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Naujas gyvenimas senuose
Vanduo užliejo
daugiabučio rūsį namuose

šiupinys
Balsavo. Portalo anyksta.lt balsavimą: „Kuris iš šių asmenų, Jūsų nuomone, būtų geriausias Anykščių meras?“ didele persvara laimėjo Seimo
narys, konservatorius Sergejus Jovaiša (24,3 proc.). Antras liko „darbietis“
Artūras Šajevičius (15,9 proc.), trečias - liberalsąjūdietis Lukas Pakeltis
(14,3 proc.).
Tikslina. Kol kas neaišku, ar teisėsaugininkai atliks tyrimą dėl Antano
Vienuolio progimnazijos direktorės
Irenos Andrukaitienės veiksmų. Į
Anykščių prokuratūrą kreipėsi rajono Tarybos Antikorupcinės komisijos pirmininkas Romaldas Gižinskas, prašydamas ištirti, ar Anykščių
A.Vienuolio progimnazijos direktorė
nepiktnaudžiavo tarnybine padėtimi. Prokuroras Vigandas Jurevičius
„Anykštai“ sakė, kad prokuratūra
prašo skundo patikslinimo, o pats
skundas perduotas Anykščių policijai. Pasak prokuroro, pradėti tyrimą
ar skundą atmesti - spręs policijos
pareigūnai.
Mirtys. Rugsėjo mėnesį Anykščių
rajone mirė 46 žmonės: 19 vyrų ir 27
moterys. Jauniausias vyras mirė turėdamas 55 metus, jauniausia moteris
- 25. Vyriausias vyras mirė sulaukęs
91 metų, o vyriausia moteris - 99.
Mirusių vyrų amžiaus vidurkis - 73,7
metai, moterų - 76,6. Dažniausia mirties priežastis - širdies ir kraujagyslių
ligos (31).

Vanduo į rūsį sutekėjo pro
neužsandarintą tranšėją.

Dviaukštis pastatas Troškūnuose kol kas atrodo nejaukiai,
bet palaipsniui tvarkomas.
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Keturi
komunarai,
neskaitant
„Peugeot“,
Rusijoje
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Anykščiuose, įtariama, jog nužudyta
medikė: moteris gali būti pasmaugta
Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt
Pirminiais duomenimis, vakar rytą savo bute Anykščiuose, Statybininkų gatvėje, rasta
negyva 64 metų Anykščių Antano Baranausko pagrindinės
mokyklos visuomenės sveikatos
priežiūros specialistė (medicinos sesuo) S.P. Ant kūno matėsi
smurto žymių. Nepatvirtintais
duomenimis, moteris buvo pasmaugta.

6 psl.

Policijos operatyvinė grupė į įvykio vietą atvažiavo dviem tarnybiniais automobiliais ir bute, kuriame rasta negyva S.P., rinko įkalčius.

Bajorai be dvaro ir be bajorų

Vytautas BAGDONAS

Auklės. Po rugsėjo 11 dieną įvykio
Troškūnų K.Inčiūros gimnazijoje, kai
du šeštokai sumušė ketvirtos klasės
mokinį, Anykščių policijos komisariatas nepradėjo ikiteisminio tyrimo,
nes vaikai nėra sulaukę tinkamo amžiaus kelti jiems baudžiamąją bylą.
„Mušeikos“ perduoti auklėti žemiausiai auklėjamajai grandžiai – mokyklos Vaiko gerovės komisijai. Kaip
„Anykštai“ sakė gimnazijos direktorė
Aušra Sapkauskienė, prasižengusius
vaikus bus mėginama sudominti lankyti būrelius.
Spiningaus. Šeštadienį, spalio 11
d., Rubikių ežere vyks Anykščių žvejų lygos organizuojamos spiningavimo varžybos. Dalyviai registruotis
renkasi 8 val. prie kavinės „Žuvienės
pašiūrė“, varžybų pradžia – 9 val.

Ričardas Banevičius, apsitvarkęs sodyboje, visuomet skuba atsigaivinti, pailsėti prie netoliese esančio ežero.

Pačioje Svėdasų „pašonėje“,
už dviejų kilometrų nuo miestelio į šiaurės vakarus įsikūręs Bajorų kaimas. Šis sodžius ribojasi
su Čiukų, Miškinių, Sliepsiškio,
Vikonių, Rimdžių, Gykių, Moliakalnio ir Zoviškių kaimais,
Svėdasų miesteliu. Per kaimą
teka upelė Svėdasa, rytiniame
Bajorų pakraštyje tyvuliuoja
Beragio(Svėdaso) ežeras, šią vietovę kerta krašto kelias Utena
–Kupiškis.
1921-aisiais kaimas išskirstytas
į vienkiemius, tuomet čia buvo
502,36 ha žemės, 46 sodybos su
186 gyventojais. Dabar, kaip teigė
Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis, Bajoruose deklaruoja savo gyvenamąją vietą
68 žmonės. Gražioje ir patogioje
vietoje įsikūręs kaimas priklauso
Svėdasų seniūnaitijai, nuo 2011ųjų čia yra keturios gatvės: Bajorų, Dvaro, Liepų ir
Pajario
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Vanduo užliejo daugiabučio rūsį

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Antradienio rytą į namo rūsį nusileidę Anykščių Jono Biliūno
gatvės 26 daugiabučio namo gyventojai buvo šokiruoti – rūsys
virto baseinu, kurio gylis - gal metras. Trūkus vandentiekio trasai
vanduo sutekėjo į rūsį pro neužsandarintą trasos kanalą.

Nuo lentynų nuplaukė uogienės,
viena moteris, slauganti ligonį,
išgyveno dėl sušlapusio didelio
kiekio sauskelnių, o tolimųjų reisų
vairuotojas džiovino rūsyje buvusią navigacinę įrangą ir abejojo, ar
ji beveiks.
UAB „Anykščių vandenys“
darbuotojai siurbliu išpumpavo
vandenį iš rūsio, tačiau, kur trūko
po žeme esantis vamzdis, iš karto nustatyti nepavyko. „Anykščių
vandenų“ meistrė Valda Vilimienė
„Anykštai“ sakė, kad į atskirų trasos atkarpų vamzdynų vidų bandoma verti naujus vamzdžius, bet tai
daroma tik pasitelkus intuiciją.
Be vandens buvo likę J.Biliūno
gatvės lyginius numerius - nuo 24
iki 34 - turintys namai. „Anykščių vandenų“ cisterna vežė į kiemus geriamą vandenį, tiesa, pasak
V.Vilimienės, žmonės atvežto van-

dens nepuola piltis, mat šalia daugiabučių yra du šuliniai.
Šiomis dienomis vandentiekio
avarija įvyko ir „Kvarco“ kvartale. Be vandens kurį laiką buvo
AB „Anykščių kvarcas“ kontora.
Vandentiekio avarija šios bendrovės darbo nesutrukdė, nes gamybiniam procesui reikalingą vandenį
„Anykščių kvarcas“ pumpuojasi iš
Šventosios.
Pasak V.Vilimienės, būna mėnesių, kai Anykščiuose neįvyksta nė
viena vandentiekio avarija, tačiau
kartais per mėnesį ir kelis kartus
trūksta vandentiekio vamzdžiai.
Turbūt dažniausiai remontininkai
dirba vadinamajame MSV kvartale.
Šių metų sausio 1-ąją dėl vandentiekio avarijos be vandens buvo
likusi didesnė Anykščių miesto
dalis bei Ažuožerių ir Naujųjų El-

Po vandentiekio avarijos
žmonės prarado dalį rūsiuose
laikytų daiktų. Ligonį slauganti moteris bandė džiovinti
rūsyje laikytas sauskelnes.

Vanduo į rūsį sutekėjo pro
neužsandarintą tranšėją.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

mininkų gyvenvietės. Ties „Nykščio namais“ trūkus vandentiekiui, į

gatvę išbėgo visas vandens bokšte
buvęs vanduo.

Linas BITVINSKAS

Tik 12 minučių

linas.b@anyksta.lt

Antradienį Anykščių vaikų lopšeliuose–darželiuose „Žilvitis“
ir „Žiogelis“ bei Anykščių Antano Vienuolio progimnazijoje vyko
klasikinės muzikos festivalio „Jauni jauniems 2014“ koncertai,
kuriuos vedė Sigutė Trimakaitė. Beje, po koncertų solistė rado
laiko sulošti teniso partiją su A.Vienuolio progimnazijos mokytojais ir vaikais.
Kaip sakė S.Trimakaitė, tai jau
antras jos apsilankymas su koncertais Anykščių rajone. Praeitais
metais koncertai vyko Traupio
mokykloje, Kavarsko mokykloje, Anykščių lopšelyje-darželyje „Eglutė“, Antano Baranausko
pagrindinėje mokykloje. Šiemet
koncertai dar numatomi Traupyje,
Troškūnuose. Solistė koncertus
rengia visur, kur tik randa klausytojų – bažnyčiose, darželiuose,
mokyklose. Savo misiją populiarinti klasikinę muziką ir jaukinti
klausytoją ji vykdo per Lietuvą
važiuodama autobusu, kadangi
nevairuoja automobilio, ir tempdama raudoną lagaminą. „Man
nesunku, kad tik laiko turėčiau.
„Nenoriu, kad žmogus susigūžtų
pirmąkart gyvai išgirdęs sudėtingą muzikos kūrinį. Svarbiausia
– ko nors norėti. O aš noriu, kad

tiek maži, tiek dideli suprastų, iš
ko „pagaminta“ rimtoji muzika“,sakė S.Trimakaitė.
Solistė pasakojo, kad jos koncepcija yra paprasta – paprastai ir
trumpai parodyti klasiką, neišgąsdinti žiūrovų nesuprantamais ir
sudėtingais kūriniais. „Mano pasirodymas – tik 12 minučių, visą
kitą laiką mes kalbamės, užduodami klausimai, skaitomas tekstas.
Tokį pasirodymą aš vadinu monoopera“,- pasakojo dainininkė.
Šiuos S.Trimakaitės koncertus
tiek darželinukai, tiek vyresni
klausytojai Anykščiuose įvertino
– solistė buvo pakviesta atvykti
dar kartą. O A.Vienuolio progimnazija beveik ir susitarė, kad galbūt kartu su S.Trimakaite padarys
bendrą projektą Adventiniu laikotarpiu.
Beje, po koncerto A.Vienuolio

Anksčiau šios inspekcijos Panevėžio skyriaus vedėjas Antanas Šleivys
„Anykštai“ yra sakęs, kad draudžia-

Temidės svarstyklės
Kyšis. Spalio 6 dieną, apie 16
valandą 40 minučių, kelio Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys 1-ame
km, vyriškis, gimęs 1970 metais,
siekdamas išvengti administracinės atsakomybė už Kelių eismo
taisyklių pažeidimą (vairuodamas
kalbėjo mobiliojo ryšio telefonu
be laisvų rankų įrangos), Anykš-

Apžiūrėjo. Lietuvos Respublikos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė į Šiaulių tardymo izoliatorių atvyko įsitikinti, ar kardomųjų nusiskundimai
dėl prastų buitinių sąlygų yra pagrįsti.
Po maždaug valandą trukusio vizito
valstybės vadovė pripažino, kad teismo laukiančių asmenų laikymo sąlygos prilygsta kone lageriui stalinizmo
laikais. Pirmąkart apsilankyti Šiaulių
tardymo izoliatoriuje Prezidentė Dalia
Grybauskaitė apsisprendė paskatinta
kardomųjų skundų - iš trijų dešimčių
Prezidentūrai šiemet adresuotų laiškų
trečdalį sudaro skundai iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus.
Kosmosas. Ūkio ministras Evaldas Gustas Paryžiuje pasirašė Europos bendradarbiaujančios valstybės
(EBV) susitarimą su Europos kosmoso agentūra (EKA). EKA vardu
susitarimą pasirašė EKA generalinis
direktorius Žanas Žakas Dordainas
(Jean Jacques Dordain). Šiuo susitarimu siekiama sudaryti galimybių
mūsų šalies verslininkams ir mokslininkams dalyvauti pripažintame
aukščiausio lygio tarptautiniame
mokslo, technologijų ir inovacijų tinkle. Per susitarimo pasirašymo ceremoniją ūkio ministras E. Gustas savo
kalboje pažymėjo, kad Lietuvos Vyriausybė ypač daug dėmesio kosmoso
politikai.
Parama. Rusija pradėjo aktyvų
viliotinį Baltijos šalyse - žadėdama
iki gyvos galvos aprūpinti Antrajame
pasauliniame kare dalyvavusius šių
valstybių piliečius. Laiškus su pažadais mokėti kasmėnesines išmokas
gavo ne tik gyvi, bet ir kai kurie jau
seniai mirę Antrojo pasaulinio karo
dalyviai. Neužmiršti net represijas
vykdžiusios sovietinės armijos kariai,
1956-ųjų Vengrijos revoliucijos ir
1968-ųjų Prahos pavasario malšintojai. Žurnalistei paskambinus į Rusijos
ambasadą ir paklausus, ar daug Lietuvos gyventojų atsiliepė į jiems siunčiamus paramą siūlančius laiškus,
atsakymas buvo trumpas - daugybė.

Dainininkė Sigutė Trimakaitė labai paprastas ir šiltas žmogus,
neįtartum, kad bendrauji su M. Glinkos dainininkų konkurso ir
Maria Callas konkurso Atėnuose nugalėtoja.
Autoriaus nuotr.

progimnazijoje solistė ėjo sulošti
stalo teniso partiją. Pirmas prie
lentos stojo progimnazijos direktorės pavaduotojas Egidijus Šilaika (pralaimėjo - aut.past.), po to
ir keli mokiniai mušinėjo kamuoliuką su S.Trimakaite, kuri tenisą

Inspekcija gimnazijos
renovuotojų nenubaudė
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija, patikrinusi Anykščių J.Biliūno gimnazijos pastato renovavimui naudojamas apdailos plokštes, nenustatė, jog rangovai naudoja draudžiamas statybines medžiagas.

spektras

žaidžia nuo 10 metų. Na, jei neatsimins kaip dainavo, tai lošimą
– tikrai įsimins.
O po žaidimo solistė pasičiupusi savo radoną lagaminą išskubėjo
į Anykščių autobusų stotį laukti
autobuso.

Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

mos apdailos plokštės gimnazijos apdailai naudojamos, tačiau jos įsigytos
iki draudimo įsigaliojimo. „Kiekvie-

nu atveju, kokios statybinės medžiagos naudojamos ir ar jos rinkoje nėra
uždraustos, turi spręsti projekto techninis prižiūrėtojas“, - sakė A.Šleivys.
Techninis prižiūrėjojas Aloyzas
Niurka aiškino, jog pagal projektą
pastato renovacijai turi būti naudojamos „HPL“ apdailos plokštės ir

daugiau jokių raidžių ar skaičių nėra.
„Kuo tos plokštės kenksmingos?“, „Anykštos“ yra klausęs A.Niurka.
Inspekcija uždraudusi naudoti
„HPL-G-ext“ plokštes. Vadinasi, rangovo UAB „Anrestas“ pasirinkimo
reikalas, kokias apdailos plokštes
naudoti.

čių r. PK pareigūnams davė 40 litų
kyšį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vyras apklaustas.
Galva. Rugsėjo 30 dieną, apie
15 valandą, sugyventinė, gimusi
1960 metais, gyvenanti Traupio
seniūnijoje, būdama apsvaigusi nuo
alkoholio, konflikto metu metė atidarytą konservų skardinę, sužalojo
vyriškiui galvą.

Trenkė. Spalio 7 dieną, apie 20
valandą 15 minučių, namuose Viešintų seniūnijoje neblaivus (1,46
prom.) sūnus, gimęs 1994 metais,
konflikto metu suėmė motiną, gimusią 1976 metais, už drabužių ir
kumščiu trenkė jai į veidą. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pastūmė. Spalio 7 dieną, apie 24
valandą, namuose Troškūnų seniū-

nijoje vyras, gimęs 1977 metais,
pastūmė žmoną, gimusią 1984
metais, ji griūdama į lovos kampą
susižalojo ranką. Įtariamasis pasišalino.
Mirė. Spalio 7 dieną Anykščių
r. PK pradėtas ikiteisminis tyrimas
dėl moters, gimusios 1953 metais,
gyvenusios Troškūnų seniūnijoje,
mirties priežasties nustatymo.

Propaganda. Seimui vakar pateiktos prezidentės Dalios Grybauskaitės pataisos, kuriomis siūloma, kad
programos oficialiomis ES kalbomis
sudarytų ne mažiau kaip 90 proc. retransliuojamų programų. Taip esą būtų
išvengta Rusijos skleidžiamos propagandos. Vakarietiška vaivorykštinė
propaganda kažkodėl akių niekam nebado. Prezidentės vyriausioji patarėja
švietimo, mokslo ir kultūros klausimais
Rūta Kačkutė paaiškino, kad pataisos
nukreiptos prieš programas rusų kalba. Pasak prezidentės patarėjos, reikia
kovoti ne tik su propaganda iš Rusijos,
bet ir su sklindančia iš Vakarų.
Gydosi. Visagino merė Dalia Štraupaitė, patekusi į STT akiratį, gydosi ligoninėje. Kol tyrėjai renka jos kaltės
įrodymus, savivaldybės darbuotojai
laukia naujos dienos tikėdamiesi išgirsti tai, ko dar nežinojo apie savo
šefę. Praėjusį penktadienį, Panevėžio
apygardos teisme svarstant kardomosios priemonės pakeitimą, įtariamoji
merė nepasirodė dėl sveikatos. Tądien
iš suėmimo ji buvo paleista, tačiau iš
karto atsigulė į ligoninės palatą. Prokurorai tvirtina, kad, D.Štraupaitei
išėjus į laisvę, surinko papildomų jos
nusikalstamos veiklos įrodymų. Bylos tyrimą kontroliuojanti Panevėžio
apygardos prokuratūros Organizuotų
nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Aurelija Gališanskytė
sakė, kad D.Štraupaitei pateikti įtarimai dėl kyšininkavimo, susijusio su
viešaisiais pirkimais.

SITUACIJA

spektras
Tendencija. Lietuvoje šiemet pastebima grėsminga tendencija: pirmą
kartą užsikrėtusiųjų žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV) lytiniu būdu
gali būti daugiau nei vartojant intraveninius narkotikus. O tarp užsikrėtusiųjų ŽIV daugėja lytiškai aktyvių
paauglių, todėl specialistai jau dabar
perspėja dėl šio pavojingo dėsningumo. “Pernai stebėjome tam tikrą lūžį,
kai užsikrėtusių ŽIV intraveniniu ir
lytiniu būdu buvo apylygiai, o šiemet
bręsta naujas posūkis. Lietuvoje šiuo
metu diagnozuota apie 2200 infekuotųjų ŽIV, tačiau jų gali būti nuo 500
iki 1000 daugiau”,- sakė Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovas dr.
Saulius Čaplinskas.
Vestuvės. Didžiojoje Britanijoje
moteris ištekėjo pati už savęs, praneša “The Guardian”. Greisė Gelder
ištekėjo už Greisės Gelder “idiliškoje
fermoje” Devono grafystėje. Greisės
vestuvėse dalyvavo 50 žmonių. Nuotakos tėvai pareiškė remią savo dukterį. “Svarbiausia, kad ji būtų laiminga”, - sakė jie. Anot Greisės, kai kurie
draugai mano, jog ji pasielgė kaip
Narcizas. “Žinoma, kai praneši, kad
išteki už savęs pačios, tai rodo, kad
pernelyg save myli”, - prisipažįsta
Greisė. Priimti sprendimą susituokti
su pačia savimi britę paskatino meditacija ir dalyvavimas programoje
“Shakti Tantra”, pagal kurią seksualumas - tai gebėjimas gyventi santarvėje su pačiu savimi.
Kainos. Ukrainos “NaftoGaz” valdybos pirmininko pavaduotojas Sergėjus Oleksijenka tikina, kad neskaidri Rusijos “Gazprom” monopolija
bus palaužta, Ukrainai įgyvendinus
Trečiojo energetikos paketo nuostatas. “Tai, kas šiuo metu vyksta Ukrainos energetikoje, yra tikras iššūkis ne
tik pačiai šaliai, bet ir visam pasauliui.
Karas čia yra kiekvienos dienos realybė”, - Lietuvos energetikos konferencijoje kalbėjo S. Oleksijenka. Anot
kalbėjusiojo, Kijevas atkakliai siekia
importuojamų dujų kainas skaičiuoti
Europos Sąjungoje (ES) taikomomis
dujų apmokestinimo praktikomis, nes
dabartinė kainos apskaičiavimo metodika yra neskaidri.
Nokia. Suomijos telekomunikacijų
įrangos gamintoja “Nokia” planuoja
stabdyti gamybą savo mobiliųjų telefonų gamykloje Indijoje, nes jai niekaip nepavyksta išspręsti ginčo su šalies mokesčių institucijomis. Apie tai
informuoja BBC. Gamykla Čenajuje,
kitados didžiausia “Nokia” gamybos
įmonė, nutraukia savo veiklą nuo lapkričio 1 dienos.
Estai. Estijos konjunktūros institutas (EKI) savo trečiojo ketvirčio ataskaitoje padidino visų metų ekonomikos prieaugio prognozę Estijoje nuo 1
iki 2 proc. EKI vertinimais, metinės
infliacijos lygis išliks žemas, ties 0,2
proc. riba; anksčiau buvo prognozuotas 1 proc. infliacijos lygis, informuoja “Baltic Business News”. Eksporto
apimtys 2014 metai turėtų siekti 12,3
mlrd. eurų, importo apimtys - 13,3
mlrd. eurų. Tokie pat rodikliai prognozuoti ir ankstesnėje prognozėje.
Nedarbo Estijoje prognozė 2014
metais sumažinta nuo 8,2 iki 7,5 procento. EKI vertinimais, šalies gamyba
2014 metais, lyginant su 2013 metais,
išaugs 1,5 proc. Anksčiau, remiantis
pirmųjų dviejų ketvirčių rezultatais,
buvo prognozuotas 1 proc. gamybos
prieaugis.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Naujas gyvenimas senuose
linas.b@anyksta.lt
namuose
Linas BITVINSKAS

Troškūnų mieste veikia savarankiško gyvenimo namai, įsikūrę buvusiuose senelių namuose Vytauto gatvėje, priešais Troškūnų ligoninę. Čia gyvenimus iš naujo lipdo žmonės, patyrę nelengvų
išbandymų. Šie namai pasiryžę prieš žiemą priglausti ir daugiau Anykščių rajono gyventojų, kurie
neturi kur prisiglausti šaltuoju metų laiku.

Savanorio Valentino Mičiudos teigimu, svarbiausias
poreikis – gauti didesnį automobilį, kad būtų galima gyventojus pavežioti po Anykščių rajoną ir supažindinti.

Iš Ventos miestelio Akmenės
rajone kilęs Tomas Daugirdas norėtų, kad kartu gyventų daugiau jaunimo.

Apleistas pastatas įgauna
gyvybės

lęs Vilniuje gyvenantis verslininkas
Rimas Kisielius, retkarčiais padėti
atvyksta Robertas Palionis iš NauŠių namų įsteigimo pradžia gali- josios Akmenės, o du savanoriai
ma laikyti tada, kai buvusius senelių gyvena kartu su gyventojais.
namus, kurie buvo įtraukti į privatiUžsukus į šiuos namus jau matozuojamų objektų sąrašą, Troškū- si, kad jame gyvena žmonės. Prie
nuose nupirko labdaros ir paramos pastato akmenukais apdėti veši
fondas „Prieglobstis“, jau daugiau gėlynai, stovi šiltnamis, auga darkaip dešimtmetis turintis patirties žovės, nupjauta veja, žiemos laukia
darbe su priklausomais asmenimis, sukrautos malkų kaugės, tvarkomi
grįžusiais iš laisvės atėmimo įstai- ūkiniai pastatai, aptvertame voljere
gų, dirbantis su socialinę atskirtį vaikšto keletas vištų ir be perstojo
patiriančiais žmonėmis. Nors pats giedantis gaidys. Tvartelyje - kelabdaros ir paramos fondas „Prie- letas narvų su triušių šeimynomis.
globstis“ yra įsikūręs Akmenės ra- Žodžiu, viskas kaip tikroje kaimo
jone, savo filiasodyboje.
...tai tarsi tarpinė grandis
lus turi keliuose
Kol kas šiuose
Lietuvos rajo- tarp gana izoliuoto gyveni- namuose gyvena
nuose, o vienas mo reabilitacinėje bendruo- trys vyrai, kurie
iš centrų veikia
mokosi savaranmenėje, kur žmogus atsi- kiško gyvenimo.
ir
Latvijoje.
Nors
fondas krato žalojančių įpročių...
Du savanoriai
neplanavo iš
– Janina ir Vakarto pradėti veiklą, tiesiog norėjo lentas - padeda jiems krimsti šiuos
palaukti ir patyrinėti, kokių paslau- mokslus. „Jau išmokiau bulves nugų reikia Anykščių rajonui, įvykiai skusti, puodus išsiplauti“,- juokiasi
pasisuko taip, kad jau 2013 metų savanorė Janina, paklausta apie tai,
gruodžio mėnesį į Troškūnus atvy- ką reiškia gyvenimas tokiuose nako pirmi gyventojai, kurie įsikūrė muose ir ko čia žmonės mokosi.
dideliame, bet nugyventame pasO jei kalbėti rimčiau, žmonės čia
tate. Pastato pirmame aukšte buvo atvyko po vadinamosios reabilitaįkurta ir dėvėtų rūbų krautuvėlė, cijos – tai tarsi tarpinė grandis tarp
kurioje perkantys rūbus gali pa- gana izoliuoto gyvenimo reabilimatyti užrašą, kad dalis lėšų, gautų tacinėje bendruomenėje, kur žmoiš pardavimų, yra skiriama sene- gus atsikrato žalojančių įpročių, ir
lių namų atkūrimui Troškūnuose. gyvenimo sociume. Tokį variantą
Troškūnų savarankiško gyvenimo paprastai renkasi tie, kurie nenori
namams vadovauja iš Anykščių ki- grįžti į aplinką, iš kurios išvyko į re-

Vyrai netinginiauja – kieme stovi šiltnamis, auga daržovės.

Iš Uralo kilusiam Jevgenijui
Teriochinui prie širdies ūkio
darbai – jis atnešė parodyti,
kokį triušį užaugino.

abilitacijos centrus, taip pat buvimas
savarankiško gyvenimo namuose
svarbus ir tuo, kad galima susiformuoti įgūdžius, kurie bus reikalingi
gyvenant grįžus į sociumą.
Planuoja dirbti ir užsidirbti
Troškūnuose apsigyvenusių vyrų
gyvenimo istorijos vertos knygų,
tačiau jie nenoriai dalino savo sudėtingu gyvenimu. Iš trijų čia gyvenančių, lankydamas radau du
- iš Dzūkijos kilusį Joną buvo nuspręsta išleisti kuriam laikui namo.
Savanoriai jį įsodino į autobusą
Anykščių stotyje.
Troškūnų savarankiško gyvenimo bendrame kambaryje radau
Jevgenijų Teriochiną ir Tomą Daugirdą.
Iš Ventos Akmenės rajone kilęs
T.Daugirdas akivaizdžiai jaudinosi.
Iš mažakalbio jauno vyro pavyko
sužinoti tik tiek, jog sakė, kad užaugęs su senele.
J. Teriochinas pasakojo, kad jis
yra rusas, kilęs ir to paties krašto
kaip ir „girtuoklis Borkia Jelcinas –
iš Uralo miesto Sverdlovsko“, likęs
Lietuvoje nuo tų laikų, kai atvyko
tarnauti į Tarybinę Armiją. „Tarnavau Kėdainiuose, čia ir likau, sukūriau šeimą, dvi dukras užauginau,
vienai dabar 29, kitai - 34 metai“,
- pasakojo J.Teriochinas. Ne viskas jo gyvenime vyko sklandžiai.
„Aš jau 17 metų kaip išsiskyręs,
daug mačiau gyvenime, persikėliau

į Naująją Akmenę, ten patekau į
reabilitacijos centrą, dabar – čia“, pasakojo J.Teriochinas.
Paklaustas, kaip jis jaučiasi Troškūnuose, vyras sakė, kad viskas
būtų gerai, tik grybų šiemet mažoka, o ir sraigės tik dabar pasirodė,
bet jų niekas nesuperka tokiu laiku.
Beje, vyrai pasidalino planais kitais
metais patys atidaryti grybų ir sraigių supirkimo punktą, šiemet sakė
per darbus nesuspėję to padaryti.
Savanoris naują gyvenimą
pradeda Anykščių rajone
Beje, ne mažiau įdomi ir savanorio Valentino Mičiudos, kuris nuo
pat pradžios dirba Troškūnuose, istorija. Švenčionėliuose gyvenęs V.
Mičiuda buvo verslininkas, turėjęs
savo statybų firmą, sėkmingai dirbęs. Viskas pasikeitė netikėtai mirus žmonai. Po kurio laiko jis pats
patyrė sunkią stuburo traumą, nebegalėjo dirbti statybose. „Netekau
žmonos, viskas pasikeitė, būtinai
reikėjo pakeisti aplinką. Į Troškūnus atvažiavau dar su ramentais,
bet palaipsniui sveikstu, galiu vis
sudėtingesnius darbus daryti“,- pasakojo nedideliam Troškūnų savarankiškų namų vyriškam kolektyvui vadovaujantis V.Mičiuda. Beje,
vyras turi ir pedagoginės patirties,
yra dirbęs profesinėje technikos
mokykloje dėstytoju, tačiau pripažįsta, kad vėl reiktų atnaujinti pedagogines žinias. „Mes čia viską
darom savo rankom, į kiekvieną
gyventoją reikia atsižvelgti, nes jie
labai skirtingi, tikimės, kad prieš
žiemą pas mus apsigyventi panorės
daugiau Anykščių rajono žmonių,
kurie neturi kur prisiglausti, bus
linksmiau“,- sakė V.Mičiuda.
Jis sakė, kad savarankiško gyvenimo namuose vyrai turi planų
pastatyti ir sceną, rengti koncertus.
„Žinome, kad Troškūnuose vyksta
koncertai, bet nueiti į juos nelabai
galime. Bilietas - 20 litų, jei einame visi – jau 100 litų, mums tai
kol kas per didelė prabanga“,- sakė
V.Mičiuda
Rajono valdžia tikisi
išspręsti dalį problemų
Labdaros ir paramos fondo „Prieglobstis“ atėjimą teigiamai vertina
Anykščių savivaldybės Socialinės
paramos skyriaus vedėja Veneta Veršulytė, kuri pakalbinta apie
naująją nevalstybinę globos įstaigą,
sakė, kad rūpestis nuo alkoholio ar
narkotinių medžiagų priklausomais
žmonėmis, benamiais yra skaudus
klausimas, kurį bendromis pastangomis reikia spręsti visai visuomenei.
„Džiaugiamės, kad į Anykščių rajoną atėjo labdaros ir paramos fonas
„Prieglobstis“, turintis patirties dirbant su priklausomybių turinčiais
asmenimis, šis fondas rimtai nusiteikęs dirbti. Tikimės, kad jie imsis
iniciatyvos“,- sakė V. Veršulytė.

Dviaukštis medinis pastatas kol kas atrodo nelabai jaukiai, bet
palaipsniui tvarkomas.
Autoriaus nuotr.
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Keturi komunarai, neskaitant
„Peugeot“, Rusijoje vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Fotosesija prie kriokliuko, kur sukurtas filmas „O aušros čia
tylios“.
(Tęsinys. Pradžia „Anykšta“ 2014-09-25)
Negyvenamose salose
galima gyventi
Pusdienį pabarškėję Karelijos keliais, pasiekėme kitą „miestą, taip pat
suomišku pavadinimu ir taip pat iš S
raidės“, beveik 19 tūkst. gyventojų
turinčią Sortovalą. Prie Ladogos ežero švedų įkurta Sortavala informacinėje knygelėje apie Kareliją pristatoma kaip „šiaurės Ladogos perlas“.
Miestas vadinamas „mažąja architektūros enciklopedija“, kuriame net
90 istorinių-kultūrinių pastatų.
Iš suomiškosios Karelijos dalies
– Saujarvio, Sortavalos - tikėjausi

daugiau jaukumo, kitaip tariant, –
daugiau Suomijos. Rusai, regis, ir
nesunaikino suomiškų miestų (ką
reiškia 90 istorinių-kultūrinių pastatų Sortavaloj!), tačiau jie tapo
keisti... Sakyčiau, liūdni, buvusio
suomiško grožio ir tarybinės nevilties derinys. Kaip cerkvės, paverstos
šokių salėmis...
Šalia Sortavalos, Ladogos ežere
stūkso daugybė šcherų - uolėtų salų
ir pusiasalių, į kuriuos plukdomi
turistai. Už 40-ies kilometrų nuo
Sortavalos – Valaamo archipelagas,
kuriame yra turistų ir maldininkų
lankomas vienuolynas. Iš didžiųjų
Karelijos vienuolynų salose trejeto
Valaamas yra pats patogiausias, lengviausiai pasiekiamas. Nuo Sankt

Ladogos ežeras. Didžiausias pagal plotą Europos ežeras. Savo plotu – 18 tūkst. kv. km jis prilygsta Slovėnijai bei Juodkalnijai. Ladoga
– rūstus ežeras, per štormus ežero bangos sakoma, jog būna baisesnės
nei jūrose. Į Ladoga įteka 35 upės, išteka vienintelė Neva.
Salos. Ladogos ežere – apie 660 salų. Apie 500 salų yra prie šiaurinės pakrantės, jos vadinamos Ladogos šcherais. Kelios didžiosios Ladogos ežero salos, kurių plotas nuo 30 iki 50 kv. km, yra gyvenamos.
Ruskeala. Marmuro kasyklos Ruskealoje pradėjo veikti XVIII
amžiuje Jakaterinos II nurodymu. Ruskealos marmuras naudotas žymiausiems Sankt Peterburgo statiniams. Ruskealos kalnų parkas pradėjo veikti 2005 metais.

Peterburgo iki jo yra mažiau nei 200
kilometrų. Ir Suomija visai čia pat...
Todėl „perlas“ Sortavala – realiai
turistinis miestas. Jame gal aštuoni
viešbučiai, daugybė kavinių ir užeigų, informaciniai kioskeliai. Viename iš kioskelių dirbanti moteris
mums surado nakvynę, paskambino
savo draugei, kuri įkurdino baigiamuose įrengti apartamentuose. Penki kambariai, šiuolaikinė virtuvė, tik
ką Sortavalos vaizdais ištapyta, dar
šlapia koridoriaus siena... Už apartamentus mokėjome po 800 rublių (po
55 litus). Beje, šeimininkei, matyt,
pasirodėm labai patikimi – išvažiuojant sakė palikti raktą po kilimėliu.
Taigi, galėjom išsivežti visus tris apartamentuose buvusius televizorius
ir dar kokį puodų komplektą.
Mūsų apartamentų savininkės
vyras Aleksandras už 6000 rublių
(apie 400 litų) nuplukdė į negyvenamą Ladogos ežero salą. Naujas
suomiškas kateris skriejo 60-70
km/h greičiu. Žmogus savo laivą
gyrė, sakė, jog tiesiai iš gamintojų
jį pirkęs. „Ruso ranka jo nelietė“,
– regis, savo tautą apie katerį kalbėdamas žemino laivo savininkas. Tačiau Lietuvos automobilių turguose
prekės kokybei apibūdinti taikoma
analogiška formuluotė – parduodamas automobilis vertinamas nepalyginamai geriau, jei Lietuvoje dar
nėra važinėjęs, už tą, kuris jau pabuvo lietuvio rankose.
Turistai gali rinktis įvairius maršrutus Ladogoje – galima paprašyti,
kad nuplukdytų net ir į Valaamą, bet
galima išsinuomoti medinę valtį ir
patiems nusiirti į artimiausią, vos už
kelių šimtų metrų nuo kranto esančią salelę.
Mus katerio savininkas paliko negyvenamoje saloje, gal 10 kilometrų
nuo kranto. „Kai atsibos, skambinkit“, – pasakė ir išplaukė. Uolėtoje
saloje – nė gyvos dvasios, tik samanos, kerpės ir žemaūgis miškas. Nuo
uolų viršaus matosi Ladogos panorama, kurioje pribarstyta šcherų.

Supaprastėjo individualių
statybų tvarka
Nuo šių metų sausio 1 dienos įsigaliojus naujam Teritorijų planavimo įstatymui, sumažėjo biurokratinių trukdžių gyventojams
statytis individualius gyvenamuosius namus. Gyventojams dabar
nereikia rengti ilgai trunkančių detaliųjų planų, todėl žmogus gali
visą dėmesį koncentruoti į techninio plano rengimą.

Anykščių rajono savivaldybės administracija pagal naująjį Teritorijų planavimo įstatymą yra patenkinusi 15 pareiškėjų prašymų statytis individualius namus jau pagal naują teritorijų
planavimo įstatymą.
Detaliojo plano rengimas dabar yra savivaldybių atsakomybė.
Savivaldybei sugrąžinta privalo-

mą funkcija rūpintis miesto plėtra.
Prieš įsigaliojant naujos redakcijos Teritorijų planavimo įstatymui

statybas planuojančiam gyventojui
tekdavo įveikti tokius etapus: parengti detalųjį planą, imtis statybos
techninio plano rengimo ir galiausiai statyti.
Nuo šių metų trijų žingsnių programa gyventojams sutrumpėjo –
jei nėra pažeidžiamas miesto bendrasis planas, gyventojui tereikia
sutelkti jėgas į statybų techninio
plano rengimą.
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos Architektūros ir
urbanistikos skyriaus vedėja, rajono vyriausioji architektė Daiva Gasiūnienė „Anykštai“ sakė, jog dėl
įstatymų pakeitimų individualios
statybos sektoriuje atsiras konkurencinė kova: „Tos savivaldybės,
kurios planuos, kurios turės geresnius planus, pritrauks ir daugiau investicijų”, - tvirtina D.Gasiūnienė
Naujasis įstatymas numato, kad
kai nėra detaliojo plano, rengiami projektiniai pasiūlymai.
Tai papildoma techninio projekto stadija, kai išnagrinėjami ir

Turistai į salą plaukia ir su nakvyne – suręsta pašiūrė, kurioje galima
slėptis nuo lietaus, yra laužavietė,
malkų rasti nesudėtinga. Grybai ant
uolų neauga, tačiau galima pasigauti
žuvų – pačios žuvys į krantą nelipa,
bet net ir aš sugebėjau ištraukti žioplą ešerį, o Ričardas ir Aidas ištraukė visą tuziną. Vakarienei neišvengiamai turėjome keptis žuvį...
Aleksandras sakė tarnavęs sovietinėje kariuomenėje Rukloje. Jis kelis kartus klausė ir vis perklausė, ar
dabar Rukloje NATO karinė bazė.
Na, lyg ir nėra Lietuvoje NATO karinių bazių, bent jau tokių kaip aš ir
Alesandras, tarnavę sovietinėje kariuomenėje, suvokiame, garnizonų
su penketu dalinių ir bent tūkstančiu
kareivių... Tačiau, regis, neįtikinom.
Po kilimėliu palikę apartamentų raktus pakeliui nuo Sortovalos

iki Sankt Peterburgo apžiūrėjome
du objektus – Ruskealos marmuro kasyklų parką ir šalia jo esantį
kriokliuką. Pastarasis garsus ne tiek
savo vaizdu, kiek istorija. Prie kriokliuko filmuotas legendinis filmas
„O aušros čia tylios“.
Ruskealos marmuro kasyklos
sukultūrintos, pritaikytos turizmui.
Karjero ilgis - 450 metrų, plotis –
60-100 metrų, gylis – 30-50 metrų.
Prieš Žiemos karą suomiai užliejo
karjerą vandeniu, tad dabar turistai
mato ne gilias duobes, o ežeriukus.
Po ežeriukus galima paplaukioti valtimis, virš jų praskrieti lynu.
Valtimis plaukiančius lydi antys, jos
„dirba“, atrodytų, pasiskirsčiusios
grupėmis. Ir jei kuri užsižioplina ir
atsilieka, paskui garsiai atsiprašinėdama lekia prie savo komandos.
(Bus daugiau).

Ruskealos marmuro kasyklos, kurias prieš Žiemos karą užtvindė
suomiai.

Šiaurinė Ladogos ežero dalis nusėta šcherais – uolėtomis salomis.		
			
Autoriaus nuotr.

aplinkosaugos, ir urbanistiniai,
ir
architektūriniai
klausimai.
Labai svarbu, jog dabar savivaldybės gali priimti daugiau sprendimų
pačios, taip pagreitindamos kai kuriuos procesus. „Galime greičiau
išduoti statybų techninio projekto
rengimo specialiuosius architektūrinius reikalavimus“, - pažymėjo
D.Gasiūnienė
Nuo šiol savivaldybės turės kurti
detaliuosius planus ištisiems kvartalams. Jeigu gyventojas nori statyti, kur
yra numatyta, kur yra detalusis planas
arba leidžia bendrasis planas – tai
vienareikšmiai daug greitesnės procedūros. Bet jei statybos planuojamos
viduryje lauko, juk nežinoma, kur bus
tiesiamos gatvės, kur kada nors stovės
kokie nors ir kokių paskirčių pastatai,
savivaldybės nuo šiol turės daryti detaliuosius planus ne mažesnių teritorijų, o didesnių – kvartalų.
Dar konkretesnis buvo Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros
departamento direktorius Marius

Narmontas, kuris teigė, kad gyventojas, kuriam nereikės rengti
detaliojo plano namo statybai, sutaupys apie 5 tūkst.Lt, kurių būtų
reikėję minėtam planui parengti.
“Be to, nereikės apie pusę metų
laukti, kol tas planas bus parengtas”, - apie tai, kad žmogui bus
lengviau realizuoti savo idėjas,
aiškino M.Narmontas. - Dabar paprasčiau yra pakeisti žemės sklypo
paskirtį. Anksčiau – tik detaliuoju
planu, dabar – parašęs prašymą savivaldybės administracijos direktoriui. Tai užtrunka apie 10 dienų
vietoj pusmečio ar metų”.
Pasiteiravus apie naujojo įstatymo aplinkosauginius aspektus,
M.Narmontas sakė, kad dabar
visuomenės sveikata ar aplinkos
apsauga užtikrinama vienu dokumentu – statybų leidimu. “Teritorijų planavimo paskirtis ir
yra subalansuoti žmonių gyvenseną su aplinkos apsauga ir visa
tai padaryti darniai”, - paaiškino
M.Narmontas.
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Bajorai be dvaro ir be bajorų
(Atkelta iš 1 p.)
Bajorai garsėjo dvaru

Apšnerkštas, šabakštynais apžėlęs kiemas rūpestingų naujųjų
savininkų dėka virto jaukumo oaze, o apleistas, netvarkingas
gyvenamasis namas- puikia sodyba.

Grafų Marikonių statyta koplytėlė ir dabar lankoma.

Bajorų miškelio pakraštyje- rūpestingai prižiūrimi, artimųjų
globojami partizanų kapai.

Kadaise buvę ištaigingi Svėdasų dvaro rūmai vis labiau virsta
griuvėsiais.

Autoriaus nuotr.

Rokiškio rajono Salų miestelio kelionę sutrukdys Jaros upė, per kurią nėra
tilto. Keliauti toliau gali tiktai pėstieji
ir dviratininkai.
Tiesa, buvo atsiradusių veiklių
vaitkūniečių, kurie ragino atkurti senąjį Svėdasų-Salų vieškelį, tačiau tam
pritrūko entuziazmo ir lėšų. To senojo kelio garbei viena Vaitkūnų gatvė
buvo pavadinta Salų gatve...

griuvenomis tapusius gyvenamuosius
namus, taip pat juos gražiai tvarko,
remontuoja, rekonstruoja. Puikus
Vakariniame
Beragio(Svėdaso) pavyzdys- kauniečių šeima, neprižiūežero krante nuo XVIII a. pabaigos rimą, tiesiog baisų pastatą pavertusi
iki XX a. pradžios stovėjo įspūdingi labai gražiu, šiuolaikišku namu. VaSvėdasų dvaro rūmai, kuriuos supo žiuojant keliu nuo Bajorų link VaitkūBajorai pataisė sveikatą...
didingas parkas. Dvaras su 103 hek- nų tiesiog negali neatkreipti dėmesio į
tarais žemės priklausė ištaigingus rū- šią sodybą. Tarp išgenėtų šimtamečių
Šalia ganyklos sutiktas savo vermus pasistačiusiems didikams Mari- klevų, liepų labai dera suvežti masykoniams, vėliau keitėsi jo savininkai, vūs akmenys, maloniai nuteikia se- šiams atvežęs bidoną vandens Ankol nupirko darbščių vietinių ūkininkų nutėlis sodas, rūpestingai nušienautas tanas Vitkauskas, išgirdęs, kad renku
medžiagą straipsniui apie Bajorus,
Juodviršių šeima. Nuo Svėdasų pro didelis kiemas...
Rimdžus, VaitkūTačiau visai apsidžiaugė. Jis pasakojo, kad mėgs...Bajorų kaimas yra gra- kitokios mintys ta skaityti „Anykštą“ ir visuomet
nus į Salas buvo
nutiestas vieške- žus, bet jame gyvenimas užplūsta, kai ap- su įdomumu paskaito rašinius apie
lis, kuriuo naudo- „ne bajoriškas“...
leisto, neprižiū- kaimus. Pašnekovas pasigyrė, kad
josi ne tiktai Salų
rimo parko taku yra šioks toks ūkininkas, turi šešetą
ir Svėdasų dvarų
privažiuoji bu- hektarų žemės, augina javus, bulves,
savininkai grafai Marikoniai, bet ir vusio dvaro rūmus. Tiksliau pasakius, pievose prisišienauja. Augina šešetą
vietiniai gyventojai. Didikai Mariko- tai jau nebe rūmai, o tik jų fragmentai, veršių. Prieš kurį laiką vieną veršį
niai Svėdasų šv.Arkangelo Mykolo griuvėsiais tapusios kadaise buvusio sudraskė vilkai. Bet didelių nuostolių
bažnyčios šventoriuje pasistatė šei- didingo mūro sienos. 1994 metais nepatyrė, nes žala jam buvo atlyginta.
mos koplyčią- mauzoliejų, pakeliui dvaro liekanos grąžintos teisėtiems Vilkai „pasidarbavo“ ir kitų pievose,
link Svėdasų jų iniciatyva buvo pa- šeimininkams- savininko Kazimiero tie žmonės irgi gavo kompensacijas.
statyta koplytėlė, kurioje jie kartais Juodviršio vaikams dabar jau miru- Taip besišnekučiuodami atėjome iki
melsdavosi. Ilgus dešimtmečius dva- siam Zenonui Juodviršiui ir Teresei vienos sodybos, kur pas kaimynus
ras ežero pakrantėje klestėjo.
Giedrimienei. Tačiau rūmus atstatyti, avietes skynė Antano žmona Gelena
Po Antrojo pasaulinio karo iš Bajo- atkurti reikalingos milžiniškos inves- Vitkauskas. Šneki moteriškė pareišrų į Sibirą buvo ištremta dešimt asme- ticijos ir vargu, ar kada kas nors ry- kė, kad Bajorų kaimas yra gražus, bet
nų. 1941 m. birželio 14-ąją į Altajaus šis savomis lėšomis tai padaryti. Tuo jame gyvenimas „ne bajoriškas“.
„ Pusantrų metų reikia vargti, kol
sritį buvo ištremta dvaro savininko tarpu griuvėsių čia vis daugėja. Ko
Kazimiero Juodviršio šeima: žmona dar nespėjo sunaikinti lietus, sniegas, išaugini gyvulį, o kiek už jį gauni?
Emilija, sūnūs Zenonas, Alfonsas. vėjai, tą padaro chuliganiškai nusitei- Dabar supirkimo kainos smarkiai sumažėjo, kai Rusija paskelbė draudimą
Aloyzas, dukra Teresė. ( Pačiam K. kusių žmonių rankos...
įvežti mėsą iš Europos Sąjungos šalių.
Juodviršiui pavyko pasislėpti ir išO kodėl nemažėja mėsos kainos parvengti tremties). Dvaro rūmai buvo
Tarp dviejų kapinių – koplytėlė
duotuvėje?“- postringavo moteriškė.
nacionalizuoti, juose ilgą laiką gyGuvi kaimietė pasakojo, kad jinai
veno MTS darbuotojų ir kolūkiečių
Bene pats išraiškingiausias Bajorų
šeimos.
kaimo akcentas ir traukos centru tapęs yra lenkė. Su būsimu vyru susipaži1944-1954 metais veikė Kupiškio objektas- grafų Marikonių pastatyta no Baltarusijoje per vienas vestuves.
apskrities Svėdasų valsčiaus Bajorų koplytėlė. Jos durys neužrakintos, tad Jose Antanas buvo vestuvėse pabroapylinkės Darbo žmonių deputatų bet kada šičia žmonės užsuka pasi- liu, o Gelena dirbo padavėja restotarybos vykdomasis komitetas. Jį li- melsti. Sodiečiai čia susirenka ir per rane. Pažintis peraugo į draugystę,
kvidavus, apylinkė prijungta prie Ku- „mojavą“- gegužines pamaldas bei ki- paskui abu „apsiženijo“. Jau 47 menigiškių apylinkės.
tomis progomis. Prieš keliolika metų tus kartu gyvena, dabar abu pensi1949 metų pavasarį Bajorų kai- vagišiai nugvelbė iš koplyčios medinę ninkai. Prieš atsikeldami į Bajorus,
mas įjungtas į ką tik susikūrusį liaudies meistro išskobtą Švč. Merge- gyveno Utenos rajone. Ji kolūkyje
S.Nėries kolūkį. Vėliau, stambinant lės Marijos skulptūrą. Piktadariai taip dirbo melžėja, buvo pirmūnė. Gyveūkius, priklausė „Raudonojo spalio“, ir nebuvo surasti, nesulaukė atpildo, no mūriniame name. Vyras susirgo
K.Vorošilovo, Svėdasų kolūkiams, skulptūra nesugrąžinta. Pavogtos astma, dažnai tekdavo gulėti ligonikol 1992-aisiais kolūkmečio era pa- vietoje pastatyta plastikinė skulptūra, nėje.Tai gydytojai patarė apsigyventi
sibaigė. Bajoruose gimė pedagogas tikriausiai, ilgapirščių jau nebesudo- mediniame name. Taip prieš šešiolika
ir prozininkas Vladas Baleišis ( 1907- mins ir niekam nebekils ranka dar metų ir atsidūrė Bajoruose, nusipirko
1969), pedagogė literatė Petronėlė kartą išniekinti šią šventą vietą... Jei čia namuką. Ir tikrai- vyro sveikata
Dagytė (1923-2008), laisvės gynėjas nuo koplyčios pasuksime į kairę, ne- pagerėjo.
Vytauto apygardos Žalgirio būrio par- toliese pakelėje pamatysime nuorodą
Ten, kur veikė MTS
tizanas, vėliau Algimanto apygardos į žydų tautybės žmonių holokausto
partizanas, Šarūno rinktinės štabo vietą. Gražiame pušynėlyje Antrojo
Angelės Nacienės, buvusios ilgaviršininkas Feliksas Niaura-Cipras pasaulinio karo metais buvo įvykdyta
(1923-1990), tremtinys, memuaris- svėdasiškių žydų egzekucija, tą liūdną metės Svėdasų kolūkio karvių meltas Zenonas Juodviršis (1923-2008), vietą ženklina paminklinis akmuo. žėjos, sodyba stovi toje vietoje, kur
parašęs ir išleidęs prisiminimų knygą Dešiniau nuo koplytėlės miškelyje pokario metais veikė Svėdasų MTS
„Mes išlikome...“ (1996 m.). Netoli yra partizanų kapai. Tarp gėlynų pa- (Mašinų- traktorių stotis). Kieme sunuo Bajorų buvusiame Juozapavos statyti paminkliniai akmenys, įamžinę tiktas jos sūnus Ričardas Banevičius
viensėdyje gimė ir augo laisvės gy- partizanų J. Matulio, J. Budreikos, Č. pasakojo, kad aplinkui, kur tiktai bedi
kastuvą,
vis
nėjos, politinės kalinės, publicistės Rimkaus, S. Repvienuolės Nijolės Sadūnaitės motina šio, P. Sprindžio,
...iš tų duobių kankinių kū- kokį plytgalį
užkabinsi. Vis
Veronika Rimkutė-Sadūnienė (1915- J. Čirūnos ir kitų
nus iškasdavo ir palaidodavo tų pastatų lie1970).
atminimą.
Pokario metais Kunigiškių, Adomynės, Sliep- kanos. Motina
dabar
gyveVieni pastatai atgimsta, kiti
Bajorų žemė sugė- siškių ir kitose kapinėse...
nanti Kavarske.
tebevirsta griuvėsiais
rė daugelio kovotojų už Lietuvos laisvę ir nepriklau- O šioje sodyboje dabar jis šeimininTen, kur baigiasi miestelis, kolū- somybę kraujo. Mat, į šičia buvusias kauja. Po sunkios ligos kamuoja vikiniais metais buvo didžiulis Svėda- vietinių gyventojų iškastas duobes sokios negalios, smarkiai pablogėjo
sų kolūkio mechanizacijos kiemas bulvėms laikyti enkavedistai ir stribai regėjimas. Tačiau, kad ir kaip sunku
su garažais, sandėliais, dirbtuvėmis. sumesdavo nukankintų partizanų kū- būtų, juda- kruta, nušienauja kiemą,
Tie pastatai išsaugoti, modernizuoti nus, išlaikytus išmėtytus ant Svėdasų apsitvarko sodyboje. Padeda kaimyir sumaniai pritaikyti nūdienos rei- grindinio. Partizanų artimieji naktimis nai, atvažiuoja motina, broliai. „ Pats
kmėms. Čia veikia degalinė „Alau- slapta iš tų duobių kankinių kūnus iš- dirbu kiek galiu, sulaukiu pagalbos,
ša“, įsikūrusios automobilių remonto kasdavo ir palaidodavo Kunigiškių, taip ir tvarkausi“,- sako Ričardas, kai
dirbtuvės. Neseniai atgimė, atgijo, Adomynės, Sliepsiškių ir kitose ka- atkreipiu dėmesį į rūpestingai nušiebuvo prikeltos naujam gyvenimui ir pinėse. Tokios partizanų kapinaitės nautą, be galo tvarkingą kiemą. Pasidžiaugia, kad netoli namų yra ežeras,
buvusios kolūkio fermos. Tiesa, tuo- atsirado ir Bajorų miškelyje...
se pastatuose jau nebėra galvijų : čia
Pro koplytėlę į dešinę einantis visai tai dažnai maudosi. Tokioje ramioje,
dabar veikia dvi medienos apdirbimo neblogas vieškelis, tai kadaise Svėda- gražioje vietoje sustiprėji, įgauni
įmonės, suteikiančios darbą ir pragy- sus su Salomis jungęs kelias. Tiesa, jėgų...
Bajoruose nebėra nei dvaro, nei
venimo šaltinį svėdasiškiams bei ap- juo dabar galima automašinomis ir
linkinių vietovių gyventojams. Nauji motociklais atvažiuoti tiktai iki Vait- bajorų. Užtai čia gyvena paprasti ir
šeimininkai, įsigiję senus, apleistus, kūnų kaimo pabaigos, nes toliau link darbštūs žmonės...
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Kamino sąskaita geriau
jonas.j@anyksta.lt
netaupyti

kampas

Apie bulves

Jonas JUNEVIČIUS

Netrukus prasidėsiantis šildymo sezonas individualių namų
savininkams kelia rūpesčių ir dėl kaminų. Juos reikia išvalyti,
įsitikinti, kad jie netaptų gaisro priežastimi. Būtent rudenį padidėjusią kaminų įdėklų paklausą pajunta juos įrengiančios ar keičiančios įmonės. Apie tai „Anykštai“ pasakojo įmonės „Jaukumas
Jums“ darbų vadovas Ignas Povilonis įdėklus kaminams dedantis
ir kitus su šildymu ir vandens tiekimu susijusius darbus dirbantis
jau dvylika metų.
I. Poviloniui net nekyla abejo- dabar per metus sumontuoju apie
nių, kad įdėklai į kaminus tiesiog 50 – 60 naujų arba pakeičiu senų,
būtini ne tik naujuose, bet ir prieš - sakė ir kitus darbus su šildymo,
kelis dešimtmečius statytuose na- vėdinimo, vandentiekio sistemomuose. „Kaimuose atidžiau pažiū- mis dirbantis I. Povilonis. – Jeigu
rėkite į kaminų galvutes, - siūlė I. kalbėti apie įdėklą į kaminą, tai
Povilonis. – Ne vieno aptrupėjusios patarčiau gyventojams prieš tai paplytos dažniausia vos laikosi, skie- sikonsultuoti su specialistais, pasidinio tarp jų beveik nelikę. Kamine domėti iš kokio metalo ir kaip jis
užsiliepsnojus suodžiams kibirkš- pagamintas, patikėti jo montavimą
tys pažyra ant stogo. Neretai tokie atitinkamus pažymėjimus turinkaminai pastogėse turi plyšių, pro tiems darbininkams. Manyčiau, čia
kuriuos išlėkusios kibirkštys gali taupyti neverta, nes gali atsitikti,
sukelti gaisrą. Juk senų namų per- kaip sakoma, kad „skūpus moka
dengimus užpildavo spaliais. Tad du kartus“. Neseniai teko išmontereikia kibirkščiai į juos nukristi ir tuoti į kaminą dėl prastos kniedžių
laukia didelė nelaimė. Geras, koky- kokybės sukritusį 6 metrų įdėklą.
biškai sumontuotas įdėklas garan- Teko išgriauti kamino sienelę, attuoja, kad kibirkštys iš kamino neiš- jungt katilą. Vargome pusę dienos,
lėks, net jeigu jame atsiras įtrūkimų. kol ištraukėme. Prastos kokybės
Bet įdėklas turi būti pagamintas iš metalo įdėklus greitai sugraužia
rūgštys, ypač,
tam tikslui skirto metalo ir atsa...tad tereikia kibirkščiai į jei kūrenama,
kuo papuola.
kingai, kokybiškai sumontuotas. juos nukristi ir laukia didelė Mes jau senokai pasirinkome
Šeimininkas jo nelaimė...
„Vilpros“ gapriežiūra
turi
pasirūpinti, nedeginti šiukšlių, plas- mybos įdėklus, kurie užsakomi ir
tmasių, šlapių malkų ir mažiausia gaminami specializuotoje gamykartą, du per metus išvalyti. Įdėklas kloje iš ypatingo rūgštim atsparaus
garantuoja kamino ilgaamžiškumą, metalo, suvirinti lazeriniu būdu,
nes ant jo sienelių nesikaupia suo- kniedijami nerūdijančio plieno
džiai, jo neveikia rūgštys, drėgmė. kniedėm, mes montuojame tik toManau, geriau sumontuoti kamine kius. Savaime suprantama, jie vos
įdėklą, negu kviesti ant stogo mūri- ne du kartus brangesni, negu skardininko padaryti paprastoje dirbtuninką permūryti kamino galvutę“.
Jaunas vyras prisimena pirmuo- vėlėje iš tam nepritaikytos skardos,
sius įdėklus į kaminus montavęs su tačiau „Vilpros“ įdėklui neatsitiktipatėviu, kai turėjo vos keturiolika nai suteikiama 5 metų garantija“.
Skirti dėmesio kaminui siūlė ir
metų. „Negalėčiau suskaičiuoti,
kiek jų esu sumontavęs, tačiau Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo

Linas BITVINSKAS
Šiemet užderėjo viskas, kas
augo po žeme – karštis, matyt,
ne taip veikė po žeme augančius
augalus. Ir bulvių derlius neblogas. Nors Lietuva ir vadinama
bulvių respublika, tačiau ne viską
dar apie šią daržovę žinome. Pasirodo ji tinka ne tik cepelinams,
blynams ar kugeliui, bet gali būti
naudojama ir medicinoje.
Ko tik pasaulyje nepasitaiko.
Štai Kolumbijos daktarai iš Hondos miesto ilgai tyrinėjo, kas yra
22 metų moteriai, kuri skundėsi
pilvo skausmais. Pasirodė, kad
jos moteriškame organe yra atsidūrusi paprasčiausia bulvė. Be to,
matyt, ji ten buvo jau gana seniai
(turbūt užmiršo), nes buvo spėjusi išleisti ūglius, kurie ir sukėlė
skausmus, tiesa, iki paviršiaus
dar nespėjo prasimušti. Aišku,
gydytojai gumbą ištraukė, kol
tas dar nespėjo sukelti nepataisomos žalos sveikatai ir išauginti
derliaus. Moteris pasakojo, kad
bulvę naudoti kaip kontraceptinę priemonę jai patarė motina.
Belieka pridurti, kad tokių minčių
lietuviams nebuvo kilę, bent iki
šiol. Ir aš čia niekuo dėtas, jeigu
atsitiks kuriai nors moteriai kitaip.
Tik pranešiau, kad Pietų Amerikoje taip daro. Be to, liaudies medicinos žinovai turėtų susigaudyti,
kad ten ir veislės bulvių kitokios.
Lietuvoj auginamos netiks.

Įmonės „Jaukumas jums“ darbų vadovas Ignas Povilonis pasitiki „Vilpros“ kaminų įdėklais, kuriuos montuoja. Beje, prieš
kelias savaites jis sukūrė šeimą ir gyvena sodo namelyje, kurį
pastatė ir įrengė savo rankomis.
Autoriaus nuotr.

tarnybos viršininkas Saulius Slavinskas. Pasak jo, prieš kūrenimo
sezoną kaminus būtina išvalyti, įsitikinti, ar jie nekelia gaisro pavojaus. O dėl įdėklų jis patarė konsultuotis su specialistais ir pasikliauti
jų nuomone.
Anykščių rajono ugniagesių tarnybos viršininkas Rimantas Bilins-

kas pastebėjo, kad rajone dėl prastai prižiūrimų kaminų teko gesinti
ne vieną gaisrą. „Kaminus reikia
valyti, prižiūrėti, net jeigu jie ir su
įdėklais“, - sakė viršininkas, pabrėžęs, kad įdėklai kaminams tiesiog
būtini, tačiau turi būti montuojami
patyrusių specialistų ir pagaminti
iš kokybiškų medžiagų“.

* Katilai * kaminai * įdėklai
* visa šildymo įranga
* vandentiekis * kanalizacija.
Konsultacijos, montavimas,
garantija. Nuolaidos. Prekyba išsimokėtinai.
J. Biliūno g. 18, „Vilpra“,
tel.: (8-618) 46975, (8-610) 39151, 5-43-74.

Anykščiuose, įtariama, jog nužudyta medikė:
moteris gali būti pasmaugta

Už šių durų, įtariama, įvykdyta žmogžudystė.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
(Atkelta iš 1 p.)
Įtariamasis gali būti
verslininkas
Pranešimas apie negyvą rastą
moterį policijoje gautas 8 valandą

46 minutės.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nužudymo.
„Anykštos“ šaltinių duomenimis,
iš buto, kur rasta negyva medikė,
policijos pareigūnai su antrankiais
išvedė vyrą. Jam 53 metai. Ar vyras buvo neblaivus, bus atsakyta
ištyrus jo kraują.
Vienas tos pačios laiptinės gyventojas aiškino, kas S.P. turėjo
draugą, kurį, vyro žodžiais, “šiandien girtą ar kvailą” išsivedė policijos pareigūnai. Kito šaltinio
duomenimis, bute rastas vyras turi
psichikos problemų. Įtariamasis
sulaikytas 48 valandoms. Po to
gali būti kreipiamasi į teismą dėl
kardomosios priemonės skyrimo.
Dažniausiai nužudymo bylose prokurorai prašo įtariamajam skirti 3
mėnesių įkalinimą, o teismai tokius prašymus tenkina.
Sulaikyto vyriškio kaimynai
„Anykštai“ sakė, kad jis yra verslininkas, savo pradinį kapitalą susikrovęs iš automobilių prekybos
Maskvoje. „Jis mašinas į Maskvą
varydavo labai „iščiustintas“, buvo

godus pinigų, nes kelionėje nesimaitino kavinėse ar kitose viešojo
maitinimo įstaigose, o įsidėdavo iš
namų lašinių.
Taip pat teigiama, jog vyras Karčių kaime yra įsigijęs žemės. Taip
pat tvirtinama, kad vyriškis gerai
žinomas policijai dėl korupcinių
veikų.
Buvo šiltas žmogus
S.P. medicinos sesele mokykloje dirbo nuo pat ugdymo įstaigos
atidarymo 1980 metais. Moteris
turėjo suaugusią dukrą, jos vyras
mirė prieš keliolika metų.
Anksčiau S.P. gyveno Gedimino gatvėje. Kaip sakė daugiabučio namo Statybininkų gatvėje
S.P. kaimynė, medikė šiame name
apsigyveno vasarą. “Naktį iš šeštadienio į sekmadienį iš S.P. buto
girdėjosi jos garsus juokas. Gali
būti, kad ten kažkas buvo švenčiama”, - „Anykštai“ sakė viena
kaimynė.
Anykščių A.Baranausko pagrindinės mokyklos direktorė Ona Re-

pečkienė velionę mini tik pačiais
geriausiais žodžiais. „S.P. buvo labai nuostabus, šiltas, kitiems padėti visuomet pasirengęs žmogus: labai darbšti, kruopšti. Niekada nėra
padariusi pravaikštų. Todėl, kai
antradienį ji neatėjo į darbą, mes
rimtai sunerimome“, - „Anykštai“
sakė O.Repečkienė.
Paklausta apie S.P. draugą,
O.Repečkienė sakė, jog tokią žinią
ji sužinojusi nelabai seniai ir mėgino medikę įspėti, nes turėjo duomenų, kad tuo vyru domisi policija.
„Baikit, jis mano kaimynas. Aš jį
20 metų pažįstu“, - A.Baranausko
pagrindinės mokyklos direktorei
tuomet atsakiusi S.P.
Kita mirusiosios pažįstama atsiminė paskutinį savo pokalbį su S.P.
viename prekybos centre. „Kai aš
jai pasakiau, kad jau esu sena, nes
vaikai užauginti, auga anūkai ir
veidrodis tą patvirtina, tai S.P. man
juokdamasi atsakė: „Tavo veidrodis blogai rodo“. Tik dabar išgirdusi, jog S.P. galėjo turėti už save
jaunesnį draugą, supratau, ką ji tuo
man norėjo pasakyti...“, - „Anykš-

tai“ sakė gerai S.P. pažinojusi moteris.
Mirties priežastį nustatys
ekspertai
Anykščių policijos komisariato viršininkas Rimantas Čepulis
„Anykštai“ vakar ryte sakė, jog
įvykio vietoje dirba policijos operatyvinė grupė. „Daugiau ką nors
jums galėsiu pasakyti po pietų”, sakė R.Čepulis, pridūręs, jog tikslią moters mirties priežastį, laiką
bei dėl ko patirti sužalojimai nustatys teismo medicinos ekspertai.
Po pietų R.Čepulis sakė, kad
įtariamasis per 24 valandas bus apklaustas, jam bus pareikšti įtarimai
dėl nužudymo.
Į klausimą, ar ant nužudytosios
kaklo buvo smaugimo žymės,
R.Čepulis teigė, jog į šį klausimą
atsakyti negali, nes tai yra ikiteisminio tyrimo medžiaga. Policijos
vadovui įvardijus įtariamojo nužudymu vardą ir pavardę, R.Čepulis
sakė, jog įtariamojo anketinių duomenų jis atskleisti negali.

SKELBIMAI

Pasaulinės psichikos sveikatos dienos proga už nuoširdžius, raminančius žodžius, už gydymą ir žmoniškumą dėkoju Anykščių psichinės sveikatos centro gydytojui
Audroniui Gustui.
Tau - visos gėlės pasaulio...
Ne vien už tai, kad dar matyčiau saulę.
Liūdną mintį man paliepus negrąžinti
Skiriu padėką širdies...
Ne pirmąkart, ne paskutinį girdėjau žodį,
Mačiau geras ir liūdnas akis...
Laiminga ta, kuri Tave pamilo...
O aš laiminga, plaka man širdis.
Jūs liūdną mintį nunešėt lyg vėją,
Davėt gyventi ateities dienas.
Esu aš dėkinga ir laiminga,
Bet nesakau: “Sudie”...
Janina Kepalienė

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.

parduoda
Automobiliai
Automobilį GOLF 1994 m., benzinas, su galiojančia technine apžiūra iki 2016-09-04.
Tel. (8-617) 01209.
Kuras
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820, (8-617) 20473.
Pigiai medienos atraižas pakais,
supjautas. Kalades, kaladukus.
Tel. (8-622) 44850.
Atraižas, malkas, sausas pjuvenas. Atveža.
Tel. (8-612) 56929.
Malkas kaladėmis, atraižas. Turi
supjautų, sausų.
Tel. (8-693) 83102.

Nekilnojamsis 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 išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas.
Tel.: (8-682) 18972,
(8-600) 63820.

įvairūs
Rasta
Ladigos gatvėje rasti raktai.
Tel. (8-652) 58947.
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Mišką su žeme arba išsikirsti.
Tel.: (8-604) 84051,
(8-605) 12103.
Brangiai - miško sklypus ir apleistas sodybas visoje Lietuvoje.
Tel. (8-604) 53667.
Technika
Įvairius automobilius, mikroautobusus, visureigius, sunkvežimius,
traktorius. Atsiskaito, utilizuoja.
Tel. (8-648) 67177.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, sunkvežimius, traktorius. Utilizuoja, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.
Brangiai ir skubiai - įvairių markių
(1930-2005 m.) lengvuosius automobilius, visureigius, mikroautobusus. Bet kokios būklės.
Tel. (8-601) 53942.
Žemės ūkio produkcija
Kviečius, miežius, kvietrugius,
rugius, avižas. Atsiskaito, išsiveža
savo transportu.
Tel. (8-614) 24950.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.
Įvairaus amžiaus arklius.
Atsiskaito iš karto, pasiima greitai.
Tel. (8-608) 01085.
Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto,
sveria
elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828, (8-675) 95128.

PERKA GRIKIUS.
Kaina 820-850 Lt/t
(237,49-246,18 EUR/t)

Tel. (8-611) 44130.
PERKAME ĮVAIRŲ
MIŠKĄ

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

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

UA B „ B OVA R I S “

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 14,00 Lt / 4.05 EUR /kg,
belgų telyčaites 10,00 / 2.90 EUR Lt /kg.
juodmargius buliukus 6,20 Lt / 1.80 EUR /kg.
Tel. (8-678) 00255.

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

siūlo darbą

Nuoma
Statybos įmonė ieško gyvenamosios vietos darbuotojams
Anykščiuose. Apgyvendinimo laikotarpis 4 - 6 mėnesiai. Miegamų
vietų 8-10.
Tel.: (8-5 243-02-88,
(8-698) 36408, (8-614) 64994.

Reikalingas suvirintojas.
Tel. (8-609) 38564.

ieško darbo
Santechnikas, atliekantis visus
santechnikos darbus.
Tel. (8-606) 04167.

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

Įmonių, organizacijų
vadovams, ūkininkams
privalomi

Gyvuliai
12 metų ramų, darbinį arklį.
Stambintas žemaitukas. Gali keisti. Atveža.
Tel. (8-673) 38175.

DARBŲ SAUGOS
ir PRIEŠGAISRINĖS
SAUGOS KURSAI.
Renkamės spalio 14 d. 9 val.
UAB ,,Jonroka’’
patalpose Taikos g. 9.
Rokiškyje
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.

Tel.: (8-657) 68156,
(8-698) 70127.

pro memoria
Anykščių mieste
Eugenijus ZUBAVIČIUS, gimęs 1950 m., mirė 10-04
Birutė JASIŪNIENĖ, gimusi 1943 m., mirė 10-02
Adolfas KAROSAS, gimęs 1941 m., mirė 10-01
Anykščių seniūnijoje
Domicelė KAZLAUSKIENĖ, gimusi 1927 m., mirė 10-03

UAB „Anykštos
redakcija“
gali paruošti ir
atspausdinti

Kavarsko seniūnijoje
Elena ŠIAUČIŪNIENĖ, gimusi 1935 m., mirė 10-06

mbukletus,

Troškūnų seniūnijoje
Elena GABRILAVIČIENĖ, gimusi 1926 m., mirė 10-02

mreklamines skrajutes,

gimė

Anykščių rajone
užregistruoti naujagimiai

mblankus,
mdiplomus,

Ąžuolas BARONAS, gimęs 09-19
Viktorija ČITAVIČIŪTĖ, gimusi 09-29
Andrėja URBELYTĖ, gimusi 09-26
Kamilė SAMULAITYTĖ, gimusi 09-23

mA3 ir A4 dydžio
plakatus,
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien

Liudvikas, Gedėtas, Virgailė,
Dionyzas, Liudas
spalio 10 d.
Danielius, Pranciškus, Gilvydas, Butautė, Danys

mėnulis

spalio 10 d. pilnatis.

komentaras
anyksta.lt
„Oho“:

„O kodėl už smurtą artimoje
aplinkoje moteriškių niekas neveža į areštinę?“

mįslė

„Rudenį
miršta?“

gimsta,

receptas

Keksiukai su cukinijomis
Ingredientai:
Cukinija, 1 vnt.;
Kiaušinis, 2 vnt.;
Miltai, 150 gr.;
Pienas, 50 ml;
Sūris, 50 gr.;
Alyvuogių aliejus, 50 ml;
Manų kruopos, 2 v.š.;
Kepimo milteliai, 10 gr.;
Druska;
Pipirai.
Gaminimo instrukcija:
Cukinija stambiai sutarkuoti.
Sūris taip pat sutarkuoti ir sumaišyti su cukinija. Pridėti kiaušinius
ir išmaišyti. Sumaišyti miltus su
manų kruopomis ir kepimo milteliais, pridėti prie cukinijos mases
ir sumaišyti. Supilkite pieną, druską ir pipirus, supilkite alyvuogių
aliejų ir išmaišykite. Tešla turi būti
grietines konsistencijos. Jei tešla
per skysta, pridėti šiek tiek miltų,
jei per tiršta - truputį pieno. Išdėstyti tešlą į formeles ir kepti įkaitintoje iki 180°C temp. orkaitėje 20
minučių.
Žaliasis padažas
Padažui:
Avokadai , 1 vnt.;
Česnakai , 1 skilt.;
Actas , 50 ml;
Alyvuogių aliejus , 200 ml;
Petražolės , 1 pund.;
Druska , 1 a.š.;
Gaminimo instrukcija:
Į virtuvinio kombaino indą sudedame kubeliais supjaustytą didelio
avokado minkštimą, nuluptą česnako skiltelę, petražoles, suberiame
druską, supilame aliejų ir actą. Viską suplakame iki vientisos tyrės.
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MOZAIKA
EBPO: Kanbera - geriausia vieta
pasaulyje gyventi
Australijos sostinės Kanberos teritorija pripažinta geriausia vieta pasaulyje
gyventi, teigiama Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
(EBPO) ataskaitoje. Apie tai informuoja BBC. Kanbera pirmauja regionų sąraše, tuo tarpu Australija užima
pirmąsias pozicijas bendrame šalių reitinge, kiek aplenkdama Norvegiją.
Į EBPO reitingą įtraukti 34-ių organizacijos narių 362 regionai.

EBPO reitingą sudarė pagal devynis
gerovės kriterijus - pajamas, išsilavinimą, darbo vietas, saugumą, sveikatą ir
aplinką.
Penkių Australijos valstijų sostinės,
įskaitant Sidnėjų, Melburną ir Pertą,
taip pat pateko į geriausiųjų dešimtuką.Į
geriausios gyvenimo kokybės reitingą
pateko ir dvi Jungtinių Valstijų valstijos - Naujojo Hampšyro ir Minesotos.
Kitame regionų skalės gale atsidūrė
dešimt Meksikos valstijų.
EBPO sudarytame valstybių reitinge tokios šalys kaip Meksika, Turkija,

anekdotai
***
-Tai va, Jonai, turėsite laikytis
dietos - pirmadieniais tik obuoliai,
antradieniais - žuvis, trečiadieniais
- tik mineralinis vnduo...
- Daktare, o galima mineralinį į
pirmadienį pernešt?
***
Nebežinau, ar galima tikėti
matematikos mokytoja - vakar ji
sakė, kad 6+4=10, o šiandien, kad
10=7+3...
***
Kodėl blondinė neturi šaldytuve
užsišaldžiusi ledukų?
- Nes pametė receptą.
***

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE ANYKŠČIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DVIRAČIŲ TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO RENGIMĄ
Anykščių rajono savivaldybės administracija, remdamasi 2012 m. sausio mėn. 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu (Nr. TS-5 „Dėl pritarimo rengti Anykščių rajono savivaldybės teritorijos dviračių transporto infrastruktūros
plėtros specialųjį planą“), pradeda rengti specialųjį planą.
Pagrindinis šio projekto tikslas – suplanuoti optimalią Anykščių rajono dviračių takų infrastruktūrą. Tikslui įgyvendinti
iškelti tokie uždaviniai:
1) Užtikrinti sistemingą Anykščių rajono ir miesto dviračių takų infrastruktūros darnų vystymąsi, racionalų
rajonų teritorijų,
lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, įrengiant naujas dviračių trasas, įvertinat esamas;
2) Išvystyti turistinį – pažintinį dviračių trasų tinklą Anykščių miesto ir rajono teritorijose;
3)Išvystyti kasdieninio susisiekimo dviračių trasų tinklą Anykščių miesto teritorijoje ir kt.
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Anykščių rajono savivaldybės administracija, vadovaujama administracijos
direktoriaus Viliaus Juodelio. Adresas: J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai. Informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vyriausiasis specialistas S.Pesliakas, tel.: (8381) 58032, el. p.: saulius.pesliakas@anyksciai.lt.
PLANO RENGĖJAS: VGTU APF Teritorijų planavimo mokslo institutas. Adresas: Saulėtekio al. 11, LT – 10223, Vilnius. Projekto vadovė – prof. Marija Burinskienė. Koordinatorius – Kristina Gabrulevičiūtė, tel. 85 2730576, faks: 8 5
2744731, el. paštas: Kristina.Gabruleviciute@vgtu.lt
INFORMACIJA APIE PARENGTUS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DVIRAČIŲ
TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIUS BEI SPRENDINIŲ
POVEIKIO VERTINIMĄ: Rengiant Anykščių rajono savivaldybės teritorijos dviračių transporto infrastruktūros plėtros
specialųjį planą, yra parengta specialiojo plano sprendiniai bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita (SPV). Su sprendiniais bei SPV galima susipažinti internetinėje svetainėje www.anykščiai.lt bei http://www.tpi.vgtu.lt/viesinami-projektai nuo
2014-10-24 iki 2014-11-25.
SPECIALIOJO PLANO VIEŠA EKSPOZICIJA: Anykščių rajono savivaldybės teritorijos dviračių transporto
infrastruktūros plėtros specialiojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2014 -11-04 d. iki 2014-11-25 d. Anykščių rajono
savivaldybėje, J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai.
VIEŠAS SVARSTYMAS SU VISUOMENE: Specialiojo plano sprendinių viešas svarstymas su visuomene įvyks 201411-25 16 val. Anykščių rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje, adresu J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai.
PLANAVIMO PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TVARKA: Pasiūlymus dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos
dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialiojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą
specialiojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo dienos ir jo metu.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas. Asmenys gautą atsakymą, kad parengtame teritorijų planavimo
dokumente į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą)
gavimo dienos, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai.

tautos balsas

Kaip savaitės pradžioje prajuokinti blondinę?
- Savaitgalį papasakoti anekdotą.
***
Vaikystėje aš labai bijojau
tamsos.
Dabar, kai ateina sąskaitos už
elektrą, aš labiau bijau šviesos.
***
Bare du vyriškiai prie alaus
kalbasi:
- Žinai, vakar vakare atėjo
pas mane dukra ir sako: “Tėveli,
išregistruok mane iš šio buto,
parduok visus mano baldus,
drabužius, papuošalus, kosmetiką, o ko nepavyks parduoti
- atiduok raudonajam kryžiui.
Taip pat, nebemokėk daugiau
už mano studijas universitete,
už sporto klubą ir SPA centrą.
Taip pat parduok mano automobilį, muzikinį centrą, nešiojamą
kompiuterį ir mobilųjį telefoną.
Gautus pinigus pasilik sau arba
atiduok labdarai”.
- Taip ir pasakė !?
- Na, ne visai taip... Jei tiksliau: “Labas tėvai, susipažink,
čia mano vaikinas, jo vardas
Abdula Hakim Mohamed.”

Laukiu žaliųjų atliekų konteinerių

Daugiabučių namų Anykščiuose
laiptinėse buvo iškabintas reklaminis raštas „Ar verta rūšiuoti atliekas“. Raštą perskaičiau net kelis
kartus. Rašte rašoma, kad Anykščiuose 2013 metais perdirbta atliekų 2102 tonos arba 31,4 procento.
Likusios 6694 tonos buvo išvežtos
į sąvartyną.
Į sąvartyną išvežtų šiukšlių kiekis
padidintas. 6694 tonas padalinkime
iš 12 mėn., gausime 557 tonas per
mėnesį. Šiukšlės vežamos du kartus
per savaitę arba 8 kartus per mėnesį. 557 tonas dalinu iš 8, gaunu 69
tonas. Jei į vieną šiukšlių mašiną
telpa 5 tonos, tai iš Anykščių į sąvartyną 8 kartus per savaitę išvyks-

ta 13 mašinų karavanas. Anykščių
daugiabučiuose gyvena 3000 šeimų. Jei viena šeima per savaitę surenka maisto atliekų 1 kg, tai sudaro
3 tonos žaliųjų atliekų. Per mėnesį
12 tonų. Per metus 144 tonos. Sodininkai maisto atliekų išmeta kelis
kartus daugiau. Kol važinėjama į
sodus, maisto atliekos būna išvežamos į sodą. Tikrų atliekų, metamų
į bendrą konteinerį, beveik nelieka.
Parduotuvėje atsiradus arbūzams,
bananams žievių padaugėja trigubai.
Anykščių savivaldybė nutarė,
kad gyventojų velnias negriebs, sumokės už atliekas ir brangiau, svarbu, kad tik numylėtiems šiukšlių

Kaip pirkti?
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Vengrija, Lenkija ir Slovakija įvertintos
kaip šalys, kuriose gyventi sunkiausia.
EBPO analizė, nors nėra per daug
išsami, yra vienas iš kelių tyrimų, kuriuose analizuojama gyvenimo kokybė šalyse.
EBPO - viena svarbiausių ekonominių pasaulio organizacijų, kurią sudaro
34 labiausiai išsivysčiusios valstybės.
Šiuo metu jai priklauso: Australija,
Austrija, Belgija, Didžioji Britanija,
Vengrija, Vokietija, Graikija, Danija,
Izraelis, Airija, Islandija, Ispanija, Italija, Kanada, Liuksemburgas, Meksika,
Nyderlandai, Naujoji Zelandija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Slovakija,
Slovėnija, JAV, Turkija, Suomija, Prancūzija, Čekija, Čilė, Šveicarija, Švedija, Estija, Pietų Korėja ir Japonija.
-ELTA

pavasarį

Antradienio mįslės „Nevalgo,
bet ir nemiršta, visuomet dirba, bet
nieko nepadaro“ atsakymas – laikrodis.
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Ieškojom garažo pirkti. Radome
prie geležinkelio – Gegužės gatvėje.
Pasidomėjome - ir ką gi. Ten, pasirodo, kas kaip nori savivaliauja. Perka,
perparduoda be jokių dokumentų, net
notaro patvirtinimų nėra. Tik bendrijos pirmininkas popieriuką surašo. O
kur garantija, kad jo neatims ar nenu-

vers? Tai sako, jog visi čia taip daro.
Sako, jei norit dar šalimais kitą galit
statyt (jei mažai vietos viename). Tai
kur žiūri savivaldybė, ar jai niekas
nerūpi? Savivaliauja taip, kas nori.
O kas čia dedas vakarais ar savaitgaliais. Geria, gamtinius reikalus atlieka už kampo. Tai kaip įsigyti garažą,

vežėjams „Anykščių komunaliniam
ūkiui“ būtų lengviau. Rašte išdėstė: maisto atliekas mesti į mišrių
atliekų surinkimo konteinerius. Pakruojyje žali konteineriai su užrašu
„Žaliosios atliekos“ išdėlioti prie
parduotuvių, gatvėse. Gyventojai
stropiai neša maisto atliekas į arčiau
esančius konteinerius. Anykščiuose
tokių konteinerių nėra. Suprantama, juk juos reikėtų išvežti. O kam
vargti, jei savivaldybės taryba bet
kada gali mokestį už šiukšles padidinti dvigubai, trigubai.. Tikiuosi
ir Anykščiuose atsiras konteineriai
maisto atliekoms ir kitoms žaliosioms atliekoms sudėti.
Marijona FERGIZIENĖ
kad būčiau garantuotas, kad tai bus
mano nuosavybė? Patarkite prašau,
kaip pažaboti savivaliautojus. Vienas
toks sako - tris garažus turėjau, dabar
perparduodu, nes jie niekieno. Juk
turi būti tvarka kažkokia. Kodėl leidžiama dar statytis kur kas sugalvoja
be jokio leidimo. Gal butelį pastato ir
bendrija daro, ką nori?
Pirkėjas

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

