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Primename, kad per mūsų laikraštį galite
pasveikinti savo artimuosius vestuvių,
jubiliejų ar kitomis progomis.
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Išgelbėtas į ežerą Giedrius Titenis
įlūžęs žvejys
anykštėnus
džiugino tik
minutę

Pirmas sniegas didelių eibių
neprikrėtė
Kęstutis JACUNSKAS,
chirurgas:
„Po savaitgalio irgi netrūksta

pacientų“

2 psl.
šiupinys
Paminėjimas. Lapkričio 19 d. (šeštadienį) 15 val. Sakralinio meno centre
(Vilniaus g. 11) muzikinė – literatūrinė
programa „F. G. Lorca. Liūdniausias
džiaugsmas“, skirta tragiškos lemties
ispanų poeto Federico Garcia Lorca
žūties 80-ies metų sukakčiai paminėti.
Renginys nemokamas.
Paroda. Lapkričio 7-28 d. Sakralinio meno centre (Vilniaus g. 11)
veikia dailininkės Godos Gudaitytės
– Gujienės paroda „Jausmų įkvėpti“.
Savo darbuose autorė siekia emocinio
turinio ir įtaigos, kuriuos išreiškia per
peizažą.
Priesaika. Pirmadienį prisiekė 20162020 metų kadencijos Seimo nariai.
Prieš ketverius metus duotos priesaikos Lietuvai tekstą pakartojo ir antrą
kartą pagal konservatorių sąrašą į parlamentą patekęs 62 metų anykštėnas
Sergejus Jovaiša. Pirmą kartą prisiekė
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
narė, Seimo rinkimų Anykščių-Panevėžio apygardoje nugalėtoja 31-erių
Greta Kildišienė.
Konkursas. Ketvirtadienį turėtų
vykti Viešintų seniūno konkursas. Šiame konkurse planavo dalyvauti vienintelis kandidatas.
Atžalos. Spalį gimusiems kūdikiams Anykščių rajone buvo suteikti
vardai: Nojus, Kajus, Viltė, Dominyka, Domas, Gabrielius, Erikas, Liepa,
Luka, Vincas, Gabija, Eglė, Radvilė,
Nikolė, Mėta, Greta ir Adas. Spalį
anykštėnams gimė 17 kūdikių, visi –
Lietuvoje.
Būstas. Anykščių rajono savivaldybėje socialinis būstas yra išnuomotas
90 asmenų. Dalis būstų nuomojama
nuo 2003 m., o 7 žmonėms gyvenamasis plotas suteiktas pernai. Šiemet
naujai išnuomotų būstų rajone nebuvo.
Eilėje paramai socialiniam būstui išsinuomoti laukia 63 rajono gyventojai.
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Ričardas Sargūnas patarinėti
merui nesiveržia
Kadenciją baigęs Seimo narys, Darbo partijos atstovas Ričardas Sargūnas turi ieškotis naujos veiklos. 62 metų politikas po 4 metų Seime, nebeperrinktas į parlamentą, šią savaitę tapo bedarbiu.
„Rašysiu memuarus“, - „Anykštos“ paklaustas, kuo ketina užsiimti, atsakė R. Sargūnas.

Kadenciją baigęs Seimo narys Ričardas Sargūnas neatskleidžia, kur ieškosis darbo.

Geriausiu kultūros centro partneriu
tapo dvasininkas
Penktadienį Vilniaus rotušėje įteikti Lietuvos kultūros centrų
asociacijos apdovanojimai „Auksinis feniksas“.
„Geriausio metų kultūros centro partnerio“ nominacija atiteko
Troškūnų Švč. Trejybės parapijos klebonui Sauliui Filipavičiui.

Kopijuojame. Vienos kopijos iki A
4 formato kaina 15 ct.

Klebonas Saulius Filipavičius yra viešai pademonstravęs, kad
kai kurių apdovanojimų jis priimti nelinkęs.

„Gal kitame Lietuvos krašte
gyvenančiam žmogui tai atrodytų
keistokai, tačiau mums toks apdovanojimas savaime suprantamas, nes Troškūnų bažnyčioje ne
kartą dainavo maestro Virgilijus
Noreika, grojo Sankt Peterburgo
jaunimo orkestras ir dar daugybė
muzikos žvaigždžių, vienuolyne vyko aibė kultūros projektų“,
- kunigui S. Filipavičiui įteikta
nominacija pasidžiaugė Anykščių
rajono mero pavaduotojas Sigutis
Obelevičius.
„Auksinis feniksas“ - tai svarbiausias ir vienas reikšmingiausių šalies apdovanojimų kultūros
srityje. Šio apdovanojimo tikslas
– pagerbti fizinius ar juridinius asmenis, svariausiai nusipelniusius
šalies kultūros kūrimui, plėtrai,

Anykščių žemėje
aplinkosaugininkės brolio įmonei
nubyrėjo
milijonas

4 psl.
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

„Kai kas nors bus, tada ir pasakysiu“, – dalintis savo ateities planais
su „Anykštos“ skaitytojais nebuvo
linkęs politikas. Kartu su R. Sargūnu
bedarbiu tapo ir jo etatinis padėjėjas
Alfrydas Savickas. Pastarasis neslėpė, jog jis neatsisakytų mero Kęstučio Tubio patarėjo darbo vietos.
Po 2015 metų savivaldos rinkimų pagal koalicinę rajono valdžios
sutartį Darbo partijai atiteko vienas
mero patarėjo etatas. Į šias pareigas
buvo deleguotas Darbo partijos atstovas Donaldas Vaičiūnas. A. Savickas „Anykštai“ sakė, jog kadangi jis tuo metu turėjo darbą, tai D.
Vaičiūną ir „praleido“ į patarėjus.
„Donaldas Vaičiūnas turėtų patarėjo
pareigas man užleisti“, – „Anykštai“ sakė A. Savickas, regis, įsitikinęs, kad patarėjo etato jis nusipelnęs labiau nei D.
Vaičiūnas.
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Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

perdavimui, saugojimui bei kultūros centrų sistemos vystymuisi,
tobulinimui ir viešinimui.
„Auksinio fenikso“ apdovanojimą 2005 metais, kaip geriausias
šalyje, yra pelnęs Anykščių kultūros centras, o „Metų kultūros centro vadovo“ nominaciją 2012 metais yra gavusi Anykščių kultūros
centro direktorė Dijana Petrokaitė.
Priminsime, kad porą dešimtmečių Troškūnų parapijoje dirbantis
klebonas S. Filipavičius šią vasarą
vieno jam siūlomo apdovanojimo
atsisakė.
Tuomet Anykščių rajono Tarybos S. Filipavičius paprašė nesvarstyti jo kandidatūros teikiant
Anykščių garbės piliečio vardą.
Atsisakymo motyvų kunigas nenurodė.

KONKREČIAI

Išgelbėtas į ežerą įlūžęs žvejys
Sekmadienį Skiemonių seniūnijos Pašilių kaime išgelbėtas į
Dauliškio ežerą įlūžęs 1968 metais gimęs vyras.
Pranešimą, kad ežere žvejodamas įlūžo žmogus, Bendrasis
pagalbos centras gavo 11.18 val.
Vyras į ežerą buvo įlūžęs maždaug
20 metrų nuo kranto, tačiau gelbėjimo darbus sunkino tai, kad ežeras
yra užpelkėjęs, todėl atvykusiems
ugniagesiams gelbėtojams norint
pasiekti nelaimėlį prireikė įveikti
dešimt kartų ilgesnį atstumą. Panaudojus glaustines kopėčias ir
roges, naro kostiumais apsivilkę
ugniagesiai gelbėtojai žmogų iš
ežero ištraukė ir perdavė greitosios
pagalbos medikams.

„Ant daugelio tvenkinių to ledo
dar nėra. Matyt, vyrai, sužinoję,
kad jis jau šiek tiek užšalo, kaip
vietiniai, nusprendė išbandyti.
Greičiausiai buvo įlūžę du vyrai,
tačiau vienam iš jų išsigelbėti pavyko, jis ir iškvietė pagalbą. Kitas
ant ledo gulėjo nugara, jo rankos
buvo išskėstos ir jis buvo įsikibęs
į smaigus, vieną koją buvo užsikėlęs ant ledo krašto, tačiau pačiam
išlipti, ko gero, jėgų jau nebeužteko“, - apie įvykį „Anykštai“
pasakojo Anykščių priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos viršininkas

Giedrius Titenis anykštėnus
džiugino tik minutę
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Saulius Slavinskas.
Tai pirmas atvejis šiais metais,
kai į vandens telkinį įlūžo žmogus.
Praėjusiais metais tokių įvykių
ugniagesiai apskritai neužfiksavo
nė vieno.
Utenos apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyrius, vykdydamas prevenciją, kartu su rajonų savivaldybių
civilinės saugos specialistais parengė ir išleido prevencinį plakatą
„Įsitikink ledo tvirtumu!”. Siekiant atkreipti dėmesį ir sumažinti
žmonių žūčių įlūžus ledui skaičių,
plakatas platinamas visoje Utenos
apskrityje: prie vandens telkinių,
seniūnijose, mokymo įstaigose.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį ir šeštadienį Anykščių baseine vyko Lietuvos plaukimo federacijos taurės varžybos.
Atvirose varžybose galėjo dalyvauti ir užsieniečiai, tačiau svečių iš kitų valstybių nebuvo sulaukta.
O iš lietuvių plaukikų į Anykščius susirinko didžioji dalis šios sporto šakos elito.

Bendrame Lietuvos plaukimo federacijos taurės varžybų reitinge Giedrius Titenis (antras iš kairės)
užėmė antrąją vietą.
Plaukimo takeliuose varžėsi 255
sportininkai iš 17 sporto organizacijų. Per dvi dienas pagerinti trys šalies
suaugusiųjų ir penki amžiaus grupių
rekordai. Lietuvos suaugusiųjų re-

kordus pagerino panevėžietė Beatričė
Kanapienytė (200 m peteliške plaukime), kaunietė Erika Martišiūtė (400
m kompleksiniame plaukime) bei
Kauno merginų estafetės komanda.

spektras

robertas.a@anyksta.lt

Jėgas baseine išbandė ir jaunieji
Anykščių plaukikai. Tiesa, atskirų
amžiaus grupių varžybos nevyko,
todėl startuodami su suaugusiais
anykštėnai neturėjo šansų patekti į

Anykščių
priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos viršininkas Saulius Slavinskas sako,
kad pranešimų apie įlūžusius žmones dar nesitikėjo.

varžybų finalus.
Į Vilnių šiemet persikraustęs trijų
olimpiadų dalyvis Giedrius Titenis
plaukė tik vieną distanciją – 100 m
krūtine. Šią rungtį jis laimėjo užtikrintai (1 min. 00,03 sek.), antruoju finišavusį Joną Sadauską aplenkęs daugiau
nei sekunde (1 min. 1,34 sek.). Taurės
varžybų reitinge daugiausiai taškų
surinko 200 m laisvu stiliumi rungtį
laimėjęs panevėžietis Danas Rapšys
(860 tšk.). D.Rapšys iš viso pelnė tris
aukso medalius. Trečias reitinge liko
Andrius Šidlauskas (200 m krūtine –
777 tšk.). Moterų reitinge daugiausiai
taškų surinko B. Kanapienytė (100 m
peteliške; 725). Antrąją vietą užėmė
Greta Gataveckaitė, trečiąją – Diana
Januševičiūtė. Ši Kauno plaukimo
mokyklos atstovė laimėjo daugiausiai
medalių – 3 aukso, 1 sidabro.
Lietuvos plaukimo taurės varžybos
trumpame 25 m baseine vyksta tik
kartą per metus.
G. Titenis drauge su kitais Lietuvos
plaukimo rinktinės nariais ruošiasi
Kanadoje vyksiančiam pasaulio plaukimo čempionatui. Pasak buvusio
Lietuvos plaukimo rinktinės vyriausiojo trenerio Žilvino Ovsiuko, G.
Titeniui Lietuvos plaukimo federacijos taurės varžybos buvusios viena
iš pasiruošimo pasaulio čempionatui
dalių, todėl jis ir startavęs tik vienoje
rungtyje, o kitas dvi jam įprastas distanciją – 50 m ir 200 m - plaukimus
krūtine praleidęs.

Jei advokato paslaugos per brangios, padės valstybė
Neretai išgirstame skundus apie brangias tesinininkų paslaugas ir sudėtingus teismų procesus. Tačiau dažnai patys žmonės nežino apie galimybę
kreiptis dėl valstybės skiriamo advokato paslaugų.
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorė A. Banevičienė primena, jog nedideles pajamas gaunantys ar socialiai pažeidžiami
asmenys turi teisę ne tik į pirminę valstybės garantuojamą nemokamą teisinę pagalbą, kuri apima teisinės informacijos bei konsultacijų teikimą, bet
taip pat nemokamą ar iš dalies apmokamą antrinę teisinę pagalbą. Antrinė
teisinė pagalba - tai valstybės suteikiamos advokato paslaugos teisminiame
procese. Šios paslaugos apima procesinių dokumentų rengimą, gynybą,
atstovavimą bylose įskaitant vykdymo procesą bei gyventojų interesų atstovavimą sprendžiant ginčą ne teisminėse ginčų sprendimo institucijose.
Daliai žmonių antrinė teisinė pagalba
yra teikiama nevertinant jų gaunamų
pajamų ar turto, pavyzdžiui, socialines
pašalpas gaunantiems žmonėms, asmenims, gyvenantiems globos įstaigose,
asmenims turintiems sunkų neįgalumo
ar specialiųjų poreikių lygį, vaikams
tam tikrose bylose, nukentėjusiems
sprendžiant žalos atlyginimo klausimą,
neveiksniems asmenims bei kitiems
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme numatytiems asmenims.
Tačiau, ką daryti, jei nepriklausote
šiai žmonių grupei? Nepatenkantys į
anksčiau nurodytą grupę, antrinę teisinę

pagalbą gali gauti atsižvelgiant į jų pajamų ir turto dydį. Viskas, ką jums reikia
padaryti, tai pateikti reikiamus dokumentus ir įrodymus Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos
teritoriniam skyriui Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose ar Panevėžyje, atsižvelgiant
į jūsų gyvenamąją vietą. Pagrindinius
dokumentus sudaro: prašymas suteikti
antrinę teisinę pagalbą, jį pagrindžiantys
dokumentai ir metinė pajamų ir turto deklaracija.
Jeigu, atsižvelgiant į jūsų pajamų dydį,
jums nepriklauso visiškai valstybės apmokama antrinė teisinė pagalba, galite

turėti teisę į dalinai (50 proc.) finansuojamą pagalbą. Žmonėms, kurių pajamos
per metus neviršija 3800 eurų priklauso
nemokamos advokato paslaugos, o
tiems, kurių pajamos neviršija 5700 eurų,
valstybė gali apmokėti pusę atstovavimo
teisme išlaidų. Pajamų lygiai yra dides-

ni, jei asmuo, kuriam reikalinga antrinė
teisinė pagalba, turi išlaikytinių. Visą informaciją apie galimybę gauti valstybės
skiriamą advokatą, turto ir pajamų lygio
nustatymą ir reikalingų dokumentų formas galite rasti tinklalapyje
www.teisinepagalba.lt.

Pabėgėliai. Politikai, peršantys
nuomonę, kad Lietuvai reikia priimti
tariamus pabėgėlius pagal ES nustatytas kvotas, nuolat eskaluoja “gerąjį” jų integracijos pavyzdį - sirų pora
liko gyventi Lietuvoje, tiksliau - Vilniuje. Dar vienas nelegalas įsidarbino Jonavoje. Tačiau nutylima, kad tai
jau ir visi, kurie integravosi. Ruklos
pabėgėlių priėmimo centras šiemet
yra priėmęs iš viso 400 pabėgėlių.
118 jų - lietuvių kilmės Ukrainos
gyventojai, pabėgę nuo neramumų
šioje šalyje (iš viso į Lietuvos kvietimą atvykti apsigyventi pas mus
prašymus parašė 165 lietuvių kilmės
ukrainiečiai). Dabar centre jų telikę
8. Visi kiti sėkmingai integravosi
Lietuvoje, turi darbus, gyvenamąją
vietą. Visiškai kita situacija su pabėgėliais, kuriuos mūsų politikai pasirinko norėdami įvykdyti ES nurodytą kvotą. Šiemet Ruklos pabėgėlių
centras priėmė 172 iš jų. 99 tebegyvena centre. “Po integravimosi programos trys liko gyventi Lietuvoje, o
70 iš Lietuvos išvyko”, - skandalingą
informaciją atskleidė R. Mikulėnas.
Tragedija. Norvegiją sukrėtusios
tragedijos aidas atsirito iki Lietuvos.
Penktadienį ryte oficialiai patvirtinta,
kad Romerikės regione didžiulė žemės
nuošliauža pražudė tris iš mūsų šalies
atvykusius darbininkus. Tragiška nelaimė Sorumo savivaldybėje (apie 40
km nuo Oslo), įvyko ketvirtadienį apie
15.45 val. vietos laiku. Apie 420 metrų pločio žemės nuošliauža nučiuožė
maždaug 270 metrų. Tuo metu jos
kelyje, vietos ūkyje, dirbo šeši miško darbininkai. Trys iš jų išsigelbėjo ir apie dingusius kolegas pranešė
specialiosioms tarnyboms. Vienam
iš išsigelbėjusių prireikė medikų pagalbos. Virstančio medžio sužalotas
vyras paguldytas į ligoninę. Likusius
du darbininkus apklausė policija.
Lentelė. Sostinės Varšuvos gatvėje
nuplėšta dekoratyvinė gatvės lentelė
lenkų kalba, savivaldybė apie įvykį
pranešė policijai.„Prieš valandą-pusantros sužinojau, kad ta lentelė yra
dingusi, turbūt labai akivaizdu, kad
ji dingusi ne be piktų kėslų“, – BNS
sekmadienį sakė sostinės meras Remigijus Šimašius, – „Tas dalykas, nors
ir simbolinis, bet gana rimtas, todėl iš
karto pranešėme policijai ir, be abejo,
ta lentelė bus atstatyta“.
KOMENTARAS
Juozas Bernatonis, teisingumo ministras:
„Sprendimą,
ar gavote antrinę
nemokamą teisinę pagalbą, turite
gauti per penkias
dienas. Teigiamo
atsakymo atveju
jums bus paskirtas advokatas iš
antrinę
teisinę
pagalbą teikiančių advokatų sąrašų, tačiau nepamirškite, Jums
pageidaujant, antrinę teisinę
pagalbą gali teikti ir jūsų paties
pasirinktas advokatas, nors jis
ir nėra įtrauktas į minėtus sąrašus. Tokiu atveju Valstybės
garan¬tuojamos teisinės pagalbos tarnybai pateikia¬mas rašytinis advokato sutikimas atstovauti asmenį kon¬krečioje byloje.
Šiemet galimybe gauti valstybės
garantuojamą antrinę teisinę pagalbą Lietuvoje jau pasinaudojo
beveik 31 000 žmonių. “
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Transportas. Būsimoji Seimo
vadovybė ketina atpratinti parlamentarus nuo prabangos - kai
kurios rinkimus laimėjusios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų (LVŽS)
iniciatyvos gerokai pakoreguos
pačių tautos išrinktųjų gyvenimą.
Tarp jų - pasiūlymas uždrausti
parlamentinei veiklai skirtas lėšas naudoti automobilių nuomai,
Seimo pirmininko pavaduotojus
palikti be tarnybinių mašinų ir
vairuotojų. Be to, Seimo viešbutyje gyvenančius politikus ateityje
planuojama priversti mokėti už
vandenį ir elektrą.
Stažas. 25 metų Svajūnas Babenskas, anksčiau septynis kartus
teistas už įvairius nusikaltimus,
paleistas iš kalėjimo šįsyk laisvėje pabuvo tik pusdienį - griebęs
peilį nužudė savo brolį. Kruvinas
incidentas įvyko šeimos namuose
Vilkijoje (Kauno r.), Bažnyčios gatvėje. Broliai buvo užsidarę kambaryje. Staiga vienas vyras išėjo iš
patalpos ir susiėmęs už pilvo krito.
Vėliau paaiškėjo, kad jam buvo
durta peiliu, kuris rastas įvykio
vietoje. Atvykę medikai žmogui
jau nebegalėjo padėti - jis mirė nukraujavęs. S. Babenskas, anksčiau
septynis kartus teistas už plėšimą,
vagystę, nesunkų sveikatos sutrikdymą, viešosios tvarkos pažeidimą, iš įkalinimo įstaigos grįžo tik
ketvirtadienį apie vidurdienį.
Drebėjimas. Per galingą, 7,8
balo žemės drebėjimą Naujojoje
Zelandijoje pirmadienį žuvo du
žmonės ir buvo padaryta didžiulė
žala infrastruktūrai, bet pareigūnai sakė manantys, kad žuvusiųjų
skaičius nedidės. Šis drebėjimas
buvo vienas galingiausių, kada
nors užregistruotų šioje Ramiojo vandenyno pietuose seismiškai aktyvioje šalyje. Požeminiai
smūgiai buvo užfiksuoti iškart
po vidurnakčio vietos laiku, o jų
epicentras buvo netoli Pietų salos
pakrantės miesto Kaikūros. Dėl jo
buvo paskelbtas cunamio pavojus,
tūkstančiai žmonių didelėse šalies
kalnuotų pakrančių dalyse skubiai
pasitraukė į aukštesnes vietas ir
laukė ten, kol pavojus praėjo.Gelbėtojai stengėsi pasiekti Kaikūrą,
su kuria nutrūko ryšiai ir kurią
izoliavo nuoslankos.
Prezidentas. JAV išrinktasis
prezidentas Donaldas Trumpas
sekmadienį žadėjo ryžtingai įgyvendinti savo konservatyvią programą, siūlydamas kandidatus į
laisvas vietas Aukščiausiajame
Teisme, kovodamas su imigracija
ir mažindamas mokesčius, bet taip
pat stengėsi nuraminti susirūpinusius amerikiečius, kad jo vadovavimo nereikia bijoti.
Byla. Vokietijos prokurorai
pradėjo tyrimą prieš socialinio
tinklo „Facebook“ įkūrėją Marką
Zuckerbergą dėl įtarimų skatinant
tautinę nesantaiką. Apie tai šeštadienį pranešė Vokietijos žurnalas
„Der Spiegel“. Leidinio duomenimis, tarp įtariamųjų taip pat yra
kompanijos generalinė administracijos direktorė Sheryl Sandberg
ir pagrindiniu kompanijos lobistu
įvardijamas Europos politikos direktorius Richardas Allanas ir jo
kolegė Berlyne Eva-Maria Kirschsieper. Skelbiama, kad bylą inicijavo vokiečių advokatas Chanjo Jun, kuris jau seniai kovoja su
neapykantos skatinimu „Facebook“ tinkle.
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Pirmas sniegas didelių eibių neprikrėtė
Frazė, jog „kelininkus ir vėl žiema užklupo netikėtai“, pradeda
skambėti vos iškritus pirmam gausesniam sniegui. Pirmoji lapkričio dekada „padovanojo“ kiek neįprastą dar šiam metų laikui
kritulių kiekį.
„Anykšta“ domėjosi, kaip su pirmuoju sniegu susidorojo Anykščių rajono seniūnijų vadovai, su gydytoju kalbėjosi apie išaugusį
pacientų skaičių.

Jeigu yra kelias,
juo reikia
važiuoti

Algimantas JURKUS, Kurklių seniūnijos seniūnas:
- Mes esame pasiruošę žiemai. Sunkiau išvažiuojamų kelių šalikelėse jau yra privežta
smėlio-druskos mišinio, taip pat
jau esame paskyrę žmones, kurie iškritus gausesniam sniegui
turėtų pabarstyti kelius. Kurklių
seniūnijoje, mano manymu, žiemą keliai prižiūrimi tikrai gerai – dėkinga ir pati seniūnijos
geografija, nes mus aptarnauja
UAB „Kurklių karjeras“, tad
esant reikalui keliams valyti vienu metu gali būti pasiųsti ir 2, ir
3 traktoriai. Taip per dieną ar dvi
praktiškai sutvarkomi visi seniūnijos keliai. Nelieka pamiršti ir
atokesnėse sodybose gyvenantys
žmonės.
Kadangi daugelį seniūnijos gyventojų pažįstu, žinau, kur koks
ligonis, neįgalus ar senas žmogus
gyvena, tad visada traktorių vairuotojų prašau, kad nuvalytų ne
tik pagrindinius, bet ir į vienkiemius vedančius kelius. Bendradarbiaujam ir su ūkininkais, kurie
turi techniką – jie geranoriškai
nuvalo keliukus kaimynams, o ir

savaitgalio diskusija

patys dažnai nelaukia, kol mūsų
siųsta technika nuvalys kelią –
valo patys.
Mano nuomonė tokia – jeigu
yra kelias, juo turi būti galimybė
važinėti visus metus, o ne tik tada,
kada geros oro sąlygos. Būna,
kad senus tėvus vaikai žiemai išsiveža į miestą, sodyba lieka tuščia, tad kelio iki jos valyti kaip
ir nėra reikalo, bet jeigu žmonės
sugalvoja, pavyzdžiui, atvažiuoti
šv. Kalėdoms, visada sakau, kad
man skambintų iš anksto ir tikrai
padėsim.
Man tik keistas kai kurių žmonių reikalavimas, jog kelias turi
būti nuvalytas „čia ir dabar“ – jis
bus nuvalytas, bet viskas daroma
iš eilės. Aišku, aš nekalbu apie
skubius atvejus, kai reikia važiuoti greitosios pagalbos automobiliui ar pan., tada jau žodžio
„vėliau“ būti negali.

Pacientų
„bumas“ – su
pirmuoju ledu

Kartais net
seniūno
mobilusis
„numiršta“
Alvydas SIMONAVIČIUS,
Debeikių seniūnijos seniūnas:
- Šį sezoną dar neteko valyti
kelių, tačiau su šaligatvių priežiūra – sniego nukasimu, barstymu - jau susidūrėm. Praėjusios
dvi žiemos buvo labai lengvos,
tad ir su kelių valymu susijusių
problemų buvo gerokai mažiau.
Mūsų seniūnijoje kelius valo
UAB „Ukmergės versmė“ ir

šios įmonės darbu negaliu skųstis. Aišku, kai būdavo didelės
pūgos ar gausus sniegas, per
vieną dieną nepavykdavo visų
seniūnijoje esančių kelių nuvalyti, bet, sakyčiau, trys dienos
yra maksimali riba, per kiek
laiko galima „sutvarkyti“ visą
seniūniją. O su atokesnėse sodybose gyvenančiais žmonėmis
palaikom telefoninį ryšį ir kai
senas žmogus skambina ir sako,
kad pritrūkau duonos ar reikia
pas gydytojus nuvažiuoti, negali
į tokius skambučius nereguoti.
Žinoma, kartais paprasčiau paprašyti šalia gyvenančio ir reikalingą techniką turinčio žmogaus
pagalbos nuvalyti kokį keliuką,
negu siųsti valančios įmonės
traktorių, tad stengiamės gražiai
bendradarbiauti.
Prisimenu, būdavo ir tokių žiemų, kai per dieną telefono baterija nuo skambučių išsikraudavo,
bet nieko nepadarysi, kiekvienam
jo problema atrodo didžiausia ir
svarbiausia, tad kaip galim, taip
stengiamės padėti.

- ANYKŠTA

Kęstutis
JACUNSKAS,
Anykščių rajono savivaldybės
Pirminės sveikatos priežiūros
centro (PSPC) suaugusiųjų
skyriaus vyr. gydytojas, chirurgas:

Pagyvensim – pamatysim...

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga sutarė dėl koalicinės Vyriausybės su socialdemokratais. Opozicijoje apsisprendė dirbti
konservatoriai, liberalai ir „tvarkiečiai“, o Lietuvos lenkų rinkimų
akcija kol kas nepareiškė savo pozicijos. Kaip manote – kiek laiko
išsilaikys valdančioji koalicija? Valdžia darniai dirbs visus ketverius kadencijos metus? Gal per šį laiką pasikeis keli Vyriausybės
vadovai? O gal apskritai įvyks pirmalaikiai Seimo rinkimai?
@ X – man: „Pirmalaikių rinkimų greičiausiai nebus. Tikėtina, kad
būsimasis premjeras Saulius Skvernelis du tūkstančiai devynioliktais
sieks Lietuvos prezidento posto ir
turės visus šansus laimėti rinkimus.
Valdančioji dauguma sudaryta iš
valstiečių ir socialdemokratų turėdama dar kitų politinių jėgų palaikymą
išliks visą kadenciją.”

- Praėjusią savaitę, kai gerokai
pasnigo, pašalo, tikrai jautėm,
kad išaugo susižeidusių žmonių
skaičius. „Bumas“ ateina su pirmuoju sniegu, ledu, vėliau žmonės tampa atsargesni.
Po savaitgalio irgi netrūksta
pacientų – nebūtinai lūžiai, bet
ateina ir dėl didesnių sumušimų,
patemptų raiščių ir pan. Jeigu reikėtų išskirti pacientus pagal amžiaus grupes, tai žiemą daugiau
nukenčia vyresnio amžiaus žmonės, kurių ir reakcija jau lėtesnė,
kuriems ir dėl kažkokių kitų ligų
sunkiau vaikščioti. Dažnesnės
pacientės moterys, ypač vyresnio
amžiaus. Jų kaulai dažnai būna
pažeisti osteoporozės, todėl daug
lengviau lūžta. Sakyčiau, kad sezonų kaita beveik neturi jokios
įtakos vaikų patiriamoms traumoms – jie susižeidžia ir mokykloje žaisdami, ir vasarą dviračiu
važinėdami...

@ Kitaip: „Šita valdžia Lietuvos
žmonių išrinkta dirbti žmonėms ir jie
tą iš karto daro. Nors jie gavo bermudo asilų pavadinimą,tačiau tokie
neatrodo.Visi asilai liko ant ledo.Ši
valdžia dirbs stabiliai, be abejo sunkiai, nes už juos visi nori būti protingesni. Nors kritikuojami jų partneriai socialdemokratai yra politiškai
patyrę,tolerantiški seimo nariai,todėl
ir koalicija išsilaikys kiek reikės,o

apie pirmalaikius seimo rinkimus ir
minties negali būti.Mes džiaugiamės
ir S.Skverneliu ir R.Karbausku,tokių
Lietuvai kaip tik ir reikia.Tvirtybės
ir sėkmės išrinktai valdžiai-drąsiai
žengti su naujais užmojais.”
@ Mokytoja: „Tai nėra partija,
tik atsitiktinių žmonių sambūris,
kurių niekas nesieja. Todėl šviežių
bulvių sulaukti bus sunku.”
@ Juozas: „Naujoji valdžia,
deklaruodama labai reikalingas
permainas tiek valstybės valdy-

me, tiek ekonomikoje bei jautresniu požiūriu į žmogų, turi unikalią
galimybę padaryti permainas, apie
kurias kitos valdžios tik labiau
kalbėdavo. Žmonės parems, jei
bus mažinamas valdininkų, seimo
narių skaičius, jei bus didinamos
pensijos, jei vadovų postus užims
profesionalai, jei užsisėdėjusiems
karaliukams bus įvestos kadencijos
ir griežtesnė jų veiklos kontrolė,
jei... Tik sėkmės linkiu ir tikiuosi,
kad pažadai bus vykdomi. Pirmieji
žingsniai teikia nemažai optimizmo, pagyvensim- pamatysim.”

- ANYKŠTA

(Komentarų kalba netaisyta,- red.
past.)

“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.
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Anykščių žemėje aplinkosaugininkės
brolio įmonei nubyrėjo milijonas
Anykščių Lajų tako statybų konkurso skaidrumas – po padidinamuoju stiklu.
Žiniasklaidai ėmėsi nagrinėti, kodėl Saugomose teritorijose, kur
paprastam mirtingajam ir užeiti beveik neįmanoma, vienas po kito
ėmė dygti turtuolių rūmai, su tarnyba teko atsisveikinti Pavilnių ir
Verkių regioninių parkų direktorei Vidai Petiukonienei.
Dabar pakapstyta giliau – šios valdininkės brolio Algimanto
Šniukšto įmonė laimėjo milijoninius aplinkosauginius konkursus,
tarp kurių buvo ir Anykščių medžių lajų tako statybos. Naujienų
portalas „Delfi“ skelbia, kad per viešuosius pirkimus šiai įmonei
nubyrėjo per milijonas eurų.
Buvusios Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direktorės V. Petiukonienės brolis A.Šiukštas valdo
įmonę UAB „Rekreacinė statyba“
ir yra vienintelis šios įmonės akcininkas. Ši įmonė nuolat laimėdavo
saugomų teritorijų viešuosiuose
pirkimuose. Neaišku, kokios priežastys padėjo įmonei sėkmingai
pasirodyti viešųjų pirkimų konkursuose, tačiau įmonei „Rekreacinė
statyba“ tikrai pradėjo sektis.
„2010 metais dalyvaujant grupėje su dar dviem įmonėm laimėtas
labai solidus konkursas, skelbtas
Anykščių regioninio parko infrastruktūros kūrimui, kurio vertė
– 875 tūkstančiai eurų... Taip pat

buvo laimėtas ir Anykščių regioninio parko konkursas medžių lajų
tako komplekso sukūrimui, vertė
– beveik 145 tūkstančiai eurų. “,pirkimus, susijusius su Anykščiais
vardija “Defi.lt”. Pagal sutarčių
apimtis su šia įmone anykštėnai
yra 4 vietoje - 1 mln. 20 tūkst. 341
eurai – tokia sutarčių su Anykščių
regioniniu parku vertė.
Labai įdomu, kad ir statant Medžio lajų taką UAB „Rekreacinė
statyba“ ne iš karto laimėjo konkursą.
Priminsime Lajų tako statybų
istoriją.
2010 metų gruodžio 16 dieną
viešoje erdvėje pirmą kartą paskel-

biama apie galimybes Anykščių
šilelyje statyti Lajų taką.
2011 metų pavasarį Lietuvos
architektų sąjunga paskelbė Lajų
tako projekto idėjų konkursą. Spalio mėnesį paskelbiama, kad Architektų sąjungos konkurso nugalėtoju
tapo UAB „Vilniaus architektūros
studija“ darbas „Žalčio takas“. Už
pasiūlytą idėją Anykščių rajono
savivaldybė konkurso nugalėtojui
sumoka 7 tūkst. litų.
2012 metų rudenį paskelbiama,
kad „Žalčio tako” projektas dedamas į stalčių.
Konkursą Lajų takui projektuoti
ir statyti rengia Anykščių regioninio parko direkcija. Po dviejų konkursų išrinktas naujas nugalėtojas
– UAB „Rekreacinė statyba“ projektas, kuris ir yra įgyvendintas.
Antrasis konkurso dalyvis buvo
tada atmestas dėl formalios priežasties – esą nepateikė laiku dokumentų.
Beje, Architektų sąjunga savo
tinklalapyje tada apgailestaudama
rašė, jog nesuprato šios istorijos:
„Nepaisant prieš metus įvykusio konkurso, objekto užsakovai
Anykščių regioninio parko direkcija tyliai suorganizavo dar 2 vie-

šųjų pirkimų konkursus. Abiejuose
pasiūlymus pateikė po dvi komandas – viena iš jų buvo pirmojo
konkurso laimėtojai, Vilniaus architektūros studijos architektai. Po
paskutiniojo konkurso VAS buvo
atmesti kaip nepateikę visų reikalautų dokumentų laiku, ir sutartis pasirašyta su antruoju dalyviu
UAB „Rekreacinė statyba“.
Naujasis projektas Architektų
sąjungai jau tada sukėlė abejonių ir
dėl kokybės, ir dėl skaidrumo.
„Su projektu supažindinti Vilniaus architektūros-urbanistikos
ekspertai išreiškė apgailestavimą,
jog dar kartą pasikartojo ydinga
projektavimo organizavimo schema: devalvuojama architektūrinio
konkurso idėja; neaiškios biurokratinės laimėtojų atrankos priežastys
menkina viešųjų pirkimų konkursų
skaidrumą dalyvių akyse. Deja,
formaliai paskutinį konkursą laimėjęs UAB „Rekreacinė statyba“
projektas stokoja koncepcijos ir
jautrumo kontekstui“,- skelbė Architektų sąjunga tinklalapyje.
2015 metų rugpjūčio 7 dieną
Lajų takas iškilmingai atidarytas.

Medžio lajų tako pastatymo konkursas Anykščiuose kelia įtarimus – atmetus
vieną projektą, pakartotinį
konkursą laimėjo aplinkosaugininkės brolio valdoma
įmonė, kuri nuolat laimėdavo saugomų teritorijų viešuosiuose pirkimuose.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

- ANYKŠTA

Ričardas Sargūnas patarinėti merui nesiveržia
balsai internete (anyksta.lt):

Anykščių rajono meras
Kęstutis Tubis tvirtina, kad
apie patarėjų kaitą kol kas
diskusijų nėra.
(Atkelta iš 1 p.)
D. Vaičiūnas savo iniciatyva trauktis iš mero patarėjo posto tam, kad
pareigybę atlaisvintų A. Savickui, neketina. Jis tikino, kad norėtų tęsti pradėtus darbus, o kalbėdamas apie ateitį
svarstė, jog 2019 metų savivaldos rinkimuose galbūt dalyvaus ne su Darbo
partija, o kaip visuomeninio komiteto
atstovas ar net lyderis. A. Savickas, regis, linkęs laikytis subordinacijos.
„Anykštai“ jis sakė, kad dėl mero
patarėjo darbo nekalbėjo su pačiu R.
Sargūnu ir nežino, ar pastarasis ne-

horoskopas
AVINAS. Bus nelengva bendrauti, ypač su verslo partneriais, klientais. Venkite pernelyg įsipareigoti
bei nesitikėkite, kad kažkas eis iš
paskos ir lopys spragas.
JAUTIS. Tarp aplinkinių jausitės nesmagiai dėl keistų nuojautų.
Galite įsivelti į nemalonų konfliktą.
Įmanomas savotiškas sąmokslas,
mėginimas suversti jums kažkokią
atsakomybę.
DVYNIAI. Jokioje srityje nepersistenkite, neskubėkite. Mažai tikėtina, kad pavyks rimčiau padirbėti ir

Jo: „Siūlau surengti viešą stebėtojų snukiadaužį prie garsiosios sankryžos. Laimėtojui atitektų prizas - patarėjo (super stebėtojo) vieta.“
Gal: „Jau gana, Alfrydai, čiūdintis. DP jau niekam nereikalinga, o
tu juo labiau. Nieko nenuveikei ir nieko nenuveiksi. Eik į darbo biržą ir
lauk sezoninių darbų, gal pasiseks.“
Oi vai tratatai: „Alfrydas Savickas sutiktų dirbti mero patarėju?“
Kokia laimė tautai ir valstybei!!! Tik va kaip ir kur surasti merą, kuriam toks patarėjas reikalingas?“
Ona: „Jei Gretai reikia gero patarėjo tai geresnio už Alfredą nėra drąsus, patyręs ir darbštus.“
Kas daugiau pasiūlymų...: „Padėkim bedarbiui - darbiečiui. Siūlau
personaliai jam įkurti darbo vietą bažnyčios bokšte. Iš aukštai stebėdamas, daug „naudos anykštėnams pristebės” ir klebonėlis turės ką
„išklausyti“.
Jaunas stebėtojas: „Užleis kėde senam stebėtojui? Turi būti rinkimai pseudo darbo parcijos viduje. Ką turi deleguoti i patarėjus, bet kad
parcijos nebeliko tad dabar Sargūnas su padėjėju turi spręsti dvikovoje
kas ką .....“
Nu jo: „Kodėl jaunas Vaičiūnas turėtų užleisti darbo vietą pensijos
laukiančiam Savickui? Kokia būtų iš tokio patarėjo nauda merui? Taką
stebėti gali ir nebūdamas patarėju.“
Ona „Aš tik už gerb.Alfredą. Meras turėtų būti neaklas ir jį paskirti
vietoje p.Donaldo.“

Alfrydas Savickas nesupyktų, jei jam būtų pasiūlytas
mero patarėjo etatas.

Panašu, kad Donaldas Vaičiūnas išsaugos mero patarėjo darbo vietą.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

pretenduos į šią pareigybę. Taigi, panašu, kad A. Savickas nesupyktų, jei
D. Vaičiūną pakeistų ne jis pats, o R.
Sargūnas.
Patarėjus savo potvarkiais skiria ir
atleidžia rajono meras. Meras K. Tubis, „Anykštos“ paklaustas apie galimą rokiruotę, sakė: „Šiuo metų nėra
jokių sprendimų ir jokių diskusijų.“   
R. Sargūnas taip pat atrodytų nėra
linkęs „išstumti“ D. Vaičiūno nei dėl
to, kad pats gautų valdišką darbą, nei
juo labiau dėl A. Savicko valdiškos
algos. „A. Savickas? Kas čia per figū-

ra?“ – „Anykštai“ perdavus jo buvusio
pagalbininko mintis, kad pastarajam
politikui mero patarėjo etatas labiau
priklauso nei D. Vaičiūnui, stebėjosi
R. Sargūnas.
Jis aiškino, kad ir iš karto po koalicinės sutarties pasirašymo 2015-ųjų
pavasarį A. Savickas pageidavo eiti į
mero patarėjus, tačiau jo imti nenorėjo
liberalai.
„Liberalai siūlė mums deleguoti
jaunesnį, naujesnio mąstymo žmogų.
Todėl ir atsirado D. Vaičiūnas. Kaip
kompromisinis variantas“, – aiškino

kadenciją baigęs Seimo narys.
„Apie D. Vaičiūno darbo laikinumą
nėra net kalbos. Mūsų svarstymų šiuo
klausimu negali būti. Jis - mero potvarkiu paskirtas mero patarėjas. Jeigu ra-

jono vadovui tinka jo patarėjo darbas,
jeigu patarėjas atlieka savo pareigas ir
nedaro prasižengimų, kokie tada argumentai kalbant apie jo atleidimą?“, retoriškai klausė R. Sargūnas.

pabendrauti. Susidursite su išsisukinėjimu, pažadų nevykdymu, nekonkretumu. Derėtų pataupyti ir jėgas,
ir nervus, ir pinigus.
VĖŽYS. Gali kilti keistų nesusipratimų, ypač jei supainiojote
asmeninius ir dalykinius interesus
arba pareigas su pramogomis. Meilei ir pobūviams turėtų būti skirtas
tinkamas laikas bei vieta.
LIŪTAS. Per savo ar kitų neapdairumą galite prisidaryti problemų. Gali kilti mintis į viską numoti
ranka, mesti pradėtus darbus, projektus. Kita vertus, ši diena gali išgydyti nuo iliuzijų kai kurių asmenų

ar idėjų atžvilgiu.
MERGELĖ. Regis, nestokosite
aiškaus mąstymo, tolerancijos. Jei
sugebate daryti įspūdį, reikštis intelektine ar kūrybine prasme, jums
pavyks be didelio vargo užkariauti
publikos, auditorijos dėmesį.
SVARSTYKLĖS. Galbūt teks
tvarkyti teisinius reikalus arba su
išsilavinimu, kultūra, idėjiniais
įsitikinimais susijusius klausimus,
ir tai tikriausiai nebus įprastiniai
reikalai. Galite pasiduoti įtaigai,
svetimai valiai arba patys stipriai
veiksite kitus.
SKORPIONAS. Lengvai neateis

nei pinigai, nei stabilumo jausmas.
Kai kurie santykiai ir reikalai gali
susikomplikuoti, lydės nesusipratimai, kils pavydo scenos, galbūt neteisingai supratus rodomą dėmesį,
keliamus reikalavimus.
ŠAULYS. Gali būti pakirstas jūsų
pasitikėjimas kolegomis, tykos nesusipratimai. Nevenkite bendrauti,
bet venkite liežuvauti, regzti intrigas.
Rekomenduojama kol kas laikyti paslaptyje svarbiausius savo planus.
OŽIARAGIS. Už kai kuriuos
malonumus bei principus gali tekti užmokėti didesnę kainą, nei jie
iš tikrųjų verti. Turbūt bus sunku

susikalbėti su augančia karta. Gali
apvilti ir dominantis gerbėjas ar
mylimas žmogus.
VANDENIS. Teks atlikti daugybę smulkių darbų. Prieš savo valią
galite būti įtraukti į svetimus rūpesčius arba prislėgs artimųjų problemos. Venkite kategoriškų pareiškimų, netaktiškų pastabų.
ŽUVYS. Diena keistoka, nerami,
tačiau nebloga. Kiekvienam skirta
skirtinga sėkmė. Jus iš tikrųjų geriau nei paprastai supras, padės jūsų
aplinkos žmonės, draugai. Pasidalindami džiaugsmais ir rūpesčiais
tapsite vieni kitiems artimesni.

(Komentarų kalba netaisyta,- red.past.)
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Gyvenimas po ąžuolais
Kaimų yra visokių – mažų, susispietusių į kupetas ir ištęstų per kelis kilometrus.
Vienas iš ilgiausių Anykščių rajono kaimų, išsitiesusių nuo pat Anykščių miesto ribos iki Storių
kaimo, yra Liudiškiai. Net ir patys gyventojai tiksliai negali pasakyti, kur yra kaimo ribos, tad kiek
ankstyvokos žiemos rytą pasiekiau, galima sakyti, istorinį Liudiškių kaimo branduolį – kur po šakotais ąžuolais prie kelio snaudžia keletas sodybų.

Istorinė nuotrauka – Otilija ir Viktorija Skapaitės su seneliais Brone ir Viktoru Bagdzevičiais.
Pirmasis elektrifikuotas kaimas
Į ledą suplūktas sniegas kelionę
darė savotiškai romantišką. Jei jau
centriniai Anykščių keliai prižiūrimi
vangiai, tai ko norėti iš kelio į kaimą. tiesa, pastaraisiais metais vietoj
buvusio žvyrkelio dabar čia paklotas
asfaltas. Pagal jį gyventojai ir spėja,
kur baigiasi jų kaimas. Anykščių
vietovių žinyne nurodoma, kad šis
kaimas priklauso Anykščių seniūnijai, driekiasi į pietus nuo Anykščių,
o ribojasi su Keblonių, Vaitutiškių,
Storių ir Šlavėnų kaimais ir Anykščių miestu.
Kaip sako vietiniai gyventojai,
kaimo ribos nėra aiškios. Kaimo teritorijoje, priartėjusioje prie Anykščių miesto, įsikūrusi sodų bendrija
„Liudiškiai“, kuri palaipsniui virsta
priemiesčio gyvenamųjų namų kvartalu. Tad kaimas bent jau administraciniu padalinimu į ilgį išsitiesęs apie
3-4 kilometrus. Kaime oficialiai yra
18 sodybų, 2011 metais jose buvo
registruoti 46 gyventojai. Liudiškiai
- vienas iš nedaugelio kaimų, kur
gyventojų skaičius per nepriklausomybės metus ne sumažėjo, bet paaugo. Šis kaimas įdomus ir tuo, kad
1947 m. buvo elektrifikuotas antrasis
Anykščių rajone, bet jam pirmajam
pradėta tiekti elektra. Istoriškai kaimas priklausė Anykščių parapijos
klebonijai. Pagal 1801 m. klebonijos inventorių Liudiškių kaime buvo
Tado Pukenio, Andriaus Grinos,
Jono Liogės, Petro Liogės, Stanislovo Staikūno sodybos. Nuo kiekvienos sodybos tuo metu reikėjo
atidirbti klebonijos dvare 3 dienas

ir sumokėti 72,20 auksinių činšo.
Pagal 1834 m. Anykščių klebonijos
inventorių Liudiškiuose gyveno 51
žmogus.
1923 m. kaime buvo 16 sodybų
– 88 gyventojai. 1927 m. kaimas
buvo išskirstytas į vienkiemius,
tuomet 170 ha žemės padalinta 17
savininkų. Kaip nurodo Anykščių
krašto žinynas 1949 m. kaimas
buvo įjungtas į kolūkį “Piliakalnis”,
vėliau priklausė Puntuko kolūkiui,
kol šis 1992 m. iširo.
Kaimo teritorijoje yra ir archeologijos paminklas Liudiškių piliakalnis, apie 0,5 km į šiaurės rytus
nuo Liudiškių, Girelės miške, į pietryčius nuo Liudiškių kalvos. Nustatyta, kad šioje vietoje buvo ir I–II
tūkstantmečio senovės gyvenvietė.
Šis kompleksas buvo įrengtas kalvų
masyvo, sudarančio Šventosios viršutinės terasos pakraštį ir vadinamo
Aruodais, aukščiausioje vietoje, nedidelėje atskiroje kalvoje. 1990 m.
piliakalnį ištyrinėjo. Padarius piliakalnio aikštelės rytinės dalies ir šlaito pjūvį, rastas kultūrinis sluoksnis
su brūkšniuota ir grublėta keramika,
moliu drėbtos medinės užtvaros,
kurios vidinėje pusėje buvo akmenų
grindinys, liekanomis. Iš žymesnių
žmonių kaime 1836 m. gimė kunigas ir poetas Klemensas Kairys,
1896 m. – literatas, aktorius ir muzikantas Petras Biržys – Pupų dėdė.
Beje, P.Biržio tėviškė yra pažymėta,
ją galima aplankyti.

ir žymiais asmenimis. O dabar, matyt, plėsis dar labiau, nes dėl patogaus susiekimo su Anykščių miestu
šalikelėje turėtų išdygti visa gyvenvietė. Važiuojant galima pamatyti
ir skelbimų „Parduodami sklypai“,
tiesa, darbas šiuo metu nevyksta, tik
boluoja sklypų ribas žymintys sukalti kuoliukai.
Savo laiku prie Liudiškių kaimo
buvo prijungti vienkiemiai, esantys
arčiau prie miesto. Natūralu, kad
tokia struktūra neleido kaimui normaliai vystytis, o ir patys Liudiškių
gyventojai nejaučia bendrumo, nevyksta kaimo susiėjimai.
Tikraisiais šio kaimo gyventojais
save laiko maždaug už 3 kilometrų
esančioje sodybų grupėje gyvenantys. O jų nėra jau tiek daug - daugelį
sodybų įvažiavimų buvo nuklojęs
sniegas, pėdsakų nesimatė, iš kaminų nerūko ir dūmai.
Ūkį prižiūri anūkė
Vienoje iš sodybų pastebėjau gyvybę – po lauką lakstė du šunys,
įvažiavimas nuvalytas. Pasibeldžiau. Tai Liudiškių senbuvio Viktoro Bagdzevičiaus troba. Jo paties
neradau. Duris atvėrė Otilija Skapaitė, jo anūkė. „Šiuo metu senelis
ligoninėje, močiutė mirė pavasarį, o
aš čia atvažiuoju prižiūrėti ir pašerti
gyvūnų“, - sakė Otilija. Paklausus,

ar didelis senelio ūkis, O. Skapaitė
purtė galvą: „Anksčiau seneliai laikė
ir karvių, ir paršiukų, tačiau vėliau
pardavė, dabar liko du šunys ir katinas.“ Tai dėl tokio „ūkio“ Anykščių
Antano Vienuolio progimnazijoje
besimokanti mergina beveik kasdien
atvažiuoja.
O. Skapaitė pasakojo, kad gyvūnus ji labai myli, ir tai neabejotinas
Liudiškių kaimo nuopelnas, nes nuo
pat mažumės ji būdavo pas senelius.
O savo namuose Anykščiuose ji augina du šunis ir katiną, be to, lanko
žirgyną ir yra laimėjusi ne vieną
prizinę vietą jojimo varžybose. Paklausta, ar norėtų čia gyventi, O.
Skapaitė neabejoja: „Kiek žinau, seneliai anksčiau gyveno prie cerkvės
Anykščiuose, o paskui persikėlė.
Matyt, jiems čia patiko. Žinoma, kad
norėčiau, juk ramu, gera, daug gyvūnų galima auginti.“ Tiesa, mergina
sako, kad kaime gyvenimas irgi nėra
labai pastovus – daugelio dabartinių
kaimo gyventojų ji nelabai ir pažįsta.
„Dabar čia tuščia, žmonių mažoka.
Seniau, gal prieš 5 metus, gyveno
žymiai daugiau, o dabar keičiasi,
atsikelia nauji, paskui vėl kam nors
namus parduoda arba atvažiuoja tik
vasaromis.“
Troba, kurioje užteko vietos aštuoniems
Kitą Liudiškių gyventoją Valentiną Pipirą radau vaikštantį kieme.
Kaip vėliau sakė, jis ruošėsi eiti „prie
balos“ bei pasirūpinti paukščiukais –
paberti sužiedėjusios duonos. „Kai
buvo šilta, žuvims trupinius į balą
sumetu, o dabar ledas užtraukė, tai
paukščiukams atiduodu”,- sakė jis.
Pasak vyriškio, vandens telkinyje
jis augina visokios žuvies, reikia
žiemos metu pasirūpinti, kad žuvys
neuždustų. „Yra paversmis, šaltinis,
bet vis tiek reikia gręžti skyles lede,
kad žuvys liktų gyvos“,- apie žiemiškus rūpesčius pasakojo V. Pipiras.
Jis kalbėjo, kad yra tikras kaimo
senbuvis – čia gimęs, augęs, o paskui vėl sugrįžęs iš Anykščių daugiabučio. „Galiu pasakyt, kad kaime šimtą kartų geriau gyvent negu
mieste. Visada turi užsiėmimo, gali
išeit – savas kiemas, savos daržovės“, - gyvenimo kaime privalumus
vardino V. Pipiras.
Tiesa, vyras sakė, kad šiuo metu
jokio gyvulio nebelaiko. „Gal kai išeisiu į pensiją, tada užsiimsiu. Visko
auginom, bet kad neapsimoka. Paskutinių atsisakėm vištų – šeškai užpuolė“,- aiškino V. Pipiras. O ir laiko
gyvulių priežiūrai jis nelabai rastų,
mat keliasi 5 valandą, vyksta į dar-

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Vienas iš Liudiškių kaimo
ąžuolų.
bą, o namo grįžta jau po 18 valandos
vakaro. „Dirbu Kaune prie prekybos
centro „Mega“. Ten daug firmų iš visos Lietuvos vykdo rekonstrukciją,
dirba ir anykštėnai. Tenka kasdien
važinėti“, - sakė V. Pipiras.
V. Pipiras pasidžiaugė, kad gyvenimas kaime pagerėjo, kai buvo
nutiestas asfaltas, nebeliko dulkių,
tačiau teigė, kad abejoja dėl kaimo
ateities. Pasak jo, jaunimas nebelabai pažįsta darbo džiaugsmo. „Jaunimui tai ką – jiems geriau televizorių
žiūrėt, o aš galvoju, kad geriau dirbti“,- sakė jis.
Trumpai pafilosofavus apie dabartinius laikus, V. Pipiras kalbėjo,
kad, jo manymu, kaime jaunimui
pritapti būtų sunku, nes reikia įpratimo. „Kai mes augom, šitoj gryčioj
tilpdavom aštuoniese, augom iš viso
šeši vaikai, paskui du broliai žuvo,
likom keturiese. Bet vietos užteko ir
visko užteko, gyvenom ant aslos, net
grindų nebuvo“,- prisiminė V. Pipiras. Jis neslepia, kad kiek liūdna, kai
net ir tokiame netoli miesto esančiame kaime gyventojų maža belikę.
Gamta nemėgsta tuštumos
Kaimas keičiasi, pagrindiniai
ūkiniai gyvuliai dabar – šuniukai ir
kačiukai. Beje, eidamas stebėjau keletą katinų, kantriai tupinčių sniege.
Peliauja. Taip pat ir Liudiškių ąžuolų
šakose tupėjo paukščiukai. Gamta
nemėgsta tuštumos – aplink kaimą
mačiau ir keletą stirnyčių, laimei jos
neišbėgo į kelią, kai reikėjo grįžti.
Tikrai būčiau neišvengęs susidūrimo, nes per daug slidu rajono vieškeliuose.

užjaučia

Taps priemiesčiu
Kaimas gali pasigirti gilia istorija

Vandutei GAILIUŠIENEI
Tyla ir medžių ošimas tesaugo brangaus brolio amžiną poilsį, o nuoširdi mūsų
užuojauta telengvina Jūsų
skausmą ir sielvartą.
Z. ir P. Šiaučiūnai

Žiemiškas Liudiškių kaimo peizažas.

Valentinas Pipiras sakė,
kad kaimo gyvenimas jam
šimtą kartų pranašesnis už
miestietišką.

Senelio šuniukais besirūpinanti Otilija Skapaitė norėtų
čia gyventi nuolat.
Autoriaus nuotr.

PASTABOS PARAŠTĖSE

2016 m. lapkričio 15 d.

Jau saulelė vėl atkopdama budina svietą...

Leonas ALESIONKA
„Ir žiemos šaltos trūsus pargraudama juokės“. Pradėjo šiais žodžiais
Kristijonas Donelaitis savuosius
„Metus“ ir taip taikliai pataikė jais
apibūdinti situaciją po prezidento
rinkimų JAV, kad tik stebėtis gali.
Ryški amerikiečių rinkėjų dauguma
pasirinko veržlų, veiklų, spalvingą
kandidatą D. Trampą, žadėjusį laukiamas permainas šalyje, kuri ne tik
sukūrė pasaulio ekonominę krizę, bet
ir pati nuo jos niekaip neatsigauna.
Šalyje, kuri per savo buvusią karinę
ir ekonominę galią, sąjungininkų
Europoje palaikoma, ilgai stengėsi
ir pagaliau išsiveržė į pasaulio lyderes po to, kai subyrėjo jos atsvara,
jos konkurentė TSRS. Taip, Vakarų
pasaulis tada apsvaigo nuo sėkmės
ir įžūliai pradėjo diktuoti savo valią
kitoms valstybėms bei tautoms. Jei
jūs ne su mumis, jei nenorite būti
mūsų kolonijomis, mūsų nuolankiais vasalais, tai šekite „spalvotas
revoliucijas“, „arabų pavasarius“,
suirutes, destabilizacijas, ekonomikų
ir valstybingumo griūtis! Afganistanas, Irakas, Libija, Libanas, Egiptas,
Serbija ir kitos Balkanų šalys... Reiganas įkuria ir doleriais „maitina“
Talibaną, kad tik šitie kenktų TSRS,
vėliau Rusijai. Pragaras, JAV ir ES
sukurtas Irake, pagimdė islamo teroristus, nuo kurių kenčia ir pati ES.
O štai Sirijoje amerikoniškas dalgis
atsitrenkė į rusišką akmenį. Juk pripažinkime, po TSRS griūties niekas
rimtai į Rusiją nebežiūrėjo. Kaip ten
sakė H. Klintonienė? „Mes atėjome,
mes pamatėme ir jis mirė!” Čia apie
M. Kadafį, nužudytąjį Libijos prezidentą, jei pamiršote. Et, kas čia
ta Rusija! Treptelsime vakarietišku
batu, pliaukštelsime NATO botagu,
stumtelsime pečiu: „Ei, ruski, pasitrauk!“ Ir pasitrauks. O per 25 tokio
pastumdymo metus Rusija pagaliau
išsirinko ne kokį girtuoklį, o kietą,
valingą ir strategiškai mąstantį prezidentą, kuris valstybę suėmė į rankas,
suprato, kad toliau jai byrėti nevalia.
Rusija atnaujino armiją, tyliai sukūrė tokius šiuolaikinius ginklus, kokių
analogų net JAV neturi. Jos karininkai ir kariai tapo karo sąlygomis
gerai ištreniruotais profesionalais.
Paskutinis lengvabūdiškas ir neatsakingas Vakarų pabandymas pečiu
išstumti Rusijos įtaką iš Ukrainos

per įprastą „revoliucijų“ scenarijų
Maidane, baigėsi netikėta nesėkme.
Nepavyko NATO įsikurti ir Sevastopolyje. Iš esmės JAV ir ES susikūrė
sau naują galvos skausmą Ukrainoje
ir pasauliui išsidavė, kad jos jau nebėra nei tokios galingos, nei įtakingos, kaip stengėsi parodyti. Štai kokį
palikimą Baltuosiuose rūmuose B.
Obama perduoda išrinktajam prezidentui D. Trampui. Be džiaugsmo,
manau, perduoda.
Prezidentas D. Trampas per rinkimus kalbėjo, kad prezidentą V.Putiną
jis gerbia, laiko bene įtakingiausiu
lyderiu pasaulyje, kad iš karto suras
su juo bendrą kalbą ir susikalbės. Ir
JAV rinkėjai jį išgirdo ir suprato. Nes
taika, visada geriau negu karas! Nes
negerai neprašytai šaliai vaizduoti
pasaulio valdovą. Neleistina ir netinka prievarta primetinėti savo „demokratines vertybes“, savąjį gyvenimo
būdą ir mąstymą kitiems, kada esi
prasiskolinęs ir gilioje krizėje skęstantis. Nebeveža tavo ekonomika,
nebepajėgi ji atlaikyti vos ne 78
proc. viso NATO mašinos išlaikymo.
D. Trampas tai puikiai supranta. Jis
negaili gerų žodžių V. Putinui kaip
įtakingam lyderiui ir užsimena, kad
JAV gali atsisakyti kai kurių savų
įsipareigojimų NATO. Net abipusės
gynybos užpuolimo atveju.
Internete skaitau: „JAV prezidentu išrinktas verslininkas ir politikas
tvirtina, kad NATO buvo įkurtas kaip
atsakas į konkrečią grėsmę – Sovietų
Sąjungą, kuri jau nebeegzistuoja, ir
pavadino Aljansą „atgyvena“ bei nenaudingu sandoriu Jungtinėms Valstijoms. D. Trampas sako, kad JAV
iš tokių kelių dešimtmečių senumo
saugumo partnerysčių kaip NATO,
kuris įsitvirtinęs Europoje, tačiau
tradiciškai paklūsta Jungtinių Valstijų nurodymams, gauna per mažai
grąžos.“ Išrinktasis JAV prezidentas
D.Trampas negali nežinoti, kaip jo
pirmtakas prezidentas Bilas Klintonas, garantavęs M.Gorbačiovui,
kad NATO nesiplės į Rytų Europą ir
liks tose pozicijose, kur yra, apmovė M.Gorbačiovą ir į jo priekaištus
atsakė, kad susitarta buvo su TSRS,
o kadangi jos nebėra, tai susitarimas
nebegalioja. Mat su Rusija tokio susitarimo nebuvo sudaryta. Cha cha
cha!
Taip tai taip, tik kad tas kvatojimas virto šaltąjį karą (de facto)
išprovokavusiais veiksmais. Štai
prezidentas V. Putinas spalyje pateikia Dūmai įstatymo projektą,
kuriuo sustabdomas JAV ir Rusijos Plutonio sunaikinimo susitarimas. Šitas radioaktyvusis plutonis
yra žaliava branduoliniam ginklui
gaminti. Rusai pastatę net gamyklą tam plutoniui visiškai sunaikinti, gi JAV pradėjo išsisukinėti.
Girdi mes tą plutonį sumaišysime
su smėliu ir palaidosime žemėje
konteineriuose. Kitaip sakant, jei
durnas rusas iš tiesų sunaikins visas savojo plutonio atsargas, mes

gudručiai tik op, tuos konteinerius
išsitraukiame, plutonį išsigryniname, bombas pasigaminame ir ...
ant tų pačių apgautų rusų numetame? Ant savęs juk nemesi... Bet ir
vėl amerikoniško gudrumo dalgis
atsitrenkė į rusišką akmenį! Norite
draugauti su Rusija ponai, tai vykdykite sąžiningai susitarimus, sako
V.Putinas. Ir tęsia: „Prisidengiant
krize Ukrainoje, kurią patys vakarai ir sukėlė, vyksta JAV karinio
dalyvavimo Rytų Europoje plėtra,
tame tarpe valstybėse, į NATO priimtose po 2000 metų, kada ir buvo
minimas susitarimas sudarytas. Taigi, 2015 metais šeši nauji priešakiniai kariuomenių valdymo punktai
buvo įkurti Bulgarijoje, Latvijoje,
Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje
ir Estijoje. Pagrindinis šių punktų
uždavinys – koordinuoti ir vykdyti
stambių NATO pajėgų operatyvų
permetimą į Rytų Europą“.
Yra susikaupę ir kitų, ne mažiau
svarbių problemų santykiuose tarp
JAV (su jos satelitu ES) ir Rusija,
kuriai nepatinka, kad JAV karinių
pajėgų daliniai įvesti į Pabaltijo
valstybes. Nepatinka, kad šių valstybių aerodromuose bazuojasi NATO
lėktuvai. Rusija tvirtina nustačiusi,
kad Ukrainos teritorijoje yra instruktoriai iš JAV, kurie apmoko Rusijoje
uždraustos organizacijos „Dešinysis
sektorius“ narius. Jie, kaip ir organizacijos „Aidaras“ nariai, savo uniformas ir vėliavas „dabina“ stilizuotomis svastikomis ir SS ženklais. Be
to JAV 2014 sankcijas Rusijai įvedė
pati ir paspaudė ES taip pat įvesti
sankcijas prieš Rusiją, kad pakenkti
jos ekonomikai. Rusija, atsakydama
į tai, tėškė JAV ir ES savomis sankcijomis. Skaudžiausiai jos atsiliepia
tarp abiejų pusių „sankcijinių girnapusių“ atsidūrusioms tokioms ekonomiškai silpnoms ir mažoms valstybiukėms, kaip Lietuva, Latvija,
Estija. Pasipriešinti tokiai nesąmonei, kaip sankcijos jau kyla Čekija,
Vengrija, Italija, Prancūzija, Belgija.
Jie supranta, kad skaudžiausiai minėtas sankcijų karas kenkia ne tiek
rusams, kiek jų šalių ekonomikoms,
jų žmonėms. O kur dar JAV problemos santykiuose su augančia ir tvirtėjančia Kinija, Indija, Lotynų Amerikos šalimis. Niekas nebenori būti
po amerikoniškų batų padu. Niekam
nebereikalinga prievarta primetama
„amerikoniškoji demokratija“, kuri
vis dažniau ne vienai valstybei virsta
„amerikoniškąja tragedija“.
Akivaizdu, kad ir JAV piliečiai supranta, kokį pražūtingą žaidimą žaidžia jų politinis elitas. Supranta, kaip
trečiojo, pasaulinio branduolinio
susinaikinimo karo šmėkla kartais
vaikšto arti jų gyvenimų. D. Trampo
žodžiuose jie išgirdo skelbiamą viltį
apie taiką, apie neišvengiamą atsisakymą nuo pasaulio žandaro vaidmens, apie įmanomą susitarimą su
Rusija ir kitais politinės strategijos
partneriais. Iš H.Klinton tokių žo-

džių jie neišgirdo. Vien tik politinės
ambicijos, jėga, prievarta ir t.t. Ei
Hilari, jei jau patys amerikiečiai tave
vadina ne mama, o ragana, prezidente jie tavęs neišrinks. Ir neišrinko.
Sako net pralaimėti reikia garbingai. Regis, Hilari Clinton tai sugebėjo: pasveikino D. Trampą su
pergale, padėkojo ją palaikiusiems
rinkėjams. Tačiau dalis rinkėjų jos
neišgirdo! Pasipylė protesto mitingai, vietomis pereinantys netgi į
riaušes. O gražiausia man tai, kad
internete pasirodė skelbimai, kviečiantys į tuos protestus ir net nurodantys, kiek už dalyvavimą bus
mokama! Taip, mokama!!! O Dieve,
negi tiek „prigamino“ JAV tų apmokamų mitinguotojų ir protestuotojų
visokioms „spalvotoms revoliucijoms“ ir „pavasariams“, ukrainoms,
krymams, arabams ir kitiems, kad
gali į apmokamas „antitrampiškas
revoliucijas“ kviestis šituos veikėjus
ir savojoje šalyje? Kieno pinigais
tokie renginiai finansuojami? Negi
CŽV ar Pentagono? Čia gi ne šiaip
parėkauti ir vėliavėlėmis pamojuoti
kviečiama...
Nepavydžiu Donaldui Trampui jo
pergalės, nors ir sveikinu. Nenorėčiau jo vietoje būti JAV prezidentu ir
paveldėti šitokias pristovėtas amerikoniškąsias „Augijaus arklides“, šitokią amerikoniškojo karinio – pramoninio komplekso galybę, šitokį
smukusios ekonomikos lygį. O kur
dar susimovęs, su pralaimėjimu rinkimuose nenorintis susitaikyti JAV
politinis elitas? O jau kokios rūgščios minos Europos Sąjungos valstybių – lyderių vadovų veideliuose...
Padvelkė kai kam politinėmis pakasynomis? Ai jai jai. Laukė Klintonienės, o čia tik trinkt ir Trampas. Kaip
perkūnas iš giedro dangaus.
Negaliu nepasišaipyti iš mūsų,
lietuviškųjų dešiniojo sukirpimo
politikų ir „tautinės propagandos“
šulų. Taip taip, tų rusofobiškosios propagandos erelių, kurie, vos
tik D.Trampas pasakydavo gerus
žodžius apie Rusiją ir jos lyderį
V.Putiną, tuoj buvo malamas į miltus. Ir toks, ir anoks, ir Amerika per
jį sugrius, ir Lietuva pranyks (lyg tai
dabar ji pati nesusinaikina išsivaikščiodama!). Po teiginio “rusas puls”
„antitrampiška“ rašliava ėmė viršų ir
tapo vos ne pagrindine mūsų „purvasklaidos“ tema. Net gėda buvo prieš
amerikiečius. Labai įdomu, kaip kai
kurie lietuviškieji politikai žiūrės į
akis naujajam – 45-jam – JAV prezidentui ir vizgins prieš jį uodegas?
Linkiu jam sėkmės!
Tačiau kartu ir persergėju: „Prezidente, niekada nepamiršk, kad esi
išrinktas ir dirbsi valstybėje, kurios
prezidentui labai pavojinga atviru
automobiliu važiuoti kokio nors
Dalaso gatvėmis...“ Ir dar: Donaldai
Trampai, ar žinai, kad viena iš populiariausių lietuviškų dainų prasideda
žodžiais „Tramp pam pam“? Tai daina apie atskrendantį sakalą!

kampas

Apie
laimę

Linas BITVINSKAS
Efemerinis paukštis, vardu
laimė, gaudomas ir medžiojamas visais būdais. Tiesa, niekas
negali tiksliai pasakyti, kas gi jis
yra, kaip atrodo, ir su kokiomis
daržovėmis skaniausias. Lietuvoje per dažnai priekaištaujama,
kad žmonės atidėlioja gyvenimą
ir nebūna laimingi. O aš manau,
kad lietuviai viską daro teisingai.
Bent jau moterys. Sakykim,
neseniai paskelbta studija apie
tai, kaip jaučiasi moterys. Pasak
mokslininkų, pačios laimingiausios moterys būna, kai jau sulaukia 80 metų. O štai būdamos
85-erių damos gyvenime mato
tik privalumus.
Taigi, brangiosios, ne mes, vyrai, kalti, kad nesijaučiate laimingos, ne darbas ir net ne Trampas
su Karbauskiu. Apie Butkevičių
ir Landsbergį išvis tyliu. Tiesiog
taip ir turite jaustis. Turėkite
kantrybės ir paskaičiuokite, kiek
metų liko iki jūsų laimės, t.y. iki
80 metų, o jau tada...
Beje, tie bjaurybės mokslininkai išvis nenagrinėjo, kada vyrai
būna laimingiausi. Galvoju – arba
niekada, arba tada, kai laimingos
būna jų žmonos....

pro memoria
Anykščių mieste
Zenonas KUOJA,
gimęs 1940 m., mirė 11 12
Vasilijus LATATUJEVAS,
gimęs 1935 m., mirė 11 04
Anykščių seniūnijoje
Marijona MICKIENĖ,
gimusi 1949 m., mirė 11 11
Traupio seniūnijoje
Genovaitė TALUTIENĖ,
gimusi 1931 m., mirė 11 13
Viešintų seniūnijoje
Boleslovas BUŽINSKAS,
gimęs 1942 m., mirė 11 13

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus darbuotojai 2016-11- 25 10:00 val. Anykščių r. sav., Debeikių
sen., Debeikių mstl., Ąžuolų g. 14 atliks Anykščių rajono savivaldybei priklausančio žemės sklypo, proj. Nr. 1, kadastrinius matavimus. Nurodytu laiku
prie sklypo kviečiami atvykti gretimo sklypo (kad. Nr. 3424/0001:231) Stasės
Jakštonienės paveldėtojai.
Kontaktinė informacija: tel. 861851051, daiva.stankeviciute@vzf.lt
Darbo pažymėjimą Nr. 1460, išduotą 2013 m. spalio 1 d. valstybės
įmonės Valstybės žemės fondo specialistei Dalei Vitkuvienei, laikyti
negaliojančiu.

VĮ Ukmergės miškų urėdija siūlo atlikti miško želdinių ir žėlinių priežiūros
darbus Balelių, Želvos girininkijose.
Darbų atlikimo terminas – iki 2016-12-30. Darbų pobūdis - miško želdiniuose ir žėliniuose iškirsti stelbiančią augaliją aplink tikslines medžių rūšis.
Dėl smulkesnės informacijos teirautis:
vyr. miškininkas V. Palionis tel. nr. (8-686) 81062,
miško želdinimo inžinierė Asta Strazdienė, tel. nr. (8-615) 24795,
Vilniaus g. 140, Ukmergė, www.ukmu.lt
2016 m. lapkričio 23 d. Anykščių miškų urėdijos Pavarių medelyne
(Pavarių II k.) vyks miško savininkų mokymai:
MIŠKO ATKŪRIMAS. SODMENŲ AUGINIMAS.
Registruotis iki 2016 m., lapkričio 21 d. tel. (8-381) 5-85-77.
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SKELBIMAI

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

Skubėjo vasaros ir žiemos,
Prabėgo laikas neramus,
Šįkart lapkritis suskaičiavo
Aštuoniasdešimtus metus.
Ilgų, laimingų ir džiaugsmingų metų,
Geros sveikatos, nuotaikos žvalios.
Tegul sunkiuos gyvenimo verpetuos
Sėkmė ir laimė visuomet lydės.

Elžbietą

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima
greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-603) 40316, (8-609) 00890.
(8-687) 93058, (8-616) 25401.

ASTRAUSKIENĘ,

gyvenančią
Troškūnų seniūnijoje, jubiliejaus proga

Mediniškių

kaime,

sveikina sesuo Angelija

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mikroautobusus, motociklus, tinkančius
tolimesnei eksploatacijai arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-631) 61411,
(8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui pageidaujant
išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Žemės sklypą netoli Anykščių.
Mokėtų iki 2000 eurų. Elektros linija
sklype ir patogus privažiavimas – privalumas.
Tel. (8-603) 48756.
Sodybą, namą, sodybvietę, žemės
- miško sklypą gražesnėje vietoje.
Tel. (8-670) 37592.
Namą ar sodybą poilsiui ir gyvenimui.
Tel. (8-698) 49854

įvairūs
Troškūnų vidurinės mokyklos
atestatą Nr. 311607, išduotą
1976-06-16 Algimantui Račui,
laikyti negaliojančiu.
Brangiai perka, nuomoja žemės ūkio paskirties žemę Kurklių,
Skiemonių, Debeikių, Kavarsko apylinkėse.
Tel. (8-687) 76191.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Medinį namą Kriaunose, Rokiškio
r. (21 a žemės, ūkiniai pastatai,
sodas, rūsys). Kaina 7000 Eur.
Tel. (8-610) 44293.
Dviejų aukštų komercinį pastatą.
Plotas 380 kv. m. Pirmame aukšte
įrengta parduotuvė, antrame - gyvenamos patalpos. Kaina 57 000
Eur.
Tel. (8-611) 26883.
Kuras
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820,
(8-617) 20473.
Nebrangiai - beržines, juodalksnio malkas kaladėmis,skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Malkas.
Tel. (8-608) 51317.

Brangiai - įvairų mišką arba mišką
išsikirtimui.
Tel. (8-613) 74861.
Perka, padeda sėkmingai parduoti
rinkos kaina įvairų nekilnojamąjį turtą.
Tel. (8-683) 32523.
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel.: (8-682) 18972, (8-600) 63820.
Automobiliai
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais, nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko
dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Automobilius,
mikroautobusus,
visureigius, motociklus, mopedus,
sunkvežimius.
Tel. (8-628) 07656.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, traktorius.
Tel. (8-629) 10247.
Automobilius, traktorius (gali būti su
defektais, nevažiuojantys). Sutvarko
dokumentus. Parduoda autodetales.
Tel. (8-695) 89890, (8-625) 99100.
Taiso šaldytuvus, šaldiklius, automatines skalbimo mašinas. Atvyksta
į namus, suteikia garantiją.
Tel. (8-698) 12688.
Paslaugos
Kaminų įdėklai. Pristatomi kaminai.
Kaminų remontas, skardinimas, kamino angos didinimas. Stogų dengimas. 20 metų patirtis.
Tel. (8-612) 36705.
Kaminų valymas, įdėklai, pristatomi
kaminai, skardos darbai.
Tel.: (8-607) 96023, (8-603) 04141.

Gyvuliai
Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826,
(8-684) 40534.
Agentas Algirdas – veršelius. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.   
Be tarpininkų arklius, karves (1,20
Eur/kg), telyčias (1,30 Eur/kg), bulius
(1,50 Eur/kg).
Tel. (8-622) 09326.
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.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.
J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Mokame 6 proc. ir 21 proc. PVM.
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217.

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

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.

Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel.: (8-656) 24531, (8-672) 15590.
Kasimo darbai mini ekskavatoriumi.
Vandentiekio, kanalizacijos, nuotekų,
kabelių klojimas, pamatų kasimas.
Tel. (8-650) 63678.
Atnaujiname baldus: sofas, lovas,
čiužinius, kėdes, kampus.
Keičiame spyruokles, poroloną, gobeleną, eko ar natūralią odą.
Gaminame čiužinius, sėdmaišius.
Pasiimame ir parvežame.
Tel. (8-610) 10341,
atnaujinkbaldus@gmail.com.

Valo krosnis ir kaminus, juos remontuoja. Skaldo malkas.
Tel. (8-675) 92410.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Kita
Lietuvišką svilintą dujomis kiaulienos skerdieną puselėmis po 40-60
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė)
kaina tik 2,24 Eur. Atveža.
Tel. (8-607) 12690.
Kiaules - 1,50 Eur/kg gyvo svorio, paskerdimas nemokamas (svilina). Paršelius 7-8 sav. amžiaus 55-65 Eur + PVM. Ukmergės raj.
Baublių km.
Tel. (8-627) 86855.
Nuolat ūkininkas - mėsinių kiaulių
skerdieną 40-50 kg tik kaimiškai svilintos dujomis. Atvėsintos, subproduktai. Pristato nemokamai ir greitai.
Tel.: (8-686) 80994,
(8-611) 34567.
Kviečius, miežius, avižas, įvairius
pašarinius miltus, sėlenas. Greitai
atveža.
Tel.: (8-611) 47343, (8-680) 96778.
Stacionarias grūdų
„Arska“, Antis“, Jaakko“.
Tel. (8-656) 51760.

džiovyklas

siūlo darbą
Autovežio vairuotojams Vakarų
Europoje. Trumpi reisai, 0,17 Eur/
km. Darbo patirtis būtina.
Tel. (8-672) 55322.
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vardadieniai
šiandien
Krizantas, Švitrigaila, Vaigedė, Darija, Inga, Krizas.
lapkričio 16 d.
Liudginas, Mingintė, Evaristas, Liaudginas, Vita.

lapkričio 17 d.
Ramojus, Tautmilė, Vincentas, Sabina, Vincas.
Judas, Tadas, Simonas, Almantė, Gaudrimas, Simas.

Irano sostinėje dėl smogo
uždarytos mokyklos
Dusinantis rusvas smogas mieste
susidarė sekmadienį. Matomumas
smarkiai pablogėjo – iš Teherano
nebesimatė jo šiauriniame pakraštyje dunksančių kalnų. Daugelį iš
14 mln. gyventojų buvo priversti
užsidaryti namuose ar užsidėti kaukes, jeigu išeidavo į lauką.
Kenksmingiausių kietųjų dalelių
PM2,5 (smulkesnių nei 2,5 mikrono) koncentracija pirmadienį
pasiekė 156 mikrogramų viename
oro kubiniame metre ir daug didesnė už koncentraciją, kurią Pasaulio
sveikatos organizacija (PSO) laiko
saugia.

NNN

lapkričio 18 d.

„Vaikų darželiai ir pradinės
mokyklos pirmadienį Teherane ir
daugelyje provincijos miestų yra
uždarytos“, – paskelbė Švietimo
ministerija, kurios pranešimą išplatino oficialioji naujienų agentūra IRNA.
Pareigūnai pratęsė eismo suvaržymus, pagal kuriuos dviejose
centrinėse miesto dalyse paeiliui
leidžiama važinėti automobiliams
su nelyginiais ir lyginiais registracijos numeriais. Judriausiuose
ir labiausiai užterštuose rajonuose
budi greitosios pagalbos automobiliai.
Teherano meras Mohammadas
Bagheras Ghalibafas (Mohamadas
Bageras Galibafas) sekmadienį į

Kaip sakoma, smagu žiemą –
sniegas, vaikai žaidžia, komunalininkai dūzgia. Ypač smagu, kad
gatves barstantys nestokoja išmo-

spalio 25- 28 d. delčia

-BNS

redaktorei nežinant

O Anykščiuose -XXI amžius

mėnulis

darbą važiavo metropoliteno traukiniu, taip siekdamas paskatinti žmones naudotis viešuoju transportu.
Nors turi maždaug 100 stočių,
metropolitenas yra nepakankamai
finansuojamas centrinės vyriausybės, sakė meras. Teherane transporto spūstys yra vienos didžiausių
pasaulyje.
Gyventojams buvo patarta likti
namuose ir be absoliučios būtinybės neiti į lauką. Perspėjama, kad
tarša yra ypač pavojinga pagyvenusiems žmonėms, nėščiosioms,
vaikams ir asmenims, sergantiems
kvėpavimo takų bei širdies ligomis.
Tarša kaupėsi šešias dienas iš
eilės. Prognozuojama, kad smogas išsilaikys iki trečiadienio, kai,
pasak meteorologų, vėjas turėtų
išsklaidyti užsistovėjusį orą.

nės. Seniai žinoma, kad bet kokią
brangią užsieninę techniką galima
pakeisti ne tokiais brangiais tėvyniniais analogais. Pavyzdžiui, kam

pirkti kokį brangų barstytuvą, kai
jį gali pakeisti paprastas baltarusiškas traktoriukas ir du vyrai su
semtuvėliais. Tokį vaizdą galima
dar pamatyti Anykščiuose iškritus
sniegui. Džiugu, ir vyrai vaikystę
prisimena, ir gatvė pabarstyta.

Realistui Donaldui Vaičiūnui JAV prezidentas
Donaldas Trampas panašus į populistą

oras
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Biatlonas. Anykštėnai Kotryna Vitkūnaitė ir Vytautas Strolia savaitgalį dalyvavo atvirame
Norvegijos biatlono čempionate. K. Vitkūnaitė sprinto rungtyje šaudė be klaidų ir iš 70-ies
dalyvių užėmė 56-ąją vietą.
Bendrojo starto lenktynėse ji
pakilo iki 51-osios vietos. V.
Strolia sprinte finišavo 47-as.
Bendrojo starto lenktynėse vyrai buvo suskirstyti į dvi grupes
– 40 pateko į A grupę, visi kiti
– į B grupę. B grupėje V. Strolia
finišavo 14-as. Vyrų varžybose
dalyvavo 120 biatlonininkų. Iš
Lietuvos sportininkų geriausią
rezultatą pasiekė Diana Rasimovičiūtė-Brice sprinte finišavusi 13.
Karatė I. Praėjusį savaitgalį,
lapkričio 12 dieną, Kėdainiuose
vyko Lietuvos kyokushin karatė
moksleivių taurės finalinės varžybos. Varžybose dalyvavo 759
sportininkai nuo 9 iki 18 metų.
Savo amžiaus grupėje ir svorio kategorijoje čempionėmis
tapo anykštėnai, sporto klubo
„Takas“ atstovai Martyna Simanonytė ir Ainė Juknevičiūtė.
Varžybų vicečempionais tapo
Domas Namajuškus ir Augustė Aleksandravičiūtė. Andrius
Dolmantas, Luknė Gurskutė ir
Klaudija Valikonytė iškovojo
trečiąsias vietas.
Karatė II. Spalio 22 dieną
Kaune vyko atviras 2016 m.
Kauno miesto kyokushin karatė suaugusiųjų čempionatas.
Svorio kategorijoje iki 80 kg
anykštėnas Stasys Vincevičius
iškovojo 3 vietą.
Krepšinis. Anykščių KKSC
komanda dalyvauja Rytų Aukštaitijos krepšinio pirmenybėse. Anykštėnai Visagine 79-61
nugalėjo šio miesto komandą
bei Anykščiuose 79-58 įveikė
ukmergiškius. Prieš Visagino
komandą rezultatyviausiai žaidė Žygimantas Žiukas (15 tšk.),
Donatas Radžiūnas (13 tšk.) ir
Ainis Butkys (11 tšk.). Į ukmergiškių krepšį A. Butkys įmetė 20, Tautvydas Jodelis – 19,
Gaudvinas Šniaukštas - 14, D.
Radžiūnas – 8 taškus.
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Teleloto Lošimas
Nr. 1075
Data: 2016-11-13

Bendravardžiai Donaldas Vaičiūnas (dešinėje) ir JAV prezidentas Donaldas Trampas (kairėje).

52 05 53 39 14 11 57 30 01
56 48 10 60 28 44 61 07 66
70 51 23 65 33 73 75 59 63
22 32 54 72 49 41 55 34 17
46 24
(keturi kampai, eilutė,
įstrižainės)
47 36 31 58 38 64 71 42 25
35 06 03 68 37 74 43 29 40
(visa lentelė)
Papildomi prizai
0280589 1000 Eur
0141073 1250 Eur
0072978 3500 Eur
0456840 Automobilis
Sportage”
017*640 Pakvietimas
studiją
036*316 Pakvietimas
studiją
007*033 Pakvietimas
studiją
035*622 Pakvietimas
studiją

sprintas

Rajono mero Kęstučio Tubio
patarėjas Donaldas Vaičiūnas sako,
kad, nors jį su naujai išrinktuoju
JAV prezidentu Donaldu Trampu
ir sieja bendras vardas, jie abu yra
labai skirtingos asmenybės.
„Jei trumpai apie JAV prezidentą,
mano nuomone, D. Trump‘as kalba

daug ir greičiausiai yra populistas,
todėl šiuo atveju mus skiria tai, kad
aš esu realistas”, - save su JAV prezidentu D. Trampu palygino mero
patarėjas D. Vaičiūnas.
Pastebėjęs, kad turinčius Donaldo vardą gan dažnai lydi sėkminga
karjera, mero patarėjas sakosi jau

ir pats pradėjęs ruoštis rinkimams.
„Va jums vardai su sėkmės istorijomis: Donald John Trump - JAV
prezidentas, Donald Franciszek
Tusk - Europos Sąjungos prezidentas, Donaldas Vaičiūnas – mero patarėjas“, - išvardijo D.Vaičiūnas.

UAB „Anykščių vandenys“
atlieka šias paslaugas:
“Kia
į TV

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų
surinkimo šulinių

į TV

- lauko tualetų išsiurbimas ir
išplovimas

į TV

- nuotekų tinklo išplovimas

į TV

- drenažo tinklo išplovimas
Informacija suteikiama tel.
(8-650) 16057.

Futbolas. Lapkričio 9 dieną
A. Baranausko pagrindinėje
mokykloje vyko Anykščių rajono mokyklų 2003 m. gimusių
ir jaunesnių mokinių futbolo (5
prieš 5) varžybos. Jose dalyvavo šeimininkų bei A. Vienuolio progimnazijos ir Troškūnų
gimnazijos komandos. Troškūniečiai 1-5 pralaimėjo progimnazijos bei 4-10 nusileido pagrindinės mokyklos komandai.
„Baranauskiečiai“ 7-1 įveikė
„vienuoliečius“. Tad turnyro nugalėtojais tapo A. Baranausko pagrindinės mokyklos
komanda, antrąją vietą užėmė
A. Vienuolio progimnazijos
komanda, trečiąją – Troškūnų
gimnazijos komanda. Geriausiais ekipų žaidėjais pripažinti:
Liudas Kuprys (A. Baranausko
pagrindinė), Dominykas Eimontas (A. Vienuolio progimnazija)
ir Domas Jankauskas (Troškūnų
gimnazija).

