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KONCERTAS. Rugsėjo 19 d., 
ketvirtadienį, 17:30 val. Koply-
čioje – Pasaulio anykštėnų kūry-
bos centre koncertas „Eduardo 
Morike’s poezija dainose“ (kom-
pozitoriai Hugo Wolf ir Johannes 
Brahms). Solistė Saulė Šerytė, 
pianistas Gustas Raudonius, į lie-
tuvių kalbą išverstus dainų tekstus 
skaitys aktorius Ridas Jasiulionis. 
Renginys nemokamas

SUSITIKIMAS. Turizmo nak-
ties metu, rugsėjo 21 d., šeštadienį, 
19 val. Angelų muziejuje–Sakra-
linio meno centre susitikimas su 
kino režisieriumi, piligrimu Jokūbu 
Viliumi Tūru. Susitikimo metu bus 
rodomas jo sukurtas dokumentinis 
filmas „Sapnuoju, kad einu“, 2013 
metais pelnęs „Sidabrinės gervės“ 
apdovanojimą kaip geriausias metų 
pilnametražis dokumentinis filmas. 
Renginys nemokamas. 

Viršininkas. Naujuoju Anykš-
čių rajono policijos komisariato 
viršininku penkerių metų kaden-
cijai paskirtas Jonas Cicėnas šį 
pirmadienį prisistatė naujajam ko-
lektyvui. Prieš pradėdamas darbą 
Anykščiuose, J.Cicėnas dešimtme-
tį ėjo Visagino savivaldybės poli-
cijos komisaro pareigas.Vadovai 
policijos komisariatuose keičiami, 
vykdant darbuotojų rotacijos reika-
lavimus.

Dovana. Pirmadienį  prasidėjo 
Europos judumo savaitė. Prie šios 
iniciatyvos prisijungė ir Anykščiai. 
Judumo savaitės metu Anykščiuo-
se bus galima nemokamai išsinuo-
moti dviračius. Trečiadienį  nemo-
kamai pasinaudoti dviračiais leis 
,,Nykščio namai“, o ketvirtadienį 
- ,,Dainuvos nuotykių slėnis“.

Bankomatai. Anykščiuose šią 
savaitę rekonstrukcijai uždarius 
Vilniaus gatvėje veikiantį pre-
kybos centrą ,,Norfa“, šalia jo 
laikinai neliks ir dviejų banko-
matų. ,,Swedbank“ pranešė, kad 
bankomatu bus galima naudotis 
tik J.Biliūno gatvėje veikiančia-
me banko padalinyje. ,,Luminor“ 
bankas klientams patarė naudo-
tis kitais Anykščiuose veikiančių 
bankų bankomatais.

„Vaižgantinės“ su garbiuoju svečiu, geru oru ir 
įvairiomis atrakcijomis Vytautas BAGDONAS 

Šį šeštadienį, rugsėjo 14-ąją, Svėdasų seniūnijos Malaišių kai-
me vyko tradicinis respublikinis renginys – jau vienuoliktosios 
„Vaižgantinės“. Į  Vaižganto metams ir lietuvių literatūros klasi-
ko, visuomenės veikėjo kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto 150-
osioms gimimo metinėms skirtą renginį, kurį, padedant Anykščių 
kultūros centrui, prisidedant rėmėjams (informacinis rėmėjas 
buvo ir „Anykštos“ leidinių grupė) organizavo Svėdasų seniūni-
ja, Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius, Svėdasų krašto 
(Vaižganto) muziejus ir asociacija Vaižgantiečių klubas „Pragie-
drulys“, tiesiog „plaukte suplaukė“ minios žmonių. 

Malaišiuose per šiųmetines „Vaižgantines“ buvo vainikuotas 
aštuonioliktasis Vaižganto premijos laureatas, muziejininkas, 
žurnalistas, poetas Alfas Pakėnas. 4 psl.

Anykščių šilelyje kertami medžiai
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt
Anykščių šileyje šį rudenį pra-

dėti kirsti medžiai - 62,1 ha plote 
miškininkai iškirs 297 kub. m li-
kvidinės medienos. Medžiai ker-
tami Valstybinių miškų urėdijos 
Anykščių regioninio padalinio 
Pavarių girininkijoje, Anykš-
čių kraštovaizdžio draustinio 
teritorijoje. Anot miškininkų, 
Anykščių šilelyje medžiai ker-
tami suderinus su Valstybinių 
miškų urėdijos Miško apsaugos 
ir Gamtos apsaugos, gamtotvar-
kos, rekreacijos ir medžioklės 
skyriais, taip pat Anykščių regi-
oninio parko direkcija. 

Asociacijos ,,Gyvas miškas“ 
aktyvistai teigia, kad žinia apie 
poeto Antano Baranausko ap-
dainuotame Anykščių šilelyje 
kertamus medžius žmones ne 
tik nustebino - dėl šių kirtimų 
jau kilo pasipiktinimo banga.

Atvyko Seimo Pirmininkas

Sulaukta ir garbingo svečio – Lie-
tuvos Respublikos Seimo Pirmininko 
Viktoro Pranckiečio, kuris, lydimas 
anykštėno, Seimo nario Antano Bau-
ros, pirmiausia užsuko į Kunigiškių 
kaime daugiau kaip tris dešimtmečius 
veikiantį Svėdasų krašto (Vaižganto) 
muziejų. Čia svečią ir jį lydinčius 
asmenis sutiko Kunigiškių kaimo 
šviesuolė, buvusi mokytoja Alma 

Kuolienė.
Muziejuje Parlamento Pirmininkas 

susitiko ir su Anykščių rajono vice-
meru Dainiumi Žiogeliu, pabendravo 
su daugeliu žmonių, užsukusių prieš 
„Vaižgantines“ į muziejų. 

Lietuvos Respublikos Seimo Pir-
mininko nekantriai laukta Vaižganto 
Tėviškėje – rašytojo gimtuosiuose 
Malaišiuose. 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Anykščių regioninio padalinio vadovė Monika Sirgėdienė teigia, kad 
Anykščių šilelyje medžiai kertami ir dėl to, kad kai kurie jų kelia pavojų žmonėms. 3 psl.

Buvęs Bogotos 
meras 
Anykščiuose 
pristatys filmą 
apie mamą

2 psl. 2 psl.

Savivaldybė 
tęsia 
bendradarbiavimą 
su kinais

Negali būti miestas parke
Ričardas SARGŪNAS, 

Anykščių rajono tarybos na-
rys, ,,darbietis“:

„... Nežinia, kokiais motyvais 
Anykščių miestas įtrauktas į 
regioninį parką...“

3 psl.

Anykštėnai 
turėjo progą 
pasigrožėti 
kolekciniais 
automobiliais

8 psl.
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spektrasBuvęs Bogotos meras Anykščiuose pristatys 
filmą apie mamą

Po Lietuvą su nauju italų režisieriaus Sandro Bozzolo doku-
mentiniu filmu „Nijolė“ keliaujantis Kolumbijos politikas, filoso-
fas ir matematikas Antanas Mockus sako, kad jam labai svarbu 
filmą apie mamą, Kolumbijos menininkę Nijolę Šivickas parodyti 
Anykščiuose. Mūsų mieste gydytoju dirbo Nijolės tėtis, Antano 
Mockaus senelis Antanas Šivickas. Anykščiuose, drauge su mama, 
jie aplankė 2017-aisiais, kai kino juosta dar tik buvo sukama.

Į Anykščius filmas atkeliauja 
tuojau pat po premjeros Vilniuje 
– rugsėjo 20 dieną. „Visada jau-
čiau, kad ši istorija daugiau nei 
tobula. Įvyko tiek daug atsitik-
tinumų, o jos pradžia ir pabaiga 
susijungė į dvidešimties metų 
ratą, iš kurio turbūt man jau ne-
pavyks ištrūkti“, – sako kino re-
žisierius, italas Sandro Bozzolo. 
Praėjusiais metais į gyvenimą jis 
paleido dokumentinį filmą „Ni-
jolė“, kuriame subtiliai atskleidė 
ekscentriškojo Kolumbijos po-
litiko, lietuvio Antano Mockaus 
ir jo mamos, menininkės Nijolės 
Šivickas ryšį.

Tarptautinė filmo premjera įvy-
ko praėjusių metų rudenį prestiži-
niame Leipcigo dokumentinių ir 
animacinių filmų festivalyje. Pir-
mieji Lietuvos žiūrovai filmą pa-
matys rugsėjo 19 dieną Vilniaus 
dokumentinių filmų festivalyje. 
Pristatyti jo į Lietuvą  atvyksta 
režisierius Sandro Bozzolo, ko-

lumbietė, scenarijaus bendraau-
torė Maria Cecilia Reyes ir pats 
Antanas Mockus. Pagrindinė 
filmo herojė iškeliavo Anapus, 
eidama 97-uosius metus, 2018 
metais, vos tik kino juosta buvo 
baigta filmuoti.

Filmo „Nijolė“ kūrybinė kelio-
nė prasidėjo nuo Kauno. Sandro 
Bozzolo, anuomet programos 
„Erasmus“ studentas, čia pirmą 
kartą išgirdo Antano Mockaus 
pavardę. Ją ištarė Laisvės alėjo-
je sutiktas kolumbietis studentas, 
atvykęs pamatyti šalies, iš kurios 
yra kilęs jo mėgstamas Kolum-
bijos politikas, Bogotos meras, 
filosofas ir matematikas. Netru-
kus Sandro pats atsidūrė Bogoto-
je, Mockų šeimos namuose. Čia 
užsimezgė itin gilūs ir, kaip sako 
režisierius, asmeniški santykiai 
su Antanu Mockumi ir jo mama 
Nijole.

„Šeimai nebuvo lengva įsileisti 
į savo asmeninį, ramų gyvenimą 

pašalinį žmogų su kamera. Anta-
no mama Nijolė savo privatumą 
gynė visą gyvenimą, todėl filma-
vimo komanda buvo labai maža 
– tik aš ir Maria Cecilia“, – pasa-
koja režisierius Sandro Bozzolo, 
filmo scenarijų rašęs kartu su ko-
lumbiete Maria Cecilia Reyes.

Dokumentinio filmo „Nijolė“ 
peržiūra ir susitikimas su kū-

rybine komanda Anykščiuose 
– rugsėjo 21 dieną (šeštadienį), 
17 valandą  „Kino namų“ sa-
lėje, Anykščių kultūros centre, 
A.Baranausko a.2. 

Filmo pristatyme dalyvaus An-
tanas Mockus, režisierius Sandro 
Bozzolo ir bendraautorė Maria 
Cecilia Reyes.

-ANykštA

Nijolė Šivickas su sūnumi Antanu Mockumi prieš keletą metų 
lankėsi Anykščiuose. 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose bus įrengta dešimt nemokamo 
interneto zonų Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą ,,Wi-
Fi4EU“, Anykščių rajono savivaldybė atrinko dešimt vietovių, 
kuriose veiks nemokamas belaidis internetas.

Nemokamu belaidžiu interne-
tu bus galima naudotis Anykščių 
miesto parko teritorijoje, senojo 
dvaro teritorijoje, šalia Anykščių 
menų inkubatoriaus - menų studi-
jos, renginių erdvėje prie Vorutos 
piliakalnio, Antano Baranausko 
aikštėje, Siaurojo geležinkelio 
muziejaus teritorijoje, Arklio mu-
ziejuje, Anykščių miesto kempin-
go teritorijoje kairiajame Švento-
sios upės take.

Nemokamas belaidis interne-
tas taip pat veiks Anykščiuose, 
Muziejaus gatvėje, šalia anks-
čiau buvusio Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro.

Kas teiks nemokamo bevielio 
ryšio paslaugą, turėtų paaiškėti 
dar šį mėnesį - Anykščių rajono 
savivaldybė jau paskelbė šios pa-
slaugos viešąjį pirkimą.

Anykščiai praėjusių metų pa-
baigoje pateko tarp 20-ties Lie-

tuvos savivaldybių, kurioms 
skiriama 15 000 Eur belaidžio 
interneto zonoms miesto erdvėse 
įrengti. 

 Projektu „WiFi4EU“ siekia-
ma, kad visi Europos gyventojai 
ir svečiai viešosiose vietose – 
parkuose, aikštėse, visuomeni-
niuose pastatuose, bibliotekose, 
sveikatos centruose, muziejuose 
ir kt. – galėtų naudotis nemoka-
mu kokybišku belaidžio interne-
to ryšiu.

Pagal numatytus įpareigojimus 
WiFi ryšio tiekėjui, nemokamos 
belaidžio interneto zonos turėtų 

pradėti veikti  per šešis mėnesius 
nuo paslaugų teikimo sutarties 
pasirašymo.

Šiuo metu nemokamu bevie-
liu internetu galima pasinaudoti 
Anykščiuose, Antano Baranaus-
ko aikštėje, šalia turizmo infor-
maciją teikiančio kiosko, bei 
prie Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešosios bibliotekos. Nemoka-
mo bevielio interneto paslaugas 
teikia ir daugelis vietos viešojo 
maitinimo įstaigų, tačiau prie 
interneto dažniausiai gali jungtis 
tik jų klientai, susižinoję slapta-
žodžius.

Savivaldybė tęsia bendradarbiavimą su 
kinais

Anykščių rajono savivaldybė skelbia tęsianti bendradarbiavi-
mą su Kinijos Pengžou miestu ir jau dėlioja konkrečius draugys-
tės su kinais planus.

Anykščių rajono savivaldybės 
specialistė ryšiams su visuome-
ne Silvija Sakevičiūtė sakė, kad 
Pengžou mieste šį pusmetį bai-
giamas įrengti stendas, kuriame 
bus pristatomas Anykščių kraš-
tas. Šiame Kinijos mieste yra 
įrengtas paviljonas, kuriame pri-
statomi visi miestai-partneriai.

,,Pastaraisiais metais auga Ki-
nijos turistų susidomėjimas Bal-
tijos šalimis, Lietuva. Gegužės 
mėnesį VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ 
Lietuvos turizmo galimybes pri-
statė turizmo parodoje „ITB Chi-
na“ Šanchajuje. Jau yra pareng-
tas turistinis bendras Lietuvos, 
Latvijos, Estijos žemėlapis kinų 
kalba. Mums ypač džiugu, kad 

viena iš 30 Baltijos šalis jungian-
čio žemėlapio nuorodų yra skirta 
Anykščiams. Turime bendradar-
biavimo planų su atvykstamojo 
turizmo iš Kinijos organizatoriais 
Lietuvoje", - sakė S.Sakevičiūtė.

Anykščių rajono savivaldybė 
taip pat puoselėja mintį, kad An-
tano Baranausko poema „Anykš-
čių šilelis“ būtų išversta į kinų 
kalbą. 

,,Užmezgėme ryšius su kultū-
ros atašė Kinijoje Tomu Ivanaus-
ku ir ieškome galimybių įgyven-
dinti šį sumanymą“, - informavo 
savivaldybės specialistė ryšiams 
su visuomene S.Sakevičiūtė.

Balandžio mėnesį anykštėnai 
Robertas Matiukas ir Valdas Pe-

legrimas Pengžou miesto kvieti-
mu viešėjo Kinijoje ir dalyvavo 
menininkų dirbtuvėse. Po šios 
kelionės šiuo metu derinami ko-
plytstulpio, kuris lietuviškais 
akcentais papuoš vieną iš Peng-
žou miesto parkų, projektavimo 
darbai.

Priminsime, kad bendardarbia-
vimo ryšius su Kinijos Pengžou 
miestu pernai užmezgė nušalin-
tasis Anykščių rajono meras Kęs-
tutis Tubis. Pernai liepą K.Tubis 
kartu su laikinai Anykščių turiz-
mo ir verslo informacijos centro 
direktorės pareigas atliekančia 
Kristina Beinoryte lankėsi Peng-
žou mieste ir ten pasirašė ketinimų 
bendradarbiauti protokolą. Gruo-
dį  kinai patys atvyko į Anykščius 
ir čia su Anykščių rajono savival-
dybe  pasirašė memorandumą dėl 
bendradarbiavimo.

Bendardarbiavimo ryšius 
su Kinijos Pengžou miestu 
pernai užmezgė nušalinta-
sis Anykščių rajono meras 
Kęstutis Tubis.

Holokaustas. Aukšto rango 
Jungtinių Valstijų diplomatė pir-
madienį perspėjo, kad prie Holo-
kausto prisidėjusių asmenų šlovi-
nimas Lietuvoje kenkia valstybės 
reputacijai ir tikrųjų didvyrių at-
minimui bei skatina antisemitiz-
mą. JAV Valstybės departamento 
pasiuntinė Holokausto klausimais 
Cherrie Daniels pabrėžė, kad 
daugybė lietuvių didvyrių paver-
tė Lietuvą išdidžia demokratine 
šalimi, tačiau ji taip pat atkreipė 
dėmesį, kad „kiekviena šalis turi 
savų tamsių momentų“. „Susidū-
rus su sudėtingais praeities klau-
simais svarbu objektyviai svars-
tyti istorinių veikėjų veiksmus, 
kad būtų nustatytas jų veiksmų 
poveikis – tiek teigiamas, tiek 
neigiamas“, – tviteryje parašė 
diplomatė. Ji paragino rimtai pri-
imti Tarptautinės komisijos nacių 
ir sovietinio okupacinių režimų 
nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 
išvadas. „Tų, kieno veiksmai tie-
siogiai vedė prie tūkstančių nekal-
tų žmonių persekiojimo ir nužu-
dymo per Holokaustą, šlovinimas 
kuria susiskaldymą, leisdamas 
įsigalėti dezinformacijai, skatin-
damas antisemitizmą ir temdyda-
mas Lietuvos tarptautinę reputaci-
ją“, – rašo Ch. Daniels. „Be to, tai 
atima garbę iš didvyrių, iš tikrųjų 
atstovaujančių Lietuvos narsiai 
dvasiai“, – pridūrė ji. JAV diplo-
matė savo įrašuose jokių pavar-
džių ir konkrečių įvykių neminė-
jo, bet Lietuvoje pastaruoju metu 
daug dėmesio sulaukia diskusijos 
dėl karininko Jono Noreikos įam-
žinimo Lietuvoje. Vilniaus miesto 
mero Remigijaus Šimašiaus nu-
rodymu liepos mėnesį Vilniaus 
centre nuo bibliotekos nuimta 
lenta J. Noreikai, bet šį mėnesį ji 
vėl pakabinta. Atminimo įamži-
nimo kritikai pabrėžia, kad būda-
mas Šiaulių apskrities viršininku 
J. Noreika 1941 metais pasirašė 
raštus dėl žydų perkėlimo į getą 
ir turto nusavinimo. Beveik visi 
žydai vėliau buvo nužudyti per 
Holokaustą. 

Tiria. Krašto apsaugos minis-
terija (KAM) tiria žvalgybininko 
elgesį ir gaisro Trakų rajone, Len-
tvaryje, aplinkybes. Sekmadienį 
Lentvaryje degė du angarai, juos 
gesino gausios ugniagesių pajė-
gos. Žmonės per gaisrą nenuken-
tėjo. Kaip skelbia portalas delfi.lt, 
gaisro metu prie fotografo priėjęs 
vyras parodė Antrojo operatyvinių 
tarnybų departamento prie Krašto 
apsaugos ministerijos pažymėji-
mą ir pareikalavo nefotografuoti 
gatvėje esančių automobilių bei 
gaisravietės. Paklausus, ką čia 
veikia karinė kontržvalgyba, atsa-
kė: „Atsakys prokuroras“. Minis-
terija aiškinasi įvykio aplinkybes. 
„Informuojame, kad vakar gaisre 
nukentėjo ir Antrojo operatyvinių 
tarnybų departamento prie Krašto 
apsaugos ministerijos darbuotojo 
asmeninis turtas, dėl to vykstant 
gaisro likvidavimo operacijai 
buvo emocionaliai reaguota į si-
tuaciją bei prašoma gerbti nuken-
tėjusių privatumą“, – pirmadienį 
BNS atsiųstame pranešime sakė 
ministerijos atstovė Asta Galdi-
kaitė. Pranešime teigiama, kad 
ministerija apgailestauja dėl įvy-
kio, vyksta šio incidento tyrimas. 
„Tyrimas vyksta dėl visų įvykio 
aplinkybių“, – pabrėžė ministeri-
jos atstovė.

-BNS
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komentarai

SITUACIJA

komentarai Būti ar nebūti Anykščių nacionaliniam parkui?
Anykščių rajono savivaldybės vadovai prakalbo apie siekius 

vietoje šiuo metu veikiančio Anykščių regioninio parko įkurti 
Anykščių nacionalinį parką. ,,Anykšta“ teiravosi pašnekovų, 
kiek tokie norai realūs ir ką nacionalinio parko statusas duotų 
anykštėnams.

Įsteigti 
nacionalinį 
parką nelabai 
realu

Antanas BAURA, Seimo na-
rys, ,,valstietis“:

- Kiek turiu informacijos iš 
Anykščių regioninio parko di-
rektoriaus Kęstučio Šerepkos, 

Anykščių nacionalinis parkas yra 
nelabai įgyvendinamas projek-
tas. Nacionalinio parko įkūrimas 
esamoje bazėje yra žymiai len-
gvesnis, negu to darinio darymas 
plikoje vietoje. Turime labai gerą 
pavyzdį - prieš kelerius metus 
buvo norima įkurti Suvalkijos na-
cionalinį parką. Su kokiu įvairių 
interesų grupių pasipriešinimu 
susidūrė parko įsteigimo inicia-
torė Aplinkos ministerija.

Nacionalinis parkas yra ku-
riamas atsižvelgiant į daugelį 
aplinkybių. Viena iš jų - parke 
turi atsispindėti to regiono auten-
tiškumas. Turint galvoje, kad jau 
veikia Aukštaitijos nacionalinis 
parkas, tikimybė, kad anykštėnai 
turėtų dar vieną nacionalinį par-
ką, yra labai menka.

Aplinkos ministras, naujas 
žmogus, galbūt dar tiesiai šviesiai 
dėl Anykščių nacionalinio parko 
įsteigimo negalėjo pasakyti savo 
vertinimų. Kiek žinau, Anykš-
čių regioninio parko direktorius 

K.Šerepka kalbėjosi su kitų par-
kų steigimo autoriais, gamtosau-
gininkais ir buvo paaiškinta, kad 
įsteigti Anykščių nacionalinį par-
ką yra nelabai realu.

Šita valdžia 
pridarė daug 
nesąmonių

Saulius RASALAS, Anykščių 
rajono tarybos narys, libera-
las:

- Manau, kad įsteigus Anykščių 
nacionalinį parką, gyventojams 
nuo to niekas nepasikeistų. Kalbu 
apie apribojimus. Koks bebūtų 

parkas, regioninis ar landšaftinis, 
tam tikrų reikalavimų yra.

Anykščiams turint nacionalinį 
parką, būtų didesnė reklama.

Šita gera valdžia daug nesąmo-
nių pridarė su urėdijomis, o dabar 
kitas tos valdžios planas - kažką 
padaryti ir su regioniniais parkais. 
Labai sunkiai įsivaizduoju, kaip, 
sujungus kokius keturis regioni-
nius parkus, galėtų tas pats ,,rein-
džeris“ prižiūrėti situaciją kur 
nors prie Užugirio, Biržų pusėje. 
Sunkiai įsivaizduoju, kad vienas 
parkas galėtų septynis apžvalgos 
bokštus administruoti.

Optimizavimas kirstų per ko-
kybę garantuotai.

Jeigu būtų įsteigtas Anykščių 
nacionalinis parkas ir pavyktų 
išsaugoti regioninio parko direk-
ciją, pervadintą į nacionalinę, tai 
būtų netgi ir gerai.

Negali būti 
miestas parke

Ričardas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
,,darbietis“:

- Palaikyčiau Anykščių nacio-

nalinio parko idėją su viena saly-
ga. Anykščių miesto teritorija  tu-
rėtų būti ,,išjungta“ iš regioninio 
parko. Čia seniai keliamas klau-
simas. Buvo atvažiavusi komi-
sija, Seimo Aplinkos komitetas. 
Visi žiūrėjo, svarstė. Nežinia, ko-
kiais motyvais Anykščių miestas 
įtrauktas į regioninį parką. Aš įsi-
vaizduoju, kad jei yra parkas, tai 
ir yra parkas, negali būti miestas 
parke. Tuomet kyla apribojimai 
statyboms, miesto plėtrai ir vys-
tymuisi. Ir visai nesvarbu, kaip 
tas parkas būtų pavadintas - ra-
joniniu ar nacionaliniu, iš jo iš-
braukus Anykščių miestą, parko 
esmė būtų visai kita.

-ANykštA

Anykščių šilelyje kertami medžiai

(Atkelta iš 1 psl.)

Medžius kerta turistų 
lankomose vietose

VĮ Valstybinių miškų urėdijos 
Anykščių regioninio padalinio 
vadovė Monika Sirgėdienė tiki-
na, kad medžius Anykščių šile-
lyje nuspręta kirsti siekiant pa-
gerinti miško sanitarinę būklę.

,,Kirtimai bus vykdomi II 
miškų grupės miškuose. Pla-
nuojamų sanitarinių kirtimų 
tikslas – pašalinti pavojingus 
medžius ir pagerinti miškų sa-
nitarinę būklę prie Anykščių ši-
lelyje esančių lankomų objektų, 
pėsčiųjų-dviračių ir Šventosios 
pažintinio takų“, – sakė M. Sir-
gėdienė.

Kaip teigia Valstybinių miškų 
urėdija, Anykščių šilelyje me-
džius iškirsti  planuojama kuo 

skubiau. 
Tikinama, kad kirtimai vyks 

laikantis nustatytų gamtosaugi-
nių reikalavimų.  

Miškininkams daugiau 
darbo nei naudos

Medžiai saugomame Anykščių 
šilelyje bus kertami su Anykščių 
regioninio parko direkcijos pa-
laiminimu. Jos direktorius Kęs-
tutis Šerepka ,,Anykštą“ tikino, 
kad Anykščių šilelyje bus kerta-
mi tik tokie medžiai, kurie yra 
nudžiūvę.

,,Jie kelia pavojų, gali užkris-
ti ant lankytojų. Tai yra nor-
malus procesas. Nukertama po 
vieną kitą medį. Niekas jokio 
plyno kirtimo nedaro“, - sakė 
K.Šerepka.

Rugsėjo 11-ąją dviračių taku 
važiavęs K.Šerepka  pasakojo 
matęs, kokie medžiai yra pjau-
nami.

,,Nupjautos sausos eglės, ku-
rios yra be žievės, o jų spygliai 
seniai nubyrėję. Sausi baltalks-
niai šalinami. Tikrai čia nėra 
Anykščių šileliui jokio pavojaus, 
medžiai nupjauti tik kur ne kur“, 
- pastebėjo K.Šerepka.

Anykščių regioninio parko di-
rektorius K.Šerepka aiškino, kad 
sanitariniai miško kirtimai miš-
kininkams naudos duoda mažai.

,,Sausi medžiai tinkami mal-
koms. Mediena supjaustyta po 
2 - 3 metrus. Čia praktiškai dau-
giau darbo, reikia sutvarkyti te-
ritorijas“, - aiškino K.Šerepka.

Anot K.Šerepkos, Anykščių 
šilelis yra paprastas kraštovaiz-
džio draustinis, antros grupės 
miškas, kaip ir visi kiti krašto-
vaizdžio draustiniai.

,,Tokie kirtimai vyksta pasto-
viai. Įstatymai tai leidžia dary-
ti. Čia ne rezervatas“, - ramino 
K.Šerepka.

Kirtimai - ne pati geriausia 
išeitis

Bet už Lietuvos miškų išsau-
gojimą kovojančios asociacijos 
,,Gyvas miškas“ aktyvistė Moni-
ka Peldavičiūtė ,,Anykštai“ sakė 
medžių kirtimus Anykščių šilelio 
draustinyje vertinanti labai dvi-
prasmiškai.

,,Teigiama, jog kirtimų tiks-
las pagerinti miško sanitarinę 
būklę, kitaip sakant, tikriausiai 
miškininkai išsigando siautėjan-
čių kinivarpų (t.y žievėgraužio 
tipografo). Šiuo metu dėl besi-
keičiančio klimato ir ūkininkavi-
mo klaidų jie yra itin suaktyvėję 
mūsų eglynuose, tačiau, deja, 
sanitariniai kirtimai nėra pati 
geriausia išeitis. Šiuo atveju, kir-
timai dažnai tampa netgi pačia 
kinivarpų plitimo priežastimi ir 
taip mes patenkame į užburtą, 
niekad nesibaigiantį pasekmių ir 
priežasčių ratą. Gamta yra pro-
tingesnė nei mums atrodo, ji pati 
kuo puikiausiai gali susitvarkyti, 
jei tik suprantame jos dėsnius ir 
nepažeidžiame natūralios ekosis-
temos. 

Mokslininkai teigia, jog sanita-
riniai (pažeistų medžių) kirtimai 
toli gražu nepagerina sanitarinės 
situacijos miškuose, kadangi ne-
užtikrina tinkamo kenkėjų popu-
liacijos augimo valdymo. Kenkė-
jų populiacija sumažėja natūraliai 
ir nesikišant žmogui.

Nupjovus ir pašalinus kini-
varpų apniktus medžius, yra su-
trikdomas populiacijos augimą 
natūraliai stabdančių organizmų 
vystymasis, tai yra miške nebe-
siveisia kiti organizmai, kurie 
galėtų natūraliai kovoti ir neleisti 
veistis kenkėjams. Taip sudaro-
mos puikios sąlygos ir vėl veistis 
ir plisti kenkėjams. Taip pat yra 
pastebėta, jog šių kenkėjų pliti-
mas sumažėja, pagerėjus miško 

drėgmės režimui, tačiau vykdant 
kirtimus, priešingai, miškas sau-
sėja. 

Taigi žmogaus nesikišimą į 
ekosistemą vertiname kaip efek-
tyvesnį būdą nei pažeistų me-
dynų tvarkymą. Mokslininkai 
atliko stebėjimus Plokštinės ar 
Ažvinčių rezervatuose, kuriuose 
daug kur vyrauja eglės ir žmogus 
nesikiša į natūralius procesus, 
miškas dėl žievėgraužio tipogra-
fo neišnyko ir stebimas puikus jo 
savaiminis atsikūrimas“, - sakė 
M.Peldavičiūtė.

Asociacijos ,,Gyvas miškas“ 
aktyvistė M.Peldavičiūtė mano, 
kad miškininkams laikas keistis 
bei atsigręžti į gamtos saugotojų 
išsakomus argumentus.

,,Žmonės yra nustebę ir pa-
sipiktinę matydami kirtimus 
Anykščių šilelyje. Anykščių šile-
lio kraštovaizdžio draustinis yra 
įsteigtas norint apsaugoti raiškų 
šios vietos kraštovaizdį, tačiau 
kyla natūralus klausimas, kas 

labiau kenkia kraštovaizdžiui - 
kinivarpos ar kirtimai? Panašu, 
jog jei ne klimato kaita, tai mes 
patys greičiau sunaikinsime savo 
gražiausias vietoves dėl miški-
ninkų nenoro keistis ir girdėti 
gamtininkų argumentus“, - teigė 
M.Peldavičiūtė.

 Sieks išaugoti Šimonių girią 

Beje, asociacija ,,Gyvas miš-
kas“ susirūpinusi ne tik Anykščių 
šilelio ateitimi. Šimonių girios 
gyventojai susibūrė į iniciatyvinę 
grupę, kurios tikslas - išsaugoti 
Šimonių girią nuo plynųjų kirti-
mų, padaryti ją kurortinio Anykš-
čių miesto tęsiniu. 

,,Labonoro ir kitos girios jau 
išdarkytos plynųjų kirtimų. Siū-
lome Šimonių girioje kurti rekre-
acinį, sveikatingumo, pažintinį 
verslą, nes jis tvaresnis nei vien-
kartinis plynasis kirtimas, gali-
mas 1-2 kartus per 100 metų“, - 
siūlo M.Peldavičiūtė.

Asociacijos ,,Gyvas miškas“ aktyvistė Monika Peldavičiūtė įsiti-
kinusi, kad miškininkams laikas keisti savo požiūrį ir įsiklausyti, 
ką sako gamtos išsaugojimo šalininkai.

Anykščių regioninio parko 
direktorius Kęstutis Šerepka 
aiškina, kad įstatymai kirs-
ti medžius Anykščių šileyje 
leidžia.
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„Vaižgantinės“ su garbiuoju svečiu, geru oru ir 
įvairiomis atrakcijomis

(Atkelta iš 1 psl.)

Pirmiausia, kaip ir dera, garbingą 
svečią pasitiko „Vaižgantinių“ orga-
nizatoriai: Anykščių kultūros centro 
Vaitkūnų skyriaus padalinio vadovė 
Aldona Bagdonienė, muziejinin-
kas, asociacijos Vaižgantiečių klubo 
„Pragiedrulys“ pirmininkas Vytautas 
Bagdonas, Seimo narys Sergejus Jo-
vaiša, iš įvairių šalies vietų susirinkę 
Vaižganto kūrybos gerbėjai. Daugelis 
skubėjo spausti ranką svečiui, linkė-
jo stiprybės, nepasiduoti neteisėtam 
puldinėjimui, intrigoms, tvirtino jį 
gerbiantys, palaikantys. Skubėdamas 
į renginio vietą, svečias spėjo pasido-
mėti prieš 30 metų, minint Juozo Tu-
mo-Vaižganto 120-ųjų metinių proga 
pasodintos 120 liepų alėjos istorija, 
Tumų sodybos likimu, Vaižganto pa-
minklu... 

Anykštėnas režisierius 
įsikūnijo į Vaižganto vaidmenį

Kartu su visais Seimo Pirmininkas 
nuoširdžiai plojo Anykščių kultūros 
centro etnografinio ansamblio „Va-
laukis“ dainininkėms, žiūrėjo Kupiš-
kio kultūros centro Unės Babickaitės 
teatro parodytą spektaklį – Kosto 
Ostrausko pjesę „Vaižgantas“, kur 
pagrindinį Juozo Tumo-Vaižganto 
vaidmenį atliko Anykščių kultūros 
centro režisierius Jonas Buziliaus-
kas. Ne kartą svečią privertė šypsotis 
spektaklyje suvaidintos juokingos si-
tuacijos iš Vaižganto gyvenimo. Sve-
čias žavėjosi artistų pasirodymu, pri-
pažino, kad „suvaidintas Vaižgantas 
beveik niekuo nesiskyrė nuo tikrojo 
Vaižganto, nebent tik tuo, kad Juozo 
Tumo-Vaižganto plaukai buvo žili...“

Renginyje Vaižganto publicistiką 

skaitė, rašytojo mintis apie politiką 
labai išraiškingai perteikė iš Svėdasų 
krašto kilęs nuolatinis ,,Vaižgantinių 
dalyvis, Lietuvos nusipelnęs artis-
tas, Anykščių rajono Garbės pilietis 
Ferdinandas Jakšys. Vingriomis me-
lodijomis džiugino saksofonininkas, 
Lietuvos nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureatas prof. Petras 
Vyšniauskas.

Apdovanojimų „lietus“ 
Per „Vaižgantines“ buvo pagerbtas 

aštuonioliktosios respublikinės lite-
ratūrinės Vaižganto premijos laurea-
tas, muziejininkas, poetas, Vaižganto 
kūrybos puoselėtojas Alfas Pakėnas, 
kurį pasveikino, diplomą, atminimo 
medalį ir, žinoma, gėlių įteikė Lie-
tuvos rašytojų sąjungos pirmininkė 
Birutė Jonuškaitė, rašytoja, trečiosios 
Vaižganto premijos laureatė Gintarė 
Adomaitytė ir Nacionalinės žurna-
listų kūrėjų asociacijos pirmininko 
pavaduotojas Jonas Staselis.

Pasveikinęs ir savo Padėką bei 
asmeninę dovaną įteikęs Seimo Pir-
mininkas Viktoras Pranckietis pasi-
džiaugė nuveiktais laureato darbais, 
Vaižganto atminimo puoselėjimu, jo 
surinktu  gausiu kūrybiniu palikimu, 
atviru visiems. Anykščių rajono savi-
valdybės vicemeras Dainius Žiogelis 
kartu su mero Sigučio Obelevičiaus 
sveikinimu įteikė laureatui ir medi-
nį angelą, kaip Anykščių – „angelų 
miesto“ - simbolį. Papasakojęs apie 
savo kūrybinius darbus, spaudai pa-
ruoštas tris knygas apie Vaižgantą, 
kurioms kol kas nepasisekė gauti fi-
nansavimo, priminęs susirinkusiems 
kai kuriuos Juozo Tumo-Vaižganto 
vaikystės faktus, poetas buvo pa-
sodintas į specialų tautodailininko 
Aleksandro Tarabildos sukurtą „Vaiž-
gantinių“ krėslą. Svėdasiškiai pager-
bė Alfą Pakėną ąžuolo lapų vainiku. 

Laikinai einantis seniūno pareigas 
Rolandas Pajarskas paskelbė šiųme-
tinio, jau vienuoliktosios Vaižganto 
mažosios premijos „Už nuopelnus 
Svėdasų kraštui“ laureato pavardę. 
Tokio garbingo įvertinimo susilaukė 
kone 25 metus seniūnu išdirbęs, su 
svėdasiškiais dalijęsis džiaugsmais 
ir rūpesčiais, neseniai išėjęs į užtar-
nautą poilsį Valentinas Neniškis. O 
ketvirtoji Vaižganto giminaičio ku-
nigo Aleksandro Papučkos vardo 
„Meilės ir gerumo“ premija, įsteigta 
taip pat Vaižganto giminaičio, Svėda-
siškių draugijos Garbės pirmininko 
Algimanto Indriūno, atiteko Svėdasų 
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos 
auklėtinei, mokslo pirmūnei, literatei, 

aktyviai visuomenininkei Živilei Pe-
čiulytei. Šie laureatai taip pat sulaukė 
sveikinimų.      

Pakviestas tarti sveikinimo žodį, 
profesorius Viktoras Pranckietis kal-
bėjo trumpai, aiškiai ir dalykiškai, 
pabrėždamas Vaižganto gerąsias sa-
vybes: jis sugebėdavo išklausyti ir 
vertinti žmones, būti tolerantiškas 
kitų nuomonei, mokėjo atjausti, pa-
dėti, spinduliuodavo gerumą ir meilę. 
Garbingasis svečias linkėjo „visiems 
prisiliesti prie Vaižganto ir būti jo da-
limi...“

Seimo Pirmininkas Padėkos raš-
tus įteikė iškiliems Svėdasų krašto 
žmonėms: savo buvusiam dėstyto-
jui, ilgamečiam tuometinės Lietuvos 
žemės ūkio akademijos docentui, dr. 
Gvidui Kazlauskui ir UAB „Alauša“ 
generaliniam direktoriui, kultūros 
mecenatui Algimantui Čaplinskui. 
Neliko be dovanų ir pats „Vaižganti-
nių“ svečias. Renginio organizatorių 
vardu etnografinio ansamblio „Valau-
kis“ moterys jam įteikė svėdasiškės 
Vandos Mikšienės iškeptą naminės 
duonos kepalą. Žodžio „kišenėje ne-
ieškantis“ Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis, įteikdamas albumą 
apie kryždirbystę, pajuokavo, kad to-
kia knyga turi atitinkamą prasmę, kai 
Seimo Pirmininką „savi ant kryžiaus 
kala...“ O kai šių eilučių autorius  pa-
dovanojo Parlamento Pirmininkui 
savo vaižgantiškos tematikos knygų, 
pastarasis irgi atsidėkojo dovana, pa-
linkėjęs ir toliau rašyti, įteikė rašalinį 
plunksnakotį. Beje, panašių dovanų 
Seimo Pirmininkas įteikė ne vienam 

„Vaižgantinių“ dalyviui.
Su padėkomis, dovanomis atskubė-

jo ir anykštėnai Seimo nariai Antanas 
Baura bei Sergėjus Jovaiša, kurie gra-
žiai pagerbė vieną iš „Vaižgantinių“ 
organizatorių, kultūros darbuotoją 
Aldoną Bagdonienę, Kunigiškių se-
niūnaitį, aktyvų visuomenininką Pra-
ną Maišelį, ūkininką, kultūros rėmėją 
Gintarą Šinkūną. Vicemeras Dainius 
Žiogelis mero Sigučio Obelevičiaus 
Padėkas įteikė muziejininkui Vytau-
tui Bagdonui, buvusiai mokytojai, 
Svėdasų krašto šviesuolei Irenai Guo-
bienei, Svėdasiškių draugijos „Alau-
šas“ Garbės pirmininkui Algimantui 
Indriūnui. O Rokiškio krašto ūkinin-
kas Vytautas Šlikas, kaip ir per kie-
kvienas „Vaižgantines“, padedamas 
savo bičiulio, anykštėno rašytojo, 
antrosios Vaižganto premijos laureato 
Rimanto Vanago,  nemažam būriui 
šventės dalyvių įteikė įspūdingo dy-
džio duonos kepalus...

Skulptūros, paveikslai, 
fotografijų galerija...

Malaišiai šią vasarą pasipildė dar 
trimis medžio skulptūromis, įprasmi-
nusiomis Vaižganto kūrybą. Debeikių 
seniūnijos Leliūnų  kaime gyvenantis 
menininkas Aleksandras Tarabilda 
medyje įkūnijo Vaižganto „Pragiedru-
lių“ vaizdelio „Napalys darbus dirba“ 
veikėjus, viešintiškis medžio drožėjas 
Pranas Petronis įamžino apysakos 
„Nebylys“ herojus, o Vladas Gaidys 
iš Ažuožerių savąją skulptūrą paskyrė 
Dzidoriui Artojui. Per „Vaižgantines“  
skulptūras kartu su autoriais atidengė 
šios idėjos sumanytojas, Vaižganto 
giminaitis Algimantas Indriūnas, me-
cenatas, verslininkas, UAB „Alauša“ 
generalinis direktorius Algimantas 
Čaplinskas ir Svėdasų Šv. Arkangelo 
Mykolo parapijos klebonas, kun. Rai-
mundas Simonavičius.     

Beje, meninių akcentų tądien Vaiž-
ganto gimtinėje buvo ir daugiau. Vie-
šosios įstaigos „Atvertos langinės“ 
vadovė Rūta Stanevičienė pradžiugi-
no organizuotų „Kunigiškių Kajetono 
aštuonetuko“ plenerų tapybos darbų 
paroda „Džiugesio tiltai“, anykštėnas 
menininkas Arūnas Vilkončius su 
savo studijų draugais taip pat ekspo-
navo šiemet sukurtus dailės kūrinius. 
O fotografai Simona Bagdonaitė, 
Vytautas Bagdonas ir Raimundas 
Kovas visuomenės „teismui“ pateikė 
Vaižganto premijos laureatų portretų 
galeriją, eksponuotą ant senųjų kaimo 
trobų sienų. Svėdasiškė mokytoja, 
miestelio šviesuolė, Vaižganto mažo-
sios premijos „Už nuopelnus Svėda-
sų kraštui“ laureatė Irena Guobienė 
renginio išvakarėse originaliomis 
gėlių kompozicijomis papuošė Vaiž-
ganto paminklą. Būtėniškė žolininkė 
Domicelė Augutienė visiems paruošė 

tikrą staigmeną: atvežė įspūdingai at-
rodantį džiovintų vaistažolių krepšį, 
juo papuošė renginio vietą, o vėliau 
vaistažoles išdalijo „Vaižgantinių“ 
dalyviams...  

Buvo ir laužas, ir žolelių 
arbatos, ir net šunelis Kaukas...

Nors pūtė smarkokas vėjas, bet 
šventės dalyvius džiugino tai, kad 
nelyja - teiškrito vos keli lašai. Kaž-
koks „Vaižgantinių“ stebuklas: kad ir 
kokie prasti, lietingi orai bebūtų, per 
šią šventę nelyja...

Pasibaigus oficialiajai daliai, su-
liepsnojo „Vaižgantinių“ laužas, visi 
galėjo sušilti, pabendrauti prie žolelių 
arbatos puodelio, pasimėgauti ką tik 
išvirta koše.  Dar neskubėjo į namus 
ir garbingasis svečias, Seimo Pirmi-
ninkas Viktoras Pranckietis. Jis  taip 
pat nepasididžiavo paragauti košės,  
pasišildė žolelių arbata, o renginio 
organizatorių pasiteiravęs, kokia šei-
mininkė taip viską gardžiai pagami-
no, nuskubėjo Irenai Birienei ir jos 
pagalbininkėms padėkoti...

Tą popietę niekas nenorėjo gar-
bingojo svečio, populiaraus politiko 
iš Malaišių išleisti. Visi stebėjosi jo 
paprastumu, kuklumu, gebėjimu su 
kiekvienu rasti kalbą...  

Per visą „Vaižgantinių“ šventės is-
toriją tokio aukšto rango svečio vizi-
tas į Malaišius buvo pirmasis. 

Beje, buvo tądien Malaišiuose ir 
daugiau staigmenų: prekiauta suve-
nyrais ir net kelių autorių knygomis 
vaižgantiška tematika. Ne vieną ža-
vėjo linksmas taksų veislės šunelis, 
toks panašus į Vaižganto numylėtąjį 
Kauką. Beje, jo šeimininkė, kunigiš-
kietė Rūta Stanevičienė, savąjį šunelį 
pavadino būtent Kauku...   

Visą dešimtmetį Valentinas Neniškis, teikęs kitiems Vaižganto 
mažąsias premijas „Už nuopelnus Svėdasų kraštui“, šiemet šios 
premijos laureatu tapo ir pats.

Svėdasų Juozo Tumo -Vaiž-
ganto gimnazijos gimnazistė 
– ketvirtosios kunigo Alek-
sandro Papučkos vardu pa-
vadintos „Meilės ir gerumo“ 
premijos laureatė.

Į šiųmetines „Vaižgantines“ susirinko rekordinis skaičius žmonių.
Simonos BAgdonAitės nuotr.

Iš Malaišių Parlamento Pir-
mininkas Viktoras Pranc-
kietis parsivežė ir specialiai 
jam iškeptos naminės duo-
nos kepalą.

Taip išradingai ir gražiai 
Vaižganto paminklą Malai-
šiuose papuošė energingoji 
svėdasiškė, Vaižganto mažo-
sios premijos „Už nuopelnus 
Svėdasų kraštui“ laureatė 
Irena Guobienė.
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Keblonis ir Šaltupio sodus vamzdžiai 
sujungs su miestu

Pagal 2019 m. balandžio 15 d.  UAB ,,Anykščių vandenys“ pasi-
rašytą finansavimo sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos mi-
nisterijos Aplinkos projektų valdymo agentūra,  vakar, rugsėjo 14 
d., pradėti  projekto  ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių 
aglomeracijoje (sodų bendrija ,,Šaltupys“ ir Keblonių k.) staty-
bos darbai. Statybininkai nuties 15 km. 620 m. naujų vanden-
tiekio ir kanalizacijos tinklų, darbus planuojama baigti iki 2020 
metų pabaigos.

Ilgai lauktas projektas
 
Keblonių kaimo ir Šaltu-

pio sodų bendrijos aglome-
racijos vandentvarkos pro-
jekto įgyvendinimui skirta 
1.193.327,65 Eur, iš kurių 
528.530,03 Eur yra Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų 
(Sanglaudos fondo) lėšos, o 
664.797,62 Eur prie projekto 
prisidės UAB „Anykščių van-
denys“.

Savivaldybės valdoma ben-
drovė, be abejo, neišsivers be 
paskolų,  tačiau neabejojama, 
kad investicija į anykštėnų 
gyvenimo kokybės gerinimą 
pasiteisins - prie Anykščių 
miesto vandentiekio ir kanali-
zacijos tinklų  turės galimybę 
prisijungti 180  naujų  varto-
tojų. 

UAB ,,Anykščių vandenys“ 
direktorius Alvydas Gervins-
kas ,,Anykštai“ sakė, kad 
Keblonių kaimo ir Šaltupio 
sodų bendrijos aglomeracijos  
vandentvarkos projekto įgy-
vendinimas ilgai buvo atidė-
liojamas. ,,Keblonių kaimas 
ir Šaltupio sodų bendrija ilgai 
laukė. Šio projekto idėja kilo 
dar 2014 metais, tačiau dėl 
įvairių priežasčių terminai 
buvo atidėliojami, kol galų 
gale šiais metais su Aplinkos 
projektų valdymo agentūra pa-
vyko pasirašyti finansavimo 
sutartį. Lėšos projekto vyk-
dymui yra skirtos iš Europos 
Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos ,,Aplin-
kosauga, gamtos išteklių dar-
nus naudojimas ir prisitai-
kymas prie klimato kaitos“, 

- ,,Anykštai“ sakė A. Gervins-
kas. Pasak UAB ,,Anykščių 
vandenys“direktoriaus, rei-
kia tik džiaugtis, kad gavome 
šiam projektui finansavimą iš 

Europos Sąjungos fondų lėšų, 
nes reikalavimai tokių projek-
tų finansavimui pastaraisiais 
metais yra stipriai sugriež-
tinti. Dabar į valstybės para-
mą, atliekant vandentvarkos 
projektus, gali pretenduoti tik 
ne mažiau kaip 2000 gyven-
tojų turinčios gyvenvietės, o 
Keblonių kaimo ir Šaltupio 
sodų bendrijos aglomeraci-
joje - 265 gyventojai. Žinia, 
Anykščių rajone net ir pati 
didžiausia Troškūnų-Vaidlo-
nių-Smėlynės-Žiedonių aglo-
meracija 2000 gyventojų ne-
turi. 

 
Įvadų vietas bus galima 

koreguoti
 
Keblonių kaimo ir Šaltupio 

sodų bendrijos aglomeracijos  
vandentvarkos projektą atliks 
rangovas iš Jurbarko UAB 
,,Žilinskis ir Co“.  A. Ger-
vinskas ,,Anykštai“ sakė, kad 
informacijos apie atliekamus 
ir planuojamus atlikti darbus 
stengsis pateikti kiek įma-
noma daugiau, ypač gyven-
tojams, kuriems yra svarbu 
turėti informaciją, kurią die-
ną kuri gatvė bus išrausta jau 
vien dėl to, kad žmonės žino-
tų, kur ir kaip palikti savo au-
tomobilius. Rangovai statys  
informacinius stendus apie 
atliekamų darbų eigą, skelb-
sime savo internetiniame 
puslapyje   ir spaudoje. Sten-
duose bus nurodyti darbus at-
liekančios įmonės atsakingų 
asmenų ir techninę priežiūrą 
vykdančių specialistų kon-

Keblonių kaimo ir Šaltupio sodų bendrijos aglomeracijos vandentiekio ir nuotekų tinklų preliminarusis darbų grafikas (iki 
2020 kovo mėn.).

UAB,,Anykščių vandenys“  direktorius Alvydas Gervinskas 
stengsis užtikrinti, jog projekto įgyvendinimas  sukeltų kiek įma-
noma mažiau nepatogumų gyventojams.

Medžiagos vandentvarkos projekto darbams jau atvežtos į 
Anykščius. 

taktai“. Jis teigė, kad įvadų į 
gyvenamuosius namus vietos 
bus derinamos su konkrečiais 
gyventojais, preliminarios 
įvadų vietos bus sužymėtos 
kuoliukais ir būsimi vartoto-
jai iš anksto žinos, iki kur bus 
pakloti vamzdžiai. ,,Įvadų 
vietas bus galima koreguoti, 

įrengti jas ten, kur yra pato-
giausia gyventojams. Tiesa, 
labai norėčiau, kad savo pa-
geidavimus vartotojai išdės-
tytų, kai tik bus sukalti kuo-
liukai, o ne tada, kai jau bus 
pakloti vamzdžiai“, - ,,Anykš-
tai“ kalbėjo UAB ,,Anykščių 
vandenys“ direktorius.
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horoskopai

MOZAIKA

AVINAS. Pirmadienį pjausi-
te vaisius to, ką pasėjote praeitą 
savaitę. Antradienį ar trečiadienį 
netikėta žinia gali pakeisti visos 
dienos planus. Laukite nekviestų 
svečių. Aktyvi visuomeninė vei-
kla antroje savaitės pusėje gali 
baigtis audringu meilės romanu. 
Nebijokite savo natūralios pri-
gimties ir poreikių, priimkite ir 
mylėkite save tokį, koks esate.

 
JAUTIS. Antradienį ar trečia-

dienį netikėta žinia gali pakeisti 
visos dienos planus. Laukite ne-
kviestų svečių. Savaitės viduryje 
aplinkinių bambėjimas tenetruk-
do jums užsiimti tuo, ką mokate 
ir mėgstate. Savaitgalį būsite la-
bai gerai nusiteikęs ir ypač patik-
site vaikams. Meniškos prigim-
ties žmonės galėtų drąsiau imtis 
eksperimentų - rezultatai tikrai 
gali pranokti lūkesčius.

DVYNIAI. Savaitės pradžioje 

galite susirasti naują draugą ar 
verslo partnerį. Savaitės vidu-
ryje teks sunkiai padirbėti, užtat 
rezultatai bus to verti. Savaitgalį 
pasistenkite nieko neimti giliai į 
širdį. Mažiausio pasipriešinimo 
kelias tikriausiai bus ir pats tin-
kamiausias.

VĖŽYS. Problemos dėl gi-
minaičių savaitės pradžioje gali 
apkartinti visą savaitę. Antra-
dienį ar trečiadienį neapgalvotas 
užsispyrimas padarys jums meš-
kos paslaugą. Neįvarykite savęs į 
kampą pats. Savaitgalį jūsų įtaka 
žmonėms bus kur kas didesnė nei 
jums pačiam atrodo.

LIŪTAS. Savaitės pradžioje 
dirbkite ypač atidžiai, nes lengvai 
galite būti apkaltintas nebūtomis 
nuodėmėmis ar klaidomis. Antro-
je savaitės pusėje būtinai raskite 
laiko sportui ar kokiai kitokiai 
fizinei veiklai. Į galimus nesusi-
pratimus ar nesėkmes savaitgalį 
pasistenkite reaguoti ramiai - ti-
kriausiai spėsite nuveikti anaiptol 

ne viską, ką esate susiplanavęs.

MERGELĖ. Kad išsaugotu-
mėte taiką, savaitės pradžioje 
teks eiti į kompromisą, o gal net 
pačiam siekti jo. Tarp antradienio 
ir trečiadienio nemažai laiko teks 
skirti buičiai. Tikriausiai tvarky-
site savo namą ar butą. Sekma-
dienį pagaliau pamirškite visa, 
kas kėlė jums rūpesčių visą sa-
vaitę, ir pagaliau užsiimkite tuo, 
kas jums iš tiesų įdomu.

SVARSTYKLĖS. Pirmoje sa-
vaitės pusėje užsiimkite naujo 
verslo projektais ar nekilnojamo-
jo turto reikalais. Jums gali būti 
pasiūlytas iš tiesų perspektyvus 
planas, bet savo asmeninių pini-
gų verčiau neinvestuokite. An-
troje savaitės pusėje pasistenkite 
būti komunikabilus ir draugiškas. 
Kuo daugiau naujų pažįstamų 
įgysite šiomis dienomis, tuo ge-
riau.

SKORPIONAS. Finansinės 
investicijos savaitės pradžioje ti-

kriausiai bus sėkmingos. Visi po-
kyčiai bus tik į naudą. Jei nebūsite 
pernelyg drovus, ketvirtadienį ar 
penktadienį galite užmegzti nau-
ją jaudinantį meilės ryšį. Savait-
galį teks nemažai rūpintis šeimos 
ar giminės reikalais, ir tarpais tai 
bus gana nuobodu ar įkyru.

ŠAULYS. Savaitės viduryje 
tikriausiai laukia kelionė. Ati-
džiai saugokite savo bagažą. Ti-
kriausiai sutiksite labai įdomių 
žmonių. Šalin drovumą ir užda-
rumą - turite būti komunikabi-
lus ir atviras naujoms idėjoms. 
Savaitgalį pagaliau apsispręskite 
dėl meilės reikalų - bent jau sau 
aiškiai pasakykite, taip ar ne.

OŽIARAGIS. Savaitės pra-
džioje jums pavyks savo požiūrio 
teisingumu įtikinti aplinkinius, 
bet visą realų darbą įgyvendinda-
mas savo idėją turėsite nuveikti 
pats. Ką gi, jums bent jau netruk-
dys. Iš savo veiklos antroje savai-
tės pusėje galite tikėtis neblogo 
finansinio pelno. Šią savaitę tu-

rėsite gana daug reikalų su žmo-
nėmis iš tokių sferų, su kuriomis 
paprastai. nesusiduriate

VANDENIS. Pirmoje savaitės 
pusėje turėtumėte visa galva pa-
sinerti į verslo ar tarnybos rūpes-
čius. Pirmadienį kaskitės giliai, 
kad sužinotumėte visą tiesą apie 
savo partnerį. Jei ketinate pirkti 
ar parduoti nekilnojamąjį turtą, 
geriausiai tai padaryti antradienį 
ar trečiadienį. Negaiškite laiko 
pernelyg ilgai galvodamas apie 
svetimas klaidas ir problemas - 
neliks laiko savosioms.

ŽUVYS. Savaitės pradžioje 
įgytos žinios labai pravers atei-
tyje. Skirkite pakankamai laiko 
profesiniam tobulėjimui. Nein-
vestuokite nei laiko, nei pinigų 
į svetimus projektus. Eikite savo 
keliu. Antroje savaitės pusėje nu-
tiks kažkas, kas jus tiesiogiai lie-
čia, bet kol kas susilaikykite nuo 
griežtų vertinimų ar sprendimų, 
nes jums žinomos anaiptol ne vi-
sos aplinkybės.

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.)

Teisėta, bet ar teisinga?
Teismo sprendimu Anykščių seniūnijos seniūnas Eugenijus Pajarskas grąžinamas į darbą. 

Jis iš pareigų buvo atleistas už tai, kad ne darbo metu įkliuvo neblaivus prie automobilio vai-
ro. E.Pajarskui priteista kompensacija už visą priverstinės pravaikštos laikotarpį. Tikėtina, kad 
E.Pajarsko nedarbo laikotarpiu jo gautą išmoką iš „Sodros“ privalės grąžinti ne pats išmokos 
gavėjas, o seniūną iš darbo neteisėtai atleidęs darbdavys - Anykščių rajono savivaldybė. Viskas 
teisėta... Bet ar teisinga?  

Anykštėnas: „Manau, kad rei-
kia laikytis įstatymų. Niekas ne-
sako , kad tai Eugenijus pasielgė 
pavyzdingai. Viršijo promiles, bet 
Tai buvo ne darbo metu, ne su 
valdiška mašina. Už tai jis ir buvo 
nubaustas. O antrą kartą bausti tur 
būt nepriklauso. Be to, jei žmogus 
neturėjo jokios nuobaudos kodėl iš 
karto buvo nubaustas pačia griež-
čiausia bausme- atleidimu iš dar-
bo. Tai neteisinga. Ar ne taip, teisę 
išmanantis Tubi?“

Zmogus: „Gerai, teisybė nuga-
lėjo. Už neblaivaus vairavimą ski-
rima bauda ir teisių atėmimas, o ne 
joks iš darbo atleidimas.“

šiaip: „tai nuostolius turėtų 
dengti juristė (o ji tebedirba ve-
dėjos pareigose), kuri parašė tokį 
įsakymą dėl atleidimo ir patei-
kė vadovams pasirašyti. Kodėl ji 
neprieštaravo, neaiškino, kad tai 
prieštarauja įstatymams? O kur 
buvo vyriausioji specialistė, atsa-

kinga už kadrus? Gal ir jas reikėtų 
pajudinti. Tegul visi ir visos susi-
deda ir dengia SODRAi skolą, Eu-
genijui...“

Klausimas: „ Ar seniūno parei-
goms nereikia vairuotojo pažymė-
jimo? Ar nuo šiol nebereikia?“

Artūras: „Sveiki. Mano many-
mu, tai absurdas. Pagauna išgėrusį 
vairuotoją, penkių vaikų tėvą, ku-
ris vienintelis šeimos maitintojas 
ir atima iš jo viską. Jam lieka tik 
pasikarti, o čia Eugenijus, nepa-
mainomas ir nepakeičiamas, ne-
teisingai nubaustas ir apgailėtinas. 
Kol Lietuvoje baus tik mus, vargo 
bitutes, nešančias į biudžeto korį 
savo dalį, o korį tuštinantys bus 
nebaudžiami, tokios šalies ateitis 
labai miglota. Jau yra buvę, kai 
irgi socdemas Sabatauskas par-
trenkė perėja einančią vargo bitutę, 
kuri pasirodo buvo truputį išgėrusi 
nektaro ir kažkaip neteisingai išėjo 
ant perėjos????. Toliau padlaižiau-

kim tokiems galingiesiems ir jie 
nebaudžiami traiškys mūsų vaikus 
ir anūkus.“

li 0v8: „Teisingumas - tai kaip 
bergždžia karvė... Kuri yra.. Bet 
niekam taip ir nereikalinga. O apie 
seniūno gryzima.. Aš neturiu nuo-
monės. Nes ši žinia mane paliko be 
amo..“

Klausimas: „Savivaldybės tar-
nautojai ir darbuotojai turi būti 
nepriekaištingos reputacijos statu-
są t.y. nepadarę jokio nusikaltimo 
ar nusižengimo. Kodėl taikomi 
dvigubi standartai? Į darbą graži-
namas asmuo, kuris baustas ir ar 
jį galima vadinti nepriekaištingos 
reputacijos?“

Karamba Bliamba !: „Pritariu 
visiems, kurie smerkiate - autori-
tetą seniūnas prarado. Tačiau šio-
je situacijoje yra štai kaip: 1, Už 
vairavimą neblaimiame stovyje jis 
nubaustas ir bausmė jokių abejonių 

nekelia. 2, Seniūnas nėra statutinis 
pareigūnas. Darbo metu jis alko-
holio nevartojo. Įstatymai tokiu 
atveju jokių papildomų bausmių 
nenumato. Jį išmesdami iš dar-
bo perlenkė lazdą. 3, Darbe aš jo 
nepalikčiau. Rasčiau būdų kaip ir 
kada, bei už ką atleisti. Manau jis 
yra ne visai durnas ir pats turi susi-
prasti atsistatydinti, nes moralinio 
autoriteto vadovauti seniūnijai, 
deja, nebeatgaus.“

Dialektika rondo: „Kiek pa-

menu, tai atleisti reikėjo Tubiui. 
Prieš rinkimus jis vaidino nepa-
perkamą net Kūgio, griežtą net 
prieš Pajuodį ir t.t. Tubio sąra-
šo narys Gališanka pasinaudojo 
privačių interesų konfliktų ir dėl 
to , kad Pajarsko žmona giminė, 
nusišalino nuo sprendimų. Liko 
Tubio sąrašo kandidatas vargšas 
Blazarėnas ir Tubio sąrašo rėmėja 
Sigita Mačytė. 

Skaitome iš pradžių. 
Pašalinti reikėjo Tubiui.“

Motokrosas. Praėjusį šeštadienį 
Utenoje, Alių trasoje, buvo sureng-
tas Lietuvos motokroso čempionato 
paskutinis, penktasis 2019-ųjų metų 
etapas. Anykštėnas Ugnius Liulys 
85 kub.cm. motociklų klasėje Alių 
trasoje finišavo trečias ir bendroje 
čempionato įskaitoje užėmė antrą-
ją vietą. Trečiąsias vietas bendroje 
įskaitoje užėmė Laurynas Repečka 
(MX2 M klasė) ir Viktorija Repeč-
kaitė (Quods Women klasė).

Sunkioji atletika. Anykštėnai 
Gintarė Bražaitė ir Arnas Šidiškis 
ruošiasi Pasaulio sunkiosios atleti-
kos čempionatui, kuris vyks Patajos 
mieste Tailande. Į Tailandą Lietuvos 
rinktinė išvyks rugsėjo 21 dieną. 

Imtynės. Penki Anykščių imty-
nininkai šeštadienį, rugsėjo 14-ąją, 
dalyvavo Poznanėje (Lenkijoje) 

vykusiame tarptautiniame turnyre.  
Anykštėnas N.Repečka šiose var-
žybose iškovojo bronzos medalį, o 
komandinėje įskaitoje anykštėnai 
užėmė 6-ąją vietą tarp 19 komandų. 
Varžybose dalyvavo sportininkai iš 
Vokietijos, Danijos, Čekijos, Latvi-
jos, Lenkijos ir Lietuvos.   

Kartingai. Šeštadienį Anykščių 
kartodrome vyko penktojo, paskuti-
niojo, Lietuvos kartingų čempionato 
etapo varžybos. Romualdo Vitkaus 
valdomas kartodromas gerai koti-
ruojamas tarp kartingo meistrų - iš 
šių metų kartingų čempionato etapų 
net du buvo surengti Anykščiuose. 

Dviračiai. Rugsėjo 22-ąją Niū-
ronių hipodrome vyks JEEP MTB 
kalnų dviračių maratonų taurės V 
etapo varžybos. Po keturių etapų 
anykščių komanda „Dviraciudalys.
lt-Vėtrungė“ užima 4-ąją vietą tarp 
10-ies komandų.   

sprintas

Anglijoje iš rūmuose surengtos 
parodos pavogtas auksinis 
unitazas

Grupė nusikaltėlių šeštadienį pa-
vogė iš aukso pagamintą unitazą, 
eksponuotą vienoje meno parodo-
je Blenimo rūmuose vidurio An-
glijoje, ir sukėlė užliejimą šiame 
UNESCO pasaulio paveldo objek-
te, pranešė policija.

Visiškai veikiantis sanitarinis 
mazgas iš 750-osios prabos aukso, 
pavadintas „America“ ir sukurtas 
italų menininko Maurizio Cattela-
no, anksčiau buvo eksponuojamas 
Guggenheimo muziejuje Niujorke 
ir buvo pasiūlytas paskolinti dėl 
pomėgio prabangai pašiepiamam 

JAV prezidentui Donaldui Trum-
pui.

Policija areštavo 66 metų metų 
vyrą dėl vagystės iš XVIII amžiaus 
užmiesčio rūmų Oksfordšyre, kur 
ketvirtadienį buvo atidaryta M. 
Cattelano darbų paroda.

„Nusikaltėliai naktį įsilaužė į 
rūmus ir pasišalino apie 4 val. 50 
min. (vietos, 6 val. 50 min. Lietu-
vos) laiku. Per šį įsilaužimą niekas 
nebuvo sužeistas“, – pranešė vie-
tos policija.

Detektyvas inspektorė Jess Mil-
ne sakė: „Pavogtas meno kūrinys 
yra didelės vertės tualetas, paga-
mintas iš aukso ir eksponuotas rū-
muose.“

„Kadangi tualetas buvo prijung-

tas prie pastato [vandentiekio ir 
kanalizacijos], tai sukėlė reikšmin-
gos žalos ir užliejimą, – pridūrė 
pareigūnė. – Manome, kad grupė 
nusikaltėlių per šį nusikaltimą nau-
dojosi mažiausiai dviem transporto 
priemonėmis.“

„Meno kūrinys šiuo metu dar 
nėra sugrąžintas, bet atliekame 
nuodugnų tyrimą, kad jį surastume 
ir patrauktume atsakomybėn kal-
tuosius“, – pabrėžė J. Milne.

Šeštadienio rytą Blenimo rūmai 
buvo uždaryti lankytojams dėl „in-
cidento“, bet daugiau detalių nebu-
vo pateikta.

Šis įspūdingas pastatas yra 12-
ojo Marlboro kunigaikščio ir jo 
šeimos namai, taip pat buvusio 
Didžiosios Britanijos premjero 
Winstono Churchillio, vadovavu-
sio šaliai per Antrąjį pasaulinį karą 
ir kurį laiką po jo pabaigos, gimi-
mo vieta.

-BNS



  

SKELBIMAI 2019 m. rugsėjo 17 d.

parduoda

Vyr. redaktorės 
pavaduotojas

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 2500  egz.     Užs. Nr. 755
Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46, 
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 

Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

perka

įvairūs siūlo darbą

Teleloto Žaidimas nr. 1223 Žaidimo data: 2019-09-15 Skaičiai: 21 72 24 68 41 26 35 67 14 36 18 
11 65 52 59 74 01 23 19 06 55 39 48 33 46 03 05 13 16 28 66 02 53 58 08 73 32 22 (keturi kampai, 
eilutė, įstrižainės) 10 17 71 62 27 49 12 75 20 42 30 69 31 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas 
Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 18366.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 15.00€ 723 Užbraukus 
eilutę 2.00€ 10991 Užbraukus keturis kampus 1.00€ 25264 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0395268 
Automobilis NISSAN LEAF 011*840 Belaidės ausinės JBL 500 BT 024*806 Belaidės ausinės JBL 500 
BT 034*995 Belaidės ausinės JBL 500 BT 034*400 Belaidės ausinės JBL 500 BT 000*842 Belaidės 
ausinės JBL 500 BT 024*294 Įkroviklis Xiaomi Mi Power Bank 028*761 Įkroviklis Xiaomi Mi Power Bank 
022*610 Įkroviklis Xiaomi Mi Power Bank 034*983 Įkroviklis Xiaomi Mi Power Bank 020*521 Įkroviklis 
Xiaomi Mi Power Bank 043*490 Išmanusis laikrodis Xiaomi 044*181 Išmanusis laikrodis Xiaomi 013*181 
Išmanusis laikrodis Xiaomi 0258044 Išmanusis TV Philips 32 0232570 Išmanusis TV Philips 32 0422290 
Išmanusis TV Philips 32 0337454 Išmanusis TV Philips 32 0382490 Išmanusis TV Philips 32 032*669 
Kolonėlė JBL GO 2 042*740 Kolonėlė JBL GO 2 045*955 Kolonėlė JBL GO 2 009*841 Kolonėlė JBL 
GO 2 000*477 Kolonėlė JBL GO 2 040*960 Pakvietimas į TV studiją 035*858 Pakvietimas į TV studiją 
045*704 Pakvietimas į TV studiją 000*821 Pakvietimas į TV studiją 007*712 Planšetė Lenovo TAB E-10 
0453681 Siurblys robotas XiaomiC10 0047412 Siurblys robotas XiaomiC10 0306415 Siurblys robotas 
XiaomiC10 0107287 Siurblys robotas XiaomiC10 0354560 Siurblys robotas XiaomiC10

Ema AFANAFJEVAITĖ, 
gimusi 08 26

gimė

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.

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.

Įmonei reikalingas vairuotojas, 
turintis E kategoriją ir 95 kodą. 
Darbas tik Lietuvoje. 

Tel. (8-612) 69292.
buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Nuoma

Medinų kaime išnuomoja 4 ha 
žemės sklypą.

Tel. (8-620) 50116.

Išnuomojama sodyba 10 km nuo 
Anykščių, ilgesniam laikotarpiui. 
Šildymas kietu kuru.

Tel. (8-614) 18373 po 18 val.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-620) 66662. 

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

Tel. (8-608) 44340.

Brangiai Lietuvoje  miškus: jau-
nuolynus, atsodintus ir savaime 
užaugusius, malkinius ir bran-
džius. Žemę apaugusią medžiais.

Tel. (8-641) 55554.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Rugsėjo 19 d. (ketvirtadienį) prekiaus 

Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, 
pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis 
vištaitėmis ir jau pradėjusiomis kiaušinius 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, Kuniškiuose 
12.50, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, se-
nojo 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.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGSĖJO 19 d. (ketvirtadienį) pre-
kiausime "Kaišiadorių" paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 4 Eur). Turėsime gaidžiu-
kų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt. - 1 
Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, pra-
šome palaukti. Tel. (8-608) 69189.

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

Nekilnojamasis turtas

1 kambario butą J. Basanavičiaus 
g. (I aukštas, 38 kv.m).

Tel. (8-674) 22282.

Parduoda arba keičia bendrabu-
čio tipo 2 kambarių su patogumais 
butą į namą ar sodybą.

Tel. (8-603) 67743.

automobiliai

FORD FOCUS. TA iki 2021-05.
Tel. (8-610) 91553.

Dovanoja

2 mėn. katinėlius. Sučipuoti, nu-
kirminti ir t. t.

Tel. (8-625) 43143.

Paslaugos

Nestandartinių baldų gamyba. 
Virtuvės, spintos, prieškambario 
ir kt. 

Tel. (8-609) 53861.

Randa vandens gyslas šuliniui, 
tvenkiniui, nustato vandens gylį. 
Žiedai – 90 cm skersmens.

Tel. (8-615) 19170.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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

Tel. (8-611) 55157.

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

Skaldytas ir neskaldytas malkas 
bei pjuvenas. Pristato ir mažais 
kiekiais. 

Tel. (8-675) 63191.

Skaldytas malkas, kalades, su-
pjautas medienos atraižas.

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

Kita

3 veršių karvę.
Tel. (8-670) 58464.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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

Kiaulienos skerdieną puselėmis. 
Atveža į namus.

Tel. (8-652) 69920.

Visoje Lietuvoje - mišką (ir mal-
kinį) su žeme arba išsikirtimui. 
Moka nuo 2000 Eur/ha iki 10 000 
Eur/ha.

Tel. (8-687) 26005.

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.

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.

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

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.  
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anekdotas
rugsėjo 17 - 20 d. pilnatis

mėnulis

šiandien

rugsėjo 19 d.

rugsėjo 20 d.

rugsėjo 18 d.

vardadieniai

Robertas, Sintautas, Sintautė, 
Pranciškus, Pranas.

Juozapas, Stanislovas, Mingailas, 
Galmantė, Stefanija, Stefa, Elita.

Arnulfas, Januarijus, Girvinas, 
Vytė, Vilhelmina, Vilė.

Fausta, Kolumba, Vainoras, 
Tautgirdė, Eustachijus, Vainora.

Vyras žmonai sako:
- Išvažiuoju į medžioklę, bran-

gioji.
Žmona vyrui:
- Gerai, važiuok.
Vyras:
- Bet aš išvažiuoju visam savait-

galiui.
Žmona:
- Gerai, važiuok!!! Už ragų gi 

nelaikysiu.

***

Dažnai galvodavau - kodėl žmo-
nės pradeda lankyti bažnyčią ir 
skaityti Bibliją?

Ir galiausiai supratau - ruošiasi 
paskutiniam egzaminui.

***

Liedama ašaras žmona priekaiš-
tauja vyrui:

- Kaip galėjai visų akivaizdoje 
pavadinti mane kvaile??

- Atleisk, nežinojau, kad tu tai 
slepi...

***

Policininkas žmogeliui:
- Už pareigūno įžeidimą jums 

bauda 500 dolerių. Ar norite dar ką 
nors pasakyti?

- Taip, tikrai norėčiau, bet kai 
tokios kainos...

***

- Praėjusią savaitę mano žmonai 
į akį šapas įkrito. Turėjo eiti pas 
gydytoją. 40 litų paaukojau.

- Tai niekis. O mano žmonai pra-
ėjusią savaitę į akį kailiniai krito. 4 
tūkstančius paaukojau.

***

– Kodėl vyrai paprastai yra 
aukštesni už moteris?

– Nes piktžolės visuomet užgo-
žia gėles.

Anykštėnai turėjo progą pasigrožėti 
kolekciniais automobiliais Vidmantas ŠMigelskAs

vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį Anykščių šilelyje, prie Lajų tako, ir Anykščių miesto centre žiūrovų dėmesį traukė senoviniai automobiliai. Mūsų mieste 
lankėsi ralio ,,Aplink Lietuvą“ dalyviai.

Anykštėnai turėjo progą pasigro-
žėti dvidešimčia kolekcinių auto-
mobilių - po septynis automobilius 
vairavo lietuviai ir latviai, tris - es-
tai, du - lenkai ir vieną - vokietis.  
Seniausią automobilį į Anykščius 
atvairavo Algis Pašukevičius: jo 
„Ford T“ pagamintas 1923 metais. 

Visi į Anykščius atvažiavę auto-
mobiliai pagaminti iki 1945-ųjų. 

Jonaviškis, Lietuvos klasikinių 
automobilių klubo prezidentas 
Gitautas Žičkus  kilęs iš Anykš-
čių. Jis ralyje vairavo 1935 metų 
gamybos „Mercedes Benz 290 
Cabrio“, o prezidento dukra Ineta 
sėdėjo prie 1931 metų gamybos 
„Buick Sport Roadster“ vairo. 
Kolekcinį ,,Mercedes“ vyras sa-
kėsi pirkęs iš ,,Volvo“ gamyklos 
kontoros, o paklaustas apie tokių 
automobilių kainas, jis šypsojosi, 
kad kolekcininkai apie pinigus 
nekalbantys, tačiau pridūrė: ,,už 
tiek nusipirktum ne vieną naują 
automobilį iš salono“.

Kai kurių senųjų automobilių 
spidometruose yra net 150 km/h 
žymos, tačiau kolekcininkai sa-
vųjų automobilių nevaiko. Pasak 
G.Žičkaus, plentu kolekciniai au-
tomobiliai važiuoja 70-80 km/h, o 
į tolimas keliones jie vežami tra-
lais. Jo šeimos „Buick Sport Ro-
adster“ yra dalyvavęs Ukrainoje 
vykusiame senovinių automobi-
lių ralyje, tačiau iki ralio vietos 
automobilį nugabeno kita trans-
porto priemonė. Beje, ,,Buick“  

ratai mediniais stipinais, pasak 
kolekcininko, jie yra autentiški, 
gaminti tarpukariu. 

Didžiosios dalies kolekcinių 
automobilių padangos šioms 
dienoms neįprastų išmatavimų, 
o G.Žičkaus ,,Mercedes“ dar ir 
vintažiniais baltais šonais. Vyras 
kalbėjo, kad automobiliams pa-
dangas užsako JAV, kur jos gami-
namos pagal specialiuosius užsa-
kymus ir kainuoja vos ne tiek pat, 
kaip lėktuvų padangos.  

Ralio ,,Aplink Lietuvą“ da-
lyviai kovojo ir dėl Lietuvos 
Respublikos Prezidento Gitano 
Nausėdos taurės. Tiesa, greičio 
ruožuose rungėsi ne kolekciniai, 
o gerokai naujesni automobiliai.  

Prezidento taurę kėlė Kauno 
rajono sportininkų Manto Bytau-
to ir Mindaugo Kaminsko duetas, 
vairavęs „Seat Leon“ automobilį. 
Ralio „Aplink Lietuvą“ laimė-
tojai visas greičio ir specialią-
sias rungtis, buvusias lenktynių 
programoje, įveikė per 43 min. 
25,3 sek. ir negavo jokių baudų. 
Per tris dienas įveikta 1150 km 
distancija su daugiau nei dviem 
dešimtimis greičio ir specialių-
jų ruožų.Vienas iš tokių greičio 
ruožų sekmadienį buvo surengtas 
Anykščių kartodrome.

O kolekciniais automobiliais 
galėjo pasigrožėti ne tik anykš-
tėnai: jie taip pat buvo demons-
truojami ir Kaune, Vilniuje bei 
Raudondvaryje.

Šeštadienį į Anykščius atvažiavo dvidešimt tarpukariu pagamintų automobilių.

1925m. gamybos „Packard Limousine 333“.

Senoviniai automobiliai reikalauja nuolatinio jų savininkų dė-
mesio...

Autoriaus nuotr.

Iš Anykščių kilęs  Lietuvos klasikinių automobilių klubo prezi-
dentas Gitautas Žičkus savajame 1935 metų gamybos „Merce-
des Benz 290 Cabrio“.


