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„Anykštą“ 
galima pirkti ar skolintis iš kaimynų, 

tačiau patogiausia - prenumeruoti!

KONCERTAS. Spalio 17 d., ke-
tvirtadienį, 17:30 val. Koplyčioje – 
Pasaulio anykštėnų kūrybos centre 
Jurgio Karnavičiaus (fortepijonas) 
koncertas „Grožio slėnis“. Progra-
moje – Cesar Franck, Gabriel Fau-
re, Maurice Ravel kūriniai. Kon-
certas nemokamas.

FILMAS. Spalio 19 d., šeštadie-
nį, 15 val. Sakralinio meno centre–
Angelų muziejuje dokumentinio 
filmo „Sugrįžimas“ pristatymas, 
susitikimas su filmo režisiere Dalia 
Kancleryte ir ikonų tapytoju Bori-
su Jokubauskiu. Renginys nemo-
kamas. 

Seniūnas. Vakar Anykščių ra-
jono savivaldybės administracijos 
vadovai nusprendė, jog Andrioniš-
kio seniūnu, kaip ir buvo progno-
zuota, bus skiriamas ,,valstietis“ 
Rolandas Lančickas. Po konkurso 
Vilniuje Anykščių rajono valdžia  
rinktis seniūną galėjo iš dviejų fi-
nalininkų - R.Lančicko ir Ramūno 
Blazarėno.  Pastarasis ir kitame, 
Viešintų seniūno konkurse buvo 
vienu iš dviejų lyderių. Tačiau Vie-
šintų seniūno konkurso rezultatai 
buvo apskųsti teismui.

Rinkimai. Praėjusią savaitę su-
rengti Anykščių miesto seniūnai-
tijų seniūnaičių rinkimai neįvyko 
- kandidatai nesurinko reikiamo 
balsų skaičiaus. Anykščių rajono 
savivaldybės Bendrojo ir ūkio sky-
riaus vedėjas Algirdas Žalkauskas 
sakė, kad kandidatai į miesto seniū-
naičius privalėjo surinkti ne mažiau 
kaip 5 proc. rinkėjų balsų, tačiau 
surinko tik maždaug 3 proc. Dviejų 
mėnesių laikotarpiu bus rengiami 
pakartotiniai Anykščių miesto se-
niūnaitijų seniūnaičių rinkimai. 

NATO. Pirmadienį Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius 
susitiko su NATO pajėgų Lietuvoje 
atstovu, - pranešė Anykščių rajono 
savivaldybė. Susitikimo metu kal-
bėtasi apie NATO dienos organiza-
vimą Anykščiuose.

Patrulis. Įvyko Anykščių rajo-
no savivaldybės administracijos 
,,Žaliojo patrulio“ konkursas. Jame 
dalyvavo vienas asmuo.  

Anykščiai kaimams vis toliau Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
Anykščių rajono savivaldy-

bė atsisakė kai kurių vietinių 
autobusų maršrutų. Naujasis 
autobusų maršrutų optimi-
zavimas toliau gilina kaimo 
gyventojų atskirties, tiesiogi-
ne šio žodžio prasme, proble-
mas. Į ,,Anykštos“ redakciją 
kreipėsi surdegiečiams atsto-
vaujanti Panevėžio gyventoja. 
Pasak moters, šios Troškūnų 
seniūnijos gyvenvietės žmo-
nės skundžiasi, jog jau keblu 
visuomeniniu tarnsportu susi-
siekti su seniūnijos centru, jau 
nekalbant apie Anykščius ar 
Panevėžį.

Anykščių rajone liko 34 privalomi autobusų maršrutai.

Dvasios aristokratai apskundė anykštėną istoriką

Istorikas, mokslų daktaras, 
VDU ŠA dėstytojas Mindaugas 
Nefas turės aiškintis Lietuvos 
šaulių sąjungos (LŠS) garbės 
teismui. Monografiją ,,Dvasios 
aristokratai: Lietuvos šaulių 
sąjungos siekiai ir realybė, 
1919–1940 m.“ išleidęs moks-
lininkas knygoje parašė, jog 
,,dalis 1940 m. panaikintos LŠS 
narių stipriai prisidėjo prie ho-
lokausto vykdymo“. Dėl šios 
ir dar keleto dr.M.Nefo frazių  
LŠS garbės teismas gavo net 
du šaulių skundus. 

3 psl.

4 psl.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Dėl savo knygoje ,,Dvasios aristokratai: Lietuvos šaulių sąjungos siekiai ir realybė, 1919–1940 m.“ 
išsakytų minčių dr.Mindaugas Nefas turės aiškintis Lietuvos šaulių sąjungos garbės teismui.

Mirtinai 
sužalotas į 
kombaino grūdų 
bunkerį 
įtrauktas vyras

2 psl.

Anykščiams 
krivūlę skyrė 
Kultūros 
ministerija

2 psl.

Dainius DAŠKEVIČIUS, 
UAB ,,Kurklių karjeras“ di-
rektorius: 

„...Tokia laikysena nėra bū-
dinga tik savivaldai, analo-
giškai elgiasi ir seimas bei vy-
riausybė...“

Procesai yra intertiški

3 psl.

Šimtametėje 
Girelės cerkvėje 
– šventinės 
pamaldos

8 psl.
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spektras

Temidės svarstyklės

UAB ,,Anykščių vandenys“ 
informuoja, kad baigti projek-
to „Vandens tiekimo ir nuote-
kų tvarkymo infrastruktūros 
plėtra ir rekonstrukcija Anykš-
čių r. sav., Kurklių miestelyje“  
(Projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-
014-91-0004) statybos darbai. 
Gyventojai, kuriems sudaryta 
galimybė prisijungti prie naujų 
vandentiekio ir nuotekų surin-
kimo tinklų, dėl prisijungimo 
sąlygų turi kreiptis pas UAB 
,,Anykščių vandenys“ adminis-
tratorę: tel. (8 - 381) 58 233 el. 

p.: anykvanduo@anyksciuvandenys.lt 
arba atvykti į bendrovę. 

Prašymų formas dėl vandentie-
kio ir nuotekų prisijungimo sąly-
gų galima rasti bendrovės inter-
netiniame puslapyje http://www.
anyksciuvandenys.lt/ 

Prisijungimo sąlygas, pagal 
gyventojų pageidavimą,  galime 
išsiųsti el. paštu, paštu arba at-
siimti bendrovėje pas adminis-
tratorę, adresu: Liudiškių g. 28, 
Anykščiai.

Užsak. Nr. 1114

Baigti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros Kurklių 
miestelyje plėtros darbai  

Kurklių miestelyje pradėjo veikti valymo įrenginiai.

Vairuotojas. Spalio 11 dieną, 
apie  22.15 val., Skiemonių se-
niūnijoje, A6 kelio 100-ajame 
kilometre, Utenos apskrities 
vyriausiojo policijos komisa-
riato Kelių policijos skyriaus 
pareigūnai sustabdė patikrini-
mui automobilį ,,Subaru Fores-
ter”, kurio vairuotojas tą pačią 

dieną Ukmergės rajone, dega-
linėje „Viada“, nesumokėjo už 
kurą. Nustatyta, kad automobi-
lis ,,Subaru Forester” spalio 10 
dieną pavogtas Šilutės rajone. 
Sulaikytas įtariamasis perduo-
tas Tauragės apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato pa-
reigūnams.

Smurtas. Spalio 12 dieną,  

apie 19.50 val., Debeikių seniū-
nijos  Aknystų kaime, Dvaro g., 
vyras (g. 1985 m.), (nustatytas 
2,76 prom. neblaivumas) smur-
tavo prieš sugyventinę (g. 1994 
m.), (nustatytas 3,14 promilių 
neblaivumas). Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Vyras sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

Paieška. Spalio 12 dieną,  

apie 13.00 val., gautas mo-
ters pareiškimas, kad spalio 11 
dieną, apie 13.00 val., iš namų 
Anykščiuose, M. Valančiaus 
g., išėjo ir iki šiol negrįžo sū-
nus (g. 1998 m.). Dingęs vyras 
liekno kūno sudėjimo, apie 1,70 
m ūgio, tamsių trumpų plaukų, 
jam nustatyta protinė negalia, 
reikalingas priežiūros. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Anykščiams krivūlę skyrė Kultūros ministerija
Minint Vietos savivaldos dieną, penktadienį, spalio 11 dieną, 

Vilniuje vykusioje „Auksinių krivūlių“ ceremonijoje Kultūros 
ministerija už kultūros puoselėjimą apdovanojo krivūle Anykščių 
rajono savivaldybę.

Apdovanojimą įteikęs kultūros 
ministras Mindaugas Kvietkaus-
kas kalbėjo, kad  Anykščių rajo-
no savivaldybės kultūrinė veikla 
yra intensyvi, gerai organizuota 
ir ryškiai matoma visame Lietu-
vos kultūros kontekste. Ministras 
pasidžiaugė galėdamas įteikti 
Auksinę krivūlę anykštėnams ir 
nuoširdžiai pasveikino šio kraš-
to kultūros žmones. Jis padėkojo 
už dėmesį turtingam Anykščių 
rajono kultūriniam palikimui ir 
tradicijoms, už iniciatyvas šiame 
krašte kuriant aktyvų kultūros 
vyksmą, pritraukiant čia įvairių 

kultūros sričių kūrėjus ir gerbėjus 
iš visos Lietuvos.

Šiuose apdovanojimuose ,,Auk-
sinės krivūlės riterio“  apdovano-
jimui Anykščių rajono taryba už 
nuopelnus Lietuvos savivaldai, 
jos plėtrai ir stiprinimui buvo pa-
teikusi Anykščių rajono tarybos 
nario, socialdemokrato Donato 
Krikštaponio kandidatūrą, tačiau 
ji apdovanojimams nebuvo nomi-
nuota.

14 kartą Lietuvos savivaldybių 
asociacijos organizuojamuose 
,,Auksinių krivūlių“ apdovano-
jimuose iš Utenos regiono įver-

Anykščių rajono savivaldybė įvertinta už kultūros puoselėjimą.
Silvijos SakevičiūtėS nuotr.

tinti tik anykštėnai ir uteniškiai. 
Švietimo, mokslo ir sporto minis-
terija apdovanojo Utenos rajono 
savivaldybę už aukštus ugdymo 

rezultatus, siekiant mokinių pa-
siekimų tolygumo.

-aNYkŠta

Mirtinai sužalotas į kombaino grūdų bunkerį 
įtrauktas vyras

Robertas alekSiejūNaS
robertas.a@anyksta.lt

Sekmadienį, spalio 13 dieną, Anykščių seniūnijos Ažuožerių 
kaime žuvo į kombainą įtrauktas 41-erių vyras.

Nelaimė Ažuožerių kaimo Pa-
šventupio gatvėje įvyko vakare, 
apie 18.25 val., kuomet vyras 
tvarkė užvestą kombainą ,,Claas“. 
Bendrojo pagalbos centro telefonu 
pranešta, kad prie sodybos stovin-
čiame kombaine į grūdų surinki-
mo bunkerį įtrauktas žmogus.

Atskubėję ugniagesiai žmogų 

iš grūdų bunkerio ištraukė, tačiau 
medikai konstatavo vyro mirtį.

Utenos apskrities policijos ko-
misariato duomenimis, nelaimė 
įvyko kombaino grūdų bunkerio 
paduodamajam sraigtui užkabi-
nus vyro drabužius. Šiam sraigtui 
susukus viršutinius drabužius, 
buvo užspaustas vyro kaklas.

Žuvęs vyras ūkininkavo, buvo 
sukūręs šeimą, be tėvo liko mo-
kyklą jau baigęs sūnus ir dar 
gimnazijoje besimokanti dukra.

Per tragišką nelaimę žuvęs 
Ažuožerių kaimo gyventojas 
daugelį metų buvo populiarios 
romantinio dainavimo grupės 
,,Romantika“ narys, šiame kolek-
tyve jis dalyvavo kartu su savo 
žmona. 

Anykščių kultūros centro 

Ažuožerių padalinio vadovė Al-
vyra Simanonienė ,,Anykštai“ 
pasakojo, kad romantinio daina-
vimo grupė ,,Romantika“ neteko 
puikaus atlikėjo, muzikanto bei 
kūrėjo.

,,Tai buvo linksmas žmogus. 
Mes jį visada prisiminsime su 
šypsena veide, jis liks mūsų 
atmintyje ir širdyse“, - sakė 
sunkiai ašaras tramdydama 
A.Simanonienė.

Paskelbtas populiariausių pavardžių sąrašas
Valstybės įmonė Registrų centras atliko Gyventojų registre su-

kauptų duomenų analizę ir paskelbė, kokios yra populiariausios 
pavardės Anykščių rajone.

Anot Registrų centro,  Anykš-
čių rajono savivaldybėje dau-
giausiai yra Kazlauskaičių, Žu-
kauskaičių (po 79) ir Žemaičių 
(78). 

Tarp Anykščių rajone popu-

liariausių pavardžių taip pat yra 
Butkus, Kazlauskas, Kazlaus-
kienė, Žukauskas, Žemaitytė, 
Stankevičiūtė ir Karvelytė.

Pati populiariausia pavardė ša-
lyje yra Kazlauskaitė – jų visoje 

Lietuvoje galima sutikti beveik 
5,2 tūkstančio. 

Po jos pagal gausumą seka 
Jankauskaitės bei Petrauskaitės, 
kurių yra po kiek daugiau nei 5 
tūkstančius. 

Toliau eina šių moterų ir mer-
ginų tėvai, broliai, pusbroliai, 
dėdės, seneliai ir kiti vyriškosios 
lyties giminės atstovai – Kaz-

lauskai, Jankauskai ir Petraus-
kai.

Populiariausių pavardžių de-
šimtuke taip pat galima rasti 
Lietuvoje gausiai gyvenančių 
Stankevičių ir Stankevičiūčių, 
Kazlauskienių bei Vasiliauskai-
čių.

-aNYkŠta

Postas. Valstybinių miškų urė-
dijos (VMU) vadovo konkursą lai-
mėjęs laikinasis jos vadova, buvęs 
Panevėžio urėdas Valdas Kaubrė 
kol kas nepaskirtas į postą, aplin-
kos ministrui laukiant Specialiųjų 
tyrimų tarnybos (STT) pažymos. 
„STT turi pateikti pažymą ir tada 
jau tvirtinimas (...). Jie turi 20 dienų 
(terminą – BNS), ne per vieną dieną 
gi pateikia“, – BNS sakė Kęstutis 
Mažeika. Jo atstovas Justas Jaskonis 
praėjusią savaitę BNS sakė, kad V. 
Kaubrė turėtų būti paskirtas nuo šio 
pirmadienio, o teisėsaugos pažymos 
jau gautos. K. Mažeika sakė neketi-
nantis skelbti naujo konkurso, nors 
žiniasklaida ir kai kurie politikai 
suabejojo jo skaidrumu. Pasak LTR 
Tyrimų skyriaus, pasitraukus buvu-
siam vyriausiajam urėdui Mariui 
Pulkauninkui, Aplinkos ministerija 
pakeitė konkurso sąlygas. LRT ty-
rimų skyrius praėjusią savaitę pa-
skelbė, kad VMU vadovo konkursą 
laimėjęs V. Kaubrė medžioja kartu 
su Vyriausybės kancleriu Algirdu 
Stončaičiu, aplinkos ministru K. 
Mažeika ir žemės ūkio ministru An-
driumi Palioniu.

Automobiliai. Gyventojai, se-
nesnį automobilį keičiantys į ma-
žiau taršų, nuo lapkričio pradžios 
galės prašyti 1 tūkst. eurų kom-
pensacijos. Tai numatantį įsaky-
mą penktadienį pasirašė aplinkos 
ministras Kęstutis Mažeika, BNS 
patvirtino ministro atstovas spau-
dai Justas Jaskonis. Prašyti kom-
pensacijos gali tik fiziniai asmenys, 
mažiausiai 12 pastarųjų mėnesių 
naudojantys labiau taršų automo-
bilį ir atiduodantys jį sunaikinti. Jų 
įsigyjamo kito automobilio CO2 
emisija neturi viršyti 130 gramų 
kilometrui, jis privalo būti pirmą 
kartą registruotas ES po 2013-ųjų 
sausio 1-osios ir varomas benzi-
nu, dujomis, etanoliu ar elektra. 
Vyriausybės balandį patvirtintame 
Nacionaliniame oro taršos plane 
tokioms kompensacijoms iki 2021 
metų numatoma skirti 30 mln. 
eurų. Aplinkos ministerija taip pat 
siūlo nuo kitų metų įvesti automo-
bilių taršos mokestį ir jį tiesiogiai 
susieti su išmetamu anglies dvide-
ginio kiekiu. Mokestis galėtų siekti 
nuo keliasdešimties iki 1400 eurų. 
Dyzelinu varomi automobiliai būtų 
apmokestinami kelis kartus dau-
giau nei benzininiai.

Žemvaldžiai. Didžiausi Lietuvos 
žemvaldžiai yra valdančiųjų „vals-
tiečių“ lyderis Ramūnas Kabauskis, 
verslininkas Darius Zubas ir inves-
ticinis fondas „Fixed Yield Invest 
Fund“, pirmadienį pranešė naujienų 
portalas delfi.lt. Anot tyrimo auto-
rių, R. Karbauskis per „Agrokon-
cerno“ įmonę ir kaip ūkininkas gali 
valdyti 22–24 tūkst. hektarų žemės. 
Skelbiama, kad verslininkas D. Zu-
bas per įmonę „Linas Agro Group“ 
valdo 7,4 tūkst. hektarų žemės, o 
lietuvių investuotojų fondas „Fixed 
Yield Ivest Fund“ – 6,4 tūkst. hekta-
rų žemės. Ketvirtoje vietoje atsidūrė 
austrų kapitalo įmonė „Agroforst 
GmbH“ (5 tūkst. hektarų), penkto-
je – verslininkas Kęstutis Juščius 
(4,3 tūkst. hektarų). Portalas delfi.
lt teigia, kad sudarydamas sąrašą su 
žurnalu „Reitingai“ rėmėsi Registrų 
centro duomenimis, įmonių finansi-
nėmis ataskaitomis, Mokesčių ins-
pekcijos paviešintomis turto dekla-
racijomis, žiniasklaidoje skelbtais 
duomenimis, verslininkų ir žemės 
ūkio ekspertų komentarais.

-BNS



SITUACIJAIŠ ARTI 2019 m. spalio 15 d.

komentarai

SITUACIJA

komentarai

Anykščiai kaimams vis toliau 

(Atkelta iš 1 psl.)

Keleivių vežimas rajonui 
kainuoja beveik 400 tūkst. eurų

Anykščių rajonas - vienas di-
džiausių šalyje pagal plotą ir 
vienas rečiausiai apgyvendintų 
rajonų šalyje. Rečiau gyvenami 
tik Molėtų, Zarasų, Ignalinos, 
Rietavo ir Varėnos rajonai. Dėl di-
delių atstumų bei mažo gyventojų 
skaičiaus keleivių vežimo paslau-
ga Anykščių rajone yra brangus 
malonumas. UAB ,,Transporto 
centras“ - vežėjas, kuris Anykš-
čių rajone teikia šią paslaugą, 
kasmet iš rajono biudžeto gauna 
kompensacijas nuostolingiems 
maršrutams išlaikyti. Didelė dalis 
keleivių turi teisę pirktis bilietus, 
gaudami 50 ir net 80 proc. nuolai-
das. Ši vežėjo negaunama suma 
taip pat kompensuojama iš rajo-
no biudžeto. Kompensacijos už 

nuostolingus maršrutus bei len-
gvatiniai keleiviai kasmet Anykš-
čių rajono biudžetui kainuoja apie 
300 tūkst. eurų. Dar 70 tūkst. eurų 
suma rajono biudžete numatyta 
kaip kompensacijos už mokinių 
pavėžėjimą.   

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Bendrojo ir ūkio 
skyriaus vyriausiasis specialistas 
Linas Šulskus, kuruojantis kelei-
vių vežimo paslaugą, ,,Anykštai“ 
sakė, kad šiuo metu UAB ,,Trans-
porto centras“  Anykščių rajone 
turi 34 privalomus maršrutus. 
Pasak jo, maršrutų skaičius, atli-
kus analizę, rudenį sumažintas. 
,,Kam reikalingas maršrutas, jei-
gu juo per mėnesį 4 suaugę žmo-
nės važiuoja?“ - retoriškai klausė 
L.Šulskus. 

Jis tvirtino, kad vargiai  realius 
skaičius galėtų iškraipyti ,,zui-
kiai“, kuriems vairuotojai neduo-
da bilietų. ,,Rajone 4 ar 5 žmonės 

turi teisę tikrinti keleivių bilietus. 
Pradžioje gal ir buvo šita proble-
ma, tačiau per paskutinius patikri-
nimus neaptikome nė vieno kelei-
vio be bilieto“, - ,,Anykštai“ sakė 
L.Šulskus.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos darbuotojas dėstė, 
kad sprendimus, kuriuos maršru-
tus naikinti, o kuriuos palikti, pri-
ima ne vežėjas, o savivaldybė, to-
dėl gyventojai savo pageidavimus, 
kaip koreguoti maršrutus, padaryti 
juos patogesnius žmonėms, turėtų 
dėstyti valdininkams.  

 
Tarpmiestinius reisus 

reguliuoja šalies institucijos

Pro Anykščių rajoną pravažiuo-
ja nemažai tarpmiestinių autobu-
sų. L.Šulskaus paklausėme, ar, 
pvz., ,,Kautra“ sąmoningai nepra-
važiuoja prieš Anykščių autobusus 
ir taip nenusiveža mokių keleivių. 
Jis aiškino, kad tarpmiestinių au-
tobusų maršrutus reguliuoja šalies 
institucijos, derinami vietinių ir 
tarpmiestinių autobusų grafikai, 
todėl laukinės konkurencijos būti 
negali.

Tačiau vėlgi akivaizdu, kad iš 
Troškūnų, Kavarsko ar Svėda-
sų keleiviai pasieks Anykščius ir 
be rajono savivaldybės rūpesčio: 
miesteliai, kurie yra prie didesnių 
kelių, sulaukia tarpmiestinių auto-
busų, bet rajono užkampiuose gy-
venančių žmonių problemas gali 
išspręsti tik vietos valdžia.

Viena ,,Anykštos“ kalbinta 
surdegietė aiškino, kad iš šios 
gyvenvietės į seniūnijos centrą 
autobusas atvažiuoja prieš aštuo-
nias, o grįžti namo galima tik po 
beveik septynių valandų, 14 val. 
30 min. ,,Nei pas gydytoją tiek 
laiko sugebėsi užtrukti, nei kapi-
nėse šitiek laiko išbūsi“, - kalbėjo 
moteris. Beje, ji atkreipė dėmesį ir 
į problemas, kylančias dėl vaistų 
įsigijimo. Kai Troškūnuose nebe-
liko vaistinės, iš šeimos gydytojo 
gavus receptą tenka keliauti iki 

Anykščių. Kadangi autobusų kur-
savimo grafikas  itin nepatogus, 
surdegiečiai vaistams įsigyti turi 
skirti dvi dienas – pirmąją die-
ną vyksta pas šeimos gydytoją į 
Troškūnus, o antrąją - važiuoja į 
Anykščius nusipirkti gydytojo pa-
skirtų vaistų.

Geltonieji autobusiukai ir 
sprendžia problemą, ir ją gilina

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo skyriaus 
vedėja Jurgita Banienė ,,Anykš-
tai“ sakė, kad už mokinių pavėžė-
jimą iš rajono biudžeto kiekvieną 
mėnesį vežėjui sumokama iki 10 
tūkst. eurų. Suma, palyginti su 
paslaugos apimtimi, nėra didelė, 
nes mokyklos turi geltonuosius 
autobusiukus ir pačios susirenka 
didelę dalį mokinių. 

Miesto mokyklų autobusų lo-
gistiką reguliuoja pats Švietimo 
skyrius. Pavyzdžiui, A.Vienuolio 

progimnazija turi vieną autobusą, 
o A.Baranausko pagrindinė mo-
kykla - tris, tačiau tai nereiškia, 
kad pastaroji gali susivežti trigu-
bai daugiau mokinių - visų miesto 
mokyklų autobusai veža mokinius 
į visas miesto mokyklas. 

Mokinių pavėžėjimo proble-
mą geltonieji autobusai pusėtinai 
sprendžia, tačiau kai į kaimus 
pradeda važiuoti mokykliniai au-
tobusai, ten nebeužsuka maršruti-
niai autobusai. Žinia, mokykliniai 
autobusai privalo vežti tik moki-
nius, o suaugusių žmonių jiems 
vežti nevalia. 

J.Banienė, ,,Anykštos“ paklaus-
ta, ar kuri nors rajono mokykla jau 
gali apskritai išsiversti be viešojo 
transporto paslaugos tiekėjų pas-
laugų, svarstė, jog nebent kažkuri 
iš mažųjų mokyklų. O  į Anykš-
čius, nors iš miesto į kaimus kie-
kvieną rytą išvažiuoja 5 ar 6 gel-
tonieji autobusai, absoliučiai visų 
mokinių suvežti jie nėra pajėgūs.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 
vedėja Jurgita Banienė ,,Anykštai“  aiškino, jog visų Anykščių 
miesto ugdymo įstaigų autobusai mokinius veža ne tik į savo, bet 
ir į kitas mokyklas.   

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo ir 
ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Linas Šulskus (pirmas 
iš kairės) tvirtina, kad keleivių vežimo paslaugą teikianti UAB 
,,Transporto centras“ savivaldybei teikia išsamią informaciją 
apie pervežtus žmones, o kuriuos maršrutus naikinti, - spren-
džia savivaldybė.

Kur prasideda politika, ten baigiasi vadyba
Pasikeitus Anykščių rajono valdžiai, vyksta aktyvi kadrų reemigracija. UAB Anykščių komuna-

linis ūkis vėl vadovauja Kazys Šapoka, Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktorės 
pavaduotoja pradėjo dirbti Renata Gudonienė, į savivaldybės administracijos Investicijų skyrių 
grįžo Mantas Vaičiulevičius, netrukus į Anykščius grįš ir vyriausioji architektė Daiva Gasiūnienė. 

Pašnekovų klausėme, ką jie mano apie specialistų grįžimą. Kodėl žmonės grįžta? Kodėl dabar-
tiniai rajono vadovai stengiasi vėl įdarbinti buvusio rajono mero Kęstučio Tubio iš darbo atleistus 
specialistus?

Procesai yra 
intertiški

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

,,Manau, yra paprasta priežastis 
- kiekviena valdžia stengiasi susi-
rinkti savo komandą. Žmonės, ku-
rie buvo atleisti iš darbo, aniems 
neįtiko, o šitiems - įtinka. Dabar-
tiniai rajono vadovai mano, kad į 
darbus grąžinti žmonės sugebės 
tvarkytis ir atlikti jiems keliamas 
užduotis. Kalbant apie darbus, 
žinia, kad procesai yra labai iner-
tiški, todėl sunku nuspręsti, kurios 
kadencijos valdžios nuopelnas yra 
konkretūs projektai. Juolab kad 
paprastai nesėkmės būna priski-
riamos ankstesnėms valdžioms. 
Tokia laikysena nėra būdinga tik 
savivaldai, analogiškai elgiasi ir 
seimas bei vyriausybė.“  

Specialistus 
reikia branginti

Romualdas VITKUS, versli-
ninkas, sporto klubo vadovas: 

,,Savivaldybei vadybos taisy-
klių šimtu procentų nepritaikysi, 
tačiau bent bandyti jas pritaikyti 
reikia. Verslas gerais kadrais ne-
simėto, nes verslininkai supranta, 
kad paruošti specialistą brangiai 

kainuoja. Gali prisirinkti jau-
nimo, ką tik baigusio studijas, 
tačiau jį reikės dar užsiauginti. 
Ankstesnė rajono valdžia nesau-
gojo kadrų, atvirkščiai, kai kuriais 
atvejais netgi juos išvaikė. Ačiū 
,,Anykštai“, žinome, kas vyko. 
Vienareikšmiškai gerai, kad grįžta 
žmonės, grįžta tie, kurie žino savo 
darbus, turi noro juos tęsti.

Ar dabartinė valdžia turėtų ne-
liesti Kęstučio Tubio įdarbintų 
žmonių? Deja, kur prasideda poli-
tika, ten baigiasi vadyba... Manau, 
kad ir šita, ir visos kitos valdžios 
su žmonėmis turėtų elgtis labai 
atsargiai. Prieš ką nors atleisdami 
turėtų labai gerai pagalvoti, kuo tą 
specialistą pakeis.“   

Praradimai 
matosi plika 
akimi

Michailas BALIUCKAS, įmo-
nės ,,Varžos matas“ savininkas:

,,Man buvo šokas, kai atleido 
Kazį Šapoką. Žinojau, kiek tas 
žmogus dirbo ir kaip dirbo. Prie 
Daivos Gasiūnienės plika akimi 

matėsi judesys Anykščiuose, o jos 
nelikus -  buvo štilis. Specialistai 
turi dirbti, o ne per partinę liniją, 
per pažintis ir giminystes įdarbinti 
žmonės. Kadrų politikos blogybės 
ir dabar yra akivaizdžiai matomos. 
Ko paklausi - to negausi, savival-
dybės administracijos darbuoto-
jai prieš keletą metų tikrai buvo 
pastebimai kompetentingesni.  
Nesu prieš jaunimą, prieš jaunus 
specialistus, tačiau kiek žmogus 
po mokslų dar turi mokytis, kad 
sukauptų tokį žinių ir gebėjimų 
bagažą, kokį turi K.Šapoka ar 
D.Gasiūnienė.“  

-aNYkŠta
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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.)

Kodėl optimizacija nepaliečia rajono seniūnijų?
Anykščių rajone pastaraisias metais optimizacija vyksta pačiose įvairiausiose srityse - mieste ma-

žėja bankų padalinių skaičius, susitraukė policijos komisariatas, pertvarkytas Anykščių teismas, 
optimizuojami net vietinių autobusų maršrutai... Vienas dalykas lieka itin stabilus - nepaisant visų 
pokyčių, rajone išlieka 10 seniūnijų.

Kaip manote, kiek dar ilgai Anykščių rajone nesikeis seniūnijų skaičius? Reikalingi šioje srityje, 
jūsų manymu, kažkokie pokyčiai ar ne?

jonas: „Svėdasų seniūnijoje 
optimizacija vyksta ne prasčiau 
nei Anykščiuose. Uždarytos 4 
mokyklos, 3 vaikų darželiai, iš-
jungtas gatvių apšvietimas, pa-
naikinti felčeriniai punktai, užda-
ryta vaistinė, gatvės baigia virsti 
žvyrkeliais ir t.t.“

Cha cha cha !: „Kodėl optimi-
zacija nepaliečia rajono seniūni-
jų? O todėl, kad optimizacija dar 
nepalietė savivaldybių. Tokiai 
valstybiukei kaip Lietuva sočiai 
pakaktų tiekos savivaldybių, kiek 
dabar yra apskričių. Sočiai!“

Į komentarus: „Kaip tai susi-
ję su seniūnijų skaičiaus plėtra? 
Kas stabdė Anykščių miesto se-
niūnijos įsteigimo procedūras? 
Tikėkime, kad viskas išsispręs 
2020 -ais. Patyrę žmonės, pasi-
ruošę dirbti miestui ir miestie-
čiams, belieka tinkamai paruošti 
politinės daugumos tarybos na-
rius, kad sprendimo projektas 
būtų patvirtintas per I- ąjį ketvir-

tį. Vietos savivaldos atstovai turi 
būti arčiau gyventojų bei spręsti 
ūkinius-administracinius klausi-
mus pagal administruojamą teri-
toriją. Taip būtų nuimta didžiulė 
administracinė našta nuo švelnių 
administracijos direktorės pava-
duotojos rankų ir teisingiau pa-
skirstytos savivaldybės biudžeto 
lėšos pagal seniūnijas, kurių da-
bar netenka Anykščių miestas.

Komanda, kuri atėjo per rin-
kimus, pasiryžusi tęsti ryžtingus 
darbus!“

Ciocė: „Pasvajojai ir praeis. 
Nėra politinės valios įsteigti 
Anykščių miesto seniūnijos,nes 
politikai bijo, kad seniūnas gali 
būti populiaresnis už merą. Gerai 
būtų, kad miesto reikalais rūpin-
tųsi miesto seniūnas,o ne Komu-
nalinis ūkis.“

Storosta: „Anot gandų, Tubis 
prašė Žiogelio, kad jis parengtų 
Andrioniškio ir Viešintų seniūni-
jų sujungimo projektą. Gal dabar 

būdamas opozicijoje pats rengs 
projektą?“

ili 0v8: „Seniūnijų negalima 
mažinti! Reiktų jų skaičių net di-
dinti.. Nes tik aiškiai išsegmen-
tavus rajoną, galima tik tada 
padidinti jo efektyvumą. Reikia 
mažinti Savivaldybės vaidmenį... 
Viešus pirkimus pateikent centri-
nei valdžiai. Tada ir žmonės kiti 
į savivaldą ateitų.. O ne tik iš 
Molėtų teismo suolo. Bet noras 
mažinti seniūnijų skaičių čia kilęs 
nuo prastai savo darbą dirbančių 
seniūnų. Ir nenoro pripažinti savo 
klaidų.“

klaidinantys pavyzdžiai: „ban-
kai visoje Lietuvoje susitrumpino, 
net internetinėje erdvėje. O dėl 
visų kitų - lyginti reikia ne Anykš-
čius su Anykščiais, o Anykščius 
su kitomis savivaldybėmis. Op-
timizacija - tai nėra mažinimas, 
siaurinimas ar kažkas panašaus, 
ką Jūs potekstėje bandote įteigti 
(Kubiliaus diržų veržimas seniai 

patyrė fiasko), o geriausio spren-
dimo suradimas. Manau, kad se-
niūnijų turėtų likti tiek, kiek yra, 
bet jas daugiau apkrauti darbu ir 
darbais (ne popieriniais ir ne su 
popieriais, aišku).“

n: „Į klausimą galėtų atsakyti 
Anykščių raj..vizijos kurėjai, Lėto 
šlepsėjimo niuansus įvaldę profai 
privalėtų anykštenams paaiškinti 
,ką veiks jaunimas ,kuo užsiims 

darbingi anykštenai ,kada sukles-
tės ANYKŠČIAI. Apie seniūnijas 
turėtų paaiškinti originalaus daržo 
šeimininkas."

Tikrai?: „Nu ko jūs norite, kai 
rajono valdžioje, persidažę kai-
lius, sėdi buvę komunistai?! Ar 
tik ne juos Vyt.Lansbergis vadina 
"penktąja kolona“,a?“

(Atkelta iš 1 psl.)

Dr.M.Nefas ,,Anykštai“ sakė, kad 
knygoje jis nepateikia LŠS narių 
santykio su holokaustu analizės, o 
apskųstas sakinys yra ,,kontekstinė 
frazė“.

Nuo 2003-iųjų LŠS priklausantis  
dr.M.Nefas yra pirmasis Lietuvos 
istorikas, atlikęs išsamią šios orga-
nizacijos analizę ir išleidęs apie šau-
lius monografiją. Beje, jau vien mo-
nografijos pavadinimas - ,,Dvasios 
aristokratai“ demonstruoja autoriaus 
požiūrį į šaulius. 

Dr.M.Nefo paklausėm, ar nesijau-

čia bendaržygių šaulių įskaudintas, 
juk stengėsi įamžinti šią organizaci-
ją, tačiau sulaukė absurdiškų skun-
dų. ,,Didžioji dalis šaulių šia knyga 
džiaugiasi, esu gavęs daugybę palan-
kių atsiliepimų. Ir Šaulių sąjungos 
vadovybė ją sutiko palankiai. Abu 
skundai yra analogiški, bet pasira-
šyti skirtingų žmonių. Man liūdna, 
kad  jie, būdami ultra šauliais, daro 
tą patį, ką darytų sovietai. Išlikęs 
sovietinis mentalitetas“, - kalbėjo 
dr.M.Nefas.

Istorikas dėstė, kad šiuolaikinės 
istorijos nagrinėjimas yra rizikinga 
veikla - jau ne viena byla yra pasie-

Dvasios aristokratai apskundė anykštėną istoriką
kusi teismus, kuriuose istorikai turi 
aiškintis, jog jų pateikta medžia-
ga nėra šmeižtas. ,,Kažkas kažkur 
kažką girdėjo. Kažką kažkam tėvai 
pasakojo. Tokio tipažo žmonėms tu 
nieko nebeįrodysi, jie žino, ir tiek. 
Žino geriau nei mokslininkai“, - 
,,Anykštai“ kalbėjo mokslininkas.        

,,Skunduose yra keletas iš knygos 
išimtų teiginių ir jų dalių, kurie pa-
teikiami kaip mano didžios kaltės 
įrodymas. Iš jų gal toks įdomiausias, 
jog esu parašęs, jog ,,dalis 1940 m. 
panaikintos LŠS narių stipriai pri-
sidėjo prie holokausto vykdymo“. 
,,Dalis narių“ – aišku, kai kurių buvo 

suprasta, jog VISI NARIAI, ir tai yra 
totalus įžeidimas ultra šauliams. Tai-
gi, pasitvirtino mano nuogąstavimai. 
Nors abejojau, jog tai išvirs į tokį far-
są ir kažkokį šešėlinį karą, kurio cen-
tre stovėsiu ir aš. Tik gavęs tą laišką, 
sėdžiu ir galvoju: ar aš noriu tokia-
me absurdiškame reikale dalyvauti? 
Iš pradžių galvoju, kad ne. Bet po to 
prisiminiau savo mintį, kurią šią va-
sarą ištariau LRT radijo laidoje, ro-
dos, pas Živilę Kropaitę. Aš sakiau, 
jog LŠS sudaro įvairių pažiūrų ir iš-
silavinimo žmonės - taigi, organiza-
cija yra labai nevienalytė. Tai sėdžiu 
ir galvoju, jog jei yra tokių, kurie 

perskaito ir nesupranta, reikia imti 
ir paaiškinti papildomai“, - mintimis 
apie LŠS narių skundą ,,Facebook“-e 
pasidalijo dr.M.Nefas. 

Po šiuo istoriko įrašu komentarą 
parašė ir Vilniaus meras Remigi-
jus Šimašius.,, Wellcome on board, 
broli. Beje, kai Vilniaus (beje, ir 
kitų vietų šauliai) pradėjo rankomis 
tvarkyti senąsias žydų kapines, tai 
mačiau, kaip iš žydų bendruomenės 
atėjo tikras palaikymas, supratimas 
ir bendrumas, o pagrįstos ar nepa-
grįstos senos nuoskaudos ištirpo tie-
siog akyse. Tikiuosi, neprarasim to“, 
- pakomentavo Vilniaus meras. 

Išleista dar viena žurnalisto Vytauto Bagdono knyga
Leidykla-spaustuvė UAB „Utenos Indra“ išleido muziejinin-

ko, kraštotyrininko, fotografo, Lietuvos žurnalistų sąjungos 
nario, „Anykštos“ laikraščio bendradarbio Vytauto Bagdono 
naują knygą „Susitikimai su Vaižgantu“. Gausiai iliustruotą pa-
ties autoriaus spalvotomis nuotraukomis beveik pusantro šimto 
puslapių knygą pirmieji skaitytojai turėjo progą  rugsėjo mėnesį 
įsigyti respublikinio renginio – „Vaižgantinių“ – metu lietuvių li-
teratūros klasiko, visuomenės veikėjo, kanauninko Juozo Tumo-
Vaižganto gimtuosiuose Malaišiuose.

Kūrybinių minčių ir iniciatyvų ne-
stokojantis Vytautas Bagdonas gerai 
žinomas ne tiktai Svėdasų krašte ir 
Anykščių rajone. Jo kūrybinė ir vi-
suomeninė veikla įvertinta Anykščių 
rajono savivaldybės įsteigta Teresės 
Mikeliūnaitės kultūros premija, 
Jono Vileišio ir Juozo Tumo-Vaiž-
ganto respublikinėmis premijomis, 
jam suteiktas Šimtmečio anykštėno 
garbės vardas, o rokiškėnai suteikė 
Sėlių krašto šviesuolio vardą.    

Svėdasiškis žurnalistas V. Bagdo-
nas ir toliau lieka ištikimas vaižgan-
tiškai tematikai, tad ir naujoji – jau 
penktoji – jo knyga skirta Vaižganto 
atminimui.

Didelio pasisekimo sulaukė ir 

tebėra populiarus, mielai perkamas 
šio autoriaus parengtas ir 2009 me-
tais išleistas fotografijų albumas 
„Nusilenkime Vaižganto Žemei...“, 
o fotografijų ir miniatiūrų albumas 
„Vaižgantinių šviesa virš Malaišių“ 
(2013 m.) jau tapo bibliografine 
retenybe. Populiari žurnalisto V. 
Bagdono knyga apie Juozo Tumo-
Vaižganto vaikystę „Tumų Juozu-
ko vaikystės pasaka“, išleista 2014 
metais, sulaukė ir antrojo leidimo, 
papildyto naujais faktais, ji dar kartą 
išleista 2018-aisiais. Be šių, jau mi-
nėtų knygų, žurnalistas yra paren-
gęs ir išleidęs daugybę lankstinukų, 
brošiūrų, informacinio-turistinio 
pobūdžio knygelių, leidžia neperio-

dinį laikraštį kultūros temomis „Pra-
giedrulių žemė“. 

Naujojoje knygoje „Susitikimai su 
Vaižgantu“ autorius savitai žvelgia į 
Juozo Tumo-Vaižganto asmenybę 
ir kūrybą, perteikdamas nūdienos 
gyvenimo realijas, savo įspūdžius 
bendraujant su Svėdasų krašto 
(Vaižganto) muziejaus lankytojais, 
dažnai lankantis gimtuosiuose rašy-
tojo Malaišiuose. 

Žurnalistas, net keturias dešimtis 
metų besidarbuodamas Vaižganto 
gimtajame krašte, sukaupė nemažai 
prisiminimų, vaizdelių, apmąstymų, 
kuriuos ir pateikia šioje knygoje. 
Daugiau kaip šešiose dešimtyse „mi-
niatiūrų iš natūros“, arba gyvenimiš-
kų vaizdelių, nekasdieniškai pažvel-
giama į kai kuriuos tautos šviesulio, 
įžymiojo kūrėjo, pačiose įvairiausio-
se gyvenimo srityse besireiškusio 
Juozo Tumo-Vaižganto biografijos 
faktus, supažindinama su gimtuoju 
rašytojo kraštu, Kunigiškių kaime 
veikiančiu unikaliu muziejumi, vis 
labiau populiarėjančio respublikinio 
renginio – „Vaižgantinių“ – organi-
zavimo tradicijomis. Į kai kuriuos 
dabarties reiškinius, faktus, konkre-

čius dalykus žvelgiama ir kritišku 
žvilgsniu, ir su humoro gaidele.

Net įnoringiausias skaitytojas kny-
goje „Susitikimai su Vaižgantu“ gali 
rasti patrauklių  temų, įdomių, gal 
net visiškai negirdėtų faktų, prisilies-
ti prie praeities, pakeliauti po lanky-
tinas, Vaižgantą menančias Svėdasų 
krašto vietas. Vaizdelių, miniatiūrų, 
apmąstymų pavadinimai intriguo-
ja skaityti, domėtis, tapti žurnalisto 
„susitikimų“ su Vaižgantu dalyviu.   

Pratarmėje, pavadintoje „Susi-
tikimai, tebesitęsiantys keturias 
dešimtis metų“, rašoma: „...Štai aš 
jau ištisą keturiasdešimtmetį su Juo 
dažnai susitinku, /.../ pabendrauju, iš 
Jo knygų, publicistinių rašinių, įvai-
riapusiškos veiklos semiuosi gyve-
nimiškos išminties, optimizmo, jau-
trumo, žmogiškųjų savybių, iškilus 
kokioms nors problemoms, svarstau, 
kaipgi vienu ar kitu atveju pasielgtų 
Vaižgantas. 

Naujoji knyga pavadinta „Susiti-
kimai su Vaižgantu“. O kas slypi po 
šiuo pavadinimu, su kokiomis įžval-
gomis pasitinkame kūrėjo jubiliejinį 
gimtadienį, kokios mintys užplūsta 
vaikštinėjant po senuosius Malaišius 

– atsakymus rasite knygoje...“  
Naujoji V.Bagdono knyga nesipui-

kuos knygynų ar didžiųjų prekybos 
centrų lentynose dėl pernelyg aukštų 
prekybinių antkainių. Leidyklos kai-
nomis knygą galima įsigyti Svėdasų 
krašto (Vaižganto) muziejuje ir , ži-
noma, knygos pristatymuose, susi-
tikimuose su skaitytojais (jeigu kas 
nors tokius renginius organizuos).

-aNYkŠta
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Algimanto apygardos partizanams 
atminti - tradicinis bėgimas lietuje
Kaip lietaus raiteliai, kaip nesustabdoma lietaus kultūros, lietuviškosios Lietos kultūros dvasia, 

tiek amžių svetimųjų naikinta, bet nemari, šeštadienio vidurdienį Svėdasų krašto keliūtėmis ir vieš-
keliais sparčiu žingsniu, smagiu bėgsmu skriejo visas šimtas atminties bėgimo, skirto Algimanto 
apygardos partizanams, dalyvių. 

Šiemet atminties kelias driekė-
si per Šimonių girią į šio krašto 
sostamiestį - Svėdasus, prasidėjęs 
nuo didžiojo girios mūšio vėlyvą 
1949 metų rudenį vietos ir finiša-
vęs prie paminklo didžiam lietu-
viui, kan. Juozui Tumui - Vaiž-
gantui.

Šimonių girioje - šviesiame šile 
šalia Priepado ežero, ten, kur žio-
jėja požeminės slėptuvės dauba, 
kur stūkso karius menantys pa-
minklai, ten, kur prieš septynias-
dešimt metų, 1949 metų lapkričio 
1 - ąją sovietinių okupacinių pa-
jėgų apsupti smarkiose kautynėse 
žuvo Algimanto apygardos kovo-
tojai: vadas, legendinis kulkosvai-
dininkas, ,,sparnuotasis lietuvis“ 
Antanas Starkus - Montė ir šeši jo 
bendražygiai. Čia buvo prisimin-
tos pokario kovos. Apie jas kal-
bėjo istorikas Gintaras Vaičiūnas 
iš Anykščių. Žodį tarė Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius, 
kuris garsiai pažadėjo įtraukti tra-
dicinį, jau šeštą kartą surengtą bė-
gimą į rajono kultūrinių renginių 
programą, kad savivaldybės tar-
nybos prisidėtų šventę rengiant, 
kad būtų skirta lėšų. Sveikino ir 
Lietuvos Respublikos seimo na-
rys Audronis Ažubalis. Man, šių 
eilučių autoriui, teko garbė pra-

bilti svėdasiškių vardu, tad kalbė-
jau apie miškus - mūsų tvirtoves, 
apie narsiausius pasaulio karius 
lietuvius, apie karališku raudoniu 
girios ūkanose švytinčią Aukštai-
tijos vėliavą, sveikinau Jaunuo-
sius šaulius, mininčius sąjungos 
šimtmetį, pažymėjau, kad ir par-
tizanų vadai buvo praėję šaulių 
mokyklą, kviečiau mylėti savo 
kraštą, jo neapleisti ir kurti naują, 
visiems teisingą ir laimingą Lie-
tuvą. Trenkė savanorių salvė, o 
po valandėlės, sausai pykštelėjus 
starto pistoleto šūviui, bėgikai 
smagiu pulku metėsi į priekį. Gi-
rios takeliais iki Naujosios, po to 
- jau plačiu vieškeliu iki pat plen-
to, jo šalikelėmis, per Jaros slėnį 
iki senojo Šimonių vieškelio, o 
juo - pro baltąją grafų Marikonių 
koplytėlę iki pat Svėdasų. Girioje 
visai menkai purkštęs lietus, tarsi 
atsiliepdamas į bėgančiųjų ritmą, 
kaip reikiant įsismarkavo, o jau 
visiems susirinkus į miestelį ir 
gardžios šaulių iš Utenos išvir-
tos košės paragavus, kvapnios 
arbatos išgėrus, dangus prakiuro 
tikriausia liūtimi. Ir dar su tokiu 
smarkiu vėju, kud net miestelio 
aikštėje, prie Trijų kryžių pamin-
klo partizanams, vėliavas vertė. 
Tad sugužėjome į kultūros rūmų 

vestibiulį, kur ir buvo paskelbti 
nugalėtojai, įteikti prizai bei me-
daliai. 

Apdovanojimus teikė šio ren-
ginio organizatorių atstovas - 
Lietuvos kaimo sporto ir kultūros 
asociacijos ,,Nemunas“ pirmi-
ninkas Kęstutis Levickis bei prie 
dovanų fondo prisidėjęs Seimo 
narys Audronis Ažubalis. Tarp 
moterų  čempione tapo Vilniaus 
universiteto atstovė Hana Zike-
jeva, kuri aštuonių su puse kilo-
metro atkarpą įveikė per 45, 51 
minutės, antroji finišą kirto jos 
komandos draugė Kotryna Kairy-
tė, trečioji - svėdasiškė šaulė Ka-
rolina Romaraitė. Tarp vyrų grei-
čiausias buvo Jaunius Strazdas 
iš Vilniaus universiteto (29,51), 
po jo - Vilniaus kolegijos atsto-
vas Jonas Žakaitis bei Edvardas 
Luneckas iš to paties universi-
teto.  Užsiregistravusių bėgimui 
buvo 130, tačiau dėl oro sąlygų 
ir kitų priežasčių ketvirtadalis 
neatvyko. Kaip visuomet, gau-
siai dalyvavo bėgikai iš sostinės 
- Vilniaus Universiteto, Vilniaus 
kolegijos, ,,Žemynos“, Jono Ba-
sanavičiaus gimnazijų, Sausio 
13 - osios progimnazijos, taip pat 
Panevėžio katalikiškosios ,,Mar-
garitos“ mokyklos, Utenos pulki-
ninko Prano Saladžiaus 9 - osios 
rinktinės, Jaunieji šauliai  iš Ute-
nos, Užpalių, Vyžuonų, Anykščių 
bei Svėdasų. Startavo ir trylika 
pavienių sportininkų,  tarp kurių 
visai neblogai pasirodė pasižy-
mėjęs bėgikas Valdas Skliaustys 
iš Surdegio bei šešiasdešimtmetis 
Žalčio šaulių junginio vadas Val-
das Juodka iš Vyžuonų. Pasigesta 
kasmet dalyvaudavusio Anykščių 
Antano Baranausko pagrindinės 
mokyklos jaunimo, bet pradžiu-
gino po kelerių metų ketinimų į 
šventę pagaliau atvykę Alytaus 
Adolfo Ramanausko - Vanago 
gimnazijos atstovai. Šviesūs jau-
nųjų dzūkų veidai tiesiog sklaidy-
te sklaidė tamsius debesis. Tokia 
daugybė gražiausio jaunimo, susi-
rinkusio tėvynės kovotojų pagerb-
ti, nušvietė ir nuskaistino dieną. 
Lietaus nuprausti veidai, dangaus 

Šimonių girios keliais.

ašarom sudrėkintos akys spindėjo 
nežemiška vilties šviesa.

Tradicinio bėgimo iniciatorius 
ir nepavargstantis organizato-
rius Vladas Pajarskas džiaugėsi 
lietaus nepabūgusiu jaunimu, 
džiaugėsi nuolatinių dalyvių bei 
organizatorių ištikimybe ir ste-
bėjosi, kad nesulaukta jaunimo 
iš gretimų Rokiškio, Kupiškio 
rajonų, Anykščių miesto moky-
klų, švelniai piktinosi, kad švie-
timo ir kitose jaunosios kartos 
ugdymą lemiančiose tarnybose 
dar yra užsilikusių nemažai val-
dininkų, kurie nesupranta pilieti-
nio - patriotinio ugdymo svarbos. 
Nustebino ir policijos elgesys. 
Čia jau rimtas klausimas - nors 

Istorinės valandos rimtyje. Iš kairės: istorikas Gintaras Vaičiū-
nas, Seimo narys Audronis Ažubalis, Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius ir šventės organizatorius Vladas Pajarskas. 

Anykščių savivaldybė buvo pa-
žadėjusi užtikrinti, kad pareigū-
nai atvyktų ir pasirūpintų judriu 
plento Kupiškis – Utena ruožu 
bėgančių jaunuolių saugumu, nė 
vienas ekipažas nepasirodė. Kas 
čia - biurokratiniai trukdžiai ar 
nesusipratimas? Ir kokia pribloš-
kianti nuostaba - sekmadienį V. 
Pajarskas pamatė policininkus, 
stovinčius kryžkelėje, kur jų 
laukta prieš dieną. Medikai budė-
jo visos šventės metu. Tikėtina, 
kad  tokių nesusipratimų ateityje 
nebebus, kad kasmet vis daugiau 
ir jaunimo, ir vyresnio amžiaus 
entuziastų dalyvaus pagerbiant 
tėvynės laisvės gynėjus - pokario 
partizanus.

Bėgimui pasirengę Kotrynos Vitkūnaitės (kairėje) vadovaujami 
Anykščių Dariaus ir Girėno kuopos jaunieji šauliai.

Išalkusius reikia pamaitinti... Prie puodų pati Utenos 9 - osios 
šaulių rinktinės vadė Asta Tidikienė. 

autoriaus nuotr.

Šauliška košė labai gardi - tikina Adolfo Ramanausko - Vanago 
gimnazijos gimnazistai iš Alytaus. 

Raimondas GuobIS
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MOZAIKA

sprintas

AVINAS. Savaitės pradžioje 
tikėkite tik artimiausiais draugais. 
Kiti nebus linkę jums sakyti to, 
ką iš tiesų mano. Antroje savai-
tės pusėje ypač atidžiai galvokite, 
ką kalbate - aplinkiniai bus linkę 
jūsų žodžius iškraipyti. Savaitga-
lį dėl pašalinio žmogaus gali kilti 
konfliktas namuose.

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

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

rėtų pasitaisyti finansinė padėtis. 
Visą savaitę būkite ypač atidus 
skaitydamas ir pasirašinėdamas 
oficialius dokumentus ir niekada 
nesakykite "taip", jei turite ome-
nyje "ne".

VĖŽYS. Jau pirmadienį turė-
tumėte gauti papildomų pajamų, 
o gal atsiras galimybė palypėti 
karjeros laiptais. Kad ir kaip ten 
būtų, veikti reikės greitai ir ryž-
tingai. Ypač didelės naudos gali 
atnešti projektas, pradėtas savai-
tės pabaigoje.

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

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

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

SKORPIONAS. Saugokitės - 
savaitės pradžioje jus gali apgau-
ti ar kaip kitaip nuvilti žmogus, 
kuriuo visiškai pasitikite. Antroje 
savaitės pusėje daug rūpesčių kels 

netikėtai didelės piniginės išlai-
dos. Turite pagaliau išmokti sakyti 
""ne"". Ilgainiui veikiausiai prara-
site susidomėjimą projektu, kurį su 
tokiu užsidegimu šią savaitę keti-
nate pradėti.

ŠAULYS. Prieš siūlydamasis 
padėti, gerai pagalvokite, ar turite 
tam pakankamai laiko, ypač pir-
moje savaitės pusėje. Neapsvars-
tęs visų niuansų galite prarasti taip 
sunkiai įgytą pasitikėjimą. Šią sa-
vaitę teks daug bendrauti su žmo-
nėmis, bet rezultatais veikiausiai 
liksite nepatenkintas. Ypač sunku 
bus rasti bendrą kalbą su priešin-
gos lyties atstovais.

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

Tikriausiai jau pribrendo reikalas 
iš esmės pakeisti savo gyvenimo 
kokybę.

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

ŽUVYS. Pirmoje savaitės pusė-
je teks gerokai paplušėti. Vargu ar 
tilpsite į įprastinę darbo dieną. Jei 
savaitei įpusėjus pastebėsite pri-
daręs klaidų, verčiau taisykite jas 
nedelsdamas - vėliau tai padaryti 
bus labai nelengva. Jūsų sunkiai 
nuspėjamas elgesys savaitgalį gali 
sukelti konfliktą namuose.

Lukiškių memorialui 
numatyti 0,5 mln. eurų bus 
išleisti komunaliniams 
mokesčiams

Užsitęsus diskusijoms dėl Lukiš-
kių aikštės memorialo sostinėje, jam 
šiemet numatytus 0,5 mln. eurų Kul-
tūros ministerija siūlo skirti kultūros 
įstaigų komunaliniams mokesčiams 
padengti.

Jei siūlymui kitą savaitę pritars 
Vyriausybė, šiųmetiniame biudžete 
numatyti pinigai būtų taip pat per-
skirstomi kitoms įstaigų paslaugoms 
apmokėti, lėšų trūkumui nemoka-
mam muziejų lankymui padengti.

Prieš dvejus metus ministerijos ir 
Šiuolaikinio meno centro skelbto-
se dirbtuvėse laimėtoju pripažinta 
skulptoriaus Andriaus Labašausko 
idėja „Laisvės kalva“, tačiau Vilniaus 
miesto savivaldybė nepasirašo sutar-
ties su laimėtoju, kol nesibaigė teis-
miniai ginčai su antrosios vietos lai-
mėtojais – Vyčio skulptūros autoriais. 
Jie teismo prašo panaikinti sprendi-
mus ir grįžti prie laimėtojų atrankos.

Kultūros ministerija buvo įsipar-
eigojusi skirti kūriniui 0,5 mln. eurų. 
Pinigus pervesti žadėta pasibaigus 
teismams, taip pat suderinus projektą 
paveldosauginiais aspektais.

Diskusijos dėl reprezentacinės 
valstybės Lukiškių aikštės Vilniuje 
sutvarkymo vyksta nuo nepriklauso-
mybės atkūrimo.

Seimo komisija prašys lėšų 
Vytauto Didžiojo paminklui Tra-
kuose

Seimo komisija nutarė kreiptis 
į Vyriausybę, kad ši kitų metų biu-
džete rastų per 100 tūkst. eurų, rei-
kalingų pradėti paminklo Vytautui 
Didžiajam statybai Trakuose.

„Manęs jau turbūt greitai neįsi-
leis į Vyriausybę“, – juokavo Seimo 
Laisvės kovų ir valstybės istorinės 
atminties komisijos pirmininkas 
„valstietis“ Arūnas Gumuliauskas, 
pažadėjęs parašyti raštą Vyriausybei 
dėl pinigų skyrimo.

Seimo komisija priėmė sprendimą 
remti paminklo, kurį inicijuoja Vy-
tauto Didžiojo sąjunga, statybą.

Pasak šios sąjungos pirmininkės 
Birutės Valionytės, Trakų rajono sa-
vivaldybė yra parinkusi vietą pamin-
klui Karvinės saloje.

Čia planuojama įgyvendinti 
skulptoriaus Gedimino Karaliaus 
projektą – devynis arus žemės už-
kloti granitinėmis plokštėmis, kurios 
vaizduotų Lietuvos Didžiosios ku-
nigaikštystės (LDK) žemėlapį. Toje 
žemėlapio vietoje, kur vaizduojami 
Trakai, ketinama pastatyti 4,8 metro 
aukščio bronzinį Vytautą Didįjį su 
kardu rankoje.

„Vytautas Didysis stovėtų nugara 
į Trakų pilį, veidu į miestą“, – sakė 
komisijai paminklo projektą prista-
čiusi B. Valionytė.

Anot jos, didžiulis LDK žemėla-
pis ir pati skulptūra būtų matoma iš 
miesto.

Trakų rajono savivaldybė jau yra 
parengusi paminklo techninį projek-
tą ir išdavusi statybos leidimą.

Viso projekto sąmata siekia 548 
tūkst. eurų. 

Vyriausybės planuojama prašyti 
kitiems metams skirti per 100 tūkst. 
eurų žemės darbams ir inžinieriams 
tinklams sutvarkyti Karvinės saloje.

„Tai būtų pirmasis Vytauto Di-
džiojo paminklas šiame krašte“, – at-
kreipė dėmesį Seimo Laisvės kovų ir 
valstybės istorinės atminties komisi-
jos narys Povilas Urbšys.

B. Valionytė teigė, kad anksčiau šį 
projektą siūlė Vilniaus miestui, bet 
šis jo atsisakė.

Vytautas Didysis (apie 1350–
1430) – Lietuvos didysis kunigaikš-
tis (1392-1430), Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Kęstučio sūnus. Jis 
gimė Senuosiuose Trakuose.

1410 metais Vytauto Didžiojo ir 
Jogailos vadovaujamos kariuomenės 
pasiekė reikšmingą pergalę Žalgirio 
mūšyje. Šiose kautynėse palaužta 
Vokiečių ordino galybė. 1429 metais 
Lucke sušauktas Vidurio ir Rytų Eu-
ropos valdovų suvažiavimas, jame 
iškelta mintis Vytautą vainikuoti 
Lietuvos karaliumi. Karūnavimas 
neįvyko, tačiau Vytauto įtaką ir sta-
tusą pripažino to meto Europos val-
dovai.

Seimas paskelbė Ch. Sugiharai, 
Lietuvos totoriams ir archyvams 
dedikuotus metus

Seimas 2020-uosius paskelbė žy-

dus nuo Holokausto Lietuvoje gel-
bėjusio japonų diplomato Chiunes 
Sugiharos metais.

Dar šią savaitę priimtais sprendi-
mais 2021-ieji paskelbti Lietuvos 
totorių istorijos ir kultūros, taip pat 
– Archyvų metais.

2020 metai skirti Ch. Sugiharai, 
nes bus minimos 80-osios jo veiklos 
Lietuvoje ir 120-osios paties diplo-
mato gimimo metinės.

Istorikų teigimu, 1940 metų vasa-
rą žydų tautybės asmenims išdavęs 
tūkstančius tranzitinių Japonijos 
vizų, Kaune rezidavęs konsulas Ch. 
Sugihara išgelbėjo daugiau kaip 6 
tūkst. žmonių gyvybių.

2020-ieji jau anksčiau yra pa-
skelbti Steigiamojo Seimo šimtme-
čio, Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų 
istorijos, UNESCO Pasaulio pavel-
do Lietuvoje, Tautodailės metais, 
Mokyklų bendruomenių, Eugenijos 
Šimkūnaitės, Ateitininkų metais.

2021-ieji Lietuvos totorių istori-
jos ir kultūros metais paskelbti, nes 
po dvejų metų sueina 700 metų nuo 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Ge-
dimino sąjungos su totoriais sudary-
mo, bus minimos bendros kovos su 
Kryžiuočių ordinu metinės.

Archyvų metais 2021-ieji pa-
skelbti, nes sukanka 100 metų nuo 
pirmojo Lietuvoje valstybės archyvo 
įkūrimo.

Pagrindinis Busano kino 
festivalio apdovanojimas atiteko 
Irako ir Vietnamo režisieriams

Pagrindinis 24-ojo tarptautinio 
Busano kino festivalio apdovanoji-
mas atiteko Irako ir Kataro bendros 

gamybos filmui apie gyvenimą karo 
nuniokotame Bagdade bei vietna-
miečių juostai apie paauglį, besi-
stengiantį išgyventi Ho Či Minio 
gatvėse.  

Pietų Korėjos Busano mieste 
vykstantis festivalis yra vienas svar-
biausių kino industrijos renginių 
Azijoje. 

Šiųmečio festivalio pagrindinės 
konkursinės programos „Naujosios 
srovės“ nugalėtojais šeštadienio rytą 
paskelbti irakiečių režisieriaus Mo-
hanado Hayalio filmas „Haifos ga-
tvė“ ir vietnamiečio Tran Thanh Huy 
juosta „Romas“.

„Naujųjų srovių“ apdovanojimas 
skiriamas dviem savo pirmąjį arba 
antrąjį filmą sukūrusiems Azijos re-
žisieriams. Jiems įteikiamos pinigi-
nės premijos po 30 tūkst. JAV dole-
rių (27,2 tūkst. eurų). 

„Sprendimą priimti buvo sunku, 
ir šie du filmai nėra pirmas ir antras, 
tai – ne žirgų lenktynės“, – sakė kon-
kursinės programos žiūri pirminin-
kas, filmo „Paliekant Las Vegasą“  
režisierius Mike'as Figgisas. 

„Pamatėme daug puikių darbų, 
sukurtų jaunų, įdomių kino kūrėjų, 
suprantančių kino meną," – pridūrė 
jis. 

Kaip pažymima žiuri pranešime, 
„Haifos gatvė“ – nuo pat pradžių iki 
pat pabaigos įtempta kino juosta. 

„Tai brandus filmas, išsiskiriantis 
režisieriaus pasitikėjimu ir kino kal-
bos supratimu, – sakoma pranešime. 
– Gera matyti stiprią, lyčių pusiaus-
vyrą atspindinčią aktorių komandą.“

Juostą „Romas“ žiuri pagyrė už  
„nuostabią energiją“.

-BNS

Biatlonas. Praėjusį savaitgalį 
Ignalinoje vyko olimpinio čem-
piono A.Šalnos taurės vasaros 
biatlono varžybos. Sportininkai 
rungtyniavo riedslidėmis sprinto 
rungtyje. Net keturiose amžiaus 
grupėse anykštėnai tapo nugalė-
tojais. Jaunių iki 18 m. varžybose 
triumfavo Gytis Mikoliūnas, jau-
nių iki 16 m.  – Lukas Žukauskas. 
Šios amžiaus grupės mergaičių 
varžybas laimėjo Viktorija Ka-
pancova. Jaunučių varžybų  nu-
galėtoju tapo Mikas Vildžiūnas, 
o jaunių iki 16 m. grupėje antras 
finišavo Domas Jankauskas. Jau-
nučių varžybose  trečiąją vietą 
užėmė Titas Raugas, vaikų gru-
pėje ketvirtas buvo Laurynas Ka-
pancovas.

Imtynės. Praėjusį penktadienį 
Šiauliuose buvo surengtos Lietu-

vos graikų-romėnų imtynių mer-
gaičių žaidynės. Artūro Sudeikio 
treniruojamos AKKSC auklėtinės 
pasipuošė medaliais: G.Vėbraitė 
tapo čempione, antrąsias vie-
tas iškovojo V.Tamašauskaitė ir 
E.Vaicekavičiūtė, bronzos meda-
liais džiaugėsi R.Puodžiūnaitė, 
K.Žižytė, E.Kasinskaitė ir 
V.Kliučiūtė.

Krosas. Spalio 9 dieną Anykš-
čių Jono Biliūno gimnazijos 
stadione buvo surengtos rajono 
mokinių rudens kroso varžybos. 
Rezultatai:  2004-2005 m. gimu-
sių mergaičių grupėje: I vieta – 
E.Krikštaponytė (J.Biliūno gimn.), 
II – S.Esmontaitė (A.Vienuolio 
progimn.), III – M.Limbaitė 
(J.Biliūno gimn.); 2004-2005 m. 
gimusių berniukų gupėje: I vie-
ta – E.Grybė (A.Baranausko pagr. 
m.), II – K.Juodelis (A.Vienuolio 
progimn.), III – K.Grinius 

(A.Vienuolio progimn.); 2006 
m. ir jaunesni berniukai: I vie-
ta – M.Judickas (A.Baranausko 
pagr. m-la.), II – M.Gražys 
(A.Baranausko pagr. m-la.), III – 
M.Vilūnas (A.Vienuolio progimn.); 
2003 m. ir vyresni vaikinai: I – 
E.Šimonutis (J.Biliūno gimn.), II – 
T.Baltrūnas (J.Biliūno gimn.), III – 
D.Jankauskas (K.Inčiūros gimn.); 
2003 m. ir vyresnės merginos: 
M.Mincytė (Traupio pagr. m-la.), 
II – F.Repečkaitė (J.Biliūno gimn.), 
III – K.Vaišvilaitė (J.Biliūno gimn.); 
2006 m. ir jaunesnės mergaitės: I 
vieta E.Eismontaitė (K.Inčiūros 
gimn.), II – L.Trafimovaitė 
(A.Baranausko pagr. m-la.), III – 
I.Marcinkevičiūtė (A.Baranausko 
pagr. m-la.); 1-2 klasių berniukai: 
J.Gudonis (K.Inčiūros gimn.), II 
– T.Šermukšnis (A.Vienuolio pro-
gimn.), III – I.Šeškus (K.Inčiūros 
gimn.); 1-2 klasių mergaitės: 
M.Kiliūtė (A.Vienuolio progimn.), 

II – L.Baklanova (A.Vienuolio 
progimn.), III – M.Pupkytė 
(K.Inčiūros gimn.); 3-4 klasių mer-
gaitės: I – D.Vilūnaitė (A.Vienuolio 
progimn.), II – A.Braknytė 
(A.Baranausko pagr. m-la.), III 
– A.Baklanova (A.Vienuolio pro-
gimn.); 3-4 klasių berniukai: I 
– P.Bugailiškis (A.Vienuolio pro-
gimn.), II – B.Juotka (A.Vienuolio 
progimn.), III – K.Sasnauskas 
(K.Inčiūros gimn.).

Karatė. Spalio 6 dieną Vilniuje 
vyko Vilniaus karatė lygos (VKL) 
pirmasis etapas. Šiose varžybo-
se dalyvavo 20 Lietuvos karatė 
kyokushin klubų, per penkis šim-
tus įvairaus amžiaus sportininkų. 
Anykščių karatė sporto klubui ats-
tovavo 31 sportininkas. Bendroje 
įskaitoje, dvejose rungtyse (tech-
nikos ir kovų rungtyse), iškovojęs  
12 pirmų vietų, 7 antrąsias vietas ir 
9 trečiąsias vietas, Anykščių karatė 

klubas užėmė trečiąją vietą. Varžy-
bų nugalėtojais tapo Sandra Sun-
klodaitė, Eimantė Magylaitė, Ainis 
Triznickas, Domantas Petniūnas, 
Arminas Praspaliauskas (čempionu 
tapo abiejose rungtyse), Augustė 
Aleksandravičiūtė, Eglė Raščaus-
kaitė, Kristina Mackelaitė, Luknė 
Gurskutė, Ronaldas Nikitina, Titas 
Simonavičius. Antrąsias vietas iš-
kovojo Domas Namajuškus, Kris-
tina Mackelaitė, Kamilė Jarmala-
vičiūtė, Gabrielė Sakalauskaitė, 
Dautartas Dambrauskas, Gabrielė 
Šilaikaitė, Ugnius Šajevičius. Tre-
čiąsias vietas iškovojo Eimantė 
Magylaitė, Gabrielė Šilaikaitė, 
Rėjus Šajevičius, Augustas Mor-
kūnas, Dautartas Dambrauskas, 
Luknė Gurskutė, Eglė Raščauskai-
tė, Eidvinas Vercinskas, Ronaldas 
Nikitinas. Kai kurie sportininkai 
dalyvavo dviejose rungtyse ir  iš-
kovojo abiejose prizines vietas 
arba tapo tos rungties nugalėtojais.
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J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

Superkame karves, 
bulius ir telyčias 

„krekeNavOs 
aGrOFIrMOs“ 

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

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

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

Brangiai superkame 
MIŠkUs 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

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

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

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

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

Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

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.

Dovanoja 

Tris kačiukus apie 4 mėn. Čipuoti, 
vakcinuoti. Maisteliui neišrankūs, 
moka naudotis WC dėžute. 

Tel. (8-624) 10686.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
SPALIO 17 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 

Lapuočių malkas (3 m ilgio). 
Veža miškavežiu.

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-630) 57490.

kita

Traktorinės savivartės prieka-
bas. 

Tel. (8-682) 65204.

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

Tel. (8-608) 39334.

Kiaulę skersti. 
Tel. (8-612) 18679.

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą kiau-
lę, kaina 2.55 Eur. Motininių kiaulių 
skerdiena 1.80 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690. 

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - miškus. Domina įvai-
rūs miškai: kirtavietės, jaunuoly-
nai, brandūs. 

Tel. (8-655) 22880.

Brangiai įvairų mišką visoje 
Lietuvoje. Siūlyti įvairius varintus 
nuo 1 ha. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-607) 77923.

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

Tel. (8-641) 55554.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-687) 26005.

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

Tel. (8-646) 47841.

automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

Tel. (8-609) 31414.

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

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.

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

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

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“

 „Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“

Molėtų „Vilnis“
„Molėtų žinios“

„Mūsų  Ignalina“
„Utenis“
„Utenos 

apskrities žinios“

UAB „Anykštos 
redakcija“

 priima skelbimus į 
šiuos laikraščius: 

UaB „anykštos redakcija“ 
(vilniaus g. 29, anykščiai).

tel. (8-686) 33036.

Mūsų laikraštyje galite  pasveikinti savo artimuosius 
vestuvių,  jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami 

„anykštos“ redakcijoje - vilniaus g.29, anykščiai
tel. (8-686) 33036.

Tvenkinių, melioracijos, vanden-
tiekio, pastatų griovimo ir malimo, 
ekskavatorių, buldozerių, sunkve-
žimių paslaugos. Aukštaitijos ka-
syba. 

Tel. (8-646) 19349. 

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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

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.

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti yra pigiau, negu pirkti!
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oras

+14

+9

anekdotas
spalio 15 - 18 d. pilnatis

mėnulis

šiandien

spalio 17 d.

spalio 18 d.

spalio 16 d.

vardadieniai

Teresė, Galimintas, Domantė, 
Leonardas.

Aurelija, Galius, Jadvyga, 
Margarita, Gutautas, Dovaldė, 
Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė.

Ignacas, Kintautas, Gytė, 
Marijonas, Margarita, Ignotas.

Lukas, Liubartas, Kęsmina, 
Vaiva.

Kodėl Kaukaze nuolat vyksta 
karai? Todėl, kad ten pilna kalnie-
čių, bet tik vienas gali likti gyvas!

***

Važiuoja tėvas su sūnumi maši-
na. Ir netyčia pervažiuoja per rau-
doną šviesoforo signalą. Sūnus:

- Oi, tėte, tu toks neatidus!
- Tai džiaukis! Būčiau atidesnis, 

tavęs apskritai šiam pasauly nebū-
tų!

***
Ateina kiškis į kepyklą ir klau-

sia: „Ar turite 100 bandelių?“  
„Ne, tiek daug neturime“. Kitą 
dieną zuikis ateina vėl ir teiraujasi 
to paties. „Ne, neturime“, - vėl jam 
atsako kepėjas. Trečią rytą jis nu-
sprendžia iškepti zuikiui 100 ban-
delių. „Ar turite 100 bandelių?“ 
- klausia zuikis. „Taip“, - atsako 
kepėjas. „Tai duokite man dvi“, - 
paprašo jis.

***
Kartą mokslininkai pasikvie-

tė prancūzą, rusą ir lietuvį, kad 
išmokytų beždžiones kalbėti. 
Mokslininkams davė, ko reikia: 
bananų, televizorių ir uždarė kie-
kvieną į atskirą kambarį.

Po savaitės atėjo pažiūrėti. 
Pirmiausia nuėjo pas prancūzą ir 
mato: bananai suvalgyti, beždžio-
nė žiūri televizorių, bet nekalba. 
Nuėjo pas rusą ir mato: bananai 
suvalgyti, beždžionė žiūri tele-
vizorių, bet nekalba. Nuėjo pas 
lietuvį ir mato: lietuvis sėdi, žiū-
ri televizorių, valgo bananus, o 
beždžionė tupi kampe ir linguoja. 
Mokslininkai ir sako:

- Ką jūs darote, taip negali-
ma!!

- Nesijaudinkit, ji ir valgyt 
gavo, ir televizorių pažiūrėjo.

O beždžionė rėkia:
- Meluoja tas niekšas, meluoja!!!

Šimtametėje Girelės cerkvėje – šventinės 
pamaldos lina DaPkieNė

Spalio 13 d. Girelės sentikių cerkvė atgijo - pasitiko savo šimtmetį ir didžiulį būrį tikinčiųjų. Į 
mažą Girelės kaimą (2,5 km. nuo Kavarsko sen., Anykščių r. sav.), kuriame šiuo metu gyvena tik 
dvylika asmenų, atvyko keliolika šventikų ir būrys sentikių iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Ukmer-
gės, Kavarsko ir kitų vietų. Šventinėse pamaldose dalyvavo Kauno sentikių bendruomenės dvasinis 
tėvas Sergėjus Krasnopiorovas, Lietuvos sentikių dvasinio teismo pirmininkas, dvasinis tėvas Gri-
gorjevas Bojerovas, Ukmergės sentikių religinės bendruomenės pirmininkas Timofėjus Epifanovi-
čius Semionovas, Panevėžio dvasinis tėvas, dvasinio teismo pirmininkas Nikolajus Jevstafjevičius 
Vladimirovas ir kiti. Dešimtmečius stūksojusi tuščia, niekieno neprižiūrima ir apleista, cerkvė aki-
mirksniu tapo šilta ir jauki nuo daugybės degančių žvakių liepsnelių, besimeldžiančiųjų šilumos, 
iškilmingos Kryžiaus eisenos. 

Nebeliko vietinės Girelės 
sentikių parapijos

Girelės kaime esanti medinė Švč. 
Dievo Motinos Užtarėjos cerkvė sta-
tyta apie 1919 m. Remiantis istorio-
grafija, Girelės sentikių bendruome-
nės ištakos siekia XVIII a. (svarbu 
yra nepainioti su sentikių Girelės 
cerkve Rokiškio rajone, įkurta 1710 
m.). Ši bendruomenė, įsikūrusi tuo-
metiniame Pūsčios kaime, Anykščių 
rajone, buvo vienas seniausių rusų 
sentikių centrų dabartinėje Lietuvos 
teritorijoje. Deja, duomenys apie Gi-
relės bendruomenę, jos istoriją, yra 
fragmentiški. 

Priešingai nei LKD, Rusijos im-
peratoriaus Nikolajaus I laikais rusų 
sentikių persekiojimas buvo itin ak-
tyvus ir negailestingas, tačiau Gire-
lės bendruomenė net ir tokiu metu 

sugebėjo išsaugoti savo tvarią, nors 
ir negausią bendruomenę bei pagrin-
dinį susibūrimo centrą – Girelės rusų 
sentikių cerkvę, apie kurios egzista-
vimą dar iki XIX a. VII dešimtmečio 
pradžios jau buvo atsiradę rašytinių 
liudijimų. 

XX a. pradžioje Girelės sentikių 
parapijai priklausė apie 400–500 
tikinčiųjų. 1937 m. bendruomenėje 
buvo 689 tikintieji, 1949 m. – net 
750 parapijiečių. Tuo metu dvasios 
tėvu buvo I. Stepanovas (1950–
1978), vėliau F. Kaštelianovas. 

XX a. 6–8 dešimtmetyje dėl pra-
sidėjusios kolektyvizacijos ir migra-
cijos į miestus Girelės parapijiečių 
skaičius ėmė smarkiai mažėti. Nuo 
XX a. 10 dešimtmečio dėl tikinčių-
jų stokos pamaldos Girelės cerkvėje 
vykdavo nereguliariai, o apie 1980–

1985 m. nuolatinės pamaldos nutrū-
ko. Daugiau nei tris dešimtmečius 
cerkvė stovėjo sunykusi – nebelikus 
vietinės Girelės sentikių parapijos, 
niekam neberūpėjo nei išsaugoti, nei 
restauruoti šią cerkvę. 

Apleistas Girelės cerkvės pastatas 
nuo 2015 metų yra Lietuvos sentikių 
religinės bendruomenės nuosavy-
bė. „Pateikėme prašymą Kultūros 
paveldo departamentui prie Kul-
tūros ministerijos, kad šią cerkvę 
įtrauktų į Kultūros paveldo registrą 
ir priskirtų architektūrinio paminklo 
statusą. Tikimės, kad pasiseks. Be 
to, planuojame bendradarbiauti su 
seniūnija, kitais Anykščių savival-
dybės atstovais“, – kalbėjo Lietuvos 
sentikių bažnyčios administratorius 
Romanas Tretjakovas, kuris rūpinasi 
sentikių cerkvių tvarkyba Lietuvos 
regione. 

Į pamaldas skubėjo ir vietinis 
sentikis, ir 95-erių močiutė

Iš senųjų sentikių Girelės kaime 
gyvena vienintelis vietinis gyvento-
jas – 61-erių Anatolijus Grigorjevas, 
kuris jau mažiau paiso senojo tikė-
jimo tradicijų. „Visą laiką Lietuvoje 
gyvenu, tai jau ir rusų kalbą baigiu 
pamiršti, nebe toks pamaldus esu. 
Brolis Ivanas kai mirė, pakavojom 
(palaidojom – red. past.) be nieko. 
Nebeprigirdžiu, gaunu neįgalumo 
pašalpą, šiek tiek žemės dirbu. Mūsų 
šeimoje buvo šeši vaikai. Visi penki 
jau atgulė amžino poilsio kaimo ka-
pinaitėse, tėvai taip pat ten palaidoti. 
Atsimenu, per Velykas nusivesdavo 
tėvai melstis, o juk meldžiamasi per 
visą naktį! Cerkvė buvo puošni, su 
daug paveikslų, su ikonomis. Esu 
išsaugojęs mūsų šeimos ikoną, tu-
riu ją. Šiame name (rodo į visiškai 
apleistą pastatą šalia cerkvės – aut. 
past.) šventikas Stepanovas gyveno. 

Dukra jo Vilniuje gyvena. Po jo joks 
dvasios tėvas Girelėje nebegyveno“, 
– kalbėjo pats tikriausias sentikių pa-
likuonis A. Grigorjevas.

Šventinėse pamaldose dar pavy-
ko padalyvauti vyriausiai Kavarsko 
seniūnijoje gyvenančiai sentikei – 
95-erių kavarskietei Evdokijai Apči-
nikovai. Ją palydėjo dukra Raisa Na-
bažienė, į Girelės kaimą atvykusi dar 
su trimis savo giminaitėmis. „Nors 
mama ir pavargo, bet liko labai pa-
tenkinta. Grįžusi namo vis kartojo: 
„O Dieve, kokia graži cerkvė anks-
čiau buvo. Viskas stovi prieš akis. 
Kaip apleista... Oi, net langų nėra“. 
Labai džiaugiuosi, kad mama dar 
galėjo čia pasimelsti, nors jau labai 
sunkiai bepaeina“, – pasakojo Raisa 
Nabažienė.   

Nuo šiol – pamaldos kasmet 
Maždaug 35 metus Švč. Dievo 

Motinos Užtarėjos cerkvė stūksojo 
visiškai tuščia, apaugusi krūmynais. 
Pasibaigus šventinėms pamaldoms, 
kiekvienas dvasios tėvas išsakė savo 
mintis. Daugelis jų pabrėžė, kad tą-
dien kiekvienas sušildė cerkvę savo 
buvimu, malda, kad čia šventi namai 
ir jie negali būti apleisti, o su Dievo 
pagalba galbūt pavyks juos išsaugo-
ti. 

„Yra pavyzdžių, kai stovi cerkvė 
su ikonomis, bet nėra besimeldžian-
čių... Tikiuosi, bendrai sutelkus jė-
gas, mums pavyks išsaugoti šią cer-
kvę. Nuo šiol kasmet tokiu laiku čia 
sukviesime į pamaldas. Jūs matote, 
kas lieka iš cerkvės, kai joje nusto-
jama melstis. Kadais čia kabėjo iko-
nos, gerai atsidarydavo langai, durys. 
Kiekviename iš mūsų turi gyventi 
Dievas. Jei nebebus meilės Dievui, 
mūsų širdys taps tokios, kaip ši mer-
dėjanti, visiškai apleista ir užmiršta 
cerkvė“, – tarė prasmingus žodžius 
vienas iš dvasios tėvų.

„Kad turėtum milijonus, tai ga-
lėtum restauruoti, bet kad nėra tų 
milijonų. Mano tėvas čia dirbo šven-
tiku beveik 30 metų, iki 1978-ųjų. 
Dažnai atvažiuojam į kapines. Pa-
gal mūsų tradicijas žvakės ant kapų 
nestatomos – reikia uždegti žvakę 
cerkvėje ir sukalbėti maldą už miru-
sįjį“, – kalbėjo sutikta dvasios tėvo I. 
Stepanovo dukra Nina Jarmolajeva, 
atvykusi su sūnumi Andrėjumi Jar-
molajevu. 

Ilgus dešimtmečius apleista cerkvė neberūpėjo net patiems senti-
kiams. Šventinėse pamaldose dalyvavęs būrys tikinčiųjų prikėlė 
šimtametę Girelės kaimo cerkvę ir viltį išsaugoti šį religinės pa-
skirties pastatą.  

Iškilminga Kryžiaus eisena aplink Švč. Dievo Motinos Užtarėjos 
cerkvę.  

Cerkvėje prieš pamaldas vėl buvo sustatytos ikonos ir uždegtos 
žvakės.                                                                      Autorės nuotr.


