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Anykščių verslą labiausiai išgarsino išskirtinė 
galvijų paroda

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Penktadienio vakarą Anykš-
čių kultūros centre vyko ap-
dovanojimai „Verslo žiburiai“ 
- tradicinis Anykščių rajono 
savivaldybės ir Anykščių vers-
lo informacinio centro orga-
nizuojamas renginys, skirtas 
pagerbti įmones, verslininkus 
ir visuomenės atstovus, kurie 
prisideda prie Anykščių ra-
jono ekonominės, socialinės, 
kultūrinės ir verslo aplinkos 
gerinimo. Į šešias nominaci-
jas pretendavo daugiau nei 20 
rajono verslo įmonių. Taip pat 
apdovanota ir viena versliau-
sia bendruomenė.

UAB „Vaje farm“ vadovas Vygantas Šližys, šį rudenį rajone surengęs specializuotą mėsinių galvi-
jų parodą, atsiėmė apdovanojimą už „Anykščių verslo garsinimą“. Apdovanojimą įteikia Anykščių 
verslo informacinio centro direktorė Renata Gudonienė.

Seimo narės padėjėja dirba 
buvusi policininkė

Anykščių-Panevėžio apy-
gardoje išrinktos Seimo narės 
Gretos Kildišienės etatine pa-
dėjėja nuo pirmadienio dirba 
buvusi policininkė Sigita Ma-
čytė- Šulskienė. 

G. Kildišienė „Anykštai“ sakė, 
jog po rinkimų asmenys, supratę, 
kad atsirado nauja darbo vieta, jai 
skambino, siuntė savo CV ir ji tu-
rėjusi galimybę padėjėją rinktis iš 
būrio pretendentų. „Nei jos, nei jos 
vyro nepažinojau. Tačiau peržiū-
rėjau CV, sulaukiau teigiamų reko-
mendacijų ir nusprendžiau, jog ji yra 
geras pasirinkimas“, – „Anykštai“ 
sakė G. Kildišienė. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį Anykščiuose „Verslo žiburių“ apdovanojimų vakare Seimo narė Greta Kildišienė pasi-
rodė su savo padėjėja Sigita Mačyte-Šulskiene.

jono jUneViČiAUs nuotr. 

Paskaita. Lapkričio 25 d., penk-
tadienį, 17 val. kultūrinių tradicijų 
studijoje „Anykščių vaivorykštė“, 
Vilniaus g. 22, pr. c. „Norfa“, II a., 
vyks dailininko Virginijaus Kašinsko 
paskaita TAUTORAŠTIS.

Išgyvenimai. Anykščių koplyčio-
je lapkričio 24 d. (ketvirtadienį), 16 
val. “Anykščių akademijos” paskaita 
“1991 m. sausio 13 - oji Lietuvos Res-
publikos Aukščiausiojoje Taryboje”. 
Asmeniniais išgyvenimais dalinsis, 
relikvijas rodys Nepriklausomybės 
Akto signatarė Irena Andrukaitienė.

Šauliai. Šeštadienį 9 val. 30 
min.  prasidės žygis iš Vidugirių, 
per Vašuokėnus, Gudelius, Umėnus 
į Troškūnus. Čia 14 val. po Vilniaus 
ąžuolu bus pagerbti 1920 m. lapkričio 
22 d. kautynėse su lenkų kariuomene 
žuvę Troškūnų šauliai.

Susitikimas. Sekmadienį Anykš-
čių koplyčioje vyko susitikimas su 
Anykščiuose gyvenančiu Vladu Vit-
kausku - pirmuoju lietuviu, įkopusiu 
į aukščiausią pasaulio kalną Everestą. 
Sausakimšoje koplyčios salėje buvo 
rodomas dokumentinis filmas apie V. 
Vitkausko ekspediciją į Baltistano re-
gioną Pakistane, kur „susitinka“ trys 
aukščiausi pasaulio kalnynai – Ka-
rakorumas, Himalajai ir Hindikušas. 
Fortepijonu grojo alpinisto bičiulis 
Sigitas Stankūnas. Vienas jo atliktų 
kūrinių buvo skirtas V. Vitkauskui. 
Plačiau apie renginį – šeštadienio 
„Anykštoje“

Koncertas. Gruodžio 11 d. Kavars-
ko bažnyčioje 10  val. šv. Mišiose gie-
dos garsi Lietuvos dainininkė (meco-
sopranas) Judita Leitaitė. Po šv. Mišių 
Kavarsko bažnyčioje vyks adventinis 
J. Leitaitės koncertas. 

Galimybės. Pirmadienį rajono 
meras Kęstutis Tubis ir savivaldybės 
administracijos direktorė Veneta Ver-
šulytė dalyvavo pasitarime su Anykš-
čių rajono sveikatos įstaigų vadovais 
dėl galimybės perkelti Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros centro 
paslaugas į Anykščių ligoninės lais-
vas patalpas. Toks sumanymas už 
savivaldybės sienų sklando jau dau-
gelį metų, tačiau jo atsisakyta dėl lėšų 
stygiaus.

Atgaivinti senąjį 
žvejybos būdą

Galimai didėsianti atliekų kaina 
piktina žmones

Vytautas PUPEIKIS, anykš-
tėnas: „Aš jau nebetikiu nei 
dabartine rajono valdžia, nei 
ką tik darbą pradėjusiu nau-
juoju Seimu.“

Povilo Jurkšto 
palikimas bus 
atviras plačiajai 
visuomenei...
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Minimu laikotarpiu nebuvo aiškaus 
reglamentavo, kaip bažnyčioje suda-
rytas santuokas įtraukti į apskaitą. Da-
lis asmenų civilinės metrikacijos įstai-
goms pateikė bažnytinius dokumentus 
ir tos santuokos yra apskaitytos. Tačiau 
yra ir tokių atvejų, kai apie bažnyčioje 
susituokusius žmones valstybė nieko 
nežino.  

Reikia pasitikrinti, ar valstybė „žino“ apie jūsų santuoką
Teisingumo ministerija primena, kad asmenys, susituokę baž-

nyčioje 1992–2001 m. laikotarpiu ir neprisimenantys, ar santuoką 
įtraukė į apskaitą, turėtų kreiptis į Civilinės metrikacijos skyrius 
ir išsiaiškinti, ar sudaryta santuoka yra įtraukta į registrus. Tai 
reikėtų padaryti iki šių metų pabaigos. 

Neįtraukus tokios santuokos į aps-
kaitą, ateityje galima susidurti su daug 
nepatogumų, pavyzdžiui, tvarkantis 
palikimo klausimus. 

Tie sutuoktiniai, kurie kreipsis į ci-
vilinės metrikacijos įstaigą dėl tokios 
santuokos įtraukimo į apskaitą iki 2016 
m gruodžio 31 d., bus laikomi susituo-
kusiais nuo tos dienos, kai faktiškai 

vyko santuokos ceremonija. Jei vienas 
iš sutuoktinių bus miręs, santuoka vis 
tiek bus pripažįstama įrašius atkuria-
mąjį santuokos sudarymo įrašą. 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. tvarka 
keisis: į apskaitą bažnytinę santuoką 
bus galima įtraukti tik abiem sutuokti-
niams esant gyviems. Be to, sutuokti-
niai bus laikomi susituokusiais ne nuo 
bažnytinės santuokos ceremonijos die-
nos, o nuo tos datos, kurią jų santuoka 
bus įtraukta į apskaitą. 

Į apskaitą nebus įtraukiamos 1992-
2001 m. bažnyčioje sudarytos santuo-
kos, jeigu abu ar vienas iš sutuoktinių 
po to bus įregistravę kitą civilinę san-

tuoką. 
Valstybė įtraukia į apskaitą santuo-

kas, sudarytas pagal devynių tradicinių 
religinių bendruomenių ir bendrijų bei 
dviejų valstybės pripažintų religinių 
bendrijų kanonus – lotynų apeigų ka-
talikų, graikų apeigų katalikų, evange-
likų liuteronų, evangelikų reformatų, 
evangelikų baptistų (Lietuvos evan-
gelikų baptistų bendruomenių sąjun-
ga), ortodoksų (stačiatikių), sentikių, 
judėjų, musulmonų sunitų, karaimų, 
septintosios dienos adventistų (Septin-
tosios dienos adventistų Bažnyčia).

-AnYkŠTA 

Pasak aštuntą dešimtį bebaigiančio, 
bet jaunatviškai energingo, jei reikia 
dėl jų įgyvendinimo besirūpinant į ra-
jono, apskrities centrą ar net į sostinę 
Vilnių nepatinginčio nukeliauti V. Zai-
kausko, traukiamaisiais tinklais Vie-
šinto ežere žvejota nuo amžių - tokiu 
gal 25 metrų ilgio į sūrmaišį panašiu 
kūliu ... Traukdavo jį du stiprūs vyru-
kai. Sugaudavo įvairiausios žuvies. 
Pasak V. Zaikausko, tokios žvejybos 
būdas ne tik įdomus ir saugotinas, kad 
ateities kartos apie jį žinotų, bet ir labai 
naudingas ežerui, mat dugnu slystantis 

Atgaivinti senąjį žvejybos būdą Raimondas GUOBIS

Jau kelerius metus valstybinį Viešinto ežerą nuomojančios vie-
tinės bendruomenės pirmininkas Vitas Zaikauskas susirūpinęs, 
kad paežerio gyventojams vėl būtų leista žvejoti senoviniu būdu 
traukiamaisias tinklais. Pasak energingojo viešintiškio, tai būtų 
ir įdomu, etnografiška, ir pačiam ežerui naudinga...

tinklas naikina žolę ir dumblą. Vie-
šintiškiai dar 2007 m. dėl senovinės 
žvejybos „bradiniais“ įteisinimo krei-
pėsi į Lietuvos žemės ūkio ir Aplinkos 
apsaugos ministerijas, gavo atsakymą, 
kad tai būtų įdomu, tam sumanymui 
palankus buvęs ir ministras Valentinas 
Mazuronis, tačiau reikalai įstrigo. 

V. Zaikauskas yra pasirengęs ar-
timiausiu laiku susitikti su gamtos 
apsaugos reikalais besirūpinančiais 
pareigūnais. Jis tikisi, kad jau kitais 
metais galės senąjį žvejybos būdą pa-
demonstruoti platesnei visuomenei.

Vitas Zaikauskas šypsosi: mūsų ežeras yra puikus...
Autoriaus nuotr.

Temidės svarstyklės
Chuliganai. 2016-11-20 apie, 

19.16 val., Anykščiuose, Statybi-
ninkų g. 11, nepažįstamų jaunuolių 
kompanija priėjo prie automobilio 
VW „Golf“, automobilyje sėdėję 
asmenys užsirakino. Nepažįstami 
jaunuoliai pradėjo laužtis į auto-

mobilį, nepavykus, su medinėmis 
lazdomis apgadino automobilį, iš-
daužė automobilio stiklus. Padaryta 
žala tikslinama. Įtariamieji  - pilietis 
(neblaivus 2.66 prom.) (gimęs 1993 
m.), gyvenantis  Kupiškio rajono sa-
vivaldybėje, pilietis (neblaivus 1.70 
prom.) (gimęs 1993 metais), gyve-
nantis Kupiškio rajono savivaldybė-

je,  ir pilietis (0.19 prom.) (g. 1998 
metais), gyvenantis Panevėžio rajo-
no savivaldybėje, sulaikyti ir užda-
ryti į areštinę. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Užpuolikai. Šeštadienį 15 val. 
Pasvalio rajone, prie keliu pėsčiomis 
einančio jaunuolio, gimusio 1998 me-

tais, gyvenančio Panevėžio rajone, 
sustojo automobilis, iš kurio išlipę du 
vyrai jį sumušė, suduodami nenusta-
tytą kiekį smūgių kojomis į įvairias 
kūno vietas bei pagrobė 80 eurų. 
Nusikalstamos veikos padarymu įta-
riami du 1991 ir 1995 metais gimę 
Anykščių rajono gyventojai policijos 
buvo sulaikyti.

Lenta. Sekmadienį Indijos pi-
etuose atidengta paminklinė lenta 
lietuvių kilmės vyskupui Mykolui 
Šostakui. Balto marmuro plokštė 
su lotynišku įrašu atgulė dailioje 
neogotikinėje Verapolio katedro-
je, apie 20 kilometrų į šiaurę nuo 
antrojo pagal dydį Keralos valsti-
jos miesto Kočio. Šioje katedro-
je M. Šostakas, kaip popiežiaus 
apaštališkasis vikaras, tarnavo 22 
metus (1751-1773), čia ir buvo 
palaidotas. Tiesa, per didelį XX 
a. pradžios potvynį jo kapas buvo 
užlietas ir neišliko.

Burtai. 2017 metų Europos 
vyrų krepšinio čempionato burtų 
traukimo ceremonijos metu Lie-
tuvos rinktinė bus pirmajame pa-
gal pajėgumą krepšelyje kartu su 
Ispanijos, Prancūzijos ir Serbijos 
komandomis. Į antrąjį krepšelį 
pateko Graikija, Italija, Čekija ir 
Latvija, į trečiąjį - Kroatija, Izra-
elis, Turkija ir Suomija, į ketvir-
tąjį - Rusija, Slovėnija, Gruzija 
ir Vengrija, į penktąjį - Vokietija, 
Belgija, Lenkija ir Juodkalnija, į 
šeštąjį - Islandija, Didžioji Brita-
nija, Ukraina ir Rumunija. Euro-
pos čempionatas vyks keturiose 
valstybėse - Suomijoje, Izraelyje, 
Rumunijoje ir Turkijoje. 

Kyšis. Prieš beveik dvejus me-
tus Kauno apygardos prokuro-
rams perduota nagrinėti rekordi-
nio šalyje kyšio baudžiamoji byla 
tapo kietu riešutu. Pasak teisėsau-
gininkų, per 1,6 milijonų eurų ne-
teisėto atlygio reikalavę asmenys 
veikė labai protingai. Oficialūs 
įtarimai byloje pareikšti dviem 
asmenims. STT Klaipėdos valdy-
bos agentai įtariamuosius sučiupo 
2013 metų kovo pabaigoje, kai šie 
už bankrutuojančios bendrovės 
beveik 9 milijonų eurų kreditori-
nio reikalavimo pripažinimą neva 
pareikalavo ir susitarė priimti per 
1,6 milijonų eurų neteisėtą atlygį. 

Teismas. Strasbūro teismas 
svariais pripažino keturių šiuo 
metu teisiamų Agurkinių gru-
puotės narių skundo argumentus 
ir nutarė bylą nagrinėti iš esmės. 
Narkotikų kontrabanda, nusi-
kalstamo susivienijimo organi-
zavimu ir kitais sunkiais nusi-
kaltimais kaltinami teisiamieji į 
EŽTT kreipėsi po to, kai rugpjūtį 
Apeliacinis teismas panaikino 
Klaipėdos apygardos teismo nu-
tartis paleisti juos į laisvę. Tei-
siamieji teigia, kad už grotų juos 
pasiuntęs teismas rėmėsi išgal-
vota tarptautinio teismo praktika.  

Atlyginimai. Lietuvos pra-
monininkų konfederacija siūlo 
nustatyti, kad viešuosiuose pirki-
muose galėtų dalyvauti tik įmo-
nės, kurių mėnesio atlyginimų 
vidurkis sudaro ne mažiau kaip 
80 procentų nuo to regiono ar 
ūkio sektoriaus atitinkamos vers-
lo srities atlyginimo vidurkio.  
“Kad mes nematytume, kad pa-
siūlymus teikia įmonės, kurios 
atlyginimų vidurkis 1100 eurų, 
o laimi tos, kurių atlyginimų vi-
durkis yra 400-500 eurų. Tai aiš-
ku, kad tai yra paslėpti dalykai, 
kad tai yra neskaidru, nekonku-
rencinga. Valstybės užduotis yra 
prižiūrėti, kad šita sistema veiktų 
visuomenei naudinga veikla”, - 
sakė Lietuvos pramonininkų kon-
federacijos pirmininkas Robertas 
Dargis. 
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“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

savaitgalio diskusija

Migla: „Man tikrai labai mie-
las kraštas Anykščiai ir vaikams 
mano patinka kai atvažiuoja.iš už-
sienio atostogų,sako - pagražėjo 
miestukas....Abu užsienyje ,turi 
darbus,sekasi.Aš taip pat dirbu,daug 
dirbu papildomai,nesiseka...matyt 
todėl ,kad esu durna(kaip durnas-
taip biednas...ir atvirkščiai). Labai 
norėčiau,kad kiekvieną įstaigą daž-
niau tikrintų auditai, darbo inspekcija 
ir panašiai, nes dirbti vienu metu du 
darbus (o gal ir tris) ir gauti vieną at-
lyginimą galima tik pas mus - Lietu-
voje. Ko gero, naujasis Darbo kodek-
sas ir palengvina darbdaviams daryti 
tokius viražus darbuose. Mokausi an-
glų kalbą, ketinu palikti taip pat vieną 
etatą(dirbti reiks už du mažiausiai) 
laisvą. Manau, būsiu labiau įvertinta, 
nes žmogui, kuris turi bent kruope-
lę savigarbos ir orumo, išgyvenimo 

Nėra žmogaus – nėra ir problemos?
Anykščių rajono savivaldybės duomenimis, vien spalį iš Anykš-

čių rajono į užsienio valstybes savo išvykimą deklaravo 39 anykš-
tėnai. Panašios tendencijos ir kitais šių metų mėnesiais. Ar Jūs 
taip pat nesvarstote apie emigravimą arba bent jau laikiną išvy-
kimą į užsienį? O gal geresnį gyvenimą galima susikurti ir čia, 
Lietuvoje, bei Anykščiuose? 

procentas labai mažas, nebent no-
rėtum būti mazgote. O Anykščiai 
aplamai švogerių kraštas, visur šiltai 
sėdi tik ponulių vaikučiai, arba tie, 
kurie apmovę pusę savo giminės ir 
pasiglemžę apgaulės būdu žemes 
ir miškus, perka savo „kūdikiams“ 
sklypus, stato namelius, kad galėtų 
nuolatos su jais bendrauti ir matyti 
savo anūkus ir aišku vaidinti „elita“. 
Visa tai aš vadinu siauraprotyste, arba 
baikštaus arklio gyvenimu, kuriam 
uždėtas pagerintas apynasris - ties 
akimis iš šonų uždengta,kad galėtum 
matyti tik tiesiai.Tai taip apgailėtina... 
Respektas tiems,kas tikrai savo protu 
ir jėgomis geba gyventi pasiturinčiai, 
bet tokių deja deja... “

X – man: „Tiek anykštėnų, tiek ir 
kitų Lietuvos gyventojų emigraciją 
sustabdyti, ar tai pristabdyti gali Cen-
trinė valdžia, - Seimas, Vyriausybė, jų 

įstatymai, sprendimai, nutarimai, etc. 
Savivalda beveik neturi įtakos šiam 
procesui, nors populistai ir vietinės 
valdžios rinkimuose nepamiršta prisi-
šnekėti ir šia tema. Ko tik neprišneka, 
kad tik vienu, kitu balsavimo biulete-
niu jų partijos kraityje būtų daugiau.
Visų pirma reikia stabdyti Darbo 
kodeksą, o įstatymiškai kuriant lanks-
tesnius darbo santykius visų pirma 
galvoti apie dirbančių žmonių socia-
linį saugumą, pirmumą teikti darbuo-
tojo, o ne darbdavio naudai. O nuo 
kitų metų pradžios įsigaliosiantis, jei 
jis įsigalios toks, koks yra paruoštas 
šiai dienai, Darbo kodeksas tik pa-
skatins dar didesnę emigraciją. Šiuo 
atveju liberalizmui turime sakyti - 
griežtą ne.“

A ko grįžt ?: „A medinės pilies 
padabot ? Kai pastatys - atvažiuosim 
porai dienų. Reikia gi vaikam paro-
dyt, kaip nusigyvenot... Panašu, kad 
su savo protu grįšite ne tik į 19,  bet ir 

į 16 amžių...”
Senjora Eleonora: „Siūlau įsteigti 

naujametinę nominaciją “Reikšmin-
giausia iniciatyva, sustabdžiusi emi-
graciją į užsienį”. Vienareikšmiai ją 
laimėtų meras, kovojantis su dirban-
čiais pensininkais, bet ... pamiršęs 
išeiti pats.”

Kaimo politologas: „Dideli emi-
gracijos mastai valdžiai yra labai nau-
dingi, nes jei ne galimybė emigruoti, 
įvyktų socialinis sprogimas o po jo iš 
valdančio taip vadinamo, t.y pasiva-
dinusio elitu, liktų tik blogas kvapas 
- veikiama principu - nėra žmogaus - 
nėra problemos, bet reikalas tame, kad 
elementariai pradėjo trūkt pigios dar-
bo jėgos, būtent ne Žmonių, o pigios, 
dar geriau  - nemokamos darbo jėgos, 
taip Žmonės prilyginti gyvuliams, su 
tuo nesutinkantis ramiai išvažiuoja 
ten, kur Juos laiko Žmonėmis.”

(Komentarų kalba netaisyta,- red.past.)
-AnYkŠTA

Priešrinkiminiai 
pažadai baigėsi 
vos atėjus į 
valdžią 

Vytautas PUPEIKIS, anykštė-
nas:

- Skaičiau „Anykštoje“ ir apie 
nusamdytos įmonės atliktą studi-
ją, ir kai kurių Tarybos narių pa-
sisakymus apie atliekų surinkimo 
kainos didinimą. Galiu pasakyti 
tik tiek – ir vėl eilinis valdžios 
žingsnis didinant mokesčius. Ab-
surdiškiausiai man skamba siūly-
mas šiukšlių kainą nustatyti pagal 
gyvenamąjį plotą. Tai jeigu aš gy-
venu vienas keturių kambarių bute, 
ar aš prikaupiu šiukšlių daugiau nei 
dviejuose kambariuose gyvenantys 
keturi ar penki asmenys? Taigi ne 
plotas šiukšlina, o žmonės. 

O kaip prieš savivaldybių ta-
rybų rinkimus kandidatai žadėjo 
lengvesnį gyvenimą – ir paslaugų 
įkainiai mažės, ir į Anykščius vėl 
sugrįš dujų, elektros įmonių at-
stovybės, kalbėjo, kad net bankų 

Galimai didėsianti atliekų 
kaina piktina žmones
Šį ketvirtadienį vyksiančiame Anykščių rajono savivaldybės tarybos posėdyje turėtų būti svars-

tomas klausimas dėl naujų atliekų surinkimo kainų tiek miesto, tiek kaimų gyventojams. Tarybos 
nariams UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ praėjusią savaitę „paaiškino“, kodėl reikia 
kelti šiukšlių surinkimo kainą. Pagal šią studiją visi Anykščių miesto bei didesnių miestelių, kuriuo-
se gyvena per 500 gyventojų,  gyventojai per metus mokės fiksuotą 30 eurų mokestį, o mažesnių 
gyvenviečių žmonės – 22 eurus per metus.

„Anykšta“ teiravosi žmonių, ar šiukšlių išvežimas netampa prabangos paslauga?
padaliniai mieste ir vėl atsiras. O 
ką matom šiandien? Aš pats as-
meniškai klausiau Tarybos nario 
Luko Pakelčio, kur tos žadėtos 
dujų ir elektros įmonių atstovybės? 
Tai man paaiškino, kad šių įmonių 
pagrindiniai vadovai nesutinka vėl 
grįžti į Anykščius... Tai negi apie 
tai nežinojo anksčiau? Kam prieš 
rinkimus reikėjo tai žadėti? Bet aš 
jau nebetikiu nei dabartine rajono 
valdžia, nei ką tik darbą pradėjusiu 
naujuoju Seimu. Pinigų mes turim 
tik steigti naujiems muziejams bei 
pilims statyti. 

Gal samdytos 
įmonės užduotis 
– „padėti“ 
valdžiai pakelti 
kainas?

Arūnas LIOGĖ, rajono Tary-
bos narys:

- Toks įspūdis, kad konsultan-
tai iš savivaldybės administra-
cijos buvo gavę aiškią užduotį 
– pateikti studiją, kad būtų kuo 

paprasčiau surinkti ir adminis-
truoti komunalininkams mo-
kesčius. Apie galimybę gyven-
tojams, įmonėms bei įstaigoms 
mokėti teisingus mokesčius bei 
skatinti atliekų rūšiavimą, stu-
dijos rengėjai paprasčiausiai už-
miršo. Nebuvo išanalizuoti visi 
Vyriausybės nutarimu įtvirtinti 
mokesčių už komunalines atlie-
kas skaičiavimo variantai. Sa-
vivaldybės Taryba, tvirtindama 
naują mokesčio už komunalines 
atliekas tvarką, gali rinktis vieną 
iš 3-jų  pastoviosios įmokos de-
damųjų pagal vieną iš šių kinta-
mųjų pasirinktinai: 1. Nekilnoja-
mojo turto paskirtis ir plotas;

2. Nekilnojamojo turto paskirtis 
ir objektų skaičius; 3. Gyventojų/
darbuotojų skaičius. O kintamąją 
įmokos dedamąją  nustatyti pagal 
vieną iš 4 kintamųjų pasirinktinai: 
1. Naudojamų komunalinių atlie-
kų konteinerių skaičius ir tūris; 2. 
Naudojamų komunalinių atliekų 
konteinerių skaičius, tūris   ir iš-
tuštinimo dažnis; 3. Atiduodamų 
komunalinių atliekų svoris; 4. 
Atiduodamų mišrių komunalinių 
atliekų svorio norma, remiantis nu-
statyta atliekų susikaupimo norma, 
jeigu ji savivaldybės sprendimu 
nustatoma. 

Vyriausybės nutarimas kaip 
tik leidžia savivaldybės Tary-
bai būti lanksčiai ir nustatyti 
atliekų surinkimą už faktą, t.y. 
už išvežtus konteinerius. Noriu 
akcentuoti, kad tiek savival-
dybės Taryba, tiek meras, tiek 
administracija pirmiausiai pri-
valo atstovauti Anykščių rajono 
gyventojus ir ginti jų teisėtus 
interesus.

Jeigu norės 
pakelti kainą, 
tai ir pakels

Valentinas NENIŠKIS, Svė-
dasų seniūnijos seniūnas:

- Ką čia besvarstysi, jeigu no-
rės kainą apkelti, tai ir pakels. 
Tačiau aš galvoju, kad pats mo-
kesčio skaičiavimo principas 
dar nėra iki galo „atidirbtas“. 
Gal mokestis galėtų susidėti iš 
dviejų dalių, panašiai kaip kad 
mokam už elektrą – yra ir abo-
nementinis mokestis, ir skaiti-
klio rodmenys. Skaičiuoti mo-
kestį pagal gyvenamąjį plotą, 
manau, visiškai neteisinga, nes 
ne plotas šiukšlina. Jeigu mo-
kestis priklausytų nuo išvežamų 
šiukšlių kiekio, vėl žmonės su-
galvotų, kaip išsisukti. Atsiras-
tų tokių, kurie šiukšles išvežtų 
kažkur kitur, ir faktiškai jų kon-
teineriai būtų pustuščiai. Yra 
savivaldybių, kur bandė taikyti 
ir vienokį, ir kitokį modelį, bet 
jie abu nepasiteisino. 

Išaugusį šiukšlių kiekį mes 
seniūnijoje pastebime ypač va-
sarą. Šventosios upę yra pamėgę 
baidarininkai, tad po jų kelionių 
ir miško aikštutės būna pilnos 
paliktų šiukšlių, ir pakrantėse 
stovinčios šiukšliadėžės taip pat. 
Aš jau nekalbu apie autobusų 
stoteles pagrindiniuose keliuose 
– jos visada pilnos ir ne tik šiaip 
šiukšlių: mėtosi ir automobilių 
padangos, sėdynės ir t.t. Ir aš 
spėčiau, kad ne seniūnijos gy-
ventojai taip atsikrato šiukšlių, 
gal greičiau jas palieka prava-
žiuojančios mašinos. 

-AnYkŠTA 

Byla. Vokietijos prokurorai pra-
dėjo tyrimą prieš socialinio tinklo 
„Facebook“ įkūrėją Marką Zuc-
kerbergą  dėl įtarimų skatinant tau-
tinę nesantaiką. Apie tai šeštadienį 
pranešė Vokietijos žurnalas „Der 
Spiegel“. Leidinio duomenimis, 
tarp įtariamųjų taip pat yra kom-
panijos generalinė administracijos 
direktorė Sheryl Sandberg ir pa-
grindiniu kompanijos lobistu įvar-
dijamas Europos politikos direkto-
rius Richardas Allanas ir jo kolegė 
Berlyne Eva-Maria Kirschsieper. 
Skelbiama, kad bylą inicijavo vo-
kiečių advokatas Chan-jo Jun, ku-
ris jau seniai kovoja su neapykan-
tos skatinimu „Facebook“ tinkle.

Temperatūra. Dėl šylančio kli-
mato didžioji dalis gyvybės Žemėje 
patyrė pokyčių, nors nuo ikiindus-
trinių laikų pasaulio temperatūra 
pakilo labai nežymiai, ketvirtadienį 
įspėjo tyrėjai, skelbia agentūra AFP. 
Žurnalo “Science” tyrimo metu iš-
siaiškinta, kad 82 proc. pagrindinių 
ekologinių procesų, įskaitant geneti-
nę įvairovę ir migravimo modelius, 
pasikeitė dėl pasaulinio atšilimo.  
Pasaulinis atšilimas įtakos turi ir že-
mei, vandenynams ir gėlam vande-
niui, nors temperatūra pakilo tik virš 
1,87 laipsnio pagal Farenheitą (1 
laipsnis pagal Celsijų).  “Tai apima 
individualių genų pokyčius, svarbius 
pokyčius rūšių fiziologijoje ir fizi-
nėms savybėms, pavyzdžiui, kūno 
dydžiui bei rūšių judėjimui į visai 
naujas teritorijas”, - sakė tyrimui 
vadovaujantis Floridos universiteto 
profesorius adjunktas Bretas Sčefe-
ris (Brett Scheffers) iš Tarptautinės 
gamtos išsaugojimo sąjungos klima-
to kaitos specialistų grupės. 

Atšaukia. Švedijos automobilių 
gamintoja “Volvo” atšaukia apie 
74 tūkst. automobilių, parduotų 
JAV teritorijoje, dėl saugos dir-
žų defekto, ketvirtadienį pranešė 
bendrovės JAV veikiančio pada-
linio atstovai. Atšaukiami 2016 ir 
2017 metų gamybos automobiliai, 
tarp kurių yra tokie modeliai kaip 
“S60” ir “S90”, taip pat “V60”, 
visureigiai “XC60” ir “XC90”.  
Automobilių koncerno duomeni-
mis, dėl gamyklos broko saugos 
diržai atšaukiamuose modeliuose 
gali atsisegti judant automobiliui. 
Bendrovė įsipareigoja pašalinti ge-
dimus nemokamai. Akcija prasidės 
šių metų gruodį. Kol kas nesulauk-
ta jokių pranešimų apie atvejus, kai 
dėl nurodyto defekto buvo patirta 
traumų, skelbia “Volvo” atstovai.

Pinigai. Viena Telanganos valsti-
jos gyventoja nusižudė po netikėto 
Indijos valdžios sprendimo paimti iš 
apyvartos 500 ir 1000 rupijų nomi-
nalo kupiūras. 55 metų Kandukuri 
Vinoda iš Mahbubnagaro apygar-
dos neseniai pardavė žemės sklypą 
už 5,6 milijono rupijų (apie 80 tūks-
tančių eurų), kad galėtų sumokėti 
už vyro gydymą. Pinigus ji gavo 
grynaisiais ir laikė juos namuose, 
kaip įprasta Indijos kaimuose. Tai 
leidžia išvengti mokesčių. Indijos 
vyriausybės sprendimas užklupo 
moterį netikėtai. Susikrimtusi dėl 
susiklosčiusios situacijos, ji nusižu-
dė. Indijos policijos atstovai žurna-
listams sakė girdėję apie šį inciden-
tą ir jau pradėję tyrimą. Antradienio 
vakarą Indijos premjeras Narendra 
Modis kreipėsi į naciją ir pranešė, 
kad nuo vidurnakčio iš apyvartos 
paimami 500 ir 1000 rupijų nomi-
nalo banknotai. 
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Daugiausia inovacijų – 
sulčių gamyboje

Už naujovių diegimą versle, kurios 
padeda sukurti ekonominę naudą, no-
minacija „Inovacijų integracija vers-
le“ atiteko žemės ūkio kooperatyvui 
„Ažuožerių sultys“. Apdovanojimą 
laimėtojui buvo pasiruošusi įteikti 
Anykščių verslo informacinio centro 
direktorė Renata Gudonienė ir UAB 
„VLI TIMBER“ direktorius Darius 
Lackus, tačiau žemės ūkio koopera-
tyvo „Ažuožerių sultys“ vadovas Re-
gimantas Butvydas apdovanojimuose 
nepasirodė. Nominacijai „Inovacijų 
integracija“ versle taip pat buvo pa-
siūlyta UAB „TECHasas“.

Už kokybės puoselėjimą įvertinti 
baldų gamintojai

 „Už kokybės puoselėjimą versle“ 
apdovanojimas skirtas baldus gami-
nančiai  UAB „Baldjoda“. Laureatą 
paskelbė rajono Tarybos narys, li-
beralas,  UAB „Esspo“ direktorius 
Lukas Pakeltis. Bendrovės vadovai 
Dainius Ambrasas ir Jonas Urbona-
vičius taip pat renginyje nedalyvavo, 
todėl jau antrojo iš eilės apdovanoji-
mo į sceną lipti atsiimti teko rajono 
merui Kęstučiui Tubiui. „Už kokybės 
puoselėjimą versle“ apdovanoti taip 
pat buvo siūlomos  UAB „Pilnatvė“, 
UAB „Aurano PROJEKTAI“, UAB 
“Margau”, UAB „Ukmeda“.

„Anykščių energetinė statyba“  – 
tarsi rajono paveldas

„Už sėkmingą verslo tęstinumą iš 
kartos į kartą“ apdovanojimą, kuris 
buvo skirtas ne mažiau kaip dešimt 
metų veikiančiai verslo organizaci-
jai, kuri verslą tęsti nuolat perduoda 
savo šeimos nariams, atsiėmė UAB 
„Anykščių energetinė statyba“. Lau-
reatą paskelbė ir apdovanojimą įteikė 
rajono Tarybos narė, ilgametė Anykš-
čių rajono vartotojų kooperatyvo va-
dovė Rita Kripaitienė.

„Mano karta užaugo, subrendo, 

Anykščių verslą labiausiai išgarsino 
išskirtinė galvijų paroda

perkopė savo gyvenimo vasarą, atsi-
gręžė jau truputėlį į rudenį, o „Anykš-
čių energetinei statybai“ kaip vadova-
vo, taip ir tebevadovauja Bitinas. Ko 
gero, šiokia tokia asociacija į paveldą 
perkeltine prasme“, - sakė R. Kripai-
tienė, šalia apdovanojimo atsiimti 
į sceną užlipusio UAB „Anykščių 
energetinė statyba“ vadovo Teodoro 
Bitino pakvietusi pasirodyti ir jo tėvą, 
buvusį ilgametį šios bendrovės vado-
vą Alvydą Bitiną.

„40 metų jau ir įgriso, bet ką pada-
rysi, kad per Anykščius teka gražioji 
ir sraunioji upė Šventoji. Jai buvo 
pasakyta, kad turi ne tik tekėti, bet ir 
malti miltus, gaminti elektros energi-
ją. Atsirado, kas atvyko ir tai padarė. 
Atvažiavo iš Leningrado anykštėnas 
Karvelis, po to buvo iškviesti „vaba-
liukai“ iš „b“ raidės. Ir praėjo kaip 
viena diena 70 metų. Ačiū visiems 
anykštėnams, kurie padėjo išgyventi 
tuos sunkius metus ir šiandien džiau-
giuosi, kad mums pasisekė gauti šią 
nominaciją“, - kalbėjo A. Bitinas.

„Laimėjo sūnus, o sveikino tėvas“, 
- po A. Bitino pasisakymo juokavo 
renginį vedęs Anykščių  kultūros cen-
tro režisierius Jonas Buziliauskas.

Į nominaciją „Už sėkmingą verslo 
tęstinumą iš kartos į kartą“ taip pat 
pretendavo UAB „Zala Arms“ ir  IĮ 
Judickienės vaistinė.

Nominacija įteikta rajono
Tarybos nario įmonei

„Jaunas ir verslus“ nominacijos 
laimėtoja paskelbta kompiuterinę 
techniką aptarnaujanti individuali 
įmonė „Kompeksa“, kuriai vadovau-
ja 28-erių metų rajono Tarybos narys, 
liberalas Mindaugas Sargūnas.

„Kai pamačiau, kokią nominaciją 
turėsiu įteikti, labai džiaugiausi, nes 
man pačiai labai svarbu, kad jauni 
žmonės, baigę mokslus, grįžę į savo 
miestelius ir kaimelius bando kurti 
verslą. Tai tikrai nėra labai lengva“, 
- kalbėjo nominacijos nugalėtoją pa-
skelbusios UAB „Pilnatvė“ direktorė 
Renata Paramonova.

„Be gero kolektyvo ir gerų speci-
alistų kažko panašaus mes nebūtume 
gavę. Galvoju, kad šis padovanoji-
mas verčia mus dar labiau stengtis, 
dar kokybiškiau atlikti savo darbus. 
Kas nedirba – tas neklysta, tačiau mes 
visada savo darbą stengiamės atlikti 
kuo geriau ir kuo greičiau“, - kalbėjo 
apdovanojimą atsiėmęs R. Sargūnas.

Nominacijai „Jaunas ir verslus“ 
taip pat buvo pasiūlyti UAB „Mandri 
puodai“,IĮ „Kakava“, IĮ „Jolės gėlių 
krautuvėlė“ ir  UAB “2D Pack”.

Apdovanojimuose išskirtinis 
dėmesys – žemės ūkiui

 Apdovanojimas „Už Anykščių 
verslo garsinimą“ įteiktas UAB „Vaje 
Farm“, kuriai vadovauja žinomas 
Anykščių verslininkas Vygantas Šli-
žys. UAB „Vaje Farm“ šiais metais 
pirmą kartą mūsų šalies istorijoje 
Anykščių rajono Bliuvonių kaime su-
rengė  specializuota mėsinių galvijų 
parodą, kurioje dalyvavo daugiau nei 
2000 dalyvių iš Lietuvos ir užsienio 
šalių.

„Džiaugiuosi, kad pirmoji specia-

lizuota mėsinių galvijų paroda pavy-
ko ir vyko Anykščių rajone, senelių 
ir tėvų žemėje. Ši nominacija turėtų 
priklausyti visam UAB „Vaje farm“ 
kolektyvui“, - dėkojo nominaciją at-
siėmęs V. Šližys.

Gauti apdovanojimą „Už Anykš-
čių verslo garsinimą“ dar pretendavo  
UAB „Pilnatvė“ bei UAB „Anykštu-
kas“.

Bendruomenei padovanojo 
kasos aparatą

Nominacija „Versliausia bendruo-
menė“ atiteko vieninteliam šiai nomi-
nacijai nominuotam Debeikių moterų 
veiklos centrui. Šią nominaciją įteikė 
prizą įsteigusio Anykščių vadovų klu-
bo prezidento pavaduotojas Vytautas 
Bernatavičius.

„Mes, lietuviai bendrai ir anykš-
tėnai konkrečiai, pasaulyje nesame 
kažkokie išskirtiniai savo mėgimu 
pabambėti. Mes dažnai pabambame, 
kad mus valdžia per mažai remia ir 
labai džiugu būna pamatyti žmones, 
kurie atranda savotišką panacėją. O 
ta panacėja yra labai paprasta – tai 
verslumas. Tas, kas išmoksta uždirbti 
pinigus, jau niekada neina su ištiesta 
ranka“, - kalbėjo V. Bernatavičius.

Anykščių vadovų klubas Debeikių 
moterų veiklos centrui įteikė dovaną – 
kasos aparatą. Renginį vedęs režisierius 
J. Buziliauskas po to replikavo: „Įdo-
mu, kaip po to Debeikių moterų veiklos 
centrui seksis turint kasos aparatą...“

„Tai yra jūsų paskatinimas toliau 
eiti dar tik pramintu socialinio verslo 
takeliu. Noriu padėkoti savo mote-
rims, kurios aukodamos savo laisvą 
laiką, nes mes esame dirbančios, ve-
lia. Noriu pasakyti, kad ta vilna mes 
įsivėlėme ir apsivėlėme“, - kalbėjo 
vilnos gaminius veliančio Debeikių 
moterų veiklos centro vadovė Diana 
Smailienė.

Pasisakymai sukosi apie Seimą...

Į apdovanojimus  „Verslo žiburiai“ 

atvykusi Seimo narė Greta Kildišienė 
renginį nusprendė išnaudoti  savo pri-
sistatymui.

„Iš tiesų pirmą kartą esu šioje sce-
noje, bet ne pirmą kartą šioje salėje. 
Lieskite jums visiems padėkoti už pa-
sitikėjimą ir priminti, kad esu pasiren-
gusi tarnystei ir bendradarbiavimui 
su visais jumis. Šį vakarą linkėdama 
visiems verslo atstovams šviesti kaip 
tiems žiburiams, noriu pristatyti šioje 
salėje esančią mano padėjėją Sigitą. 
Kreipkitės į mus kiekvieną darbo 
dieną. Dirbsime, atstovausime jums, 
ieškosime kompromisų, ieškosime 
sprendimo būdų“, - žadėjo Anykš-
čių – Panevėžio apygardoje išrinktoji 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
atstovė Seime G. Kildišienė.

Tuo tarpu susirinkusius sveikino 
rajono meras Kęstutis Tubis, kuris  
privertė kvatotis visą salę, kuomet 
netyčia savo kalboje pareiškė, kad 
verslininkų dėka „išlaikomas Sei-
mas“ (norėjo pasakyti „išlaikomos 
šeimos“).

Šventėje taip pat dalyvavo Anykščių 
rajone viešėję svečiai iš Baltarusijos 
Klecko miesto  - Vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas Jurijus Kar-
lovičius ir AB „Biorapsų produktai“ 
vadovas Sergejus Voitekas.

Ceremoniją įvertino menininkai

Apdovanojimų „Verslo žiburiai“ 
ceremonijos metu taip pat apdovanoti 
profesionalių teatrų nacionalinės dra-
maturgijos festivalio „Pakeleivingi 
2016“ geriausieji. „Ryškiausiu festi-
valio spektakliu“ šiemet pripažintas 
Vilniaus mažojo teatro spektaklis 
„Bedalis ir labdarys“, „Ryškiausiu 
aktoriumi“ – to paties teatro aktorius 
Tomas Stirna, „Ryškiausia aktore“ – 
Valstybinio Šiaulių dramos teatro ak-
torė Inga Norkutė – Žvinienė.

„Įdomus sujungimas dviejų šalies 
esminių dalykų – verslo ir meno“, - 
sumanymą vienos ceremonijos metu 
apdovanoti geriausius Anykščių ra-
jono verslininkus ir žinomus šalies 
menininkus įvertino Vilniaus mažojo 
teatro režisierė G. Tuminaitė.

Apdovanojimuose „Verslo žibu-
riai“ koncertavo  „Lietuvos balso“ 
finalininkė Raimonda Vaičiūtė ir 
grupė. Renginys buvo nemokamas, 
tačiau Anykščių kultūros centro di-
džioji salė buvo pustuštė.

Viešai politikė neskelbė, kad ieš-
ko padėjėjo, tačiau tikino, kad be-
sisiūlančių buvo daug ir ji turėjo iš 
ko rinktis.  Pasak G. Kildišienės, jos 
padėjėja S. Mačytė-Šulskienė nepri-
klauso Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 

Seimo narės padėjėja dirba buvusi policininkė
sąjungai, turi teisinį išsilavinimą.

„Ji darbšti, atsakinga. Tikiuosi 
- gerai atstovaus“, – apie savo pa-
galbininkę kalbėjo Seimo narė.  

G. Kildišienės padėjėja įsikūrė 
tame pačiame kabinete, kur iki šiol 
dirbo buvusio Seimo nario Ričardo 

Sargūno padėjėjas Alfrydas Savic-
kas. Adresas – K. Ladygos gatvė 1; 
212 kabinetas.    

S. Mačytės-Šulskienės vyras – Li-
nas Šulskus, taip pat yra buvęs po-
licininkas. Dabar jis dirba Anykščių 
rajono savivaldybės administracijos 

„žaliuoju patruliu“. 
Paskutinė S. Mačytės-Šulskie-

nės darbovietė – SPA „Vilnius 
Anykščiai“. UAB „Anšilas“, kuri 
valdo SPA,  direktorė Ieva Trin-
kūnaitė „Anykštai“ sakė, kad S. 
Mačytė-Šulskienė iš šios įmonės 

atleista šalių susitarimu. „Pas mus 
reikia darbti su žmonėmis. Ir jai, 
ir mums reikėjo daug pastangų. 
Kitame darbe, kur jai mažiau rei-
kės dirbti su žmonėmis, gal seksis 
geriau. Neblogas žmogus, tačiau 
komandinio mąstymo, juk, žinot, 
iš kur ji pas mus atėjo“, - apie bu-
vusią darbuotoją „Anykštai“ sakė 
I. Trinkūnaitė. 

Debeikių moterų veiklos cen-
tro vadovė Diana Smailienė 
apdovanojimuose pasigedo 
daugiau rajono bendruome-
nių, kurios taip pat galėjo pre-
tenduoti į „Versliausios ben-
druomenės“ nominaciją.

Apdovanojimuose „Verslo žiburiai“ pagerbti geriausieji Anykš-
čiuose vykusio profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos 
festivalio „Pakeleivingi 2016“ dalyviai.

jono jUneViČiAUs nuotr.

Rajono Tarybos nario, libe-
ralo Mindaugo Sargūno va-
dovaujama IĮ „Kompeksa“  
laimėjo nominaciją „Jau-
nas ir verslus“.

Apdovanojat UAB „Anykščių energetinė statyba“, scenoje susi-
tiko skirtingų kartų verslininkai.
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tautos balsas

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

užjaučia

Žmogaus gyvenimas – tai 
ilgo kelio atkarpa. Laimingas 
tas, kuriam likimas lėmė ją 
ilgesnę. 

Nuoširdžiai užjaučiame 
Žilviną OVSIUKĄ, mirus tė-
veliui.

Anykščių futbolo sporto 
klubo bendruomenė

Laurelių ūlyčia ir nuostabusis 
Aleksandras

Daug kas jau pamiršo, daug kas dar 
nežino, kad kadaise Svėdasų mieste-
lio Liepų gatvė buvo vadinama Lau-
relių ulyčia, nes šitoje gatvėje gyveno 
net kelios Laurelių šeimos. Vėliau tie 
Laureliai, kaip ir dar daugybė stam-
besnius plotus valdžiusių miestelėnų, 
išsikėlė į vienkiemius ir Laurelių ga-
tvikėje nebeliko. Kaip beveik nebeli-
ko ir liepų, kurios storais kamienais 
kaip sargybinės amžių palei keliu-
ką stūksojo, pavėsį ir kvapsnumus 
skleidė, gaivino vasarą sužydusios, 
bičių dūzgesio pilnais vainikais. Da-
bar besidairydamas vos dvi storas, 
aukštas liepas tesuradau, kaip ir gra-
žius maumedžius, nes beveik visus 
senmedžius žmonės iškirto - baimė 
sugavo, jei nugriūtų, o ir rudeniniai 
darbai, tvarkant ant žemės sukritusią 
gausią lapiją, pabodo. Tačiau gatvė 
nuostabi - savo nuošalia ramybe, vis 
dar sugaunamais sodžiaus garsais, 
pastatų mozaika. Yra čia ir modernių 
mūrinukų, dailiai sutvarkytų medinių, 
ir dar iš ano šimtmečio pradžios trobų 
trobelių užsilikusių, o senoji klėtelė - 
pats tikriausias senosios architektūros 
šedevras. Pajuodę, vietomis net ištru-
pėję sienų rąstai, kiek pakumpęs sto-

Liepų gatvelė - svėdasietiškas Tibetas
Svėdasų miestelyje, kuriame nelabai tikslios statistikos duome-

nimis, beveik 800 gyventojų tebegyvena, tuoj už didžiosios nūnai 
Bronės Buivydaitės vardu paženklintos, o kadaise turgaus aikš-
tės, kairėn atitrūksta nedidelė, nežymi Liepų gatvė. Įdomių ten 
žmonių gyventa, įdomių dar tebegyvena, o vos prieš kelis metus 
čia buvo ir dar tebejaučiama pati nuostabiausia seniausių svėda-
siškių sankaupa, pats tikriausias „svėdasietiškas Tibetas“.

gas, prieklėčiai, nedidžiausios durys, 
užlos paslaptingosios...

Būta jau čia tos pajuodusios pir-
kužės tuomet, kai tolimųjų 1914-ųjų 
vasario 14-ąją visai netoliese, dide-
lėje Juozapo Papučkos troboje, gimė 
aštuntasis, jauniausias, jo gausios šei-
mos vaikis - sūnus Aleksandras. Kai 
pasimirė tėvelis, jis buvo vos metų, 
tad užaugo ir mokslų siekė daugiau-
siai sesers Marijos Indriūnienės ir jos 
šeimos globojamas. 

Guvus, didžių bičiulių draugėje, 
neišskiriamoje trijulėje su Jonu Kas-
čiu bei Algirdu Jurevičiumi. Jie visi 
kartu žaidė, ūgtelėję visi draugėje, 
vienas kitą pastiprindami, paskatinda-
mi savo judesyje ir dvasioje lavinosi, 
muzikavo ir didžių svajonių atkakliai 
siekė bei pasiekė. Jonas tapo puikiu 
dailininku, Algirdas - inžinieriumi, 
o Aleksandras - kunigu. Nelengvas 
buvo kelias į gyvenimo svajonės 
aukštikalnę - pirmiausia garsiojo 
maestro Petro Vinkšnelio pamokytas 
tapo visai neblogu vargonininku. Jis 
darbavosi Andrioniškyje, Adomy-
nėje, kol garbiojo kan. Adomo Vile-
niškio paskatintas išvyko studijuoti į 
Kauno kunigų seminariją. Išgarsėjo 
kaip uolus, veik šventosios istorijos 
laikų kunigas, gebėjęs viskuo dalintis 
su savo parapijiečiais, galėjęs vargšui 

elgetai atiduoti ir paskutinius savo ba-
tus. Ypač tarnaudamas Skiemonyse, 
Kupreliškyje. Nūnai daugeliui metų 
nuo jo mirties praėjus rūpinamasi, 
kad šis svėdasiškis būtų paskelbtas 
Katalikų bažnyčios palaimintuoju, o 
vėliau ir šventuoju. 

Šis tas apie uoliąją Onutę

Du maumedžiai žymi tą vietą, kur 
dar visai neseniai gyveno judrioji 
Ona Maciulevičienė. Kukli, gal net 
šiek tiek nedrąsi moterėlė pripasakojo 
man daugybę įdomybių apie tarpuka-
rio Svėdasų jaunimo gyvenimą, mat 
pati visuomet katalikiško jaunimo or-
ganizacijų vadovybėje sukosi. Buvo 
nepaprasto uolumo pavasarininkė - ją 
net kun. Steponas Galvydis po dauge-
lio metų kaip „veikėjukę“ prisiminė, 
pažymėjo. Susirinkimai, paskaitos, 
ūkiškieji ir dvasios lavinimo kur-
sai, gegužinės, kongresai bei sporto 
šventės Svėdasuose bei aplinkinėse 
parapijose, eucharistiniai kongresai, 
kelionės po Lietuvą. Viskas pražuvo 
sovietams užėjus, bet pokariu išli-
ko - į Sibiro tremtį ar lagerius nepa-
kliuvo. Ištekėjo už tokio gana rūstaus 
paslaptingo vyro, kurio atvaizdą ma-
tydavome mokyklos stende, skirtame 
Antrojo pasaulinio karo pergalės šlo-
vei - fotografijoje jis, sovietinis karys, 
motociklu Berlyno gatvėmis važiuo-
jantis. Įdomu, kad O. Maciulevičie-
nė buvo pirmoji viešosios miestelio 
bibliotekos vedėja, o dabar jos Vil-
niuje gyvenanti anūkė, tuomet knyga 
pamėgusi, dažnai Svėdasų bibliotekai 
dovanoja visai naujų, tik nupirktų ar 
trumpai savojoje bibliotekoje buvu-
sių knygų. Tegul skaito, tegul kultū-
ros turtais mėgaujasi svėdasiškiai.

„Svėdasietiškas Tibetas...“

Liepų gatvėje kadaise gyveno, o 
ir dabar gyvena net keli gerokai į de-
šimtą dešimtį įkopę žmonės. Jei taip 
žengtume nuo rytinio pakraščio, tai 
pirmoji minėtina Vitolda Neniškienė 
būtų. Nors jau 95-erių, bet ją galėčiau 
pavadinti viena linksmiausių, vitališ-
kiausių moterų. Vasarą turi daržiuką, 
išaugina nuostabiausių, pasak sūnaus 
Osvaldo, firminių bulvių, šaltmečiu 
jos mankštyba - vištų ūkio priežiūra. 
Jauna likusi našle, bet tris savo ber-
niokus puikiai išauklėjusi ir išmoks-
linusi. Puiki, daugumai tikusi siuvėja, 
ekonomiškai gebėjusi suskaičiuoti, 
rublį pelnyti ir naudingai išleisti. „Štai 
kiek mano uždirbta, kiek išleista, kiek 
artimiesiems pagalbai duota...“ - svie-
džia ant stalo skaitmenų primargintą 
nedidelę knygutę. 

Dar kartais ką nors savo senutė-
le mašina susiuva, bet nebereikia 
siuvėjų dabar, viską turgelyje pagal 
naujausią madą gauna ir pigiai perka. 
Pokalbiai su senąja siuvėja - nuos-
tabiausia atgaiva, nemažai prirašiau 
jos pasakojamų istorijų - ir apie vai-
kystę Gykių kaime, ir apie nuotykius 
mamos tėviškėje Butėnuose, ir apie 
ilgą visokio gėrio ir sielvarto kupiną 
gyvenimą. Gal mėnesiui po mūsų uo-
lių pokalbių praslinkus, vėl trumpai 
užsukau, o ji šviesiai ir tiesiai ma-

Mieli „ponai“, gal jums neten-
ka pabūti Anykščių turguje? Kaip 
jums atrodo kelias įvažiuojant į 
turgų iš Taikos gatvės? Mums tai 
gaila savo automobilių. Juk čia 

Kas remontuos mūsų automobilius?
atvažiuoja ir svetimi žmonės ar 
pirkėjai. Vaizdelis metai iš metų 
nesikeičia. Labai prašom apsilan-
kyti ir nuspręsti, ar nereikėtų paly-
ginti duobių, o gal ir išasfaltuoti? 

Negi keli metrai asfalto kainuotų 
brangiau už dviračių taką iki SPA 
centro. 

Anykščių turgaus prekiautojai  

nęs užklausė, ar jau ką nors iš tų jos 
kalbų parašęs. Dar ne? Tai ji tuomet 
norinti pasakyti: „Tinginys gi, Tams-
ta, esat...“ Pribloškiantis, bet ir kartu 
ir gaivinantis - aukščiausio lygio ju-
moras.

Kaimynijoje vėl nebejaunų žmo-
nių gyvenimas - pora jau taip pat de-
vintą dešimtį bebaigiančių mokytojų 
- Birutė ir Juozas Baleišiai. Jie veik 
visuomet kartu - net miestelyje ir baž-
nyčioje, suėjime, laidotuvėse.

 Dar vienas dviejų metelių iki 
devynių dešimčių pritrūkstantis - 
Bronius Pivoriūnas. Elegantiškas, 
stilingai apsirengęs, didžiose šven-
tėse ir skrybėlę užsidedantis vyras, 
visą gyvenimą siuvėju darbavęsis. 
Dabar jau senatvė jaučiasi - kaip 
reikia nebemato, pirštai nebe tie, 
jau ne tik siūti, bet ir armonika groti 
nelengva. Netoliese dukros uoliai 
globojama tebegyvena į paskutinį-
jį šimto penkiametį įkopusi sentikė 
Kovaliova - Simonienė. Jau tolėliau 
nuo gatvės sumanioji Antanina Že-
maitienė gyvena - ir jai virš devy-
niasdešimt, o ten, kur gatvė gal į tris 
šakas kaip liepos laja išsiskleidžia, 
labai tvarkingoje trobelėje pas du-
krą glaudžiasi vasario mėnesį jau 
95-erius metus minėsianti dar vie-
na linksmuolė Elena Binkauskienė. 
Pernai didi netektis gatvę ištiko, 
mat 95-erių sulaukęs, tuo metu jau 
miestelio senelių namuose glaudę-
sis, buvęs vargonininkas Jonas Por-
cikas pasimirė. 

Niekada gero ūpo neprarandanti siuvėja Vitolda Neniškienė.

Onos Maciulevičienes anūkė su dukra Karolina pažymi Svėdasų 
bibliotekai dovanojamas knygas...

Autoriaus nuotr.

Susitikimas miestelio turguje: šnekučiuojasi Bronius Pivoriū-
nas (kairėje) ir Jonas Balaišis.

Nuo dviejų šimtmečių naštos sulinkusi istorinė klėtelė...

Žilvinui OVSIUKUI
Niekas neužpildys tuštumos 

ir neužgesins didžios širdgė-
los, mirus mylimam Jūsų tė-
veliui. Priimkite nuoširdžią 
mūsų užuojautą.

Anykščių Rotary klubas
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kampas

IŠ ARTI

Apie 
kvailumą

horoskopas
AVINAS. Galbūt teks imtis 

griežtesnių priemonių, auklėjant 
atžalas arba nukreipiant vaikus tin-
kamu keliu. Tikėtinos meilės, ais-
tros, romantiškos fantazijos, tačiau 
kartu kankins pavydas, abejonės.

JAUTIS. Galite sulaukti prie-
kaištų iš šeimos narių, kaimynų. 
Sunku bus įveikti inerciją, nega-
tyviai veiks bet koks spaudimas. 
Prislėgti gali artimam žmogui iški-
lusi problema, nesutarimai šeimoje 
arba nenumatytos išlaidos. 

DVYNIAI. Tikėtinas bendra-
vimas su giminaičiais, draugais, 

įvairūs informatyvūs pokalbiai. 
Tačiau galimas ir nemalonus bar-
nis, apgaulinga informacija, pavo-
jus kelyje. 

VĖŽYS. Gali būti, kad labiau 
pajusite, ko jums trūksta materia-
linio ir dvasinio komforto, stabilu-
mo prasme. Tačiau kol kas atrodys, 
kad to neįmanoma išspręsti dėl tam 
tikrų įgūdžių, pinigų ar pagalbos 
trūkumo.

LIŪTAS. Jūsų siela maištaus, 
atrodysite neramūs. Galite rizikuo-
ti arba nuo desperatiškų poelgių 
stengtis sulaikyti kitus. Jeigu suge-
bėsite taikytis, laviruoti, situacija 
pagerės. Venkite emociškai įtemp-

tų situacijų. 
MERGELĖ. Jums atrodys, kad 

kažkas rezga prieš jus intrigas, 
nori apgauti. Gali būti, kad tik 
patys esate sau priešai, o visa kita 
tėra jūsų vaizduotės padarinys. 
Tačiau negalima ignoruoti intui-
cijos balso. Saugokitės infekcijų, 
vagysčių. 

SVARSTYKLĖS. Jei nenori-
te pakliūti į bėdą, viską darykite 
nuosekliai, apgalvotai. Taktiškai 
bendraukite su aplinkiniais. Aki-
vaizdu, kad nenuobodžiausite, nes 
jumis domėsis nemažai žmonių. 
Tik neapsigaukite, pasirinkdami 
kompaniją.

SKORPIONAS. Regis, būsi-
te nervingi, neramūs. Jei leisitės į 
politinius ginčus, susikivirčysite 
netgi su artimiausiais žmonėmis. 
Verčiau pasilaikykite savo nuomo-
nę sau. Neprovokuokite agresijos, 
tinkamai eksploatuokite buitinę ir 
kitokią techniką.

ŠAULYS. Protingiausia būtų 
vengti ginčų, įtemptų diskusijų. 
Verčiau pasimokykite, planuokite 
ateities darbus, tikslus. Jei kur nors 
toliau vyksite, nepraraskite budru-
mo kelyje.

OŽIARAGIS. Tai gali būti iš-
laidūniškas laikotarpis, nes arba 
kils nenugalima pagunda pirkti, 

ką reikia ir ko nereikia, arba kiti 
asmenys jus lengvai įkalbės pasko-
linti pinigų, paremti, sušelpti.

VANDENIS. Būsite nervin-
gi, jautrūs. Jeigu nesuvaldysite 
negatyvių emocijų, pykčio pro-
trūkių, galite labai pakenkti san-
tykiams su partneriais, draugais. 
Atsargiai elkitės su technika, 
įrankiais.

ŽUVYS. Lengva pasiduoti tiek 
panikai, tiek pagundoms. Gali būti, 
kad teks taikytis prie nepalankių 
sąlygų ar situacijų. Nesusipratimų 
gali atsirasti dėl intrigų, nenuošir-
dumo. Atsargiai vertinkite rizikin-
gus pasiūlymus. 

Pagrindinė projekto idėja – telkti 
vietos ir aplinkines bendruomenes, 
ugdyti kaimo gyventojų gebėjimus 
dirbti kartu ir spręsti ekonomines 
problemas pasinaudojant vietos ta-
patybės propagavimu ir savivaldybės 
parama. 

Projekto veiklos buvo organizuo-
tos taip, kad patenkintų poreikį kurti 
originalius rankų darbus bei sudarytų 
sąlygas realizuoti sukurtus gaminius. 
Į mokymus buvo kviečiami Butėnų, 
Grikiapelių bei Daujočių bendruome-

Bendruomenės namų šiluma telkia svėdasiškius
Asociacija „Svėdasų bendruomenė“ baigė vykdyti NVO stipri-

nimui skirtą projektą „Susitikime bendruomenės namuose”, kurį 
finansavo Anykščių r. sav.

nių atstovai.
Pirmiausia buvo  organizuoti dizai-

nerio mokymai vientisai gaminių lini-
jai sukurti. Mokymų dalyvės sužinojo, 
kaip dirba dizaineriai, ko reikia norint 
sukurti paklausų, originalų gaminį, 
kaip daiktai tarpusavyje derinami ir 
pan. Siekdami skatinti bendruomenės 
narių verslumą, paprašėme lektorės 
pakalbėti apie pardavimo-pirkimo 
psichologiją, buvo kalbama apie eti-
kečių ir pakuotės svarbą. Mokymuose 
buvo pristatytos 2017 m. tendencijos, 

madingos spalvos ir jų deriniai. Vyko 
ir praktiniai užsiėmimai: mokytasi 
derinti  spalvas bei ornamentus, buvo 
dažoma tekstilė, kuriamas virtuvinis 
rankšluostėlis. 

Vėliau, dekoracijų virtuvei kūri-
mo mokymuose, rankdarbių meistrė 
mokė ,,tapyti“ vilna – kurti paveiks-
lus. Pradžioje moterys pačios netikė-
jo, kad jos gali padaryti tokius neįti-
kėtinai gražius darbus, kokius pristatė 
mokymų vadovė. Po kelių valandų 
darbo moterys jau žavėjosi savo ir ko-
legių paveikslais. Buvo suorganizuo-
ta paroda, kurią demonstruoti mielai 
priėmė Svėdasų biblioteka. 

Į megztų gaminių iš virvelių mo-
kymus susirinko daugiau kaip 15 mo-
terų, mėgstančių megzti ir norinčių 
išmokti naują techniką, sužinoti jos 
pritaikymo galimybes. Darbas virė 
ilgiau nei 6 val., visos pajuto pirštelių 
skausmą, bet pasiektas rezultatas nė 
vienos nenuvylė. Po mokymų mote-
rys džiaugėsi naujomis pačių nerto-
mis rankinėmis, dėžutėmis, krepše-
liais bei kitais gaminiais.

Kitas projekto etapas – gaminių re-

alizavimas. Jį įgyvendinome kasmeti-
nės rudens mugės metu. Smagu buvo 
stebėti, kaip miestelėnai noriai perka 
bendruomenės narių kurtus gaminius, 
klausia, kas vieno ar kito darbelio 
autorius, žavisi originaliomis pakuo-
tėmis. Mugės metu surinktos lėšos 
papildė bendruomenės kasą. Vykdant 
šį projektą apdraustas bendruomenės 
namų turtas.

Projekto veiklos pasiteisino: ben-
druomenės nariai ėmė glaudžiau ben-
dradarbiauti, dalintis idėjomis, išau-
go bendruomenės, kaip institucijos, 
prestižas, vis daugiau ir daugiau žmo-
nių reiškia norą tapti jos nariais. Tai 
rodo, kad veiklos vystomos reikiama 
linkme, yra tenkinami kaime gyve-
nančių žmonių poreikiai, sudaromos 
sąlygos bendrauti neformalioje aplin-
koje, žmonės jaučiasi išgirsti. Asocia-
cija „Svėdasų bendruomenė“ ir toliau 
dės pastangas, kad gyvenimas kaime 
darytųsi įdomesnis ir prasmingesnis.

Virginija Valikonytė,
 Bendruomenės tarybos 

pirmininkė

gimė
Jonas BAJORŪNAS, gimęs 10 22
Urtė VėBRAITė, gimusi 10 30

pro memoria
Anykščių mieste
Lukerija LEBEDEVA, gimusi 1938 m., mirė 11 19
Janina KISELIENė, gimusi 1932 m., mirė 11 17
Genovaitė TINDŽIULIENė, gimusi 1922 m., mirė 11 16

Debeikių seniūnijoje
Vida RAŠIMIENė, gimusi 1948 m., mirė 11 17
Elena JADLAUSKIENė, gimusi 1923 m., mirė 11 19

Kurklių seniūnijoje
Adomas NAVICKAS, gimęs 1922 m., mirė 11 17

Viešintų seniūnijoje
Zita LAURINČIKAITė, gimusi 1957 m., mirė 11 15

Povilo Jurkšto palikimas bus atviras plačiajai visuomenei...
Mirus garsiajam Viešintų muziejininkui Povilui Jurkštui (1919 

- 2006) jo palikimas pasiliko Viešintose ir vietinei bendruomenei, 
o ypatingai entuziastui Algimantui Bekeniui bei bendruomenės 
aktyvui rūpinantis buvo deramai sutvarkytas. 

Algimantas Bekenis norėtų, kad Povilo Jurkšto senienų rinkinys 
kuo greičiau būtų atvertas visuomenei, kad apie jį būtų skelbia-
ma Anykščių krašto turizmo reklamose.

Pasinaudojus ES parama, pasi-
telkus savanorių darbą, išvalytos, 

linas BiTVinskAs

Kaip sakoma – nuo kvailumo 
vaistų nėr. Ot ir ne, pasirodo 
yra. Amerikiečių mokslininkai 
netyčia atrado virusą, kuris kal-
tas dėl... žmonių kvailumo.

 Džono Hopkinso medicinos 
centro mokslininkai aptiko vi-
rusą, kuris kaltas dėl žmogaus 
smegenų aktyvumo sumažėji-
mo. Jeigu paliekamas ir virusas 
taip ir negydomas, viruso nešio-
tojas tampa tuo, kuriam, kaip 
sakoma, vaistų nepritaikysi... 

. Mokslininkus sudomino 
faktas, kad šis žmogaus orga-
nizme gyvenantis virusas gali 
sunaikinti vandens organizmus. 
Tada buvo nuspręsta, kad reikia 
patyrinėti ir poveikį žmonėms.

Specialistai išsiaiškino, kad 
šie organizmai būna „įsikūrę“ 
sveiko žmogaus gerklėje.  Eks-
perimente dalyvavo 90 žmonių, 
45 procentai jų buvo viruso ne-
šiotojais. Rezultatai parodė, kad 
dalis iš jų bėgant laikui negalė-
jo atsakyti į klausimus, blogiau 
orientavosi erdvėje, pamiršda-
vo, kas rodo, jog jų smegenys 
veikia lėčiau. Virusas darbavo-
si... 

Todėl, manyčiau, nereiktų 
kaltinti vaikų, sutuoktinių ar 
bendradarbių kvailumu. Jie yra 
ligoniai, viruso aukos. Beje, 
apie ką aš čia pradžioje rašiau?

Rokas KLIČIUS, gimęs 11 13
Urtė LEŠČIŪTė, gimusi 11 08
Adomas AUGUSTINAS, gimęs 11 13
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paremontuotos patalpos, pagal te-
mas išdėlioti eksponatai ir jau lau-

kiama, kada įvyks Povilo Jurkšto 
etnografinio muziejaus Viešintose 
atidarymo iškilmės. 

Maloniai nusišypsojęs Povilas 
Bekenis atvėrė dar paties P. Jurkš-
to nešiotą rausvos spalvos tašikę 
ir, išėmęs raktą, atrakino žalios 
tvoros, juosiančios sodybą, var-
tus. Įėjom visai kitoje vietoje nei 
kadaise vaikščiodavom. Atvėrėme 
pirmiausia seklyčią, žvilgtelėjom 
į vežiminę, kur tebėra legendinis 
čekiškas motociklas „čežetas“, po 
to įžengėme į senąją be metalinio 
vinies, tik mediniais kuoliukais su-
kalant, pastatytą klėtį, žvalgėmės 
į ant „užlų“ sudėtas bumbles. O 
dirbtuvių klėtyje tauriai švyti Po-
vilo Bugailiškio drožta javus sė-
jančio vyro figūra, tebėra ir Misijų 
kryžius...

Visur gražu, spindi nauji, tamsiai 
rausvos spalvos skardiniai stogai, 
kiemas šviesus, pasilikę tik gra-
žiausi medžiai, tik gaila, kad nebe-
liko lėšų suremontuoti trobai, kad 
kiemas taip pat be dvasios, kad vis 
neskiriama nors pusė etato muzie-
jui prižiūrėti ir lankytojus priimti.

Nustebino švara, tvarka, kiekvie-
nas eksponatas nuvalytas, nuplau-
tas ir nušveistas, padažytas, ar dar 
kokiu naudingu skysčiu nuteptas. 
A. Bekenis pastebėjo, kad darba-
vęsis šešerius metus, gal net alergi-
ją nepagydomą čia pasigavęs. Bet 
dabar jau nebegalįs - nebėra nei 
jėgų, nei noro, tegul jaunesni ima-
si. Visur matyti žmogaus prigimti-
nė tvarka: štai kabo eilėje kačergos 
ir šakės krosnyse šeimininkauti - 
kiekvienos kote įsukta kilpelė, tad 
labai patogu ant vinutės užverti. 
Paėmiau, pakilojau seną medpadį 
ir užsimiršęs bandžiau į kitą vietą 
padėti, tačiau A. Bekenis mane tuoj 
sudraudė: „Padėk ten, kur buvo... “ 
Štai taip, tvarka turi būti.

Kas bus toliau, kaip bus naudoja-
mas unikalus etnografinis rinkinys, 
kiek dėmesio sulauks iš visuome-
nės bei valdžios atstovų? Matyt, 
etatinių darbuotojų čia nebus, ma-
tyt, rinkiniu rūpinsis bendruomenės 
entuziastai ir sąmoningi piliečiai - 
didieji savojo krašto patriotai.

Raimondas GUOBIS



  

SKELBIMAI 2016 m. lapkričio 22 d.

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.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  0,50 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3300  egz.     Užs. Nr. 1231

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, (8-671) 
76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Daiva Goštautaitė, tel. 5-42-48. mob. (8-6790 14209. 
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas, tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714.
Maketuotoja Brigita Ramanauskaitė, tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.

Vyr. redaktorė

perka

įvairūs

parduoda

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.
Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, 
(8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., 

tel.: (8-610) 41900, 
(8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel.: (8-682) 18972, 
(8-600) 63820.

Žemės sklypą netoli Anykščių. 
Mokėtų iki 2000 eurų. Elektros lini-
ja sklype ir patogus privažiavimas 
– privalumas. 

Tel. (8-603) 48756.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui. 

Tel. (8-613) 74861.

Perka, padeda sėkmingai par-
duoti rinkos kaina įvairų nekilnoja-
mąjį turtą. 

Tel. (8-683) 32523.

Namą ar sodybą poilsiui ir gyve-
nimui. 

Tel. (8-698) 49854

Sodybą, namą, sodybvietę, že-
mės - miško sklypą gražesnėje 
vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Lapkričio 20 d. pamestas OPEL 
užvedimo raktelis turgaus - “Senukų” 
teritorijoje. Radusiam atsilygins.

Tel. (8-611) 30458.

Brangiai perka, nuomoja že-
mės ūkio paskirties žemę Kurklių, 
Skiemonių, Debeikių, Kavarsko 
apylinkėse.

 Tel. (8-687) 76191.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Taiso šaldytuvus, šaldiklius, auto-
matines skalbimo mašinas. Atvyksta 
į namus, suteikia garantiją.

Tel. (8-698) 12688.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-608) 51317.

Beržo malkas pigiau, 3 m ilgio. 
Atveža miškavežiu.

Tel. (8-604) 84051.

Nebrangiai beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). Veža 
miškavežiu.

Tel.: (8-600) 63820, (8-617) 20473.

Kita

Bulves.
Tel. (8-653) 32676.

Nuolat ūkininkas - mėsinių kiaulių 
skerdieną 40-50 kg tik kaimiškai svi-
lintos dujomis. Atvėsintos, subpro-
duktai. Pristato nemokamai ir greitai. 

Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567.

Lietuvišką svilintą dujomis kiaulie-
nos skerdieną puselėmis po 40-60 
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė) 
kaina tik 2,24 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

VILNONĖS ANTKLODĖS
Lapkričio 28 d. (pirmadienį) 12.40 Svėdasuose (turguje), 13.00 Leliūnuose, 

13.15 Debeikiuose, 13.40 Anykščiuose (miesto turguje), 14.15 Ažuožeriuose, 
14.30 Kavarske (turguje),14.40 Dabužiuose, 15.10 Troškūnuose (turguje), 
15.30 Viešintose - gamintojų kainomis parduosime vilnones viengules (52 

Eur), dvigules (58 Eur), vaikiškas (33 Eur) antklodes, vilnonius čiužinius (pa-
klotus) įvairių išmatavimų (45-62 Eur), vilnones pagalves (18 Eur), patalynės 

komplektus (26-29 Eur), vilnonius suktus siūlus 18 Eur/kg. 
Keisime plautas avies vilnas į siūlus. 1 kg vilnos pakeitimo kaina 7 Eur.

Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higieniška. Ji higrosko-
piška (gali daug drėgmės sugerti ir išgarinti), nesielektrina, lengva, šilta, gerai 
praleidžia orą ir ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi bakteristati-
nėmis savybėmis.                     

Priimami užsakymai telefonu po 20 val., pristatome nemokamai.
PUIKI KALĖDINĖ DOVANA!!!
Tel. (8-698) 71270, www.verpykla.lt.
Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

Medžioklinius trumpaplaukių foks-
terjerų šuniukus. 

Tel. (8-620) 52201.

Kviečius, miežius, avižas, įvairius 
pašarinius miltus, sėlenas. Greitai 
atveža.

Tel.: (8-611) 47343, (8-680) 96778.

Kiaules - 1,50 Eur/kg gyvo 
svorio, paskerdimas nemoka-
mas (svilina). Paršelius 7-8 sav. 
amžiaus - 55-65 Eur + PVM. 
Ukmergės r. Baublių k.

Tel. (8-627) 86855.

Paslaugos

Kaminų įdėklai. Pristatomi kami-
nai. Kaminų remontas, skardinimas, 
kamino angos didinimas. Stogų 
dengimas. 20 metų patirtis. 

Tel. (8-612) 36705.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel.: (8-656) 24531, (8-672) 15590. 

Tvenkinių kasimas, melioracijos 
griovių valymas, kiti panašaus po-
būdžio darbai. 

Tel. (8-646) 19349.

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi. Vandentiekio, kanalizacijos, 
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų 
kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077.

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, 
sutvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Automobilius, mikroautobusus, 
visureigius, motociklus, mopedus, 
sunkvežimius.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, traktorius.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. 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.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža. 

Tel.: (8-686) 54826, 
(8-684) 40534.

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsive-
ža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-603) 40316, 
(8-609) 00890. 

Kita

Kviečius, miežius, pupas, kvie-
trugius, nekondicinius grūdus. 

Tel. (8-638) 71971.

Kviečius, miežius. Atsiskaito, iš-
siveža savo transportu. 

Tel. (8-614) 24950.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Utenos žemėtvarkos ir geodezijos sky-
rius 2016-08-10 atliko kadastrnius matavimus  sklypui, projektinis Nr. 6-6, esantiems 
Anykščių r., Anykščių sen., Burbiškio k. Kviečiame pastato (unikalus Nr. 4400-3765-
8194) savininkės Stasės Dagienės turto paveldėtojus atvykti žemiau nurodytu adresu 
dėl bendros sklypų ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po pasklebimo spaudoje.

Kontaktinė informacija:  Konstitucijos pr. 23-401, A korpusas, LT-08105 Vilnius, 
tel. 8 643 63666, evaldas.luksa@vzf.lt
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sprintas

šiandien

lapkričio 23 d.

lapkričio 24 d.

lapkričio 25 d.

Cecilija, Cilė, Steigintas, 
Dargintė.

vardadieniai

lapkričio 22- 25 d. delčia

mėnulis

Felicita, Klemensas, Kolum-
banas, Doviltas, Liubartė, Adelė, 
Kolumbas, Orestas.

Mantvinas, Žybartė, Gerardas.

Kotryna, Santautas, Germilė.

oras

+3

+4

redaktorei nežinantNNN

MOZAIKA

 UAB „Anykščių vandenys“  
atlieka šias paslaugas:
- nuotekų ištraukimas iš nuotekų 
surinkimo šulinių
- lauko tualetų išsiurbimas ir 
išplovimas
- nuotekų tinklo išplovimas
- drenažo tinklo išplovimas
 Informacija suteikiama tel. 
(8-650) 16057. Įėjimas nemokamas

Imtynės. Šiauliuose vyko Lie-
tuvos moksleivių graikų – romėnų 
imtynių pirmenybės.

Geriausiai iš anykštėnų sekėsi 
Gintarui Žvikui, kuris iškovojo an-
trą vietą. Evaldas Žibutis ir Lukas 
Laibakojis užėmė trečiąsias vietas.

Krepšinis. Anykščių KKSC 
krepšinio komanda žaidė 3-iojo 
Aukštaitijos krepšinio pirmenybių 
turo rungtynes su Ukmergės TVM 
ekipa. Pirmoje rungtynių pusėje abi 
komandos žaidė „taškas į tašką“ ir 
po dviejų kėlinių rezultatas buvo 
34:36. Po didžiosios pertraukos ir 
toliau vyko atkakli kova, o dviko-
vos nugalėtojas paaiškėjo pasku-
tinėmis minutėmis, kurias tiksliau 
sužaidė ukmergiškiai ir laimėjo 
rungtynes - 69:61. Anykštėnų gre-
tose rezultatyviausiai žaidė T. Jode-
lis ir Ž. Žiukas, pelnę po 12 taškų, 
G. Šniaukštas įmetė 11, A. Butkys 
–  9, D. Radžiūnas – 6 taškus.

Kvadratas. Lapkričio 15 dieną 
Anykščiuose vyko mergaičių (gim. 
2004 m. ir jaunesnių) kvadrato var-
žybos. Varžybų nugalėtojomis tapo 
A. Baranausko pagrindinės moky-
klos mokinės. Antrąją vietą užėmė 
Antano Vienuolio progimnazijos 
mergaitės, trečiąją - Kavarsko pa-
grindinės mokyklos atstovės.Anykštėnai, skirdami Antano 

Baranausko premiją eina labai 
keistu keliu – premijuoja arba 
visiškai nieko bendro su Anykš-
čiais neturinčius arba beveik ne-
žinomus rašytojus, ar jau skiria 
premijas už tuos kūrinius, kurie 
jau buvo premijuoti.

Šiemet savivaldybės Antano 
Baranausko literatūrinę premiją 
siūloma skirti Erikai Drungytei 
už eilėraščių knygą „Patria“. Ši 

Naujoji premija – vėl premijos
pakartojimas

knyga jau yra gavusi 2015 m. 
premiją už išskirtinai ryškų metų 
pasiekimą.

Panašiai buvo ir su kitu nomi-
nantu – Algimanto Zurbos roma-
nu „Krisius“, kuris taip pat jau 
buvo apdovanotas Vlado Šlaito 
literatūrine premija. 

Visai nenustebtume, jeigu ki-
tais metais būtų apdovanotas ir 
Maironis arba Donelaitis. Gerai 
vertinami, patikrinti rašytojai. 

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
EUR EUR EUR

Paštų skyriuose:

„Anykšta“ 18.00 36.00 64.00 
(72.00)

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

15.00 30.00 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00 40.00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumera-
toriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne trumpes-
niam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29),  
pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose,  www.anyksta.lt 

ir www.prenumerata.lt.  Prenumeratą priima „Spaudos kelio“ 
spaudos išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810. 

 Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ prenumeratos kainos 2017 metams

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, 
Gedimino g. 32 parduotuvėse arba „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00 25.00 45.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

12.00 20.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00 25.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69 17.38 34.75

Prenumeratorių 
laukia prizai ! 

Pagrindinis 
prenumeratos 

prizas - 

benzopjūklas „Stihl“ MS 170.

Kiti prizai:
„Fiskars“ firmos sekatorius, peilių rinkinys, sodininko pjūklas, žirklės žuviai, pjūklelis šakoms. Šiuos prizus įsteigė A. 
Šimkaus firma – oficialus Mocevičiaus firmos „Ginalas“ atstovas Anykščiuose.

 „Anykštos“ prenumeratoriams atiteks ir Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo prizai – penki 20 eurų čekiai apsipirkti Anykščių 
„Senukų“ parduotuvėse bei penki 10 eurų čekiai pirkiniams „Dovanų“ parduotuvėje. 

Taip pat prenumeratoriai gaus 10 spalvotų ir šiltų „D“letters“ šalikų, pagamintų UAB „2D Pack“.

„Anykštos“ prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“ redakciją (Vilniaus g.29, 29145 Anykščiai). Ant kvito užrašykite savo vardą, pavardę ir adresą. 
Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, „Anykštą“ užsisakę ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.   

4 numeriai
EUR

„Aukštaitiškas formatas“
8.00

Orbitinis krovininis JAV er-
dvėlaivis atsiskyrė nuo kosminės 
stoties

JAV bendrovės „Orbital ATK“ 
valdomas nepilotuojamas krovini-
nis erdvėlaivis „Cygnus“ pirma-
dienį atsiskyrė nuo Tarptautinės 
kosminės stoties (TKS); prikrautas 
pusantros tonos šiukšlių jis sudegs 
patekęs į Žemės atmosferą.

„Mes patvirtiname atsiskyrimą“, 
– pranešė NASA atstovas tiesiogi-
nėje šio vaizdo transliacijoje, kai 
statinės pavidalo erdvėlaivis at-
siskyrė nuo TKS 13 val. 22 min.
Grinvičo laiku.

Šis laivas su visu turiniu sudegs 
sekmadienį apie 23 val. 30 min. 
Grinvičo (1 val. 30 min. Lietuvos) 
laiku; bet šitas vaizdas nebus trans-

liuojamas, pridūrė NASA atstovas.
Nauja patobulinta raketa „Antares 

230“ spalio 17 dieną iškėlė automa-
tinę krovininę kapsulę „Cygnus“ 
iš NASA skrydžių centro Volopo 
saloje Virdžinijoje; šis startas buvo 
pirmas po šios bendrovės ankstesnės 
versijos raketos sprogimo prieš dve-
jus metus. Į TKS atgabenta pustre-
čios tonos atsargų ir maisto orbitoje 
gyvenantiems astronautams bei me-
džiagos mokslo eksperimentams.

Ir „Orbital ATK“, ir „SpaceX“ 
turi virš milijardo dolerių kontrak-
tus kroviniams gabenti į kosminę 
stotį.

Trys Estijos partijos pasirašė 
koalicinę sutartį

Estijos Centro partija, socialde-

mokratai bei konservatyvi „Tė-
vynės“ ir „Res Publica“ sąjunga 
(IRL) pirmadienį pasirašė koa-
licinę sutartį.

Susitarimą parlamento Balto-
joje salėje pasirašė Centro parti-
jos pirmininkas Juri Ratas (Jūris 
Ratas), Estijos socialdemokratų 
partijos (SDE) lyderis Jevgeni-
jus Osinovskis ir IRL vadovas 
Margusas Tsahkna (Margusas 
Cahkna).

Koalicinės sutarties pasira-
šymo ceremonijoje taip pat da-
lyvavo šių trijų politinių jėgų 
frakcijų parlamente nariai.

Iki pirmadienio visos trys 
partijos apsisprendė dėl savo 
kandidatų į ministrus. Jos turės 
vienodą skaičių ministrų portfe-
lių – po penkis.

Socialinės apsaugos ministre 
turėtų tapti IRL vicepirmininkė 
Kaia Iva (Kaja Iva), tuo tarpu 
IRL vadovas M.Tsahkna, užė-
męs šį postą ankstesnėje vyriau-
sybėje, pretenduoja į gynybos 
ministro portfelį.

Savo postuose turėtų likti 
aplinkos apsaugos ministras 
Marko Pomerantsas (Markas 
Pomerancas), teisingumo mi-
nistras Urmas Reinsalu (Urmas 
Reinsalus) ir finansų ministras 
Svenas Sesteras.


