dienas šimto metų jubiliejaus slenkstį peržengusi
Fausta Merkytė - Palskienė.

Dainuojanti Šimtmečio šimtametė Fausta Palskienė.
Žydų ulytėlė
Vienas Dievas težino, kodėl svėdasietiškąja Jeruzale, žydų, gyvenusių
miestelyje, centru tapo ši nedidelė
gatvelė. Joje gyveno didžioji dalis iš
bene 250 mūsų miestelyje gyvenusių verslių, vieningų ir giliai tikinčių
bendrapiliečių. Miestelio patriarchas
Bronius Neniškis sakydavo, net vinį
įkalęs ar ką prikalęs, kad dabar laikys
taip tvirtai, kaip išrinktosios tautos
vaikų tikėjimas – „žydų viera“. Jie
buvo vieningi, savo tautiečiams visur ir visada padedantys. Jei tik kokia
nelaimė bendruomenės narį ištikdavo, tuojau per visas trobas pereidavo
nendrę rankoje laikantis vyras ir surinkdavo aukų, kuriomis paremdavo
nelaimėlį. Visi aukodavo, nes žinojo,
kad jei juos neganda užgrius, tai visi
vieningai ir jam pagelbės. Giliai ti-

kintys, šeštadienio šventumą užlaikydavo vieningai. Čia netoli viena kitos
stūksojo net dveji aukšti, neįprastų
formų maldos namai - sinagogos. Seniai pasakodavo, kad vienoje melsdavosi, o antrojoje į ritinius susuktas
toras ir kitus šventus raštus bei knygas laikydavo. Neva sinagogoje susirinkę žydai prekybininkai vieningai
sutardavo, kokias svarbiausių prekių
kainas palaikyti.
Pačiame gatvelės pakraštyje, pačiame slėnyje buvusi ir žydų pirtis,
kurioje už sutartą mokestį gyvenimo
dulkes nusiplauti ateidavo ir lietuviai.
Sumaniai įrengta, su viduje buvusiu
šuliniu ir baseinu - pernelyg įkaitus
atsigaivinti. Visas žydiškas paveldas
pokario dešimtmečiais buvo nušluotas nuo žemės paviršiaus, pastatyti
nauji trobesiai, tik buvusi žydų mokykla, nedidžiausiu mediniu namu

tebestūkso. Kilusi mintis buvo
Moškei paminklėlį pastatyti - sėdi
sau barzdotas, skrybėlėtas žydas ant
suolelio, į silkių statinaitę atsirėmęs,
tarsi kviečia stabtelėti, prisėsti, pamąstyti, gyvenimo prasmę suvokti.
Kiti laikai, kiti reikalai
Pranas Kovas, kuris kasdien senatvės spaudžiamus sąnarius mankštindamas tuo pat metu po miestelio
gatves pirmyn atgal žirkliuoja ar net
tolėliau dviračiu rieda, vis prisimindavo, kad ir jam teko Ežero gatvėje
gyventi. Buvę čia senelių namai.
Ir kaip keistai jam atrodydavo, kad
kokia tik kariuomenė pro Svėdasus
bežygiuodavo, tai vis jų namuose
apsistodavo, kokį štabą ar kitokią
vadavietę įsirengdavo. Mat sodybą
tikriausiu žaliu skėčiu nuo pašalinių
akių iš šono ar viršaus dengė didžiuliai senmedžiai, liepos šimtametės. O
kariuomenės gi veik visados frontų
linijas vasaromis stumdydavo. Tad
stovėjo čia ir rusai, ir vokiečiai.
Mylimoje vietelėje, senus trobesius nugriovė ir sau jau naujus namus pasistatė Prano brolis Vytautas
Kovas. Apsukrus vyras daugybę
metų Svėdasų kolchozui vadovavęs, ūkį į milijonierių gretas išvedęs,
savo sprendimais neatpažįstamai
Svėdasų miestelio veidą pakeitęs.
Netoliese, po senomis liepomis
stūkso istorinis Matuliauskų namas.
Jo savininkas buvęs inteligentiškas
ir sumanus vyras, daugybę metų
tarnavęs miestelio pašte laiškanešiu. Pasistatęs didelius erdvius namus, čia vykdavo nuolatiniai jaunimo suėjimai, daugybėje tarpukario
fotografijų užfiksuota gražioji veranda. Patogi vieta čia buvo rinktis,
nes šeimininkai mielai priimdavo ir
ypač visiems tiko ir su visais sutikti
gebėjo jo dukra Valerija. Ji ir ištekėjo už Matuliausko, tad pavardės
veik nepamainė, o savo ilgą gyvenimą nugyveno tėviškės namuose iki
pat gilios senatvės išlikdama viena
elegantiškiausių miestelio moterų.
Stovėjo kadaise čia ir pati mažiausia trobelė, gyveno čia ir sumanusis
kino meistras Kazys Morkūnas, kuris gebėjo kelti kultūros lygį, nuolat
gaudavo ir demonstruodavo pačius
naujausius ir geriausius filmus.
Nūnai gatvelė vis gražėja, tai kažkas naują stogą uždengė, tai sodybą,
kiemą atnaujino. Pasak čia gyvenančio verslininko Robero Zupkos,
tai bene pati jaukiausia ir labiausiai
apgyvendinta, ramiausia, patogiausia gatvė miestelyje.  
Apie Pranutę

Skarute pasirėdžiusi, visuomet supratinga, sąmojo pilna bei visur pritampanti Pranutė Puzelienė.

tautos balsas

Paštas varo į neviltį

Gyvenu Kurklių seniūnijoje,
vienkiemyje. Po klubo operacijos
- menkai vaikštau. Turiu problemą,
kuri, regis, labai paprasta, bet pasi-

rodo - sunkiai išsprendžiama.
Bankas man siunčia pranešimus,
bet jų paštu negaliu gauti, nes paštininkas į namus jų neneša. Reika-

Raimondas GUOBIS

Ji tarsi gyvas sidabras... Atitekėjo
čia jau gerokai po karo, atėjo į mūsų
miestelį nuo Kamajų. Prigijo, pritapo, pačia tikriausia ir visiems mieliausia, nuostabiausia svėdasiške
tapo. Kas gi nežino Pranutės..? Juk
visur su šypsena, su sąmoju, suranda žodį ir jaunam, ir senam, ir dar
visai vaikui. Visi jos bičiuliai, visų
reikalais ji pasidomi, išklausyti ir ką
nors išmintingo patarti geba. Daug
jaukaus supratimo joje.
Gilaus ir tvirto tikėjimo kupina.
Pamenu, kai vienais metais klelaujama, kad prie pagrindinio kelio būtų įrengta pašto dėžutė. Na,
pabandžiau, galvoju, jog kaip nors
tą dėžutę pasieksiu... Žiūriu, kitą
dieną, jos nėbėra.
Prašiau paštininko, kad man
skirtus pranešimus atiduotų netoli

Susikaupusios gėlių barstytojos - Fausta Merkytė (kairėje) ir
Ona Neniškytė – iškilmingoje bažnytinėje procesijoje dar prieš
1930 – uosius.
Autoriaus nuotr.
bonas Vydas Juškėnas pakvietė pamaldžiuosius, ypač jaunimą naktį
prieš Šv. Velykas bažnyčioje budėti,
melstis, kad nei valandėlei šventovė
neištuštėtų, kad nei valandėlei nenutrūktų iš čia sklindanti prisikėlimo
laukiančiųjų malda. Tačiau tuoj po
vidurnakčio paslaptingų sutemų apgaubti maldos namai ištuštėjo, o pasiryžimą, priesaką išgelbėjo Pranutė
Puzelienė su tokia pat pamaldžia
bičiule Milda Kučiene. Ir kokios laimingos jos buvo po švento nemigo
nakties jau po Šv. Mišių išeinančios
pro šventoriaus vartus. Daugybė stebuklingų dalykų nutiko, apie juos tereikia pasakoti, iš jų mokytis...  
Apie Šimtmečio šimtametę
Ypatingas sutapimas - šiemet Svėdasai švenčia ne tik modernios Lietuvos respublikos atkūrimo, tačiau ir
seniausios miestelio gyventojos šimtmetį. Tie šimtmečiai ir man galvą
susuko - neapsižiūrėjęs tik straipsnio
apmatus į redakciją pasiunčiau, o tie
ėmė ir atspausdino. Ech, ech...
Fausta Merkytė - Palskienė gimė
1918 - iais, paskutiniąją pavasario
dieną ir ta diena jai buvo lemtinga,
lėmusi ilgą ir prasmingą gyvenimą.
Vardas ne visai įprastas, gal net senąsias Vakarų Europos legendas
menantis, o taip pat primenantis ir
jos tėvelį, vokiečių kareivį Zigfridą.
Pasaulį mergaitė išvydo Liepagirių
dvare, mat ten tuo metu jos motina gyveno. Taip jau likimas lėmė,
kad jauna moteris išvyko gyventi į
Kauną, o mergaitė pasiliko jaukioje
senelių globoje. Gyvenę jau smagių
įdomybių kupiname Svėdasų miestelyje. Guvus, imlus, gabus buvęs
vaikas. Mokykloje - energinga, stropi ne tik moksluose, bet ir pirma dainuoti, pirma vaidinti.
Gebėdavo mažuosius uždegti,
sudominti patriotiškasis mokytojas
Jonas Butkus. Pastebėjo ją ir globoti

gyvenančiam sūnui. “Negali, draužiama” - man aiškino paštininkas.
Atrodo visai neudėtinga problema,
tačiau, pasirodo, jos išspręsti neįmanoma. Net ir bankas, iš kurio gaunu

ėmė didysis Svėdasų kultūros darbininkas, vargonininkas Petras Vinkšnelis. Jis vis laukė, kada mergaitei
sukaks dvylika metų, tokio amžiaus
pakako, kad galėtų pradėti giedoti
bažnytiniame chore. Ten patekusi
Fausta labai greitai visas giesmes
perprato, dažnokai pagiedodavo ir
solo partijas. Kanklių orkestrėlis dar vienas masalas. Labai norėjo
groti, bet pirkti instrumentą brangu,
o atliekamų pinigų nebuvo, tai vargonininkas jai leido kankliuojančioms draugėms mandolina pritari.
Ištekėjusi bene šešiolikos - negalėjo gerokai vyresnio, karštai mylinčio
vyro atstumti. Vienas po kito gimė
vaikai. Pokariu vyrą areštavo, išgabeno į Sibiro lagerius, tad reikėjo daug
sumanumo, darbštumo vienai su pulku vaikų išgyventi. Daugybę metų
gyvenę senojoje špitolėje, linksma
tarp daugybės įdomių kaimynų ten
buvę, vėliau įsirengė savus namelius jau Ežero gatvėje. Kaip dabar
prisimena senolė Fausta Palskienė ir
varguose, ir džiaugsmuose gelbėjo
linksmas būdas, sumanumas ir nuolat lydinti daina. Apie Faustos siūtus
drabužius iki šiolei svėdasiškiai prisimena... Gebėjusi pačius madingiausius drabužius pasiūti. Ypač ji įtiko
gražiai atrodyti norinčiam jaunimui.
Gal penkias dešimtis metų buvusi ir
bene svarbiausia legendinio Svėdasų
etnografinio ansamblio dainininkė,
gebėjusi ir puikiausių svėdasietiškų
legendų apie Beragį ar Alaušą paporinti. Maža, judri, linksma - visiems
tikusi ir patikusi. O kai uždainuodavo
savo mėgstamiausią: „Oj tu eglala...“
Dabar iš trobos jau veik neišeinanti, dukrų globoje, savo atsiminimuose ir maldose gyvenanti. Daug gėrio
aplinkiniams paskleidusi, didžiuliu
pulku savųjų turtinga. Juk išauginusi
penkis vaikus, iš jų pulkelis anūkų ir
dar didesnis pulkas proanūkių bei du
proproanūkiai. Viena iš mažiausiųjų
Faustos vadu pakrikštyta.

pranešimus, nemato išeičių, patarė
kreiptis į “Anykštos” redakciją.
Regina ALEŠIŪNIENĖ
iš Kurklių seniūnijos

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“
(8-381) 5-82-46.
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Kas yra lęšio grūdas?
Apie „Čečevicą“.

Leonas ALESIONKA
Štai jau dvidešimt aštunti metai,
kaip Lietuvoje birželio 14 dieną iškeliame vėliavas su gedulo kaspinu
ir minime Gedulo ir vilties dieną.
Atmintina tai diena: 1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į
Sibirą. Iš viso išvežta apie 18 500
žmonių, kurių didžioji dalis vežti
į tremtį, kiti – į GULAG’o stovyklas. Buvo ištremta daug to meto
politikų, kitų visuomenės veikėjų,
tarp kurių ir antrasis Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras
Stulginskis. Atėjo laikas ir eilinių
žmonių tremčiai. Ir tų, kurie nestojo į kolūkius, kurie turėjo valakus
žemės, kaip ir tų, kurie miškuose
slėpėsi nuo mobilizacijos į Raudonąją armiją, ginklu priešinosi Stalino valdžiai po karo. Nekartosiu čia
žinomų istorijos faktų. Apie juos
daug rašyta, kalbėta ir tebekalbama.
Aš ne istorikas. Aš tik žmogus, kuris domisi ir stengiasi suprasti. Todėl štai ką jums papasakosiu.
Antrą valandą nakties, 1944 vasario 23-ąją, visoje tuometinės Čečėnijos – Ingušijos Autonominės
tarybinės socialistinės respublikos
teritorijoje prasidėjo masinė šių
tautų deportacija į Kazachstaną ir
Kirgiziją. Kodėl?
TSRS Aukščiausiosios tarybos
prezidiumas taip motyvavo šių tautų totalinę deportaciją: „Didžiojo
Tėvynės karo laikotarpiu, ypač vokiečių fašistų kariuomenių veiksmų
Kaukaze metu, daugelis čečėnų ir
ingušų išdavė Tėvynę, perėjo į fašistinių okupantų pusę, stojo į tas jų
diversantų ir žvalgybininkų eiles,
kurias vokiečiai permesdavo į Raudonosios Armijos užnugarį, sudarydami vokiečių nurodymu ginkluotas
gaujas kovai su tarybų valdžia, taip
pat atsižvelgiant į tai, kad čečėnai
ir ingušai dalyvavo ginkluotuose
išpuoliuose prieš tarybų valdžią,
būdami neužimti sąžiningu darbu,
vykdė banditiškus išpuolius prieš

horoskopas
AVINAS. Jausite aplinkinių
susidomėjimą jūsų idėjomis. Tačiau bet kokie reikalai eisis kaip iš
pypkės, jei su jumis bendraus vien
bendraminčiai. Kitu atveju, teks išeikvoti energijos, ginant savo nuomonę bei kažkiek keisti planus.
JAUTIS. Palanku tvarkyti pinigų ir verslo reikalus. Tik elkitės
garbingai, nesinaudokite tarnybine
padėtimi, negadinkite savo reputacijos. Galbūt jus prisimins seniai
pamiršti žmonės arba ką nors iš jų
netyčia susitiksite.
DVYNIAI. Būsite labai jausmingi, emocionalūs, išsiilgę žmogiškos šilumos. Sąžiningiems
seksis geriau nei linkusiems išsisukinėti ir veidmainiauti. Keistų

kaimyninių sričių kolūkius, plėšė
ir žudė tarybinius žmones.“ Toks
ilgas tekstas. Ar tau, skaitytojau, jis
nieko Lietuvoje neprimena?
Ne vien tik tai tapo totalaus abiejų tautų trėmimo priežastimi. Sudėtingi čečėnų bei ingušų santykiai
su Stalino valdžia buvo ir iki karo.
Iki 1938 metų niekaip nesisekdavo
vykdyti sistemingo čečėnų – ingušų
šaukimo į armiją. Kasmet buvo pašaukiama tik apie 300 – 400 žmonių. Po to šaukimas į karinę tarnybą
buvęs padidintas, o 1940 – 1941
metais tapo visuotinis. Tiek čečėnai,
tiek ingušai vengė armijos, nėjo tarnauti sovietams. Štai 1941 metais,
iš rugpjūtį pašauktų 8000 žmonių
dezertyravo 719. Tų pat metų spalį iš 4733 pašauktų 362 išsisuko
nuo tarnybos. O 1942 metų sausį,
formuojant nacionalinę diviziją pavyko pašaukti tik 50% divizijos sudėties. Tų pačių 1942 metų kovą iš
14576 asmenų dezertyravo arba nuo
tarnybos išsisuko 13560 vyrų, kurie
perėjo į nelegalią būklę, išėjo į miškais apaugusius kalnus ir prisijungė
prie ten veikiančių gaujų. Štai 1943
metais iš 3000 neva savanorių dezertyrais tapo 1870 asmenų. Taigi,
dėl masinio dezertyravimo nuo karinės tarnybos 1942 metų pavasarį
čečėnų – ingušų šaukimas tarnauti
buvo atšauktas. Taip L.P.Berijai
savo raporte rašęs saugumo komisaras B.Z.Kobulovas. Jo duomenimis respublikoje dar buvę 38
religinės sektos. Jos jungusios apie
20 tūkstančių narių – hierarchijos
pagrindu organizuotų musulmonų
miuridų brolijų. „Jie vykdo aktyvią
antitarybinę veiklą, slepia banditus,
vokiečių parašiutininkus,“- rašė
B.Z.Kolubovas.
Prasidėjus karui Čečėnijos - Ingušijos teritorijoje „bandų“ veikla
aktyvėja. 1941 spalyje įvyksta du
sukilimai prieš Stalino (TSRS)
valdžią. Jų vadai sukuria laikinąją
vyriausybę ir savo pareiškimuose
Hitlerį vertina kaip sąjungininką
kovoje su Stalinu.
Frontui artėjant šios jėgos dar labiau aktyvėja. Per rugpjūtį – rugsėjį
visose kalnuotose srityse paleidžiami kolūkiai, prie sukilėlių prisijungia
tūkstančiai žmonių, tarp jų ir dešimtys tarybinių funkcionierių. O kurgi
jiems dėtis? Gal aš visų kitų detalių
nebevardysiu. Jų apstu. Toliau tokia
padėtis nebegalėjo būti ir vystytis.
Stalinas tai suprato. Dešimčių tūkstančių gerai ginkluotų, su fašistais

kolaboravusių tuometinės valdžios
priešų savo užnugaryje laikyti niekas nesiruošė. Arba – arba!
Ir todėl antrą valandą nakties
prasidėjo gerai organizuota, paruošta stambiausia deportacijos
operacija „Čečevica“ - „Lešio grūdas“ lietuviškai. Pats Lavrentijus
Berija jai vadovavo ir įvertino kaip
sėkmingą. Per parą iš namų paimta
ir išvežta 333 739 žmonės, sugrūsti
į gyvulinius vagonus 176 950 asmenys. Skaičiai būtų buvę dar didesni,
bet pamaišęs vasario 23 naktį iškritęs gausus sniegas. Nepaisant to,
iki vasario 29-osios sugrūdo į vagonus ir ištrėmė 479 479 žmones:
91 250 ingušus ir 387 229 čečėnus.
Tuomet niekam nebuvo svarbu,
kad toli gražu ne visi čečėnai ir ingušai buvo tų „antitarybinių bandų“
nariais. Ką gi ten veikti seneliams,
vaikams, ką sergantiems? NKVD
įskaitoje Čečėnijos – Ingušijos respublikoje buvo 150 – 200 tų minimų ,,bandų“ ir 2-3 tūkstančiai jų
narių. Tai apytiksliai tik 0,5% visų
Čečėnijos gyventojų. Juk per karą
iki 1945-ųjų sausio respublikoje
buvo likviduota 55 ,,bandos“ ir 973
banditai. Areštuota 1 901 banditai,
fašistai ir jų bendrininkai. Tokia
buvusi L.Berijai žinoma jo kadrų
surinkta statistika. Tai kodėl nutarta
ištremti visus abiejų tautų žmones?
Visus! Nubausti tautas...
Deportacija nevyko sklandžiai.
Duomenys netikslūs, bet teigiama,
kad nuo 27 iki 780 žmonių buvo
nužudyta. Išvengti deportacijos pavyko 6544 gyventojams. Dalis bejėgių sergančių senučių, invalidų, kurie negalėjo net judėti, buvo vietoje
sušaudyti. Dar apie 600-700 šimtus
tremiamų žmonių Galančožo rajone suvarė į arklidžių pastatą, aiškindami, kad rūpinasi jais, nes gali
sušalti belaukdami traukinio. Duris
uždarė, užblokavo ir visą pastatą
padegė. Kaip Pirčiupyje fašistai!
Kaip Jaciūnuose (arba Jociūnai),
kuriuose NKVD irgi suvarė žmones į klojimą ir sudegino. Kaimą,
buvusį Ignalinos rajono savivaldybės pietinėje dalyje, prie kelio Bernotai – Šiūlėnai, 1945 m. NKVD
kariuomenė sunaikino. NKVD
ešelonų konvojaus karininkai atsiskaito, kad ešelonuose į Kazachiją
ir Kirgiziją gimė 56 kūdikiai. Mirė
1 272 žmonės. Kovo 7 dieną Čečėnijos Ingušetijos ATSR buvo likviduota. Dalis teritorijos padalinta
tarp Gruzijos ir Šiaurės Osetijos.

Pakeisti net pavadinimai.
Draudimą čečėnams ir ingušams
grįžti į tėvynę panaikino 1957 metais. Tuoj pat dešimtys tūkstančių
čečėnų ir ingušų pardavė savo namus Kazachstane ir Kirgizijoje, Jie
veržėsi į tėvynę. Vietos valdžia nebuvo pasiruošusi jų priimti. Paliktuose namuose gyveno kiti gyventojai, atvykę iš centrinės Rusijos ir
iš šiaurės Kaukazo. Kyla osetinų
– ingušų konfliktas. O 1958 m. rugpjūtį atsiranda etninė priešprieša,
kraujo praliejimai. Po vienos buitinės žmogžudystės apie tūkstantis žmonių sukėlė maištą Grozno
mieste, užėmė partkomą ir surengė
jame pogromą. Na, o kas vyko Čečėnijoje dar visai nesenai ir kiek ten
Vakarai prikišo nagus, jūs ir be manęs atsimenate. Reigano dovanėlė
M.Gorbačiovui: talibai iš Afganistano turėjo per Kaukazo musulmonus ateiti į TSRS ( vėliau Rusiją) ir
griauti valstybę iš vidaus.
Šiandien Grozno miestas prikeltas iš griuvėsių. Daugiaaukščiai centre nurungtų grožiu ir
Vilniaus „bokštus“. O ypač naktį,
kai sušvinta šviesos. Kuo ne Dubajus? Didžiulė mečetė „Čečėnijos širdis“ Grozno centre stebina
architektų ir statytojų talentu,
stadionai, teatrai, arenos. Toli
Vilniui iki Grozno. Čia apsilankyti jau spėjo futbolo žvaigždė
Diego Maradona, aktoriai Hilary
Swank bei Jeanas-Claude’as Van
Damme’as. Keliautojai giria puikius kelius, švarą ir tvarką, saugumą turistams. Ir visgi negaliu
nepastebėti, kad būtent iš ten, iš
Čečėnijos ir Ingušijos buvo užverbuota nemažai jaunų vyrų į islamo
teroristų gretas. Ne vien iš ten. O
aš vis dar atsimenu, kaip į Seimą
buvo atvykęs TSRS aviacijos generolas majoras (1980 m.), pirmasis Čečėnijos prezidentas. Džocharas Dudajevas ir kaip aplink
jį tupinėjo tuometiniai landsberginiai konservatoriai, krikdemai,
demokratai. Gerai ,,darmavai“
pagėrė Seimo restorane Dudajevo
konjako. Net Čečėnijos atstovė
turėjo kabinetuką Lietuvos Seime
šalia manojo... Taip buvo!
Kam visa tai ryžausi papasakoti?
Ne mes vieni į Sibirą ir Kazachstaną, po gulagus ir lagerius buvome
tremiami. Kas į fašistų konclagerius,
kas į stalininius lagerius... Kiek metų
praėjo, o pralietas kraujas, svetimųjų
primestų karų ir pokarių metų patirtys
niekaip nepaleidžia mūsų. Paklauskite savęs štai ko: kodėl čečėnus ir ingušus, kaip ir kitas Kaukazo tautas,
Stalinas daugiausia trėmė būtent į
Kazachstaną? Trėmė ir į kitur, bet Kazachstanas prašosi nemažo pasakojimo. Tačiau apie tai gal papasakosiu
kitą kartą. Tikiuosi nustebinti.

netikėtumų gali pateikti jūsų artimieji.
VĖŽYS. Jus ypač vilios meno,
muzikos garsų, mistinių paslapčių
pasaulis. Gerai jausite kitus žmones, emocionaliai reaguosite į kiekvieną repliką, žodį. Kažkam galite tapti puikiu guodėju ar patarėju.
LIŪTAS. Tai bus produktyvi,
įdomi savaitė, jeigu tik išvengsite
ginčų ir barnių. Gali užsimegzti
draugystė, partnerystė. Galbūt kiek
nerimausite dėl išgirstų paskalų,
gandų, atskleistos jūsų ar kažkieno
kito paslapties.
MERGELĖ.
Neignoruokite
jums neabejingo žmogaus požiūrio, patarimų. Jie gali būti labai
pamokantys dabartinėje jūsų situacijoje. Galite grįžti prie esminių
neišspręstų savo gyvenimo klau-

simų, vėl pamėginti laimę ten, kur
anksčiau nepavyko.
SVARSTYKLĖS.
Tikėtina,
kad rūpės su kelionėmis ar ateities
perspektyvomis susiję klausimai.
Noriai diskutuosite, skleisite savo
idėjas. Galite sudominti užsienietį
ar kažkuo ypatingą žmogų
SKORPIONAS. Galite susitarti
dėl bendradarbiavimo, partnerystės perspektyvų, tik nepamirškite
diplomatijos. Kita vertus, nebūkite
tokie subtilūs, kad iki galo neišsakytumėte savo pageidavimų ir
nuogąstavimų.
ŠAULYS. Būkite geranoriškesni
ir atlaidesni savo giminaičiams bei
gyvenimo partneriams. Neįžeiskite
jų jausmų. Būtų geriausia, kad nepastebėtumėte kai kurių trūkumų.
OŽIARAGIS. Galite įsidarbin-

ti arba užmegzti meilės romaną.
O galbūt nusipirksite kosmetikos,
higienos reikmenų, gražų drabužį.
Šie dalykai gali padėti atgauti pusiausvyrą, pagerinti nuotaiką.
VANDENIS. Gali apimti keistas
romantiškas kvaitulys. Patys save
kritikuosite ir „protinsite“, bet vargu ar širdžiai ką nors įsakysite. Jei
turite laiko ir ūpo, tiktų užsiimti
namų ruoša, ūkio darbais, atlikti ilgesnio poveikio higienos ir grožio
procedūras.
ŽUVYS. Jei nepavyks pasislėpti nuo dėmesio, bendravimo,
stenkitės būti mandagūs, labiau
derinkitės prie aplinkybių ir kitų
žmonių. Tikriausiai išspręsite kažkokią asmeninę ar šeimos problemą. Galbūt tam teks skirti kažkiek
santaupų.

specialistas pataria

Vagys irgi
naudojasi
„Facebook“u
„Išvykstame į saulėtąją Ispaniją“, „Egiptas – jėga“ – tokie ir panašūs užrašai dažnai
paliekami socialinių tinklų
paskyrose. Žmonės džiaugiasi
sulaukę atostogų ir savo pakiliomis emocijomis noriai dalijasi su kitais.
Tačiau, pasak Anykščių policijos komisariato vyresniosios
specialistės Rūtos AVIŽAITĖS, tokie užrašai – atviras
kvietimas plėšikams į namus.

- Jeigu daugelis mūsų naudojasi socialiniais tinklais, tai nereikia
pamiršti, kad ir potencialūs vagys
jais irgi naudojasi. Tad skelbdami
tokius „postus“, mes tarsi atveriame savo namų duris.
Dar būna ir taip, kad vaikai,
paaugliai socialiniuose tinkluose
praneša „štai kokį kompiuterį nupirko tėtis“, „gavau dovanų naują
telefoną“, o jeigu dar ir apie atostogas parašo, tai grįžus namo labai
didelė tikimybė, kad ne tik išlaužtas duris rasit, bet ir tų, aprašytųjų,
daiktų namie nebus.
Tikrai yra informacijos, kurią
galima skelbti socialiniuose tinkluose, bet yra ir tokia, kuria dalintis nereikia. Atostogų nuotraukas
juk į tą patį „Facebook‘-ą galima
sukelti ir grįžus po poilsio.
Įvairiuose susitikimuose su
vaikais, bendruomenėmis kalbame apie saugią kaimynystę. Apie
išvykimą atostogų geriau pranešti
kaimynui, kuriuo pasitiki, o ne
„Facebook‘-ui.
Jaunimas dažnai pyksta, kad štai
kokia bobutė vis „budi“ prie lango ir stebi, kas, su kuo, kada grįžo
namo. Bet tokios bobutės dažnai ir
padeda įvykus plėšimui. Jos kartais net duris praveria pasižiūrėti,
kas gi ten laiptinėje bruzda.
Dar vienas dalykas, kuo reikėtų pasirūpinti išvykstant ilgesnių
atostogų – tai paprašyti kaimynų,
kad iš pašto dėžutės išimtų reklaminius lankstinukus, nes per dėžutės kraštus virstantys popieriai irgi
rodo, jog žmonių nėra namuose.
Vykdant įvairias prevencines
akcijas, žmonės tampa sąmoningesni – patys labiau rūpinasi savo
saugumu. Susideda tvirtesnes duris, įsirengia daugiau papildomų
saugiklių, gyvenantys pirmuose
aukštuose nepalieka pravertų (net
šiek tiek) langų.
Sakyčiau, kad Anykščiai – pakankamai saugus miestas, čia jau
seniai nepasitaikė stambių vagysčių. Gal didžiausiais mūsų „skaudulys“ – telefoniniai sukčiai. Bet
čia jau kita tema, apie kurią irgi
reikia labai daug kalbėti.
-ANYKŠTA
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SKELBIMAI

Brangiai superkame
juodojo ir spalvoto
metalo laužą.

Mieli Anykščių krašto žmonės,

Sveriame
elektroninėmis
svarstyklėmis. Klientui pageidaujant, galime išsivežti.
Technikos g. 6 E ir Račiupėnų
k., Kupiškio r.
Tel. (8-682) 69308.

Birželio 14-ąją dieną, minėdami 77-ąsias Lietuvos
gyventojų masinių trėmimų ir žudynių metines, žemai
nusilenkime Lietuvos laisvės gynėjams ir tremtiniams.
Būkime verti tų, kurie ištvėrė ir nepalūžo. Amžina pagarba telydi mūsų tautos didvyrius.
Lietuvos Respublikos Seimo nariai, anykštėnai
Antanas Baura ir Sergejus Jovaiša

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:

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

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

Tel. (8-662) 50592.

perka

Automobiliai

Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.

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

Nekilnojamasis turtas
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Brangiai - Lietuvoje miškus:
brandžius, jaunuolynus. Žemę apaugusią krūmais.
Tel. (8-625) 44123.
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.

įvairūs

Dovanoja

1,5 mėn. tvarkingus kačiukus
(2 katinėliai ir 1 katytė).
Tel. (8-605) 79801.
Buitinės technikos
remontas

Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.
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.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn.
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.
Kita
Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje
Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.
Paslaugos
Kaminų įdėklai, pristatomi kaminai. Skarda 0,6-0,8 mm storio.
Kaminų remontas, skardinimas.
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705,
(8-652) 37118.

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

Brangiai superkame

Superkame karves,
bulius ir telyčias

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

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

MIŠKUS

PERKAME

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

Iš nuotraukos
darome portretus
laidotuvėms
(iki A4 formato).
Nuotraukos su
rėmeliu
kaina – 15 eurų.

VYTAUTO PAMINKLAI

Jūsų laukiame kasdien šalia Anykščių esančiame Šepetiškio kaime
(400 metrų už miesto, važiuojant Vikonių link).

Kita
Laminuotos grindys „VITGERA“.
Prekyba vokišku laminatu už ypač
žemą kainą!
Metalo g. 3, Utena.
Tel.: (8-699) 79377,
(8-670) 29469.
Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567,
(8-686) 80994 .
Smulkintuvus, rotacines, diskines šienapjoves, grėblius, vyniotuvus, presus, purkštuvus, kt.
Tel. (8-612) 57075.

Kanceliarinių prekių parduotuvė
Anykščiuose priimtų į darbą pardavėją - vadybininką nuolatiniam
darbui.
CV siųsti el.paštu:
sinchronizacija@pikselis.lt,
Tel.(8-614) 51313.

gimė
Aronas ČITAVIČIUS,
gimęs 04 28
Kristijonas VALEVIČIUS,
gimęs 05 29

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

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

UAB „Anykštos redakcija“
(Vilniaus g. 29, Anykščiai)

siūlo darbą

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Gaminame paminklus,
antkapius, tvoreles,
kalame raides,
tvarkome kapavietes.
Atliekame individualius
užsakymus.
Tel. (8-627) 01727

parduoda

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

Skubiai reikalingas pardavėjas, turintis vairuotojo pažymėjimą. Prekyba ekologiškomis
daržovėmis trečiadieniais ir
šeštadieniais Vilniaus prekybos centre. Ūkis - Utenos r.,
Vyžuonų sen.
Tel. (8-677) 49566.

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2018 m. birželio 14 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.

Grindų betonavimas,
paruošiamieji darbai.
Tel. (8-694) 40735.

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

vardadieniai
šiandien
Anupras, Ramūnas, Dovė,
Kristijonas, Kristis, Vilma,
Kristė.
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MOZAIKA

birzelio 13 d.
Antanas,
Akvilina.

Kunotas,

Skalvė,

birzelio 14 d.
Rufinas, Valerijus, Labvardas, Almina, Bazilijus, Digna.
birzelio 15 d.
Jolanta, Vitas, Tanvilas, Bargailė,
Krescencija.

mėnulis
birzelio 5-8 d. delčia.
Išėjo iš miško briedis. Tikrų tikriausias briedis! Apsidairė ir pamatė aptvare briedę.
Briedis galvoja: na nebūsiu aš
tikras briedis, jei...
Tik įsibėgėjo ir visu savo galingu kūnu šoko per tvorą! Ir užsikabino už jos labiausiai skaudama
vieta...
Peršoko, stovi... kojas suspaudęs, skausmas - neįmanomas!
Nieko daryt negali...
Briedė pasidairė, pasidairė, šiokią tokią pauzelę padarė ir galvoja: gal reikia jo dėmesį kaip nors
atkreipti...
Prieina ji prie briedžio ir sako:
- Aš esu briedė... Patelė...
O briedis per sukąstus dantis
atsako:
- O aš briedis... Tiesiog - briedis...

oras

+21

Penktadienį Drotingholmo rūmų koplyčioje buvo pakrikštyta jauniausia Švedijos karališkosios šeimos narė - princesė Adriennea.
Meksikos nacionalinė rinktinė
prieš išvykdama į pasaulio
futbolo čempionatą smaginosi
su prostitutėmis
Meksikos nacionalinės rinktinės
žaidėjai savo išvykimą į pasaulio
čempionatą atšventė dešimčių prostitučių būryje. Devyni futbolininkai iš karto po pergalės draugiškose
rungtynėse prieš Škotiją šeštadienį
audringai linksminosi su 30 laisvo
elgesio mergužėlių privačiame name
Meksike, rašo bulvarinis laikraštis
„TVNotas“. Jis paskelbė atvykstančių žaidėjų nuotraukas ir kalbėjo apie
„24 valandų orgiją“.
Meksikos futbolo sąjunga į tai
žvelgia atlaidžiai. Žaidėjams nereikia
bijoti bausmės, nes jie šventė laisvalaikio metu ir nepraleido treniruotės, pareiškė generalinis sekretorius
Guillermas Cantu. „Laisva diena yra
laisva diena, ir tai rizika, kurią kelia
laisvė“, - pridūrė jis. Tarp vakarėlio
dalyvių, anot laikraščio, buvo vartininkas Guillermas Ochoa, puolėjas
Raulis Jimenezas, taip pat žaidėjai
Carlosas Salcedas ir Marcas Fabianas.
Saudo Arabijos moterims
išduoti pirmieji vairuotojo
pažymėjimai

+10

Saudo Arabija išdavė vairuotojo
pažymėjimus pirmosioms dešimčiai
moterų. Tai įvyko likus trims savai-

tėms iki to meto, kai konservatyvioje
karalystėje bus oficialiai panaikintas
kelių dešimtmečių senumo draudimas moterims vairuoti. Pirmosios
pažymėjimų sulaukė tos moterys, kurios jau buvo įgijusios teisę vairuoti
užsienyje. Jos paprasčiausiai išsikeitė savo užsienietiškus pažymėjimus
į išduotuosius Rijado. Informacijos
ministerijos duomenimis, kitą savaitę
pažymėjimai turėtų būti išduoti dar
apie 2 tūkst. moterų.
Saudo Arabijos karalius Salmanas
dekretą dėl moterų teisės vairuoti pasirašė pernai rugsėjį. Sprendimas oficialiai įsigalios birželio 24 dieną.
JAV: Teksaso gyventojui
įgėlė nukirsta gyvatės galva
Nuodinga gyvatė gali kelti pavojų
žmogaus gyvybei, net jei jai nukirsta
galva. Tuo neseniai įsitikino vienas
Teksaso valstijos gyventojas.
Apie šį neįprastą atsitikimą žurnalistams papasakojo nukentėjusiojo
žmona Jennifer Sutcliffe, praneša
BBC. Pasak moters, jos vyras, dirbdamas sode, užtiko daugiau kaip metro
ilgio barškuolę. Ilgai negalvodamas
jis paėmė kastuvą ir nukirto gyvatei
galvą. Kai vyras pasilenkė, kad paimtų ir išmestų roplio kūną, nukirsta
galva jam įkando. Be to, galva jam
suleido visus joje buvusius nuodus,
o ne nedidelę dozę, kaip būtų buvę
įprastinio įgėlimo atveju.
Anot J. Sutcliffe, jos vyrui išsyk pa-

sidarė bloga, jie nieko nebematė, jam
prasidėjo vidinis kraujavimas. Šiaip
jau, sakė nukentėjusiojo žmona, įgeltajam reikia 1-2 dozių priešnuodžių,
bet jos sutuoktiniui prireikė 26 vaistų dozių. Pirmąją parą po įkandimo
gydytojai abejojo, kad jam pavyks
išgyventi, bet dabar nukentėjusysis
yra stabilios būklės.
Pasak specialistų, negyvai nuodingajai gyvatei kandimo refleksas gali
išlikti beveik valandą, net jei jos galva atskirta nuo kūno.		
Rusija: baškirų šeima daugybe
metų laikė baudžiamąjį kodeksą
Koranu
Baškirijos vidaus reikalų ministerijos muziejui 1926 metų Rusijos SFSR
baudžiamąjį kodeksą arabų kalba padovanojo šeima, kuri daugybę metų
laikė jį šventąja musulmonų knyga
Koranu. Tai antradienį žurnalistams
pranešė ministerijos spaudos tarnyba. „Kolekcijai perduotas 1926 metų
baudžiamasis kodeksas arabų kalba.
Pagyvenusi knygos savininkė daugelį
metų laikė jį Koranu ir dėdavo vaikui
po galva. Reikia pažymėti, jog kai
sūnus užaugo, jis tapo milicininku“, sakė spaudos tarnybos atstovas. Kaip
papasakojo žurnalistams Baškirijos
gyventoja Rafija Zinatulina, ryšulėlis
su knyga jos šeimoje buvo perduodamas iš kartos į kartą.
„Motina sakė, jog tai šventa knyga, ją reikia suvynioti į audeklą ir dėti
po pagalve, kad vaikai būtų ramūs ir
nesiožiuotų. Ir tik po daugybės metų
mes pastebėjome, kad tai 1926 metų

Rusijos baudžiamasis kodeksas“, aiškino moteris.
Prancūzas plaukikas pradėjo
bandymą perplaukti
Ramųjį vandenyną
Prancūzas
plaukikas
Benas
Lecomte’as antradienį išplaukė iš Japonijos ir pradėjo rekordinį bandymą
perplaukti Ramųjį vandenyną.
Plaukikas leidosi į 9 tūkst. km (5
500 mylių) kelionę Ramiuoju vandenynu ir tikisi tapti pirmuoju šį vandenyną perplaukusiu plaukiku.
Siekiant pasiekti vakarinę JAV
pakrantę, 51 metų amžiaus vyras
daugiau kaip šešis mėnesius kasdien
plauks po aštuonias valandas, ketindamas kasdien nuplaukti po 64,6 km
(40 mylių). Jį lydės burlaivis ir šeši jo
komandos nariai. Po aštuonių valandų
plaukimo vyras pavalgys ir pamiegos
laive, o paskui vėl tęs plaukimą.
Plaukikas susidurs su tokiais pavojais kaip rykliai, audros, spiečius
medūzų ir ypač žemomis vandens
temperatūromis. Siekdamas išlaikyti
aukštą energijos lygį, jis kasdien suvartos po 8 tūkst. kalorijų.
Šiam iššūkiui B. Lecomte’as ruošėsi šešerius metus. 1998 metais jis
tapo pirmuoju Atlanto vandenyną
perplaukusiu asmeniu, jam tai pavyko padaryti per 73 dienas.
Kaip pranešama, komanda, bendradarbiaujanti su 12 mokslo institucijų, kelionės metu vykdys įvairius
tyrimus, taip siekdama didinti informuotumą apie vandenyno taršą.
-ELTA

„Groward Group“: auga Lietuvoje užaugintų grūdų poreikis
Praėjusį rudenį nuo „Vičiūnų grupės“ atsiskyrusi žemės ūkio
įmonių grupė „Groward Group“ (buvusi „VG Agroholding“) toliau sparčiai plečiasi ir siūlo gerą galimybę Lietuvos grūdų augintojams – parduoti grūdus ne perpardavėjams, o savo šalies žemės
ūkio verslą vystantiems gamintojams.

Augančiam verslui –
didėjantys grūdų poreikiai
Sparčiausiai pastaruoju metu
„Groward Group“ vysto paukštininkystės verslą, kuriame mato didelių

plėtros perspektyvų. Įmonė neseniai
įsigijo Vievio paukštyną, jai taip pat
priklauso Zujų ir kiti šalyje veikiantys paukštininkystės kompleksai. Tai
lemia ir didėjančius pašarinių grūdų,
pirmiausia – kviečių, kvietrugių, miežių, avižų – poreikius.
„Efektyviai dirbti išmokę ir kokybišką produkciją tiekiantys Lietuvos
grūdų augintojai mūsų versle yra
labai svarbi grandis. Ūkininkams
tai taip pat puiki galimybė savo produkciją parduoti tiesiai Lietuvoje
dirbantiems gamintojams, ne dėl kuo
geresnių maržų žūtbūt kovojantiems
tarpininkams. Esame didžiausi kiaušinių ir jų produktų tiekėjai Baltijos
šalyse, todėl mums svarbiausia – savo
paukštynus aprūpinti kokybiškais pašarais“, – sako „Groward Group“ vadovas Tomas Strumskas.

Jis pastebi, kad pati užsiimdama
grūdų auginimu, transportavimu,
sandėliavimu bei perdirbimu „Groward Group“ puikiai išmano visus šio
verslo etapus, su jais susijusius kaštus
ir ūkininkų lūkesčius.
„Esame lankstūs – sezono metu
dirbame ilgiau, esant reikalui, atsiskaitome per 3 darbo dienas, su ūkininkais individualiai deriname visus
jiems svarbius klausimus. Juk dirbdama su vietos ūkininkais įmonė kur
kas labiau įpareigota saugoti sunkiai
susikurtą gerą vardą ir santykius su
tiekėjais“.
Modernūs elevatoriai ir
transporto paslaugos
Nuolat augančiam „Groward
Group“ grūdų poreikiui pritaikytas
modernus, didelių pajėgumų Leonpolio elevatorius Ukmergės rajone,
modernizuojamas ir Vievio elevatorius. Juose priimama daugelis grūdinių kultūrų, čia pat veikiančiose
laboratorijose nustatoma jų kokybė,
produkcija džiovinama, valoma bei

sandėliuojama. Bendra grupės grūdų
sandėlių talpa didesnė nei 50 tūkst.
tonų.
„Lietuvoje auginamais pašarais
stengiamės aprūpinti visus „Groward
Group“ paukštynus – į savo paukštides tiekiame elevatorių malūnuose
sumaltus miltus. Džiaugiamės, kad
įmonės valdomi grūdų elevatoriai
kartu su juose įrengtomis moderniomis laboratorijomis partnerių
vertinami kaip vieni efektyviausiai
veikiančių rinkoje“, – teigia Tomas

Strumskas.
Savo transporto parką turinti įmonė
ūkininkams taip pat siūlo transporto
paslaugas – gali nupirktą produkciją
iš ūkio pati atsivežti į įmonę.
Daugiau informacijos apie grūdų
supirkimo sąlygas rasite internete
adresu www.groward.eu/supirkimas
Telefonai pasiteirauti: Vievio
seniūnijoje – 862628522, Leonpolio kaime Ukmergės rajone –
862675845.
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