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Bendruomenės
žmonės surado
dingusį senolį
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šiupinys
Avys. Rugsėjo 6 dieną nuo 10
valandos Kavarsko seniūnijos
Varnelių kaime esančiame Ūkininkų sąjungos Anykščių skyriaus pirmininko Žilvino Augustinavičiaus avininkystės ūkyje
vyks specializuota avininkystės
paroda „Avis aprengs ir pamaitins 2014“, kurioje bus galima
pasigrožėti egzotinių veislių avimis, vyks amatininkų ekspozicija,
sūrio ir mėsos gaminių pristatymas ir pardavimas, bus koncertas. Kai šį renginį vakar seniūnų
sueigoje savivaldybėje pristatė
Ž.Augustinavičius, Andrioniškio
seniūnijos seniūnas Saulius Rasalas padarė išvadą: „Anykščiai
– avinų kraštas“.

Ministras patarė be reikalo oro
nedrebinti...
Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius patarė rajono vadovams „nesvaigti“ dėl
Anykščių aplinkkelio.

anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt
Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58 arba (8-381) 5-80-24

Apie turtus
Linas BITVINSKAS: „Kaip kasdieniniai mūsų įpročiai lemia, kad netampame turtingi.“
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Tremtiniui žemės nedavė, užsieniečiams
arvydas.l@anyksta.lt
pardavinėja
Arvydas LINGAITIS

Prieš 18 metų anykštėno X.Y. (pavardė redakcijai žinoma – aut.past.) už investicinius čekius lengvatinėmis sąlygomis pirkta, bet neįgyta žemė
jam išlindo per gerklę. Kančios kelius įvairiais valstybės institucijų koridoriais praėjęs buvęs Norilsko tremtinys tvirtina nesuprantąs, kodėl
saviems žemės įsigyti nebuvo leidžiama, tuo tarpu užsieniečiams į laisvą valstybinę žemę atsivėrė vartai.
Nepriklausomos Lietuvos teismuose vyras neradęs teisybės, griebėsi paskutinio šiaudo ir į jaučio odą surašė savo skaudulius Jos Ekscelencijai
Prezidentei Daliai Grybauskaitei. Prezidentūros klerkai žmogui atrašė, jog jie tikisi, „kad jums pavyks išspręsti visas problemas... Naudodamiesi proga norime palinkėti stiprios sveikatos, tvirtybės bei kuo geriausios kloties“, - laiške anykštėnui rašė prezidentūros Asmenų aptarnavimo ir
dokumentų valdymo skyriaus darbuotoja.

Nespėjo. Lietuvos architektų
sąjungos kas dveji metai organizuojamai tradicinei šiuolaikinės
architektūros parodai šalies architektai pateikė per 130 darbų.
Kaip prasitarė anykštėnas architektas Kęstutis Indriūnas, objektą
parodai jis turėjo, tačiau nespėjo
pateikti. Šis architektas prieš septynis metus už savo paties gyvenamą namą Anykščių senamiestyje pelnė pagrindinį parodos prizą.
Gimė.
Rugpjūčio
mėnesį
Anykščių rajono Civilinės metrikacijos skyriuje užregistruoti 18
kūdikių gimimai, iš jų 9 berniukai ir 9 mergaitės. 12 vaikų gimė
Lietuvoje ir 6 užsienyje (5 Jungtinėje Karalystėje ir 1 Švedijoje).
Kūdikiams suteikti vardai: Saimonas, Augustė, Kajus, Liepa,
Veronika, Justas, Daniel, Meda,
Liudas, Luknė, Ugnė, Milda, Ainius, Austėja, Rokas, Atėnė, Arnas, Matas.

Anykščių rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas Dainius Petrauskas savo pavaldinių kaltės žemės pardavimo istorijoje nematė,
todėl teismo prašė X.Y. ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

Grikiapeliuose jau nebekepa
grikių duonos...

Muzikai. Svėdasų miestelio
skelbimų lentoje ilgokai gelsvuoja reklaminis lapas su užrašu:
„Muzikantų paslaugos“ - tai šitaip
poetiškai nežmoniškai save vadina besisiūlantys laidotuvėse bei
metinėse padainuoti ir pagroti.
Smurtavo. Rugsėjo 2 dieną
sutuoktinis, gimęs 1949 metais,
namuose prieš žmoną, gimusią
1951 metais, naudojo psichologinį smurtą. Vyras sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.

Aldona Medvedeva pergyvena ir dėl į Angliją išvykusių, ir dėl
kaime likusių artimųjų likimo.

Buvusiam Anykščių rajono apylinkės teismo teisėjui Sauliui Zajarskui buvo visiškai neaišku, ko anykštėnas X.Y.
prašo teismo.
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Vytautas BAGDONAS

Už penketo kilometrų nuo Svėdasų į pietvakarius, už puskilometrio į rytus nuo krašto kelio Anykščiai-Rokiškis yra Grikiapelių kaimas. Jo žemės ribojasi su dviems seniūnijoms – Svėdasų
ir Debeikių - priklausančiomis vietovėmis: Būtėnų, Pauriškių,
Vikonių, Sausalaukės, Aknysčių, Gerkonių, Kuprių, Mikniūnų
kaimais, Galviškio vienkiemiu.
Šiauriniu Grikiapelių pakraščiu teka upė Vosinta- kairysis Jaros intakas, yra sodžiuje ir Grikiapelių ežerėlis, iš kurio išteka ir
per kaimą teka Šaltupė- dešinysis Šventosios intakas.
1923 metų surašymo duomenimis, čia būta 31 sodybos su 174
gyventojais. Pasak Svėdasų seniūnijos seniūno Valentino Neniškio, šiuo metu Grikiapeliuose gyvenamąją vietą deklaruoja 107
žmonės, tai vienas didžiausių kaimų Svėdasų krašte: „Kaimas įsikūręs gražioje vietoje. Čia gyvena daug veiklių žmonių, nemažai
jaunimo, pavyzdingai tvarkomos sodybos, neseniai išrinkta nauja
seniūnaitė Nijolė Juozaponienė, kurios graži sodyba tikrai verta
dėmesio...“
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Bus meno galerija

spektras

Savivaldybė nelaidoja idėjos įžiebti dar vieną kultūros žydinį.
Šiomis dienomis baigiami Okuličiūtės dvarelio (buvusios Anykščių vaikų bibliotekos) projektavimo darbai.
Savivaldybės užsakymu Okuličiūtės dvarelio projektą daro
UAB „Statprojektas“. Vilnietė
architektė Marija Nemunienė
gavo užduotį dvarelyje suprojektuoti meno ekspozicijos salę,
patalpas administracijai, rūbinę,
bilietų kasą, tualetus.
Bibliotekos malkinėje bus suprojektuota kavinė.
Kaip „Anykštai“ sakė Anykščių

rajono vyriausioji architektė Daiva
Gasiūnienė, techninį galerijos projektą finansuoja rajono savivaldybė
biudžeto lėšomis. O visai galerijai
įrengti reikalingus 2,5 milijonus
litų savivaldybė ruošiasi gauti iš
Kultūros ir Vidaus reikalų ministerijų. „Jau žinome, kad pinigai
meno galerijai Anykščiuose įrengti
bus skirti“, - sakė D. Gasiūnienė.
-ANYKŠTA

Okuličiūtės dvarelis virs meno galerija, o malkinė – kavine.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykščių rajone – nauja gydytoja
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) įdarbino naują, jauną gydytoją. Šiemet Kauno sveikatos mokslų universitete Šeimos medicinos mokslus baigusi Aira Vertelkienė pradėjo
dirbti Troškūnų ambulatorijoje ir Anykščiuose.
„Bendradarbiaujame su Kauno
sveikatos mokslų universitetu ir
kasmet siunčiame savo gydymo įstaigos aprašymą, nurodome, kokių
specialistų mums reikia. Pernai tokiu būdu prisikvietėme į Anykščius

iš Ukmergės kilusią, tik ką mokslus
šiame universitete baigusią Auriką
Treščenko, o šiemet – panevėžietę
Airą Vertelkienę. Aira Troškūnuose dirbs dvi dienas vietoj gydytojo Valdo Macijausko, o Anykščių

PSPC pavaduos gydytoją Audrilę
Laurinavičienę,“ - „Anykštai“ pasakojo Anykščių PSPC direktorė Zita
Neniškienė.
Mažą vaikutį auginanti A. Verkelkienė į darbą važinėja iš Panevėžio.
„Gydytoja pageidauja važinėti, tačiau, jeigu norėtų įsikurti Anykščiuose, stengtumėmės padėti“,
- sakė direktorė Z. Neniškienė ir teigė esanti suinteresuota į Anykščius

pritraukti jaunų, gerų specialistų.
Pernai metais Anykščių PSPC
gydytojų amžiaus vidurkis buvo 52,
5 metų, o šiemet į kolektyvą įsiliejus universiteto absolventei A. Vertelkienei, statistika dar pagražėjo.
Gydytojų amžiaus vidurkis yra 49
metai.
Iš viso Anykščių PSPC dirba 49
gydytojai.
-ANYKŠTA.

Senamiestyje išnyks paskutinės balos
Anykščių senamiestyje nebeliks balų – šiomis dienomis bus pradėti paskutinio nesutvarkyto skersgatvio ties kepyklėle grindinio
klojimo darbai.
Kaip „Anykštai“ sakė Anykščių rajono vyriausioji architektė
Daiva Gasiūnienė, buvusios Pirties gatvės fragmentas ties Kepyklėle yra paskutinis miesto centre esantis skersgatviukas, kuris
buvo nesutvarkytas.

„Skersgatvį savivaldybė tvarkys savo lėšomis. Tiesa, prieš
tai reikės atlikti archeologinius
kasinėjimus. Tikimės, kad po ko-

kio pusantro mėnesio buvusioje
Pirties gatvelėje nebeliks balų“,
- sakė D. Gasiūnienė.
Per pastaruosius dvejus metus

buvo sutvarkytos visos Anykščių
senamiesčio gatvelės, aikštelės ir
įvažiavimai. Grindinys paklotas
Sinagogos, S. Daukanto gatvėse,
trinkelėmis išklota Šaltinio gatvė,
taip pat trys skersgatviukai, aikštelė ir įvažiavimas tarp Sakralinio
meno centro ir špitolės, aikštelė
pieš bažnyčią. „Liko tik įvažiavimas į buvusią polikliniką arba,
kaip anykštėnai sako, raudonąjį
namą Vilniaus gatvėje. Deramės
su šio namo savininkais, kad jie

Susibūrė buvę mokytojai
Rugsėjo 1 - ąją į tradicinį susitikimą susibūrė „Bendrakeleiviais“ pasivadinę buvę Svėdasų krašto mokytojai, meldėsi, prisiminė mirusius, bendravo, vaišinosi priėmė deklaraciją.
Šį kartą dalyvavo dešimt buvusių mokytojų, kurie ryte kartu su
Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto
gimnazijos bendruomene dalyvavo
pamaldose, Morikonių koplyčioje - mauzoliejuje dar pasimeldė už
mirusius bičiulius, uždegė žvakeles ir susėdo prie bičiuliško stalo

kavinėje „Pas Gedą“. Pasveikinta
jubiliatė, 85 - ių sulaukusi Birutė
Baleišienė, sutartinai sugiedota
„Ilgiausių metų“ ir meilę tėvynei
pabrėžianti „Lietuva brangi“, dalintasi prisiminimais, kalbėta apie
ankstesnę ir šių laikų mokyklą, priimta „Bendrakeleivių“ bičiulystės

ir tarnystės visuomenei bei Lietuvai deklaracija.
Marytė Šablevičienė papasakojo apie nelengvą vaikystę, kuomet teko ganyti bandą, Veronika
Maslauskienė, kilusi iš Daujočių,
pasidžiaugė, kad ir užaugo, ir gyveno, ir dirbo visuomet tik savame
krašte, Stasė Kazlauskienė skaitė
savo kūrybos eilių, šį tą pakalbėjo
Eupraksija ir Antanas Bimbos, Regina Sadzevičienė, Irena Guobienė

savo lėšomis susitvarkytų įvažiavimą, nes jis yra ne valstybinėje
žemėje“, - sakė D. Gasiūnienė.
Kiek tiksliai kainavo senamiesčio gatvelių sutvarkymas,
pasak D. Gasiūnienės, reikėtų
skaičiuoti, nes darbai finansuoti
per įvairius projektus, o taip pat
ir savivaldybės lėšomis. „Tačiau
ši suma tikrai nesiekė milijono
litų“, - sakė vyriausioji architektė.
-ANYKŠTA
Raimondas GUOBIS
bei garbiausiąjį - devyniasdešimtmetį Joną Šimkevičių atlydėjusi
dukra Žydrutė ir klebonas Vydas
Juškėnas. Pasivaišinta tauriu vynu,
įvairiais užkandžiais bei buvusios
mokinės Astos Maluiškaitės atsiųstu „Napoleono“ tortu.
Buvę Svėdasų mokytojai renkasi nuo 1996 m. - stengiasi susitikti
rugsėjo 1 -osios, vasario 16 - osios
ir Mokytojo dienos progomis, šis
susitikimas buvau jau 41 - asis.

Bendruomenės žmonės surado senolį
Trečiadienį Traupio ir Levaniškio bendruomenės žmonės „šukuodami“ Juodgirio mišką surado pirmadienį grybauti išėjusį ir
dingusį 80-metį levaniškietį Povilą Dailidėną.
Vyras į mišką grybauti išėjo
pirmadienį ir negrįžo. Jo artimieji kreipėsi pagalbos į policijos
pareigūnus bei bendruomenę.

P.Dailidėnas rastas ant griovio
krašto gyvas, tačiau išsekęs. Jis
iš karto buvo perduotas medikų
globon.
Prieš metus Dailidėnų šeimą ištiko skaudi nelaimė – autoavarijoje žuvo P.Dailidėno anūkas.
Šiomis dienomis Anykščių poli-

cija ieško dar vieno vyro. Rugpjūčio 26 dieną iš namų Skiemonių
seniūnijoje, Pašilių kaime išėjo
nenustatyta kryptimi ir be žinios
dingo 1946 m. gimimo Juozas Zajarskas. Vyras nerastas iki šiol.

Didės minimali mėnesinė alga

Pasak Premjero, dėl šių numatomų
pakeitimų
persvarstyti
šių metų biudžeto neketinama.
„Mes manome, kad savivaldybės,
taip pat ir kitos biudžetinės organizacijos, kurios turės padidinti
asignavimus išmokant darbo užmokestį darbuotojams, kurių atlyginimas susietas su MMA, turi
vidinių rezervų. Mes nesiruošiam
koreguoti biudžete suplanuotų asignavimų“, - kalbėjo A. Butkevičius.
Dėl mažiausių pensijų didinimo konkrečių sprendimų politinė taryba kol
kas nepadarė.
- ELTA

P.Dailidėno paieškai netgi buvo
pasitelkti pasieniečiai su sraigtasparniu. Tačiau, efektyviausia buvo
bendruomenės žmonių pagalba.

Valdantieji politiškai sutarė minimalią mėnesinę algą (MMA)
nuo spalio 1 dienos didinti 35 litais. Tai reiškia, kad ji pasieks
1035 litus arba 300 eurų. Premjeras Algirdas Butkevičius teigė,
kad MMA ketinama dar kartą didinti ir kitąmet, tačiau kol kas
neprognozavo, nuo kada ir kiek ji didės.
„Labai ilga diskusija buvo dėl
MMA didinimo, joje dalyvavo ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė, ir
finansų ministras. Buvo išsakytos kai
kurios mintys, kad nuo sausio 1 dienos

gal būtų netikslinga (didinti MMA ELTA), nes galime susidurti su įvairiomis kitomis problemomis. Šiandien
buvo priimtas kompromisinis sprendimas MMA didinti nuo šių metų spalio

1 d. 35 litais“, - sakė A. Butkevičius.
Kiek bus didinama MMA kitąmet,
dar nebuvo svarstyta, tai esą priklausys nuo makroekonominių rodiklių.
„Yra mūsų planuose ir kitais metais
MMA dar kartą didinti, bet šiandien mes negalime pasakyti, kiek.
Kaip puikiai suprantate, yra tam
tikra įtampa dėl geopolitinės padėties, taip pat nežinome, ką parodys
makroekonominių rodiklių naujoji
prognozė“, - sakė A. Butkevičius.

-ANYKŠTA

Nuomonė. Liberalų sąjūdžio
frakcijos seniūnas Eligijus Masiulis
pabrėžia, kad valdančioji koalicija,
pasikeitus Vyriausybės sudėčiai,
turėtų mažinti ministerijose dirbančių viceministrų skaičių, o ne
automatiškai persistumdyti kėdes.
„Visi žinome, kad viceministrų
pareigybių skaičius ministerijose
buvo padidintas specialiai Lietuvos
pirmininkavimo Europos Sąjungai
laikotarpiu. Todėl Lietuvos lenkų
rinkimų akcijos atstovų užimtų
viceministrų vietų valdantieji negali laikyti bendru grobiu, padėtu
prie koalicinės tarybos stalo. Reikia mažinti viceministrų skaičių ir
valstybės administracines išlaidas“
, - teigė Liberalų sąjūdžio frakcijos
seniūnas E. Masiulis.
Atsargos. Rusijos sukauptų
finansinių išteklių šalies finansinių problemų padengimui užteks
dar mažiausiai pusę metų, teigia
ekonomistas Žygimantas Mauricas. Anot eksperto, Rusija valdžia
visuomenės dėmesį nuo augančio
nedarbo lygio ir krintančių pajamų gudriai nukreipė į geopolitines
problemas - konfliktą su Ukraina.
Ž. Maurico teigimu, Maskva savo
sukauptais finansiniais ištekliais
ekonomikos problemas dar galės
dangstyti bent pusę metų. „Bent
pusę metų Rusija nepatirs finansinių problemų, nes kol kas jie gali
viską refinansuoti (...) Po metų jai
gali prireikti užsienio pagalbos ar
didesnių rezervų (...) Bet šiuo metu
Rusija turi užsiauginusi pakankamai lašinių“,- sako Ž. Mauricas.
Pažeidimai. Valstybės kontrolė,
atlikusi Užsienio reikalų ministerijos 2013 metų finansinį (teisėtumo)
auditą, nustatė finansų, turto ir biudžeto vykdymo apskaitos klaidų,
valstybės lėšų ir turto valdymo bei
naudojimo pažeidimų. „Lietuvai
pirmininkaujant Europos Sąjungos
(ES) Tarybai Užsienio reikalų ministerijai 2013 metais pirmą kartą
teko organizuoti tokio masto renginius, tad neišvengta klaidų perkant
prekes ir paslaugas, lėšos ne visada
buvo naudotos racionaliai. Tačiau
įvertinę šių renginių mastą, manome, kad būtų tikslinga svarstyti
galimybę atskirai reglamentuoti
ypatingos svarbos tarptautiniams
renginiams skirtų lėšų panaudojimą ir tokiu būdu užtikrinti sklandesnį jų organizavimą ateityje“,
- sakė valstybės kontrolierė Giedrė
Švedienė.
Parama. Vyriausybės pavedimu
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus
reikalų ministerijos rengia antrąją humanitarinės pagalbos siuntą
Ukrainos gyventojams. Rugpjūčio
27-ąją Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentas iš NATO
Pasirengimo
ekstremaliosioms
situacijoms planavimo Krizių
valdymo skyriaus gavo Ukrainos
tarptautinės pagalbos prašymą,
kuriame prašoma priemonių užtikrinti būtiniausias gyvenimo sąlygas dėl kovų bei susirėmimų iš
Donecko ir Luhansko sričių perkeltiems Ukrainos gyventojams. Jų
yra daugiau kaip 190 tūkstančių.
Iš valstybės rezervo į Ukrainą
planuojama nugabenti priemonių,
reikalingų įkurti stovyklą šimtui
evakuotų gyventojų. Šioje siuntoje
- miegmaišiai, palapinės, sulankstomosios lovos, generatoriai, krosnelės, pledai, termosai ir kita. Siuntinio vertė - apie 64 tūkst. eurų.

SITUACIJA

spektras
Reikalauja. Lietuvos tautininkų
sąjunga reikalauja moratoriumo
euro įvedimui Lietuvoje ir tikina, kad euro stabilizavimo fondui
skirtos lėšos turėtų būti panaudotos kitoms prioritetinėms valstybės politikos sritims. Tautininkų
sąjungos pranešime pažymima,
kad euras Lietuvoje įvedamas skubant ir negalvojant apie pamatinius valstybės interesus. Esą euro
stabilizavimo fondui skirtas lėšas
reikia perskirstyti krašto gynybos
ir saugumo reikalams, taip pat patriotiniam jaunimo auklėjimui bei
demografinės ir socialinės padėties
gerinimui.
Ukraina. Ukrainos prezidento
administracija pakoregavo pranešimą dėl paliaubų Donbase. Ji išbraukė žodį „nuolatinės“ ir dabar
kalba tik apie susitarimą dėl „paliaubų režimo“. Kad pranešimas
pataisytas, prezidentūros svetainėje
nepažymėta. Nepakeistas ir pareiškimo paskelbimo laikas. Po Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir
Ukrainos vadovo Petro Porošenkos
pokalbio telefonu prezidentūra Kijeve pradžioje buvo pranešusi, kad
abu lyderiai susitarė dėl nuolatinių
paliaubų Rytų Ukrainoje. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas
tai paneigė. Rusija negali priimti
tokių susitarimų, nes nėra konflikto šalis, pabrėžė jis. Tačiau D. Peskovas patvirtino, kad prezidentai
kalbėjo apie žingsnius konfliktui
išspręsti.
Boikotas. Europos Sąjunga (ES)
svarsto boikotuoti 2018 metais Rusijoje vyksiantį pasaulio futbolo
čempionatą. Apie tai rašo ispanų
laikraštis „El Pais“. Jo duomenimis, Europos Komisija šalims
narėms ketina pateikti atitinkamą
siūlymą. Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA) prezidentas Džozefas Blateris (Joseph Blatter) tuo
tarpu dar antradienį, nepaisydamas
Ukrainos krizės, pareiškė Rusijai
visišką pasitikėjimą. „Mes neabejojame dėl pasaulio čempionato
Rusijoje“, - pabrėžė jis. Pasak Dž.
Blaterio, boikotas taip pat nėra
sprendimas. „Tai dar niekada nebuvo veiksminga“, - teigė jis.
Saugumas. Baltijos šalių ir JAV
bendradarbiavimas gynybos ir
saugumo srityse aptartas Baltijos
šalių vadovams Taline susitikus
su Jungtinių Amerikos Valstijų
Prezidentu Baraku Obama. Pasak
Prezidentės Dalios Grybauskaitės, Lietuva ir JAV yra patikimos
partnerės, kurios supranta, jog
„Jungtinių Valstijų ir Europos saugumas yra nedalomas. Šiandien šis
principas yra ypač svarbus. Karinė
agresija, kurią patiria Ukraina, kelia grėsmę ne tik jos išlikimui, bet
ir mūsų saugumui. Lietuva vertina
JAV lyderystę užtikrinant Baltijos
šalių apginamumą. NATO turi imtis visų priemonių, būtinų Baltijos
šalių saugumui užtikrinti ir Rusijos
agresijai Europoje sustabdyti“.
Kontrolė. Prorusiški separatistai Rytų Ukrainoje skelbia, kad
Donecko oro uostas jau netrukus
bus jų rankose. „Mes kontroliuojame oro uostą 95 proc.“, - antradienį sakė vienas sukilėlių karinių
vadų Aleksandras Timofejevas,
kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.

Parengta pagal
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Ministras patarė be reikalo oro
arvydas.l@anyksta.lt
nedrebinti...
Arvydas LINGAITIS

Anykščiuose viešėjo ir su rajono vadovais bei kelininkais susitiko susisiekimo ministras, socialdemokratas Rimantas Sinkevičius. Anykštėnai dėstė, jog miesto gatvių ir rajono kelių remontui
reikėtų papildomai iš kelių fondo skirti apie 30 mln.Lt. Ministras pažadėjo skirti tik kelis šimtus
tūkstančių litų pradėtoms ir nebaigtoms Vilniaus ir Liudiškių gatvių rekonstrukcijoms.

Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius (viduryje) patarė rajono vadovams: merui Sigučiui
Obelevičiui ir vicemerui Donatui Krikštaponiui „nesvaigti“ dėl Anykščių aplinkkelio, nes dabartinis mašinų srautas mieste nereikalauja, kad būtų tiesiamas aplinkkelis.
Autoriaus nuotr.
Nebus Anykščių aplinkkelio
– nebus kurorto?

„Mums svarbus kurorto statusas..“, - dar kartą į pokalbį įsiterpė meras S.Obelevičius. „O
kur jūs radote reikalavimus, kad
nesant aplinkkelio, Anykščiai nebus kurortas?“, - retoriškai klausė
R.Sinkevičius.

Savivaldybės Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyriaus vedėjas Albertas
Miškinis svečiui iš Vilniaus vardijo,
kokiem kelių objektams šiuo metu
labiausiai reikėtų pinigų. „2008 metais pradėta Liudiškių gatvės rekonsAtvyko ne pageidavimų
trukcija. Jau pradėtas antrasis darbų
koncerto klausytis
etapas. Apie tai šnekam ne pirmą
kartą, - dėstė A.Miškinis. – Ne pir„Mano atvykimo tikslas – ne jūsų
mus metus šnekam apie A.Vienuolio prašymų išklausyti, bet pasižiūrėti,
gatvės rekonstrukciją nuo tilto per kaip panaudotos kelių fondo lėšos.
šventosios upę iki Anykščių miesto Jūsų pageidavimų koncertas vertas
ribos. Gatvė siaurinama, atsiras dvi- 30 mln.Lt (maždaug tiek lėšų praračių takas, bus įrengiama žiedinė šoma rajono keliams – red.past.), tasankryža. Ypač žiemą į kalną prie čiau reikia dalykiškai atsirinkti priošviesoforo sunkvežimiai buksuoja... ritetus ir vieni kitiems be reikalo oro
(„Tegul kelių policija tikrina, ar visi nedrebinkit“, - kalbėjo ministras.
su žieminėmis padangomis važiuoSusitikime nutarta, kad pinigai
ja“ - replikavo ministras)... Vilniaus pirmiausiai bus skirti dviejų Anykšgatvės remonto darbų atlikta už 200 čių gatvių remontui – Liudiškių ir
tūkst.Lt, jiems pabaigti dar reikia 250 Vilniaus.
tūkstančių. Kavarsko P.Cvirkos gaŠiais metais iš susisiekimo mitvės rekonstrukcijai reikia 800 tūkst. nisterijos rajono kelių fondui skirta
Lt, verkiant reiapie 2,5 mln.Lt.
kėtų rekonstruoti
...Ypač žiemą į kalną prie „Kitais metais
Biržynės kelią.
gausite apie 600
Jo būklė prasta, šviesoforo sunkvežimiai buk- tūkst.Lt
dauasfalto kelkraš- suoja...(„Tegul kelių policija giau, t.y apie 3
čiai nulūžinė- tikrina, ar visi su žieminėmis mln.100 tūkst.
ję, kyla avarijų padangomis važiuoja“ - re- Lt. Galėsit darygrėsmė...“
ti, ką norėsit, ką
plikavo ministras)...
Meras Sigunuspręs Taryba,
tis Obelevičius
meras, vicemesusisiekimo ministrui aiškino, jog ras ir visi šventieji. Apie didesnes
Anykščiai siekia kurorto statuso, o galimybes šnekėti nerealu, jeigu jūs
šiam tikslui pasiekti viena iš būtinų galvojat, kad aš apsižergęs laikau pisąlygų – kad sumažėtų automobilių nigus ir jų neduodu, - savivaldybės
srautas per miesto centrą, o Anykš- specialistus ir kelininkus ant žemės
čiai turėtų aplinkkelį. „Nesitikiu 50 nuleido ministras R.Sinkevičius. –
mln.Lt. apvažiavimui, bet, žiūrint į Bet jeigu gautus pinigus nukreipsit
ateitį, galimos alternatyvos“, - kalbė- griovių šienavimui, druskos barsjo meras.
tymui ar duobių lopymui, o lėšų
„Pasikeitė aplinkkelio sąvoka. neįdėsit į infrastruktūros gerinimą,
- išklausęs mero pageidavimo, aiš- nieko apskritai negausit“.
kino ministras R.Sinkevičius. – Tai
tas kelias, kuris turi praeiti ne urbaKelio į Šovenių kaimą
nizuotomis teritorijomis tam tikru
neasfaltuos
kilometrų atstumu nuo miesto. Ar
tokias sąlygas atitiktų jūsų aplinkSavivaldybės vadovai kėlė ir opią
kelis? Nereikia apie aplinkkelį sva- rajono žvyrkelių asfaltavimo projoti. Transporto srautas nėra toks blemą. „Šoveniai, mano gimtinė, išdidelis per mano gimtąjį miestą, mirštantis kaimas. Ten dėti pinigus
kad jau dabar reikėtų to aplinkkelio. į asfaltą neapsimoka. Reikia žiūrėti,
Jei ruošiat aplinkkelį, žiūrėkit, kad kokios bendros perspektyvos“, žemė ten nebūtų išdalinta savinin- sakė R.Sinkevičius.
kams, o rezervuota, kad toje žemėje
Ministras išdėstė savo poziciją,
būtų mažiau elektros linijų. Planuo- kur pirmiausiai bus nukreipiami pise užsibrėžkit, kad nebūtų taip, kaip nigai žvyrkelių asfaltavimui: „Mano
Klaipėdoje – vidury kelio žemė pri- tikslas, kad kelias nebūtų „zebruovati“.
tas“, tai yra ne apie pėsčiųjų perėjas

kalbu, o apie tokius kelius, kur dalis
asfaltuota, dalis žvyrkelis, po to vėl
asfaltas, ir vėl žvyrkelis“.
Biržinės kelyje pinigai
metami į balą

ko nepadarysi. Vyrai, su žvyru turi
būti kelias tinkamai prižiūrimas,
aš daugiau nieko negaliu padaryti.
Kol tam keliui nerasime reikiamų
19 mln.Lt, turi būti lyginama žvyru,
kad būtų galima pravažiuoti. Jei nebus remonto, šis kelias taps nepravažiuojamas“.
Mero patarėjas A.Baura mėgino
porinti, kad gal Biržinės kelią galima
pradėti remontuoti etapais. „Svarbu
juk ten koją įkelti“, - ministrui gražbyliavo A.Baura. „Negudraukit...
Čia ne tas ministras su kuriuo kur
nors galima kojas įkelti“, - A.Baurai
atšovė susisiekimo ministras.
R.Sinkevičius prisiminė prieškrizinius laikus, kai kelių fonde
buvo daug pinigų, o susisiekimo
ministras rajonams juos siūlyte siūlydavo, bet ne visi tomis lėšomis
pasinaudojo. Juk ir dėl Biržinės
kelio rekonstrukcijos prieš kelerius
metus buvo žadėti milijonai. Juos
siūlė buvęs Kelių direkcijos vadovas V.Puodžiukas, bet mūsų rajono
Taryba, paakinta kai kurių visuomenininkų, Biržinės kelio rekonstrukcijos darbų atsisakė, sakydama, kad
tai yra paveldo objektas ir jis turi
būti išsaugotas toks, koks yra....

Biržinės kelio bendruomenės
Politinė valdžia kaip
atstove prisistačiusi mero patarėjo
ministro švarkas
Antano Bauros žmona Raimonda
Baurienė ministrui priminė apie tai,
Ministras R.Sinkevičius vardijo
jog į Susisiekimo ministeriją buvo
pristatyta net 500 gyventojų parašų valstybės prioritetus, kurioms sritims pirmiausiai
dėl šio kelio būbus
ieškoma
tinos rekonstruk...„Negudraukit...Čia ne pinigų. „Labai
cijos.
„Dabar
pinigai metami į tas ministras su kuriuo kur jautri socialinė
Reikės
balą. Pažvyruo- nors galima kojas įkelti“, - sfera.
jama, palijus iš A.Baurai atšovė susisiekimo pensininkams
grąžinti
prato žvyro pasida- ministras...
rastas pensijų
ro košė... Invesdalis. Toliau –
tuojama į laikinus kelio patvarkymus, bet padėtis strateginiai energetikos projektai...
nuo to negerėja. Jokio atsakymo iš Ir pagaliau krašto gynyba“, - aiškijūsų taip ir nesulaukėm“, - ministrui no R.Sinkevičius.
Mero patarėjas A.Baura svečio
priekaištavo R.Baurienė.
„Prisimenu tuos parašus..., - pra- teiravosi, ar kelių fondui nebus dididėjo savo kalbą R.Sinkevičius. – namos lėšos už degalų akcizus. MiMan užtenka ir penkių parašų, svar- nistras paaiškino, kad ši parama dibu teisinė bazė... Aš prašyčiau kelių dės nuo 55 iki 65 procentų. Tuomet
tarnybos tinkamai prižiūrėti šį kelią. A.Baura prabilo, jog rajono keliams
Bet nei šiais, nei kitais metais pini- pinigų gal būtų galima paimti ir iš kitos kišenės. „Politinė valdžia – kaip
gų jam nebus“.
Skiemonių seniūnas Stasys Ste- mano švarkas, su dviem kišenėm. Į
ponėnas pradėjo virkauti, kad Birži- vieną pinigų įdeda, iš kitos išima“, nės kelias kasmet prastėja... Rajono kad A.Baura neturėtų jokių iliuzijų,
Tarybos narys, socialdemokratas jam atkirto susisiekimo ministras.
Baigdamas susitikimą R. SinkeDainius Žiogelis pateikė baisų pavyzdį: „Prieš koloną mašinų prie- vičius sakė: „Susitikimas su jumis
kaba su mediena nuvirto...“. „Tai jau apsimokėjo. Aš jums pažadėjau
ką, jūs tą kelią norit visai uždaryt?, kad ir ne kažin kokius, bet pinigus.
- klausė R.Sinkevičius. - Nesu tų Ir dėl kitko „pasibėdavojot“, jeigu
žmonių priešas, bet be pinigų nie- nuo to lengviau pasidarė, ir gerai...“

užjaučia
Mirus ilgametei Andrioniškio bažnyčios choristei Marytei
Tamošiūnienei, gilią užuojautą
reiškiame saviesiems.
Urbanavičių ir Budreikų
šeimos

Mes negalime užpildyti Jūsų
netekties, bet norime pasidalinti Jūsų skausmu.
Nuoširdžiai užjaučiame Virgilijų BURNEIKĄ, mirus tėčiui.
Pirminės sveikatos
priežiūros centro
bendruomenė
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Tremtiniui žemės nedavė,
užsieniečiams pardavinėja

Lietuvoje dirvonuoja tūkstančiai hektarų žemės, tačiau jos gauti žemės ūkio produkcijai gaminti pavyksta ne visiems ūkininkams. 					
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
(Atkelta iš 1 p.)
Grąžino nulį litų

anksčiau jam buvo suteiktas ir juo
ieškovas naudojosi. Ieškovas ieškinyje nenurodė, taip pat nepridėjo
jokio dokumento, kuris patvirtintų,
kad paminėto 2,10 ha žemės sklypo
naudojimo teisės ieškovui būtų panaikintos ar apribotos. Todėl, iš ieškinio nėra aišku, ar ieškovas nori,
kad būtų jam suteiktas jo anksčiau
(o gal ir šiuo metu) naudojamas žemės sklypas, ar ieškovas reikalauja,
kad teismas įpareigotų Anykščių
rajono žemėtvarkos skyrių suteikti
kitą 2,10 ha žemės sklypą Peniankų kaimo teritorijoje, todėl ieškiniui
neduodama eiga ir nustatomas terminas pašalinti ieškinio trūkumus“.

1996 metais Anykščių apylinkės
agrarinės reformos tarnyba leido
X.Y. pirkti ne aukciono tvarka 2,10
ha žemės sklypą Pienionių kaime,
sumokant valstybės vienkartinėmis
išmokomis (investiciniais čekiais).
X.Y. sumokėjo 3 629 Lt. Vyras buvo
tikras, kad tuoj žemės sklypas jam
bus atmatuotas. Tačiau valdininkai
apsižiūrėjo, kad leidimą pirkti žemę
anykštėnui išdavė pažeidžiant įstatymus, todėl pirkimo – pardavimo
sutartis su juo nebuvo sudaryta.
Pasirodo, kad tuomet galioję teisės aktai draudė lengvatinėmis sąlygomis įsigyti žemę, jeigu pilietis
Advokatams per mažai
turėjo teisę atstatyti nuosavybę į
valstybė moka
ne mažesnį kaip asmeniniam ūkiui
suteiktos žemės sklypą (2 – 3 ha).
Kadangi X.Y. turėjo teisę į nemoX.Y. Anykščių rajono žemėtvarkos kamą valstybės teisinę pagalbą, jam
skyriui pateikė dokumentus apie buvo skirtas Anykščių advokatas
turėtą 3,75 ha žemę Kaišiadorių Darius Karvelis. „Jis, peržiūrėjęs
rajone, pageidaujant ją susigrąžinti mano dokumentus, pradėjo aiškinti,
lygiaverte natūra.
jog ši byla yra sudėtinga, esą valstyB u v u s i
bė jam už nemo...„Žemėtvarkininkai man kamas teisines
Anykščių žemėtvarkos skyriaus leido pirkti žemę, aš sumo- paslaugas mažai
vedėja Gražina kėjau beveik 4 tūkst.Lt, o moka, todėl jam
Burneikaitė
į
neapsimoka imman galiausiai nei žemės, tis šios bylos“,
anykštėno sąskaitą pervedė nei pinigų – kaip pasityčio- - „Anykštai“ panulį litų. Nes jimą į sąskaitą grąžino nulį sakojo X.Y.
pagal Vyriau- litų“...
Tada
vyrui
sybės nutarimą
paskyrė
kitą
„Dėl žemės readvokatą iš Uteformos vykdymo kaimo vietovė- nos – Eugenijų Karosą. „Šitas advoje“, piliečiams, užmokėjusiems už katas man taip pat pagiedojo analoparduodamą asmeninio ūkio žemę gišką pirmojo advokato giesmelę,
pagal mokamuosius pranešimus, bet vis dėlto sutiko perrašyti ieškinį
tačiau pagal galiojančius įstatymus teismui, pridurdamas, kad turi daug
neturintiems teisės pirkti asmeninio darbo ir ieškinio rašymas užtruks
ūkio žemės, apskrities viršininko ilgai. Taip ir atsitiko. Laukiau pusįsakymu, grąžinami sumokėti pini- metį...“, - atsiduso X.Y.
gai, o mokamuosiuose pranešimuose nurodyta valstybės vienkartinių
Teisėja pasiūlė nusipirkti
išmokų ir kitų tikslinių kompensaklausos aparatą
cijų suma nuliniu mokamuoju pavedimu pervedama į asmens investici2008 metais X.Y. bylą išnagrinėnę sąskaitą.
jo Utenos rajono apylinkės teismas.
Po tokio valdžios akibrokšto X.Y. Teisėja savo sprendime, kuriuo
neteko žado: „Žemėtvarkininkai atmetė X.Y. skundą dėl jau aukšman leido pirkti žemę, aš sumokėjau čiau nurodytų aplinkybių, vis dėlto
beveik 4 tūkst.Lt, o man galiausiai atkreipė dėmesį, kad kaltas buvo
nei žemės, nei pinigų – kaip pasity- ne tik X.Y. žemėtvarkininkams
čiojimą į sąskaitą grąžino nulį litų“.
nepranešęs apie turimą paveldimą
žemės sklypą, bet ir aplaidžiai dirTeisėjas ieškinio nesuprato
bo Anykščių žemėtvarkos skyriaus
specialistai. „Vyriausybės nutarimu
Vyras nutarė taip lengvai nepasi- buvo nustatyta, kad žemės sklypai
duoti ir ieškoti teisybės teismuose. parduodami tik nustačius ir paženBuvęs Anykščių rajono apylinkės klinus vietovėje jų ribas, parengus
teismo teisėjas Saulius Zajarskas, sklypų ribų planus ir šiuos sklypus
gavęs X.Y. prašymą įpareigoti įbraižius žemės kadastro žemėlaAnykščių rajono žemėtvarkos sky- pyje, o apskrities valdytojui nustarių suteikti 2,10 ha žemės sklypą tyta tvarka leidus pirkti naudojamą
Peniankų kaime, priėmė nutartį, arba suprojektuotą žemės sklypą,
kurioje rašoma: „Iš prie ieškinio parengiamas mokėjimo pranešimas
pridėtų raštų matyti, kad ieškovui ir žemės pirkimo – pardavimo subuvo leista pirkti 2,10 ha asmeni- tartis. Kaip matyti, žemėtvarkininnio ūkio žemės sklypą, kuris jau kams buvo privalu atlikti tam tikras

procedūras, tačiau jie ieškovui, pažeidžiant nustatytą tvarką, išdavė
leidimą pirkti žemę ir sumokėti preliminarią žemės sklypo kainą“, - rašoma Utenos rajono apylinkės teismo sprendime, kuriame be kita ko,
atkreiptas dėmesys, jog dar 1997
metais X.Y. kreipėsi pagalbos į Seimo narę Rasą Juknevičienę, kuri
vyriškiui paaiškino, kad jam nereikia išsipirkti asmeninio ūkio žemės,
nes jis turi teisę atkurti nuosavybės
teises ir patarė atsiimti įmokėtus pinigus, nes „kitaip jie prapuls“.
X.Y. piktinosi bylos nagrinėjimu.
„Teisėja su mano advokatu susėdo
toliau nuo manęs ir kalbėjo negarsiai. Aš nesupratau, kas sakoma,
todėl paprašiau teisėjos kalbėti šiek
tiek garsiau. Ji man atkirto: „Tau
nebūtina girdėti, turi advokatą. O jei
negirdi, įsigyk klausos aparatą...“

aiškino, kokių faktinių aplinkybių
teismas nevertino ar jas įvertino
netinkamai, kokias procesines ar
materialinės teisės normas teismas
aiškino ar taikė netinkamai ir tai sąlygojo neteisėto sprendimo priėmimą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad
teismas klausydamasis baigiamųjų
kalbų buvo atnaujinęs bylos nagrinėjimą ir suteikė galimybę ieškovui
bei jo atstovui papildomai nurodyti
jų manymu svarbias aplinkybes ar
faktus, kurie gali turėti reikšmės bylos išsprendimui, tačiau jokių papildymų nebuvo pareikšta“.
„Po kurio laiko klausausi radijo ir
girdžiu, kad vienas Panevėžio apygardos teismo teisėjas galimai paėmė kyšį automobilio padangomis,
„kilbasa“. Įbėgu į kambarį, pasiimu
savo sprendimą ir žiūriu – „akurat“
tas teisėjas nagrinėjo ir mano bylą.
Tačiau aš taip nuo pat tremties esu
išauklėtas, todėl niekam kyšių – nei
advokatams, kurie skundėsi mažai
gaunantys iš valstybės, nei teisėjams, kuriuos galima papirkti viskio buteliu ar „kilbasa“ – nereikia
duoti: visi turi dirbti savo darbą už
jiems mokamą atlyginimą“, - įsitikinęs, jog bylas pralaimėjo tik todėl, kad teisininkams nedavė kyšio,
„Anykštai“ kalbėjo X.Y.
Prašė 10 tūkst.Lt žalos
atlyginimo

Utenos rajono apylinkės teismo
neprašęs atlyginti patirtą žalą, X.Y.
Iš Utenos rajono apylinkės teismo Panevėžio apygardos teismui advosprendimo supratęs, jog žemės pir- kato E.Karoso parengtame apeliakimo – pardavimo istorijoje kaltas ciniame skunde savo ranka prirašė:
yra ne tik jis, bet ir procedūras pa- „Nesant galimybės įteisinti mano
žeidę Anykščių žemėtvarkininkai, nupirktos 2,10 ha žemės sklypo pirX.Y. buvo įsitikinęs, kad šis teis- kimo – pardavimo sutarties, prašau
mo sprendimas neteisingas, todėl teismo priteisti man padarytą matejį apskundė Panevėžio apygardos rialinę žalą 10 tūkst.Lt“.
„Bylos nagrinėjimo apeliacine
teismui.
tvarka
ribas
„Nuvažiavau
...Tačiau aš taip nuo pat sudaro apeliaį bylą Panevėskundo
žyje.
Sėdžiu tremties esu išauklėtas, cinio
vienas salėje ir todėl niekam kyšių – nei faktinis ir teilaukiu. Po kurio advokatams, kurie skundėsi sinis pagrindas
bei absoliučių
laiko pro duris
mažai gaunantys iš valsty- sprendimo negaateina trys teisėjai kartu su bės, nei teisėjams, kuriuos liojimo pagrindų
mano advokatu galima papirkti viskio bute- patikrinimas.
E.Karosu. Man liu ar „kilbasa“ – nereikia Apeliaciniame
teisme negalima
net nedavė pasi- duoti...
kelti reikalavisakyti ir išdėstyti
mų, kurie nebusavo argumentų.
Kai tik aš išsižiojau, teisėjas mane vo pareikšti nagrinėjant bylą pirmos
nutraukė, teigdamas, kad byloje instancijos teisme, todėl apeliacinio
yra visa reikiama medžiaga ir jiems skundo reikalavimas, kad nesant
viskas aišku. Tačiau pakraupau, kai galimybės sudaryti žemės pirkimo
gavau teismo nutarimą. Jame buvo – pardavimo sutarties, priteisti ieškoparašyta, kad bylos nagrinėjimo vui 10 tūkst.lt jam padarytai materiametu nei aš, nei mano advokatas linei žalai atlyginti, negali būti svarspasisakyti nenorėjo. Kaip gi tai?“, tomas“, - nusprendė teisėjų kolegija.
- teisingumo vykdymu mūsų šalyje
Prezidentės prašė kreiptis
piktinosi anykštėnas.
į Aukščiausiąjį teismą
Atmetęs X.Y. skundą, Panevėžio apygardos teismas konsAnykštėnas X.Y., praradęs bet
tatavo: „Apeliaciniame skunde
teigiama, kad pirmosios instan- kokią viltį rasti teisybę teismuose,
cijos teismas neištyrė visų bylos parašė laišką Lietuvos prezidentei
aplinkybių,nebuvo atskleista bylos Daliai Grybauskaitei, prašydamas,
esmė, todėl teismo sprendimas turi jog prezidentūros teisininkai išnabūti panaikintas ir priimtas naujas grinėtų jo situaciją ir pagal galimysprendimas, įpareigojantis atsako- bes kreiptųsi į Aukščiausiąjį teismą.
„Dėkojame jums už laišką, adrevą (Utenos apskrities viršininko
administraciją – red.past.) tenkinti suotą respublikos prezidentei Daliai
ieškinyje keliamus reikalavimus. Grybauskaitei, su kuriuo įdėmiai
Nei apeliaciniame skunde, nei by- susipažinome. Šalies vadovei vilos nagrinėjimo teismo posėdyje sada rūpėjo ir rūpi, kaip gyvena
apeliacine tvarka, nei ieškovas, nei Lietuvos gyventojai ir su kokiomis
jo atstovas nekonkretizavo ir nepa- problemomis jie susiduria. NuoširKolegija neleido pasisakyti

džiai apgailestaujame dėl to, kad
jums teko patirti daug sunkumų
savo gyvenime...kaip bebūtų gaila,
tačiau mes neturime galimybių už
jus pateikti prašymą ir kitus dokumentus Lietuvos aukščiausiajam
teismui. Teisminius dalykus turite
tvarkyti pats su advokatų pagalba.
Jeigu jūsų netenkina advokato paslaugos, visada turite galimybę jį
pakeisti. Kartu norėtume paaiškinti,
kad teismai ir prokuratūra yra nuo
nieko nepriklausomi ir veikia pagal
įstatymą, todėl bet koks Respublikos prezidentės bandymas suteikti
prašomą pagalbą ar paramą reikštų
kišimąsi į teismų ar prokuratūros
veiklą, taip būtų pažeistas jų nepriklausomumas. Sutinkame, kad Lietuvos teismų veikloje esama esminių problemų, kurios lemia žymius
jų darbo trūkumus. Neabejotina,
kad tokia situacija nėra priimtina, ir
būtina ieškoti priemonių susidariusiai padėčiai pakeisti. Taip pat norėtume patikinti jus, kad Respublikos
prezidentė, susipažinusi su padėtimi
Lietuvos teismų sistemoje, prokuratūroje ir kitose teisėsaugos institucijose, taip pat asmenų skundais,
kuriuose kritikuojama teismų ar
prokuratūros veikla, siekia esminių
reformų Lietuvos teismų sistemoje.
Labai tikimės, kad jums pavyks išspręsti visas jūsų problemas ir, naudodamiesi proga, norime palinkėti
stiprios sveikatos, tvirtybės bei kuo
geriausios kloties“, - 2010 metais
anykštėnui laiške rašė Prezidentūros
Asmenų aptarnavimo ir dokumentų
valdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja Asta Bogušienė.
Į referendumą žadėjo
net šliaužti...
Anykštėnas X.Y. piktinasi, kad
Lietuvos gyventojai nėra visiškai pilietiški ir sužlugdė referendumą dėl
žemės pardavimo užsieniečiams.
„Kai aš sužinojau, kad rengiamas
referendumas, iškart apsisprendžiau
jame dalyvauti ir pasisakyti už tai,
kad žemė nebūtų parduodama užsieniečiams. Galvojau, jeigu negalėsiu nueiti į balsavimo apylinkę,
tai šliaužte šliaušiu, kad įvykdyčiau savo pilietinę pareigą. Balsavime dalyvavo visa mano šeima,
bet dauguma rinkėjų referendumą
ignoravo, - bėdojo X.Y. – Niekaip
nesuprantu situacijos, kai man, Lietuvos piliečiui, tremtiniui, gabalėlio
žemės valstybė nepardavė, o užsieniečiai ją galės pirkti...“
Nacionalinės žemės tarnybos
Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios
specialistės Aldonos Jakavonienės
duomenimis, nuo šių metų gegužės
1 dienos, kai baigėsi draudimo parduoti žemę užsienio piliečiams, jos
įsigyti Šalčininkų rajone panoro tik
vienas užsienietis. Patenkinus visus
prašymus dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir valstybinės žemės ūkio
paskirties pirkimo, Lietuvoje bus
apie 87 tūkst. ha valstybinės, ateityje galimos parduoti žemės.
X.Y. 2004 metais atkurtos nuosavybės teisės į 0,56 ha žemės sklypą
Peniankų kaime, į 2,86 ha miško
sklypą Šeiminiškėlių kaime, 2002
metais – į 0,35 ha sklypą Peniankų
kaime, o 2004 metų valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties
pagrindu už investicinius čekius
X.Y. įgijo nuosavybės teises į 0,30
ha žemės sklypą Peniankų kaime.
„Niekaip nesuprantu, kad 0,30 ha
žemės už investicinius čekius galėjau nusipirkti, o jau 2,10 ha ne?
Kita vertus, jeigu nepardavė žemės,
tai kodėl man sumokėtų pinigų negrąžino“, - neatsakytus klausimus
savyje iki šiol nešiojasi X.Y.
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Grikiapeliuose jau nebekepa
grikių duonos...

Evaldas iš Vilniaus savo sesers aplankyti į Grikiapelius atvažiavo su dukrele Austėja.
(Atkelta iš 1 p.)
Sužavėjo grikių duona...

kruopštumo, meninio sugebėjimo
reikalaujantys darbai. Ji meistriškai išsiuvinėjo vėliavose Svėdasų,
Kurklių, Anykščių ir kitų vietovių
herbus.

Buvęs pradinės mokyklos pastatas perduotas naudoti Grikiapelių bendruomenės kultūros centrui.
šešiolika šeimų.
Grikiapelių gatvėje abipus kelio
išsidėstę individualūs namai. Dauguma sodybų tvarkingos, rūpestingai
prižiūrimos, skendi želdiniuose, gėlynuose. Šia gatve galima nuvažiuoti
ir iki kaimo kryžiaus, stūksančio ant
kalnelio. Tas kryžius galulaukėje stovėjo ties vadinama „ Prūso liepa“, po
kuria , kaip pasakojama, XX a. pradžioje sėdėjo gimtinėje apsilankęs
visuomenės veikėjas, bankininkas
Adomas Prūsas ir jo svečias tautos
patriarchas dr. Jonas Basanavičius.
Prieš penkiolika metų kryžius restauruotas ir atstatytas (autoriai Stasys ir
Remigijus Aleksandravičiai).

Pasakojama, kad šioje vietovėje
gyvenę žmonės augino grikius, iš
kurių kepė labai gardžią duoną. Matininkas, pavaišintas sodiečių duoBuvusią mokyklą primins
na, vadinama „grikių boba“, buvo
Mokyklos gatvė
sužavėtas jos skoniu ir nusprendė tą
vietovę pavadinti Grikiapeliais. Dar
Grikiapelių ir Mokyklos gatvių
kai kas pasakoja, kad kaimo pava- sankirtoje stūkso Anykščių „rajkodinimas sudarytas iš dviejų žodžių: opsąjungai“ priklausanti parduotuvė,
„grikiai“ ir „pelai“, esą, šiose vieto- kurioje netrūksta pirkėjų. Neaplenvėse gerai derėjo grikiai, tačiau juos kia Grikiapelių ir autoparduotuvės,
kuliant pribyrėdavo daug pelų...
užsukančios keletą kartų per savaitę.
Istoriniai šaltiniai byloja, kad Mokyklos gatvėje stūkso ir mūrinis
XIX a. pabaigobuvusios pradije kaime gyveno
nės mokyklos
...„ Prūso liepa“, po ku- pastatas. Nors
bežemis
„daKaimas, neišsiskiriantis
raktorius“ Pra- ria, kaip pasakojama, XX a. mokykla veikė
iš kitų...
nas Kaminskas, pradžioje sėdėjo gimtinėje Grikiapeliuose,
carizmo laikais apsilankęs visuomenės vei- bet kažkodėl ji
Grikiapeliuose gyvenančią seserį
slapta šiame bei kėjas, bankininkas Adomas vadinosi Pauriš- aplankyti atvykęs ir savo pavardės
kituose apylinkių pradine moPrūsas ir jo svečias tautos kykla. Dar visai nepanorėjęs sakyti Vilniuje autokės kaimuose
matikos projektų vadovų dirbantis
vaikus
mokė patriarchas dr. Jonas Basa- neseniai, smar- Evaldas, vaikštinėjantis su dukrele
lietuviško raš- navičius...
kiai sumažėjus Austėja, „Anykštai“ tvirtino, kad šis
to. Tie mokslai
vaikų skaičiui, kaimas niekuo neišsiskiria iš kitų.
jam baigėsi liūdnokai, nes slapta Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto Jeigu nebūtų problemos su darbais,
mokykla (tiesa, ne Grikiapeliuose, gimnazijos Pauriškių skyrius buvo daugiau žmonių čia sugrįžtų, apsibet kitur) buvo susekta, kratos metu panaikintas. Uždarytos mokyklos gyventų, įsikurtų. Dabar jaunimas,
konfiskuota nemažai lietuviškų pastatas perduotas Grikiapelių ben- baigęs mokslus, išvažiuoja, tik trumknygų, o Kauno gubernatorius „da- druomenės kultūros centrui, taigi, pam artimųjų aplankyti pargrįžta.
raktoriui“ skyrė solidžią piniginę naujus šeimininkus turinčio statinio Patraukia žmonės ir į užsienį. Taip
baudą...
niekas neniokoja, buvusi mokykla ir mažėja kaime gyventojų. Pasak
1926 metais Grikiapeliuose pra- toliau tarnauja grikiapeliečių porei- Evaldo, jis dažnai seserį aplanko ir
dėjo veikti pradinė mokykla, viena kiams.
gerai mato, kaip čia žmonės gyvena,
pirmųjų šiose apylinkėse, vėliau
Toje pat gatvėje yra ir trys daugia- kuo verčiasi. Kas kaip sugeba, tas
perkelta į Pauriškes.
bučiai namai. Du tokie dviaukščiai taip ir sukasi iš padėties. Vieni susi1941 metais ir po Antrojo pa- mūrinukai buvo pastatyti apgyven- randa darbus ir į juos važinėja, kiti
saulinio karo iš Grikiapelių buvo dinti Vikonių plytinės darbuotojus, vasarą uogauja, grybauja, parduoda
ištremta į Sibirą net 21 asmuo. Po- dar vienas daugiabutis iškilo kolū- miško gėrybes ir taip užsidirba prakario metais buvo išžudyta kelios kiečių šeimoms. Šiuo metu trijuose gyvenimui. Yra gaunančių pašalpas.
šeimos bei pavieni kaimiečiai, 1950 daugiabučiuose namuose gyvena Yra labai darbščių, padorių šeimų,
metais kaime žuvo partizanų ryšininkė Zosė Baronaitė iš Vikonių.
1949 metų rudenį kaimas įjungtas į įsteigtą „Aušros“ kolūkį, vėliau, stambinant ūkius, priklausė
K. Požėlos, K. Vorošilovo, „Jaros“
kolūkiams. Nuo 1974-ųjų iki kolūkmečio saulėlydžio Grikiapeliai
priklausė stambiam Svėdasų kolūkiui.
Grikiapeliuose gimė visuomenės
veikėjai prieškario Lietuvos banko
kūrėjas, ekonomistas- finansininkas
Adomas Prūsas, inžinierius Jonas
Prūsas.
Nūnai Grikiapelius garsina tautodailininkė, talentinga siuvėja EgiSovietmečiu, kai dar veikė Vikonyse plytinė ir gyvavo kolūkis,
dija Miškinienė, kurios rankoms
Grikiapeliuose buvo pastatyti trys daugiabučiai namai.
paklūsta sudėtingiausi, didelio

yra ir pritinginčių, girtaujančių žmonių.
„Grikiapeliai gražus kaimas, geri,
vieningi žmonės čia gyvena“,- sakė
sutikta pas dukrą einanti Marija
Barauskienė. 28 metus plytinėje išdirbusi iki išėjimo į pensiją moteris
piktinosi, esą, valdžia su visokiomis
išmokomis, pašalpomis atpratinusi
žmones nuo darbo. Reikia tik norėti
ir darbų galima susirasti...
„Vargas, ne gyvenimas“
Po ąžuolu ties daugiabučiu namu
sėdėjusi ir rankoje laikiusi mobilųjį
telefoną moteris pasisakė laukianti
telefono skambučio iš Anglijoje gyvenančios dukros. Aldona Medvedeva prisistačiusi pašnekovė guodėsi,
kad toks varganas gyvenimas, bedarbystė paskatino jos dukros šeimą
ieškoti laimės užsienyje. Išvyko ten
dukra su vyru ir išsivežė penketą
vaikų.
„Jeigu būtų čia buvę darbo ir uždarbio, argi būtų reikėję jiems ten
važiuoti? Vaikai būtų lankę mokyklas Svėdasuose ir Anykščiuose, o
dabar mokosi Anglijoje. Tad, nėra ko
stebėtis, kad Lietuvoje klasėse mažėja vaikų ir reikia uždarinėti mokyklas.“,- atviravo moteris. Pasak jos,
žentas įsidarbino žemės ūkyje, dukra
kol kas nedirba, rūpinasi vaikais, bet
gauna pašalpas. Jų vaikai, nors mokytis tenka anglų kalba, patenkinti,
gerai mokosi.Viena anūkė ateinančiais metais baigs mokyklą ir toliau
ten studijuos koledže.
„Buvo labai gerai, kai Vikonyse
veikė plytinė. Visi turėjome darbus,
pastovų atlyginimą. Išdirbau net
trisdešimt metų plytinėje, o pensiją

Dukros aplankyti atėjusią
Mariją Barauskienę kieme
pirmiausia pasitiko mielas
šunelis.
gaunu mažą. Plytinė seniai nebeveikia, beveik virtusi griuvėsiais. Kiek
žmonių liko bedarbiais? Vargas, ne
gyvenimas dabar... Su vyru turime
daržiuką, laikome karvę, telyčią,
šiaip taip verčiamės. Gaila žiūrėti
į sūnų - bedarbį, dukra su vaikais
irgi vargsta. Ir ji ateityje tikriausiai
važiuos į užsienį“,- kalbėjo pašnekovė. Ji prisiminė, kad į Grikiapelius
atvažiavo kartu su tėvais, nes jos tėvelis Povilas Indulis buvo paskirtas
viršininku į plytinę. Aldonai tuomet
ėjo devyniolikti metai. Apsigyveno
su tėvais, paskui apsivedė, niekur iš
čia nepabėgo. Rodydama į šalia daugiabučio namo augantį ąžuolą, tvirtino, kad medelį pasodino, kai gimė
sūnus. Taigi, dabar tam ąžuolui jau
43 metai!
Vietoj romano- vos keletas
nerišlių sakinių
Grikiapeliuose sutikau ir keletą
tokių žmonių, kurie su žurnalistu
vengė bendrauti, kategoriškai atsisakė kalbėtis, nenorėjo fotografuotis, dangstė veidą rankomis ar
apsiaustu, netgi nežinia dėl kokios
priežasties bėgo tolyn, slėpėsi už
pakelės krūmų ir pan. Kai kurie
gerokai įsilinksminę, nuo „bambalinio“ alaus ar vynelio įraudusiais
veidais, atvirkščiai, labai norėjo
kalbėti, atsirauti, tačiau tai buvo
tik girtų žmonių veblenimai. Ypač
įsiminė vienas vyrukas, spaudęs už
rankos ir tvirtinęs, jos gali apie savo
gyvenimą ir Grikiapelius papasakoti tiek, kad užteks visam romanui.
Tačiau, ilgokai pabendravęs, teišgirdau iš jo lūpų tik keletą sunkiai
suprantamų, nerišlių sakinių.

Kadaise Vikonių plytinė šimtams žmonių buvo „motina- maitintoja“, o dabar niekam nereikalingi, neprižiūrimi pastatai virsta
griuvėsiais. 				
Autoriaus nuotr.
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Anykščių kraštą aplankyti kvietė
jau tarpukario leidiniai

Raimondas GUOBIS

Į mūsų kraštą masiškai keliaujant kultūros bei gamtos paminklų, muziejų lankytojams bei pramogautojams, Anykščiuose atsiranda poreikis informacinės, turistams skirtos literatūros. Dažną
į Anykščius privilioja vykusi reklama, kuri keliaujantiems skirtuose leidiniuose pradėta spausdinti jau tarpukariu.

Kuklūs bet naudingi tarpukario laikų turistiniai vadovai po
Lietuvą.
Muziejuje saugomoje didelio kelionių mylėtojo ir turizmo Anykščių
krašte skatintojo, rašytojo Antano
Žukausko - Vienuolio bibliotekoje
suradau dvi tarpukario laikų knygeles, kviečiančias keliauti ir reklamuojančias žymesnes Lietuvos vietas.
Kaune 1930 - iais Vytauto Didžiojo metais išspausdintame pirmuoju
numeriu pažymėtame Turizmo sąjungos leidinyje „Pamatykime Lietuvą“ gausu iliustracijų, naudingos
informacijos, patarimų, supažindinama su gražiausiomis šalies vietomis.
Ypatingas to meto rašymo stilius:

rezonansas

„Šventosios slėnis daug kuo panėši į
Nėries, tik Šventosios vanduo daug
skaistesnis ir jos pakraščiais pasitaiko daugiau kvapsnių, lygių pievų.
Anykščiai nereikalingi gyrimo... Čia
Šventosios vandenų skaidrumas ir
vėsumas, švarūs, sakingi pušynėliai
sudaro stačiai idealią vietą vasaroti.
Paskutiniuoju laiku aplink Anykščius statoma vis daugiau vasarnamių,
suvažiuoja vis daugiau vasarotojų iš
didesnių vietų“. Taip skirsnyje „Kurortai ir vasarojimo vietos“ kartu su
Birštonu, Palanga, Nida, Juodkrante,
Smiltyne, Antaliepte, Zarasais, Smar-

done ir kitomis vietovėmis minimi ir riumi, kelionės suskirstytos į vasaros
Anykščiai. Rašoma, kad iš Kauno į ir žiemos bei mokyklų iškilomis.
Anykščius patogiausia atvykti auto- Įžangoje ir Lietuvos prezidento Anbusu, o štai kelionė traukiniais per tano Smetonos žodis, pastebėjimai,
Radviliškį gerokai ilgesnė. Įdomu, kad kiekviena kelionė po Lietuvą
kad tuo metu, matyt, anykštėno žydo susipažįstant su jos gamta ir senoautobusu keliovės paminklais
nė iš laikinosios
naudinga ypač
...Čia Šventosios vande- jaunuoliui „išsostinės į mūsų
mietą kainavo nų skaidrumas ir vėsumas, eitų geran jo
tikrai nepigiai švarūs, sakingi pušynėliai sveikatai ir jo
- net 15 litų, o sudaro stačiai idealią vietą dvasiai...“
štai kitos komSkaitytojams
vasaroti...
panijos bilietai
siūloma mūsų
buvo
gerokai
krašte aplankyti
pigesni: iš Kauno į Kavarską tik 8 Debeikius, Anykščius ir Svėdasus.
litai. Anykščiuose buvo 5 turistams Rašoma, kad geležinkeliu iš Utetinkami viešbučiai ir dar daug priva- nos lengvai pasiekiamas Debeikių
čių namų. Gyvenimas juose kainavo bažnytkaimis, kur bažnyčioje „ran3 - 4 litus parai, o dar ir maitinantis dama labai įdomūs medžio išpjaustekdavo mokėti jau 9 - 10 litų. Reko- tinėjimai atlikti prancūzų karininko
menduojama aplankyti Anykščių ši- pasilikusio Lietuvoje traukiantis
lelį ir Puntuko akmenį, o informaciją Napoleono armijai“. Minima Ruteikė Turizmo sąjungos įgaliotinis - bikių ežeras su salomis ir rūmų
Anykščių valsčiaus savivaldybė.
griuvėsiais (?), vyskupo Antano
Siūlomuose turistiniuose maršru- Baranausko klėtelė, į pietus palei
tuose iš Kauno automobiliais arba Šventąją žaliuojantys Anykščių
„touring omnibusu“ siūlomos ir dvi šilelio pušynai ir Puntuko akmuo.
kelionės aplankant Anykščius. Tai Svėdasų krašte - Juozo Tumo kelionės į Zarasų ir Biržų kraštus, Vaižganto gimtinė Malaišių kaime,
iš kurių sugrįžtant važiuojama pro Kraštų šilelis, Taurakalnio piliamūsų miestą. Vakarietiškas dvelks- kalnis, kurį 1910 metais kasinėjant
mas - numatomi priešpiečiai vadina- buvo rasta kovoje žuvusio vado
mi „luanchu“.
Brinderio palaikai, Kartuvių kalnas,
Turistų vadove siūlomos kelionės kur baudžiavos laikais kardavo nudar ir garlaiviu Nemunu ir arkliais sikaltėlius. Siūloma pasimėgauti Japo Nidą.
ros upės ir Jaro, Alaušo bei Beragio
Karolio Dineikos ir Jurgio Do- ežero teikiamais malonumais.
vydaičio parengtoje ir 1935 metais
Aprašytas ir vandens maršrutas
Kūno Kultūros Rūmų išleistoje nedi- Šventąja, pažymint jos intakus, vandelėje vos 1 litą kainavusioje knyge- dens malūnus, „Lašinkos“ rėvą, Anlėje „Keliaukime po gimtąjį kraštą“ drioniškio ir Kavarsko keltus, taip
ypač daug patarimų keliaujantiems, pat Kavarske esančios mineraline
supažindinama su kelionių invento- versmes.

Kas atsirado anksčiau: svėdasiškiai
ar kiaulės?

(Vidmantas
ŠMIGELSKAS
„Kiaulės laimi prieš žmones“,
„Anykšta“ 2014- 08-09).
Skaitant apie problemas dėl
svėdasiškius dažnai kamuojančio
kiaulių komplekso skleidžiamų
nemalonių kvapų, nustebino ir prabilti paskatino keistas mūsų mero
Sigučio Obelevičiaus komentaras.
Kuo toliau, tuo labiau keisti tampa
šio, daugelio anykštėnų simpatijas
bei pasitikėjimo pelniusio politiko,
pareiškimai, kai tik iškyla rimtesnė
problema, tai ir iškyla ir sunkumai,
kaip, kad buvo verslininkams Daujočiuose statyti krematoriumą. Šį

kartą jis pasakė, kad dėl smarvės
keliamų nepatogumų kalti patys
verslininkai, mat sodybas įsirengė
netoli kiaulidės... Galima pagalvoti, kad pirmiausia prie Svėdasų įsikūrė kiaulės, o tik po to apsigyveno
žmonės.
Kas gi tie besiskundžiantys verslininkai, kaimo turizmo savininkai - kolonistai ar kokie ateiviai,
sumanę įsikurti kiaulių užgyventoje teritorijoje. Jie gi pasigėrėtini
piliečiai ir visuomenės nariai, sugrįžę į protėvių žemę, panorę čia,
o ne kur kitur kurti, gyventi ir taurinti bei gražinti šią žemę. Petras

Baronas - kaimo turizmo sodybos
„Barono vila“ Butėnuose kūrėjas tremtinių sūnus, pats gimęs Sibire,
savo sumanumu ir kruopščiu darbu
vėl įsikūręs senelių žemėje, iš kurios kadaise sunaikinę sodybą išvarė svetimieji. Turizmo sodybos ant
Alaušo kranto savininkė Inga Kilienė taip pat sugrįžo iš miesto ir su
šeima įsikūrė pastatytoje, Svėdasus
reprezentuojančioje turizmo sodyboje „Želvytė“. Šie ne tik verslu,
bet ir visuomenės gyvenimu ir problemomis besidomintys žmonės,
aktyvūs piliečiai ir, manau, dauguma svėdasiškių iš tiesų nori, kad

Svėdasų apylinkės būtų jaukios ir
patrauklios ir nuolat čia gyvenantiems ir paviešėti, pailsėti norintiems. Beje, pastarosiomis dienomis miestelyje jaučiama ypatingai
stipri smarvė ir beveik kasdien.
Dar viena problema, kad nei žemesnioji, nei aukštesnioji valdžia
nesugeba pagelbėti užmegzti tarp
visuomenės ir kiaulių komplekso
atstovų normalaus dialogo, kaip
būtų galima tą problemą spręsti,
kaip sumažinti tų nemalonių kvapų
sklaidą, trūksta ir viešumo – žinojimo, ar gali būti kitaip.
Raimondas GUOBIS

negražina gyvenimo - tiesiai ir apie viską!
„Anykštos“ prenumerata

nuo 13,36 Lt / 3,87 EUR

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.

Elektroninė prenumerata - perpus pigiau!

1 mėn. - 10 Lt / 2,90EUR.

kampas

Apie
turtus

Linas BITVINSKAS
Kas nenori būti turtingas? Turbūt daugumas neatsisakytume
turto. Nežinau, kiek patikima informacija, bet pakankamai įdomi,
kurią radau apie tai, kaip kasdieniniai mūsų įpročiai lemia, kad netampame turtingi.
Taigi, išskiriama septyni įpročiai, kurie paverčia mus vargšais.
1.Įprotis gailėti savęs. Neturtas
prasideda nuo nuolatinio savęs
gailėjimo ir nuolatinio savo nepavykusio gyvenimo apverkimo.
Gailestis sau – beveik garantuoja
mažai apmokamą darbą ir pilką
egzistavimą.
2.Įprotis viską taupyti. Jei parduotuvėje pirmiausia ieškote
išpardavimų, jei galvojate, kad
kolegos gauna daugiau, o dirba
mažiau, niekam neskolinate, greičiausiai neturto įpročiai jau giliai
jumyse.
3. Įprotis viską vertinti pinigais.
Tik biednystei užprogramuoti
žmonės galvoja, kad jų laimė priklauso nuo pinigų kiekio. Beje, sociologai sako, kad tik biedniokai,
paklausti apie tai, ko jiems reikia,
kad būtų laimingi, ima vardinti
materialines vertybes.
4. Įprotis panikuoti, kai baigiasi
pinigai. Pasiturintys žmonės supranta, kad pinigai tėra laikinas
dalykas, vieną dieną jų gali nelikti,
kitą – atsirasti.
5. Įprotis išleisti daugiau, negu
uždirbi.
6.Įprotis dirbti nemylimą darbą.
Teigiama, kad žmonės, kurie dirba
nemylimą darbą, potencialiai pasiruošę skurdui ir nesėkmėms.
7. Įprotis laikytis atokiau nuo
giminaičių. Ypatingai puikūs nevykėliai išeina iš tų, kurie nusisuka nuo savo šeimos. Taip, šeima kartais nervina, bet pasaulio
turtuoliai savo šeimas saugo kaip
savo paties akį.
Tai tiek, išvadas pasidarykite
patys. Beje, manęs neklauskite, ar
turiu kokius įpročius. Nesakysiu.

SKELBIMAI

perka
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.
Brangiai - mišką su žeme arba
išsikirsti.
Tel.: (8-604) 84051,
(8-605) 12103.

Brangiai - mišką išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas.
Tel.: (8-682) 18972,
(8-600) 63820.
Automobiliai,
žemės ūkio technika
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Gyvuliai
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: telyčias,
karves, bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka priedus. Patys
išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.

Kombainus, traktorius, autobusus, automobilius, įvairią techniką,
metalo laužą, elektros variklius.
Tel. (8-633) 60143.

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

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

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

Statybinės medžiagos
Šiferį.
Tel. (8-619) 66629.
Žemės ūkio produkcija
Mažais, dideliais kiekiais - rugius, kvietrugius. Atsiskaito iš karto, išsiveža.
Tel. (8-633) 95657.

PERKA KVIEČIUS, GRIKIUS,
RUGIUS.

Didesnį kiekį galime pasiimti patys.

Tel. (8-611) 44130.

PERKAME ĮVAIRŲ
MIŠKĄ

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

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

UA B „ B OVA R I S “

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 16,00 Lt / 4.63 EUR /kg,
belgų telyčaites 11,70 / 3.39 EUR Lt /kg.
juodmargius buliukus 6,20 Lt / 1.80 EUR /kg.
Tel. (8-678) 00255.

Įmonė - arklius, karves, bulius,
telyčias. Moka priedus.
Tel. (8-622) 09326.
Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

įvairūs
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo
mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
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.
Remonto darbai
Paruošiame dažymui, dažome
stogus, namų fasadus, sodo namelius.
Tel. (8-679) 88635.

Iš nuotraukos
darome portretus laidotuvėms
(iki A4 formato).
Nuotraukos su
rėmeliais
kaina – 35 litai/
(10,14 EUR).
UAB „Anykštos redakcija“
(Vilniaus g. 29,
Anykščiai),

Dovanoja
Didelį sargų jauną šunį gyvenantį lauke.
Tel. (8-617) 76838.

Vykdome papildomus
VAIRUOTOJŲ MOKYMUS,
pažeidusiems kelių eismo taisykles.
Mokymai vyks rugsėjo 6 d. adresu: Taikos g. 9, Rokiškis,
UAB „Jonroka“. Registracija tel. (8-657) 68156.

siūlo darbą
REIKALINGAS
EKSKAVATORININKAS.
Darbas su hidrauliniu vikšriniu
ekskovatoriumi.
Tel. (8-698) 46745.

A, B, BE, C, C+CE, CE kategorijų kursai.
Teirautis tel. (8-657) 72987, www.jonroka.lt
Renkamės rugsėjo 4 dieną 17 val. Liudiškių g. 29 UAB
„Jonroka“ Taip pat rengiame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET. Registracija tel. (8-657) 68156.

gimė

Kavarsko seniūnijoje
Vladislovas ŽUKAUSKAS, gimęs 1935 m., mirė 08 31
Kirutė DUNAJEVAITĖ, gimusi 1940 m., mirė 09 03
Troškūnų seniūnijoje
Gintautas USAS, gimęs 1966 m., mirė 08 29

Braškių daigus.
Tel. (8-673) 46078.

Kuras
Malkas.
Tel. (8-633) 56477.
Malkas kaladėmis, atraižas. Turi
supjautų, veža į rajonus.
Tel. (8-693) 83102.

Išvalytus žieminius kviečius
„Arktika“, gerai peržiemojo šią žiemą
- 800 Lt/231,70 (EUR) + PVM; žolių
sėjamąją - 500 Lt /144,81 (EUR);
5 metų arklį - 2500 Lt (724,05 EUR).
Tel.: (8-686) 95815, (8-615) 19602.

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820,
(8-617) 20473.
Uosines, beržines, juodalksnio
malkas trinkomis, skaldytas.
Brangiai perka mišką.
Tel. (8-630) 57490.

UAB „Anykštos redakcija“
gali paruošti ir atspausdinti

mbukletus,
mreklamines skrajutes,
mblankus,
mdiplomus,
mA3 ir A4 dydžio plakatus,
Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Arvydas Lingaitis tel. 5-82-46, mob. (8-605) 19373;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835;
Linas Bitvinskas, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46, mob.(8-679) 14209
„Anykšta“ išeina
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija – tel. 5-94-58.
ketvirtadieniais,
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.

šeštadieniais.

Andrioniškio seniūnijoje
Marijona TAMOŠIŪNIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 08 31
Debeikių seniūnijoje
Zinaida PONIKAROVA, gimusi 1924 m., mirė 08 29
Virginija KONDROTAITĖ, gimusi 1956 m., mirė 08 31

Sodinukai,
žemės ūkio produkcija

Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.

pro memoria
Anykščių mieste
Farsadas MORKŪNAS, gimęs 1959 m., mirė 08 30
Povilas BURNEIKA, gimęs 1940 m., mirė 09 01
Vladas VERIKAS, gimęs 1943 m., mirė 08 27

parduoda

Anykščių rajone
užregistruoti naujagimiai
Kevinas ŽIČKAUSKAS,
gimęs 08 29
Matas TUNKEVIČIUS,
gimęs 08 21
Arnas ARLAUSKAS,
gimęs 08 12

Redakcija dirba:
Redaktorius
8.00 – 17.00, pietų pertrauka nuo 13 iki 14 valandos,
penktadieniais 8.00 - 16.00,
spaudą šeštadieniais atsiimti nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,99 Lt / 0,58 EUR (prenumeratoriams – 1,31 Lt / 0,38 EUR).
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 3300				
Užs. Nr. 883
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

IŠ ARTI

vardadieniai

šiandien
Ida Rozalija Girstautas Germantė Rožė
vasario 28 d.
Laurynas Erdenis Dingailė
Justina Stanislava Stasė

mėnulis

rugsėjo 4-5 d. priešpilnis.

komentaras
anyksta.lt
„Valius“:

„Dauguma
komentatorių,
turbūt, neteisingos orientacijos.
Kodėl jie kalba dažniau apie Savicką; vieniems jis patinka, kitiems-ne. Aš, būdamas sveikas,
reproduktyvus vyras, pastebiu ne
Savicką, o gražią, dailią gimnazistę...“.

mįslė

„Rink laukuose grūdus – ir
matysi, kas pasėta?“
Antradienio mįslės: „Viršuj skylė
ir apačioj skylė, aplink vanduo, vidury ugnis?“ atsakymas – virdulys.

receptas

Karštos šparagų salotos

Sudėtinės dalys:
3 šaukštai sezamo aliejaus, 3 šaukštai
500 gramų šparagų,
100 gramų vištienos filė,
1 šaukštas tarkuoto imbiero,
čili prieskonių,
3 šaukštai pistacijų,
druskos,
2 šaukštai austrių padažo.
Gaminimas:
Į įkaitintą aliejų sudėti šparagus ir
kepti apie 10 minučių. Tada sudėti gabaliukais pjaustytą vištieną, barstyti
druskos, čili, sudėti tarkuotą imbierą
ir viską troškinti dar 15 minučių. Užbarstyti smulkintų pistacijų ir patiekti
su austrių padažu.
Čederio sūrio kamuoliukai
Sudėtinės dalys:
400 gramų čederio sūrio,
2 šaukštai majonezo,
3 skiltelės česnako,
3 šaukštai krapų.
Gaminimas:
Sūrį susmulkinti, sudėti į indą ir
uždengti folija. Palikti 30 minučių
kambario temperatūroje, kad suminkštėtų.
Tada sudėti trintą česnaką, majonezą ir išmaišyti.
Drėgnomis rankomis formuoti
kamuoliukus ir juos apvolioti smulkintuose krapuose. Trumpam padėti į
šaldytuvą, kad sukietėtų.

oras
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MOZAIKA
Buvusi Prancūzijos pirmoji
dama V. Trijerveler parašė
knygą apie gyvenimą
su F. Olandu
Buvusi Prancūzijos pirmoji dama
Valeri Trijerveler (Valerie Trierweiler) parašė knygą apie laiką, praleistą su prezidentu Fransua Olandu
(Francois Hollande). 320 puslapių
kūrinys yra “meilės šauksmas ir
kartu lėtas slydimas į pragarą”, rašo
žurnalas “Paris Match”, kuriuo remiasi agentūra AFP.
Knyga pavadinta “Ačiū už šitą
laiką”. “Viskas, ką aš rašau, yra
tiesa”, teigiama knygoje. “Eliziejaus rūmuose aš kartais jausdavausi
kaip reportaže. Ir aš labai kentėjau
nuo melo, lyg jis būtų mano”, - rašo
moteris.
“Paris Match” duomenimis, 49
metų V. Trijerveler rašė knygą “labai
slapta”. Tiesa, ji jau sausio pabaigoje užsiminė, kad ketina parašyti kūrinį apie savo gyvenimą Eliziejaus
rūmuose. Tada buvo praėjusios tik
kelios dienos po to, kai F. Olandas,
paaiškėjus jo santykiams su aktore
Žuli Gajė (Julie Gayet), išsiskyrė su
V. Trijerveler.
Paskalų žurnalas “Closer” sausį
paskelbė apie slaptą meilės aferą
tarp prezidento ir aktorės.
F. Olandas ir V. Trijerveler daug
metų buvo pora, tačiau nesusituokusi.
Tai ne pirmas kartas, kai Prancūzijos pirmoji dama imasi plunksnos.
2013-aisiais knygą apie savo gyvenimą su Nikolia Sarkozi (Nicolas
Sarkozy) parašė buvusi jo žmona
Sesilija (Cecilia). Buvo parduota
dešimtys tūkstančių knygos egzempliorių. Pora išsiskyrė praėjus
keliems mėnesiams po N. Sarkozi
pergalės rinkimuose. 2007-2012
metais Prancūzijai vadovavęs N.
Sarkozi šiuo metu yra vedęs atlikėją
Karlą Bruni (Carla Bruni).

nesąžiningumu.
M. M. Nojė yra pirmoji tarptautinį grožio konkursą laimėjusi mergina iš Mianmaro, sakė BBC korespondentas.
Mergina pasakojo žurnalistams,
jog buvo priversta meluoti apie
savo amžių, o organizatoriai reikalavo jos pasidaryti plastinę operaciją
“nuo galvos iki kojų”. Be kita ko, ji
paneigė neva pasprukusi su karūna,
pareikšdama, kad įsėdo į lėktuvą,
skrendantį į Mianmarą, nežinojusi,
jog buvo nuvainikuota.
Kaip pranešama, Pietų Korėjos
konkurso organizatoriai planuoja
mianmarietei iškelti ieškinį.
Šiauliuose klijuojamas
unikalus centų kambarys
“Šiaulių naktyse-2014” pradėtas
konstruoti unikalus kambarys, kurio
sienos, lubos ir baldai bus apklijuoti
lietuviškais centais. Kambaryje taip
pat kabos iš monetų pagamintas
Lietuvos žemėlapis. Taip iki euro
įvedimo bus įprasmintas atsisveikinimas su litu, rašo “Šiaulių kraštas”.
Pasak akcijos organizatorių,
kambario iš monetų analogo pasaulyje nėra, jis gali pakliūti į rekordų
knygą.
“Euras neišvengiamai ateina,
o lietuviški centai bus sunaikinti.
Nutarėme juos įamžinti”, - “Šiaulių
kaštui” sakė viena iš akcijos organizatorių, Šiaulių cerebrinio paralyžiaus asociacijos pirmininkė Edita
Navickienė.
Visi, įklijavę nors vieną monetą,
užsirašo, knygoje, kuri vėliau bus
laikoma monetų kambaryje.
“Klijuojant paskutinius centus
ant pirmosios plokštės žmones pa-

gavo azartas, jie kratė kišenes, kad
ją užpildytų. Vaikų neįmanoma atitraukti, jie prašo tėvų duoti centų”,
- akcijos pasisekimu džiaugėsi E.
Navickienė.
Norima monetomis padengti
plokštes - būsimas kambario sienas,
lubas. Baldus apklijuos baldininkai.
Kiek pinigų surinkta, kol kas suskaičiuoti sunku, nes knygoje žmonės tiksliai nenurodo, kiek monetų
atnešė. Brūkšteli apytiksliai - “sloviką”. Kol kas į kūrinį nepatekusios
monetos kaip uogienė užkonservuojamos stiklainiuose, kad niekas
jų nepasisavintų. Jos paklius į Lietuvos žemėlapį. Lito monetomis
bus žymimi miestai, o 10,20 ir 50
centų - upės. Visą žemėlapio plotą
dengs smulkūs balti centai.
Indė ją užpuolusį leopardą įveikė pjautuvu
56 metų indė pusvalandį kovojo
su ją užpuolusiu leopardu ir galiausiai žvėrį nudobė pjautuvu. Plėšrūnas metėsi ant jos, kai ji dirbo
laukuose, televizijos stočiai CNNIBN pasakojo Kamla Devi (Kamla
Devi), kuri šiuo metu gydoma ligoninėje. Moteris sakė buvusi mirtinai išsigandusi, tačiau nusprendusi
priešintis, praneša agentūra AFP.
“Aš sukaupiau visą savo drąsą ir
gyniausi. Aš prisiekiau sau, kad tai
nebus paskutinė mano gyvenimo
diena”, - sakė K. Devi, kuri po incidento sekmadienį buvo paguldyta į
ligoninę. Ji galiausiai smeigė leopardui mirtiną smūgį. Reportaže buvo
matyti subintuotos abi indės rankos.
Leopardų atakos kaimiškuose Indijos regionuose yra santykinai dažnos. Kadangi jų gyvenamoji aplinka
vis mažėja, plėšrūnai vis dažniau
užsuka į gyvenamąsias teritorijas.
Remiantis 2011 metų statistika,
Indijoje gyvena 1 150 leopardų.
-ELTA

anekdotai

***

Kai miršti, nežinai, kad esi
miręs, bet aplinkiniams nuo
to nė kiek ne lengviau. Ta
pati taisyklė galioja ir kai esi
kvailas.
***
Koks santykis tarp rublio,
dolerio ir svaro? Vienas
svaras rublių kainuoja vieną
dolerį.
***
Lenino šūkis “Mokytis,
mokytis ir dar kartą mokytis”
iš tiesų reiškia vieną neišlaikytą egzaminą ir du perlaikymus.
***
Daugelis sako, kad esu
kerštingas ir nedraugiškas,
bet tai netiesa. Atkeršijau, ir
vėl galime draugauti.
***
Tarybiniai laikai, po miestą
vaikštinėja neaiškus tipelis
su blonknotu. Visų kažko
klausinėja, užsirašinėja... Ateina į parduotuvę ir pradeda
kamantinėti pardavėją:
- Dešros turite?
- Ne.
- Pieno turite?
- Irgi ne.
Čia viena moteriškė neiškenčia ir pareiškia:
- Žinote, prieš 20 metų už
tokius klausinėjimus ir užsirašinėjimus jus būtų sušaudę!
Žmogelis pasižiūri nustebęs,
po to užsirašo į bloknotą:
“Kulkų taip pat nebeturi”.
***
Artileristų pašnekesys:
- Tamsta vade, iššauto patrankos sviedinio trajektorija
panaši į parabolę?
- Visiškai teisingai.
- Reiškia, jei paguldytume
patranką ant šono, galėtume
šaudyti iš už kampo?
- Ne... Statutas draudžia...

Nuvainikuota grožio konkurso
nugalėtoja iš Mianmaro
reikalauja atsiprašymo
Grožio konkurso nugalėtoja iš
Mianmaro, kuriai praėjusią savaitę
buvo atimtas suteiktas titulas, atsisako grąžinti savo karūną Pietų
Korėjos konkurso organizatoriams,
skelbia BBC.
Spaudos konferencijoje Mei Miat
Nojė (May Myat Noe) sakė, jog
savo 100 tūkst. JAV dolerių vertės
karūną grąžins tik po to, kai grožio
konkurso organizatoriai atsiprašys
jos.
M. M. Nojė laimėjo gegužę Seule
įvykusį konkursą “Miss Asia Pacific World 2014”.
Praėjusią savaitę organizatoriai
apkaltino gražuolę nedėkingumu ir

***
Ji:
-Ar tu mylėsi mane,kai
mano plaukai taps žili?
Jis:
-Žinoma!O kodėl gi
turėčiau nemylėti? Aš juk
mylėjau tave,kai tavo plaukai
buvo raudonos, geltonos,
oranžinės, sidabrinės, mėlynos ir net žalios spalvos!

+21

tautos balsas

Kur kreiptis pagalbos?
Netoli mano namų gandralizdyje
liko du jauni gandriukai – suaugę
gandrai išskrido, o jaunikliai liko.
Gandriukai tikrai neišgyvens. Kur
man kreiptis? Kokia tarnyba gali

+9

Savo nuomonę išsakykite
paskambinę į „Anykštą“:

padėti? Kokius tik valdiškus telefonus renku, man vis patarė skambinti kažkur kitur...

(8-381) 5-82-46,

Troškūnų seniūnijos gyventojas

P.S. Patarimo, ką daryti radus „našlaičius“ gyvūnus, paklausėme
Anykščių maisto ir veterinarijos tarnybos vadovo Dainiaus Žiogelio.
Pasak jo, yra valstybės finansavimą gaunanti Lietuvos gyvūnų gelbėtojų
asociacija, kurios darbuotojai privalo pasirūpinti beglobiais ar sužeistais gyvūnais. Šios asociacijos kontaktiniai telefonai: (8 37) 322 333; (8
655) 70058.

(8-381) 5-94-84,
Beglobiais gyvūnais privalo
pasirūpinti Lietuvos gyvūnų
gelbėtojų asociacija
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

(8-381) 5-91-86.

