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AKCIJA!

Taupus moka mažiau!
Užsisakę ,,Anykštą“ 2020 - iesiems metams mokėkite 

tik už 11 mėnesių - vieno mėnesio prenumeratą gausite 
dovanų. 

(Akcija galioja iki rugpjūčio 31 dienos)

4 psl.

Naujus mokslo metus progimnazija 
sutiks su statybininkais Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Artėjančius naujus mokslo 
metus Anykščių Antano Vie-
nuolio progimnazija pasitinka 
virtusi statybų aikštele. Dėl 
projektuotojų neapsižiūrėjimo 
progimazijos patalpų moder-
nizavimo projektas užsitęs iki 
2020-ųjų metų. Dalyje klasių 
vis dar pluša darbininkai, todėl 
pusei tūkstančio progimnazijos 
moksleivių pamokos bus veda-
mos sporto salėje ar net už mo-
kyklos ribų.

Ir tai dar ne viskas - dėl pro-
jektuotojų klaidų Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazi-
jos modernizavimo projektas 
iš rajono biudžeto pareikalaus 
apie 100 tūkst. eurų papildomų 
lėšų.Bendra Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos modernizacijos projekto vertė siekia 324 tūkst. 

706 eurų.

Laikinasis UAB Anykščių ko-
munalinis ūkis direktorius Linas 
Pravilionis ,,Anykštai“ sakė, jog 
pardavėjai suremontuos tai, kas 
nulūžo amfibijai per nesėkmin-
gus jos bandymus, ir grąžins 
stebuklingą techniką komunali-
ninkams. L.Pravilionis dėstė, jog 
šiemet amfibijos į Šventosios upę 
nebemerks, nes baigėsi terminas, 
iki kada galima atlikti upės šie-
navimo darbus. Laikinasis ko-
munalininkų vadovas ,,Anykštai“ 
dėstė, jog jis neturįs daug vilčių, 
kad, esant dabartiniam Švento-
sios upės vandens lygiui ir tokiam 
upės užžėlimui kaip dabar, amfibi-
ja pajėgs šienauti upę. ,,Išbandyti 
ją ežere - nėra prasmės, juk am-
fibija pirkta Šventosios upės šie-
navimui“, - sakė L.Pravilionis. Jis 
mano, kad už beveik 75 tūkst. eurų 
pirktą amfibiją reikės patobulinti - 
pritaisyti propelerį, o 2020-aisiais 
Šventosios šienavimą pradėti kiek 
įmanoma anksčiau, kol upės žolės 

Legendinė amfibija grįš į Anykščius Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Netrukus beveik 75 tūkst. eurų kainavusi amfibija-žoliapjovė 
bus parvežta atgal į Anykščius ir iki 2020-ųjų vasaros stovės UAB 
Anykščių komunalinis ūkis garaže.

dar nebus išsikerojusios.
Analogišką amfibiją nusipirku-

si Panevėžio miesto savivaldybė 
tokio skandalo, koks buvo Anykš-
čiuose, išvengė. Panevėžiečiai 
ilgai ruošėsi išbandyti nusipirktą 
techniką, o bandymus atliko ne-
sudėtingame Nevėžio upės ruože. 
,,Atvažiavo, įmerkė, parodė, kad 
viskas veikia. Viskas puiku. Dabar 
laukiam, kada apmokys mūsų dar-
buotojus“, - ,,Anykštai“ sakė Pa-
nevėžio amfibijos koordinatorius, 
šio miesto savivaldybės adminis-
tracijos Strateginio planavimo, 
investicijų ir biudžeto skyriaus 
specialistas Remigijus Kėvelaitis.
Realius vandens telkinių šienavi-
mo darbus panevėžiečiai ketina 
pradėti tik kitais metais.

Priminsime, jog Šventosios upės 
vagą prieš Anykščių miesto šventę 
kiek pravalė samdytas žmogus su 
savo valtimi-šienapjove. Už šią pa-
slaugą verslininkui, L.Pravilionio 
teigimu, sumokėta 2000 eurų.

Amfibija žiemos UAB Anykščių komunalinis ūkis garaže.
Autoriaus nuotr.

Naujasis 
aparatas - viltis 
sergantiems 
širdies ir 
kraujagyslių 
ligomis

Baltijos 
kelyje buvo bent 
5 tūkstančiai  
anykštėnų rankų 
porų

Purpurinių 
vakarų magija 
Anykščiuose

Nebėra diktatūros
Romaldas GIŽINSKAS, 

anykštėnas:

,,...Mano tiesioginis klausi-
mas dabartinei rajono valdžiai 
- ar bus viešbutis, ar čia tik 
sklandančios kalbos?...“

Vargonai. Vargonininko Vir-
ginijaus Barkausko ir obojininko 
Roberto Bainario duetas skambėjo 
2018 metais Jungtinėse Amerikos 
Valstijose Lietuvos šimtmečiui 
skirtuose koncertuose. Šį kartą, 
rugpjūčio 24 dieną, 20.00 val. šis 
duetas atliks įdomią ir spalvingą 
programą ,,Muzikiniai dialogai” 
Šv Mato tarptautiniame vargonų 
muzikos festivalyje Anykščiuose. 
Skambės tiek klasikos opusai, tiek 
šiuolaikiniai lietuvių kompozitorių 
kūriniai.

Teismas. Trečiadienį Utenos 
apylinkės teismo Molėtų rūmuo-
se bus pradėta nagrinti buvusio 
Anykščių rajono mero Kęstučio 
Tubio byla. Bylą nagrinės teisėja 
Monika Benetė. Eksmerui K.Tubiui 
kaltinimai pareikšti pagal Lietuvos 
baudžiamojo kodekso 226 straips-
nio 2 dalį (prekyba poveikiu). Pri-
minsime, jog STT pareigūnai po 
kelis mėnesius trukusio tyrimo 
sausio pabaigoje K.Tubį sulaikė. 
Politikas įtariamas iš verslininkų 
reikalavęs pinigų kaip paramos jo 
įsteigtam visuomeniniam rinkimų  
komitetui.  

Darbas. Prieš artėjančius nau-
juosius mokslo metus Anykščių ra-
jono mokyklos ieško aptarnaujan-
čiojo personalo. Anykščių Antano 
Baranausko pagrindinei mokyklai 
reikalingas aplinkos tvarkytojas. 
Siūlomas atlyginimas - 555 Eur 
neatskaičius mokesčių. Viešintų pa-
grindinė mokykla - daugiafunkcis 
centras ieškosi mokyklinio auto-
buso vairuotojo. Siūlomas atlygini-
mas - priklausomai nuo vairuotojo 
darbo stažo - svyruoja nuo 572 iki 
778 Eur neatskaičius mokesčių.

Chuliganai. Rugpjūčio 17-osios 
naktį Svėdasų seniūnijos Vaitkūnų 
kaime išvartyti biotualetai, kurie 
buvo atvežti buvusios Kunigiškių 
mokyklos bendruomenės susitiki-
mui. Įtariama, kad tai - chuliganų 
darbas.

Gaisras. Per Žolinę Anykščių 
seniūnijos  Pienionių kaime išdegė 
apie 150 arų ražienų. Gaisras buvo  
užgesintas parankinėmis priemonė-
mis.



  
KONKREČIAI 2019 m. rugpjūčio 20 d.

spektras

Temidės svarstyklės
Vairuotojas. Rugpjūčio 18 die-

ną, apie 22.50 val., Kavarsko se-
niūnijos Pumpučių girininkijoje 
sustabdytas automobilis MITSU-
BISHI COLT, kurį vairavo ne-
blaivus (nustatytas 1,72 prom. gir-
tumas) vyras (g. 1988 m.). Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Rugpjūčio 15 dieną, 
apie 21.00 val.,Troškūnų seniū-
nijos Raguvėlės kaime, Anykščių 
g., namuose, vyras (g. 1976 m.) 
smurtavo prieš savo sugyventinę 
(g. 1965 m.). Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę. Pradėtas iki-

teisminis tyrimas.
Konfliktas. Rugpjūčio 17 die-

ną, apie 12.00 val., Anykščiuose, 
Statybininkų g., vyras (g. 1959 
m.), būdamas neblaivus (nustaty-
tas 2,03 prom. girtumas), smurta-
vo prieš žmoną (g. 1965 m.). Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Kaimynai. Rugpjūčio 17 die-
ną, apie 15.24 val., Anykščiuose, 
Leliūnų g., vyras (g. 1989 m.) 
(nustatytas 3,91 prom. girtumas), 
gyvenantis Panevėžio rajone, 
smurtavo prieš sugyventinę (g. 
1995 m.), (nustatytas 3,70 prom. 
girtumas), gyvenančią  Panevėžio 
rajone. Pradėtas ikiteisminis tyri-

mas. Vyras sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Muštynės. Rugpjūčio 17 die-
ną, apie 16.44 val., Kavarsko 
seniūnijos Janušavos kaime, 
Jazminų g., vyras (g. 1970 m., 
nustatytas 2,87 prom. girtumas) 
smurtavo prieš uošvį (g. 1951 
m., nustatytas 1,70 prom. girtu-
mas). Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Vyras sulaikytas ir uždary-
tas į areštinę.

Rugpjūčio 17 dieną,  apie 
16.44 val., Kavarsko seniūnijos 
Janušavos kaime, Jazminų g., vy-
ras (g. 1951 m.), (nustatytas 1,70 
prom.) smurtavo prieš žentą (g. 
1970 m.), (nustatytas 2,87 prom. 

girtumas). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir už-
darytas į areštinę.

Areštinė. Rugpjūčio 18 dieną,  
apie 21.00 val., Kurklių seniūni-
jos Pavirinčių kaime, Pavirinčių 
g., vyras (g. 1991 m.), (nustaty-
tas 0,50 prom. girtumas) smur-
tavo prieš žmoną (g. 1997 m.), 
(blaivi). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir už-
darytas į areštinę.

Mirtis. Rugpjūčio 18 dieną,  
apie 12.00 val., Debeikių seniū-
nijos Kirdeikių kaime, namuose, 
rasta mirusi moteris (g. 1938 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

Tradiciškai šio balsavimo nu-
galėtoju tapo UAB ,,Anykščtos 
redakcija“ leidinių vyriausiosios 
redaktorės Gražinos Šmigelskie-
nė skiltis  (23.4 proc.).

Po 9,4 proc. skaitytojų nurodė, 
jog pirmiausia skaitė publikaci-
jas ,,Lietuva kitataučio akimis, 

Redaktorės skiltis - neįveikiama
Naujam žurnalo ,,Aukštaitiškas formatas“ numeriui pasiekus 

skaitytojus, portale anyksta.lt tradiciškai klausėme: ,,Ką pir-
miausia skaitėte naujame žurnalo ,,Aukštaitiškas formatas“ nu-
meryje?“

arba laimę atrado mišrioje san-
tuokoje“  (autorė -  Skaistė Va-
siliauskaitė-Dančenkovienė) bei 
Onos Jakimavičienės ,,Kaip aš 
parvesiu namo/Savo ilgesį dul-
kių ir dilgės spalvos?“ (poeto Al-
fonso Nykos-Niliūno šimtmečiui 
skirtas tekstas).

7,8 proc. balsų surinko Rober-
to Aleksiejūno trumpas interviu 
su Molėtų rajono meru Sauliumi 
Jauneika (,,13 klausimų Sauliui 
Jauneikai“) bei Vidmanto Šmi-
gelsko straipsnis apie Utenos re-
giono savivaldybių valdančiųjų 
koalicijų formavimą - ,,Skaus-
mingi koalicijų gimdymai“.  Po 
6,3 proc. Gražinos Šmigelskie-
nės ,,Pasakojimas apie kryždir-
bius Mykolą ir jo anūką Jurgį“, 
,,Vilnietės atrado Anykščius“ 

(tekstas apie Anykščių menų in-
kubatoriuje įsikūrusias meninin-
kes) bei trumpos žinios, pliusai ir 
minusai.

3000 egzempliorių tiražu lei-
džiams žurnalas ,,Aukštaitiškas 
formatas“ prenumeruojamas 
visoje Lietuvoje, parduodamas 
visose Utenos regiono prekybos 
vietose bei Vilniuje, Panevėžyje, 
Kupiškyje ir Ukmergėje. 

-AnYkŠTA

Įrenginys  nupirktas iš UAB ,,Li-
meta“ ir kainavo 6 tūkst. 400 Eur.

Apie tai, kad bus perkami defi-
briliatoriai, liepos mėnesį Anykš-
čų rajono savivaldybės surengtoje 
spaudos konferecijoje papasakojo 

Naujasis aparatas - viltis sergantiems širdies 
ir kraujagyslių ligomis

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centras įsigijo žmonių 
gyvybes gelbsintį aparatą - defibriliatorių.

Anykščių rajono mero patarėjas 
Dalis Vaiginas.

Anot D.Vaigino, iš viso planuoja-
ma įsigyti tris defibriliatorius, kurie 
bus pastatyti viešosiose vietose - bi-
bliotekoje, kultūros centre ar prie 

Medžių lajų tako.
Defibriliatorius - ypač aktualus 

prietaisas tiems, kurie kenčia dėl 
širdies negalavimų. Šis prietaisas 
padeda atkurti širdies ritmą, sure-
guliuoja širdies skilvelių virpėji-
mą. Panaudojus šį prietaisą per tris 
pirmąsias negalavimo minutes, pa-
vojus žmogaus gyvybei sumažėja 

ypač ženkliai - maždaug 75 proc. 
žmonių atsigauna.

Anykščių rajono savivaldybės 
Teisės, personalo ir civilinės metri-
kacijos duomenimis, per pirmąjį šių 
metų pusmetį Anykščių rajone mirė 
280 gyventojų. Net 186 mirčių prie-
žastis - širdies ir kraujagyslių ligos.

-AnYkŠTA

Rugpjūčio 16-osios, penktadie-
nio, koncertą pradėjo, kaip ir dera 
šeimininkams, anykštėnų grupė 
,,Vyriškas požiūris“, davęs viso va-
karo toną ir sukūręs tikros šventės 
atmosferą, pakvietęs visus pasijus-
ti draugiškoje ir buriančioje namų 
aplinkoje. Koncerto klausytojai iš 
tikrųjų ir atrodė kaip viena didžiu-
lė šeima, kur kiekvienas  - nuo pa-
čių mažiausių, dar mamos ar tėčio 
glėbyje saugiai prigludusių, guviai 
šėliojančių jų broliukų bei sesyčių 
iki garbaus amžiaus senjorų - jau-
tėsi savas, laisvas, apdovanotas ir 

Purpurinių vakarų magija Anykščiuose
Du vakarus Anykščių Dainuvos slėnyje gaudė, bardų muzikos 

akordais aidėjo didieji bardų muzikos festivalio ,,Purpurinis va-
karas“ koncertai, dovanoję akustinės muzikos gerbėjams, anykš-
tėnams bei miesto svečiams daugybę nuostabių akimirkų, emo-
cingų potyrių, atvėrusių sielos vartus.

pagerbtas. Anykščių Dainuvos slė-
nio pušys, saulei gęstant ir tirštė-
jant besileidžiančioms sutemoms, 
kartu su vis naujais į sceną kopian-
čiais atlikėjais, kūrė bardiškai slė-
piningą, baladiškos magijos skli-
diną atmosferą. Pušų karūnuotos 
viršūnės dažėsi purpuro varsomis, 
o blyški didžiulė mėnulio pilnatis 
liejo šviesą į širdis, atsivėrusias 
muzikos ir žodžio poezijai. Penk-
tadienio vakaro atlikėjai - Valenti-
nas Abarius, Gytis Ambrazevičius, 
Darius Mileris - Nojus, Jurga Še-
duikytė, ,,Baltos varnos’’, Doman-

tas Razauskas - užbūrė susirinkusią 
publiką, privertę pamiršti bėgantį 
laiką, vis gilėjančią naktį,  liūdesį 
dėl besibaigiančios vasaros paver-
tę tikra grožio puota.

Šeštadienio koncerte žiūrovų 
prisirinko dar daugiau - į Dainuvos 
slėnį ,, Purpuriniu vakaru“ pasimė-
gauti suplūdo apie 2 tūkstančius 
bardų muzikos gerbėjų. Ir tai ne-
nuostabu - juk būtent baigiamaja-
me festivalio koncerte pasirodė šio 
žanro žvaigždės: Aldona Stankutė, 
JieDu, Aleksandras Makejevas, 
Vladas Bagdonas, Kostas Smo-
riginas, Kazimieras Likša, Gytis 
Paškevičius, Andrius Kaniava. 
Nuo pat pirmųjų vakaro akordų 
atmosfera pulsavo širdies ritmu, 
plito ir skleidėsi jaudulio, nuosta-
bos, pasigėrėjimo bangomis. Ly-
dimi ovacijų, prašymų ,,pakartot“, 

bardai, rodos, atrakino ir labiausiai 
užsisklendusias širdis, kurioms at-
siverti padėjo ir svajingosios fado 
muzikos melodijos, dovanotos 
svečių iš Portugalijos. Po šmaikš-
taus Andriaus Kaniavos pasirody-
mo, vainikuoto eilėraščiu ,,Buvo 
buvo, kaip nebuvo, bet galėjo būt 
blogiau“, 12-asis bardų festivalis 
Anykščiuose baigėsi visų dalyvių 
bendru pasirodymu - festivalio 
emblema tapusia daina ,,Purpuri-
nis vakaras’’. Ji nuskambėjo kaip 
kvietimas išsaugoti širdyse šių-
mečių, muzikos purpuru aptašky-
tų  vakarų Anykščiuose dovanotas 
emocijas bei grožį ir kaip pažadas 
šį festivalį dar labiau praturtinti, 
paverčiant jį jau ne tik bardų, bet  
ir visaapimančiu, galingu kultūros 
festivaliu  ,,Purpurinis vakaras“.

-AnYkŠTA

Pirmąją festivalio dieną didžiulių ovacijų sulaukė Jurga Šedui-
kytė su grupe.

Festivalio publika priminė darnią ir draugišką šeimą.

Mokestis. Nuo kitų metų pla-
nuojamas įvesti automobilių taršos 
mokestis šalies biudžetą pirmai-
siais metais papildytų 10-15 mln. 
eurų, vėliau ši suma galėtų siekti 
iki 100 mln. eurų, sako aplinkos 
ministras Kęstutis Mažeika. Jo 
teigimu, dėl mokesčio dydžio kol 
kas nėra apsispręsta, tačiau preli-
minariai siūloma, kad už daugiau 
nei 130 gramų CO2 kilometrui 
išmetančius automobilius reikėtų 
mokėti 20 eurų per metus, o virši-
jus šį rodiklį, būtų taikomas koefi-
cientas, tačiau dėl jo dar nėra ap-
sispręsta. „Dar nėra apibrėžta, bet 
modeliuojame ir žiūrime, kad tai 
būtų kuo efektyviau ir kad tai žmo-
nes paskatintų, o nebūtų kažkokia 
papildoma nereikšminga minimali 
rinkliava, kuri nesuteikia motyva-
cijos pasirinkime“, – teigė K. Ma-
žeika. Premjeras Saulius Skverne-
lis liepą pareiškė, jog mokestis bus 
įvestas nuo 2020 metų. 

Krizė. Vokietija krizės atveju 
ekonomikos palaikymui galėtų 
skirti 50 mlrd. eurų, mano šalies 
finansų ministras Olafas Schol-
zas. Tokią sumą jis nurodė, kai 
kalbėjo apie papildomą Vokietijos 
skolinimąsi per praėjusią finan-
sų krizę, nuo kurios laikų pradė-
jo jau dešimtmetis, rašo agentūra 
„Bloomberg“. O. Scholzas davė 
suprasti, jog skubios priemonės, 
jo nuomone, nėra būtinos. Tačiau 
ekspertai sako, jog, atsižvelgiant į 
įvairius įspėjamuosius ženklus, ku-
rių matyti ir šalyje, ir už jos ribų, 
Vokietijos vyriausybei reikia pa-
keisti savo biudžeto politiką. Tarp 
tokių ženklų jie mini Vokietijos 
bendrojo vidaus produkto (BVP) 
smukimą šių metų antrąjį ketvirtį 
ir prekybos ginčo su Jungtinėmis 
Valstijomis paaštrėjimo riziką. Iš-
ankstiniais federalinės statistikos 
tarnybos duomenimis, Vokietijos 
BVP antrąjį ketvirtį, palyginti su 
ankstesniu ketvirčiu, smuktelėjo 
0,1 proc., o jo metinis prieaugis, 
pakoreguotas dėl darbo dienų skai-
čiaus, sudarė 0,4 procento.

Talibanas. JAV prezidentas Do-
naldas Trumpas sekmadienį gyrė 
pažangą derybose dėl taikos Afga-
nistane ir pabrėžė, kad tiek derybos 
su Talibanu, tiek su Afganistano 
vyriausybe einasi gerai.

„Dalyvaujame labai gerose dis-
kusijose su Talibanu. Dalyvaujame 
labai gerose diskusijose su Afga-
nistano vyriausybe“, – sakė JAV 
prezidentas Naujajame Džersyje. 
Katare nuo praeitų metų vedamos 
talibų ir JAV pareigūnų derybos 
skatina viltis, kad bus pasiektas su-
sitarimas, leisiantis Vašingtonui po 
beveik dviejų dešimtmečių išvesti 
savo pajėgas iš Afganistano mai-
nais į Talibano įsipareigojimus 
nebeleisti šioje šalyje veikti kovo-
tojų stovykloms, kuriose būtų ren-
giami teroristai, rengiantys atakas 
užsienyje. Numatoma, kad į susi-
tarimą bus įtrauktas įpareigojimas 
Talibanui surengti derybas su JAV 
remiama Afganistano vyriausybe, 
bet kovotojai neturės įsipareigoti 
nutraukti kovinių veiksmų prieš 
Kabulo vyriausybės pajėgas. Afga-
nistano vyriausybė derybose Do-
hoje nedalyvauja, nes Talibanas jų 
nepripažįsta ir laiko JAV marione-
tėmis. JAV ir Talibano susitarimas 
savaime neužbaigtų Afganistano 
karo, nes talibams dar reikėtų susi-
tarti su Vašingtono remiama Afga-
nistano vyriausybe.

-Bns
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nologijos mokykla, jei iš mokyklos 
bendrabučio jau ,,auga“ viešbutis. 
Čia vėl praeitos kadencijos valdžios 
,,nuopelnai“. Savo laiku buvo nutarta, 
kad Anykščių technologijos mokykla 
bus Anykščių Jono Biliūno gimna-
zijos padaliniu. O dabar taip išeina, 
kad kažkas nusprendė riebų kąsnelį 
pasidalyti. Juk ne paslaptis, kad ben-
drabutis renovuotas. Mano tiesioginis 
klausimas dabartinei rajono valdžiai 
- ar bus viešbutis, ar čia tik sklandan-
čios kalbos?

O reziumė - viskas eina į gerąją 
pusę. Nenorėkime, kad per šimtą 
dienų kažkas įvyktų. Laukime. Mes 
kantrūs.

Ekonominė 
situacija prasta

Juozas RATAUTAS, anykštėnas:
- Yra geras posakis: ,,Valdžia nuo 

Dievo duota žmonėms kankinti“. Nuo 
jos niekur nepabėgsi, tik norėtųsi, kad 
ir gyventojai, ir patys išrinktieji gerai 
suprastų valdančiųjų rolę. Pagal Vie-
tos savivaldos įstatymą, valdžia esam 
mes, žmonės, o rajono taryba, meras 
- mūsų atstovai, įgaliotiniai. Kai šie 
dalykai užmirštami, daromi nepama-
tuoti sprendimai, nuostolingi pirki-
mai, neskaidrūs konkursai, paliekant 
anykštėnų interesus  antram plane.

Žavu, kai meras Sigutis giria savo 
komandą - tai rodo jo, kaip vadovo, 
brandą, tačiau anykštėnai laukia rimtų 
pokyčių. Ekonominė situacija rajone 
itin prasta ir šokdami, dainuodami ar 
rengdami festivalius jos nepakeisime. 
Reikia investicijų į verslą, pramonę, 
o tam reikia sumanumo ir iniciatyvų. 
Nesu prieš turizmą, o už naudą iš jo. 
Tikslas šioje srityje neturi būti turis-
tų skaičius, o gautos pajamos. Kodėl 
netiktų toks šūkis arba tikslas: ,,Iš tu-
rizmo - milijonas“. Tegul nesupyksta 
mero  patarėjai -  jie turi mažiau laks-
tyti paskui renginius, o stebėti rajone 
vykstančius procesus, juos analizuoti 
ir teikti išvadas merui. Nenoriu kriti-
kuoti buvusios valdžios, apie ją daug 
kalbėta, o ši turi unikalią galimybę 
padaryti daug daugiau, daug geriau 
dėl žmonių gerovės. Gal populistiš-
kai pasakysiu: bet koks projektas turi 
keliauti į šiukšlių dėžę, jei nuo jo nu-
kentės bent vienas anykštėnas.

komentarai

Pretenduoti galėjo ir daugia-
bučių gyventojai   

Parama teikiama pagal Lie-
tuvos kaimo plėtros 2014–2020 
metų programos (KPP) priemonės 
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų 
atnaujinimas kaimo vietovėse“ 
veiklos srities „Parama investici-
joms į visų rūšių mažos apimties 
infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių 
stogų dangos keitimas“. Pareiš-
kėjams keliami kai kurie reika-
lavimai. Vienas jų – pareiškėjas 
savo gyvenamąją vietą turėjo 
būti deklaravęs kaimo vietovėje, 
galima keisti tik to namo stogo 
dangą, kuriame deklaruota besi-
kreipiančio žmogaus gyvenamoji 
vieta. Gyventojas įsipareigojo 
nuo paraiškos pateikimo dienos 
iki projekto kontrolės laikotarpio 
pabaigos nekeisti gyvenamojo 
namo, kurio stogo dangą keičia, ir 
/ arba jo dalies nuosavybės teisių. 
Namo savininkas privalo projektą 
įgyvendinti per 12 mėnesių, Naci-
onalinei  mokėjimo agentūrai prie 

Žemės ūkio ministerijos (NMA) 
priėmus sprendimą skirti paramą.

Paramos galėjo kreiptis ir dvi-
bučio arba daugiabučio namo 
gyventojai, norintys pakeisti viso 
gyvenamojo namo asbestinę sto-
go dangą. Sodininkų bendrijų ar 
savivaldybių centrų gyventojams 
ši parama neteikiama. 

Įsigijęs vieną populiariausių 
stogo dangos tipų, pavyzdžiui, 
beasbesčio šiferio, plieninių čer-
pių imitacijos arba plieninių pro-
filiuotų lakštų, gyventojas NMA 
šiemet neprivaloma pateikti išlai-
das pagrindžiančių dokumentų, 
bet juos turės išsaugoti, kad, vyk-
dant patikrą, galėtų juos pateikti 
NMA.

Apie kitus reikalavimus
Buvo ir kitų reikalavimų: tei-

kiant paraišką stogo dangai pa-
keisti, NMA reikėjo pristatyti ir 
asbesto turinčių gaminių inven-
torizacijos ataskaitos kopiją pagal 
Duomenų apie asbesto turinčių 

Kaimo gyventojai naudojasi parama asbesto 
stogams pakeisti  

Vis daugiau kaimo gyventojų naudojasi parama sveikatai pa-
vojingai asbestinei stogo dangai pakeisti. 

gaminių kiekius teikimo tvarkos 
aprašą. 

Asbestinių atliekų šalinimo pa-
slaugos finansuojamos, jei nuo 
1 kv. m stogo ploto bus pašalinta 
11 kg asbestinio šiferio ir 1,04 kg 
kitų asbesto elementų, jei jų yra, o 
NMA bus pateikta asbesto turinčių 
gaminių inventorizacijos ataskaita 
arba kitas savivaldybės adminis-
tracijos išduotas ir patvirtintas do-
kumentas, kuriame pagrindžiamas 
stogo su asbestine danga plotas. 

Kretingos r. savivaldybės Sta-
tybų skyriaus duomenimis, pernai 
dėl asbesto turinčių gaminių kiekio 
apskaičiavimo pažymos išdavimo į 
savivaldybę kreipėsi 39 rajono gy-
ventojai, šiemet – 44. NMA duo-
menimis, respublikos mastu šiemet 
nuo balandžio 1-osios iki gegužės 
31-osios dėl paramos kreipėsi 2 
tūkst. 141 pareiškėjas.   

Pakeitus asbestinę stogo dangą, 
reikalaujama likviduoti asbesto 
turinčių gaminių atliekas, susida-
riusias keičiant stogą, – ardoma 
senoji danga lūžta, trupa, skleidžia 
dulkes, kurias pavojinga įkvėpti. 
Visas atliekas būtina surinkti ir  
išvežti į sąvartyną. Jei pareiškėjas 
jas gabena į atliekų šalinimo vietą 
savo transportu,  už sunaudotus de-
galus galės gauti kompensaciją. 

Drausti turto projekto įgyven-
dinimo ir jo kontrolės laikotarpiui 
projekto vykdytojas neprivalo, ta-
čiau išlieka pareiškėjo įsipareigoji-
mas, jeigu stogo danga bus suga-
dinta ar sunaikinta, savo lėšomis ją 
atstatyti.

Apie paramos sumas ir įkai-
nius

Vienas paramos gavėjas gali pre-
tenduoti į ne didesnę kaip 2 tūkst. 
Eur su PVM paramą, bus kompen-
suojama iki 50 proc. visų tinkamų 

finansuoti išlaidų.
Paramos lėšomis kompensuoja-

mos išlaidos stogo dangai ir sta-
tybinėms medžiagoms, būtinoms 
stogo dangai pakeisti. Šiais metais 
priemonės įgyvendinimo taisyklė-
se nurodyti 3 fiksuotieji įkainiai 
populiariausiai tarp pareiškėjų 
pasirenkamų stogų dangai ir (ar) 
stogų dangai ir statybinėms me-
džiagoms, taip pat įkainis trans-
portavimo paslaugai (kuro sąnau-
doms) iki šalinimo vietos.

Kitiems stogų dangos tipams, 
kuriems netaikomi fiksuotieji įkai-
niai, yra nustatytos NMA 1 kv. 
m stogo ploto su persidengimu 
kainos. Kainos nurodytos NMA 
svetainėje, priemonės „Parama 
asbestinių stogų dangos keitimas 
(2019)“ kainų lentelėje.

Šiemet nauja tai, kad dėl fiksuo-
tų įkainių nebereikės pateikti išlai-
dų apmokėjimo dokumentų.

Jei paramos gavėjas numatė sto-
gą dengti danga, kurios priemonės 
įgyvendinimo taisyklėse ir NMA 
nustatytuose įkainiuose nėra, teik-
damas paraišką, turi pateikti tris 
komercinius pasiūlymus dėl kitos 
stogo dangos kainos.

 
Apie atrankos kriterijus
 Projektai pagal KPP veiklos 

sritį „Parama asbestinių stogų 
dangos keitimui“ vertinami pagal 
atrankos kriterijus, už kuriuos su-
teikiami balai, ir sudaroma paraiš-
kų pirmumo eilė.

Jei pareiškėjas iki paramos 
paraiškos pateikimo kaimo vie-

tovėje nepertraukiamai vykdo 
profesinę ir (ar) ekonominę vei-
klą nuo pusės metų  iki 1 metų, 
suteikiama 10 balų; nuo 1 iki 2 
metų, –  20 balų; ilgiau kaip 2 
metus, – 30 balų.

Jei investuojama į gyvenamą-
jį namą, kuriame: gyvenamąją 
vietą paraiškos pateikimo dieną 
deklaruoja bent vienas asmuo, 
kuris turi negalią (pripažintas 
vidutinis ar sunkus neįgalumo 
lygis); yra nedarbingas (pripa-
žintas 0–55 proc. darbingumas); 
yra sulaukęs pensinio amžiaus ir 
(arba) gauna senatvės pensiją, 
suteikiama 10 balų.

Jei  pareiškėjas turi daugiavai-
kę šeimą (vaikai gyvena kartu), 
suteikiama 20 balų.

Jei pareiškėjas iki paramos 
paraiškos pateikimo dienos ne-
pertraukiamai deklaravo gyve-
namąją vietą kaimo vietovėje: 
nuo 1 iki 2 metų, suteikiama 10 
balų; nuo 2 iki 3 metų, – 20 balų; 
ilgiau kaip 3 metus, – 30 balų.

Jei pareiškėjas turi vieną ar 
daugiau mažamečių vaikų arba 
iki 12 metų gyvenančių kartu su 
pareiškėju, suteikiama 10 balų. 

Privalomas mažiausias pa-
ramos paraiškų atrankos balų 
skaičius – 30. Šio balų skai-
čiaus nesurinkusios paraiškos 
atmestos. Paramos negaus ir tie 
pareiškėjai, kurie skolingi Vals-
tybinei mokesčių inspekcijai ar 
„Sodrai“.

Užsak. nr. 897

Paramos lėšomis kompensuojamos išlaidos stogo dangai ir 
statybinėms medžiagoms, būtinoms stogo dangai pakeisti.

Dariaus Šypalio nuotr. 

Taupesni 
sprendimai ne 
visada blogesni

Alvydas JANICKAS, Anykščių 
miesto gyventojas:

- Kol kas suėjo šimtas dienų nuo 
naujos kadencijos valdžios darbų pra-
džios, tai pirmas įspūdis, kad ši val-
džia yra pakankamai demokratiška. 
Valdoma ne taip, kaip buvo praėjusią 
kadenciją, kai meras buvo ,,viršūnė“, 
o visi kiti ,,apačios“. Meras vienin-

Valdžia nuo Dievo duota žmonėms kankinti...
Įprasta, kad lyginame, kokia buvo praėjusios kadencijos vietos 

valdžia, kokia yra naujai išrinktoji.
Kokius esminius skirtumus tarp pastarųjų dviejų vietos val-

džių pastebite? Kurioje srityje dabar Anykščių rajono savivaldy-
bė dirba geriau?

telis teisus, sprendžia, kam gyventi, 
o kam mirti, sprendžia, kieno galvos 
risis savivaldybės laiptais. Susidaro 
įspūdis, kad dabartinė valdžia tarpu-
savyje daug bendrauja, diskutuoja ir 
priima kolegialius sprendimus.

O situacija Anykščių rajono savi-
valdybėje yra nepavydėtina. Kokią 
ją paveldėjo meras Kęstutis Tubis, 
ji buvo žymiai geresnė. Sprendimai, 
ypač artėjant metų pabaigai, lauks 
pakankamai nepopuliarūs, kadangi 
kiek domiuosi, didžiuliai trūkumai 
yra savivaldybės biudžete.Teko daly-
vauti Šlavėnų bendruomenės susitiki-
me su rajono valdžia, tai pats meras 
paskelbė, kad rugpjūčio 13 dieną 
savivaldybės sąskaitoje buvo tik 60 
tūkst. eurų, o sąskaitų savivaldybei 
atsiskaityti išrašyta už pusę milijono 
eurų. Neatmesiu, kad gali tekti gal-
voti apie nemokamas atostogas, nes 
nelabai matyti, kad pinigų biudžete iš 
kažkur atsiras.

Tiesa, pernai Anykščių miesto 
šventei organizuoti buvo išleista 80 
tūkst. eurų, o šiemet tik 20 tūkst. eurų. 

Ir man šių metų šventė tikrai nebuvo 
blogesnė nei praėjusių metų. Priima-
mi taupesni sprendimai ne visada yra 
blogesni.

Nebėra diktatūros

Romaldas GIŽINSKAS, anykš-
tėnas:

- Svarbiausia, kad šios kadencijos 
valdžia žymiai skaidresnė nei buvu-
sioji. Antra - tariasi su žmonėmis. Ne-
bėra diktatūros požymių, kokie buvo 
mero ,,mento“ laikais. Tikiu, kad bus 
priimti griežtesni sprendimai amfibi-
jos, ,,bačkos“ klausimais. Ateina me-
tas, kai praėjusios kadencijos rajono 
valdžiai už padarytas klaidas reikia 
atsakyti.

Įdomi situacija su Anykščių tech-
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Rajono vadovai pasibaisėję

Liepos mėnesį vykusiame 
Anykščių rajono tarybos posėdy-
je Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazijos moder-
nizacijos projektą pavadino ,,tra-
gedija“.

,,Su Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazija išvis tragedija. Kai 
pradėjo daryti darbus, projektuo-
tojai nematė, kad ten nenormali 
perdanga. Dabar reikia viską per-
projektuoti. Ne tik kad projektas 
nusitemps, bet ir vėl pareikalaus 
kažkiek pinigų“, - posėdyje kal-
bėjo S.Obelevičius.

Liūdną padėtį Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazijoje įžvelgė 
ir Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas Dainius Žiogelis.

,,Su Anykščių Antano Vienuo-
lio progimnazija gali būti blogai.
Ten 50 arba 100 tūkst. Eur turbūt 
papildomai reikės. Tie pinigai nu-
matyti. Bus blogai pačiai moky-
klai, nes ten išgriovė klases ir to-
liau negali nieko daryti, nes reikia 
visą naują perdangą tarp aukštų 
perstatyti. Darbai persikels į kitus 
metus“, - sakė D.Žiogelis.

Nors padėtis Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazijoje prieš 
netrukus prasidėsiančius nau-
jus mokslo metus ypač prasta, 
D.Žiogelis turėjo ir gerų žinių.

,,Vadovai garantavo, kad kaž-
kaip pavyks mums mokymo pro-
cesą vykdyti“, - Anykščių rajono 
tarybos posėdyje kolegas ramino 
D.Žiogelis.

Vaikų gyvybe nerizikuos

Pasiteiravus, su kokiomis nuo-
taikomis pasitinka artėjančią 
Rugsėjo 1-ąją, Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazijos direk-
torė Danutė Mažvylienė, net ir 
neklausdama, kokiomis temomis 
norėtume pasikalbėti, ėmė pasa-
koti apie stringančią progimnazi-
jos renovaciją.

Naujus mokslo metus progimnazija 
sutiks su statybininkais

,,Tokios ir nuotaikos. Esame lyg 
jau ir morališkai nusiteikę, kad 
suspenduoti statybų darbai. Nors 
ir atostogos, domimės tais reika-
lais. Šiai dienai, kiek žinau, yra 
baiginėjami papildomi projektavi-
mo darbai. Buvo statybos eksper-
tizė, kuri įvertino mūsų perdangų 
senajame progimnazijos pastate 
padėtį ir, kaip supratau būdama 
ne statybininke, reikalingi papil-
domi tvirtinimai bei tam tikri pro-
jektiniai sprendimai. Dabar reikia 
laukti eilės statybiniams darbams. 
Vakar ( rugpjūčio 6 dieną, - red.
pastaba) buvau mokykloje, tačiau 
statybininkai darbų dar nevykdo. 
Tų darbų nėra labai daug, nes jie 
papildomi, kadangi projektuotojai 
neįvertino senojo pastato kons-
trukcijų. Iš tikrųjų, statybininkai, 
atidengę tas perdangas ir jas pra-
dėję ardyti, rado 1950-ųjų staty-
bos darbus. Tuomet turbūt ir kitos 
medžiagos buvo. Yra rizika, kad 
ta perdanga tarp pirmojo ir antrojo 
aukšto neatlaikytų to svorio.Vaikų 
gyvybe rizikuoti mes negalime“, - 
kalbėjo D.Mažvylienė.

Pamokas ves sporto salėje

Anot Anykščių Antano Vie-
nuolio progimnazijos direktorės, 
progimnazijoje remontuojama tik 
dalis kabinetų bei koridoriai.

,,Išplėštos grindys, įrengta nauja 
elektros instaliacija, ventiliacija, 
tačiau pamokos senajame pastate 
vykti negali. Nėra ten taip baisu, 
bet vykdyti ugdymo proceso ne-
galime“, - apie situaciją progim-
nazijoje pasakojo D.Mažvylienė.

Nuo Rugsėjo 1-osios Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazijoje 
bus uždaryta 12 kabinetų, juose 
plušės darbininkai. Progimnazijos 
direktorė D.Mažvylienė tikino, 
kad, net ir sumažėjus mokyklos 
erdvėms, yra planuojama, kaip 
užtikrinti moksleivių bei mokyto-
jų poreikius.

,,Pavaduotojas tam ruošiasi su-
darydamas trarkaraštį. Dar pava-
sarį mūsų mokykloje buvo didelis 
susirinkimas, kuriame dalyvavo ir 

savivaldybės administracijos dar-
buotojai, ir projektuotojai, ir sta-
tybininkai, ir mūsų atstovai. Tada 
svarstėme, kad dalį klasių gali tek-
ti kelti į Anykščių muzikos moky-
klą, tačiau priėmėme sprendimą, 
kad galime dirbti klasine sistema. 
Tai sistema, kad mokiniai mokosi 
vienoje klasėje ir pas juos vaikšto 
mokytojai. Čia tokia, jei pamena-
te, senesnė sistema; dabar progim-
nazijoje buvo kabinetinė sistema, 
kai vaikai vaikšto į tam tikrus 
kabinetus: pavyzdžiui, muzikos, 
fizikos ar geografijos. Turime 21 
klasių komplektą. Labai sunkiai, 
bet sutelpame į  likusius 28 kabi-
netus“, - sakė D.Mažvylienė.

Tiesa, Anykščių Antano Vie-
nuolio progimnazijos administra-
cija neatmeta, kad pamokas moks-
leiviams teks vesti ir netradicinėse 
erdvėse.

,,Turime aktų salę -  čia galės 
vykti muzikos pamokos. Sporto 
salėje galės vienu metu dirbti du 
mokytojai, mes tai jau išbandė-
me“, - pasakojo D.Mažvylienė.

Dėl laiku neužbaigtos Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazijos 
modernizacijos kils ir nemažai 
nepatogumų.

,,Aišku, tai pirmiausia yra di-
džiausias nepatogumas mokyto-
jams, nes jie neturės pastovios 
darbo vietos. Ne visas mokymo 
priemones galėsime naudoti“, 
- didžiausius trukdžius vardijo 
D.Mažvylienė.

Rūkantys darbininkai 
progimnazijos vos nepadegė

Kalbėdamiesi su Anykščių An-
tano Vienuolio progimnazijos 
direktore D.Mažvyliene, prisimi-
nėme ir dar vieną progimnazijos 
modernizaciją lydėjusį akibrokš-
tą - šiemet  balandžio pabaigoje 
darbininkai vos nesukėlė didelio 
gaisro. Priminsime, kad pirma-
jame progimnazijos aukšte, prie 
nusileidimo į rūsį, degė statybinės 
atliekos. Per gaisrą apdegė orien-
tuotų skiedrų plokštė. Ugnies židi-
nys buvo užgesintas iki atvykstant 

ugniagesių eksipažui.
,,Ten gaisras buvo kilęs net 

ne progimnazijos viduje, o kie-
me. Prie išėjimo buvo šiukšlių 
dėžė, o kadangi statybininkai rū-
kantys, numetė nuorūką“, - apie 
incidento priežastis pasakojo 
D.Mažvylienė.

Įžvelgia ,,sisteminę klaidą“

Iki tapdama Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazijos direkto-
re, D.Mažvylienė buvo Anykščių 
rajono tarybos narė, tad jos, kaip 
buvusios politikės, pasiteiravome, 
kas, jos nuomone, lemia, kad tiek 
daug Anykščių rajono savivaldy-
bės vykdomų statybinių projektų 
lydi įvairios klaidos, brokas ir 
skandalai.

,,Lietuvoje susiklostė tokios 
tradicijos, kad projektuotojai dir-
ba nuotoliniu būdu. Su tuo teko 
susidurti ir renovuojant mūsų 
namą. Naudojasi senais Registrų 
centre rastais dokumentais, brėži-
niais, kurie per daugelį metų būna 
pakoreguoti. O tada atvažiuoja 

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius teigia, 
kad laiku nebaigta progimnazijos renovacija pri-
lygsta tragedijai.

Anykščių rajono mero pavaduotojas Dainius Žiogelis 
jau suskaičiavo, kad papildomai  progimnazijos remon-
to darbams užbaigti prireiks  maždaug 100 tūkst. eurų.

Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos direktorė 
Danutė Mažvylienė tikino, kad dėl užsitęsusios pro-
gimnazijos renovacijos darbų iš tėvų priekaištų nesu-
laukusi.

rangovai ir randa visai kitą situa-
ciją nei yra suprojektuota projek-
tuotojų. Tai sisteminė klaida, aš 
čia neįžvelgčiau jokios politikos“, 
- svarstė D.Mažvylienė.

Remontai pamokų metu su-
laukė skundų

Priminsime, kad Anykščių An-
tano Vienuolio progimnazijos 
modernizacija vyksta už Europos 
Sąjungos bei Anykščių rajono sa-
vivaldybės lėšas, bendra projekto 
vertė siekia 324 tūkst. 706 Eur. 
Už šias lėšas numatyta remontuoti 
mokyklos senojo pastato erdves ir 
jas aprūpinti nauja įranga ir bal-
dais.

Tai - jau nebe pirmas atvejis, 
kai, prasidėjus mokslo metams, 
moksleiviams erdves ugdymo įs-
taigose tenka dalytis su statybinin-
kais. Taip jau buvo nutikę remon-
tuojamoje Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijoje. Tuomet dėl kylančių 
dulkių bei nuolatinio darbininkų 
įrankių  keliamo triukšmo skundė-
si tiek moksleiviai, tiek ir jų tėvai.

Pamokos senajame progimnazijos pastate galės vykti tik kitais 
metais.
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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.)

Tegu: „šitie verslininkai, kurie 
garbina žaliąją energetiką ir taip 
nori visokias vėjo jėgaines staty-
ti, tegu stato savo kiemuose, sodų 
bendrijose, kaimo sodybose, kurių 
prispirko ir pavertė poilsinėmis. Pa-
matys, koks tai malonumas. Kodėl 
būtinai užsigeidė žemių prie Staš-
kūniškio?“

Jadze iš Svedasu: „Taigi tų ža-
lių energijų Svedasys jau galima 

Kas svarbiau - žalioji energetika ar gyventojų komfortas?
Įvairiuose Lietuvos kampeliuose, tarp jų ir Anykščių rajone, 

kyla gyventojų nepasitenkinimas, kai šalia jų namų norima staty-
ti vėjo jėgaines. Kaip manote, kokiomis priemonėmis lengviausiai 
būtų galima išspręsti tokius konfliktus tarp verslininkų ir gyven-
tojų? Kas, jūsų manymu, svarbiau - žalioji energetika ar gyvento-
jų ramybė bei patogumas?

gaminti bent kakius keturiasdešimt 
metų. Kiaulių kompleksas prie Sve-
dasu tokių bjaurių smardvį sklei-
džia, je šita dvoka niekas nepanau-
doja. Je mokslinykai aiškina, kad iš 
srutų galima gaminti energijų. Taigi 
mum, svedasiškiam, tai galatų būt 
tikras lobis. Iš kiaulių mešla gali-
ma but pagamint elektrų ir šilumų. 
Dabar šitiek metų darmai viskas 
aina. Gal čia seniūnija ar bendruo-

mene turet susrūpint, kad kiaulidžių 
smardvė zanic nenuveit.“

Keista: „Kodėl vėjo jėgainės 
nestatomos atokiose vietovėse, kur 
yra dykvietės, visokie šabakštynai, 
nėra gyvenamųjų namų? Kodėl 
būtinai statyti žmonių panosėje? Ir 
kas duoda leidimus tokioms staty-
boms?“

Susirūpinusi: „Žmonės,daugiau 
domėkitės,skaitykit apie vėjo jė-
gainių daromą žalą gamtai ir jums 
patiems.Kai tie monstrai bus 
pastatyti,tai bus jau ir šaukštai po 
pietų..“

Kai pagalvoji...: „O koks gi 
skirtumas, kaip ir nuo ko išnyks 
Lietuva ir lietuviai? Ar nuo vibra-
cijos šalia vėjo jėgainių, ar nuo 
emigracijos, ar nuo senatvės ir 
vaikų gimstamumo mažėjimo... 
Pasidavę ES spaudimui mes savo 
turėtą atominę elektrinę uždarėme. 
Naujos mums niekas nepastatė. Su 
Baltarusija kiauliškai elgiamės. 
Juos įžeidinėjame. Tai ko, po vel-
nių, dar zyziame kažkokiame Stas-
kūniškyje?“

Kliero: „Jeigu vėjo elektrinės ti-
krai būtų tokios ,,žalios“, kaip apie 
jas kalbama - būčiau už, nepaisant 
to, jog artimiausia nuo mūsų namų 
numatoma vos už 500 m. Kalba eina 
ne apie ramybę ir patogumą, o apie 
poveikį sveikatai, aplinkai, turto 

vertei. Visoms žmogaus gyvenimo 
gerovės dedamosioms. Pažeidžiami 
visi žmogaus gerovę ginantys įsta-
tymai. Išskyrus - lengvuoju būdu 
įgyvendinama ES nurodyta progra-
ma Lietuvai padidinti gaminamos 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
kiekį. Bet juk yra ir geotermija, bio-
kuras, saulės kolektoriai ir kt. Atsa-
kant į klausimą, kaip suderinti verso 
ir gyventojų interesus: savivaldos 
atstovų iniciatyva teikti siūlymus 
ministerijoms dėl normatyvų pakei-
timo, o ne šią užduotį ,,deleguoti“ 
vietos gyventojams (mes savo ruož-
tu tą atliksime, bet svertas yra kitas, 
kuomet poreikis keisti įstatymus 
eina ne iš gyventojų, bet jų teisėtų 
atstovų). Arba savivaldybėje priimti 
vietos normatyvus, kaip tai padarė 
Klaipėdoje. Jurbarko raj. savivaldy-
bė suformavo 5 žmonių komitetą, 
kuris atlieka tarpininkavimo tarp 
vietos gyventojų ir verslo atstovų 
funkciją. O kas svarbiau - verslas ar 
gyventojai - atsako įstatymai!“

Daug metų: „Stovi tos vėjo 
jėgainės ir niekam netrukdo. Bet 
statyti jas prie gyventojų namų yra 
gana pavojinga. O laukuose nemai-

šo. Tegul stato nors ir pilis...“
Vokietis: „Nuvažiuokit jūs į Vo-

kietiją - ten prie kiekvieno mies-
telio yra vėjo jėgainių parkai, ir 
ne tokie, kaip Lietuvoje, o daug 
didesni ir galingesni. Ir vokiečiai 
nesiskundžia, priešingai - džiau-
giasi... Čia tik lietuviai burba dėl 
to, kad paburbėt..“

ili 0v8: „Žmonės kaime be 
elektros sėdi... O čia už lan-
gų malūnas elektra gamina. Ir 
klausiate, dėl ko žmonės pikti? 
Na gal nustokim tyčio-
tis vieni iš kitų pirma! 
O jei verslas nori vėjo jėgainių, 
tegul ją gyventojams tiesiogiai ir 
parduoda už 10 € centų už kw/h. Ir 
gyventojai tikrai pritars, kad vėjo 
jėgainė atsirastų.“

Pamąsčius...: „Baisu, kad pri-
sidengiant ekologija vietiniai 
žmonės paverčiami įkaitais. Dar 
baisiau, kad vietinė valdžia nusi-
muilina. Bet Lietuvoje labiausiai 
korumpuotos sritys turbūt aplinka 
ir energetika, o čia abu viename. 
Norisi nusispjauti ant tokios eko-
logijos.“

Brangūs Anykštėnai,
Prieš trisdešimt metų iš kelių milijonų Lietuvos, Latvijos 

ir Estijos gyventojų sudaryta gyvoji grandinė buvo puikus 
pavyzdys to, kas yra tautų vienybė. Tai tapo vienu iš svar-
biausių žingsnių kelyje į nepriklausomų Baltijos valstybių 
atkūrimą. Todėl šiandien mokėkime vertinti tai, ką pasie-
kėme, būkime solidarūs, būkime vieningi ir prasmingais 
darbais prisidėkime prie laisvos Lietuvos ateities kūrimo!

Gražios ir prasmingos šventės!
Lietuvos Respublikos Seimo nariai

Antanas Baura 
Sergejus Jovaiša

Pirmiausia susirinkta Svėdasų 
Šv. Arkangelo Mykolo parapijos 
bažnyčioje, kur už Kunigiškių mo-
kyklos mokinius ir jų mokytojus 
klebonas kun. Raimundas Simona-
vičius aukojo Šv. Mišias.

Tradiciškai tokių susibūrimų 
metu būtinai aplankoma ir moky-
kla, užsukama į klases, ten simbo-
liškai organizuojamos pamokos, 
prisimenami mokykliniai metai. 
Tačiau šiuo atveju atsitiko kitaip: 
pro buvusią mokyklą tiktai prava-
žiuota, su liūdesiu akyse pažvelgta 
į piktžolynuose skęstantį, apleistą, 
suniokotą, griuvėsiais bevirstantį 
dviaukštį pastatą. 

2001 metais Kunigiškių moky-
kla buvo reorganizuota į Svėdasų 
Juozo Tumo - Vaižganto gimna-

Mokyklos nebeliko, o prisiminimai 
apie ją gyvi... Vytautas BAGDOnAs

Rugpjūčio 17-ąją, šeštadienį,  į savo sambūrį rinkosi buvusios 
Kunigiškių aštuonmetės mokyklos, vėliau tapusios nepilnąja vi-
durine, pagrindine, auklėtiniai ir pedagogai. Po daugelio metų su-
rinkti draugėn bendraklasius bei jų mokytojus šią vasarą mintis 
kilo svėdasiškiui Donatui Kutkai ir jo bendraminčiams. Tokiam 
sumanymui daug kas pritarė, tad beliko renginį organizuoti.

zijos pradinio ugdymo skyrių, o 
2002-aisiais šis skyrius visiškai 
uždarytas. 

Be priežiūros, likimo valiai pa-
liktas mokyklos pastatas daugelį 
metų buvo niokojamas, darkomas, 
plėšiamas. Nė kiek nepagerėjo, bet 
dargi ir pablogėjo statinio būklė 
netgi ir tuomet, kai pastatas buvo 
privatizuotas, įgijo naujus  šeimi-
ninkus...

Todėl tokiam gražiam ir pras-
mingam susitikimui buvo pasirink-
ti Vaitkūnų kultūros namai. Čia 
organizuota ir simbolinė pamoka, 
čia iš Kunigiškiuose veikiančio 
Svėdasų krašto (Vaižganto) mu-
ziejaus buvo atgabentas senovinis 
mokyklinis suolas, šalia kurio visi 
mielai fotografavosi, dalijosi vai-

kystės ir jaunystės prisiminimais. 
Bet prieš tai visi atvykusieji re-
gistravosi specialiai paruoštuose  
lapuose, kurių kiekvienas buvo 
paženklintas skirtingais moky-
klos baigimo metais. Tuometinio 
„Lenino keliu“ kolūkio lėšomis 
ir pastangomis pastatyta naujutė-
laitė dviaukštė mūrinė mokykla 
pirmąją moksleivių laidą palydė-
jo į gyvenimo kelią 1965 –aisiais 
metais, o paskutiniai auklėtiniai 
mokyklos duris užvėrė 2001-ųjų 
pavasarį. Tačiau šiame susitikime 
dalyvavo ne tiktai šios mokyklos 
auklėtiniai. Vietos jaukioje, gražiai 
apipavidalintoje, įspūdingais sau-
lėgrąžų žiedais papuoštoje  salėje 
pakako visiems. Kai kurie garbaus 
amžiaus žmonės dalijosi prisimini-
mais iš mokslo metų, praleistų dar 
carizmo laikais statytoje ir kanau-
ninko Juozo Tumo-Vaižganto var-
du vadintoje Kunigiškių pradžios 
mokykloje, buvo ir tokių, kurie 
pokario metais mokėsi Malaišiuo-
se įrengtoje mokykloje. Kai kam 
teko mokslus krimsti Vaitkūnuose 
veikusiuose Kunigiškių mokyklos 

„komplektuose“ ar čia pat, Kuni-
giškiuose, po darbo mokytis vaka-
rinėje mokykloje.

Įtaigiu sveikinimo žodžiu, jau-
triais poezijos posmais į susirin-
kusius kreipėsi, įdomių istorinių 
mokyklos faktų pažėrė sambūrio 
vedėja, iš Miškinių kilusi buvusi 
Kunigiškių mokyklos auklėtinė, 
Utenoje režisiere dirbanti Irena 
Leikauskienė (Petronytė). Prisimi-
nimais dalijosi ilgiausiai ( 1976-
1982 metais) mokyklos direktore 
dirbusi Genovaitė Kovienė (Butė-
naitė), buvusios mokytojos - Alma 
Kuolienė, Veronika Bujokaitė, 
Ona Jėckienė (Braknytė), Danu-
tė Kutkienė (Tubytė). Kas viešai, 
prie mikrofono, kas seniai matytų 
draugų ir bendraklasių ratelyje, 
kas ragaudami suneštines vaišes, 
su nostalgija prisiminė mokykloje 
praleistus metus, vaikiškas išdai-
gas, linksmus ar liūdnokus nuti-
kimus. Kalboms, prisiminimams 
temų pakako į valias. 

O koks gi sambūris be muzikos 
garsų, linksmų dainų? Pakako ir 
pramogų. Nuotaikingą koncertą 

atliko kaimynėliai iš Rokiškio ra-
jono, Kalvių kultūros namų kapela, 
grojo ir dainavo svėdasiškis Min-
daugas Antanėlis, pats irgi baigęs 
mokyklą Kunigiškiuose.    

Akimirka iš buvusios Kunigiškių mokyklos moksleivių ir mo-
kytojų susitikimo. Sveikinimo žodį taria renginio vedėja ir sce-
narijaus autorė Irena Leikauskienė, šalia - vienas iš sambūrio 
sumanytojų ir organizatorių Donatas Kutka.

Vaizdas kaip tikroje moky-
kloje. Renginiui papuošti 
labai pritiko iš muziejaus 
atgabentas senoviškas mo-
kyklinis suolas.

Aldonos BAGDOnienĖs 
nuotr.
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MOZAIKA

AVINAS. Kuo daugiau poilsio 
ir pramogų šią savaitę! Atidėkite 
vėlesniam laikui visus darbus, ku-
rie tik gali palaukti. Jums būtina 
kaip reikiant atsipūsti, ir vien tik 
savaitgalio tam nepakaks. Jei gali-
te, išvykite kur nors. Ir kuo toliau, 
tuo geriau. Spręsdamas finansinius 
reikalus drąsiai vadovaukitės intu-
icija.

JAUTIS. Visuomeninė veikla 
pirmomis savaitės dienomis bus 
ypač produktyvi. Susirasite naujų 
draugų ir bendraminčių. Tiesa, ben-
dri projektai gali baigtis visai ne 
taip, kaip jūs tikėjotės, bet tai dar 
nėra priežastis jų atsisakyti. Tiesiog 
būkite atsargesnis, jei manote, kad 
esate įtraukiamas į avantiūrą. Jei 
traukia kelionės, savaitgalį pasi-
stenkite šį savo norą įgyvendinti.

DVYNIAI. Pirmoje savaitės pu-
sėje būsite linkęs daryti pats vienas 
ir savo rankomis. Tik nuo ketvir-
tadienio bendradarbiavimas, ypač 
dalykinis, gali būti vaisingas. Sa-
vaitgalį neišlaidaukite, nes piniginė 
ištuštės bematant.

VĖŽYS. Saugokitės, šią savaitę 
galite patirti didelių nuostolių. Sa-
vaitės pradžioje jūsų planams gali 
būti labai nepritarta, bet neklausy-
kite neargumentuotos nuomonės. 
Trečiadienį ar ketvirtadienį galima 
labai perspektyvi pažintis. Į savai-
tės pabaigą veikiausiai pasijusite 
labai pavargęs. Neprievartaukite 
savęs, raskite laiko poilsiui.

LIŪTAS. Šią savaitę niekam 
neleiskite stoti jums skersai kelio. 
Klausykite savo širdies ir intuici-
jos. Ketvirtadienį ar penktadienį 
galite turėti problemų dėl namiš-
kių. Savaitgalį užsiimkite tik to-

kiais projektais, kurie pareikalaus 
iš jūsų darbo ir laiko, bet ne pini-
gų.

MERGELĖ. Pirmoje savaitės 
pusėje neišlaidaukite pramogoms, 
vaikams ir dovanoms. Trečiadienį 
ar ketvirtadienį turėtumėt nuveikti 
kažką namų ūkio labui, tik neskir-
kite tam viso savo laisvo laiko. 
Sutuoktiniai savaitgalį turės progų 
įsitikinti tiek gerosiomis, tiek blo-
gosiomis bendro gyvenimo pusė-
mis.

SVARSTYKLĖS. Savaitės 
pradžioje būkite ypač nuoširdus 
bendraudamas, antraip nieko neiš-
spręsite. Visą savaitę turėsite pui-
kią nuojautą pelningoms investici-
joms. Pasistenkite tuo pasinaudoti. 
Trumpa savaitgalio išvyka su my-
limu žmogumi bus labai maloni ir 
sutvirtins jūsų ryšius.

SKORPIONAS. Pirmomis sa-

vaitės dienomis galite turėti bėdos 
dėl apkalbų. Tramdykite savo emo-
cijas, ypač trečiadienį ir ketvirta-
dienį. Prieš imdamasis bet kokių 
veiksmų pasistenkite surinkti ir 
įvertinti visus įmanomus faktus. 
Savaitės pabaigoje jūsų dalyki-
niam sprendimui pernelyg didelę 
įtaką turės asmeninės simpatijos ar 
antipatijos.

ŠAULYS. Jūsų idėjos labai įdo-
mios ir neblogai pagrįstos, bet jau 
savaitės pradžioje būkite pasiruo-
šęs jas aktyviai ginti. Oponentų 
turėsite daugiau nei pakankamai. 
Priešgyniaus ir šeimos nariai. Pa-
sistenkite nereaguoti pernelyg 
emocingai. Savaitgalis turėtų būti 
romantiškas ir kur kas smagesnis 
nei visa likusi savaitė.

OŽIARAGIS. Pirmoje savaitės 
pusėje ant jūsų pečių užgrius dau-
gybė rūpesčių tiek darbe, tiek šei-

moje. Gelbės tik kantrybė ir apsu-
krumas. Visiems ir visada tiesiai ir 
konkrečiai sakykite, ką galvojate. 
Vynioti žodžių į vatą jūs papras-
čiausiai neturėsite laiko. Savaitgalį 
po draugo vizito šeimoje gali kilti 
barnis.

VANDENIS. Būtų labai puiku, 
jei savaitės pradžioje išvyktumėte 
į komandiruotę ar šiaip kokią ke-
lionę. Įgytumėte labai naudingų 
žinių ir patyrimo. Jei ketvirtadienį 
ir penktadienį mažiau kalbėsite, o 
daugiau klausysite, gal ir nepakliū-
site į kvailą ar nemalonią padėtį.

ŽUVYS. Savaitės pradžioje nė 
nesitikėkite, kad kažkas kitas srėbs 
jūsų užvirtą košę ar mokės jūsų 
skolas. Kur kas daugiau pasiektu-
mėte, jei būtumėte sąžiningesnis ir 
atviresnis pats sau. Ketvirtadienį ar 
penktadienį galite sužinoti įdomių 
naujienų telefonu ar paštu.

Gedimino kalno tvarkymo 
projektą už 2,2 mln. rengs „Hi-
droterra“ 

Gedimino kalno Vilniuje galu-
tinio sutvarkymo projektą už 2,18 
mln. eurų rengs bendrovė „Hidro-
terra“, pirmadienį pranešė Lietuvos 
nacionalinio muziejaus atstovai.

Pasak kultūros viceministrės In-
gridos Veliutės, sutartis su šia ben-
drove pasirašyta pirmadienį. 

Konkurse sulaukta dviejų daly-
vių. Jų pasiūlymus vertino Lietu-
vos geologijos tarnybos, kelių uni-
versitetų, Vilniaus savivaldybės, 
Kultūros ministerijos, muziejaus 
atstovai.

Įmonės, galinčios parengti kalno 
tvarkymo projektą, muziejus ieško-
jo apie metus. Pirmąkart konkursas 
neįvyko, nes sulaukta tik vieno 
pasiūlymo. Prioritetas rengiant 
projektą bus teikiamas pietrytinei 
kalno daliai, kur, pasak ekspertų, 
kyla didžiausia nuošliaužų grėsmė: 
čia tyrimai bus atlikti ir projektas 
parengtas per devynis mėnesius.

Lygiagrečiai, tik per ilgesnį – 15 
mėnesių – laikotarpį, projektuoto-
jas parengs ir visos likusios kalno 
dalies sutvarkymo projektą.

Pačių darbų pietrytinėje kal-
no dalyje pradžia numatoma kitų 
metų vasarą, įvykus rangos darbų 
viešojo pirkimo konkursui. Į bū-
simą projektavimą neįtrauktas jau 
sutvarkytas šiaurės vakarų šlaitas 
ir šiuo metu tvarkoma piliakalnio 
aikštelė. „Hidroterros“ direktorius 
Marius Kalesnykas sako, kad jei 
nekils netikėtumų, pirmasis pro-
jektas su trimis galimais variantais, 
kaip tvarkyti pietrytinį kalno šlaitą, 
bus pateiktas kitų metų gegužę.  

„Gamtinės sąlygos mums tikrai 
turės įtakos. Koncentruosimės į 
tyrinėjimo darbus, kuriuos planuo-

jame įgyvendinti iki žiemos, kad 
galėtumėme susivesti duomenis į 
kompiuterius, į savo programas, 
kuriomis modeliuosime kalno sta-
bilumą, kad žiemos metu galėtu-
mėme atlikti fizinį projektavimą 
– inžinerinį darbą“, – žurnalistams 
sakė D. Kalesnykas.

Pasak įmonės atstovo Laimono 
Jakšto, skirtingoms kalno zonoms 
galimi skirtingi sprendimai, tačiau 
įmonė žada pateikti tris galimus 
sprendimus tiek pietrytiniam šlai-
tui, tiek visam kalnui, su detaliais 
paskaičiavimais, kiek kiekvienas jų 
kainuotų. „Kalno šlaitų atstatymas, 
sustiprinimas bus vykdomas geo-
techninėmis priemonėmis, naudo-
jant erdvinius geotinklus, geresnių 
charakteristikų gruntą, plokščius tin-
klus, galbūt gręžtinius inkarus. Koks 
bus parinktas metodas, priklausys 
nuo tyrimų rezultatų“, – teigė L. 
Jakštas. Bendrovė sutartimi įsiparei-
goja atsakyti už savo sprendinių pa-
tikimumą neribotą laiką. Muziejaus 
direktoriaus pavaduotoja finansams 
Eglė Pekarskaitė patikino, kad šiuo 
metu pritaikius laikinąsias priemo-
nes, grėsmės nuošliaužoms nėra: 
nuo 2017-ųjų lapkričio neužfiksuota 
nė viena nuošliauža, 2018-ųjų pra-
džioje įrengta stebėjimo sistema taip 
pat neužfiksavo jokių grėsmių.

Bendrovė žada pasitelkti Vilniaus, 
Kauno universitetų mokslininkus, 
jie konsultosis ir su kolegomis iš už-
sienio. Anot M. Kalesnyko, didžiau-
sias iššūkis gali būti gamtos sąlygos 
– gausūs krituliai ir teigiama tempe-
ratūra žiemą.

Projektuotojai taip pat pabrėžia, 
kad jų projektuose nebus nagrinė-
jama galimybė atsodinti ant kalno 
buvusių medžių. Galutinis viso kal-
no sutvarkymas, ankstesniais mu-
ziejaus skaičiavimais, gali kainuoti 
apie 30 mln. eurų. Anot I. Veliutės, 

šie skaičiavimai buvo „labai preli-
minarūs“, atlikti remiantis šiaurės 
vakarinio šlaito tvarkymui skirtoms 
išlaidoms. Galutiniai skaičiai turė-
tų būti pateikti pasirinkus konkretų 
būdą, kaip bus tvarkomos skirtingos 
kalno vietos.

Po 2016 metais įvykusių kelių 
Gedimino kalno nuošliaužų 2017 
metų pabaigoje valstybės mastu 
paskelbta ekstremali situacija. Per 
tą laiką atlikti kalno šiaurės vakarų 
šlaito tvarkybos darbai, įrengta van-
dens drenavimo sistema, tačiau pie-
trytinio šlaito būklė lieka kritinė, yra 
naujų nuošliaužų grėsmė.

Tyrimai parodė, kad pagrindinė 
kalno problema – vanduo ir nesta-
bilus prieš 30 metų supiltas gruntas. 
Gedimino kalno tvarkybos darbus 
planuojama baigti 2022 metų pa-
baigoje. Dėl kritinės būklės ir tvar-
kymo darbų kalnas kurį laiką buvo 
uždarytas lankytojams, šiuo metu į 
jį galima pasikelti taku nuo Vilnios 
pusės, taip pat veikia funikulierius.

Danijos premjerė: D. Trumpo 
idėja pirkti Grenlandiją yra „ab-
surdiška“

Danų premjerė Mette Frederiksen 
(Metė Frederiksen) pirmadienį pa-
reiškė, kad JAV prezidento Donaldo 
Trumpo (Donaldo Trampo) idėja 
nusipirkti iš Danijos Grenlandiją 

yra „absurdiška diskusija“, ir pakar-
tojo, jog ši autonomiškoji Danijos 
teritorija, kurios didžiąją dalį dengia 
ledas, yra neparduodama. Didžiau-
sioje pasaulio saloje viešinti M. 
Frederiksen pareiškė: „Grenlandija 
– ne Danijos. Grenlandija yra Gren-
landijos. Tikiuosi, kad apie tai [salos 
pirkimą] nekalbama rimtai.“

Sekmadienį Danijos ministrė pir-
mininkė pareiškė, kad Arkties re-
gionas, kuriame esančius išteklius 
Rusija ir kitos šalys galėtų panau-
doti komerciniams tikslams, „tam-
pa vis svarbesnis visai pasaulinei 
bendruomenei“. Savaitgalį Baltųjų 
rūmų nacionalinės ekonomikos ta-
rybos vadovas Lawrence'as Cadlow 
(Lorencas Kedlou) patvirtino, kad 
JAV prezidentas išties išreiškė šalies 
norą įsigyti Danijos Karalystei pri-
klausančią Grenlandiją.

Jo žodžiais, Jungtinės Valstijos 
Grenlandiją laiko strategiškai svar-
bia, taip pat ir dėl vertingų minera-
linių išteklių gausos. Danija 2 mln. 
kvadratinių kilometrų salą koloni-
zavo XVIII amžiuje. Joje gyvena 
beveik 57 tūkst. žmonių.

Grenlandijoje jau ne vieną dešim-
tmetį veikia šiauriausia Jungtinių 
Valstijų karinė bazė – Tulės oro pa-
jėgų bazė. Pranešama, jog D. Trum-
pas rugsėjo pradžioje ketina apsilan-
kyti Kopenhagoje.

Mirė dokumentinio kino reži-
sierius G. Skvarnavičius

Praėjusią savaitę eidamas 87 
metus mirė Lietuvos dokumentinio 
kino režisierius Gediminas Skvar-
navičius, pirmadienį pranešė Lie-
tuvos kinematografininkų sąjunga.

Jis gimė 1933 metais, po 24 
metų įgijo žurnalistikos specialybę 
Leningrado universitete, dirbo Lie-
tuvos kino studijoje režisieriumi ir 
scenaristu. G. Skvarnavičius su-
kūrė apie pusšimtį dokumentinių 
filmų, tarp jų – feljetono žanro kū-
rinių, socialinių satyrinių novelių.

„G. Skvarnavičius visada ieško-
jo išraiškingos formos, papildyda-
vo savo filmus tautosaka, vaidybos 
elementais, žaismingai pritaiky-
davo muziką. G. Skvarnavičius – 
bene vienintelis, išdrįsdavęs į tų 
laikų gyvenimą pažvelgti su ironi-
ja ir net sarkazmu. Tam nepakanka 
vien talento, profesionalumo, rei-
kia ir paprasčiausios žmogiškosios 
drąsos“, – pranešime cituojamas 
velionio kolega, režisierius, opera-
torius Juozas Matonis.

Atsisveikinimas su G. Skvarna-
vičiumi vyks Vilniaus laidojimo 
rūmuose 5 - ojoje salėje nuo antra-
dienio vakaro iki trečiadienio po-
pietės, kai bus išnešama urna.

-Bns
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„Anykštoje“ kainuos tik 5 eu-
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10120 Užbraukus keturis kampus 2.50€ 7418  Papildomi prizai Bilietas Prizas 0168820 Automobilis 
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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

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-608) 44340.

Brangiai Lietuvoje  miškus: jau-
nuolynus, atsodintus ir savaime

užaugusius, malkinius ir bran-
džius. Žemę apaugusią medžiais.

Tel. (8-641) 55554.

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

Tel. (8-620) 66662. 

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.

visoje lietuvoje - mišką su 
žeme ar išsikirtimui. 

Galibūti su bendrasavinin-
kais, malkinis. 2000-10000Eur/
ha.Padedama sutvarkyti doku-

mentus. Atsiskaitome iškart.
Tel. 8 600 29 417.

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

Tekl. (8-670) 37592.

Automobiliai

Įmonė - automobilius. Gali būti 
su defektais, be TA, išregistruoti. 
Išrašo dokumentus.

Tel. (8-607) 67679.

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

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

kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

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

mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 

Stogų dengimas.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.

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.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Dovanoja

7 savaičių šuniukus Storių kai-
me.

Tel. (8-686) 04353.

Paslaugos

Buria Taro kortomis. Pasako 
ateitį, praeitį, atkalba nuo visokių 
ligų.

Tel. (8-645) 10884.

Profesionalus tujų ir gyvatvorių 
karpymas, sutvarkymas. 

Tel. (8-611) 34567.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Nuomojasi

Išsinuomotų žemę Anykščių 
seniūnijoje, Klebonių, Bičionių, 
Burbiškio apylinkėse. Siūlyti ir ki-
tus variantus Anykščių rajone. 

Tel. (8-648) 70237.

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

Tel. (8-609) 97785.

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Rugpjūčio 22 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 11.35, Papiliuose 11.45, Surdegyje 11.55, 
Vašokėnuose 12.05, Troškūnuose 12.15 (turgelyje), 
Latavėnuose 12.25, Padvarninkuose 12.35, Andrioniškyje 
12.40, Piktagalyje 12.50, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, 
senojo ūk. turgaus) 13.05, N. Elmininkuose 13.15, 
Elmininkuose 13.20, Čekonyse 13.25, Kalveliuose 13.30, 
Debeikiuose 13.35, Varkujuose 13.45, Svėdasuose (prie 
turgelio) 14.00, Auleliuose 14.10, Mačionyse 15.10, 
Burbiškyje 15.20, Katlėriuose 15.30, Pašiliuose 15.35, 
Skiemonyse 15.45, Staškuniškyje 16.00, Kurkliuose 16.10, 
Šlavėnuose 16.20, Ažuožeriuose 16.40, Zavesiškyje 
16.45, Kavarske 16.50 (prie turgelio),Janušavoje 17.00, 
Pienionyse 17.05, Repšėnuose 17.10, Traupyje 17.15, 
Levaniškiuose 17.20.

Rugpjūčio 22d.(ketvirtadienį) pre-
kiausime "Kaišiadorių" paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn.rudomis, 
raibomis,dėsliosiomis vištaitėmis, bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 3,50eu).Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais 10vnt-1eur.

Spec.lesalai. Jei  vėluosime, prašome 
palaukti. Tel. (8-608) 69189.

Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 16:00 
turgus, Ažuožeriai 16:15, Zaviesiškis 
16:20, Kavarskas 16:30, Svirniai 16:40.

Nekilnojamasis turtas

Skubiai nebrangiai butą (37,81 
kv. m) be patogumų Kupiškyje, 
buities daiktus. 

Tel. (8-601) 73 039.

kuras

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis,

trimetres, skaldytas. 
Tel. (8-630) 57490.

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

Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.
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anekdotas
Bobutė turguje pardavinėja 

mėsą. Pirkėjas klausia:
- Kieno mėsa?
- Triušiuko, vaikeli.
- O šviežia?
- Šviežia, vaikeli, dar vakar pe-

les gaudė...

***

Prostitutė teisme. Teisėjas klau-
sia:

- Jūsų pavardė?
- Petrova.
- Vardas?
- Anžela.
- Gyvenamoji vieta?
- Vilnius.
- Amžius?
- 26 metai.
- Užsiėmimas?
- Juozuk, gal jau baikime apsi-

metinėti?!

***

- Brangusis, tu tik įsivaizduok, 
kaip bus gerai: aš išlaikysiu teises, 
nusipirksime mašiną, pamatysime 
pasaulį!

- Kurį? Šį ar aną?

***

Vyras klausia nusiminusio vyru-
ko:

- Ko toks nukeipęs?
Nelaimėlis atsako:
- Nesiseka man. Nuolat kas nors 

primuša...
Vyras:
- Nesigraužk dėl gaidžių. Spjauk 

į viską ir einam linksmintis.
Nelaimėlis:
- Tu teisus. Tfiu... ir viskas.
Vyras:
- Ko čia spjaudaisi? O ir dar man 

į mišrainę... Tuoj aš tau...

rugpjūčio 20 - 22 d. pilnatis
mėnulis

šiandien

rugpjūčio 22 d.

rugpjūčio 23 d.

rugpjūčio 21 d.

vardadieniai

Bernardas, Tolvinas, Neringa, 
Nemunas.

Linda, Pijus, Gaudvydas, Joana, 
Kazimiera, Medeinė.

Karijotas, Rimantė, Ipolitas, 
Zygfridas.

Pilypas, Rožė, Girmantas, 
Tautgailė.

rugpjūčio 23 d. delčia

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, Lietuvos pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose. Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba (8-686) 33036.

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį, žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400.

Užsisakę ,,Anykštą“ 2020 - iesiems metams 
mokėkite tik už 11 mėnesių - vieno mėnesio 

prenumeratą gausite dovanų. 
(Akcija galioja iki rugpjūčio 31 dienos)

„anykšta“ paštų skyriuose: 12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 72 (88)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 60

„Anykšta“ šeštadieniais 45

atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse 
ir „anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 57
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 46

„Anykšta“ šeštadieniais 40

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę 
visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.

AKCIJA!

Kiek Baltijos kelyje dalyvavo 
anykštėnų, niekas negali tiksliai 
pasakyti. Pasak  Lietuvos Sąjū-
džio atsakinguoju sekretoriumi 
Anykščių rajone dirbusio Au-
driaus Vingrio, anykštėnų rankų 
grandinė driekėsi 5 km. autos-
trados ruože, tad jei skaičiuosim 
vienam žmogui metrą - išeis bent 
5 tūkstančiai rankų porų. Kai aš 
sėdėdamas pirmajame milicijos 
automobilyje jau buvau Troškū-
nuose, paskutinis automobilis dar 
buvo Anykščiuose“, - kitu pavyz-
džiu anykštėnų srautą į Baltijos 
kelią iliustravo A.Vingrys. Tu-
rint omenyje, kiek 1989-aisiais 
Anykščių rajone buvo lengvųjų 
automobilių, galima daryti prie-
laidą, kad į Baltijos kelią išvažia-
vo vos ne visi, kas turėjo nuosa-
vas mašinas. A.Vingrys kalbėjo, 
kad žmonių raginti į Baltijos kelią 
nereikėjo, užteko tik paskleisti ži-

Baltijos kelyje buvo bent 5 tūkstančiai  
anykštėnų rankų porų Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Rugpjūčio 23-iąją Lietuva, Latvija ir Estija minės Baltijos kelio 30-metį. 1989 m. rugpjūčio 23-
iąją, minint šios sukakties 50-metį, į gyvą, 620 kilometrų nusidriekusią grandinę nuo Gedimino 
bokšto Vilniuje iki Tompėjos bokšto Taline sustoję Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės primi-
nė visam pasauliui niekada nepamirštą siekį būti laisviems, teisę patiems kurti savo valstybes.  

nią. ,,Skambinėjau į kolūkius, pra-
šiau autobusų. Beveik visi atsakė: 
,,Mielai duotume, bet mes patys 
važiuojame“,  -  prisiminė buvęs 
Anykščių sąjūdžio lyderis.

Savuoju ,,žiguliu“ į Baltijos 
kelią nuvažiavęs fotomenininkas 
Alfredas Motiejūnas bent 100 kar-
tų spragtelėjo fotoaparato užraktą, 
išfotografavo 4 juostas. ,,Stengiau-
si apibėgti visą 5 km. ruožą, kur 
stovėjo anykštėnai. Kai kurie ka-
drai nepavyko, ranka sudrebėjo“, 
- šypsojosi fotomeninkas. ,,Tada 
buvo labai gera fotografuoti, nie-
kas nesidangstė veidų, nežadėjo “į 
snukį”. Atvirkščiai, žmonės džiau-
gėsi, kad juos fotografuoji ir dė-
kojo“, - kalbėjo A.Motiejūnas. Jis 
į Baltijos kelią važiavo pro Leva-
niškį, pataikė į koplytsulpio šven-
tinimą, kur ugningą kalbą pasakė 
dramaturgas Kazys Saja. Fotome-
nininkas mano, kad ir dramatur-

gas, sąjūdietis K.Saja Levaniškyje 
sustojo atsitiktinai - važiavo pro 
šalį, pamatė vykstantį veiksmą ir 
nusprendė prisijungti.     

Rugpjūčio 23-iąją, penktadienį,  
11 val. vyks Šv. Mišios Anykščių 
Šv. apaštalo evangelisto Mato baž-
nyčioje, 12 val. Valstybės vėliavos 
pakėlimo ceremonija, teatralizuo-
tas renginys „Prisiminimų keliu“, 
skirtas Baltijos kelio 30-mečiui 
paminėti, prie paminklo Lais-
vei Antano Baranausko aikštėje. 
O apie 18 val. anykštėnai kvie-
čiami rinktis Baltijos kelyje, prie 
anykštėnų pastatyto medinio kry-
žiaus (magistralė A2, Vilnius–Pa-
nevėžys, ~122 km, ties Juodos 
upe).

Centralizuotas pavežėjimas 
į Baltijos kelio vietą nėra or-
ganizuojamas. Pasak Anykščių 
savivaldybės administracijos 
laikinosios Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vedėjos 
Audronės Pajarskienės, rugpjūčio 
23-iąją visą dieną vyks ir šventi-
niai renginiai Šiluose (Panevėžio 
raj.), į kuriuos savivaldybės už-
sakytu autobusu važiuos per 20 
tremtinių, šaulių ir karių savano-
rių. ,,Važiavome keturiese - aš, 
Vilma Paulauskaitė ir du vyrukai. 
Beje, abiejų jų jau nebėra gyvų“, - 
prisiminė A.Pajarskienė.  

Viena iš šimto Alfredo Motiejūno nuotraukų, kuriose įamžinti 
anykštėnai Baltijos kelyje. Pirmame plane - gydytoja Ledina Ka-
ladienė.          Alfredo MOTiejūnO nuotr.

Anykštėnų rankų užteko 5 kilometrams Baltijos kelio.        


