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Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“, portalą anyksta.lt 

galite užsisakyti

PREMIJA. Paskutinį Advento 
penktadienį, gruodžio 19-ąją, 16 val. 
30 min. Arklio muziejaus Amatų 
centre Niūronyse prasidės iškilmės: 
Anykščių rajono Teresės Mikeliū-
naitės kultūros premijos įteikimas 
2014-ųjų metų laureatei audėjai Da-
liai Bernotaitei-Janušienei. Laureat-
ės bičiulių ir gerbėjų A. Baranausko 
aikštėje Anykščiuose tą popietę lau-
kia autobusas, kuris 16 val. išvyksta 
į Niūronis.

NAuJIENA! Užsiprenumeravę 
laikraštį „Anykšta“ „Anykštos“ re-
dakcijoje, nuo šiol jį galite atsiimti ir 
Janydžiuose, prie geležinkelio perva-
žos esančioje Anykščių kooperatyvo 
parduotuvėje. 

Žemėlapis. Aplinkos ministerija 
parengė renovacijos žemėlapį, kuris 
rodo, kiek daugiabučių namų savi-
valdybėje jau turi parengtus inves-
ticijų planus. Peržvelgus duomenis 
Anykščių rajonas anaiptol nėra tarp 
lyderių, kaip teigė rajono vadovai, 
greičiau tik visiškas vidutiniokas. 
Utenos apskrityje Anykščiai, pa-
rengę 43 investicinius planus, len-
kia tik Uteną (parengta investicinių 
planų 26). Daugiausiai investicinių 
planų parengė Ignalina 87, toliau Za-
rasai 69 ir Visaginas 51. Anykštėnus 
pralenkė net ir Molėtai, parengę 49 
investicinius planus.  

Kinai. Praėjusią savaitę Lietuvoje 
Valstybinio turizmo departamento 
kvietimu viešėjo septyni kelionių 
operatoriai iš Kinijos, kurie teigė 
atradę naują turistinę kryptį, nes  
Kinijos gyventojai yra pavargę nuo 
didmiesčių ir didelių srautų žmonių, 
todėl jiems tikrai patiktų lietuviška 
gamta, nedideli miestai, tvyranti ra-
mybė. Kontaktų mugėje svečiams 
iš Kinijos tarp kitų maršrutų buvo 
pristatytas ir Anykščių vyno kelias, 
taigi, visai gali būti, kad kitąmet ir 
Anykščiuose pasirodys kinų turistai. 

SKELBIMAI: UAB „Anykš-
tos redakcija“ priima skelbimus į 
šiuos laikraščius: „Gimtoji žemė“, 
„Ukmergės žinios“, „Ukmergė“, 
„Gimtasis Rokiškis“, „Kupiškėnų 
mintys“, „Molėtų Vilnis“, „Molėtų 
žinios“, „Mūsų  Ignalina“, „Utenis“, 
„Utenos diena“, „Utenos apskrities 
žinios“.

Teismas nagrinėja politinio 
eismo taisykles Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė nagrinėja kuriozišką bylą. Į teismą apeliacine tvarka kreipėsi buvęs 
Anykščių rajono rinkimų komisijos pirmininkas, kandidatas į  rajono merus Alfrydas Savickas. Jis teismo prašo panaikinti policijos 
jam skirtą 120 litų baudą.

Anykščių rajono Kelių policijos poskyrio viršininkas Nėrijus Blažys Anykščių rajono teisme sakė, kad, kaip žmogus,  jis už kelių eismo tai-
syklių pažeidimą nubaustą Alfrydą Savicką suprantąs, tačiau pareigūno supratingumas politiko nuo bausmės neatleidžia...

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr..

Šventosios pakrantėje – dvimetrinis 
žaltys iš Taivano

2 psl.

Anykštėnai 
ukrainiečiams 
negailėjo Prie Šventosios rastas žaltys 

yra tikras milžinas, jo ilgis 195 
cm.

Piktagalio gyventojai nenori 
gyventi Moldovoje

Piktagalio bendruomenė 
po kelių sausų vasarų įverti-
no centralizuoto vandentie-
kio svarbą. 

Kaimui vardą dovanojo bitės
Iš Anykščių pavažiavus 6 kilometrus rytų kryptimi link Rubikių ežero, kelias kerta seną ir gana didelį Bičionių kaimą. Pietiniu 

kaimo pakraščiu sruvena Anykšta, šiaurinį kerta siaurasis geležinkelis Anykščiai - Rubikiai su dar išlikusia, tačiau nenaudojama 
stotele. Aplink kaimą plyti dirbamos žemės laukai ir gretimi Burbiškio, Žežumbrio, Pagraužių ir kiti mažesni ir beveik be gyventojų 
likę kaimeliai. Pasak Anykščių seniūnijos seniūno Eugenijaus Pajarsko, kaime nėra tuščių sodybų, o gyvenamąją vietą deklaruoja 32 
gyventojai. Kaimiečiai neturi įkūrę savo bendruomenės, dalyvauja Burbiškio bendruomenės renginiuose.

Iš Bičionių kaimo kilęs profesorius Antanas Tyla dar aplanko savo gimtąją sodybą.
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Kaip „Anykštai“ sakė Anykščių 
dekanato “Caritas” vedėja – sava-
norė Laima Viburytė, antradienį iš 
Anykščių į Panevėžį buvo išvežta 
anykštėnų suaukota siunta Ukrai-
nos gyventojams. Akcija vyko ne 
tik Anykščių “Carite”, bet ir kitų 
miestų “Caritas” centruose. „Ne-

Anykštėnai ukrainiečiams negailėjo
Anykščių dekanato “Caritas” rinko labdarą neramumų krečia-

mos Ukrainos gyventojams. Anykštėnai šiltų drabužių priaukojo 
17 maišų. Šiuo metu ši paramos organizacija vykdo dar vieną ak-
ciją.

svėrėme kilogramais, bet anykštė-
nai priaukojo 17 maišų daugiausia 
šiltų drabužių. Rinkome beveik 
mėnesį“, - kalbėjo Anykščių “Ca-
ritas” vedėja.

Pasak L.Viburytės, anykštėnai 
gausiai aukoja per įvairias akcijas. 
Vedėja prisiminė, kad akcijų ko-

ordinatoriai stebisi, kaip tiek daug 
labdaros surenkama Anykščiuose.

Pagalba Ukrainai - ne vienintelė 
paramos akcija, kurioje dalyvauja 
Anykščių dekanato “Caritas”. Šiuo 
metu, kaip ir kiekvienais metais, 
“Caritas” vykdo akciją „Gerumas 
mus vienija“. Anykščių bažnyčio-
je, prieš ir po Mišių, galima įsigyti 
akcijos žvakelę su “Caritas” sim-
boliais, o už surinktus pinigus bus 
perkamos dovanos ligoniams ir 
vienišiems žmonėms. “Caritas” at-

stovai kartu su Anykščių kunigais 
ligonius ir vienišus žmones lankys 
prieš Kalėdas ir per Kūčias. 

L.Viburytė „Anykštai“ sakė, kad 
gerumo žvakelė kainuoja 2 litus, 
bet yra žmonių, kurie aukoja ir 
daugiau. „Labai dėkoju anykštė-
nams, tai patys geriausi žmonės. 
Jie kiekvienais metais labai perka 
gerumo žvakeles ir aktyviai daly-
vauja labdaros akcijose“, - džiau-
gėsi Anykščių “Caritas” vedėja.

-ANYKŠTA

Anykštėnė E.Smailytė surinko 26 
taškus iš 30 galimų. Viktorinos nuga-
lėtojais, surinkę 30–27 taškus, tapo 10 
jos dalyvių iš Ignalinos, Panevėžio ir 
Rokiškio rajono Juodupės gimnazi-
jos. Paskatinamuosius prizus iš viso 
laimėjo 18 viktorinos dalyvių. 

Gruodžio 16 d. Panevėžio TLK 
atstovai lankėsi Debeikių pagrin-
dinėje mokykloje – įteikė įstaigos 
vadovo padėkos raštą ir prizą lai-
mėtojai. Kartu buvo organizuotas 

Debeikietė tapo viktorinos laimėtoja 
Panevėžio teritorinėje ligonių kasoje (TLK) paskelbti spalio 

20–lapkričio 2 d. organizuotos viktorinos, skirtos Vaikų sveikatos 
metams, laimėtojai. Tarp jų pateko ir Anykščių rajono Debeikių 
pagrindinės mokyklos dešimtokė Evelina Smailytė. Laimėtoja 
apdovanota Panevėžio TLK paskatinamuoju prizu. 

Debeikių pagrindinės mokyklos dešimtokė Evelina Smailytė 
(centre) atsiėmė laimėjimą. 

ligonių kasos atstovų susitikimas 
su visais mokyklos dešimtokais: 
paaiškinta, kodėl yra svarbus pri-
valomasis sveikatos draudimas, 
kas apmoka gyventojams teikia-
mas sveikatos priežiūros paslau-
gas, kiek jos kainuoja, kalbėta apie 
ligonių kasų veiklą ir kt. Svečiai 
surengė viktoriną mokiniams, ben-
dravusiems su jais, o atsakiusieji 
teisingai galėjo gauti prizų. 

-ANYKŠTA

Gruodžio 19 dieną 11 valandą 
vyks Burbiškio grupinio gyve-
nimo namų atidarymo oficialus 
renginys. Burbiškio grupinio gy-
venimo namai veiks kaip Svėda-
sų globos namų padalinys.

Burbiškio grupinio gyvenimo 
namų filialo vadovė Jolita Gečie-
nė „Anykštai“ sakė, kad dar tiek 
gyventojai, tiek darbuotojai nėra 
visiškai sukomplektuoti. „Tai 
dar tik pati pradžia, apsigyventi 
pirmenybę taikysime Anykščių 
rajono gyventojams, kuriems 

Burbiškyje įsikurs grupinio gyvenimo 
namai 

Įvykdžius projektą „Socialinių paslaugų plėtra psichikos negalią turintiems asmenims, įkuriant 
Burbiškio grupinio gyvenimo namus“, 2014 m. rudenį buvo įsteigti Burbiškio grupinio gyvenimo 
namai, kurių oficialus atidarymas – šią savaitę. 

reikalinga tiek trumpalaikė, tiek 
ilgalaikė socialinė globa“,- pa-
sakojo vadovė. Pasak jos, Bur-
biškio bendruomenė iškart suti-
ko dėl tokių namų buvimo, nes 
juose dirbs vietiniai žmonės. Pa-
klausta, kiek laiko šiuose namuo-
se galės gyventi poreikių turintys 
žmonės,  J.Gečienė sakė, kad tai 
priklausys nuo žmonių. „Galbūt 
vieniems reikės ilgesnio laiko, o 
kiti pabus, kol atsistatys, ir galės 
sėkmingai grįžti į savarankišką 
gyvenimą“,- sakė J.Gečienė. 

Burbiškio kaimo vaikų darže-
lio pastate statybos darbus atliko 
UAB „Anrestas“.  Rekonstruo-
tos vaikų darželio patalpos dabar 
pritaikytos psichikos negalią tu-
rintiems suaugusiems asmenims. 
Jose vienu metu galės gyventi 20 
negalią turinčių žmonių. Patal-
pos yra pritaikytos taip, kad būtų 
kuo panašesnės į namus. Neįga-
lieji bus apgyvendinami dviejose 
grupėse po 10 asmenų. Pastate 
įrengti gyvenamieji kambariai 
neįgaliesiems, bendro naudojimo 

ir poilsio patalpos, užimtumo 
kambarys, dvi virtuvėlės, valgo-
mieji, asmens higienos patalpos 
neįgaliesiems ir administracinės 
patalpos. Rūsyje įrengtos ūkinės 
patalpos bei skalbykla ir džiovy-
kla. Už projekto lėšas įsigyta bal-
dų, kompiuterinės technikos, bui-
tinės ir vaizdo įrangos. Projektas 
finansuotas Europos regioninės 
plėtros fondo lėšomis. Jo vertė – 
beveik du milijonai litų. Anykščių 
rajono savivaldybė dar 2011 me-
tais priėmė sprendimą garantuoti 
projekto metu įkurtų Burbiškio 
grupinio gyvenimo namų finan-
savimą ne trumpiau nei penkerius 
metus po projekto įgyvendinimo 
pabaigos. 

Penktadienį Burbiškio grupinio 
gyvenimo namus atidarys Anykš-
čių savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Valen-
tinas Patumsis. Priminsime, kad 
važinėjant į susitikimus su seniū-
nijų gyventojais, rajono vadovai 
V.Patumsio taip nė karto kartu ir 
nepasiėmė, tad šventė Burbiškyje 
– jam bus šiokia tokia kompensa-
cija. Tiesa, toje grupinio gyveni-
mo namų grupėje kol kas tik trys 
seneliai. 

-ANYKŠTA

Rekonstruotos Burbiškio vaikų darželio patalpos, skirtos žmonėms su negalia.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

   
Temidės svarstyklės
Iškamšos. 2014-12-15 apie 11 

valandą pastebėta, kad iš namų, 
esančių Viešintų miestelyje, pa-
vogtas trimeris ir paukščių iš-
kamšos. Žala – 1 400 litų.

Telefonas. 2014-12-15 gautas 
vyro, gimusio 1966 metais, gy-
venančio Anykščiuose, J. Biliūno 
gatvėje, pareiškimas, kad 2014-
12-13 jo sūnus, gimęs 2002 me-
tais, nuvykęs į sporto varžybas, 

vykusias Palangoje, persirengimo 
kambaryje pasigedo mobiliojo ry-
šio telefono. Žala – 350 litų. 

Tabakas. 2014-12-16 apie 2.35 
valandą Kavarsko seniūnijoje, įsi-
brovus į parduotuvę, pavogti taba-
ko gaminiai. Žala tikslinama. 

Trenkė. 2014-12-14 apie 1 val. 
namuose, esančiuose Anykščiuo-
se, Statybininkų gatvėje, neblaivus 
sugyventinis, gimęs 1968 metais, 
trenkė kumščiu į veidą moteriai, 
gimusiai 1978 metais. 

Negrįžo. 2014-12-15 gautas mo-
ters, gimusios 1965 metais, gyve-
nančios Anykščiuose, Kęstučio ga-
tvėje, pareiškimas, kad 2014-11-12  
sūnus, gimęs 1989 metais, išėjo iš 
namų ir iki šiol nesugrįžo. Paskuti-
nį kartą jaunuolis buvo pastebėtas 
Anykščių miesto centre 2014-12-
01. 

Priežastis. 2014-12-15 Anykš-
čių rajono policijos komisariate 
pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl 
vyriškio, gimusio 1952 metais, 

Anykščiuose, Kurklių gatvėje, 
mirties priežasties nustatymo.

Sukčiai. 2014-12-16 į Anykš-
čių rajono policijos komisariatą 
kreipėsi moteris, gimusi 1950 
metais, ir pranešė, kad vyriškis, 
prisistatęs investavimo įmonės 
atstovu, apgaulės būdu mėgino 
išvilioti pinigus, t. y. pareiškėja 
iš savo banko sąskaitos paėmė 
pinigus, kuriuos pašto perlaida 
persiuntė vyriškio nurodytam as-
meniui.

Kalba. Nenuostabu, kad prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė tikrina 
ministrų užsienio kalbos žinias. Pa-
sirodo, valdžios atstovams angliškai 
kalbėti reikia ne tik komandiruotėse 
užsienyje, bet ir čia, Lietuvoje, daly-
vaujant oficialiuose renginiuose. Pir-
madienio vakarą premjero Algirdo 
Butkevičiaus iniciatyva Valstybinia-
me Vilniaus mažajame teatre sureng-
ta šventinė vakarienė, kurioje daly-
vavo užsienio šalių ambasadoriai su 
antrosiomis pusėmis, Vyriausybės 
atstovai ir valdančiosios koalicijos 
nariai. “Vakaro žinioms” vienas iš 
šventinės vakarienės svečių pasako-
jo, kad visas renginys vyko tik an-
glų kalba, o jame dalyvavę valdžios 
atstovai taip pat nesivargino kalbėti 
lietuviškai.

Kandidatai. Vienas dar žada 
priešintis ir ieškoti teisybės, o kitas 
su partija jau atsisveikino ir renkasi, 
kur pasukti. Taip klostosi konser-
vatoriaus Manto Adomėno (42 m. 
ir “tvarkiečio” Andriaus Mazuro-
nio (35 m. ) likimai. Seimo narys 
M.Adomėnas, atvirai susikibęs su 
dešiniųjų vadovybe dėl jam mestų 
įtarimų pradanginus partijos pinigus, 
užsiminė, kad gali dalyvauti kitąmet 
vyksiančiuose konservatorių vadovo 
rikimuose ir rungsis su Andriumi 
Kubiliumi. Tuo metu “tvarkiečių” 
vedliui Rolandui Paksui iššūkį metęs 
parlamentaras Andrius Mazuronis 
jau susiruošė užverti partijos duris, o 
prieš žengdamas per slenkstį jai iro-
niškai palinkėjo sėkmės.

Laisva. Šiaulių miesto kultūros 
skyriaus vedėjo pareigos nuo šios sa-
vaitės yra laisvos. Kas ateis vadovau-
ti miesto kultūrai? Savivaldybė gali į 
vedėjo pareigas paskirti valstybės 
karjeros tarnautoją, bet gali skelbti ir 
konkursą. Kultūros skyriaus vedėjo 
pareigos liko laisvos, kai jas paliko 
šalies kultūros viceministre pradėju-
si dirbti Patricija Poderytė. Vakar dar 
nebuvo paskirtas nė laikinasis sky-
riaus vedėjas.

Siekia. Derėdamasis su ES Tary-
ba, Europos Parlamentas nuosekliai 
siekė, kad ES apmokėtų jos finan-
suojamų projektų sąskaitas, būtų 
sukurtas planas laipsniškai suma-
žinti neapmokėtų sąskaitų dalį, kuri 
šiemet pasiekė 25 mlrd. eurų, o ES 
finansavimas būtų sutelktas į priori-
tetines sritis.

Simboliai. Po beveik dešimt metų 
trukusių diskusijų ant Vytauto Di-
džiojo tilto esantys sovietiniai simbo-
liai prarado paveldo apsaugą ir nėra 
laikomi vertybėmis. Juos galima nu-
ardyti. Kaune posėdžiavusi Kultūros 
paveldo departamento nekilnojamo-
jo kultūros paveldo vertinimo taryba 
beveik vienbalsiai nutarė išbraukti 
ant Vytauto Didžiojo tilto esančią 
sovietinę simboliką iš vertingųjų 
objekto savybių sąrašo. Nebereikės 
saugoti ir senųjų tilto turėklų, ku-
rie buvo nuimti tiltą rekonstruojant. 
Kauno savivaldybė džiaugiasi, kad 
toks paveldosaugininkų sprendimas 
suteikia teisę nuo tilto pilonų paša-
linti sovietines žvaigždes ir herbus.

Naujokė. Į Kauno zoologijos sodą 
iš Olandijos atgabenta dvikuprio ku-
pranugario patelė Janika. Prižiūrė-
tojai jai parinko lietuvišką vardą ir 
pakrikštijo Gražuole. Lietuvos zoo-
logijos sodas dalyvauja tarptautinėje 
gyvūnų mainų programoje. Kupra-
nugarė Janika atvežta iš Diejenrjiko 
zoologijos sodo, esančio Olandijoje.
Atvežtas gyvūnas bus jauniausias iš 
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užjaučia

Mirus Lidai Meškauskie-
nei, nuoširdžiai užjaučiame 
dukrą Dianą ir artimuosius.

Žaliai, Kazlauskai

Teismas nagrinėja politinio eismo taisykles
Nubaudė į automobilį 
kraunat biuletenius

Darbo partijos narys 
A.Savickas gegužės 28 dieną 
skolintu automobiliu užvažiavęs 
ant šaligatvio prie Anykščių sa-
vivaldybės pastato pro savival-
dybės langą į automobilį krovė 
balsavimo biuletenius. Savival-
dybės „žaliasis patrulis“ Rolan-
das Lančickas iškvietė policijos 
pareigūnus, šie užfiksavo kelių 
eismo taisyklių pažeidimą ir ra-
jono rinkimų komisijos pirmi-
ninkui skyrė 120 litų baudą.

A.Savickas teismui aiškino, 
kad istorija nėra tokia banali 
kaip atrodo. Pasak „darbiečio“, 
iškart tik tapęs rajono rinkimų 
komisijos pirmininku, suprato, 
jog turės problemų su rajono 
valdžia. „Ne tas pirmininkas pa-
skirtas – organizuokit rinkimus 
savo namuose.“ – neva toks, jo 
pirmasis pokalbis buvęs su SA-
VIVALDYBĖS ADMINISTRA-
CIJOS DIREKTORIUMI, SO-
CIALDEMOKRATU VILIUMI 
JUODELIU. Pasak A.Savicko, 
automobiliai, kurie atgabenda-
vo ar išgabendavo dokumen-
tus, iš Anykščių rajono rinkimų 
komisijos patalpų važiuodavo 
ant šaligatvio – taip pro pastato 
langą patogiausia atlikti krovi-
mo darbus. „Po pirmo balsavi-
mo turo biuletenius išvežė sa-
vivaldybės automobilis, tai jis 
buvo užvažiavęs visais ratais 
ant šaligatvio“ – teismui pa-
sakojo A.Savickas. Po antrojo 
Prezidento rinkimų turo, savi-
valdybės administracija neskyrė 
rinkimų komisijos pirmininkui 
transporto biuletenių išvežimui 
į Vilnių, todėl A.Savickas teigė 
pasiskolinęs bičiulio mašiną ir 
prisiparkavęs toje pačioje vie-

toje, kaip jau buvo įprasta – ant 
šaligatvio. Tik užvažiavęs jis ant 
šaligatvio dviem ratais, o ne vi-
sais keturiais. „Viskas čia buvo 
organizuota, politiškai susidoro-
ta.“ – teisme kalbėjo A.Savickas, 
leisdamas suprasti, kad „žaliasis 
patrulis“ R.Lančickas sprendi-
mą iškviesti jam policiją pri-
ėmė nesavarankiškai. „Tai gal 
augalą, kokį medelį sužalo-
jot?“ – A.Savicko klausė teisė-
ja V.Ragauskienė. „Jam dar toli 
iki to.“ – apie R.Lančicko san-
tykį su botanika teisėjai atsakė 
A.Savickas. „Baikit, negalima 
taip.“ – politiką subarė teisėja. 
„O iškviesti policiją, kai matai, 
kaip moterys neša maišus – ga-
lima? Neišprusimas.“ – pyko 
A.Savickas. „Aš mašinos nenu-
mečiau, nenuėjau pas mergas, 
kažną kur. Aš vykdžiau krovimo 
darbus.“ – tvirtino buvęs rinki-
mų komisijos pirmininkas. Ir dar 
pridūrė: „V.JUODELIS galvoja, 
kad čia jo nuosavybė ir daro ką 
nori.“

Net ir supykus, girtam 
negalima važiuoti

Anykščių policijai teisme ats-
tovavo Kelių policijos poskyrio 
viršininkas Nėrijus Blažys. Jis 
sutiko, kad situacija yra keis-
toka ir kaip žmogus jis sakė 
A.Savicką suprantąs. „Ar kaip 
rinkimų komisijos pirmininkas 
Jūs turite teisę viršyti greitį? 
Neblaivus vairuoti?“ – teisme 
A.Savicko klausė pareigūnas. 
Pasak N.Blažio, stovėjimas ant 
šaligatvio yra kelių eismo tai-
syklių pažeidimas, o ir pasta-
tęs automobilį prie šaligatvio 
A.Savickas būtų pažeidęs taisy-
kles, nes minima teritorija pa-
ženklinta geltona linija. 

Teismui A.Savickas aiškino, 

jog nėra būdų atlikti dokumentų 
krovimo darbus į savivaldybės 
administracijos pastatą  nepa-
žeidžiant kelių eismo taisyklių 
– prie paradinių durų J.Biliūno 
gatvėje automobiliams  stovėti 
draudžiama, o vidinės pastato 
durys su kodine spyna. Kita ver-
tus, pasak A.Savicko, kartais rei-
kia gabenti tonas popierių, todėl 
stengiamasi prisiparkuoti kiek 
įmanoma patogiau. 

Visgi, pasak N.Blažio, būti-
nojo reikalingumo važiuoti ant 
šaligatvio A.Savickui nebuvo. O 
jo atskleistą aplinkybę, kad neva 
SAVIVALDYBĖS DIREKTO-
RIUS V.JUODELIS trukdė rin-
kimų komisijos darbui, policijos 
pareigūnas vertino ironiškai. „Jei 
V.JUODELIS neskyrė transpor-
to, tai supykus galima važiuoti 
150 km/h greičiu?“  - retoriškai 
klausė N.Blažys. 

 
Šimtą metų šaligatviais 
važinėja

Buvęs Anykščių rajono rinki-
mų komisijos pirmininko pava-
duotojas, socialdemokratas Juo-
zas Juknius A.Savicko iniciatyva 
į teismą pakviestas liudininku 
aiškino, jog jis rinkimų komi-
sijoje dirba jau dešimtmečius ir 
dokumentų krovimas visuomet 
būdavo atliekamas ta pačia ma-
niera – automobiliui užvažiavus 
ant šaligatvio. „Nežinau, kam 
pamaišė ir kam ant kelio atsisto-
jo.“ –  A.Savicko teigimu, kad 
problemos esmė yra ne automo-
bilio santykis su šaligatviu, o jo 
paties konfliktas su DIREKTO-
RIUMI, teisme lyg ir patvirti-
no socialdemokratas J.Juknius. 
Tiesa, teisėjai V.Ragauskienei su 
J.Jukniumi ėmus aiškintis, kodėl 
V.JUODELIS nedavė A.Savickui 
automobilio biuletenių išveži-

mui, V.Juknius atsitraukė. „Aš į 
tuos reikalus nesikišu.“  - apie 
valdiško automobilio skyrimo 
problemą sakė J.Juknius. 

Teisme liudijusi buvusi Anykš-
čių rinkimų komisijos finansinin-
kė Jolanta Balaišienė dėstė, jog 
net ir policijos pareigūnas, kuris 
buvo atsiųstas bausti A.Savicko, 
sutiko, kad situacija yra keista. 

A.Savickas baigiamojoje kal-
boje prašė teismo panaikinti po-
licijos jam skirtą 120 litų baudą 
ir kiek padvejojęs pridūrė: „Ir 
jeigu yra galimybė – atlyginti 
moralinę žalą, nes sveikatai at-
siliepė.“

Teismas sprendimą skelbs 
gruodžio 29 dieną.           

Ant Kairiojo Šventosios upės 
tako į gyvatę panašų šliužą rado 
krantu vaikščiojęs Jonas Burneika. 
Kadangi padaras nerodė gyvybės 
žymių, žmonės pamanė, kad žaltys 
ar gyvatė gal sušalęs ar miega žie-
mos miegu, tad atnešė jį prie lapų 

Šventosios pakrantėje – 
dvimetrinis žaltys iš Taivano

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Anykščiuose, Kazio Būgos gatvėje, buvo kilęs sąmyšis dėl rasto 
dviejų metrų ilgio šliužo, panašaus į gyvatę. Paaiškėjo, kad tai – 
Vidurinės Azijos gyventojas Taivanio laibauodegis žaltys. 

krūvos ir jais užklojo. Paskui gy-
ventojai paskambino aplinkosaugi-
ninkams.

Gyvūną į Anykščių aplinkos ap-
saugos agentūrą atsivežęs inspek-
torius Audrius Pilka įsitikino, kad 
jis negyvas, tačiau nesiryžo iden-

tifikuoti kas tai   - žaltys ar gyvatė. 
Paskambinus merui ir gamtininkui 
Sigučiui Obelevičiui, šis netrukus 
jau apžiūrinėjo gyvūną ir iškart 
konstatavo, kad tai ne Lietuvos gy-
ventojas, o namuose laikytas šiltų-
jų kraštų atstovas.

Meras nusiuntė nuotraukas savo 
sūnui, IV – o kurso biologijos stu-
dentui, beje, namuose laikiusiam 
įvairius egzotiškus gyvūnus, Žygi-
mantui. Jis nustatė, kad tai Taiva-
nio laibauodegis žaltys.   

Akivaizdu, kad žaltį, kurie užau-
ga iki 2 metrų ilgio, kažkas laikė 
namuose ir išmetė arba jis paspru-
ko. 

Beje, nemažai anykštėnų šitaip 
beširdiškai atsikrato nereikalingais 
šunim ir katėm. Antai, kolektyvi-
niuose soduose kaip tik rudenį at-
siranda daug benamių kačių. Pasak 
žinovų, su šiuo žalčiu reikia elgtis 
atsargiai, nes jo temperamentas gali 
svyruoti nuo ramaus iki hiperakty-
vaus. Laikomi ant rankų jie gali su-
sierzinti, o patinėlis iš kloakos gali 
išskirti dvokiantį muskusinį skystį, 
kurio nenusiplovus dvokas išlieka 
ilgam. Laibauodegiai žalčiai minta 
pelėmis, deda kiaušinius ir išgyve-
na daugiau kaip 10 metų. 

Prie Šventosios rastas žaltys yra tikras milžinas, jo ilgis 195 cm.

Aplinkos apsaugos Anykščių 
agentūros inspektoriui Au-
driui Pilkai teko įminti šliu-
žo mįslę ir spręsti, ką su juo 
daryti. 

Autoriaus nuotr.  
   

kupranugarių - jam 2,5 metų. 

Negali. Finansinių nusikaltimų ty-
rimo tarnyba (FNTT) pateko į situa-
ciją, kurioje dar nebuvo nė viena tei-
sėsaugos institucija. Pasirodo, du iš 
trijų Finansinių nusikaltimų tyrimo 
tarnybos (FNTT) vadovų šiuo metu 
neturi teisės dirbti su įslaptinta infor-
macija. Pirmasis teisės susipažinti 
su slaptais dalykais neteko FNTT 
direktorius Kęstutis Jucevičius. Tai 
atsitiko praėjusio mėnesio pradžioje, 
kai vidaus reikalų ministras Saulius 
Skvernelis nurodė atlikti pakartotinį 
patikrinimą dėl K.Jucevičiaus patiki-
mumo. Dalį K.Jucevičiaus funkcijų 
buvo perėmęs jo pavaduotojas Ša-
rūnas Rameikis. Tačiau dabar paaiš-
kėjo, kad jis taip pat nebeturi teisės 
dirbti su slapta informacija. 

Asmuo. Prie sostinės 3-iojo po-
licijos komisariato, esančio Pylimo 
gatvėje, radus įtartiną lagaminą, 
buvo sutrikdytas policijos pareigū-
nų darbas, uždarytas eismas minėta 
gatve ir aplinkinėmis, mat vienas po-
licijai ir psichikos centrams gerai ži-
nomas vyras pranešė, kad lagamine 
- sprogmenys. Beje, skambindamas 
jis pasakė savo vardą ir pavardę, kad 
jam 30 metų, nurodė telefono nume-
rį, iš kurio skambina. Kadangi prie 
kiosko, įsikūrusio šalia policijos, iš 
tikrųjų rastas įtartinas lagaminas, 
pradėta veikti pagal planą “Skydas”. 
Grasintojas policijos pareigūnams ži-
nomas iš anksčiau - buvęs sulaikytas 
už grasinimą susprogdinti prekybos 
centrą. Pareigūnams žinoma, kad jis 
ne kartą yra gydytas psichiatrijos li-
goninėje. 

Biudžetas. Trečiadienį Europos 
Parlamentas (EP) pritarė su Euro-
pos Sąjungos (ES) Taryba pasiektam 
susitarimui dėl šių metų biudžeto 
pataisų ir 2015 m. ES biudžeto. 
Kitų metų biudžeto įsipareigojimai 
sudarys 145,32 mlrd., o mokėjimai - 
141,21 mlrd. eurų. Kartu bus skirta 
4,25 mlrd. eurų 2014 m. ES biudžeto 
skoloms padengti, praneša EP spau-
dos tarnyba.

Sankcijos. Europos Sąjungos 
(ES) užsienio politikos vadovė Fe-
derika Mogerini pareiškė, kad 28 ša-
lių Bendrija išliks vieninga Ukrainos 
krizės klausimu, nepaisant kai kurių 
šalių daromo spaudimo dėl sank-
cijų Rusijai panaikinimo arba su-
švelninimo, praneša “EUbusiness”. 
Antradienį lankydamasi Ukrainoje, 
ES pareigūnė patikino prezidentą 
Petro Porošenką, kad Briuselis keti-
na bendradarbiauti su Kijevu. “Bū-
sime kartu su Ukraina, užtikrindami, 
kad šis konfliktas eina į pabaigą ger-
biant Ukrainos suverenumą ir terito-
rinį vientisumą”, - sakė F. Mogerini. 

Reikalavimas. Izraelio premjeras 
Benjaminas Netanjahu trečiadie-
nį pareikalavo Europos Sąjungos 
(ES) nedelsiant vėl įtraukti “Ha-
mas” grupuotę į Bendrijos teroris-
tinių organizacijų juodąjį sąrašą 
po to, kai Europos Teismas įsakė 
Palestinos islamistinę grupuotę iš 
jo pašalinti, praneša “EUbusiness”. 
“Mes nepatenkinti ES paaiškinimu, 
kad “Hamas” pašalinimas iš teroris-
tinių organizacijų sąrašo yra “techni-
nis dalykas”, - pareiškime nurodė B. 
Netanjahu..ES Teismas trečiadienį 
nusprendė, kad palestiniečių islamis-
tų grupė “Hamas” turi būti pašalinta 
iš Bendrijos teroristinių organizacijų 
sąrašo. 

                         Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Piktagalio gyventojai nenori gyventi Moldovoje
Anykščių savivaldybės vadovai susitikimų su rajono seniūnijų gyventojais maratoną baigė į vizi-

tuodama Anykščių seniūniją, kur aplankė keturias bendruomenes. Po Ažuožerių susitikimas  vyko 
Piktagalyje. Nors pokalbis mezgėsi pozityviai, tačiau piktagaliečiai iš dalies  pateisino savo vardą - į 
susitikimo pabaigą tapo šiek tiek piktoki.

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Anykščių seniūnijos Piktagalio 
bendruomenė buvo antroji, į kurią 
atvyko vadovai. Ir žmonių čia susi-

„Kur reikalai prasti, ten vos 1-2 
kandidatai į merus, o pas mus net 
7. Rajonas eina teisingu keliu“,- 
tvirtino D.Krikštaponis. 

SAVIVALDYBĖS ADMINIS-
TRACIJOS DIREKTORIUS VI-
LIUS JUODELIS  kalbėdamas 
pažymėjo, kad Piktagalio ben-
druomenė yra pavyzdinė. „Mes 
jūsų atstovus vežame į užsienį 
kaip pavyzdį“,- gyrė piktagaliečius 
V.JUODELIS.

Susirinkę piktagaliečiai rajono 
vadovų prašė spręsti pagrindinę 
problemą – vandens. „Jau 6 kaimo 
gyventojų šuliniai tušti, po dviejų 
iš eilės sausų vasarų, kaimo gyven-
tojai vėl nori vandentiekio. Mes 
nenorim gyventi kaip Moldovoje, 
o norime gyventi civilizuotai “,- 
rajono vadovų prašė susirinkę pik-
tagaliečiai. 

„Kelią pasišviesti galime ir pa-
tys žibintuvėliu, o štai be vandens 
negalim“,- kalbėjo apie prioritetus 
piktagaliečiai. Ši problema kaime 
atsirado tada, kai buvo privatizuo-
tas tiek vandens bokštas tiek trasos. 
Rajono vadovai žadėjo padėti pik-
tagaliečiams, bet visų pirma sakė, 
jog turi savivaldybės įmonė perim-
ti šį privačiose rankose esantį turtą. 
„Reikia pradėti nuo žemės. Staš-

Piktagalio bendruomenė po kelių sausų vasarų įvertino centralizuoto vandentiekio svarbą. 
Autoriaus nuotr.

rinko dvigubai daugiau negu Ažuo-
žeriuose. Vicemeras D.Krikštaponis 
susirinkusiems aiškino, kad rajone 

viskas yra normalu. Jis tvirtino, 
kad kandidatų į merus gausa liu-
dija, kad rajonas tvarkomas gerai. 

kūniškyje buvo panaši problema, 
ten privatininkas už 2 arus prašė 15 
tūkstančių litų, kas gali tokius pini-
gus mokėt, mes nepirkome. Trejus 
metus negalėjom sutvarkyti“,- aiš-
kino vicemeras. 

Piktagaliečiai nesulaukė ir pa-
žado, kad jiems iš naujo bus ve-
damas vandentiekis, nors esamos 
trasos yra pasenusios. „Vandentie-
kis vedamas ten, kur jo nebuvo, o 
investicijos šeimai negali viršyti 
15 tūkstančių, kitaip visai neduos, 
nieko negaliu pažadėti“,- sakė 
S.Obelevičius.   

Taip pat buvo keliamas tradicinis 
keleivinio transporto klausimas ir 
šiukšlių surinkimas. Viena gyvento-
ja aiškino, kad neprirenka šiukšlių, o 
mokėti reikia. „Sistema nėra teisin-
ga, bet geresnės niekas nesugalvo-
jo“,- sakė meras. Vicemeras aiškino, 
kad gyventojai naiviai nemanytų, 
jog moka tik už savo konteinerius. 
Jo teigimu, jeigu gyventojai mokėtų 
tik už faktiškai išvežamas šiukšles, 
reiktų dvigubai daugiau mašinų, o 
pats šiukšlių surinkimo tarifas pa-
brangtų, todėl gyventojai mokėtų ne 
mažiau, o daugiau. „Valdžia visada 
save apgins, o paprastas žmonelis 
mokės“,- neįtikino vadovų kalbos 
moters. 

Akcijos metu visų 42 miškų urėdi-
jų darbuotojai kalėdines eglišakes, 
paruoštas kirtimų valksmuose, da-
lins miestų ir miestelių aikštėse. 
Tiems, kas neįsivaizduoja Kalėdų 
be eglutės, aplinkosaugininkai pri-
mena, kad norinčius įsigyti eglutę 
tai daryti legaliose prekybos vie-
tose, miškų urėdijų medelynuose 
ir girininkijose, nepamiršti paimti 
pirkimo kvito.

„Parsinešk Kalėdas į savo na-
mus“ – tik viena iš akcijų, kurios 
apima visą Lietuvą. Bene populia-
riausia ir geriausiai žinoma yra ak-
cija „Darom“, vykstanti kiekvieną 
pavasarį. Šią akciją nuo pat įsikū-
rimo Aplinkos ministerija aktyviai 
palaiko. „Darom“ tikslas – ne tik 
tvarkyti ir švarinti aplinką, bet ir 
atkreipti visuomenės dėmesį į an-
trinį žaliavų panaudojimą ir perdir-
bimo problemas. 

Lapkričio 20 dieną baigėsi kita 
Aplinkos ministerijos akcija „Laši-

Akcijos - visuomenei ir su visuomene
Aplinkos ministerija imasi iniciatyvos aktyvinti gyventojus bei įtraukti juos į gamtosauginę vei-

klą, tuo tikslu kasmet Aplinkos ministerija rengia po keletą akcijų. Pati paskutinė vykta prieš pat 
Kalėdas.

ša-2014“. Lašišų ir šlakių migraci-
jos kelius ir nerštą saugojo aplin-
kosaugininkai, neetatiniai aplinkos 
apsaugos inspektoriai, policijos, 
Valstybės sienos apsaugos tarny-
bos pareigūnai, Šaulių sąjungos at-
stovai. Organizavus per 320 reidų 
ir patikrinus per 2 700 žvejų nusta-
tyta, kad 78 iš jų neturėjo leidimų 
mėgėjų žvejybai. Iš akcijos metu 
užfiksuotų 194 administracinių 
teisės pažeidimų 39 prilyginami 
šiurkštiems. Pernai akcijos metu 
užfiksuoti šiurkštūs pažeidimai 
sudarė apie 12 proc. nuo visų už-
fiksuotų pažeidimų, šiemet – apie 
20 proc. „Keisime teisės aktus 
taip, kad lašišų neršto metu žvejo-
jantys brakonieriai netektų ir tam 
naudojamų automobilių. Taip pat 
svarstome galimybę skirti baudas 
už neteisėtą prekybą lašišomis ir jų 
pirkimą“, – sakė aplinkos vicemi-
nistras Linas Jonauskas.Pažeidė-
jai, įkliuvę akcijos „Lašiša-2014“ 

metu, taip pat neteko 8 valčių, 33 
tinklų, 4 užkabinamųjų žvejybos 
įrankių, per 80 kitų mėgėjų žve-
jybos įrankių.

Aplinkos ministerija vykdo ir 
mažiau žinomas akcijas, sakykim, 
akciją „Tvora“. Aplinkosauginin-
kai sausuma ir vandeniu ieško ne-
teisėtų vandens telkinių aptvarų ir 
imasi priemonių, kad pakrantės 
būtų grąžintos visuomenei. 2014 
m. nuo gegužės mėnesio, kai pra-
sidėjo akcija „Tvora“, jau pašalin-
ta arti 250 tvorų.  Akcijos „Tvora“ 
metu aplinkos apsaugos pareigū-
nai jau yra surašę 120 privalo-
mųjų nurodymų, įpareigojančių 
asmenis pašalinti žalos aplinkai 
padarinius. 

Taip pat negalima nepaminėti 
šildymo sezonu Lietuvoje organi-
zuojamos akcijos „Kaminukas“. 
Jos metu tikrinama, kaip eksploa-
tuojamos katilinės ir įvairaus kuro 
katilai, koks kuras deginamas. 

Aplinkos ministerijos organizuojama akcija „Parsinešk Kalė-
das į savo namus“ kasmet vyksta visoje Lietuvoje.

sinešti Kalėdas į namus kviečiame 
jau šeštąjį kartą. Tikimės, kad, kaip 
ir kasmet, dovanotos eglių šakos 
ne tik suteiks šventinio jaukumo 
daugybei namų, bet ir padės išsau-
goti mūsų miškus“, – žiniasklai-
dai teigė akcijos globėjas aplin-
kos ministras Kęstutis Trečiokas.  

Gruodžio 18 dieną nuo 13 va-
landos įvairiose Lietuvos vietose 
miškininkai išdalins daugiau nei 
100 tūkstančių eglių šakų. Tai 
Aplinkos ministerijos akcija 
„Parsinešk Kalėdas į savo na-
mus“, kuri ragina gyventojų ne-
kirsti medelių savavališkai. „Par-

Tai jau antrasis per kelerius metus 
latvių atgaivintas garvežys - pirmasis 
pagal panaudos sutartį iš estų pasi-
skolintas čekiškas Kč  - „Škoda“, kurį 
prieš penkerius metus bevažinėjantį 
mūsiškiais bėgiais matė ir žingeidūs 
anykštėnai. Antrasis garvežys taip pat 
iš Estijos. Sudėtingą ir gerokai apirusį 
mechanizmą atgaivinti padėjo ne tik 
vietinio depo meistrai, bet specialis-
tais ir lėšomis parėmę partneriai. Pro-
jektas užsitęsė net septynerius metus. 
Šis lokomotyvas Sovietų sąjungos 
geležinkelių užsakymu pagamintas 

Latviai „prikėlė“ dar vieną garvežį Raimondas GUOBIS

Šių metų vasarą  Gulbenėje vyko didelė šventė, palydėta moks-
line konferencija, kurioje dalyvavo ir geležinkelių tėvynės An-
glijos atstovai, o turistus iš šio miesto į Aluksnę besidriekiančia 
750 m pločio vėžės linija – „banitis“ ėmė vežioti dar vienas latvių 
meistrų atgaivintas senas garvežys - vokiškasis GR - 319.

1951 m. Karlo Markso vardo fabri-
ke netoli Potsdamo, buvusioje Rytų 
Vokietijoje. Iki 1969 m. jis naudotas 
Liepojoje, po to pervežtas į Ukrainą, 
o 1990 m. iš Vopniankos pervežtas į 
Estijos siaurojo geležinkelio muziejų 
Lavasaare netoli Piarnu.

Gulbenės - Aluksnės siauruko 
linija vienintelė Pabaltijyje, kuria 
reguliariai vežiojami keleiviai. Ne 
taip senai pirmyn ir atgal traukinys 
keliaudavo net po keturis kartus 
kasdien, dabar gi telikę tik du reisai. 
Neilgą 33 km atkarpą su 8 stotelėmis 

traukinukas įveikia per pusantros 
valandos. Neįtikėtina, bet, pasak in-
ternetinio tinklapio, bilietas kaštuoja 
daugiau negu 3 eurus, net pamaniau 
- gal į abi puses?

Latviai vieninteliai iš trijų Baltijos 
šalių turi kelis turistus vežiojančius 
garvežius - ne tik jau minėtoje Gul-
benės linijoje, bet ir Ventspilyje, kur 
visai mažas, anglimis kūrenamas gar-
vežiukas intensyviai vežioja neilga, 
bet labai egzotiška ir istoriškai teisin-
ga 600 m linija.

Lietuvoje yra išlikę trys siauruko 
garvežiai - čekiškas Anykščiuose, 
suomiškas Šiauliuose ir lenkiškas 
Panevėžyje. Panevėžiškiui garvežiu-
kui jau atlikta techninė diagnostika, 
paskaičiuota ir restauracijos kaštai ir, 
matyt, greitai būsime šalis su veikian-
čiu garvežiu.

Kad Anykščių siaurojo geležinkelio muziejaus ekspozicijoje sau-
gojamas garvežys „Škoda“ galėtų būti suremontuotas ir vežioti 
turistus, nesvarstoma.
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PASTOGĖ

Jaunimas buvo patriotiškas

Bičionyse ir dabar vienoje kito-
je sodyboje stovi aviliai. Senovėje 
sodiečiai, matyt, vertėsi bitininkys-
te, nes iš šio verslo ir kildinamas 
kaimo pavadinimas. 

Šiame kaime gimęs ir augęs, ką 
tik 85–metį atšventęs mokslinin-
kas, istorikas, Pasaulio anykštėnų 
bendrijos pirmininkas, Anykščių 
rajono garbės pilietis Antanas Tyla 
turi surinkęs kaimo istoriją nuo 
1765 metų, kai kaimas Ukmergės 
pavieto seniūnijų inventoriuose 
paminėtas kaip Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio valdos. 1789 metais 
kaime buvo arti 100 gyventojų, o 
1923–iais 55 sodybose gyveno net 
266 žmonės. Užpraeito ir praeito 
amžių sandūrą žymi senosios už 
siaurojo geležinkelio esančios ka-
pinės. Apsamanoję tvoros akmenys 
ir tik keli išlikę aptrupėję pamin-
klai. Vienas jų žymi bene paskuti-
nįjį 1926 metų palaidojimą. 1927 
metais kaimas buvo išskirstytas į 
vienkiemius, 681 hektarą žemės 
padalinus 72 savininkams. Taigi, 
kaimas pasklido plačiai.

Profesorius A. Tyla gimė gau-
sioje ūkininkų visuomenininkų 
šeimoje. Augo 6 broliai ir sesuo 
Julija, iš kurių į senąją sodybą ryti-
niame kaimo pakraštyje iš jų kartos 
sugrįžta tik jiedu, sodybą dalinasi 
ir jaunesnės kartos atstovai. „Po 
išskirstymo į vienkiemius sodybos 
buvo net anapus Anykštos ir kitoj 
pusėj geležinkelio, -  prisiminė pro-
fesorius. – Kai mano brolis Bronius 
su Antanu Levandavičium vasaros 
vakarais dainą užplėšdavo, aplin-

Kaimui vardą dovanojo bitės

kiniuose kaimuose skambėdavo. 
1942 metais mirus broliui.  Juozui, 
kuriam laikui dainos pritilo. Paskui 
atėjo ir kitos nelaimės. Pasklido 
gandas, kad per kaimus eina ban-
ditai, apiplėšinėja ir žudo žmones, 
tad kaimo vyrai greitai susiorga-
nizavo į savigynos būrį. 1944–ųjų 
liepos 13–osios 
vakarą į mūsų 
sodybą atklydo 
ir apsistojo ru-
sai. Pajutome 
jų poelgius, pa-
žinome kultūrą. 
1945 m. žuvo 
brolis Kazys, Kauno sukilimo da-
lyvis, partizanas, Žaliosios partiza-
nų rinktinės vadas. Vėliau ištrėmė 
į Sibirą šeimą. Tremties išvengiau, 
nes mokiausi Vilniuje. Dar lydi 
vaikystės įspūdis, kai šaulių būrys 
iš Burbiškio su daina rudenį žy-
giuodavo šaudyti į Bičionių karje-
rą. Jaunimas buvo rimtas, organi-
zuotas ir patriotiškas“.      

Pokariu iš Bičionių į Sibirą buvo 
ištremta 15 žmonių, tarp jų 5 Tylos. 

Sukūrus kolūkį „Pergalė“, vėl 
iš viensėdžių žmonės buvo vejami 
į prie kelio besikuriančią centrinę 
gyvenvietę. Vienkiemius nušlavė 
dalį gyventojų į miestus nuvijusi 
melioracija. 

Gyvena su sūnum ir anūkais

Vos penkeriais metais už pro-
fesorių jaunesnės gruodžio 6–ąją 
80-metį atšventusios Bičionių 
vienkiemyje gimusios Julijonos 
Strazdienės ir profesoriaus A. Ty-
los gyvenimo keliai nesusikirto. 
„Žinau jų sodybą, pažįstu profe-

sorių, - sakė garbaus amžiaus mo-
teris, po vedybų atsikėlusi į vyro 
namus. –  Tylų šeimą ištrėmė į Si-
birą, profesorius šiuose kraštuose 
retokai pasirodydavo“.

J. Strazdienė pagrįstai galėtų 
džiaugtis laiminga senatve. Jaukus, 
šiltas, suremontuotas trobos galas, 

o kitame įsikū-
ręs sūnus Arū-
nas su žmona 
Laimute. „Na-
muose mažai 
būna, jis tolimų 
reisų vairuoto-
jas, - sakė seno-

lė, - tačiau marčią ir anūkus Ainį 
ir Rugilę kasdien matau. Ir vyres-
nis sūnus nenutolo, Anykščiuose 
gyvena ir dirba. Anūkė įsikūrusi 
Vilniuje, jau ir proanūkės Eivu-
tės sulaukiau“. Moters gyvenimą 
ženklina ir skaudi netektis. Prieš 
26 metus vos 54–erių sulaukusį 
amžino atilsio palydėjo vyrą Joną. 
„Abu sunkiai prie kolūkio fermose 
dirbome,- prisiminė J. Strazdienė. 
– Karves, prieauglį prižiūrėjo, su-
sirgo nepagydoma liga ir mirė“.

Viena seniausių kaimo gyven-
tojų tik geru žodžiu atsiliepė apie 
kaimynus, minėjo amžinybėn išė-
jusių šimtą trečiąjį gimtadienį  at-
šventusios muziejininko Audriaus 
Laskausko močiutės Teklės Sa-
vickienės, kaimo senbuvio Vlado 
Levandavičiaus ir kitų pavardes. 
Pasak jos, viena kaimo šimtametė 
gyvena mieste pas vaikus. 

Šeimos buvusios gausios

Nors lauke jau buvo prietema, 
Vida Karvelienė su Burbiškio 

agroserviso kooperatyve dirbančia 
dukra Gražina šviesos dar nedegė, 
žiūrėjo televizorių. Iš stabtelėjusio 
mokyklinio autobusiuko išlipęs 
parstraksėjo pirmokėlis Sigitas. 
Gal prieš 100 metų statytoje troboje 
gyvenimas tekėjo įprasta kasdieni-
ne vaga. „Aš kilusi iš gretimo kai-
mo, nuo Elmiškio ežerėlio, - sakė 
V. Karvelienė. – Šitą trobą pirko-
me prieš 3 dešimtmečius iš Stasio 
Šližio, tačiau žinau, kad prieš jį 
čia gyveno Silickai. Rūsį ženklina 
įrėžti 1943 metai, bet troba tai daug 
senesnė. Prieš 10 metų miręs vyras 
kilęs iš gausios 7 brolių ir dviejų 
seserų šeimos, iš gretimo Žežum-
brio kaimo  Aš irgi augau 8 brolių 
ir seserų apsuptyje“, - buvusias 
gausias lietuviško kaimo šeimas 
prisiminė V. Karvelienė. 

Moterys gyvenimu ir valdžia ne-
siskundžia. Laiko karvytę, užsiau-
gina bulvių, daržovių. 

Prisimena buvusį didelį kaimą

Anykščiuose gyvenančiu sūnu-
mi Virginijum, Utenoje įsikūrusia 
dukra Violeta, 5 anūkais, kurie va-
sarą krykštauja erdviame kieme, ir 
gerais kaimynais džiaugėsi gatve-
lėje sutiktas Jonas Sereikis. „Dide-
lis mūsų kaimas buvo, gyvenome 
anoje pusėje Anykštos“,- prisiminė 
J. Sereikis, į namus prie Anykščių 
– Rubikių kelio pas dėdę Povilą 
atsikėlęs apie 1956–uosius ir su 
žmona Irena jau sulaukę solidaus 
amžiaus. „Visos mūsų linksmybės 
kolūkyje prabėgo“, - šmaikštavo 
link apgriuvusių, buvusių kolūkio 
fermų ranka mostelėjęs vyras.  

-ANYKŠTA

Aštuoniasdešimtmetį atšventusios Julijonos Strazdienės namus remontuoja ir tvarko 
kitame trobos gale gyvenantis sūnus Arūnas su šeima 

Kaimo senbuvis Jonas Sereikis.

Šis vienišas griūvantis kry-
žius buvo Klemenso Tumo 
sodyboje, vėliau trobos buvo 
perkeltos toliau nuo kelio. 

Bičionių trobos abipus kelio Anykščiai – Rubikiai. Senosiose Bičionių kaimo kapinėse išlikę keli kryžiai ženklina praeito šimtmečio 
pirmųjų dešimtmečių palaidojimus.        Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Kolūkmečio palikimas – ne-
veikiantis vandens bokštas.

...Dar lydi vaikystės įspū-
dis, kai šaulių būrys iš Bur-
biškio su daina rudenį žy-
giuodavo šaudyti į Bičionių 
karjerą...
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Apie 
svajones

kampas
LAIŠKAI

Linas BITVINSKAS

Svajoti galima. Bet jeigu sva-
joti imasi jau suaugę, o dar blo-
giau, jeigu imasi ir įgyvendinti, 
tai išeina nelabai, nelabai... Štai 
Rusijos prezidento Vladimiro 
Putino bei jo Kremliaus koman-
dos svajonė atkurti Tarybų Są-
jungą iš dalies jau įvyko. Tiesa, 
į Tarybų Sąjungą, tiksliau į pa-
skutinius jos gyvavimo metus, 
įžengė ne žmonės, ne šalys, o 
Rusijos valiuta – rublis. Gruo-
džio 15-oji vadinama „juoduoju 
pirmadieniu“, nes vos per vieną 
dieną rublis prarado 10 procentų 
savo vertės, o skaičiuojant nuo 
2014 metų pradžios jau prarado 
48 procentus vertės, lyginant su 
valiutomis. 

„Bloomberg“ duomenimis, 
už 1 dolerį gruodžio 15-ąją jau 
biržoje mokėjo 65,79 rublio, o 
Rusijos centriniam bankui pa-
darius intervenciją kaina nusi-
stovėjo 60,98 rublio už dolerį. 
Tik ar ilgam. Taip vykdavo ir 
anksčiau. Tačiau vos pasibaig-
davo į rinką išmesti Valiutinio 
fondo pinigai, rublis vėl griūda-
vo. Net kinai, su kuriais Rusijos 
vadovybė puolė draugauti, atsi-
sakė pereiti į atsiskaitymą ru-
bliais, pratarę, kad rublis – išvis 
ne valiuta ir beveik ne pinigai. 
Antradienį už dolerį jau davė 
net 80 rublių. 

Štai jums ir „Krymas mūsų, 
ir ką jūs padarysit“, „mes jus 
kepurėmis užmėtysim“, „mes 
nebijom sankcijų“. Rusijos val-
džios avantiūros iš kiekvieno 
Rusijos gyventojo per metus 
atėmė jau po pusę turėto turto – 
tiek nuvertėjo pinigai, ir tai dar 
ne pabaiga. Štai kuo baigiasi 
suaugusių svajonės – šalis be-
veik ne šalis, o pinigai – beveik 
ne pinigai.  

Sakau, tarsiu ir aš savo žodelį. 
O tai padaryti paskatino p. Vytauto 
Pupeikio rašinys apie „Anykštos“ 
esmę ir prasmę.

Taigi pradėsiu nuo to, jog ir aš 
esu „Anykštai“ labai dėkinga, kad 
mano straipsneliai visada atspaus-
dinami žodis žodin, taškas taškan... 
Jei ir būna koks žodelis pakeistas, 
ar iš dviejų sakinių vienas pada-
rytas – tai smulkmena. Kai Linas 
Bitvinskas mano darbus redaguoja, 
tai net neįtarsi kitąkart, kad kaž-
kurioj vietoj pirštus prikišo... Aš  
puikiausiai savo rašymo stilių atpa-
žįstu. Vadinasi, laiško autorius čia 
yra tikrai gerbiamas! Ir jo burna – 
neužspaudžiama... Leidžiama jam 
kalbėti garsiai ir viešai, ir pasakyt, 
ką jis iš tikro mąsto. Jei ne šis lai-
kraštis, tai aš taip ir būčiau nesu-
žinojusi, ką ponia Elvyra Griniūtė 
apie mane galvoja. Tik „Anykštos“ 
dėka ji galėjo mane taip išraiškin-
gai išdėti į šuns dienas (na, kai aš 
ankstėliau atidirbinėjančius bedar-
bius buvau užkliudžiusi). Lygiai 
taip pat ir aš turėjau galimybę p. 
Elvyrai atsakyti į tą antpuolį viešai 
„Anykštos“ puslapiuose.

Štai todėl ir išdrįstu „Anykštai“ 
vis dar parašyti vieną kitą laiškelį. 
Būtų puiku, kad ir daugiau moterų 
brūkšteltų laiškelius „Anykštai“, 
atsitraukusios nors kiek nuo vir-
tuvės, pyragų kepimo, serialų... 

(kažkaip daugoka vyriškų pavar-
džių „Laiškų“ skyrelyje. Ar nepa-
stebėjot, moterys?). Juk laikraščio 
įdomumas ir jo patrauklumas pri-
klauso ir nuo skaitytojų pareikš-
tų nuomonių įvairovės. (Keiktis, 
aišku, nereikėtų. Tam yra „24-ios 
valandos...). Mūsų balsas irgi turi 
įtakos tam, kokios temos bus na-
grinėjamos, kokia informacija bus 
pateikiama. Na, nepatingėkit para-
šyt laiškų „Anykštai“! Tik rašykit 
popierinius – paštui irgi gyvent 
reikia...

Galvoju, kokį čia priekaištėlį 
„Anykštai“ drėbtelt, kad mano šis 
rašinėlis nebūtų panašus į užsako-
mąjį, skirtą tik liaupsinimui. Taigi, 
mieli katinai ir katinėliai, jeigu jūsų 
nuotraukų laikraštyje bus mažiau – 
aš tikrai nesupyksiu...

Bet labai nepyksiu, jei iš pus-
lapių dings rubrika „Vairavo ne-
blaivūs“. Juk kitų nuodėmes daug 
maloniau skaičiuot nei savąsias (Ir 
kada aš nuo to atprasiu – nežinau). 
Niekada nepraleidžiu pro akis nė 
vienos pavardės. Šitoks paviešini-
mas man patinka! Kai pamatai lai-
krašty „indėtą“ pažįstamą žmogų, 
tuoj susidomėjimas padidėja! O jei 
dar ir nuosavo kaimo pavadinimas 
pirmam puslapy ima ir „sufigūruo-
ja“ – „Anykšta“ iš kooperatyvo 
parduotuvės kaipmat išgraibstoma.

Labai nusiminčiau, jei laikraš-

tyje neberasčiau ir Lino Bitvinsko 
„stulpelio“, kaip jo tuos trumpus 
parašymus gražiai įvardijo pažįs-
tama lituanistė. Pirmiausia juos ir 
puolu skaityt, nes tai visada šmaikš-
tu, miela ir „tarp eilučių“ dar daug 
kas būna palikta apmąstymui.

Teatleidžia man Rytis Kulbokas, 
bet jo „Rievės“ kartai man pasiro-
do sunkiai „įkandamos“, per daug 
filosofiškai ir „aukštom materijom“ 
parašytos. Kur jau čia man, papras-
tai kaimo bobelei, susigaudyt... Bet 
per daug pykt negaliu – ne aš viena 
„Anykštą“ skaitau. O štai skaity-
dama Daivos Goštautaitės „Rie-
ves“ – mėgaujuosi... Parašymai 
būna lengvi, šilti ir nuoširdūs. Iki 
šiol nepamirštu ir tų ilgų reportažų, 
kaip Vidmantas Šmigelskas anais 
metais narcizus skynė Anglijoj. 
Štai čia ir buvo tas „šviežias krau-
jas“, kurio „Anykštai“ tada labai 
labai reikėjo... Turbūt ne aš viena 
akis išplėtusi skaičiau kiekvieną 
žodį ir su nekantrumu laukiau, o 
kas gi buvo ten toliau??? Ir kaip 
visa tai tam žurnalistui baigėsi??? 
Manau, kad kurį nors žurnalis-
tą slaptai įdarbinus pas kokį nors 
Anykščių rajono ūkininką vasarai 
– reportažai išeitų ne ką prastesni. 
Jie irgi būtų „vežantys“! Lygiai taip 
pat „nepabrokyčiau“ ir pasakojimų 
apie tolimus kraštus, kur kiti žmo-
nės pabuvoja. Nė kiek nepavydžiu, 

Nors kartą – ir apie „Anykštą“...
kad jie ten gali išvažiuot... Tegu 
tik važiuoja! O po to „Anykštos“ 
puslapiuose apie tai papasakoja ir 
pateikia kuo daugiau nuotraukų.

Anekdotų iš  „Anykštos“ irgi ne-
galima pradanginti! Kai perskaitai 
laikraščio pradžioje, kas ką mušė, 
primušė, apvogė, tai jau paskuti-
niuose puslapiuose norisi visą tai 
kažkuo „nuplauti“… Todėl anek-
dotai – pats tas! Perskaitai juos, 
pakrizeni, nusišypsai ir vėl pasau-
lis gražus ima rodytis.

Mano ausims tenka išgirsti pačių 
įvairiausių nuomonių apie „Anykš-
tą“. Mano pažįstami – labai atviri 
žmonės. Ir tie atsiliepimai ne vi-
sada būna teigiami. O ko norėt?! 
Juk „Anykšta“ – kaip šeimos na-
rys. Vieną dieną įtinka, kitą – jau 
nebe. Vieną dieną suerzina, o kitą 
– žiūrėk – jau ir pagirti norisi… 
Kartais beskaitant nuobodu pasi-
daro, po dienos kitos vėl nudžiungi 
– štai kaip „kietai“ parašė! Ir myli 
tą „Anykštą“, ir būna, kad nemy-
li, ir vėl – atsileidi…Bet kažkaip 
iš seniau esi pripratęs, prisirišęs ir 
nesinori, kad ji visiškai prapultų iš 
tavo gyvenimo. Ir visai nesvarbu, 
kur tą „Anykštą“ paimi į rankas – 
ar iš savo pašto dėžutės išsitrauki, 
ar bibliotekoj pavartai, ar slapta 
paskaitinėji nutvėręs prekybos 
centre. Štai taip…

Audronė PLUŠKYTĖ

„Anykštos“ prenumerata 

– gera dovana
Prenumeratos kuponą – šventišką 

atviruką galite 
užsisakyti „Anykštos“ redakcijoje arba  

el.paštu reklama@anyksta.lt 

(Nurodykite savo kontaktus ir prenumeratos kuponas Jums  
arba pageidaujamam asmeniui bus išsiųstas paštu)

Telefonas pasiteirauti (8-381) 5-94-58 arba anyksta@anyksta.lt

TAUTOS BALSAS

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

Aldona
Ruseckaitė

„Kaip 
žaibas“ 

Naujasis ro-
manas „Kaip 
žaibas“ – tai 
psichologinis 
trileris, kupinas 

dramatiškų išgyvenimų. Tėvus pri-
trenkia žinia, jog jų sūnus Airijoje 
nužudė žmogų. Kas gali paguosti 
kenčiančią motiną, sutaikyti brolius? 
Visus kamuoja klausimas – kodėl taip 
atsitiko? Kas žmoguje prižadina šėto-
ną? Romane atsiskleidžia žmogiškų 
patirčių, artimos šiandienai emigra-
cijos, tėvų vaikų santykių, sunkaus 
atpirkimo kelio temos.

Aldona Ruseckaitė yra filologė, 
nuo 1976 metų dirba Maironio lie-
tuvių literatūros muziejuje Kaune. 
Išleido dešimtį knygų, tarp kurių – 
skaitytojų pamėgta „Šešėlis JMM. 

Naujos Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos knygos
Maironio gyvenimo meniniai biogra-
finiai etiudai“. 

Lukas: atsakyk, šėtone, kodėl kir-
tai kaip žaibas ir į skutus sudraskei 
mano gyvenimą?

Marija: ar galėčiau išsižadėti savo 
sūnaus? Bent vienas žmogus pasauly-
je turi jį priglausti...

Juozas: neištikimybė buvo saldi, 
turbūt ir vėl pakartočiau...

Matas: neatleisiu niekada, nepa-
duosiu rankos, nors jis mano brolis...

Žaneta: tikrai jį mylėjau, bet iš-
gąstis ir noras viską užmiršti mane 
įveikė...

Sofija: kai įsčiose užsimezga kū-
dikis, ar kuri pagalvojame, kad galim 
išnešioti Kainą?

Bonis: teks patirti ir šilto, ir šalto, ir 
juodo, ir balto – bet viską atlaikysi...  

Aifric Campbell

Bankininkė 

Įtempto dinamiško siužeto ro-

manas apie 
moters karjeros 
kelią. Dvide-
šimt aštuonerių 
Džeri Moloj – 
svarbi Londo-
no investicinio 
banko figūra, 
uždirbanti še-
šiaženklę sumą 
iš prekybos ak-

cijomis, bet ar jos sėkmė ilgalaikė? 
 Romane – šiuolaikinės karjeros 
moters portretas. Knygos pagrindi-
nė veikėja yra nepakeičiama Lon-
dono investicijų bankininkė, turinti 
retą sugebėjimą skaičiams. Ji drą-
siai kaukši aukštakulniais tarp kos-
tiumuotų vyrų, skraido į Honkongą 
pas turtingiausią klientą, daro san-
dėrius ir pinigus. Kai 1991 m. Per-
sijos įlankos karo išvakarėse kyla 
finansų krizė, sėkmė ima slysti iš 
rankų. Palikta draugo, kankinama 
nemigos ir svaigalų, ji gali prarasti 
viską. 

Romane daug autentikos, nes au-
torė puikiai pažįsta aukštųjų finan-
sų sritį. Airių rašytoja Aifric Camp-
bell užaugo Dubline, studijavo 
lingvistiką Švedijoje. Trylika metų 
dirbo Londono investiciniame ban-
ke „Morgan Stanley“ ir buvo pir-
moji moteris, užėmusi jame tokias 
aukštas pareigas. Palikusi darbą 
banke,studijavo psichoterapiją ir 
kūrybinį rašymą, atsidėjo šeimai ir 
literatūrai. Romanas „Bankininkė“ 
2012 m. įtrauktas į Orange prize 
premijos, skiriamos už geriausią 
romaną, parašytą moters anglų 
kalba ir išleistą Jungtinėje Kara-
lystėje, sąrašą. Romaną vertė Rita 
Vidugirienė.

www.lrsleidykla.lt
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UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
15,10 Lt / 4.37 EUR /kg,

belgų telyčaites - 
11,60 Lt/ 3.36 EUR /kg.
juodmargius buliukus -
5 Lt / 1.45 EUR /kg.

Tel. (8-678) 00255.

PERKAME ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 

Mokame iki 2000 Lt/579,24 Eur 
ir daugiau, pasiimame patys, at-
siskaitome iš karto, sutvarkome 
dokumentus. 

Tel. (8-647) 87959.

Brangiai - įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411.

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

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamas turtas, miškai

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės 
ar miško sklypą ar kitą nekilnoja-
mąjį turtą. Gali būti su skolomis ar 
teisinėmis problemomis. Atsiskaito 
grynaisiais. Siūlyti įvairius varian-
tus.

Tel. (8-670) 37592.

Padeda parduoti, perka namus, 
sodybas, žemes, miškų skypus.

Tel. (8-650) 76223.

Brangiai - mišką išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas.

Tel.: (8-682) 18972.

Brangiai - mišką arba mišką iš-
sikirtimui. 

Tel. (8-613) 74861.

Miškininkystės įmonė brangiai 
- mišką su žeme arba biržes išsi-
kirsti. Taip pat spygliuočių ir lapuo-
čių rąstus. 

Tel. (8-687) 23618.

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

Automobiliai, žemės 
ūkio technika

Brangiai ir skubiai - įvairių markių 
(1930-2005 m.) lengvuosius auto-
mobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Bet kokios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

Įvairius automobilius, mikroauto-
busus, visureigius, sunkvežimius.  
Atsiskaito, utilizuoja.

Tel. (8-648) 67177. 

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroau-
tobusus, sunkvežimius. Utilizuoja, 
atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Kombainus, traktorius, autobusus, 
automobilius, įvarią techniką, metalo 
laužą, elektros variklius.

Tel. (8-633) 60143.

Žemės ūkio produkcija

Kviečius, miežius, kvietrugius, 
rugius, avižas. Atsiskaito, išsiveža 
savo transportu.

Tel. (8-614) 24950.

Kita

Ąžuolo lentas.
Tel. (8-673) 70422, Valdas.

Gyvuliai

Įvairaus amžiaus arklius. Atsiskaito 
iš karto, pasiima greitai.

Tel. (8-608) 01085.

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

Tel. (8-680) 41510.

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB 
„Bartynco“ - veršelius auginti. 
Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

Nuolat brangiai karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža. 

Tel.: (8-656) 40439, 
(8-656) 40436.

Nekilnojamasis turtas

Dviejų kambarių butą MSV, 
Mindaugo g. 6 (2-as aukštas iš 
dviejų, reikalingas remontas, kai-
na sutartinė).

Tel. (8-655) 22772.

Trijų kambarių butą J. Biliūno g. 
16-31.

Tel. (8-682) 59495.

Kuras

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

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

Malkas. Turi skaldytų sausų.
Tel. (8-688) 16462.

Malkas kaladėmis. Atraižas (turi 
supjautų, sausų). 

Tel. (8-693) 83102.

Beržines malkas kaladėmis, 
skaldytas. Atraižas pakais, su-
pjautas (yra sausų). 

Tel. (8-622) 44850.

Bajorų žuvis šventiniam 
ir kasdieniniam stalui. 

Ieškokite parduotuvėse!

VĮ ANYKŠČIŲ MIŠKŲ URĖDIJA 
augina 

hibridines drebules 
(P. tremula × P. tremuloides) 

pardavimui. 

Norintiems įsigyti hibridinės drebulės sodmenų siūlome sudaryti 
išankstines sodmenų išauginimo sutartis jau dabar.

Kreiptis:  telefonu +370 686 15137, el. p. medelynas@amu.lt

Žemės ūkio produkcija

Maistines ir pašarines bulves. 
Atveža. 

Tel. (8-630) 59656.

PARDUODAME:
javų kombainus Volvo BM830 (kabina, pjaunamoji 2.8 m, smulkin-
tuvas), Claas Dominator 85 (pjaunamoji 4.5 m, smulkintuvas, kabi-
na), Sampo 500 (kabina, pjaunamoji 2.9 m),  mini ekskavatorių JCB 
803 (1996 metų), sunkvežimį MB 4140 (1998 metų, 8x6 važiuoklė, 
kablys keičiamiems kėbulams), vilkiką Volvo FM7 (važiuoklė 6x4, 
1999 metų),  vilkiką Renault Magnum (1999 metų, 6x2 važiuoklė), 
ekskavatorių JCB818 (vikšrinis, 18 t), greiderį VHG (6x4 važiuoklė), 
ekskavatorių Volvo EW140 (ratinis, 2001 metų, 16,5 t),  šieno-šiaudų 
presą Fortschrit K442, šienapjovę Krone AM282  (pakabinama 2.8 
m užgriebis), plūgus (2, 3, 4 korpusų Overum, Kverneland), medžių 
kirtimo ir genėjimo galvutę LogMax750,  žirklinį keltuvą ITECO, auto-
krautuvą  Hegg (keliamoji galia 12t), kaušinį krautuvą Fiat-Allis,  sun-
kvežimius Scania, Volvo, Mercedes dalimis,  naudotas sunkvežimių 
padangas. Remontuojame žemės ūkio techniką, sunkvežimius.  

Tel.: (8-698) 46745,  (8-686) 23411.  www.agrenta.lt  

Papildomi 
VAIRUOTOJŲ MOKYMAI, 

pažeidusiems kelių eismo taisykles.
Mokymai vyks gruodžio 20 d. adresu: Taikos g. 9, Rokiškis, 
UAB „Jonroka“. Išankstinė registracija tel. (8-657) 68156.

Andrioniškio letpjūvė parduoda 
statybinę medieną, dailylentes, 
grindlentes, atlieka medienos pjo-
vimo, obliavimo, transportavimo, 
metalo suvirinimo paslaugas.

Tel. (8-687) 38239.

Baldų gamyba, remontas

Gaminame kietuosius virtuvės, 
miegamojo, svetainės baldus, 
spintas stumdomomis durimis. 
Atvykstame, išsimatuojame. 
Sumontavimas nemokamas. 

Tel. (8-601) 26068.

Remontuojame minkštus baldus, 
keičiame gobeleną, spyruokles, 
poroloną. Pasiimame ir parveža-
me baldus. Turime baldams audi-
nių.

Tel. (8-610) 10341, www.atnau-
jinkbaldus.lt

Baldų gamyba.Virtuvės, spintos 
slankiojančiomis durimis, prieš-
kambario, miegamojo ir kt.

Tel. (8-601) 70304.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius. 

Garantija iki 2 metų, pensinin-
kams - nuolaidos. Vyksta į rajo-
nus.

Tel. (8-644) 45610.

Kitos paslaugos

Tvenkinių kasimas, griovių va-
lymas ir kiti panašaus pobūdžio 
darbai. 

Tel. (8-646) 19349.

Pranešame, kad Anykščių r. bus atliekami kadastriniai matavimai 
prie gretimų žemės sklypų, kurių savininkai (naudotojai) prašomi at-
vykti nurodytu laiku prie savo sklypų:

1. Vaclovos Vladislavos Čižauskienės turto paveldėtojai skl. Nr. 
3416/0002:0247, Anykščių sen. Burbiškio k.v., Bijeikių k. 2014-12-18, 10.30 val.

 Žemės sklypų ženklinimą vykdys UAB “Žemės tvarkymo centras” 
darbuotojai, Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. 8 60521909, ztcgeo@gmail.
com

siūlo darbą

Anykščių seniūnijoje
Teklė KAZLAUSKIENĖ, gimusi 1929 m., mirė 12-14
Lidija MEŠKAUSKIENĖ, gimusi 1935 m., mirė 12-11

Debeikių seniūnijoje
Valerija Genovaitė FOKEJEVA, gimusi 1931 m., mirė 12-09

Kavarsko seniūnijoje
Apalionija BUTKIENĖ, gimusi 1926 m., mirė 12-14

Skiemonių seniūnijoje
Antanas KIAUŠAS, gimęs 1932 m., mirė 12-13

Traupio seniūnijoje
Ričarda ŠIMKUVIENĖ, gimusi 1972 m., mirė 12-10

REIKALINGAS
SUVIRINTOJAS. 

Galima derinti su kitu darbu. 
Tel. (8-698) 46745.
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šiandien

gruodžio 19 d.

Gracijonas, Girdvilas, Eivi-
lė, Gracijus.

gruodžio 18-19 d. delčia.

vardadieniai

mėnulis

Rufas, Urbonas, Gerdvilas, 
Rimantė, Darijus.

oras

0

+2

MOZAIKA

komentaras 
anyksta.lt

mįslė

„Nu“:

 „Išrinkim metų fergizienę. Pre-
tendentai į šią nominaciją - Liogė, 
Janickas, moteris iš savivaldybės 
ilga pavarde, Baura“.

„Kai mažas buvau, keturis val-
džiau, kai užaugau, kupstus var-
čiau, kai numiriau, su mergom 
šokau?“

Antradienio mįslės „Iššoko peru-
kas iš balto akmenuko, apsirengęs 
šilko marškinėliais?“ atsakymas – 
viščiukas.

 IŠ ARTI

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
LT EUR LT EUR LT EUR

Paštų skyriuose:

„Anykšta“ 62.16 18.00 124.32 36.00 220.98 
(248.60)

64.00 
(72.00)

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

51.78 15.00 103.56 30.00 196.81 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 41.43 12.00 82.86 24.00 138.11 40.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse arba 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 51.78 15.00 86.32 25.00 155.38 45.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

41.43 12.00 69.06 20.00 120.85 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 31.08 9.00 55.24 16.00 86.32 25.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
30.00 8.69 60.00 17.38 120.00 34.75

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
LT EUR LT EUR LT EUR

„Aukštaitiškas formatas“
7.98 2.31 11.97 3.47 15.96 4.62

Rašome, kad Jūs žinotumėte! 
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Prenumeratorių laukia prizai ! 
Pagrindinis prenumeratos prizas - 

benzopjūklas„Stihl“ MS 170.
Kiti prizai - „Fiskars“ firmos gaminiai.

Prizų steigėjas - A. Šimkaus firma (Vilniaus g. 14, 
Anykščiai) – Masevičiaus firmos „Ginalas“ atstovas 
Anykščiuose. 

Prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“ redak-
ciją (Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai). Ant kvito užrašykite 
savo vardą, pavardę ir adresą. 

Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, užsisakę 
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeratos kainos 2015 metams

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenu-
meratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne 
trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus 
g. 29), pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, www.
anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. Tel. pasiteirauti 
(8-381) 5-94-58. Prenumeratą priima „Spaudos ke-
lio“ spaudos išnešiotojas. Tel. 8-682-39810

2015 metais „Anykšta“ išeis antradieniais ir šešta-
dieniais. Šeštadienio – 16 puslapių.

Šventės finansiškai suvaržo 
75 proc. lietuvių

Tik kas ketvirtas Lietuvos gyven-
tojas šventines išlaidas padengia iš 
einamojo mėnesio pajamų. Liku-
sieji šventes pasitinka taupydami, 
ribodami planuotus pirkinius ar 
skolindamiesi, atskleidė įsigijimo 
per nuomą bendrovės “Be kredito” 
organizuotas tyrimas.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad 35 
proc. šalies gyventoju per šventes 
neišlaidauja ir riboja savo pirki-
nius. 27 proc. respondentų teigė, 
kad šventines išlaidas planuoja iš 
anksto ir taupo, kad pinigų pakak-
tų. Kas dešimtas apklausos dalyvis 
pripažino, kad skolinasi iš savo 
draugų ar artimųjų, o dar 4 proc. 
norimus daiktus perka išsimokėti-
nai arba šventėms pasiima vartoji-
mo kreditą.

“Tvarkydami savo šventinius 
finansus lietuviai vengia elgtis 
priešingai nei elgėsi jų tėvai. Net ir 
tais atvejais, kai dėl to patiria ne-
patogumų, negali atsipalaiduoti ir 
mėgautis artėjančiomis šventėmis. 
Tačiau tėvai augo ir brendo laikais, 
kai alternatyvų tiesiog nebuvo. 
Šiandien galime naudoti pažangius 
finansinius įrankius, kurie net netu-
ri įtakos kredito istorijai. Visgi tyri-
mas rodo, kad lietuviai tik svajoja 
apie gausias Kalėdas, o elgiasi kiek 
kitaip”, - sako įsigijimo per nuomą 
bendrovės “Be kredito” direktorė 
Žydrūnė Putelytė.

Šventiniu laikotarpiu neišlaidau-
jantys ir ribojantys savo išlaidas 
dažniau teigė vyrai ir asmenys, 
gyvenantys miestuose. Apklauso-
je dalyvavusios moterys pasirodė 
esančios geresnės planuotojos. Jos 
trečdaliu dažniau nei vyrai šventi-
nes išlaidas padengia iš einamojo 
mėnesio pajamų.

Dažniausiai šventiniams pirki-
niams bei vaišėms iš draugų ir ar-
timųjų skolinasi 18-25 m. amžiaus 
jaunuoliai. 36-45 m. apklausos 
dalyviai dažniau nei kitos amžiaus 
grupės šventėms panaudoja eina-
mojo mėnesio pajamas. Vyriausieji 

respondentai dažniausiai prisipa-
žino neišlaidaujantys bei ribojan-
tys save ir išlaidas planuojantys iš 
anksto.

Iš draugų bei artimųjų dvigubai 
dažniau nei kiti skolinasi žmonės, 
kurių pajamos vienam šeimos na-
riui nesiekia 500 litų. Didžiausias 
pajamas gaunantys respondentai 
kur kas labiau yra linkę pasiimti 
kreditą. Jiems nesunku jį greitai 
grąžinti ir padengti susikaupusias 
palūkanas.

Tyrimas taip pat atskleidė, kad 
santuokinių saitų neužmezgę as-
menys rečiau planuoja savo iš-
laidas. Kas trečias šeimą sukūręs 
apklausos dalyvis teigė iš anksto 
apgalvojantis išlaidas pirkiniams ir 
vaišėms. Šį atsakymą pasirinko tik 
23 proc. respondentų, iki šiol nesu-
kūrusių savo šeimų.

Gyventojų finansinės padėties 
šventiniu laikotarpiu apklausą atli-
ko “Spinter tyrimai”. Joje dalyva-
vo 1009 vyrai ir moterys vyresni 
nei 18 metų. Tyrimas atliktas 2014 
m. lapkričio pabaigoje.

Niujorkas uždraudė tatuiruoti 
naminius gyvūnus ir verti jiems 
auskarus

JAV Niujorko valstijoje uždraus-
ta tatuiruoti naminius gyvūnus ir 
verti jiems auskarus. Atitinkamas 
įstatymas įsigalios po trijų mėne-
sių.

“Tai gyvūnų kankinimas”, - pa-
reiškė valstijos gubernatorius En-
driu Kuomas (Andrew Cuomo). 
Naujasis įstatymas draudžia tatui-
ruotes ir auskarus “katėms, šunims 
ir kitiems naminiams gyvūnams 
kosmetikos tikslais ar šeimininko 
džiaugsmui”. Tačiau, pavyzdžiui, 
įsagai ausyse gyvūnų identifikavi-
mui ir toliau leistini.

Kaip dažnai naminiai gyvūnėliai 
Niujorke iki šiol būdavo puošiami 
tatuiruotėmis ar auskarais, neži-
noma. Tačiau ateityje kiekvienam, 
kas nusižengs įstatymui, grės iki 
250 dolerių (apie 200 eurų) bauda 
ir iki 15 dienų kalėjimo.

Dž. Lenono žudikas jo našlės 
prašė atleidimo

“The Beatles” žvaigždės Džo-
no Lenono (John Lennon) žu-
dikas Markas Čapmanas (Mark 
Chapman) laiškuose jo našlei 
Joko Ono (Yoko Ono) prašė 
atleidimo. Tai interviu laikraš-
čiui “Mail on Sunday” sakė M. 
Čapmano žmona Glorija (Glo-
ria).

M. Čapmanas buvo nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos, kai 1980 
metų gruodžio 8-ąją Niujorke 
nušovė Dž. Lenoną. Joko Ono 
priešinosi, kad jis anksčiau lai-
ko išeitų į laisvę. “Markas ir aš 
rašėme jai laiškus. Jis nepyksta, 
kad ji prašė teisėjų nepaleisti jo 
pirma laiko”, - pasakojo Glorija.

Ji turi teisę kartą per metus 44 
valandas aplankyti savo vyrą ka-
lėjime JAV Niujorko valstijoje. 
Pasak moters, jie šį laiką leidžia 
valgydami picas ir žiūrėdami te-
leviziją.

Neapolio kalėdinės eglutės 
apsaugomos nuo vagių

Šį sezoną kalėdinės eglutės Itali-
jos mieste Neapolyje bus apsaugo-
tos spynomis ir grandinėmis, kad 
jų negalėtų nugvelbti vagys, rašo 
“The Local”.

Praėjusiais metais Neapolio gy-
ventojai vieną rytą išvydo sceną, 
panašią į filmo “Kaip Grinčas Ka-
lėdas vogė” vaizdus: iš pirkėjų pa-
mėgtos prabangios “Galleria Um-
berto” galerijos buvo pavogta šešių 
metrų aukščio kalėdinė eglė.

Miesto gyventojams šiemet teko 
pasitelkti apsukrumą ir apsaugo-
ti Kalėdų puošmenas nuo vagių 
nagų. Miesto eglės, įskaitant ir 
eglutes daugiabučiuose namuose, 
bus papuoštos ne tik žaisliukais ir 
švieselių girliandomis, bet ir spy-
nomis bei grandinėmis.

Kalėdų eglės diskusijų sukėlė 
ne tik Italijoje, bet ir Prancūzijoje, 
mat Rusija Paryžiui padovanojo 
80 tūkst. eurų vertės kalėdinę eglę. 
Nors Rusijos ambasadorius Pran-
cūzijoje teigė, kad dovana buvo 
“taikos ženklas”, kritikai tvirtina, 
kad tai tik dar vienas Maskvos už-
sakytas viešųjų ryšių triukas.

Rekordas: du JAV 
mokslininkai po vandeniu 
praleido 74 dienas

Du amerikiečių mokslininkai pa-
gerino pasaulio rekordą, po vande-
niu prabuvę 73 dienas, 2 valandas 
ir 24 minutes. Pirmadienį Briusas 
Kantrelis (Bruce Cantrell) ir Džesi-
ka Fein (Jessica Fain) Ki Largo la-
gūnoje Floridos valstijoje vėl iškilo 
į paviršių, praneša agentūra AFP.

Jie nuvainikavo savo tautietį 
Ričardą Preslį (Richard Presley), 
kuris 1992 metais po vandeniu 
praleido 69 dienas. Akcija 8 metrų 
gylyje 25 metų Dž. Fein ir 63-ejų 
B. Kantrelis agitavo už vandenynų 
apsaugą, savo svetainėje rašo aukš-
toji mokykla, kurioje jie dirba.

Mokslininkus plieno kapsulėje 
aplankė kolegos ir kiti ekspertai, 
tarp jų - buvęs JAV astronautas 
Buzas Aldrinas (Buzz Aldrin), ku-
ris 1969-aisias tapo antruoju žmo-
gumi po Neilo Armstrongo (Neil 
Armstrong), žengusiu Mėnulio 
paviršiumi.

“Juodosios pornografijos” 
mėgėjai surengė protesto 
akciją prie Didžiosios 
Britanijos parlamento

Penktadienį šimtai “juodosios 
pornografijos” mėgėjų surengė 
protesto akciją prie Didžiosios Bri-
tanijos parlamento, praneša “The 
Independent”.

Akcijos dalyviai imitavo oralinius 
ir genitalinius kontaktus, laikė plaka-
tus su užrašais “The life will be fine 
if we both six-nine” (“Gyvenimas 
bus puikus, jeigu užsiiminėsime sek-
su “69” poza”), “Squirt doesn’t hurt” 
(“Skvirtas nekenkia”).

Dingstį protestams davė Didžio-
sios Britanijos įstatymų leidėjų ke-
tinimas uždrausti gaminti šalyje ir 
platinti per internetą “juodąją por-
nografiją”. Draudimas gali būti tai-
komas pornografiniams filmams, 
kuriuose veikėjai vieni kitus plaka, 
naudoja objektus, keliančius asoci-
acijas su smurtu, žemina vieni ki-
tus žodžiais ar veiksmais ir t. t.

Akcijos dalyviai mano, kad tokie 
draudimai pažeidžia žmogaus teisę 
patirti malonumą bet kokiais lega-
liais būdais.                        -ELTA


