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Kęstučio Tubio valia kausto 
liudininkus Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Buvę eksmero Kęstučio Tu-
bio bičiuliai ir bendražygiai per 
ikiteisminį tyrimą, matyt, suk-
dami savo uodegas, dėstė, kad 
dabar kaltinamojo statusą tu-
rintis politikas buvęs kategoriš-
kas ir nesukalbamas, todėl jie 
bijoję nevykdyti jo nurodymų. 
Kita vertus, Utenos apylinkės 
Molėtų teismo rūmuose, kur 
nagrinėjama K.Tubio baudžia-
moji byla, bendražygiai nebe-
drįsta savo griežtos pozicijos 
drėbti jam tiesiai į akis – kalba 
kur kas aptakiau ir atsargiau.

3 psl.
Liudininkais į ketvirtadienio teismo posėdį buvo pakviesta išskirtinai vyriška kompanija. Iš kairės: 
Audronius Gališanka, Donaldas Vaičiūnas, Artūras Juozas Lakačauskas, Dalis Vaiginas ir Alvydas 
Gervinskas. 

Moksleivių maitinimo paslaugas pirkosi 
pačios mokyklos

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Rugsėjo pradžioje vykęs Anykščių rajono savivaldybės ben-
drojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugos viešasis 
pirkimas baigėsi be rezultatų - pasiūlymą pateikė vieną įmonė, 
tačiau ji neatitiko keliamų reikalavimų. Dėl šios priežasties mo-
kinių maitinimo paslaugas leista pirkti pačioms mokykloms. Šią 
savaitę paaiškėjo, kad mokiniai be maitinimo neliks - iki metų 
pabaigos paslaugą teiks UAB ,,Grūstė“, kuri tai darė iki šiol.

Už šiuos pietus Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mo-
kyklos valgykloje sumokėjome 1,95 Eur.

Anykščių rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus vedėja Jurgita 
Banienė sakė, kad Viešųjų pir-
kimų tanyba savivaldybei reko-
mendavo  pačioms mokykloms 
savarankiškai rengti nedidelės 
vertės viešuosius pirkimus ir kie-
kvienai atskirai pirktis mokinių 
maitinimo paslaugą. Šią savaitę 
visos viešuosius pirkimus orga-
nizavusios mokyklos pasirašė su-
tartis su UAB ,,Grūstė“. Sutarčių 
vertė iki šių metų pabaigos siekia 
iki 10 tūkst. eurų.

,,Tai yra patogiausias būdas, 
nes niekas nesikeičia. Jei keistųsi 
tiekėjas šiuo metu, tai vieniems 
reikėtų išsikraustyti, kitiems atsi-
kraustyti, gauti leidimus“, - sakė 
J.Banienė.

Savivaldybės Švietimo sky-
riaus vedėja J.Banienė vylėsi, 
kad antrasis Anykščių rajono 
savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklų mokinių maitinimo pa-
slaugos viešasis pirkimas bus sė-
kmingesnis.

,,Mes tikimės, kad su naujuoju 

tiekėju sutartį galėsime pasira-
šyti po Naujųjų metų“, kalbėjo 
J.Banienė.

Beje, UAB ,,Grūstė“ šį rudenį 
skelbtame Anykščių rajono savi-
valdybės bendrojo ugdymo moky-
klų mokinių maitinimo paslaugos 
viešajame pirkime nedalyvavo.

,,Kodėl jie nedalyvavo viešaja-
me pirkime, mums informacijos 
suteikė, sakė, kad toks jų spren-
dimas“, - sakė J.Banienė.

Rugsėjį ,,Anykšta“ apsilankė 
Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinės mokyklos valgyklo-
je ir išbandė moksleiviams UAB 
,,Grūstė“ tiekiamus pietus. Už 
nedidelį dubenelį žirnių sriubos 
bei vieštienos kepsnelį su ryžių 
koše bei šviežiais pomidorais 
sumokėjome 1,95 Eur. Šiek tiek 
po vidurdienio maistas jau buvo 
atvėsęs. Nors pietų kaina ir pasi-
rodė sąlyginai nedidelė, tačiau, 
įvertinus porcijų dydį, tik šiek 
tiek brangiau ir gerokai sočiau 
galima pavalgyti Anykščių mies-
to viešojo maitinimo įstaigose.

Kelionė. Penktadienį, spalio 4 
dieną, Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius vyks į Unejuvą 
(Lenkija). Anykščių rajono savival-
dybė skelbia, kad meras vyksta da-
lyvauti diskusijoje ir seminare apie 
floristinių kilimų pynimo tradicijos 
įtraukimą į UNESCO nemateria-
liojo kultūros paveldo sąrašą.

Kūryba. Per Mykolines Viešintų  
Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje 
pristatyta kompozicija „Nojaus 
laivas“, kurią iš antrinių žaliavų 
klebono Mindaugo Šakinio inici-
atyva sukūrė Viešintų pagrindinės 
mokyklos-daugiafunkcio centro 
mokiniai ir darželinukai.

Gaisras. Rugsėjo 29 dieną 
Anykščių seniūnijos Pagojės vien-
sėdyje, ant važiuojamosios kelio 
dalies, degė šiaudų ritinys. Šiaudų 
ritinį gesino ugniagesiai.

Avarija. Rugsėjo 29 dieną 
ugniagesiai gavo pranešimą, kad  
Andrioniškio seniūnijos Paandrio-
niškio kaime lengvasis automobilis 
,,Volvo V40“ atsitrenkė į medį, iš 
po variklio dangčio rūksta dūmai. 
Atvykus ugniagesiams, automobi-
lio degimo požymių nebuvo. Pa-
naudojus parankines priemones, 
atjungtas automobilio akumuliato-
rius. Policijos prašymu, panaudojus 
gervę, automobilis buvo patrauktas 
nuo važiuojamosios kelio dalies.

Pasiruošimas. Anykščių rajono 
savivaldybėje jau vyksta pasiruo-
šimas kalėdiniam laikotarpiui. 
Trečiadienį Anykščių rajono mero 
pavaduotojas Dainius Žiogelis 
dalyvaus pasitarime dėl kalėdinio 
miesto papuošimo ir renginių or-
ganizavimo.

Nuostatai. Anykščių rajono ta-
ryba patvirtino naujos redakcijos 
Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centro nuostatus. Juose, be kita 
ko, numatyta, kad Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centre dirbančių 
trenerių pareigybės taps nepeda-
goginės, todėl vienam pareigybės 
vienetui per savaitę priklausys 
dirbti ne 36 val., o 40 val. Atos-
togų trukmė treneriams sumažės 
nuo 40 darbo dienų iki 20 darbo 
dienų.

Istorijų dvareliui 
neleis tapti 
biudžeto 
,,siurbiku“

2 psl.

Griūva 
Troškūnų 
dvaro sodybos 
pastatas

2 psl.

Kažkokią įtaką vietos valdžia turi 
turėti

3 psl.

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas:

„...Savivaldos lygmeny man 
nepatinka, kai neva verslo skatini-
mui skiriama įmonei dotacija...“ 

Savo 
temperamentą 
mes paveldėjome 
iš svėdasiškių...

8 psl.
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spektras
Gripas. Šią savaitę Lietuvoje 

prasideda gripo sezonas, skelbia 
Nacionalinis visuomenės sveika-
tos centras. Periodu, kuris įprastai 
trunka nuo 40-tos metų savaitės iki 
20-tos kitų metų savaitės, padaugėja 
sergančiųjų gripu ir ūminėmis viršu-
tinių kvėpavimo takų infekcijomis 
(ŪVKTI). Gripo viruso požymiai: 
žmonės suserga staiga, kenčia nuo 
aukštos temperatūros, sauso kosulio, 
gerklės, galvos ir raumenų skausmo, 
nuovargio ir silpnumo. Su gripu 
dažnai painiojamomis viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijomis užsi-
krėtę žmonės paprastai nesiskundžia 
aukšta temperatūra, ligos simpto-
mus pajunta ne staiga, o palaipsniui, 
skundžiasi sloga, lengvu iki viduti-
nio sunkumo gerklės skausmu, nedi-
deliu krūtinės diskomfortu, bendru 
silpnumu ir nuovargiu. Gripas yra 
virusinės kilmės kvėpavimo takų in-
fekcija, todėl jam gydyti antibiotikų 
vartoti negalima. Antibiotikai skiria-
mi tik išsivysčius bakterinės kilmės 
komplikacijai.

Atmetė. Europarlamentarai, 
svarstantys kandidatų į naujos su-
dėties Europos Komisiją paskyrimą, 
pirmadienį paskelbė, kad du iš 26 
pretendentų „yra netinkami“ darbui, 
tuo patvirtindami išvadas dėl jų in-
teresų konfliktų. Rumunijos siūlomą 
socialistų atstovę Rovaną Plumb ir 
vengrų konservatorių Laszlo Trocs-
anyi Europos Parlamento Teisės rei-
kalų komitetas diskvalifikavo prieš 
pat visų eurokomisarų paskyrimo 
svarstymą, sakė komiteto nariai Tie-
mo Woelkenas ir Manon Aubry. L. 
Trocsanyi yra buvęs euroskeptiško 
Vengrijos premjero Viktoro Orbano 
vyriausybės teisingumo ministras, o 
R. Plumb valdančioji Rumunijos so-
cialistų partija yra įsivėlusi į virtinę 
rimtų korupcijos skandalų.

Žaidimas. Dvejus metus trukęs 
Valstybinės mokesčių inspekcijos 
(VMI) rengiamas kvitų žaidimas 
baigiamas – paskutiniai laimėtojai 
bus paskelbti lapkričio 5-ąją. Pasak 
VMI atstovės Eglės Aleksandravi-
čienės, žaidimas baigiasi, nes tokia 
jo trukmė buvo numatyta nuo pat jo 
pradžios. Žaidimo dalyviai dar gali 
laimėti apie 30 tūkst. eurų, pranešė 
VMI. „Iki žaidimo pabaigos pa-
skelbsime dar 600 savaitės prizų lai-
mėtojų, o lapkričio 5 dieną – pasku-
tinį didžiojo mėnesio prizo laimėtoją 
– jis bus išrinktas iš visų per spalio 
mėnesį sistemoje gyventojų užregis-
truotų kvitų“, – pranešime sakė VMI 
Kvitų žaidimo projekto vadovas Ro-
landas Puncevičius. Pasak jo, per 
dvejus metus užregistruota daugiau 
nei 4,5 mln. už paslaugas ir prekes 
gautų kvitų: apie 60 proc. jų gauti už 
prekes, likę – už paslaugas. Žaidimo 
metu paskelbta beveik 3,8 tūkst. lai-
mingų kvitų, o jo dalyviai atsiėmė 
apie 364 tūkst. eurų.  Klaipėdos, 
Radviliškio, Plungės, Mažeikių ir 
Kėdainių rajonuose Kvitų žaidimo 
prizus atsiėmė daugiau nei po 130 
gyventojų, po daugiau nei pusšimtį 
prizų atsiimti atvyko Utenos ir Tel-
šių rajonų gyventojai. Pirmoji šalies 
istorijoje nacionalinė kvitų loterija 
pradėta 2017-ųjų lapkritį, siekiant 
mažinti šešėlinę ekonomiką. Kvitų 
loterijoje dalyvavę gyventojai galėjo 
bandyti laimę, registruodami kvitus 
už pirkinius turgavietėse ar paslaugų 
vietose. Nuo šių metų vasario į lote-
riją buvo įtraukti ir prekybos tinklai, 
išskyrus didžiausius – „Maximą“, 
„Iki“, „Norfą“, „Rimi“, „Lidl“ ir 
„Senukus“. Žaidime galėjo daly-
vauti ir specializuotos alkoholio bei 
tabako parduotuvės.

Dukrai suteikė undinėlės vardą Austėja ŠMiGelskAiTĖ

Anykščių Metrikacijos skyriaus darbuotoja Vaiva Strepeikė 
,,Anykštai“ papasakojo apie dažniausius ir įdomiausius vaikų 
vardus, kuriais anykštėnai krikštija atžalas, vestuvių papročius ir 
labiausiai tuoktuvininkų pamiltas vietas.

,,Dažniausi vaikų vardai jau 
kurį laiką nesikeičia“, – sakė mo-
teris. Tarp populiariausių mer-
gaitiškų vardų, pasak metrikaci-
jos skyriaus darbuotojos, išlieka 
Austėja, Martyna, o tarp vyriškų 
– Jonas, Dominykas. Moteris, pa-
klausta apie retesnius vardus, to-

kius kaip, pavyzdžiui, Liuciferis, 
juokėsi, jog taip Anykščiuose dar 
nebuvo pakrikštytas nė vienas 
vaikas, tačiau kaip keistesnius, 
retesnius vardus paminėjo Line-
tą, Sevilę, Rojų bei Arielę: šis, iš 
tiesų senas, hebrajiškas vardas, 
labiausiai išpopuliarėjo po 1989 

metais pasirodžiusio animacinio 
Volto Disnėjaus filmo ,,Mažoji 
undinėlė“.

,,Žmonės gali pasirinkti santuo-
ką įteisinti ir metrikacijos skyriuje, 
ir bet kurioje kitoje rajono vietoje. 
Tuoktis skyriuje kainuoja 20 eurų, 
o poros pasirinktoje vietoje – 60 
eurų“, – sakė V. Strepeikė. Moteris 
sakė, jog dažniausiai Anykščiuose 
besituokiantys žmonės tai visgi 
daro metrikacijos skyriuje, tačiau 
kartais vestuves kelia rajone esan-
čiose vilose, tokiose kaip Puntuko,  

Burbiškio ar Karališkio dvaruose. 
,,Neseniai teko dalyvauti vestuvė-
se prie šešiakamienio ąžuolo, taip 
pat prie aukuro“, – papasakojo V. 
Strepeikė.

Paklausta, ar matomi akivaiz-
dūs pasikeitimai tarp Anykščiuo-
se tuoktis norinčių porų skaičiaus 
šiais ir praėjusiais metais, moteris 
sakė, jog tikslių skaičių kol kas pa-
sakyti negali, tačiau, nors vestuvių 
ir nedaugėja, jų mažėjimas mūsų 
rajone nėra toks drastiškas kaip 
kaimyniniuose rajonuose. 

Istorijų dvareliui neleis tapti biudžeto 
,,siurbiku“

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka 
turės dar vieną filialą – Istorijų dvarelį, kuris įsikurs atnaujinta-
me Okuličiūtės dvarelyje Anykščiuose. Savivaldybė tikina, kad 
naujai įsteigtam filalui papildomų etatų nereikės.

,,Šiuo metu nesteigiamas nė 
vienas papildomas etatas. Bus 
naudojamas esamas bibliotekos 
etatų skaičius. Planuojama, kad 
per struktūrinių fondų arba projek-
tinę veiklą naujų darbuotojų gali 
atsirasti, bet šiuo metu - tikrai ne. 
Viskas yra bibliotekos asignavi-
muose“, - rugsėjo mėnesio Anykš-
čių rajono tarybos posėdyje sakė 
Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus vyriausioji specialistė, 
laikinai einanti vedėjos pareigas, 
Audronė Pajarskienė.

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius vylėsi, kad Istorijų 
dvarelyje susiburs kolektyvas, ge-
bantis rašyti projektus.

,,Galbūt rašys net tarptautinius 
projektus ir pritrauks lėšas į rajoną. 
Tikimės, kad tai nebus dar vienas 
atsiradęs biudžeto ,,siurbikas““, - 
sakė S.Obelevičius.

Anykščių rajono tarybai pateik-
tame sprendimo projekte taip pat 
aprašyta, kas dėsis už Istorijų dva-

relio sienų. ,,Planuojama regulia-
riai rengti istorinės edukacijos pro-
gramas, konferencijas, seminarus, 
parodas, koncertus, scenos meno 
reiškinius, literatūros renginius, 
tarptautinius projektus, rezidenci-
jas, pastato priestate ir įrengtoje 
terasoje numatoma įrengti menų 
kavinę. Planuojama pagrindinė 
Istorijų dvarelio auditorija – vai-
kai (ypač 1-6 klasių moksleiviai). 
Parengtos erdvės ir numatytos 
veiklos, taip pat kūrybiškai pritai-
kytos ir jaunimui, organizuotoms 
grupėms, šeimoms, vyresnio am-
žiaus žmonėms. Įgyvendintoje 
koncepcijoje vyrauja lokalių ir 
universalių temų balansas, ekspo-
zicijos dermė su istorinio pastato 
rekonstrukcija ir literatūros (kny-
gos) linijos akcentavimas. Istorijų 
dvarelis – tai naujas kultūros reiš-
kinys Anykščiuose, erdvė, kurioje 
telpa ir šiuolaikiniam vaikui, ir 
vyresniam lankytojui patrauklūs 
aspektai. 

Planuojama, kad  pagrindinė 

Istorijų dvarelio veikla bus ak-
centuota į kultūrinį turizmą, tarp-
tautinių kultūros (literatūros) pro-
jektų rengimą ir įgyvendinimą, 
UNESCO literatūros miestų tinklo 
jungtis, kryptingą vaikų literatūros 
edukaciją, kitas Anykščių krašto 

kultūros garsinimo ir populiarini-
mo veiklas“, - išaiškino sprendi-
mo projekto iniciatorė bei rengėja 
Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus vyriausioji specialistė, 
laikinai atliekanti vedėjo funkcijas, 
A.Pajarskienė.

Anot Anykščių rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir komuni-
kacijos skyriaus vyriausiosios specialistės, laikinai atliekančios 
vedėjos funkcijas, A.Pajarskienės, pagrindinė Istorijų dvarelio 
auditorija bus vaikai.

Griūva Troškūnų dvaro sodybos pastatas
Anykščių rajono savivaldybė bandys gelbėti vieną iš avarinės 

būklės Troškūnų dvaro sodybos pastatų. Griūvančiam dvaro 
pastatui  remontuoti skirti 699 eurai, tačiau akivaizdu, kad tokie 
pinigai kultūros paveldo objekto jau neišgelbės.

Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vyriausioji specialistė Daiva 
Stankevičienė kalbėjo, kad remon-
tuojamas Troškūnų dvaro sodybos 
pastatas šiuo metu nenaudojamas. 
Specialistė pasakojo, kad pastato 
būklė itin prasta.

,,Pastato sienos raudonų plytų 
mūro, tinkuotos, kai kur tinkas nu-
trupėjęs, apiręs mūras, dalis stogo 
dengta šiferiu, dalis - skarda, da-
lis stogo įgriuvusi. Pastato durų, 
langų angos stačiakampio formos, 
langų didžioji dalis be stiklų, kai 
kurių išlikę mediniai langų rėmai“, 
- sakė D.Stankevičienė.

Kadangi dalis Troškūnų dvaro 
sodybos pastato stogo konstruk-
cijos įgriuvusi į pastato vidų, to-
dėl, anot savivaldybės specialistės 
D.Stankevičienės,  ties įgriuvusia 
dalimi planuojama  įrengti laikiną-
sias laikančias konstrukcijas. Taip 
pat numatyta trūkstamos pastato 
stogo dangos dalyje įrengti laiki-
nąsias laikančias gegnes bei įrengti  
laikinąjį,  iš tento pagamintą stogo 

denginį. Už skirtą 699 eurų sumą 
dar bus  užsandarintos atviros lan-
gų, durų angos, išgriuvusi sienos 
dalis bus uždengta laikinuoju sky-
du.

Avarinės būklės Troškūnų dvaro 
sodybos pastatą remontuos pagal 
individualiosios veiklos pažymą 
dirbantis Vaidas Baltušnikas.

Troškūnų dvaro sodyba yra 
kompleksinis kultūros paveldo 
objektas, kurį sudaro 11 pastatų. 
Dalis pastatų priklauso privatiems 
asmenims, dalis - Anykščių rajono 
savivaldybės nuosavybė.

Kultūros paveldo departamentas 
skelbia, kad Troškūnų (Smėlynės) 
dvaras istoriniuose šaltiniuose 
paminėtas 1591 m. Žinoma, jog 
XVII-XIX a. dvaras priklausė Sa-
kalauskams, Petkevičiams, Hope-
nams. 1850 m. dvarą iš Juozapo 
Hopeno nusipirko Stanislovas Mo-
tiejus Montvila (1810-?) su žmona 
Aleksandra Daugėlaite Montvilie-
ne (apie 1820-?). Po 1863 m. dva-
rą paveldėjo jų sūnus Stanislovas 
Adomas Montvila (1841-1916). Jis 

1906 m. jame įkūrė vargšų vaikų 
lietuvišką - lenkišką mokyklą. Vė-
liau dvaras atiteko Stanislovo Ado-
mo Montvilos sūnui Stasiui Mon-
tvilai (1882 ar 1883 - apie 1923). 
1935 m. Stanislovas Montvila tapo 
dvaro savininku ir valdė iki 1940 
metų. Montvilų giminė nuo XIX a. 
pab. dvarą pritaikė ūkinei veiklai, 

būtent tuomet iškilo didžioji dalis 
dabartinių dvaro laikotarpio pasta-
tų. Per I pasaulinį karą dvaro rūmai 
buvo sugriauti, naujuosius rūmus 
Stanislovas Montvila pastatė apie 
1926 m. Po II pasaulinio karo dva-
re buvo įkurtas tarybinis ūkis. 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vyriausioji specialistė Daiva Stankevičienė sakė, kad Troš-
kūnų dvaros sodybos komplekse avarinės būklės yra tik vienas 
iš 11 pastatų.
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Ar atiduoti ,,Bangenį“ bei ,,Kalitą“ valdyti 
verslui?

Konkurencijos tarybos, Viešųjų pirkimų tarnybos ir VšĮ Cen-
trinės projektų valdymo agentūros nuomone, savivaldybės sporto 
ir pramogų infrastruktūros valdymą turi perduoti verslui. Ir tik 
jam neparodžius tokio noro, jos turi teisę minėtą infrastruktūrą 
perleisti valdyti savivaldybių įmonėms. Lietuvos savivaldybių aso-
ciacija išplatintame pranešime teigia, kad savivaldybės nesutinka 
savo baseinų ir arenų perduoti verslui. Anykščiuose savivaldybė 
valdo baseiną ,,Bangenis“, pramogų ir sporto centrą ,,Kalita“.

,,Anykšta“ teiravosi, ar jų nuomonė sutampa su  Konkurencijos 
tarybos, Viešųjų pirkimų tarnybos ir VšĮ Centrinės projektų val-
dymo agentūros nuomone.

Verslo ir 
savivaldybės 
interesus galima 
suderinti

Ligita KULIEŠAITĖ, Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktorė:

- Nesu išsamiai susipažinusi 
su minimų institucijų nuomone ir 
situacija, kurią vertindamos ins-
titucijos turbūt ir pateikė savo įž-
valgas, tačiau Vietos savivaldos 
įstatymas numato, kad savivaldybė 
gali steigti naują juridinį asmenį 
naujai ūkinei veiklai vykdyti arba 
pavesti naują ūkinę veiklą vykdy-
ti jau veikiančioms savivaldybės 
valdomoms įmonėms, tik gavusi 

išankstinį Lietuvos Respublikos 
konkurencijos tarybos sutikimą, o 
prieš tai būtina įvykdyti konkuren-
cingą procedūrą dėl ūkio subjektų 
atrankos.

Vis dėlto, manau, kad ir šioje 
situacijoje galima suderinti tiek 
verslo, tiek savivaldybės intere-
sus, o būtent per viešojo ir priva-
taus sektoriaus partnerystę. Mano 
manymu, tokiu būdu savivaldybė 
nepraranda įtakos siekiant tiek 
kokybiškų paslaugų teikimo,  tiek 
tinkamo infrastruktūros valdymo, 
su tuo susijusią riziką ir kaštus pri-
siimant verslui.

Būtų neteisinga 
prieš mokesčių 
mokėtojus

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
liberalas:

- Čia ne pirmas ir, manau, ne pa-
skutinis kartas, kada kelios valsty-
bės tarnybos žiūri į tam tikrą si-
tuaciją iš skirtingų ,,savo varpinės 
pusių”. Todėl kartais jų priimti 
sprendimai vienu ar kitu klausi-
mu atrodo nelabai logiški. Ma-
nau, kad privatus sektorius geba 
dirbti efektyviau nei biudžetinės 
įstaigos. Bet man būtų nesupran-
tama, jeigu Anykščiuose baseino, 
Kalitos kalno ar kitų savivaldy-
bės sporto ir pramogų objektų 
infrastruktūros valdymą turėtume 
perleisti privačiam verslui. Būtų 
neteisinga ir mūsų visų mokesčių 
mokėtojų atžvilgiu, nes tai mūsų 
pinigais sukurti objektai. Savival-
dybių funkcija nėra užsiiminėti 
verslu, o kurti verslui atsirasti pa-
lankias sąlygas. Šiuose minėtuose 
Anykščių objektuose yra sukurtos 
sąlygos plėtotis smulkiajam vers-
lui ir jos dar tikrai ne maksimaliai 
išnaudotos. Kada savivaldybės 
sporto ir pramogų infrastruktūros 
objektai tiesiogiai nekonkuruo-
ja su privačiu sektoriumi, tai čia 
kažkokios skriaudos vienai ar ki-
tai pusei, manau, tikrai nėra. Sa-
kyčiau, kad pas mus savivaldybės 
sukurti objektai ir infrastruktūra 
kuria palankias sąlygas smulkiam 
verslui vystytis. Taip pat manau, 
kad kiekviena skirtinga savival-
dybė šiam klausimui turi skirtingą 
situaciją, tad taikyti vieną formulę 
visoms savivaldybėms būtų sun-
ku.

Kažkokią įtaką 
vietos valdžia 
turi turėti

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas:

- Esu už tai, kad konkurencija būtų 
vieša, skaidri ir apimtų kuo daugiau 
verslo bei viešųjų paslaugų sričių. 
Tačiau matom ir tamsiąją jos pusę, 
kai verslo subjektai taip susitaria dėl 
kainų, t.y. dempinguoja jas, kad jokia 
kontrolės institucija negali įžvelgti 
pažeidimo. Deja, tokių pavyzdžių 
daug ir pačių įvairiausių. Savivaldos 
lygmeny man nepatinka, kai neva 
verslo skatinimui skiriama įmonei 
dotacija. Kas atsitinka? Gavusi pi-
niginę injekciją, įmonė pradeda do-
minuoti prieš tą pačią paslaugą tei-
kiantį ar produkciją gaminantį verslo 
subjektą. Kitas dalykas, kai kalbam 
apie viešąsias paslaugas. Tiek laisva 
konkurencija, tiek jos nebuvimas gali 
diskriminuoti paslaugos naudotojus. 
Vandens baseinas miestelyje gali 
būti vienas ir gyventojai neturi kitos 
pasirinkimo galimybės. Tad kažko-
kią įtaką vietos valdžia turi turėti, 
kad jo paslauga nebūtų orientuota tik 
į turtingą klientą. Nebus gera išeitis 
baseiną nacionalizuoti, tačiau pasi-
naudoti įvairiais svertais ir įrankiais 
valdžia gali -  juos sumaniai valdant, 
bus pasiektas rezultatas gyventojų 
naudai. Vienas jų - Anykštėno korte-
lės įvedimas. Jos turėtojas įgytų tei-
sę į pastovias ar laikinas nuolaidas, 
o vietos valdžia įmones nuolatos 
skatintų taikyti, gindami gyventojų 
interesus.

Kęstučio Tubio valia kausto liudininkus

(Atkelta iš 1 psl.)
Strategavo, kaip surinkti 

lėšas komitetui

Buvęs Anykščių rajono mero 
K.Tubio patarėjas, deleguotas 

Darbo partijos, Donaldas Vai-
čiūnas ketvirtadienį, rugsėjo 26-
ąją, liudydamas teisme kalbėjo ir 
apie Anykščių ligoninės patikri-
nimus, ir apie aukų rinkimą K. 
Tubio visuomeniniam komitetui. 

D.Vaičiūnas buvo ir vienas iš ko-
miteto steigėjų, ir komiteto kandi-
datas į Anykščių rajono tarybą. 

,,Aukų rinkimo procese tiesio-
giai nedalyvavau. Mano funkcija 
nebuvo rinkti aukas, bet kalbėda-
mas su žmonėmis užsimindavau“, 
- teisme dėstė D.Vaičiūnas. 

Valstybės kaltinimą palaikan-
ti prokurorė Dalia Markauskie-
nė perskaitė ikiteisminio tyrimo 
medžiagą, kurioje išdėstyta, jog 
D.Vaičiūnas atskleidė aukų rinki-
mo modelį. Per ikiteisminį tyrimą 
D.Vaičiūnas aiškino, kad buvo 
strateguojama, kaip potencialiems 
aukotojams atlikti kokią nors vie-
šą paslaugą, o paskui jų paprašyti 
paramos komitetui. ,,Su K.Tubiu 
buvo kalbama apie tokį aukų rin-
kimo būdą. Bet manau, toks būdas 
yra ydingas, neteisėtas“, -  liudijo 
D.Vaičiūnas. Ir pridūrė, kad jam 
nėra žinoma, ar šis modelis realiai 
buvo pritaikytas. 

Po trumpos D.Vaičiūno įžangos 
buvo parodytas šių metų sausio 
10 dienos vaizdo ir garso įrašas, 
padarytas K.Tubio darbo kabine-
te prieš pat darbo dienos pabaigą. 
Mero kabinete pokalbio susėdo 
D.Vaičiūnas, UAB ,,Anykščių 

vandenys“ direktorius, visuome-
ninio komiteto vadovas, buvęs 
Anykščių rajono tarybos narys, iš-
rinktas pagal socialdemokratų są-
rašą, Alvydas Gervinskas bei pats 
K.Tubis. Ši trijulė aptarė, kaip su-
rinkti lėšas komitetui. D.Vaičiūnas 
siūlė ,,paspausti“ pačius komiteto 
narius aukoti, o K.Tubis jį iškart 
subarė, kad negalima komiteto 
narių  spausti, juos reikia gražiai 
pašnekinti. 

A.Gervinskas aiškino, kad lo-
giškiausia būtų, jog pats K.Tubis 
sudarytų potencialių rėmėjų są-
rašą, o tada darbo galėtų imtis ir 
jis pats. ,,Ten, kur jums nepato-
gu, pasakykite man, aš nueisiu“, 
- K.Tubiui siūlė A.Gervinskas. 
,,Valdas, ,,Teradenta“, Regimantą 
reikia pašnekinti“, - potencialius 
komiteto rėmėjus vardijo tuometi-
nis rajono meras. ,,Abraškevičius 
visus galima kalbinti. Visi jie tur-
tingi. Šimėną...“ - pridūrė.

A.Gervinskas užsiminė, kad, 
jeigu kam reikia, jis vandentiekį 
atvestų iki namo. Tačiau šis siūly-
mas, regis, buvo praleistas pro au-
sis ir trijulė apie tai nediskutavo. 

Kaltinamajam Kęstučiui Tubiui Valstybės kaltinimą palaikanti 
prokurorė Dalia Markauskienė liudininkams kartkartėmis pri-
mena, ką jie kalbėjo per ikiteisminį tyrimą.

Merai. Grupė parlamentarų 
kreipiasi į Konstitucinį Teismą 
(KT) dėl tiesioginių merų rinki-
mų. 46 Seimo nariai prašo ištirti, 
ar 2014 metais įteisinti tiesiogi-
niai merų rinkimai neprieštarauja 
Konstitucijai. Pirmą kartą merai 
tiesiogiai renkami buvo per 2015 
metų savivaldos rinkimus. Kreipi-
mąsi į KT pasirašė parlamentarai 
iš konservatorių, liberalų, social-
demokratų frakcijų, Seimo narių 
mišrios grupės, yra ir keletas val-
dančiųjų frakcijų atstovų parašų: 
„valstiečių“ frakcijos atstovo Vale-
rijaus Simuliko, „socialdarbiečių“ 
frakcijos atstovo Petro Čimbaro, 
frakcijos „Lietuvos gerovei“ narių 
Algirdo Butkevičiaus, Algimanto 
Dumbravos. Anot kreipimosi au-
torių, Konstitucija kaip atstovau-
jamąją instituciją savivaldoje įvar-
dija savivaldybės tarybą, tuo tarpu 
pakeisti įstatymai rodo „tiesiogiai 
išrinkto mero ypatingą padėtį, iš-
skiriantį jį iš kitų tarybos narių“.

Reputacija. Etiketė „Made in 
Germany“ (Pagaminta Vokietijo-
je) turi geriausią reputaciją pasau-
lyje, skelbia „Deutsche Welle“, 
remdamasi britų tarptautinės rin-
kos tyrimų kompanijos „YouGov“ 
kartu su Kembridžo universitetu 
atliktais prekių kilmės įvaizdžio 
tyrimais. Jų rezultatais parodė, 
kad beveik pusė respondentų eti-
ketę „Made in Germany“ vertina 
teigiamai, tuo tarpu neigiamai 
vertinančiųjų dalis – tik 6 procen-
tai. Antrąją šio reitingo eilutę užė-
mė prekės iš Italijos, trečiąją ir ke-
tvirtąją eilutes pasidalijo vienodų 
įvertinimų sulaukusi Prancūzijos 
ir Jungtinės Karalystės produkci-
ja, penktąją – Japonijos gaminiai. 
23-ose valstybėse atlikta sociolo-
ginė apklausa taip pat atskleidė, 
kad 44 proc. respondentų yra su-
siformavę neigiamą Kinijos pre-
kių įvaizdį, jų – beveik tris kar-
tus daugiau nei teigiamai etiketę 
„Made in China“ vertinančiųjų. 
Dėl to Kinija atsidūrė paskutinėje 
šio 12-os šalių sąrašo eilutėje.

Konkursas. Lietuvos mokslo 
taryba skelbia konkursą, skirtą 
aukšto lygio ir pasaulyje pripa-
žintiems mokslininkams suburti 
tarptautines mokslininkų grupes. 
Kaip pirmadienį informavo Moks-
lo taryba, šios mokslininkų ko-
mandos Lietuvoje atliktų didelės 
apimties ir rezultatais išsiskirian-
čius mokslinius tyrimus. Vienam 
valstybės profesorių programos 
projektui numatyta skirti iki 1 mln. 
eurų Europos Sąjungos lėšų. Bus 
finansuojami aukštų ir pritaikomų 
mokslinės veiklos rezultatų pro-
jektai, kuriuos 3–3,5 metus vykdys 
Lietuvoje dirbsianti tarptautinė 
mokslininkų grupė. Jai vadovaus 
mokslininkas, kuris pastaruosius 
šešerius metus vadovauja moks-
liniams tyrimams, o iš jų mažiau-
siai penkerius metus – užsienyje. 
Tikimasi, kad į formuojamas tyri-
mų grupes bus įtraukti ir jaunieji 
mokslininkai. Lėšos bus skiriamos 
ne tik moksliniams tyrimams, ty-
rimo grupės narių atlyginimams 
ir komandiruotėms, bet ir tyrėjų 
iš užsienio persikėlimo išlaidoms 
kompensuoti. Programą inicijavo 
Švietimo, mokslo ir sporto minis-
terija bei Lietuvos mokslo taryba. 
Paraiškos valstybės profesorių 
programos konkursui priimamos 
iki gruodžio 2 dienos, konkurso 
sąlygos skelbiamos kvietime teikti 
paraiškas.

-Bns

(Nukelta į 5 psl.)
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savaitgalio diskusija

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

Šiluma pinga - gal laikas jau pradėti šildymo sezoną?
Nemažai Lietuvos miestų jau pradėjo šildymo sezoną. Kaip 

manote, ar Anykščiuose jau laikas taip pat pradėti šildymo se-
zoną? Kap sutikote žinią, kad  centralizuotrai tiekiama šiluma 
šį rudenį Anykščiuose bus pigesnė 16 proc.? Kaip manote, ar tai 
pajus jūsų piniginės? Ar tikite, kad Anykščiuose kada nors cen-
tralizuotai tiekiama šiluma bus pigiausia Lietuvoje? O gal cen-
tralizuotam šildymui renkatės alternatyvą?

Xxxx: „Anksti dar, o kai mokė-
sim, bus matyti, kiek pigu.“

Storių g.: „Koks šildymas - lan-
gais atvirais miegam,o be to, dar 
orai atšils, tikrai nereikia šildy-
mo.“

Baisiausia: „Kad daugiabučiuo-
se nėra temperatūros reguliatorių ! 
Pas mus ir žiemą langai atidaryti 
- neįmanoma miegoti ! Baisu, kad 
reikia moketi už lauko šildymą ! 
Negi nėra būdų reguliuoti bute 
šilumos pagal poreikį ? Juk tech-
nikos amžius, programuojamos 
elektroninės technologijos, išma-
nieji telefonai..Dabar toks vykdo-
mas privalomas režimas, privalo-
mas mokestis už šildymą, juk tai 
suprantamas, akivaizdus rajono 
savivaldybei priklausančių imo-

nių pasipinigavimas iš gyventojų 
! Kam mums mokėti už tą šilumą, 
kurios mums nereikia ? Už šilumą, 
kurią priverstinai išleidžiame lau-
ko šildymui ? O baisus dejavimas 
del pasaulinio klimato atšilimo ! 
Ar dėl to būtina kreiptis į Strasbūro 
teismą ? Kitokio varianto nemato-
me !

Mere Obelevičiau, Šilumos di-
rektoriau Vaičiuli, - ar jūs esate 
šiuo klausimu nekompetentingi ? 
Tai kaip tada pakliuvote į tokius 
postus ? Ar tik mokate ,,pudrinti“ 
gyventojams smegenis ...Juk ir 
jums žinoma, kad prieš tai buvęs 
smegenų ,,pudrintojas“ varsto Mo-
lėtų teismo duris ?“

Nustebęs: „Kieno butas, tas ir 
rūpinasi savo butu. Organizuo-
kite namo renovaciją ir įrenkite 

termoreguliatorius,daliklius ar 
skaitiklius. Nereikės šauktis nei 
Obelevičiaus, nei Vaičiulio. Ste-
bina tokie gyventojai, galvojantys, 
kad viską turi padaryti kiti, tik ne 
jie patys. Jūsų turtas, jūs tvarkyki-
tės. Gal ir tavo mašiną turi Obele-
vičius suremontuoti.“

Logika: „Kol nėra prasidėjęs 
šildymas, tai šiluma pinga, o kai 
prasidės šildymo sezonas, pa-
brangs...“

Įrodyk savo melavimą: „Patir-
tis rodo priešingai. Dar taip per 18 
metų ( esu sukaupęs visus mokėji-
mo kvitus) nebuvo.“

daugiabučio gyventoja: „leiski-
te atsijungti nuo centrinio šildymo, 
tada viską darysime patys, kodėl 
neleidžiate“

Taip; „Kiekvieną rudenį būna 
dienų, kai labai atšąla ir būna tikrai 
šalta. Tada norisi, bet po to kažkiek 
atšyla ir pasidaro gaila pinigų. Ta 
pati amžina istorija.“

kam pinga: „pažiūrėkit, kokios 

kainos malkų, gal gana tyčiotis“.

Jo, jo: „ Lauke dar šilta , nerei-
kia dar jungti - dienomis langai 
atdari .“

Jo: „Vergams visada blogai ? 
Rusų laikai baigiasi , dabar jankių 
kapitalizmas“.

Seserų nesantaika išėjo į viešumą Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Po to, kai naująja Kurklių seniūnaite buvo išrinkta Birutė Šniuikienė, viešojoje erdvėje kilo ,,ne-
skani“ diskusija. ,,Facebook“-o grupėje ,,Kurklių miestelio bendruomenė“ paskelbus įrašą apie 
naują seniūnaitę, pastarosios sesuo Gražina Masiulevičienė parašė, jog seniūnaitė išsilavinimą ,,įgijo 
Panevėžio kalėjime“. 

Seserys seniai nesutaria

G.Masiulevičienė apie tai, 
kad jos sesuo ,,vagilka“, pra-
nešė ir ,,Anykštos“ redakcijai. 
Į redakciją paskambinusi kur-
klietė piktinosi, jog seniūnaite 
išrinkta jos sesuo, o ne Remi-
gijus Mačionis, kuris, pasak 
moters, ,,buvo pasirengęs dirbti 
toliau“.

G.Masiulevičienė ,,Anykš-
tai“ sakė, kad jos su seseria 
yra iš dešimties vaikų šeimos, 
ir bėrė savo asmenines nuos-
kaudas. Kai paskambinome 
B.Šniuikienei, pastaroji taip pat 
turėjo ką  pasakyti apie seserį. 
,,Aš neslepiu, kad prieš 33-ejus 
metus buvau teista už vagystes 
ir už tai daugiau nei metus sėdė-
jau kalėjime“, - ,,Anykštai“ pri-
pažino B.Šniuikienė. Ji aiškino, 
kad jaunystėje padariusi klaidą, 

bet vėliau stengėsi gyventi ki-
taip. ,,Turiu merų ir kunigų Pa-
dėkas“, - kalbėjo B.Šniuikienė.

Moteris dirba Kurklių seniūni-
joje valytoja. Ji sakė, kad  šiemet 
įsidarbino ir valytoja mokykloje. 
,,A.Baranausko mokyklos direk-
torę informavau apie teistumą. 
Vėliau pildžiau anketas“, - kal-
bėjo B.Šniuikienė, aiškindama, 
kad duomenų bazėje jos teistu-
mas nebėra nurodomas.   

Kreipėsi į policiją

,,Facebook“-o grupėje ,,Kur-
klių miestelio bendruomenė“ 
neigiami įrašai apie B.Šniuikienę 
nėra išrinti, tačiau seniūnaitės 
opozicija sukūrė kitą grupę, pa-
vadintą ,,Kurklių bendruomenė“.
Bendruomenės  atstovai kreipėsi 
į Anykščių rajono policiją bei į 
,,Facebook“-o administratorius 

prašydami imtis priemonių, nes 
grupės pavadinimas ,,Kurklių 
bendruomenė“ suponuoja mintį, 
kad tai yra oficiali Kurklių ben-
druomenės informacija. 

Kurklių seniūnas Algimantus 
Jurkus ,,Anykštai“ sakė, kad po-
licininkai jau lankėsi Kurkliuose, 
aiškinosi problemos esmę.

Seniūnas: ,,Rinkimai buvo 
demokratiški“

,,Apie abi seseris galiu paskyti 
tik gerus žodžius, tačiau tarpu-
savyje jos nesutaria“, - ,,Anykš-
tai“ apie G.Masiulevičienę ir 
B.Šniuikienę kalbėjo Kurklių 
seniūnas A.Jurkus. Jis tikino, kad 
Kurklių seniūnaičio rinkimuose 
balsavo 24 asmenys ir didžioji 
dalis pasisakė už B.Šniuikienę. 
Pasak seniūno, buvęs seniūnai-
tis R.Mačionis kelti kandidatūrą 

seniūnaičio rinkimuose sutiko 
tik jo įkalbėtas, bet į rinkimus 
atvykti negalėjo. ,,Buvo tikri rin-
kimai. Susirinko žmonės. Ji daug 
padarė miesteliui, kaip sakoma, 
B.Šniukienė -  žmogus, kuris tin-
ka ir bažnyčioje, ir koplyčioje“, - 
apie išrinktąją seniūnaitę kalbėjo 
seniūnas.   

Kurklių miestelio bendruome-
nės pirmininkė, mokytoja Elena 
Dėdelienė, ,,Anykštos“ pakalbin-

ta apie įvykius Kurkliuose, ne-
slėpė nepasitenkinimo, kad isto-
rija išėjo į viešumą. E.Dėdelienė 
Kurklių vidurinėje mokykloje 
mokė ir B.Šniuikienę, taigi pažįs-
ta ją nuo vaikystės. ,,Kiek galima 
ją kaltinti už jaunystės klaidas?“ 
- retoriškai klausė mokytoja. 
,,Birutė yra viena iš tų lyderių, 
kurie stengiasi, kad Kurkliuose 
kažkas vyktų“, - ,,Anykštai“ sakė 
E.Dėdelienė.  

Didžioji dalis į Kurklių seniūnaičio rinkimus atėjusių žmonių balsavo už Birutę Šniuikienę. 
nuotrauka iš ,,Facebook“-o

Viena iš Birutės Šniuikienės turimų Padėkų.
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Kęstučio Tubio valia kausto liudininkus

(Atkelta iš 3 psl.)

,,Kaip su ,,Kurklių karjeru“ 
santykiai?“ - K.Tubio klausė 
A.Gervinskas. ,,Geri. V.Šližys nu-
ėjo pas ,,valstiečius“, o V.Šližys 
jiems raudona vėliava, nes juos 
išmaudė“, - sakė K.Tubis, o pas-
kui gana ilgai kalbėjo apie buvusių 
verslo partnerių - Vyganto Šližio bei 
Kazimiero Daškevičiaus -  santykių 
peripetijas.       

Įraše nuskambėjo ir žodžiai apie 
,,Kurklių kelią“, tačiau be konteks-
to sunkoka suprasti, ką pokalbio da-
lyviai turėjo omenyje.

Bijojo, kad išmes iš 
„chebros“

Po įrašo peržiūros prokurorė 
D.Markauskienė D.Vaičiūną klau-
sinėjo apie ,,Kurklių kelią“, o jis 
tikino, kad kalba apie tą kelią buvo, 
bet tik apie ,,intensyvesnę jo prie-
žiūrą“.

Teisme, girdint parodymus pa-
čiam kaltinamajam K.Tubiui, 
D.Vaičiūnas atsargiai rinko žodžius, 
tačiau panašu, kad per ikiteisminį 
tyrimą buvęs mero patarėjas apie 
savo viršininką kalbėjo ne ypač 
meiliai. ,,Kai būni K.Tubio kabi-
nete - turi neiškristi iš konteksto. 
Nes jeigu iškrenti iš konteksto, tai 
apskritai gali iškristi iš žaidimo“,  - 
prokurorė skaitė, ką per ikiteisminį 
tyrimą kalbėjo D.Vaičiūnas. 

Vėliau kitoje citatoje iš ikiteis-
minio tyrimo medžiagos nuskam-
bėjo D.Vaičiūno aiškinimas, kad 
K.Tubis bendražygiams primetinė-
jo savo karus. ,,Kas tampa K.Tubio 
priešu, tas turi būti ir visų kitų prie-
šu“, - buvusio Anykščių ligoninės 
direktoriaus Dalio Vaigino veiklos 
tyrimo kontekste per ikiteisminį ty-
rimą išdėstė D.Vaičiūnas.

Apklausdama D.Vaičiūną, pro-
kurorė D.Markauskienė grįžo prie 
įraše nuskambėjusios A.Gervinsko 
minties apie vandentiekio tiesimą 
potencialiems komiteto rėmėjams. 

Tačiau buvęs mero patarėjas tikino, 
kad jis nieko apie ,,Anykščių van-
denų“ veiklą nežino, nesupranta ir 
todėl į tokį pasiūlymą niekaip nere-
agavo. Taip pat jis tikino, kad nieko 
nežinojo ir apie tuometinio rajono 
tarybos nario Arvido Pajuodžio 
bandymų įsidarbinti ,,Anykščių 
vandenyse“ peripetijas. 

Tvirtino, kad ligoninės 
vadovas tyčiojosi

D.Vaičiūnas, dirbdamas Anykš-
čių rajono mero patarėju, buvo ir 
Anykščių rajono ligoninės stebė-
tojų tarybos pirmininku. Teismui 
D.Vaičiūnas dėstė, kad buvusio 
ligoninės direktoriaus veiklą ak-
tyviai tyrė savo iniciatyva, tačiau 
neslėpė, kad šią veiklą skatino ir 
tai, kad buvęs ligoninės direktorius 
D.Vaiginas buvo tapęs asmeniniu 
eksmero K.Tubio priešu. 

,,Su ligoninės vyr.gydytoju buvo 
labai sunku bendrauti./.../Siųsdavo 
po 500 dokumentų specialiai“, - 
apie santykius su D.Vaiginu kalbėjo 
D.Vaičiūnas. Jis tvirtino, kad ligo-
ninės vadovas sąmoningai provoka-
vo konfliktą, o tuo  metu ligoninės 
veikla buvo problematiška. ,,Žmo-
nės gydosi ir nepagyja. Žmonės 
gydosi ir miršta“, - kokios blogybės 
buvo Anykščių ligoninėje, aiškino 
D.Vaičiūnas, lyg D.Vaiginas būtų 
atsakingas už amžino gyvenimo 
eliksyro išradimą.

,,Pagal savo išsilavinimą ir kom-
petenciją ar galite atlikti tokio po-
būdžio tyrimą?“, - apie  vadovavi-
mą darbo grupei, tyrusiai ligoninės 
veiklą, D.Vaičiūno, kuris pagal išsi-
lavinimą yra socialinis pedagogas, 
paklausė D.Markauskienė. ,,Pats - 
ne. Užtai ir reikėjo pagalbos. Darbo 
grupėje  buvo gydytoja, teisininkė, 
ministerijos atstovai“, - atsakė liu-
dininkas. 

,,Labai diplomatiškai, nebūda-
mas atšiaurus, trukdė informacijos 
gavimui“, - atsakydamas į vieną iš 
advokatų klausimų, D.Vaiginą api-

būdino D.Vaičiūnas. 
Kaltinamasis K.Tubis D.Vaičiūno 

klausė, kokias esmines problemas 
iškėlė trys gydytojos, su kuriomis 
jiedu buvo slaptai susitikę ligoninė-
je. ,,Algos, kvalifikuotų darbuotojų 
nebuvimas ir taupymo lakštai“, - at-
sakė D.Vaičiūnas. ,,Ar buvo kalba 
apie vienkartinių gydymo priemo-
nių naudojimą daug kartų?“ - me-
namą klausimą D.Vaičiūnui uždavė 
K.Tubis, bet liudininkas tikino, kad 
šito jis neatsimenąs. 

Aiškinosi asmeninius 
santykius

Baigiantis D.Vaičiūno liudijimui, 
K.Tubis klausė D.Vaičiūno, kodėl 
šis ėjęs drauge su juo į  rinkimus. 
,,Komitete veikla laisvesnė nei par-
tinėje struktūroje. Naujas, patrau-
klus darinys. O bendros idėjos ati-
tiko mano vertybes“, - atsakė buvęs 
mero patarėjas. 

,,Santykiai tarp K.Tubio ir 
D.Vaigino tapo nepakeliami. 
K.Tubis linkęs spręsti problemas 
kitų rankomis“, -  D.Vaičiūnui jo 
žodžius, pasakytus per ikiteisminį 
tyrimą, priminė bylą nagrinėjan-
ti teisėja Monika Benetė. Tuomet 
K.Tubis retoriškai buvusio savo 
patarėjo paklausė, kurių gi jis galų 
kartu ėjęs į rinkimus. ,,Jūsų ir 
D.Vaigino santykiai buvo įtempti. 
Tai matėsi. Bet, mano akimis, kaltas 
buvo D.Vaigino nenoras bendrauti“, 
- atsakė buvęs mero patarėjas. 

Posėdyje buvo parodytas dar 
vienas įrašas iš K.Tubio kabineto. 
Jame nusifilmavo visas komiteto 
elitas - D.Vaičiūnas, A.Gervinskas, 
savivaldybės administracijos vado-
vai Audronius Gališanka bei Ra-
mūnas Blazarėnas, administracijos 
skyrių vedėjos Audronė Savickie-
nė ir Jurgita Banienė. Įrašas labai 
trumpas, jo esmė - D.Vaičiūno iš-
kelta idėja  būsimiems aukotojams 
pagaminti paruoštukus su komiteto 
rekvizitais. Įrašas buvo nutrauktas 
pokalbiui dar nesibaigus, o K.Tubis 

akivaizdžiai tuo buvo nepatenkin-
tas ir vėliau ,,Anykštos“ žurnalistui 
sakė, kad jis ,,renginio“ pabaigoje 
apibendrino, jog lėšas komitetui 
būtina rinkti tik teisėtais būdais. 

 
Audronius Gališanka vis dar 

specialusis liudytojas

Ketvirtadienį, rugsėjo 26-ąją, 
paskutinis teisme liudijo buvęs 
Anykščių savivaldybės administra-
cijos direktorius, K.Tubio bendra-
žygis A.Gališanka. Priminsime, jog 
į teismą buvo atvykę penki liudi-
ninkai, tačiau, darbo dienai artėjant 
į pabaigą, A.Gervinską buvo nu-
spręsta paleisti namo, motyvuojant, 
jog jo apklausa užtruks ilgiau negu 
A.Gališankos.

Teisme prokurorė D. Markaus-
kienė paaiškino, kad oficialiai nėra 
pakeistas A.Gališankos statusas - 
jis, kaip ir per ikiteisminį tyrimą, 
tebėra specialusis liudininkas. Šį, 
tarpinį statusą tarp įtariamojo ir liu-
dininko turintis asmuo teisme ne-
duoda priesaikos.      

A.Gališanka teismui liudijo 
apie ketinimų įdarbinti A.Pajuodį 
UAB,,Anykščių vandenys“ pe-
ripetijas. ,,Jis (A.Pajuodis - aut. 
past.) manęs klausinėjo. Sakyda-
vau - galimybės nėra. O kad jis 
nori būti direktoriaus pavaduotoju, 
sužinojau tik iš K.Tubio. K.Tubis 
manęs klausė, ar yra galimybė jam 
(A.Pajuodžiui - aut.past.) įsidarbin-
ti (direktoriaus pavaduotoju - aut. 
past.). Atsakiau, kad nėra, nes turi 
būti konkursas. /.../Dar man buvo 
žinoma, kad A.Pajuodis neturi aukš-
tojo išsilavinimo“,  - teisme liudijo 
A.Gališanka.

Prokurorė D.Markauskienė liu-
dininko klausė, ar A.Pajuodis kėlė 
ultimatumą. ,,Meras man sakė, kad 
reikalavo įžūliai“, -  atsakė buvęs 
savivaldybės administracijos direk-
torius. 

Tęsiant A.Pajuodžio pageida-
vimo įsidarbinti UAB,,Anykščių 
vandenys“ temą, A.Gališanka, bu-
vęs ir UAB ,,Anykščių vandenys“ 
valdybos pirmininku, teismui dėstė, 
kad buvo planuojama šios bendro-
vės struktūros pertvarka, ,,atskiriant 
gamybą nuo technologijos“. ,,Buvo 
planuojami du nauji etatai - vienas 
aprūpinime, kitas – gamyboje“, - 
teismui nurodė A.Gališanka.

Po šio paaiškinimo teisme buvo 
perklausytas A.Gališankos ir 
A.Gervinsko telefoninio pokalbio 
įrašas.   

,,Pajuodis bus sąraše, nebus? Tai 
na...ui tada stengtis dėl jo“, - su 
A.Gervinsku telefonu kalbėdamas 
apie UAB ,,Anykščių vandenys“ 
struktūros pertvarką, po kurios gal-
būt atsirastų ir etatas A.Pajuodžiui, 
sakė tuometinis savivaldybės admi-
nistracijos direktorius A.Gališanka. 
,,Jei sąraše nebus - tai nu i nafik“, 
- pritarė A.Gervinskas.

Iš šio pokalbio lyg ir akivaizdu, 
kad vienas naujas etatas ,,Anykš-
čių vandenyse“ turėjo būti įsteig-
tas būtent A.Pajuodžiui, tačiau 
A.Gališanka teismui paaiškino, kad 
pokalbis buvęs ,,daugiau emocijos, 
o veiksmo nepadariau.“  

K.Tubio gynėjas, advokatas Gie-
drius Danėlis A.Gališankos klausė, 
ar A.Pajuodžio galimas maištas būtų 
sutrikdęs valdančiosios koalicijos 
darbą, apsunkinęs sprendimų priė-
mimą. ,,Dėl vieno žmogaus nebūtų 
sutrikę“, - atsakė liudininkas. Pasak 
A.Gališankos, Anykščių ligoninės 
veiklos auditą kontrolieriui Artū-
rui Juozui Lakačauskui pradžioje 
buvo pavesta atlikti mero K.Tubio 
potvarkiu, o paskui Tarybos spren-
dimu. Panašu, jog sprendimo pro-
jektas dėl audito atlikimo ligoninėje 
rajono Tarybai buvo pateiktas todėl, 
kad apsižiūrėta, jog teisiškai vien 
mero potvarkio tokiam procesui 
gali neužtekti.

Po A.Pajuodžio galimo įdarbi-
nimo UAB,,Anykščių vandenys“ 
peripetijų analizės kaltinamasis 
K.Tubis liudininko parodymus pa-
suko šio politiko vertinimo kryp-
timi. ,,Ar neatrodo, kad dėl jo įžū-
laus reikalavimo pasiūliau 30 vietą 
kandidatų sąraše? O jūs siūlėte jam 
21 vietą“, - A.Gališankai klausi-
mą uždavė K.Tubis. Į šį klausimą 
A.Gališanka sakė negalįs atsakyti. 
,,Kaip jautėtės savo darbe?“ – re-
gis, pagyrimo iš buvusio bendražy-
gio užduodamas klausimą paprašė 
K.Tubis, tačiau A.Gališanka atsaky-
damas kalbėjo ne apie buvusį merą. 
,,Jaučiau administracijos darbuoto-
jų palaikymą“, - sakė A.Gališanka. 
Jis prisipažino, kad į K.Tubio komi-
teto sąrašą niekas jo nekvietė, o pats 
pasisiūlė.

,,Norėdamas išvengti neigiamų 
pasekmių sau, aš laviravau“, - iš-
trauką iš A.Gališankos parodymų 
per ikiteisminį tyrimą baigiantis 
posėdžiui perskaitė Panevėžio 
apygardos prokuratūros prokurorė 
D.Markauskienė.    

Šią savaitę dar vienas posėdis

Priminsime, kad buvęs Anykščių 
rajono meras K.Tubis Specialiųjų 
tyrimų tarnybos (STT) pareigūnų 
buvo sulaikytas šių metų sausio 
pabaigoje. Jam pareikšti įtarimai 
prekiavus poveikiu pagal tris epi-
zodus.  Jis kaltinamas kyšio ėmimu 
siekiant sudaryti išskirtines sąlygas 
įsigyjant žemės sklypą (vadina-
masis Rimvydo Kugio epizodas) 
bei pažadu išasfaltuoti keliuką į 
įmonės teritoriją Antrųjų Kurklių 
kaime (VLI Timber epizodas). Pa-
gal trečiąjį - A.Pajuodžio epizodą 
- K.Tubis kaltinamas nematerialaus 
kyšio ėmimu. 

Rugsėjo 26-osios Utenos apy-
linkės teismo Molėtų rūmų posė-
dis K.Tubio baudžiamojoje byloje 
buvo jau ketvirtasis. Per pirmuosius 
tris posėdžius plačiau nagrinėtas 
pirmasis epzidodas.

Sausio mėnesį, po K.Tubio su-
laikymo (ir paleidimo į laisvę), jam 
buvo paskirtos kardomosios prie-
monės. Viena jų - nušalinimas nuo 
mero pareigų. Į mero kabinetą po 
nušalinimo jis nebegrįžo.

Vykstant šiems procesams, K. Tu-
bis pralaimėjo tiesioginius Anykš-
čių rajono mero rinkimus.  

Ateinantį ketvirtadienį, spalio 3 
dieną, Utenos apylinkės teismo Mo-
lėtų rūmai toliau nagrinės K.Tubio 
baudžiamąją bylą. Šį kartą liudinin-
kais bus apklausti A.Gervinskas ir 
A.Pajuodis.  

Kaltinamas Kęstutis Tubis teisme turi galimybių ir pats užduoti klausimus liudininkams. 

Rugsėjo 27 dieną Troškūnų 
K.Inčiūros gimnazijoje įvyko 
poeto Kazio Inčiūros 113 - ąsias 
gimimo metinių minėjimas. 

Ta proga mokytojai su gim-
nazistais organizavo turiningą 

koncertą, demonstravo vaizdo 
medžiagą iš K.Inčiūros gyveni-
mo. Giminės pasidalijo prisimi-
nimais apie poetą. 

Šiais metais Troškūnų K. In-
čiūros gimnazijoje poetui skirtas 

kambarys-muziejus pasipildė 
naujais eksponatais.

Kadangi gimtuosiuose Vidugi-
riuose buvę K.Inčiūros daiktai, 
parvežti iš jo kambario Vilniu-
je prieš 45 metus, mirus Irenai 

Uzdrienei, toliau ten nebegalė-
jo būti eksponuojami, jie buvo 
perduoti K.Inčiūros gimnazijos 
muziejui.

Aloyzas inčiūra

tautos balsas
Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Minėjo Kazio Inčiūros gimimo metines
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MOZAIKA sprintas

AVINAS. Būkite šią savaitę itin 
dėmesingas. Gali būti bandoma 
įvelti jus į neaiškius reikalus. Pa-
galvokite apie teisinius dalykus. 
Ar tikrai verta rizikuoti? Laikas 
jūsų pusėje, verčiau luktelėkite, 
kol padėtis išaiškės. Savaitgalį 
pasistenkite išmesti iš galvos vi-
sus savaitės darbus ir tiesiog gerai 
pailsėti.

 
JAUTIS. Kad ir ko šią savaitę 

imsitės, darbai degte degs jūsų 
rankose. Pasistenkite, kad ir vir-
šininkas tai pastebėtų. Jūs užsitar-
navote patikimo žmogaus vardą ir, 
labai galimas daiktas, tai atsilieps 
jūsų karjerai. Labai atsargiai leis-
kite pinigus - galite net nepastebė-
ti, kaip išlaidos viršys pajamas.

DVYNIAI. Būkite protingas! 
Tikrai nieko nenutiks, jei dabar 
atsisakysite idėjos, kurios tvirtai 

laikėtės - iš tiesų ji visiškai nie-
kam tikusi. Antroje savaitės pusė-
je galima emocinė krizė šeimoje. 
Neapgalvoti, impulsyvūs žodžiai 
ar veiksmai gali turėti ilgalaikių 
nepageidautinų padarinių.

VĖŽYS. Ko gera, savaitė prasi-
dės nekaip, bet nuo vidurio smul-
kios nesėkmės gali atnešti didelę 
sėkmę, kad ir kaip paradoksaliai 
tai skambėtų. Jei turite ką parody-
ti, nesivaržykite užeiti pas virši-
ninką. Perdėtas kuklumas nepadės 
kopti karjeros laiptais. Savaitgalį 
imkitės iniciatyvos susitikti su se-
niai nematytu bičiuliu.

LIŪTAS. Tuščias reikalas šią 
savaitę eiti prieš srovę. Jausite 
nenumaldomą poreikį gilintis į 
nepažįstamas sritis. Labai tikėti-
ni dideli finansiniai pokyčiai, bet 
nebūtinai į blogąją pusę. Savaitės 
pradžioje pasirūpinkite sveikata, 
o savaitgalį viso jūsų dėmesio pa-

reikalaus šeimos reikalai. Paštu 
galite sulaukti gerų naujienų.

MERGELĖ. Pirmoje savaitės 
pusėje pagaliau įvyks ilgai laukti 
pokyčiai tarnyboje, deja, jie ti-
kriausiai nuvils. Jūsų elgesys gali 
būti pernelyg impulsyvus ir ne-
apgalvotas, vis dėlto trečiadienį 
turėsite progą susitaikyti su žmo-
gumi, su kuriuo susipykote praei-
tą savaitę. Neskaičiuokite, o juo 
labiau neleiskite dar neuždirbtų 
pinigų.

SVARSTYKLĖS. Savo as-
meniniams reikalams šią savai-
tę turėtumėte teikti pirmenybę. 
Savaitės viduryje netramdykite 
impulso improvizuoti ką nors 
beprotiško. Tam turėsite pakan-
kamai teigiamos energijos ir sė-
kmės. Savaitgalį sutrikęs galite 
pasielgti kvailai ir neapgalvotai. 
Nežinomybės baimė privers pri-
imti sprendimą nė neišsiaiškinus, 

kas iš tiesų vyksta.

SKORPIONAS. Visą savaitę 
akivaizdžiai laikysite vadeles savo 
rankose. Jūs jaučiatės neįtikėti-
nai energingas ir tikitės, kad kiti 
jaučiasi taip pat. Bent retkarčiais 
pagalvokite, ar ne per daug rei-
kalaujate iš kitų. Jei gerai žinote, 
kokio daikto jums reikia, savaitės 
pradžioje drąsiai eikite į parduotu-
ves - pirkinys bus sėkmingas.

ŠAULYS. Vieno susitikimo 
metu šią savaitę bus vėl prisiminta 
sena bjauri istorija. Kalbėkite apie 
ją tik tiek, kiek yra būtina. Paska-
los, kuriomis ji apipinta, ir taip 
jau viską komplikuoja. Karjeros 
reikalai pagaliau pajudės į priekį, 
nors iš pradžių ir patirsite stresą.

OŽIARAGIS. Savo sumany-
mui privalote gauti tam tikrų svar-
bių asmenų pritarimą. Savaitės 
viduryje pokalbio metu turėsite 

gerai paprakaituoti, kad surastu-
mėte įtikinamų žodžių. Juk jums 
įdomus dalykas turi pasirodyti 
patrauklus ir kitiems. Finansiniai 
reikalai klostysis ne per geriau-
siai, bet viską atpirks malonus 
bendravimas su senais bičiuliais 
savaitgalį.

VANDENIS. Pagaliau pamažu, 
tačiau patikimai pajusite ateinan-
čias permainas. Nežiopsokite ir 
nesėdėkite sudėjęs rankų, imkitės 
iniciatyvos. Šią savaitę pagaliau 
pasitaikys proga išsiaiškinti san-
tykius, jau senokai jus slegiančius. 
Turėtų palengvėti. Pats laikas pla-
nuoti atostogas.

ŽUVYS. Nesėkmė savaitės pra-
džioje jus taip paveiks, kad neiš-
vengiamai būsite labai suirzęs. 
Tačiau savo širdgėlą ir pyktį išlieti 
ant partnerio taip pat būtų ne pati 
geriausia išeitis. Pirmiausia pasi-
stenkite susitarti su savimi.

Dažais išterliotas „Laisvės 
kalvos“ fragmentas

Sekmadienį dažais išterliotas 
sostinės Lukiškių aikštėje pasta-
tytas monumento „Laisvės kal-
va“ fragmentas.

Policijos departamento duo-
menimis, apie 17 val. policijai 
pranešta, kad „Laisvės kalva“ 
apipilta raudonos spalvos dažais.

Memorialo fragmentas Lukiš-
kių aikštėje pastatytas praėjusią 
savaitę. 

„Laisvės kalva“ kaip laisvės 
kovoms atminti skirtas memo-
rialas, kuris turi būti pastatytas 
Lukiškių aikštėje, atrinkta Kul-
tūros ministerijos ir Šiuolaikinio 
meno centro prieš dvejus metus 
organizuotose kūrybinėse dirb-
tuvėse, balsavimas taip pat vyko 
internete.

Kūrinys simbolizuoja abstrak-
tų mišką – erdvę, kurioje vyko 
pasipriešinimo kovos, kartu ir 
pogrindį. Anot autoriaus skulpto-
riaus Andriaus Labašausko, kūri-
nys oponuoja kitapus Gedimino 
prospekto stovintiems buvusiems 
KGB rūmams, kur buvo kankina-
mi laisvės kovotojai.

Šio monumento statybai prie-
šinasi dalis žmonių, manančių, 
kad Lukiškių aikštėje turi iškil-
ti Vyčio skulptūra. Sprendimas 
statyti „Laisvės kalvą“ apskųstas 
teismui.

Lietuvių režisieriaus filmas 
pripažintas geriausiu Atėnų 
tarptautiniame kino festivalyje

Režisieriaus Karolio Kaupinio 
filmas „Nova Lituania“ pripa-
žintas geriausiu tarptautiniame 
Atėnų tarptautiniame kino festi-
valyje.

Šis filmas – netipinis istorinis 
pasakojimas apie tarpukario Lie-
tuvos geografijos profesoriaus 
pastangas kurti atsarginę valsty-
bę ir išgelbėti šalį nuo pražūties. 

Pagrindinius vaidmenis filme 
atliko Aleksandras Kazanavičius, 
Vaidotas Martinaitis, Valentinas 
Masalskis, Rasa Samuolytė, Eglė 
Gabrėnaitė, Julius Žalakevičius, 
Paulius Pinigis ir kiti.

Lietuvių režisieriaus filmas 
kartu su dar vienuolika filmų iš 
viso pasaulio varžėsi pagrindinė-

je festivalio tarptautinėje progra-
moje.

Ši programa skirta pirmie-
siems bei antriesiems režisierių 
filmams.

Atėnų tarptautinis kino festiva-
lis vyko rugsėjo 18-29 dienomis.

Frankfurte suimtas į 
dangoraižį įkopęs prancūzų 
„žmogus voras“

Be jokios įrangos į aukštus 
statinius visame pasaulyje ko-
piantis ir prancūziškuoju „žmo-
gumi voru“ pramintas Alainas 
Robert'as šeštadienį buvo suimtas 
Frankfurte, kai užsiropštė į dan-
goraižį „Skyper“, pranešė naujie-
nų agentūros AFP žurnalistas.

57 metų A. Robertas į 154 me-
trų aukščio 42 aukštų pastatą be 
leidimo ir be saugos įrangos įko-
pė vos per pusvalandį.

Nuotykių ieškotojui nusileidus 
ant žemės, jo jau laukė policija.

A. Robert'as be virvių ir kito-
kios saugumo įrangos yra įkopęs 
į daugiau kaip 100 pastatų. Guin-
nesso rekordų knygoje rašoma, 
kad jis „be pašalinės pagalbos 
įkopė į daugiausiai pastatų“.

Tarp jo pergalių yra daug aukš-
čiausių pasaulio dangoraižių ir 
garsių statinių, tokių kaip Eiffe-
lio  bokštas, Sidnėjaus operos rū-
mai, Kvala Lumpūro dangoraižis 
„Petronas Twin Towers“ ir „Burj 
Khalifa“ Dubajuje.

Rugpjūtį jis įkopė į vieną dan-
goraižį Honkonge, kurį jau kurį 
laiką drebino masiniai ir kartais 
smurtiniai protestai už demokra-
tiją, ir išskleidė plakatą su užrašu 
„taika“.

Kodėl įkopė į „Skyper“, A. 
Robert'as šeštadienį nepaaiškino.

Mirė garsus Rusijos teatro 
režisierius Markas Zacharovas

Eidamas 86-uosius metus, po 
sunkios ligos mirė Maskvos tea-
tro „Lenkom“ režisierius ir meno 
vadovas Markas Zacharovas, 
šeštadienį pranešė teatro direk-
torius.

„Po ilgos ligos mus paliko 
Markas Anatoljevičius“, – nau-
jienų agentūrai „Interfax“ sakė 
Markas Varšaveris.

Pasak jo, apie atsisveikinimo 

su artistu vietą ir laiką bus pra-
nešta vėliau.

Rugpjūčio 20 dieną plaučių už-
degimu susirgęs M. Zacharovas 
buvo paguldytas į vieną iš sos-
tinės ligoninių. Vėliau jis buvo 
išrašytas.

M. Zacharovas gimė 1933 
metų spalio 13 dieną Maskvoje. 
1955-aisiais jis baigė Rusijos te-
atro meno akademijos (GITIS) 
vaidybos fakultetą. 1965 metais 
jis pradėjo dirbti Maskvos saty-
ros teatro režisieriumi, o 1973-
aisiais – „Lenkom“ vyriausiuoju 
režisieriumi.

Velionis artistas sukūrė beveik 
50 spektaklių ir nemažai filmų, 
tokių kaip „12 kėdžių“ (Dvena-
dcat stuljev) ir „Tas pats Miun-
hauzenas“ (Tot samyj Miunch-
gauzen).

M. Zacharovas taip pat režisa-
vo per 20 televizijos spektaklių 
ir parašė daugiau kaip 10 filmų 
scenarijų.

Pasaulio lyderiai pareikš 
pagarbą velioniui Prancūzijos 
eksprezidentui J. Chiracui 

Dešimtys pasaulio lyderių, tarp 
jų Rusijos vadovas Vladimiras 
Putinas, pirmadienį Paryžiuje 
turi dalyvauti atsisveikinime su 
velioniu Prancūzijos prezidentu 
Jacques'u Chiracu.

Prancūzijai pirmadienį paskel-
bus gedulo dėl buvusio chariz-
matiškojo lyderio mirties diena, 
V. Putinas, kiti užsienio lyderiai 
ir dabartinis šalies prezidentas 
Emmanuelis Macronas dalyvaus 
laidotuvių pamaldose.

Sekmadienį su velioniu prezi-
dentu atsisveikino visuomenė – 
tūkstančiai žmonių nepaisydami 
lietaus laukė eilėje prie šalies vė-
liava uždengto jo karsto Invalidų 
rūmų Šv. Liudviko bažnyčioje.

J. Chiracas, kurio tris dešim-
tmečius trukusią politinę karje-
rą vainikavo 12 prezidentavimo 
metų (1995-2017), mirė ketvirta-
dienį būdamas 86-erių.

Jam mirus ėmė plūsti užuojau-
tos iš viso pasaulio, tačiau tuo 
pačiu imta klausti, ką gero iš ti-
krųjų šis politikas nuveikė per 
ilgus buvimo valdžioje metus, ir 
vėl prisiminta, kad 2011 metais 
jis buvo teismo pripažintas kaltu 
dėl korupcijos tuo metu, kai ėjo 
Paryžiaus mero pareigas.

Nepaisant to, laikraščio „Le 
Journal du Dimanche“ paskelbta 
apklausa parodė, jog prancūzai 
J. Chiracą ir Charles'į de Gaulle'į 
(Šarlį de Golį) laiko geriausiais 

šių laikų prezidentais.
Geriausiu J. Chiraco pasiekimu 

prancūzai laiko nepritarimą 2003 
metų JAV vadovautai invazijai į 
Iraką.

Pirmadienį, nacionalinio gedu-
lo dieną, visose šalies valstybinė-
se institucijose ir mokyklose ve-
lionis prezidentas pagerbtas tylos 
minute.

Sekmadienį JAV valstybės se-
kretorius Mike'as Pompeo nu-
siuntė Prancūzijai kiek pavėluotą 
užuojautos pareiškimą, kuris yra 
pirmasis JAV vyriausybės prane-
šimas dėl J. Chiraco mirties.

„Paskyręs savo gyvenimą 
valstybės tarnybai, buvęs prezi-
dentas J. Chiracas nenuilstamai 
darbavosi, kad palaikytų mūsų ir 
Prancūzijos bendras vertybes ir 
idealus“, – sakoma M. Pompeo 
pareiškime.

J. Chiraco nepritarimas JAV 
vadovautai invazijai į Iraką ne-
buvo paminėtas.

V. Putinas su šiuo konserva-
torių politiku intensyviai dirbo 
pirmaisiais savo prezidentavimo 
metais; abu jie, kaip žinia, nepri-
tarė tai 2003 metų invazijai.

Birželio mėnesį neįprastai jaus-
mingai komentuodamas laikraš-
čiui „Financial Times“, V. Puti-
nas sakė, kad J. Chiracas buvo 
šiuolaikinis pasaulio lyderis, pa-
daręs jam didžiausią įspūdį.

„Jis tikras intelektualas, tikras 
profesorius, labai ramus ir labai 
įdomus žmogus“, – sakė Rusijos 
lyderis.

Bene svarbiausias J. Chiraco 
politinis sprendimas buvo ne-
pritarimas JAV vadovaujamai 
invazijai į Iraką. Taip pat jam 
vadovaujant buvo reikšmingai 
sumažintas žuvusiųjų keliuose 
skaičius, jis pripažino Prancūzi-
jos vaidmenį deportuojant žydus 
Antrojo pasaulinio karo metais ir 
įspėjo apie klimato kaitos riziką 
dar prieš tai, kai šis klausimas 
tapo svarbia politinės darbotvar-
kės tema.

Vis dėlto daugelis pažymi ne 
jo politinius pasiekimus, o cha-
rizmą ir tikrą meilę savo šaliai. 
Kaip ketvirtadienį pabrėžė E. 
Macronas, J. Chiracas „įkūnijo 
tam tikrą Prancūzijos idėją“.

Konkretaus J. Chiraco palikimo 
dalį sudaro jo įkurtas autochtonų 
meno muziejus „Quai Branly“ 
Paryžiuje, atspindintis visą gyve-
nimą trukusį jo žavėjimąsi Afrika 
ir Azija. Pagerbdamas įkūrėją, 
muziejus iki spalio 11-osios įsi-
leidžia lankytojus nemokamai.

-Bns

Biatlonas. Savaitgalį Latvijoje 
vyko atviras Lietuvos vasaros biatlo-
no čempionatas. Anykšėnas Vytau-
tas Strolia 10 km. sprinto rungtyje 
finišavo trečias, o 15 km. lenktynėse 
tapo varžybų nugalėtoju. Jaunimo 
varžybų čempionu tapo anykštėnas 
Linas Banys.

Šaškės. Praėjusį savaitgalį Del-
tuvoje (Ukmergės raj.) vyko šaškių 
,,Šventosios taurės“ varžybos. Jose 
dalyvavo 42 šaškių meistrai, o nu-
galėtoju tapo anykštėnas Valdas Ver-
šulis. 

Krepšinis. Baigėsi registracija į 
jubiliejinį, 15-ąjį Regionų krepšinio 
lygos (RKL) čempionatą, kuria-
me 2019-2020 m. sezone dalyvaus 
37 ekipos iš 28 Lietuvos miestų ir 
miestelių. 16 stipresniųjų komandų 
varžysis  A divizione, o 21 ekipa - B 
divizione. B divizione rungtyniaus ir 
Anykščių KKSC-,,Elmis“.

Futbolas. UEFA Grassroots week 
sporto savaitė renginiuoses, vyku-
siuose rugsėjo 23 – 29 dienomis, 
dalyvavo Anykščių krašto jaunieji 
futbolininkai. Rugėjo 25 d. Troš-
kūnų mokyklos stadione buvo su-
rengtas  VI „ V. Leščiaus“  futbolo 
turnyras, kuriame dalyvavo keturios 
komandos iš Anykščių, Kavarsko , 
Subačiaus ir Troškūnų. Rugsėjo 26 
d. Anykščių A.Baranausko pagrindi-
nėje mokykloje vyko „ Futbolo fes-
tivalis“, kuriame dalyvavo pirmų – 
ketvirtų klasių moksleiviai. Rugsėjo 
27 d. Kavarsko mokyklos stadione 
vyko „Futbolo fiesta“ , kurioje daly-
vavo pradinių klasių mokiniai. 

Jojimas. Rugsėjo 21-22 dieno-
mis vyko jojimo varžybos - Au-
druvis Champions Tour 2019 IV 
etapas. Jose dalyvavo ir sporto klu-
bo,, Mikadoras" raitelės Gabrielė 
ir Augustė Baužaitės. Pirmąją die-
ną Augustė su žirgu Menson tapo 
80cm rungties nugalėtoja, o Bronze 
Tour konkure užėmė 5-ąją vietą. 
Kitą varžybų dieną Augustė Bronze 
Tour konkure liko 4-ta, o Gabrielė 
su žirgu Carma užėmė 2-ąją vietą 
Silver Tour konkure.

Imtynės. Praėjusį savaitgalį Pa-
nevežyje  vyko vaikų U 11 ir jaunių 
graikų romėnų imtynių žaidynės. 
Nugalėtojais tapo anykštėnai Ki-
pras Puikis ir Augustas Vaitiekūnas, 
antrąsias vietas užėmė Mangirdas 
Braždžiūnas, Nojus Pupkis ir Man-
tas Vilys, trečiąsias - Kipras Gvoz-
das ir Kasparas Juodelis. 
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įvairūs

Teleloto Žaidimas nr. 1224 Žaidimo data: 2019-09-22 Skaičiai: 70 46 45 28 23 63 24 27 75 74 18 34 36 21 66 11 26 22 16 
32 54 35 31 58 39 59 55 61 48 73 15 65 53 01 40 29 02 49 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 30 62 09 57 37 20 03 (visa lentelė) 
Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 500674.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 33.00€ 333 Užbraukus 
eilutę 2.00€ 9296 Užbraukus keturis kampus 3.50€ 5657 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0226714 Automobilis NISSAN LEAF 
033*642 Belaidės ausinės JBL 500 BT 006*741 Belaidės ausinės JBL 500 BT 043*928 Belaidės ausinės JBL 500 BT 034*465 
Belaidės ausinės JBL 500 BT 002*247 Belaidės ausinės JBL 500 BT 004*532 Įkroviklis Xiaomi Mi Power Bank 038*852 Įkroviklis 
Xiaomi Mi Power Bank 037*428 Įkroviklis Xiaomi Mi Power Bank 001*462 Įkroviklis Xiaomi Mi Power Bank 004*002 Įkroviklis 
Xiaomi Mi Power Bank 007*571 Išmanusis laikrodis Xiaomi 009*963 Išmanusis laikrodis Xiaomi 025*765 Išmanusis laikrodis 
Xiaomi 0109001 Išmanusis TV Philips 32 0279928 Išmanusis TV Philips 32 0211447 Išmanusis TV Philips 32 0181488 Išmanusis 
TV Philips 32 0111104 Išmanusis TV Philips 32 006*430 Kolonėlė JBL GO 2 022*453 Kolonėlė JBL GO 2 023*609 Kolonėlė JBL 
GO 2 043*391 Kolonėlė JBL GO 2 028*477 Kolonėlė JBL GO 2 028*755 Pakvietimas į TV studiją 011*359 Pakvietimas į TV studiją 
030*092 Pakvietimas į TV studiją 006*223 Pakvietimas į TV studiją 033*496 Planšetė Lenovo TAB E-10 0137571 Siurblys robotas 
XiaomiC10 0008404 Siurblys robotas XiaomiC10 0087501 Siurblys robotas XiaomiC10 0149225 Siurblys robotas XiaomiC10 
0123860 Siurblys robotas XiaomiC10

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-687) 26005.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-641) 55554.

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

Tel. (8-646) 47841.

Superkame karves, 
bulius ir telyčias 

„krekeNavOs 
aGrOFIrMOs“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

Brangiai superkame 
MIŠkUs 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Trinkelių klojimas, pagrindų 
įrengimas. Laiptai iš trinkelių. 
Lietaus kanalizacijos įrengimas. 
Ekskavatoriaus nuoma. 

www.vytotrinkeles.lt, 
tel. (8-682) 67755.

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.

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

Renkama nauja grupė 2019 m. spalio 3 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ 

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

(8-698) 70127.

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS 
TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 3

Anykščių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus  pa-
gal kaimo vietovių vietos plėtros „Anykščių rajono kaimo vietovių 2014–2020 m. plėtros strategija 
VPS priemonės „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)  
Veiklos srities „Parama jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms“ (kodasLEADER-19.2-SAVA-6.2) 
ir VPS priemonės  „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“(kodas,LEADER19.2-
SAVA-4). Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: 
www.anyksciuvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: 204-205 kab., Ladi-
gos g.1, Anykščiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. spalio 1 d. 8.00 val. iki 2019 m lapkričio 
28 d. 16.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai pateikia 
pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo Anykščių rajono vietos veiklos grupei adresu: 204-205 kab., La-
digos g.1, Anykščiai.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama  Anykš-
čių rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Ladigos g.1, Anykščiai, taip pat telefonais 8 614 
88577 - VPS administravimo vadovas Jurijus Nikitinas ir 8 (381) 58051 - VPS administratorė Ilona 
Jurevičienė. 

ViŠtOs ViŠtaitĖs
sPaliO 3 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime "Kaišiadorių" paukš-

tyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis viš-
taitėmis, bei kiaušinius pradėjusio-
mis 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

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

Tel. (8-630) 57490.

kita

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina 2.55 Eur. Motininų 
kiaulių skerdiena 1.80 Eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690. 

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.
Ūkininkas - svilintas kokybiškas 

kiaulių puseles. Greitai atveža. 
Tel.: (8-611) 34567, 
(8-686) 80994.

Kiaulienos skerdieną puselėmis. 
Atveža į namus.

Tel. (8-652) 69920. 

Ūkininkas - naminių vištų (broile-
rių) skerdieną (auginta šeriant na-
miniais pašarais). Kaina 4 Eur/kg. 
Parduoda antis ir žąsis. Atveža.

Tel. (8-608) 39334.

Bulves. Gali atvežti.
Tel. (8-684) 14841.

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.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

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

Iš nuotraukos darome 
portretus laidotuvėms

    
 (iki A4 formato). 

UAB „Anykštos redakcija“
 

(Vilniaus g. 29, 
Anykščiai) 

Nuotraukos su 
rėmeliu 

 kaina – 15 eurų.
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spalio 1 - 4 d. jaunatis

mėnulis

šiandien

spalio 3 d.

spalio 4 d.

spalio 2 d.

vardadieniai

Emanuelis, Remigijus, Teresė, 
Mantas, Mintė, Benigna.

Modestas, Eidvilas, Getautė.

Evaldas, Kristina, Milgintas, 
Alanta, Teresė.

Pranciškus, Mąstautas, Eivydė, 
Pranas.

Vaikas klausia tėvo:
- Tėveli, o kas toliau? Mėnulis ar 

Niujorkas?
- Vaike, galvok logiškai. Tu mė-

nulį matai?
- Taip.
- O Niujorką?
- Ne.
- Tai ir daryk išvadas….

***

Žvalgybininkui čiukčiai į kal-
nierių buvo įsiūta ampulė su kalio 
cianidu. Sunkiausia čiukčiai būda-
vo priversti priešus kąsti būtent į tą 
palto vietą.

***

Vyriškis ruošiasi rytdienos konfe-
rencijai, apžiūri kostiumą ir mato,

kad reikėtų jį palyginti. Tačiau 
bėda ta, kad namuose nėra lygintu-
vo.

Nutaria nueiti pasiskolinti iš kai-
mynės. Tačiau nuėjęs prie kaimynės

durų ir paspaudęs skambutį pra-
dėjo abejoti: „Vėlyvas vakaras, 
kaimynė jauna mergina – ką ji apie 
mane pagalvos? O gal pamanys, kad 
ieškau preteksto su ja pabendrauti? 
O gal pamanys, jog meilinuosi, ar, 
neduok

Dieve, priekabiauju? Paskui papa-
sakos kitiems, kad esu mergišius..“

Netrukus duris atidarė besišyp-
santi kaimynė. Vyriškis nužvelgė ją 
paklaikusiu žvilgsniu ir išrėžė: „Ei-
kit velniop su savo lygintuvu...“

***

Kirminas klausia tėčio:
- Tėti, ar mes galėtume gyventi 

obuolyje?
Tėtis atsako:
- Taip, sūnau.
- O slyvoje ar galėtume?
- Taip, – vėl atsako tėtis.
- Tėti, tai kodėl mes gyvename 

mėšle?
- Tėvynė, sūneli, Tėvynė…

Savo temperamentą mes paveldėjome 
iš svėdasiškių... Raimondas GUOBIS

Svėdasuose švęsti Šv. Arkangelo Mykolo atlaidai, vyko didysis kan. Juozo Tumo – Vaižganto 
150 metų jubiliejaus paminėjimas su susitikimo džiaugsmu, iškilmingomis pamaldomis, procesi-
ja, prasmingais pamokslais, Vaižganto raštų skaitymu, moksline - istorine konferencija, koncertu, 
prakilniai skambėjusiu Svėdasų himnu.

Rytmečio tyloje palengva rin-
kosi maldininkai į jaukią Šv. Ar-
kangelo Mykolo bažnyčią -  šven-
tovę, kurioje prieš 150 metų buvo 
pakrikštytas busimasis lietuviškos 
dvasios žadintojas, rašytojas, ku-
nigas, kan. Juozas Tumas Vaiž-
gantas. Krikšto apeigas atliko 
vikaras Felicijonas Bytautas, o 
kūmais buvo iš Malaišių kaimo 
kilusi pamaldi moterėlė Severija 
Grižaitė bei smagus ūkininkaitis  
Augustinas Žvirblis iš Butėnų. 
Mažylis, gimęs patį vidurdienį, 
rugsėjo 6 - ąją, Švč. Mergelės 
Marijos gimimo šventėje, dėl to-
kio pranašingo ženklo nustebintos 
motinos buvo tarnystei Dievui ir 
žmonėms pažadėtas. Taip jau nu-
tiko, kad šis šventas motinos troš-

kimas išsipildė: baigęs Žemaičių 
kunigų seminariją, Kaune Tumų 
jaunylis buvo įšventintas kunigu 
ir primicijų Šv. Mišias šventė Svė-
dasų bažnyčioje.

Tikėtasi svečių kunigų, tačiau 
nesulaukta, ir rytmetinių pamaldų 
bei sumos šventimui vadovavo, 
prasmingus pamokslus apie tur-
tingo žmogaus gyvenimo pragaiš-
tį bei maldos galią pasakė vietinis 
klebonas Raimundas Simonavi-
čius. Giedojo vargonininko Valdo 
Trečioko vadovaujamas parapijos 
choras bei svėdasietiškos kilmės 
solistė, savo meilę dainai patyrusi 
iš Narbučiuose gyvenusios močiu-
tės Onos Bublienės, mecosopranas 
Brigita Bublytė. Daumantui Slip-
kui vargonais pritariant, ji sugie-

dojo Astor Piazzola ,,Ave, Marija“ 
bei sumaniai improvizavo liau-
dies dainų tema, ypač išskirtinai 
nuskambėjo ,,Rūta žalioji“. Nors 
krapnojo lietus, tačiau procesija 
vyko lauke. Viešpatį garbinanti, 
vėliavų šilku švytinti ir šnaranti, 
giesmės lydima eisena klevų rau-
doniu nutviekstame šventoriuje 
prasmuko per patį tikriausią dan-
gaus pragiedrulį.

Skaitiniai buvo parengti pagal 
Vaižganto pamokslų užrašus.

Jaukios šventovės ūksmėje Svė-
dasų J. Tumo – Vaižganto moki-
nukai paskaitė Vaižganto vaizdelį 
„Svėdasiškiai“, po to vyko moks-
linė – istorinė konferencija ,,Vaiž-
gantas – kunigas, rašytojas, pilie-
tis, svėdasiškis“. Dr. Dalia Dilytė 

– Staškevičienė įtaigiai kalbėjo 
apie svarbiausią Vaižganto kūrinį, 
tikriausią tautinę epopėją ,,Pragie-
druliai“, kuriame įtaigiai pavaiz-
duotos lietuvių kovos už savosios 
kultūros, dvasios ir valstybės 
laisvę. Lektorė apgailestavo, kad 
Vaižgantas vis dar nepakankamai 
įvertintas, nepakankamai supras-
tas, kad kalbama apie Vaižgantą 
dažniausiai  kaip apie gerą žmogų, 
tik ne kaip apie griežtą mokytoją, 
pranašą, kuris barė tautiečius dėl 
emigracijos, dėl susnūdimo, 

Kun. Justas Jasėnas, atvykęs iš 
Panevėžio, smagiai prabilo apie 
Vaižgantą kaip apie modernų ku-
nigą, kuris buvęs ne ūkininkas, 
statybų entuziastas, bet humani-
taras, visur suspėjantis daugybės 
tautinių bei religinių organizacijų 
narys, rašytojas, publicistas, mo-
kytojas, kunigas, mokėjęs dalytis, 
mylėjęs, supratęs ir vertinęs ne 
įstatymu, bet širdimi. 

Mano parengtas pranešimas pa-
sakojo apie Vaižganto paskleistą 
šviesą, raštuose įamžintą Svėdasų 
kraštą, svėdasiškius, vilties žinią 
tautai, amžiams sudėtą į raštus. 
Etnografija, žemės vardai, žmo-
nės, jų istorijos - viskas juk iš čia, 
iš Svėdasų krašto, į Vaižganto kū-
rybą papuolė. Gyventi savo kraš-
te, saugoti jos dvasią, saugoti jos 
žemę, ieškoti, surasti ir įprasminti 
Lietuvos Žodį, kad piliakalnio 
akmuo būtų atverstas, kad iš jo 
angos žengtų lietuvių kariuome-
nė, išmintingi vadai, žengtų nau-
jas pasaulis, nauja laimė Tėvynei. 
Kad Alaušo varpas vėl skambėtų 
ir nuolat primintų, kad tai, kas 
gražu - atsilieps, kas teisinga - 
nemirs, nors vandeniu ir kalnais 
apklotum...

Kai buvo paminėta „Caritas“ 
draugijos 30 metų sukaktis, nu-
stebino piligrimas Petras. Iš 
Mosėdžio kilęs, nūnai Vilniuje 
gyvenantis smalsus ir Vaižgan-
tą mylintis vyras, sužinojęs apie 
mūsų iškilmę, autobusu atkeliavo 
iš sostinės. Jis buvo pakviestas 
prie pakermošio stalo. Šventas 
žmogus, pavyzdys tiems para-
pijiečiams, kurie, nors ir galėjo, 
didžiojoje parapijos šventėje ne-
dalyvavo, neišsirangė iš savo pri-
plėkusios kasdienybės.

Po šv. arkangelo Mykolo atlaidų, didžiojo svėdasiškio Vaižganto paminklo papėdėje. Iš kairės: Brigi-
ta Bublytė, kun. Justas Jasėnas, Daumantas Slipkus ir kun. Raimundas Simonavičius.

Kai kas dar į šventę atvyko šeimomis - ūkininkas Ramūnas Bal-
takys su savo berniukais.

Svėdasų Tretininkų vėliava primena, kad ir Vaižgantas buvo „o 
šiaip tretininkas“.                                               Autoriaus nuotr.

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

(8-686) 33036.
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį, žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400.

Galima pirkti ar skolintis iš kaimynų, 
tačiau patogiausia - prenumeruoti!


