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„Anykštą“ 
galima pirkti ar skolintis iš kaimynų, 
tačiau patogiausia - prenumeruoti!

Didžiausias menas valdžioje – 
išlikti žmogumi

Kovo 11-osios Akto signatarė Irena ANDRUKAITIENĖ tei-
gia, kad gerovę valstybėje kuria ne kalnas „prikeptų“ biurokra-
tų ar keli aukštos „prabos“ valstybininkai, o kiekvienas pilietis: 
„Mūsų, kaip piliečių, pasirinkimas – rūpi mums šalies ir mūsų 
pačių likimas ar visas savo konstitucines galias savanoriškai per-
leidžiame valdžioms, o patys tyliai tūnome jų šešėlyje nuo vienų 
rinkimų iki kitų...“

Signatarę kalbino žurnalistė Daiva GOŠTAUTAITĖ.

- Tam tikrose žiniasklaidos 
priemonėse vis dažniau tenka 
girdėti kalbant apie tai, ką trum-
pai galima pavadint „mus puola 
rusai“. Kaip manote, ar ši baimė 
pagrįsta? Ar tikrai turime būti 
budrūs, turėdami tokią galingą 
kaimynę?

- Žinoma, kad turime būti bu-
drūs. Kol kas, deja, nėra pasauli-
nio susitarimo, kurio visi laikytųsi 
- gyventi taikioje kaimynystėje. 
Gal ateityje ir įmanoma. Dabar tai 
skamba kaip utopija, nes niekaip 
iš pasaulio žemėlapio nenyksta 
„karšti taškai“ – vietos, kuriose 
vyksta agresijos aktai. Viskas čia 
pat, netoli mūsų. Dar neužmiršo-
me Rusijos karo veiksmų Sakar-
tvele (Gruzijoje), karas iki šiol 
tebevyksta Ukrainoje: Donbasas, 
Krymas, Kerčė. 

Iš istorijos turime mokytis. 1918 
m. kuriantis Lietuvos valstybei 
pirmasis Ministras Pirmininkas 
Augustinas Voldemaras savo pir-
mojoje oficialioje kalboje yra 
pasakęs, kad Lietuva su niekuo 
nesiruošia kariauti, o artimieji ar 
tolimesnieji kaimynai – vokiečiai, 
lenkai, rusai, latviai, ukrainiečiai – 
neturi pagrindo Lietuvos pulti, tai 

sienų apsaugai daug jėgų ir pastan-
gų nereikės. Istorija parodė, kad jis 
klydo. Lenkija 1920 m. okupuoja 
Vilniaus kraštą, Vokietija 1939 m. 
atplėšia Klaipėdos kraštą, puikiai 
žinome, kas šeimininkavo Lietu-
voje po II pasaulinio karo iki 1990 
m.

Mes dabar esame santykinai 
saugūs. Saugumo garantijas teikia 
Lietuvos buvimas NATO nare. Bet 
jeigu šiandien Vilniaus gatvėse ne-
važinėja sovietų tankai, kaip buvo 
tą atmintiną 1991 m. sausį, tai dar 
nereiškia, kad gyvename stabilios 
taikos sąlygomis. 

Vyksta hibridinis karas. Agre-
siją vykdyti galima ir kitokiomis 
formomis: teroro aktais, sėjančiais 
baimę, paniką, nuolatinę įtampą, 
netikrumą dėl ateities – kur ir kada 
laukti naujos atakos; nuolat vyks-
tančiu lyg ir nematomu, daugelio 
net neatpažįstamu, bet nė kiek ne 
mažiau pavojingu informaciniu 
karu, kurio tikslas –  paveikti mūsų 
mąstymą, sujaukti mintis, atbukin-
ti protus. 

Todėl ir turime būti budrūs. Ne 
tik ginklu ginama šalis. Daug kas 
priklauso nuo mūsų visų. Nuo 
mūsų pilietinės savisaugos jaus-
mo. 4 psl.

Kovo 11-osios Akto signatarė, buvusi Anykščių A. Vienuolio 
progimnazijos direktorė Irena Andrukaitienė apie jau laisvoje 
Lietuvoje gimusius žmones sako: „Laisvė nebėra siekiamybė. 
Dabar lieka kita pareiga – saugoti laisvę...“

Anykščiai giriami už laisvus
valdininkų etatus Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajonas paskuti-
niais metais stabiliai laikosi 
visų įmanomų savivaldybių 
reitingų turnyrinės lentelės 
apačioje. 

Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto sudarytame tradi-
ciniame šalies savivaldybių 
indekse Anykščių rajonas su 
Jurbarko rajonu pasidalino 
50-51 vietas iš 54 mažųjų šalies 
savivaldybių. 

Šeši didieji šalies miestai rei-
tinguoti atskirai.

3 psl.Anykščių rajonas - stabilus įvairių institucijų sudaromų savivaldybių reitingų autsaiderių grupės 
narys, tačiau Lietuvai Anykščiai asocijuojasi visų pirma su muziejais.

Vaido PUPELIO nuotr.

Bauda už eglutę 
ir iš privataus 
miško

2 psl.

Rajono keliai – 
išbandymas
vairuotojams

2 psl.

Žiedinės sankryžos gąsdina 
nemokančiuos jomis pravažiuoti 

Vladislavas PREIDYS, UAB 
„Autovelda“ direktorius: 

„Tačiau Anykščiuose, Vil-
niaus gatvėje, matome, kad jos 
nepritaikytos didesniems auto-
mobiliams“ 3 psl.

„Briedžio 
pėdsakais“

8 psl.

Teršalai. Debeikių seniūnijos 
Leliūnų kaime pradėta tvarkyti bu-
vusio pesticidų sandėlio teritorija 
prie tvenkinio. Atlikus sandėlio 
teritorijos detalųjį ekogeologinį 
tyrimą buvo nustatyta, kad šios 
teritorijos paviršiniame grunte ir 
gruntiniame vandenyje pesticidų 
koncentracija viršija leistiną kie-
kį. Šio iš Europos Sąjungos fondų  
finansuojamo projekto vertė – 87 
085,82 Eur Darbus numatoma 
baigti kitų metų liepą.

Šviesa. Gruodžio 14 dieną žibin-
tų šviesomis nušvito Medžių lajų 
tako statinys. Renginyje skambė-
jo folkloro ansamblio „Valaukis“ 
dainos, susirinkusieji vaišinosi žo-
lelių arbata. Taip Anykščių regio-
ninio parko organizuotoje šventėje 
paminėta Šviesos diena.

Biudžetas. 2019 metų Anykščių 
rajono savivaldybės biudžetas bus 
tvirtinamas vasario 14 dieną vyk-
siančiame Anykščių rajono tary-
bos posėdyje.

Paroda. Lietuvos Šimtmečiui 
skirta muziejininko Raimondo 
Guobio fotografijų paroda „Sva-
jonių Lietuvos ženklai“ – vaizdai, 
menantys 1918 - 1940 m. Ne-
priklausomybės laikus Anykščių 
krašte, iki 2019 m. sausio vidurio 
bus eksponuojami neįprastoje er-
dvėje – parduotuvėje „Biržų duo-
na“.

Modernizacija. A.Baranausko 
ir A. Vienuolio-Žukausko memo-
rialinis muziejus  planuoja moder-
nizuoti A. Baranausko ir A. Vie-
nuolio–Žukausko memorialinio 
muziejaus pastatą – fondų saugy-
klą. Šiais metais rengiamas techni-
nis projektas. Pagal jį bus perkami 
darbai. Planuojama projekto vertė 
– 670 000 Eur. Lėšų  moderniza-
cijai muziejus tikisi gauti iš valsty-
bės ir ES fondų, prie projekto turė-
tų finansiškai prisidėti ir Anykščių 
rajono savivaldybė.

Internetas. Anykščių rajono 
savivaldybė pateko tarp 19 Lietu-
vos savivaldybių, kurioms skirtas 
15 000 Eur finansavimas įrengti 
nemokamo belaidžio interneto zo-
noms viešosiose erdvėse.
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spektrasAukcione pardavinėjo kultūrinius ir turistinius objektus
Gruodžio 14 dieną Anykščių Antano Vienuolio progimnazijoje vyko kalėdinis meduolių aukcio-

nas. Jau trečius metus iš eilės rengiamame aukcione buvo pardavinėjami įspūdingais meduoliais 
paversti Anykščių krašto kultūriniai ir turistiniai objektai. 

Aukcionu metu progimnazija surinko 1 460 Eur. 
Brangiausiai parduotas meduolis – už 180 Eur.

Aukcione buvo galima įsigyti 
Puntuko akmenį, Angelų muziejų, 
Laimės žiburį, geležinkelio stotį su 
siauruku, apverstą namą, Anykščių 
šilelį, Vorutos pilį su Mindaugo 
sostu, „Bucchi“ „Maximą“ ir net 
pačią Antano Vienuolio progim-
naziją. Mokyklą vaizduojantis me-
duolis svėrė net 7 kg.

Aukcione buvo galima įsigyti ir Vorutos pilį.Aukcione parduotas meduolis, vaizduojantis siaurojo geležin-
kelio stotį.

Progimnazijoje vykstančių ka-
lėdinių meduolių aukcionų suma-
nytojas – ekonomikos mokytojas 
Valentinas Gudėnas. 

Šiame aukcione moksleiviai yra 
mokami verslumo – svarbu me-
duolius parduoti už tokią kainą, 
kad atsipirktų jų gamybos kaštai ar 
net pavyktų užsidirbti. 

Pradinė meduolių pardavimo 
kaina – 10 Eur, tačiau aukcionų 
metu ji šokteli ir iki 200 Eur.

Kalėdiniuose meduolių aukci-
onuose surinktas lėšas Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazija 
skiria mokinių užimtumo erdvių 
tobulinimui.

-ANYKŠTA

Valstybinės miškų tarnybos vy-
riausioji specialistė Lina Bunikie-
nė „Anykštai“ sakė, kad paskutinį 
kartą už nelegaliai nukirstą eglutę 
bauda gyventojui buvo skirta maž-
daug prieš dešimtmetį.

Administracinių nusižengimų 
kodekse numatyta, kad savavališ-
kas medžių ir krūmų kirtimas, nai-

Mokytojas Valentinas Gu-
dėnas kalėdine akcija telkia 
mokyklos bendruomenę.

Bauda už eglutę ir iš privataus miško Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Valstybinės miškų tarnybos specialistai neprisimena, kad pastaraisiais metais Anykščių rajone 
kas nors būtų nubaustas už nelegaliai Kalėdoms miške nukirstą eglutę.

kinimas arba žalojimas valstybei 
nuosavybės teise priklausančioje 
miško žemėje, kai iškertama, su-
naikinama ar sužalojama ne dau-
giau kaip dešimt kietmetrių medžių 
ar krūmų, užtraukia baudą nuo 60 
iki 300 eurų. Tokio pat dydžio bau-
da skiriama ir už analogiškus pa-
žeidimus privačiame miške. Taip 

pat pažeidėjas dar turės atlyginti ir 
aplinkai padarytą žalą.

Tai, kad Kalėdoms visai nebū-
tina kirsti eglutės, šiemet ir vėl 
primins miškininkai. Gruodžio 20 
dieną, ketvirtadienį, visoje Lie-
tuvoje vyks tradicinė iniciatyva 
„Parsinešk Kalėdas į savo namus“, 
kurios metu VĮ Valstybinių miškų 

urėdijos miškininkai gyventojams 
dovanos eglės šakas. 

Taip miškus prižiūrintys speci-
alistai ragina ugdyti atsakingumą 
– miškuose nekirsti jaunų eglučių, 
nelaužyti jų šakų bei skatina tau-
sojantį ir ekologišką vartojimą.

Eglių šakos Anykščiuose bus 
dalinamos A.Baranausko aikštė-
je, Kavarske ir Svėdasuose – prie 
seniūnijos, Troškūnuose – Nepri-
klausomybės aikštėje.

Temidės svarstyklės
Broliai. Gruodžio 15 dieną apie 

22.00 val. namuose Anykščių se-
niūnijos Bičionių kaime, Bičionių 
g., konflikto metu vyras (g. 1949 
m.) smurtavo prieš brolį (g. 1952 
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į areš-
tinę.

Smurtas. Gruodžio 16 dieną 
apie 15.30 val., namuose Viešintų 
seniūnijos Viešintėlių kaime, Lai-
čių g., konflikto metu neblaivus 
(nustatytas 2,10 prom. girtumas) 
vyras (g. 1962 m.) smurtavo prieš 
žmoną (g. 1966 m.). Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Vyras sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

Mirtis. Gruodžio 14 dieną apie 
11.30 val. Svėdasų seniūnijos Au-
lelių kaime, Liepų g., savo namuo-
se rastas vyro (g. 1949 m.) kūnas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mir-
ties priežasčiai nustatyti.

Narkotikai. Gruodžio 16 die-
ną apie 3.10 val. namo, esančio 
Anykščiuose, Dariaus ir Girėno g., 

laiptinėje pas sulaikytą už viešosios 
tvarkos pažeidimą neblaivų (nusta-
tytas 1,64 prom. girtumas) vyrą (g. 
1987 m.), gyvenantį  Anykščiuose, 
Ramybės g., apžiūros metu rasta 
neįpakuotos, (žalsvos spalvos) au-
galinės kilmės, kaip įtariama nar-
kotinės medžiagos. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Vyras sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

Pagal šią tvarką magistraliniai, 
krašto ir rajono keliai suskirstyti į 
atskirus lygius – iš viso yra 8 kelių 
priežiūros žiemą kategorijos. 

I-ojo lygio magistraliniai keliai 

Rajono keliai – išbandymas vairuotojams Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Tradiciškai, atslinkus pirmajai metų pūgai, vairuotojai dėl sniegu padengtų kelių keikia kelinin-
kus, o pastarieji bėda pirštu į Valstybinių kelių priežiūros žiemą tvarką.

valomi nuolat – kelio danga šiuo-
se keliuose be sniego turi atsirasti 
praėjus dviems valandos po snigi-
mo. 

Tačiau III lygio rajoniniams ke-

Anykščių rajono socialinių 
paslaugų centro direktorė Jolan-
ta Pleškienė juokavo, kad jos va-
dovaujama įstaiga virto dovanų 
paskirstymo punktu. „Kasdien į 
centrą kurjeriai atveža po kelias 
ar net keliolika dovanų. Visi kabi-
netai užversti spalvotomis dovanų 
dėžėmis. Džiugu, kad visos mūsų 

Anykštėnų vaikų svajonės – išpildytos Daiva GOŠTAUTAiTĖ
daiva.g@anyksta.lt

Jau devintus metus iš eilės Lietuvoje yra vykdomas projektas „Vaikų svajonės“. Šiais metais 50 
anykštėnų vaikų iš sunkiau gyvenančių šeimų projekto organizatoriams perdavė savo svajones. Ir 
likus daugiau nei savaitei iki šv. Kalėdų visos anykštėnų svajonės buvo išpildytos.

rajono vaikų svajonės jau yra išpil-
dytos. Laukiam paskutinių dėžučių 
ir jau tada su seniūnų, mūsų socia-
linių darbuotojų pagalba visos do-
vanos bus išdalintos sunkiau gyve-
nančių šeimų vaikams“.

Paklausta, kokių dovanų norė-
jo mažieji anykštėnai, J.Pleškienė 
kalbėjo: „Vaikų svajonės – pačios 

įvairiausios. Daugiausiai vaikai 
pageidauja gauti mobilių telefonų, 
planšečių, kompiuterių. Tačiau, 
pagal šio projekto nuostatas, to-
kios dovanos nėra perkamos. To-
dėl, kas gi lieka? Žinoma, žaislai... 
Yra vaikų, kurie prašo naujų batų, 
drabužių...“

Pasak J. Pleškienės anykštė-

nų vaikų svajones, deja, bet daž-
niausiai įgyvendina žmonės ne 
iš Anykščių. Jau antrus metus į 
Anykščių rajono socialinių pas-
laugų centrą atvyksta Vilniuje vei-
kiančios tarptautinės kompanijos 
„Nasdaq“ atstovai. Jie savo įmo-
nėje prieš šv. Kalėdas surinktus 
pinigus atveža į Anykščių rajono 
socialinių paslaugų centrą. Pernai 
jie padovanojo apie 400 eurų, už 
kuriuos buvo nupirkta centrui ypač 
reikalinga džiovyklė. 

liams eilė gali ateiti labai vėlai – 
šie keliai valomi tik nuo 9 iki 18 
valandos, jie neturi būti barstomi, o 
eismas juose pagal nustatytą tvarką 
gali nutrūkti net iki 48 valandų. 

Beje, VĮ „Kelių priežiūra“ 
Anykščių padaliniui Dalius Stasiu-
konis nebevadovauja.

Ilgametis vadovas prieš daugiau 
nei du mėnesius išėjo į pensiją, o 
naujuoju padalinio vadovu paskir-
tas Rimvydas Laurinavičius.    

Kraujas. Vilniaus universiteto 
ligoninės Santaros klinikų Krau-
jo centre itin trūksta A teigiamos 
kraujo grupės atsargų, pranešė 
gydymo įstaiga. Anot jos prane-
šimo, artimiausiomis dienomis 
klinikose turėtų apsilankyti 120 
donorų, kad būtų patenkinti pa-
cientų poreikiai. Pasak Santaros 
klinikų Kraujo centro vadovės 
Linos Kryžauskaitės, A teigiamos 
grupės kraujo liko kritiškai mažai, 
o donorai per didžiąsias šventes 
neskuba duoti kraujo dėl šventi-
nių rūpesčių.  „Kad būtų aiškiau, 
kodėl taip nerimaujame ir kreipia-
mės į visuomenę, pasakysiu, jog 
šiuo metu Santaros klinikų Kraujo 
centre A teigiamos kraujo grupės 
atsargų yra kritiškai mažai – kiek 
daugiau nei 70 maišelių“, – teigė 
L. Kryžauskaitė.

Kandidatas. Premjeras Saulius 
Skvernelis pirmadienį pateikė pre-
zidentei Daliai Grybauskaitei lite-
ratūrologo Mindaugo Kvietkaus-
ko kandidatūrą į kultūros ministro 
postą. Tai patvirtino ministro pir-
mininko atstovas spaudai Tomas 
Beržinskas. Prezidentė pirmadienį 
numato susitikti su pateiktu kan-
didatu. 42 metų literatūrologas 
poetas M. Kvietkauskas – buvęs 
ilgametis Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto vadovas, šiai 
mokslo įstaigai vadovavęs 2008 – 
2018 metais.

Reitingai. Ministras pirminin-
kas Saulius Skvernelis pirmadienį 
pareiškė, kad mažėjantis gyvento-
jų palaikymas neturės įtakos dar-
bui vykdant reformas ir mažinant 
socialinę atskirtį.

„Jeigu tai pasitarnauja tam, kad 
šalyje būtų vykdomos neatidėlio-
tinos ir būtinos reformos ir nuo to 
Lietuvos gyventojams būtų geriau 
gyventi ir mažėtų socialinė atskir-
tis, tai aš priimu tai kaip pliusą“, 
–  sakė premjeras. Gyventojų ap-
klausos duomenimis, dėl mokyto-
jų streiko palankiai vertinančiųjų 
S. Skvernelio veiklą sumažėjo 
beveik 9 proc. punktais. Gruodžio 
mėnesį per apklausą premjerą pa-
lankiai įvertino 36,8 proc. respon-
dentų, nepalankiai – 40 procentų.

Laikas. Baltijos šalių premje-
rai Vilniuje sutarė išlaikyti ben-
drą laiko juostą, kai Europos Są-
junga (ES) atsisakys kasmetinio 
laikrodžių sukiojimo, pirmadienį 
paskelbė Lietuvos ministras pir-
mininkas Saulius Skvernelis. „Su 
kolegomis sutarėme išlaikyti ben-
drą laiko juostą tarp Baltijos šalių 
ir ateityje“, – sakė S. Skvernelis.

Prieglobstis. Lietuva praėjusią 
savaitę suteikė politinį prieglobstį 
dar vienam aktyvistui iš Rusijos. 
Buvęs žurnalistas, opozicijos po-
litikas Aleksejus Šitikas į Lietuvą 
rugsėjį atvyko iš Sibiro. „Galiu 
patvirtinti, kad jam buvo suteiktas 
politinis prieglobstis“, –  sakė Mi-
gracijos departamento direktorė 
Evelina Gudzinskaitė. A. Šitikas 
Laisvosios Europos radijui sakė, 
kad iš Rusijos pabėgo sulaukęs 
grasinimų iš nežinomų asmenų. 
Jis taip pat tvirtino, kad Rusijos 
prokuratūra ketino pradėti tyrimą 
dėl galimo neapykantos kurstymo 
prieš regione dirbančius Kinijos 
piliečius. Pernai Asino miesto 
mero rinkimuose dalyvavęs A. Ši-
tikas rinkimuose surinko 25 proc. 
balsų. Jis rinkimuose dalyvavo su 
opozicine partija „Yabloko“.
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Anykščiai giriami už laisvus 
valdininkų etatus
2017 m. Anykščiai mažųjų ša-

lies savivaldybių indekse užėmė 
47-49 vietas, 2016 m. - 49-50, 
2015 m. - 51 vietą. Aukščiausia 
visų laikų Anykščių pozicija sa-
vivaldybių reitinge buvo pasiek-
ta 2014-aisiais, kai mūsų rajonas 
buvo apie šalies vidurį - 28-oje 
vietoje.

Laisvosios rinkos instituto ko-
mentaruose apie konkrečių sa-
vivaldybių rezultatus nurodyti ir 
Anykščių privalumai. Maksima-
liu 100 balų įvertintas Anykščių 
rajono transportas. Anykščių pri-
valumu įvardinamas privatizuoja-
mų pastatų ploto santykis su visu 
savivaldybės turimo turto plotu. 
Taip pat nurodoma, kad mažos ra-
jono biudžeto skolos, kad gyven-

(Atkelta iš 1 psl.) tojų prašymai išnagrinėjami laiku, 
o valdininkų pareigybių užimta 
mažiau nei šalies vidurkis.

Vis dėlto, problemų Anykščių 
rajone yra daugiau nei privalumų. 
2016 metais vienam Anykščių 
rajono gyventojui teko vidutiniš-
kai 424 eurai investicijų. Iš kai-
myninių rajonų pagal investicijas 
Anykščiams artimiausias buvo 
Kupiškis (538). Tuo tarpu kitus ap-
linkinius rajonus pasiekė gerokai 
daugiau investicijų, o Utenos rajo-
ną daugiau nei keturis kartus (1735 
euro vienam gyventojui). Anykš-
čių rajone stabiliai auga nedarbas, 
palyginti aukšti nekilnojamojo 
turto ir žemės mokesčiai, brangus 
šaltas vanduo ir šiluma. Vienam 
Anykščių mokiniui teko 18 kv.m. 
mokyklos patalpų, o Lietuvos vi-
durkis - 17,2 kv.m. Kuo daugiau 

erdvės mokykloje turi mokinys 
- tuo prasčiau vertinama savival-
dybė. Laisvosios rinkos instituto 
analizėje nurodoma, kad per metus 
vienam Anykščių rajono mokiniui 
tenkantis mokyklos plotas sumažė-
jo nuo 19,1 kv.m. iki 18 kv.m. - už 
tai Anykščių rajono savivaldybė 
yra pagirta. 

Laisvosios rinkos institutas ne-
vertina tiesioginių demografinių 
rodiklių, o dalis išvestinių dydžių 
(pvz. investicijos vidutiniškai vie-
nam gyventojui) greičiau bus pa-
lankūs nykstančiam rajonui, nei 
stabilų gyventojų skaičių išsau-
gančiam. 

Anykščiai savivaldybių indekse 
surinko 45  balus. „Turnyrinės len-
telės“ gale savivaldybių indeksai 
skiriasi vos vienu balu. Tik abso-
liutus  autsaideris – Ignalinos ra-

jono savivaldybė yra toli atsilikusi 
nuo kitų savivaldybių. Ignalina su-
rinko 25 balus. 53-oje vietoje esan-
tys Molėtai - 42, 52-oje vietoje at-
sidūrę Zarasai - 44.  Utena mažųjų 
šalies savivaldybių indekse užėmė 
23-25 vietą, Visaginas 35-40 vietą. 
Šio indekso lyderių penketukas: 
1.Klaipėdos rajono savivaldybė, 
2.Kauno rajono savivaldybė, 3-4. 
Palangos ir Druskininkų savival-
dybės, 5. Mažeikių rajono savival-
dybė.

Didieji miestai išsirikiavo šitaip: 
1.Klaipėda, 2.Vilnius, 3.Šiauliai, 
4.Kaunas, 5.Panevėžys, 6.Alytus.

Keturios iš šešių Utenos regiono 
savivaldybių yra pačiame indekso 
dugne, o bendras šešių savivaldy-
bių indekso vidurkis yra vos 43,5 
balo. Palyginimui, Klaipėdos regi-
ono savivaldybių indekso vidurkis 
- 61,6 balo. 

Priminime, kad prieš trejetą sa-
vaičių Lietuvos savivaldybių ge-
rovės indeksą skelbė Vilniaus po-
litikos analizės institutas. Pagal šį 
indeksą Anykščių rajonas užėmė 
53-ąją vietą tarp visų 60-ies šalies 
savivaldybių.   

Žiedinės sankryžos gąsdina nemokančiuos 
jomis pravažiuoti 

Anykščiuose, A.Vienuolio ir Troškūnų gatvių sankirtoje, pradėta įrenginėti žiedinė sankryža. Tai 
bus jau antroji žiedinė sankryža mieste. „Anykšta“ pašnekovų teiravosi, kaip jie vertina bendrą 
Anykščių rajono savivaldybės ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos projektą, klausė, ar dar vie-
na žiedinė sankryža Anykščiuose yra reikalinga.

Mažytės 
sankryžos 
nepatogios 
didesniam 
transportui

Buvo galima 
rinktis du 
variantus

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos narys:

- Aš už žiedines sankryžas, 
nes jos suteikia didžiausią auto-
mobilių pralaidumą, žiedinėse 
sankryžose įvyksta mažiausiai 
eismo įvykių. Anykščiuose žiedi-
nės sankryžos yra vienos juostos, 
todėl vairuotojams jas pravažiuoti, 
manau, yra paprasta. Kai žiedinės 
sankryžos būna bent kelių juostų, 
ten jau vairuotojams sudėtingiau. 
A.Vienuolio ir Troškūnų gatvių 

„Fūra“ išsitenka 
ir mažoje 
sankryžoje

Artūras NEGUDINAS, toli-
mųjų reisų vairuotojas:

- Žiedinės sankryžos yra labai 

sankryžoje buvo galima rinktis du 
variantus: arba įrengti ištisą parą 
veikiantį šviesoforą, arba žiedinę 
sankryžą. Kuomet neveikė švieso-
forai, atvažiuojant nuo Troškūnų 
pusės, būdavo sudėtinga. Vakare 
važiuojant reikia beveik į vidurį 
Vienuolio gatvės įvažiuoti, kad 
būtų galima pamatyti ar yra auto-
mobilių, ar ne.

geras dalykas. Tarkim naktį, kai 
neveikia šviesoforai. Užsienyje 
visur, nuvažiavęs nuo autostrados, 
pirmiausiai patenki į žiedinę san-
kryžą. Tai gera greičio mažinimo 
priemonė, geresnė nei „kalniukai“. 
Kai kam Anykščiuose šalia kapinių 
esanti žiedinė sankryža atrodo la-
bai maža, bet iš tikrųjų jos visiškai 
užtenka. Su didele mašina važiuo-
jant, jei važiuoti tik važiuojamąja 
dalimi, atrodo, kad neišsisuksi, 
bet juk dar yra akmenimis išgrįs-
ta sankryžos dalis. Italijoje mažos 
žiedinės sankryžos, o Olandijoje 
– dar mažesnės. O kodėl tiek daug 
nepatenkintų dėl žiedinių sankry-
žų? Matyt, jie toliau už Anykščių 
neišvažiuoja, be to daug kas nemo-
ka jų pravažiuoti. Po Kelių eismo 
taisyklių pakeitimų atsirado viena 
problema. Įvažiuojant į žiedinę 
sankryžą, nebereikia rodyti posū-
kio, o kai automobilis iš sankryžos 
išvažinėja, irgi jo nerodo. Tuo-
met nežinai tolimesnių vairuotojo 
veiksmų.

Vladislavas PREIDYS, UAB 
„Autovelda“ direktorius:

- Ta sankryža galbūt ir reikalin-
ga, nes išvažiuojant iš Troškūnų 
gatvės į Vienuolio gatvę matomu-
mas ribotas. Tik įvažiavus į pačią 
sankryžą galima pamatyti, kas 
Vienuolio gatve atvažiuoja nuo 
autobusų stoties pusės. Mažytės 
žiedinės sankryžos gal ir patogu 
mažesniam transportui, tačiau 
Anykščiuose, Vilniaus gatvėje, 
matome, kad jos nepritaikytos 
didesniems automobiliams – bor-
diūrai išlaužyti, plytelės iškraipy-
tos. Jeigu tokia žiedinė sankryža 
bus ir A.Vienuolio – Troškūnų ga-
tvių sankirtoje, tada jau pražūtis. 
Bet kiek matau, naujai sankryžai 
imamas didelis plotas, bet kokios 
sankryžos apimtys pagal projektą, 
yra neaišku.

-ANYKŠTA

Skelbiamas konkursas 
UAB „Anykščių vandenys“ direktoriaus pareigoms užimti
Pretendentai dokumentus pateikia per 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo. 
Pretendentų dokumentai priimami adresu: Liudiškių g. 28, 29126 Anykščiai, UAB „Anykščių vandenys“, priimamajame II 

aukštas pas administratorę arba el. paštu anykvanduo@anykciuvandenys.lt skenuotas dokumentų kopijas (atvykstant turėti 
originalus ). 

Tel. pasiteirauti: (8-381) 58242; (8-381) 58233.

Su konkurso sąlygomis galima susipažinti UAB „Anykščių vandenys“ internetiniame puslapyje www.anyksciuvandenys.lt
Užsak. nr. 1284

Kariuomenė. Šiais metais iš-
augo į kariuomenę privalomai 
šaukiamų jaunuolių skaičius. 
Krašto apsaugos ministerija nu-
rodė, kad šiemet į kariuomenę ne 
savo noru buvo pašauktas 141 as-
muo, 2017 metais tokių žmonių 
buvo 53. Užpernai ir 2015-aisiais 
į Lietuvos kariuomenę privalo-
mai pašauktų asmenų nebuvo 
– į dalinius keli tūkstančiai jau-
nuolių susirinkdavo savanoriš-
kai. Nors prašymų savanoriškai 
atlikti devynių mėnesių karinę 
tarnybą išlieka stabilus, pastarai-
siais metais vis daugiau žmonių 
neatitinka keliamų sveikatos rei-
kalavimų ar galiausiai netarnauja 
dėl kitokių priežasčių.

Naikintuvai. Baltijos šalyse 
budintys NATO naikintuvai pra-
ėjusią savaitę keturis kartus kilo 
palydėti tarptautinėje oro erdvėje 
virš Baltijos jūros skridusių Ru-
sijos karinių orlaivių. Pirmadienį 
NATO oro policijos naikintuvai 
atpažino orlaivį TU-134, skridusį 
iš Karaliaučiaus į Rusijos žemy-
ninę dalį. Jis skrido su įjungtu 
radiolokaciniu atsakikliu, be 
skrydžio plano, su Regioniniu 
skrydžių valdymo centru (RSVC) 
radijo ryšį palaikė.   

Šuliniai. Geologijos tarnyba 
perspėja dėl nusekusių negilių šu-
linių šiaurės ir vidurio Lietuvoje. 
Pasak specialistų, tai lemia dėl 
sausų orų vasarą ir rudenį nukri-
tęs gruntinio vandens lygis. „Ši 
vasara ir ruduo buvo labai sausi, 
todėl gruntinio vandens lygis yra 
labai nukritęs“, – sakė tarnybos 
Požeminio vandens išteklių pos-
kyrio vedėja Jurga Arustienė. 
„Šiaurės ir vidurio Lietuvoje ste-
bime, kad šiais metais vandens 
pakilimas gerokai vėluoja, jis dar 
net neprasidėjęs“, – teigė ji. Pa-
sak J. Arustienės, gruntinio van-
dens lygio atstatymui reikalingi 
drėgni ir šiltesni orai. „Šuliniai 
nėra patikima vandens gavimo 
priemonė, – kalbėjo specialistė. 
– Taip jau yra, kad tas gruntinis 
vanduo vienais metais labai pa-
kyla, kitais – labai nusenka“.

Šarvuočiai. Konkursą dėl 200 
mln. eurų vertės šarvuočių tieki-
mo Latvijos kariuomenei laimėjo 
suomių bendrovė „Sisu Auto“, 
tačiau kiti du dalyviai apskundė 
konkurso rezultatus. Keli šalti-
niai Latvijos gynybos sektoriuje 
dar lapkritį informavo naujienų 
agentūrą BNS, kad ši Suomijos 
įmonė laikoma favorite. Viešųjų 
pirkimų priežiūros biuro (IUB) 
svetainėje neseniai pasirodžiu-
si informacija patvirtina, kad 
konkursą laimėjo „Sisu Auto“. 
Vis dėlto PAR kompanija „Para-
mount International Marketing“ 
ir JAV gamintojas „AM General“ 
apskundė konkurso baigtį.

Mirė. Mirė penkta atakos ka-
lėdinėje mugėje Strasbūre auka, 
sekmadienį pranešė vietos parei-
gūnai ir artimieji. „Ką tik mirė 
mano brolis Barto Pedro Orent-
Niedzielski. Jis dėkoja jums už 
meilę ir stiprybę, kurią jam su-
teikėte“, – feisbuke parašė žuvu-
siojo brolis. Užpuolikas Cherifas 
Chekattas, ginkluotas šaunamuo-
ju ginklu ir peiliu, apsipirkinė-
tojus kalėdinėje mugėje užpuolė 
antradienį.

-BNS
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„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

savaitgalio diskusija

Rajono realybė: „Buvęs Anykš-
čių „Kvarco“ vadovas taip pat lais-
vai kalbėjo vokiškai. Daug kelia-
vo į Vokietiją ir Prancūziją. Pagal 
prancūzų technologiją perstatė 
Vikonių cechą. Kas iš cecho liko, 
galit pasižiūrėti važiuojant pro šalį. 
Nejaugi iš Anykščių liks tik plytų 
laužo krūva, kaip iš Vikonių ce-
cho???“

Taigi: „Tiek savivaldybių va-
dovų, deputatų, tiek Seimo narių 
ekskursijos yra tik mokesčių mo-
kėtojų į biudžetus suneštų pinigų 
taškymas. Tos kelionės tik važiuo-
jantiems reikalingos papramogavi-
mui. Už tuos kelionėms ištaškytus 
pinigus ne vieną įmonę Lietuvoje 
būtų galima pastatyti.“

Jadzė iš Svėdasų: „Tegul skrai-
do valdžia po pasaulį, ale kad tik 
lėktuvas kada nenukristų, kad ko-
kia nelaimė neištiktų. O kada dar 
pavažinėti, pakeliauti po užsienį, 
jeigu ne valdžioje būnant ? Kai 

O kada pakeliauti po užsienį, jeigu nebūnant valdžioje?
Šios kadencijos Anykščių rajono savivaldybės vadovai ypač dažnai keliauja į komandiruotes po 

užsienio šalis. Praėjusią savaitę Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis tris dienas viešėjo Vokieti-
joje, kur dalyvavo kalėdinėje mugėje. Į kelionę vokiškai kalbantis meras pasiėmė dar ir vertėją – 
vokiečių kalbos mokytoją.

Ar pajutote, kad Anykščių rajono savivaldybės vadovų kelionės į užsienį šiemet rajonui davė 
konkrečią pridėtinę vertę? O gal mero kelionės į Kiniją ir bendradarbiavimo memorandumo pasi-
rašymas atpirks visas valdininkų keliones po užsienio šalis?

biudžetas tvirtinamas, tai gal tie 
pinigai kelionėm būna numatyti. 
Išeitų, kad visa rajono taryba tam 
pritaria, o tarybos nariai rinkėjam 
atstovauja. Tai gal dėl tų kelionių 
ne tik meras ar vicemeras kalti? 
Mano kvailos bobelės nuomone, 
tai su Dievo padėjimu tegu valdžia 
važinėja kur nori ir kada nori. Vis 
tiek iš tų pinigėlių man pensija ne-
padidės.“

Juozas: „Kiekvienas mero, ra-
jono tarybos darbas, sprendimas 
turi maksimaliai atitikti visų ar 
bent didžios dalies anykštėnų lū-
kesčius. Jei to nėra – blogai. Va-
dinasi, sprendimas yra klaidingas, 
lobistinis ar savanaudis. Ar mero 
kelionės atnešė naudos Anykščių 
gyventojams? Prisimenu 90-uo-
sius, kuomet tenkindavom kiekvie-
ną prašymą, jei kolektyvo ar kokio 
klubo vadovas parodydavo pakvie-
timą kur nors Vokietijoje, Austrijo-
je ar Paryžiuje padainuoti šventėje 
ar pažaisti varžybose. Kaip neišlei-

si, jei turi kvietimą... Dabar kiti lai-
kai ir kitoks supratimas. Nesunku 
įvertinti kelionės naudą ir, jei jos 
nenusimato, nesunku mandagiai 
atsisakyti. To, berods, dabar nėra. 
Išleistas 1994 metais į Vokietiją 
stažuotis, iš ten ne tik pasisėmiau 
žinių, patirties ir praktikos savi-
valdos valdyme, bet ir parvežiau 
Anykščių ligoninei įvairios įran-
gos už beveik milijoną litų. Tad la-
biau sukim galvas anykštėnų labui. 
Gražių ateinančių švenčių.“

Linkiu: „Rajono vadui pasku-
tinę kelionę padaryti į Rusijos F 
Žydų autonominę sritį. Komunistų 
vadas Ziuganovas kviečia visus 
buvusius komunistus ten trumpa-
laikiam perauklėjimui. UŽ TSRS 
sužlugdymą“

Išvada: „Memorandumas su 
kiniečiais atpirks visas keliones. 
Dabar Kinijos valstiečiai važiuos 
į Anykščius ir nuomos žemę. Taip 
sakė Tubis spaudos konferencijoje. 

Jei Tubis išnuomos savo žemę ki-
niečiams, o ne P., tai jam atpirks“.

Bet koks: „Pilis, televizorius, 
kelionės, kinai....... eilinis pinigų 
švaistymas”

Juozas: „Manau, kad nauja sa-
vivaldybės taryba bus atsakingesnė 
ir patvirtins rajono administracijos 
nutarimą, kuriuo būtų stiprinama 
rajono vidaus politika. Tam tiks-
linga ne pilį statyti, o apjuosti visą 
rajono teritoriją tvora su įrengtais 
griežtai kontroliuojamais vartais. 
Valdžios tarnautojus ir pareigūnus 
už rajono ribos išleisti tik po darbo 
valandų, ne ilgesniam kaip 12 val. 

laikotarpiui ir tik su užprogramuo-
tu kojaraiščiu, kuris kontroliuotų 
judėjimo maršrutą ir laiką. Jokie 
susitikimai ir lankymaisi pas kitų 
šalių ar genčių vadus bei prižiū-
rinčios lydinčios delegacijos nario 
negalimi. Išvykus į iš anksto sude-
rintą komandiruotę į užsienio šalį, 
Valstybės pareigūnas ar tarnauto-
jas privalėtų iš ten parvilkti į rajo-
ną bent kelis tos šalies čiabuvius ir 
apgyventini savo teritorijoje, užpil-
dant trūkstamos darbo jėgos spra-
gas, arba pakeičiant nepatikimus, 
nepaklusnius vietinius. Tikiuosi, 
kad anykštėnai bus supratingi ir 
mūsų sodai pavasarį vėl žydės!”

Didžiausias menas valdžioje – išlikti žmogumi
(Atkelta iš 1 psl.)

- Vienas iš valstybės išlikimo 
garantų – kalba. Į lietuvių kalbą 
brukami kitų kalbų žodžiai, tie-
sioginiai vertiniai šiukšlina kal-
bą. Kaip manote, ar po 50 metų 
liksime tauta, kalbančia angliš-
kai, prancūziškai, o gal jau paju-
sime ir kinų kalbos invaziją?

- Nepriklausomoje Lietuvoje 
kalbai saugoti, puoselėti ir tirti su-
kurta visa įstatyminė ir institucinė 
bazė. Turime Valstybinės kalbos 
įstatymą, 1990 m. Lietuvos Respu-
blikos Aukščiausioji taryba įsteigė 
Valstybinę lietuvių kalbos komi-
siją, kuriai pavesta spręsti kalbos 
politikos klausimus, tais pačiais 
metais įkurta Valstybinė kalbos 
inspekcija, kuri kontroliuoja, kaip 
laikomasi valstybinės kalbos var-
tojimo ir taisyklingumo reikala-
vimų valstybės ir savivaldybių 
institucijose, visose įstaigose, or-
ganizacijose, dirba solidi mokslinė 
institucija – Lietuvių kalbos insti-
tutas. 

Bet institucijų veiklos nepakan-
ka. Reikia mūsų visų pastangų. 
Kas lietuviui yra kalba šiandien 
– vertybė, mūsų identiteto dalis, 
valstybės, o tuo pačiu ir laisvės 
ženklas ar tik vargana kelių šimtų 
žodžių ir primityvios struktūros 
buitinio susikalbėjimo priemonė? 
Viskas priklauso nuo to, kiek mes 
identifikuojamės su savo gimtą-
ja kalba. Šiandien ryškėja liūdna 
tendencija – mūsų kalba tolydžio 
skursta, o skurdiname ją patys.

Apmaudu, kad, nepaisant visų 
kalbos sargų pastangų, kalbos su-
sinimas vyksta ir viešojoje erdvėje 
– apgailėtina puskalbė jau atėjo į 
televizijos laidas, atsainus požiūris 
į kalbą, į jos kultūrą persikelia net 
į literatūrą – pakanka pavartyti ne 
vieną pastaraisiais metais išleistą 
(ir net premija apdovanotą) poezi-

jos ar prozos knygą. 
Net kai kurie jaunosios kartos 

kalbininkai mano, kad kalbos tvar-
kymas, jos gryninimas yra perte-
kliniai veiksmai, kad tai panašu į 
policinę priežiūrą, kad tai varžo 
asmens, jo saviraiškos kalbinę 
laisvę, kad kalba ir pati žino, kur 
link jai sukti. Yra tam pritariančių. 
Valstybinės lietuvių kalbos komisi-
jos pirmininkas Audrys Antanaitis 
mano, kad „Didžiųjų kalbos klaidų 
sąrašas“ galėtų būti ne privalomas, 
o tik rekomendacinio pobūdžio. 
Tokiu atveju kelias visoms kalbos 
šiukšlėms būtų atviras. Nereikėtų 
ir tų 50 metų – rezultatas išryškėtų 
greitai.

-Vos keli metai, kai nebedir-
bate mokykloje. Mokėte jaunus 
žmones tada, kai Lietuva dar 
buvo okupuota, matėte ir tuos, 
kurie jau gimė laisvoje šalyje. Ar 
jų supratimas apie laisvę, Tėvy-
nę, kovą už laisvę buvo panašus, 
ar laisvoje šalyje užaugęs žmo-
gus jau turi kitokias vertybes?

- Laisvė yra viena iš amžinųjų 
vertybių. Ji nepavaldi laikui. Ji yra 
tvari. Ji nedingsta, neišnyksta net 
ir tuomet, kai prarandama – už-
gniaužiama priešiškų, nepalankių 
jėgų. Per nelaisvės metus – šim-
tmečius ar dešimtmečius – tautos 
kolektyvinėje pasąmonėje išlieka 
gyvas laisvės provaizdis. Jos il-
gesys neapleidžia žmogaus – tai 
stipriau įsisiūbuodamas, tai pri-
slopdamas, bet anksčiau ar vėliau 
laisvės siekis prasiveržia galinga, 
nesustabdoma jėga. Pakanka pri-
siminti Sąjūdžio laikus – daugybė 
jaunų žmonių buvo jo pirmosiose 
gretose...

Laisvoje šalyje gimęs ir užaugęs 
žmogus laisvę suvokia jau kaip 
duotybę. Laisvė nebėra siekiamy-
bė. Dabar lieka kita pareiga – sau-
goti laisvę. Kiek bus ją saugančių? 

Tiek, kiek bus suvokiančių, kas 
laukia ją praradus. 

Pirmiausia šis suvokimas ugdo-
mas šeimoje. Jį palaikyti padeda 
tautos istorinis pasakojimas, per-
duodamas iš kartos į kartą visais – 
ir laisvės, ir nelaisvės – laikais.

- Kokias vertybes Jums per-
davė tėvai? Ar namie kalbėda-
vo apie laisvę, pagarbą žmogui, 
meilę Tėvynei? Ar ir savo dukras 
auginote patriotėmis?

- Mano manymu, patriotizmas, 
pareiga Tėvynei yra ne kalbėjimas, 
o gyvenimo būdas. Asmens, šei-
mos, visuomenės. Vaikai mokosi 
žiūrėdami į mus, suaugusius, kaip 
ir mes kažkada mokėmės iš savo 
tėvų. Tikiuosi, kad ir mano dukros 
galėtų pasakyti tą patį, ką aš – apie 
savuosius.

Tėvai man buvo autoritetas ir 
pirmieji gyvenimo mokytojai. 
Mokė jie paprastai – savo pavyz-
džiu. Aš iš jų perėmiau pagarbą 
darbui ir teisingam žmogui. Jie 
mane išmokė atkaklumo ir kan-
trybės siekiant tikslo. Svarbiausia 
– parodė, kad gyvenime privalau 
turėti tvirtą stuburą, nesilankstyti 
jokiems valdžios ponams ir būti už 
tiesą. 

Toks buvo kelias – be patriotinių 
frazių – atvedęs į Sąjūdį, o po to ir 
į Laisvę. 

- Praėjo beveik trisdešimt 
metų, kai gyvename laisvoje ša-
lyje. Ar už tokią Lietuvą kovo-
jote?

- Kova už Lietuvą ir dabar tę-
siasi. Valstybės tapsmas yra nesi-
baigiantis procesas. Kokia linkme 
jis vyksta, priklauso nuo daugelio 
aplinkybių. Mes dažniau dėl neiš-
sipildžiusių vilčių ir lūkesčių esa-
me linkę kaltinti valdžią. Aišku, 
kiekviena valdžia daro klaidų. Ne-
klystančių nėra. Bet ar tik ji kalta?

O mes patys? Ką padarėme mes, 
matydami, mūsų manymu, netei-
singus valdžios sprendimus? Tik 
piktinamės ir stebimės – kas tą 
valdžią tokią ir išrinko.

Konstitucijoje pasakyta, kad 
valstybę kuria tauta, t.y. mes visi. 
Mūsų pareiga – civilizuotais bū-
dais kontroliuoti visas valdžias, jų 
vidaus ir užsienio politikos žings-
nius bei reaguoti, kai vyksta kaž-
kas ne taip. Ar visada pasinaudoja-
me šia teise?

Pastaruoju metu politinį šurmulį 
pasaulyje sukėlė Jungtinių Tautų 
Organizacijos „Pasaulinė saugios, 
tvarios ir reguliarios migracijos su-
tartis“, kuria siekiama sudaryti kuo 
palankesnes sąlygas tarptautinei 
migracijai su atitinkamais šalių įsi-
pareigojimais, kurie reikštų dalies 
suvereniteto atsisakymą. Sutarties 
pasirašymas numatytas netrukus, 
gruodžio10 d. Maroke.

Sutarčiai nepritaria ir pasirašyti 
atsisako JAV, Austrija (šiuo metu 
pirmininkaujanti Europos Sąjun-
gos Tarybai), Estija, Australija, 
Vengrija, Lenkija, Izraelis, Šveica-
rija ir kitos šalys. 

Mūsų Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė ir užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius viešai pareiš-
kė, kad palaiko šią sutartį, nors ji 
nesvarstyta nei visuomenėje, nei 
Seime. 

Mūsų, Lietuvos piliečių, pozi-
cija gali būti dvejopa – nieko ne-
žinau, nieko negirdžiu, o jeigu ir 
girdėjau, tai man tas pats, kokios 
pasekmės valstybei bus šią sutar-
tį pasirašius. Arba – ne, man ne 
tas pats, aš reikalauju įgyvendinti 
mano konstitucinę teisę dalyvau-
ti valstybei svarbių klausimų (ši 
sutartis tokia ir yra) svarstyme ir 
sprendime.

Čia tik atskiras pavyzdys. O 
tokių gyvybiškai svarbių klausi-
mų Lietuvos vidaus ir užsienio 

politikoje – ne vienas. Esmė yra 
mūsų, kaip piliečių, pasirinkime 
– rūpi mums šalies ir mūsų pačių 
likimas ar visas savo konstitucines 
galias savanoriškai perleidžiame 
valdžioms, o patys tyliai tūnome 
jų šešėlyje nuo vienų rinkimų iki 
kitų.

- Kokius didžiausius dabarti-
nius Lietuvos skaudulius galėtu-
mėte įvardinti? Dėl ko skauda, 
žiūrint į dabartinę Lietuvos po-
litikos padangę?

- Pirmiausia – tai didžiulė so-
cialinė atskirtis, pakirtusi žmonių 
pasitikėjimą savo valstybe. Perne-
lyg ilgai ji tęsiasi. Dabar pasijuto 
tam tikri pozityvūs poslinkiai, bet 
pakilti iš tokios duobės nėra pa-
prasta.  

Dar vienas skaudulys – nesi-
baigianti emigracija ir ją lydin-
ti demografinė problema. Mūsų 
valdžiai būtų pravartu pasidomėti 
Europos Sąjungos institucijų vis 
baramos Vengrijos patirtimi, šios 
šalies demografijos politika. Prieš 
keletą metų Vengrijos vyriausy-
bė priėmė didelį įstatymų paketą, 
kuriuo keliamas šeimos prestižas, 
stiprinama šeima, teikiant jai įspū-
dingą valstybės paramą, skatinan-
čią gyvenimą kurti savo šalyje. 

Valstybei valdyti reikia tam ti-
krų kompetencijų. Lietuvoje vis 
dar trūksta tikrų valstybininkų, 
turinčių aukštą profesinę, etinę, 
politinę kvalifikaciją ir sąžiningai 
tarnaujančių savo valstybei. Užtat 
per beveik trisdešimt Nepriklauso-
mybės metų sugebėjome užsiau-
ginti gausų biurokratų klaną.

Pamiršta pas mus pagarba žmo-
gui. Valdžios galias pajutęs biu-
rokratas žvelgia į žmogų kaip į 
dėmesio nevertą smulkmę. Susi-
reikšminti atėjus į valdžią – žemos 
prabos ženklas. Didžiausias menas 
– valdžioje išlikti žmogumi.  
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Padėka už rašinius – muziejui 
dovanotos knygos

Šių eilučių autorius – Svėdasų 
krašto (Vaižganto) muziejaus dar-
buotojas – ne kartą vietinėje ir res-
publikinėje spaudoje yra rašęs apie 
veikliąją anykštėnę muziejininkę, 
gimtojo krašto patriotę Oną Se-
delskytę, kurios nuoširdus darbas, 
patriotiški jausmai labai nepatiko 
tuometinei komunistinei valdžiai. 
Pasirodžius publikacijoms, su-
laukta padėkos laiškų iš Šiauliuose 
gyvenančios ir gimtųjų Čekonių 
(Anykščių r. Debeikių sen.) nepa-
mirštančios Palmiros Ivanavičie-
nės, kuriuose būta ir prisiminimų 
apie seserį Onutę, ir įvairios reika-
lingos žurnalisto plunksnai infor-
macijos.

Ir štai, prieš kurį laiką gerbiama 
Palmira pasiūlė Kunigiškių muzie-
jui knygų iš savo sesers sukauptos 
asmeninės bibliotekos. Ir taip šio 
muziejaus fondai pasipildė Vaiž-
ganto, Jono Biliūno, Antano Vie-
nuolio - Žukausko, Juozo Baltušio, 
Balio Sruogos, Ievos Simonaitytės, 
Vinco Mykolaičio-Putino, Eduar-
do Mieželaičio, Šatrijos Raganos, 
Žemaitės, Salomėjos Nėries bei 
kitų lietuvių, o taip pat ir užsienio 
autorių knygomis. Svėdasiškių 
autorių Juozo Tumo-Vaižganto, 

Pirmosios Anykščių muziejaus direktorės 
biblioteka - Svėdasų muziejuje Vytautas BAGDONAS

Šiauliuose gyvenanti Palmira Ivanavičienė Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejui padovanojo 90 
knygų iš savo sesers – pirmosios Anykščių A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus direktorės Onos Sedelskytės (1928-1970) sukauptos asmeninės bibliotekos. 

Nors šviesios atminties Onos Sedelskytės darbinė ir kūrybinė veikla, gyvenimo keliai nebuvo su-
sieti su Svėdasų kraštu, tačiau dovana šiam sodžiaus muziejui tikrai praverčia. 

Juozo Baltušio knygos praturtino 
muziejaus ekspozicijas, kiti leidi-
niai liko muziejaus fonduose ir bus 
panaudojami čia organizuojamoms 
parodoms. Pageidaujantys turi ga-
limybių knygas pasiskaityti. 

Dėmesio verta asmeninė
biblioteka       

Tarp dovanotų knygų yra ir la-
bai įdomių, retų egzempliorių, kai 
kurios paženklintos bibliotekos sa-
vininkės Onos Sedelskytės bei kitų 
asmenų autografais. 

1964 metais Lietuvos Mokslų 
akademijos Lietuvių kalbos ir lite-
ratūros instituto išleistą R.Mikšytės 
knygą „Antano Baranausko kūry-
ba“ ženklina pačios knygos auto-
rės mokslininkės 1965 m. sausio 
19 d. įrašyta dedikacija: „Draugei 
O. Sedelskytei, šauniajai Anykščių 
žemės patriotei“. Įdomu dar ir tai, 
kad šios knygos tituliniame lape 
poeto A.Baranausko fotografija 
įklijuota „aukštyn kojom“. Neži-
nia, ar tokių knygų su leidyklos 
broku buvo išleista daugiau, ar 
tik viena tokia atsitiktinai pateko 
anykštėnei muziejininkei?

Kai kurios knygos O. Sedels-
kytei buvo padovanotos įvairio-
mis progomis. Antai, 1948 metais 
išleisti keturi Žemaitės „Raštų“ 

tomai padovanoti su užrašu: „Onu-
tei, išėjusiai iš mokslo šventovės 
– valstybinio Vilniaus universi-
teto ir žengiančiai į savarankiško 
gyvenimo kelią.“ Knygos do-
vanotos birželio 21-ąją, o metai 
nenurodyti. Tikriausiai, tai buvo 
1952-ieji. Tokią dovaną jai, matyt, 
įteikė bendrakursiai, nes pasirašė: 
„Trejetukas“. 1954 metais išleista 
Salomėjos Nėries „Poezija“ 1955 
metų sausio 24-ąją jai padovanota 
su neįskaitomu parašu, bet gerai 
suprantamu gimtadienio progai 
skirtu tekstu: „Onutei, laimingai 
prabėgtų 27-erių metų proga!” 
Povilo Višinskio „Raštai“ 1964 
m. lapkričio 6 d. padovanoti su 
įrašu: „Proforgei O. Sedelskytei 
Spalio švenčių proga. Direkcija ir 
visuomeninės organizacijos.“ Taip 
tuomet buvo pagerbta valstybinėje 
respublikinėje bibliotekoje dirbu-
si ir profsąjunginei organizacijai 
vadovavusi Ona Sedelskytė. 1970 
metų sausio 21-ąją sveikindami 
su gimtadieniu Teklė ir Viktoras 
dovanotoje Eduardo Mieželaičio 
knygoje „Montažai“ užrašė: „Onu-
te, rašyk ir konkuruok su Mieže-
laičiu“. Deja, nuo tos dienos O. 
Sedelskytei buvo lemta pragyventi 
tiktai nepilną mėnesį...

Nemenką krūvelę dovanotų 
knygų puošia pačios Onos parašas. 
Žodžiais „Studentės Onos Sedels-
kytės“ nurodyta šių knygų priklau-
somybė: 1949 m. išleista K. Kor-
sako „Literatūra ir kritika“, 1947 
m. laidos J. Biliūno „Raštai“, 1942 
metais išleisti Vaižganto „Pragie-
druliai“, 1936 metais „Sakalo” 
bendrovės išleista Liudviko Kon-
dratavičiaus (Vladislovo Sirokom-
lės) knyga „Margis (Margiris)“, 
valstybinės enciklopedijų, žody-
nų ir mokslo literatūros leidyklos 
1948 metais išleistas „Lietuvių 
kalbos rašybos žodynas“. Dauge-
lį kitų knygų irgi ženklina pačios 
asmeninės bibliotekos savininkės 
autografas. 

Beje, „Lietuvių kalbos rašybos 
žodyne“ yra išsaugotas ir Onai 

skirtas lietuviškai bei rusiškai ra-
šytas Lietuvos TSR tarybinių ra-
šytojų sąjungos valdybos vardinis 
kvietimas 1952 metų gegužės 4 
d. 19 val. dalyvauti Vilniaus vals-
tybinio universiteto aktų salėje 
vyksiančiame „įžymiojo lietuvių 
tarybinio rašytojo Petro Cvirkos 
mirties 5-ųjų metinių minėjime“. 
Tas popieriaus lapelis dabar jau 
irgi tik muziejui skirta praeities re-
likvija...   

Svėdasų krašto (Vaižganto) mu-
ziejui, kaupiančiam įvairiausius 
eksponatus, susijusius su kraštiečio 
lietuvių literatūros klasiko, visuo-
menės veikėjo, kanauninko Juozo 
Tumo-Vaižganto vardu, ypač reikš-
mingos būtent šio rašytojo knygos. 
Tokių padovanota bent keletas. 
Tai gana stora, net arti 600  pus-
lapių turinti 1947 metais išleista 
Vaižganto knyga „Vaizdai“, 1957 
metais pasirodęs Vaižganto „Rink-
tinių raštų“ dvitomis, 1933 metais 
Kaune išleistas Šv. Kazimiero 
draugijos leidinys Nr. 558 – Juo-
zo Tumo-Vaižganto „Gyvulėliai. 
Iš Jo raštų“, keturios „Pragiedru-
lių“ knygos, kurios buvo išleistos 
Antrojo pasaulinio karo metais – 
1942-aisiais ir kainavusios po 2,50 
RM (vokiškų reichsmarkių)...

Rajono valdininkams
muziejininkė neįtiko...

Muziejininkė, literatė, kalbinin-
kė Ona Sedelskytė gimė 1928 m. 
sausio 23 d. Čekonyse (Debeikių 
vlsč.). 1947-aisiais baigė Anykščių 
gimnaziją.

Mokykliniais metais išryškė-
jo jos literatūriniai gabumai, tad 
mokytojas rašytojas Antanas Vie-
nuolis-Žukauskas ją paskatino pa-
sirinkti literatūrines studijas. 1947-
1952 metais Vilniaus universitete 
ji studijavo lietuvių kalbą ir lite-
ratūrą, įgijo filologės išsilavinimą. 
1952-1956 metais dirbo biblioteki-
ninke Vilniaus srities viešojoje bi-
bliotekoje, 1956-1958 metais buvo 
Mokslų akademijos Lietuvių kal-
bos ir literatūros instituto mokslinė 
bendradarbė. 

1958-aisiais rašytojo Antano 
Vienuolio-Žukausko našlės Leoka-
dijos Žukauskienės kvietimu atvy-
ko į Anykščius, kur pradėjo dirbti 
pirmąja Antano Baranausko ir An-
tano Vienuolio-Žukausko memori-
alinio muziejaus direktore. Ji toliau 
puoselėjo A.Vienuolio-Žukausko 

prižiūrėtą, tvarkytą Antano Bara-
nausko klėtelę, rūpinosi neseniai 
mirusio A.Vienuolio-Žukausko 
muziejaus kūrimu, rinko muziejinę 
medžiagą ir apie kitus Anykščių 
krašto šviesuolius: Joną Biliūną, 
Liudviką ir Stanislovą Didžiulius, 
Juozą Tumą-Vaižgantą ir kt. 

Kūrybingas ir prasmingas muzie-
jininkės Onos Sedelskytės darbas 
Anykščiuose baigėsi 1960-aisiais, 
nes jos patriotiška veikla, pernelyg 
didelis rūpestis anykštėnų rašytojų 
atminimo įamžinimu, rodomos ini-
ciatyvos nepatikdavo rajono par-
tiniams veikėjams ir šie pastoviai 
stengėsi muziejaus direktorę paže-
minti, įžeisti, nubausti, įskaudinti, 
sumenkinti autoritetą. 

Nuo 1962-ųjų iki gyvenimo pa-
baigos ji gyveno Vilniuje, darba-
vosi bibliotekininke valstybinėje 
respublikinėje bibliotekoje. Suras-
davo laiko dalyvauti dialektologi-
nėse ekspedicijose, rinko žodžius 
lietuvių kalbos žodynui, buvo 
viena iš Lietuvos rašytojų biblio-
grafinio žodyno rengėjų. Rašė ei-
lėraščius, prisiminimus, paskelbė 
nemažai straipsnių profesine bei 
Anykščių krašto tematika „Lite-
ratūroje ir mene“, „Švyturyje“, 
„Jaunimo gretose“, „Kultūros ba-
ruose“, „Bibliotekų darbe“ ir kitur. 
Parašė lyrinę novelę „Vienuolio 
vaikščiotais takais“, kuri buvo pa-
skelbta 1961 metais rinkinyje „Čia 
užaugau“, išleido savo sukurtą 
novelių knygelę „Užuožerių An-
tanukas: vaizdeliai iš A.Vienuolio 
vaikystės“ (1967 m.). (Ši knygelė 
Brailio raštu akliesiems buvo iš-
leista 1977-aisiais, o 2002 metais 
pasirodė papildytas ir pataisytas 
leidimas).

 Laisvalaikiu O. Sedelskytė pieš-
davo, fotografuodavo, mėgo kan-
kliuoti, groti akordeonu.

Amžinojo poilsio – į Tėviškę                         
Mirė ji 1970 m. vasario 19 d. 

Vilniuje, o amžinajam poilsiui at-
gulė šalia savo artimųjų gimtųjų 
Čekonių kapinaitėse. Čekonių kai-
me viena gatvių dabar pavadinta 
Onos Sedelskytės vardu, taip pat 
yra įamžinta ta vieta, kurioje ji 
gimė ir augo, nes gimtoji sodyba 
kolūkmečiu vykusios melioracijos 
metu nebeišliko. 

Prisiminimai apie pirmąją mu-
ziejaus vadovę, kaip ir dera, sau-
gojami Anykščių A.Baranausko ir 
A.Vienuolio-Žukausko memoriali-
niame muziejuje.

Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus veikia Kunigiškių I kaime (nuo 
Svėdasų važiuojama į Rokiškio pusę).

Muziejaus lankymas nemokamas. Lankytojai priimami bet kurią savaitės 
dieną darbo valandomis, iš anksto susitarus tel. (8-682) 33024. 

Prieš daugiau kaip tris dešimtmečius restauravus buvusios Kunigiškių pradžios mokyklos pastatą 
buvo įkurtas kolūkinis muziejus, Atgimimo metais tapęs Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejumi.

Onos Sedelskytės kapas Čekonyse.

Tarp muziejuje sukauptų Vaižganto ir kitų autorių knygų saugo-
ma ir pirmosios Anykščių muziejaus direktorės Onos Sedelsky-
tės asmeninė biblioteka.                                       Autoriaus nuotr. 
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horoskopai

specialistas pataria

Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai. 
Skarda 0,6 - 0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, galvutės 

mūrijimas, skardinimas. 
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.

Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

gimė

Vakarė PAJUODYTĖ,
gimusi 12 05

Nojus RUTAVIČIUS,
gimęs 11 26

AVINAS. Jūsų planuose šią sa-
vaitę - dideli bendri sumanymai. 
Jūs galite išvengti galimų nesuta-
rimų, jeigu tiksliai pasiskirstysite 
įvairias užduotis ir dėl viso pikto 
suplanuosite atsarginius veikimo 
būdus.

JAUTIS. Šią savaitę pagaliau 
turėtumėte suprasti, kad einate 
klaidinga kryptimi. Visiškai ne-
suprantate emocinės problemų 
šeimoje prigimties. Iš to ir kyla 
įvairiausios problemos. Greitai jus 
pasieks žinia, atskleisianti tiesą.

DVYNIAI. Kažkas šią savai-
tę elgsis taip nekorektiškai, kad 
perpildys jūsų kantrybės taurę. 
Pavyzdžiui, galimi nesutarimai su 
partneriu dėl jo finansinio neatsa-
kingumo. Šeimos nariai gali turėti 
problemų, kurių jūs negalite padėti 
išspręsti.

VĖŽYS. Šią savaitę vargu ar 
pavyks nuveikti kokių ypatingų 
darbų. Rutininės pareigos darbe ir 
namuose neleidžia ramiai atsiduo-
ti romantiško flirto malonumams. 
Kantrybės! Jei tinkamai elgsitės, 
geresni laikai netruks ateiti.

LIŪTAS. Būsite nenuoširdus, 
nors ir draugiškai nusiteikęs. Pa-
bandykite išvengti ginčo, kuriame 
bus apeliuojama į jūsų protą ir kur 
kiti pasiskubins atgręžti jums nu-
garą. Neieškokite atpirkimo ožio, 
jei jums nesiseka! Geriau prisipa-
žinkite, kad reikalus sugadinote 
pats vienas ir tik jūsų reikalas yra 
ištraukti vežimaitį iš balos.

MERGELĖ. Daugybė darbų už-
grius jus taip ir nespėjusį tinkamai 
pasiruošti. Pradinius sunkumus 
gali padėti įveikti šeima ar draugai. 
Svajojate apie kelionę į egzotišką 
šalį, bet vargu ar artimiausiu laiku 
šiai svajonei lemta išsipildyti.

SVARSTYKLĖS. Karjera gali 
pareikalauti finansinių aukų ar net 
vertybių korekcijos. Nesiduokite 
išmušamas iš vėžių. Jei paaukosite 
dalį savo laisvės siekdamas padė-
ti kitiems (ypač draugams), jums 
bus keleriopai atlyginta. Šeimoje 
savaitgalį galimi konfliktai ir ne-
sutarimai, bet tai dar nereiškia, kad 
nemylite sutuoktinio...

SKORPIONAS. Savaitės pra-
džioje jus gali išmušti iš vėžių 
netikėtos naujienos. Jums atrodys, 
kad visi jus tyčia erzina ir perse-
kioja. Dabartinėje karštligiškoje 
situacijoje jūsų santūrumas kitiems 
atrodytų patraukliai ir jums išeitų 
tik į naudą.

ŠAULYS. Kažkas kaltas dėl išti-
kusios sumaišties. Tačiau kas? Jūs 
norėtumėte, kad tai būtų kiti, o kiti 
norėtų, kad tai būtumėte jūs? Aps-
kritai elgiatės apsukriai ir žinote 
tiksliai, kaip išvengti klaidų. Sė-

kmė darbe padės išspręsti ir savait-
galį kilsiančias problemas namie.

OŽIARAGIS. Artimieji gali 
pasirodyti pernelyg kritiški jūsų 
atžvilgiu, bet iš tiesų jie tiesiog bus 
atviresni. Savaitgalį savo poelgiais 
galite nustebinti nepakankamai ge-
rai jus pažįstančius.

VANDENIS. Darbe galima 
įtampa - panašu, kad keisis darbo 
režimas ar vadovybė. Šią savaitę 
įvyks sandėris, kurio labai tikėjo-
tės. Nedelsdamas sutikite dirbti pa-
gal šią sutartį. Apskritai šią savaitę 
turite gerų šansų. Galbūt greitai 
nieko panašaus nesulauksite.

ŽUVYS. Šią savaitę žmonės 
jus stebins kaip tik tuo momentu, 
kai jau manysite juos perpratęs. Iš 
nieko nesitikėkite pernelyg daug ir 
pernelyg greitai. Jei nuolat prisi-
minsite savo šeimos vertybes, rei-
kiamu momentu jums nebus sunku 
atsisakyti.

Anykščių socialinės gerovės centras nuo 2018 m. liepos 1 d. pra-
dėjo įgyvendinti projektą ,,Kartu‘‘. Tai Lietuvos Respublikos so-
cialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas, 
kurio tikslas – stiprinti Anykščių rajono šeimų gerovę, ugdant 
savarankiškumą ir gyvybingumą, pagrįstą šeimos narių savitar-
pio pagalba ir atsakomybe. Projektas dar tęsis iki gruodžio 31 d., 
tačiau jau galima pasidžiaugti pasiektais rezultatais.

Jau beveik pusantrų metų cen-
tro darbuotojams analizuojant 
įvairius šeimų atvejus išryškėjo 
dažnos problemos – skyrybos, 
nedarbas, emigracija, krizinis 
nėštumas ar negalėjimas pastoti, 
įvairios konfliktinės situacijos 
šeimose, vaikų auklėjimo pro-
blemos ir dar daug kitų. Jos kar-
tais tampa priežastimis, po ko 
seka priklausomybių problemos, 
smurtas artimoje aplinkoje ir t.t. 
Reikėtų paminėti, jog per pasta-
ruosius daugiau nei du dešimtme-
čius įvyko reikšmingų pokyčių 
šeimos gyvenime Lietuvoje. Vie-
nas iš jų − daug skirtingos sudė-

ties šeimų, gyvenančių kartu. Jei 
sovietmečiu vyravo santuokinės 
šeimos, našlių, išsiskyrusių asme-
nų šeimos, tai šiandien šalia šių 
šeimų yra ir sugyventinių šeimos, 
šeimos, kurios gyvena skirtingose 
valstybėse, kai dalis gyvena Lie-
tuvoje ir dalis užsienyje. Taip pat 
mažėja vaikų, augančių pilnose 
šeimose su abiem biologiniais ir 
susituokusiais tėvais, vis dažniau 
juos augina nesusituokę ar vieniši 
tėvai, dažnai pasitaiko šeimos su 
patėviais ir pamotėmis. 

Atsižvelgdami į pokyčius, turime 
plačiau žiūrėti į šeimos sampratą ir 
visi KARTU stengtis norint susti-

„KARTU“
printi šeimų gerovę. Būtent tam ir 
skirtas projektas ,,Kartu‘‘, kurio pa-
grindinės veiklos – papildomos ne-
mokamos psichologo ir socialinio 
darbuotojo konsultacijos bei dis-
kusijos, siekiant padėti kartu rasti 
problemų sprendimus, atsakymus į 
rūpimus klausimus, išgirsti gyven-
tojų nuomones, patirtis, pasiūly-
mus dėl šeimų gerovės stiprinimo. 
Dėkojame visiems, kurie užsuko 
pasikonsultuoti bei padiskutuoti 
ir kviečiame visus drąsiau praverti 
mūsų duris. Džiaugiamės, jog su-
dalyvauti diskusijose ir pasinau-
doti papildomomis nemokamomis 
specialistų (psichologo, socialinio 
darbuotojo) konsultacijomis spėjo 
daugiau nei 80 asmenų. Artėjant 
projekto pabaigai galima išskirti 
svarbiausius pasiektus rezultatus – 
pagerėjo dalyvių tėvystės įgūdžiai, 
praplėstos dalyvių žinios apie po-
zityvius vaikų auklėjimo metodus, 
pagerėjo gyventojų krizinių situa-
cijų įveikimo įgūdžiai, paskatinta 

projekto dalyvių savitarpio pagal-
ba ir atsakomybė. 

Mums labai svarbi kiekvieno 
nuomonė, nes tik Jūs patys geriau-
siai žinote, ko labiausiai trūksta 
šeimoms ir kaip visi kartu galėtu-
me prisidėti ugdant šeimų savaran-
kiškumą, gyvybingumą, skatinat 
savitarpio pagalbą bei atsakingu-
mą. Kviečiame susisiekti telefonu 
+370 600 99641, el. paštu: asoc-
ger@gmail.com arba atvykti adre-
su: Anykščių socialinės gerovės 
centras, Vilniaus g. 10, Anykščiai. 

Užsak.nr. 1283

Padovanok savo artimajam  
„Anykštos“ ir „Aukštaitiško formato“  
prenumeratą, ir Jus atsimins visus 

metus.  

Kupono teirautis – „Anykštos“ redakcijoje, 
Vilniaus g. 29, Anykščiai,

 tel. (8-381) 5-94-58.

Pasenusių vaistų 
pavojai

Pradėjus siausti peršalimo 
ligoms, dažnas pagalbos pir-
miausia ieško savo namų vaisti-
nėlėje, nes joje paprastai būna 
likę vaistų nuo praėjusio perša-
limo sezono. Turėti svarbiausių 
vaistų namuose iš tiesų svarbu, 
tačiau pasenę vaistai gali atneš-
ti ne naudos, o žalos, ypač jei 
jie laikomi netinkamai.

Namuose laikomus vaistus re-
komenduojama peržiūrėti kas pus-
metį ir patikrinti, ar ant pakuočių 
pažymėta galiojimo data dar nepra-
ėjo. Mamoms, kurios augina ma-
žus vaikus ir namuose turi skystų 
preparatų, vaistų galiojimo terminą 
tikrinti reikėtų dar dažniau. Nesan-
dariai laikomus skystus vaistus 
aplinka gali paveikti greičiau, nei 
nurodyta jų galiojimo data.

Visų vaistų galiojimo laikas skir-
tingas, tačiau trumpiausiai galioja 
skysti preparatai – sirupai, lašai. 
Tokius medikamentus reikėtų su-
vartoti per mėnesį nuo atidarymo, 
nebent ant pakuotės yra nurodyta 
kitaip.

Peržiūrint vaistus, svarbu at-
kreipti dėmesį ne tik į jų galiojimo 
laiką, bet ir konsistenciją, spalvą, 
patikrinti, ar nėra didesnių poky-
čių. O jei vaistai vis dėlto pasenę 
ar pakeitę spalvą, struktūrą, tokių 
preparatų negalima išmesti į šiukš-
liadėžę ar išpilti į kanalizaciją, juos 
reikėtų atnešti ir priduoti į vaistinę 
saugiam sunaikinimui.

Pasibaigusio galiojimo vaistas, 
geriausiu atveju, tiesiog nesuveiks. 
Tačiau gresia ir apsinuodijimai, 
virškinimo sutrikimai. Net ir nesu-
veikęs vaistas gali daryti poveikį 
kepenims, tad neigiamų reakcijų 
būna ir daugiau.

Vaistams įtaką daro ir laikymo 
sąlygos. Dalis žmonių juos laiko 
virtuvės stalčiuose, kiti – vonios 
spintelėse, kur būna nemažai drė-
gmės, ar miegamajame, kad būtų 
po ranka. Tačiau yra tokių prepa-
ratų, kuriuos būtina laikyti šaldy-
tuve, arba, itin dažnu atveju, vaistą 
svarbu laikyti sausai, saugant nuo 
saulės spindulių. Tiksliausią infor-
maciją apie vaisto laikymo sąlygas 
geriausia pasitikrinti informacinia-
me lapelyje arba pasikonsultavus su 
vaistininku.

Pranešimas spaudai
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parduoda

perka J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

Miškus visoje Lietuvoje aukšto-
mis kainomis, atsikaito iš karto, 
apmoka notaro išlaidas, įvertina 
miško kainą.

Tel. (8-687) 71663.

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Brangiai miškus: brandžius, jau-
nuolynus, malkinius. Žemę apau-
gusią krūmais arba  medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir išsi-
kirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Superkame KArveS, 
BUliUS ir TelyčiAS 

„KREKENAVOS 
AGrOFirMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai visoje lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Superkame automobilius. 
Važiuojančius ir nevažiuojančius. 

Išsivežame patys. 
Atsiskaitome vietoje. 

Išrašome reikiamus dokumentus. 
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Perkame
melioracijos grioviuose

esančius krūmus 
ir medžius.

Tel. (8-673) 19696.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus 
visoje Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

KAlĖDiNĖ AKCiJA!!! 
V.Baliūno įmonės skerdykla
Paežerio I k. Panevėžio r. siūlo: 
svilinta lietuviška kiaulienos 
skerdena - TIK 2,10 Eur/kg. 
Kiaulių subproduktų rinkinys TIK 5 Eur!!! 
Perkant vieną bekoną - 
subproduktų rinkinys 0,01 Eur! 
Tel. (8-656) 49074.Kalėdos su “Bajorų žuvimi”!!!

“Bajorų žuvis” ant Jūsų stalo ir 
ne tik šventiniam, bet ir kasdieniam 
stalui.

Siūlome šaldytos, sūdytos bei 
rūkytos žuvies gaminius.

L i n k i m e 
Jums gražių 
ir šiltų
švenčių!!!

Rokiškio r. ŽŪB 
„Audrupio paukštynas“ 
gruodžio 17 -19 dienomis 

nuo 9.00 iki 16.00 val. 
parduos 5 mėn. (jaunas) 

rudas dedekles vištaites. 
Vienos kaina 5 eurai.
Tel.: (8-606) 32240, 

(8-611) 32392

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Veža keleivius į/iš Vilniaus, 
Kauno, Rygos oro uostus, keltą. 
Autobusų nuoma visoms Jūsų rei-
kmėms.

www.skybus.lt, 
tel. (8-699) 68035.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2018 m. gruodžio 20 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonro-

ka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, (8-698) 70127.

Žemės ūkio bendrovė ieško 
mechanizatorių.

Tel. (8-686) 35193.

Veterinarijos farmacininkui (-ei) 
darbui veterinarijos vaistinėje. 
Būtinas veterinarinis išsilavini-
mas. 

Tel. (8-609) 97785.

Kuras

Malkas, sausas skaldytas.
Tel. (8-688) 16462.

Malkas 3 m ilgio, veža miškove-
žiu: alksnis 21 Eur, berzas 25 Eur, 
uosis 30 Eur uz kub. m.

Perka mišką.
Tel. (8-620) 59821.

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trimetres, 
skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

Tel.: (8-611) 34567, 
(8-686) 80994.

Rotacines, diskines šienapjoves, 
lėkštinius skutikus, purkštuvus, 
vagotuvus,  kultivatorius, plūgus, 
bulvių sodinamas, kasamas, kt.

Tel. (8-612) 57075.

UAB „Anykščių matininkas“ darbuotojai 2018-11-05 atliko žemės sklypo ka-
dastrinis Nr. 3484/0004:83, esančio   Gilvydžių k. 9, Viešintų sen. Anykščių raj., 
kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo 
sklypo kad. Nr. 3484/0004:89 savininkus dėl bendros sklypų ribos suderinimo 
10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje. 

2018-12-07  atliko  žemės sklypo projektinis. Nr. 432-5, esančio Užuraisčių k., 
Traupio sen., Anykščių raj.,  kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau 
nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr. 3438/0002:488   savininkę dėl bendros 
sklypų ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.

2018-12-21  14.30 val. atliks žemės sklypo proj. Nr. 447, esančio Nakonių 
k., Troškūnų sen., Anykščių raj. kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti į 
matavimus žemės sklypų kad. Nr. 3480/0002:84 ir Nr. 3480/0002:85  savininką 
dėl bendros sklypų ribos suderinimo. Kontaktinė informacija: J. Biliūno g. 4-8, 
Anykščiai, tel. (8-615) 52931.

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės sklypą. 
Žinantys siūlykite įvairius varian-
tus, ypač domina žemės sklypai. 
Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

Automobiliai

Brangiai - įvairius automobilius, 
gali būti daužti ar nevažiuojantys, 
pasiima patys, atsiskaito vietoje.

Tel  (8-646) 17715.

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, su-
tvarko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Gyvuliai

Agentas Algirdas – veršelius. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.  

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

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

-5

-3

sprintas

anekdotas

gruodžio 18-21 d. - priešpilnis.

mėnulis

šiandien

gruodžio 20 d.

gruodžio 21 d.

gruodžio 19 d.

vardadieniai

Gracijonas, Girdvilas,
Eivilė, Gracijus.

Rufas, Urbonas, Gerdvilas, 
Rimantė, Darijus.

Dominykas, Daugardas, 
Gražvilė, Teofilis.

Norgaudė, Girenė, Tomas.

Prieš naujuosius metus vairuo-
toją sustabdo kelių policininkai.

-Papūskite.
Vairuotojas papučia.
-Betgi jūs visai negėrėte!
-Na, taip...
-Be reikalo, pas mus naujame-

tinės nuolaidos...

***

-Aš viską žinau,- pasakė „Vi-
kipedija“.

-O pas mane viską galima ras-
ti,- pasigyrė „Google“.

-O aš pasaulyje- pats svarbiau-
siais,- pareiškė Internetas.

- Nagi, nagi...,- tyliai sušnibž-
dėjo Elektra.

***

Vyrukas geria bare ir guodžia-
si draugeliui:

– Žmona man neištikima…
– Iš kur žinai?
– Vakar nenakvojo namie. 

Sakė, kad nakvos pas geriausią 
draugę, atseit egzaminams ruo-
šiasi…

– Na, tai gal taip ir buvo?
– Nė velnio, pas tą draugę na-

kvojau aš, jos ten nebuvo.
***

Moišė prašosi priimamas į par-
tizanų būrį. Būrio vadas pažada 
su sąlyga, jei jis išplatins pluoštą 
atsišaukimų. Kai po geros sa-
vaitės Moišė sugrįžta, vadas jo 
klausia:

- Kur taip ilgai buvai dingęs?
Ištraukęs iš kišenės saują ban-

knotų, Moišė atsako:
- Tai, kadgi ir prekę jūs man 

įbrukot.

„Briedžio pėdsakais“
Raimondas GUOBIS

Svėdasų jaunieji šauliai jubiliejinius Lietuvos šimtmečio metus užbaigė  prasmingu žygiu „Brie-
džio pėdsakais“, kuriuo prisiminė ir pagerbė pirmąjį šio krašto partizanų junginių kūrėją, „Žalgi-
rio“ būrio vadą Povilą Baroną-Briedį ir paminėjo Lietuvos kariuomenės šimtmetį.

Švelniai pabarstytais baltučiu 
sniegu, tvirtai gruodo sukaustytais 
laukais, vieškeliais ir miško take-
liais iškeliavome tuoj po vidurdie-
nio. Nemenkas linksmuolių būrys 
kartu su mokytoja Regina Žvir-
bliene, visas tuzinas ir dar priekyje 
žengiantis keliavedys. Mažytė tris-
palvė voros priekyje, tvirta lazdy-
no lazda, šventame miške iškirsta, 
keliavedžio rankoje ir nuotykių pa-
jauta širdyse. 

Pro ištuštėjusį „Pentagono“ gy-
vulių ūkį, jaunu pušynu, užsukant 
į egzotiškais rašmenimis išmar-
gintais akmenų paminklais apkai-
šytus žydų kapus, pro Miliūniškio 
vienkiemius, keistus, nematytus 
vandens valymo įrenginius, šuli-
nio rentinį su paslėptais mėlynais 
batais, nusileidome į platų Vasin-
tos upelio slėnį. Smagiai virvančią 
tėkmę peržengėme dviem lieptais, 
kilome į Palaukiškių kalną, ant jo 
stūksojo neįprastai mėlynos spal-
vos namas. Pasukome per suartas 
dirvas, gėrėjomės didžiuliu pamiš-
kio sodybos sodu, mėginom ledo 

stiprumą žemkenčių želmenimis 
žaliuojančioje dirvoje, trumpam 
žengėme paplente, po to, ties Šla-
piašiliu, perėjome greitkelį, judė-
jome smėliakeliu pro Ralickienės 
pušynėlį jau didžiojo Butėnų kai-
mo žemėmis, pro Galinio ežerėlį, 
kairėje palikdami Šv. arkangelo 
Mykolo figūrą, stūksantį pamin-
klą Butėnų partizanams. „Barono 
viloje“, jos kieme stabtelėję prisi-
minėme šioje vietoje buvusią vado 
P. Barono-Briedžio sodybą, jo žūtį, 
jo kalėjimų ir tremties vargus paty-
rusių artimųjų bei net penkių sūnų 
likimus. 

Žvelgėme į tolumose besiganan-
čius elnius, stogastulpį kalvoje, 
akmenų sodą. Suradome didžiojo 
Butėnų kaimo partizanų bunke-
rio vietą, nepaprastai ilgą tunelį 
menančią griovą, bei vis dar gilią 
slėptuvės duobę. Klaidžiais ir sma-
giais miško keleliais paslydinėda-
mi išėjome prie Janulio piramidės, 
mažojo vėjo malūno. 

Dar kartą plačiu tiltu peržengė-
me Vasintos upelę ir plačiu Sausa-

laukės lygumų vieškeliu, sparčiu 
žingsniu pasiekėme iš tolo mus 
baltu varpinės bokštu pasitinkan-
čius Svėdasus. 

Trys valandos kaitinančio sma-
gumo, beveik keturiolika tūks-
tančių metrinių žingsnių, puikus 
krašto ir istorijos pažinimo pliūps-
nis, skatinantis naujiems pagarbios 
atminties žygiams.

Mažytė trispalvė, lazdyno lazda ir žygio smagumas...

Stabtelėjimas žiemkenčiais žaliuojančiuose Palaukiškių laukuose.

Visi žygio dalyviai pasirašė 
istoriniame lape...

Plaukimas. Kinijoje vykusia-
me pasaulio plaukimo čempiona-
te trumpajame 25 metrų baseine 
anykštėnas Giedrius Titenis nepa-
teko nei į vienos rungties pusfinalį 
– 50 m krūtine plaukime jis finišavo 
32-as, 100 m krūtine - 23-as, 200 m 
krūtine - 26-as. 

Biatlonas I. Šveicarijoje vyku-
siose Tarptautinės biatlono sąjun-
gos jaunimo taurės varžybose gerą 
rezultatą pasiekė anykštėnas Linas 
Banys. Perspektyvus sportininkas 
15 km nuotolyje individualiose 
lenktynėse, šaudykloje suklydęs 
du kartus, tarp 130 dalyvių finišavo 
penkioliktas.

Biatlonas II. Austrijoje vykstan-
čio pasaulio biatlono taurės antrojo 
etapo vyrų estafetėje 4x7,5 km se-
kmadienį Lietuvos atstovai Tomas 
Kaukėnas, Karolis Dombrovskis,  
anykštėnas Vytautas Strolia ir Dei-
vidas Demkovas užėmė paskutinę – 
25-ąją – vietą. 10 km sprinto lenk-
tynėse V.Strolia užėmė 65-tą vietą.

Krepšinis I. RKL B diviziono 
varžybose Anykščių KKSC „El-
mis“ penktadienį Vilniuje 74-71 
įveikė „Rytas-2“ ekipą, o šeštadie-
nį namuose 61-59 nugalėjo Prie-
nų KKSC komandą. Penktadienį 
T.Jodelis pelnė 20, Ž.Žiukas - 16 
taškų. Šeštadienį Ž.Žiukas įmetė 
19 taškų, atkovojo 10 kamuolio 
ir surinko 31 naudingumo balą. 
D.Radžiūnas pelnė 14 taškų ir atko-
vojo 13 kamuolių. RKL B diviziono 
B pogrupyje Anykščių KKSC „El-
mis“ užima 7-ąją vietą (7 pergalės, 
5 pralaimėjimai).

Krepšinis II. Gruodžio 16 die-
ną „Nykščio namų“ arenoje buvo 
sužaisti trečiojo Anykščio rajono 
krepšinio pirmenybių turo mačai. 
Įdomiausioje dvikovoje jėgas iš-
bandė vien pergales iki tol sky-
nusios „Cosmos“ ir „Svėdasų“ 
komandos. Susitikime netrūko 
aistrų, tačiau „kosmonautai“ gana 
nesunkiai 88:72 privertė pasiduoti 
svėdasiškius, kurių neišgelbėjo ir 
32 P.Martinonio pelnyti taškai. Ke-
tvirtasis ARKL turas bus žaidžia-
mas sausio mėnesio pradžioje. Re-
zultatai: „Cosmos“ (G.Šniaukštas 
20, G.Žiukas 16) – „Svėdasai“ 
(P.Martinonis 32, I.Gutmanas 11) 
88:72, „Teradenta“ (D.Radžiūnas 
19, R.Pavilanskas 17) – „Troškū-
nai“ (D.Kadžionis 15, V.Peleckas 
14) 62:55, „Taifūnas“ (T.Bagdonas 
20, T.Jodelis 19) – „Cerrol“ 
(E.Šlaitas 32, T.Laurinavičius 14) 
77:66, AKKSC (L.Maskvytis 14, 
K.Motiejūnas 10) – „Traupis“ 
(J.Valiūkas 43, J.Vasiliauskas 22) 
45:126. Turnyrinė lentelė: 1. 
„Cosmos“ 3-0 +105, 2. „Svėdasai“ 
2-1 +35, 3. „Taifūnas“ 2-1 +10, 4. 
„Teradenta“ 2-1 -9, 5. „Troškūnai“ 
1-2 +63, 6. „Cerrol“ 1-2 -19,  7. 
„Traupis“ 1-1 +28, 8. „Tauras“ 0-2 
-60, 9. AKKSC 0-2 -153.

Krepšinis III. Jaunosios Anykš-
čių krepšininkės iškovojo dar vieną 
pergalę MKL U-14 pirmenybėse. 
Rūtos Meliūnienės auklėtinės Vil-
niuje 73:35 nugalėjo vietos ko-
mandą. Svečiuose žaidusios ekipos 
gretose pasižymėjo Goda Bekintytė 
(20 tšk.), Samanta Esmantaitė (16), 
Smiltė Drevinskaitė (16). Po per-
galės komanda įsiamžino su garsiu 
krepšininku Kšištofu Lavrinovičiu-
mi bei nuvyko prie miesto Kalėdi-
nės eglės.


