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Vasario 24 dieną

Anykščių kartodrome

vyks Lietuvos kartingo

žiemos taurės V etapas.

Varžybų pradžia 11 val.

RENGINYS. Vasario 21 d., 
ketvirtadienį, 17.30 val. Koplyčio-
je – Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centre Poeto Povilo Kulvinsko 70-
mečio jubiliejinis vakaras „Moti-
nai, Mylimai, Lietuvai“. Renginys 
nemokamas!

Pratybos. Vasario 23-24 d.d. 
Anykščių rajone planuojama vyk-
dyti Lietuvos kariuomenės Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 505 
pėstininkų kuopos pratybas. Pra-
tybų metu bus naudojami ginklai. 
Imitaciniai šaudmenys, dūminiai 
ir garsiniai užtaisai naudojami ne-
bus.

Gaisrai. Vasario 14 dieną 06.47 
val. Anykščiuose, Liudiškių gatvė-
je, metaliniame konteineryje degė 
šiukšlės. Kurklių seniūnijos Kur-
klių II kaime namo kamine užidegė 
suodžiai. Kol atvyko ugniagesiai, 
suodžiai jau buvo išdegę.Vasa-
rio 15 dieną Anykščių seniūnijos 
Vikonių kaime, Kaštonų gatvėje, 
gyvenamajame name su mansarda 
prie dūmtraukio užsiliepsnojo me-
dinė perdanga. Išdegė ir išardyta 
4m² medinės perdengos, apdegė 
12m² stogo konstrukcijos. Vasario 
16 dieną Traupio seniūnijos Sur-
daugių kaime degė ūkio paskirties 
pastatas. Atvykus ugniagesiams,  
akmeninis pastatas buvo bebai-
giantis sudegti, skardinis stogas 
buvo įkritęs. Išdegė pastato vidus.

Šauliai. Anykščių rajono polici-
jos komisariato pareigūnai Vasario 
16 – ąją paminėjo  šaudymo varžy-
bomis. Varžybose iš viso dalyvavo 
15 komandų. Pirmąją  komandinę 
vietą varžybose užėmė Anykščių 
rajono savivaldybės komanda,  
antrąją – KASP 505 kuopos ko-
manda, trečiąją – Anykščių rajono 
policijos komisariato Veiklos sky-
riaus 1-oji komanda.  Asmeninėje 
įskaitoje taikliausi buvo šaudant 
pistoletu – KASP 505 kuopos ko-
mandos atstovas Remigijus Ma-
čionis, šaudant šautuvu su atviru 
taikikliu – Anykščių šaulių 1-osios 
komandos atstovas Matas Pabarš-
ka, šaudant šautuvu su optiniu tai-
kikliu – Anykščių rajono savival-
dybės komandos atstovas Renatas 
Seniūnas.

Nuo Ūdrio arijos iki Širvio Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį, vasario 16-ąją, Anykščių mieste ir seniūnijose šurmuliavo šventiniai renginiai. Kovo 3-iosos rinkimams besiruošiantys 
politikai stengėsi spėti į kuo daugiau renginių, pasirodyti kiek įmanoma didesniam rinkėjų ratui. 

4 psl.Vasario 16-osios Akto signataro Stepono Kairio brolio anūkė Birutė Žukauskienė gyvena gimuosiuose Užunvėžiuose.

Mindaugo gatvės gyventojai 
įveikė valdžią Vakar, vasario 18-ąją, per 20 Anykščių Mindaugo gatvės gy-

ventojų susirinko į daugiabučių kiemą ir apsigynė nuo požeminės 
atliekų konteinerių aikštelės. Gyventojai, sužinoję, kad atvažiuoja 
technika rausti duobių, automobiliais užtvėrė privažiavimą ir ra-
jono valdžios atstovams teko važiuoti į vietą aiškintis situacijos.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

3 psl.
Rajono valdžiai susitikime su Mindaugo gatvės gyventojais ats-
tovavo Anykščių savivaldybės adminsitracijos direktoriaus pa-
vaduotojas Ramūnas Blazarėnas bei Bendrojo ir ūkio skyriaus 
vedėjas Algirdas Žalkauskas.

Pagal pirminį planą atliekų konteineriai turėjo 
būti įkasti skalbinių džiovyklos vietoje.

Įteikti 
paskutiniai 
Šimtmečio 
anykštėnų 
ženkleliai 

2 psl.

Noras atstatydinti administracijos 
vadovus – logiškas žingsnis 

Juozas RATAUTAS, anykštėnas:
...„Politikų leksikoje pasta-

ruoju metu atsirado nauja fra-
zė – ,,alternatyvūs faktai“...

3 psl.

Iš Anykščių 
išvažiavęs 
jaunimas 
nepamiršta savo 
kraštiečių

8 psl.
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spektras

Temidės svarstyklės

Muštynės. Vasario 15 dieną, 
apie 13.00 val,. Anykščiuose, S. 
Neries g., A. Baranausko moky-
klos teritorijoje, sumuštas nepil-
nametis (g. 2002 m.).Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Vagystė. Gautas moters (g. 
1963 m.), gyvenančios  Anykščių 

seniūnijos  Šlavėnų kaime pareiš-
kimas, kad vasario 16 dieną  apie 
18 val. įsibrauta į sodybą Skiemo-
nių seniūnijos  Aniūnų kaime. Pa-
vogti senoviniai pinigai, auksinės 
dantų karūnėlės, viskio butelis.  
Padaryta žala tikslinama. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Motociklas. Gautas vyro (g. 
1980 m.), gyvenančio  Kavars-
ko seniūnijos Svirnų II kaime, 

pareiškimas, kad iš kiemo buvo 
pavogtas neregistruotas keturratis 
motociklas YAMAHA GRIZZLY 
450 IRS A. Padaryta 5000 eurų 
turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Smurtas. Vasario 15 dieną,  
apie 13.00 val., namuose Anykš-
čiuose, Pakrantės g., konflikto 
metu neblaivus (nustatytas 1,89 
prom. girtumas) vyras (g. 1966 

m.) smurtavo prieš motiną (g. 
1938 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir užda-
rytas į areštinę.

Mirtis. Vasario 17 dieną,  apie 
16.00 val., savo namuose Svėdasų 
seniūnijos Vaitkūnų kaime, Vait-
kūnų g., rastas moters (g. 1947 m.) 
kūnas be išorinių matomų smurto 
žymių. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas mirties priežasčiai nustatyti.

Renginį pradėjo Anykščių rajo-
no savivaldybės administracijos 
Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus vyriausioji specialis-
tė Audronė Pajarskienė, trumpai 
apžvelgusi per Šimtmečio metus 
Anykščių rajone vykusius rengi-
nius, organizuotus Savivaldybės.

Vėliau renginio „vairą“ perėmė 
Anykščių kultūros centro direkto-
rės pavaduotoja Vilma Paulaus-
kaitė,  perskaičiusi visų Šimtme-
čio ženklu apdovanotų anykštėnų 
pavardes. Tylos minute buvo pa-
gerbtas pernai lapkričio mėnesį 
miręs istorikas, profesorius, taip 
pat Šimtmečio anykštėnas Anta-
nas Tyla.

Penktadienį tautinėmis juosto-
mis ir ženkleliais buvo apdovanoti 
šie asmenys: Virginija Pažėrie-
nė – gydytoja, Dalia Kazlauskie-
nė – gydytoja, Sigitas Kinderis 
– miškininkas, Žilvinas Ovsiukas 
– treneris, sporto organizatorius, 
Valdutė Vilimienė – ilgametė 

Įteikti paskutiniai Šimtmečio anykštėnų ženkleliai 
Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt
Vasario 15 dieną, penktadienį, Anykščių kultūros centre vyko baigiamasis Šimtmečio anykštėnų 

pagerbimo renginys. Nors į  jį buvo kviesti atvykti visi ženklelius gavę anykštėnai, kultūros centro 
salė buvo pustuštė.

Atsiimti Šimtmečio anykštėno 
ženklelio į Anykščius atvyko 
ir Kalifornijoje (JAV) gyve-
nantis profesorius Algirdas 
A. Avižienis.  

UAB „Anykščių vandenys“ meis-
trė, Jūratė Uselienė  – šokių ko-
lektyvų vadovė, Algirdas Ananka  
– treneris, sporto organizatorius, 
Regina Pilkienė  – visuomeninin-
kė, ilgametė Skiemonių mokyklos 
mokytoja ir vadovė, Aldona Šir-
vinskienė  – literatė, fondo „Bal-
tasis balandis“ pirmininkė, Janina 
Savickienė  – visuomenininkė, 
kultūros darbuotoja, Marija Gelbū-
dienė  – medikė, ilgametė Troškū-
nų ambulatorijos darbuotoja, Lina 
Bekerienė  – keramikė, Teresė Pil-
kauskienė – ilgametė Anykščių vai-
kų bibliotekos bibliotekininkė, Al-
girdas A. Avižienis  – profesorius, 
Anykščių garbės pilietis, Giedrius 
Titenis – sportininkas, plaukikas, 
Vytautas Strolia – sportininkas, 
biatlonininkas; Osvaldas Janonis 
- profesorius, literatūros projektų 
iniciatorius, knygų autorius.

Portale anyksta.lt pasirodė ko-
mentarai, jog Savivaldybė „su-
simaišė“ ir du kartus Šimtmečio 

anykštėno ženklu apdovanojo vi-
suomenininkę, kultūros organiza-
torę Bronę Lukaitienę. Jai šį ženklą 
buvo nuspręsta įteikti liepos mėne-
sį, prie Puntuko akmens minint la-
kūnų S. Dariaus ir S. Girėno skry-
džio per Atlantą 85-ąsias metines. 
Tačiau tąkart ji neatvyko į renginį, 
tad buvo nuspręsta jį įteikti pakar-
totinai, tačiau ir penktadienį B. Lu-
kaitienė renginyje nepasirodė.

Šimtmečio anykštėno ženklus 
įteikė Anykščių rajono vicemeras, 
laikinai einantis mero pareigas Si-
gutis Obelevičius. Beje, renginyje 
dalyvavo ir nuo pareigų laikinai 
nušalintas meras Kęstutis Tubis. Į 
sceną jis nelipo, šventę stebėjo iš 
salės. 

Po oficialios dalies scenoje pasi-
rodė Lietuvos kultūros centrų vado-
vų choras, susirinkusius džiuginęs 
ne tik dainomis, bet ir demonstravęs 
Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalki-
jos, Dzūkijos ir Mažosios Lietuvos 
tautinius kostiumus. 

O paskutinį Šimtmečio anykš-
tėno ženklelį per Vasario 16-osios 
minėjimą prie paminklo Laisvei 
gavo Pasaulio anykštėnų bendrijos 
pirmininkas, profesorius Tomas 
Ladiga. 

Gripas. Lietuvoje sergamumas 
gripu ir ūminėmis viršutinių kvė-
pavimo takų infekcijomis (ŪVK-
TI) mažėja. Nacionalinio visuo-
menės sveikatos centro (NVSC) 
duomenimis, sergamumo rodiklis 
praėjusią savaitę buvo 121,3 atve-
jo 10 tūkst. gyventojų. Palyginti 
su ankstesne savaite, šis rodiklis 
siekė 159,5 sergančiųjų 10 tūkst. 
gyventojų. Didžiausias sergamu-
mas išlieka Klaipėdos apskrityje 
(148,0 atvejų 10 tūkst. gyventojų), 
mažiausias – Utenos apskrityje 
(78,4 atvejai 10 tūkst. gyventojų). 
Kaip BNS informavo Užkrečiamų 
ligų ir AIDS centras, mirusiųjų 
nuo gripo ir jo komplikacijų išlie-
ka 20.

Renta. Justui Vincui Paleckiui 
ketinama skirti signataro rentą. 
Pagal Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos parengtą projektą, 
renta J. V. Paleckiui būtų skiriama 
atbuline data, nuo vasario 5 die-
nos. Tam dar turės pritarti Vyriau-
sybė. Signataro valstybinės rentos 
dydis yra 38,79 proc. Seimo nario 
pareiginės algos per mėnesį, ji 
šiuo metu viršija 2 tūkst. prieš mo-
kesčius. J. V. Paleckis 1990 metais 
išrinktas į Aukščiausiąją Tarybą, o 
1990-ųjų kovo 11-ąją tapo Lietu-
vos Nepriklausomos akto signa-
taru.

Kandidatas. Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos-Krikščioniškų 
šeimų sąjungos vadovas europar-
lamentaras Valdemaras Tomaševs-
kis pirmadienį pateikė dokumen-
tus registruotis prezidento rinkimų 
politinės kampanijos dalyviu, BNS 
patvirtino Vyriausiojoje rinkimų 
komisijoje (VRK). VRK pirma-
dienį baigia registruoti prezidento 
rinkimų politinės kampanijos da-
lyvius. Neužsiregistravusieji poli-
tinės kampanijos dalyviais negalės 
teikti pareiškinių dokumentų dėl 
kandidatavimo.

Panaikino. Vyriausioji rinki-
mų komisija (VRK) pirmadienį 
panaikino dar trijų kandidatų sa-
vivaldos rinkimuose neliečiamy-
bę: Visagino merės Dalios Štrau-
paitės, Panevėžio miesto tarybos 
nario Vitalijaus Satkevičiaus ir 
Jurbarke kandidatuojančio Algir-
do Mačiulaičio. Lietuvos laisvės 
sąjungos (liberalų) kandidatės į 
Visagino merus, dabartinės mies-
to vadovės D. Štraupaitės teisinį 
imunitetą panaikinti prašė Pane-
vėžio apygardos teismas. Teismas 
nagrinėja bylą, kurioje D. Štrau-
paitė kaltinama kyšininkavimu, 
piktnaudžiavimu ir dokumentų 
klastojimu.

Rinkimai. Dėl savivaldybių 
tarybų narių mandatų varžysis 
244 teisti kandidatai, tai sudaro 
beveik 2 proc. visų rinkimuose 
dalyvaujančių politikų. Iš 411 
kandidatų į merus teisti yra 23 – 
5,6 proc. visų kandidatų, skelbia 
kandidatų duomenis išanalizavu-
si Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK). Daugiausia – 39 – teistų 
kandidatų iškėlė Darbo partija, 
Lietuvos socialdemokratų partija 
– 35, Lietuvos valstiečių ir žalių-
jų sąjunga – 27. Tėvynės sąjunga-
Lietuvos krikščionys demokratai 
savo gretose turi 24 teistus kandi-
datus, partija „Tvarka ir teisingu-
mas“ – 19, Lietuvos socialdemo-
kratų darbo partija – 17, Lietuvos 
laisvės sąjunga (liberalai) – 11, 
Liberalų sąjūdis – 10.

Laikinoji Anykščių turizmo ir verslo informacijos 
vadovė įtariama įstatymų pažeidimu
Anykščių rajono savivaldybės Kontrolės komietatas, kurios pir-

mininkas yra Anykščių rajono tarybos narys, socialdemokratas 
Dainius Žiogelis, kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisi-
ją, prašydamas įvertinti Anykščių turizmo ir verslo informacijos 
centro laikinosios direktorės Kristinos Beinorytės elgesio atitiktį 
Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 
įstatymo reikalavimams. K.Beinorytė laikinai Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centrui pradėjo vadovauti 2017 metais, ta-
čiau privačiųjų interesų dekalaraciją pateikė tik šių metų sausio 
18 dieną.

Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centras yra perkančioji 
organizacija, vykdanti viešuosius 
pirkimus. Nuo 2018 metų pradžios 
deklaruoti privačiuosius interesus 
pagal įstatymus būtina viešojo pir-
kimo komisijos nariams ir asme-

nims, kuriuos perkančiosios organi-
zacijos vadovas yra paskyręs atlikti 
supaprastintuosius pirkimus. 

Vyriausioji tarnybinės etikos ko-
misija konstatavo, kad privačiųjų 
interesų deklaracijų tvarkymo in-
formacinėje sistemoje yra pateikta 

tik vienintelės K.Beinorytės priva-
čių interesų deklaracija,   duomenų 
apie Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centro darbuotojus, vyk-
dančius pirkimus, nėra.

Vyriausioji tarnybinės etikos ko-
misija, reaguodama į Anykščių ra-
jono savivaldybės Kontrolės komi-
teto kreipimąsi, Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro laikinają 
direktorę K.Beinorytę įpareigojo 
dėl esamos situacijos įstaigoje pa-
siaiškinti, o laikinasis Anykščių ra-
jono meras Sigutis Obelevičius bei  
Anykščių rajono savivaldybės Kon-
trolės komitetas   dėl šių aplinkybių 
pavestas atlikti tyrimą ir pateikti 
išvadas,  ar laikinoji Anykščių tu-
rizmo ir verslo informacijos centro 
direktorė K.Beinorytė  nepažeidė 
įstatymų, reguliuojančių privačiųjų  

interesų deklaravimą.
K.Beinorytė laikinąja Anykščių 

turizmo ir verslo informacijos cen-
tro direktore paskirta 2017 metų 
rudenį, kai nuspręsta į vieną įstaigą 
sujungti Anykščių verslo informaci-
nį ir Anykščių turizmo informacijos 
centrą. Ji pakeitė nuolatinę Anykš-
čių turizmo informacijos centro 
direktorę Vilandą Reikalienę, rug-
pjūčio mėnesį išėjusią  į motinystės 
atostogas. K.Beinorytė iki tol trejus 
metus dirbo šiame centre turizmo 
specialiste.

K.Beinorytė savivaldos rinki-
muose yra įrašyta į korupcija įtaria-
mo ir dėl to nuo pareigų nušalinto 
Anykščių rajono mero Kęstučio Tu-
bio visuomeninio rinkimų komiteto 
sąrašą.

-ANYKŠTA

L.Dapkienė ,,Anykštai” pa-
sakojo, kad keletą savo darytų 
nuotraukų pernai nusiuntė savai-
tračiui ,,Žaliasis pasaulis”, kuris 
buvo paskelbęs konkursą ,,Gam-
tos fotografija 2018”. 

Moteris džiaugėsi sužinojusi, 
kad jai šiame konkurse už foto-
grafijos darbus buvo skirta tre-
čioji vieta. 

Trims konkurso prizininkams 
konkurso „Gamtos fotografija 
2018” vertinimo komisija bei 

Gamta mokslų diplomo nereikalauja
,,Anykštos” laikraščio bendradarbė, portalo anyksta.lt rubrikos 

,,Gamtos knyga” autorė  Lina Dapkienė tapo konkurso ,,Gamtos 
fotografija 2018” laureate.

„Žaliojo pasaulio” redakcija 
skyrė savaitraščio prenumeratą 
visiems likusiems šių metų mė-
nesiams.

,,Niekada nesu lankiusi jokių 
fotografijos kursų. Rašau „Gam-
tos knygą” vaizdais: jokio foto-
grafijos diplomo Gamta nereika-
lauja – čia jo tiesiog nė nereikia. 
Pamenu,  rašydama magistro dar-
bą „Lietuvos kultūros veikėjų ir 
politikų sakytinės kalbos lygina-
moji analizė”, vėliau dar ir ilgo-

kai  po studijų, girdėdavau visas 
pašnekovų kalbos kultūros klai-
das, o turinį - tik tarp kitko. Tad 
jei ir įžvelgia kokių klaidų pro-
fesionalūs fotografai, žiūrėdami į 
mano darytas nuotraukas, atsaky-
čiau taip: Gamta nesukūrė savo 
grožio mokslų ir nereikalauja iš 
manęs fotografės diplomo – ji 
leidžia man mėgautis tuo, ką da-
rau, visu 100 procentų, nesukant 
galvos dėl  klaidų, o juo labiau – 
dėl politikos”, - apie savo pomėgį 
fotografuoti gamtos vaizdus sakė 
L.Dapkienė.

-ANYKŠTA

Kavarsko seniūnijos gyven-
toja Lina Dapkienė įsitikinu-
si, kad fotografuojant gamtą 
fotografijos mokslų diplomas 
nereikalingas.



SITUACIJAIŠ ARTI 

  
2019 m. vasario 19 d.

komentarai

IŠ ARTI

komentarai Noras atstatydinti administracijos vadovus – 
logiškas žingsnis 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos opozicinių partijų( liberalų, socialdemokratų ir „vals-
tiečių“) frakcijų atstovai vasario 11-ąją užregistravo pareiškimą, kuriuo reikalauja atstatydinti 
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorių Audronių Gališanką ir jo pavaduotoją 
Ramūną Blazarėną. Tarybos posėdis, kuriame bus balsuojama dėl šių asmenų atstatydinimo, turė-
tų vykti per dvi savaites nuo pareiškimo registravimo. 

Beje, tiek A. Gališanka, tiek R. Blazarėnas yra laikinai nuo pareigų nušalinto, kyšio ėmimu įta-
riamo Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio komiteto „Anykščių krašto labui“ sąrašo į rajono 
tarybą nariai.

Pašnekovų klausėme, ar toks opozicijos žingsnis nėra pasinaudojimas palankia proga parodyti 
opozicijos vienybę ir nepasitikėjimą mero komandos nariais? O gal tai politiniai žaidimai prieš 
rinkimus? Ar protinga keisti administracijos vadovus likus mažiau nei mėnesiui iki rinkimų pra-
džios?

Administracijai 
vadovauja
žmonės be idėjų

Romaldas GIŽINSKAS, buvęs 
Anykščių rajono savivaldybės ta-
rybos narys:

- Opozicija visada daro protin-
gai, tačiau šiuo atveju – „neper-
šokęs upelio, nesakyk op“. Prieš 
skelbiant tokius dalykus, viduje 
reikia susiderinti visus klausimus. 
Aš irgi buvau Tarybos nariu, visko 
buvo ir pas mus opozicijoje, bet 
visus sprendimus, visus klausi-
mus susiderindavome. O čia išeina 
taip, kad pirma paskelbia, paskui 
galvoja. Tačiau nušalinimas šių 
dviejų veikėjų arba, kaip aš va-
dinu, „mero balvonų“, būtų labai 
teisingas žingsnis. Būtų visiems 

Susiklostė 
opozicijai patogi 
situacija 

Sergejus JOVAIŠA, LR Seimo 
narys:

Atsirado nauja 
frazė – 
alternatyvūs 
faktai 

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas:

- Situacija savivaldybėje verčia 
daugelį sunerimti – iki rinkimų liko 
labai nedaug laiko ir atėjęs naujas 
administracijos direktorius su pava-
duotoju nieko esminio nenuveiks. 
Toks sprendimas yra labiau moralinė 
akcija - akcija, nukreipta prieš blogį, 
ar veiksmas, stabdantis negeroves. 
Sunku stebėti, kai tos negerovės 
plačiai kerojasi. Politikų leksikoje 
pastaruoju metu atsirado nauja frazė 
– ,,alternatyvūs faktai“. Pavyzdžiui, 
tyrimai rodo, jog Anykščiai yra eko-
nominėje duobėje, o iš vadovų lūpų 

pademonstruota – viso rajono 
žmonėms, rinkėjams – kas yra kas. 
Tačiau dabar, manyčiau, kad opo-
zicijoje kažkas tiksliai nesuvokė 
kažkokių faktorių. Bet gyvenam 
ir mokomės. O kalbant apskritai 
apie opoziciją, šioje kadencijoje ji 
buvo neorganizuota, pasižymėjusi 
pavieniais arba „solo“ įstojimais, 
bet opozicijos, kaip darnios poli-
tinės komandos, turinčios tikslą, 
nebuvo. Tiems, kas bus opozicijo-
je po rinkimų, patarimas -  visada 
būti vieningiems ir labai apgalvo-
tai priiminėti sprendimus.

Bet grįžtant prie minėtų asmenų 
atstatydinimo, mintis labai gera. 
Kas yra šie žmonės? Juk admi-
nistracijos direktorius, jo pava-
duotojas -  be jokių idėjų. Jeigu 
meras vadovauja rajonui, tai pa-
grindiniai idėjų generatoriai turė-
tų būti administracijos direktorius 
ir jo pavaduotojas. Jie turėtų savo 
idėjas perduoti seniūnijoms ir t.t. 
Puikiai pažįstu A. Gališanką, pui-
kiai žinau, kaip jis dirbo mūsų ka-
dencijos metu, tai tikrai yra žmo-
gus be idėjų. Pataikūniško būdo 
žmogus. Tai jaučia visos rajono 
seniūnijos, tai jaučia ir savivaldy-
bės darbuotojai. Tad juos nušalinti 
būtų teisingas sprendimas, tik tai 
buvo galima padaryti anksčiau, 
bent jau pusmečiu anksčiau. O 
geriausia tai būtų buvę padaryti 
tada, kai pasitraukė liberalai.

- Šioje situacijoje, kada iki rinki-
mų liko labai nedaug laiko, politi-
kai gali pasinaudoti savo teisėmis 
ir parodyti „raumenis“, kiek jie ten 
jų turi... Ir galbūt sutvarkyti kažko-
kius įsisenėjusius skaudulius. Šiuo 
„karštuoju“ laikotarpiu bet koks 
opozicijos judesys, demonstruojant 
savo teises arba reikalaujant jas 
įvykdyti, yra pateisinamas. Klausi-
mas dar ir kitas: ar šie du žmonės 
praranda tik politinį pasitikėjimą, 
ar jie traktuojami ir kaip neatlie-
kantys tinkamai savo pareigų? 
Tada jau būtų dvi medalio pusės. 
Man sunku kažką pasakyti, opo-
zicijai juk geriau matyti, tik klau-
simas, ar jie surinko pakankamai 
parašų įgyvendinti šiam planui. 
Kita vertus, jeigu tas planas jiems 
ir nepavyktų, parodymas, kad jie 
pretenduoja į kažkokias naujas ga-
limybes, yra pateisinamas. 

Mero kluptelėjimas, jo garsiai 
nuskambėjusi istorija tokiu būdu 
dar labiau išryškinama. Tai opozi-
cijai suteiktų matomumo. Bet tokie 
dalykai vyksta visoje Lietuvoje, kai 
tiesiog išnaudojama proga pade-
monstruoti savo aktyvumą. Tokia 
mano nuomonė, nes pagrindinės 
priežasties, kodėl reikėtų tai dary-
ti, aš kaip ir nesuprantu, negirdžiu 
jos. Juk pasitikėjimą savivaldybės 
administracijos direktoriumi ir jo 
pavaduotoju pirmiausia išreiškia 
meras, o jeigu keičiasi situacija, 
gal ji bus išnaudota parodyti tam, 
kad yra kita jėga, kuri yra alter-
natyva merą palaikančiai grupei. 
Tai suprantamas, logiškas politinis 
judesys. Pasinaudojama proga, ne-
žiūrima pro pirštus, o demonstruo-
jami veiksmai. Dabar Anykščiuose 
opozicijai situacija susiklostė labai 
patogi. Aš manau, kad politikai bet 
kokią progą išnaudos savo mato-
mumui, reikšmingumui stiprinti. 
Bet kartu tai ir ženklas, kad su pa-
našiais atvejais nebus taikstomasi 
ir į tai reaguojama. 

-ANYKŠTA

tenka  girdėti, kad gyvenam gerai, 
nes parduotuvėse daug žmonių, 
o gatvėse – mašinų. Alternatyvus 
faktas. Rajone didelė bedarbystė, 
tačiau alternatyvus faktas, kad me-
ras sukūrė 1000 darbo vietų arba 
STT pareigūnai sulaikė merą su ga-
limais įkalčiais, tačiau remdamasis 
alternatyviais faktais meras kartoja, 
kad nieko bloga įstatymui ir moralei 
nepadarė. Visi manom, jog gyvenam 
gražiame kultūros mieste, o Andrius 
Tapinas – jog Šiaurės Anykščiuose.

Neseniai sveikinom garbų ilgame-
tį rajono vadovą Albertą Budavičių 
jo jubiliejinio gimtadienio proga. 
Susirinkę jį pagerbti buvę rajono 
vadovai vienas po kito rikiavo nuo-
pelnus Anykščių žmonėms: Pušyno 
mikrorajonas, Anykščių kultūros 
centras, poliklinika, užtvanka, vaikų 
darželis... Ir kas gi padaryta per ke-
letą ar net keliolika pastarųjų metų? 
Turistams – taip, svečiams – aha. Na, 
gal anykštėnams viena kita gatvė iš-
asfaltuota, dviračių takas įrengtas. Ir 
kas dar? Todėl suprantu opoziciją, 
kuri vienokia ar kitokia forma, turi 
pasakyti, vienokia ar kitokia forma 
tegul ir drastiškai, nori išreikšti savo 
pilietišką ar partinę poziciją.

Mindaugo gatvės gyventojai įveikė valdžią
Pirmadienio rytą į ,,Anykštą’  pa-

skambinęs skaitytojas paprašė sku-
biai atvykti į Mindaugo gatvę. Esą 
tik viešumas ir bendros pastangos 
gali apsaugoti daugiabučių kiemą 
nuo šiukšlių konteinerių, kuriuos 
Anykščių rajono savivaldybė žada 
pastatyti kieme net nepasitarusi su 
gyventojais. „Paskubėkite, nes bus 
per vėlu protestuoti, kai atliekų kon-
teineriai jau stovės”, - prašė vyras. 

„Anykštos” žurnalistas, nuvykęs 
į Mindaugo gatvę, išvydo nemažą 
būrį žmonių. Susitikti su gyventojais 
buvo atvykęs Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos direkto-
riaus pavaduotojas Ramūnas Blaza-
rėnas bei Bendrojo ir ūkio skyriaus 
vedėjas Algirdas Žalkauskas.

Jiedu aiškino, kad miesto pože-
minių konteinerių projektas esąs 
atliktas anksčiau nei jie paskirti į 
dabartines pareigas, savivaldybės 
administracijoje, ir teisinosi, kad 
sprendžia svetimas problemas, pa-
liktas savo pirmtakų. Tačiau vėliau 
valdininkai pripažino, kad paren-
kant konteineriams vietą Mindaugo 
gatvės daugiabučių kieme padaryta 
nesąmonė ir konteineriams reikia 

ieškoti kitos vietos. ,,Mes radome ir 
srebiame trejų metų senumo daly-
ką“, - pradžioje sakė R.Blazarėnas, 
bet paskui pasitikslino, kad statybos 
leidimas Anykščių požeminiams 
konteineriams įrengti išduotas per-
nai, tik 2018 metų gegužės mėnesį. 

Žinia, Mindaugo gatvė nėra tan-
kiai užstatyta : visai šalia daugiabu-
čių - miškelis, garažų kvartalas ir... 
šabakštynai. Tačiau pagal pirminį 
planą vieta požeminiams konteine-
riams buvo pasirinkta po kelių dau-
giabučių langais, gal pačioje geriau-
sioje kvartalo vietoje.

,,Kodėl nepasitarėte su gyvento-
jais? Kodėl iš anksto neskelbėte, kur 
statysite konteinerius?“ - piktinosi 
gyventojai. ,,Skelbėme savivaldybės 
internetiniame puslapyje“,- aiškino 
valdininkai .

Valdininkai ir gyventojai, vaikš-
čiodami šia gatve, rado keletą vietų, 
kurios konteineriams labiau tiktų nei 
dabartinis pasirinkimas. Gyvento-
jams valdininkai žadėjo, kad kontei-
nerių po žmonių langais neįrenginės. 
Tiesa, R.Blazarėnas nuogąstavo, kad 
vėl būsianti nauja ,,terlionė su popie-
riais“, nes teksią koreguoti jau sude-
rintą projektą.

(Atkelta iš 1 psl.)

Gintis nuo požeminės atleikų konteinerių aikštelės po daugiabučių langais susirinko per 20 Min-
daugo gatvės gyventojų.
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Nuo Ūdrio arijos iki Širvio

Užunvėžiuose pagerbtas
didysis kraštietis

Šeštadienio  rytą šurmuliavo 
Užunvėžiai (Kurklių sen.), Ne-
priklausomybės Akto Signataro 
Stepono Kairio gimtinė. 

Į Lietuvos socialdemokra-
tų patriarcho tėviškę Lietuvos 
valstybės atkūrimo dieną tradi-
ciškai susirinko būrys Anykščių 
socialdemokratų, atvyko Kur-
klių S.Kairio pagrindinės moky-
klos mokiniai, keletas vietinių 
gyventojų, keletas  kilusių iš 
Užunvėžių. Atvyko ir Seimo na-
rio Antano Bauros padėjėja bei 
verslininkas Vygantas Šližys. 
Garbiausia renginio dalyvė - 
S.Kairio brolio anūkė Birutė Žu-
kauskienė. Renginį organizavo 
Nevėžos kaimų bendruomenė.

S.Kairio sodybos jau nebėra išli-
kusios, jos vietą primena pastatyti 
atminimo ženklai. Sodybvietėje 
tradiciškai ir vyksta Vasario 16-
osios Akto paminėjimo renginiai. 
Prie vieno iš atminimo ženklų 
buvo padėtos ir Lietuvos Respu-
blikos Prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės atsiųstos gėlės.

(Atkelta iš 1 psl.) Sveikinimo kalbas sakė Kur-
klių seniūnas Algimantas Jurkus, 
Anykščių socialdemokratų lyderis 
Dainius Žiogelis, jo žmona, Nevė-
žos kaimų bendruomenės pirmi-
ninkė Vaida Žiogelienė, istorikė 
Rasa Černiauskaitė. Mokytoja, da-
bar muziejininkė R.Černiauskaitė 
kreipėsi į susirinkusius politikus. 
Pasak jos, S.Kairys yra pavyzdys 
būtent jiems: ,,Kiekvienas iš jūsų 
turėtumėte pasiskaityti S.Kairio 
biografiją. Iš jo reikia pasimokyti, 
kaip tarnauti Lietuvai“, - kalbėjo 
R.Černiauskaitė.  

D.Žiogelis pasveikino ir vasa-
rio 16-ąją gimusius partijos kole-
gas Donatą Krikštaponį bei Valdą 
Stankevičių. ,,Šioje vietoje gimė ir 
augo vienas garsiausių, o gal ir pats 
garsiausias visų laikų anykštėnas. 
Manau, dabar jis šiandien yra čia ir 
iš aukštybių mus laimina“, - kalbė-
jo vasario 16-ąją savo gimtadienį 
švenčiantis ilgametis Anykščių ra-
jono vicemeras D.Krikštaponis.

Lietuvos himną, o vėliau ir 
Ūdrio ariją iš operos ,,Pilėnai“ 
atliko Anykščių menų centro di-
rektorius, operos solistas Tomas 
Tuskenis.

Nevėžos kaimų bendruomenės 
palapinė saugojo renginio dalyvius 

nuo vėjo. Pasibaigus šventinėms 
kalboms, svečiai buvo pakviesti  
arbatos puodelio, pavaišinti žvė-
rienos dešromis. 

Kurkliečiai gėlių padėjo ir prie 
paminklo šios seniūnijos Didžia-
kaimio kaime bei Kurklių kapinė-
se, prie paminklo Laisvės kovoto-
jams.  

Užunvėžiai - unikalus kaimas. 
Kaimas, kurio praktiškai neliko, 
tačiau jame du istoriniai pastatai 
- brolių Banėnų pastatyta bažny-
čia ir S.Kairio gimtajam kaimui 
padovanota mokykla. Ir bažnyčia, 
ir mokykla statytos tuo pat metu, 
prieš pat Antrąjį pasaulinį karą. 

S.Kairys buvo vienas iš Lietuvos 
socialdemokratų partijos kūrėjų, jo 
iniciatyva 1905 metais partija ir 
pavadinta LSDP. Pagal profesiją 
žymus kraštietis buvo inžinierius, 
jis buvo tarpukario Kauno van-
dentiekio ir kanalizacijos projektų 
autorius. S.Kairys laikomas ir pa-
grindinio Vasario 16-osios Akto 
teksto autoriumi.  

    
Spalvoti ,,valstiečių“ dūmai

Po šv.mišių Anykščių bažny-
čioje anykštėnai vasario 16-ąją 
rinkosi miesto centre, prie pamin-

klo Laisvei. Šiemet Lietuvos vals-
tybės atkūrimo dienai skirtame 
minėjime dalyvavo ypač didelis 
būrys anykštėnų, tiesa, daugelis 
iš renginio dalyvių - kandidatai į 
rajono valdžią.

Į šventę atvyko ir nuo pareigų 
nušalintas rajono meras Kęstutis 
Tubis, tačiau jis kartu su žmona 
stovėjo atokiau nuo mikrofono, ap-
suptas savo visuomeninio komiteto 
bendražygių. Rajono vadžios, taigi 
ir mikrofonas, dabar priklauso vi-
cemerui, konservatoriui Sigučiui 
Obelevičiui. Jam buvo patikėta ir 
garbė pasveikinti paskutinį pagerb-
tą ,,Šimtmečio anykštėną“, Pasau-
lio anykštėnų bendrijos pirmininką, 
operos solistą, profesorių Tomą La-
digą ir pasakyti šventinę kalbą.    

,,Nereikia pasiduoti baimėms, 
nereikia pasiduoti anarchijai. Mes 
turime kurti naują Lietuvą - kie-
kvienas savo nedideliais darbais 
turime kovoti už laisvą Lietuvą 
ir ta laisvė nėra savaime duotybė, 
nes yra išorės priešai ir visada yra 
įvairios vidaus pagundos“, - kalbė-
jo laikinai mero pareigas einantis 
vicemeras S.Obelevičius.

O  Tomas Ladiga linkėjo, kad,  
pradėję naują Nepriklausomybės 
šimtmetį, turėtume ,,daugiau tie-
sos, daugiau šviesos, daugiau pa-
sitikėjimo ir daugiau saulės, kuri 
visus tamsumus mums prašviesin-
tų.“

Šventinę vėliavą kėlė A. Vienuo-
lio progimnazijos aštuntokės Faus-
tina Kiaušaitė ir Ugnė Taurelytė 
bei T.Ladyga. 

Sveikinimo kalbą sakė ir sve-
čias iš Moldovos, šios šalies karo 
veteranų pirmininkas Genadyj Ka-
sovan. Jis sakė, kad į Anykščius 
atvyko, kad padėkotų mūsų tautai 
savosios tautos vardu.  

Baigiantis šventiniam renginiui, 
prie kultūros rūmų pastato buvo 
uždegtos trijų spalvų dūminės 
,,šaškės“ - tai ,,valstiečių“ dovana 
anykštėnams. Tiesa, dūmų efektas 
truko vos keliasdešimt sekundžių, 
kadangi apie šią atrakciją per mi-
krofoną pranešta nebuvo, nemaža 
dalis žiūrovų spalvingųjų dūmų 
taip ir nepamatė.

Dar vienas netikėtumas - Anykš-
čių kultūros centro kolektyvo va-
sario 16-ąją dainuojamas Pauliaus 
Širvio tekstas: 

Buvo obelys
Ružavos ružavos...
Raudo žemė
Gaisais vakariniais.
Ir pavasaris
Ūžavo, ūžavo
Upeliūkščiais visais
Sidabriniais, - prie paminklo 

Laisvei Vasario 16-ąją skambėjo 
Antrojo pasaulinio karo veteranų 
mėgstama daina.  

Ilgametis rajono vicemeras Donatas Krikštaponis pats gimęs 
vsario 16-ąją.

Vasario 16- osios Akto signa-
taras Steponas Kairys (tikro-
ji pavardė Tumasonis) gimė 
1879 m. Užunvėžiuose.

Vėliavą prie maninklo Laisvei kėlė Pasaulio anykštėnų bendri-
jos pirmininkas prof.Tomas Ladiga bei   A.Vienuolio progimna-
zijos aštuntokės Faustina Kiaušaitė ir Ugnė Taurelytė.

Lietuvos himną Užunvėžiuose 
giedojo Anykščių menų centro 
direktorius, operos solistas To-
mas Tuskenis.

Signataro tėviškė ir aukščiausi kalnai Raimondas GUOBIS

Švęsdami Lietuvos nepriklausomybės 101 metines, piliečiai 
ne tik meldėsi, posėdžiavo, kalbėjo, mitingavo, dainavo, bet ir 
šventomis tėvynės istorijos vietomis žygiavo. Debeikių mokyklos 
moksleiviai bei Jono Biliūno gimnazijos gimnazistai dviejų die-
nų žygio grandine sujungė ypatingas istorines vietas - Anykščius, 
Storius bei Užunvėžius.

Penktadienio rytmetys man buvo 
debeikietiškas. Su dviejų dešimčių 
mokinukų ir mokytojų būreliu nuo 
aukščiausių mūsų krašto kalnų, Sto-
rių aukštikalnių, papėdžių žengėme 
lediniu, atlydžio vandens apšlakstytu 
keliu į Rytus. Kelyje prisiminėme 
Lietuvos nepriklausomybės istoriją, 
kovas už laisvę. Su džiaugsmu leido-
mės į Nevėžos ežero slėnį, smagiai 
slystelėdami kopėme į ledo gaubia-
mą kalną, kryžkelėje pasukome kai-
rėn, per Klenuvkos bei Verbuvkos 
kaimus leidomės į Nevėžos upelio lo-
mas. Šniokščiančią tėkmę peržengė-
me tiltu, gėrėjomės Šerelinės malūno 
liekanomis ir, iki kelių klimpdami 
snieguose, bandėme atgaivinti seno-

sios Užunvėžių mokyklos dvasią. 
Signataro Stepono Kairio tėviš-

kės vietoje, šalia karaliaus, delnuose 
laikančio lietuvišką sodžių,  stogas-
tulpio, prisiminėme prieš 101 metus 
karalių mieste, mūsų sostinėje Vilniu-
je, skelbtą tautos valią, deklaraciją pa-
sirašiusio mūsų kraštiečio gyvenimo 
kelią apžvelgėme, vieningai Lietuvos 
himną giedojome, nedidelį laužą, ta-
rytumei šventosios ugnies ženklą , su-
kūrėme, duona, vandeniu dalijomės. 
Pati puikiausia bičiulystė - Viktorija, 
Lina, Ieva, Joris, Domantas, Kontė, 
Nikas, Edvinas, Miglė, Austėja, Ma-
tas, Gabija, Tadas, Karolis, Alomas, 
Radvilė su mokytojomis Egle Januš-
kevičiene, Žibute Januškevičiene bei 

(ji ir direktorė) Ina Komarova.
Šeštadienį, dar saulei netekėjus, ne-

didelis bet ryžtingas anykštėnų gim-
nazistų būrelis - Vilūnė, Kornelija, 
Aistė, Airidas, Donatas, Daumantas ir 
istorijos mokytoja Jūratė Musteikienė 
žengėme sparčiu žingsniu į ūkanoto-
se sutemose skendintį vieškelį, kilo-
me aukštyn per Liudiškius. Stabtelėję 
senajame kaime, prisiminėme poetą, 
kun. Klemensą Kairį, kuris po 1863 
m. sukilimo buvo ištremtas ir mirė 
tolimame krašte. Prisiminėme ir 
tame pačiame kaime gimusį  pa-
triotą bei tautos linksmintoją Petrą 
Biržį - Pupų Dėdę ir jo sukurtą ,,Tu 
Lietuva, tu mana“  padainavome. 
Neįtikėtinai greitai, bene per valan-
dą, iki Storių sodžiaus nužygiavę, 
vietinių patriotų minėjimo nebelau-
kėme: per snieguotus laukus, Vel-
nioraisčio pakraščiu, žengėme iki 
aukštųjų kalnų papėdžių, o paskui 
ir į viršūnę kopėme. Bekopiant ir 
visai jau prašvito. Ant nūnai tankiu 
mišku apaugusios keteros Aukštai-

tijos ir Lietuvos vėliavas iškėlę mi-
tingavom, himną giedojom ir valio 
nepriklausomai Lietuvai šaukėme. 
Šiaurinis šlaitas pasitiko vos ne iki 
kelių klampinančiu sniegu, nedide-
lio upelio kliūtimi ir linksmai vin-

guriuojančiu keliuku, kuriuo pro 
Liudiškių piliakalnį ir nusileidome 
į mūsų krašto, kalnais ant kalnų vai-
nikuoto, šerdį - Anykščius -  švęsti. 
Valio nepriklausomai Lietuvai, va-
lio žygeiviams ir jų vadovams.

Auštant Laisvės dienos rytui ant aukščiausių kalvų Tėvynę svei-
kino Jono Biliūno gimnazijos gimnazistai.
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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.)

spektras

Pasaulio anykštėnų bendrija 
(PAB) gyvuoja ir kuria trimis 
perspektyvomis: anykštėnai 
– anykštėnams, anykštėnai – 
Anykščiams, ir anykštėnai – 
Lietuvai ir pasauliui.  Jau seniau 
nuskambėjo kvietimas į IX Pa-
saulio anykštėnų suvažiavimą, 
tačiau dabar džiaugiamės galė-
dami pasidalinti naujomis idėjo-
mis, kurias vysto PAB kartu su 
talentingais jaunaisiais anykštė-
nais ir kitais savanoriais. 

Šiuo metu PAB ruošiasi de-
vintajam Pasaulio anykštėnų 
suvažiavimui,  vyksiančiam lie-
pos 26–28 dienomis, kartu su 
miesto švente. Iki šio suvažiavi-

Šimtai anykštėnų veidų išskirtiniame 
koliaže „Aš esu Anykščiai”
Žieminiais batais lekia pirmieji Naujųjų metų mėnesiai, o su jų 

pradžia norime pasidalyti Pasaulio anykštėnų bendrijos naujie-
nomis. Ką planuojame ir apie ką svajojame 2019-aisiais metais?

mo planuojame įgyvendinti dvi 
jaunatviškas ir patrauklias idė-
jas, kurias pavadinome „Aš esu 
Anykščiai“ ir „Susiskaičiuoki-
me“. Kviečiame dalyvauti ir pa-
rodyti, kokia didelė ir įvairiapu-
siška šeima mes esame. Šeima, 
kurioje vietą randa kiekvienas 
– ir Anykščiuose gimęs, ir atsi-
kraustęs anykštėnas, ir jau išva-
žiavęs, bet nepamiršęs gimtinės – 
Pasaulio anykštėnas. Iki Pasaulio 
anykštėnų suvažiavimo norime 
paruošti nuotraukų koliažą, ku-
riame gali būti ir Tavo nuotrau-
ka! Jeigu norite prisijungti prie 
iniciatyvos „Aš esu Anykščiai“, 
siųskite savo nuotrauką adresu 

as.esu.anyksciai@gmail.com (ir 
paraginkite tai padaryti savo kai-
myną!), arba ateikite vasario 23 
d. 11–14 val. į Anykščių L. ir S. 
Didžiulių viešąją biblioteką nusi-
fotografuoti arba nepabėkite nuo 
mūsų savanorių ir nusifotogra-
fuokite kituose Anykščių miesto 
renginiuose. Taip pat kviečiame 
tapti savanoriais ir padėti surink-
ti kuo daugiau nuotraukų. Visą 
informaciją apie akciją, kaip 
tapti savanoriu, kur galite sutikti 
mūsų fotografus ir nusifotogra-
fuoti, kiek jau nuotraukų turime 
– galite rasti mūsų Facebook 
socialinėje paskyroje Pasaulio 
anykštėnų bendrija. Jeigu norite 
tapti savanoriu, prašome kreiptis 
adresu p.anykstenai@gmail.com. 
Ačiū jums, kad galime kurti savo 
miestui kartu!

Akcijai „Susiskaičiuokime“ 
yra vis dar kuriama platforma, 
tačiau čia vėlgi reikės mūsų visų 
indėlio – visus, laikančius save 
anykštėnais, kviesime užsiregis-
truoti ir bandysime patikrinti, 
galbūt laikančių save anykštė-
nais yra daugiau nei čia oficialiai 
gyvenančių? O kuriuose pasaulio 
kampeliuose dabar gyvena mūsų 
kraštiečiai, galėsite pamatyti 
virtualiame žemėlapyje. Šios 
abi akcijos siekia vienyti, jungti 
bendruomenę, kurti ryšius su iš-
vykusiais anykštėnais, kelti savo 
miesto įvaizdį – parodyti, kad čia 
gera ne tik sugrįžti, bet ir gyven-
ti. Tad prisijunk ir Tu!

Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centro informacija

Užsak.Nr. 190

RRT atlikti matavimai rodo, 
kad vidutinė „Tele2“ teikia-
mo 4G interneto sparta yra net 
59,24 megabitų per sekundę. 
Tuo tarpu kitų dviejų operato-
rių ryšio sparta siekia 41,26 ir 
36,43 megabitų per sekundę.

„Džiaugiamės pirmųjų ma-
tavimų rezultatais – jie įrodo, 
kad praėjusių metų investijos į 
tinklo plėtrą bei bazinių stočių 
talpumo didinimą buvo nau-
dingos mūsų klientams. Ga-
limybė nevaržomai bendrauti 
visur ir visada šiais laikais yra 
kaip niekad svarbi, todėl nuo-
lat stengiamės, kad vartotojai 
galėtų naršyti ne tik  laisvai, 
bet ir be trikdžių“, – sakė Pe-

RRT išmatavo: „Tele2“ internetas – 
sparčiausias Lietuvoje

Technologijų lyderės „Tele2“ klientai naudojasi sparčiausiu 
internetu. Tai paaiškėjo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavi-
mo tarnybai (RRT) sausį ir vasarį atlikus pirmuosius 2019 m. 
matavimus šalies miestuose ir keliuose.

tras Masiulis, „Tele2“ generali-
nis direktorius.

RRT taip pat skelbia, kad šiais 
metais atliktų matavimų metu 
šalies miestuose ir keliuose daž-
niausiai prisijungti pavyko bū-
tent prie „Tele2“ 4G tinklo. Tai, 
P. Masiulio teigimu, taip pat yra 
sėkmingų investicijų rezultatas.

Praėjusiais metais vien į tin-
klo kokybės gerinimą „Tele2“ 
investavo 10,3 mln. eurų. Daug 
dėmesio buvo skiriama net tik 
4G, bet ir 4G+ tinklo vystymui, 
kuris „Tele2“ tinkle dengia jau 
80 proc. teritorijos.

Šiemet „Tele2“ investuos į 
pasirengimą 5G plėtrai. „Tele2“ 
taip pat ketina aktyviai dalyvauti 

rudenį numatytame leidimų daž-
niams konkurse.

Duomenys apie interneto spar-
tą, signalo stiprumą ir dinamiką 
šalies miestuose ir keliuose yra 
pateikti RRT internetinėje sve-

tainėje http://matavimai.rrt.lt/
index.html. 

Tekste pateikti 2019 vasario 
15 d. RRT duomenys.

Užsak. Nr. 192

Tikri lietuviai nemyli vagių
Praėjusį  savaitgalį šventėme Lietuvos valstybės atkūrimo die-

ną. Kaip vertinate  Vasario 16-osios šventės programą Anykščiuo-
se ir rajone? Kaip žadate švęsti Jūs patys asmeniškai? Ar iškelsite 
prie savo namų Lietuvos vėliavą? Ar galite pasakyti, kad esate 
Lietuvos patriotas? Kas Jus labiausiai džiugina ir kartu kelia ne-
rimą gyvenant Lietuvoje? Apie tai diskutavo portalo anyksta.lt 
skaitytojai.

Kalinys (politinis): „STT jau 
pralinksmino. Nebus kalbų apie pui-
kų NKVD darbą, dešros galą. Labai 
linksma.”

Neturiu pinigų: „net maistui, o 
apie vėliavą nebekalbu,vat tokia ir 
šventė”.

Taigi: „Visos dienos kaip šventė, 
kada noriu, tada švenčiu, o ne tada, 
kai kas nustato ir pasako. Vasario 
16-oji valstybei reikšminga istorinė 
data, jeigu kas mano, kad valstybė - 
tai jie, tegul švenčia, o kiti žmonės 

turi savo asmenines šventes. 
Lietuvos patriotų yra tik vienetai 

ir jie nesiviešina, juos reikėtų įrašy-
ti į Raudonąją knygą. Lietuvoje tie, 
kurie save vadina valstybės patrio-
tais, iš tiesų yra tik pinigų ir naudos 
patriotai.

Prisimenant tokią istorinę datą, 
nėra reikalo kalbėti apie dabartinę 
Lietuvą, nes šios Lietuvos džiaugs-
mai ir vargai visai su Vasario 16-ąja 
nesusiję.”

Patriotizmas: „Rytoj bus pilnas 
miestas kandidatų su šalikėliais ir 

vėliavėlėm”.

Vėdaras: „Anykštėnai švenčia 
rašydami neigiamus komentarus. 
Kokia čia šventė, jeigu negali pasi-
kolioti.”

Tautietis: „Bendrapilieti, išsilais-
vink iš Rusijos suformuoto mentali-
teto. 

Tikri lietuviai džiaugiasi, kai pa-
gauna vagį, o ne kai dega kaimyno 
daržinė. Tikri lietuviai nemyli vagių 
ir myli Tėvynę.”

Nu:„Aš turiu akis, moku skaity-
ti, moku tarpusavyje susieti kelis 
įvykius, kelis faktus, todėl keliu sau 
klausimą: kam man švęsti tai, ko 

nėra?
Ar nepriklausomas yra ligonis, 

kuris prijungtas prie dirbtinės krau-
jotakos aparato? Arba pasakysiu dar 
tiksliau: ar laisva į vortinklį patekusi 
musė, į kurios organizmą voras jau 
suleido ją virškinančius fermentus?”

Aš:„Jau atšvenčiau sausio 28 d., 
STT buvo labai linksmi ir išradin-
gi.”

Loterija. Kvitų loterijoje daly-
vaujantys gyventojai nuo šiol galės 
bandyti laimę, registruodami kvitus 
ne tik už pirkinius turgavietėse ar 
paslaugų vietose, bet ir kai kuriose 
parduotuvėse.  Valstybinė mokesčių 
inspekcija (VMI), siekdama paska-
tinti gyventojus aktyviai dalyvauti 
žaidime, nuo kitos savaitės plečia 
prekybos ir paslaugų vietų sąrašą. 
Jame bus ir prekybos tinklai, išsky-
rus didžiausius – „Maximą“, „Iki“, 
„Norfą“, „Rimi“, „Lidl“ ir „Senu-
kus“. Žaidime galės dalyvauti ir 
specializuotos alkoholio bei tabako 
parduotuvės. 

Ledas. Plonėjant ant vandens 
telkinių susidariusiam ledo sluoks-
niui, Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamentas (PAGD) 
įspėja gyventojus, kad ant jo lipti 
pavojinga. „Atodrėkiu ledas yra 
pats pavojingiausias. Nors vie-
tomis jis dar pakankamai storas, 
tačiau jau tikrai ne toks tvirtas. 
Artimiausios dienos atneš orų po-
kyčius, sulauksime šilumos, todėl 
prašome gyventojų nerizikuoti 
gyvybe ir nelipti ant netvirto bei 
pavojingo ledo“, – sakė Vilniaus 
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 
6-osios komandos viršininkas Gie-
drius Ruočkus.

Paveldas. Į Lietuvos nemate-
rialiojo kultūros paveldo sąrašą 
įtraukti devyni reiškiniai, tarp jų 
– verbų rišimo tradicija Vilniaus 
krašte, Biržų krašto sutartinių at-
likimo ir kitos tradicijos. Kaip 
pranešė Lietuvos nacionalinis 
kultūros centras, nematerialiuoju 
paveldu taip pat pripažintos lie-
tuviškos ristynės, tarptautinis fol-
kloro festivalis „Skamba skamba 
kankliai“, muzikavimo bandoni-
jomis tradicija Tauragės krašte, vi-
saginiečių totorių pavasario ūkio 
darbų pabaigtuvių šventės „Sa-
bantui“, Molėtų rajono šventvietės 
lankymo, šiaurės rytų aukštaičių 
muzikavimo Peterburgo armonika 
ir užlietų Kauno rajono kaimų dai-
navimo tradicijos.

Planai. Vyriausybė Seimui per 
pavasario sesiją ketina teikti be-
veik 130 projektų paketą, tarp 
jų – siūlymai įteisinti maisto ku-
ponus, pelno mokesčio lengvatas 
stambiems investuotojams. Iš visų 
numatomų teikti projektų apie pusė 
jau perduoti Seimui, likusieji dar 
rengiami. Vyriausybė planuoja jau 
kovą teikti projektus, susijusius su 
deklaruojamu siekiu didinti kon-
kurenciją ir mažinti kainas: įvesti 
kuponus tėvams, auginantiems 
vaikus iki 6-erių, plėsti ir stiprinti 
Konkurencijos tarybos, Valstybi-
nės vartotojų teisių apsaugos tarny-
bos įgaliojimus.

Nesutiko. Seimas nesutiko 
svarstyti siūlymo švelninti taisy-
kles, kaip pranešti apie savižudybę, 
Seime anksčiau uždraudus skelbti 
jos būdą ir galimus motyvus. Keli 
opoziciniai Seimo nariai siūlė nu-
statyti, kad būtų draudžiama nu-
rodyti savižudybės ar mėginimo 
nusižudyti būdus antraštėse bei 
televizijos laidų anonsuose, o bet 
kokiame turinyje – detales, tačiau 
parlamentas šią savaitę nesutiko 
klausimo net įtraukti į sesijos dar-
bų planą. Pataisas pristatyti norėjęs 
konservatorius Mykolas Majaus-
kas tvirtino, kad Seimo nustatyti 
apribojimai sukuria kuriozišką si-
tuaciją.

-BNS
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MOZAIKA

horoskopai

AVINAS. Darbai, kurių imsitės 
savaitės pradžioje, bus perspekty-
vūs ir pelningi. Konfliktų šią sa-
vaitę veikiausiai nepavyks išvengti 
nei darbe, nei namuose.

JAUTIS. Šią savaitę savo darbus 
verčiau dirbkite pats, nesidairyda-
mas pagalbos iš šalies. Atidžiai su-
siskaičiuokite pajamas ir išlaidas. 
Apskritai ši savaitė tinkama dide-
liems pirkiniams, gal tik išskyrus 
penktadienį ir šeštadienį - būsite 
itin išlaidus ir nekritiškas.

DVYNIAI. Savaitės pradžioje 
užmegsite labai naudingus daly-
kinius santykius. Trečiadienį ir 
ketvirtadienį būsite linkęs flirtuoti, 
o gal net užmegzti naują meilės ro-

maną. Savaitgalį visą savo dėmesį 
ir jėgas skirkite namų ūkiui. Lau-
kia generalinė ruoša.

VĖŽYS. Pirmomis savaitės die-
nomis kruopščiau skirkite asme-
ninius ir dalykinius reikalus. Sa-
vaitės viduryje būdamas didelėje 
kompanijoje galite patirti roman-
tiškų nuotykių. Savaitgalį verčiau 
praleiskite vienas svajodamas ir 
planuodamas. Sekmadienį galite 
susipykti su artimu bičiuliu.

LIŪTAS. Šią savaitę susipažin-
site su įdomiais žmonėmis ir gau-
site iš jų labai vertingos informa-
cijos. Tik turėtumėte pats būti kiek 
aktyvesnis - kepti karveliai į burną 
neskris. Savaitgalis veikiausiai bus 
gana audringas. Laukia susitikimai 
su seniai nematytais draugais ir 
šiaip įvairios linksmybės.

MERGELĖ. Šią savaitę atidžiai 
kontroliuokite savo išlaidas, an-
traip susipyksite su sutuoktiniu ar 
tėvais. Pirmomis savaitės dienomis 
pasistenkite užbaigti darbus, kurių 
nespėjote atlikti praėjusią savaitę. 
Verčiau neatidėliokite iki paskuti-
nės minutės. Apskritai būsite gan 
dalykiškas, energingas ir kūrybiš-
kas, ypač pirmoje savaitės pusėje.

SVARSTYKLĖS. Savaitės pra-
džioje stenkitės mažiau kalbėti ir 
daugiau klausytis. Artimas drau-
gas ar bendradarbis duos jums la-
bai gerą patarimą, tik mokėkite jį 
išgirsti ir suprasti. Kelionė antroje 
savaitės pusėje, ypač pažintinė, bus 
labai maloni ir sėkminga.

SKORPIONAS. Labai geros 
dienos naujoms pažintims megzti. 
Pirmomis savaitės dienomis sten-

kitės kuo daugiau laiko praleisti 
tarp žmonių, ypač dar nepažįsta-
mų. Būkite aktyvus, bet ne įkyrus. 
Reikalingi žmonės jus susiras pa-
tys, turite tik nežiopsoti ir nepra-
leisti pasitaikiusios progos.

ŠAULYS. Savaitės pradžioje 
kažkas iš bendradarbių gali pamė-
ginti pasinaudoti jūsų darbo vai-
siais. Nenuolaidžiaukite ir neleis-
kite lipti sau ant sprando. Jei turite 
progą išvažiuoti į seminarą ar ko-
kius nors mokymo kursus, būtinai 
ja pasinaudokite. Visą savaitę teks 
skaičiuoti pinigus, nes išlaidos bus 
nemažos.

OŽIARAGIS. Pirmadienį jus 
kamuojančios problemos neiš-
spręsite, jei skirsite jai tik pusę 
savo laiko ir jėgų. Savaitės vidu-
ryje palypėsite karjeros laiptais ar 

šiaip sulauksite profesinės sėkmės. 
Nebijokite investuoti remdamasis 
patyrusio ir patikimo žmogaus pa-
tarimu.

VANDENIS. Prašomas galite 
duoti patarimą, bet niekaip kitaip 
šią savaitę į kitų žmonių reikalus 
stenkitės nesikišti, antraip ilgam 
prisidarysite rūpesčių. Savaitės 
viduryje nevenkite varžybų ar ko 
nors panašaus, bet atminkite, kad 
pergalė - ne visada pats svarbiau-
sias dalykas.

ŽUVYS. Šią savaitę kalnus nu-
versite, jei dirbdamas rečiau dirs-
čiosite į laikrodį. Nieko nedarykite 
tik todėl, kad „visi taip daro“. As-
meninis gyvenimas, deja, bus ga-
nėtinai komplikuotas ir nervingas. 
Visus svarbius sprendimus pasi-
stenkite atidėti kitai savaitei.

Krepšinis I. Anykščių KKSC-
„Elmis“ ketvirtadienį RKL B di-
viziono rungtynėse 78-61 įveikė 
Alytaus ,,STR –Dzūkija“ koman-
dą, o šeštadienį taip pat namuose 
98-82 nugalėjo Vilniaus ,,Rytas-2“ 
ekipą. Ketvirtadienį  J.Jodelis ir 
Ž.Žiukas įmetė pio 21 tašką, šeš-
tadienį I.Raščius, G.Šimonutis 
ir T.Jodelis pelnė po 18 taškų. 
Anykščių KKSC-„Elmis“ RKL B 
diviziono B grupėje užima 6 vietą 
(14 pergalių, 10 pralaimėjimų).

Olimpiečiai. Sarajeve vysktan-
čiame Europos jaunimo žiemos 
festivalyje anykštėnė slidinin-
kė F.Repečkaitė  užėmė 75 ir 74 
vietas, o  E.Šimonutis - 62 ir 50 

vietas.  Anykštėnas biatloninkas 
G.Mikoliūnas du kartus finišavo 
55-as. 

Krepšinis II. Sekmadienį 
,,Nykščio namų“ arenoje star-
tavo Anykščių rajono krepšinio 
pirmenybių atkrintamosios var-
žybos. Rezultatai: ,,Svėdasai“ 
(P.Martinonis 23) - ,,Troškūnai“ 
(D.Kadžionis 27) 78:72, ,,Cos-
mos“ (G.Šniaukštas 29) - ,,Trau-
pis“ (J.Valiukas 26) 115:69, ,,Tai-
fūnas“ (T.Jodelis 48) - ,,Cerrol“ 
(E.Bartaševičius 23) 82:72, ,,Tau-
ras“ (L.Burneika 15) - ,,Teradenta“ 
64:45 (I.Raščius 14).Ketvirtfinalio 
etape bus žaidžiami du susitiki-
mai, po kurių geresnį taškų santykį 
turinčios ekipos pateks į pusfina-
lius. Atsakomosios rungtynės bus 

žaidžiamos ateinantį savaitgalį 
,,Nykščio namų“ arenoje.

Futbolas. Vasario 16-17 die-
nomis ,,Nykščio namų“ arenoje 
buvo sužaisti net du Anykščių 
rajono salės futbolo pirmenybių 
turai. Šeštadienį vykusiame mače 
AKKSC turėjo puikią galimybę 
nukauti ,,Veteranus“, tačiau likus 
žaisti mažiau nei 10 sekundžių 
,,geltonieji“ sugebėjo pelnyti išly-
ginamąjį įvartį - 6:6. Kitame mače 
,,Penkiasdešimt“ 7:4 nugalėjo 
,,Šiandien plotas“ komandą. Se-
kmadienį salės čempionato lyde-
riai ,,Penkiasdešimt“ dar sykį įro-
dė savo pajėgumą ir 11:3 nugalėjo 
AKKSC. Aštuntasis turas baigėsi 
užtikrinta ,,Veteranų“ pergale 10:4 
prieš ,,Patkatą“.Turnyro lentelė: 

1.,,Penkiasdešimt“ 18 tšk. (įvarčių 
santykis +30), 2. ,,Veteranai“ 14 
taškai (+12), 3. ,,Šiandien plotas“ 7 
tšk. (+19), 4. AKKSC 1 tšk. (-22), 
5. ,,Patkatas“ 3 tšk. (-36).

,,Futboliukas“ I. Pažymint Lie-
tuvos valstybės atkūrimo dieną, 
Vasario 16-ją, Anykščių A. Bara-
nausko pagrindinėje mokykloje 
buvo surengtas pirmų – ketvirtų 
klasių moksleivių „Futboliuko“ 
turnyras.  Turnyre užsiregistravo ir 
rungėsi 15 komandų. Pirmų-antrų 
klasių grupėje kamuolį spardė 10 
komandų , o trečių-ketvirtų klasių 
– 5 komandos. Jei ne negailestin-
gai vaikų gretas išretinęs gripas, 
komandų galėjo dalyvauti dar dau-
giau. Pirmų-antrų klasių grupėje 
trečiąją vietą iškovojo komanda 

„Žaibas“, antrąją vietą – „Piktieji 
liūtai“  o nugalėjo „Vikruolių“ ko-
manda. Trečių-ketvirtų klasių gru-
pėje trečią vietą laimėjo „Barsa“, 
antrąją vietą – „Real Madrid“, o 
nugalėjo – „Spartakas“.

,,Futboliukas“ II. Pirmą kartą ir 
Kavarsko pagrindinėje mokykloje 
– daugiafunkciame centre vyko 
„Futboliuko“ turnyras, kuriame 
taip pat varžėsi pirmų-antrų klasių  
ir trečių-ketvirtų klasių komandos.  
Pirmų-antrų klasių grupėje sti-
priausi buvo „Super jėga“, antrą-
ją vietą užėmė „Stipruoliai“, treti 
liko „Čempionai“. Trečių-ketvirtų 
klasių grupėje trečiąją vietą užėmė 
„Klaustukas“, antrąją – „Žalgirie-
čiai“, o nugalėtojais tapo „Super 
žvaigždės“.

Poetės siekis – gyventi meilėje Raimondas GUOBIS

Vasario 10 dieną, sekmadienį, po pamaldų Šv. arkangelo My-
kolo bažnyčioje, Svėdasų bibliotekoje vyko popietė ,,Atraskime 
rašytoją“, skirta miestelyje gimusiai poetei, rašytojai, pedagogei 
Bronei Buivydaitei (1895 - 1984), sutiktos naujai išleistos jos kny-
gos, skaityta, dainuota, prisiminta.

Kaip jau įprasta, jauki Svėdasų bi-
bliotekos meno galerijos salė svėda-
siškių bei svečių priplūdo  pilnutėlė. 
Jaunatviška daina, lydima gitaros 
akordų, jautriai sveikino gimnazistė 
Aušrinė Neniškytė. Valandėlę vedė 
bibliotekininkė Dalia Paulavičienė, 
įžanginį žodį tarė A. Baranausko ir 
A. Žukausko - Vienuolio memoria-
linio muziejaus direktorius Antanas 
Verbickas.

Apie Bronės Buivydaitės gyveni-
mą, kūrybą pasakojo ir apie naujai 
išleistas knygas kalbėjo viešnia iš Pa-
nevėžio, kultūros istorikė  bei leidėja, 
komunikacijos centro ,,Kalba. Knyga. 
Kūryba“ vadovė Lionė Lapinskie-
nė. Ji pažymėjo, kad svėdasiškė yra 
pirmoji moteris lietuvių literatūroje, 
išleidusi eilėraščių rinkinį - tai įvyko 
1921 m., pasirodžius knygai ,,Vasa-

ros šnekos“, kurią pasirašė mįslingu 
Tyrų Dukters slapyvardžiu. Balys 
Sruoga tuomet rašė, kad jaunosios 
poetės kūriniams trūksta tobulumo, 
tačiau ji gabi ir darbšti... Siekti rašy-
tojos karjeros, bandyti išgyventi iš 
raštų nusprendusi B.Buivydaitė meta  
darbą mokytojų seminarijoje. Tačiau 
teko vėl sugrįžti į mokyklą, kai pra-
sidėję 1940 m. neramumai -  karas, 
okupacijos - tiesiog apvertė pasaulį. 
Graži, žaisminga kalba, gebėjimas 
net didžiųjų tragedijų apsuptyje  ma-
tyti viltį, tikėjimą, kad laisvės dienos 
sugrįš, - dalykai, kurie žavi to meto 
B. Buivydaitės lyrikoje. Pažymėtina, 
kad B. Buivydaitė visuomet išliko 
tvirta, kad netarnavo okupantams, 
neparašė nė eilutės, šlovinančios par-
tiją, sovietinę valdžią. Matyt,  gelbėjo 
gilus tikėjimas ir garbės jausmas, su-

brandintas ateitininkų idėjų šviesoje. 
,,Žmonija miršta, bet mums svarbu 
išmokti gyventi...“- toks leitmotyvas 
skamba poetės kūryboje ir asmeninė-
je korespondencijoje.

Apie rašytojos šeimą, vaikystės 
metus Svėdasuose pasakojo muzieji-
ninkė Alma Ambraškaitė. Gimė būsi-
moji poetė patogioje prekybai vietoje, 
netoli ežero, tėvelis buvo puikus siu-
vėjas, motina šeimininkavo namuose 
ir taip pat ką nors gražaus pasiūdavo. 
Buvo penkerių, kai ieškodami pa-
togesnio gyvenimo tėvai nusprendė 
persikelti į Anykščius. Tačiau ir čia 
kamavo stygius, todėl tėvelis ryžosi 
keliauti į tolimus kraštus, užsidirbti 
tolimojoje Pietų Afrikoje. Neilgai 
tepagyveno - mirė bene antruose gy-
venimo svetur metuose, būdamas vos 
keturiasdešimties. 

Panevėžio kolegijos bibliotekinin-
kė Vilija Raubienė kalbėjo apie B. 
Buivydaitės darbą Aukštaitijos sos-
tinės mokytojų seminarijoje 1925 - 
1934 metais.

 Svėdasiškių dainas dainavo Ge-
novaitė Martinonienė ir Irena Guo-
bienė.  Poezijos rinkinių eilėraščius 
bei romano ,,Atversti lapai“ fra-
gmentus įtaigiai, jausmingai skaitė 
buvusi Juozo Miltinio teatro aktorė 
Gražina Urbonavičiūtė. Burte už-
būrė žiemos pasakos kerais alsuo-
jantis eilėraštis ,,Žiemos šventė“, po 
to visus švelniai sūpavo eilėraščiai 
,,Vėl", ,,Vienuma“, ,,Romansas“. 
Argi nepaliečia širdies netikėtas at-
sivėrimas: ,,Tai žiedas žiedą myli ir 
skamba meilės lyra.?..“ Tokį  netikė-
tą ir tokį paveikų dvasios atsivėrimą, 
leidusį pajusti ir širdimi išgyventi 
subtilų jausmo virpėjimą, švelnų il-
gesį, gražų žmogaus santykį su pa-
sauliu, kupiną šviesos ir vilties, paju-
to kiekvienas popietės dalyvis.

Prie Bronės Buivydaitės tėviškės sodybos vartelių. Iš kairės: Vi-
lija Raubienė, Gražina Urbonavičiūtė, Lionė Lapinskienė, Alma 
Ambraškaitė ir Rita Jurkėnienė.Vokietijoje pasiektas naujas 

„smurfų“ susirinkimo 
rekordas 

Grupė draugų vokiečių paskel-
bė pasiekę naują masiškiausio 
smurfų – komiksų ir animacinių 
filmų veikėjų mėlynųjų žmoge-
liukų –susirinkimo rekordą. 

Netoli Vokietijos sienos su 
Šveicarija esančiame Lauchrin-
gene šeštadienį susirinko 2 762 
melsvai apsivilkę ir išsidažę 
žmonės aukštomis baltomis ke-
puraitėmis, socialiniame tinkle 
„Twitter“ pranešė renginio orga-
nizatoriai. 

Iki tol rekordas priklausė Vel-
so studentams, kuriems 2009-
aisiais Svonsyje pavyko vienoje 
vietoje surinkti 2 510 tradicinių 
„smurfų“. 

Vokiečiai jau prieš trejus me-
tus bandė pagerinti šį rekordą, 
tačiau tuomet į renginį susirinko 
tik 2 149 žmonių. Draugai sakė, 
kad šeštadienį pasiekti rekordą 
jiems padėjo Lauchringeno me-
ras. 

Žaidimo taisyklės griežtos: 
skaičiuojami tik dalyviai, vilkin-
tys smurfišką aprangą, o visas 
nepridengtas kūno vietas išsida-
žę melsvai. 

Smurfai – grybų formos name-
liuose gyvenantys mėlyni žmo-
geliukai, kuriuos 6-ajame dešim-
tmetyje sukūrė belgų komiksų 
dailininkas Peyo, kurio tikrasis 
vardas Pierre'as Cullifordas.  

Šiems komiksų veikėjams iš-
populiarėjus, apie juos buvo su-
kurta animacinių ir netgi vaidy-
binių filmų. 

REUTERS-Scanpix nuotr.
Smurfai – komiksų ir anumacinių filmukų personažai, gyvenan-
tys grybų formos nameliuose.
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įvairūs

siūlo darbą

Vyr. redaktorė

Matininkė Raimonda Kukienė 2018-02-05 atliko žemės sklypo, ka-
dastro Nr. 3442/0002:660, esančio Kunigiškių I k., Svėdasų sen., 
Anykščių r.sav., kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau 
nurodytu adresu gretimo sklypo, kadastro Nr.3442/0002:585, ben-
drasavininkę ar jos įgaliotus asmenis dėl ribos suderinimo 10 dienų 
laikotarpyje po paskelbimo spaudoje. 

Kontaktinė informacija: Dariaus ir Girėno g. 13, LT-29116 Anykščiai, 
tel. (8-615) 52936, el. paštas. matininke.raimonda@gmail.com

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. 

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

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

Tel. (8-641) 55554.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Skubiai, brangiai (moka pasau-
linėmis kainomis) - mišką. Siūlyti 
įvairius variantus. Tarpininkams 
atsilygins.

Tel. (8-608) 44340.

Sodybą ar namą, mieste ar kai-
me. Siūlyti įvairius variantus. Gali 
būti su mišku ir didesniu žemės 
sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

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.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

AKCIJA!!! 
V.Baliūno įmonės skerdykla 

Paežerio Ik. Panevėžio r. siūlo: 
svilinta lietuviška kiaulienos
skerdena - TIK 2,10 Eur/kg. 

Kiaulių subproduktų rinkinys 
TIK 5 Eur; 

kiaulių pažandės TIK 0,60 Eur/kg;
kiaulių kepenys TIK 0,60 Eur/kg. 

Tel. (8-656) 49074.

Pavojų keliančių medžių 
pjovimas, 

genėjimas, surišimas. 
Tel. (8-692) 75903.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų gamy-
ba, montavimas. Pristatomi ka-
minai. 

Tel. (8-656) 24531.

Ilgastrėliu ekskavatoriumi 
kasa tvenkinius, valo senus. 
Remontuoja, greideriuoja kelius. 
Valo griovius. Rauna kelmus. Kiti 
žemės darbai. 

Tel. (8-698) 86641.

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai. Skarda 0,6 - 0,8 mm 
storio. Kaminų remontas, gal-
vutės mūrijimas, skardinimas. 
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

Tiltų statybos UAB ,,Tilsta” www.tilsta.lt 
ieško darbui Anykščiuose:

statybininkų, suvirintojų, konstrukcijų 
montuotojų ir pagalbinių darbininkų.

Siūlome darbą profesionaliame kolektyve, gerą 
atlygį (prikalusomai nuo kvalifikacijos ir gebėjimų)

Pretendentus prašome kreiptis el.paštu info@tilsta.lt, 
telefonu į personalo skyrių Vilniuje (8-5) 264 03 31.

Patikimas darbas namų tvarky-
tojoms (-ams) Anglijoje, be jokių 
įdarbinimo mokesčių. Amžius neri-
bojamas, kalba nebūtina. 

Tel. (8-672) 41083. 
www.superdarbas.com

Kasa, valo tvenkinius. Ilgastrėliai 
ekskavatoriai – buldozeriai.

Tel. (8-683) 72277.

Kokybiškas tvenkinių kasimas, 
griovių valymas, melioracijos darbai. 

Tel. (8-646) 19349.

Darbų vadovui arba brigadininkui 
melioracijos, hidrotechninės staty-
bos darbais užsiimančioje įmonėje. 
Taip pat ekskavatoriaus arba grei-
derio vairuotojui. 

Tel. (8-698) 05251.

Reikalingas traktorininkas, dir-
bantis užsienietiška bei rusiška 
technika. Aprūpina gyvenamuoju 
plotu.

Tel. (8-641) 12980.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
VASARIO 21 d. (ketvirtadienį) pre-
kiausime "Kaišiadorių" paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime gai-
džiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt. 
- 1 Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, 
prašome palaukti. Tel. (8-608) 69189.
Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 
16:00 turgus, Ažuožeriai 16:15, 
Zaviesiškis 16:20, Kavarskas 16:30, 
Svirnai 16:40.

kuras

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

kita

Vokiška (ir ne tik) laminuota grin-
dų danga – nuo 4 Eur/m². Daugiau 
pasirinkimo: 

Metalo g. 5, Utena, 
tel. (8-699) 79377.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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

Šieną.
Tel. (8-639) 19096.

BRANGIAI 
PERKAME MIŠKĄ

visoje Lietuvoje.
Įvertiname miško kainą.

Tel. (8-681) 60552.

automobiliai

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.

Bendra Lietuvos – Olandijos  
UAB „BARTYNCO“  veršelius au-
ginimui. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502.

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.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, 

jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai

Tel. (8-686) 33036.
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oras

+1
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anekdotas
vasario 19-22 d. - pilnatis.

mėnulis

šiandien

vasario 21 d.

vasario 22 d.

vasario 20 d.

vardadieniai

Konradas, Šarūnas, Nida, 
Zuzana.

Leonas, Visgintas, Eitvydė, 
Aidas.

Eleonora, Kęstutis, Žemyna, 
Feliksas.

Darvydas, Gintautė,
Elvinas, Margarita.

Pokalbis telefonu:
- Аlio, brangusis! Ar gali dabar 

kalbėti?
- Galiu.
- Gerai. Tada klausyk!

***

Vyras ateina pas magą ir prašo 
jį išvaduoti nuo jau 20 metų be-
sitęsiančio prakeiksmo. Magas 
klausia:

- Ar galite man tiksliai pasakyti 
prakeiksmo tekstą?

- Skelbiu jus vyru ir žmona...

***
Ateina žmogelis į vaistinę ir pra-

šo:
– Duokit man acetilsalicilo rūgš-

ties tablečių.
– Taigi taip vadinasi aspirinas!
– Va va, aspirinas! Vis užmirštu 

tą pavadinimą.

***

Vyras su blondine išvažiavo į 
kalnus paslidinėti. Išsinuomojo na-
melį: ten nebuvo nei elektros, nei 
tualeto. Blondinė sako vyrui:

– Aš važiuoju į parduotuvę.
Grįžta blondinė iš parduotuvės ir 

sako:
– Nupirkau elektrinį radiatorių.
– Taigi pas mus elektros nėra…
– O aš apie viską pagalvojau - ir 

„rozetę“ nupirkau!

***

Petriukas, įlipęs į kaimyno obelį, 
skina obuolius. Išbėga kaimynas ir 
pradeda rėkti:

– Ko tu vagi mano obuolius? 
Noriu tučtuojau pasikalbėti su tavo 
tėvu!

Petriukas užverčia galvą aukštyn 
ir šaukia:

– Tėti, lipk žemyn, kaimynas 
nori su tavimi pasikalbėti!..

Iš Anykščių išvažiavęs jaunimas 
nepamiršta savo kraštiečių Evelina ŠEŠTOKAITĖ

Vasario 11-15 d. Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir 
vadybos fakultete kraštietė Severina Šeštokaitė kartu su koman-
da (Gabrielė Mitkutė, Ieva Alasauskytė, Iveta Drobnytė, Kotryna 
Beinytė) surengė nuotraukų parodą „Mylėk savo artimą“. 

Nuotraukų autorė – Anykščių Jono Biliūno gimnazijos abitu-
rientė Laura Vanagaitė, kuri jau kelerius metus užsiima menine 
ir buitine fotografija. Parodos organizatorės - VDU Kūrybinių 
industrijų trečio kurso studentės savo entuziazmu imtis veiklos, 
organizuoti renginius žavi aplinkinius. Tad plačiau apie parodą, 
jos idėją kalbamės su renginio organizatorėmis.

- Papasakokite apie savo paro-
dą. Kokia jos idėja?

- Kotryna: - Mūsų paroda vadi-
nasi „Mylėk savo artimą“, o jos tema 
yra meilė. Netrukus kaip tik švęsi-
me Šv. Valentino dieną, tačiau mes 
norime atkreipti dėmesį ne į dviejų 
žmonių santykius, o į meilę šeimai, 
draugams, augintiniams.

- Ieva: - Visiškai teisingai, tačiau 
svarbu pakalbėti apie parodos erdvę. 
Mūsų paroda rengiama ne standar-
tinėje vietoje – siekėme išnaudoti 
žmogui kasdieniškas, tačiau parodai 
neįprastas vietas, t.y. laiptus ir liftą. 
Nuotraukos sukabintos lifte, o ant 
laiptų suklijuotos citatos. 

- Iveta: - Parodos idėja yra su-
kelti žmonėms teigiamas emocijas, 
išvydus nuotraukas sukelti prisi-
minimus, drauge parodą papildant 
citatomis, kuriose išryškinama šei-
mos, meilės, draugų svarba. Norime 
paskatinti prisiminti ir tuos giminai-
čius, su kuriais seniai bendravome. 
Šia paroda norime akcentuoti, kad 
gyvenime iš tikrųjų didžiausia mūsų 
turima vertybė – šeima. Norime, kad 
išvydę parodą žmonės išeitų pajutę 
gražius jausmus, prisiminę džiugias 
akimirkas.

- Minėjote, kad paroda apima 
liftą ir laiptus. Kodėl būtent šios, 

na, tikrai nestandartinės vietos?
- Severina: - Šiose erdvėse mes 

praleidžiame tikrai daug nuolat tru-
pančio ir  bėgančio savo laiko. Kiek 
kartų kildami liftu nežinojote, kur 
dėti akis, kurlink kreipti žvilgsnį, kai 
į liftą įžengia nepažįstamasis. Neju-
čia imame jaustis nejaukiai, žiūrime 
į grindis ir laukiame, kol pakilsime 
iki savojo aukšto. Tikimės, kad da-
bar lifte atsitiktinumo suvesti žmo-
nės įsidrąsins pakalbėti, pabendrauti, 
juk gal jau yra apie ką. Tai puiki pro-
ga tapti dar bendruomeniškesniems. 
Kaip jau minėjau, kopimas laiptais 
atima nemažai mūsų laiko, tad dabar 
jį galima išnaudoti savimotyvacijai, 
siekiui suprasti didžiausią gyvenime 
vertybę – šeimą.

- Parodą rengiate VDU Ekono-
mikos ir vadybos fakultete. Kodėl 
pasirinkote šią vietą?   Pasida-
lykite mintimis, ar universitetas 
apskritai yra atviras studentų 
idėjoms, projektams?

- Severina: - Taip jau išėjo, kad 
fakultetui reikėjo mūsų, o mums jo 
(juokiasi). O jei rimtai, tai yra VDU 
centriniai rūmai. Šiame fakultete 
didelis studentų srautas, tiek lietu-
vių, tiek ir kitataučių. Be to, šalia 
yra Laisvės alėja, tad žmonėms tai 
patogi vieta. 

- Gabrielė: - O dėl universiteto 
atvirumo, tai žinot, kai turi rankas, 
tai pabeldi - ir durys atsidaro. VDU 
yra labai atviras visiems kūrybiš-
kiems žmonėms, universitetas ska-
tina mus generuoti idėjas ir padeda 
jas įgyvendinti. Į šį fakultetą bu-
vome priimtos labai noriai, mums 
buvo duoti reikalingi leidimai ir visi 
tikrai džiaugiasi, kad fakultetas tapo 
jaukesnis.

- Nuotraukų autorė - iš Anykš-
čių kilusi ir vis dar ten besimokan-
ti Laura Vanagaitė. Kaip radote 
šią fotografę ir kodėl pasirinkote 
organizuoti būtent jos nuotraukų 
parodą?

- Kotryna: - Severina kilusi iš 
to paties miesto ir su Laura jau ne 
vienus metus yra draugės. Tad kaip 
ten sakoma? Viskas per pažįstamus 
(šypsosi). Bet vienas mūsų tikslų 
yra parodyti jaunuosius menininkus 
ir padėti jiems būti pastebėtiems.

- Gabrielė: - Ir taip pat norėčiau 
pridurti, kad Kaune rengiamoje 
parodoje mes pasirinkome jauną 
menininkę iš mažo miestuko, kad 
sumažintumėme atstumą tarp žmo-
nių ir  galėtume  geriau pažinti vieni  
kitus. 

- Ieva: - Laura yra tikrai talentin-
ga jauna fotografė, jos nuotraukos 
atitiko mūsų tematiką. Tad taip vis-
kas ir susidėliojo į vietas.

- Jūsų penketukui tai ne pirmas 

projektas. Internete galime rasti, 
kad kūrėte filmą „Janas ir Dena“  
apie Žaliakalnį. Iš kur tiek ener-
gijos, idėjų ir noro? 

- Iveta: - Universitetas skatina. 
Mūsų studijose labai daug atsiskai-
tomųjų darbų yra kūrybinio prakti-
nio pobūdžio. Norisi daryti ne tik 
tam, kad atsiskaitytum. Studentams 
suteikiama daugiau galimybių, jais 
labiau pasitikima ir rėmėjų paieškos 
gal lengvesnės, nes studentai dažnai 
būna tikrai motyvuoti. 

- Kotryna: - Nors labiausiai pa-
čios viena kitą motyvuojame, dėl to 
ir esame puiki komanda. Tai parodo 
ir laikas, nes kartu jau esame trejetą 
metų.

- Jūsų motyvacija veikti, dary-
ti, kurti iš tiesų stebina. Galbūt 
norėtumėte ko nors palinkėti 
skaitytojams?

- Iveta: - Niekada nebijokite pa-
rodyti savo gebėjimų, nebijokite 
nusivylimų, pakilimų, siekite kurti 
ir eksperimentuoti. Yra sakoma, 
kad žmogus turi gailėtis tik dėl to, 
ko nėra padaręs ar nėra bandęs pa-
daryti.

- Severina: - Nebijokite bandyti, 
daryti ir klysti. Negimėm tobuli ir 
tokie niekada nebūsim.

- Ieva: -  Ir prisiminkite, kad svar-
biausia vertybė ir svarbiausia, ką 
mes turime šioje žemėje – tai šei-
ma.

Ačiū už pokalbį.

„Anykštos“ Jaunųjų žurnalistų mokyklėlės absolventė Severina 
Šeštokaitė (priekyje dešinėje), kartu su komanda surengė Anykš-
čių Jono Biliūno gimanzijos abiturientės Lauros Vanagaitės 
fotografijų parodą Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir 
vadybos fakultete.

Anykštėnės fotografijas studentės eksponavo ne visai tradicinėse 
vietose, pavyzdžiui - lifte.

Fakulteto laiptus studentės papuošė žymių žmonių citatomis.


