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Vietoj investicijų – bandymas
pasipinigauti

Giedrius Titenis –
anykštėnų anykštėnas
Portalo anyksta.lt skaitytojai
plaukikui Giedriui Titeniui už
medalius atsiligino savo balsais.

Senosios Anykščių ligoninės
pastatai aukcione buvo parduoti
už 380 tūkst. Lt. Dabar juos naujieji savininkai bando perparduoti už 4 mln.
100 tūkst. Lt.

4 psl.

3 psl.

šiupinys
Teisus! Vakar vakare Anykščių
rajono apylinkės teismas panaikino
policijos pareigūnų buvusiam rajono rinkimų komisijos pirmininkui
Alfrydui Savickui skirtą 120 litų
baudą. A.Savickas policijos buvo
nubaustas už tai, kad automobiliu,
į kurį krovė balsavimo biuletenius,
užvažiavo ant šaligatvio prie savivaldybės pastato.
Knygynas. Knygynas „Pegasas” Anykščių Vilniaus gatvės
„Norfos” patalpose duris turėtų
atverti sausio viduryje. Kol kas
„Pegasas“ veikia senosiose, buvusiose banko patalpose J.Biliūno
gatvėje. Į „Norfą” knygynas kraustosi keičiantis jo šeimininkui. Nuo
Naujųjų Anykščių „Pegasą” pagal
frančizės sutartį valdys verslininkas Aidas Deveikis.
Kainos. Anykščių kalnų slidinėjimo centre „Kalita“ dienos (5 val.)
slidinėjimo bilietas nuo sausio pirmosios darbo dienomis iki 18 val.
kainuos tik 7 eurus. Pasak slidinėjimo centro vadovo Liudviko
Avietės, paslidinėti Anykščiuose
bus galima pigiausiai tarp didžiųjų šalies slidinėjimo centrų. Beje,
visos slidinėjimo kainos, pereinant
prie euro, apvalinamos mažėjančiai. Šeštadienį ir sekmadienį ant
Kalitos slidinėjo apie 600 žmonių.
Europos centras. Pėsčiomis po
Europą keliaujantis 24 metų prancūzas, stalius iš Liono, prisistatantis Džeromu, keliaujantis su 30
kilogramų svorio kuprine ir miegantis palapinėje, užsuko į Svėdasus. Jis planuoja nukeliauti 10
tūkstančių kilometrų ir tai aprašyti. Vyras pažymėjo, kad žaviausią
gamtą suradęs Islandijoje, o nuostabiausius žmones - Latvijoje.

2014 - ieji
„Anykštos“
puslapiuose

Per šventes – trys tragedijos

4 psl.
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Sekmadienį savo automobilyje sudegė 27-erių metų Anykščių seniūnijos Vikonių kaimo gyventojas, o per gaisrą gyvenamajame
name Debeikių seniūnijoje Jurzdiko kaimo žuvo 89 metų vieniša senolė. Trečiadienį vieno iš Ažuožerių daugiabučių laiptinėje rasta
negyva 48-erių metų vilnietė.

Šiame name sudegė 89 metų močiutė.

Žuvo 89-erių metų senolė
Debeikių seniūnijos, Jurzdiko
kaimo gyventojos Janinos Rimkevičienės namas užsiliepsnojo
sekmadienio pavakarę. Šalia kelio
Debeikiai – Varkujai 89-erių metų
močiutė gyveno viena, vaikų neturėjo. Kaimynai gaisrą pastebėjo

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

ir ugniagesius pakvietė, kai gaisras jau buvo įsisiautėjęs. Sunkiai
vaikščiojusi močiutė žuvo ugnyje.
Jos kūnas rastas prie lovos.
Manoma, kad ugnis kilo dėl netvarkingos krosnies. Pasak Debeikių seniūnijos socialinių darbuotojų, J.Rimkevičienės namelyje
buvo prikrauta daug įvairių daiktų,

Salotinės spalvos „Renault Megane“ tapo jauno
vyro karstu.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

likę tik siauri praėjimai. Močiutė
gyveno be elektros. Visą gyvenimą iki pensijos ji dirbo Aknystos
globos namuose slauge.
Nukrito atvažiavusi
apžiūrėti tėvų buto

yra mįslingesnė. 48-erių metų
moters lavonas rastas daugiabučio laiptinėje – moters veidas
kruvinas, prakirsta lūpa. Visgi pirminiais duomenimis, ir ši
mirtis nėra smurtinė.

3 psl.

Ažuožeriuose įvykusi nelaimė

Miškuose paskendęs kaimas žengia per metų slenkstį

Krepšinis. 2014 metus Anykščių
krepšinio klubas „KKSC-Volupis“
baigė Regionų krepšionio lygos
turnyrinėje lentelėje užimdamas
10 vietą iš 16 komandų. Anykštėnai šiame sezone pasiekė 6 pergales ir patyrė 9 pralaimėjimus.
Laikraštis. Kitas „Anykštos“ numeris išeis sausio 3 d. Su pirmuoju
naujų metų numeriu prenumeratoriai
gaus 2015 – ųjų metų kalendorių.

Sonata Seibutienė su sūnum Agnium prie kalėdinės eglutės.

Už Andrioniškio vieškeliu
pavažiavus 9 kilometrus į šiaurės rytus, tarp miškų atsiveria
Mikierių kaimo erdvės. Keli
mediniai, du dviaukščiai mūrinukai prie tolyn strėle šaunančio plento, keli namai šiek
tiek atitolę nuo kelio ir keli
visiškai pasislėpę girioje. Pasak Andrioniškio seniūno Sauliaus Rasalo, Mikieriuose dar
gyvena 21 žmogus. Gyvasties
kaimui suteikia čia įsikūrusi
Mikierių girininkija, Šimonių
girios pakraščiu kilpinėjanti
Šventoji su dideliu skardžiu ir
vieninteliu Anykščių rajone kabančiu tiltu.

6 psl.
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Anykščiai puošiasi kaip
Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt
Barselona?

spektras

Anykščių Antano Baranausko aikštės žemėje esantys žibintai
prieš didžiąsias metų šventes papuošti „A“ raidėmis, kurios mokesčių mokėtojams kainavo 4200 litų.
Pasak Anykščių vyriausiosios
architektės Daivos Gasiūnienės,
pirmąja mūsų miesto pavadinimo
raide buvo papuoštas vyskupo ir
poeto Antano Baranausko skveras
per Miesto šventę ir žmonėms tai
patiko. „Nutarėme „A“ raidėmis
papuošti aikštę. Ypač gražiai jos atrodo vakare, kai užsidega po jomis
esantys žibintai, - pastebėjo D. Gasiūnienė, priminusi, kad taip puošiasi ne vienas pasaulio miestas.
– Antai Barselona mėgsta puoštis
„B“ raidėmis. Šiemetinis papuo-

šimas man atrodo labai pavykęs,
stilingas ir modernus. Gal kažkam
nepatinka, tačiau mes esame visada
atviri idėjoms, siūlymams, tačiau
jų iš anykštėnų nesulaukiame. Jie
labiau linkę kritikuoti“.
Anykštėnų nuomonės apie aikštės papuošimą skirtingos. Vieniems
tai labai gražu, vienas kitas pasigenda Anykščių kūrybos ir dailės
mokyklos vaikų kūrybos, kurie
aikštės žibintus yra puošę tai boružytėm, tai spalvingais nameliais,
dar kitiems atrodo, kad raidžių

Antano Baranausko aikštės skvero papuošimas kainavo 4200
litų, bene dvigubai daugiau, negu eglės įžiebimo šventė su fejerverkais.
Autoriaus nuotr.

prištampuota putplasčio fabrike...
„A“ raides už 4200 litų padarė
viešąjį konkursą laimėjusi pane-

vėžietė Dalia Plučaitė. Konkurse
dalyvavo 5 menininkai, ji pasiūlė
mažiausią kainą.

Anykštėnė tapo mokslų daktare
Gruodžio 15 dieną anykštėnei, knygos „Akmeniniai Avondalio
namai“ autorei Jurgitai Žąsinaitei-Gedminienei buvo suteiktas
humanitarinių mokslų daktaro laipsnis.
Tą dieną ji Vilniaus universitete
apgynė disertaciją „Gardinas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
kultūros centras (XVIII a. antroji
pusė)“ humanitarinių mokslų srities filologijos krypties daktaro
laipsniui gauti. Disertacijos vadovė
– prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė.
Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

1993 m. baigė Anykščių Antano
Vienuolio vidurinę mokyklą. Studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, įgijo lietuvių
literatūros bakalauro ir magistro
išsilavinimą. Vėliau tęsė filologijos studijas, studijavo anglų kalbą, dirbo anglų kalbos mokytoja.
2004–2008 m. J. Žąsinaitė gyveno
Veksforde (Wexford, Airija) ir dir-

Naujųjų metų sutikimas –
nuo koncertų iki slidinėjimo
Trečiadienį palydėsime senuosius metus ir sutiksime 2015-uosius. Anykščių gyventojai, kurie negali sau leisti ar nenori kažkur
išvažiuoti, gali pasirinkti būdą, kaip įdomiai šią šventę sutikti ir
būnant Anykščiuose.

Tradiciškai Anykščių kultūros
centre ruošiamas kasmetinis senųjų metų palydėjimo koncertas.
Gruodžio 31 d. 19 val. anykštėnai,
spėję nusipirkti bilietus, dalyvaus
koncerte „Palydint tolstančius
metus“, kurį režisavo Vilma Paulauskaitė ir Jonas Buziliauskas.
Bilietai, kurie kainavo po 40 litų,
kaip sakė Kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė, praktiškai
buvo parduoti per dieną. „Yra dar

likę keletas vietų. Koncertą mes
darome maždaug iki 11 valandos,
kad žmonės dar spėtų sugrįžti
prie stalo“,- sakė D,Petrokaitė. O
paklausta, ar saugu dabar Kultūros centre po įvykio, kai sudužo
stiklas, D.Petrokaitė juokėsi, kad
toje vietoje tikrai saugu, nes stiklas
pakeistas plastiku. „Turėjo atvykti ekspertas, bet aš jo nemačiau,
nebent jis apsilankė, kai manęs
nebuvo. Bet šiaip esam nusiteikę

Įkliuvo septyni girti vairuotojai
Per ilgąjį šventinį savaitgalį, gruodžio 24-28 dienomis, Anykščių
rajono policijos komisariato pareigūnai patikrino per 450 transporto priemonių vairuotojų. Buvo nustatyti 7 vairuotojai prie automobilio vairo sėdę neblaivūs.
Iš jų du vairavo ir būdami girti, ir neturėdami teisės vairuoti,
vienas vairuotojas jau buvo anksčiau baustas už vairavimą išgėrus.
Trims iš įkliuvusių vairuotojų buvo
nustatytas lengvas girtumas, trims
- vidutinis, vienas vairavo būdamas „kominis“, sunkiai girtas (per
2,5 prom. girtumo). Taip pat buvo
nustatyta, kad dar 8 vairuotojai važiavo vartoję alkoholio, tačiau jo

kiekis kraujyje neviršijo leistinos
normos.
Policininkai su didesniu entuziazmu nei įprastai darbuosis iki sausio 4-osios - vyks sustiprinta transporto priemonių važiavimo greičio
kontrolė, bus tikrinamas transporto
priemonių vairuotojų blaivumas,
apsvaigimas nuo narkotikų ar kitų
psichiką veikiančių medžiagų.
-ANYKŠTA

Temidės svarstyklės

kį matė mažamečiai vaikai. Vyriškis sulaikytas.
Kuras. 2014-12-24 apie 8.30 valandą pastebėta, kad iš klėties, esančios Svėdasų seniūnijoje, pavogtas
dyzelinis kuras. Nuostolis – 695 litai.
Įsibrovė. 2014-12-24 gautas
vyriškio, gimusio 1971 metais, pareiškimas, kad buvo įsibrauta į jam

Mušė. 2014-12-24 apie 18 valandą namuose, esančiuose Kavarsko seniūnijoje, sugyventinis,
gimęs 1984 metais, keikė necenzūriniais žodžiais moterį, gimusią
1985 metais, ranka sudavė jai į
veidą, du kartus spyrė į šoną. Įvy-

bo vertėja.
2008 m. grįžusi į Lietuvą, J. Gedminienė gyveno gimtinėje Rubikiuose, bendradarbiavo spaudoje.
Vilniaus universitete ji dirba Lietuvių literatūros katedroje asistente.
Ji rašo poeziją ir prozą. J. Žąsinaitės-Gedminienės literatūros
mokslo ir publicistikos tekstai,
recenzijos spausdinami kultūros
leidiniuose „Metai“, „Šiaurės Atėnai“, „7 meno dienos“, publikuojami interneto žiniasklaidoje.
-ANYKŠTA
Naujuosius sutikti saugiai ir linksmai“,- juokavo D.Petrokaitė.
Naujuosius galima sutikti ir
Anykščių menų centre. Anykščių
koplyčioje – Pasaulio anykštėnų
kūrybos centre (Vilniaus g. 36),
18 val. dainuos Raimonda Tallat
– Kelpšaitė (sopranas) ir jai akomponuos Gytis Cinauskas (fortepijonas). Bilieto kaina 35 Lt. Pasak
Koplyčios darbuotojų, bilietų į šį
renginį dar yra, tačiau juos reiktų
rezervuoti iš anksto.
O štai norintys švęsti plačiai,
gali traukti į Anykščių plaukimo
baseiną „Bangenis“, kur gali išsinuomoti visą baseino kompleksą
už 2000 litų, arba pirčių kompleksą
(rusiška, turkiška pirtys, šildomas
relaksacinis suolas, hidromasažinis baseinas, šalto vandens kubiliukas) už 1500 litų, galima šven-

Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė - humanitarinių mokslų
daktarė.
tėms nuomotis ir svetainę baseine,
bet tai jau beveik už dyką – tai kainuos vos 90 litų už 3 valandas.
O štai nenorintys triukšmauti ir
linksmintis, Naujuosius gali pasitikti
Anykščių šv.Mato bažnyčioje tyloje
ir susikaupime – gruodžio 31 dieną
23 valandą vyks padėkos Šv.Mišios
– Senųjų metų palydėjimas.
Ir pabaigai reiktų pridėti kvietimą Naujuosius sutikti ant Kalitos
kalno. Čia nuo 20 valandos rinksis aktyvaus poilsio mėgėjai. Pats
renginys nemokamas, tačiau reikės
įsigyti 3-5 valandų bilietus, o štai
likusį laiką iki 2 valandos nakties
jie galės slidinėti nemokamai. Pranešama, kad slidinėjimo keltuvas
veiks iki 2 valandos nakties, o vakarėlis tęsis iki ryto!
-ANYKŠTA

„Aukštaitiško
formato“ numeris
Šventes pasitikti...
vienam?

Vidutinio statistinio mero
turtas – trečdalis buto Vilniuje

KGB generolas dėl
paskutinio Lietuvos
partizano žūties nekaltas

priklausantį namą, esantį Troškūnų
seniūnijoje, ir pavogti įvairūs daiktai. Nuostolis – 6 680 litų.
Mušė II. 2014-12-26 apie 17.30
valandą bute, esančiame Anykščiuose, Liudiškių gatvėje, konflikto metu neblaivus (3,01 promilės)
sugyventinis, gimęs 1984 metais,
naudojo fizinį smurtą neblaivios

(1,65 promilės) sugyventinės,
gimusios 1972 metais, atžvilgiu.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Motociklas. 2014-12-26 apie
9 valandą pastebėta, kad iš sodybos, esančios Kavarsko seniūnijoje, pagrobtas motociklas. Nuostolis – 200 litų.

„Anykštą“ 2015 metams dar galite užsisakyti „Anykštos“ redakcijoje

Maras. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad
afrikinio kiaulių maro diagnozė
(AKM) nustatyta septyniems nugaišusiems šernams. Ištyrus mėginius Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute,
AKM virusas patvirtintas dviem
šernams, nugaišusiems Rokiškio
rajono Kriaunų miške ir penkiems,
rastiems nugaišusiems Varėnos rajono Jakėnų miške.
Pasigenda. Premjeras Algirdas
Butkevičius, apibendrindamas besibaigiančius metus, teigė, kad iš
daugelio valstybės tarnautojų vis
dar pasigenda supratimo apie modernią vadybą ir realaus valdininkų
nuveiktų darbų įvertinimo metų pabaigoje. Anot Ministro Pirmininko,
vidurinėje valstybės valdymo grandyje - ministerijose ir jų departamentuose - vis dar gausu biurokratijos ir sustabarėjimo pavyzdžių, o
nemaža dalis valstybės tarnautojų
ne visada objektyviai įvertina savo
indėlį į institucijos atliktą darbą.
Laidotuvės. Lietuvai tapus
19-ąja euro zonos nare, grupė
visuomenininkų rengia simbolines
lito
laidotuves.
Simbolinėse
lito palydėtuvėse, kurios vyks
penktadienį Rudausių gatvėje, Antakalnioseniūnijoje,tiesNemenčinės
plentu, kviečiami dalyvauti visi litui
prijaučiantieji. Akcijos organizatoriai žada, kad lito palydėtuvės primins tikrus šermenis: procesija paskui
katafalką patrauks į simbolinę lito
amžino poilsio vietą - Neries upės
krantą, ketinama prisiminti lito
istoriją.
Pasitiki. Jau daugiau kaip metai,
kai mūsų kraštiečiai gali vykti laisviau gydytis už Lietuvos ribų. Vis
dėlto žmonės neskuba naudotis šia
naujove ir mieliau lieka gydytis Lietuvoje arba vyksta į kaimynines
šalis, kur gydymo paslaugų kainos
panašios. Per metus ir du mėnesius
už mūsų šalies ribų gydytis buvo
išvykę 53 žmonės, kurie grįžę
teritorinėms ligonių kasoms (TLK)
pateikė prašymus kompensuoti patirtas gydymosi išlaidas.
Sumažėjo. Likus savaitei iki
valiutos pasikeitimo, grynųjų litų
kiekis apyvartoje buvo sumažėjęs
40 proc. Metų pradžioje joje cirkuliavo apie 11 mlrd. litų, o prieš
šventes jų buvo sumažėję iki 7 mlrd.
Naujausius duomenis apžvelgiantis
Lietuvos banko valdybos pirmininkas
Vitas Vasiliauskas teigia, kad prognozė,
jog sausio 1 dieną apyvartoje cirkuliuos apie pusė grynųjų litų, pildosi.
Postas. Lietuvos laisvės sąjungos
pirmininkas ir Vilniaus meras
Artūras Zuokas vakar oficialiai
pranešė apie savo planus siekti dar
vienos kadencijos sostinės mero
poste. A. Zuokas yra paskutinis
kandidatas, sieksiąs vadovauti Vilniui, šį savo sprendimą atidėliojęs
iki paskutinės minutės. Pirmadienis
buvo paskutinė diena kandidatams
užsiregistruoti.
Pertvarkė. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka paskyrė
naują šalies ministrą pirmininką.
Kaip skelbiama valstybės vadovo
tinklapyje, vyriausybės vadovu paskirtas Andrejus Kobiakovas, iki
tol ėjęs prezidento administracijos
vadovo pareigas. Jis pakeitė vyriausybei vadovavusį Michailą Miasnikovičių. Baltarusijos nacionalinio
banko valdybos pirmininku paskirtas Pavelas Kalauras.
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Vietoj investicijų – bandymas
vidmantas.s@anyksta.lt
pasipinigauti
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Senosios Anykščių ligoninės pastatai atsidūrė perpardavėjų rankose. Kauno bendrovė UAB „DG ir Ko“ iš Anykščių savivaldybės
vos už 380 tūkst. litų įsigijusi senosios ligoninės pastatus dabar juos
bando parduoti už dešimteriopą kainą. Internetiniame skelbimų
portale ligoninės pastatus bandoma parduoti už fantastišką sumą 4 mln.100 tūkst. litų. Negana to, verslininkai skelbime nurodo, kad
su Anykščių rajono valdžia bus lengva sutarti...

Senosios Anykščių ligoninės pastatai aukcione buvo parduoti už
380 tūkst. Lt. Babar juos naujieji savininkai bando perparduoti
už 4 mln. 100 tūkst. Lt.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Užuominos apie korumpuotą
valdžią?
„Anykščiuose parduodamos patalpos puikioje vietoje!“ – šaukia
skelbimas internete. „Šis miestas
yra prie Šventosios ir Anykštos
upių santakos. Optimaliu atstumu
nuo didžiausių Lietuvos miestų
įsikūrę Anykščiai yra vieta, kurioje daug žalumos ir vietos ramiam
bei atpalaiduojančiam poilsiui.
Tai ypatingai perspektyvi vieta
kurti viešbučių verslą, sanatorijas ar senelių namus. Parduodamas objektas yra pačiame miesto
centre, ribojasi su Šventosios upe
ir unikalia senovine bažnyčia.
Lanksčiai žiūrima į pageidaujamų statyti objektų aukštingumą.
Miestas mielai prisidėtų prie

aplinkinių gatvių ir visos infrastruktūros sutvarkymo.“ – rašoma
skelbime. Paskutiniais dviem sakiniais lyg ir užsimenama apie
korumpuotą Anykščių valdžią.
„Lanksčiai žiūrima į pageidaujamų statyti objektų aukštingumą“,
turbūt reiškia, jog ligoninės vietoje galima statyti dangoraižį.
Lukas Pakeltis: „Valdžia turi
rūpintis, kad Anykščiai atgimtų“
Verslininkų skelbimą internete
pamatęs rajono Tarybos narys,
liberalsąjūdietis Lukas Pakeltis
piktinosi Anykščių valdžios neapdairumu. Jis kalbėjo, kad yra
matęs senosios ligoninės pastatų pirkimo-pardavimo sutartį,

kurioje nėra jokių „saugiklių“.
„Anykščiams svarbiausia, kad
šita vieta atgimtų. O dabar išeina
paradoksali situacija – ta įmonė,
kuri nupirko pastatus, gali nieko
nedaryti, o juos pardavinėti 5 ar
10 metų. Už tokią kainą, kokia
skelbiama, parduoti yra nerealu, bet gal jie niekur neskuba ir
bando užsidirbti.“ – savo požiūrį „Anykštai“ dėstė L.Pakeltis.
Politikas ir verslininkas kalbėjo,
kad ligoninės pastatai – tai ne
pirmas objektas, kurio savivaldybė atsikrato, tačiau nuo to miestas gražesnis netampa. Jis pateikinėjo knygyno pavyzdį, kuris
taip pat jau keli metai privatus,
tačiau taip pat stovi kaip stovėjęs... „Esmė, ne kam priklauso
griuvėsiai, esmė, kad griuvėsių
nebūtų. Gal būt į ligoninės pastatus savivaldybei reikėjo investuoti biudžeto lėšas ir sudaryti
nuomos ar net koncesijos sutartį.
Jei objektas būtų sutvarkytas ir
pradėjęs veikti, pinigai vienais
ar kitais būdais būtų grįžę anykštėnams.“ – kalbėjo politikas.
Meras: „Pirkėjai nėra
„durni“
Meras, konservatorius Sigutis
Obelevičius pripažino, jog naujiesiems ligoninės savininkams
bandant užsidirbti, susiklostė
dviprasmiška situacija. „Iki šiol
tie, kas nupirko ligoninę, nėra
sakę, kad jų planai keičiasi. Faktas, kad verslininkai taikosi į
2014-2020 m. Europos Sąjungos
finansinę programą. Aš įsivaizduoju, kad jie skelbimą įdėjo tik
tam, kad paieškotų durnių.“ – vylėsi meras. Jis tikino, kad „durnių“ ieškantys verslininkai patys
nėra „durni“. „Nemanau, kad jie
yra „durni“, kad nupirko pastatus tik tam, kad išmestų pinigus
ir pastatus paliktų.“ – aiškino
meras S.Obelevičius. Meras tikino, kad griuvėsių Anykščiuose
tik mažės, kad rastas investuo-

tojas, kuris dės pinigus į naujos
ligoninės nenaudojamą pastato
dalį. Taip pat parduotas ir senasis Anykščių policijos komisariato pastatas. Šis sandoris dar iki
galo neįformintas, todėl nei jo
vertė, nei kas yra investuotojas,
neskelbiama.
Anykščių ligoninės vyriausiasis
gydytojas Dalis Vaiginas „Anykš-

balsai internete (anyksta.lt):
„demagogui “: „Jei už dyką atidavus būtų kažką su tuo pastatu darę,
kūrę verslą ir mokėję mokesčius, tai būtų to pakakę. O dabar savivaldybė
gavo vienkartinę įmoką ir turės dešimt kartų daugiau atiduoti infrastruktūrai plėsti. O kaip neplėsi, juk „nutrūks investicija“. Tad savivaldybės bosai
užlipo ant grėblio, bet mokėti turėsim mes, paprasti mokesčių mokėtojai“.
„Lina“: „Norėt neuždrausta. Savivaldybė irgi norėjo 5 milijonų ir špygą
gavo. Iš kitos pusės, tai rodo, kad Anykščiai tampa labai patrauklūs investuotojams“.
„Geras“: „Tai kur čia liberalizmas, liberale Lukai? Kaip koks senas
perdyla komunistas siūlai uždrausti laisvą rinką, siūlai savivaldybei imtis
planinės ekonomikos žandaro vaidmens ir reguliuoti verslą? Žiūriu, KGB
tinklas jau apraizgė ir liberalsąjūdiečių smegenis“.
„Konservatorius“: „ Pagal koalicijos sutartį, turto klausimai palikti kuruoti koalicijos partneriams – socialdemokratams“.
„Eglė“: „Savivaldybė, parduodama turtą, turėjo sudaryti sutartį, įpareigojančią pirkėją per tam tikrą laiką sutvarkyti infrastruktūrą ir vykdyti
kažkokią veiklą, t.y., kad pastatas neštų kokią nors naudą miestui. O dabar
pasielgta labai neapdairiai ir neatsakingai - dar n metų turėsime miesto
centre griuvėsių krūvą...“
„Virginia“: „ Korupcija pas mūsų Ponus!! Gėda gėda gėda!! Sukčių
Banda, nebūt kauniečiai nachalai, o mūsiškiai kvailiai“.
„Prie ko čia savivaldybė“: „Kaip galėjo savivaldybė įdėti kažkokius
saugiklius pardavimo sutartyje, jei pastatus pardavinėjo kelis metus ir
pagaliau pardavė (gal iš penkiolikto aukciono) Valstybės Turto Fondas.
Lukai, pasidomėk Lietuvoje galiojančiai įstatymais, nenusirisk iki Liogės ar
Fergizienės lygio“.
„Eglė į Prie ko čia savivaldybė“: „Na, kai nuperka ar išsinuomoja pastatą mieste koks prekybos centras, tai jis įsipareigoja sutvarkyti šalia esančią infrastruktūra - nutiesti šaligatvį, įrengti stovėjimo aikštelę ir t.t. O šiuo
atveju parduota be jokių įsipareigojimų“.
„NEKILNOJAMOJO TURTO AGENTŪRA“: „Vieta tikrai gera.
Savivaldybė tikrai gali iš verslininkų nupirkti ligoninės pastatus už palyginti
nedidelę 4 milijonų litų sumą. Pardavimo kaina tikrai nedidelė. Savivaldybė
ligoninės vietoje galėtų steigti gydyklas, SPA, viešbučius ir kitus turistinius
objektus, steigti darbo vietas. Savivaldybei perkant ligoninės pastatus prieš
Kalėdas, galėtų būti taikoma 1% pardavimo nuolaida“.
„Išvada“: „Durną ir bažnyčioje muša. Ar yra idiotų tikinčių, kad verslininkai puls Anykščiuose investuoti savo milijonus į gydyklas, SPA, restoranus, viešbučius? Eilinį kartą esate išdurti ir palikti kvailio vietoje“.

Per šventes – trys tragedijos

Gaisras buvo pastebėtas tik nameliui stipriai įsiliepsnojus, todėl
iš jo nedaug kas liko.

Namelio vidus buvo užkrautas daiktais.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

(Atkelta iš 1 p.)
Manoma, kad moteris namo
laiptinėje parkrito ir žuvo be
kitų asmenų įtakos.
Nedaug žinių apie šią nelaimę turi ir patys ažuožeriečiai.
Mat žuvusi moteris nėra vietinė.
Ažuožeriuose vasaras bute leidžia moters tėvai, o žiemai jie
išsikrausto į Anykščius ir Ažuožerių butas lieka tuščias.

tos“ paklaustas, ką manąs apie
senosios ligoninės pastatų perpardavimą, sakė ... nieko nemanąs,
nes nieko nežinąs ir nuo jo niekas
nepriklauso. Tuo tarpu portalo
anyksta.lt skaitytojai žinią apie ligoninės pastato perpardavimą sutiko audringai – po šia žinia buvo
parašytas net 71 komentaras.
Anykščių rajono meras Sigutis
Obelevičius vylėsi, kad senosios
Anykščių ligoninės savininkai patys nėra kvaili, tik ieško kvailių.
Rajono Tarybos narys Lukas Pakeltis mano, kad savivaldybei reikia ieškoti sprendimų, kad mieste
būtų kuo mažiau griuvėsių.

Kalbama, kad Vilniuje gyvenusi moteris į Ažuožerius užsuko apžiūrėti tėvų buto, tragedijos
liudininkų nėra. Iki vakar popietės policijos pareigūnai nebuvo
gavę ekspertų atsakymo dėl žuvusiosios blaivumo.
Vyras sudegė automobilyje
Sekmadienio pavakarę Anykš-

čių policijos pareigūnai gavo
pranešimą, kad Anykščių seniūnijoje lauko kelyje tarp Vikonių
ir Gylių kaimų rastas apdegęs
automobilis „Renault Megane“,
kuriame buvo lavonas. Nustatyta, kad automobilyje sudegė jo
savininkas 1987 m. gimimo Vikonių kaimo gyventojas.
Pro nelaimės vietą retai kas
pravažiuoja, šalia nėra namų, todėl kaip ir kada degė automobilis
niekas nežino. Tik manoma, kad
gaisras„Renaul Megane“ salone
kilo sekmadienį. Ugnis automobilio išorės nepalietė.
Anykščių policijos pareigūnai
sako, kad kol neatlikta lavono
ekspertizė, jie negali atskleisti
daugiau detalių nei apie žuvusį
asmenį, nei apie jo mirties aplinkybes. Anykščių policijos viršininko Rimanto Čepulio teigimu,
tiriamos trys versijos – nelaimingas atsitikimas, savižudybė,
nužudymas.
Automobilyje rastos benzino
bakelio liekanos. Benzino bakelis leidžia neatmesti nelaimingo
atsitikimo versijos, gal vyras degėsi cigaretę, gal kibirkštis sukėlė benzino sprogimą.
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Giedrius Titenis –
anykštėnų anykštėnas
Baigiantis metams portalas anyksta.lt surengė Metų statybų, Metų
skandalo, Metų džiaugsmingiausio įvykio bei Metų anykštėno rinkimus.
Dviejose iš keturių nominacijų nugalėjo plaukikas, trijų Europos čempionato medalių laimėtojas Giedrius Titenis. Jį internautai išrinko Metų
anykštėnu, o G.Titenio pergalės baseine išrinktos geriausiu, džiaugsmingiausiu praėjusių metų įvykiu.

2014 m. gruodžio 30 d.

2014 - ieji „Anykštos“
puslapiuose
Baigiantis metams pats laikas apžvelgti įvykius. Kokie jie buvo
anykštėnams, apie ką rašėme šiais metais „Anykštos“ puslapiuose?
Sausio 1 d. Dėl Liudiškių gatvėje trūkusio magistralinio vandentiekio vamzdžio didelė dalis Anykščių miesto, Ažuožeriai ir Naujųjų
Elmininkų gyvenvietė buvo likę be
vandens. Tai buvo didžiausia vandentiekio avarija Anykščių mieste
per 20 metų.

Portalo anyksta.lt skaitytojai plaukikui Giedriui Titeniui už medalius atsiligino savo balsais.

Plaukiko medaliai –
geriau nei SPA
Geriausio, džiaugsmingiausio Anykščių
įvykio rinkimuose SPA Vilnius Anykščiai
atidarymas užėmė antrąją vietą. Taigi –
SPA didelis džiaugsmas anykštėnas, tačiau balsavusiems dar daugiau džiaugsmo
sukėlė trys G.Titenio medaliai Europos
plaukimo čempionate. Trečiąją vietą užėmė vėl gi ironiškas nominantas – „Mintis,
jog iki rinkimų lieka vis mažiau laiko“.
Iš viso balsavo 110 skaitytojų.
SPA Vilnius Anykščiai atidarymas - 21.8%
Vyno gamyklos pardavimas Mineraliniams vandenims - 5.5%
Anykščių tapimas tiksline (problemine)
Vytautas Strolia tapo
teritorija - 5.5%
Trys Giedriaus Titenio medaliai Europos pirmuoju anykštėnų žiemos olimpinių žaidynių
plaukimo čempionate - 30.9%
dalyviu.
Biokatilinės įrengimo pradžia - 3.6%
Vytauto Strolios dalyvavimas olimpinėse žaidynėse - 11.8%
Mintis, jog iki rinkimų lieka vis mažiau laiko - 20.9%

Metų statybos –
SPA Vilnius Anykščiai
Metų statybų rinkimus didele balsų persvara laimėjo SPA Vilnius
Anykščiai. Antrąją vietą pasidalino Lajų tako Anykščių šilelyje statybos
bei ironiškas nominantas „Socialdemokratų Anykščių skyriaus partinė
statyba“.

Sausio 7 d. „Anykštoje“ rašėme,
kad Anykščių savivaldybės Antikorupcijos komisija, vadovaujama
socialdemokrato Romaldo Gižinsko, nusprendė, jog eksploatuojant
socialdemokratų vicemero Donato
Krikštaponio ir Anykščių seniūnijos seniūno Eugenijaus Pajarsko
tarnybinius automobilius korupcijos požymių nenustatyta. Komisija
socialdemokratų važinėjimus tyrė
kilus įtarimams, kad automobiliai
gali būti naudojami asmeniniais
tikslais.
Sausio 11 d. rašėme, kad „Kautra“, kurios vienas akcininkų yra
anykštėnas verslininkas Vygantas
Šližys, ketina pirkti 100 procentų
TOKS akcijų.
Sausio 14 d. rašėme, kad Anykščių savivaldybėje 10 metų veikė
neteisėta Medžiojamųjų gyvūnų
padarytiems nuostoliams apskaičiuoti komisija. Panevėžio apygardos administracinis teismas konstatavo, kad komisija turėjo būti
sudaryta ne mero, o administracijos direktoriaus potvarkiu.
Sausio 14 d. rašėme, kad Daujočiuose (Svėdasų seniūnija) ketinama sandėliuoti ir deginti anatomines atliekas (taip pat ir žmogaus
kūno dalis). Šiam sprendimui pasipriešino vietos bendruomenė.
Sausio 16 d. rašėme, kad Svėdasų, Butėnų ir Grikiapelių kaimų
bendruomenių atstovai kreipėsi į
UAB „Anykščių Vosinta“ ir rajono
merą Sigutį Obelevičių, prašydami
nedidinti kiaulių skaičiaus minėtoje įmonėje, kol nebus įvertintas
žalingas poveikis aplinkai.
Sausio 21 d. rašėme, kad Anykščių bibliotekoje viešėjo ir su anykštėnais susitiko Kovo 11- osios Akto
signataras Zigmas Vaišvila.

darbuotojas Kęstutis Džiautas, o
posėdį stebėjo rusiška televizija
RTVi.
Sausio 25 d. rašėme apie įžūlų
parduotuvės apiplėšimą. Dienos
metu buvo apiplėšta Anykščių
J.Biliūno gatvėje esanti parduotuvė „Dovanos“. Kaukėtas plėšikas
plaktuku sudaužęs vitriną ir pagriebęs padėklą su auksiniais dirbiniais
spruko pro duris.
Sausio 30 d. rašėme apie reitingus. Žurnalo „Veidas“ paskelbtuose merų reitinguose meras
S.Obelevičius nepateko net į trisdešimtuką, nors anksčiau buvo net
dvidešimtuke.
Vasario 1 d. rašėme, kad anykštėnas slidininkas Vytautas Strolia
tapo pirmuoju anykštėnu sportininku, kuris dalyvauja žiemos
olimpinėse žaidynėse.
Vasario 6 d. rašėme, kad tuo
metu dar neparduotoje senojoje
Anykščių ligoninėje rastas 61 –
erių metų apgraužto vyro lavonas.
Vasario 11 d. rašėme, kad
Anykščių šilelyje, prie Puntuko
akmens, pradedamos Lajų tako
statybos.
Vasario 13 d. rašėme, kad per
Valentino dieną Anykščiuose duris
atvers SPA Vilnius Anykščiai kompleksas.
Vasario 13 d. rašėme, kad miškininkai skambina pavojaus varpais, jog dėl kiaulių maro, vienas
Mikierių „Danielyno“ pasididžiavimų – šernas Henrikas – gali būti
nušautas.
Vasario 15 d. rašėme, kad
Anykščių šv.Mato bažnyčioje
buvo atidaryta fotografijų paroda,
skirta 1932 – 1933 metų Ukrainos
Holodomorui, kurį sąmoningai,
siekdama išnaikinti ukrainiečių
tautą, organizavo sovietų valdžia. Parodos atidaryme dalyvavo
Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Valerij
Žovtenko.
Vasario 20 d. rašėme, kad Aplinkos ministerijoje, po ilgų diskusijų,
nutarta išsaugoti šerno Henriko gyvybę.
Vasario 27 d. rašėme, kad iš
Anykščių rajono tarybos traukiasi
ir emigruoja į užsienį „valstietė“
Regina Patalauskienė.

Kovo 27 d. rašėme, kad Anykščiuose viešėjo tuometinis Aplinkos
ministras Valentinas Mazuronis bei
viceministrai, kurie kalbėjo apie
renovaciją.
Kovo 29 d. rašėme, kad Bermudų trikampis aplink Anykščių
techninių apžiūrų stotį nesibaigia.
Įstaiga, kuri atsakinga už automobilių saugumą, paaiškėjo, vis dar
nebuvo susitvarkiusių visų reikalingų dokumentų, bet veikė.
Kovo 29 d. rašėme, kad Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Anykščių rajonas pateko
tarp labiausiai išmirštančiųjų rajonų gretą.
Balandžio 1 d. melavome. Rašėme, kad Anykščiuose planuojamas ekologinis mokestis už automobilius, o Leonas Alesionk a
kurs Respublikonų partijos skyrių
Anykščiuose.
Balandžio 8 d. rašėme, kad padegtos buvusios kelių Anykščių
merų patarėjos, Anykščių rajono
kultūros tarybos narės, aktyvios
kultūrininkės Bronės Lukaitienės
buto durys.
Balandžio 10 d. rašėme, kad
Anykščiuose pirmą kartą vyko festivalis „Prancūzų kultūros savaitė
Anykščiuose“.
Balandžio 12 d. rašėme, kad
Anykščiuose atidarytas beveik 6
milijonus litų kainavęs Anykščių
menų inkubatorius.

Balandžio 15 d. rašėme, kad
Vilniuje vykusiame nacionaliniame Balio Dvariono pianistų ir
stygininkų konkurso laureate tapo
Milda Daunoraitė, o Paulius Raškevičius apdovanotas diplomu.
Balandžio 17 d. rašėme, kad
žurnalo „Veidas“ sudarytame šalies gimnazijų ir vidurinių mokyklų reitinge geriausiai iš Anykščių
rajonų mokyklų pasirodė Svėdasų
J.Tumo- Vaižganto gimnazija, kuri
užėmė 65- tą vietą tarp 424- ių mokyklų.

Kovo 4 d. rašėme, kad Kultūros
paveldo departamentas į Kultūros
vertybių sąrašą įtraukė medinę
Kurklių sinagogą.

SPA Vilnius Anykščiai atidarymą portalo anyksta.lt skaitytojai
laiko reikšmingu įvykių.
Šiame balsavime dalyvavo 132 skaitytojai.
SPA Vilnius Anykščiai - 34.1%
Biokatilo statybos - 4.5%
Lajų tako statybos - 15.2%
Anykščių daugiabučių renovacija - 8.3%
SPA Gradialis Anykščiai - 3%
Anykščių menų inkubatorius - 9.1%
J.Biliūno gimnazijos pastato renovacija - 10.6%
Socialdemokratų Anykščių skyriaus partinė statyba - 15.2%

medžius, plėšė stogus, ir traukiojo
elektros laidus.

Sausio 23 d. rašėme apie Anykščių apylinkės teismo posėdį, kuriame nagrinėtas Kavarsko seniūno
Algirdo Gansiniausko skundas, jog
jis nebuvo patikimas KGB asmuo.
Posėdyje liudijo KGB papulkininkis Alvydas Žala, A.Gansiniausko
interesus gynė buvęs etatinis KGB

Kovo 8 d. rašėme, kad Anykščiuose, po perkėlimo ir skandalų
dėl savavališkų statybų, pagaliau
pradėjo veikti techninių apžiūrų
stotis.
Kovo 14 d. rašėme, kad Anykščių rajone siautė audra, kuri vertė

Balandžio 17 d. rašėme, kad
autoavarijoje Pasvalio rajone
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žuvo iš Kurklių seniūnijos kilęs
kunigas .

anykštėnų karių savanorių kuopa
dalyvavo pratybose JAV.

Balandžio 24 d. rašėme, kad
antrąją Velykų dieną į Anykščius
atvykę lankytojai skundėsi, jog
taip turizmą akcentuojančiuose
Anykščiuose nedirbo kultūros įstaigos, muziejai ir turizmo informacijos centras.

Birželio 28 d. rašėme, kad rajono Taryba drastiškai pakėlė šalto
vandens kainas. Kainas Taryba
pakėlė daugiau, nei trečdaliu.

Balandžio 26 d. rašėme, apie
signataro Algirdo Patacko knygos
„Litua“ pristatymą Anykščiuose.
Balandžio 29 d. rašėme, kad
atidaryta ūkininko Audriaus Juškos biokuro katilinė ir 2 hektarai
žieminių šiltnamių blokas.
Balandžio 29 d. išrinkti populiariausi Anykščių rajono medikai. Laureate, kelinti metai iš
eilės, tapo Kurklių ambulatorijos
bei Anykščių pirminės sveikatos
priežiūros centro šeimos gydytoja
Dalia Kazlauskienė.

Liepos 1 d. rašėme, apie „žemės referendumą“. Anykščiuose
gyventojai buvo vieni aktyviausių
šalyje – balsavo per 20 procentų
rinkėjų.
Liepos 3 d. rašėme, kad visi
trys Kavarsko vidurinės mokyklos
abiturientai, kurie laikė valstybinį
informatikos egzaminą buvo įvertinti tiesiog stulbinančiai: vaikinai
surinko 100, 98 ir 94 balus.

Gegužės 13 d. rašėme apie
Prezidento rinkimus. Pirmą turą
Anykščių rajone laimėjo Dalia
Grybauskaitė, o antras buvo „darbietis“ Artūras Paulauskas.
Gegužės 15 d. rašėme, kad
Anykščių rajone lankėsi Seimo
Socialinių reikalų ir darbo komitetas.
Gegužės 17 d. rašėme, kad
Anykščiuose, Paupio gatvėje,
vykdant statybos darbus rastos
XVIII a. pastato liekanos.
Gegužės 31 d. rašėme apie
Anykščių rajono savivaldybės
kontrolieriaus Artūro Juozo Lakačausko atlikto audito ataskaitą.
Iš jos paaiškėjo, kad tuometinis
Anykščių A.Vienuolio progimnazijos režisierius Erikas Druskinas
gavo apie 6 tūkstančių litų atlyginimą.
Birželio 3 d. rašėme, kad
Anykščių rajono rinkimų komisijos pirmininkas, Rajono Tarybos
narys „darbietis“ Alfrydas Savickas buvo nubaustas policijoje už
tai, kad kraudamas rinkimų biuletenius automobilį pastatė ant šaligatvio.
Birželio 7 d. rašėme, kad paviešinta, jog neva tuometinis finansų
viceministras Vytautas Galvonas
paėmė 300 tūkstančių litų paskolą
už simbolines 0,2 procentų palūkanas iš vieno lažybų bendrovės
savininko.
Birželio 12 d. rašėme, kad
Anykščių ugniagesiai šventė jubiliejų – prieš 90 metų Anykščiuose
įkurta gaisrininkų savanorių draugija.
Birželio 21 d. rašėme, jog išsipildė ne kartą viešai išsakytos
Anykščių vadovų svajonės –
Anykščiai pripažinti probleminiu
rajonu (dėl korektiškumo pervadinta „tiksline teritorija“).
Birželio 21 d. rašėme, kad

jo bronzos medalį. Tame pačiame
čempionate G.Titenis iškovojo dar
vieną bronzos ir sidabro medalį.
Rugpjūčio 23 d. rašėme, kad
žemės ūkis – nuo šiol meno šaka.
Rajono artojų ir melžėjų konkursus organizavo Anykščių menų
inkubatorius.

taryba pasiekė rekordą – svarstė
beveik šimtą klausimų.
Lapkričio 6 d. rašėme apie tai,
kad iš po nakties keletas anykštėnų ant savo automobilių nerado
valstybinių numerių.

Rugsėjo 9 d. paaiškėjo, kad
Lietuvos liberalų sąjūdžio kandidatu į Anykščių merus bus Kęstutis Tubis.

Liepos 17 d. rašėme apie gaisrus. Anykščių ugniagesiai per parą
gesino net 4 gaisrus, iš jų 3 dideli,
kuriuose reikėjo kelių ugniagesių
ekipažų.

Gegužės 10 d. rašėme, kad
Anykščių savivaldybė išviešino
privačius asmenų (taip pat nepilnamečių) duomenis. Kaip visada
– savivaldybėje už pažeidimus
„kaltų nebuvo“.
Gegužės 10 d. rašėme, kad Kurkliai gavo herbą – šv.Jurgį.
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Lapkričio 8 d. rašėme, kad Šimonių girioje atidarytas naujas turistinis maršrutas, skirtas įamžinti
Lietuvos laisvės kovoms.

Liepos 19 d. rašėme, apie tai,
kad minint Stepono Dariaus ir
Stasio Girėno skrydžio per Atlantą ir žūties 81 – ąsias metines, ant
stovėjusio automobilio užkrito didelė šaka, kuri neatlaikė virš jos
kabojusio sraigtasparnio sukeltų
vėjo gūsių. Laimei, žmonės nenukentėjo.
Liepos 19 d. rašėme, kad pirmą
kartą, kiek Anykščiuose vyksta
festivalis „Velnio akmuo“, sulaikyti asmenys su narkotikais.
Liepos 22 d. rašėme, kad
V.Galvonas neteko finansų viceministro posto.
Liepos 26 d. rašėme, kad išnuomota Anykščių užtvanka. Konkurse nugalėjo įmonė iš Šiaulių, kuri
įsipareigojo mokėti 40 tūkstančių
100 litų metinį mokestį ir pastatyti
nedidelę hidroelektrinę.
Liepos 31 d. paaiškėjo, kad
Anykščiuose moksleivių pavėžėjimo konkursas skelbiamas iki 2015
metų savivaldos rinkimų nebus.
Laikinai, trečius metus iš eilės,
vaikus vežioja UAB „Autovelda“
Rugpjūčio 2 d. rašėme apie
karščius. Miškininkai kreipėsi į
gyventojus prašydami be reikalo
nesilankyti miškuose ir nesukelti
net menkiausio gaisro pavojaus.
Rugpjūčio 7 d. rašėme, kad
Anykščių rajone atsidarė gamtos
ir poilsio parkas „Gradiali Anykščiai“.
Rugpjūčio 12 d. Anykščiai
buvo sukrėsti. Nepilnamečio vairuojamas motociklas rėžėsi į iš
šalutinio kelio išsukusio automobilio šoną. Po kiek laiko motociklo keleivis, taip pat nepilnametis,
mirė.
Rugpjūčio 14 d. rašėme, kad
Anykščių Technologijos mokykloje lankėsi Švietimo ministras
Dainius Pavalkis.
Rugpjūčio 21 d. rašėme, kad
plaukikas Giedrius Titenis Europos plaukimo čempionate iškovo-

Rugsėjo 13 d. rašėme, kad
J.Tumo- Vaižganto premija skiriama „Anykštos“ bendraautoriui
Vytautui Bagdonui.
Rugsėjo 20 d. rašėme, kad
Anykščių savivaldybė „Veido“
reitinguose iš 60 – tos (paskutinės) vietos pakilo į 52 – ą.
Rugsėjo 23 d. rašėme, kad renovuojant Anykščių J.Biliūno
gimnaziją, fasadui naudojamos
galimai labai degios plokštės.
Rugsėjo 23 d. rašėme, kad socialdemokratų kandidatu į Anykščių
rajono merus bus Dainius Žiogelis.
Rugsėjo 27 d. rašėme, kad
„Anykštos“ rengtuose tautos mero
rinkimuose laimėjo liberalas Lukas Pakeltis.
Rugsėjo 30 d. rašėme, kad
derliaus šventėje buvo pasiektas
obuolienės virimo rekordas.
Spalio 7 d. rašėme apie Anykščiuose vykusį dokumentinio kino
festivalį „Edox“.
Spalio 9 d. Anykščiai buvo sukrėsti – savo bute buvo nužudyta
medikė.
Spalio 14 d. rašėme apie kraupius įvykius – Anykščiuose po
geležinkelio tiltu pasikorė vyras,
Alytuje buvo nužudytas anykštėnas medkirtys, o vandalas Anykščių bažnyčios šventoriuje suniokojo kunigo Broniaus Žilinsko
kapą.
Spalio 16 d. rašėme apie politinę paranoją – Andrioniškio seniūnas pasodino du putinus akcijoje „Pasodink putiną“ ir sulaukė
Anykščių valdžios nemalonės.
Spalio 25 d. rašėme, kad
ANYKŠČIŲ SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS VILIUS JUODELIS „Anykštai“ atsisakė suteikti informaciją už
ką savivaldybėje mokami priedai,
nes tai „privatus gyvenimas“.
Lapkričio 4 d. Anykščių rajono

Lapkričio 13 d. rašėme, kad
T.Mikeliūnaitės kultūros premija skirta audėjai Daliai Bernotaitei – Janušienei, o literatūrinė
A.Baranausko premija poetui Gintautui Dabrišiui.
Lapkričio 15 d. rašėme, kad policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl
dinos „Šėtone, prašau“. Ją sukūrė
jaunuoliai iš Troškūnų seniūnijos.
Lapkričio 20 d. rašėme, kad
Anykščių savivaldybės kontrolierius A.J.Lakačauskas turi tvirtą
stuburą – net antrą kartą tikrindamas A.Vienuolio progimnaziją jis
nerado už ką bausti signatarę progimnazijos direktorę Ireną Andrukaitienę už ką iš valdančiųjų sulaukė spaudimo.
Lapkričio 25 d. rašėme, kad
„Verslo žiburiuose“ apdovanota
žiniasklaidos priemonė, kuri balina
KGB mundurus.
Lapkričio 29 d. rašėme, kad
Anykščiuose „Europrotų“ turnyrą
laimėjo liberalų sąjungos komanda „Nikė“, o „Anykštos“ komanda
„Vienaskaita“ buvo antra.
Gruodžio 6 d. rašėme, kad
Anykščių savivaldos rinkimuose
dalyvaus Arūno Liogės vedamas
nepartinis sąrašas, kurį remia buvęs kandidatas į prezidentus Naglis
Puteikis.
Gruodžio 9 d. rašėme, kad
„Anykščių vynas“ pakeitė savininkus – jais tapo bendrovė „Mineraliniai vandenys“.
Gruodžio 13 d. rašėme, kad
Lietuvos aukščiausiasis teismas
išteisino „Nykštietiško triatlono“
organizatorius dėl lenktynių dalyvio žūties.
Gruodžio 18 d. rašėme, kad
anykštėnus išgąsdino 2 metrų ilgio
šliužas. Paaiškėjo, kad tai buvo negyvas žaltys iš Taivano.
Gruodžio 20 d. rašėme, kad subyrėjęs stiklas Anykščių kultūros
centre sužeidė centro darbuotoją.
-ANYKŠTA

Skandalingiausias
įvykis – procesai progimnazijoje

Troškūniečio Vaidoto Grincevičiaus filmukas „Šetone,
prašau“ Youtube sulaukė per
1,5 mln. peržiūrų.
Metų skandalo nominacijoje nugalėjo „A.Vienuolio progimnazijos
patikrinimai, mokyklos režisieriaus
alga, nuobauda direktorei ir t.t.“
Antrąją vietą pasidalino Andrioniškio seniūno Sauliaus Rasalo putinų
sodinimo akcija bei troškūniečio
youtuberio Vaidoto Grincevičiaus
daina „Šetone, prašau“.
Balsavime dalyvavo 118 skaitytojų.
Sauliaus Rasalo putinų sodinimo akcija - 18.6%
Planai Daujočiuose statyti krematoriumą - 5.1%
Senosios Anykščių ligoninės pastatų
perpardavimas - 10.2%
Kiaulių maras atsargiai praeinantis šalia Vosintos kiaulių komplekso - 5.9%
Youtuberio Vaidoto Grincevičiaus
daina „Šetone, prašau“ - 18.6%
A.Vienuolio progimnazijos patikrinimai, mokyklos režisieriaus alga, nuobauda direktorei ir t.t. - 41.5%

Politikai
neįveikė
plaukiko
Prieš Metų anykštėno rinkimus
surengėme atrankinį turą, kuriame
buvo balsuojama už Metų politiką.
Šioje atrankoje daugiausiai balsų
surinkusį politikų ketvertuką įrašėme tarp kitų Anykščiams nusipelniusių pretendentų per Metų anykštėno rinkimus. Politikų atrankoje
vienas po kito išsirikiavo rajono
Tarybos narys Lukas Pakeltis, po
jo pretendentai į merus Raimundas
Razmislavičius ir Kęstutis Tubis
bei meras Sigutis Obelevičius.
Metų anykštėno rinkimuose dalyvavo net 1122 anyksta.lt skaitytojai ir ilgai pirmavusį K.Tubį geriausias Anykščių karšto sportininkas
G.Titenis visgi įveikė. Trečiąją
vietą užėmė R.Razmislavičius.
Giedrius Titenis - 40.4%
Vytautas Strolia - 0.4%
Jolanta Pupkienė - 1.7%
Rimantas Vanagas - 0.4%
Alvydas Bitinas - 0.6%
Vygantas Šližys - 0.5%
Deividas Dilys - 0.8%
Virginijus Strolia - 0.2%
Lukas Pakeltis - 3.2%
Kęstutis Tubis - 30.8%
Raimondas Razmislavičius - 17.9%
Sigutis Obelevičius - 2.1%

PASTOGĖ
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Miškuose paskendęs kaimas žengia
per metų slenkstį

Medalininkas Jonas Žukas Mikieriuose gyvena jau 44 metai.

82 – metų sulaukęs Algirdas Leika dar laiko arklį, o jo namus
ištikimai saugo Rikis.
(Atkelta iš 1 p.)
Kaimą maitino miškas
Mikierių kaimo gyvenimas neatsiejamas nuo Šimonių girios ir
jos pakraščiu tekančios Šventosios.
Vyrai nuo seno dirbo miške, pjovė
ir ruošė rąstus, rinko sakus, plukdė
sielius upe žemyn. Moterys ir vaikai rinko uogas ir grybus. Praeito
šimtmečio pradžioje kaime buvo
apie 12 sodybų su penkiasdešimčia
gyventojų. Šio amžiaus pradžioje
gyventojų skaičius nusitovėjo ties
dvidešimčia ir, galima sakyti, nekinta jau dešimtmetis. Kaime muo 1944
m. iki 1968 m. spalio veikė Kupiškio
apskrities, Svėdasų valsčiaus Mikierių apylinkės darbo žmonių deputatų
vykdomasis komitetas 1948 - 1971
m. kaime buvo pradinė mokykla. Tačiau kaimas iki šiol gyvybingas dėl
čia 1958 – aisiais įkurtos Mikierių

girininkijos. Prieš 5 dešimtmečius
čia veikė stoglenčių gamybos cechas, 1973 – iaisiais per Šventąją dėl
sakų rinkėjų buvo pastatytas kabantis pėsčiųjų tiltas ir du mūrinukai Mikieriuose, kuriuose dar tebegyvena
sakintojų žmonos. Pasak girininko,
sakai buvo renkami į 200 litrų talpos
statines ir naudojami chemiijos pramonėje. Sakai nerenkami gal jau keli
dešimtmečiai, tačiau miškininkams
dar tenka pjauti sakintus medžius,
kurių mediena dėl sakinimo prasta.
Mikierius garsina ir Anykščių urėdijos įrengtuose aptvaruose laikomi
dėmėtieji elniai ir danieliai, kurių jau
kelios vados paleistos į Šimonių girios platybes. .
„Pirnieji danieliai į danielyną buvo
atvežti bene prieš dešimtmetį, - sakė
21 - erius metus Mikierių girininku
dirbantis Laimis Trumpickas. – Dabar aptvaruose gyvena ir dėmėtieji

elniai. Žvėris galima stebėti iš šalia
stovinčio bokšto“. Girininkas galėtų pasakoti ir pasakoti apie ne tik
aptvaruose gyvenančius žvėris, bet
ir Šimonių girios biosferos poligoną, Šventosios kilpų kraštovaizdžio
draustinį, kurio poilsiavietes puoselėja Anykščių urėdija. Mikierių girininkijoje dažni svečiai Aleksandro
Stulginskio universiteto studentai.
Būsimi miškininkai, ekologai čia atlieka tiriamuosius darbus.
Trečiojoje pagal dydį Anykščių
urėdijos girininkijoje (3184 hektarai
miškų) girininkui padeda 20 metų
eiguliu dirbantis Vaidotas Grikėnas,
keli darbininkai. Giria – tikras augmenijos ir gyvūnijos lobynas. Girininkui yra tekę akis į akį susitikti su
lūšimi, yra matęs vilkų.
Myli arklius
Šiek tiek tolėliau nuo vieškelio
gyvena gruodžio 5 – ąją 82 – metų
sulaukęs Algirdas Leika. Jis, kaip ir
dauguma kaimo gyventojų, dirbo
tuomečiame miškų ūkyje miškovežio vairuotoju. Buvo apsigyvenęs
Anykščiuose, tačiau vėl sugrįžo į
Mikierius. „Mūsų vienkiemis stovėjo ten, kur dabar girininkija, - prisiminė guvus senolis. – Kaime buvo
mokykla,1945 – aisiais joje baigiau
pradinę, o egzaminus jau laikėm Šimonyse. Karas, pokaris išblaškė kaimo jaunimą, ne kas beliko“. „Kaipgi pokaryje gyvi išlikot čia tarp tų
miškų“, - pasiteiravau. “Visko buvo.
Karo baisumai Mikierius aplenkė,
o pokariu, prismenu, vieną valandą
vieni užeina, po valandos - jau kiti.
Ir visiems - duok! Tėtis gerai kalbėjo
rusiškai, daug kam jis čia sugebėjo

Mikierių girininkui Laimiui Trumpickui Šimonių girioje teko sutikti lūšis.

padėti ir pats su šeima išlikti“ .
Buvo likę kelios dienos iki Kūčių,
tačiau A. Leika dar nebuvo apsisprendęs, kur kūčiavos, pas vaikus
važiuos, ar kaime pasiliks. Mat gyvena jis lyg ir ne vienas. Dar laiko
arklį ir šunelį, o kol sveikatos turėjo, tai net du bėrius ir karvytę laikė.
Jo dukros Anykščiuose gyvena, o
sūnus - Utenoje. Jis tikras senelis ir
prosenelis turintis 7 anūkus ir 2 proanūkius.
Netoli trobos suartas akmenuotas laukas. “Čia jų tiek, kad išrinkti
neįmanoma, - pabėdojo A.Leika. Negana to, viską šernai išknisa, apsiginti nuo jų sunku, o vištas išpjovė
lapės“.
Artimiausias A. Leikos kaimynas
menininkas, medalininkas Jonas Žukas irgi gyvena vienas. „Pasižiūrime
vienas į kito sodybą ir, jeigu ryte iš
kamino rūksta dūmai, vadinasi, viskas gerai“, - šypsojosi sodybėlės šeimininkas.
Džiaugiasi ramybe
Medardas Seibutis dirba Anykščių miškų urėdijoje miško ruošos
padalinio meistru. Jo žmona Sonata
namuose ruošėsi Kūčioms, o sūnus
Agnius jau ir Kalėdų senelio laukė.
Dukrelė Ugnė buvo išvažiavusi į
mokyklą Anykščiuose. Pasak moters, gyvenimas kaime tarp miškų jai
nenuobodus. Vaikus į mokyklą nuveža geltonasis autobusiukas, du kartus
per savaitę atvažiuoja autoparduotuvė, be to, kasdien į darbą važinėja
vyras. „Tačiau kokia čia ramybė,
kiek uogų, grybų vasarą ir rudenį“, džiaugėsi Sonata Seibutienė.
-ANYKŠTA

Miško tankmėje slepiasi du
kryžiai. Tik jie beliko iš kaimo kapelių.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

užjaučia
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė sunkią netekties
valandą, mirus Povilui Trafimovui. Nuoširdžiai užjaučiame žmoną, sūnus ir visus
artimuosius.
Kaimynai Martinoniai,
Inčirauskienė, Tylienė,
Guobienė

Žmogaus gyvenimas tai
tirpstanti snaigė, kuri pavirsta į skausmo ašarą. Mirus
Alfredui Zlatkui, nuoširdžiai
užjaučiame žmoną Filomeną,
sūnų Vaidą ir visus artimuosius.
Kaimynai: N. Česolis, O.
Kisielienė, A. Vanagas, Vl.
Imbrasienė, A. ir P. Afanasjevai, P. ir V. Dailydžiai

Žvėrims Kūčioms miškininkai nuvežė... burokų.

Dėmėtuosius elnius galima stebėti iš tam
tikslui pastatyto bokšto.
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SKELBIMAI

Automobiliai

Algį ir Danutę PETRAUSKUS,

Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus , gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima,
sutvarko dokumentus.
Tel.: (8-646) 17715,
(8-601) 64510.

gyvenančius Anykščiuose,
50-ies metų sutuoktuvių proga sveikina,

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

geros sveikatos, ilgų gyvenimo metų,
kad dar daug pavasarių prie Šventosios upės kranto
čiulbėtų lakštingalos žydėtų žibutės, jazminai, alyvos linki

sesuo Onutė ir krikšto dukra Jūratė su šeima
Nekilnojamasis turtas, miškai

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.

parduoda

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.
Kita

Nekilnojamasis turtas
Trijų kambarių butą J. Biliūno g.
16-31.
Tel. (8-682) 59495.
Automobiliai
2007 m. OPEL ZAFIRA ( 1,9
l, TDCI). 1998 m. AUDI A6 (
1,9 l, TDI, automatas). 1998 m.
SUBARU FORESTER ( 2,0 l,
GLE).
Tel. (8-699) 43030.

Ūkininkas - lietuvišką mėsinių
kiaulių skerdieną 40-65 kg su subproduktais arba be jų, Kiaulės
skerstos skerdykloje, atvėsintos. Triušių skerdieną 1,5-2,5 kg.
Atveža. Išrašo sąskaitas.
Alma, tel. (8-686) 80994.
Bulves (maistinės) 0,70 Lt/kg
(0,20 EUR/kg).
Tel. (8-623) 57416.

Kuras
Beržines malkas kaladėmis,
skaldytas. Atraižas pakais, supjautas. Yra sausų.
Tel. (8-622) 44850.

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
PARDUODAME:
javų kombainus Volvo BM830 (kabina, pjaunamoji 2.8 m, smulkintuvas), Claas Dominator 85 (pjaunamoji 4.5 m, smulkintuvas, kabina), 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, autokrautuvą Hegg (keliamoji galia 12t), kaušinį krautuvą Fiat-Allis, sunkvežimius Scania, Volvo, Mercedes dalimis, naudotas sunkvežimių
padangas. Remontuojame žemės ūkio techniką, sunkvežimius.
Tel.: (8-698) 46745, (8-686) 23411. www.agrenta.lt

Brangiai - mišką arba mišką išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.
Miškininkystės įmonė brangiai
- mišką su žeme arba biržes išsikirsti. Taip pat spygliuočių ir lapuočių rąstus.
Tel. (8-687) 23618.

įvairūs

Rasta

Vilniaus gatvėje prie buvusios
pieninės rasti raktai.
Tel. (8-619) 58903.
Priklydo juoda taksų veislės kalytė.
Tel. (8-615) 94963.

Įvairius automobilius, mikroautobusus, visureigius, sunkvežimius.
Atsiskaito, utilizuoja.
Tel. (8-648) 67177.
Važiuojančius ir nevažiuojančius automobilius, visureigius,
mikroautobusus, sunkvežimius.
Utilizuoja, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS
Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

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 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.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo
300 kg, karves.
Tel. (8-615) 37349.

Dingo
Lietuvos skalikų veislės šuo.
Juodos spalvos, vidutinio sudėjimo, turėjo rudą antkaklį. Šuns šeimininkas gyvena Skiemonyse.
Kažką žinančius prašome paskambinti tel. (8-600) 62458.
Baldų gamyba
Gaminame kietuosius virtuvės,
miegamojo, svetainės baldus,
spintas stumdomomis durimis.
Atvykstame, išsimatuojame.
Sumontavimas nemokamas.
Tel. (8-601) 26068.
Paslaugos
Šiltiname sienas, stogus ir grindis, užpildant oro tarpus ekovata
ir termoputa. 1 kv. m kaina nuo 7
Lt/2,03 EUR.
Tel. (8-698) 47767.

2014-10-16 laikraščio „Anykšta“ publikacijoje „Kurtizanių spindesys ir skurdas.
Kriminalas“ buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 16 str. „Pateikdamas
informaciją žurnalistas ir viešosios informacijos rengėjas privalo informaciją, kurios
paskelbimą iš tikrųjų pateisina visuomenės (viešaisis) interesas, atskirti nuo informacijos, kuri tik tenkina smalsumą“, 36 str. „Žurnalistas ir viešosios informacijos rengėjas be žmogaus sutikimo negali skelbti žinių apie privatų to žmogaus gyvenimą,
nebent tos žinios yra susijusios su viešuoju asmeniu ir svarbios visuomenei arba yra
fiksuojama nusikalstama veika“.

UAB „Anykštos redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti
mlankstukus,

mbukletus,

mreklamines skrajutes,

mblankus,

mA3 ir A4 dydžio plakatus,

siūlo darbą
REIKALINGAS
SUVIRINTOJAS.
Galima derinti su kitu darbu.
Tel. (8-698) 46745.

TelelotoLošimas Lošimas Nr. 977 Data: 2014-12-28
Skaičiai: 14 47 21 64 16 50 23 32 01 39 65 48 63 33 58 06 29 54 67 12 35 02 62 56 74 68 46 57 11 69
73 66 51 61 03 (keturi kampai) 30 59 55 20 08 (eilutė) 44 17 37 75 28 (įstrižainės) 18 (visa lentelė)
Papildomi prizai
114*513 Akumuliat. gręžtuvas “Bosh” 139*466 Akumuliat. gręžtuvas “Bosh” 150*028 Akumuliat.
gręžtuvas “Bosh” 1393098 Automobilis “BMW 1” 0841872 Automobilis “Citroen C Elysee” 1680294
Automobilis “Ford Fiesta” 1023784 Automobilis “Ford Mondeo” 1523765 Automobilis “MercedesBenz” 1736009 Automobilis “Mitsubishi ASX” 0831787 Automobilis “Nissan Juke” 1176401 Automobilis
“Renault Clio” 0898689 Automobilis “Toyota Aygo” 10**976 Daugiafunkc. puodas „Daewoo“ 16**033
Dormeo čiužinukas “Renew” 01**687 Ėriuko vilnos antklodė “Verona” 16**132 Fotoaparatas “Sony”
036*562 Kavos aparatas “Ariete” 097*711 Kavos aparatas “Ariete” 134*608 Kavos aparatas “Ariete”
16**576 Keptuvių rinkinys “Tefal” 028*768 LED televizorius “TV-Star” 055*382 LED televizorius “TVStar” 066*552 LED televizorius “TV-Star” 072*119 LED televizorius “TV-Star” 056*187 LED televizorius “TV-Star” 163*914 LED televizorius “TV-Star” 158*399 Muzikos centras “Philips” 093*886
Muzikos centras “Philips” 045*635 Muzikos centras “Philips” 055*448 Pakvietimas į TV studiją 085*873
Pakvietimas į TV studiją 022*747 Pakvietimas į TV studiją 045*140 Planš. komp. “eSTAR” (10 col)
109*747 Planš. komp. “eSTAR” (10 col) 043*602 Planš. komp. “eSTAR” (10 col) 176*068 Planš. komp.
“eSTAR” (10 col) 104*591 Planš. komp. “eSTAR” (10 col) 0361001 Pretendentas į butą 109*075
Robotas-siurblys “Sencor” 037*326 Robotas-siurblys “Sencor” 115*464 Robotas-siurblys “Sencor”
03**021 Satino patalynės komplektai 126*735 Skalbimo mašina “Beko” 172*938 Skalbimo mašina
“Beko” 149*865 Skalbimo mašina “Beko” 164*493 Šaldytuvas “Beko” 060*705 Šaldytuvas “Beko”
143*595 Šaldytuvas “Beko” 06**369 Trintuvas “Braun” 102*972 Žaidimų konsolė “Xbox”

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
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Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
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Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835;
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Margarita, Sabinas, Sabina,
Gražvilas, Dovydas, Irmina.

be ateinančius metus pranašaujančio
ožio, tik dviejų šventųjų siluetai.
Vakaras, tradicinis, gal net kalėdinis balius kavinėje „Pas Gedą“,
kuriame dalyvavo apie aštuoniasdešimt piliečių, daugiausia 20 – 50
metų amžiaus. Jaukiai bendravo, šį
tą gurkšnojo, užkandžiavo, šoko, o
atkakliausieji išsiskirstė tik apie
ketvirtą valandą ryto.

gruodžio 31 d.
Melanija, Silvestras, Gedgantas, Mingailė.
sausio 1 d.
Mečislovas, Arvaidas, Arvaidė, Eufrozija, Mečys, Eufrozina.

„Eglutės“

sausio 2 d.
Bazilijus, Grigalius, Mažvydas, Gailutė, Fulgentas, Stefanija.

mėnulis
gruodžio 30 - 31 d. priešpilnis.

komentaras
anyksta.lt
„Pilietė“:
„Pirma. Kelių taisyklių pažeidimas yra blogas darbas. Antra. Savickas gal ir Napoleonu nori būt,
ne tik meru. Jis būsimas bedarbis,
o ne būsimas meras“.

mįslė
„Ilgos vadelės siekia dangų, o
apie galvą nesutenka?“
Antradienio mįslės „Dvi lentutės, dvi geldutės, ylos kotas, katile
dugnas?“ atsakymas – ąžuolo gilė.

receptas
Ypatingo šventinio skonio keksiukai su spanguolėmis
Keksiukams jums reikės:
300 gr spanguolių,
125 gr sviesto,
200 gr cukraus,
1 a. š. vanilės esencijos,
125 ml natūralaus jogurto,
2 kiaušinių,
250 g miltų
1 a. š. kepimo miltelių,
citrinos žievelės,
1 valg. šaukšt. sviesto.
Paruošimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 180°С.
Sviestu patepkite keksiukų skardą.
Sviestą, cukrų, vanilės esenciją,
jogurtą, kiaušinius, miltus ir kepimo miltelius suplakite plaktuvu.
Spanguoles nuplaukite ir nusausinkite, sumaišykite su tarkuota
citrinos žievele ir suberkite į tešlą.
Išmaišykite.
Kepkite apie 20 min.

oras
-5

-13

Raimondas GUOBIS

Nuostabus peizažas: žiemos baltuma, šarmoti medžiai, bažnyčios
bokštai ir ant ežero juoduojančios žvejų figūrėlės.
Eglutė
Svėdasų miestelio aikštėje kalėdinė eglutė įžiebta gruodžio 19
– osios vakarą. Pernykštė, nors gal
iškalbinga ir išmintinga tyla nebepasikartojo, buvo keli raudonomis
kepuraitėmis pasirėdę kalbėtojai,
nušvitus viršūnės žvaigždei susirinkusieji buvo įtraukti į šventinį
vyksmą. Visi buvo vaišinami arbata, karštu kalėdiniu vynu.
Šiemet visuomenės džiaugsmui
sidabrinę trisdešimties metų eglutę
iš savo kiemo dovanojo Ežero gatvės gyventoja Genovaitė Kovienė.
Skarotą gražuolę nupjovė, atvežė
ir aikštėje pastatė bendrovės „Kerokšlis“ geradariai, o puošė Anykščių komunalinio ūkio darbuotojai.
Ant stulpų sužibo ir dekoratyviniai
šviestuvai, kuriuos paskolino kompanija „Švenčių studija“.
Stebuklinga naktis
Kūčių vakarą į Bernelių Mišias
žvakių šviesoje šventovė prisirinko pilnutėlė. Linksmutės, angelėliais besišypsančios mergaitės prie
šventovės durų laikė rankose dideles žvakes, nuo kurių liepsnos buvo
įžiebiamos įeinančiųjų žvakelės.
Kur šviesulėlis – ten žmogužėlis.
Kaip kometa virš Betliejaus
stainelės išganingai nušvito smailiaspyglė, gal pusšimčio viršūnėlių
žvaigždė, specialiai iš Vokietijos
atsisiųsdinta, ne vieną šimtą litų
kainavusi. Bažnyčią puošė dar
ir trys poros šviesių kaspinų iš
skliautų besileidžiančių, spalvotomis lempelėmis mirksėjo net trys
eglutės.
PR

Tik žvakių liepsnelės, susimąstę veidai ir šitiek daug, tegul ir ne
čia gyvenančio, bet visgi lietuviško jaunimo, palaimingi žodžiai
ir giesmės – raudonkepuraičių
ir vieno raudonkepurio jaunimo
choras, vedamas Linos Lukošienės. Psalmę tradiciškai giedojo
Toma Matulevičiutė. Užbaigta su
jaunatvišku gitaros skambėjimu –
Monika Pajarskaitė, žodžiais primenančiais, kad esame globojami,
nepamiršti, kad visuomet mus lydi
ir saugo dieviškasis angelas. „Kaip
Romoje...“ - pratarė tėviškėlėn iš
Vilniaus užklydęs vyras. Taip viskas nuostabu... Ir iš tamsos išniręs
juodukas, neblogai įmitęs, gal pabėgėlis? Ne, ne jis iš Kamerūno,
kaip patikino su juo bažnytėlėje
buvusi linksmoka, bet tautinę ištikimybę praradusi lietuvaitė.
Jau Kalėdos, jau Kalėdos...
Šv. Kalėdų rytą bažnyčia ir vėl
prisirinko pilnutėlė, tik kiek daugiau buvo brandesnių, vyresnių
žmogelių. Klebonas Vydas Juškėnas ta proga įsiropštė į sakyklą,
nuskambėjo keletas proginių frazių ir netrumpas mūsų, Panevėžio
vyskupo Liongino Virbalo sveikinimas. Darniai pakilus vyresniųjų
choro giedojimas, gausi minia prie
Dievo stalo ir gausesnės aukos
į maršalkų kraiteles seminarijos
išlaikymui. Uolieji net stebėjosi –
kaip gi čia nepasirūpino rinkliava
vakar, tokią mistinę naktį suvirpintos širdys dosniai būtų atvėrę pinigines. „Missa est...“
Aikštėje spindinti eglutė ir Prakartėlės namelis, tik šiemet be avinėlių,

Antrąją Šv. Kalėdų dieną bažnyčioje melstasi už šeimas, vėl
giedojo jaunimo choras. Įprastą
skambėjimą egzotiškai pagyvino
nežinoma pasilikti panorusi saksofonistė iš Utenos. O kaip džiaugsmingai čia nuskambėjo ir amerikietiškoji „Džiaugsmingų Šventų
Kalėdų ir Metų Naujų ...“ Pamaldose savo teisėmis aktingai naudojosi, puikiausią pamokslą pasakė,
utėnietiška šnekta dudenantis, rudasermėgis senelis Kalėda. Laukė,
laukė jo vaikučiai. Sako saldžių
dovanėlių krepšelių bene aštuonios dešimtys buvę – yra dar vaikų
Lietuvėlėje, gentyse svėdasinėse,
tik gaila, jau vos vienas kita iš to
atžalyno Svėdasuose tegyvena...
Ankstyvą popietę dar viena, pasaulietiškesnė „eglutė“ miestelio
kultūros namuose. Nors mažiau,
bet ir ten susirinko nemenkas pulkelis. Vaikai su džiaugsmu pasitiko Senelį, griebė pagelbėti nešti
maišą su dovanomis, o diedelis
pasilabinęs, kaip koks politikierius
ėmėsi skaityti savo laišką. Dovanėlių, dovanėlių... Bet pirmiausia
bibliotekininkių paruoštas vaikų
spektakliukas apie obelėlę, eilėraštukai, dainelės, šokių ratukai...
Tuo pat metu varpinėje suskambo
varpas – kapinėse laidojo iš Panevėžio tėviškėn parvežtą daugiau
nei devyniasdešimt metų pragyvenusią svėdasiškę.
Šokiai kultūrnamyje vakare neįvyko – nesusirinko jaunimas. Prieš
du tris dešimtmečius tai būtų sensacija.
Ledas, pirtis ir dar šis tas
Kalėdose gerokai pašalo, žemė
baltavo sniegu ir žvejai sulaukė
dovanų – ežere iš po ledo ištrauktų
kalėdinių ešerių. Žinoma, kibo jau
ne taip gerai kaip ant pirmojo šių

Svėdasiškė Genovaitė Kovienė prie dovanotosios eglės.
metų ledo, bet didelis džiaugsmas
gi buvo sužvejoti nors keletą, tegul
ir nedidučių žuvelių. Juk didžiausia kalėdinė dovana ne laimikis,
bet toks puikus oras ir galimybė
būti gamtoje.
Paskutinį kartą šiemet į miestelio
pirčiukę žmonės rinkosi vangiai.
Šiek tiek moterėlių, o vyrų jau visai
nedaug – tik patys ištikimiausi ir
socialiai svarbią vietą vertinantys,
mėgstantys maloniai pasikaitinti,
pasivanoti, nusiprausti ir susitikti,
apie pasaulio įdomybes pasikalbėti. Henrikas užtrunka ilgai, pasėdi katilinėje, šio to atsigeria,
pasikalba su prie krosnies stropiai
besisukinėjančiu pirtininku Stasiu.
“Gera šiandien pirtis” – prataria iš
garinės išsmukęs, veltinę skrybėlę
nuo galvos nusitraukęs Romas, gal
vėliausiai pasirodo Zenonas. Ilgi
plaukai, atvira šypsena, pokalbiai
apie tėvynę, apie muziką, ten ar ten
įvyksiantį koncertą, ir nauju „AC
/ CD“ ritmu skambantis mobiliuko šaukinys. Norėtųsi gi visiems
paskambinti: „Alio, svėdasiškai,
mūsų miestelio pirtis puiki, eikime
į ją, naudokimės, kad per amžius ji
gyvuotų. Kad nekiltų nei minties
tiems vietinio seimelio galvočiams
ir valdininkėliams ją uždaryti“.
Štai ir visa, nors ir ne visai pilna
kalėdinių Svėdasų kronika.

„Tele2“ klientai keliaudami turės mažiau rūpesčių

Telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ savo mėnesinio mokėjimo
paslaugų klientams pasiūlė dar vieną laiką ir pinigus taupančią
paslaugą – kelionių draudimą SMS žinute. Naujoji paslauga leis
nebesirūpinti kelionių draudimu – šią paslaugą bendrovės klientai
galės užsisakyti SMS žinute jau kirtę Lietuvos sieną.
„Tele2“ tokią paslaugą siūlo vienintelis tarp mobiliojo ryšio operatorių Lietuvoje.
kainą teikti klientams inovatyvias
Svarbiausia – patogumas
ir kokybiškas paslaugas. Todėl
klientui
praėjusiais metais pradėjome
ypač aktyvią papildomų paslaugų
„Su kiekviena nauja paslauga plėtrą – supaprastinome mobiklientams vis išplečiame sąrašą liojo parašo įsigijimą, pristatėme
sričių, kur žmonės gali sutaupyti „Kaspersky“ apsaugą nuo mobilaiko ir pinigų. Kelionių draudimas liųjų virusų, telefonų draudimą,
SMS žinute yra paprastas, greitas internetinę muzikos paslaugą
ir patogus. Jis patiks nuolat sku- „Deezer“. Ateityje pasiūlysime jų
bantiems ir daug keliaujantiems dar daugiau“, – sakė M. Kežionis.
žmonėms. Be to, trumpų kelionių
metu ši paslauga leis sutaupyti“,
Itin palanki kainodara
– pasakojo Mindaugas Kežionis,
„Tele2“ Produktų skyriaus vadoNauja „Tele2“ paslauga galės
vas.
naudotis ir išmaniųjų, ir paprastų
Kelionių draudimą „Tele2“ siūlo mobiliųjų telefonų turėtojai.
bendradarbiaudama su draudimo
Be paprasto naudojimo, paslaubendrove „Gjensidige“ ir drau- ga bus patraukli ir savo kainodara.
dimo paslaugų agregatoriumi Draudžiantis SMS žinute, kelionių
„Mobassurance“.
draudimas kainuos 6,91 Lt (2 Eur)
„Mūsų tikslas yra už prieinamą dienai. Tokia kainodara bus ypač

palanki trumpose kelionėse ir
leis sutaupyti.
Pasiūlymą
apsidrausti
„Tele2“ klientai SMS žinute
gaus pasiekę kitą valstybę.
Draudimo įsigijimui tereiks
atsakyti į žinutę parašius kelionės trukmę, savo vardą,
pavardę bei asmens kodą.
Draudimo apsauga įsigalios
iškart, gavus patvirtinimo žinutę, o mokestis už paslaugą
bus įtrauktas į einamojo mėnesio ryšio sąskaitą.
Draudimas apima visas pagrindines rizikas, svarbias
kelionėse: būtinosios medicininės pagalbos ir repatriacijos,
asmens civilinės atsakomybės, bagažo ir asmeninių daiktų praradimo, nutrūkusios kelionės bei skrydžio vėlavimo.
Bendrovės „RAIT“ birželį
atliktos apklausos duomenimis, „Tele2“ yra populiariausias operatorius Lietuvoje – iš
viso „Tele2“ užima 53,5 proc.
Lietuvos mobiliojo ryšio rinkos.

