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Anykščiai neteko didžio istoriko ir žmogaus
Eidamas devyniasdešimtuosius metus, lapkričio 23 - čią dieną 

Vilniuje mirė profesorius, habilituotas daktaras Antanas Tyla.

Antanas Tyla (1929-2018).

Istorijos mokslų profesorius 
A.Tyla gimė 1929 metais Anykš-
čių rajone, Bičionių kaime, ūkinin-
kų ir tremtinių Julijonos ir Antano 
Tylų šeimoje. Augo septynių vaikų 
šeimoje su seserimi ir penkiais 
broliais. Visi Tylų šeimos nariai 
buvo aktyvūs žmonės, dalyvavę 
pasipriešinimo judėjime, visuome-
nininkai.

Būsimasis profesorius mokslus 
pradėjo Burbiškio pradžios moky-
kloje, o tęsė Vilniaus universitete. 
1964 metais Lietuvos Mokslų aka-
demijos Istorijos institute A. Tyla 
apsigynė istorijos mokslų kan-
didato disertaciją, o 1988 metais 
Vilniaus universitete jis apsigynė 
istorijos mokslų daktaro diserta-
ciją. 1993 - aisiais jam suteiktas 
habilituoto humanitarinių mokslų, 
istorijos daktaro mokslinis laips-
nis. A. Tyla dirbo Vytauto Didžiojo 
universitete, buvo šio universiteto 
Senato narys, Lietuvos istorijos 
instituto direktorius, Lietuvos 
mokslo tarybos narys.

Iki pat mirties mokslininkas ak-
tyviai dalyvavo Anykščių krašto 
veiklose, buvo aktyvus Pasaulio 
anykštėnų bendrijos narys, ilgame-
tis jos vadovas.

Profesorius pasižymėjo itin 

taikdarišku charakterius, buvo di-
plomatiškas, linkęs kiekviename 
sutiktame žmoguje įžvelgti pozity-
vias savybes, mokėjo rasti bendrą 
kalbą su įvairių įsitikinimų, profesi-
jų žmonėmis. Už šias retas savybes, 
nors kartą su A.Tyla turėjusiems 
galimybę asmeniškai pabendrauti 
žmonėms, profesorius atmintyje 
įstrigdavo kaip išskirtinės inteligen-
cijos, tolerancijos,  kultūringumo 
pavyzdys.

Iki pat gilios senatvės A.Tyla 
išliko kūrybingas ir veiklus, publi-
kavo straipsnius, rašė mokslinius 
veikalus. Profesorius yra parašęs 
penkiolika knygų, publikavęs de-
šimtis istorinių straipsnių. Paskuti-
nė jo knyga išleista, kai profesoriui 
buvo jau 86-eri. Tai buvo straipsnių 
rinkinys „Apie Anykščius ir anykš-
tėnus“.

„Anykštoje“, kuriai profesorius 
nuolat atsiųsdavo savo straipsnius, 
liko neišspausdinti A.Tylos prisimi-
nimai „Paauglystės draugų Vytoko 
ir Untoko, bei jų genties likimai“. 
Šiuos atsiminimus publikuojame 
šios dienos laikraštyje. 

Šiandien 12 valandą urna su  pro-
fesoriaus A.Tylos palaikais laidoja-
ma Vilniuje, Karveliškių kapinėse 
šalia prieš šešerius metus mirusios 
žmonos Romualdos Tylienės.

-ANYKŠTA

Kalėdoms - 
šviečiantys „sodai“
Šiemet kalėdiniams Anykščių papuošimams rajono savivaldybė 

skyrė 13 tūkstančių 137 eurus.
Miestą, kaip ir pernai, patikėta puošti viešąjį pirkimą laimė-

jusiai, Anykščiuose gyvenančiai dizainerei Mortai Tursei, kurios 
pagaminti „sodai“ ant medžių kabėjo ištisus metus. 

5 psl.„Sodais“ Anykščiai puošiasi vasarą ir žiemą. Kalėdų eglė Anykščiuose šiemet bus įžiebta gruodžio 6 dieną, 
ketvirtadienį, 18.15 val.                             Vaido PUPELIO nuotr.

Ekranas. Šalia Anykščių kultū-
ros centro Anykščių savivaldybės 
už 46 657 Eur nupirktas LED lauko 
ekranas jau sumontuotas galutinai. 
Netrukus jo ekrane prasidės vaizdo 
transliacijos. Plačiau – kituose lai-
kraščio „Anykšta“ numeriuose.

Vakancija. Baigėsi pretendentų, 
į Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Statybos skyriaus vedėjus, 
dokumentų pateikimo terminas. 
Antrą kartą skelbtame konkurse 
niekas dalyvauti nepanoro. Vedėjo 
pareigos - laisvos nuo rugsėjo 1-o-
sios, kai iš darbo išėjo Ramūnas 
Žemaitis. Statybos skyriui laikinai 
vadovauja Žemės ūkio skyriaus ve-
dėjas Virmantas Velikonis. 

Pinigai. Utenos apskrities vy-
riausiasis policijos komisariatas 
gavo Lietuvos banko specialisto iš-
vadą, kurioje nurodyta, kad lapkri-
čio 14 d. UAB „Baltic Petroleum“, 
esanti Anykščiuose, Mindaugo g.,  
pateikė netikrą 50 Eur nominalo 
kupiūrą.

Idėja. Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos gimnazistų galvose at-
gimė sena kelių kartų svajonė - pie-
šiniais papuošti tvorą – sieną aplink 
vyno gamyklą. Įkvėpimo šaltiniu 
buvo festivalio „Devisltone“ or-
ganizatorių dovana mūsų miestui 
– legendinis gaidys, nutūpęs ant 
daugiabučio sienos. Gimnazistai 
skelbia ieškantys rėmėjų.

Konferencija. Lapkričio 23-24 
d. Lietuvoje vyko trečioji tarptau-
tinė Lietuvos ir Lenkijos filologų 
mokslinė konferencija „XIX ir 
XX a. lietuvių ir lenkų tautosaka. 
Šaltiniai – literatūrinės transfor-
macijos – interpretacijos“. Šiemet 
ją rengė  Balstogės ir Mikalojaus 
Koperniko (Torunė) universitetai, 
talkinant Vytauto Didžiojo univer-
siteto Švietimo akademijai. Antrąją 
konferencijos dieną mokslininkai 
posėdžiavo Anykščiuose, A. Vie-
nuolio-Žukausko memorialiniame 
name-muziejuje.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 20 eurų.

Įrengta 
elektromobilių 
įkrovimo stotelė

2 psl.

Šiltnamių ūkis 
ruošiasi žiemos 
miegui

2 psl.

Prognozuoti dar anksti
Raimondas GUOBIS, muzie-

jininkas:
Kol kas, mano nuomone, 

prezidento rinkimų kampanija 
vyksta vangokai.

Anykščių miesto 
veidą siūlys 
keisti 
universitetų 
studentai

3 psl. 3 psl.
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Mieste įrengta elektromobilių 
stotelė bus visiems nemokama, 
tiesa, neturime žinių, jog kas nors 
iš anykštėnų turėtų elektromobi-
lį. Anykščiuose yra vienas kitas 
„hibridas“, tačiau šių automobilių 
įkrauti nereikia. Lietuvoje iš viso 
yra registruota apie 800 elektro-

Įrengta elektromobilių įkrovimo stotelė Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šalia buvusios kavinės „Bangelė“ sumontuota pirmoji vieša 
elektromobilių įkrovimo stotelė Anykščiuose. Elektromobilių 
įkrovimo stotelė yra ir SPA Vilnius Anykščiai teritorijoje – šios 
įstaigos klientai ja naudojasi nemokamai, o pašaliniai turi susi-
mokėti simbolinį mokestį.

Pirmoji vieša elektromobilių įkrovimo stotelė Anykščiuose – 
skirta miesto svečiams.

mobilių. Taigi, įkrovimo stotelė, 
bent jau kol kas, yra skirta miesto 
svečiams.

Elektromobilių įkrovimo stote-
lės įrengimas kainavo 4 956 eurus. 
Šios lėšos buvo skirtos iš Anykščių 
rajono biudžeto. Stotelės įrengimo 
darbus atliko UAB „Solet technik“.

Grįžęs į Anykščių rajoną, šis 
asmuo tapo tikru galvos skausmu 
policijos pareigūnams. Prasidėjus 
vagystėms iš negyvenamų sodybų, 
policijos pareigūnai įtarė, kad tai 
gali daryti M. A., tačiau policinin-

Anykščių policija sulaikė 7 kartus teistą 
negyvenamų sodybų vagį
Beveik mėnesį intensyviai dirbę, Anykščių rajono policijos pa-

reigūnai, lapkričio 23 d. sulaikė asmenį, kuris apvogė keturias, 
nuolat negyvenamas, sodybas Anykščių rajone, Kurklių seniūni-
joje. 

Šių nusikaltimų padarymu įtariamas M. A., gimęs 1985 metais, 
be pastovios gyvenamosios vietos, 7 kartus teistas už analogiškus 
nusikaltimus, iš įkalinimo įstaigos išėjęs spalio 24 -ąją. 

kams vis nepavykdavo jo sulaikyti. 
Įtariamasis nakvodavo negyvena-
mose sodybose, o dienas leisdavo 
valkataudamas. Iš negyvenamų so-
dybų  M. A. vogė maisto produktus, 
tačiau vienoje sodyboje pavogė ir 

dviratį, kuriuo atvyko į Anykščius. 
Mieste M. A. pastebėjo, kad dvi-
račio padangose nėra pakankamai 
oro, todėl „techniškai netvarkinga“ 
transporto priemonė buvo palikta 
Anykščiuose. Lapkričio 23 d. poli-
cijos pareigūnai įtariamąjį sulaikė 
vienos apleistos sodybos, esančios 
Anykščių rajone, Kavarsko seniū-
nijoje, ūkiniame pastate.

Anykščių rajono policijos ko-
misariate dėl vagysčių iš negyve-
namų sodybų pradėti ikiteisminiai 
tyrimai, M. A. įteikti pranešimai 
apie įtarimus, padarius nusikalti-

mus, numatytus Lietuvos Respu-
blikos baudžiamojo kodekso 178 
str. 2 d. (atviras pagrobimas sveti-
mo turto arba pagrobimas svetimo 
turto, įsibrovus į patalpą, saugyklą 
ar saugomą teritoriją, arba viešo-
je vietoje svetimo turto pagrobi-
mas iš asmens drabužių, rankinės 
ar kitokio nešulio (kišenvagystė) 
arba automobilio) ir  baudžiamąjį 
nusižengimą, numatytą 187 str. 3 
d. (nedidelės vertės svetimo turto 
sunaikinimas ar sugadinimas). Įta-
riamajam gresia laisvės atėmimas 
iki šešerių metų.

Anykščių policijos komisaria-
to informacija

Nuimtas ir rudenis braškių der-
lius, o rudeniniai braškių daigai 
lieka žiemoti. Tie patys daigai 
veda du derlius, tad vasarą sodintos 
braškės padarė dar tik pusė darbo.

Ūkininkų biokatilai budėjimo 
režimu dirbs visą žiemą - šiltna-
miuose reikia palaikyti pliusinę 
temperatūrą, kad neužšaltų komu-
nikacijos.

Pasak ūkininko Audriaus Juškos, 
praėjęs sezonas buvęs nei išskir-
tinai geras, nei išskirtinai blogas. 
„Galėtų būti ir geriau“. - šyptelėjo 
A. Juška, prisimindamas praėjusią 
vasarą.

Šiltnamių ūkis ruošiasi žiemos miegui Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

10 hektarų ūkininkų Juškų šiltnamiai, esantys prie Anykščių, 
ruošiami žiemai. Dabar atliekami dezinfekavimo darbai, o prieš 
šventes darbuotojai bus išleisti atostogų.

Modernūs Juškų šiltnamiai šil-
domi dviem katilais – vieno katilo 
galia 2 MW, kito – 6 MW. (Paly-
ginimui - beveik pusę Anykščių 
miesto šildančio UAB „Anykščių 
šilumos“ biokatilo su ekonomaize-
riu galia - 5 MW).

Juškos yra įsigiję skiedrų gamy-
bos įrangą, kad parūpintų kuro šil-
tnamius šildantiems katilams. 

Atšalus orams - pats skiedrų 
gamybos darbymetis. Keliasde-
šimt kilometrų spinduliu aplink 
Anykščius Juškų technika va-
žiuoja „šienauti“ krūmais užau-
gusių pievų.  

Juškų šiltnamių ūkis yra didžiausias Anykščių krašto darbdavys, 
įdarbinęs apie 200 anykštėnų ir kaimyninių rajonų gyventojų. 

Jeigu rajono Taryba pritars, ke-
lionė pramoginiu traukinuku brangs 
50 ct – nuo 1 Eur iki 1,50 Eur.

Pramoginį, naudotą traukinuką 
prieš dvejus metus Anykščių turiz-
mo ir verslo informacijos centras 
įsigijo už 38 500 Eur. Jis šiltuoju 
metu laiku kursuoja maršrutu Dai-
nuvos slėnis – Medžių lajų takas – 
Dainuvos slėnis.

Pernai už turistų naudojimąsi 
pramoginiu traukinuku Anykščių 

Auga pramoginio traukinuko eksploatacijos 
išlaidos

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras Anykščių ra-
jono tarybos prašo branginti keliones pramoginiu traukinuku. 
Sprendimo projekte nurodoma, kad įkainio didinimo motyvai – 
padidėjusios pramoginio traukinuko eksploatacijos išlaidos.

turizmo ir verslo informacijos cen-
tras gavo 24 240 Eur pajamų.

Naudotas nupirktas pramoginis 
traukinukas bent keletą kartų jau 
buvo sugedęs – problemų kilo  dėl 
traukinuko ir jo vagonų važiuo-
klės.

Po to, kai buvo nupirktas pramo-
ginis traukinukas, Anykščių turiz-
mo ir verslo informacijos centras 
skelbėsi, pirksiantis ir dar vieną 
tokį.

Pramoginis traukinukas jau mažiausiai porą kartu buvo sugedęs.

„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.

Byla. Panevėžio apygardos teis-
mas antrą kartą baigė nagrinėti pik-
tnaudžiavimu ir prekybos poveikiu 
kaltinamo Utenos rajono mero 
Alvydo Katino bylą. Nuosprendis 
šioje byloje bus skelbiamas sausio 
4 dieną. Prokuratūra siūlo merą pri-
pažinti kaltu dėl piktnaudžiavimo ir 
skirti jam 18 tūkst. 800 eurų bau-
dą. Taip pat siūloma atimti teisę A. 
Katinui būti išrinktam ar paskirtam 
į valstybės ar savivaldybės institu-
cijų ir įstaigų, įmonių ar nevalsty-
binių organizacijų pareigas trejiems 
metams. A. Katinas savo kaltės ne-
pripažįsta ir tikisi būti išteisintas.

Atsisakė. Teismai galutinai at-
sisakė priimti visuomeninių orga-
nizacijų skundą dėl Vyriausybės 
padidintos miškų kirtimų normos 
penkeriems metams. Lietuvos vy-
riausiasis administracinis teismas 
(LVAT) praėjusią savaitę atmetė 
visuomeninių organizacijų „Už 
Lietuvos miškus“ ir „Gyvas miš-
kas“ skundą ir paliko galioti Vil-
niaus apygardos administracinio 
teismo (VAAT) rugsėjo 20 dienos 
sprendimą – pastarasis atsisakė pri-
imti skundą kaip jam nepriskirtiną. 
VAAT padarė išvadą, kad Vyriausy-
bės sprendimas turi būti laikomas 
norminiu administraciniu teisės 
aktu, ir dėl jo atitikties įstatymams 
ir Konstitucijai turi spręsti Konsti-
tucinis Teismas.

Tvarka. Sveikatos apsaugos mi-
nisterija (SAM) siūlo odontologų 
licencijavimą vykdyti per Valsty-
binės akreditavimo sveikatos prie-
žiūros veiklai tarnybą (VASPVT). 
Tiesa, teigiama, kad licencijas jau 
turintiems odontologams prašy-
ti naujų leidimų veiklai nereikės. 
Siūloma tvarka galios tik naujiems 
odontologams. Šiuo metu odonto-
logai licencijas gauna per Odonto-
logų rūmus – tarpinę organizaciją, 
ji ne tik išduoda veiklos leidimus, 
tačiau ir už paslaugas surinktas lė-
šas panaudoja savo reikmėms.

Apklaus. 2009 metų ekonomi-
nės krizės priežastis analizuojantis 
Seimo Biudžeto ir finansų komite-
tas šią  savaitę apklaus buvusią fi-
nansų ministrę, Seimo narę Ingridą 
Šimonytę.  „Valstiečių“ deleguotas 
komiteto vadovas Stasys Jakeliū-
nas BNS teigė, kad I. Šimonytės 
bus prašoma prisiminti, kaip ji bū-
simą krizę matė 2007 metais, taip 
pat įvertinti institucijų ir valdžios 
atstovų elgesį bandant ją suvaldyti. 
„Ar tie mechanizmai ekonomikos 
krizės ir konkrečiai kreditų krizės 
reiškiniai jai buvo žinomi, supran-
tami iš anksčiau, ar buvo netikėtas 
tas ekonomikos nuosmukis, kuris 
galų gale pasiekė 15 proc. O tada 
visi tie veiksmai, scenarijai, rengi-
masis padariniams – tiek biudžeto 
netektims, bedarbystei – ar irgi 
netikėti buvo, kaip teigė kai kurie 
ankstesni liudytojai“, – sakė S. Ja-
keliūnas.  

Komentaras. Tris ukrainiečių 
karinius laivus Kerčės sąsiaury-
je apšaudžiusi ir sulaikiusi Rusija 
ciniškai pažeidžia tarptautinius 
susitarimus ir vykdo „tiesmuką ir 
agresyvų karą prieš Ukrainą“, sako 
prezidentė Dalia Grybauskaitė. 
„Akivaizdu, kad Rusija vykdo ties-
muką ir agresyvų karą prieš Ukrai-
ną, toliau ciniškai pažeidinėdama 
tarptautinius susitarimus ir savo 
pačios prisiimtus įsipareigojimus“, 
– spaudos tarnybos perduotame 
komentare BNS teigia D. Grybaus-
kaitė.
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komentarai Prognozuoti dar anksti
Lapkričio 12 dieną oficialiai startavo prezidento rinkimų po-

litinė kampanija. Lapkričio 24 dieną „Vilmorus“ paskelbtos ap-
klausos duomenimis, ekonomistas Gitanas Nausėda išlieka po-
puliariausiu pretendentu į prezidentus. Kaip ir anksčiau, antrą 
vietą pretendentų sąraše užima konservatorių atstovė Ingrida 
Šimonytė, trečias – premjeras Saulius Skvernelis.

Kaip vertinate pirmuosius politinės kampanijos dalyvių žings-
nius? Ko tikitės iš būsimo Lietuvos prezidento? 

Reikia stipraus

Dominykas TUTKUS, Anykš-
čių rajono mero patarėjas:

- Anksti dar vertinti politinę 
kampaniją, ji tik įsibėgėja ir pa-
greitį įgaus vėliau. Manau, labai 
gudriai pasielgė TS – LKD, kurie 
šauniai pasitikrino artėjantiems 
rinkimams. Iš Prezidento tikiuosi, 
kad bus stiprus ir aktyvus užsie-
nio politikoje. Sunku prognozuoti 
lyderį, ne visos politinės jėgos turi 
paskelbusios savo kandidatą, tad 
TOP trejetas per likusį laiką gali 
keistis.

Kampanija – 
vangoka

 
Raimondas GUOBIS, muzie-

jininkas:
- Kol kas, mano nuomone, pre-

zidento rinkimų kampanija vyksta 
vangokai. Neaišku, kas yra kas. 
Teko dalyvauti susitikime su kan-
didatu į prezidentus filosofu Arvy-
du Juozaičiu. Jis man paliko įspūdį 
stipraus žmogaus, kuris siekia iš-
saugoti lietuvybę, kalbą, kad mes 
tautų katile išliktume kaip unikali 
šalis.

Yra populistinių 
motyvų

Juozas RATAUTAS, anykštėnas:
- Sunku prognozuoti preziden-

tinės rinkimų kampanijos eigą iš 
pirmų kandidatų žingsnių.  Tikiuosi, 
kad bus įdomu, nenuobodu ir nau-
dinga. Gerai, kad visų kandidatų į 
prezidentus politinės, visuomeninės 
ar gyvenimo patirties paletė įvairi. 
Girdime profesionalius ir emocijo-
mis paremtus politikų pasisakymus, 
idėjas, tezes, tarp kurių, deja, nema-
žai populistinių motyvų. Visi kandi-
datai neblogai išmano šalies vidaus 
problemas, tačiau mažai kalba apie 
užsienio politiką, bendradarbiavimo 
tarp kaimyninių šalių ryšius. Kam-

panija, mano galva, bus įdomi, nes 
asmenybės, jų patirtis ir asmeninės 
savybės gana spalvingos. Labai 
norėtųsi, kad prezidentinė rinkimų 
kampanija išjudintų žmones, kad jie 
ateitų ne tik prie rinkimų urnų, bet 
ir būtų pilietiški, drąsiai išsakytų 
nuomonę, o prezidentą rinktų labai 
atsakingai. Kartu su kitais žmonė-
mis iš būsimo prezidento tikiuosi 
veiklos, įtakos vidaus procesams, 
nepakantumo blogiui ir išmintingos 
užsienio politikos.

Tarp konkursui „Išmanus mies-
tas“ savivaldybės pasiūlytų terito-
rijų pateko Anykštos slėnio par-
kas.

„Teritorija ribojasi su Šventosios 
upės kairiojo kranto dviračių pės-
čiųjų taku, todėl galėtų būti šios 
rekreacinės trasos tąsa, įjungiant 
natūralios gamtos kraštovaizdį bei 
tenkinant gyventojų poreikius su-
jungti miesto centro teritoriją su 
gyvenamuoju Dvaro gatvės rajonu 
bei kultūrinėmis Anykščių įstai-
gomis - Anykščių menų inkuba-
toriumi – menų studija, Anykščių 
regioninio parko direkcija, taip pat 
būtų aktualizuota kultūros pavel-
do vertybė – Anykščių dvarvietė. 
Siūlome išsaugoti natūralų krašto-
vaizdžio tipą, akcentuojant esamus 
orientyrus (siaurojo geležinkelio 
tiltą, bažnyčios bokštus ir t. t.)“, 
- pristatoma numatyta sutvarkyti 
teritorija.

Dar vienas konkurse dalyvau-
jantis objektas – Anykščiuose, gre-
ta Troškūnų gatvės, nesuformuotas 
21 ha žemės sklypas.

„Tai galėtų būti ekstremalaus 
sporto, pramoginis, rekreacinis 
centras su visa reikalinga aptarna-
vimo infrastruktūra: automobilių 
stovėjimo aikštelės, viešbučiai ir 

pan.“, - rašoma pristatyme..
Į numatytų sutvarkyti objektų 

sąrašą pateko ir „Anykščių vyno“ 
gamyklos kompleksas su prieigo-
mis.

„Teritorija yra miesto centri-
nėje dalyje, todėl yra labai svarbi 
gamyklos pastatų fasadų išvaizda 
ir gamyklos prieigų sutvarkymas. 
Tikslinga „Anykščių vyno“ terito-
riją įjungti į bendrą miesto viešųjų 
erdvių sistemą, ši teritorija būda-
ma pakankamu traukos centru, 
pagerintų ir pagyvintų ryšius su ki-
tomis, už miesto centro ribų esan-
čiomis rekreacinėmis teritorijomis. 
Šios teritorijos renovavimas pakel-
tų bendrą miesto įvaizdžio estetinę 
vertę, parengtas priemonių planas 
leistų gamyklos komplekso pas-
tatus integruoti į miesto vizualinę 
erdvę, numatyti komplekso prieigų 
sutvarkymo būdus“, - rašoma kon-
kurso pasiūlyme.

Planuose – ir senosios Anykščių 
ligoninės teritorijos sutvarkymas: 
„Teritorija šiuo metu apleista ir 
nenaudojama, dalis pastatų esan-
čių šioje teritorijoje yra avarinės 
būklės. Teritorijos bei pastatų sa-
vininkas visiškai apleido šią terito-
riją, todėl pasiūlymas ją sutvarkyti 
gali tapti akstinu imtis veiklos šio-

je unikalioje teritorijoje. Anykščių 
miesto bendrajame plane numaty-
ta, kad tai yra intensyvaus užstaty-
mo teritorija miesto centre. Tai yra 
mišri miesto centro teritorija su vi-
suomenine, komercine, rekreacine, 
gyvenamąja statyba, kuriai keliami 
ypatingi reikalavimai pastatų ir 
viešųjų erdvių architektūrai. Šioje 
teritorijoje vienas iš senosios ligo-
ninės pastatų yra kultūros paveldo 
objektas“.

„Išmaniojo miesto“ konkurso 
dalyvių akiratyje taip pat atsidūrė 
Anykščių naujosios ligoninės te-
ritorija: „Teritorija užstatyta pas-
tatais, didžioji dalis pastatų nau-
dojama Anykščių rajono ligoninės 
reikmėms, dalis sublokuoto korpu-

Anykščių miesto veidą siūlys keisti 
universitetų studentai Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Aukštosiose mokslo įstaigose besimokantys architektūros, 
statybos, inžinerijos ir kitų programų studentai pasiryžę keisti 
Anykščių miesto veidą. Verslo žurnalo „Structum“ organizuo-
jamam jau penktąjį kartą vyksiančiam  konkursui „Išmanus 
miestas“ Anykščių rajono savivaldybė pasiūlė  penkias tikslines 
teritorijas, kurių projektinius pasiūlymus kurs jaunieji profesi-
onalai.

so nenaudojama, apleista. Reika-
linga pateikti nenaudojamos terito-
rijos ir apleistų pastatų atnaujinimo 
koncepciją, susijusią su sveikatos 
srities ar kitomis visuomeninėmis 
paslaugomis“.

Projekto „Išmanus miestas“ 
metu universitetai suformuos stu-
dentų grupes. Suformuotos grupės 
pasirinkusios po vieną iš savival-
dybių pateiktų tikslinių teritorijų 
parengs joms skirtus projektinius 
pasiūlymus. Kitų metų birželį bus 
išrinkti geriausi pasiūlymai.

Ar studentų sukurti tikslinių teri-
torijų sutvarkymo projektai vėliau 
bus realiai įgyvendinti, priklausys 
nuo Anykščių rajono savivaldybės 
iniciatyvos.

Anykščių rajono savivaldybė tikisi, kad pasiūlymas buvusios se-
nosios ligoninės savininkams sutvarkyti apleistą teritoriją taps 
akstinu imtis veiklos.

Kad tik blogiau 
nebūtų

Jurgita BALDAUSKIENĖ, 
kultūros darbuotoja:

- Prezidento rinkimuose balsuo-
siu. Dabar net nepasakyčiau, ar 
žinau visus tuos, kurie nusprendė 
siekti prezidento posto. Kiek gir-
dėjau, norinčiųjų siekti prezidento 
posto buvo daugiau, dabar jų pama-
žėjo. Nesakau, kad dar nepasikeis 
nuomonė, bet man dabar Gitanas 
Nausėda yra vienas iš labiausiai 
patinkančių kandidatų. Atrodo, kad 
G.Nausėda turi atitinkamų žinių, 

kurių ir reikia prezidentui. Iš būsi-
mo prezidento didelių pasikeitimų 
nesitikiu. Galvoju, kad tik blogiau 
nebūtų. Manau, kad eilinių žmonių 
gyvenimui prezidentas daro mažai 
įtakos, nes jis netiesiogiai valdo.

Investuos. Vokietija investuos 
milijoną eurų į Švenčionių rajone 
esančio Pabradės poligono moder-
nizavimą, įrengiant daugiafunkci-
nę šaudyklą, pirmadienį pranešė 
Krašto apsaugos ministerija. Anot 
jos, šie pinigai bus skirti mobilių 
taikinių kėliklių įrangai, įskaitant 
ir valdymo bei vertinimo techno-
logiją. Įranga bus skirta tankams ir 
šarvuotajai technikai atlikti kovi-
nius šaudymus manevrų metu. Su-
tartį dėl šio įsigijimo finansavimo 
praėjusią savaitę pasirašė Lietu-
vos krašto apsaugos viceministras 
Giedrimas Jeglinskas ir Vokietijos 
gynybos ministerijos valstybės 
parlamentinis sekretorius Peteris 
Tauberis. Vokietija vadovauja per-
nai Lietuvoje dislokuotam tarptau-
tiniam NATO batalionui.

Nesijungs. Slovakija sekmadie-
nį pareiškė, kad nepritars Jungtinių 
Tautų susitarimui dėl migracijos, 
kurį ketinama priimti ateinantį mė-
nesį.  Kiek anksčiau apie savo ke-
tinimus nepasirašyti šio susitarimo 
pranešė dar kelios Europos valsty-
bės, taip pat Australija ir Jungtinės 
Valstijos. Slovakijos ministras pir-
mininkas Peteris Pellegrini (Peteris 
Pelegrinis) žurnalistams Briuselyje 
sakė, kad Marakeše vyksiančiame 
susitikime Bratislava „nepalaikys 
šio JT pakto ir nesutiks jo laikytis“.  
„Slovakija nesutinka, kad nėra 
skirtumo tarp legalios ir nelegalios 
migracijos. Mūsų požiūriu, ekon-
bominė migracija yra neteisėta, 
žalinga ir kelia pavojų saugumui“, 
– pabrėžė premjeras.

Kainos. Kainų komisijai šią sa-
vaitę ketinant paskelbti galutines 
– 15-20 proc. – didesnes elektros 
ir dujų kainas 2019 metais, Vyriau-
sybė ketina tartis, kaip būtų galima 
sumažinti jų augimą. Priemonės 
bus aptariamos pasitarime trečia-
dienį, tačiau konkretūs veiksmai 
kol kas neskelbiami. 

Provokacija. Po įvykių prie 
Rusijos aneksuoto Krymo pusia-
salio Europos Vadovų Tarybos 
pirmininkas Donaldas Tuskas pir-
madienį paragino Maskvą liautis 
provokavus Ukrainą ir sugrąžinti 
per ankstesnę dieną Kerčės sąsiau-
ryje įvykusį incidentą sulaikytus 
ukrainiečių laivus ir jūrininkus. 
„Smerkiu Rusijos jėgos panaudo-
jimą Azovo jūroje“, – socialiniame 
tinkle „Twitter“ parašė D. Tuskas ir 
pridūrė, kad „Rusijos valdžia pri-
valo grąžinti ukrainiečių jūrininkus 
ir laivus, taip pat susilaikyti nuo to-
lesnių provokacijų“.

Streikas. Lietuvos švietimo 
darbuotojų profsąjunga (LŠDPS) 
trečią savaitę tęsia pedagogų strei-
ką, penktadienį rengs mitingą prie 
Seimo. Švietimo ir mokslo minis-
terijos duomenimis, streikuojančių 
mokyklų mažėja – pirmadienį strei-
kuos 62 ugdymo įstaigų pedagogai,  
penktadienį protestavo 74 mokyklų 
mokytojai.

Formuos. Latvijos prezidentas 
Raimondas Vėjuonis vyriausybės 
formavimą nusprendė patikėti po-
pulistinės partijos „Kam priklauso 
valstybė?“ (KPV LV) kandidatui 
į premjerus Aldžiui Gobzemui. 
Per parlamento rinkimus KPV LV 
gavo 14,25 proc. rinkėjų balsų ir 16 
vietų Saeimoje. A. Gobzemas yra 
antrasis prezidento paskirtas kan-
didatas į premjerus, bandysiantis 
suformuoti vyriausybę.

-BNS
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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. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

savaitgalio diskusija

Ekspertas: „Savivaldybės kon-
kursai ir jų komisijos dvelkia ne-
objektyvumu, tendencingumu, 
nepotizmu. Pagal šių metu tyrimą, 
korupcijos apraiškomis Anykščiu 
savivaldybė bemaž 10 k. lenkia 
Rokiškį, joje kas 5-tas darbuotojas 
įdarbintas pagal giminystę!!! Tad 
apie kokį konkuravimą gali gal-
voti, jeigu nesi savas, ir visu pir-
ma - carui? Spec. tarnybos turi ką 
veikti, kad ištirtų“.

Tragiška: „Kai net atstovę spau-
dai priima tik todėl, kad ji dirbo 
policijos komisariate... Tai kas pa-
tikės skaidrumu“.

Matematikos mokytojas: „Lai-
mėjo konkursą – galvojo, kad tai 
loterija – pasirodo, ten ant to Ka-
litos kalno reikia dirbti? O tai kur 
laimėjimas?”

Blogai: „Nuo 2015-ųjų pava-

Kodėl trūksta pasitikėjimo savivaldybės 
organizuojamais konkursais?

Praėjusią savaitę Anykščių rajono savivaldybėje vykęs konkursas užimti Anykščių ligoninės di-
rektoriaus pareigoms vėl kaitino aistras, tvyrojo nepasitikėjimo nuotaikos, sklandė kalbos apie iš 
anksto numatytą konkurso laimėtoją. Kaip manote, kodėl Anykščių rajono savivaldybės organi-
zuojami konkursai sulaukia tokių reakcijų? Ar jūs asmeniškai pasitikite savivaldybės organizuoja-
mais konkursais užimti vienas ar kitas pareigas? Kas padėtų dėl jų skaidrumo išsklaidyti abejones? 
O gal esate dalyvavę Anykščių rajono savivaldybės rengtuose konkursuose ir galite pasidalinti savo 
patirtimi?

sario, kai į rajono valdžią atėjo 
K. Tubis, darbo neteko Anykščių 
savivaldybės administracijos Sta-
tybos skyriaus vedėjai Albertas 
Miškinis, Kęstutis Jurkevičius ir 
Ramūnas Žemaitis. Per 3 metus 
3 vedėjai ir pilis nestovi. Teisės, 
personalo ir civilinės metrikacijos 
skyriaus vedėjas Alfredas Bulota, 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėjos Daiva Gasiūnienė 
ir Jurgita Gudelevičienė, šio sky-
riaus darbuotojai Saulius Pesliakas 
ir Vita Bubliauskaitė, Švietimo 
skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė, 
Socialinės paramos skyriaus vedė-
jos pavaduotoja Gintarė Noliūtė. 
Investicijų ir projektų valdymo 
skyriuje pasikeitė daugiau nei 100 
proc. dirbančiųjų. Išėjo vedėjas 
Mantas Vaičiulevičius, Izida Ba-
liukynienė, Skaidrė Lakačauskie-
nė, Vaida Mudrauskienė, į kitas 
pareigas perėjo Simas Aštrauskas, 

Loreta Pesliakienė. Atleisti seniū-
nai Janė Každailienė ir Algirdas 
Gansiniauskas. Pasitraukė specia-
listė Adelė Aglinskaitė.”

R.Gižinkas: „Netekau ir aš. 
Suprantu, pensininkams rajono ... 
kultūroje bei muzikos supratime- 
pagal Merą -mentą, ne vieta. Ir ti-
krai aš nepretenduoju į M.Gorkio 
citatą – „gimę šliaužioti, ne-
skraidys. Manau, kad atėjo me-
tas Merui – mentui suprasti, kad 
(kaip jis man asmeniškai sakė) 
nersiu į nedidelį biznį. Tikrai, ar 
rajono žmonėms ir jam pačiam 
nebūtų geriau. Mentų savivalda – 
savivalė,nepasiteisins. Tai aiškiai 
rodo situacija Lietuvoje“.

Žvilgsnis: „Apie kokį pasiti-
kėjimą Anykščių savivaldybe ir 
jos rengiamais konkursais galima 
galvoti, kai jie orientuoti tik į sa-

viškių ir paklusniųjų carui įdarbi-
nimą...”

Faktas: „Kas 5-tas savivaldybės 
darbuotojas – giminyste susaisty-
tas, neskaičiuojant buvusių parei-
gūnų. Tai ar galima tikėtis tokiu 
nebūnant laimėti konkursą?”

Juozas: „Blogybė yra ta, kad 
laimėtojai į pareigas savivaldy-
bėje yra parenkami ne konkurso 
metu, o prieš jį. Konkursas tampa 
tik figos lapu gerai vietai prideng-
ti. To pasekmės liūdnos: viduram-
žių laikų nepotizmas, tuštėjantys 
valdininkų kabinetai, ir kas blo-
giausia – valstybės tarnybos dis-
kreditacija... Kurkime gražią Lie-
tuvą! Pagarbiai.”

Siaubas, apie kokius konkur-
sus šnekat?: „Kai savivaldybės 
caras net AB Anykščių šiluma 
katilinėse nurodo (duoda „zadani-
jas“), kuriuos jo draugelius reikia 
įdarbinti !”

Pritariu: „Tas pats ir mokyklose”.

Magistras: „Po pirmo konkur-
so pralaimėjimo ketinau dalyvauti 
dar dvejuose. Antrą kartą, deja, Sa-
vivaldybės darbuotoja net atsisakė 
priimti dokumentus, motyvuoda-
ma, kad turimas magistro laipsnis 
neatitinka  konkurso reikalavimų, 
tiesiog jo „čia nereikalaujama“, 
trečią kartą susilaikiau nuo dalyva-
vimo, nes iš patikimų šaltinių buvo 
aiškus laimėtojas – pasitvirtino. 
Savivaldybės kvietimai į konkur-
sus darosi daugiau nei juokingi.”

Anykštėnas: „Labai paprasta. 
Jeigu blogas darbdavys, tai žmo-
gus ir neina dirbti. Tad savival-
dybės administracijos vadovams 
reikėtų į veidrodį pasižiūrėti ir 
supras, kodėl neatsiranda norinčių 
konkursuose dalyvauti.”

(Iš praeities prisiminimų)

Bičionių kaime, Tėviškėje, visi 
šeimos vaikai ne tik bendravome tar-
pusavyje, bet turėjome savo mėgsta-
mus draugus, augusius kaimynystėje 
ar tik tame pačiame kaime. Pamenu, 
kai buvau kokių 6 metų, vieną rudens 
sekmadienio vakarą į trobą sugūžėjo 
visas vyresniųjų brolių bendraamžių 
būrys. Buvau užlipęs ant pečiaus ir 
nuo jo pro kaptūrą žiūrėjau, kaip tie 
jaunuoliai, užgulę lempos apšvies-
tą stalą ir atsivertę Adolfo Šapokos 
Lietuvos istoriją, aptarinėjo Jano 
Mateikos Žalgirio mūšio iliustraciją, 
aiškinosi, kuris iš pavaizduotų yra 
Vytautas Didysis, kuris - Jogaila, ku-
ris - kryžiuočių magistras. Pasvarstę 
ir tarpusavyje išsiaiškinę, jau sute-
mus visi linksmai klegėdami išėjo 
į vakaruškas netolimame Kiaušų ar 
Vajėšių kaime. Iki šiol tai prisimenu 
kaip testą apie to meto kaimo jau-
nuolių draugiškumą, sąmoningumą, 
edukaciją ir interesus. 

Aš, broliai Bronius ir Jonas bei 
sesė Julė tuomet dar vakarais niekur 
nevaikščiojome. Mes su draugais su-
sitikdavome dieną namuose ar nuėję 
pas draugus. Mudu su Bronium drau-
gavome su antroje nuo mūsų sodybo-
je gyvenusiais broliais Antanu ir Vy-
tautu Levandavičiais. Nežinau kodėl, 
bet juos kaime vieną vadino Untoku, 
o mano draugą – Vytoku. Taip juos 
čia jų atminčiai ir vadinsiu.

Untokas buvo gyvas, karštas, bet 
geras ir drąsus. Jam būnant vaiku, 
giminaitis medžiotojas troboje valė 
medžioklinį šautuvą ir per neat-
sargumą netikėtai iššovė. Sužeidė 
Antano ranką ir teko ją iki alkūnės 
amputuoti. Jis taip su viena sveika 
ranka ir kitos puse ir išaugo, mokė-
si ir dirbo visus darbus. Visų mūsų 
nuostabai jis, kaip vėjas, dviračiu 
dumdavo vieškeliu, tai į Pagraužius 

Paauglystės draugų Vytoko ir 
Untoko, bei jų genties likimai

Antanas TYLA

pas gimines, tai į Anykščius su rei-
kalais. Pamenu, 1943 m. vasarą pas 
kaimyną apsistojo atvykęs garsus 
muzikanta Ulba. Ant pečių jis nešėsi 
būgną, smuiką ir, berods, armoniką. 
Kai tylų vakarą jis kieme užgrojo, 
skambėjo visas kaimas. Untokas 
tuoj panoro sužinoti, ar muzika gir-
disi pas jo gimines Pagraužių kaime 
ir, sėdęs ant dviračio, nudūmė vieš-
keliu į Pagraužius ir grįžęs pranešė 
rezultatus... Toks buvo nenuorama 
Untokas.

Brolio Broniaus ir Untoko drau-
gystė ypatingai aktyvi buvo per 
vokietmetį, kuris mūsų kaime buvo 
stebėtinai ramus. Prieš tai Antanas 
buvo mokęsis Anykščių gimnazijo-
je, turėjo daug pažįstamų mieste ir 
miesto vienkiemiuose. Tad ir Bronių 
įtraukė į savo pažįstamų ratą. Ten 
kartu eidavo į vakaruškas. Bronius 
pradėjo sekmadieniais eiti ne į Bur-
biškį, bet į Anykščius. Bičionių kai-
mas Broniaus ir Untoko draugystę 
taip pat jautė ar teisingiau – girdė-
davo. Vasaros vakarais, jie, išėję ant 
Levandavičiaus žvyryno kalnelio, 
abu gražiai dainuodavo. Skambė-
davo „Augo kieme klevalis“, „Suk, 
suk ratelį“, „Palinko liepa šalia ke-
lio“, „Žemaičių žalias kraštas aidi“ ir 
kitos tuomet mėgstamos dainos. Jie 
su pertraukomis dainuodavo iki atsi-
naujino sovietinė okupacija.

Mudu su Vytoku bendravome 
eidami į mokyklą, į Burbiškio baž-
nyčią. Per žiemas, kai nereikėjo eiti 
į mokyklą, vos atsikėlus, Vytokas 
po pusryčių su savo rogutėmis jau 
būdavo mūsų kieme ir laukdavo, 
kada aš išeisiu ir būsime kartu. Mes 
sutardavom. Jis buvo draugiškas, ge-
ranoriškas.

Broniaus ir Untoko, o taip pat 
mano ir Vytoko draugystė nutrūko 
visai netikėtai. Buvo šilta 1944 m. 
rugpjūčio 28 d. popietė. Neseniai 

buvo praėjęs į vakarus frontas. Kai-
me stovėję pražygiuojančios sovieti-
nės kariuomenės daliniai, kurie miš-
keliuose ir krūmuose buvo palikę 
šaudmenų ir ginklų. Nutolusį frontą 
priminė tik jo patrankų ir sprogstan-
čių sviedinių šiaurėje dunksėjimas ir 
iš Šiaulių–Rubikių kaimų laukuose 
įsikūrusio aerodromo kylančių bei 
ten besileidžiančių sovietinių bom-
bonešių, naikintuvų ir  kukurūzinin-
kų burzgimas.

Aš su broliu Kaziu vežėme iš pa-
vieškelio avižas. Staiga pasigirdo 
smarkus sprogimas ir skardus ske-
veldros zvimbimas. Sustoję paklau-
sėm ir nutarėm, kad, matyt, mūrely 
(stotelėje) stovintis rusų telefonistų 
dalinys iššovė iš zenitinės patrankos. 
Staiga kelyje, keldamas dulkes, pasi-
rodė skubantis vežimas. Važiavo kai-
mynas Antanas Strolia. Brolis Kazys 
paklausė, ar nežino, kas ten sprogo? 
„Nagi Levandavičiokai sviedinį ar-
dydami susisprogdino, vaitoja ant 
kiemo sudraskyti. Lekiu Burbiškin 
kunigo...“

Nutraukę avižų dorojimą pas ne-
laimę ištikusį kaimyną nuskubėjome 
ir mes. Kaimyno kieme buvo sukre-
čiantis vaizdas. Ant krauju pasruvu-
sios kiemo žolės gulėjo Antanas su 
nukirstomis pėdomis, nudegintu vei-
du. Jis niekad nebuvo išoriškai reli-
gingas, tačiau dabar jis prikimusiu 
balsu nepaliaujamai maldaudamas 
kartojo: „Jėzau, Maryja, Juozapai 
šventas, priimkit mano, Antano, dū-
šią. Jėzau, Maryja, Juozapai šventas, 
priimkit mano, Antano, dūšią“. Ši 
aimana draskė visų atėjusių širdis. 
Antanas mirė tą patį vakarą.

Mano Vytokas, su sužeistais vi-
duriais gulėjo ant prieklėčio. Toks 
sukrėstas, išbalęs, tylus... Jį paguldė 
į pakinkytą vežimą ir skubiai išvežė 
į Anykščius. Vytokas kelionės nepa-
kėlė ir pakeliui, vos Keblonis pasie-

kus, užgeso.
Trečiam, vyriausiam broliui Vla-

dui sužeidė tiktai koją, bet nesunkiai, 
jis vaikščiojo, kalbėjo su žmonėmis, 
padėjo išruošti kelionėn jauniausiąjį 
brolį. 

Į laidotuves susirinko visas kai-
mas, atvažiavo giminės, pažįstami. 
Jausmingą atsisveikinimo kalbą, 
pats nesulaikydamas ašarų, pasakė 
mano brolis Bronius, žuvusiųjų arti-
mas draugas, bičiulis. Tyliai atsisvei-
kinau su vaikystės draugu.

Į laidotuves susirinkę jauni vyrai 
žuvusių į Burbiškį ir į kapines ne-
belydėjo, nes pasklido kalbos, kad 
nuo Leliūnų atvyksta rusų kareiviai 
ir gaudo visus, kuriuos liečia mobi-
lizacija. Tad lydėjo Brolius moterys, 
seni vyrai, paaugliai, artimi ir gimi-
nės. Šiaurėje girdėjosi fronto dunk-
sėjimas. O prie kapo duobės išsiliejo 
dviejų sūnų netekusių tėvų ašarotas 
vaitojimas. Abu su Bronium neteko-
me savo bičiulių, puikių draugų An-
tano ir Vytuko – Untoko ir Vytoko. 

Namus ir ūkį paveldėjo vyriau-
sias sūnus Vladas. Jis vedė gražią 

bičionietę, gražiai sutarė, augino tris 
sūnus – Rimantą, Sigitą ir Mindaugą 
– ir dukterį.

Tačiau skaudžių nelaimių lemtis 
iš tų namų nepasitraukė. Prasidėjus 
emigracijai, Rimanto sūnus išvyko 
uždarbiauti į Angliją ir ten žuvo. Pa-
laidojo jį Burbiškio kapinėse. Prie jo 
netrukus atgulė ir Vladas. 2001 m. 
rudenį visus sukrėtė baisi nelaimė. 
Visi trys Vlado sūnūs – Rimantas, 
Sigitas ir Mindaugas kartu su ben-
draamžiu kaimynu Kęstučiu naktį 
mašina važiavo iš Burbiškio pro 
Meliaušiškius į Anykščius. Važiavo 
greitai ir posūkyje nulėkė nuo kelio 
ir įlėkė tiesiai į ten buvusį gilų tven-
kinį. Išsigelbėti pajėgė tik vienas 
Kęstutis, o broliai Rimantas, Sigitas 
ir Mindaugas paskendo. Kęstutis 
parbėgęs į Bičionis  telefonu iššaukė 
pagalbą. Bet kol atvyko, kol surado 
ir iškėlė mašiną, praėjo daug laiko 
ir nelaimingųjų išgelbėti nepavyko. 
Pagal artimųjų norą palaidojo juos 
Burbiškio kapinėse greta atskiruose 
kapuose. Išsirikiavę trys paminklai 
žuvusiems Broliams primena vi-
siems šią dorą, visų mylimą gentį 
persekiojusias skaudžias nelaimes ir 
jų aukas.

Svarbiausi  hab. dr. Antano Tylos leidiniai:
1963 m. – „Revoliucinės valdžios kūrimasis Lietuvos valsčiuose 1905–

1907 m. Revoliucijoje“ (istorijos studija).
1964 m. – „Lietuvos valstiečių kova dėl ginčytinų žemių ir miško 

1905–1907 m.“ (istorijos studija), „1905 m. revoliucija Lietuvos kaime“ 
(rusų kalba, istorijos studija).

1973 m. – „Lietuvos jaunimas Tartu universitete 1802–1918 m.“ (isto-
rijos studija).

1979 m. – „Kėdainių unijos opozicija (1655–1656 m.)“ (istorijos studija).
1980 m. – „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pašauktinės kariuome-

nės organizavimas XVI a. pabaigoje – XVII a.“ (istorijos studija).
1981 m. – „Iš Lietuvos kilę Tartu universiteto studentai 1802–1918 me-

tais“ (istorijos studija).
1986 m. – „Lietuva ir Livonija XVI a. pabaigoje – XVII a. pradžioje“ 

(monografija), „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas 1600–1632 
m.“ (istorijos studija).

1991 m. – „Garšvių knygnešių draugija“ (monografija).
2004 m. – „Lietuva prie Vasario 16-osios slenksčio“ (istorijos studija).
2010 m. – „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per dvidešim-

tmetį karą (1648–1667)“ (monografija).
2012 m. – „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas XVI amžiaus 

antroji pusė – XVII amžiaus vidurys“ (monografija).
2013 m. – „Lietuviai ir Lietuvos jaunimas Tartu universitete 1802–1918 

metais“ (istorijos studija).
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Maldų valanda

Vėlyvo rudens, žvarbiu pilku-
mu paženklintą šeštadienį, tuoj 
po vidurdienio kraštiečiai ir visi į 
šventę susiruošę ėmė rinktis į baž-
nyčią. Prigužėjo beveik pilna, kai 
kas suskaičiavo, kad buvę gerokai 
daugiau nei du šimtai žmonių, baž-
nyčia. Matėsi ir tokių, kurie nei į 
bažnyčią, nei į jokius visuomeni-
nius suėjimus bei tautines šven-
tes niekada neateina, o štai tądien 
buvo maldos namuose. Atrodė, 
kaip šioks toks stebuklas, rodėsi, 
kad net mirę Mokliakalnio seno-
liai, kad kiek iš kapinių šiai šventei 
būtų prisikėlę...

Šv. Mišių už Moliakalnio kai-
mo gyvuosius ir mirusius žmones 
šventimui vadovavo svečias, Dau-
gailių parapijos administratorius 
kun. Saulius Kalvaitis, pasakęs 
prasmingą pamokslą apie kryžiaus 
pažinimo, atpirkimo esmę supra-
tusius žmones ištinkančius stebu-

Iškilo devynių metrų kryžius Moliakalnyje
Raimondas GUOBIS

Lapkričio 24 d. Moliakalnio kaime, pietiniame gražuolio Bera-
gio ežero krante, šalia Svėdasų, pašventintas didingiausias Lietu-
vos Šimtmečio paminklas Anykščių krašte – net devynių metrų 
aukščio. Įvyko Moliakalnio kaimo gyventojų bei bičiulių susibū-
rimas, į kurį po platų pasaulį išsibarsčiusius kraštiečius sukvietė 
kryžių fundavęs sėkmingas ir gebantis dalytis verslininkas Algi-
mantas Čaplinskas.

klus, bei mūsų, Svėdasų Šv. arkan-
gelo Mykolo bažnyčios klebonas 
kun. Raimundas Simonavičius. 
Evangelija tądien bylojo apie tai, 
kad nereikia vaikytis žemiškųjų 
turtų ir džiaugtis jų daug prikau-
pus, išlaikyti širdį laisvą, nes neži-
nome, kada mūsų žemiškoji kelio-
nė nutrūks... Maldavimuose buvo 
prašoma Dievo palaimos šiai ben-
druomenei, tėvynei, dvasiniams 
ir pasaulietiniams vadovams, 
prašoma teisingumo, brolybės ir 
taikos. Giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas Valdo Trečioko, 
solo giedojo Pandėlio vargoninin-
kė Asta Davolienė bei svėdasiškė 
moksleivė Aušrinė Neniškytė.

Kryžiaus valanda

Kalvoje, į kurią tuo metu su šal-
toku vėju ir iš dangaus bekrentan-
čiomis sniegulėmis leidosi žiema, 
susirinko didžiulis būrys žmonių. 
Plazdėjo lietuviška trispalvė ir 

Aukštaitijos vėliava, nuskambėjus 
choro atliekamai giesmei „Kur au-
gai tu, šventasis kryžiaus medi“, 
eilėraštį apie Moliakalnį perskaitė 
Laima Kirdeikytė – Mažeikienė, 
buvo prisimintas gimtojo kam-
pelio, tėviškės žemės šventumas, 
šventi ąžuolynai, neaprėpiami ši-
lai, girios, kurias pamatę keleiviai 
suprasdavo, kad jie jau Lietuvoje. 
Apie krikščionybės laikus, kuomet 
Lietuva buvo vadinama Dievo Mo-
tinos Marijos ir kryžių žeme, apie 
šimtmečio senumo nutikimą, kuo-
met šeima, sugrįžtanti iš bolševikų 
maišto niokojamos Rusijos, kelyje 
užklupus nakčiai pradžiugo išgir-
dusi tėvo žodžius: „Jau kryžiai, jau 
Lietuva“.

Gal po didžių gyvenimo klajo-
nių kada nors vėl po pasaulį išblaš-
kytieji sugrįš į savo tėvynę Lietuvą 
ir galbūt kai kam šis kryžius bus 
ženklas, kad jau Moliakalnis, jau 
Svėdasai, jau Lietuva...

Didingą, monumentalų, Švč. 
Trejybę įprasminančiais simbo-
liais - Šv. dvasios balandžiu, Dievo 
Tėvo - Apvaizdos akimi, bei Nu-
kryžiuotojo figūra papuoštą kryžių 
pašventino du kunigai - S. Kalvai-
tis ir R. Simonavičius, jausmingai 
nuskambėjo giesmė „Marija, Ma-
rija...“ Bernardo Brazdžionio eiles 
jausmingai ir išraiškingai skaitė 
Irena Petronytė – Leikauskienė: 
„Lopšinė protėvių, nei sidabru, 
nei auksu nenuperkamas palikimas 
praeities gyvos...“

Žodžių valanda

Dievo įkvėptojo sumanumu, di-
dingą, net devynių metrų aukščio, 
kelias tonas sveriantį, iš Dzūki-
jos girių ąžuolo paminklą sukūrė 
skulptorius Tauras Česnulevičius. 
Jis pažymėjo, kad nebuvo lengva, 
kad norėjosi tai padaryti tobulai. 

Pasakojo prasmingą istoriją – apie 
nuostabų viduramžių miestą ir pra-
tartus žodžius: kokie nuostabūs čia 
buvo architektai... Ir patikinimą: 
kokie nepaprasti buvo tų grožybių 
sumanytojai, užsakovai. Žodį tarė 
Anykščių rajono meras Kęstu-
tis Tubis. Algimantas Čaplinskas 
dėkojo visiems, kurie pagelbėjo 
sukuriant šį didingą paminklą jo 
gimtajam kaimui bei jau amžiny-
bėje esančių tėvelių Bronislavos ir 
Juozo Čaplinskų atminimui, dėkojo 
ištikimiems bičiuliams gyvenime 
bei versle, visam UAB „Alauša“ 
kolektyvui, artimiesiems kraštie-
čiams, kurie paklausė jo kvietimo 
– atsiliepė ir gausiai surinko į ne-
pamirštamą šventę. 

Į dangų pakilo šimtas geltonų, 
žalių ir raudonų balionų, vėjo gū-
sių sugauti jie kilo aukštyn, visi su-
tartinai sugiedojo „Lietuva brangi“ 
bei šaukė „valio“ Lietuvai tėvynei. 
Susibūrimas bendrai fotografijai, 
virš susirinkusiųjų nuolat zujantis 
išmaningas dronas ir sugrįžimas į 
krašto sostamiestį – Svėdasus, nuo 
šios aukštumos gerai matomo bal-
tojo varpinės bokšto link.

Bendrystės valandos

Kultūros rūmų foje, - baltai žals-
vomis staltiesėmis užtiestų stalų, 
lūžtančių nuo valgių ir gėrimų, 
- rikiuotė. Gerokai sužvarbusius 
pirmiausia ir pakvietė sušilti, iš-
gerti ko nors karštesnio, užkąsti. 
Lydekos, tarsi primenančios Mo-
liakalnio kaime gyvenusį garsiau-
sią Svėdasų krašto žvejį Juozą Pil-
kauską - Gurniką, kelių rūšių kepta 
žuvis, mėsos patiekalai, vaisių ir 
baltoji mišrainės, pyragėliai ir tau-
rės raudono bei balto vyno – Ispa-
nijos bei Argentinos vyndarių ga-
minto. Stipresnių gėrimų šventėje 
nebuvo. Smagiai grojo ir dainavo 

uteniškių grupės „Ant slenksčio“ 
muzikantai. Fotografijų vaizdais 
buvo prisimintas prasmingas šios 
vasaros A. Čaplinsko darbas – gra-
fų Marikonių dvaro Švč. Dievo 
Motinos koplyčios restauracija.

Pasveikintas Algimantas – dos-
nus ir nuoširdus šio vakaro šeimi-
ninką. Meras K. Tubis pažadėjo 
pagelbėti svėdasiškiams įteisinti 
dabar bešeimininke pripažintą 
Marikonių koplytėlę ir perduoti 
ją parapijai. Daina sveikino Svė-
dasų gimnazijos skautų vadovė, 
Moliakalnio kaimo gyventoja A. 
Neniškytė – švelniai skambant 
gitarai liejosi skautiška linksmybė 
– posmai, skirti tėvynės miškams 
bei „Purpurinis vakaras“. Įteiktas 
didelis naminės duonos kepalas, 
kurį dosnusis Algimantas papra-
šė tuojau pat suraikyti, padalinti, 
kad paragautų visi, kad tos duonos 
pasidaugintų ir visuomet pakaktų. 
Vakaro kulminacija – draugijos 
„Plūgas“ atmintis bei dviejų Algi-
mantų - Čaplinsko ir Barono elek-
trinėmis gitaromis raižomi rifai ir 
senų dainų žavesys. 

Prisiminimai ir ilgesnis stabte-
lėjimas, tiesiog nagrinėjimas 1942 
m. drėgnų slėnių aplink Beragio 
ežerą nusausinimo planas, kuriame 
užfiksuotas visų tuomet Moliakal-
nyje gyvenusių žemės savininkų 
pavardės.

Pasistengta užrašyti visus susiti-
kime dalyvavusius, visi į atminties 
knygą įsirašę dovanų gavo voką su 
kryžiaus šventinimą primenančiu 
paveikslėliu ir „auksine kortele“, 
suteikiančia nuolaidas įsipilant 
kuro „Alaušos“ tinklo degalinėse.

Daugelis kalbėjo, kad tokio 
nuostabaus susibūrimo Svėdasuo-
se seniai nebuvo, svarstė, kodėl 
dažniau taip nesusitikti, kodėl kry-
žiaus ar kokio paminklo ir kituose, 
savuose kaimuose nepastatyti... 

Moliakalnio kryžiaus pašventinime dalyvavo apie du šimtai kraštiečių bei bičiulių.

Lietuviškos kasdienės duonos kepalą Algimantui Čaplinskui do-
vanojo Vida Putrimienė.

Anykščių miesto viešųjų erdvių 
šventinis papuošimas šiemet mažai 
keisis – jas ir vėl puoš  praėjusią 
savaitę pakabinti „sodai“. Dalis jų 
yra nauji, o pernykščiai „sodai“ 
nuvalyti su specialiu vandens siur-
bliu. Iš viso Anykščių miesto vie-
šąsias erdves puoš 45 „sodai“ bei 
šviečiančios dekoracijos.

Dizainerė M.Tursė Anykščių 
miesto eglei pagamins karkasą 
girliandų laikymui, pasirūpins de-
šimčia šviečiančių girliandų bei 

dekoracija „Žvaigždė“.
„Paklausta, kuo aš užsiimu ir 

ką kuriu, atsakau, kad esu objektų 
dizainerė ir erdvių kūrėja“, - taip 
„Anykštai“ save apibūdino  miestą 
Kalėdoms jau antrus metus iš eilės 
puošianti M.Tursė.

O kaip kilo mintis Anykščius 
puošti surištais iš stiklinių ir švie-
čiančių vamzdelių „sodais“?

 M. Tursė sako: „Esu stikliorė ir 
nuo 2000 –ųjų metų savyje nešio-
jausi idėją rišti sodus iš stiklinių 
vamzdelių, nes būtent tais metais 

jų netikėtai įsigijau, idėja gimė 
iškart, tačiau pasislėpė po kitais 
darbais ir sumanymais iki persi-
kėliau į Anykščius ir, reziduoda-
ma Anykščių menų inkubatoriuje 
(AMI), surišau pirmąjį stiklo sodą 
ir jį, kabantį mažojoje AMI salėje, 
pamatė Audronė Pajarskienė (savi-
valdybės specialistė, - redakcijos 
pastaba). Sulaukiau užklausos, ar 
turiu idėjų kaip papuošti miestą, 
taigi greitai sugeneravau idėją, 
atlikau skaičiavimus ir pateikiau 
pasiūlymą. Na, o tradicinių sodų 
interpretavimas gimė natūraliai – 
tai vienas iš  kelių mūsų tautos sa-

kraliųjų objektų, kurie mane traukė 
nuo vaikystės“.

Tai, kad „sodai“ aplinkinius 
džiugina ne tik per kalėdines šven-
tes, bet ir ištisus metus, pasak 
M.Tursės, ir buvo autorės suma-
nymas.

„Mano svajonė ir buvo, kad 
šviečiantys sodai kabėtų visus me-
tus, džiugintų miestelėnus, viliotų 
juos pasivaikščioti, lėtai pabūti 
savo mieste. Labai džiaugiuo-
si, kad mano svajonė sutapo su 
Anykščių rajono savivaldybės Ar-
chitektūros skyriaus sprendimu ir 
dar svarbiau, regis, džiugina didelę 

dalį anykštėnų... Galbūt po truputį 
sodai pretenduoja tapti tam tikra 
miesto veido dalimi ir tai man yra 
aukščiausias įvertinimas“, - sakė 
M.Tursė.

Paklausta apie kitus savo me-
ninius kūrinius, M.Tursė kalbėjo: 
„Mano didelių nendrinių sodų ga-
lima pamatyti Pagulbio sodyboje“. 
Dizainerė  2019 metų vasarą ketina 
prisidėti prie vieno festivalio er-
dvių sukūrimo.Taip pat menininkė 
kuria stiklinius sodus interjerams.

Stiklinius sodus apšvies ir  gir-
liandas pakabins, kaip ir kasmet, 
UAB Anykščių komunalinis ūkis.

Algimantas Čaplinskas – smagiausia tarp savų žmonių...

Kalėdoms - šviečiantys „sodai“
(Atkelta iš 1 psl.)
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AVINAS. Galite sulaukti dalyki-
nio pasiūlymo. Idėja galėtų padėti 
išspręsti užgriuvusias finansines 
problemas, bet dar nėra iki galo 
subrandinta. Jos įgyvendinimas 
galėtų pareikalauti pernelyg dide-
lių aukų.

JAUTIS. Gali keistis jūsų parei-
gos. Darbo ir atsakomybės prisidės 
tuoj pat, kiti privalumai atsiskleis 
vėliau... Neskolinkite, nesiskolin-
kite. Pasistenkite šią savaitę nepri-
siimti jokių finansinių įsipareigoji-
mų.

DVYNIAI. Venkite bet kokios 
skubos ir blaškymosi. Būsite lin-
kęs išlaidauti, pernelyg daug iš-
leisti daiktams, visiškai jums nebū-
tiniems. Svarbius pirkinius verčiau 
atidėkite kitai savaitei. Šeima ir 

draugai reikalaus sau ypač daug 
dėmesio šią savaitę, bet neleiskite, 
kad jūsų gyvenimą už jus tvarkytų 
kiti.

VĖŽYS. Savaitė bus pilna ro-
mantiško pasiryžimo. Rimčiau žiū-
rėkite į sapnus - šią savaitę jie gali 
būti pranašiški. Antroje savaitės 
pusėje laukite džiugios naujienos.

LIŪTAS. Laukia tolima ir gal-
būt ilga kelionė. Pagaliau įvyks 
sandėris, kurio seniai tikėjotės. 
Antroje savaitės pusėje galite su-
laukti finansiškai naudingo daly-
kinio pasiūlymo. Seksis sąžininga, 
legali veikla.

MERGELĖ. Galite būti iš-
muštas iš vėžių netikėtų naujienų. 
Darbe galima įtampa - panašu, kad 
keisis darbo pobūdis ar vadovybė. 
Kažkokie ryšiai šią savaitę gali 
taip pakreipti įvykius, kad jūs tap-

site atpirkimo ožiu. Jūsų lūkesčiai 
tokie dideli, kad jie paprasčiausiai 
negali išsipildyti.

SVARSTYKLĖS. Savaitės pra-
džioje teks priimti svarbų spren-
dimą. Kiekvieną kartą, peržengęs 
savo kompetenciją, sulauksite tik 
negatyvių padarinių. Rimtų pro-
blemų gali kilti dėl finansų. Sa-
vaitgalį būtinai kur nors nueikite. 
Nepasigailėsite.

SKORPIONAS. Išmeskite iš 
galvos vakarykščias fantazijas ir 
pasižadėkite sau nesigailėti anks-
čiau padarytų sprendimų. Pasikei-
timai savaitės viduryje greičiausiai 
nebus malonūs, bet neišvengiami. 
Pamėginkite savaitgalį emociškai 
išsikrauti užsiėmęs sau malonia ir 
suprantama veikla.

ŠAULYS. Rūpinsitės kitų žmo-
nių reikalais, nelabai suprasdamas 

jų esmės. Šią savaitę tiesos ieško-
jimai bus itin sunkūs, nes kažkas 
akivaizdžiai bando jumis manipu-
liuoti.

OŽIARAGIS. Mažytis kompro-
misas pirmomis savaitės dienomis 
padėtų daug lengviau sutvarkyti 
reikalus. Nuolatinis nuotaikų svy-
ravimas savaitės viduryje aplin-
kiniams bus sunkiai pakeliamas. 
Antroje savaitės pusėje neleiskite 
sau pernelyg impulsyvios reakci-
jos ar veiksmų, kurių vėliau tektų 
gailėtis.

VANDENIS. Stebinsite aplin-
kinius kaip tik tuo momentu, kai 
tie jau manys jus perpratę. Iš jūsų 
galima tikėtis impulsyvių, audrin-
gų emocinių protrūkių be regimos 
priežasties. Jūsų gali paprašyti 
pagalbos, bet būkite atsargus - ne-
leiskite, kad jumis manipuliuotų. 
Kivirčas su partneriu paliks nema-

lonių nuosėdų ir pareikalaus nema-
žų kompromisų iš jūsų pusės.

ŽUVYS. Net jei tai ir nėra mei-
lė, laukia jaudulio pilnos dienos. 
Nesileiskite užburiamas pirmo 
įspūdžio - viskas gali baigtis karčiu 
nusivylimu. Akivaizdžiai bus ban-
doma jumis manipuliuoti ir suvers-
ti jums savo neatliktus darbus.

Priklausomybės – liga

Pasaulinės sveikatos organiza-
cijos tyrimas maždaug prieš 10 
metų atskleidė, kad kas 10 vyras ir 
kas 50-ta moteris yra priklausomi 
nuo alkoholio. 2016 m. duome-
nimis, Lietuvoje yra apie 10 500 
žmonių, kurie reguliariai švirkš-
čiasi ar vartoja dideles narkotinių 
medžiagų dozes.

„Priklausomybės sindromą rei-
kėtų įtarti, kai dėl psichoaktyvių-
jų medžiagų vartojimo ar lošimų 
asmuo patiria neigiamų padarinių 
sveikatai, santykiams su kitais 
žmonėmis, socialinei padėčiai. Jei 
psichoaktyviųjų medžiagų vartoji-
mas dar nesukėlė priklausomybės, 
tačiau pakenkė sveikatai, ši būsena 
įvardijama kaip „žalingas vartoji-
mas“. Dažnai asmenys nepajėgia 

Išgyti nuo priklausomybių gali padėti ir artimieji
Respublikinio priklausomybių ligų centro specialistai pastebi: daugiausia pagalbos kreipiamasi 

dėl priklausomybės nuo alkoholio – praėjusiais metais dėl šių problemų užfiksuota apie 11 000 
apsilankymų. Specialistų teigimu, didelė atsakomybė įtraukiant priklausomą šeimos narį  į kurią 
nors gydymo ar psichologinės socialinės reabilitacijos programą tenka jo artimiesiems.

patys įvertinti savo priklausomy-
bės laipsnio ir grėsmės gerovei, 
todėl svarbu, kad šeimos nariai ir 
bendradarbiai tinkamai reaguotų, 
paskatintų ieškoti išeities“, – apie 
būtiną pagalbą kalbėjo Justina Ši-
manauskaitė, Respublikinio pri-
klausomybės ligų centro Šiaulių 
filialo direktorė. 

Būtina ieškoti pagalbos

Narkotikų, tabako ir alkoholio 
kontrolės departamento (NTAKD) 
direktorės Ingos Juozapavičienės 
teigimu, kad galėtum paveikti 
psichoaktyviąsias medžiagas var-
tojantį asmenį, turi jam būti arti-
mas. 

„Tad aplinkiniai (kaimynai, pa-
žįstami), ko gero, negali padaryti 
didelės įtakos siekdami padėti 

žmogui atsisakyti psichoakty-
viųjų medžiagų vartojimo, nors 
pasiūlyti pagalbą, žinoma, gali 
ir turi. Šeimos nariai turėtų ban-
dyti įtraukti priklausomą artimąjį 
į kurią nors gydymo ar psicho-
loginės socialinės reabilitacijos 
programą. Pagrindinė užduotis 
šeimos nariams ir artimiesiems 
– sudaryti sąlygas, kad asmeniui 
vartoti psichoaktyviąsias medžia-
gas būtų „sunku“, ir motyvuoti jį 
gydytis“,  – akcentavo pašneko-
vė. 

Šeimos nariams, gyvenantiems 
su priklausomais asmenimis, pa-
tariama kreiptis į specialistus, 
kurie  patars, kaip padėti tokiam 
žmogui. Tokie specialistai dirba 
psichikos sveikatos, priklauso-
mybių ligų centruose, socialinės 
psichologinės reabilitacijos įs-
taigose. Priklausomam asmeniui 
patariama lankyti ir savipagalbos 
(anoniminių alkoholikų, anoni-
minių narkomanų) grupes.

„Baigus gydymą ar socialinės 
psichologinės reabilitacijos pro-
gramą, ne mažiau svarbus žings-
nis – reintegracija, nes visuome-
nės nuomonė, diskriminacijos ir 
socialinės atskirties apraiškos 
Lietuvoje taip pat turi didelės 
įtakos priklausomų asmenų sė-
kmingam įsidarbinimui. Įsidarbi-
nimas tokiems žmonėms suteikia 
galimybę grįžti į visateisį funk-
cionavimą visuomenėje, autono-
miškumą, savarankiškumą, o tai 
savo ruožtu daro įtaką ir sėkmin-
gesniam sveikimui bei sudaro 
prielaidas ir motyvaciją negrįžti 
prie vartojimo“, – pastebėjimais 
dalijosi I. Juozapavičienė.  

Nuo ko pradėti?

NTAKD vadovės teigimu, 
žmogus, turintis problemų dėl 
psichoaktyviųjų medžiagų var-
tojimo,  pirmiausia gali pasitarti 
su savo šeimos gydytoju, kuris, 
esant reikalui, pasiųs konsultuotis 
pas psichiatrą. Į psichiatrą galima 
kreiptis ir tiesiogiai be siuntimo. 

Psichikos sveikatos centruose, ku-
rie yra kiekvienoje savivaldybėje, 
besikreipiantis asmuo bus konsul-
tuojamas ne tik psichiatro, bet ir, 
esant reikalui, gaus psichologinę 
pagalbą.

Priklausomybės ligomis ser-
gantiems asmenims specializuota 
pagalba teikiama Respublikinia-
me  priklausomybės ligų centre, 
turinčiame filialus Vilniuje, Kau-
ne, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Pa-
nevėžyje.

„Darbas su asmenimis, priklau-
somais nuo psichoaktyviųjų me-
džiagų, negalimas be tarpdiscipli-
ninės komandos. Priklausomybės 
nuo psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimo problema dažniausiai 
yra kompleksinė, reikalaujanti 
kompleksinio požiūrio ir spren-
dimų, todėl kiekvieno specialisto 
indėlis yra ne tik svarbus, bet ir 
būtinas“, – akcentavo I. Juoza-

Justina Šimanauskaitė pastebi, kad priklausomų asmenų arti-
miesiems labai svarbu tinkamai reaguoti į šią problemą, paska-
tinti sergantįjį ieškoti išeities.

nuotrauka iš asmeninio archyvo.
pavičienė. Asmens poreikių ten-
kinimą psichologinės socialinės 
reabilitacijos įstaigoje užtikrina 
specialistai   (psichologas, so-
cialinis darbuotojas, socialinio 
darbuotojo padėjėjas ir kt.), kurie 
įpareigoti kurti ir vystyti tarpdis-
ciplinines komandas. Besigydan-
čiam žmogui, įvertinus poreikius 
ir įstaigos vykdomą psichologi-
nės socialinės reabilitacijos pro-
gramą, sudaromas individualus 
socialinės globos planas, kuris 
yra periodiškai peržiūrimas ir pa-
tikslinamas. 

Psichologinės bei socialinės 
reabilitacijos paslaugas, kurių 
trukmė – iki 18 mėnesių, priklau-
somybės ligomis sergantys asme-
nys gali gauti psichologinės bei 
socialinės reabilitacijos įstaigose 
(jų yra 13), turinčiose socialinių 
paslaugų licencijas.

Užsak.nr.1199

 Patarimai artimiesiems

Dažnai artimajam susirgus priklausomybės liga šeimos 
nariai jaučiasi išsekę, apimti kaltės ar baimės jausmų, ti-
kisi sustabdyti artimojo girtavimą, narkotikų vartojimą ar 
lošimą. 

J. Šimanauskaitė išskyrė penkis naudingus patarimus ar-
timiesiems: 

• Skatinkite kreiptis pagalbos – tai gali tapti svarbiausiu 
žingsniu į ligos pripažinimą ir sveikimo kelią.

• Palaikykite, jei artimasis ieško gydymo. Kartu ieškokite ge-
riausių sprendimo būdų. Kiekvienas žmogus yra individualus, 
todėl egzistuoja daug gydymo metodų. Ištikus nesėkmei, ska-
tinkite bandyti vėl.

• Dalyvaukite sveikimo procese. Gilinkite savo žinias ir su-
pratimą apie priklausomybės ligą, jos simptomus, eigą ir gydy-
mo galimybes. Taip galėsite efektyviau padėti šeimos nariui ir 
sau pačiam.

• Rūpinkitės savo savijauta. Psichikos ligos turi įtakos visų 
šeimos narių savijautai, kartais net gyvenimo būdui. Anali-
zuokite savo jausmus, lankykitės pas psichologą, nepamirški-
te skirti laiko savo pomėgiams ir atsipalaidavimui. Lankykitės 
paramos grupėse.

•  Neveikite už priklausomą asmenį. Nesistenkite užglaistyti 
problemų, žmogus pats turi su jomis susidurti, mėginti spręsti, 
įvertinti skaudžius veiksmų padarinius.

gimė

Viltė VIRBALAITĖ, 
gimusi 11 18

Tomas BALNA, 
gimęs 11 10
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parduoda

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus 
visoje Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

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.

Superkame karveS, 
buliuS ir telyčiaS 

„krekeNavOS 
aGrOFirMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
tel. (8-612) 02125 .

brangiai visoje lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
tel. (8-662) 50592.

brangiai superkame 
MiŠkuS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PerkaMe
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Perkame
melioracijos grioviuose

esančius krūmus 
ir medžius.

Tel. (8-673) 19696.

Reikalingas statybos 
darbų vadovas arba

brigadininkas. 
Statybos, melioracijos, 
kelių tiesimo darbams. 

Tel. (8-698) 05251 .

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Baldų gamyba pagal individu-
alius užsakymus: virtuvės, spin-
tos slankiojančiomis  durimis ir 
kiti.

Tel. (8-600) 54842.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

KAMINŲ VALYMAS 
IR SKARDINIMAS.

Stogų dengimas.
Tel .  (8-648)  76227.

Negauk tūkstantinės
baudos - susitvarkyk 

nuotekas!
Nuotekų valymo įrengi-

niai "August", "Traidenis", 
"Solido","Buiteka", "Feliksnavis".

Įvairios paskirties šulinių, ka-
nalizacijos, drenažo, vandentie-
kio sistemų prekyba, montavi-
mas, servisas, pristatymas.

Sertifikatai. 
Garantija iki 20 metų. 
Tel. (8-641) 93058.

kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai. 
Skarda 0,6 - 0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, galvutės 

mūrijimas, skardinimas. 
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.

Tel.: (8-612) 36705, (8- 652) 37118.

Perku pienines
 veršingas telyčias 
(sėklintas, veršingumas 

virš 6 mėn.). 
Skambinti tel. (8-655) 44667.

Superkame automobilius. 
Važiuojančius ir nevažiuojančius. 

Išsivežame patys. 
Atsiskaitome vietoje. 

Išrašome reikiamus dokumentus. 
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šešta-
dieniais dirba iki 13.00 val.,

 tel.:  (8-622) 60349, 
(8-699) 60871,
 (8-610) 41900.

Nekilnojamasi turtas

Visoje Lietuvoje mišką (ir mal-
kinį) su žeme ir išsikirtimui. Moka 
nuo 2000 iki 10000 Eur/ha.

Tel. (8-687) 26005.

Brangiai miškus: brandžius, jau-
nuolynus, malkinius. Žemę apau-
gusią krūmais arba  medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir išsi-
kirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

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

Tel. (8-600) 63820.

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės sklypą. 
Žinantys siūlykite įvairius varian-
tus, ypač domina žemės sklypai. 
Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

Nekilnojamasis turtas

Du sklypus (žemės ūkio paskir-
ties, bendras plotas 12,1 ha, der-
lingumas 42,7 ir 44,5) vienas šalia 
kito Ignotiškio k., Kavarsko sen.

Tel. (8-675) 17164.

kuras

Malkas, supjautas medienos 
atraižas. Atveža.

Tel.: (8-609) 91007,
(8-622) 44850.

Skaldytas malkas, pjuvenas. 
Pristato. 

Tel. (8-675) 63191.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

kita

Deguonies, angliarūgšties, mi-
šinio balionus (naujo tipo, europi-
niai, 50 l, 300 barų). Atveža.

Tel. (8-675) 37964.

Veterinarijos farmacininkui (-ei) 
darbui veterinarijos vaistinėje. 
Būtinas veterinarinis išsilavini-
mas. 

Tel. (8-609) 97785.

Stogdengiams Vokietijoje. 
Atlyginimas 2200-2600 Eur po 
mokesčių. 

Deimantė, tel. (8-685) 88777 
arba darbas@hirelabas.lt 

Mėsininkams Vokietijoje. 
Atlyginimas 1400-1650 Eur.

Deimantė, tel. (8-685) 88777 
arba darbas@hirelabas.lt

Išdžiūvo šulinys?  Specializuotas 
vandens valymas, dezinfekcija, 
remontas, profilaktika. Įvairių van-
dens siurblių, trasų montavimas. 

Tel. (8-641) 93058.

Šlifuoja grindis, laiptus, parketą, 
parketlentes, senas dažytas grin-
dis. Kloja parketą, parketlentes, 
remontuoja medines grindis. 

Tel. (8-650) 36459.

Parduoda malkas 3 m ilgio, veža 
miškovežiu: alksnis 21 Eur, ber-
žas 24 Eur, ąžuolas 25 Eur, uosis 
30 Eur už kub. m. Perka mišką.

Tel. (8-620) 59821.

Lašų ŽŪB parduoda avižų 
lukštų granules kurui arba krai-
kui, 1 t – 100 Eur + PVM. Perka 
presuotą šieną, šiaudus. 

Tel. (8-611) 44130.

Ieško darbo
Elektrikas.
Tel. (8-698) 79761.

automobiliai

Visų markių automobilius, motoci-
klus. 

Tel. (8-604) 55326.

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, su-
tvarko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Brangiai - įvairius automobilius, 
gali būti daužti ar nevažiuojantys, 
pasiima patys, atsiskaito vietoje.

Tel  (8-646) 17715.

Gyvuliai

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.

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.

kita

Kviečius, miežius, kvietrugius, 
rugius, avižas, žirnius, pupas. 

Tel. (8-638) 71971.

 Jei norite ką nors padovanoti ar norite pranešti apie
radinį, toks skelbimas „Anykštoje“ Jums nieko 

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

uab „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
Papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET ir pra-
radusiems vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis tel. (8-657) 72987 arba 
Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų registracija tel. (8-657) 68156.
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vardadieniai

Maksimas, Virgilijus, 
Skomantas, Girdvydė, 
Virgis. Girvydė.

Jokūbas, Steponas,
Rimgaudas, Vakarė, Rufas.

Saturninas, Daujotas,
Butvydė, Saturnas.

Andriejus, Saugardas,
Dovainė, Andrius, Saugirdas, 
Saugirdė.

„Tele2“ klientams Kalėdos jau prasidėjo: 
dovanų gavo po 10 GB dviems mėnesiams
Technologijų lyderė „Tele2“ su artėjančiomis Kalėdomis jau 

pasveikino savo pagal sąskaitą mokančius klientus. Operatorius 
jiems padovanojo po 10 GB nemokamų duomenų šiam ir gruo-
džio mėnesiui.

„Norėjome iš anksto pasvei-
kinti savo klientus ir taip atsidė-
koti už buvimą kartu. Džiaugia-
mės, kad iki pat metų pabaigos 
bendrauti, naršyti ir pramogauti 
jie galės savęs nevažydami“, – 
sakė Vaida Burnickienė, „Te-
le2“ pardavimų direktorė.

Apie dovanas pranešta SMS 
žinutėmis

Išankstinę kalėdinę dovaną 
gavusių, pagal sąskaitą mokan-
čių, „Tele2“ klientų dalis suda-
ro beveik 800 tūkst. vartotojų. 
Apie papildomus nemokamus 
duomenis jie buvo informuoti 

SMS žinutėmis. 
Interneto duomenų operato-

rius tiek lapkričio, tiek gruo-
džio mėnesį dovanoja po 10 GB 
ir jie galioja visoje Lietuvos te-
ritorijoje. Kalėdų proga šiuos 
duomenis operatoriaus klientai 
gavo be jokių papildomų sąly-
gų.

„Tele2“ klientai – naršo 
vis daugiau

Tokia kalėdinė dovana buvo 
pasirinkta ne veltui, „Tele2“ 
klientai išnaršo vis daug inter-
neto duomenų. Vartotojai savo 
mobiliuosius duomenis nau-

doja ne tik darbui, bet ir pra-
mogoms: žiūri filmus, žaidžia 
internetinius žaidimus realiu 
laiku ar dalinasi nuotraukomis 
bei vaizdo įrašais socialiniuose 
tinkluose.

Remiantis antrojo 2018 m. 
ketvirčio Lietuvos Respubli-
kos ryšių reguliavimo tarnybos 
ataskaita, lyginant su kitais ša-
lies operatoriais, išsiųstų ir pri-
imtų mobiliųjų duomenų kiekis 
daugiausiai augo būtent „Tele2“ 

vartotojų tarpe. Skaičiuojama, 
kad per mėnesį kiekvienas ope-
ratoriaus klientas vidutiniškai 
išnaršė net 8,38 GB.

„Tele2“ savo klientus stebina 
ne tik dovanomis, bet ir nuolat 
rengiamais ypatingais pasiū-
lymais paslaugoms bei įrengi-
niams įsigyti. Apie visus juos 
sužinoti galima internetinėje 
parduotuvėje www.tele2.lt.

Užsak.nr. 1202

Karas Afganistane. Vyksta su-
sišaudymas tarp SSSR armijos ir 
arabų sukilėlių. Pasigirsta balsas 
iš rusų apkasų:

- Ali!
- Aš! - iš savo apkasų išlenda 

arabas.
Šūvis. Tiesiai Ali į kaktą...
Vėl tas pats rusiškas balsas:
- Achmedas!
- Aš! - išlenda kitas arabas.
Vėl šūvis ir dar vienas arabas 

patiestas...
Sukilėliai, perkandę rusų takti-

ką, bando daryti tą patį:
- Ivanai!
Mirtina tyla...
- Ivanai!
Tyla... Po kurio laiko:
- Kas šaukė Ivaną?
- Aš!

***

Žmona ir meilužis guli lovoje. 
Skamba telefonas. Žmona pake-
lia:

- Alio, taip, taip... Aha. Gerai... 
Iki.

- Kas skambino?
- Ai, mano vyras.
- Ir ko jis norėjo?
- Ai, nieko. Pasakė, kad užtruks, 

nes su tavim šachmatų partiją lo-
šia.

***

- Šiandien aš noriu suderinti 
darbą su malonumu - jūs atlei-
džiamas, - ištarė darbuotojui vir-
šininkas.

Krepšinis I. Penktadienį RKL 
B diviziono varžybose Anykščių 
KKSC – „Elmis“ namuose 53-
51 įveikė „Užpalių“ komandą. 
Anykštėnams Žygimantas Žiukas 
pelnė 15, Gediminas Žiukas – 14 
taškų. Anykščių KKSC – „Elmis“ 
RKL B diviziono, B pogrupyje už-
ima 8-ąją vietą tarp 14 komandų (3 
pergalės, 4 pralaimėjimai). Utenos 
rajono Užpalių miestelio komanda 
viena iš RKL B diviziono lyderių, 
pralaimėjimas anykštėnams Užpa-
lių komandai buvo pirmasis. Už  
„Užpalius“ žaidžia anykštėnai Be-
nas Steponėnas ir Aurimas Kviet-
kauskas. Pirmasis į savo miesto 
komandos krepšį įmetė 8, antrasis 
- 7 taškus.  

Šaškės. Valdas Veršulis savait-
galį laimėjo šaškių turnyrą Radvi-
liškyje, kuriame dalyvavo apie 50 
žaidėjų. V.Veršulis beveik kiekvie-
ną savaitgalį dalyvauja komerci-
niuose šaškių turnyruose ir beveik 
visus juos laimi – pergalė Radvi-
liškyje anykštėnui buvo 12-oji iš 
eilės.

Krepšinis II. Gruodžio 2 dieną 
„Nykščio namų“ arenoje prasidės 
rajono krepšinio pirmenybės, ku-
riose varžysis devynios koman-
dos. Dėl čempionų titulo kovos 
„Cosmos“, „Troškūnų“, „Svėda-
sų“, „Traupio“, „Tauro“, AKKSC, 
„Cerrol“, „Taifūno“ ir „Teraden-
tos“ komandos.

Pagerbė. Lapkričio 23 d. Vil-
niaus „Karolinos“ konferencijų 
centre buvo surengtas Lietuvos 
jaunučių ir sporto vilčių žaidy-
nių uždarymas. Anykščių kūno ir 
kultūros centras atsiėmė du apdo-
vanojimus. Anykštėnai penktoje 
savivaldybių grupėje, komandinė-
je įskaitoje užėmė trečiąją vietą, o 
tarp žirginio sporto atstovų – antrą-
ją vietą.

Sunkioji atletika. Lapkričio 23 
d. Klaipėdoje vykusiame atskirų 
veiksmų sunkiosios atletikos čem-
pionate net du Anykščių atstovai: 
Arnas Šidiškis ir Tomas Miške-
liūnas tapo Lietuvos suaugusiųjų 
čempionato nugalėtojais. Edvinas 
Baklanovas suaugusiųjų varžybose 

užėmė trečiąją vietą. Benjaminas 
Orlovas kovodamas su vyresniais 
ir labiau patyrusiais priešininkais 
užėmė garbingą ketvirtą vietą, 
aukštą penktą vietą iškovojo Matas 
Puodžiūnas. Anykščių komandą 
varžyboms ruošė treneriai Algirdas 
Ananka ir Gintarė Bražaitė.

Imtynės. Jaunieji Anykščių 
KKSC imtynininkai išbandė jėgas 
varžybose Norvegijoje. Tarptauti-
niame „Kolbotn“ turnyre varžėsi 
atletai iš Švedijos, Baltarusijos, 
Nyderlandų, Lietuvos, Estijos, 
Ispanijos ir Norvegijos. Sėkmin-
giausiai iš anykštėnų pasirodė Re-
nato Puikio auklėtinis Mangirdas 
Braždžiūnas, kuris užėmė trečiąją 
vietą.

Mirė „Paskutinio tango 
Paryžiuje“ režisierius Bertolucci  

Romoje mirė italų kino reži-
sierius Bernardo Bertolucci (Ber-
nardas Bertolučis), tarp kurio 
garsiausių darbų yra „Paskutinis 
tango Paryžiuje“ ir „Paskutinis 
imperatorius“, pirmadienį pranešė 
Italijos žiniasklaida.

Režisieriui buvo 77 metai.
B. Bertolucci yra vienintelis ita-

las, pelnęs geriausio filmo „Oska-
rą“, kuris jam atiteko 1988 metais 
už „Paskutinį imperatorių“.

Šis biografinis šedevras apie 
paskutinį kinų imperatorių iš viso 
gavo devynis „Oskarus“ – visus, 
kuriems buvo nominuotas.

Režisierius prieštaringai pagar-
sėjo savo 1972 metų erotine drama 
„Paskutinis tango Paryžiuje“, ku-
rioje vaidino Marlonas Brando ir 
Maria Schneider (Marija Šneider). 
Filme yra prieštaringai vertina-
ma išžaginimo scena panaudojant 
sviestą.

Kelerius pastaruosius metus B. 
Bertolucci buvo prikaustytas prie 
invalido vežimėlio.

1941 metais Parmoje Italijos 
šiaurės rytuose gimęs B. Bertoluc-
ci kūrė filmus, kurie dažnai būdavo 
itin politizuoti. Juostoje „1900“ pa-
sakojama apie darbininkų vargus, 
o „Konformiste“ (Il conformista) 
– apie kairiųjų likimą fašistinėje 
Italijoje.

Lenkijos „Stokrotkos“ 
darbuotojai bananuose iš 
Ekvadoro rado kokaino

Didžiausios Baltijos šalių maž-
meninės prekybos bendrovės „Ma-
xima grupė“ valdomo Lenkijos 
prekybos centrų tinklo „Stokrot-
ka“ darbuotojai bananų siuntoje iš 
Ekvadoro rado paslėpto, kaip įta-
riama, kokaino.

„Konfiskavome daugiau kaip 
160 kg – veikiausiai – kokaino, at-
gabento iš Ekvadoro“, – naujienų 
agentūrai AFP sakė Lenkijos naci-
onalinės policijos atstovas Dawi-
das Marciniakas. 

Pasak D. Marciniako, kelių par-
duotuvių darbuotojai dėžėse su 
ekvadorietiškais bananais rado į 
plastiką suvyniotų paketų su ko-
kainu – didžiausi paketai svėrė 
iki kilogramo. Daugiau detalių jis 
nepateikė, argumentuodamas, kad 
tyrimas tebevyksta. 

„Mums reikia atsakyti į daug 
klausimų, pavyzdžiui, kas užsakė 
šias siuntas?“ – nurodė pareigūnas. 
Pasak jo, dėl šio incidento kol kas 
niekas nesulaikytas.

B. Bertolucci, laikomas Italijos ir pasaulio kino grandu, pelnė 
2011 metų Kanų kino festivalio „Auksinę palmės šakelę“ už 
gyvenimo pasiekimus.

Lenkijos žiniasklaida nurodo, 
kad gatvėje gramas kokaino kai-
nuoja iki 500 zlotų (116 eurų), to-
dėl konfiskuotos siuntos vertė gali 
būti daugiau kaip 80 mln. zlotų 
(18,6 mln. eurų).

Indijoje surengtas pirmasis 
gėjų paradas po homoseksualumo 
dekriminalizavimo

Tūkstančiai žmonių sekmadienį 
Naujajame Delyje dalyvavo pir-
mame gėjų parade, surengtame po 
to, kai Indijos aukščiausiasis teis-
mas dekriminalizavo homoseksu-
alumą.

Parado dalyviai mojavo vaivo-
rykštės vėliavomis ir nešė plakatus 
su užrašais „Meilė laimi“ ir „Viso 
gero 337“. Pastarajame turimas 
omeny dar kolonijinės eros įstaty-
mas, draudžiantis tos pačios lyties 
asmenų lytinius santykius. Įstaty-
mas buvo panaikintas rugsėjį.

Organizatoriai sakė, kad tai 
buvo didžiausias paradas nuo 2007 
metų, kai buvo pradėti rengti to-
kie paradai. Jo dalyviai skandavo 
„Mes išsikovojome savo laisvę!“, 
turėdami omeny istorinį teismo 
sprendimą.

Homoseksualumą draudžiantis 
įstatymas britų buvo priimtas 1861 
metasi ir pagal jį grėsė iki dešim-
ties metų kalėjimo. Tiesa, jis buvo 
taikomas itin retai, nors juo buvo 
naudojamasi bauginant Indijos gėjų 
bendruomenę, sakė jo kritikai.


