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Anykštėnas
grįžo tarnauti
į Lietuvą

Giedrius Titenis iškovojo Europos
čempionato bronzą

KONCERTAS. Rugpjūčio 22
dieną (penktadienį) 18 valandą
Anykščių koplyčioje klasikinės
muzikos festivalio koncertas Baroko afektai. Koncertuos Vaiva Eidukaitytė - Storastienė (klavesinas) ir
Rūta Vosyliūtė (mecosopranas).

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58 arba (8-381) 5-80-24

Kiekvienai šeimai – po vieną
policininkų iškvietimą
Anykščių policijos viršininkas Rimantas Čepulis „Anykštai” sakė, „kad policijos iškvietimas nebūtinas, dažnai
paaiškėja jau nuvykus į vietą.“

Nuo antrą vietą užėmusio
brito Adamo Peaty Giedrių
Titenį skyrė vos 00,05 sekundės.

2 psl.
šiupinys

anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt
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Avarijoje sužaloti draugai gydomi
arvydas.l@anyksta.lt
vienoje ligoninėje
Arvydas LINGAITIS

Po rugpjūčio 10 dieną Anykščiuose, Liudiškių ir Ladigos gatvių sankryžoje įvykusios avarijos, kurios metu susidūrė 15
metų moksleivio vairuojamas
motociklas ir 28 metų anykštėno A.B. vairuojamas automobilis, Santariškių klinikų medikai
vis dar kovoja dėl 16 – mečio
motociklo keleivio, kuris yra
komos būsenos, gyvybės, o motociklą vairavusiam jaunuoliui
antradienį buvo atlikta trečia
operacija.

Pasakorė. Druskininkuose vykusiame Respublikiniame IV-jame
pasakotojų konkurse „Žodzis žodzį
gena“ anykštėnė Marytė Mikėnienė, folkloro ansamblio „Valaukis“
(vad. R. Stumburienė) dainininkė
tarp pasakotojų, išmokusių perteikti tradiciją iš savo aplinkos, laimėjo
I-ąją vietą ir 300 litų premiją.
Bankininkas. Šeštadienį, 14
val. Svėdasų bibliotekoje vyks
svėdasiškio, tarpukario Lietuvos
bankininko, visuomenininko Adomo Prūso prisiminimų knygos
„Gyvenimo keliai 1878 – 1938“
sutiktuvės.
Vyrukas. Siaurojo geležinkelio
muziejėlį aplankė, matyt, sunkiausias jo istorijoje žmogus - bene trijų dešimčių metų, aukštas, tvirtas,
Danijoje gyvenantis ir fizinius darbus dirbantis Karolis. Kontrolinės
muziejaus svarstyklės jam užlipus
užfiksavo 183 kilogramų svorį.
Sudegė. Antradienio vakarą
Troškūnų seniūnijos Žviliūnų kaime degė medinis gyvenamasis namas. Atvykus ugniagesiams vieno
aukšto namas degė atvira liepsna,
medinis perdengimas jau buvo
įgriuvęs. Sudegė namo stogas,
perdengimas, išdegė vidus ir jame
buvęs turtas. Išgelbėtas ūkinis pastatas.

Avarijoje, kurioje 15 - čio vairuojamas motociklas trenkėsi į automobilio šoną, sunkiai sužaloti du
berniukai.
Lino BITVINSKO nuotr.

Karališkojo kaimo kasdienybė
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Vytautas BAGDONAS

Pavažiavus aštuonetą kilometrų nuo Svėdasų į šiaurės rytus, link Rokiškio, kone kilometrą nusidriekęs Kunigiškių kaimas. Gatvinis
kaimas kartu su vienkiemiais išsidėstęs kairiojoje Malaišos upelės, melioratorių „dėka“ virtusios paprasčiausiu grioviu, pusėje.
1923 metų surašymo duomenimis, Kunigiškiuose buvo 40 sodybų su 219 gyventojų. Šiuo metu, kaip „Anykštai“ tvirtino Svėdasų
seniūnijos seniūno pavaduotojas Rolandas Pajarskas, savo gyvenamąją vietą Kunigiškiuose deklaruoja 79 žmonės. Pasak jo, kai
kurie žmonės prisiregistravę Kunigiškiuose, bet čia negyvena: yra išvykę į užsienį, apsigyvenę miestuose, o į Kunigiškius grįžtantys
savaitgaliams ar atostogoms.
Sodžius garsus savo istorija
„Anykščių rajono gyvenamųjų
vietovių enciklopediniame žinyne“ rašoma, kad, remiantis archyviniais duomenimis, anksčiau ši
vietovė vadinosi kitaip. Svėdasų
dvaro savininkas Vilniaus vyskupas, vėliau kardinolas Jurgis
Radvila Svėdasų parapijai užrašė
Medginių palivarką, esantį netoli
kelio į Kamajus su 18 valdų žemės
ir 78 baudžiauninkais. Spėjama,
kad taip vadinosi dabartiniai Kunigiškiai. Feodalizmo laikais Kunigiškiai turėjo karališkojo kaimo
teises, kaimiečiams neteko pajusti
baudžiavos baisumų.

Poros. Anykščių rajone per liepą
susituokė 29 poros. 19 porų tuokėsi
civilinės metrikacijos skyriuje, devynios poros bažnyčiose. (Po vieną
porą Andrioniškio, Anykščių, Kavarsko, Debeikių, Traupio, Troškūnų ir Inkūnų bažnyčiose ir dvi poros
Svėdasų bažnyčioje. Viena pora
tuokėsi užsienyje (JAV). Jauniausiai nuotakai - 19 metų, jauniausiam jaunikiui - 23 metai. Vyriausiai nuotakai - 52 metai, vyriausiam
jaunikiui - 65 metai. 24 vyrai ir 24
moterys tuokėsi pirmą kartą, 5 vyrai
ir 5 moterys - antrą kartą.

Tik pačiais gražiausiais žodžius apie Kunigiškius ir kunigiškiečius atsiliepia Jaroslavas Vetenkis.

Genovaitė Kovienė prisimena savo mokinius,
kolegas mokytojus ir su liūdesio gaidele kalba
apie suniokotą buvusios mokyklos pastatą.
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Anykštėnas grįžo tarnauti į Lietuvą

spektras

Antradienį NATO Energetinio saugumo kompetencijos centre
Vilniuje oficialios ceremonijos metu anykštėnas pulkininkas Gintaras Bagdonas buvo paskirtas eiti šio centro direktoriaus pareigas. Iki tol jis tarnavo Afganistane.
G. Bagdonas direktoriaus pareigose pakeitė pulkininką Romualdą Petkevičių, kuris NATO Energetinio saugumo kompetencijos
centrui vadovavo nuo pat jo įsteigimo 2012 m. liepos 20 dienos.
Pulkininkas G. Bagdonas karjerą pradėjo Anykščiuose. 1991–1994 metais
jis buvo Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos Panevėžio rinktinės
Anykščių savanorių kuopos vadu,
vėliau – Anykščių rajono teritorinės
gynybos bataliono vadu. Vėliau ėjo
Lietuvos gynybos atašė pareigas Latvijoje ir Estijoje, 2008- 2010 metais
buvo Europos Sąjungos karinio štabo
žvalgybos valdybos direktoriaus. Šiai

misijai jam buvo suteiktas laikinas generolo laipsnis. Po pareigų ES struktūrose, anykštėnas buvo paskirtas
Lietuvos karo akademijos viršininku.
Prieš paskyrimą vadovauti NATO
Energetinio saugumo kompetencijos
centrui, G.Bagdonas tarnavo Afganistane – ten jis buvo Lietuvos specialiosios misijos Afganistane vadovu.
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos
karo akademijos teritorijoje įsikūrusio NATO Energetinio saugumo kompetencijos centro misija
- mažėjančių Aljanso narių gynybos
biudžetų, nuolat brangstančių energijos išteklių bei naujai kylančių
infrastruktūros saugumo grėsmių

Pulkininkas Gintaras Bagdonas yra apdovanotas ne vienu medaliu. Kai kurie jų – užsienio valstybių. Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
kontekste ekspertinėmis žiniomis
prisidėti prie NATO pajėgų operacinio energetinio saugumo stiprinimo.
Bendradarbiaudamas su akademine
bendruomene, pramone, kariuomenėmis, kitomis institucijomis centras

Beveik pusė vaikų - remtini
Pagal Anykščių savivaldybės vykdyto mokinių nemokamo
maitinimo viešojo pirkimo duomenis, beveik kas antras vaikas
Anykščių rajono mokyklose maitinamas nemokamai.
Vykusio pirkimo dokumentuose skelbiama, kad numatoma, jog
ateinančiais mokslo metais rajono
mokyklose mokysis 2 694 mokiniai. Kadangi neįmanoma tiksliai
pasakyti, kiek iš jų bus remiami ateinančiais mokslo metais ir todėl gaus

nemokamą maitinimą, pateikti 2014
metų duomenys apie jų skaičių. Šiais
metais nemokamai mokyklose buvo
maitinami 1 225 mokiniai.
Pagal pateiktus dokumentus, tarp
mokyklų daugiausiai maitinamų
buvo Anykščių A.Baranausko pa-

grindinėje mokykloje - 273 vaikai.
Tai pusė iš numatomo ateinančių
mokslo metų mokinių skaičiaus mokykloje (546).
134 mokiniai buvo maitinami
Anykščių J.Biliūno gimnazijoje.
Tačiau, tai nepalyginamai mažesnė
dalis procentaliai, nei A.Baranausko
mokykloje, nes gimnazijoje planuojama, jog mokysis 651 vaikas.
187 mokiniai buvo maitinami

Svėdasiškiai sutartinai
skaitė „Metus“

ieško rentabilių sprendimų aktualiems
operacinio energetinio saugumo iššūkiams spręsti, konsultuoja aktualiais
klausimais, vykdo konkrečius praktinius projektus.
- ANYKŠTA

Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt
Anykščių A.Vienuolio progimnazijoje. Planuojamas mokinių skaičius
- 501.
Tačiau situacija lyginant su miestelių mokyklomis, dar labai gera,
nes, pavyzdžiui, Viešintų mokykloje planuojama sulaukti 77 mokinių,
o nemokamai maitinami buvo 58
vaikai. Kurklių mokykloje turėtų
mokytis 74, o maitinami buvo 59
mokiniai.

Raimondas GUOBIS

ti lietuviais ir tie jo pamokymai
aktualūs šiandien, kai esame jau
apsupti, supamės daugybės tautų
okeane.
Pasak mokslininkės, privalome
branginti lietuvių kalbą, ją skleisti, dėl jos kovoti - kad firmų, įstaigų pavadinimai būtų tik lietuviški,
kad laikytumėmės savo tikėjimo,
papročių, naudotume pirmiausia
lietuviškus produktus, dainuotume lietuviškas dainas, o vaikams
sektume pasakas ne apie peliuką
Mikį, bet apie Devyniabrolę...
Žemė, kalba, papročiai, darbas,
Dievas, į kurį lietuvis geba su didele meile ir pasitikėjimu kreiptis
mažybiniu vardu, o K. Donelaitis
jį vadina tiesiog Tėtučiu. Jis, ir tik
jis, mus globoja ir tiesiais keliais
veda.
Ir galiausiai didelis būrys bažnyčioje susirinkusių svėdasiškių
sutartinai skaitė: „Sveiks svieteli
margs...“

Svėdasiškė, K. Donelaičio raštų tyrinėtoja Dalia Dilytė - Staškevičienė teigia, kad didžio poeto pamokymai tautai ypatingai aktualūs šiandien. 			
Autoriaus nuotr.

Vogtą automobilį pardavė
Ketvirtą kartą teisiamą Andrių Kvieską Anykščių rajono apylinkės teismas pripažino recidyvistu ir už automobilio vagystę
jam skyrė realią laisvės atėmimo bausmę.
Kaltinamasis A. Kvieskas 2014
metų liepos 3 dieną apie 24 valandą, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, iš V. Ž. namų kiemo pagrobė automobilį „VW Golf“, kurio
vertė 700 litų, su jame buvusiais
15 vienetų elektrinio piemens

kuoliukų ir dviem aliuminiais 40 l
talpos bidonais, padarydamas nukentėjusiajai V. Ž. 945 litų turtinę
žalą.
A. Kvieskas kaltu prisipažino
ir paaiškino, jog tą dieną ėjo prie
ežero, kur gėrė teta, pamatė maši-

Kiaulės. Iki rugsėjo 15 dienos privaloma visoje Lietuvoje registruoti
kiaules. Registravimas bus nemokamas. Tai viena iš neatidėliotinų priemonių, kurių planą paruošė Žemės
ūkio ministerija kartu su Valstybine
maisto ir veterinarijos tarnyba. Tikimasi, kad toks papildomų veiksmų
planas padės užkirsti kelią afrikinio
kiaulių maro plitimui.
Prašys. Lietuva gavo pranešimą apie Rusijoje sulaikytą žudiką
Romą Zamolskį ir prašys jį išduoti, teigė Generalinės prokuratūros
atstovė Rita Stundienė. „Antradienį buvo gautas iš kriminalinės
policijos biuro pranešimas apie R.
Zamolskio sulaikymą Rusijoje, ir
toliau prokurorai rengs dokumentus
ekstradicijos procedūrai pradėti“, sakė R. Stundienė. R. Zamolskis,
pagal Rusijos žiniasklaidą, buvo
sulaikytas Jekaterinburge. Jo buvo
ieškoma dešimt metų. R. Zamolskis
Lietuvoje kaltinamas aštuoniomis
žmogžudystėmis.
Drauge. Prie Tėvynės sąjungosLietuvos krikščionių demokratų
(TS-LKD) organizuojamo Baltijos
kelio 25-erių metų jubiliejaus minėjimo, kai rugpjūčio 23 d. 19 val.
laisvę mylintys žmonės susikibs
rankomis, prisijungs ir Baltarusijos
opozicijoje esanti Jungtinė piliečių
partija (JPP). „Baltijos kelias parodė, jog žmonės nori būti laisvi ir
nepriklausomi. Tačiau praėjus net
25-eriems metams nuo šio didingo
įvykio, šių vertybių troškimas posovietinėse valstybėse - Ukrainoje,
Gruzijoje, Moldovoje - vis dar yra
aktualus. Aktualu tai ir Baltarusijos
piliečiams, kurių suverenitetas yra
labai trapus. Visos valstybės patiria
stiprų tarptautinį politinį spaudimą“, - sakė JPP pirmininkas Anatolis Liabedzka.

Sekmadienį Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje po pamaldų pagarbiai paminėtos didžio lietuvių poeto, kartais tautos
epu pavadinamos poemos „Metai“ autoriaus, liuteronų pastoriaus, ypatingų gabumų žmogaus Kristijono Donelaičio 300 - ios
gimimo metinės.
K. Donelaitis paminėtas jau
pamaldų metu - visuotinėje maldoje prašant jam Dievo palaimos
ir gailestingumo. Pranešimą „Donelaitis - dvasinis lietuvių tautos
vadas“ skaitė svėdasiškė iš Kraštų
kaimo, garsi literatūros tyrinėtoja
Dalia Dilytė - Staškevičienė, pažymėjusi, jog didysis poetas įgijęs
puikiausią išsilavinimą Karaliaučiaus universitete, puikiai pažino
pasaulinę kultūrą bei literatūrą,
šventąjį Raštą cituodavo didžiulėmis ištraukomis mintinai, gebėjo konstruoti įvairius sudėtingus
prietaisus, pasidarė net fortepijoną, sodininkavo ir buvo nedidelės
Tolminkiemio parapijos pastorius.
Ten lietuviai baudžiauninkai po
siautusio maro atvykus daugybei
kolonistų tapo tautine mažuma,
tad kūrėjas savo raštuose mokė
juos būti doresniais, darbštesniais,
saugoti savo papročius, kalbą ir
taip išlikti. Ragino lietuvius lik-

Svarstoma. Vyriausybė svarstys
kompensuoti dalį praradimų pieno
ir mėsos gamintojams. „Turbūt bus
priimtas protokolinis sprendimas
kompensuoti kainų skirtumą gamintojams tiek pieno, tiek mėsos.
(...) Siūlome kompensuoti 30 centų
pieno kainos ir apie 1,5 lito už superkamą mėsą. Jeigu kaina buvo 5
litai, dabar moka 3,5 lito, tai 1,5 lito
kompensuojame iš biudžeto“, - sakė
V. Baltraitienė vakar prieš Vyriausybės posėdį ir pasitarimą, kuriame
bus svarstoma, kaip padėti nukentėjusiems nuo Rusijos sankcijų. Skaičiuojama, kad tam reikės maždaug
120 mln. litų.

ną, durys buvo praviros, užsikūrė ir
nuvažiavo link ežero. Žinojo, kam
priklauso mašina. Po to norėjo surasti benzino, ir įpylęs benzino mašiną parvaryti atgal. Benzino negavo, pinigų neturėjo, tada sugalvojo
parduoti mašiną. Išgėrė alkoholio,
kai pardavė mašiną. Automobilį
paėmė iš V. Ž. kiemo, blaivas būdamas taip nebūtų pasielgęs, girtumas vagystei įtakos turėjo. Nežino,

Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt
kur dingo bidonai ir kuoliukai. Kai
važiavo, girdėjo, jog kažkas mašinoje barškėjo...
Už minėtą nusikaltimą teismas
A.Kvieskai skyrė laisvės atėmimo
bausmę 8 mėnesiams, prie kurios
dar pridėjo ankstesnį teistumą. Pataisos namuose A.Kvieska privalės
praleisti 2 metus ir 2 mėnesius.
Nuosprendis gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.

Tikrins. Nuo rugpjūčio 22-osios
per 350 specialistų iš Valstybinės
vartotojų teisių apsaugos tarnybos
ir kitų kontroliuojančių institucijų
pradės tikrinti, ar prekių ir paslaugų kainos jų skelbimo vietose
nurodytos litais ir eurais bei ar kainos į eurus perskaičiuotos teisingai. „Nustačius pažeidimus dėl kainų skelbimo litais ir eurais, pirmą
kartą nebus taikomos labai griežtos
sankcijos. Tokiu atveju kontroliuojančių institucijų atstovai surašys
administracinių teisės pažeidimų
protokolą ir fiziniams asmenims
skirs įspėjimą, o juridiniams asmenims - įspėjimą arba baudą iki 1000
litų ir nustatys terminą pažeidimui
pašalinti. Už pakartotinius pažeidimus sankcijos bus griežtesnės - fiziniams asmenims bus skiriama iki
5000, o juridiniams asmenims nuo
1000 iki 10000 litų baudos“, - pažymi teisingumo ministras Juozas
Bernatonis.

IŠ ARTI

spektras
Sugriežtino. Vyriausybė pritarė
įstatymų pataisoms, kuriomis siekiama sugriežtinti atsakomybę už
neteisėtą miško išteklių naudojimą
ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Tai numato Aplinkos ministerijoms pasiūlytos ir parengtos
Administracinių teisės pažeidimų
kodekso (ATPK) pataisos, kurios bus teikiamos Seimui. Dabar
ATPK už neteisėtą miško žemės
naudojimą piliečiams numato nuo
250 Lt iki 500 Lt baudą. Tai daugiau simbolinė suma, palyginti su
miško įveisimo išlaidomis (4–10
tūkst. Lt) arba Miškų įstatymo
numatytomis
kompensacijomis
už teisėtai kitomis naudmenomis
paverstą miško žemę (minimali
kompensacija – 12-19 tūkst. Lt).
Jeigu Seimas priims pasiūlytas
pataisas, neteisėta statyba miško
žemėje užtrauks dešimteriopai didesnę baudą – piliečiams nuo 2500
Lt iki 5000 Lt. Už neteisėtą miško
žemės naudojimą kitai ne miškų
ūkio veiklai piliečiams numatoma
nuo 500 Lt iki 1000 Lt bauda.
Tarifas. Siūloma vietoj šiuo
metu taikomo lengvatinio 9 procentų PVM tarifo knygoms ir
neperiodiniams informaciniams
leidiniams taikyti dar žemesnį 5
procentų PVM tarifą. Tokį Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo projektą Seimo
posėdžių sekretoriate įregistravo
Seimo narys Vytautas Antanas
Matulevičius. Jo nuomone, taip
bent iš dalies būtų paskatinta leidyba ir knygos dėl sumažėjusių
kainų taptų prieinamesnės skaitytojams. Beje, tokį Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo
projektą Seimas jau yra svarstęs
ir atmetęs.
Pirmokai.
Prognozuojama,
kad šiemet mokslo metus pradės
28 tūkst. pirmokų - tūkstančiu
daugiau nei pernai. Praėjusiais
mokslo metais mokėsi 27 tūkst.
pirmaklasių. Planuojama, kad iš
viso mokysis 343 tūkst. mokinių, iš jų 30,5 tūkst. abiturientų.
2013 m. mokyklose mokėsi 357,5
tūkst. moksleivių.
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Giedrius Titenis iškovojo bronzą

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Antradienio vakarą Berlyne Europos plaukimo čempionate 25
– erių metų anykštėnas, plaukimo sporto meistras G. Titenis iškovojo Lietuvai bronzos medalį.

G. Titenis parveš į Anykščius Europos plaukimo čempionato
bronzos medalį. Beje, prieš penkis metus bronzą jis parsivežė iš
Romoje vykusių Pasaulio plaukimo pirmenybių.
Autoriaus nuotr.

Vienas iš Lietuvos plaukimo
rinktinės lyderių 100 m. plaukimo
krūtine distanciją įveikė per 56,91
sek. ir keliom dešimtosiom sekundės dalių nusileidęs britams iškovojo bronzos medalį. Beje, nuo antrą
vietą užėmusio brito Adamo Peaty
G. Titenį skyrė vos 00,05 sekundės.
Ši pergalė – tai ir šio sportininko ilgamečio trenerio Žilvino Ovsiuko
darbo rezultatas.
Pasak G. Titenio ir Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio Žilvino
Ovsiuko, 100 metrų plaukimui jo
auklėtinis buvo nusiteikęs ryžtingai ir turėjo tikslą iškovoti medalį.
Juk pirmadienio vakarą pusfinalyje
savo plaukime G. Titenis atplaukė
pirmas, o tarp visų pusfinalio dalyvių jo laikas buvo trečias.
Tuomet 100 m jis nuplaukė per
59,35sek.galutinėje pusfinalių įskaitoje nusileidęs tik tiems patiems
ant aukštesnio pakylos laiptelio
po finalo užlipusiems britams. Jei
anykštėnui būtų pavykę pakarto-

ti pusfinalio plaukimo rezultatą,
jis būtų pelnęs sidabrą. Medalio iš
mūsų kraštiečio tikėjosi ir Lietuvos
plaukimo federacija. Jos generalinis
sekretorius Emilis Vaitkaitis prieš
Europos čempionatą buvo pastebėjęs, kad G. Titenis stiprus fiziškai ir
psichologiškai, o jo 100 m plaukimo krūtine rezultatas per 59,75 sek.
pasaulio reitinge užėmė 5 – ą vietą.
Taigi, Berlyne anykštėnas plaukė
dar greičiau.
„Giedrius jaučiasi puikiai ir dar
plauks 200 ir 50 metrų krūtine, vakar rytą sakė jo treneris Ž. Ovsiukas. – Mes jau baseine ir iš jo
išeisime tik vėlai vakare. Visas jėgas koncentruojame 50 metrų plaukimui, o kaip pasiseks – matysime.
Gyvename tokiu ritmu – varžybos,
miegas, varžybos“.
Vakar G. Titenis atrankos varžybose 200 metrų krūtine nuplaukė
per 2 min 11,83 sek. ir pateko į pusfinalį. Tarp šios distancijos plaukikų
jo rezultatas buvo penktas.

Avarijoje sužaloti draugai gydomi vienoje ligoninėje
(Atkelta iš 1 p.)
Žengia pirmuosius žingsnius
Kaip „Anykštai“ sakė motociklą
vairavusio berniuko tėtis, jo sūnus
avarijos metu patyrė daugybinius
kaulų lūžius, įvairius sumušimus, o
kaklo srityje buvo plėštinė žaizda.
„Šiandien medikai atliko jau trečią
operaciją, o kaip vyks sūnaus gydymas toliau, mes dar kol kas medikų neklausėme. Gerai jau tai, kad
sūnus, mūsų prilaikomas, atsistoja
ir prie lovos žengia kelis žingsnius“, - kalbėjo berniuko tėtis.
Vyriškis sakė suprantąs ir kitos
šeimos skausmą ir pagal galimybes
stengsis kažkiek kompensuoti savo
sūnaus draugo gydymo išlaidas.
„Juk aš auginu tris vaikus ir suprantu, kokia nelaimė pasibeldė ne tik į
mūsų namus, bet ir kitą anykštėnų
šeimą“, - „Anykštai“ sakė motociklą

vairavusio Anykščių A.Vienuolio
progimnazijoje aštuonias klases
baigusio berniuko tėvas.
Teisę vairuoti motociklą turi
Paklaustas, kaip atsitiko, kad paauglys sūnus su draugu motociklu
išvažiavo į Anykščių miesto gatves,
A.Vienuolio progimnazijos moksleivio tėtis „Anykštai“ sakė, kad jo
sūnus turi teisę vairuoti motociklą
ir nėra šios transporto priemonės
vairavimo naujokas. „Jis turi teisę
vairuoti motociklą, tik mažesnio
galingumo, negu vairavo tą lemtingą dieną. Sūnus su motociklu
važinėja nuo 10 metų, mane kaip
keleivį dažnai vežiodavo, ir jam
vairuojant aš jaučiausi saugiai“, paaiškino berniuko tėvas.
Paprašytas pateikti savo avarijos
versiją, motociklą vairavusio jau-

nuolio tėtis išsakė savo nuomonę dėl
galimo avarijos kaltininko: „Avarinę
situaciją sukėlė automobilio vairuotojas. Prieš motociklą išlindo mašina
ir sustojo viduryje kelio. Taip man
aiškino sūnus, kuris lemiamu momentu atsiradus netikėtai kliūčiai kelyje, trenkėsi į mašinos šoną“.
Bendruomenė sukrėsta ir
meldžiasi, kad berniukai
pasveiktų
Anykščių bendruomenė ypatingai
jautriai reagavo į pastarąją nelaimę ir
portalo www.anyksta.lt komentaruose
rašė, kad meldžia Dievo, kad tik abu
berniukai kuo greičiau pasveiktų.
Neįprastą savo bendraklasio palaikymo akciją surengė J.Biliūno
gimnazijos gimnazistai, ant gimnazijos laiptų ir avarijos vietoje uždegę žvakutes.

Kai kas tuo piktinosi, kad vaikai
jau esą palaidojo savo draugą, nes
žvakutės paprastai deginamos pagerbiant mirusiojo atminimą. Tačiau J.Biliūno gimnazijos direktorė
Regina Drūsienė „Anykštai“ sakė,
kad vaikai savaip suprato juos palietusį skausmą ir žvakutes uždegė
kaip vilties ir gyvybės simbolį, kuo
nuoširdžiausiai linkėdami savo
klasiokui kuo greičiau pasveikti ir
toliau džiaugtis jaunyste...
Tuo tarpu sunkią galvos traumą
patyrusio kito berniuko tėtis antradienį apie 18 valandą „Anykštai“
sakė, kad jo sūnus vis dar ištiktas
komos ir yra gydomas Santariškių
klinikų reanimacijos skyriuje. „Dėl
sunkios vaiko būklės, kadangi jis
yra komoje, medikai kol kas mano
sūnui negali taikyti kitų būtinų
gydymo procedūrų“, - „Anykštai“
sakė motociklo keleivio tėtis.

Anykščių kavinės ragina gerti vandenį iš čiaupo
Nors Anykščiai ir nedidelis miestelis Aukštaitijoje, tačiau mėgstamas ir lankomas turistų. 2007 metais gavęs kurorto statusą, šis
miestas gerindamas infrastruktūrą, gražindamas savo aplinką,
statydamas poilsio centrus tikisi tapti dar vienu stipriu kurortu
Lietuvoje. Turistų dėmesio sulaukiančios kavinės Anykščiuose
taip pat neatsilieka nuo sostinės ar kitų didžiųjų miestų ir savo
klientams gali pasiūlyti vandens stiklinę nemokamai prie pietų ar
vakarienės stalo.

Kavinė „Paukštukas Pūga“ ir
viešbutis – restoranas „Nykščio na-

mai“ džiaugsmingai prisijungė prie
Aplinkos ministerijos trečią kartą

vykdomos iniciatyvos „Vanduo iš
čiaupo – Tau geriausias“, taip paskatindami savo klientus nebijoti ir
drąsiai prie maisto paprašyti vandens, kuri tikrai atgaivins. Vanduo
iš čiaupo geras, tinkamas gerti. Jo
kokybė labai pagerėjo pastaraisiais
metais. Tačiau Europos Sąjungos
2007–2013 m. finansinės paramos
laikotarpiu Sanglaudos fondo lėšomis daugelyje Lietuvos vietovių
pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą buvo pagerinta vandens tiekimo ir nuotekų valymo
infrastruktūra.
Bendrovės „Anykščių vandenys“ direktoriaus pavaduotojas
Algirdas Daukša gali tik pasidžiaugti, kad geriamojo vandens
kokybę Anykščių mieste įvertina
ne tik anykštėnai, bet ir turistai. Jie
šiame miestelyje bėgantį vandenį
iš čiaupo laiko vienu skaniausiu
visoje Lietuvoje. „Pasinaudojome Sanglaudos fondų lėšomis ir
atnaujinome vandens tiekimo inf-

rastruktūrą. Dabar esame tikri, kad
pas mus vanduo iš čiaupo ne tik
švarus ir skanus, bet ir kokybiškas,
bei neturintis jokių kenksmingų
cheminių medžiagų - jis atitinka
visus higienos reikalavimus“.
Viešbučio - restorano „Nykščio
namai“ vyriausiasis administratorius Marius Šimėnas teigia, kad
dar prieš tapdami akcijos „Vanduo iš čiaupo – Tau geriausias“
dalyviais, savo klientams tokio
vandens siūlydavo visada. „Mūsų
viešbutyje esančioje kavinėje klientai visuomet gauna vandens nemokamai. Kadangi vanduo yra iš
čiaupo ir jis nereikalauja ypatingų
išlaidų, tai džiaugiamės galėdami
klientams jo pateikti nemokamai.“

Vadovas tikisi, kad tokia akcija
mažins vandens plastikiniuose
buteliuose vartojimą. Paklaustas
ar tenka susidurti su neigiamu požiūriu į vandenį iš čiaupo, Marius
Šimėnas patikina, kad tik vienetai
tokio vandens atsisako, apie tai informuodami iš anksto. Didžioji dalis klientų noriai geria tokį vandenį
ir yra mums už tai dėkingi. Nauda
abipusė, visi esame patenkinti.
Akcijos dalyvius kiekvienas lankytojas atpažins iš specialaus akcijos ženklo – lipduko, todėl atvykę
į tokias vietas ir skanaudami patiekalus galite prašyti ir čiaupo vandens Tai padės ne tik atgauti jėgas,
bet ir numalšins troškulį karštomis
vasaros dienomis.
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Kiekvienai šeimai – po vieną
policininkų iškvietimą vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Anykščių policijos pareigūnai „Anykštos” žurnalistui vieną vakarą suteikė pramogą – leido pasivažinėti policijos automobiliu ir tiesiogiai stebėti, kaip policininkai saugo mūsų ramybę. Veiksmas
prasidėjo tik sėdus į automobilį. Iškvietimas – dėl smurto šeimoje.

prašyti, nei nuo jos bėgo – ramiai
laukė policijos. Pareigūnai patikrino vyruko kuprinę, rado dar kelias
petardas, pabarė, užsirašė asmens
duomenis ir nuvežė pas močiutę.
Iš miego pažadinta močiutė taip
pat buvo labai rami. Moteris tiesiai nesakė, bet leido suprasti, kad
nederėjo jos žadinti dėl tokios problemos…
Beje, vaikinas problemų turės.
Jam surašytas protokolas, informacija perduota nepilnamečių inspekcijai.
Žurnalistas išvengė baudos

Patrulių būrio vadas Linas Šulskus bei kriminalinės policijos tyrėja Jūratė Buivydienė kantriai
klausė juos išsikvietusio Kęsto.
Ieškojo smurto šeimoje,
bet nerado
Už policijos automobilio vairo
sėdėjo pats Patrulių būrio vadas
Linas Šulskus, šalia jo - kriminalinės policijos tyrėja Jūratė Buivydienė. Į pirmąjį iškvietimą kiek po
20 valandos toli važiuoti nereikėjo. Bendruoju pagalbos telefonu
paskambinęs Kęstas policininkų
laukė prie „LESTO” pastato, taigi
vos už keliasdešimties metrų nuo
policijos komisariato. „Įtempęs”
Kęstas pareigūnams skundėsi, kad
iš užsienio grįžo jo sugyventinės
sūnus ir jį, turintį darbščias rankas,
išvijo. Policininkai kantriai klausė,
akivaizdžiai jiems gerai pažystamo
vyro skundo ir kaip televizijos laidoje „24 valandos” įsisodinę Kęstą
į automobilį važiavo penketą kilometrų pas jo sugyventinę. „Ne sūnus išvijo, o aš. Žmonės matė tave
mergą apsikabinusį. Kas matė? Ne
tavo reikalas. Kad tavo čia nė kojos
nebūtų.” – policininkus, žurnalistą
ir Kęstą sutiko jo sugyventinė. Vyras bandė ginčytis, truputį rusiškai
pasikeikė. Kadangi vyras pas sugyventinę nėra registruotas, moteris su juo elgtis gali kaip nori: gali
išvyti, gali vėl priimti…
Taigi, paaiškėjo, kad smurto šeimoje nėra, juolab, kad nėra ir pačios šeimos. Policininkams neliko
nieko kito tik pasiūlyti Kęstui grįž-

ti į miestą. Vyras sakė turįs draugą,
pas kurį ir nakvos.
Po to kai „pakeleivis” buvo išsodintas iš policijos automobilio
L.Šulskus šyptelėjo, jog grįš dar
Kęstas pas savo sugyventinę, susitaikys ir susipyks jie dar ne vieną
kartą.
Rodėsi jaunimui

kas valandą. Kartą suskaičiavau,
jog aikštelėje stovi 17 automobilių,
beveik prie visų - grupelės žmonių.
Niekas negėrė, netriukšmavo. Kita
vertus, gal policininkai Laimės
žiburio žmones įpratino prie savo
vizitų, tad šie paprasčiausiai nedemonstruoja taros…
Pas petardos sprogdintoją
su švyturėliais

Po bendravimo su Kęstu patrulių ekipažas kurį laiką važinėjo
Jau sutemus mūsų ekipažui nupo miestą. L.Šulskus meistriškai rodyta lėkti į Svėdasus – vaikinas
apvažinėjo po Anykščių gatves po mažamečių kojomis susprogdišmirinėjančius
no petardą. Paežiukus.
...„Ne sūnus išvijo, o aš. reigūnai įjungė
Š v e n t o s i o s Žmonės matė tave mergą švyturėlius, papromenados paspaudė „gazą”,
apsikabinusį. Kas matė? Ne J.Buivydienė
vėsinėje kompanija siurbčiojo tavo reikalas. Kad tavo čia perskambino
viskį. Pareigūnai nė kojos nebūtų.”...
policiją kviepaprašė viešoje
tusiai svėdasišvietoje negerti, jaunimas be ginčų kei paklausti, ar nereikia medikų
sutiko, kad gerti viešoje vietoje pagalbos. Laimei, niekas nesužeisnėra gerai. Vieną žinomą anykš- tas…
tėną policininkai pabarė, kad šis
Policininkai Svėdasuose rado
automobiliu užsirioglino ant žalio- moterį, o prie jos šešiolikmetį vaisios vejos.
kiną. Ir nukentėjusioji, ir „nusikal„Kur važiuojame – visur randa- tėlis” - vilniečiai, vasarojantys pas
me žmonių.” – žurnalisto dėmesį gimines.
atkreipė L.Šulskus, aiškindamas,
Vyrukas su panele ėjo prie ežero.
jog policininkai važinėjasi ne kur Jis teigė petardą metęs ant gatvės,
pakliūva, o lanko jaunimo susi- moteris aiškino, kad į jos kiemą,
būrimo vietas. Pro automobilių kur žaidė vaikai. Šešiolikmetis
stovėjimo aikštelę šalia Laimės akivaizdžiai jautėsi esąs kietas ir
žiburio pareigūnai važiavo beveik teisus. Jis nei teikėsi moters atsi-

Grįžus į Anykščius, vidurnaktį,
pareigūnai sustojo A.Baranausko
aikštėje. Tyla ir ramybė. Vienas
girtas pilietis sukaupęs valią tiesiai
kaip styga praėjo pro policininkus,
o gatvę kirto per patį vidurį pėsčiųjų perėjos.
Automobilių srautas ne ką skyrėsi nuo lietaus tikimybės rugpjūčio
pradžioje. Tiesiog, nėr kas veikti…
Tiesa, pagrindą protokolo surašymui suteikė pats žurnalistas, t.y.
aš. Užsirūkiau naktį A.Baranausko
aikštėje… L.Šulskus parodė ženklą, kuriame aiškiai nurodyta, jog
esu zonoje, nerūkymo zonoje. Būtų
policininkai skyrę baudą – būtų
buvę teisūs.
Srautus lemia išmokos,
pilnatis ir oras
L.Šulskus pasakojo, kad konkrečios paros ramybė yra greičiau
atsitiktinumas nei dėsningumas.
Kita vertus, oras buvo kiek atvėsęs,
nulijęs lietus – per karščius pigiau
prisigeriama, dažniau reikia pareigūnų pagalbos. Iškvietimų skaičius
auga socialinių išmokų mokėjimo
dienomis, taip pat įtakos policijos
darbui turi ir mėnulio pilnatis…
Vienu metų Anykščių rajone dirba mažiausiai du policijos patrulių
ekipažai. Jų pamainos trunka po 12
valandų, ekipažai keičiasi skirtingu
laiku, dėl to kad neliktų savotiško
„tarpuvaldžio”.
Visi patruliuojantys policininkai per savo radijo stotis girdi kas
vyksta visoje apskrityje, be atskirų
pranešimų anykštėnai žino, ką tuo
metu gaudo kolegos iš Molėtų ar
Utenos. Jų veiksmus koordinuoja
budintys pareigūnai iš Utenos apskrities vyriausiojo komisariato. Šie
pareigūnai mato visų šešių Utenos
regiono policijos komisariatų patrulių automobilių išsidėstymą ir
priima racionaliausią sprendimą ką
kur siųsti.
Anykštėnai policininkai visus
saviškius „pilnaties žmones” pažįsta jau iš balso, tuo tarpu Utenos
pareigūnams priimti sprendimus,
kur būtina lėkti policininkams, o
kieno banditus galima išvaikyti ir
telefonu, yra sunkiau.
Policijos klaidintojai turi
nemalonumų

Čia niekas jau nelaukė Kęsto.

L.Šulskus tikrino naujojo pirotechnikos mėgėjo kuprinę.
Autoriaus nuotr.

Anykščių rajono policijos viršininkas Rimantas Čepulis „Anykštai“
sakė, jog per pirmąjį šių metų pusmetį mūsų rajono policijos komisariatas
gavo 2549 iškvietimus. Tad per metus turėtų būti bent 5000 iškvietimų...
Rajone 27 tūkst. gyventojų, šeimose
po 3-4 asmenis. Taigi, statistiškai kie-

kvienai anykštėnų šeimai per metus
tenka beveik po iškvietimą.
„Gaunami pranešimai apie įvykius yra skirstomi į A, B ir C kategorijas. A kategorijos įvykiams
priskirtini tie nusikaltimai, kai gre
sia pavojus nukentėjusiojo gyvy
bei, sveikatai ar didelės vertės tur
tui, B kategorijos – kai yra gautas
pranešimas apie rengiamą, daromą
ar padarytą sunkų, apysunkį ar ne
sunkų nusikaltimą arba, kai nuken
tėjusiojo gyvybei ar sveikatai gali
kilti pavojus, C kategorija – kai
žmogaus gyvybei, sveikatai ar jo
didelės vertės turtui negresia pavo
jus. Pagal šias kategorijas yra nustatyta per kiek laiko turime sureaguoti – į A kategorijos įvykius per
12 min., B – 20 min., C – 1 val.“ paaiškino R.Čepulis. Didžioji dalis
pirmojo pusmečio įvykių buvo C
kategorijos (1841). B kategorijos
įvykiams priskirti 672, A – 37.
205 kartus vien per šių metų
pirmąjį pusmetį policijai piliečių
pateikta informacija apie įvykius
nepasitvirtino. „Kad policijos iškvietimas nebūtinas, dažnai paaiškėja jau nuvykus į vietą. Kartais
pranešama dėl nežinojimo kur
kreiptis ar kaip elgtis, kartais kviečiama „ant karštųjų”, kilus ginčui
šeimose ar su kaimynais, giminaičiais, nors nuvykus paaiškėja, kad
buvo įvykęs tik nesusipratimas.
Pareigūnai privalo reaguoti į kiekvieną pranešimą ar skundą. Be
rimtesnio reikalo, iškvietus policijos pareigūnus, ne tik patiriama
nuostolių (žmogiškieji ištekliai, degalai, laikas, kt.), bet ir trikdomas
darbas - pareigūnai, išvykę į vieną
įvykį, negali tuo metu operatyviai
sureaguoti į kitus įvykius. Be to,
jei nėra pranešimų, jie vykdo viešosios tvarkos ir eismo saugumo
užtikrinimo funkcijas.“ – „Anykštai“ sakė Anykščių policijos viršininkas R.Čepulis.
Šiemet policininkai nešaudė
Be reikalo trukdantys policiją
patys dažnai atsiduria pareigūnų
taikiklyje. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės
pažeidimų kodekso 186 straipsnį
(Žinomai melagingas specialiųjų
tarnybų iškvietimas) per 6 mėn.
buvo surašyta 17 administracinio
teisės pažeidimo protokolų bei pradėtas 1 ikiteisminis tyrimas pagal
Lietuvos Respublikos baudžiamojo
kodekso 285 straipsnį (Melagingas
pranešimas apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę).
Anykščių policijos komisariatas
pastebimai moteriškėja. Jau gal
pusė rajono pareigūnų yra moterys.
R.Čepulis teigė, kad į budėjimus
paprastai siunčiami mišrūs ekipažai, stengiamasi, jog nepatruliuotų
vien pareigūnės moterys.
Per budėjimą policijos ekipažas
nuvažiuoja nuo 100 iki 300 kilometrų, o vidurkis yra apie 150 kilometrų. „Jei nustatomas atvejis, kai policijos pareigūnai iškviesti melagingai,
skaičiuojama, kiek patirta išlaidų
konkrečiu atveju ir šie duomenys
pateikiami teismui prie nagrinėjamos administracinės bylos.“ – teigė
R.Čepulis. Taigi, kuo toliau policininkus melagiai nuvilioja, tuo jiems
brangiau tokia pramoga kainuoja...
Vakaras, kai „Anykštos“ žurnalistas važinėjosi su policijos pareigūnais, matyt, buvo išskirtinai
ramus. R.Čepulis atsimena, jog yra
buvę parų, kai Anykščių policininkai sulaukdavo daugiau nei 35 iškvietimų. Šiemet Anykščių policininkai į nusikaltėlius dar nešaudė,
o pernai ginklą teko panaudoti...
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Karališkojo kaimo kasdienybė
ali tikrovė su nuniokotais klasių
vaizdais.
Kaimas prasideda nuo...
parduotuvės

Seniūnaitis Pranas Maišelis iš Širvintų į Kunigiškius atsivežė
savo motiną Jadvygą Maišelienę.
kolūkmečiu restauruotame buvu(Atkelta iš 1 p.)
XX a. pradžioje Kunigiškiai sios Kunigiškių pradžios mokybuvo Alotų valsčiaus centras. klos pastate. Čia atkurta senovi1905 m. tautinio sukilimo metu nė klasė, įrengtos ekspozicijos,
pašalinta carinė Kunigiškių vals- skirtos žymiems kraštiečiams lietuvių literatūros klasikui kanaučiaus valdyba.
Dar carizmo laikais Kunigiš- ninkui Juozui Tumui-Vaižgantui,
kiuose buvo pastatyta pradžios išeivijos rašytojams Alei Rūtai,
mokykla, kurią lankė dešimtys Stepui Zobarskui, poetei Bronei
Buivydaitei ir
vaikų iš aplin...Dabar šis didžiulis pas- kt. Muziejuje
kinių
kaimų.
Tai buvo vie- tatas tapo vagišių, girtuo- vyksta kultūrinintelis šviesos klių ir chuliganų sambūrių niai renginiai,
edukacinės
židinys
apyvieta. Kas tik buvo galima p r o g r a m o s ,
linkėje,
nors
mokykloje visi pavogti, išnešti- jau išnešta, l i t e r a t ū r i n ė s
čia
dalykai buvo visi langai išdaužyti, visos popietės,
netrūksta eksdėstomi
tik- durys išlaužytos...
kursijų. Žiūrėtai rusų kalba.
dami į atgimusį
1944-1963 metais veikė Kunigiškių apylinkės buvusios mokyklos- muziejaus
Darbo žmonių deputatų tarybos pastatą, kunigiškiečiai ir kaivykdomasis komitetas. 1949 mo svečiai su liūdesiu žvelgia į
metais kaime įsteigiamas „Ne- griuvėsiais bevirstantį dviaukšmuno“ kolūkis, vėliau sustambi- tį mūrą, kur ilgus dešimtmečius
nus prijungtas prie „Lenino ke- veikė septynmetė, aštuonmetė,
galop pradinė mokykla. 2002
liu“ kolūkio.
Kunigiškiuose gimė ir augo –aisiais mokykla Kunigiškiuogarsus akvarelės meistras peda- se buvo panaikinta. Dabar šis
gogas Kajetonas Sklėrius, inži- didžiulis pastatas tapo vagišių,
nierius- melioratorius žemės ūkio girtuoklių ir chuliganų sambūrių
mokslų daktaras Povilas Sklėrius, vieta. Kas tik buvo galima pavogLietuvos kariuomenės karininkas, ti, išnešti- jau išnešta, visi langai
Sibiro gulagų kankinys Alfonsas išdaužyti, visos durys išlaužytos.
Sklėrius, rašytojas kunigas Jonas Nors jau keletą metų buvęs KuKuzmickis- Gailius, mokytojų nigiškių mokyklos pastatas turi
šeimoje kurį laiką Kunigiškiuo- savininkus, kurie šį statinį įsigise gyveno būsimasis pasaulinio jo aukcione, tačiau neatrodo, kad
garso mokslininkas prof. Algir- pirkiniu kas nors rūpintųsi. Namą
das Julius Greimas, pas gimines – vaiduoklį primenantis pastatas
Sklėrius buvo apsigyvenusi ir bū- skendi žmogaus ūgio piktžolysimoji išeivijos rašytoja Alė Rūta nuose, jis toliau niokojamas ir
griaunamas…
(Elena Nakaitė- Arbienė).
Skaudu dėl suniokotos mokyklos, o ypač graudu buvusioms
Dvi mokyklos- du likimai
mokytojoms
kunigiškietėms
Nuo kelio Savičiūnai-Vaitkū- Genovaitei Kovienei ir Almai
nai rodyklės nukreipia į Svėdasų Kuolienei. Šitiek metų mokykla
krašto (Vaižganto) muziejų, įsi- buvo šviesos ir kultūros židiniu,
kūrusį Kunigiškių kaimo pradžio- tiek jaunuolių iš čia palydėta į
je. Nuo 1987-ųjų muziejus veikia savarankišką gyvenimo kelią.
dar carizmo metais statytame, Mielus prisiminimus užgožia re-

Vos įvažiavus į kaimą, pirmiausia
atsiduri prie Anykščių vartotojų kooperatyvui priklausančios parduotuvės, esančios kaimo pradžioje, visai
pakelėje. Čia pirkėjų netrūksta. Prekių asortimentu, pirkėjų poreikiais
nuoširdžiai rūpinasi pardavėja Loreta Jankūnienė- gausios kunigiškiečių
Bronės ir Broniaus Čečių šeimos
atžala. Prie parduotuvės geriausia
susitikus visiems pabendrauti, pasišnekučiuoti.
Dar viena susibūrimo vieta yra
pieno surinkimo punktas, tačiau Kunigiškiuose mažėja pavienių karvių
laikytojų.
Yra ir dirbančių, ir
pašalpas gaunančių
Kunigiškiuose yra du stambūs
ūkininkai. Gintaras Šinkūnas specializuojasi augalininkystės kultūrų
auginime. Tam tikslui jis turi įsigijęs
reikiamos technikos, darbams taiko
pažangiausias technologijas. Virgilijaus Budreikos „valdose“- ir didžiulė karvių banda, ir našiai, kokybiškai
dirbami laukai. Yra ir smulkesnių
ūkininkų, kurie neleidžia laukams
dirvonuoti, augina javus, laiko gyvulių. Ūkininkai sudaro galimybę vietiniams žmonėms padirbėti. Kai kurie
kunigiškiečiai turi darbus Svėdasuose, Panevėžyje, Utenoje, Vilniuje,
yra ir į užsienį uždarbiauti išvažiavusių. Keletas žmonių gauna socialines
pašalpas, už kurias tenka atidirbti.
Seniūnijos nurodymu, pašalpų gavėjai tvarko aplinką prie muziejaus,
kapinėse ir kitur.
Gyvenimas kultūros paminkle
Kunigiškių gale iš aplinkinių pastatų išsiskiria Eleonorai ir Jurgiui Čepams kadaise priklausę gyvenamasis
namas ir klėtis. Po tėvų mirties jų
vaikai Danguolė ir Gintaras sodybą
nusprendė parduoti. Ją 2005 metais
nusipirko Vilniuje gyvenantys Rūta
ir Sigitas Stanevičiai ir pradėjo rūpestingai tvarkyti, puoselėti. Pirkinys buvo ne šiaip sau paprasta troba,
o XIX a. pabaigos- XX a.pradžios
kultūros paveldo paminklas.
Sodybos kieme sutikau ir Danguolę su Gintaru. Jie pakvietė į trobos vidų, kur viskas priminė muziejų
su senovinių daiktų ekspoziciją, nes
daugumą senienų, rastų šioje sodyboje, reikėjo tik nuvalyti, sutvarkyti,
kai ką restauruoti.

Sigitas Stanevičius rūpestingai tvarko savo sodybos- kultūros paveldo paminklo- langines.

„Visuomet svajojome apie tokią
sodybą,- pasakojo sutuoktiniai. –
Džiaugiamės ją nusipirkę ir stengiamės išlaikyti tokį paveldą, koks jis
buvo. Nieko negalima keisti, pertvarkyti, o jeigu ką nors tenka daryti
avariniu atveju, būtina išlaikyti autentiškumą“.
Išlikę dokumentai byloja, kad ši
sodybvietė buvo įkurta 1856-1860
metais, klėtis pastatyta apie 18801890 metus, o gyvenamoji troba- 1900 metais. Klėtis suręsta be
pjūklo, rąstai kirstiniai, net neapvalūs. Stanevičiai didžiuojasi, kad jie
– tiktai antri šios unikalios sodybos
šeimininkai, nes čia gyveno vien tik
Čepų giminės kartos. Rūta ir Sigitas bei jų sūnūs studentas Mykolas
ir moksleivis Jurgis pasiryžę savąją
sodybą- kultūros paminklą ir toliau
puoselėti, kad visa tai išliktų ateities
kartoms.
Beje, Rūtos motina kilusi iš kaimyninio Gykių kaimo, jos senelis
Augustas Gikys su Jurgiu Čepu buvo
geri draugai, be to, Kunigiškiuose
gyvena jos giminės, taigi, nusipirkti
čia sodybą ir įsikurti svajonė buvo
neatsitiktinė. Sigitas irgi beveik vietinis- baigė vidurinę mokyklą Kamajuose...

Mokslo metams prasidėjus
kunigiškietis Jurijus Gečiūnas
vėl sės už autobuso vairo.

vairo, vežios moksleivius ir kitus keleivius. Pasak Jurijaus, 1982-aisiais
jo tėvas Juozas Gečiūnas pasistatė
namą Kunigiškiuose, persikėlė iš
Malaišių. Tuo laiku namus gyvenvietėje pasistatė ir Jonas Grižas, Alfonsas Baronas, Vytautas Jasaitis bei
kiti. Patiko žmonėms ši vieta, statėsi
namus. Jam pačiam teko daug kur
pagyventi, bet sugrįžo į Kunigiškius.
Bronių Kovą sutikau sodybos
kieme beruošiantį javapjūtei kombainą. Jo žmona Genovaitė triūsė
namuose. Daugiau kaip tris dešimtmečius išdirbusi mokytoja išsauKunigiškiuose ramu, gera,
gojo prisiminimuose šviesius savo
gražu...
mokinių, kolegų mokytojų paveikslus. Kunigiškiuose įsitvirtinę, visų
Taip sakė Kunigiškių kaimo se- gerbiami Kovai išaugino tris atžalas,
niūnaitis Pranas Maišelis, čia ūkinin- kurie jau surado savo vietą gyvenikaujantis su žmona Nijole ir sūnumi me, turi savus rūpesčius, darbus, bet
Dariumi. Iš Širvintų rajono Juodiškių niekuomet nepamiršta gimtųjų Kukaimo jis neseniai
nigiškių. Jų duatsivežė į Kuni...Žmonės čia geri, drau- kra Algita – sogiškius ir garbaus giški, mandagūs, sugyve- cialinių mokslų
amžiaus sulaunami. „Ir gėris, ir pyktis daktarė, Gedikusią
motiną
mino technikos
Jadvygą Maiše- priklauso nuo žmonių. Jei u n i v e r s i t e t o
lienę. Pranas turi žmonės geri, tai ir kitus gė- e k o n o m i k o s
išskirtinį bruožą, riui paskatina...
fakulteto proprireikus jis videkanė, docensiems pagelbėja,
tė. Ji mėgsta
padeda. Jis ir aktyvus visuomeninin- keliauti, aplankė Kubą, Ceiloną,
kas, Vaitkūnų kultūros namų dramos Indoneziją ir daug kitų šalių. Gitakolektyvo artistas.
na dirba Panevėžio vaikų darželyje
Sutiktas gyvenvietėje auksinių „Rugelis“ direktoriaus pavaduotorankų meistras Jaroslavas Vetenkis, ja, kadangi mėgsta žemės darbus,
kuris rūpinasi geriamojo vandens gėles, įsikūrė sodyboje kaimo vietiekimu kaime, pasakojo, kad čia gy- tovėje. Sūnus Rimgaudas turi įsigivena nuo 1971-ųjų. Po dešimtmečio jęs įvairių specialybių, gali dirbti ir
pasistatė namą gyvenvietėje, niekur staliumi, ir profesionaliu vairuotoju,
kitur nebesikėlė. Žmonės čia geri, šiuo metu dirba prie Vilniaus statydraugiški, mandagūs, sugyvenami. bose vadybininku.
„ Ir gėris, ir pyktis priklauso nuo
Kunigiškiuose nelikę tuščių
žmonių. Jei žmonės geri, tai ir kitus sodybų. Amžinybėn iškeliavusių
gėriui paskatina. Tokie yra mūsų Šinkūnų, Baltuškų, Jurkštų, Juokunigiškiečiai“,- kalbėjo Jaroslavas zelskių, Čepų ir kitų kunigiškiečių
Vetenkis. Netoli savo namų bevaikš- sodybose įsikūrė naujos šeimos.
tinėjantį sutikau ir Jurijų Gečiūną. Yra nemažai jaunų žmonių, sutiksi
Mokslo metams prasidėjus jis vėl čia ir mažų vaikų, netgi krykštausės už UAB „Autovelda“ autobuso jančių vežimėliuose.

Buvusi aštuonmetė, pradinė mokykla – dabar griuvėsiais virstantis „namas- vaiduoklis“.
Autoriaus nuotr.
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Kino kūrėjai ir atliekų tvarkytojai suvienijo kampas
jėgas žmonių patogumui
Apie
neapykantą
Lietuvos regionuose neretai stinga pačių elementariausių gali-

mybių, kurios yra savaime suprantamos didžiųjų miestų gyventojams. Norėdamos pakeisti situaciją, šiemet jėgas suvienijo dvi
organizacijos – Lietuvių kino akademija bei Gamintojų ir Importuotojų asociacija. Todėl šiemet jų organizuojami projektai „Sidabrinės gervės naktys 2014“ bei „Mes rūšiuojam“ vyksta kartu,
vienas kitą papildydami.
Anykščių rajone bus sudarytos
galimybės ne tik nemokamai pasižiūrėti filmus, bet ir patogiai atiduoti buitinės technikos, elektronikos
atliekas ar senas baterijas. Vasaros
kino festivalio filmų peržiūra vyks
2014 m. rugpjūčio 24 d. 21:30 val.
centrinėje terasoje ant „Šventosios“
upės. Šiemet festivalio organizatoriai organizuojamo renginio metu
rodys tokius filmus:
„KAI AUGA MEDIS“, rež. Birutė Sodeikaitė
„NEEUKLIDINĖ GEOMETRIJA“,
rež. Skirmanta Jakaitė
„ŠUNS DIENOS“, rež. Ieva
Veiverytė
„VARDAS TAMSOJE“, rež.
Agnė Marcinkevičiūtė
Prieš kino filmų seansą bus galima susitikti su kino filmų kūrėjais,
aktoriais, o taip pat – dalyvauti
loterijoje ir laimėti įvairių vertingų prizų. Loterijoje bus galima
dalyvauti su tais bilietais, kuriuos
gausite atliekų surinkimo dieną
projekto „Mes rūšiuojam“ vykdytojams pridavę buitinės technikos,
elektronikos atliekas arba senas
baterijas.
Beje, visos aplankytos seniūnijos
pagal surinktą atliekų kiekį varžy-

daugiau žmonių. Projekto „Mes rū- kiekvieno mūsų kasdienybe. Todėl
šiuojam“ organizatoriai savo ruož- atliekų surinkimo tinklas kuriamas ir
tu organizuoja buitinės technikos, organizuojamas taip, kad žmonėms
elektronikos ir senų baterijų surin- būtų kuo patogiau atliekas atiduoti
kimą įvairiose seniūnijose, arčiau licencijuotiems atliekų tvarkytojams,
žmonių namų, kad rūšiuoti atliekas o ne mesti pakelėse, pamiškėse ar į
būtų patogiau, o į gamtą pakliūtų buitinių atliekų konteinerius.
kuo mažiau pavojingų medžiagų iš
„Kol atliekų surinkimo tinklas nesenų televizorių, šaldytuvų, viryklių priartės prie žmonių, tol rūšiavimo
ir kitokių atliekų.
rezultatai nebus džiuginantys. Todėl
„Sidabrinės gervės naktys“ kai šiemet kartu su vasaros kino festikur jau tapo smagia tradicija. Šio valiu leidomės į kelionę po Lietuvą,
festivalio organizatoriai džiaugiasi rinksime elektroniką ir baterijas vigalėdami ir toliau regionuose po- sose seniūnijose, kad tik rūšiavimo
puliarinti lietuvišką kiną. Tradicinis tinklas būtų kuo patogesnis“, - sakė
yra ir projektas „Mes rūšiuojam“, A.Skinulis.
kuris siekia, kad rūšiavimas ir sauProjekto partneris „Anykštos“
gus atliekų perdirbimas taptų įprasta redakcija
Atliekų iš gyventojų rinkimo 2014 m. rugpjūčio 23 d. seniūnijose grafikas:

sis tarpusavyje – daugiausiai atliekų
surinkusios seniūnijos gyventojams
bus padovanota UAB „Ksil“ ir
UAB „Atliekų tvarkymo centras“
įsteigtas prizas - saugi ir sertifikuota
vaikų žaidimo aikštelė.
Šios vasaros projektas truks visą
vasarą, jo metu bus aplankyta 50
savivaldybių. Penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais skirtingose Lietuvos savivaldybėse vyks
„Sidabrinės gervės naktys 2014“
kino seansai po atviru dangumi.
Taip tikimasi pritraukti kuo daugiau
žiūrovų, suteikti galimybę pasižiūrėti naujausius lietuviškus filmus
bei lietuviška kultūra sudominti kuo
900 – 920
1000 – 1020
1120 – 1140
1220 – 1240
1320 – 1340
1500 – 1520
1600 – 1620
1700 – 1720
1800 – 1820
1900 – 1920
2000 – 2020

Kavarsko seniūnija, Respublikos g. 8, Kavarskas (prie seniūnijos)
Traupio seniūnija, Nevėžio g. 9, Traupis (prie seniūnijos)
Troškūnų seniūnija, Nepriklausomybės a., Troškūnai
Andrioniškio seniūnija, Anykščių g. 50, Andrioniškis (prie seniūnijos)
Viešintų seniūnija, Vytauto g. 26, Viešintos (turgavietėje)
(Atliekas iš anksto galima suvežti į Televizijos g. 16, Viešintos (prie buvusios “Anykščių
šilumos” katilinės)
Svėdasų seniūnija, J. Tumo-Vaižganto g. 16, Svėdasai (prie seniūnijos)
Debeikių seniūnija, J. Biliūno g. 44, Debeikiai (prie seniūnijos)
Anykščių kaimiškoji sen., Šilelių g. 3, Naujieji Elmininkai (prie bendruomenės namų)
Anykščių miesto sen., A.Baranausko aikštė (aikštelėje prieš “Puntuko” viešbutį)
Skiemonių seniūnija, Luknos g., Skiemonys (prie pašto)
Kurklių seniūnija, Kavarsko g. 7, Kurkliai (prie seniūnijos)

„Anykštos“ prenumerata

nuo 13,36 Lt / 3,87 EUR

prenumerata - perpus pigiau!
negražina gyvenimo - Elektroninė
1 mėn. - 10 Lt / 2,90EUR.
tiesiai ir apie viską!

Prenumeruokite www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), pašto skyriuose,
PayPost kioskuose. Telefonai pasiteiravimui: (8-381) 5-80-24 bei (8-381) 5-94-58.

užjaučia

Linas BITVINSKAS
Karas gimdo neapykantą,
o jei karas trunka 60 metų, tai
kiek jos susikaupė? Debesis. Ar
galima peržengti neapykantą?
Galima, jeigu yra, kas vienija.
Norvegijoje, krikščioniškos misijos pastangomis vyko unikali
stovykla, kurioje dalyvavo 10
mesijinių žydų (tai žydai, kurie pripažįsta, jog Jėzus Kristus
buvo pažadėtasis mesijas), 10
palestiniečių krikščionių ir 10
norvegų jaunuolių, kuriuos vienijo noras užbaigti Izraelio ir
Palestinos konfliktą.
Žydai ir palestiniečiai gyveno
kartu kambariuose ir net susidraugavo. „Mes esame pašaukti
kaip tikintys pamatyti konfliktą
Jėzaus akimis. Tai yra mūsų
tapatybė, o tai, kad mes palestiniečiai ar žydai, yra antraeilis
dalykas. Mes kalbame apie tai,
kas vyksta iš abiejų pusių“, sakė palestinietė iš Beatliejaus
Yara Borbara.. Ji priduria, kad
yra svarbu, kad jie buvo kartu
su trečiąja šalimi - Norvegijos
jaunimu. Konferencijoje jaunuoliai susitiko su žmonėmis,
kurie gyvena konflikto įkarštyje, ir tai suteikia jiems daugiau
žinių nei žiniasklaida gali perteikti.
Žydė Dana Miller teigia, kad
ji atvyko į Norvegiją, norėdama
konferencijoje užmegzti santykius su palestiniečiais. „Bet
pirmas dalykas buvo tai, kad
pasijutau arčiau Dievo, ir mes
kartu sukūrėme stiprią bendruomenę“, - sakė ji.
Dvi mergaitės iš abiejų konflikto pusių surado naujų draugų
tarp „priešų“. Tiesa, jos liūdi,
kad negalės lankyti viena kitos
dėl konflikto, bet merginos žada
palaikyti ryšį.
Na, pagalvojus, jeigu gali
susivienyti tokie skirtingi žmonės, tai ko mes pykstamės vieni
su kitais?

įvairūs
Dovanoja

Šalti ir tylūs kapai priglaudė Jūsų mylimą mamytę, močiutę Eleną Čiukšienę.
Šią sunkią valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą
vaikams ir anūkams.
N. Dalinkevičienė, M. Dabravolskienė, T. ir P. Jurkėnai, Neringa, Andrius ir
Edita
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2 mėnesių kačiuką,
tvarkingas.
Tel. (8-673) 43310.

(antradienį)

gydytoja iš Vilniaus
TIKRINS REGĖJIMĄ.
Užsisakantiems akinius
patikrininmas nemokamai.
Mokiniams ir mokytojams
ypatingos nuolaidos.

Registracija optikoje A. Baranausko a.
14, arba tel. (8-655) 07882.

A, B, BE, C, C+CE, CE kategorijų kursai.
Teirautis tel. (8-657) 72987, www.jonroka.lt
Renkamės rugpjūčio 28 dieną 17 val. Liudiškių g. 29
UAB „Jonroka“ Taip pat rengiame papildomus vairuotojų
kursus pažeidusiems KET. Registracija tel. (8-657) 68156.

SKELBIMAI
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Brangiai - galvijus: telyčias, karves, bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka priedus. Patys išsiveža.
Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.

Sveikinu
žemietį

Giedrių Titenį

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

su aukštu sportiniu pasiekimu
- iškovatu Europos plaukimo čempionato
bronzos medaliu.
Dėkoju jam už kantrybę ir ryžtą
ilgai siekiant naujų aukštumų plaukimo
takeliuose ir linkiu sėkmės ateityje.

PERKAME ĮVAIRŲ
MIŠKĄ

Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui
pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas, miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti su skolomis ar
teisinėmis problemomis. Atsiskaito
grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Brangiai - mišką arba mišką išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.

parduoda

Anykščių turgavietėje - kioską.
Tel. (8-678) 35219.
Nekilnojamasis turtas
Sandėlį Troškūnų miestelyje
(plotas 1000 kv. m, yra elektra,
vandentiekis, kanalizacija, telefono linija).
Marius, tel. (8-698) 76483 arba
el. paštu: MTVL@yahoo.com
Žemės ūkio technika
Traktorių MTZ-50 (variklis MTZ80), tralą (5,5 m x 3,5 m), arklinę
grėbiamąją pritaikytą traktoriui.
Tel. (8-650) 50943.

įvairūs

Paslaugos

UAB 2 Vymonta gamina plienines
stogų ir sienų dangas iš spalvotos
ir cinkuotos-alucinko skardos.
Darome lankstinius. Parduodame
gamintojo kainomis.
Kreiptis: Panevėžys, Kerbedžio
g.21,tel.: (8-606) 11964, (8-687)
97797.
Šiltiname pastatus - užpildome
oro tarpus ekovata, termoputa,
granulėmis, poliurentu.
Tel. (8-606) 85525.

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 16,00 Lt/kg,
belgų telyčaites 11,70 Lt/kg.
juodmargius buliukus 6,20 Lt/kg.
Tel. (8-678) 00255.

projektuojame, konsultuojame
Tel.: (8-698) 19008
(8-612) 43733
(8-687) 86324

LR Seimo narys
Sergejus Jovaiša

perka

UA B „ B OVA R I S “

Brangiai - mišką išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas.
Tel.: (8-682) 18972,
(8-600) 63620.
Brangiai - mišką su žeme arba
išsikirsti.
Tel.: (8-604) 84051,
(8-605) 12103.
Automobiliai

Žemės ūkio produkcija
Kviečius, miežius, kvietrugius,
rugius. Atsiskaito, išsiveža savo
transportu.
Tel. (8-614) 24950.
Kviečius, kvietrugius, rugius,
miežius, žirnius. Atsiskaito iš
karto.
Tel. (8-680) 85841.
Gyvuliai

Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, sunkvežimius, traktorius. Utilizuoja. Atsiskaito.
Tel. (8-633) 39897.

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius iki 2 mėnesių. Moka priedus.
Tel.:(8-614) 07502.

Įvairius automobilius, mikroautobusus, visureigius, sunkvežimius,
traktorius. Atsiskaito, utilizuoja.
Tel. (8-648) 67177.

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka
priedus.
Tel. (8-656) 40439.

Brangiai ir skubiai - įvairių markių (1930-2005 m.) lengvuosius
automobilius, visureigius, mikroautobusus. Bet kokios būklės.
Tel. (8-601) 53942.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826,
(8-684) 40534.

Kuras
Malkas.
Tel. (8-619) 48831.
Malkas.
Tel. (8-633) 56477.
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel. (8-600) 63820.
Gyvuliai
Penkių veršelių veršingą karvę.
Veršiuosis sausio mėnesį.
Tel.: (8-600) 17122,
(8-615) 78622.

VASARo S
AKCIJA
nuo 10 % iki 50 %

Langai, durys, garažo vartai,
roletai, žaliužės, apsauginiai
stogeliai, šiltnamiai.
*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje
Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt

Baldų gamyba

Kanalizacijos, vandentiekio,
lietaus nuotekų, valymo įrengimų įrengimas. Kloja trinkeles.
Pervežimo paslaugos. Smulkūs
kasimo darbai.
UAB „Nerutis“,
tel. (8-675) 95505.

Baldų gamyba. Virtuvės spintos
slankiosiomis durimis, prieškambario ir kt.
Tel. (8-601) 70304.

Namų dažymas, laminato dėjimas, lentelių kalimas, gipso
montavimas, plytelių klijavimas,
trinkelių dėjimas, durų įstatymas
bei kiti darbai.
Tel. (8-677) 02685.

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

pro memoria

Buitinės technikos remontas

gimė

Anykščių mieste
Vitalijus BAGDŽIŪNAS, gimęs 1955 m., mirė 08 16
Valdimantas DUDONIS, gimęs 1952 m., mirė 08 17
Anykščių seniūnijoje
Uršulė MEŠKAUSKIENĖ, gimusi 1920 m., mirė 08 13
Kavarsko seniūnijoje
Gintautas SRIUBAS, gimęs 1933 m., mirė 08 14
Vladas URBANAVIČIUS, gimęs 1954 m., mirė 08 19
Elena ČIUKŠIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 08 18

Anykščių rajone
užregistruoti naujagimiai

Kurklių seniūnijoje
Vlada PILKIENĖ, gimusi 1923 m., mirė 08 18

Ainius LAURUKĖNAS,
gimęs 08 18

Svėdasų seniūnijoje
Paulina VILUTIENĖ, gimusi 1923 m., mirė 08 14

Ugnė BERNATONYTĖ,
gimusi 08 08

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka
JUODOJO, SPALVOTOJO METALO
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS,
ELEKTROS VARIKLIUS, starterius, generatorius.
Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.

Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

VLADISLOVO TAMOŠIŪNO
paukščių ūkis
NUOLAT PREKIAUJA
paaugintais broileriais bei
skerdiena, kalakutais, vištaitėmis 3 ir 5 mėn.
Tel.: (8-687) 78274,
(8-622) 32588.

Nuoširdžiai dėkojame bendradarbiams, kaimynams,
giminėms, kunigui Vydui Juškėnui, giedotojams, mus
užjautusiems, padėjusiems iškęsti didžiulę netektį, išgyventi skausmo valandas ir padėjusiems palydėti į
paskutinę kelionę mylimą mamą, močiutę, promočiutę
Pauliną VILUTIENĘ.
Sūnus, žentas, anūkai, proanūkiai, proproanūkė
Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
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IŠ ARTI

vardadieniai

šiandien

Linda, Pijus, Gaudvydas, Joana, Kazimiera, Medeinė.
rupjūčio 22 d.
Karijotas, Rimantė, Ipolitas,
Zygfridas.

mėnulis

rupjūčio 22 delčia.

komentaras
anyksta.lt

„chmmm“:

„Kažkaip meras gerokai atrodo
geriau išmanantis švietimo reikalus negu švietimo ministras, gal
juos galima būtų sukeist pareigom?“

mįslė

„Akys kaip ratai, o saulės nemato?“
Antradienio mįslės: „Eina per
ugnį – nedega, eina per vandenį –
neskęsta, eina per šiaudus – nečeža?“ atsakymas – šešėlis.

receptas
Ledinis tinginys
Ingredientai:
3 pakeliai sausainių,
0,5 skardinės kondensuoto pieno,
150 gramų sviesto,
4 valgomieji šaukštai kakavos,
0,5 stiklinės cukraus,
400 mililitrų grietinėlės,
2 pakeliai grietinėlės standiklio,
šokoladas,
50 gramų lazdyno riešutų.
Gaminimo eiga:
Sausainius sulaužyti gabalėliais,
kaip ruošiant tinginį. Sviestą ištirpinti, supilti kondensuotą pieną,
dėti cukrų (jei nemėgstate saldžiai,
cukraus atsisakykite). Viską išsukite iki vientisos masės. Tuomet
suberkite kakavą ir vėl viską gerai išmaišykite.Masę verskite ant
sausainių, torto formą išklokite
maistine plėvele ir krėskite sausinių masę. Gerai supresuokite ir
pagėki į šaldymo kamerą sustingti.
Grietinėlę išplakite su cukraus pudra ir grietinėlė standikliu (cukraus
pudros kiekis nurodytas ant standiklio pakuotės). Kai masė sutirštės,
supilkite ją ant sausainių sluoksnio
ir dękite vėl į šaldyno kamerą. Sustingus tortui, viršų apliekite tirpintu ir atvėsintu šokoladu, puoškite riešutais.

oras
+19
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MOZAIKA
Pabėgėlė iš Irako Sirijoje
pagimdė penketuką

Pasprukusi nuo džihadistų persekiojimo Šiaurės Irake, jauna jezidė
Sirijoje susilaukė penketuko. JT pagalbos pabėgėliams organizacija UNHCR pranešė, kad 27 metų Tamam
Ramadan (Tamam Ramadan) praėjusį ketvirtadienį šiaurės rytiniame Kamišlio mieste pagimdė du bernukus ir
tris mergaites. Kūdikiai jaučiasi gerai,
sakė atstovas, kuriuo remiasi agentūra AFP. Pateiktais duomenimis, moteris pati yra kilusi iš Sirijos ir ištekėjusi už irakiečio. Nuo ekstremistinės
grupuotės “Islamo valstybė” kovų jai
teko bėgti du kartus: birželio viduryje
ji paliko džihadistų užimtą Mosulą
ir pasiekė Sindžarą. Kai išgirdo, kad
kovotojai artėja ir link šio miesto, jauna jezidė su šeima liepos pabaigoje
pasitraukė į Siriją.JT atstovo teigimu,
penketuką savo įsčiose nešiojanti moteris kartu su artimaisiais dvi dienas
keliavo pėsčiomis, kol pasiekė Irako
ir Sirijos sieną. Po gimdymo vienoje
Kamišlio ligoninių ji su šeima apsistojo Ta Alu vietovėje. Penketuko
motina gyvena “sunkiomis humanitarinėmis sąlygomis” ir susiduria
su problema aprūpinti vaikus pienu,
sakė JT atstovas.Sirijos žinybos praėjusią savaitę pareiškė šalies šiaurės
rytuose priėmusios beveik tūkstantį
irakiečių šeimų. Nuo brutalių IS atakų
Šiaurės Irake pirmiausiai bėga jezidų
mažumos atstovai.
Vilniaus “Burbuliatorius”
užkrečia vis daugiau miestų
Prie Vilniuje gimusios viešųjų erdvių gaivinimo iniciatyvos “Burbuliatorius”, kurios dalyviai kas antrą vasaros pirmadienį leidžia muilo burbulus

tautos balsas

aikštėse ir skveruose, prisijungia vis
daugiau Lietuvos ir užsienio miestų.
Šiais metais, pasak iniciatyvos autorių, kūrybinės grupės “Laimikis.lt”
atstovų, kartu su Lietuvos ir Didžiosios Britanijos miestais “burbuliavo”
Barselona, taip pat Vankuveris, kur
iniciatyva sulaukė aktyvaus miestiečių palaikymo.Pirmadienį, rugpjūčio
18-ąją, Vilnius suburs muilo burbulų
entuziastus jau penkiasdešimtą kartą.
Ši pilietinė iniciatyva startavo 2009
metais, vilniečiams “užburbuliavus”
Lukiškių aikštę, ir jau tais pačiais
metais paplito Lietuvos miestuose.
“Burbuliatoriaus” iniciatyvos tikslas - gaivinti viešąsias miesto erdves,
skatinant miestiečius aktyviau naudotis aikščių ir skverų potencialu, kartu
vystyti kūrybines veiklas viešosiose
erdvėse. Iniciatyvos išskirtinumas
tas, kad skirtingai nuo festivalių ir
švenčių, ji suburia miestiečius periodiškai, kas antrą vasaros pirmadienį.
“Siekėme išvystyti miesto ritualą, nes
tik periodiškai veikiant viešosiose
miesto erdvėse galima tikėtis jas atgaivinti ir išvystyti. “Burbuliatorius”
prigijo daugelyje Lietuvos ir užsienio
miestų, aktyvių miestiečių palaikymo
dėka iniciatyvos geografija kasmet
plečiasi”, - sako kūrybinės grupės
“Laimikis.lt” įkūrėja, miesto antropologė Jekaterina Lavrinec. Vienu metu
kas antrą pirmadienį “burbuliuoja”
daugiau kaip 15 Lietuvos ir užsienio
miestų. Skatindamas miestiečius plėtoti nekomercinio laisvalaikio scenarijus, “Burbuliatorius” tapo kūrybinių
sumanymų testavimo laboratorija, todėl daugelyje miestų ši iniciatyva pasižymi išskirtiniais bruožais. Biržuose
šios iniciatyvos metu rengiami jaunų
fokusininkų pasirodymai, keramikos
užsiėmimai, tapybos plenerai, Šilutėje
- muzikinės improvizacijos, Linkolno

Dubajus neįsileido 453
auskarus turinčio vyro
Vokietis Rolfas Buchholcas (Rolf
Buchholz), kuris žinomas kaip daugiausiai auskarų pasaulyje turintis
vyras, nepageidaujamas Dubajuje.
Pasienio pareigūnai oro uoste atsisakė
įsileisti 53 metų vyrą, rašo laikraštis
“Al-Emarat al-Jum”, kuriuo remiasi
agentūra AFP. R. Buchholcas, kurio
kūną ir veidą puošia/darko 453 auskarai bei du implantuoti ragiukai ant
kaktos, turėjo dalyvauti pasirodyme
viename Dubajaus viešbučių. Jis į
Dubajų atskrido lėktuvu iš Stambulo.
Viešbučio atstovas laikraščiui sakė,
kad vokiečio vadybininkams nepavyko įtikinti pareigūnų įsileisti neįprastai
atrodantį žmogų. Pats R. Buchholcas
“Twitter” tinkle pareiškė galiausiai
išgirdęs to priežastį. Pareigūnai įtarė
jį užsiiminėjant “juodąja magija”.R.
Buchholcas 2012 metais buvo įrašytas į Gineso rekordų knygą kaip daugiausiai auskarų turintis vyras.
-ELTA

Kaip susitvarkyti reikalus,
kad gautum kompensaciją...

Kas galėjo numatyti, kad dalies žmonių gyvenimą koreguos
pašalpų mokėjimas.
„Mama, netaupyk pinigų, kiek
turi, išleisk kelionėms.“ - pataria
mamai sūnus.
„Viską - butą, mašiną, sodą
perrašiau dukteriai - dabar gausiu kompensaciją už šildymą,
karštą ir šaltą vandenį.“ - džiaugiasi moteriškė.
„Noriu susituokti su savo buvusiu vyru, kad vienam iškeliavus Anapilin, antrasis gautume
sutuoktinio pašalpą. Abu turime
po butą, abu gauname kompen-

saciją už šildymą. Ir susituokę
gyvensime atskirai...“
Suabejojau, ar ją begausite,
kai susituoksite. Keliauju į socialinį skyrių pasiteirauti, kiek
šeima turi turėti turto, kad gautų
kompensaciją už šildymą. Pasirodo, kad 2014 metais nuosavybės teise turimo turto vertės
normatyvas turi būti  75.670 Lt.
Jį viršijus, kompensacija neskiriama.
Mokau būsimąją jaunąją. Reikia sudėti abiejų butų kainas, dar
priskaičiuoti mašinos kainą. Jei
viską sudėjus yra daugiau nei

Kur dėti obuolius?
Kai kur obuolių derlius šiemet
nedidelis, tačiau kai kur – sodai
lūžta nuo obuolių. Tokia dalia ir
mano sodui išpuolė. Alyviniai prinoko, nukrito ir supuvo. Dabar jau
krenta rudeniniai.
Ankstesniais metais jau rugpjū-

Norėjau padėkoti „Anykštai“,
kad iškėlė į viešumą blogų kvapų
Svėdasuose problemą. Po to, kai
„Anykšta“ parašė apie tai, smarvė naktimis dingo. Gal įtakos turi
ir atvėsę orai, o gal ir aplinkosaugininkų vizitas į kiaulides. Nors

75.670 Lt, tai kompensacijos nebegausite.
Nežinojau, kaip paaiškinti dėl
piniginių santaupų. Pakruojyje,
norint gauti kompensaciją už
šildymą, du kartus metuose reikia pristatyti pažymą iš banko,
kiek turi santaupų. Anykščiuose
nekilnojamas turtas yra turtas, o
piniginės santaupos nėra turtas,
todėl tokios pažymos apie pinigines lėšas nereikia pristatyti, ji
į turto vertės normatyvą neįeina.
Galima galvoti taip. Jei tokios
pažymos reikėtų, tėveliai savo
pinigines lėšas pervestų vaikams

anekdotai
***
Klausimas: jei žmona šaukia
prie priekinių namo durų, o šuo
loja prie galinių, kurį pirmą įsileisti
į namus?
Atsakymas: šunį, nes vos įėjęs
pro duris jis iškart nutyla.
***
Pinigų padirbinėtojas per klaidą
prigamino pluoštą 8 dolerių kupiūrų. Kadangi jų išmesti nenorėjo,
nusprendė nueiti į banką ir pabandyti laimę. Priėjęs prie langelio
tarnautojo paprašė iškeisti pinigus
ir padavė vieną 8 dolerių banknotą.
Banko darbuotojas pasižiūrėjo, nusišypsojo ir grąžino du banknotus
po 4 dolerius.
***
Eina Štirlicas mišku ir pamato
žmones su lazdomis.
- Slidininkai, - pagalvojo Štirlicas.
- Štirlicas, - pagalvojo žvejai.
***
Armėnų radijo klausia:
- Ar gali generolo sūnus tapti
maršalu?
Armėnų radijas atsako:
- Negali. Kiekvienas maršalas
turi savo sūnų.
***
Olimpinės žaidynės. Kūjo metikas iš Sovietų Sąjungos pagerino
pasaulio rekordą. Sužavėti korespondentai domisi, kaip jam pavyko
taip toli numesti kūjį.
- Čia tai niekis, jei prie jo būtų
pritvirtintas pjautuvas, numesčiau
dvigubai toliau, - atšauna sportininkas.

ir vis tiek kompensaciją gautų.
Nebūtų tos prakeiktos kompensacijos, nereikėtų vaikams visko
atiduoti, tada tėveliai už užgyventą turtą galėtų nusipirkti kelialapį į Druskininkus, į Turkiją... Dabar, viską atidavus, lieka
suolelis prie daugiabučio.
Viską gali pakeisti ES „Energijos efektyvumo direktyva“
kuri numato, kad iki 2016 m. pabaigos visuose butuose turi būti
sumontuoti šilumos apskaitos
skaitikliai. Gyventojas naudos
šilumos tiek, už kiek galės susimokėti. Kompensacijos nebebus
mokamos niekam. Taip yra ES
šalyse.
Jaunajai patariau tuoktis 2016
m. pabaigoje.
Marijona FERGIZIENĖ

Organizacija kaip vakaruškų

čio pradžioje obuolius supirkdavo,
o šiemet neradau, kas juos supirktų. Gal sakau, „Anykščių vynas“
užsidarė, kad niekas obuolių nesuperka?
Aldona M.
Anykščių sen. gyventoja

Gyventi jau galima
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gyventojai aktyviai eksperimentuoja su milžiniškais muilo burbulais, o
vilniečiai mielai iškylauja Lukiškių
aikštės pievose. Lietuvoje gimusią
iniciatyvą itin džiugiai sutiko Vankuverio miesto gyventojai ir vietos
spauda, dabar šis kas antrą pirmadienį
muilo burbulų entuziastus suburiantis
įvykis įtrauktas į Vankuverio miesto
kultūrinių renginių kalendorių. Šiais
metais viešųjų miesto erdvių ir muilo burbulų entuziastai švenčia šeštąjį
“Burbuliatoriaus” sezoną. Pasak iniciatorių, dalyvauti gali kiekvienas:
tereikia atsinešti muilo burbulų indelį,
lauko žaidimų, pakviesti artimuosius
bei draugus. Kiekviename mieste yra
tradicine tapusi “burbuliavimo” vieta,
Vilniuje - tai žalioji Lukiškių aikštė,
Kaune - aikštė prie soboro, Klaipėdoje - Atgimimo aikštė, Jaunimo parkas
- Alytuje.

Pasipiktinau kurortinių Anykščių
netvarka. Savaitgalį su šeima iš Klaipėdos važiavom į festivalį „Purpurinis vakaras“. Nuvažiavę klaidžiojom
po Anykščius niekaip negalėdami
rasti to Dainuvos slėnio. Kelis kartus
klausėm praeivių, bet vis tiek turėjom

klajoti po Anykščių gatves. Galiausiai
padėjo apsaugos vyrai, kurie nusakė,
kaip rasti tą slėnį. Sakė, kad mes ne
pirmi, kurie niekaip neranda festivalio. Festivalis vadinamas respublikiniu, bet tvarka kaip vakaruškų.
Daiva G.,Klaipėda

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“:

skaičiau, kad nieko nenubaudė, bet
įtakos vis tik turbūt turėjo. Dabar
jau kaip žmonės galim gyventi ir
naktimis atverti langą.
Ona,
Svėdasų seniūnija

(8-381) 5-82-46,
(8-381) 5-94-84,
(8-381) 5-91-86.

