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Per Velykas, po susitikimo su 
policija, vyrui sustojo širdis Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Raguvėlės apylinkių gyventojai aptarinėja žinią, esą per Velykas Raguvėlėje mirė policijos pareigūnų sustabdytas dviratininkas. 
„Anykšta“ dėl šios žinios susisiekė su laikinuoju Anykščių rajono policijos komisariato viršininku Valdu Palioniu. Pareigūnas pa-

tvirtino, kad tikrai toks nemalonus įvykis yra buvęs - 1944 m. gimęs vyras balandžio 21 d. 10 val. 30 min. per miestelį važiuodamas 
dviračiu sukėlė policijos ekipažo susidomėjimą, todėl buvo sustabdytas. 

Susitikimas su pareigūnais baigėsi dviratininko mirtimi. 

Laikinasis Anykščių rajono policijos komisariato viršininkas Valdas Palionis sako, jog vyriškio mirtis Raguvėlėje  po su-
sitikimo su policininkais yra nemalonus sutapimas. 6 psl.

Profesorius meile tebetaranuoja gimtinę Gražina ŠMIGELSKIENĖ
grazina.s@anyksta.lt

,,Labas vakaras, Gražina, ir vėl nesusivaldęs padariau neteisėtą veiksmą. Palei Šventąją, prade-
dant nuo užtvankos, sudėjau keturis tekstinius ženklus. Atsiprašau, daugiau tikrai nebedarysiu. 
Tiesiog neištvėriau. Ta nelemta meilė gimtinei“. Pasirašo - Romualdas Inčirauskas.

Elektroninio laiško prisegtuke – keletas didelės raiškos nuotraukų: metalo žiedai ant Anykščių 
tiltų per Šventąją su daugiaprasmiais, daugiasluoksniais užrašais.

Skulptoriaus Romualdo In-
čirausko užrašas ant tilto per 
Šventąją rezonuoja į Marse-
lio Prusto „Prarasto laiko 
beieškant“.8 psl.Profesorius Romualdas Inčirauskas Motinos dienos savaitgalį 

ant Anykščių tiltų ir tiltelių per Šventąją sumontavo dar 4 ,,nele-
galus“ – metalo plastikos ženklus – metaforas.

Aforizmais jų nepavadinsi, ma-
ximomis - taip pat. Eilėraščiais? 
Užrašų suvokimo gylis individua-
lus. Kaip ir priskyrimas žanrui. 

Priklauso nuo to, kas ir kokios 
nuotaikos stebi ir skaito. 

,,Neliesdamas esmės/ Vanduo 
apeina akmenį“- užrašas ant pės-
čiųjų tilto. ,,Važiuoju į Anykščius/ 
Nežinau ko/ Bet man labai reikia“- 
ant pagrindinio tilto prie Šventąją. 
,,Paskui sielininkus/ Šventąja/ 
Vasara praplaukia“- prie buvusios 
kavinės ,,Bangelė“. Ir ant tiltelio 
į Gaisrininkų salą - ,,Tebegyvenu 
pasauly/ Vaikystėje/ Nulipdytam 
iš plastilino“. 

Tokie menininko užrašai ant 
naujųjų ženklų.

Darbą pradės du 
mero patarėjai 

2 psl.

Šalnos kelia 
nerimą, bet dar 
ne tragedija

3 psl. 3 psl.

Ideologija 
mažai kam 
svarbi

Su Antanu 
Baranausku 
susipažinti 
kviečia 
mirgantys 
technologijų 
ekranai 5 psl.

Kelionė. Gegužės 9-14 dieno-
mis Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius vyks į Pjetra 
Ligurę, Italijos miestą, dalyvauti 
floristinių kilimų parodoje „Pietra 
Liguri in fiore“, praneša Anykščių 
rajono savivaldybė.Vizito metu 
S.Obelevičius susitiks su Pjetra 
Ligurės miesto meru bei aptars 
bendradarbiavimo galimybes.Pra-
ėjusį savaitgalį S.Obelevičius lan-
kėsi Latvijoje.

Pagalba. Gegužės 3 dieną 
Anykščiuose, Sportininkų gatvė-
je, iš lauke gulinčio dujų baliono 
sklido dujos. Atvykę ugniagesiai 
balioną užsuko ir nunešė į namus.

Gaisras. Gegužės 4 dieną De-
beikių seniūnijos Ramuldavos 
kaime degė automobilis ,,Volvo”. 
Per gaisrą išdegė automobilio de-
giosios detalės.

Klausytojas. Praėjusį savaitgalį 
anykštėnė pianistė Guoda Indriū-
naitė ir Edyta Mydłowska Glazge  
koncertavo princui Čarlzui. Šiam 
duetui koncerte  teko  atstovauti 
Škotijos Karališkosios konserva-
torijos fortepijono skyriui.

Balsavimas. Pirmadienį 
Anykščių rajono savivaldybėje  
prasidėjo penkių dienų trukmės  
išankstinis balsavimas prezidento 
rinkimuose ir referendumuose dėl 
dvigubos pilietybės išplėtimo bei 
Seimo narių skaičiaus mažinimo.
Balsuoti galima nuo 8 iki 20 va-
landos.

Plaukimas. Prasideda akcija 
„Ar tu plauki?“, per kurią moks-
leiviai ners į Lietuvos baseinus 
ir su trenerių pagalba įsitikins, 
ar moka plaukti. Gegužės 9-ąją 
akcija vyks ir Anykščių baseine 
,,Bangenis”.

Protai. Pavasario ,,Auksinio 
proto“ žaidimą Anykščiuose tra-
diciškai laimėjo ,,Nikė“, bendroje 
Lietuvos turnyrinėje lentelėje už-
kopusi į neregėtas aukštumas. Tarp 
mažųjų Lietuvos miestų komandų 
,,Nikė“ Lietuvoje užėmė 6-ąją 
vietą, o bendroje įskaitoje liko 24 
vietoje. 
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Temidės svarstyklės

Mirtis. Gegužės 3 dieną,  apie 
21.14 val., Anykščiuose, Biliūno 
g., savo namuose, rastas vyro 
(g. 1962 m.) kūnas be išorinių 
smurto žymių. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

Konfliktas. Gegužės 4 dieną, 
apie 13.20 val., Viešintose, Bi-
lėnų g., bute, moteris (nustatytas 

0,74 prom. girtumas) (g. 1991 
m.) smurtavo prieš buvusį sugy-
ventinį (nustatytas 3,13 prom. 
girtumas) (gim. 1983 m.), savo 
veiksmais sukeldama jam fizinį 
skausmą. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Moteris sulaikyta ir už-
daryta į areštinę.

Paieška. Gegužės 4 dieną, apie 
14.00 val., iš Aknystos globos 
namų išėjo ir negrįžo vyras (g. 
1968 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Smurtas. Gegužės 5 dieną, apie 
21.10 val., namuose Debeikių 
seniūnijos Jononių kaime konf-
likto metu moteris (g. 1969 m.) 
(nustatytas 1,96 prom. girtumas) 
smurtavo sutuoktinio (nustatytas 
2,75 prom. girtumas) (g. 1980 m.) 
atžvilgiu, taip sukeldama jam fizi-
nį skausmą. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. 

Vairuotojas. Gegužės 5 dieną, 
apie 11.57 val., Anykščiuose, J. 
Biliūno g., sustabdytas automo-

bilis ,,VW Sharan”, kurio vairuo-
tojui (g. 1979 m.) nustatytas 1,77 
prom. girtumas. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Vyras laikinai su-
laikytas ir uždarytas į areštinę. 

Mirtis II. Gegužės 5 dieną, 
apie 16.00 val., daržinėje, Svė-
dasų seniūnijos Daujočių kaime, 
rastas vyro (g. 1999 m.) kūnas be 
išorinių smurto žymių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties prie-
žasčiai nustatyti..

Mokymai Italijoje
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija tęsia savo dvejų metų Erasmus + KA1 srities projektą 

„Mokytojų tobulėjimas – kelias į sėkmę“, skirtą mokytojų kvalifikacijai kelti. Anglų kalbos moky-
toja, projekto koordinatorė Jolanta Garbauskienė, istorijos mokytoja Gražina Gvozdaitė ir tech-
nologijų mokytoja Jovita Sirgėdienė balandžio 7-13 d. Bolonijoje, Italijoje, dalyvavo kvalifikacijos 
kėlimo kursuose „Projekto metodu grįstas mokymas“, į kuriuos buvo susirinkę dalyviai iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Belgijos ir Ispanijos.

Kursų metu mokėmės integruotų 
projektų taikymo įvairių dalykų pa-
mokose, susipažinome su pagrin-
diniais projekto metodo elemen-

tais, analizavome tokių projektų 
pavyzdžius bei patys juos kūrėme, 
diskutavome, kaip sudominti mo-
kinius, kaip skatinti jų aktyvumą, 

lyderystę, motyvaciją, bendravimą 
ir bendradarbiavimą,  dalijomės 
idėjomis apie integruotų pamokų 
planavimą. Be to, susipažinome su 

Jolanta GarbauSKIENĖ

tokių įrankių kaip Padlet ir Canva 
naudojimu kuriant integruotus pro-
jektus. Didelis dėmesys buvo skir-
tas projektinio darbo vertinimui ir 
įsivertinimui. Dirbdami grupėse 
ne tik susipažinome su kitų šalių 
švietimo sistemomis ir kultūra, bet 
kalbėjome ir apie nūdienos peda-
goginius iššūkius, dalijomės gerąja 
patirtimi bei pagilinome anglų kal-
bos žinias.

Tikimės, kad su mokymų daly-
viais užmegzti ryšiai nenutrūks ir 
bus naudingi būsimiems projek-
tams, o naujai įgytomis žiniomis ir 
gebėjimais pasidalysime su kole-
gomis ir savo patirtį panaudosime 
pamokose ugdymo procesui paį-
vairinti bei mokinių motyvacijai ir 
kūrybiškumui skatinti.

„Šis projektas finansuojamas 
remiant Europos Komisijai, „Eras-
mus +“ programos lėšomis, kurią 
Lietuvoje administruoja Švietimo 
mainų paramos fondas. Šis kūrinys 
atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl 
Komisija negali būti laikoma atsa-
kinga už bet kokį jame pateikiamos 
informacijos naudojimą.”

Kuo skiriasi butai daugiabučiuose ir bendrabučiuose?
Anykščių rajono savivaldybės administracijos skelbimuose apie 

butų pirkimą socialinio būsto fondo plėtrai kai kurie gyventojai 
įžvelgia klaidinamą informaciją.

Kaimo turizmo sodybos savinin-
kė Gitana Mileikaitė dėl to kreipė-
si į Anykščių rajono savivaldybės 
administraciją, prašydama išaiš-
kinti, kodėl Savivaldybės sociali-
nio būsto plėtrai neperkami butai, 
esantys bendrabučio tipo namuo-
se.

,,Darosi neaišku, ar butai, turin-
tys visus patogumus bute (šiluma, 
vanduo, dujos, gyvatukas, pvz., 
Vairuotojų 5 ) yra bendrabučio tipo, 

ar ne?” - pastebėjo G.Mileikaitė, 
svarstydama, kad terminas ,,ben-
drabučio tipo namas” tėra sovieti-
nio palikimo apibūdinimas.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Viešųjų pirkimų ir 
turto skyriaus vyriausioji specialis-
tė Nataša Kiliuvienė G.Mileikaitei 
pateiktame atsakyme išaiškino, 
kuo skiriasi butas nuo buto ben-
drabučio tipo name.

,,Bendrabutyje patalpai-butui 

Pagarba. 2020-uosius siūloma 
skelbti žolininkės Eugenijos Šim-
kūnaitės, 2021-uosius – archyvų 
metais. Nutarimų projektus dėl šių 
metų paskelbimo registravo Seimo 
Laisvės kovų ir valstybės istorinės 
atminties komisija. E. Šimkūnaitės 
metus skelbti siūloma pažymint jos 
gimimo šimtąsias metines. Projek-
te nurodoma, kad E. Šimkūnaitė 
„išstudijavo ir moksliškai aprašė 
vaistažolinius augalus, gebėjo ly-
ginti lietuvių vaistažolininkystės ir 
liaudies medicinos patirtį“. 2021-
uosius skelbti archyvų metais siū-
loma, nes sukanka 100 metų nuo 
pirmojo valstybės archyvo Lietu-
vos Respublikoje įkūrimo.

Sulaikė. Penktadienį pasienie-
čiai sulaikė Panevėžio rajono gy-
ventoją su 16 tūkst. kontrabandi-
nių cigarečių pakelių, pirmadienį 
pranešė Valstybės sienos apsaugos 
tarnyba (VSAT). Radviliškio rajo-
ne, kelyje Baisogala – Kėdainiai, 
sustabdytas automobilis „Chrysler 
Voyager“ lietuviškais numeriais. 
Mašiną vairavo 39-erių Panevėžio 
rajono gyventojas. VSAT pareigū-
nai automobilyje aptiko 32 dėžės 
rūkalų, iš viso 16 tūkst. pakelių 
cigarečių „Fest“ su Baltarusijos 
akcizo ženklais. Tokio krovinio 
vertė Lietuvoje siekia apie 48 
tūkst. eurų.

Nepavyko. Policija per sekma-
dienį užfiksavo trys bandymus 
papirkti policijos pareigūnus. 
Pirmas atvejis fiksuotas kelyje 
Vilnius-Utena. 1983 metais gi-
męs vyras, siekdamas išvengti 
atsakomybės už vairavimą ne-
blaiviam (nustatytas 0,87 pro-
milės girtumas), kelių policijos 
pareigūnams davė 200 eurų kyšį.
Vakare Vilniuje Dariaus ir Girėno 
gatvėje 1985 metais gimęs vyras, 
siekdamas išvengti atsakomybės 
už vairavimą neblaiviam ir neap-
drausto automobilio eksploatavi-
mą, policininkei siūlė kyšį, nenu-
rodydamas sumos. Jam nustatytas 
1,5 promilės girtumas. Tuo pačiu 
metu Telšių rajone, Lieplaukės 
kaime, 1986 metais gimęs vyras, 
siekdamas išvengti atsakomybės 
už vairavimą neblaiviam neturint 
vairuotojo pažymėjimo, policijos 
patruliams pasiūlė 150 eurų kyšį. 
Jam irgi nustatytas 1,5 promilės 
girtumas.

Sankcijos. Rusija pirmadie-
nį absurdišku pavadino Lietuvos 
sprendimą uždrausti į šalį atvykti 
žinomam rusų dainininkui Grigo-
rijui Lepsui. „Mes jau komentavo-
me šį absurdišką sprendimą, bet 
mūsų, deja, neišgirdo. Nenusteb-
tumėme, jeigu eilinio draudimo 
iniciatoriai dar prisimins G. Lep-
są ir, manome, ne kartą“, – rašo-
ma Rusijos ambasados Lietuvoje 
interneto svetainėje paskelbtame 
komentare.

Dotacija. Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas (LVAT) 
panaikino Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) sprendimą iš 
prarastų dotacijų grąžinti Darbo 
partijai 220 tūkst. eurų. „Darbie-
čiai“ skundė VRK sprendimą, pa-
gal kurį iš 1,8 mln. eurų dotacijų, 
teismo po „juodosios buhalterijos“ 
bylos pervestų į biudžetą, turėjo 
atgauti dalį pinigų – skirtumą tarp 
2005 ir 2006 metais sumokėtų ir 
2008 metais paskirtos, bet neiš-
mokėtos dotacijos.

Darbą pradės du mero patarėjai Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį, gegužės 10-ąją, Anykščių rajono mero Sigučio 
Obelevičiaus patarėju pradės dirbti buvęs Anykščių ligoninės di-
rektorius Dalis Vaiginas, o pirmadienis, gegužės 13-oji, bus pir-
moji kitos patarėjos - verslininkės Gabrielės Griauzdaitės - Pa-
tumsienės darbo diena. 

D.Vaiginą į mero patarėjus dele-
guoja ,,valstiečiai“, G.Griauzdaitę 
-  Patumsienę - konservatoriai. 
Abu jie pagal savo partijų sąrašus 
buvo išrinkti į Anykščių rajono ta-
rybą, bet praėjusią savaitę deputatų 
mandatų atsisakė. D.Vaiginą Tary-
boje pakeis buvusi Anykščių verslo 
informacijos centro direktorė  Re-
nata Gudonienė, o G.Griauzdaitę -  
Patumsienę - J.Biliūno gimnazijos 
mokinys Šarūnas Grigonis.

Trečioji mero patarėjo pareigybė 
atiteko socialdemokratams. Pagal 
pirminį planą socdemų deleguotu 

patarėju turėjo tapti Savivaldybės 
administracijoje dirbanti Karo-
lina Stankevičiūtė, tačiau meras 
S.Obelevičius ,,Anykštai“ sakė, 
kad dėl trečiojo patarėjo persona-
lijos sprendimo dar nėra.

Kitą savaitę, gegužės 15-ąją, 
darbą Savivaldybėje pradės ir 
naujoji administracijos vadovė Li-
gita Kuliešaitė. Iki tol laikinuoju 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktoriumi dirbs Ben-
drojo ir ūkio skyriaus vedėjas Al-
girdas Žalkauskas.  

Sprendimas dėl Savivaldybės 

Gabrielė Griauzdaitė - Patumsienė  ir Dalis Vaiginas ruošiasi 
įkurtuvėms Savivaldybės administracijoje.

administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo turėtų būti priimtas 
eiliniame gegužės mėnesio Rajono tarybos posėdyje. Iki to posėdžio bū-
simoji direktorės pavaduotoja, liberalė Veneta Veršulytė greičiausiai ne-
atsisakys Tarybos nario mandato.

yra priskirtos konkrečios bendro 
naudojimo patalpos (paprastai tai 
bendro naudojimo dušai, tualetai, 
virtuvės, koridoriai), o atskiros, tik 
butui priklausančios virtuvės, vo-
nios/dušo/tualeto patalpos nėra”, - 
aiškino N.Kiliuvienė.

Pasak G.Mileikaitės, Anykščių 
rajono savivaldybės skelbimus dėl 
butų pirkimo vis dėlto reikėtų pa-
tikslinti.

,,Manau, būtų tada tikslinga 
kvietime pataisyti aprašymą, ko-
kių butų Savivaldybė neperka, o 
ne įvardijant ,,bendrabučio tipo 
namuose, nes tokio tipo namų 

nėra,  yra tik butai su bendro nau-
dojimosi patalpomis arba Regis-
trų centre registruotais pastatais  
- bendrabučiais, nes kitu atveju 
informacija yra klaidinama ir ne-
atitinka teisės normų. Iš patirties 
žinau, kad Anykščiuose keletas 
namų priskiriami ,,bendrabučio ti-
pui” pagal sovietinį nusistovėjusį 
vertinimą, tačiau jie atitinka visus 
keliamus kriterijus (yra atskiros 
visos komunikacijos bute), Regis-
trų centro pažymose jokių įrašų 
apie bendrabutį neminima”, - dės-
tė G.Mileikaitė.

-aNYKŠTa
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Gėlininkas Algimantas Su-
deikis sako, kad prasidėjus 
šalnoms lepesnius augalus 
nakčiai pridengia.

Ideologija mažai kam svarbi
Šiais metais vyksta net treji rinkimai - savivaldos, Prezidento 

ir Europos parlamento. Pašnekovų klausėme, ar jie visais rinki-
mais domisi vienodai ir ar apskritai domisi rinkimais ir politika. 
Kalbinti žmonės dėstė, kad per rinkimus vis mažiau remiasi ide-
ologijomis ir vis daugiau kritiniu protu.

Mažiau 
angažuotas

Virginijus Aloyzas MILAKNIS, 
tautodailininkas: 

,,Esu aktyvus Lietuvos Respubli-
kos pilietis, dalyvauju visuose rinki-
muose. Priminsiu, kad šie metai ne 
tik trijų rinkimų, bet dar ir referendu-
mų metai.  Lietuvos narystė Europos 
Sąjungoje įpareigoja domėtis plačiu 
rinkimų spektru - nuo savivaldos iki 
ES parlamento. ES procesai lyg ir 
tolimesni, bet neišvengiamai liečia 
visus mus. Esu mažiau angažuotas 
nei buvau anksčiau, partijos man pa-
sidarė mažiau svarbios, žiūriu į nu-
veiktus darbus, o ne į pažadus.“ 

Gerais laikais 
politika žmonės 
nesidomi

Tautvydas KONTRIMAVI-
ČIUS, muziejininkas: 

,,Be abejo, rinkimai man rūpi, 
bet jeigu paprašysite išvardyti 
Lietuvos atstovus Europos par-
lamente, vargu ar sugebėsiu tai 
padaryti. Man regis, kad per-
dėtas visuomenės domėjimasis 
politika nėra labai geras reiš-
kinys. Sveikoje visuomenėje 
žmonės politika domisi tik tiek, 
kiek jiems tos politikos reikia. 
Balsuodamas skirtingo lygmens 
rinkimuose nesu nusistatęs, kad 
palaikysiu kažkurios konkre-
čios ideologijos jėgas. Nesu an-
gažuotas. Tarkim, Europos par-
lamento rinkimuose peržvelgsiu 
kandidatų sąrašus, išsirinksiu tą 
sąrašą ir tuos konkrečius žmo-
nes, kurie, mano supratimu, 
geriausiai atstovaus Lietuvos 
interesams.“

Per logikos 
filtrą...

Lina BRESKUVIENĖ, advoka-
tė: 

,,Man, kaip pilietiškam žmogui, 
visi rinkimai yra svarbūs ir įdomūs. 
Nesu aklai užsispyrusi, kad metai po 
metų balsuočiau už tos pačios poli-
tinės krypties politikus, bet stebiu jų 
veiklą, analizuoju, aiškinuosi. Mano 
apsisprendimą lemia asmenybės, 
politinės programos, aišku, jas pir-
miausia perleidus per logikos filtrą.“    

Skirtingas 
dėmesys

Vytautas BERNATAVIČIUS, 
bankininkas: 

,,Skirtingiems rinkimams  mano 
dėmesys skirtingas. Man svar-
biausi savivaldos rinkimai, po 
to - Prezidento, paskui - Europos 
parlamento. Kodėl? Be motyvų 
pasakiau, emocionaliai.“

Išskirtiniai 
rinkimai

Romualdas VITKUS, versli-
ninkas: 

,,Svarbiausi turėtų būti Prezi-
dento rinkimai... Tačiau pilietiš-
kumas, globalus mąstymas negali 
visai užslopinti tavo asmeninių in-
teresų. Anykščių rajono valdžios 
rinkimai man ir, manau, daugeliui 
anykštėnų, šiemet buvo išskirtinai 
svarbūs, svarbesni nei ankstes-
niais metais. Kokia bebūtų  ES ir 
Lietuvos Respublikos įstatyminė 
bazė, vietos valdžia visgi yra ar-
čiausiai ir daro esmines įtakas 
konkretaus žmogaus gyvenimui. 
Su vietos valdžia neišvengiamai 
turime daugiausia ryšių, santykių, 
kontaktų.“

-aNYKŠTa

Šalnos kelia nerimą, bet dar 
ne tragedija Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Panašu, kad iki vakarykštės dienos rytinės gegužės šalnos di-
desnės žalos nepadarė. Pasak ,,Anykštos“ pašnekovų, kol kas šal-
tis nekrito žemiau nei 4-5 laipsnių kritinės ribos. 

Kritinė temperatūra žydintiems sodams - 4-5 laipniai šalčio.

ŽŪB ,,Anykščių vaismedžiai“ 
direktorius Juozas Petraitis ,,Anykš-
tai“ sakė, kad žieminės obelys jo 
kooperatyvo soduose dar nežydi, o 
žydinčių ankstyvesnių veislių obelų, 
regis, šalnos rimčiau neapkandžiojo. 
J.Petraitis sakė, kad soduose fiksuo-
ta žemiausia 2 laipsnių  temperatūra, 
o iki 4 laipsnių šalčio - didelio pavo-
jaus sodams nėra. Tiesa, J.Petraitis 
sakė, jog matyti, kad apšalę trešnių 
lapai. ŽŪB vadovui neramu, kokie 

bus artimiausi rytai, tačiau preven-
cinių priemonių J.Petraitis neketina 
imtis.  Internete galima rasti vaizdų, 
kaip lenkai sodus nuo šalnų gelbė-
ja, juose kūrendami laužus. Taip pat 
sodai, bandant apsaugoti žiedus nuo 
šalnų, būna apipurškiami. Pasak so-
dininko,  gelbėjimosi  procedūros 
yra brangios ir mažai veiksmingos.

Gėlininkas, įmonės ,,Gėlių lan-
ka“ savininkas Algimantas Sudei-
kis dėstė, kad šalnos apkandžiojo 

riešutmedžius ir aktinidijas, bet 
nemirtinai. ,,Abrikosai ir persikai 
jau nužydėję, o kitus jautresnius au-
galus nakčiai pridengiame agroplė-
vele,“ - kalbėjo A.Sudeikis. Januša-
voje gyvenančio A.Sudeikio sode 
žydinčios kriaušės ir vyšnios pirma-
dienį nebuvo šalnų pakąstos. Tiesa, 
jis aiškino, kad jeigu jo vaismedžiai 
nenukentėjo, tai nereiškia, kad vi-
siems Anykščių rajono gyvento-
jams šalnos nepadarė žalos.,,Labai 
viskas priklauso nuo aplinkos, nuo 
mikroklimato, net nuo to, kurioje 
namo pusėje yra įveistas sodas,“ - 
sakė gamtininkas.

Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Žemės ūkio skyriaus vedė-
jas Virmantas Velikonis kalbėjo, 
kad javus auginantiems ūkinin-
kams šalnos nėra baisios, blogiau 
- sausra. ,,Bet ir dėl sausros nerei-
kėtų labai garsiai šaukti -  pabars-
tė juk Anykščių rajone šiek tiek 
lietaus,“- dėstė V.Velikonis. Žinių 
apie nušaldytus anykštėnų sodus 
Žemės ūkio skyriaus vedėjas sakė 
nesulaukęs, bet jo nuosavos obelys 
šiek tiek nukentėjo. ,,Sodininkams 
nereikia, kad vaisius vestų visi žie-
dai. Normaliam derliui užtenka 15 
procentų,“ - aiškino V.Velikonis. 

Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
Virmantas Velikonis aiškino, 
kad normaliam obuolių der-
liui užtenka 15 proc. žiedų.

Skiepai. Ieškoma būdų nemo-
kamą skiepą nuo tymų pasiūlyti vi-
siems 34–45 metų žmonėms, teigia 
sveikatos apsaugos viceministras 
Algirdas Šešelgis. „Siūlysime visą 
eilę rizikoje atsidūrusių Lietuvos 
gyventojų paskiepijimą valstybės 
lėšomis, bet dar ankstoka kalbėti, 
kol nežinome kiekių“, – per spaudos 
konferenciją šią savaitę užsiminė vi-
ceministras.  Šiuo metu pagal skiepų 
kalendorių nemokamai skiepijami 
vaikai. Jie skiepą gauna du kartus – 
kai sulaukia 15–16 mėnesių ir 6–7 
metų. Gauti nemokamą skiepą taip 
pat gali sąlytį su tymais užsikrėtusiu 
asmeniu turėję žmonės.

Atmintis. Glendeile, Kalifornijo-
je, ketinama įamžinti Lietuvos krep-
šinio krikštatėviu vadinamo Prano 
Lubino atminimą – įrengti memori-
alinę lentą. „Aš galvojau, kad būtų 
gražu įamžinti jį kaip nusipelniusį 
žmogų tiek Lietuvai, tiek Amerikai, 
žinant, kad jis būtent Glendeile gy-
veno. Susitikau su šio miesto meru ir 
apie tai kalbėjau. Jis labai pozityviai 
žiūri“, – BNS sakė Lietuvos genera-
linis konsulas Los Andžele Darius 
Gaidys. Anot jo, susitarta, kad kon-
sulatas parengs pačią memorialinę 
lentą, o Glendeilo valdžia paieškos ir 
pasirūpins tinkamiausia vieta lentai 
pakabinti. 

Auga. Lydos Lubienės ir Vik-
torijos Lubytės kontroliuojamos 
„Achemos grupės“ valdoma Jona-
vos azoto trąšų gamintoja „Achema“ 
šiais metais planuoja gauti 564 mln. 
eurų pajamų – beveik 42 proc. dau-
giau nei pernai.Paskutinį kartą tokio 
dydžio pajamas – 562,5 mln. eurų – 
„Achema“ gavo 2015 metais. Pasak 
Registrų centrui pateiktos 2018 metų 
veiklos ataskaitos, gamykla šiemet 
planuoja investuoti 8,9 mln. eurų. 
Kur numatoma investuoti, įmonė 
neskelbia. 

Plėtra. Viena didžiausių Lietu-
voje pieno perdirbimo bendrovių 
„Rokiškio sūris“ šiemet į plėtrą 
numato investuoti 10,1 mln. eurų.  
„Investicijos numatytos į Rokiškio 
įmonę. Paskutinių metų tendencija 
rodo, kad šviežių sūrių rinka darosi 
labai perpildyta, pajamos iš tos rin-
kos neprognozuojamai svyruoja, kas 
nėra palanku ilgalaikiam verslui. (...) 
Nusprendėm, kad mažinsim šviežių 
sūrių ir didinsim kietų sūrių gamy-
bą“, – BNS sakė įmonės vadovas 
Dalius Trumpa. Ukmergės įmonė-
je taip pat numatoma investuoti į 
varškės gamybos išplėtimą bei jos 
fasavimą, o Utenoje – į ilgesnio sau-
gojimo laiko šviežius rūgščius pieno 
produktus, atnaujinti įrangą.

Katastrofa. Maskvos Šeremetje-
vo oro uoste, kur savaitgalį avariniu 
būdu nusileido užsiliepsnojęs kelei-
vinis laineris, rastos abi „juodosios 
dėžės“, pirmadienį naujienų agen-
tūrai „Interfax“ pranešė su tyrimo 
eiga susipažinęs šaltinis. „Aptikti ir 
perduoti Tarpvalstybinio aviacijos 
komiteto specialistams abu skrydžio 
duomenų savirašiai, įrašinėję kalbą 
ir [skrydžio] parametrus. Jų būklė 
yra tinkama iššifravimui“, – nurodė 
šaltinis. „Iššifravimas gali trukti nuo 
dviejų savaičių iki mėnesio“, – pri-
dūrė jis. Per gaisrą lėktuve SSJ-100 
žuvo daugiau nei 40 žmonių. Orlaivis 
sekmadienį vakare buvo išskridęs iš 
Maskvos į Murmanską, bet sugrįžo 
į Šeremetjevo oro uostą ir užsidegė 
tūpdamas avariniu būdu.

-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 Ar reikia mažinti Seimo narių skaičių?
Gegužės 12 dieną kartu su  prezidento rinkimų pirmuoju turu vyks du referendumai.Viename iš jų 

gyventojai bus kviečiami pasisakyti dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo nuo 141 iki 121 tautos atstovo.
Ar jau apsisprendėte, kaip pasisakysite šiuo klausimu? Kokie yra jūsų ,,už” ir ,,prieš”?

Nebalsuosiu: „Niekas nuo to 
nepasikeis. Kokios jų algos bebūtų, 
bet vis tiek tai tik dulkelė valstybės 
biudžete.”

Būtinai: „Darmajedų skaičių 
būtina mažinti.Vis tiek į posėdžius 
susirenka tik pusė jų, o ir tų pačių 
dauguma snūduriuoja, telefonais 
kalbasi, šiaip ką nors veikia. Nėra 
rimto darbo. Lietuvoj drastiškai 
mažėja gyventojų, o tų dykinėtojų 
didžiausias būrys. Seniai reikėjo 
mažinti jų skaičių.”

Būtina: „mažinti, net minčių ki-
tokių nėra.1918 m. buvo gal 18-ar 
20 ir susitvarkė. Būtina mažinti.”

Jadze iš Svedasu: „Ašen žinau, 
kaip sejmūnų skaičių sumažint ir be 
jakiu refirendumų. Agi pirmiausia 
algas visiem sumažint, palikt tiek, 
kiek rajona deputatai gauna. Ir tai 
makėt, jejgu posėdžias būni, jejgu 
ne, tai iš visa nemakėt anei eura. At-
imt ir vias privilegijas. Tegul sejmu-
nai važinėja autabusais, tralejbusais, 
gelžkeliu, a ne prabangiajs autama-
biliais. Pas daktarus tegul ailėj išlau-

kia pa kelis mėnasius. Ir jakių pinigų 
paišiukams, rašalui, visakiam kan-
celiarinem prekem. Kai sejmunai 
pasjaus kaip kakie ubagai, kaip tures 
gyvint taip, kaip liaudis gyvena, tai 
ir patys prie valdžias lovia nebelis. 
Ja dabar unt lackavas duonas, visa-
kiu privilegiju, tai lenda visi kaip 
muses pri medaus.”

X – man: „Jokiu būdu. Mažinant 
Seimo narių skaičių, mažėja bal-
sų kiekis, reikalingas vadinamajai 
Konstitucinei daugumai ir kitoms 
daugumoms, susijusioms su įstaty-
mų bei sprendimų priėmimu šalies 
Parlamente. O čia jau kyla tam tikros 
grėsmės demokratijai, gali susidary-
ti sąlygos korupcijai, natūraliai sil-
pnėtų opozicija. Tokiu atveju taipogi 
kiltų problemų sudarant Seimo ko-
mitetus. Bandymas taupyti biudžeto 
lėšas, mažinant Seimo narių skaičių, 
gali labai brangiai atsieiti.”

Kaimo Jurgis: „Be kalbų mažin-
ti, palikti kokius 50. Pilnai užtektų. 
Kas iš to, kad liks 121. Vis tiek pusė 
jų nedalyvaus posėdžiuose, o kita 

pusė pramiegos seime arba nosį pra-
skrapštys. O tam durneliui, kur svai-
čioja apie demokratiją, Konstituciją, 
tai pasakysiu, kad tai psichinio ligo-
nio paistalai. Dėl to, kad liks mažiau 
seime snūduriuojančių tautos išrink-
tųjų, tai nenukentės nei demokratija, 
nei Konstitucija. O tauta išloš.”

Tai kurgi: „dėsis Baurų Untanas, 
kai bus sumažintas seimūnų skai-
čius? Savivaldybėje vietos užimtos, 
žemės ūkio bendrovės vadovus turi. 
Negi eis jis į Darbo biržą? Tegu dar 
Seime padirbėja žmogus, dar nema-
žinkim jų skaičiaus.”

Zoro: „jau dabar koks barda-
kas seime, tai apsaugok viešpatie. 
Namuose Baura, Jovaiša bimbalą 
krapšto, o algos, kanceliarinės plau-
kia i kišenes.Kada posėdžiuose buvo 
141 seimūnas? Negirdėjau ir nema-
čiau. Rinkti balvonus tik vienman-
datėse ir atsiskaityti rinkėjams”

Kazys: „Tik mažint, užtektu ir 71 
veltedžiu, vieni miega, kiti nuotrau-
kas varto, o kai pamatau Kubilių, 

senelį Lanzbergį, Razmą, Jukne-
vičienę, bėgu vemti - taip pasidaro 
bloga.”

Jo: „Didinti dvigubai”.

Taigi: „Mano nuomone, šis refe-
rendumas yra visiškai nereikalingas, 
nieko naudingo Lietuvos valstybei 
ir gyventojams neduodantis. Tai 
trumpalaikio rinkėjų pasitenkinimo 
referendumas - štai atkeršijome blo-
gai valdžiai. O kokia nauda iš tokio 
keršto? Sumažės sprendžiančių Sei-
mo narių skaičius, todėl tik padidės 
galimybės tiek vidaus, tiek užsienio 
jėgoms Seime prastumti joms nau-
dingus įstatymus, sprendimus, bet 
nenaudingus Lietuvai ir jos gyven-
tojams. 

Politinės jėgos, inicijavusios šį 
referendumą, per rinkimus gaus iš 
nemąstančių, emocijomis besivado-
vaujančių rinkėjų balsų. Štai ir vis-
kas, kam ir dėl ko reikalingas Seimo 
narių skaičiaus mažinimo referendu-
mas. 

Seimo narių skaičių mažinti būtų 
galima tik, jeigu Lietuvoje veiktų tie-

sioginė demokratija, įgyvendinama 
referendumais, tada būtų užkirstas 
kelias aukščiau paminėtam pavojui.

O kad Lietuvoje veiktų tiesioginė 
demokratija, reikia sumažinti reika-
lingų referendumui surengti piliečių 
parašų skaičių (300 tūkst.) bent iki 
Šveicarijos, kurioje yra 8,45 mln. 
gyventojų, skaičių (50 tūkst. ir 100 
tūkst).”

Šiaip: „Šis referendumas daromas 
tik dėl kito - pilietybės referendumo. 
Tikslas - surinkti visus įmanomus 
balsuotojus, kad kaip nors referen-
dumas įvyktų. Kita vertus - kada 
Seime jų balsuojančių buvo daugiau 
nei 121? Ką daro su darbuotojais, jei 
jie į darbą neina?“

Atkurti ir  apsaugoti miškus padeda parama
Apie miškų teikiamą nau-

dą žinome visi, o štai apie tai, 
kad miškus reikia saugoti, 
globoti ir esant būtinybei, at-
kurti, tikriausiai susimąsto-
me ne visuomet. Juk miškas 
– lyg gigantiškas laužas. Jame 
daug lengvai užsiliepsnojan-
čių medžiagų: sausų šakelių, 
nukritusių pernykščių lapų, 
spyglių, išvirtusių sausuolių, 
be to, puikiai dega ir sveiki 
bei galingi medžiai. Nutikus 
šiai nelaimei, ne tik žūsta gy-
vūnai ar sunaikinami augalai, 
bet ir kyla pavojus žmogaus 
gyvybei. 

Privačių ir valstybinių miš-
kų valdytojams reikėtų žinoti, 
jog yra galimybė pagal Lietu-
vos kaimo plėtros 2014–2020 
metų programos (KPP) prie-
monės „Investicijos į miško 
plotų plėtrą ir miškų gyvy-
bingumo gerinimą“ veiklos 
sritį „Miškams padarytos ža-
los prevencija ir atlyginimas“ 
gauti paramą ir kurti miškų 
priešgaisrinės apsaugos inf-
rastruktūrą, diegti bei gerin-
ti miškų gaisrų stebėsenos ir 
pranešimo apie juos įrangą ar 
atkurti stichinės nelaimės pa-
žeistą mišką.

Atkūrė du miško plotus

Parama pagal šią veiklos sri-
tį pasinaudojusi UAB „Miško 
projektas“ ūkininkauja Molėtų 
rajone. Įmonės vadovas Saulius 
Tirevičius pasakojo, jog pagal-

bos teko kreiptis net du kartus. 
Pirmasis 1,2 ha plotą užimantis 
miškas, kuriame augo uosiai, 
pradėjo sparčiai nykti, nes la-
puočiai medžiai susirgo šaknų 
liga. „Iš pradžių dar išrinkinė-
jome griūvančius virtuolius, bet 
medžių šaknynas buvo pažeistas, 
uosiai išgriuvę, o visas plotas iš-
retėjęs tiek, kad nebeapsimokėjo 
jo toliau laikyti ir auginti, – dėstė 
pašnekovas. – Likusį mišką teko 
nukirsti plynu sanitariniu kirtimu 
ir vietoj jo, atsižvelgus į ten esan-
tį dirvožemį, pasodinti beržus ir 
juodalksnius, iš viso apie 3 800 
sodinukų.“ S. Tirevičius paaiš-
kino, jog uosių kirtime sodinti 
nebegalėjo, nes jie būtų susirgę 
ta pačia liga. Pasak jo,  įmonės 
atstovai kreipėsi į Valstybinę 
miškų tarnybą, kuri apžiūrėjo ir 
patikrino, ar darbai įvykdyti taip, 
kaip buvo sutarta su Nacionali-
ne mokėjimo agentūra (toliau – 
NMA), ir surašė aktą bei išdavė 
pažymą. Pagal šiuos dokumentus 
NMA išmokėjo paramos lėšas. 

2016 metų pavasarį pasodintas 
jaunuolynas šiuo metu sėkmingai 
stiebiasi aukštyn.

Šiek tiek vėliau, 2017 metais, 
antrąjį 0,6 ha uosyną, anot pašne-
kovo, ištiko ta pati bėda. Medžiai 
susirgo ir pamažu pradėjo griūti. 
Išretinus sklypą tiek, kad jame 
beveik nebeliko medžių, teko 
atlikti plyną sanitarinį kirtimą, o 
vietoje iškirstų uosių buvo atso-
dintas beržynas. „Beržus rinko-
mės todėl, kad jie sparčiai auga, 
jų nespėja pažeisti žvėrys“, – aiš-
kino S. Tirevičius ir džiaugėsi 
galimybe gauti išmoką už atkurtą 
mišką.

Šiemet – didesnės išmokos

Žemės ūkio ministerijos (toliau 
– ŽŪM) 1-ojo Europos Sąjungos 
paramos skyriaus vedėja Rasa 
Motiejaitė priminė, kad paraiškos 
šiai veiklos sričiai priimamos nuo 
gegužės 2 iki birželio 28 dienos. 
Taip pat pašnekovė informavo 
apie svarbiausią šių metų naujovę 

Privačių ir valstybinių miškų valdytojai gali kreiptis paramos 
stichinės nelaimės pažeistam miškui atkurti.

Vytauto Ridiko nuotr.

šiai veiklos sričiai – keitėsi miško 
atkūrimo išmokų dydžiai.

Pasak vedėjos, numatytos dau-
giau nei 20 procentų didesnės 
miško atkūrimo išmokos, o ats-
kiroms medžių rūšims už vieną 
hektarą šiuo metu jos yra tokios: 
paprastoji pušis – 2 070 eurų; pa-
prastoji eglė – 1 848 eurai; karpo-
tasis ir plaukuotasis beržai – 1 703 
eurai; juodalksnis – 1 706 eurai; 
europinis maumedis – 3 088 eu-
rai; paprastasis klevas, paprastasis 
uosis, kalninė guoba, paprastasis 
skirpstas, paprastoji vinkšna – 3 
723 eurai; mažalapė liepa – 3 792 
eurai; bekotis ir paprastasis ąžuo-
lai, paprastasis bukas – 4 206 eu-
rai.

Pašnekovė pabrėžė, jog pagal 
priemonės veiklos sritį didžiausia 
paramos suma vienam paramos 
gavėjo projektui negali viršyti 
200 000 Eur, o 2014–2020 metų 
laikotarpiu negali viršyti 400 
000 Eur. Pasak jos, didžiausias 
galimas paramos intensyvumas 
vienam projektui, kai vykdomas 
miškų priešgaisrinės apsaugos 
infrastruktūros kūrimas ir miškų 
gaisrų stebėsenos bei pranešimo 
apie juos įrangos diegimas ir ge-
rinimas, 70 proc. visų tinkamų fi-
nansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, 
kai prašoma mažesnio paramos 
intensyvumo).

Skatinami kreiptis

Anot R. Motiejaitės, išmokų 
dydžiai buvo keisti dėl to, kad 
pastaraisiais metais susiklostė to-
kia situacija, kai pažeisto miško 

atkūrimo kaštai viršijo bendrąsias 
miško atkūrimo išlaidas, kurios 
kompensuojamos mokant vien-
kartinę miško atkūrimo išmoką, 
apskaičiuojamą kiekvienam miš-
ko želdinimo ir žėlimo projektui 
atskirai, priklausomai nuo atku-
riamųjų želdinių rūšinės sudėties.

Kaip aiškino skyriaus vedėja, 
išmokų dydis yra labai svarbus 
veiksnys, lemiantis pareiškėjų ap-
sisprendimą teikti paraiškas miš-
kams veisti. „Todėl šiai priemonei 
skirtų lėšų įsisavinimas iki šiol 
vyko nepakankamu tempu, – dės-
tė R. Motiejaitė. 

Pašnekovė sakė, jog, atsižvel-
giant į tai, dėl padarytos žalos 
miškui atlyginimo buvo atlikti 
skaičiavimai.  Anot jos, naujoji iš-
moka buvo apskaičiuota remiantis 
įveisimo, priežiūros bei nelikvidi-
nės medienos sutvarkymo darbų 
kainomis už 2016–2018 m. laiko-
tarpį. Šios kainos nustatytos atli-
kus 26 valstybės įmonių, valsty-
binių miškų urėdijos padalinių, 10 
miško darbų rangovų asociacijos 
narių įmonių ir 8 Lietuvos miško 
ir žemės savininkų asociacijos na-
rių įmonių kainynų duomenų už 
2016–2018 m. analizę. Kaip teigė 
R. Motiejaitė, po perskaičiavimo 
bendrosios priežiūros išlaidos 
vieniems metams vidutiniškai 
padidėjo 19,5 proc., nelikvidinės 
medienos sutvarkymo išlaidos 
visoms medžių rūšims – daugiau 
kaip 28 proc., o miško atkūrimo 
išmoka visoms medžių rūšims vi-
dutiniškai padidėjo 21,3 proc.

užsak. Nr. 526
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Su Antanu Baranausku susipažinti 
kviečia mirgantys technologijų ekranai

Šiemet gegužės 1 dieną sukaks 92 metai, kai Lietuvoje atida-
rytas pirmasis memorialinis muziejus – legendinė Antano Bara-
nausko klėtelė Anykščiuose. 

Seniausias šalies memorialinis muziejus per tą laiką pasikeitė 
neatpažįstamai – su Anykščių krašto klasiko gyvenimu muzieji-
ninkai kviečia susipažinti ne tik žvelgiant į senovines relikvijas, 
bet ir į mobiliųjų telefonų ekranus.

„Muziejaus sukaktį gegužės 1-ąją 
pirmiausia mini Klėtelės lankyto-
jai, kasmet nuo gegužės pradžios 
pradedantys aktyviau minti takus į 
Rašytojų kalnelį. Būtent apie juos 
labiausiai galvojantys muziejininkai 
šiemet rengiasi praturtinti muziejaus 
sodybos lauko erdves, kad jos būtų 
ir labiau matomos miesto panoramo-
je, ir labiau viliojančios užsukti bet 
kuriuo metu – net jei Muziejaus eks-
pozicijos ir uždarytos. Ateityje Ra-
šytojų kalnelis pasipuoš tradicinės 
etnokultūros bei šiuolaikinio dizaino 
elementais, kurie meno kalba pasa-
kos apie čia gyvenusių ir kūrusių 
rašytojų brangintas vertybes, skatins 
praleisti laisvą laiką būtent Muzie-
jaus erdvėje,” - pasiteiravus, kaip 
Anykščių Antano Baranausko ir An-
tano Vienuolio-Žukausko memoria-
linis muziejus žada paminėti dar vie-
ną pirmojo memorialinio muziejaus 
Lietuvoje sukaktį,”- sakė muziejaus 
kuratorius Tautvydas Kontrimavi-
čius.

Kažkokių didesnių pokyčių An-
tano Baranausko klėtelės ekspozici-
joje muziejininkai sakosi neplanuo-
jantys.

,,A. Baranausko klėtelės ekspo-
zicija susiformavo XX a. antrojoje 
pusėje dar pirmojo muziejaus direk-
toriaus Antano Žukausko-Vienuolio 
valia ir jau keletą dešimtmečių ne-
keičiama. Kita vertus, klėtelę den-

giančio gaubto ekspozicija nuolat 
kinta, įsiklausant į muziejaus lan-
kytojų poreikius ir į juos reaguo-
jant. Prieš porą metų, suremontavus 
gaubto interjerą, ekspozicija buvo iš 
esmės atnaujinta ir esminių poky-
čių gaubto viduje šiuo metu nebus 
daroma. Čia gali būti įterpiami tik 
laikinieji eksponatai, pvz., Vaižgan-
to metams skirti akcentai, liudijantys 
A. Baranausko ir Vaižganto ryšius,” 
- aiškino T.Kontrimavičius.

Bene didžiausio ir prieštaringiau-
sio visuomenės dėmesio sulaukė 
2017 metais muziejininkų suma-
nymas ant A.Baranausko klėtelės 
gaubto sienų įrengti didžiulius sten-
dus – plakatus.

„Klėtelės gaubtui yra 60 metų, jis 
nėra kultūros paveldas, todėl buvo 
sumanyta šiemet lyg ir pridengti 
klėtelę, taip sukuriant erdvę kitoms 
ekspozicijoms. Jeigu reikia prisiimti 
nuopelnus, tai sumanymas yra mano. 
Šios instaliacijos esmė – bandymas 
aktualizuoti A. Baranausko laiškus 
įvairiems žmonėms, tikintis, kad per-
skaitę citatas galbūt lankytojai norės 
susirasti, kam jie buvo rašyti,“ - apie 
naują sumanymą prieš dvejus metus 
,,Anykštai” pasakojo muziejaus di-
rektorius Antanas Verbickas.

A.Baranausko klėtelės gaubto ins-
taliacijas sukritikavo architektai bei 
istorikai.

„Kaip vertinti namuko apklija-

vimus? Nežinau, kaip čia rasti tei-
singesnį žodį įvertinimui. Sakykim, 
taip – jei žiūrėsime į A. Baranaus-
ko klėtelę kaip į statybų aikštelę, 
tai normaliai vertinu, o jeigu kaip į 
dalyką, kurio tikslas yra ilgesnis ir 
kultūrinis, tai man gaila Anykščių,“ 
- ,,Anykštai” sakė buvusi Anykščių 
vyriausioji architektė, dabar tokias 
pat pareigas užimanti Panevėžio 
miesto savivaldybėje, Daiva Gasiū-
nienė.

„Atvirai sakant, nesupratau iš pra-
džių. Įspūdis blogas ir buvau šoki-
ruotas. Pagalvojau, kas jiems leido, 
ar jie išvis derino tai su vyriausiąja 
architekte. Verslininkams to neleistų, 
o va muziejus pasikabino. Kuo tokia 
reklama skiriasi nuo prekybininkų 
reklamų, sakykim, prie stoties kabė-
jo plakatas „Perku mišką“? Čia juk 
kultūrinės paskirties pastatas. Jeigu 
galime kabinti bet ką ir bet kur, tai 
tada ir Arklio muziejaus rąstinį pas-
tatą papuoštų, sakykim, kartodromo 
reklama,“ - savo nuomonę išsakė ir 
architektas Kęstutis Indriūnas.

,,Kaip paveldo specialistė, galiu 
pasakyti, kad stipriai prašauta pro 
šalį. Ne tas mastelis, ne ta vieta ir 
ne ta spalva. Net rengiant reklamas 
sprendžiamas spalvų suderinamumo 
klausimas, o ne daroma taip, kaip 
kam atrodo,“ - muziejininkų inicia-
tyvą ,,papuošti” A.Baranausko klė-
telės gaubtą įvertino architektė Jolita 
Paužuolienė.

Istorikė Lendrina Meškauskaitė 
,,Anykštai” kalbėjo, kad yra vietų, 
kurių liesti nereikėtų: ,,Juk klėtelė 
ten stovi 100 metų, ji pati yra ekspo-
natas, kam dar kažką kabinti?”

Pasiteiravus, ar minėtų stendų – 
plakatų nuo Antano Baranausko klė-
telės gaubto neketinama nuimti, mu-
ziejaus kuratorius T.Kontrimavičius 
sakė: ,,Klėtelės gaubto ekspozicija, 
priklausomai nuo muziejaus finansi-
nių išteklių, palaipsniui bus atnauji-
nama, ieškant naujų, išraiškingesnių 
ir patrauklesnių meninių priemo-
nių.”

Pasidomėjome ir apie tai, kokia 
beveik šimtmetį skaičiuojančios 
Antano Baranausko klėtelės būklė. 
Galbūt jai reikalingos restauratorių 
rankos?

,,A. Baranausko klėtelė yra patiki-
mai konservuota, jos būklė stebima, 
šiuo metu jokie galimi nykimo pa-
vojai jai grėsmės nekelia: medienoje 
nėra kenkėjų, neaptinkama grybų 
užkrato, be to, ji pastaruoju metu 
apsaugota ir nuo tiesioginių saulės 
spindulių blukinančio poveikio,” - 
pasakojo T.Kontrimavičius.

1826 metų statybos medinė klė-
telė pirmiausia tarnavo kaip ūkinis 
pastatas, kuriame buvo laikomi li-
nai, ūkiniai padargai, geresni drabu-
žiai, tačiau iš studijų Varnių kunigų 
seminarijoje į Anykščius atostogoms 
grįždavęs A.Baranauskas įsikurdavo 
būtent joje ir čia ilsėdavosi, skaity-
davo bei 1858 – 1859 metų vasaro-
mis parašė savo pagrindinį kūrinį, 
gimtinės gamtos grožio ir meilės jai 
įkvėptą poemą „Anykščių šilelis“.

Klėtelę  1826 m. (data įrėžta stak-
toje) pastatė poeto tėvas Jonas Baro-
nas buvusiame Anykščių priemies-
tyje Jurzdike. Klėtelė ręsta tiktai 
kirviu, be pjūklo, be geležinių vinių. 
1839 m. klėtelė perkelta į dabartinę 
vietą, kur būsimojo poeto tėvai įsi-
gijo sodybą. 

A. Baranausko brolio Jono anū-
kas, rašytojas Antanas Žukauskas-

Vienuolis 1921 m. tėvų testamentu 
Baranauskų sklypą gavo kaip pali-
kimą, klėtelę išsaugojo ir joje įkūrė 
Antano Baranausko muziejų – čia 
sunešė vyskupo baldus, lagaminą, 
smuiką, išsaugojo Baranauskų šei-
mos lovą, kraičio skrynią, lentynėlę, 
kur buvo laikomi poeto rankraščiai, 
1863 m. sukilėlių ginklus.

1945 m. A. Vienuolis oficialiai 
paskiriamas šio muziejaus direkto-
riumi, juo dirbo iki mirties, 1957 m. 
rugpjūčio 17 dienos. Vienuolis rinko 
ir tvarkė eksponatus, buvo ir direkto-
rius, ir ekskursijų vadovas.

„Iki tol niekam nešovė į galvą, kad 
muziejus gali būti kuriamas ne vien 
tik krašto istorijos vertybėms kaup-
ti ir eksponuoti – tai daryta daugiau 
nei šimtą metų, nuo Dionizo Poškos 
„Baublių“ laikų. A. Vienuolis paro-
dė sektiną pavyzdį, jog muziejus gali 
išdidžiai liudyti ir vienos asmenybės 
gyvenimo pėdsakus. Tik vėliau Kau-
ne buvo įsteigtas ir Maironio muzie-
jus, dabar Lietuvoje veikia dešimtys 
memorialinių muziejų ir ekspozici-
jų, tik visi jie jaunesni už Anykščių 
Klėtelę,” - pastebėjo Anykščių Anta-
no Baranausko ir Antano Vienuolio 
– Žukausko memorialinio muziejaus 
kuratorius Tautvydas Kontrimavi-
čius.

1927 m. rugpjūčio 21 d. A. Bara-
nausko klėtelę aplankęs dailininkas 
Adomas Varnas padarė pirmąsias jos 
ekspozicijos nuotraukas. 1945 m. lie-
pos 31 d. A. Baranausko klėtelė pri-
pažinta valstybiniu kraštotyros mu-
ziejumi, jo direktoriumi patvirtintas 
A. Žukauskas-Vienuolis. 1946-1947 
m. atliktas klėtelės remontas: per-
dengtas stogas, pastatyti prieklėčio 
stulpai, įvesta elektra. A.Vienuolio 
rūpesčiu pastatytas klėtelės apsau-
ginis gaubtas (arch. J.KVašys). 1976 
metais klėtelė konservuota tuometi-
nės A.Baranausko ir A.Vienuolio – 
Žukausko memorialinio muziejaus 
direktorės Teresės Mikeliūnaitės 
iniciatyva.

Nesudėtinga ūkio buhalterija buvo 
vedama, kreida brėžiant brūkšnelius 
durų staktoje.

Šiandien A.Baranausko klėtelės 
ekspoziciją Anykščių A.Baranausko 
ir A.Vienuolio – Žukausko memo-
rialinis muziejus lankytojams pri-
stato taip: „A. Baranausko klėtelę, 
iš kurios kelią į pasaulį pradėjo lie-
tuvių literatūros šedevras – poema 
„Anykščių šilelis“, jubiliejiniais 90-
aisiais Muziejaus veiklos metais ap-
supo nauja ekspozicija.

APLANKYK Antano Baranausko 
klėtelę, pirmąjį memorialinį muziejų 
Lietuvoje, ir naujoje ekspozicijoje 
ATRASK klėtelės paslaptis: 7 poeto 
ir vyskupo TALENTAI, 21 poemos 
„ANYKŠČIŲ ŠILELIS“ kalba, 4 
metų laikų KALEIDOSKOPAI, 
KLĖTELĖS PASAKĄ ekrane seka 
Šilelio kankorėžiukas, pakeliui – 
VAISTAŽOLYNAS ir kalbantys 
suoleliai.

Kopiant į Rašytojų kalnelį, jus 
pasitiks A. Baranausko pasisveikini-
mas: „Mylimiausias ir Brangiausias 
Prieteliau mano! Pasiilgau Tams-
tos”. Išvysti pačią Klėtelę galėsite tik 
atvėrę laišką  – simbolinius vartus į 
A. Baranausko gyvenimo ir kūrybos 
pasaulį.

Vidaus ekspozicijoje poetą, vys-
kupą A. Baranauską  pažinsite TY-
RINĖJIMO ir KŪRYBOS erdvėse. 
Vertimų daugiaaukščiuose atrasite 
VIS KITOKIUS BALSELIUS – po-

emos vertimų leidimus. Smagus per-
sonažas kankorėžiukas papasakos  
KLĖTELĖS PASAKĄ – animuotą 
istoriją: nuo klėtelės statybos iki 
virsmo svarbiausiu literatūros mu-
ziejumi Lietuvoje.

Pakviesime užsukti ir į VAISTA-
ŽOLYNĄ – lietuviškų vaistažolių, 
kurias pažino ir naudojo dvasininkas 
A. Baranauskas bei vaistininkas A. 
Vienuolis-Žukauskas, gyvąją eks-
poziciją. Jei norėsis prisėsti, KAL-
BANTYS SUOLELIAI, pakalbinti 
išmaniaisiais telefonais, prabils 
Anykščių krašto rašytojų ir jų kūri-
nių herojų balsais...”

2013- 2017 metais  muziejininkai 
klėtelės gaubte buvo įrengę nuolati-
nę A. Baranausko portretų galeriją. 
Gaubto languose buvo eksponuo-
jamos A. Baranausko nuotraukos, 
fiksavusios jo išvaizdos kaitą nuo 
1857 iki 1902 metų. Galerijoje buvo 
galima pamatyti keliolika atvaizdų 
iš išlikusių maždaug 30-ies poeto ir 
vyskupo portretinių nuotraukų. Kar-
tu eksponuoti ir A. Baranausko rašto 
pavyzdžiai – jaunystėje rašytų die-
noraščių, vėlesnių laiškų ir kūrybos 
rankraščių atvaizdai.

Muziejininkų duomenimis, 1957 
metais A.Baranausko klėtelę aplan-
kė 5419 lankytojų. Rašytojų kalnelį, 
kuriame yra A. Baranausko klėtelė, 
A. Vienuolio namas-muziejus bei 
veika S. Petraškos akmens tapybos 
ekspozicija, 2018 metais aplankė 10 
240 lankytojų.

-aNYKŠTa

Rašytojas Antanas Vienuolis – Žukauskas 1949 m. prie poeto, 
vyskupo Antano Baranausko klėtelės.

Muziejaus kuratorius Tau-
tvydas Kontrimavičius pati-
kino, kad 92-uosius metus 
pasitinkančios Antano Ba-
ranausko klėtelės būklė yra 
stabili.

Ant Antano Baranausko klėtelės iškabintos instaliacijos sulau-
kė kritiškos visuomenės reakcijos.

Mirus ilgamečiam me-
džiotojui Stasiui Šiaučiu-
kėnui, nuoširdžiai užjau-
čiame žmoną, sūnų, dukrą 
ir artimuosius.

MK „Puntukas“ 
medžiotojai

užjaučia
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MOZAIKA

horoskopai

AVINAS. Visą šią savaitę Avi-
nai trykš energija, entuziazmu ir 
bus pilni artėjančių nepaprastų 
pokyčių nuojautos. Pats laikas 
ruoštis į medžioklę, leistis ieškoti 
nuotykių ir linksmybių. Ketvirta-
dienį gali tekti priimti gana svarbų 
sprendimą, galintį turėti ilgalaikių 
padarinių, tad būkite tikras, kad 
šios savaitės pramogų troškimas 
nesumažins jūsų sugebėjimų raci-
onaliai protauti.

JAUTIS. Jaučių laukia itin 
aktyvi protinė veikla, o gal net 
nervinis išsekimas. Savaitės pra-
džioje būsite praktiškai nepajėgus 
priimti bent kiek svarbesnį spren-
dimą. Net nebandykite, juolab kad 
nuo savaitės vidurio padėtis turėtų 
radikaliai keistis. Kad ir ko imtu-
mėtės, viskam bus savas laikas, 

savos ribos ir taisyklės. Su tuo 
teks tiesiog susitaikyti.

DVYNIAI. Iš tikrųjų jums vi-
siškai tas pat, kas vyks šią savaitę. 
Jūs viską darysite lengva ranka ir 
su gera nuotaika, tuo nusipelny-
damas aplinkinių pagarbą. Savo 
sėkminga veikla taip sužavėsite 
įtakingą asmenį, kad užsitikrinsi-
te sau gerą vietą ateityje. Jei vi-
suomet viskas būtų taip paprasta, 
kaip lengva būtų gyventi!

VĖŽYS. Šią savaitę iš tiesų 
verta būti itin akylam. Kažkur 
jūsų laukia puiki proga. Būkite 
atidus! Vienintelis laiku ir vietoje 
pasakytas žodis ateityje gali at-
nešti didžiulės naudos. Savaitgalį 
buvimas namuose gali varginti.

LIŪTAS. Jūsų galvoje suka-
si mintys kažką palenkti į savo 
pusę ir parodyti tam žmogui vi-

sokeriopas savo simpatijas. Jei 
sumanytą susitikimą įtrauksite 
į šios savaitės planus, turėsite 
daugiausia šansų pasiekti trokš-
tamą tikslą. Savaitgalį praeitis 
darys įtaką jūsų nuotaikoms ir 
sprendimams.

MERGELĖ. Dvasios taika ir 
ramybė - štai ko sieksite visą šią 
savaitę. Šia prasme rezultatai ims 
matytis nuo savaitės vidurio. Iki 
to laiko dienos gali būti neramios 
ir permainingos.

SVARSTYKLĖS. Jūsų aktyvu-
mas šią savaitę kitiems gali sukelti 
ne itin malonius jausmus. Pirmoje 
savaitės pusėje jūsų idėjoms, kaip 
reikėtų leisti pinigus, bus gana 
energingai pasipriešinta. Savaitės 
pabaigoje pagaliau jums pavyks 
išsiaiškinti, iš kurios pusės pučia 
vėjas, ir į daug ką pažvelgsite ki-
tomis akimis.

SKORPIONAS. Iš aplinkinių 
galite tikėtis tik įvairiausių ban-
dymų kaip nors pasinaudoti jumis 
saviems tikslams. Labai tikėtina, 
kad būsite sutrikęs, blaškysitės, 
neracionaliai išnaudosite tiek 
darbui, tiek poilsiui skirtą laiką. 
Tikriausiai verta paklusti instink-
tyviam norui kiek galima daugiau 
laiko praleisti namuose.

ŠAULYS. Ši savaitė jums bus 
tokia, kad privalote gyventi pla-
čiai atmerktomis akimis ir į viską 
labai gerai įsiklausyti. Jeigu jums 
pavyktų teisingai nukreipti svar-
bius įvykius ir pasirinkti reikiamą 
tolesnį veikimo planą, sėkmė būtų 
garantuota. Savaitės viduryje pri-
imti sprendimai gali turėti įtakos 
jūsų finansinei padėčiai.

OŽIARAGIS. Mąstymas bus 
greitesnis, kūrybiškesnis ir lanks-
tesnis. Ypač harmoningi santykiai 

su sutuoktiniu. Reikalai gali šiek 
tiek komplikuotis savaitės vidury-
je, bet į pabaigą vėl viskas susi-
tvarkys.

VANDENIS. Visą savaitę bus 
aktualios bendravimo ar tiesiog 
santykių su kitais žmonėmis pro-
blemos. Prieš ką nors galutinai 
nuspręsdamas, įsitikinkite, kad 
numatėte visus įmanomus pada-
rinius. Savaitgalį saugokitės kartu 
su senais rakandais neišmesti ir 
naudingų daiktų (ir tiesiogine, ir 
perkeltine prasme).

ŽUVYS. Labai tinkama savai-
tė imtis naujos veiklos - gal nau-
ja tarnyba, sporto šaka ar hobis. 
Lygiai taip pat galimi pokyčiai 
dvasinėje plotmėje. Žvaigždės 
skatins išsivaduoti iš bet kokių 
pančių ar suvaržymų. Būsite lais-
vesnis dvasiškai ir kūrybiškesnis 
nei paprastai.

sprintas

Festivalis. Sekmadienį Anykš-
čiuose finišavo tarptautinis plaukimo 
sprinto festivalis ,,Anykščiai 2019“. 
Anykščių KKSC atstovų gretose 
sužibėjo Julius Bačkulis, iškovojęs 

aukso ir sidabro medalius. Plaukikas 
pasižymėjo 50 m laisvuoju stiliumi 
(1 vieta) ir 100 m laisvuoju stiliumi 
(2 vieta) nuotoliuose.

Į jau 21-ą kartą surengtą festivalį 
atvyko per 380 plaukikų iš Lietu-
vos, Latvijos, Baltarusijos, Lenki-
jos, Estijos ir Jungtinės Karalystės. 

Pirmąją festivalio dieną penkių 
amžiaus grupių plaukikai dalyvavo 
savotiškose eliminavimo varžybo-
se – 6 geriausi atrankoje pasirodę 
sportininkai tą patį vakarą turėjo 
dar 3 progas išsiaiškinti, kuris iš jų 
visgi yra pats stipriausias. Kiekvie-
name etape buvo eliminuojama po 

du plaukikus, kol likdavo tik svar-
biausia dvikova.

Imtynės. Praėjusį savaitgalį 
Anykščių KKSC imtynininkai daly-
vavo tarptautiniame turnyre Klaipė-
doje, kuris buvo skirtas kariuomenės 
dienai paminėti. Anykštėnų greto-

se išsiskyrė Augustas Vaitiekūnas 
(treneris R.Puikis),  nugalėjęs visus 
varžovus ir laimėjęs pirmą vietą. 
Bronzos medaliai atiteko Mangir-
dui Braždžiūnui (treneris R.Puikis), 
Kiprui Puikiui (treneris R.Puikis) 
ir Julitai Ivanauskaitei (treneris 
A.Sudeikis).

Per Velykas, po susitikimo su policija, 
vyrui sustojo širdis

(Atkelta iš 1 psl.)

Laikinasis Anykščių rajono 
policijos komisariato viršininkas 
V. Palionis „Anykštai“ pasakojo 
apie balandžio 21 dienos įvykį. 
Pareigūnai vyriškį sustabdė, pa-
tikrino jo blaivumą - alkoholio 
matuoklis rodė mažiau nei leisti-

nos 0,4 promilės. Policininkams 
pildant registracijos žurnalą, 
vyras susmuko. Pareigūnai jį 
bandė gaivinti, tačiau pastangos 
buvo bergždžios.

Panašu, kad Raguvėlės gyven-
tojai policininkų dėl šios nelai-
mės nekaltina. Širdies problemų 
turėjęs vyriškis, matyt, iš vakaro 
bus vartojęs alkoholį. Spėjama, 

jog raguvėliškiui bloga pasidarė 
dar prieš jį sustabdant policinin-
kams, o pastarieji, pamatę, kad 
dviratininką ,,sumėtė“, pirmiau-
sia pagalvojo ne apie sveikatos 
problemas, bet apie girtumą...

Laikinai Anykščių rajono po-
licijos komisariato viršininko 
pareigas einantis Valdas Palionis 
,,Anykštai“ sakė, jog pirminė iš-

vada, kad raguvėliškio mirties 
priežastis - širdies liga. ,,Neei-
linė situacija, pareigūnai bandė 
gaivinti, tačiau, matyt, tokia bu-
vusi žmogaus lemtis,“ - kalbėjo 
V.Palionis.

Pasak laikinojo Anykščių ra-
jono policijos komisariato vir-
šininko V.Palionio, nėra kaip 
neigti, kad policininkai prisidėjo 

prie raguvėliškio mirties, tačiau 
negalima pareigūnų ir kaltinti. 
,,Faktas, jog žmogus, sustabdy-
tas policijos, patiria tam tikrą 
stresą. Žurnalistų skambutis 
man taip pat nėra labai malonus, 
bet jeigu netrukus gausiu širdies 
smūgį, esminė mirties priežas-
tis vis tiek bus širdis, o ne jūsų 
skambutis,“ - dėstė V.Palionis.

Lažybų kontorų favoritų 
trejetas rinkimuose – 
G. Nausėda, I. Šimonytė, 
S. Skvernelis

Šalies lažybų bendrovės prieš 
savaitgalį vyksiančius prezidento 
rinkimus didžiausią sėkmę ir toliau 
pranašauja visuomenės apklausų fa-
voritams: Gitanui Nausėdai, Ingridai 
Šimonytei, Sauliui Skverneliui.

Palyginti su vasario prognozėmis, 
rinkimų finišo tiesiojoje didieji lažy-
bų tarpininkai „Top Sport“, „Olybet“ 
ir „Betsafe“ „valstiečių“ kandidato 
premjero S. Skvernelio galimybes 
vertina menkiausiai: pagal pateikia-
mus lažybų koeficientus, jis yra tre-
čias. Lažybų už šį kandidatą santykis 
yra nuo 3,40 iki 5,50 su 1, kitaip ta-
riant, pastatęs eurą, lažybininkas sė-
kmės atveju laimėtų 3,4–5,5 euro.

Didžiausia sėkmė prognozuojama 
ekonomistui G. Nausėdai (1,6 – 1,65 
su 1), parlamentarė I. Šimonytė lieka 
antroji (3 – 3,40 su 1).

Vasarį lažybų organizatoriai rinki-
mų lyderiu laikė S. Skvernelį, atitin-
kamai antrojoje ir trečiojoje vietoje 
rikiavosi I. Šimonytė ir G. Nausėda.

Didžiausia tikimybė susirungti an-
trajame ture duodama G. Nausėdai ir 

I. Šimonytei, mažiausia – jog antra-
jame ture susitiks S. Skvernelis su I. 
Šimonyte.

Kaip ir prieš tris mėnesius, men-
kiausiai lažybų tarpininkai vertina 
europarlamentarų Valdemaro Toma-
ševskio, Valentino Mazuronio, parla-
mentarų Mindaugo Puidoko, Naglio 
Puteikio galimybes laimėti rinkimus.

Skeptiškai vertinama ir galimybė 
įvykti referendumui dėl dvigubos pi-
lietybės. Už tai, kad 12 Konstitucijos 
straipsnio keitimą palaikys daugiau 
kaip pusė šalies rinkėjų, „Betsafe“ 
siūlo lažintis santykiu 11 su 1, kad re-
ferendumas neįvyks, – 1 su 1,01.

Naujausių bendrovės „Vilmorus“ 
apklausų duomenimis, balandį reitin-
gų lentelėje pirma buvo I. Šimonytė 
ir G. Nausėda (atitinkamai 22,3 proc. 
ir 21,9 proc.), už S. Skvernelį ketino 
balsuoti 16,7 proc. rinkėjų.

Prezidento rinkimai vyks šį savait-
galį, antrasis turas – gegužės 26-ąją.

Nerimaujama dėl pavojingai nu-
sekusių Kuršių marių

Dėl sausų orų pavojingai nuseko 
Kuršių marios.

Kaip penktadienį pranešė Hidro-
meteorologijos tarnyba, nerimauja-

ma, kad gali kilti pavojus marių žu-
vims ir kitiems su marių ekosistema 
susijusiems gyvūnams.

Pernai dėl tokios situacijos žuvims 
Kuršių mariose buvo pradėję stigti oro 
ir jos ėmė gaišti. Vis dėlto meteorolo-
gai teigia, kad kol kas tokio pavojaus 
nėra, nes marių vanduo kol kas nėra 
įšilęs ir deguonies jame pakanka.

Tarnybos Hidrologinių stebėjimų 
skyriaus vedėjas Juozas Šimkus tei-
gia, kad labiausiai vandenis lygis ma-
riose buvo nusekęs 1971 metais. Tais 
metais marios ties Ventės ragu buvo 
nusekusios 79 cm, dabar – 34 centi-
metrus. Ties Nida vandens lygis ma-
riose buvo 62 cm žemesnis už normą, 
šiais metais – 30 centimetrų.

Pasak meteorologų, vandens nu-
sekimą lėmė itin sausas balandžio 
mėnuo. 

Pirmosiomis gegužės dienomis į 
Lietuvą atslinkęs ciklonas atnešė šiek 
tiek kritulių, tačiau labai mažai – vos 
1–5 mm, tai neturėjo įtakos vandens 
telkiniams.

Mėnesio pradžioje Baltijos van-
dens lygis pakilo 37 cm ir tai buvo 
nulemta nukritusio atmosferinio slė-
gio bei rytinių krypčių vėją pakeitusio 
vakarinių krypčių vėjo.

Naujosios Zelandijos lyderės su-
žadėtuvių liudininkais tapo polici-
ninkas ir šuo

Naujosios Zelandijos premjerė 
Jacinda Ardern pirmadienį pareiškė, 
kad pasiūlymą tekėti išgirdo intymią 

akimirką, kurios liudininkais tapo 
vyriausybės vadovę saugantis polici-
ninkas ir šuo, mėginęs suėsti jos par-
tnerio atsineštą šokoladą.

J. Ardern pirmąkart viešai pako-
mentavo savo sužadėtuves su ilga-
mečiu partneriu Clarke’u Gayfordu, 
įvykusias per velykines atostogas 
Mahijos mieste. Premjerė sakė nu-
stebusi, išgirdusi pasiūlymą tekėti, ir 
pripažino, kad jiedu dar neturi jokių 
vestuvių planų.

Penktadienį žurnalistai pastebė-
jo, kad J. Ardern ant vidurinio piršto 
mūvi žiedą, o jos biuras vėliau patvir-
tino sužadėtuvių faktą.

Kiurasao ruošiasi priimti scien-
tologų laivą, kuriame kilo tymų 
protrūkis

Nyderlandams priklausančios Kiu-
rasao salos pareigūnai šeštadienį pa-
skelbė, kad siekiant išvengti pavojaus 
gyventojų sveikatai prieš išlaipinimą 
bus tikrinami keleiviai, esantys Scien-
tologijos Bažnyčios laive, kuriam dėl 
tymų atvejo dvi dienas buvo taikomas 
karantinas.

Laivas „Freewinds“ penktadienį 
išplaukė iš Karibų jūroje esančios 
Sent Lusijos salos uosto ir plaukia 
link Kiurasao sostinės Vilemstado, 
kur turi prisišvartuoti apytiksliai 17 
val. Lietuvos laiku, pranešė laivybos 
stebėjimo tarnybos.

Kiurasao vyriausybė išplatino pa-
reiškimą, kuriame pažadėjo „reaguo-
jant į tymų atvejį laive „Freewinds, 

imtis visų būtinų atsargumo priemo-
nių“, įskaitant skiepų suleidimą.

„Taip pat bus atliktas tyrimas, sie-
kiant nustatyti, kam bus leista palik-
ti laivą nekeliant grėsmės Kiurasao 
gyventojams“, – priduriama pareiš-
kime.

„Būtina dėti visas įmanomas pa-
stangas, kad būtų užkirstas kelias šios 
ligos plitimui tarptautiniu mastu“.

Sent Lusijos sveikatos apsaugos 
ministerijos viena atstovė anksčiau 
patvirtino, kad „Freewinds“ išplaukė 
iš salos.

Scientologijos Bažnyčia nurodo, 
kad šis 134 m laivas yra naudojamas 
religinėms stovykloms ir paprastai 
būna Kiurasao.

Laivui antradienį atplaukus į Sent 
Lusiją iš Kiurasao, sveikatos apsau-
gos pareigūnai jame paskelbė karanti-
ną, nes laive viena įgulos narė susirgo 
tymais.

Kažkada praktiškai išnaikintos, itin 
užkrečiamos ligos pasirodymas sieja-
mas su augančiu judėjimu prieš skie-
pus turtingesnėse šalyse, kurį Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) vadina 
didele pasauline grėsme sveikatai.

Laive buvo apie 300 žmonių, nu-
rodė Sent Lusijos pareigūnai. Jie sakė 
nemokamai aprūpinę laivą 100-u 
tymų skiepų dozių.

Bažnyčios mokymas tiesiogiai ne-
prieštarauja skiepijimui, bet sekėjai 
ligas laiko asmeninių trūkumų ženklu 
ir paprastai vengia medicininių inter-
vencijų.

-bNS
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VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

ŠILŲ ŪKIS prekiauja ROSS 
– 308 VEISLĖS VIŠČIUKAIS 

BROILERIAIS, UŽAUGINTAIS BE 
ANTIBIOTIKŲ 

Siūlome 1 – 5 savaičių 
paaugintus viščiukus.

 Prekiaujame penktadieniais ir 
šeštadieniais 13-16val.

 Užubalių k., Raguvos sen., 
Panevėžio raj.

 Informacija ir registracija
 tel. (8-613) 47475.

Pjauna pavojingai 
augančius medžius, geni 

šakas, tvarko aplinką, 
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

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

Renkama nauja grupė 2019 m. gegužės 9 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 „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, 
(8-698) 70127.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Mūrija ir deda grindinius iš įvairių 
akmenų. Kloja trinkeles. 

Tel. (8-653) 82839.

Atnaujina minkštus baldus: sofas, 
lovas, čiužinius, kėdes, kampus ir 
kitus. Keičia spyruokles, poroloną, 
gobeleną, eko odą. Gamina čiuži-
nius. Pasiima ir parveža.

Tel. (8-610) 10341, 
atnaujinkbaldus@gmail.com

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai. Skarda 0,6 - 0,8 

mm storio.
Kaminų remontas, galvutės 

mūrijimas, skardinimas, 
židinių statyba. Stogų dengimas. 

Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, 

(8-652) 37118.

Matininkas Žilvinas Strolia 2019-03-20 atliko žemės sklypo, kurio 
kadastro Nr. 3440/0002:152, esančio Paežerių III k. Skiemonių sen., 
Anykščių r., kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nuro-
dytu adresu gretimo žemės sklypo, kad. Nr.3440/0002:158, savininkus 
dėl bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpiu po paskelbimo 
spaudoje. 

Kontaktinė informacija: S. Dariaus ir S. Girėno g. 13, LT-29116 
Anykščiai, tel. (8-605) 80239, el.p. zilvinasstrolia1@gmail.com 

siūlo darbą
Statybinei organizacijai reika-

linga sąmatininkė - inžinierė. 
Atlyginimas atskaičius mokesčius 
1200 Eur.

CV siųsti: info@statybutrikampis.lt

Mini krautuvo "Bob-cat" opera-
toriui. Alga nuo 1200 eurų. 

Tel. (8-670) 00646.

dovanoja
Sėklines sudaigintas bulves.
Tel. (8-381) 4-88-86, 
N. Elmininkai.

Gegužės 17 d. į  Anykščius atvyksta angiochirurgas 
E. Vitkus iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus 
pacientams sergantiems :
 ● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumu
 ● Aortos, klubinių arterijų, rankų ir kojų arterijų ligomis
 ● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis
Registruotis tel. (8-698) 33653 nuo 16 iki 18 val.
Tyrimas mokamas.

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.

Nekilnojamasis turtas

Žemę visoje Lietuvoje, gali būti 
nedirbama, su bendraturčiais, iš-
nuomota. Padeda sutvarkyti doku-
mentus. Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. (8-671) 08059.

Miškus, namus, sodybas, butus, 
žemę. Apmoka notaro išlaidas. 

Tel. (8-620) 66662.

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

Tel. (8-646) 47841.

Butą. Gali būti visoks (suremon-
tuotas ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tekl. (8-670) 37592.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
GEGUŽĖS 9 d. (ketvirtadienį) prekiau-

sime „Kaišiadorių“ paukštyno vakcinuotais, 
sparčiai augančiais ROSS-309 veislės vie-
nadieniais mėsinias broileriais, 1-2-3-4 sa-
vaičių paaugintais mėsiniais broileriais, vie-
nadienėmis vištytėmis (Olandiškos). 2-3-4-
5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis 
vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt. - 
1 Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašo-
me palaukti. Priimami išankstiniai užsaky-
mai tel. (8-608) 69189.   

Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 16:00 tur-
gus, Ažuožeriai 16:15, Zaviesiškis 16:20, 
Kavarskas 16:30, Svirnai 16:40.

Nekilnojamasis turtas

2 kambarių butą Troškūnų m., 
Anykščių raj., pigus šildymas mal-
komis, buto kaina 4500 Eur.

Tel. (8-671) 75211.

kuras

Beržines, juodalksnio, drebulės 
malkas rąsteliais po 3 m ir kala-
dėlėmis.

Tel. (8-610) 66077.

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

Tel. (8-630) 57490.

kita

Naujus avilius, bičių šeimas. 
Turės motinėlių.

Tel. (8-619) 41085.

Grėblį vartytuvą Dobilas 3 (kaina 
800 Eur), traktorių T-30-69 (kaina 
5000 Eur).

Tel. (8-615) 97697.

automobiliai

Važiuojančius, nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko doku-
mentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus.

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

Gyvuliai

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.

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.

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti yra pigiau, negu pirkti! 
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

Dėl prenumeratos galite skambinti „Anykštos“ redakcijai telefonu 8-381 59458 arba mob tel. (8-686) 33036.
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oras

+13

+3

anekdotas

gegužės 7 - 10 d. - jaunatis.

mėnulis

šiandien

gegužės 9 d.

gegužės 10 d.

gegužės 8 d.

vardadieniai

Domicelė, Domicijonas,
Butautas, Rimutė, Danutė.

Stanislovas, Viktoras, Džiugas, 
Audrė, Mykolas, Stasys.

Beatas, Edita, Mingailas, 
Austėja, Grigalius.

Antoninas, Putinas, Sangailė, 
Viktorina.

Eina medžiotojas mišku. Žiūri - 
lokio urvas, atsargiai įkiša galvą, 
o viduje meškiukas ant naktipuo-
džio sėdi. Medžiotojas klausia:

- Ar mama namie?
- Ne.
- O tėtis?
- Irgi ne.
Tada medžiotojas kad tvos meš-

kiukui per galvą su šautuvo buože, 
o tas kad suklyks:

- Močiute!!!

***

Stovi narkomanas prie pelkės ir 
pasiėmęs pagalį krapštosi. Prie jo 
prieina kitas narkomanas ir klau-
sia:

- Ką tu čia veiki?
- Ryklius baidau.
- Kažko nematau aš tavo ryklių?
- Nematai? Reiškia, gerai bai-

dau.

***

Vilnius. Naktis. Eina gatve du 
lokiai. Vienas mokina kitą:

- Pasirink, geriau, konservų 
dėžutę su švyturėliais. Ten mėsa 
riebesnė.

***

- Kokia tavo profesija?
- Kraštovaizdžio dizaineris.
- Geras! O ką tai reiškia?
- Su buldozeriu dirbu…

***

Vyksta spektaklis.
- Velniai griebtų, – kužda tragi-

kas. - Jūs ką, nematote užrašo: „Į 
užkulisius pašaliniams draudžia-
ma?”

- Mačiau. Bet jūs neįsivaizduo-
jate, kokia baimė apima vienišą 
žmogų gigantiškoje tuščioje sa-
lėje…

Profesorius meile tebetaranuoja gimtinę

(Atkelta iš 1 psl.)

Nesidomintiems menais ir vai-
kystėje nežaidusiems su Romual-
du Anykščių patiltėse - trumpa jo 
dosjė.  R. Inčirauskas - iš Anykš-
čių kilęs skulptorius, medalinin-
kas, dailininkas, Vilniaus Dailės 
Akademijos profesorius, ilgą laiką 
vadovavęs šios Akademijos Telšių 
fakultetui. Jis metalo plastikos dar-
bų pradininkas Lietuvoje. Plačia-
jai visuomenei geriausiai žinomas 
kaip Telšių Antano Paduviečio ka-
tedros centrinių durų, kurios skir-
tos Žemaitijos 600-osioms krikšto 
metinėms, kūrėjas (su architektu 
Algirdu Žebrausku durys sukurtos 
2007–2009 m.). 

Šio kūrėjo durimis prieš porą 
metų ketinta papuošti ir Anykš-
čių šv. Mato bažnyčią, tačiau nuo 
Savivaldybės paramos susilaikius 
merui Kęstučiui Tubiui, tikinčiųjų 
durims suaukoti pinigai buvo pa-
naudoti buitiškesniems bažnyčios 
reikalams.

,,Anykšta“ pernai pasakojo apie 

R. Inčirausko sukurtas metalo 
plastikos kompozicijas Anykščių 
fotografijos legendai  Izidoriui 
Girčiui atminti. Rašėme apie ma-
žuosius vaizduojamojo meno ak-
centus  su ,,traumuotos vaikystės“, 
kaip yra sakęs pats menininkas, 
prisiminimais Vilniaus gatvėje 
ant tilto turėklo per Šaltupio upe-
lį (profesorius ten paliko užrašą : 
,,1959 metais po šiuo tilteliu din-
go knygelė apie Lenino vaikystę. 
Radusius pranešti incirauskas@
gmail.com“). Taip pat metalo žie-
dais su užrašais profesorius pa-
ženklino Šventosios terasos turė-
klą ties Dainuvos slėniu...

Įdomiausia, kad visus šiuos ma-
žosios architektūros elementus – 
subtilius, nedidelio formato ir pui-
kiai įsiliejančius į aplinką, Dailės 
Akademijos profesorius sukūrė 
savo lėšomis ir įkurdino gimtaja-
me Anykščių krašte slapčiomis, 
negavęs tam  Anykščių rajono 
savivaldybės leidimo. Vyriausiąjį  
rajono architektą pavaduojančios 
specialistės nepavyko įtikinti, kad 

pasaulyje pripažinto skulptoriaus 
slaptosios dovanos miestui - ne 
vizualinė tarša, o menas. 

Įdomu, kad rajono Kultūros ta-
rybos nariai taip pat viešai nepa-
laikė profesoriaus iniciatyvų. 

O įdomiausia, kad menininko 
mažosios architektūros ženklai 
neįtraukti ir į turistams siūlomų 
lankytinų Anykščių krašto kul-
tūros ir meno objektų sąrašą, ne-
reklamuojami. Bent jau aš tokios 
informacijos niekur viešai nema-
čiau. Jei klystu – atsiprašau. Pra-
neškite, pasitaisysiu.

O laišką, atėjusį „Anykštos“  re-
dakcijos elektroniniu paštu, verta 
išsaugoti. Nes tai vieno iš didžiųjų 
ir sėkmingai kuriančių Anykščių 
krašto menininkų, kurių paliktų 
ženklų pėdsakais neabejotinai ke-
liaus mūsų anūkai, jeigu, žinoma, 
iš gero gyvenimo neemigruos, ne-
taps sėkmingais ,,mažaisiais šve-
dukais“ ar ,,britukais“, kuriems 
neberūpės nei didieji  atradimai, 
nei praradimai, nei veiklos „var-
dan tų Anykščių” įrodymas.

Trečioji profesoriaus Romualdo Inčirausko meninė invazija į gimtuosius Anykščius.

Šventosios vandenys, nu-
plukdę menininko vaikystę, 
tebelieka įkvėpimo versme jo 
kūrybai. 
Romualdo INčIRAUSKo 
nuotr.


