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SIAURUKAS ŠVENČIA. Rug-
sėjo 6-ąją, penktadienį, nuo 11 val. 
Siauruko muziejuje Anykščių gele-
žinkelio stotyje tarptautine konferen-
cija prasidės renginiai, skirti Aukštai-
tijos siaurojo geležinkelio 120-mečiui 
ir Siauruko muziejaus 20-mečiui. 
O 17 val. 30 min. muziejus kviečia 
anykštėnus į įkurtuves – bus atverta 
Siauruko muziejaus edukacijos salė 
bei istorinių transporto priemonių 
ekspozicija. Nuo 18 val. stoties pe-
rone – Anykščių kultūros centro ko-
lektyvų „Valaukis“ bei „Užgaidos“ ir 
dainininko Virgio Stakėno koncertas.

Nuomonė. Asociacija ,,Laši-
šos dienoraštis“ feisbuke kreipėsi į 
Anykščių rajono merą bei tarybą su 
kvietimu atidaryti Šventosios upės 
užtvanką Anykščiuose. Anot šios 
asociacijos aktyvistų, iš  tvarkomų 
užtvankos šliuzų puikiai matosi, kad, 
juos nuleidus iki galo, nebūtų jokio 
vandens perkritimo, ir tai reiškia, kad 
be jokių papildomų investicijų gali-
ma atverti upę.

Plėšikas. Rugpjūčio 30 dieną,  
apie 1 val. 56 min., Debeikių seniū-
nijos  Čekonių kaime  į vyro (g. 1965 
m.) namą pro neužrakintas duris už-
ėjo vyriškis, kuris sumušė neblaivų 
šeimininką ir pagrobė pinigus, alų bei 
cigaretes. Nukentėjusysis dėl kirsti-
nių žaizdų veide, rankose ir kojose 
paguldytas į ligoninę. Materialinis 
nuostolis nustatinėjamas. Įtariamasis 
(g. 1982 m.) uždarytas į areštinę.

Gaisras. Rugpjūčio 30 dieną  Ka-
varsko seniūnijos Dabužių I kaime, 
Aušros g., gaisras kilo pirtyje. Medi-
nės pirties viduje iš perdangos rūko 
dūmai. Gaisro metu prie kamino ap-
degė ir išardyta apie 1 m² perdangos.

Pagalba. Rugpjūčio 30 dieną  
gautas pranešimas, kad Anykščiuo-
se, Liudiškių gatvėje, moteriai už-
sitrenkė penktojo aukšto balkono 
durys. Parankinėmis priemonėmis 
gelbėtojai atidarė buto duris ir mo-
terį iš balkono išlaisvino.

Konferencija. Šiandien Anykš-
čių menų inkubatoriuje-menų stu-
dijoje vyks konferencija, skirta 
Panevėžio, Utenos ir Vilniaus ap-
skričių tolygios kultūrinės raidos 
prioritetams pristatyti.

Petras Sinkevičius: „Gera grįžti į gimtąsias vietas“
Panevėžyje gyvenantis Petras Sinkevičius (64 m.) neretai atvažiuo-

ja į gimtąsias vietas – į Jusiškį (Anykščių r.), kur senas ąžuolas pri-
mena giminaičių patirtas pokario baisybes, o nyki tuščia vieta tarp 
laukų kelia prisiminimus apie kadaise čia veikusią pradinę mokyklą. 
Petras užsuka į Šovenių kaimą, kur gyveno su tėvais, broliu Riman-
tu ir kartu augusia, pokario metais be savo tikrųjų tėvų (partizanų) 
likusia pussesere Nijole Juzakėnaite. 

Šiemet išėjęs į pensiją, pašnekovas mielai sutiko aplankyti ir ap-
žiūrėti seniai pasikeitusias vietas, vis dar gyvas prisiminimuose, pa-
pasakoti apie pokario laikotarpį – praeitį, kupiną išskirtinių įvykių.  

5 psl.

Lina DAPKIENĖ

Nenužudė - nes vestuvės
Petro tėvas Vytautas, kilęs nuo Tau-

jėnų, dirbo pas Antaną ir Marijoną 
Simaškus už berną, taip pat tarnavo 
pas ūkininkus Juzakėnus, kurie turėjo 
maždaug 100 hektarų prastos žemės. 
„Mano būsima mama Albina Simaš-
kaitė gyveno pasiturimai. Jusiškyje 
dauguma gyventojų buvo su pavarde 
Simaškos, todėl ir ta vieta neretai Si-
maškyne buvo vadinama. Motinai pa-
tiko „ščyras“ žmogus, netrukus atėjo 
vestuvių diena, tiesa, nebuvo ji šviesi 
ir laiminga, nes tėvas – buvęs ryšinin-
kas. „Smagu“ būdavo: ir partizanai 
ateidavo, ir skrebukai. Vestuvių naktį 
tėvo namas buvo apstatytas kulkos-
vaidžiais... Tėtį skrebukai sudaužė, 
šautuvų buožėmis apkūlė. „Džiaukis, 

kad tavo vestuvės, dovanojam gyvy-
bę“, – vos per plauką jaunikis liko 
gyvas“, – pasakojo Petras. 

Petro senelis Antanas Simaška 
buvo kalvis, duodavo anūkui dum-
ples papūsti. Mechaninėse kolūkio 
dirbtuvėse Petras stebėdavo, kaip 
būdavo kaustomi arkliai. „Mama 
„Singer“ siuvimo mašiną turėjo, siū-
davo. Siuvėjai tuo metu vaikščiodavo 
po namus – savaitę apsistodavo tuose 
namuose, kol pasiūdavo. Tėvas iš-
dirbdavo kailius. Už juos yra ir bau-
dą mokėjęs, kaip už nelegalų verslą. 
Tuos kailius, pamenu, dažydavo 
ąžuolo žievių nuoviru“, – prisiminė P. 
Sinkevičius. 

Petras Sinkevičius Jusiškyje, prie 1939 metais Prano Mackonio 
pastatyto, bet jau irstančio kryžiaus. 

Vieniems liūdna šventė, kitiems - tradicija

Anykščių Antano Vienuolio progimnazija išliks didžiausia Anykščių rajono mokykla.

Kiek mokinių pirmąją moks-
lo metų dieną pravėrė Anykščių 
rajono mokyklų duris, bus su-
skaičiuota tik šiandien, tačiau 
jau prieš mokslo metų pradžią 
buvo aiškus dviejų rajono mo-
kyklėlių liūdnas likimas. 

8 psl.

Atsirado nauja 
Sargūnų pora

2 psl.

Ragina ne švęsti, 
o diskutuoti apie 
Siauruko 
problemas

3 psl.

Vasarotojai apie mokesčius
nepagalvoja

Dominykas TUTKUS, anykš-
tėnas:

„...Jei jau gali sau leisti turė-
ti vasarnamį, tikrai gali ir už 
šiukšles susimokėti...“ 

3 psl.

Savivaldybė 
atideda planus 
statyti Vorutos 
pilį

2 psl.
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spektras
Atsistatydino. Gruzijos premje-

ras Mamuka Bachtadzė pirmadienį 
paskelbė, kad atsistatydina iš savo 
posto. Socialiniame tinkle „Face-
book“ jis pareiškė, kad traukiasi iš 
pareigų, nes mano jau įvykdęs savo 
misiją. M. Bachtadzė sakė, kad jo 
paskyrimo premjeru praėjusiais me-
tais tikslas buvo sukurti strateginius 
rėmus tolesniam šalies vystymuisi. 
M. Bachtadzė nurodė, kad liks val-
dančiosios partijos „Gruzijos svajo-
nė“ nariu. „Galutinai naujo Gruzijos 
ministro pirmininko kandidatūra bus 
įvardyta antradienį po valdančiosios 
partijos politinės tarybos posėdžio“, 
– žurnalistams sakė „Gruzijos sva-
jonės“ lyderis parlamente Georgijus 
Volskis.

Viceministras. Ketvirtuoju švie-
timo, mokslo ir sporto viceministru 
paskirtas Arūnas Plikšnys, pirmadie-
nį pranešė  ministerija. Jis bus atsa-
kingas už profesinio mokymo sritį. 
1998–2011 metais A. Plikšnys vado-
vavo Švietimo ir mokslo ministerijos 
Bendrojo, profesinio ir neformalaus 
ugdymo departamentui, 2011–2016 
metais – Vidaus reikalų ministerijos 
Regioninės politikos departamentui. 
Pastaruoju metu naujasis viceminis-
tras dirbo Kvalifikacijų ir profesinio 
mokymo plėtros centre bei Lietuvos 
mokinių neformaliojo švietimo cen-
tre. Anksčiau A. Plikšnys yra dirbęs 
mokytoju, mokyklos direktoriaus 
pavaduotoju, Šilutės rajono Kultū-
ros, švietimo ir sporto skyriaus ve-
dėju.

TVF. Darbą Rygoje baigusi Tarp-
tautinio valiutos fondo (TVF) misija 
paragino Latviją aktyviau įgyvendin-
ti Pinigų plovimo prevencijos eks-
pertų komiteto prie Europos Tarybos 
(„Moneyval“) rekomendacijas. TVF 
misijos darbo ataskaitoje teigiama, 
jog Latvijos pastangos užkirsti ke-
lią finansiniams nusikaltimams kol 
kas nepakankamos, todėl Latvija 
rizikuoja patekti į taip vadinamą 
„pilkąjį sąrašą“. Latvijoje įgyvendi-
namas finansų sektoriaus reformas 
TVF ekspertai įvertino kaip rizikin-
gas, keliančias grėsmę pasitikėjimui 
juo bei jo veiklos stabilumui. Reko-
menduota griežtinti rizikingus verslo 
modelius pasirinkusių bankų prie-
žiūrą, įtartinų finansinių sandorių 
stebėjimo mechanizmus, pagerinti 
informavimo apie juos tvarką. Be 
to, kaip teigiama TVF misijos atas-
kaitoje, Latvijos finansų sektoriaus 
reguliuotoja – Finansų ir kapitalo 
rinkos komisija – neteikia specifinių 
nurodymų dėl bankų verslo modelių 
perrientavimo, todėl bankų požiūriai 
į rizikų mažinimą skiriasi. 

Įmonė. Pradeda veiklą nauja vals-
tybės valdomų „Lietuvos geležinke-
lių“ keleivių vežimo bendrovė „LG 
Keleiviams“. Įmonė tęs Keleivių 
vežimo direkcijos veiklą, todėl kli-
entams, partneriams ir darbuotojams 
tai nesukels jokių nepatogumų, pra-
nešė įmonė. Gegužės 1-ąją veiklą 
pradėjo ir krovinių vežimo bendrovė 
„LG Cargo“, o gruodžio 8-ąją pra-
dės veikti bendrovė „Lietuvos gele-
žinkelių infrastruktūra“. Pertvarkius 
„Lietuvos geležinkelių“ grupę, trys 
naujos bendrovės tęs trijų direkcijų 
– Krovinių vežimo, Keleivių veži-
mo ir Geležinkelių infrastruktūros 
– veiklą. Po 100 proc. įmonių akcijų 
valdys „Lietuvos geležinkeliai“. Po-
kyčius atlikti įpareigoja Europos Są-
jungos ketvirtasis geležinkelių pake-
tas. Naujam „Lietuvos geležinkelių“ 
veiklos modeliui 2018 metų gruodį 
pritarė Seimas.

-BNS

Savivaldybė atideda planus statyti Vorutos pilį

Vaidotas Grincevičius - tarp 
įtakingiausių pop kultūros 
veikėjų
Portalas ,,Delfi“ skelbia įtakingiausių šių metų Lietuvos žmo-

nių sąrašus. Tarp įtakingiausių pop kultūros asmenybių pateko 
ir skandalingasis troškūnietis Vaidotas Grincevičius, labiausiai 
išgarsėjęs daina ,,Šėtone, prašau“.

,,Visuomenės balso“ kategori-
joje V.Grincevičius atsidūrė 59 
vietoje, o pačių įtakingiausiųjų 
apklausoje užėmė 61-ąją vietą. 
Anykščiuose kavinę ,,Basi Basi“ 
turinti daininkė Jazzu (Justė Ar-
lauskaitė) visuomenės apklausoje 
užėmė 7-ąją, o įtakingiausiųjų ap-

klausoje - 6-ąją vietą.
Tarp verslo ir ekonomikos žmo-

nių aukštai kotiruojamas buvęs 
Anykščių rajono meras, viešųjų 
ryšių bendrovės ,,VIP Communi-
cation“ savininkas Darius Gudelis.  
Visuomenė tarp šios kategorijos 
Lietuvos asmenų jam skyrė 46-ąją 
vietą, o patys įtakingiausieji - net 
17- ąją. Įtakingiausieji D.Gudelį 
kotiruoja aukščiau nei Antaną 
Guogą, Igną Staškevičių, Jolantą 
Blažytę, Dainių Dundulį.  

Įtakingiausių sporto atstovų sąra-
še, pagal pačių įtakingiausiųjų bal-
sus, Seimo narys Sergejus Jovaiša 
- 18-oje vietoje, o kelerius metus 
Anykščiuose gyvenęs olimpinis 
čempionas Modestas Paulauskas - 
35-oje vietoje. Pagal visuomenės 
apklausą, S.Jovaiša  yra 28-oje, 
M.Paulauskas - 47-oje pozicijoje.

-ANYKŠTA

Vaidotas Grincevičius la-
biausiai išgarsėjo daina ,,Šė-
tone, prašau“.

Trūkstant lėšų, Anykščių rajono savivaldybė atideda planus to-
liau statyti Vorutos pilį.

Anykščių rajono mero Sigučio 
Obelevičiaus teigimu, šis projek-
tas Anykščių savivaldybei yra 
per didelė finansinė našta. Pasak 
jo, darbai būtų tęsiami, sulaukus 
privačių investuotojų.

„Vien pirmas Vorutos pilies 
statybų etapas kainuotų 1,5 mln. 
eurų. Europinių projektų, kurie 
finansuotų tokias medines staty-
bas, kol kas nėra. Dabar kaip ir 
baigiamas paruošti visas tech-
ninis projektas, tai jei atsirastų 
koks nors finansavimas, gal net 
privatus, tada mielu noru”, – 
BNS sakė meras.

Sumanymą ant Šeimyniškėlių 
(Vorutos) piliakalnio pastatyti 
medinę gynybinę pilį Anykščiai 
puoselėja bene penkiolika metų. 
Pagal projektą, pilį turėtų suda-
ryti keturi bokštai, aptverti siena 
su galerijomis, vidinis kiemas. 
Prieš trejus metus statybos buvo 
pradėtos, bet dėl padarytų klaidų 
jas teko stabdyti.

Pasak S. Obelevičiaus, dabar 
yra parengtas naujas projektas, 

tačiau jis nėra patvirtintas, vyks-
ta jo derinimas su paminklosau-
gininkais.

„Keistai, nes prieš keliolika 
metų iš Europos Sąjungos eko-
nominės pagalbos programos 
PHARE lėšų buvo parengtas 
Vorutos pilies projektas, su vi-
sais statybos leidimais ir pamin-
klosaugininkų parašais, o dabar 
šiek tiek projektas pakoreguotas, 
tačiau paminklosaugininkai net 
nederina, nes kažką įžiūri, kad 
kažkas gali atsitikti. Čia gal po 
Gedimino pilies? Tai kol kas dar 
ir projektas yra derinimo stadijo-
je”, – teigė meras.

Kiek kainuotų ir kiek laiko už-
truktų visa Vorutos pilies statyba, 
neturėdamas galutinio techninio 
projekto, Anykščių meras sakė 
negalįs prognozuoti.

2016 metais bendrovė „Povi-
lo Gurklio firma“ buvo pradėjusi 
statyti pilį, bet nukrypus nuo tech-
ninio projekto, sutartis nutraukta. 
2018 metų vasarą bendrovei „Ur-
banistika” pavesta pateikti visą 

projektavimo dokumentaciją.
Voruta – istoriniuose dokumen-

tuose minima pilis, garsi tuo, kad 
per susirėmimą jos teritorijoje 
1251 metais Lietuvos karaliui 
Mindaugui pavyko apsiginti nuo 
lietuvių kunigaikščių, siekusių 
atimti iš jo valdžią. Dalis istorikų 
Vorutą laiko svarbiausia ar viena 

svarbiausių Mindaugo rezidenci-
jų.

Istorikai ir archeologai nesuta-
ria dėl tikslios vietos, kur buvo 
Voruta. Šeimyniškėlių piliakalnis 
Anykščių rajone, šalia šiaurinės 
Anykščių miesto ribos, yra viena 
labiausiai tikėtinų vietų.

-ANYKŠTA

Vien pirmas Vorutos pilies statybų etapas kainuotų 1,5 mln. 
eurų. Europinių projektų, kurie finansuotų tokias medines sta-
tybas, kol kas nėra.

Atsirado nauja Sargūnų pora Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį Anykščiuose, šv.Mato bažnyčioje, aukso žiedus su-
mainė Anykščių rajono tarybos narys, 31-erių metų liberalas, 
verslininkas Mindaugas Sargūnas ir jo išriktoji Justina Strigū-
naitė.

Jaunavedžius sveikino draugai, 
giminės, bendradarbiai, Anykščių 
liberalai. Vestuvių pokylis buvo 
surengtas Kurklių seniūnijoje 
esančioje kaimo turizmo sodybo-
je ,,Svajonių dvaras“. Po vestuvių 
Justina pasirinko tradicinę pavar-
dę - tapo Sargūniene. Bet senųjų 
vestuvinių tradicijų pora nuspren-
dė nesilaikyti - nebuvo ,,pulko“, 
nuotakos nešimo per tiltą ir juolab 
piršlio korimo. Į ,,Svajonių dvarą“ 
susirinko artimiausi draugai ir gi-
minės. 

Vestuvių liudininkais buvo 
M.Sargūno brolis Gediminas ir jo 
draugė Justina Macijauskaitė. 

Politiko išrinktoji - Santaros kli-
nikose dirbanti medikė. Mindau-
gas ir Justina yra baigę tą pačią, 
Anykščių A.Baranausko vidurinę 
mokyklą. Pora gyvena Anykščiuo-
se. 

M.Sargūnas į Anykščių rajono 
tarybą išrinktas antrajai kadenci-
jai. Jis deputatu buvo ir 2015-2019 
metų kadencijoje. Mindaugas ir Justina Sargūnai pažįstami nuo mokyklos laikų.
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SITUACIJA

komentarai

Ragina ne švęsti, o diskutuoti apie Siauruko problemas
Buvęs kandidatas į Lietuvos prezidentus, filosofas Arvydas Juo-

zaitis žada kreiptis į Panevėžio miesto merą Rytį Mykolą Rač-
kauską dėl Siaurojo geležinkelio išsaugojimo. Žinomą visuomeni-
ninką tai paskatino padaryti iš Londono gautas laiškas, kuriame 
atkreipiamas dėmesys į nykstantį Lietuvos kultūrinį paveldą - 
Siaurąjį geležinkelį.

Apie Siauruko problemas viešai prakalbo ir daugiau nei 15 
metų vystantis industrinį turizmą Baltijos šalyse kelionių agen-
tūros Superkelionės.lt direktorius, daugybės  turistinių projektų 
iniciatorius Udrius Armalis, kuris teigia, kad reikia ne džiugiai 
švęsti 120-ąjį Siauruko gimtadienį, o diskutuoti, kokios proble-
mos kankina Siauruką ir kokia jo perspektyva.

Filosofas A.Juozaitis viešai pasi-
dalijo gautu laišku, kuriame Siau-
ruko ateitimi susirūpinę užsienyje 
gyvenantys tautiečiai.

,,Sveiki, Rašau jums iš Londo-
no...

... norėjau suteikti informacijos 
ir atkreipti dėmesį į tai, kaip yra 
naikinamas ir nyksta istorinis Lie-
tuvos paveldas.

Tikriausiai jau girdėjote ir žinote 
apie siaurojo geležinkelio liniją iš 
Panevėžio į Anykščius? Analogiš-

ka siaurojo geležinkelio linija ėjo 
ir į kitą pusę, iš Panevežio į Biržus 
ir Joniškėlį.

Bėda ta, kad siaurojo geležin-
kelio į/iš Panevėžio į Biržus jau 
kaip ir nebėra, nes daug kur bėgiai 
nurinkti ir nunešti į metalo laužą, 
o geležinkelis apaugęs medžiais. 
Tačiau bėda yra dar ir ta, jog yra 
dar ir buvusios stotys, t. y. Berna-
tonių, Skaistgirių, Medikonių ir 
kitos, kurios pripažintos istoriniu 
kultūros paveldu, - dar yra Sanži-

lės kanalo siauruko tiltas. 
Daugumas tų objektų yra apverk-

tinos avarinės būklės. Kadangi bu-
vusiuose stočių pastatuose gyve-
na pagyvenę ir pensinio amžiaus 
žmonės, jie neturi nei lėšų, nei jėgų 
remontuoti pastatus iš išorės. 

Medikonių stoties gyventojai 
kreipėsi į Panevežio rajono merą. 
Meras pažadėjo atvažiuoti ir ap-
žiūrėti pastatą. Atvykęs, apžiūrė-
jęs pastatą, meras pareiškė, jog 
dėl lėšų stygiaus padėti negalės, ir 
rekomendavo gyventojams remon-
tuoti pastatus savo lėšomis. Kai 
gyventojai pasakė, kad jie lėšų ne-
turi, mero pavaduotojas kultūros ir 
istorijos paveldui pasakė, jog pas-
tatus iš viso išbrauks iš kultūros ir 
istorijos paveldo sarašų. 

Štai tokia padėtis.
Mano senelis G. S. beveik visą 

gyvenimą atidavė siauruko gele-
žinkeliui nuo pat jo egzistavimo 
pradžios ir buvo seniausias siauru-
ko geležinkelietis Panevėžyje. 

Deja... su išeinančiais žmonėmis 
nyksta ir tai, ką jie paliko mūsų ir 
ateities kartoms.

Prašau Jūsų atkreipti į tai dėme-
sį, kad istorijos paveldo objektai 
nebūtų palikti likimo valiai ir vi-
siškam išnykimui.

Iš anksto dėkojame! Su Pagarba 
V. S.“, -  buvo rašoma A.Juozaičiui 
adresuotame laiške.

Filosofas A.Juozaitis prisipažino 
esantis Siauruko gelbėjimo ko-
mandos aktyvistas.

,, Kas nevažiavo siauruku iš 
Anykščių į Rubikius? Vasara pui-
ki, Anykščiai - pasaka, būtina.

Būtina lietuviui aplankyti tą 
Aukštaitijos perlą - ten laukia ne 
tik Audrius Vingrys, kuris papasa-
kos viską apie Siauruką (muziejuje 
ir šalia jo), bet ir Vienuolio muzie-
jus, Baranausko klėtelė, Biliūno 
Laimės žiburys, dangaus takas virš 
Anykščių šilelio, Puntukas... Ką 

jau sakyti -- mažasis rojus“, - pa-
garbiai apie Anykščių kraštą atsi-
liepė A.Juozaitis.

Turizmo specialistas U.Armalius 
mano, kad šiandien būtina ne švęsti 
Siauruko jubiliejines datas, o kal-
bėtis apie jo perspektyvas išlikti.

,,Daugiau nei prieš 20 metų Lie-
tuvos geležinkeliai atsisakė siau-
rojo geležinkelio paslaugų, tad 
iškilo klausimas, ką su juo daryti. 
Klasikinė lietuviška schema, taiko-
ma technikos paveldo atveju, buvo 
numatyta tokia – siauruką išardy-
ti ir viską priduoti į metalo laužą. 
Bet čia netikėtai įsikišo britai bei 
Lietuvos siaurojo geležinkelio en-
tuziastai. Kodėl britai? Britai turi 
ypač didelę geležinkelio paveldo 
išsaugojimo patirtį – tad nenuos-
tabu, kad čia įsikūrusios geležin-
kelio paveldą saugančios tarptau-
tinės organizacijos, tokios kaip 
FEDECRAIL ir NERTH. Kartu su 
Lietuvoje veikusia Siaurojo Lie-
tuvos geležinkelio rėmėjų sąjunga 
britai pradėjo intensyviai spausti 
Lietuvos valdininkus, skleisdami 
gerąją geležinkelio paveldo patirtį. 
Šių žmonių dėka Lietuvos valdi-
ninkai buvo ne kartą nuvykę į Di-
džiąją Britaniją, kur pagaliau buvo 
įtikinti, kad siauruką verta išsau-
goti. Tad prieš 18 metų siaurukas 
tampa technikos paveldo objektu, 
o ruožą Panevėžys – Anykščiai  
pradeda valdyti VšĮ Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis.

Šiandien girdime, kad siauruką 
valdanti įstaiga susiduria su finan-
sinėmis problemomis, ją persekio-
ja ir skandalų šleifas. Sakoma, kad  
trūksta lėšų, būtinos subsidijos, 
kitaip ji žlugs. Bet prieš priimant 
sprendimus, reikia žinoti priežas-
tis.

Taip, siaurukui sumažinta subsi-
dija nuo 350 000 € iki 200 000 €. 
Šį sumažėjimą būtų galima kom-
pensuoti išaugusiomis pajamomis 

iš turizmo. Bet jei 2015 metais pa-
jamos iš turizmo sudarė 150 000 €, 
tai 2018 metais jos tesudarė tik 63 
000 €. Be to, spėjama, kad įmonės 
vadovas vykdė fiktyvius pirkimus 
(šiuo metu buvusiam laikinajam 
vadovui iškelta byla, kuri teismą 
pasieks rugsėjo mėnesį), o pase-
kmė – dar labiau suprastėjusi įmo-
nės finansinė būklė.

Per tą laikotarpį ne kartą buvo 
skelbiami šaukimai ES paramai, 
kurie būtų leidę įstaigai pasigerinti 
infrastruktūrą ir pritraukti daugiau 
turistų. Tačiau paraiškos nebuvo 
teikiamos, tad jokių naujų inves-
ticijų nesulaukta. Todėl akivaizdu, 
kad pagrindinė priežastis, privedu-
si įstaigą prie tokios būklės – įstai-
gai vadovavo nekompetentingas 
vadovas.

Po tokių darbo rezultatų bet ku-
rioje įmonėje iš karto keičiamas 
įstaigos vadovas. Deja, nors  tuo-
metinis įstaigos vadovas tik lai-
kinai ėjo pareigas,  naujo vadovo 
konkurso  paskelbimas buvo vil-
kinamas. Keisčiausia yra tai, kad 
vilkinimas buvo iš vieno dalininko 
– Susisiekimo ministerijos pusės – 
paskelbus dalininkų susirinkimą, 
į juos neatvykdavo Susisiekimo 
ministerijos atstovai, o jei ir atvyk-
davo – neturėdavo reikiamų įgalio-
jimų priimti sprendimus. Žmonės 
kalba, kad Susisiekimo ministe-
rijos klerkai gan dažnai pastebėti 
švenčiantys Siauruke. Gal tai ir 
buvo viena iš priežasčių, kodėl 
buvo vilkinamas vadovo konkur-
so paskelbimas. Tad už dabartinę 
Siauruko būklę turėtų prisiimti at-
sakomybę tiek ir buvęs Susisieki-
mo ministras Rokas Masiulis, tiek 
ir viceministras Paulius Martinkus, 
kurie nematė ar nenorėjo matyti 
korupcijos ir aferų savo valdomoje 
įstaigoje.

(Nukelta į 6 spl.)

Aukštaitijos siaurajam geležinkeliui šiemet sukanka 120 metų.

Mokestis už šiukšles: žmonės yra įsprausti į kampą
Anykščių rajone už šiukšles nemoka apie 2000 gyventojų, ne-

mažai vasarnamius pasistačiusių kitų šalies rajonų gyventojų. 
Kaip manote, kodėl gyventojai nenori mokėti už šiukšles? Ar 
sutinkate su rajono valdžios kalbomis, kad už nemokančius už 
šiukšles turės sumokėti likusieji gyventojai, jiems didinant mo-
kestį?

Vasarotojai apie 
mokesčius
nepagalvoja

Dominykas TUTKUS, anykštė-
nas:

- Tikslių skaičių, kas nemoka, 
tikrai nežinau, jei mūsų rajone yra 
2000 vasarnamių savininkų iš kitų 
rajonų, tai galim tik džiaugtis. Ma-
nau, kad vasarotojai ne nenori mo-
kėti, o tiesiog apie tai nepagalvoja 
ir nesuka galvos. Jei jau gali sau 
leisti turėti vasarnamį, tikrai gali ir 
už šiukšles susimokėti. O šiaip nie-
kas iš niekur neatsiranda ir niekur 

nedingsta, tad jei nerastas mecha-
nizmas, kaip pasiimti pinigus iš va-
sarnamių savininkų už jų šiukšles, 
tai natūralu, kad tą minusą kažkaip 
bandoma padengti. Kalbų, kad už 
šiukšles nemokančius gyventojus 
būtų siūloma padengti likusiems 
gyventojams, negirdėjau. Pats dau-
giau mokėti už kitus nenorėčiau, 
todėl manau, kad ir kiti gyventojai 
to nepageidaus.

Surenkant 
mokesčius už 
šiukšles vyrauja 
chaosas

Gitana MILEIKAITĖ, kaimo 
turizmo sodybos ,,Geras“ savinin-
kė:

- Senokai diskutuojame dėl cha-
oso, esančio rajone surenkant mo-
kesčius už šiukšles: vieni moka nuo 
turimo ploto, kiti nuo registruotų 
gyventojų skaičiaus, dar kiti nuo 
pastato paskirties ar už tai, kad kaž-
kas pastatė konteinerį, kurio niekas 
neišveža. Atrodo, kad visi supranta-
me ir sutinkame, kad šiukšlių turė-
tojas yra ŽMOGUS. Tas pats žmo-
gus yra įspaudžiamas į kampą, kai 
savivaldybės nesusitaria ir neranda 
bendrojo vardiklio, kaip tą judantį, 
važinėjantį, poilsiaujantį žmogų ap-
skaityti ir apmokestinti jo šiukšles 
tame rajone, kur jis realiai palieka 
savo šiukšles. Tada belieka stipres-
niojo pozicijos demonstravimas ir 
galios pozicionavimas iš savival-
dybių, apmokestinti tą patį žmogų, 
kad ir dviejose, trijose ar net keliose 
vietose vienu metu, bet nuo to žmo-
gui ne lengviau, juk jis fiziškai būna 
tik vienoje vietoje ir tik vienu metu 
prikaupia šiukšlių, o ne keliose vie-
tose. Dėl to kyla pasipiktinimas, 
dėl to dirbtinai kaltinamas žmogus, 
kaip kažkur nemokantis už šiukšles, 
kažkam jis tampa našta, supriešina-
mas su nuolat gyvenančiais ir pada-
romas atpirkimo ožiu. Jei žmogui 
būtų suteikta galimybė mokėti fik-

suotą mokestį, o savivaldybės rastų 
sprendimą, kaip pagal žmogaus bu-
vimo vietą , tą mokestį paskirstyti, 
tada nekiltų diskusijų ir bereikalin-
go erzelio niekam. Dabar, pvz., kai-
mo turizmo sodybos ,,kaltinamos“, 
kad mažai moka už šiukšles, bet 
visada sakome, kad mes esame tik 
tarpininkai ir pagalbininkai savival-
dybei, kad šitos žmonių šiukšlės ne-
atsidurtų pakelėse ar miesto šiukš-
liadėžėse, nes kas teikia nakvynę, 
tikrai ši paslauga neturi šiukšlių ir 
yra draugiška aplinkai, o dabar dar 
esame ,,baudžiami“ mokesčiais, 
kad surenkame svetimas šiukšles, 
jas išrūšiuojame ir neleidžiame terš-
ti gamtos. Be to, vidurkis užimtumo 
sodybų svyruoja 10-30 proc. per 
metus, tai sudaro labai nedidelę dalį 
laiko, kada realiai sodybose vyksta 
veikla, visą kitą laiką pastatai sto-
vi, todėl tas apimantis neteisybės 
jausmas darosi nemalonus ir nepri-
imtinas. Asmeniškai aš nesu prieš 
,,pagalvės mokestį“, jei jis būtų la-
bai atsakingai panaudojamas būtent 
turistų sukeliamiems nepatogumas 
pašalinti ir infrastruktūrai pagerinti.

Retas šiukšles 
išsiveža į kitą 
rajoną 

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
liberalas:

- Gaila, kad Anykščių rajone ne-
mokančių už šiukšles žmonių yra 
tiek daug. Mes visi, mokantys už 
šiukšles, iki dabar už juos turime 
mokėti. Vienas iš pirmų naujojo ko-
munalinio ūkio vadovo darbų turėtų 
būti kiek įmanoma sumažinti nemo-
kių žmonių skaičių. Kitame rajone 
gyvenantys žmonės, čia turėdami 
vasarnamius, taip pat turėtų mokėti 
šiukšlių mokestį. Retas kuris šiukš-
les išsiveža atgal į kitą rajoną. Taip 
galvoju matydamas, kas dedasi prie 
daugiabučių konteinerių. Jeigu są-
vartynas brangina šiukšlių priėmi-
mą, pirmiausia, reikia stengtis, kad 
tie 2000 žmonių pradėtų mokėti 
už šiukšles. Tokiu būdu galėtume 
amortizuoti šiukšlių utilizavimo 
didėjančias sąnaudas ir žmonėms 
nereikėtų didinti šio mokesčio.
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Dideliame pasaulyje – didelės rizikos
Prieš dešimtmetį visoje Eu-

ropoje buvo kalbama, jog 
tymai yra suvaldyti, tačiau 
didžiulis šios infekcinės ligos 
protrūkis sudrebino mūsų 
šalį dar šių metų pradžioje, o 
vienintelė to priežastis – ne-
pakankamos skiepijimosi ap-
imtys. 

Virusas pričiupo ir žinomą 
grupės „Rondo“ lyderį Alek-
sandrą Ivanauską-Farą, kuris 
dalijasi savo patirtimi, o apie 
šios klastingos ligos ypatybes 
bei galimas pasekmes pasa-
koja Užkrečiamų ligų ir AIDS 
centro Imunoprofilaktikos 
skyriaus vedėja Daiva Raz-
muvienė. 

Sutramdyta liga smogė lyg 
žaibas

Lietuva ir visa likusi Europa 
prieš 10 metų galėjo džiaugtis 
suvaldytomis infekcinėmis li-
gomis, o ypač tymais, kadangi 
skiepijimosi rodikliai buvo gan 
aukšti – siekė 95 proc. ir dau-
giau, o tai sudarė veiksmingą 
kolektyvinį imunitetą. Tačiau 
prasidėjus antivakcininiam ju-
dėjimui žmonės ėmė skeptiškiau 
reaguoti į visas ligas, tuo pat 
metu sureikšmindami povakci-
nines reakcijas ir neįvertindami 
skiepų reikšmės, dėl ko stipriai 
sumažėjo vakcinacijos apimtys. 

Pavieniai tymų susirgimai 
visuomet buvo registruojami 
pagal Europos ligų prevencijos 
kontrolės centro reikalavimus, 
tačiau nuo 2010 metų Lietuvoje 
skaičiai pradėjo sparčiau didėti 
ir 2015 m. buvo užregistruota 
jau 50 susirgimo atvejų, 2018 
m. pabaigoje vos per pora mė-
nesių susirgo dar 30 asmenų, 
o 2019 m. per pirmą pusmetį 
tymais prasirgo beveik 800 as-
menų, iš kurių 76 proc. sudarė 
suaugusieji ir 24 proc. – vaikai. 

„Šių metų tymų protrūkis 
kilo dėl daug metų vis mažėju-
sių vaikų skiepijimo aprėpčių. 
Tymų virusą galima suvaldyti, 
kai skiepijimo aprėptys siekia 
95 proc. Kasmet, pagal vaikų 

profilaktinių skiepijimų kalen-
dorių, Lietuvoje 15–16 mėnesių 
vaikų paskiepijama tik iki 92 
proc., o atskirose savivaldybėse 
paskiepytų vaikų aprėptys nesie-
kia net 90 proc., o 6–7 metų vai-
kų paskiepijama tik  iki 91 proc. 
– tai ir leido išplisti tymų viru-
sui“, – teigia D. Razmuvienė. 

Dainininkas ragina nejuo-
kauti su savo sveikata

Ši pavojinga virusinė infek-
cija neaplenkė ir žinomo grupės 
„Rondo“ lyderio Aleksandro Iva-
nausko-Faros, kuris, jo pasakoji-
mu, nežino, kur ir kada užsikrė-
tė tymais, o pajutus pirmuosius 
simptomus, galvojo, kad peršalo. 
„Pakilo aukšta temperatūra, ėmė 
skaudėti ir džiovinti gerklę, dėl 
to burnoje jaučiau savotišką kar-
tumą ir nesinorėjo valgyti, taip 
pat kankino varginantys kosulio 
priepuoliai, jaučiau bendrą sil-
pnumą ir sukosi galva – visa tai 
atrodė kaip eiliniai gripo simp-

tomai ir neįtariau 
nieko daugiau“, 
– pasakoja A. Iva-
nauskas. 

Iš užsienio į 
Lietuvą grįžęs dai-
nininkas iškart at-
sidūrė ligoninėje, 
kur buvo nustaty-
tas užsikrėtimas 
tymais. Norėdami 
įsitikinti, kad nėra 
jokių komplikacijų, 
medikai periodiš-
kai tikrino kraują 
bei įvairius vidi-
nius organus: darė 
kardiogramą, tyrė 
plaučius, kepenis, 
inkstus ir širdį. 

A. Ivanauskas 
pripažįsta, kad ne 
visuomet pavyk-
davo profilaktiškai 
lankytis pas gy-
dytojus, tačiau šis 
netikėtas užsikrėti-
mas privertė rimtai 
susimąstyti apie 
savo sveikatą bei 
galimas pasekmes. 
„Dabar jaučiuosi 
gerai ir džiaugiuo-
si, kad gydymas 
praėjo gan greitai, 

tačiau šios ligos pasekmės gali 
būti negailestingos, tad raginu 
visus nejuokauti ir skiepytis, nes 
vakcinos yra vienintelis apsisau-
gojimo būdas“, – teigia A. Iva-
nauskas. 

Apgaulingi simptomai ligos 
pradžioje

Pasak D. Razmuvienės, tymai 
yra virusinė infekcija, plintanti 
oro lašeliniu būdu, o tai yra čiau-
dint, kosint ir turint artimą ryšį, 
ir ja užsikrėsti yra ypač lengva, 
kadangi artimas kontaktas su 
sergančiu žmogumi nėra būtinas 
– potencialiais užkrečiamaisiais 
tampa net tie asmenys, kurie at-
eina į patalpą, kurioje prieš tai 
buvo sergantis žmogus. 

Tymų virusą žmogus platina 
pirmas 4 dienas iki pirmų bėrimų, 
dar neturėdamas jokių simptomų, 
vėliau – dar 4 dienas po bėrimų. 
Taigi, nemažą laikotarpį žmogus 
išskiria virusą į išorę net nežino-
damas, jog jau serga užkrečiama 

liga, o kiekvienas sergantysis 
gali užkrėsti net iki 18 žmonių, 
kontaktavusių su juo.

„Labai svarbu yra tai, kad ty-
mai yra itin agresyvi liga ir mes 
visi esame 98–99 proc. imlūs šiai 
infekcijai, jeigu nesame sirgę 
arba skiepyti, o daugelis žmo-
nių net nesureikšmina pirmųjų 
simptomų, kadangi susirgimo 
pradžioje viskas yra panašu į pa-
prastą peršalimą – karščiavimas, 
kosulys, sloga, šviesos bijojimas 
– visa tai negąsdina tol, kol ne-
atsiranda bėrimai, o tuomet jau 
būtina nedelsiant kreiptis į medi-
kus, nes tik jie gali identifikuoti 
specifinį tymų bėrimą ir nustatyti 
ligą“, – perspėja Užkrečiamų ligų 
ir AIDS centro Imunoprofilakti-
kos skyriaus vedėja. 

Nėra jokio specifinio gydymo 
būdo

Ši infekcija gali išprovokuoti 
labai rimtų komplikacijų – plau-
čių uždegimą, ausų uždegimą ar 
net smegenų uždegimą, o didžiau-
sia problema yra ta, kad tam nėra 
jokio specifinio gydymo. Pavyz-
džiui, žmogui susirgus plaučių už-
degimu, kurį sukėlė tymų virusas, 
nėra jokio specifinio priešvirusi-
nio gydymo, todėl palaikoma tik 
simptominio gydymo eiga. 

Mirties atvejai nuo tymų yra 
registruojami visoje Europoje, o 
viena iš pagrindinių priežasčių – 
tymų sukeltas plaučių uždegimas, 
tad pajutus peršalimo požymius, 
patartina kreiptis į gydytojus ir 
įsitikinti, ar nesate užsikrėtęs ty-
mais. 

Nepasiskiepijus užsikrėtimas 
yra garantuotas 

Vienintelis moksliškai įrodytas 
būdas, galintis veiksmingai suval-
dyti tymus ir visas kitas užkrečia-

mas ligas, yra skiepai, kuriems 
pasaulis jau daugiau nei 200 
metų neišrado jokios alternaty-
vos. Kaip bebūtų, visuomenėje 
neretai girdimos įvairios nespe-
cifinės apsisaugojimo priemonės, 
tokios kaip maudymasis eketė-
je žiemą, bėgiojimas, tam tikrų 
maisto produktų atsisakymas ir 
panašiai, tačiau medikai atkrei-
pia dėmesį, kad visi šie veiks-
mai formuoja žmogaus bendrąją 
imuninę sistemą, kuri labai daž-
nai yra maišoma su užkrečiamų 
ligų imunitetu, gaunamu tik pa-
siskiepijus.  

„Kiekvienas žmogus, kuris 
nėra sirgęs tymais, dviem vak-
cinos dozėmis nepasiskiepijęs 
nuo tymų yra užkrečiamas 99 
proc., vadinasi, susirgimo atvejis 
yra garantuotas, tad dabar ypač 
raginame visus nesiskiepijusius 
suaugusiuosius bei vaikus pa-
skubėti, nes tymų virusas niekur 
nedingo ir vis dar cirkuliuoja 
tarp mūsų. Gerai, kad vasaros 
metu būname daugiau gryname 
ore, tačiau rudenį po atostogų 
visiems grįžus į darbus ir į ug-
dymo įstaigas, būnant uždarose 
patalpose sukuriame tinkamesnį 
klimatą tokioms ligoms plisti ir 
keliame didžiulę grėsmę sau bei 
savo aplinkinių sveikatai“, – per-
spėja Užkrečiamų ligų ir AIDS 
centro Imunoprofilaktikos sky-
riaus vedėja D. Razmuvienė. 

Visi kompetentingi medikai 
pataria nelaukti dar vieno ligos 
išplitimo ir pasirūpinti savo svei-
kata iš anksto, tačiau, kaip bebū-
tų, didžioji dalis visuomenės su-
krunta ir norą skiepytis išreiškia 
tik tuomet, kai pamato, kokias 
pasekmes liga sukėlė kitiems 
žmonėms. 
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Užkrečiamų ligų ir AIDS centro Imunolo-
gijos skyriaus vedėja Daiva Razmuvienė ra-
gina visus nesiskiepijusius suaugusiuosius 
bei vaikus paskubėti, nes tymų virusas vis 
dar cirkuliuoja tarp mūsų, o rudenį po atos-
togų grįžus į darbus keliame didžiulę grės-
mę savo bei aplinkinių sveikatai.

Nuotr. iš asmeninio archyvo

Ką daryti su Šventosios upės užtvanka? 
Praėjusį penktadienį  Anykščiuose lankėsi aplinkos ministras 

Kęstutis Mažeika. Savivaldybėje surengtame susitikime su minis-
tru pagrindinė kalba sukosi apie Šventosios upės užtvankos atei-
tį Anykščiuose. Aplinkos ministras K.Mažeika kalbėjo, kad dėl 
Šventosios upės užtvankos sutvarkymo visų pirma turi apsispręs-
ti Anykščių rajono savivaldybė. Kaip manote, ar Šventosios upės 
užtvanką reikia palikti tokią, kokia ji yra dabar, ar upę reikia 
išlaisvinti nuo užtvankos?

Ceslovas: „Bandyti tartis su be-
brais, kad jie statytų naują ,o mums 
paimti keliolika milijonų ir tų pro-
gų gerai pabaliavoti“

Svarstykles: „Gal parduoti 
aukcione kaip inžinerinį pavel-
do objektą, kuriame galėtų būti 
vykdomos edukacijos turistams ir 
moksleiviams apie Šventosios upę. 
Čiagi ir TVIC galėtų projektą su-
kurti.“

Esmė: „ES skiria lėšas aplinkos 
apsaugos gerinimo projektams įgy-
vendinti. T.y. ir upių inžinerinių 

įrenginių pertvarkymui, pritaikant 
tinkamas sąlygas gyvajai gam-
tai vystytis (žuvims, paukščiams, 
varlėms ir kt.) Deja, Lietuvos val-
dininkai, politikai neturintys savo 
stuburo, tarnauja tik verslininkų 
užsakymas ir išvarto (išverčia) ES 
rėmimo gaires vienareikšmiškai 
pritaikydami terminą - griauti. (iš-
plaunant pinigus su griuvėsiais). 
Akivaizdus bukumas viską, kas 
pastatyta, naikinti, neįdedant dar-
bo, kad išsaugoti ir pritaikyti pagal 
šiuolaikinius inžinerinius spren-

dimus visapusiškam suderinimui 
tarp gamtos ir žmogaus veiklos. 
Sovietinio buldozerio principas- 
sugriauti, kad sunaikinti, kas su-
kurta ir egzistuoja jau kaip archi-
tektūrinis paveldas.“

X - man: „Anykščių miesto 
užtvankai daugiau nei trisdešimt 
metų, per tokį laiką jau daug kas 
susiformavę, nauji pokyčiai griau-
nat šį objektą gali atnešti neigiamų 
pasekmių. Kairysis Šventosios 
upės takas, bei vandens turizmui 
skirta infrastruktūra, esantys že-
miau užtvankos yra projektuotos 
pagal užtvanką, Nugriovus pasta-
rąjį objektą, atsiras galimybė šioje 
vietoje ir aplink ją upės pakraš-
čiuose atsirasti šabakštynui, nes 
vandens lygis seklės, plotis taip 
pat siaurės, ką reiktų itin akcentuo-
ti, kad visai tai yra miesto centras. 
Prieš kalbant apie jau gerus trisde-
šimt metų stovintį vandens regu-

liavimo mechanizmo nugriovimą, 
gal pradžioje verčiau pamąstykime 
apie žuvitakio įrengimą?“

Cha: „Kas bando politikuoti ir 
keičia ploštelės pusę, neišklausę, 
kas grojama pirmoje dalyje?

Faktas, kad be griovimo sąmatos 
neprasuksi milijono, o su su sky-
dų demontavimu tie keliasdešimt 
tūkstančių politikos tikslų neiš-
spręs. Aišku, kad proto neturėjimu 
galima apkaltinti tą, kas atsisakytų 
savo dalies nuo milijono. Argi ne 
dėl to investuojama į politikus, kad 
jie prastumtų projektus su milijo-
nais.“

Anupras: „Buvo išgriauta už-
tvanka Užunevėžiuose.Tai nuva-
žiuokit ir pasigrožėkit, kaip ten 

,,nuostabiai“ viskas atrodo dabar.“
Balbiesas: „Šiais metais sukan-

ka dvidešimt metų,kai buvo pa-
statytos DUJINĖS KATILINĖS. 
Jos buvo pastatytos valdant rajoną 
konservatoriams. Dabar dar kartą 
konservatoriai nori įsiamžinti, su-
naikindami užtvanką. Gal jie nori, 
kad anykštėnai juos dar dvidešimt 
metų keiktų už padarytą nesąmo-
nę.“

Nu jo: „Pirmiausia reikia Lietu-
vą išlaisvinti nuo durnos valdžios. 
ES pinigai šiknas drasko, tai vieni 
sugalvoja amfibiją pirkti,kiti upę 
išlaisvinti, pirmiausia pažiūrėkit, 
kaip ta upė atrodo už geležinkelio 
tilto,tada fantazuokit.“
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Čekistai močiutės neleido 

laidoti kapinėse
Sinkevičių šeimai teko patirti po-

kario baisumus. 1945 metais Petro 
mama Albina su seserimi Anele buvo 
įkalintos Ukmergės kalėjime, senelis 
miręs. Iš Kavarsko atėję stribai išsi-
vedė 86-erių P. Sinkevičiaus senelę 
Marijoną Simaškienę į kiemą, paka-
mantinėję liepė jai bėgti, o tolstančią 
nušovė. „Prie pat namų nušauta, ji 
buvo nutempta prie miško, į pelkyną 
ir kažkur į balą numesta – pusantros 
dienos kaimynai negalėjo rasti palai-
kų. Buvo uždrausta laidoti kapinėse. 
Keli kaimynai palaidojo prie namų, 
šalia ąžuoliuko, pastatė kryžių. Kai 
prasidėjo melioracijos darbai, arti-
mieji sugalvojo iškasti, pervežti ir 
perlaidoti Traupio kapinėse, nes Ju-
siškio kaime kapinių niekada nebu-
vo. Kažkas paskundė valdžiai. Atva-
žiavo Kavarsko saugumo viršininkas 
Vasilijus Ivanovičius Čikiliovas, 
gavom daug barti, kad turim laikytis 
griežtos drausmės... Vis šaukė: „Kas 
jums leido į kapines? Kas jums leido 
perlaidoti?! Negalima į kapines!“ Su 
vietiniu čekistu Čikiliovu, kuris nie-
kaip neleido perlaidoti, man vėliau 
teko kartu medžioti. Praėjus kiek lai-
ko, aš pats pabandžiau: „Būk žmo-
gus, duok išsikasti“. Nusileido, bet su 
viena sąlyga – kad niekas negirdėtų 
ir nematytų. Kartu su Simaškienės 
dukters Sinkevičienės šeima buvo 
imtasi atkasti. Atkasę žiūrim: visos 
sagutės – taip, tarsi stovėtų žmogus. 
Perlaidojom Traupio kapinėse. Bu-
vęs senas kryžius dar metus po per-
laidojimo stovėjo, po to jį toje pačio-
je vietoje sudeginom“, – pasakojo P. 
Sinkevičius.  

Pokariu nukirpta giminės 
linija 

Paklaustas apie pokario metus, 
Petras pirmiausia prisiminė du savo 
tėvo brolius partizanus: Petrą Sinke-

Petras Sinkevičius: „Gera grįžti į gimtąsias vietas“

vičių-Ąžuoliuką ir Joną Sinkevičių-
Šermukšnį, kurie žuvo 1950 metais 
Taujėnų vienkiemyje. „Man gimus, 
tėvai davė vardą Petras, turėdami 
tikslą atkurti giminės liniją“, – kalbėjo 
pašnekovas, rodydamas kelią iki kitų 
partizanų – Antano Juzakėno - Liūto 
ir Anelės Simaškaitės - Juzakėnienės 
– atminimo vietos.   

Abu P. Sinkevičiaus pusseserės Ni-
jolės Juzakėnaitės tėvai – partizanai 
A. Juzakėnas - Liūtas ir  A. Simaš-
kaitė - Juzakėnienė – žuvo pokario 
laikotarpiu, kai jų dukrelei buvo de-
šimt metų. Juzakėnų namas ir ūkiniai 
pastatai buvo stribų sudeginti. „Nijolė 
- mano mamos žuvusios sesers dukra. 
Mano mama Albina yra Nijolės krikš-
to mama. Mūsų šeima ją užaugino. 
Tiesa, slėpdavosi ji ir kitų namų slėp-
tuvėse, kur nors klojime ar darželyje, 
jei tik sutikdavo kas priglausti – taip 
buvo saugiau nei pas artimiausius gi-
mines“, – pasakojo Petras. 

Jusiškio kaime pastatyti betoniniai 
Lietuvos kario kryžiai (projekto au-
torius Eligijus Smetona) Liūto būrio 
partizanų A. Juzakėno - Liūto (1913–
1948), laisvės gynėjos A. Simaškaitės 
- Juzakėnienės (1915–1949) ir V. Sta-
siukaičio - Žygimanto (1924–1944) 
žūčiai atminti. Abiejų Nijolės Juza-
kėnaitės tėvų palaikai iki šiol yra ne-
surasti.  

Kavarsko mokyklos lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoja Stasė Kisielie-
nė yra surinkusi žmonių pasakojimus 
apie pokario baisybes. Knyga buvo iš-
leista po autorės mirties, 2002-aisiais, 
pavadinimu „Kaip nepamiršti...“. 
Šioje knygoje yra užrašytų Nijolės 
Juzakėnaitės - Vanagienės pasakoji-
mų: „Normali vaikystė pasibaigė, kai 
turėjau vos šešerius. Bolševikų oku-
pacija ją užbraukė juodu brūkšniu. 
Netekau ne tik vaikystės, bet ir pačių 
brangiausių žmonių, namų, netgi pa-
vardės. Ėjau iš kiemo į kiemą, glau-
džiausi pas tuos, kurie nebijojo ma-
nęs laikyti. Žinojau, kada negalima 
verkti, kaip gintis priešų akivaizdoje, 
išlaikyti paslaptį, nieko neišduoti, 
neprasitarti net tardymo metu. <...> 
Tėvelis buvo partizanas, vėliau – par-
tizanų vadas Liūtas. Rusai ir stribai 
jo ieškojo, tardė mamytę. Ją 1945 
m. rugpjūčio 17 d. areštavo. Tą rytą 
suėmė ir jos sesę, mano tetą Albiną 
Simaškaitę ir Petrą Sinkevičių. <...> 
Tetą Albiną paleido, o mamytę ir Pe-
trą Sinkevičių ištrėmė į Vorkutą. Ten 
išlaikė daugiau nei metus. Pasakiusi, 
„Jie daugiau manęs nebenuveš, kur 
baltos meškos“, išėjo pas tėvelį į miš-
ką. Ir mane, vaiką, buvo suėmę. Įdėjo 
teta į maišelį maisto, ir aš su stribais 
išvažiavau į Kavarską. Klausinėjo, 
kur tėvai, sakė, kad aš tai žinau, nes 
vis tiek pas mane ateina. Aš gyniausi, 
sakiau, kad neateina. Tada jie mane 
stumdė, grasino mušti, sakė: „Kai pa-

būsi pas mus, viską pasakysi“.
<...> Prie mamytės paliko du sar-

gybinius, vienas buvo jų viršininkas. 
Mamytė paklausė: „Gal galima pa-
rūkyti?“ Vyresnysis leido. Mamytė 
išsitraukė iš užančio pistoletą ir sako: 
„Rankas aukštyn, niekšai! Čia žuvo 
mano vyras ir aš čia žūsiu už Tėvy-
nę“. Ir šovė vyresniajam į galvą, bet 
pataikė tik į kepurę. Po to šoko iš ro-
gių ir leidosi bėgti. Mamytė peršauta 
krito prie Launikų ąžuolo, netoli tos 
vietos, kur žuvo tėtis. Tada stribai iš 
Aleknavičiaus paėmė dar vieną pa-
kinkytą arklį, įsimetė į roges mamy-
tės kūną ir vėl sugrįžo pas Sriubus. 
Ten atrado Vytą Sinkevičių, jį pridau-
žė, atsivežė ir mamytės seserį Albiną 
Sinkevičienę. Ją labai sumušė ir visą 
kruviną pasodino į roges ant mamy-
tės lavono. Taujėnuose tetą laikė ilgai, 
gal tris savaites. Prisimenu, kaip jos 
vyras Sinkevičius dažnai važinėjo į 
tardymus“. 

„Pamenu, Nijolė jau panelė buvo. 
Kiti sakydavo „Oi, našlaitėlė, bus 
blogai“. Motina su meile ir rūpestin-
gumu augino, prižiūrėjo, niekas Ni-
jolės neskriaudė. Ištekėjo, susilaukė 
dviejų vaikų, iki šiol gyvena Šovenių 
kaime“, – pasakojo Petras. 

Mokykla be vandentiekio ir 
elektros

Jusiškio pradinė mokykla veikė 
nuo 1931 iki 1964 metų. P. Sinkevi-
čius mokėsi dar senajame Jusiškio 
kaimo mokyklos pastate, kur nebuvo 
nei vandentiekio, nei elektros. Pašne-
kovas juokiasi, kad dabartiniai moki-
niai to jau nebegalėtų nė įsivaizduoti. 
„Tą mokyklą vadinom Bužičkyne, 
nes Bužičkos tame pačiame pastate 
gyveno. Jokio žvyrkeliuko nebuvo. 
Per potvynį nepraeidavom, tai tėvai 
pernešdavo per griovį. Visos keturios 
klasės buvo vienoje klasėje. Pirmą 
klasę pabaigiau be elektros. Brolis 
Rimantas taip – be elektros – pabai-
gė visas keturias klases, nes vyresnis 
už mane trejais metais. Septyniolika 
kiemų – gyvenamųjų sodybų – buvo 
Jusiškyje. Po pradinės mokyklos lau-
kė mokslai Kavarske. Žiemą gyven-
davom Kavarsko mokyklos bendra-
butyje. Šeštadienį pareidavom namo, 
sekmadienį vėl droži bendrabutin bet 
kokiu oru. Apskritai aš nesu nei gripu, 
nei kokiom peršalimo ligom sirgęs. 
Jei tiesiai per laukus, pėstute, kirsda-
vom nuo Repšėnų, tai maždaug penki 
kilometrai kelio susidarydavo, o jei 
keliu, tai 10–12 kilometrų atstumas 
nuo namų Jusiškyje iki Kavarsko. 
Tiesa, kartais arkliuku kas nors pa-
veždavo, dažniausiai, žinoma, tėvas“, 
– atviravo pašnekovas. 

Petras Sinkevičius su šypsena vei-
de pasakoja apie tas dienas, kai iš 
Kavarsko atvykdavo seselė mokinių 
skiepyti: „Jei visus mokyklos vaikus 

reikėdavo surinkti (o jų maždaug 30 
buvo), vikriausieji pabėgdavom į 
mišką, sunkiai mus besugaudydavo. 
Pačios mokytojos kosėdavo – girdė-
davosi, kurioje pusėje mūsų ieško, 
tad visi toliau traukdavomės“. 

Ne tik pamokas Petras prisimena 
– mokyklos metais būdavo statomi 
spektakliai, vykdavo vakaronės ir fil-
mų peržiūros. „Smagiai pavakaroda-
vom Jusiškyje, prie Ališausko namo 
veikusioje mokykloje. Atvažiuodavo 
iš Kavarsko kino mechanikas, užkur-
davo benzininį varikliuką, rodyda-
vo filmą – mat buvo daug jaunimo, 
daug žiūrovų. Kas kiaušinių atneša 
parduot, kas dar ko – vos ne turgelis 
aplink susidarydavo. Smagu būdavo. 
Kai po keliolikos metų Jusiškyje li-
kome vieni ir tapome „aparti“ iš visų 
pusių, persikėlėme gyventi į alytnamį 
Šovenių kaime“. 

Dar vienas nykstantis kaimas
Kavarsko seniūnijoje yra net 23 

išnykę kaimai. 2001 metais Jusiškio 
kaime dar buvo dvi gyvenamosios 
sodybos. Šiuo metu čia daugiau nei 
aštuonerius metus gyvena tik vienas 
gyventojas, geras Petro pažįstamas. 
„Prieš penkiolika metų jis rado už-
muštą kaimyną Mackonį. Matyt, tai 
buvo planuotas vienišo kaimo gyven-
tojo apiplėšimas, nes bitininkas buvo, 
pinigų visada turėjo. Aviliuose rado 
visus uždangaliukus supjaustytus – 
matyt, vagys ir ten pinigų ieškojo... 
Galima tik įsivaizduoti, su kokiu bai-
mės jausmu teko kurį laiką toliau gy-
venti, likus be artimo kaimyno. Nie-
kur neišsikraustė, liko gyventi tame 
kaime vienas. Būtent todėl jį dažnai 
mohikanu aplinkinių kaimų gyvento-
jai vadina“, – kalbėjo P. Sinkevičius. 

Kaime vis dar yra išlikęs Prano 
Mackonio 1939 metais statytas kry-
žius. Tarp dirbamų laukų ir jau ge-
rokai apiręs, kryžius pasitinka liūdną 
savo ateitį... Nuo 2009 metų Jusiškio 
kaimas priklauso Šovenių seniūnaiti-
jai.

Darbštumas, sumanumas ir 
veiklumas veda į priekį

Petro brolis Rimantas Sinkevičius 
(g. 1952 m.) – inžinierius ir politi-
kas, ketverius metus (2012–2016 m.) 
dirbo Lietuvos susisiekimo ministru. 
Šiuo metu 67-erių politikas jau ke-
tvirtą kadenciją dirba Seime.  

Paklaustas apie brolio savybes, P. 
Sinkevičius pirmiausia prisiminė jo 
veiklumą ir sumanumą – gebėjimą 
prasimanyti, kaip užsidirbti pinigų ir 
ką gero už juos nusipirkti. „Aštuone-
rius metus brolis čia, Jusiškyje, dirbo 
13 hektarų. Kviečiai, miežiai jo buvo 
auginami. Brolis sodino 30 arų kul-
tūrinių krienų – visas Kavarskas juos 
kasė, – šypsojosi P. Sinkevičius, prisi-
minęs dirbtus laukus ir tęsė: – Kopūs-

tų hektarą augino. Pamenu, 80 tonų 
kopūstų derliaus buvo nuėmęs“. 

Kai Petras su broliu Rimantu buvo 
mokyklinio amžiaus, už pačių surink-
tus ir parduotus grybus abu nusipirko 
po dviratį. „56 rubliai – tokia buvo 
vieno dviračio kaina, ir po tiek vien 
tik už parduotus grybus turėjom. Ne-
patikėsit, bet per dieną 500 baravykų 
namo parnešdavom. Būdavo, kas per-
ka tiek žalius, tiek džiovintus. Pame-
nu, kartą gavau tokį užsakymą – rei-
kia jaunų baravykų, ir tik kepurėlių, 
nes siųs juos į Ameriką giminėms. Tai 
už kilogramą tokių surinktų aš gavau 
17 rublių. Jei palygintume su tėvo 
mėnesio alga – 40 rublių, tai mano 
tikrai neblogas uždarbis už pagryba-
vimą. Net grybų karaliumi pramintas 
buvau“, – šypsojosi P. Sinkevičius.  

Abu Petro Sinkevičiaus tėvai ūki-
ninkavo tais laikais, kai veikė „Mi-
čiurino“ kolūkis, tėvas Vytautas buvo 
pirmasis kolūkio pirmininkas. Vėliau 
tėvai darbavosi „Atžalyno“ kolūkyje. 
„Tėvas buvo brigadininkas, susa-
kydavo motinai, kam ką surašyt, ir 
ji, būdama raštingesnė, surašydavo.  
Apskritai apie tuos laikus galiu pasa-
kyti štai ką: žmonės nieko stebuklin-
go neturėjo, bet dirbo žiauriai daug. 
Pas tėvus į Jusiškį atvažiuodavo 
„Atžalyno“ kolūkio pirmininkas A. 
Žibutis, dar ir rajono „valdžios“ at-
siveždavo. Motina vynu pavaišinda-
vo, nes aplink mūsų sodybą augo 80 
kelmų raudonųjų serbentų. Pamenu, 
dvi savaites diena dienon reikėdavo 
tas uogas skinti, bet užtai tėvai visada 
turėjo, kuo svečius pavaišinti – geru 
vynu ir, žinoma, grybais“, – kalbėjo 
Petras.   

„Kai pabaigiau Ukmergės žemės 
ūkio technikumą, 1974 metais kolū-
kis davė man siuntimą ir stipendiją, 
tad būtent „Atžalyno“ kolūkyje teko 
ir man pačiam padirbėti saugumo 
technikos inžinieriumi, po to „Ma-
šinų parko“ eksploatavimo inžinie-
riumi. „Atžalyne“ dirbau iki 1981, o 
tada vedžiau ir pabėgau. 1991 m. ūkis 
iširo“, – šypsojosi Petras Sinkevičius, 
prisiminęs savo gyvenimo kelią ir iš-
vykimą į Panevėžį iš karto po vedy-
bų su žmona Irute, kuri yra kilusi iš 
Pumpučių kaimo (Kavarsko sen.). 

Dabartis – daugiau laiko sau ir 
pomėgiams 

Šiemet Petras Sinkevičius išėjo į 
užtarnautą poilsį – į pensiją. „Nuo 
balandžio mėnesio jau esu vien „So-
dros“ darbuotojas, bet skambučių 
darbiniais klausimais iki šiol būna ne 
po vieną per dieną“, – šypsosi pašne-
kovas. 

Petras Sinkevičius – aistringas me-
džiotojas. „Medžioju nuo 1974 metų. 
Anksčiau medžiodavau beveik savo 
kieme – Jusiškio apylinkėse. Pamenu, 
vieną medžioklės vakarą 24 briedžiai 
išėjo pasiganyti... Dabar šernai išdvė-
sę, tiesa, elnių dar yra. Medžioju Pa-
nevėžio priemiestiniuose plotuose“.  

Dvi dukros, du žentai, keturi anū-
kai – tuo džiaugiasi Petras šiandien. 
„Vienas žentas – informatikos moks-
lų daktaras, kitas – žmonių daktaras, 
traumatologas. Smagu su didele šei-
ma šventes švęsti, anūkais galiu daž-
niau pasidžiaugti. Daugiau laiko sau 
– visada gerai. Daugiau būnu gam-
toje, dažnai gaminu žuvienę – šioje 
srityje aš „specas“. Pomėgis grybauti 
irgi niekur nedingo – gal net, saky-
čiau, dar sustiprėjo. Žmona dar dirba, 
aš jau senjoras, pensininkas, tad vos 
ne kasdien pagaminu pietus sau ir 
žmonai. Neretai nuvažiuojame į Ka-
varską sutvarkyti tėvų ir uošvių kapų. 
Miestelis vis gražėja“, – džiaugėsi P. 
Sinkevičius. 

Jusiškio kaime išlikę beto-
niniai Lietuvos kario kryžiai 
Liūto būrio partizanų A. Ju-
zakėno - Liūto (1913–1948), 
laisvės gynėjos A. Simaškaitės 
- Juzakėnienės (1915–1949) 
ir V. Stasiukaičio -Žygimanto 
(1924–1944) žūčiai atminti.

 Iš seno nuotraukų albumo. Petro pusbrolio povestuvinė kelionė 
Žuvinto ežeru. Petras Sinkevičius skambina gitara. 

P. Sinkevičiaus motinos tėvų Simaškų namai, kuriuose vėliau gyveno 
Petro tėvai – Albina ir Vytautas Sinkevičiai. Sodyba Jusiškyje buvusi 
nemaža – 19 x 21 m, stogas dengtas šiaudais, virtuvėje – asla. 
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horoskopai
AVINAS. Artėja dideli poky-

čiai. Savaitės pradžia - pats lai-
kas tiksliai bent jau pačiam sau 
įvardinti savo norus ir įvertinti 
galimybes. Jei savaitės vidury 
imsitės rimtų darbų, pasistenkite 
susirasti bendraminčių ar padėjė-
jų - vienam nesiseks. Kita vertus, 
neskubinkite įvykių - labai gali-
mas dalykas, kad laikas jiems dar 
neatėjo. Savaitgalį nežadėkite to, 
dėl ko nesate visiškai tikras.

JAUTIS. Panašu, kad turite 
reikalų su jėgomis, kurių iki galo 
nesuprantate. Galite nukentėti tiek 
likdamas nuošaly, tiek veldamasis į 
patį įvykių sūkurį. Pirmosiomis sa-
vaitės dienomis ieškokite optima-
laus sprendimo. Antroje savaitės 
pusėje rizikuojate likti nesuprastas 
artimiausių draugų. Pasistenkite, 
kad jums svarbiems žmonėms jūsų 
poelgiai nebūtų netikėti.

DVYNIAI. Nors ir dedatės esąs 

nepavargstantis ir neįveikiamas, 
jau savaitės pradžioje jums gali 
žūtbūt prireikti bent trumpo ato-
kvėpio ar nedidelės pagalbos. Ne-
kelkite sau pernelyg didelių reika-
lavimų. Jei dirbate svarbų darbą, 
antroje savaitės pusėje skrupulin-
gai laikykitės saugumo reikala-
vimų ar kaip kitaip apsidrauskite 
nuo galimų nemalonumų - techni-
kos gedimų ir pan.

VĖŽYS. Nemenkų papildomų 
pastangų gali pareikalauti vien 
siekis, kad ši savaitė nebūtų pras-
tesnė už praėjusią. Bent iki tre-
čiadienio stenkitės tramdyti savo 
įgimtą egoizmą. Nelaukite, kol 
jus galutinai prirems prie sienos 
- sąjungininkų ir bendraminčių 
ieškokite iš anksto. Neatsisaky-
kite savaitgalio vakarėlio - nauja 
pažintis turėtų būti ir maloni, ir 
naudinga.

LIŪTAS. Šią savaitę jūsų trū-
kumai - jūsų privalumų tęsinys. 
Būkite ypač atsargus imdamasis 

naujų projektų. Galutinis rezul-
tatas gali neturėti nieko bendra 
su pradiniu sumanymu. Savaitei 
įpusėjus šis efektas turėtų silpnėti. 
Kita vertus, budrumo nepraraskite 
- kai kas taikosi pakišti jums koją 
tiesiog šiaip sau, vien dėl malonu-
mo pakenkti.

MERGELĖ. Net pati keisčiau-
sia idėja šią savaitę nesunkiai gali 
virsti kūnu - reikės tik šiek tiek 
pastangų ir sėkmės. Turėtų gerai 
sektis remonto ir statybos darbai. 
Antroje savaitės pusėje vieną dieną 
būtinai skirkite generalinei namų 
ruošai. Neužsisklęskite savyje - 
visą šią savaitę patartina skirti pa-
kankamai dėmesio kiekvienam jo 
siekiančiam.

SVARSTYKLĖS. Pirmomis sa-
vaitės dienomis daugiau dėmesio 
skirkite smulkmenoms. Didelius 
darbus, jei tik jie gali palaukti, 
verčiau atidėkite. Tai nereiškia, 
kad sėkmė jus paliko, tiesiog ven-
kite statyti ant kortos iš tiesų jums 

svarbius dalykus. Būsite labiau lin-
kęs pramogauti nei rimtai dirbti - ir 
kaip tik taip šią savaitę turėtumėte 
gyventi.

SKORPIONAS. Ilgalaikiai pla-
nai ir rožinės svajonės gali palauk-
ti - šią savaitę turėsite gyventi čia 
ir dabar. Kelkite sau konkrečius ir 
greitai įgyvendinamus uždavinius. 
Nieko neatidėkite rytojui - kas rytą 
pradėta, vakare turi būti baigta. 
Neturite jokių priežasčių būti ne-
patenkintas savimi. Savaitgalį pa-
sistenkite užsiimti tik malonia sau 
veikla.

ŠAULYS. Netikėta kelionė ar 
išvyka turėtų būti maloni ir nau-
dinga. Turėsite progą pažvelgti iš 
šalies ir į save, ir į kitus. Namuose 
norėsis būti kuo trumpiau, ir nėra 
jokių priežasčių elgtis priešingai. 
Šauliai klajokliai šią savaitę jausis 
puikiai.

OŽIARAGIS. Išskleidęs visas 
bures, jūsų laivas skrieja tiesiai į 

numatytą uostą, bet tikslus atvyki-
mo laikas vis dar nežinomas. Aiš-
ku viena: bus šventė, daug draugų 
ir linksmybių... Įveikėte ilgą ir 
sunkų kelią, tapote vyresnis ir iš-
mintingesnis.

VANDENIS. Esate kupinas jėgų 
bei energijos, tad nešvaistykite jos 
smulkmenoms. Atėjo laikas dar-
bams, kurių seniai troškote, bet 
vis nedrįsote imtis. Neatviraukite - 
konkurentai gali pasinaudoti kon-
fidencialia informacija. Veiklos 
įkarštyje padarytų klaidų neafišuo-
kite - taisykite jas tyliai ir vienas 
pats.

ŽUVYS. Savo problemas šią sa-
vaitę spręsite itin lengvai. Daugiau 
rūpesčių galite turėti dėl svetimų 
bėdų. Į kai kuriuos reikalus gal 
būtų geriau apskritai nesivelti, bet 
atsisakyti bus nelengva. Antroje 
savaitės pusėje pasistenkite pale-
pinti save kokiu maloniu dalyku, 
kuriam jau senokai vis nerandate 
laiko.

SKELBIAMOS ANYKŠČIŲ RAJONO SENIŪNIJŲ SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ DATOS
ANYKŠČIŲ seniūnija
Šlavėnų seniūnaitija 2019-09-17  17 val. Bendruomenės namuose (Anykščių r., 

Anykščių sen., Šlavėnų k., Puntuko g. 18). Rinkimų būdas – gyventojų susirinki-
mas.

Piktagalio seniūnaitija 2019-09-18  17 val. Bendruomenės namuose (Anykščių r., 
Anykščių sen., Piktagalio k., Švyturio g. 21). Rinkimų būdas – gyventojų susirinki-
mas.

Keblonių seniūnaitija 2019-09-19  17 val. Prie parko (Anykščių r., Anykščių sen., 
Keblonių k.). Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.

KAVARSKO seniūnija
Šerių seniūnaitija 2019-09-17  16 val. Šerių bendruomenės patalpose (Anykščių r., 

Kavarskas, Šerių k., Gėlių g. 14). Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.
Zaviesiškio seniūnaitija 2019-09-19 16 val. Zaviesiškio parduotuvės patalpose 

(Anykščių r., Kavarsko sen., Zaviesiškio k. Kavarsko g. 4). Rinkimų būdas – gyven-
tojų susirinkimas.

KURKLIŲ seniūnija
Kurklių seniūnaitija 2019-09-20  9 val. Seniūnijos patalpose (Anykščių r., Kurklių 

sen., Kurkliai, Šviesos g. 2). Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.
Kurklių II k. seniūnaitija 2019-09-20  11 val. Seniūnijos patalpose (Anykščių r., 

Kurklių sen., Kurkliai, Šviesos g. 2). Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.
Staškūniškio seniūnaitija 2019-09-20  18 val. Staškūniškio bendruomenės patalpo-

se (Anykščių r., Kurklių sen., Staškūniškio k., Pievų g. 1). Rinkimų būdas – gyven-
tojų susirinkimas.

SKIEMONIŲ seniūnija
Katlėrių seniūnaitija 2019-09-16  17 val. Bendruomenės patalpose (Anykščių r., Skiemo-

nių sen., Katlėrių k., Ateities g. 1). Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.
Pūstalaukių seniūnaitija 2019-09-18  17 val. D. Miškinienės sodyboje (Anykščių r., Skie-

monių sen., Pūstalaukių k., Pūstalaukių g.). Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.

SVĖDASŲ seniūnija
Butėnų seniūnaitija 2019-09-18  16 val. Butėnų bendruomenės namuose (Anykščių 

r., Svėdasų sen., Butėnų k., Butėnų g. 49). Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.
Grikiapelių seniūnaitija 2019-09-18  14 val. Grikiapelių bendruomenės namuose 

(Anykščių r., Svėdasų sen., Grikiapelių k.). Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.

VIEŠINTŲ seniūnija
Viešintų seniūnaitija 2019-09-19  15 val. Seniūnijos patalpose (Anykščių r., Viešintų 

sen., Viešintos, Televizijos g. 4). Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.
Viešintėlių seniūnaitija 2019-09-19  16 val. Seniūnijos patalpose (Anykščių r., Vie-

šintų sen., Viešintos, Televizijos g. 4). Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.

TROŠKŪNŲ seniūnija
Nausodės seniūnaitija 2019-09-17 13 val. ŽŪB „Auga“ salėje (Anykščių r., Troškū-

nai , Vytauto g. 2).  Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.
Raguvėlės seniūnaitija 2019-09-17 16 val. Vaikų dienos centro patalpose (Anykščių 

r., Troškūnai sen., Raguvėlė, Rūtų g. 21). Rinkimų būdas – gyventojų susirinkimas.

Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak. Nr. 948

Ragina ne švęsti, o diskutuoti apie Siauruko problemas

(Atkelta iš 3 psl.)
Kaip viena iš siūlomų gelbėjimo 

priemonių, kurią proteguoja tiek Su-
sisiekimo ministerija, tiek ir Seimo 
narys Antanas Baura, yra naujų da-
lininkų įtraukimas, konkrečiai įtrau-
kiant Panevėžio miesto ir Panevėžio 
rajono savivaldybes, pasitraukiant 
Susisiekimo ministerijai. Girdi, šių 
dalininkų įtraukimas pagyvins turis-
tų srautą bei padės pritraukti inves-
ticijas. Tačiau toks pasiūlymas kelia 
daugybę abejonių – ir paaiškinsiu 
kodėl. Pirma, tiek miestas, tiek ra-
jonas yra pagrindiniame tarptauti-
niame turistiniame kelyje. Tačiau 
abi savivaldybės niekaip nesugeba 
pritraukti turistų. Turistai iš Vilniaus 

keliauja tiesiai į Rygą arba, geriausiu 
atveju, – į Kryžių kalną, Panevėžyje 
sustodami tik atlikti gamtinių reika-
lų. Antra – abi savivaldybės kelerius 
metus nesugebėjo išspręsti Panevė-
žio TIC vadovo problemos – įstaiga 
kelerius metus veikė be vadovo, o 
paskelbtas konkursas buvo skirtas 
įdarbinti konkretų žmogų, kuris vė-
liau atsisakė dalyvauti konkurse. Tad 
kaip šios savivaldybės tikisi gelbėti 
siauruką, jei jos dabar neturi nei idė-
jų nei žmonių, kurie galėtų išspręsti 
dešimtmečiais besitęsiančią turizmo 
krizę Panevėžio regione?

Na ir trečia – pasvarstykime, kaip 
būtų, jeigu vis dėlto į dalininkus įsi-
trauktų Panevėžio rajono ir miesto 
savivaldybės. Pats įsitraukimo pro-
cesas truktų ne mažiau kaip pusme-
tį, dar beveik metus būtų ieškomas 
visiems tinkamas įstaigos vadovas, 
na ir dar gerą pusmetį truktų tinka-
mų žmonių įdarbinimas. Per tą laiką 
siaurukas ir toliau skendėtų chaose. 
Per tą laiką nebūtų kam užsiimti rei-
kiamais darbais, ieškoti investicijų 
ar pritraukti ES lėšas. Beje,  2020 
metais baigiasi paskutinės ES lėšos 
projektams. Siaurukui tikrai reikia 
tokio scenarijaus?

Anykščių savivaldybė, nors de-

klaruoja, kad siaurukas ypač svarbus 
turizmui pritraukti, tačiau veiksmai 
rodo ką kitą. Toks jausmas, kad 
savivaldybė šiuo klausimu užmi-
go letargo miegu – kažkaip palau-
kiam, kažkaip praplauksime. Jokių 
politinių ar ekonominių veiksmų, 
jokių naujų idėjų ar projektų. Net ir 
Anykščių siauruko muziejus užėmė 
gan keistą poziciją – per 15 metų ne 
tik nesugebėjo įsigyti naujų istorinių 
siauruko riedmenų ar dokumentų 
apie siauruką, bet ir pastačius naują 
erdvę ekspozicijai Siaurojo geležin-
kelio muziejuje nepradėjo ieškoti 
siauruko technikos, bet įkurdino se-
nus automobilius. Tad iškyla klausi-
mas – ar tikrai patiems Anykščiams 
reikia siauruko?

O tuo metu, kol Lietuvoje vyksta 
tarpusavio kovos, konkurentai ne-
snaudžia – prie pat Rygos, Latvijo-
je, savanoriai baigia įkurti išskirtinį 
Siauruko ir Durpių muziejų, Estijoje 
atstatyti du istoriniai siaurukai, Rusi-
joje, Jekaterinburge, įkurtas įspūdin-
gas siaurojo geležinkelio muziejus, 
turintis virš 100 istorinių riedmenų, 
prie Peterburgo kasdien važinėja 
keli istoriniai garvežiai.

Lietuvoje situacija visai kitokia: 
tie patys rusai Lietuvoje superka 

istorinius siauruko riedmenis ir 
veža į Rusijos muziejus, siaurukai 
ir toliau uždarinėjami (neseniai už-
darytas Igliaukos siaurukas, planuo-
jami uždaryti Tauragės ir Ežerėlio 
siaurukai). Nors ir skelbiama, kad 
Aukštaitijos siaurukas - tai technikos 
paveldo objektas, tačiau pasukta ne 
technikos išsaugojimo, o pigių rengi-
nių organizavimo keliu. Tad nenuos-
tabu, kad užsienio kelionių organiza-
toriai išbraukia Lietuvos siauruką iš 
savo planuojamų maršrutų – nes kur 
geriau važiuoti – ar į tą pačią Rusiją, 
kur yra juos dominantys objektai, ar 
į Lietuvą, kuri neturi ką pasiūlyti.

Akivaizdu tik viena – šiandien 
klausimų daugiau nei atsakymų, ta-
čiau, stebint šiuos įvykius iš šalies, 
susidaro toks įspūdis, kad iš tiesų 
siaurukas tėra daugumai patogus 
įrankis – vieniems krautis pigų poli-
tinį kapitalą, kitiems turėti šiltą darbo 
vietą, na o tretiems – pasipinigauti.

Tad gimtadienio proga tiek po-
litikams, tiek ir įstaigos vadovams 
reikėtų pagalvoti, koks gi turi būti 
tolesnis siauruko vystymosi kelias, 
kad siaurukas taptų patrauklus ir su-
lauktų ne tik 120 bet ir 200 gimtadie-
nio", - išplatintame pranešime teigia 
U.Armalis.

Priminsime, kad viešosios įstaigos 
,,Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 
dalininkais šiuo metu yra Susisieki-
mo ministerija bei Anykščių rajono 
savivaldybė. ,,Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ kenčia dėl finansinių 
sunkumų - valstybės dotacija per me-
tus yra sumažėjusi nuo 360 iki 200 
tūkst. eurų. Susisiekimo ministerija 
teigia, kad didinti valstybės dotaciją 
Siaurukui nėra jokių galimybių, bei 
ragina Anykščių rajono savivaldybę 
viešosios įstaigos ,,Aukštaitijos siau-
rasis geležinkelis“ dalininkais priim-
ti Panevežio miesto bei Panevėžio 
rajono savivaldybes. Anykščių ra-
jono savivaldybė į tokius raginimus 
žvelgia įtariai. Baiminamasi, kad, 
priėmus naujus dalininkus, Anykš-
čių rajono savivaldybė gali prarasti 
šioje viešojoje įstaigoje įtaką bei ga-
limybę priimti svarbius sprendimus.

Viešosios įstaigos  „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ direktorius 
Mindaugas Jucevičius rugpjūčio 
pradžioje naujienų agentūrai BNS 
sakė, kad finansinė situacija tokia 
sudėtinga, kad nežinia, ar šiemet pa-
kaks lėšų  darbuotojų atlyginimams.

(cituojamas tekstas netaisytas, - 
red. pastaba)

-ANYKŠTA

Filosofas Arvydas Juozai-
tis prisipažino priklausantis 
Siauruko gelbėjimo koman-
dai.
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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. 

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.

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.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Įmonė Vli Timber ieško 
šaltkalvio-mechaniko ir 

gamybos darbininko 
prie medienos apdirbimo 
staklių bei pakavimo linijos.

Siųsti CV: vita@vli.lt
Skambinti tel.: 
(8-646)20344

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

Renkama nauja grupė 2019 m. rugsėjo 5 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidu-

siems KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba 
UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, (8-698) 70127.

visoje lietuvoje - mišką 
su žeme ar išsikirtimui. 

Gali būti su bendrasavininkais, 
malkinis. 

2000 - 10 000 Eur/ha.
Padeda sutvarkyti 

dokumentus. Atsiskaito iškart.
Tel. (8-600) 29417.

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

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

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. 

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-646) 47841.

Rugsėjo 5 d. (ketvirtadienį) prekiaus 
Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuo-
tomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, 
baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis 
dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius prade-
dančiomis 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. tur-
gaus) 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.

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

kuras

Skaldytas malkas, kalades, su-
pjautas medienos atraižas.

Tel. (8-609) 91007, 
(8-622) 44850.

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

Tel. (8-630) 57490.

Matininkas Žilvinas Strolia 2019-06-04 atliko žemės sklypo kurio ka-
dastro Nr. 3470/0005:75 esančio Galvydžių k. Svėdasų sen., Anykščių r., 
ir 2019-08-06 atliko žemės sklypo kurio kadastro Nr.3440/0002:170, 
esančio Paežerių III k. Skiemonių sen. Anykščių r. kadastrinius matavi-
mus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimų žemės sklypų 
kad. Nr. 3470/0005:83 ir 3440/0002:289 savininkus dėl bendros skly-
po ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje. 

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

dovanoja
2 mėn. katinėlius. Sučipuoti, nu-

kirminti ir t. t.
Tel. (8-625) 43143.

Medkirtės operatoriui ir medve-
žės operatoriui. Darbas Anykščių 
miškuose.

Tel. (8-611) 55157.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

kita

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina 2.50 eur. Motininų 
kiaulių skerdiena 1.87 eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

automobiliai

UAB „Deviro“ - važiuojančius 
nevažiuojančius automobilius. 
Atsiskaito iš karto, utilizuoja.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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

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

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.

„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).

Per „Anykštą“ 
galite pasveikinti 
savo artimuosius 
vestuvių, jubiliejų 

ar kitomis 
progomis.

Sveikinimo kaina – 
20 eurų.

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

Anykščiai
Tel. (8-686) 33036.
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rugsėjo 3 - 5 d. jaunatis
mėnulis

šiandien

rugsėjo 5 d.

rugsėjo 6 d.

rugsėjo 4 d.

vardadieniai

Berta, Bronislovas, Bronislova, 
Grigalius, Sirtautas, Mirga.

Ida, Rozalija, Girstautas, Ger-
mantė, Rožė, Germina.

Laurynas, Erdenis, Dingailė, 
Justina, Stanislava, Stasė.

Beata, Faustas, Vaištautas, 
Tautenė.

gugsėjo 6 d. priešpilnis

Petriukas tėvui:
- Šitas dėdė tikriausiai mokytojas.
- Kodėl taip manai?
- Todėl, kad prieš atsisėsdamas jis 

atidžiai apžiūrinėjo kėdę.

***

Mokiniai iškylauja gamtoje. Vaka-
ras. Prie laužo tylu. Norėdamas už-
megzti pokalbį mokytojas klausia:

-Ką žinote apie atomo skilimą?
Visi nebyliai susižvalgo. Pagaliau 

Edvinas prabyla:
-Mes nekalti. Ten buvo grupė iš ki-

tos palapinės!

***

Petriukas klausia tėčio:
-Tėti, ar Jėzus turėjo uošvienę?
-Ne, sūnau, jis gyveno rojuje.

***

Mokytoja klausinėja Petriuką:
- Kas buvo Žemaitė?
- Nežinau.
- O kas mūsų Prezidentas?
- Nežinau.
- Tai tu iš viso nieko nežinai?
- Kodėl jau taip iš viso? Stalonę 

žinau, Madoną žinau, Las Vegasą 
žinau...

- Petriuk, kaip su tokiom žiniom tu 
žadi gyventi Lietuvoje?

- O kur ji yra?

***

Pareina girtas vyras namo, o žmo-
na jo neįleidžia...

— Atidaryk, aš noriu įteikti gėlių 
gražiausiai Žemės moteriai...

Žmonelė po tokių žodžių suminkš-
tėja ir atidaro duris...

— Na, kur tos gėlės?.. — klausia 
ji...

— O kur gražiausia moteris Žemė-
je?.. — irgi paklausia vyras...

(Atkelta iš 1 psl.)

Troškūnų Kazio Inčiūros gimna-
zijos Raguvėlės pradinio ugdymo 
skyriaus nebebus, šią mokyklėlę 
lankys tik priešmokyklinukai ir 
ikimokyklinukai. O į Antano Ba-
ranausko pagrindinės mokyklos 
Kurklių Stepono Kairio pagrindi-
nio ugymo skyrių atėjo vos dešimt 
vaikų - mokykla turės vienintelį 
pradinių klasių komplektą. Netru-
kus turės būti pakeistas skyriaus 
statusas - iš pagrindinio ugdymo 
- į pradinio ugdymo. Pirmąjį sta-
tusą Kurklių mokykla turėjo tik 
formaliai, nes pavasarį priėmus 
sprendimą dėl Kurklių pagrindi-
nės mokyklos reorganizavimo į 
pagrindino ugdymo skyrių, tokiu 
skyriumi mokykla progos tapti 
taip ir neturėjo.

Ir raguvėliškius, ir kurkliečius 
Anykščių rajono valdžia agitavo 
neišvežti paskutinių vaikų, tačiau 
mokyklų išsaugoti nepavyko.   

Darbą tęs trys Anykščių miesto 
mokyklos, Troškūnų ir Svėdasų 
gimnazijos, Jono Biliūno gimna-
zijos Kavarsko vidurinio ugdymo 
skyrius bei Kavarsko, Viešintų, 
Traupio ir Debeikių pagrindinės 
mokyklos.

Preliminariais duomenimis, 
Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijos duris pravėrė 514 
mokinių. Progimnazija ir šiemet 
bus didžiausia Anykščių rajono 
mokykla.

Ši rugsėjo 1-oji (tiksliau rugsėjo 
2-oji) - pirma mokslo metų pra-
džia, kai mokyklai vadovauja ilga-
metė direktoriaus pavaduotoja Da-
nutė Mažvylienė. Ji per šventines 
iškilmes paskelbė darbų pradžią. 
,,Laikas - mokytis, laikas – moky-
ti“, - Eriką Mariją Remarką perfra-
zavo direktorė.

A.Vienuolio gimnaziją baigusi 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktorės pavaduotoja Ve-
neta Veršulytė, sveikindama mo-
kinius, prisiminė, kad ,,mokykla 
buvo ta vieta, kur nepaliaudavau 
svajoti“, ir kvietė svajoti ir dabar-
tinius mokytojus. O Anykščių Šv. 
Mato bažnyčios vikaras Raimon-
das Zimka laimino A.Vienuolio 
progimnazijos bendruomenę, sakė, 
jog jam šis rugsėjis yra pirmasis, 
kai nebesimoko, ir kvietė mokinius 
nebūti aukštesniems nei mokyto-
jai. Gero darbo ,,vienuoliečiams“ 
linkėjo ir mokyklos bendruomenės 
pirmininkas Kazys Šapoka.

Šiais mokslo metais A.Vienuolio 
progimnazijoje bus formuojamos 
trys pirmokų klasės. Preliminariais 
duomenimis, į mokyklą 68 pirmo-
kėlius turėjo atvesti 91 aštuntokas.

Tradicinėje pirmojoje Anykš-
čių J.Biliūno gimnazijos mokinių 
pamokoje prie ,,Laimės žiburio“ 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius, sveikindamas gim-
nazistus, vadino juos būsimuoju 
Anykščių elitu. Pasak mero, iš res-
publikinės valdžios vis nuskam-

ba pagyrimo žodžiai Anykščių 
J.Biliūno gimnazijai.

Prie ,,Laimės žiburio“ šventinį 
žodį tarė ir mokyklos direktorė Re-
gina Drūsienė, Anykščių šv.Mato 
parapijos klebonas Petras Baniulis, 
mokyklos bendruomenės pirmi-
ninkė Sonata Veršelienė.

Šiemet gimnaziją turėtų lankyti 
438 mokiniai.

Su naujųjų mokslo metų pra-
džia A.Baranausko pagrindinės 
mokyklos bendruomenę sveikinęs 
Seimo narys Sergejus Jovaiša de-
monstravo humoro jausmą. ,,Nors 
šiandien gera nuotaika, šypsenos 
ir gėlės, yra ir susirūpinusių veidų 
- juk niekas nežino, kaip baigsis 
krepšinio rungtynės tarp Lietuvos 
ir Kanados rinktinių. Susirūpinę ir 

mokytojai, nes jie nežino, kur dėti 
pažadus, kuriuos jiems dalija metų 
metus dėl etatinio apmokėjimo. 
Bet vis tiek bus gerai. Linkiu, kad 
kasmet jūsų vis daugėtų“, - linkėjo 
konservatorius S.Jovaiša. Moky-
klos bendruomenę taip pat sveiki-
no Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė, Anykščių šv.Mato baž-
nyčios klebonas Petras Baniulis. 
Šiemet Anykščių Antano Bara-
nausko pagrindinėje mokykloje 
mokslus pradės 40 pirmokų.

Šventiniai mokslo metų pradžios 
renginiai vyko ir Anykščių miesto 
parke. Jų kulminacija - muzikinės 
grupės ,,Arbata“ koncertas, vykęs 
nuo 14 valandos. 

 -ANYKŠTA

Vieniems liūdna šventė, kitiems - tradicija

Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje šiais mokslo metais mokysis 40 pirmokų.

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos kolektyvas mokslo metų pir-
mąją dieną tradiciškai keliavo prie ,,Laimės žiburio“. 

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, sveikindamas biliū-
niečius, vadino juos būsimuoju Anykščių elitu.

Lietuvos valstybės himną A.Vienuolio progimnazijoje giedojo 
jaunosios daininkės. 


