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„Anykštą“ 
galima pirkti ar skolintis iš kaimynų, 

tačiau patogiausia - prenumeruoti!

Vytautas BAGDONAS

Malaišiuose atgimė dar trijų Vaižganto kūrinių personažai
Lietuvių literatūros klasiko, 

visuomenės veikėjo, kanau-
ninko Juozo Tumo - Vaižganto 
gimtajame Malaišių sodžiuje 
šią vasarą trys Anykščių krašto 
menininkai, sukūrę skulptūras 
Vaižganto kūrinių motyvais, 
pratęsė skulptūrų parko įren-
gimo idėją ir taip originaliai 
ketina sutikti 150-ąjį žymiojo 
kraštiečio jubiliejų.  

Savajam „Napaliui“ vietą renka pats menininkas Aleksandras Tarabilda.

Svečiai išsiskirstė, liko tik kilimai...
Vidmantas ŠMIGELSKAS
Simona STRAŽINSKAITĖ

Prašniokštė dar viena Anykš-
čių miesto šventė. Anykštėnai ir 
miesto svečiai dar kelias dienas 
galės džiaugtis A.Baranausko 
aikštėje nupintais floristiniais 
kilimais ir aptarinėti, kuo šių 
metų šventė geresnė ir kuo blo-
gesnė už buvusias. Anykščių 
rajono mero Sigučio Obelevi-
čiaus teigimu, 2019-ųjų šventės 
biudžetas buvęs vos 20 tūkst. 
eurų arba keturis kartus ma-
žesnis nei pernykštės.    

5 psl.

3 psl.

Anykščių miesto šventė prasidėjo eitynėmis nuo Koplyčios iki miesto parko.

Į Kultūros tarybą 
po ilgos 
pertraukos 
pakviesti 
ir žiniasklaidos 
atstovai

Įrangą 
Okuličūtės 
dvareliui tieks 
tarybos nario 
įmonė

Niekas drastiškai nepasikeitė
Valdas ŽALA, UAB ,,Zala 

Arms“ direktorius: ,,...Užsie-
nyje, kai spaudžia darbai, kelių 
statybos darbus žmonės dirba 
ir naktimis. O pas mus...“

Nykstančio 
kaimo gyventoją 
džiugina
pašnekesiai su 
netikėtai 
užklydusiais

Apklausa. Kuriuose Aukštaiti-
jos kampeliuose galima geriausiai 
pailsėti nuo kasdienių rūpesčių bei 
streso? Socialinio – edukacinio 
projekto „BTA Be streso“ inicijuo-
toje internetinėje apklausoje išsi-
skyrė Utenos ir Anykščių rajonai: 
pirmoji vieta atiteko Anykščiuose 
esančiam Lajų takui, antroji – Ute-
nos r. esančiam Ginučių vandens 
malūnui, o trečioji – Puntukui.

Festivalis. Rugpjūtį praside-
da šv.Mato tarptautinis vargonų 
muzikos festivalis. Rugpjūčio 3 
dieną 20 val. Anykščių šv.Mato 
bažnyčioje - Mona Roždestvens-
kytė (vargonai, Lietuva - Vokie-
tija). Rugpjūčio 4 dieną 14 val.
Troškūnų Švč.Trejybės bažnyčio-
je - Lolita Liamo ( vargonai, Lie-
tuva), Simona Liamo ( sopranas, 
Lietuva). Rugpjūčio 4 dieną 20 
val. Anykščių šv.Mato bažnyčioje 
- Josef Serafin ir jaunieji Lenkijos 
vargonininkai.

Gaisras. Liepos 27 dieną Ka-
varsko seniūnijos Mackeliškių kai-
me ugniagesiai nuo galimo gaisro 
gelbėjo pirtį. Atvykus ugniage-
siams, medinėje pirtyje smilko 
aplink dūmtraukį apkaltos lentos. 
Išdegė 1m² apdailos lentų. 

Atostogos. Anykščių rajono 
mero pavaduotojas Dainius Žio-
gelis išėjo trumpų atostogų.Vice-
meras atostogaus liepos 29 - 31 
dienomis.

Remontas. UAB ,,Jarimpekso 
statyba“ atliks dalies Kavarsko 
miesto ambulatorijos patalpų re-
montą. Anykščių rajono savival-
dybės administracija su bendrove 
pasirašė 7 tūkst. 500 Eur vertės 
darbų atlikimo sutartį.

Įvertinimas. Portale Delfi.
lt paskelbtas interviu su atlikėja, 
Anykščiuose atidaryto restorano 
,,BasiBasi“ viena iš savininkių 
Juste Arlauskaite - Jazzu. Šiame 
interviu ji pasakoja ir apie savo 
požiūrį į anykštėnus:,,...anykštėnai 
yra labai tyri žmonės, su jais gerai 
sutariu“, - sakė Jazzu.
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Temidės svarstyklės

spektras

Nustatyta, kad Raguvėlėje vai-
kų žaidimų aikštelė aptverta že-
mesne kaip 1,5 m tvora, aštrias 

Raguvėlės pradinio ugdymo skyriuje - aibė pažeidimų
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras atliko ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių įstaigų saugos 
sveikatai vertinimą Utenos apskrityje. Anykščių rajone pažeidi-
mų nustatyta tik Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos Raguvėlės 
pradinio ugdymo skyriuje.

briaunas turintys šildymo prie-
taisai neapsaugoti nuimamomis 
ar kitokiomis priemonėmis, nea-

tliekama vaikų žaidimų aikštelės 
pagrindinė metinė kontrolė, karš-
tas ir šaltas vanduo netiekiamas į 
logopedo kabinetą.

Specialistai taip pat tikrino 
Anykščių lopšelius-darželius 
,,Žilvitis“ ir ,,Žiogelis“, Kurklių 
Stepono Kairio pagrindinę moky-
klą, Viešintų pagrindinę mokyklą 

- daugiafunkcį centrą. Šiose ug-
dymo įstaigose saugos sveikatos 
pažeidimų nenustatyta.

Į tikrinimą pateko įstaigos, ku-
rios yra 2019 m. periodinės kon-
trolės plane, ir tos, kurios neturi 
leidimo - higienos paso.

-ANYKŠTA

Liepą pasirašytoje pirki-
mo sutartyje numatyta, kad iš 
M.Sargūno įmonės Okuličiūtės 

dvarelyje numatytoms vykdyti 
veikloms organizuoti bus per-
kami spausdintuvai, skaneriai, 

Įrangą Okuličūtės dvareliui tieks tarybos nario įmonė
Atnaujintam Okuličiūtės dvareliui reikalingą kompiuterinę bei 

programinę įrangą tieks individuali įmonė ,,Kompeksa“. Anykš-
čių rajono tarybos nario, liberalo Mindaugo Sargūno vadovauja-
ma įmonė laimėjo 9 tūkst.169 Eur vertės Anykščių rajono savival-
dybės viešąjį pirkimą.

projektoriai, modemai, ausinės, 
kompiuterinės garso kolonėlės ir 
kita panaši įranga.

Įranga turės būti pristatyta ir 
sumontuota iki šių metų rugpjū-
čio pabaigos.

Nuo 2017 metų M.Sargūno in-
dividuali įmonė ,,Kompeksa“ yra 
dalyvavusi  dabar jau reorgani-
zuotos  Anykščių miškų urėdijos, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos bei  Traupio pa-
grindinės mokyklos paskelbtuose 
viešuosiuose konkursuose.

2017 metais ,,Kompeksa“, kaip 
įrangos tiekėja,  laimėjo du vie-
šuosius pirkimus, pernai ir šiemet 
- po vieną. Pirkimų vertė - nuo 
1,5 tūkst. iki 10 tūkst eurų.

Seniausiame Anykščių pastate, 
Okuličiūtės dvarelyje, planuoja-
ma įrengti interaktyviąją ekspo-
ziciją, ekspozicijų salę,  literatū-
rinę palėpę, poilsio zoną ir kitas 
erdves.

2017 metais savivaldybė yra 
parengusi pusės milijono eurų 

vertės projektą Okuličiūtės dva-
relio remontui ir atgaivinimui. 
Jis didžiąja dalimi finansuojamas 
ES lėšomis.

-ANYKŠTA

Anykščių rajono tarybos narys 
Mindaugas Sargūnas, kaip 
įmonės ,,Kompeksa“ savi-
ninkas, prieš trejus metus yra 
pelnęs Anykščių krašto ,,Verslo 
žiburių“ apdovanojimą nomi-
nacijoje ,,Jaunas ir verslus“.

Vairuotoja. Liepos 25 dieną,  
apie 19.57 val., Kavarske, Šalti-
nio g., moteris (g. 1970 m.) vai-
ravo automobilį ,,Peugeot 508“, 
galimai būdama neblaivi. Moteris 
tikrintis girtumą atsisakė. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas. Moteris 
sulaikyta ir uždaryta į areštinę. 

Sukčiai. Liepos 26 dieną,  apie 
12 val., Anykščiuose, Kęstučio g., 
vyrui (g. 1949 m.) laidiniu telefonu 
paskambino asmenys ir apgaulės 
būdu išviliojo 1800 eurų. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Grasinimas. Liepos 27 dieną  
gautas moters (g. 1964 m.) pareiš-
kimas, kad apie 21 val. namuose, 
Anykščių seniūnijos Jokūbavos 

kaime, vyras (g. 1962 m.) grasino 
nužudyti bei sudeginti namus. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę. 

Mirtis. Liepos 27 dieną,  apie 
19.10 val., Troškūnų seniūnijos 
Juostininkų kaime, savo namuose, 
rastas mirusio vyro (g. 1955 m.) 
kūnas be išorinių smurto žymių. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Liepos 28 dieną,  
apie 11.15 val., Kavarske, Sava-
norių g., vyras (nustatytas 1,78 
prom. girtumas) (g. 1983 m.) 
kilusio žodinio konflikto metu 
smurtavo sugyventinės (nustaty-
tas 2,33 prom. girtumas) (g. 1987 
m.) atžvilgiu. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Parama. Lietuvos regionai 
2021-2027 metais gali tikėtis di-
džiausios galimos Europos Są-
jungos (ES) paramos. Europos 
Komisijai (EK) praėjusią savaitę 
atnaujinus statistinius duome-
nis, Lietuva traktuojama ne kaip 
vientisas, o kaip du skirtingo iš-
sivystymo regionai – sostinė Vil-
nius ir likęs – Vidurio ir vakarų 
Lietuvos regionas. Jei tokiam 
skirstymui bus galutinai pritarta, 
ekonomiškai mažiau pažengu-
siam Vidurio ir vakarų regionui 
bus skiriama didesnė ES para-
ma, tuo metu Vilniaus regionui 
skiriamos ES paramos lėšos ma-
žės. Be Lietuvos, EK atnaujino 
dar trijų šalių skirstymą – pagal 
regionus taip pat suskirstytos 
Vengrija, Lenkija ir Airija. Šiuo 
metu dėl to vyksta trišalės Euro-
pos Parlamento, EK ir Ministrų 
Tarybos derybos – jas užbaigti 
ir skirstymą galutinai patvirtin-
ti planuojama rudenį. Europos 
Parlamentas tokiam siūlymui jau 
yra pritaręs balandį.

Prieiga. Lietuvos radijo ir 
televizijos komisija (LRTK) 
atnaujins prieigą prie Rusijos 
valstybinės naujienų agentūros 
„Sputnik“ lietuviško portalo, 
liepos pradžioje blokuoto dėl 
autorių teisių pažeidimų. Prieiga 
bus atnaujinta iki ketvirtadienio, 
patikrinus informaciją, kad ne-
teisėtai viešai skelbtas autorių 
teisių saugomas turinys iš in-
terneto svetainės yra pašalintas, 
pranešė LRTK. Anot komisijos, 
interneto svetainėje https://spu-
tniknews.lt/ neteisėtai be Lietu-
vos radijo ir televizijos (LRT) 
sutikimo buvo perspausdinami 
LRT straipsniai. Įstatyme nusta-
tyta, kad pašalinus autorių tei-
sių saugomo turinio pažeidimą 
ir apie tai pranešus LRTK, pri-
eiga prie užblokuoto interneto 
domeno vardo atnaujinama per 
penkias darbo dienas. Sprendi-
mą dėl autorių teisių pažeidimų 
blokuoti „Sputnik“ lietuvišką 
portalą LRTK priėmė liepos 10 
dieną. Sprendimas įsigaliojo 
liepos 12 dieną jį sankcionavus 
Vilniaus apygardos administra-
ciniam teismui.

Tanklaiviai. Jungtinės Kara-
lystės užsienio reikalų sekreto-
rius Dominicas Raabas pirma-
dienį atmetė galimybę apsikeisti 
su Iranu sulaikytais tanklaiviais, 
kad Persijos įlankoje sumažėtų 
įtampa. „Nėra jokios paslaugos 
už paslaugą, – D. Raabas sakė 
BBC radijui. – Nekalbame apie 
kažkokį barterį. Kalbame apie 
tarptautinę teisę ir tarptautinės 
teisinės sistemos taisyklių laiky-
mąsi. To mes ir reikalausime.“ 
Regione jau kelis mėnesius auga 
įtampa, JAV prezidentui Donal-
dui Trumpui (Donaldui Tram-
pui) praėjusį mėnesį paskutinę 
minutę atšaukus aviacijos smū-
gius Iranui, numušusiam ame-
rikiečių bepilotį lėktuvą. Anot 
Teherano, jo pajėgos liepos 19 
dieną užėmė su JK vėliava plau-
kiojusį tanklaivį „Stena Impe-
ro“, reaguodamos į britų jūrų 
pėstininkų vaidmenį dviem sa-
vaitėmis anksčiau sulaikant prie 
Gibraltaro krantų Irano tanklai-
vį „Grace 1“. Londonas pareiškė 
ėmęsis veiksmų, nes Iranas esą 
mėgino pristatyti naftos Sirijai, 
pažeisdamas atskiras Europos 
Sąjungos ir JAV sankcijas.

-BNS

Po dešimties metų pertraukos 
Kultūros taryboje vėl dirbs UAB 
„Anykštos redakcija“ direktorė 
-vyriausioji redaktorė Gražina 
Šmigelskienė. Ji šios tarybos nare 
buvo 2008 - 2009 metais.

Į Kultūros tarybą taip pat de-
leguota Anykščių menų centro 
direktoriaus pavaduotoja Rita 
Babelienė, Anykščių Liudvikos 
ir Stanislovo Didžiulių viešosios 
bibliotekos Krašto dokumentų 
ir kraštotyros skyriaus vedėja 
Audronė Berezauskienė, UAB 
„SODRUGESTVO BALTIJA“ 
vadovas, vienas iš UAB ,,Atvi-
rai“, kuriai priklauso ,,Nykščiai“ 
ir ,,Šilelis“, akcininkų Darius 
Čypas, Anykščių rajono vietos 
veiklos grupės valdybos pirmi-
ninkas Valentinas Gudėnas, A. 
Baranausko ir A. Vienuolio - Žu-
kausko memorialinio muziejaus 
ekskursijų vadovas, ,,Anykštos“ 
bendradarbis Raimondas Guobis, 
Anykščių mero patarėja Gabrielė 
Griauzdaitė-Patumsienė, Anykš-

Į Kultūros tarybą po ilgos pertraukos pakviesti 
ir žiniasklaidos atstovai

Robertas AleKSIejūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono taryba patvirtino naujos sudėties Anykščių 
rajono savivaldybės Kultūros tarybą. Joje šią kadenciją dirbs 15 
anykštėnų.

čių rajono tarybos narys, architek-
tas Kęstutis Indriūnas, Anykščių 
Naujų vėjų bendruomenės pirmi-
ninkė Irma Laurinavičiūtė, Pa-
saulio anykštėnų bendrijos veiklų 
kuratorė Justė Lotyš, Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus vyriausioji specialis-
tė Audronė Pajarskienė, Anykščių 
kultūros centro Troškūnų skyriaus 
padalinio vadovė, režisierė Jo-
lanta Pupkienė, Anykščių menų 
inkubatoriaus-menų studijos pro-
jektų vadovė Lina Rimkienė bei 
Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vyriausioji specialistė Daiva 
Stankevičienė.

Kultūros taryba dalyvauja 
Anykščių rajono kultūros strate-
gijos kūrime, analizuoja ir vertina 
kultūros procesus Anykščių rajo-
ne, teikia siūlymus dėl profesio-
naliojo meno plėtotės, kūrybinių 
raiškų įvairovės, vietos kultūrinio 

identiteto, visuomenės kūrybišku-
mo skatinimo bei sąlygų tenkinti 
visuomenės kultūros poreikius su-
darymo. Ši taryba taip pat  svarsto 
ir vertina savivaldybės biudžeto 
lėšomis iš dalies finansuojamas 
kultūros programas bei projektus, 
teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų 
rėmimo tikslingumo ir finansavi-
mo apimčių, dalyvauja svarstant 
premijų skyrimo Anykščių rajono 
kultūrai nusipelniusiems asme-
nims klausimus, teikia siūlymus. 

Kultūros tarybos siūlymai yra 
rekomendacinio pobūdžio.

Praėjusią kadenciją Kultūros 
taryba į posėdžius nesirinko nuo 
praėjusių metų liepos. Taip ši tary-
ba savotiškai protestavo prieš ra-
jono valdžią, kuri nenorėjo girdėti 
Kultūros tarybos narių patariamo-
jo balso dėl grafičio Anykščių 
miesto centre, taip pat nereagavo 
į siūlymus sukviesti platesnę dis-
kusiją apie medinės pilies statybas 
ant Šeimyniškėlių piliakalnio.

Beje, praėjusios kadencijos 
Kultūros taryba išgarsėjo ir tuo, 
kad posėdžius rengdavo už uždarų 
durų, nepageidavo, kad jos darbą 
nušviestų žiniasklaida. Apie pri-

imtus nutarimus Kultūros taryba 
Anykščių rajono savivaldybės tin-
klapyje taip pat informacijos ne-
viešino, slaptas buvo net posėdžių 
laikas. Liepos 31 dieną, trečiadie-
nį, naujoji rajono Kultūros taryba 
rinksis į pirmąjį savo posėdį.

Praeitoje kadencijoje Anykš-
čių rajono kultūros tarybai 
vadovavęs muziejininkas 
Tautvydas Kontrimavičius 
šioje kadencijoje kultūros 
taryboje nebedirbs.

Anykščių rajono tarybos nario Mindaugo Sargūno vadovaujamos 
įmonės tiekiama įranga turės būti pristatyta ir sumontuota iki rug-
pjūčio pabaigos.



SITUACIJAIŠ ARTI 2019 m. liepos 30 d.

komentarai

IŠ ARTI

komentarai

Niekas drastiškai 
nepasikeitė

Valdas ŽALA, UAB ,,Zala 
Arms“ direktorius:

- Negalėčiau sakyti, kad Anykš-
čių rajone per tą 100 naujos val-
džios dienų kažkas drastiškai kei-
tėsi ir kad žmonės kažką pajuto. 
Žvelgiant ne tik į vietinę, bet ir 
šalies valdžią, visada, kai išrenka-
ma nauja, būna daug pažadų, daug 
emocijų ir noro kažką padaryti, bet 
ne visada ji gali tai įvykdyti. Štai 
kad ir kalbant apie Anykščiuose 
naujai įrenginėjamą žiedinę san-

Kaip vertinate rajono valdžios šimtadienį?
Praėjusią savaitę  Anykščių rajono savivaldybės valdžia apžvel-

gė pirmąsias 100 savo darbo dienų.
Kaip vertinate rajono valdančiųjų per šimtadienį nuveiktus 

darbus? Kokius matote jų veiklos pliusus bei minusus?

kryžą. Užsienyje, kai spaudžia dar-
bai, kelių statybos darbus žmonės 
dirba ir naktimis. O pas mus... Čia 
irgi yra vietinės valdžios rūpestis 
gebėti išspręsti paprastus dalykus, 
kad eismas vyktų sklandžiai, žmo-
nėms kiltų kuo mažiau nepatogu-
mų.

Galime daug vieni kitais skųstis, 
bet realiai dabar Lietuvai yra geras 
periodas. Gerai žmonės gyvena.
Tie, kas nori, užsidirba, o kas ne-
nori, sėdi darbo biržoje ir keikia 
valdžią.

Per tą laiką 
niekas nesugriuvo

Dainius DAŠKEVIČIUS, 
UAB ,,Kurklių karjeras“ direk-
torius:

- Nežinau, jums ką ir pasakyti.
Svarbiausia, manau, tęstinumas. 
Per tą laiką niekas nesugriuvo, 
darbai tęsiasi. Tiek ir tų žinių.
Neatliekame Anykščių rajono 
savivaldybės darbo kontrolės, o 
kiek tenka susitikti su rajono sa-
vivaldybės vadovais, matyti, kad 
darbai vyksta.

Kol kas 
priekaištų 
neturiu

Eugenijus ANDRIEJAUS-
KAS, AB ,,Anykščių kvarcas“ 
generalinis direktorius:

- Tai, kas mane domino, tai 

vandentiekio renovacija po žiedi-
ne sankryža. Manau, kad rajono 
savivaldybės vadovai su šia pro-
blema susitvarkė. Viskas tvarkin-
gai. Labai jiems ačiū.

O daugiau Anykščių rajono sa-
vivaldybės valdžios darbais nesi-
domėjau. Mačiau, kad Anykščių 
miesto šventė praėjo gražiai. Kol 
kas rajono valdantiesiems prie-
kaištų neturiu.

Ant bet kurios 
valdžios krenta 
blogas įvaizdis

Laimas FERGIZAS, anykš-
tėnas:

- Mane labiausiai pakraupino 
Anykščių rajono savivaldybės 
pirktas upės šienavimo įrenginys. 
Tokio įrenginio nuomos kaina 

1,5 tūkst. eurų, o sumokėjo - 80 
tūkst. eurų. Kai pagalvoji, už to-
kius pinigus, nuomojant įrenginį, 
50 metų buvo galima šienauti 
Šventosios upę ir dėl to nesukti 
galvos dėl geležies gabalo. Man 
visai nesvarbu, kurios kadencijos 
rajono valdžios tai yra pirkinys. 
Po tokių pirkinių blogas įvaizdis 
krenta apskritai ant valdžios, ku-
rioje vyrauja neūkiškumas, ne-
tvarka ir balaganas.

Trūksta 
valdžios upėje

Kazimieras JAKUTIS, vers-
lininkas, muzikantas:

- O ką aš matau? Saulė šviečia. 
Šventės vyksta! Viena, ko trūks-
ta, kad valdžia nebrenda į upę 
šienaut žolių. To man trūksta. 
Buvo gražu.

-ANYKŠTA

(Atkelta iš 1 psl.)

2011 metų vasarą Malaišiuose 
atsirado pirmoji išraiškinga me-
džio skulptūra, kurioje svėdasiškis 
menininkas Aleksandras Tarabilda 
įamžino Vaižganto apysakos „Dė-
dės ir dėdienės“ veikėjus Severiutę 
ir Mykoliuką. Mintis pradėti Ma-
laišiuose kurti medžio skulptūrų 
Vaižganto kūrinių motyvais parką 
tuomet kilo kraštiečiui, mokslinin-
kui ir literatui, daugelio kūrybinių 
iniciatyvų Svėdasų krašte autoriui, 
Svėdasų seniūnijos ir asociacijos 
Vaižgantiečių klubas „Pragiedru-
lys“ įsteigtos Vaižganto mažosios 
premijos „Už kūrybinius nuopelnus 
Svėdasų kraštui“ laureatui doc., dr. 
Juozui Lapieniui. 2012-ųjų – va-
sarą šalia pirmosios atsirado antra 
skulptūra, skirta dar vienam „Dė-
džių ir dėdienių“ personažui – tijū-
nui Rapolui Geišei. Jos atsiradimą 
inicijavo tuometinis Svėdasiškių 
draugijos „Alaušas“ pirmininkas, 

Malaišiuose atgimė dar trijų Vaižganto kūrinių personažai

Vaižganto giminaitis Algiman-
tas Indriūnas.  Tas pats medžio 
drožėjas, talentingas svėdasiškis, 
Vaižganto mažosios premijos „Už 
kūrybinius nuopelnus“ laureatas 
Aleksandras Tarabilda dargi abi 
skulptūras sumaniai sujungė ir to-
kiu būdu atsirado Malaišiuose sa-
votiški meniniai vartai, populiariai 
pavadinti „Vaižgantinių  vartais“. 
O toks pavadinimas atsirado todėl, 
kad abi medžio skulptūros buvo 
atidengtos, pašventintos ir prista-
tytos visuomenei labai populiaraus, 
gausiai lankomo respublikinio ren-
ginio – „Vaižgantinių“ –  metu. 

Šiemet rugsėjo 14-ąją, kuomet 
Malaišiuose vyks jau vienuolikto-
sios „Vaižgantinės“, beje, skirtos 
Vaižganto metams ir šio iškilaus 
kūrėjo 150-osioms gimimo meti-
nėms, visų lauks malonios staigme-
nos. Susirinkusius į istorine praei-
timi dvelkiančią vietovę pasitiks  
trys Vaižganto kūrinių personažus 
įprasminusios naujos skulptūros, 

sukurtos medžio drožėjų kūrybinės 
stovyklos metu šią vasarą. Inici-
atyvą papildyti Vaižganto kūrinių 
personažų parką naujais darbais 
vėl parodė svėdasiškis, rašytojo gi-
minaitis, visuomenininkas, Svėda-
siškių draugijos „Alaušas“ Garbės 
pirmininkas Algimantas Indriūnas, 
suradęs ir geradarių rėmėjų, ir kū-
rybinių idėjų nestokojančių meni-
ninkų.  Šį sumanymą ėmėsi įgy-
vendinti savo talentingais darbais 
jau žinomi Anykščių krašto medžio 
drožėjai : viešintiškis tautodaili-
ninkas Pranas Petronis, Debeikių 
seniūnijos Leliūnų kaime dabar 
gyvenantis ir kuriantis Aleksandras 
Tarabilda bei medžio drožėjas iš 
Ažuožerių Vladas Gaidys. Ąžuole 
P. Petronis atkūrė Vaižganto apy-
sakos „Nebylys“ tragiškos lemties 
herojus, A. Tarabilda pasirinko vie-
no iš stambaus Juozo Tumo -Vaiž-
ganto veikalo – „Pragiedrulių“– 
vaizdelio „Napalys darbus dirba“ 
veikėjus, o V. Gaidys įamžino 
sodiečių darbštumo simbolį – Dzi-
dorių artoją,   kuris  šį kartą beria 
aplinkui ne grūdus, o lietuviškas 
raides ir, kaip Vaižgantas, kviečia 
visus į mokslą, šviesą... 

Liepos 24-ąją Malaišiuose or-
ganizuotos talkos metu skulptūros 
buvo sumontuotos, pastatytos į 
joms skirtą vietą, patikimai su-
tvirtintos, įbetonuotos. Kartu su 
medžio drožėjais visą dieną uoliai 
triūsė Svėdasų seniūnijos ūkvedys 
Petras Šukys, Gudonių kaimo gy-
ventojas Algimantas Minkštimas, 
Svėdasų krašto (Vaižganto) muzie-
jaus muziejininkas Vytautas Bag-
donas, pats idėjos autorius, keletui 
dienų į gimtąjį Svėdasų kraštą iš 
sostinės  atvykęs, Algimantas In-
driūnas. Visokeriopai prisidėjo prie 
sklandaus darbų ritmo ir Malai-
šiuose gyvenantis Kęstutis Leonar-
das Antanėlis. O reikiama skulptū-
roms pastatyti technika aprūpino ir 
asmeniškai darbavosi kunigiškietis 

ūkininkas Gintaras Šinkūnas, ku-
riam ir priklauso tas žemės sklypas, 
kur plečiamas skulptūrų parkas.   

Šalia buvusios Tumų sodybvie-
tės esančios teritorijos šeimininkas 
Gintaras ne tiktai nepieštarauja me-
džio skulptūrų kūrimui, kultūrinių 
renginių organizavimui, bet mielai 
ir pats prisideda  prie Vaižganto at-

Kaip atrodys įbetonuota skulptūra, apžiūri ( iš kairės į dešinę) 
Svėdasų seniūnijos darbuotojas Petras Šukys, autorius Vladas 
Gaidys, ūkininkas Gintaras Šinkūnas ir skulptūrų parko kūrimo 
iniciatorius Algimantas Indriūnas.

minimo įamžinimo, Malaišių aplin-
kos tvarkymo. Vaižganto atminimo 
sergėtojai ūkininkui už tai yra labai 
dėkingi. Na o kūrybinės stovy-
klos organizatoriai taria padėkos 
žodžius visiems rėmėjams, kurie 
bus įvardyti skulptūrų atidengimo, 
šventinimo ir pristatymo visuome-
nei per „Vaižgantines“ metu.

Skulptūrų statymo reikalus aptaria skulptorius Aleksandras Tara-
bilda (kairėje) ir šio sumanymo iniciatorius Algimantas Indriūnas.

Tvirtai įbetonuotos, tinkamai sumontuotos, patikimai sutvir-
tintos trys skulptūros Malaišiuose netrukus sulauks ir garsiųjų 
„Vaižgantinių“.
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Anykščiuose, Statybininkų 
gatvėje, šalia 9-ojo namo, vai-
ruotojas savo mėlyną automobi-
lį stato atbulą prie pat įėjimo į 
daugiabutį. Pėstiesiems ant šali-
gatvio yra skirtos keturios plyte-
lės, tai parkuojamas automobilis 

Prašymas vairuotojams
užima pusę jų. Maža to, minėtas 
automobilis yra su kabliu. Ėjau 
vakare į namus, kiemas neap-
šviestas, užkliuvau už to kablio, 
susižalojau. Visos kojos mėlynos 
liko. Labai prašytume vairuotojų 
taip nepalikti savo automobilių, 

parkuoti juos priekine dalimi į 
daugiabutį. Ne tik dėl pėsčiųjų 
saugumo, juk kai praviri namų 
langai, mums, gyventojams, ten-
ka uostyti automobilių išmeta-
mųjų dūmų kvapą.

Apskritai, Ramybės mikrora-

jone yra tikrai netvarka - apleista 
vaikų žaidimų aikštelė, aptrupėję 
daugiabučių laiptai. Turime išsi-
rinkę seniūnaitę, tačiau nesame 
jos akyse matę.

Ramybės mikrorajono gyventoja

Jau ne vienerius metus priešais S. 
Vaicekavičiaus sodybą per visą pa-
kelę išrikiuota daugybė vienas prie 
kito prišlietų įvairiausių sendaikčių. 
Būtent dėl šios savitos vietos suma-
niau pakalbinti sodybos, šiek tiek 
išsiskiriančios iš kitų, šeimininką. 
Kieme pamatau besidarbuojančius 
abu: Saulių ir man dar nepažįsta-
mą moterį. Abu ėjo šieno ožkoms 
parsivežti. Saulius mane pažino, 
nes 2018-siais mudu esame trum-
pai kalbėję apie griūvančią, niekam 
nereikalingą cerkvę. Smalsu bus 
paklausti ir apie ją – juk prabėgo 
vieneri metai, kai sentikiai lyg ir ža-
dėjo imtis veiksmų cerkvei išsaugoti 
(žr. 2018-04-14 „Anykšta“: „Griūva 
šimtametė išnykusios Girelės sen-
tikių bendruomenės cerkvė), be to, 
šiemet vėl galima kreiptis į Anykščių 
rajono savivaldybę dėl lėšų skyrimo 
šių buvusių maldos namų remontui. 
Visi trys, susėdę šiltoje, prikūrentoje 
patalpoje, pirmiausia kalbamės apie 
gyvenimą. 

-Kaip jūs gyvenate?  
Saulius: - Taip ir gyvenam. Pečių 

pasikūrenam ir gyvenam. Šešias 
ožkytes laikom, dešimt vištų turim. 
Abu su Regina čia jau dešimt metų 
gyvenam. Kai mano motina mirė, 
išsiskyręs su žmona buvau, tai net 
neturėjau kur dėtis – taip, nėra kas 
veikt vienam. Gal penkiasdešimt 
ančių tuomet laikiau. Mus Reginos 
sesuo supiršo. Sutapo širdis prie šir-
dies. 

Regina: - Saulius atėjo ir paklausė, 
ar noriu su juo gyvent (abu šypsosi 
– red. past.). Tuo metu mano dukra 
ir jo dukra vienoj klasėj mokėsi. 
Paprašė Saulius mano telefono nu-
merio. Vaikai mūsų jau suaugę. Aš 

lina DAPKIeNĖNykstančio kaimo gyventoją džiugina
pašnekesiai su netikėtai užklydusiais
Važiuodama iš Kavarsko smalsumo vedama dažnai iš lėto suku 

pro nedidelį, beveik išnykusį Girelės kaimą ir visada atkreipiu 
dėmesį į tris dalykus: kaip atrodo pakelė prie Sauliaus Vaiceka-
vičiaus sodybos, ar yra gyvybės namų restorane „Kacės virtuvė“, 
ar nepasikeitė sentikių cerkvės vaizdas, kuris, deja, kasmet vis 
liūdnesnis – niekieno neprižiūrima, medinė cerkvė vis irsta ir, ga-
lima spėti, netrukus, nesulaukusi  remonto, ims griūti... 

turiu šešis vaikus, Saulius iš ankstes-
nės santuokos – tris, bet su jais be-
veik nesimato. Taip ir gyvenam sau 
dviese. Aš sūrių prispaudžiu iš ožkos 
pieno, kiaušinių daug vištos sudeda. 
Dabar dar pradėjau dirbti Danguolės 
Lingienės braškininkystės ūkyje.   

- Neseniai kalbinau ūkininkę, 
visoje šalyje žinomą braškių daigų 
augintoją Danguolę Lingienę – in-
terviu buvo publikuotas balandžio 
antros dienos  laikraštyje. Papasa-
kokite ir jūs apie savo darbą: nuo 
kada dirbate, ar  patinka. 

Regina: - Aš dvejus metus lau-
kiau, kol atsiras, atsilaisvins darbo 
vieta pas Lingienę. Vienai ten dir-
busiai moteriškei kelio sąnarį opera-
vo, tad aš pradėjau dirbti nuo kovo 
pabaigos. Labai tvarkingai viską 
daro. Jei ruošiami daigeliai parduo-
ti, tai ant kiekvieno maišelio etiketė 
priklijuojama: kokia veislė, trumpai 
pateikiama reikalinga informacija. 
Dviračiu nuvažiuoju ir grįžtu. Vi-
sas ten dirbančias moteris pažįstu, 
o viena, kur iš Janušavos kaimo, tai 
mano giminaitė. Draugiškas kolek-
tyvas, su visom sueinu, džiaugiuosi 
šiuo darbu. 

-O jūs, Sauliau, dirbate?
Saulius: - Dabar gaut darbą kaime 

– problema visur. Bandžiau „Kacėj“ 
dirbt -  mane norėjo ūkvedžiu pri-
imti. Regina irgi šiek tiek ten dirbo. 
Rudenį obuoliukų pridžiovino. Daž-
nai nebūna čia tų savininkų, ypač  
žiemą. Skelbiasi, kad dirba, o atva-
žiuoja mašinos, pasižiūri  į kiemą, 
apsisuka ir atgal išvažiuoja. Aš Dar-
bo biržoj esu užsiregistravęs. Iš bir-
žos darbų paskiria – Girelės kapines 
keturiese prižiūrim. Žiemą atkasti ta-
kus reikia, pavasarį -  lapus sugrėbti, 

nereikalingus krūmus išpjauti, šakas 
surinkti. Ką tik visą kapinių tvorą ir 
šulinį baigiau dažyti. Prieš dažymą 
viską aplink tvorą aptvarkyt gi rei-
kėjo. Regina padėjo, nes vienam tiek 
nudažyt – yra ką veikt.

Regina: - Kitam kad ir paskirtas 
darbas dažyt, bet atvažiuoja, pašalpą 
pasiima, o nedirba nieko. 

Saulius: -  Tai Regina man mielai 
pagelbėjo už tą, kuris turėjo dirbt, 
bet dingo, pašalpą pasiėmęs. O šiaip 
-  ką darbo birža pasiūlo, tai net ne-
panašu į normalų pasiūlymą : tai į 
Utenos mėsos kombinatą, tai į kursus 
kokius, o jau ne tie mano metai, kad 
važiuočiau mokytis iš pat pradžių. 
Pagal specialybę esu traktoristas. Jei 
bent ką nors į tą pusę siūlytų... 

-Papasakokite dar ką nors apie 
save. Kiek Jums metų? Kur esate 
gimęs? Iš kur kilusi Regina?

Saulius: - Aš gimęs 1961-ais Pum-
pučių kaime. Sugyventinė iš Janu-
šavos. Kai kolūkių nebeliko, mano 
motina gavo šitą namą. Aš gyvenau 
tolėliau, už griovio. Kai išsiskyriau 
su žmona, atėjau motinos naman 
gyvent. 

-Ar čia niekuomet nebuvo kelio 
ženklo „Girelė“? Žinau, kad 1923 
metais buvo net 39 gyvenamos 
sodybos, didelė sentikių bendruo-
menė. 

Saulius: - Kelio ženklo? Niekada 
nebuvo. Dabar šitam kaime yra tik 
trys gyvenamos sodybos: mūsų, Pi-
vorų ir Grigorjevo. „Kacės virtuvė-
lės“ šeimininkų mes neskaičiuojam, 
nes jie retai būna, nemanau, kad ir 
gyvenamąją vietą būtų čia deklaravę. 
Tiesa, dabar, pavasarį, jau vis stovi 
kieme mašina, versliuką vėl, matyt, 
užsuks. Važiuoja pro mus geltonasis 
autobusiukas – yra trys vaikai dar 
„Girelėj“, kuriuos nuveža į mokyklą 
ir parveža atgal. Gerai, kad važiuo-
ja, nes keliu pasirūpinama: žiemą 
nuvalo, prireikus nugreideriuoja. 
Kiekvieną darbo dieną vis matau 
autobusiuką – į laikrodį nė nereikia 
žiūrėt, nes kasdien tuo pačiu laiku 
šalia pravažiuoja. Ir jūsų mašinos 
numerį įsidėmėjau, nebereiks man 
nuo šiol pėsčiam į Kavarską zulint 
(šypsosi – red. past).  

-Jums iki Kavarsko maždaug 
du kilometrai, tiesa? 

Saulius: -  Taip, dviračiu nuva-
žiuoju ar pėsčias nukulniuoju. Kaž-
kada daug važinėta – baigęs polici-
jos parengimo kursus, dirbau „Kelių 
policijoj“. Tiesa, ne vieną šiek tiek 
išgėrusį esu paleidęs. Nebūdavo taip 
giežtai, kaip dabar. Užtat ir priešų 
neprisirinkau. 

Po to, savo nelaimei, pats išgėręs 
važiavau su ,,viliuku“, tai praradau ir 
teises, ir darbą. Liko dviratukas tik... 
Pažvejot dažnai numindavau. O jūsų 
vyras visada namie būna? (šypsosi – 
red. past.) Atvažiuočiau, bet maniau, 
kad vyras pastoviai namie... 

-Patinka man, Sauliau, jūsų 
humoro jausmas. Žinot, kas dar 
man krito į akį? Pakelė. Čia jūs 
ją apstatėt senais, žiloje senovėje 
naudotais daiktais? Iš kur toks 
potraukis? Kodėl? 

- Saulius: Visi tie griozdai ir se-
noviniai daikčiukai yra iš šitos tro-
bos. Tai senas tėvų palikimas, o jo 
gi neišmesi. Man gražu. Sustačiau 
bemaž viską, kas buvo: kuparą, ve-
žimo ratus, plūgą, roges, senovinę 
alaus bačkelę, linų šukas. Žibalines 
lempas pakabinau namo priekyje - 
jos veikia.  

Būdavo, mašinos pas „Kacką“ (į 
namų restoraną „Kacės virtuvėlė“ 
– red. past.) važiuoja, bet ten apsi-
suka, o prie manęs stoja, teiraujasi. 
Dabar jau jie tuos medinius spal-
votus „kaciokus“ išsikėlė ant var-
tų, tai aiškiau paklydėliams orien-
tuotis nežinomam kaimelyje.    

Regina: - Greit į kuparą gyvų 
gėlyčių sodinsiu. Kai kur dirbtinių 
gėlių įkišu – vis įdomiau. 

- Ar buvo, kad kas nors ding-
tų, kad pavogę nuo pakelės kokį 
sendaikčiuką būtų? 

Saulius: - Ne. Aš čia beveik kie-
kvieną pravažiuojantį pažįstu. Iš 
karto matosi, kur atvykėliai kokie, 
kur vietiniai. Stebim, kiek smal-
suolių eina cerkvės fotografuoti 
– gi mūsų šuo loja ir loja, viskas 
matosi, kaip ant delno. Matom, kai 
į vidų braunasi. 

Regina: - Atvažiuoja, į cerkvės 
vidų lenda, fotografuoja. Žiūrėt, tai 
tikrai daug žiūri, bet nė vieno, kad 
imtųsi taisyti. Saulius buvo lentikę 
ant laužomų durų prikalęs, bet ir 
tą vis rūpi ilgapirščiams nuplėšti. 
Saulius yra  ne kartą kvietęs poli-
ciją dėl cerkvės apsaugos nuo plė-
šikaujančių. O neseniai vėlai va-
kare atvyko tokia nemaža grupelė, 
įspėjo mus, kad jie bus viduj, kad 
nekviestume policijos. Gal iki trijų 
nakties ten, cerkvės viduj, kažkas 
dėjosi, tik niekas nežino, kas. 

-Varpinės bokštas jau su dar 
didesne atsivėrusia skyle... Tai 

sugrius ta cerkvė, kaip manot?  
Saulius: - Sugrius. Jei būtų suskub-

ta imtis remonto darbų, nėra sudėtin-
ga bent jau užkonservuoti pastatą. 
Nieko nedaro sentikiai tuo klausimu 
ir matyt, nebedarys. Į kapines dar 
atvažiuoja, susirenka, o dėl cerkvės 
pastato – jokių ženklų dėl taisymo. 
Popas buvo prašęs vieną medį nu-
pjaut, bet ir tas popas kažkur dingęs 
dabar. O šiaip - mažai kas pakalbina, 
kaip jūs dabar. Mažai kas beužsuka – 
beveik išnykęs kaimas, ko čia kam ir 
beužsukt... Gerai bent tai, kad pava-
saris atėjo ir kad jūs nepravažiuojat, 
pakalbinat – vis linksmiau gyvent 
nykstančiame kaime... Matau, kaip 
dauguma smalsuolių cerkvę apžiū-
rinėja, bet pakalbėt tai ir neužsuka. 
O man pačiam dar yra tekę kapinėse 
popienei duobę kasti...

-O su kaimynu, sentikiu Tolka 
pasikalbat? 

Saulius: - Vienu kitu žodžiu per-
simetam. Sunkiai beprigirdi jau jis. 
Aplink trobą dešimt ratų padaro - 
ir vidun. Bus metai, kai jo brolis 
mirė. Sesuo, tiesa, dar atvažiuoja. 

-Ką veikia per žiemas Regina? 
Saulius: - Oi, ji visą žiemą 

„varo“: ardo senus megztinius ir 
mezga, mezga... Aš sakau: „apža-
balsi gi!”, o ji vis tiek „varo“. 

-Pavasaris. Ką planuojat? Kuo 
džiaugiatės? Sulą leidot? 

Saulius: - Sulos turiu, galiu pa-
vaišint. Klevų dar yra Girelėj. Kai-
mynas tai ir nemažai, žinau, prisi-
leido. O šiaip aš pavasarį sodinu 50 
arų daržų. Nevažiuosiu juk į par-
duotuvę bulvių pirkti, pats galėda-
mas pasisodint! Negi paliksi žemę 
džiunglėms apaugt? Sugyventinė 
jau „pompuoja“ man: čia gėles rei-
kės sodint, čia tą, čia aną. Aš, va, 
du naujus inkiliukus ir gandralizdį 
iškėliau. Gandralizdžiui seną dvi-
račio ratą paėmiau, šakalių „priva-
riau“, pripešiau pernykštės žolės, 
bet matot, kaip gandrų sumažėjo? 

- Gal atskris? 
Saulius: - Nebeatskris, nebe tie 

metai.

Nuoširdžiai dėkoju už pokalbį!

Saulius nenaudojamais senais daiktais puošia sodybą. 

Prie Sauliaus Vaicekavičiaus sodybos žiemą–vasarą sudėti įvai-
rūs sendaikčiai ilgą laiką klaidino vykstančius į netoliese įsikū-
rusį namų restoraną. 
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savaitgalio diskusija

„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.)

Albinas: „Aš tai galvočiau taip 
renginį,....

9:00-Amfibijos sutiktuvės ko-
munaliniame ...

11:00 -Pristatymas centre 
12:00 -Pietūs (visi kepam vaka-

rykstes antis po 1 eur)
13:15-Sprendimas Savivaldybė-

je dėl tolimesnių veiksmų (tiesio-
giai per ekraną centre)

15:00-Popiečiai(bandome ra-
gauti kilimų miesto centre)

18:00-Amfibijos palydėtuvės 

Portalo anyksta.lt skaitytojai - apie Anykščių miesto šventę
Praėjusį savaitgalį portalo anyksta.lt diskusijoje skaitytojus 

kvietėme dalytis vykstančios Anykščių miesto šventės įspūdžiais. 
Kas patiko? O kas nepatiko? Galbūt atradote detalių ir turite 
įspūdžių, kurių tiesiog negalite nutylėti? Ar prisimenate ankstes-
nes Anykščių miesto šventes? Kuri iš buvusių švenčių Jums pali-
ko didžiausią įspūdį?

nuo Anykščių užtvankos(žemyn 
upe)

21:00- Tiesioginė transliacija per 
centro ekraną..(Amfibija priartėja 
prie Kavarsko užtvankos)

23:00-Vakaro vinis 
Grupėeee!!!!Liūdni vaikai!!!Ir 
Keistuolių teatras su daina ,,Že-
myn upe“

24:00-fejerverkai, šampanas, 
muštynės...

labb buss: „Ooo..dvi amfibijos 
upėje - tai jėga ... Ir daugiau negu 

mėnesį - net kariškiai galėtų pavy-
dėti . Senelis , kai pirtį statėsi - sto-
gui nuo ežero nendres net dvi die-
nas pjovė ir tempė. Varguolis - štai 
ką reiškia anykštėnų pažanga ...“

00000: „Šventė graži. Pasaulio 
anykštėnų registracija. Graži idėja, 
bet gal galima iškart pasakyti, kad 
ji mokama ir kainuoja 15 eurų. Pir-
ma registruoja, tyli, o po to mokėti 
15 eurų. Keistas jausmas ir šventė 
sugadinta.“

Labai: „prastas ir dar per ilgai 
užsitęsęs koncertas. Juk vaikai 
sulaukti ir pažiūrėti fejerverkų 
taip pat norėjo, o prie tokios mu-
zikos...“

Vytas: „Tinkamai pastebėta, 
vaiką ant rankų nešiau namo po fe-
jerverkų... Jokio organizuotumo... 
Reikėjo tada koncertą pradėti nuo 
18 ar 19 val., kad protingu laiku 
galimėtų sulaukti konco pabaigos. 
Pijokų ir bomžų pilna... 

- minusas ir dar kartą minusas 
šventės rengėjams.“

Benamis: „Socialinę atskirtį 
patiriančios, pažeidžiamos visuo-
menės įtraukimas į programą yra 
vienas iš savivaldybės adminis-
tracijos uždavinių. Ši miesto ben-
druomenės dalis taip pat turi teisę 
gauti visuomenei skirtų paslaugų. 
Tai savivaldybei naudinga, nes gali 
pritraukti į biudžetą lėšų iš rėmimo 
fondų.

Taigi benamiai, pijokai ir kitokie 
yra ,,socialinio verslo“ prekė, dėl 
kurios net gerai uždirbantys admi-
nistracijos darbuotojai stengiasi 
išlaikyti papildomus darbus šios 
srities veikloje.

Visiems viskas negali būti tik 
gerai, reikia prisitaikyti ir pripažin-
ti ir tokią visuomenės dalį."

Svarstyklės:„Pasvarsčius ir įver-
tinus tai, kad šiais metais tuo pa-
čiu metu vyko pasaulio anykštėnų 
suvažiavimas, šventės programa 
parengta turininga. Gal tik ,,Mies-
telėnų pusryčiai“ neturėjo vizijos 
ir galima buvo atsisakyti jų arba 
keisti esmę ir net pavadinimą viešų 
pusryčių.“

Dangira: „Graži ir gera šventė.
Ačiū organizatoriams.Tik koncertas 
galėjo būt trumpesnis ir anksčiau 
būt buvę fejerverkai.!!!!Nes daug 
kas nesulaukė.....“

Kaimynai: „Puikus latvių dvira-
tininkų pasirodymas, koncertas. Fe-
jerverkai gražūs. Pusryčiai - ne visi 
turi ką nusinešti, o pamatyti valdžią 
tai neverta eiti. Eisena patiko. Koks 
ten suvažiavimas - keli žmonės, iš 
nuotraukų matyti, kam to reikia. Ką 
jie ten veikia, ta pasaulio anykštėnų 

bendrija?“
Iš už 120 km.: „Puikus oras, gra-

žūs žmonės, gera nuotaika. Rengi-
nių įvairovė - galima buvo rinktis 
pagal norą, nuotaiką, laiką. Mes ap-
silankėme, kur norėjome, o kur ne-
norėjome arba nespėjome - tiesiog 
apsiėjom. Visada kai kas galėtų būti 
ir tobuliau, bet tekritikuoja tie, ku-
rie absoliučiai visur suspėjo ir visur 
sudalyvavo. Išsivežėme gerus įspū-
džius. Valio kūrybingiems anykštė-
nams, jūs mokate švęsti!“

Ieva: „Graži šventė, kaip Anykš-
čiams. Tačiau, kai sumažino finan-
savimą ir šventės koncertas supras-
tėjo. Taip pat sutapo su Jūros švente 
Klaipėdoje, tad ir mugių buvo ma-
žiau.“

Makalonija: „Šventė kaip šven-
tė, kaip ir kasmet. Pasibaigė snu-
kiadaužyste... Bet aš ne apie tai. 
Pažvelkite į nuotrauką su žirgais ir 
eisena. Ką matau. Menki nameliai 
ir stulpai centre Anykščių. Stulpai 
dar mena TSRS, laidų raizgalynė 
miesto centre. Užkampis! Per 30 
laisvės metų taip ir nesugebėta su-
kišti laidus po žeme, pastatyti ori-
ginalų gatvių apšvietimą. Vien tik 
pilimi ir takais Anykščiai svaičioja 
apie sanatorijų bumą svajodami.“

(Atkelta iš 1 psl.)

Kilometrinė šventinė eisena

Pagrindinis miesto šventės star-
tas buvo paskelbtas prie Anykš-
čių koplyčios, kai penktadienio 
vakarą šimtai, o gal ir tūkstantis 
anykštėnų bei miesto svečių stojo 
į šventinę eiseną. Šventinėje eise-
noje dalyvavo ir svečiai iš Latvijos, 
Lenkijos bei Baltarusijos, taip pat 
rajono valdžia, Pasaulio anykštė-
nai, seniūnijų, įmonių ir įstaigų 
kolektyvai. Buvęs Anykščių meras 
Kęstutis Tubis ėjo kartu su Viešintų 
seniūnijos delegacija.  

Šventinė eisena finišavo mies-
to parke, kur buvo įrengta scena. 
Miesto parkas šiemet buvo pagrin-
dinė šventės renginių vieta.  Šventės 
vėliavą kėlė pianistė, tarptautinių 
konkursų laureatė Milda Daunorai-
tė, atidarymo kalbas sakė Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius 
ir Pasaulio anykštėnų bendrijos 
pirmininkas Tomas Ladiga. Pasta-
rasis, akcentuodamas kūrybą, dės-

Svečiai išsiskirstė, liko tik kilimai...

tė, kad ,,susikuriame džiaugsmus, 
pramogas ir problemas", o ,,kai 
kam kūryba apskritai - menas kaip 
išgyventi“. Profesorius T.Ladiga 
linkėjo, kad visų mūsų vaikaičiams 
ir vaikaičių vaikaičiams būtų gera į 
Anykščius sugrįžti ir gera Anykš-
čiuose gyventi. Anykštėnus sveiki-
no ir garbiausias šventės svečias, 
Ekonomikos ir inovacijų ministras 
Virginijus Sinkevičius, Latvijos, 
Baltarusijos ir Lenkijos miestų de-
legacijų vadovai.

Šių metų Anykščių garbės pilie-
čiais paskelbti VU profesorius Os-
valdas Janonis bei visuomenininkė 
Bronė Lukaitienė. Deja, nė vienas 
iš jų į šventę atvykti negalėjo.

Po oficialiosios dalies penkta-
dienį miesto parke grojo Maduo-
nos (Latvija) pučiamųjų orkestras 
bei anykštėnų kapela ,,Grieža“.

Gražiausi kilimai užsieniečių 
ir traupiečių

Penktadienį A.Baranausko aikš-
tėje buvo ,,nuaustas“ 21 floristinis 

kilimas. Autoritetinga komisija 
juos apžiūrėjo ir vertino šeštadienį. 
Komisijos pirmininkas, profeso-
rius Arvydas Šaltenis per pynėjų 
apdovanojimo ceremoniją sakė, 
kad  naktį savo sodyboje išgirdęs 
pliaupiantį lietų ne juokais susi-
nervino ir nerimavo, ar nepagadin-
siąs jis kilimų. ,,Atalakiau, žiūriu 
- nesvietna grožybė“, - džiaugėsi 
prof.A.Šaltenis, jog šeštadienį iš-
vydo lietaus nenuneštus kilimus.   

Tarptautinio floristinių kilimų 
konkurso nugalėtojais tapo dvi 
svečių iš užsienio komandos ir 
Traupio bendruomenė. Didžiau-
siųjų kilimų, A grupės, konkurso 
nugalėtoju pripažintas svečių iš 
Minsko darbas. Antrąją vietą šioje 
grupėje užėmė Panevėžio darbo 
rinkos mokymo centro darbas, tre-
čiąją - Anykščių socialinių globos 
namų kilimas, ketvirtają - Katlėrių 
bendruomenės kilimas.

 B grupėje gražiausiu kilimu 
pripažintas Maduonos (Latvija) 
komandas kūrinys. Antroji vieta 
skirta Levaniškių bendruomenės 
kūriniui, trečioji - Debeikiečių 
bendrijos darbui.  C grupėje po 
nugalėtojų - Traupio bendruome-
nės - rikiavosi Anykščių socialinės 
gerovės centro ir Skiemonių ben-
druomenės kūriniai.

Prof. A.Šaltenio vadovaujamoje 
vertinimo komisijoje dirbo habi-
lituota biologijos mokslų daktarė 
Izolda Pašakinskienė, Lietuvos 
gėlininkų draugijos pirmininkė  dr. 
Regina Juodkaitė, Anykščių rajono 
meras, biologas Sigutis Obelevi-
čius  bei anykštėnės gėlininkės Rita 
Juodelienė ir Eugenija Sudeikienė, 
taip pat viešnia iš Lenkijos Marija 
Peka. Beje, pastaroji visus kilimus 
vertino maksimaliu balu.

Tarptautinio kilimų konkurso 
nugalėtojai ir prizininkai apdova-
noti šventės remėjų prizais. Padė-
kas gavo ir tarp prizininkų nepate-

kę kilimų kūrėjai.      

Prof. Tomą Ladigą perrinko 
bendrijos pirmininku

Šeštadienį Anykščių kultūros 
centre vyko IX Pasaulio anykštė-
nų bendrijos (PAB) suvažiavimas. 
Bendrijos pirmininku bendru suta-
rimu naujai trijų metų kadencijai 
perrinktas profesorius Tomas La-
diga.

PAB valdybos nariais bendru 
sutarimu išrinkti Rita Babelienė, 
Rasa Černiauskaitė, Aidas De-
veikis, Daiva Gasiūnienė, Jurgita 
Žąsinaitė Gedminienė, Tautvydas 
Kontrimavičius, Regina Smeto-
naitė, Tomas Tuskenis, Rita Virba-
lienė, Vladas Vitkauskas, Jolanta 
Zabulytė, Vidas Mykolas Zaikaus-
kas ir Tomas Ladiga. Dar po vieną 
valdybos narį deleguos visi trys 
kolektyviniai bendrijos nariai - 
Vilniaus ir Kauno anykštėnai bei 
Viešintų bendrija.

Suvažiavimo dalyvius svei-
kinęs Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius padėkos raštus įteikė 
fotožurnalistui, buvusiam ,,Anykš-
tos“ redaktorės pavaduotojui Jo-

nui Junevičiui bei kompozitorei ir 
atlikėjai Indrei Stakvilei - Ehrhadt. 
O T.Ladiga Pasaulio anykštėnų 
bendrijos medaliais apdovanojo 
skulptorių Romualdą Inčirauską, 
A. ir A. A.Avižienių paramos ir 
labdaros fondo pirmininką Albiną 
Šližį, leidėją ir mecenatą Virgini-
jų Strolią bei Vilniaus anykštėnų 
sambūrio pirmininkę Reginą Sme-
tonaitę. Beje, baigiantis renginiui, 
į kultūros centrą atvyko ir garsiau-
sias Anykščių žentas - profesorius 
Vytautas Landsbergis. 

PAB suvažiavimui užsiregistravo 
82 bendrijos nariai. Suvažiavimui 
pirmininkavęs T.Kontrimavičius 
džiaugėsi, kad prie PAB prisijungė 
9 nauji nariai, tačiau per trejų metų 
laikotarpį tarp dviejų suvažiavimų 
Anapilin išėjo dešimtys bendrijos 
narių. Per tuos trejus metus nete-
kome akademiko Antano Tylos, 
profesoriaus Algirdo Eduardo 
Čižo, vyskupo Pauliaus Baltakio, 
verslininkų, mecenatų Petro Kali-
bato ir Vladislovo Preidžio, advo-
kato Benedikto Pinelio ir daugelio 
kitų.  

(Nukelta į 8 psl.)

Beveik bendrapavardžiai - Baltarusijos Klecko rajono vykdomo-
jo komiteto pirmininkas Anatolij Lodyga ir Pasaulio anykštėnų 
bendrijos pirmininkas, profesorius Tomas Ladiga.

Floristinių kilimų vertinimo komisijai vadovavo profesorius Ar-
vydas Šaltenis.
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AVINAS. Savaitės pradžioje ti-
kėkite tik artimiausiais draugais. 
Kiti nebus linkę jums sakyti to, 
ką iš tiesų mano. Antroje savaitės 
pusėje ypač atidžiai galvokite, ką 
kalbate - aplinkiniai bus linkę jūsų 
žodžius iškraipyti. Savaitgalį dėl 
pašalinio žmogaus gali kilti konf-
liktas namuose.

JAUTIS. Pirmomis savaitės 
dienomis nesibaiminkite ilgalai-
kių investicijų. Tai bus protingas 
sprendimas. Jei neimsite pagaliau 
spręsti įsisenėjusios problemos, 
antroje savaitės pusėje galite susi-
kivirčyti su artimu draugu.

DVYNIAI. "Savaitės pradžioje 
nesidrovėkite progai pasitaikius 
viešai pasisakyti - būsite atidžiai 
išklausytas ir deramai įvertintas. 
Ketvirtadienį ar penktadienį turėtų 

pasitaisyti finansinė padėtis. Visą 
savaitę būkite ypač atidus skaity-
damas ir pasirašinėdamas oficia-
lius dokumentus ir niekada nesa-
kykite ""taip"", jei turite omenyje 
""ne""."

VĖŽYS. Jau pirmadienį turėtu-
mėte gauti papildomų pajamų, o 
gal atsiras galimybė palypėti kar-
jeros laiptais. Kad ir kaip ten būtų, 
veikti reikės greitai ir ryžtingai. 
Ypač didelės naudos gali atnešti 
projektas, pradėtas savaitės pabai-
goje.

LIŪTAS. Pirmadienį nepasira-
šinėkite jokių sutarčių ir apskritai 
verčiau nesitarkite dėl svarbių da-
lykų - reali padėtis visai kitokia 
nei jūs įsivaizduojate. Kelionė sa-
vaitės viduryje bus sėkminga. Ke-
tvirtadienį ar penktadienį galite 
tapti paskalų objektu. Šeštadienį 
galima įdomi pažintis.

MERGELĖ. Savaitės pradžio-
je užsiimti šiaip jau nebūdinga 
jums veikla būtų labai pravar-
tu - tai sužadintų jūsų kūrybines 
jėgas. Šią savaitę emocinis ryšys 
su žmonėmis bus stiprus ir nuošir-
dus, bet realios pagalbos konkre-
čiuose darbuose verčiau iš nieko 
nesitikėkite - teks pasikliauti savo 
jėgomis.

SVARSTYKLĖS. Savaitės 
pradžioje galimi rūpesčiai na-
muose. Jei paklausysite protingo 
patarimo, finansinės investicijos 
savaitės viduryje turėtų būti sė-
kmingos. Savaitgalį, užuot ėjęs 
į svečius, verčiau pasikvieskite 
draugus pas save.

SKORPIONAS. "Saugokitės - 
savaitės pradžioje jus gali apgauti 
ar kaip kitaip nuvilti žmogus, ku-
riuo visiškai pasitikite. Antroje 
savaitės pusėje daug rūpesčių kels 

netikėtai didelės piniginės išlai-
dos. Turite pagaliau išmokti sa-
kyti ""ne"". Ilgainiui veikiausiai 
prarasite susidomėjimą projektu, 
kurį su tokiu užsidegimu šią sa-
vaitę ketinate pradėti."

ŠAULYS. Prieš siūlydamasis 
padėti, gerai pagalvokite, ar turite 
tam pakankamai laiko, ypač pir-
moje savaitės pusėje. Neapsvars-
tęs visų niuansų galite prarasti 
taip sunkiai įgytą pasitikėjimą. 
Šią savaitę teks daug bendrau-
ti su žmonėmis, bet rezultatais 
veikiausiai liksite nepatenkintas. 
Ypač sunku bus rasti bendrą kalbą 
su priešingos lyties atstovais.

OŽIARAGIS. Pirmoje savaitės 
pusėje sudaryti verslo sandėriai 
bus pelningi. Trumpa dalykinė 
kelionė antroje savaitės pusėje 
bus maloni ir naudinga. Savaitgalį 
visą savo energiją skirkite namų 

ūkiui. Tikriausiai jau pribrendo 
reikalas iš esmės pakeisti savo 
gyvenimo kokybę.

VANDENIS. Šią savaitę pa-
skolintų pinigų veikiausiai ne-
beatgausite niekada. Gal verčiau 
padėti protingu patarimu? Tik pa-
sistenkite primygtinai neprimesti 
savo nuomonės - ištikus nesėkmei 
neabejotinai liktumėt kaltas. Jei šį 
savaitgalį nuspręsite kiek atsipa-
laiduoti ir pasilinksminti, tai gali 
jums kainuoti kiek brangiau nei 
planavote.

ŽUVYS. Pirmoje savaitės pu-
sėje teks gerokai paplušėti. Vargu 
ar tilpsite į įprastinę darbo dieną. 
Jei savaitei įpusėjus pastebėsite 
pridaręs klaidų, verčiau taisykite 
jas nedelsdamas - vėliau tai pada-
ryti bus labai nelengva. Jūsų sun-
kiai nuspėjamas elgesys savaitgalį 
gali sukelti konfliktą namuose.

MOZAIKA

horoskopai

sprintasInformacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Ventus industria“, įm. k. 305151831 
ir UAB „Horreum“ įm. k. 305152082, Vingio g. 16, Klaipėda, el. p. arvisk777@gmail.com, tel. +370 656 
75169.

2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) ataskaitos rengėjas – VšĮ Pajūrio tyrimų ir 
planavimo institutas (toliau – PTPI), įm. k. 303211151, V. Berbomo g. 10-206, Klaipėda, el. p. info@corpi.
lt, tel. (8~46) 39 08 18.

3. PŪV pavadinimas, vieta (adresas) – vėjo elektrinių įrengimas, Žibučių ir Jakūnų k., Kavarsko sen., 
Anykščių r. sav.

4. Trumpas PŪV aprašymas – planuojama įrengti 2 vėjo elektrines. PŪV yra numatoma vystyti šešiuose 
žemės sklypuose (kad. Nr. 3472/0001:52, Nr. 3472/0001:80) esančiuose Žibučių k. ir Jakūnų k., Kavarsko 
sen., Anykščių r. sav. PVSV apimtyje PŪV siūloma SAZ ribas formuoti pagal triukšmo sklaidos rezultatų 45 
dBA izolinijas.

5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama nuo 2019 m. liepos 30 d. iki rugpjūčio 14 d. imtinai, Kavarsko se-
niūnijos patalpose (Respublikos a. 9, Kavarsko m., Anykščių r. sav.) ir PTPI patalpose (V. Berbomo g. 10-206, 
Klaipėda) darbo metu (I–IV 8.00–17.00 val., V – 8.00–15.45 val.). PŪV PVSV ataskaitos santrauka paskelbta 
interneto svetainėje www.corpi.lt.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2019 m. rugpjūčio 14 d. 17.00 val. 
Kavarsko seniūnijos salėje, Respublikos a. 9, Kavarsko m., Anykščių r. sav.

7. Iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo teikti visuomenės pasiūlymus Ataskaitos 
klausimais raštu PTPI, adresu V. Berbomo g. 10-206, Klaipėda arba el. p. info@corpi.lt.

8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena, el. p. utena@
nvsc.lt, tel. (8 389) 61 941.

Grįžę „Misijos Sibiras“ daly-
viai džiaugiasi radę politinio ka-
linio dukros kapą

 Iš Kazachstano į Vilnių šeštadie-
nį grįžę „Misijos Sibiras“ dalyviai 
džiaugiasi, kad be kitų tikslų pa-
vyko įgyvendinti politinio kalinio 
prašymą – rasti jo kūdikystėje mi-
rusios dukros kapą. Pavakarę Vil-
niaus oro uoste pasitikti „Misijos 
Sibiras“ dalyviai juos pasitikusius 
artimuosius, draugus pasveikino 
vienos iš dalyvių sukurta daina apie 
tremtį. 

Vienas dalyvių Egidijus Šus-
tauskas BNS pripažino, jog po ilgų 
paieškų komanda nebesitikėjo vie-
nose iš kapinių Kazachstane rasti 
buvusio politinio kalinio, šiuo metu 
93-ejų Jurgio Dirvonskio dukros 

Nijolės, mirusios kai jai buvo vos 
aštuoni mėnesiai, kapą.

„Kapines skiria geležinkelis – 
vieną pusę buvo jau apieškojusi 
ankstesnė misija, todėl ieškojome 
kapo kitoje pusėje. Čia radome daug 
lietuvių, bet Jurgio dukros kapo ne-
radome. Sakau – einame, gal į aną 
pusę pažiūrėsime“, – pasakojo E. 
Šustauskas. Anot jo, rytojaus vaka-
rą, jau besibaigiant paieškoms, ko-
manda dar kartą nuvyko į šią vietą 
ir E. Šustauskui paskutinę akimirką 
pavyko aptikti minėtą kapą.

Kapas buvo be užrašo, be antka-
pio, tačiau jį atpažinti pavyko pagal 
kryžių duotoje nuotraukoje.

„Duotoje nuotraukoje matėsi 
kryžius, angelas, supiltas antka-
pis su gėlėmis, bet per daug metų 
antkapio nebeliko, liko tik kryžius, 

buvo matyti tik angelo sparneliai, 
bet to užteko“, – sakė misijos da-
lyvis. 

Pasak ekspedicijos vadovo Ar-
noldo Foko, iš viso aplankyta 18 
kapinių, rasti ir aptvarkyti 120 lie-
tuvių kapai, jie nufotografuoti, su-
žymėtos jų koordinatės. 

Šįkart komanda nusprendė sukur-
ti ir naują tradiciją – pastatyti du ko-
plytstulpiai buvusių lagerių vietose. 

Šio amato komanda mokėsi dar 
Lietuvoje, tačiau juos kūrė vakarais 
jau atvykę į misijos vietą.

„Juos pastatėme viešose vietose, 
kurios nebuvo įamžintos. Kazach-
stanas yra musulmoniškas kraštas, 
tad galvojome, kad labai tiks tose 
vietose statyti lietuviškus koplyts-
tulpius. To kaimelio seniūnas tai 
mielai priėmė, sveikino mūsų atvy-
kimą“, – BNS sakė A. Fokas.

Jau antrus metus „Misija Sibiras“ 
vyksta į Kazachstaną, kadangi Ru-
sija, kurios teritorijoje yra daugiau-
sia lietuvių kapaviečių, neišduoda 
vizų. A. Fokas įžvelgė ir teigiamą 
šio sprendimo pusę, sakydamas, 
kad „Kazachstanas buvo politinių 
kalinių pakėlimas iš užmaršties“. 
Ekspedicijos himnu tapusią dainą 
tremtiniams prieš kurį laiką sukū-
rusi Monika Kaškauskaitė sakė 
trejus metus dalyvavusi atrankose 
ir džiaugėsi, jog šiemet pagaliau pa-
teko į misijos komandą.

„Labai norėjau dalyvauti. Mano 
močiutės istorija yra susijusi su tuo 
– ji yra tremtinė, todėl man tai irgi 
didelė motyvacija. Anksčiau rašiau 
dainas, ji gimė labai greitai. Kai pa-
rodžiau draugams, jie sakė – tai bus 
mūsų ekspedicijos daina“, – kalbėjo 
mergina.

Ji taip pat teigė, jog Lietuvai ir 
pasauliui prasminga priminti ne tik 
tremtinių, bet ir politinių kalinių, 
kurių buvo gausu Kazachstane, li-
kimą. 

Ekspedicijos dalyviai vienoje iš 
lietuvių tremties vietų pastatė iš Lie-
tuvos atsivežtą kryžių, kurį dalimis 
vežėsi savo kuprinėse. Jis pastaty-
tas Karabase – šiame lageryje buvo 
paskirstomi politiniai kaliniai. Pro-
jektas „Misija Sibiras“ vykdomas 
nuo 2006 metų. Per šį laikotarpį 
lietuvių tremties ir įkalinimo vietas 
Sibire –Rusijoje, Kazachstane ir Ta-
džikistane – aplankiusios jaunimo 
ekspedicijos sutvarkė daugiau kaip 
pusantro šimto kapinių. Sovietinės 
okupacijos metu iš Lietuvos į tremtį 
ir lagerius ištremta apie 280 tūkst. 
žmonių.

2021-uosius siūloma paskelbti 
Lietuvos totorių istorijos ir kultū-
ros metais

Seimo Laisvės kovų ir valsty-
bės istorinės atminties komisijos 
pirmininkas Arūnas Gumuliauskas 
siūlo 2021-uosius paskelbti Lietu-
vos totorių istorijos ir kultūros me-
tais. Po dvejų metų sueis 700 metų 
nuo Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio Gedimino sąjungos su totoriais 
sudarymo, tuomet bus minimos 
bendros kovos su Kryžiuočių ordi-
nu metinės. 

Anot projekto, paskelbiant me-
tus būtų įvertinamas ryškus toto-
rių pėdsakas Lietuvos istorijoje, 
jų dalyvavimas visuose karuose ir 
sukilimuose, kovojant už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę.

„(...) Lietuvos totorių bendruo-

menė reikšmingai prisidėjo prie 
Lietuvos valstybingumo atkūrimo, 
istorijos ir kultūros, savo gyve-
nimą susiejo su Lietuva ir yra jos 
istorijos dalis“, – teigiama Seimo 
nutarimo projekte.

Dokumentu siūloma Vyriausy-
bei iki 2020 metų spalio 1 dienos 
parengti Lietuvos totorių istorijos 
ir kultūros metų programą ir ją pa-
tvirtinti, numatyti lėšų 2021 metų 
biudžete jai įgyvendinti.

Kėdainiuose minimas trem-
tinių palaikų pargabenimo iš 
Igarkos 30-metis

Sekmadienį Kėdainiuose mini-
mas tremtinių palaikų pargabeni-
mo iš Igarkos Rusijoje į Lietuvą 
trisdešimtmetis.

1989-ųjų liepos 28-ąją palaikai 
parskraidinti į Kėdainių karinį ae-
rodromą.

Sekmadienį Kėdainių Šv. Jur-
gio bažnyčioje bus aukojamos Šv. 
Mišios už gyvus ir mirusius trem-
tinius ir politinius kalinius, veiks 
fotografijų paroda, bus pašventinta 
atminimo lenta, Daugiakultūriame 
centre vyks Atminties valanda. 

Prieš tris dešimtmečius į Lie-
tuvą iš Rusijos šiaurėje esančios 
Igarkos parvežta daugiau kaip 120 
tremtinių palaikų. Juos tuomet ae-
rodrome pasitiko daugiatūkstanti-
nė minia. Tai buvo pirmoji Lietu-
vos tremtinių palaikų parvežimo į 
tėvynę ekspedicija.

Pargabenti palaikai perlaidoti 
įvairių Lietuvos miestų ir kaimų 
kapinėse. Sovietinės okupacijos 
metu iš Lietuvos į tremtį ir lagerius 
ištremta apie 280 tūkst. žmonių.

Krepšinis. Praėjusį savaitgalį vy-
kusios Anykščių miesto šventės metu 
buvo surengti net keli 3x3 krepšinio 
trnyrai. Penktadienį KKSC renginiai 
prasidėjo vaikų ir paauglių varžy-
bomis, kuriose triumfavo: ,,Anykš-
tėnai“ (2006 m. gimę ir jaunesni 
berniukai), ,,Profės“ (mergaičių gru-
pėje) ir ,,Ukmergės SC“(2003-2006 
m. gimę paaugliai). Šeštadienį mies-
to parko aikštelėje savo meistrišku-
mą demonstravo jau vyrų koman-
dos. Atkakliose finalo rungtynėse 
nugalėtojų taurę iškovojo ,,Taifūno“ 
komanda (T.Jodelis, G.Šniaukštas, 
L.Širmenis ir J.Dilys), kuri nuko-
vė ,,Cosmos“ ekipą (E.Sriubas, 
G.Žiukas, Ž.Žiukas). Mače dėl tre-
čiosios vietos pergalę šventę ,,Svė-
dasai“ (P.Martinonis, I.Gutmanas ir 
A.Jakštonis), įveikę ,,Gezus“.

Futbolas. Anykščių rajono fut-
bolo čempionate startavo atkrin-
tamosios varžybos. Ketvirtfinalio 

etape pergales šventė favoritai, 
užtikrintai nugalėję silpniau regu-
liariajame sezone pasirodžiusias 
komandas. ,,Ukmergė“ net 14:0 
sutriuškino ,,Traupį“.  AKKSC 1:5 
neatsilaikė prieš Molėtų ,,Kaimanų“ 
ekipą.  ,,Veteranai“ turėjo paplušėti, 
bet galiausiai D.Bugailiškio ,,hat-
trick`as“ nulėmė 3:0 pergalę prieš 
,,Teradentą“, o ,,Penkiasdešimt“ pa-
rodė jėgą prieš ,,Be šansų“ komandą. 
,,Mėlynųjų“ ekipoje po du įvarčius 
įmušė A.Masiulionis, P.Želiabinas, 
M.Jurgelionis, sykį pasižymėjo 
L.Čerškus. Pergales šventusios ko-
mandos rugpjūčio 17 dieną centrinia-
me miesto stadione kovos dėl vietos 
finale, o nesėkmes patyrusios ekipos 
grumsis dėl ,,Paguodos taurės“. Pus-
finaliai: rugpjūčio 17 d. (šeštadienis) 
,,Veteranai“ - ,,Kaimanai“; ,,Penkias-
dešimt“ - ,,Ukmergė“. „Paguodos 
taurės“ pusfinaliai: rugpjūčio 17 d. 
(šeštadienis) ,,Teradenta“ - AKKSC; 
,,Traupis“ - ,,Be šansų“.

Finalai bus žaidžiami rugpjūčio 24 
d. (šeštadienį).
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Užbraukus keturis kampus 1.00€ 32038  Papildomi prizai Bilietas Prizas 011*114 600 Eurų 013*303 
Baseinas su filtru BESTWAY 020*861 Dviratis Azimut Classic 28" 0247609 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 
0256653 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0024149 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0349426 Elektrinis paspir-
tukas Xiaomi 0242966 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 003*045 Hamakas Spokey Zuni 002*321 Hamakas 
Spokey Zuni 013*905 Hamakas Spokey Zuni 026*084 Hamakas Spokey Zuni 011*281 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi 024*642 Išmanioji apyrankė Xiaomi 042*808 Išmanioji apyrankė Xiaomi 019*774 Išmanioji apy-
rankė Xiaomi 031*205 Išmanusis tel. SAMSUNG J4 Plus 035*683 Kelioninių baldų komplektas 031*558 
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027*475 Pakvietimas į TV studiją 015*139 Planšetė LENOVO TB-7104F 0408955 Pretendentas į 120 000 
Eur 038*768 Sodininko rinkinys GARDENA 042*299 Sodininko rinkinys GARDENA 021*017 Trintuvas 
Nutribullet 041*822 Trintuvas Nutribullet 0048237 Volkswagen Tiguan

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.

Nekilnojamasis turtas

Miškus, namus, sodybas, butus, 
žemę. Sutvarko dokumentus, ap-
moka notaro išlaidas. 

Tel. (8-620) 66662.

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

Tel. (8-608) 44340.

Brangiai miškus: jaunus, malki-
nius ir brandžius. Žemę apaugu-
sią medžiais ar krūmais. 

Tel. (8-615) 16617. 

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.

buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šaldi-
klius. Garantija iki 2 m., pen-
sininkams - nuolaidos. Vyksta 
į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, angų didi-

nimas, galvutės
mūrijimas, skardinimas, židi-

nių statyba. Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 

37118.Mb vytauto paminklai

gamina paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kala raides, tvarko 
kapavietes. Atlieka 
individualius užsa-
kymus.

Tel. (8-627) 01727.

siūlo darbą
Garantuotas darbas namų tvarky-

tojoms (-ams) Anglijoje. Anglų kal-
ba nebūtina. Uždarbis 1500-2000 
eurų mėn. Be žalingų įpročių. 

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

Reikalingi vairuotojai su 
C kategorija ir operatorius - 
ekskovatorininkas dirbti su 
savivarčiais automobiliais ir 

ekskovatoriniu krautuvu JCB 
(račioku) karjere ir prie kelių 
remonto. Reikalinga patirtis. 

Tel. (8-630) 18530.

Reikalinga tvarkinga ir be 
žalingų įpročių šeima gyventi 
ir prižiūrėti sodybą Molėtų r. 
Mokamas atlyginimas, sutei-
kiamas gyvenamas plotas.

Tel.: (8-656) 49075, 
(8-656) 49070.

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

Tel. (8-609) 97785.

Statybų organizacijai reikalinga 
sąmatininkė. Atlyginimas 1500 Eur. 

Tel. (8-681) 11675.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

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

Tekl. (8-670) 37592.

automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656 .

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.

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Rugpjūčio 1 d. (ketvirtadienį) prekiaus 

Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-
5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, 
juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis 
ir kiaušinius pradedančiomis dėti vištaitėmis bei 
spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). 

Viešintose 11.20, Didžiuliškėse 11.25, 
Padvarninkuose 11.30, Andrioniškyje 11.35, 
Piktagalyje 11.45, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, 
senojo ūk. turgaus) 12.00, N. Elmininkuose 
12.15, Elmininkuose 12.20, Čekonyse 
12.30, Debeikiuose 12.35, Varkujuose 12.45, 
Svėdasuose (prie turgelio) 13.00, Auleliuose 
13.10, Mačionyse 14.20, Burbiškyje 14.30, 
Katlėriuose 14.40, Pašiliuose 14.45, Skiemonyse 
14.55, Staškuniškyje 15.15, Kurkliuose 15.25, 
Šlavėnuose 15.35, Ažuožeriuose 15.55, 
Pagiriuose 16.00, Dabužiuose 16.05,Janušavoje 
16.15, Pienionyse 16.20, Repšėnuose 
16.25, Traupyje 16.30, Laukagaliuose 16.35, 
Troškūnuose 16.45, Mileikiškiuose 16.50, 
Juostininkuose 16.55, Titeikiuose 17.00, 
Kirmėliuose 17.05.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGPJŪČIO 1 d. (ketvirtadienį) prekiau-

sime "Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosio-
mis vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. 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 tur-
gus, Ažuožeriai 16:15, Zaviesiškis 16:20, 
Kavarskas 16:30, Svirnai 16:40.

Nekilnojamasis turtas

Šilelio bendrijoje, Liepų g. sodo 
sklypą su nameliu (visi patogu-
mai).Siūlyti įvairius variantus. 
Kaina sutartinė. 

Tel. (8-652) 83375.

kuras

Malkas kaladėmis, pristatymo 
kiekis 7 erdm. taip pat 3 m ilgio 
rąsteliais, pristatymo kiekis 30-60 
erdm.

Tel. (8-656) 01913.

Paslaugos

Smulkina žolę.
Tel. (8-615) 94387.

Dovanoja

Kačiukus.
Tel. (8-622) 81444.

Juodos spalvos 6 mėnesių ka-
lytę.

Tel. (8-648) 30917.

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

Tel. (8-630) 57490.

kita

Traktorių T-40 su priekabomis. 
Tel. (8-682) 65204.

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“

 „Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“

Molėtų „Vilnis“

„Molėtų žinios“
„Mūsų  Ignalina“

„Utenis“
„Utenos 

apskrities žinios“

UAB  „Anykštos redakcija“
 priima skelbimus į šiuos  laikraščius: 

UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g.  29, Anykščiai).

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
Papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET ir praradu-

siems vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis tel. (8-657) 72987 arba Liudiškių 

g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų registracija 
tel. (8-657) 68156.

Langus su mediniais rėmais. 
Tel. (8-677) 49975.
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anekdotas
Verslininkas, pajutęs, kad artėja 

mirtis, pasikvietė abu savo sūnus.
- Paklausykite, vaikai mano, ką 

aš jums pasakysiu. Štai mano pa-
skutinis pamokymas jums: visada 
būkite sąžiningi. Ypač verslo rei-
kaluose. Tik sąžiningumas atneš 
jums turtus, sėkmę ir pagarbą.

Vyresnysis sūnus bandė paprieš-
tarauti, bet jaunesnysis jį sustabdė:

- Palik jį ramybėje! Argi tu ne-
matai, kad tėtis jau kliedi.

***

Ėjo vieną vakarą išgėręs elgeta 
pro kapines ir įkrito į iškastą duo-
bę. Kitą rytą pro tą duobę ėjo kitas 
pagiringas vyriškis, pamatė tą el-
getą ir sako:

- Ar tau viskas gerai?
- Gerai, tik kad šalta.
- Tai ko tada atsikasei?

***

Ateina Petriukas į mokyklą su 
mėlyne po kiariąja akimi, o moky-
toja susirūpinusi jo klausia:

– Kas gi tau šitaip?
– Tėtis.
– Ir už ką?
– Už teisybę. Tėtis paklausė, ar 

aš miegu. Aš atsakiau, kad ne, ir 
gavau sprigtą.

Kitą dieną Petriukas ateina jau 
su nauja mėlyne, mokytoja vėl 
klausia:

– Ir už ką šiandien?
– Už melą, – atsako Petriukas. – 

Tėtis paklausė, ar miegu. Aš atsa-
kiau, kad taip, ir vėl gavau sprigtą.

Trečią dieną ateina jau visas 
mėlynas ir nelaukdamas klausimo 
paaiškina:

– Tėtis paklausė, ar miegu, o aš 
tyliu. Dar kartą paklausė – tyliu. 
Tada tėtis sako mamai „Važiuo-
jam!“. Aš neištvėriau ir sušukau: 
,,Ir aš kartu!“

liepos 30 - 31 d. delčia
mėnulis

šiandien

rugpjūčio 1 d.

rugpjūčio 2 d.

liepos 31 d.

vardadieniai

Abdonas, Nortautas, Radvilė, 
Donatilė.

Elena, Ignacas, Sanginas, Vykintė, 
Ignotas.

Bartautas, Bartautė, Almeda.

Euzebijus, Steponas, 
Tautvilas, Guoda, Gustavas, 
Alfonsas.

rugpjūčio 1 - 2 d. jaunatis

Svečiai išsiskirstė, liko tik kilimai...

(Atkelta iš 5 psl.)

Pristatytos anykštėnų knygos 

Penktadienį sausakimšoje 
Anykščių koplyčios salėje pristaty-
ta rašytojo Rimanto Povilo Vanago 
linksmų istorijų knyga ,,Šaukštas 
jubiliatui“. Leidyklos-spaustuvės 
,,Petro ofsetas“ solidžiu (1000 eg-
zempliorių) tiražu išleistoje knygo-
je - R.P.Vanago ir 79 kitų pasakoto-
jų istorijos.

Autorius, renginio pradžioje sa-
kęs, jog kai kas nors pasidžiaugia, 
kad skaitė jo knygą, jis perklau-
sia - ,,ar verkei?“ Jeigu žmogus 
atsako, jog skaitydamas ašarojo, 
R.P.Vanagas prisipažino, kad tokį 
atsakymą priimąs kaip komplimen-
tą. ,,Bet šį kartą nenoriu, kad verk-
tumėte, noriu, kad valandą links-
mai praleistumėte“, - apie tai, kad 
,,Šaukštas jubiliatui“ yra kitokia 
knyga, aiškino jos autorius.

Po trumpos autoriaus įžangos 
darbo ėmėsi aktorius ir bardas Gie-
drius Arbačiauskas. Jis skaitė pasa-
kojimus iš knygos bei, pritardamas 
gitara, atliko muzikinius kūrinius.

Šeštadienį Anykščių L. ir S. 
Didžiulių bibliotekos salėje vyko 
Vilniaus universiteto dėstytojo, 
istorijos mokslų daktaro Norberto 
Černiausko (,,Apie šaulius, riterius 
ir drakonus Lietuvoje“; leidykla 
,,Tikra knyga“)  ir Vytauto Didžio-
jo universiteto, Švietimo akademi-
jos nario, istorijos mokslų daktaro 
Mindaugo Nefo ( ,,Dvasios aris-
tokratai. Lietuvos šaulių sąjungos 
siekiai ir realybė 1919-1940 m.“ 
leidykla ,,Versus“) knygų pristaty-
mai.

Parodos ir koncertai

Tradiciškai šeštadienio rytą prie 
paminklo Antanui Vienuoliui buvo 
surengti anykštėnų pusryčiai. Visą 
šeštadienį miesto parke ir jo priei-
gose šurmuliavo mugė, Į Anykš-
čius prekeiviai atvažiavo ne tik 

iš įvairiausių Lietuvos miestų ir 
miestelių, bet ir iš užsienio. Sulau-
kėme svečių iš Baltarusijos miesto 
Minsko, kurie, pasipuošę tautiniais 
kostiumais, kvietė paragauti balta-
rusiškų sulčių ir kitokių skanumy-
nų bei atvykti apsilankyti jų mieste. 
Taip pat šventėje dalyvavo ir Latvi-
jos Maduonos miesto gyventojai. 
Jie irgi pasakojo apie savo miestą 
ir kvietė nusipirkti jų žiestos kera-
mikos bei paragauti džiovintų uogų 
ir daržovių. Kaip ir kiekvienais 
metais, mugėje nestigo įvairiau-
sių skanumynų, tačiau labiausiai į 
akis krito nusidriekusios eilės prie 
mėsos ir žuvies gaminių. Pasirodo, 
kad žmonių dėmesį patraukė iš Pa-
nevėžio atvykusio ,,Šerno pėdos“ 
kolektyvo pardavinėjama žvėriena. 
Vyrai atsivežė elnienos, stirnienos, 
šernienos, briedienos ir net bebrie-
nos! Taip pat nemažai dėmesio 
sulaukė ir ,,Pajūrio žuvis“, mat jie 
atsivežė rūkytų kalmarų ir aštuon-
kojų - juk nedažnai tokie delikate-
sai Anykščiuose pasirodo.

Vėlų penktadienio vakarą se-
namiesčio skvere buvo parodytas 
Jono Buziliauko režisuotas spek-
taklis  ,,Žemės ar moters“. Šešta-
dienio rytą vyko šachmatų ir šaškių 
bei krepšinio varžybos. 

Šeštadienio pavakary Anykščių 
muziejuje pasirodymą surengė ak-
torius Ferdinandas Jakšys ir solis-
tė Jolanta Stumbrienė. Kraštietis 
F.Jakšys ypač džiaugėsi, kad tarp 
žiūrovų yra ir jo klasės draugai 
Vygandas Račkaitis ir Milda Telks-
nytė.

Anykščių kultūros centre veikė 
Jono Junevičiaus fotografijų paroda 
bei dailininko Donato Inio tapybos 
darbų paroda. Anykštėnas D.Inis 
kurį laiką gyveno Kinijoje, tačiau 
per parodos atidarymą jis kalbėjo, 
kad jo siela iš Anykščių niekada 
nebuvo išvykusi, tik kūnas... 

Vakariniame šeštadienio koncer-
te  pasirodė keturios grupės, tarp jų 
ir legendinės ,,Poliarizuoti stiklai“ 
ir ,,Rojaus tūzai“. 

Prieš knygos pristatymą rašytojas Rimantas Povilas Vanagas 
šnekučiavosi su aktoriumi Giedriumi Arbačiausku ir alpinistu, 
keliautoju Vladu Vitkausku.

A kategorijoje geriausiu kilimu pripažintas Minsko (Baltarusi-
ja) floristų darbas ,,Katalonijos dangus“.

Floristinių kilimų konkurso B kategorijoje nugalėjo Maduonos 
(Latvija) komandos darbas. 

C kategorijoje nugalėtoja pripažinta Traupio komandos kompo-
zicija.

Anykštėnų fotoportretų kaliažas ,,MES“. Miesto parke pasirodė dviračių akrobatai iš Latvijos - ,,Green 
Trials“.


