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LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 85/9375
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PERKA:
Mišką išsikirtimui.
Mišką su žeme.
Įvairią medieną.
Žemės ūkio žemę apaugusią krūmais. 
PARDUODA:
Malkas rąsteliais (3 m) ir kaladėlėmis.
Sausas skaldytas (eglė, juodalksnis, beržas).
Teikia miško ruošos paslaugas.
Įveisia mišką žemės ir miškų ūkio paskirties žemėje.

Tel.: (8-698) 13566, (8-610) 45442.El. p.: aldaspat@gmail.com

Formuojasi Anykščių verslo kvartalas Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Verslininkas Audrius  Mulevičius, pradėjęs buvusios Anykščių 
pienininės administracinio pastato rekonstrukciją, pats stebisi 
projekto sėkme. Didelius pinigus į apleistą pastatą dedantis vers-
lininkas rizikavo, jog investicijos bus įšaldytos, tačiau panašu, kad 
projektas bus sėkmingas.

Buvusios pieninės pastate jau 
veikia drabužių parduotuvė, gė-
lių salonas, paties A.Mulevičiaus 
parduotuvė ,,Viskas žvejui“, ne-
trukus duris atvers iš ,,Norfos“ 
persikrausčiusi kepyklėlė bei sė-
klų parduotuvė ,,Sava“. 

Vilniaus gatvės ,,Norfos“ pas-
tato, kuriame patalpas nuomojosi 
,,Viskas žvejui“ parduotuvė, re-
konstrukcija A.Mulevičiui buvo 
stimulas remontuoti jam priklau-
santį buvusios pieninės pastatą, 
nes pačiam reikėjo naujų patalpų.  
Šiemet verslininkas planavo su-
tvarkyti tik pirmajį triaukščio pas-
tato aukštą, tačiau paaiškėjus, kad 
verslo patalpų nuomos poreikis 
Anykščiuose yra, pradeda įrengi-
nėti ir antrąjį aukštą.  

Po rekonstrukcijos prekybos 
centre ,,Norfa“ liks mažiau nuo-
mojamo ploto, nes bus padidinta 
pagrindinė prekybos salė. Tačiau 
,,Norfos“ vaistinė ir ,,Vynoteka“ į 

,,Norfą“ tikrai grįš. 
Tuo pačiu kiemu, kaip ir ,,Nor-

fa“ bei A.Mulevičiaus verslo cen-
tras, naudojasi ir maisto prekių 
parduotuvė ,,Anykštukas“. Po tuo 
pačiu stogu, kaip ir pastaroji par-
duotuvė, veikia grožio salonas. Čia 
pat, buvusiame gaisrinės pastate,  
veikia Algio Bukausko mėsos ga-
minių parduotuvė. Beje, ūkininkas 
A.Bukauskas kol kas naudojasi toli 
gražu ne visomis gaisrinės patalpo-
mis, tad ir šiame pastate gali atsi-
rasti erdvių naujam verslui. 

Keturių Vilniaus gatvės pasta-
tų komplekse iš viso bus kelias-
dešimt atskirų prekybos ir verslo 
zonų. Panašu, kad šis Anykščių 
kvartalas tampa esmine miesto 
verslo ašimi. Šioje vietoje nėra 
problemų ir dėl automobilių par-
kavimo, tiksliau -  nebūtų pro-
blemų, jei vairuotojai ,,Norfos“ 
aikštelėje ,,nemėtytų“ savo auto-
mobilių kaip pakliūva.    

Apie dvidešimt metų buvusios Anykščių pieninės pastatas stovė-
jo tuščias. Tikėtina, kad artimiausiais metais jame tuščių patal-
pų nebebus.

Autoriaus nuotr.  

Brangs vanduo, o ligoninė gali 
likti be rentgeno aparato Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Spalio 31 dieną, ketvirtadienį, sušauktas 8-asis Anykščių rajono 
tarybos posėdis. Jame anykštėnų išrinktieji priėmė 23 sprendimus, 
išklausė pateiktus informacinius pranešimus. Didžiausias dėmesys 
šį kartą posėdyje skirtas dviem Anykščių rajono savivaldybei paval-
džioms įstaigoms - Anykščių ligoninei ir UAB Anykščių vandenys. 

Anykščių rajono taryba nepritarė Anykščių ligoninės 2020-2022 
metų strateginiam veiklos planui bei emocingai reagavo į UAB 
Anykščių vandenys direktoriaus Alvydo Gervinsko informacinį pra-
nešimą, kad didės mokesčiai už geriamojo vandens tiekimą bei nuo-
tekų tvarkymą.

Direktoriaus balse pasigedo 
,,ugnelės“

22-iejų puslapių apimties Anykš-
čių ligoninės 2020 - 2022 metų 
veiklos plane Anykščių rajono ta-
rybos nariai pasigedo konkretumo, 
priekaištavo direktoriui, kad šis 
nepakankamai bendraujantis su li-
goninės gydytojų kolektyvu, o pa-
ties pranešėjo netgi teiravosi, ar jis 
tikintis tuo, ką veikia, užimdamas 
direktoriaus pareigas.

,,Kiekviename jūsų atsakyme 

pirmiausia girdisi atodūsis ir tada 
kažkoks pagrindimas. Lyg tai at-
rodo, ką galėtumėte daryti, yra 
viskas iš anksto suprogramuota, 
kad tai nėra visai įmanoma. Jokios 
,,ugnelės“ jūsų balse. Daktare, jūs 
juk vadovas šitokios įmonės, derė-
tų mums visiems įnešti pozityvą, 
kad iš tikrųjų ta ligoninė gyvuos 
ir turės papildomų galimybių. Iš 
to, ką jūs šnekat, niekaip negalima 
susidaryti tokio įspūdžio“, - sakė 
konservatorė Rita 
Kripaitienė.

Anykščių ligoninės direktorius Audrius Vasiliauskas sakė jau-
čiąs ,,tendencingos atmosferos įtaką“, o Anykščių rajono savi-
valdybės gydytoja Vaiva Daugelavičienė skundėsi, kad su kai 
kuriais ligoninės medikais nerandanti bendros kalbos.

Autoriaus nuotr. 4 psl.

Svarbi 
informacija 
nugula 
archyvuose

3 psl.

Sugrįžimas. Pagrindinė LRT 
naujienų laida „Panorama“ stiprina 
orų rubriką - bene populiariausia 
Lietuvos klimatologė, anykštėnė 
Audronė Galvonaitė nuo lapkričio 
4-osios kiekvieną pirmadienį ir 
ketvirtadienį „Panoramoje“ ne tik 
dalysis įžvalgomis apie artimiau-
sių dienų orus, bet ir pasakos apie 
vis spartėjančios klimato kaitos 
požymius ir galimas pasekmes. 
A. Galvonaitė 12 metų kartą per 
savaitę artimiausių dienų orus 
pristatydavo laidoje „Labas rytas, 
Lietuva“. „Ramiai negaliu praei-
ti: gatvėje, parduotuvėje praeiviai 
klausia, kada grįšiu į televiziją. Tai 
štai - grįžtu, - juokiasi Audronė. - 
Žmonės sako, kad klimatologinius 
reiškinius paaiškinu jiems supran-
tama kalba.“

NATO. Lapkričio 7 dieną, ke-
tvirtadienį, Anykščiuose vyks tre-
čioji „NATO diena“. Šiuo renginių 
ciklu siekiama pristatyti skirtingų 
Lietuvos regionų gyventojams 
NATO, organizacijos veiklą regi-
one, suteikti galimybę pabendrauti 
su kariais. Renginio Anykščiuose 
lankytojams bus demonstruojama 
karinė technika, vyks kultūrinė 
programa. Minint Lietuvos na-
rystės NATO sukaktį, tokie rengi-
niai šiemet iš viso organizuojami 
5 savivaldybėse, organizatoriai 
– Krašto apsaugos ministerija ir 
NATO pajėgų integravimo viene-
tas Lietuvoje, renginyje taip pat 
dalyvaus NATO priešakinių pajė-
gų bataliono, JAV civilių ir karių 
bendradarbiavimo komandos, Lie-
tuvos kariuomenės kariai ir Šaulių 
Sąjungos atstovai.

Pareigos. Buvusi Anykščių rajo-
no savivaldybės specialistė ryšiams 
su visuomene Adelė Aglinskaitė įsi-
darbino Anykščių švietimo pagal-
bos tarnybos metodininke. Išėjusi iš 
darbo savivaldybėje, A.Aglinskaitė 
kurį laiką gyveno ir dirbo Čekijoje.

Vertė. Buvęs Anykščių bibliote-
kos pastatas J. Biliūno gatvėje bus 
pardavinėjamas jau  penktąjį kartą. 
Pardavimo kainą naujame aukci-
one siūloma  mažinti 10 procentų 
(14 580 eurų) nuo pradinės ben-
dros pardavimo kainos, nustatytos 
prieš tai organizuotame aukcione.

Daiva 
Gasiūnienė 
pradėjo dirbti 
Anykščiuose

2 psl.

Rajonas ir 
toliau sparčiai 
traukiasi

2 psl.
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Temidės svarstyklės

Gali, kai nori Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono vadovų nurodymu, per kelias savaites įrengtas 
alternatyvus privažiavimas į Svėdasų seniūnijos Bajorų kaimo 
Pajario gatvę. Šios gatvės gyventojai daugelį metų važinėjo per 
Vidmantos Balaišytės  kiemą jos nuosavu keliu, kol galų gale mo-
teris savo kelią užtvėrė, o kaimynai liko atkirsti nuo pasaulio.

Prieš kurį laiką ,,Anykštos“ 
kalbinta V.Balaišytė ,,Anykštai“ 
sakė, kad jau nuo 2015-ųjų rašė 
raštus Anykščių rajono valdžiai, 
prašydama pasirūpinti alternaty-
viu privažavimu, tačiau reikalai 
nejudėjo. ,,Per dieną šiuo keliu 
pravažiuojama 30-40 kartų. Va-
žiuoja ne tik lengvieji automobi-
liai, bet ir traktoriai, ir miškove-
žiai. Kelias prie pat mano laiptų ir 
dėl to ne tik nepatogu, bet ir labai 
nesaugu“, -  kodėl ėmėsi dras-
tiškų veiksmų, ,,Anykštai“ sakė 
V.Balaišytė (,,Teisėtai užtvėrė kai-
mo kelią“, Vidmantas ŠMIGELS-
KAS, ,, Anykšta“ 2019 09 21).

Kai moteris užsitvėrė įvažiavi-
mą per savo kiemą, Pajario gatvės 
gyventojai kreipėsi ir į Anykščių 
rajono merą Sigutį Obelevičių, ir į 
,,Anykštą“. Rajono meras pažadė-
jo išspręsti Bajorų kaimo Pajario 
gatvės gyventojų problemą.

Spalio pradžioje nuvažiavome 
į Bajorų  kaimą. Pasirodo, valdi-
ninkai, kai nori, žmonių proble-
mas gali išspręsti staigiai. 100 
- 200 metrų kelio ruožas, kuris 
anksčiau buvo tikra klampynė, 
nupiltas žvyru, įdėta pralaida, to-
dėl net po lietingo laikotarpio jis 
pasidarė visai padoriai tinkamas 
eksploatuoti.

Bajorų kaimo (Svėdasų sen.) Pajario gatvės gyventojai pagaliau 
gali važinėti valdišku keliu, o ne per žmogaus kiemą.

Autoriaus nuotr.

Rajonas ir toliau sparčiai traukiasi
Anykščių rajono savivaldybės Teisės, personalo ir civilinės me-

trikacijos skyriaus duomenimis, per devynis šių metų mėnesius 
Anykščių rajone mirė beveik tris kartus daugiau gyventojų nei 
gimė.

Sausio - rugsėjo mėnesiais Tei-
sės, personalo ir civilinės metri-
kacijos skyriuje  įregistruoti 126 
kūdikių  gimimai. Pasaulio šviesą 
išvydo 70 berniukų ir 56 mergai-
tės.

 87 vaikai gimė Lietuvoje, 39 
-  užsienio valstybėse. Iš visų 
Lietuvoje gimusių vaikų 57 gimė 
susituokusiems tėvams, 27 –iems  
pripažinta tėvystė ir 3 kūdikius re-
gistravo vienišos motinos.     

Jauniausia mama pagimdė bū-
dama vos 16 - os, o jauniausias 
tėtis – 19 - os  metų sulaukęs jau-
nuolis. Vyriausia mama -  43-ejų, 

o vyriausias tėtis – 50- ies metų 
vyriškis.

 Anykščių rajono savivaldybės 
Teisės, personalo ir civilinės me-
trikacijos skyriuje  per šių metų 
devynis mėnesius sudaryti 416 
mirčių įrašai. Mirė 191 vyras ir 
225 moterys. 

Vyriausias vyras mirė sulaukęs 
95-erių, o vyriausia moteris – 
103-jų metų. Dažniausia mirties 
priežastis – širdies ir kraujagyslių 
ligos, vidaus organų piktybiniai 
navikai. Šiais metais iš gyvenimo 
savo noru pasitraukė 3 vyrai ir 2 
moterys. Vienas Anykščių rajono 

gyventojas mirė užsienyje.
Sausio - rugsėjo mėnesiais 

Anykščių rajone sudarytos 148 
santuokos. Anykščių rajono savi-
valdybės Teisės, personalo ir civi-
linės metrikacijos skyriuje tuokėsi 
76 poros. Į apskaitą įtrauktos 69 
bažnyčiose ir 3 užsienio valstybė-
se sudarytos santuokos. 

Šiemet įregistruotos 5 santuo-
kos, kurias įteisindami tuokėsi 
Lietuvos Respublikos ir užsienio 
valstybių piliečiai. 12 sutuoktinių 
porų tuokėsi ne skyriaus patalpo-
se, o pačių pasirinktose vietose. 

Jauniausia - šešiolikmetė nuota-
ka , o jauniausias jaunikis - devy-
niolikmetis. Vyriausia nuotaka - 
71- erių, o vyriausias jaunikis - 67 
metų amžiaus.

Šiais metais iki spalio 1 dienos 

buvo nutrauktos 39 santuokos.
Trumpiausiai, tik 8 mėnesius, 
santuokoje gyveno viena pora, o 
ilgiausiai, daugiau nei 30 metų, – 
6 poros.

Per devynis šių metų mėnesius 
išvykimą iš Anykščių rajono į 
užsienio valstybes deklaravo 227 
gyventojai.

Palyginimui - 2018 metais 
Anykščių rajone registruoti 163 ( 
2017 metais - 183) kūdikių gimi-
mai. Prieš metus rajone mirė 469 ( 
2017 metais - 491) gyventojas.

2018 metais Anykščių rajone 
sudarytos 201 (2017 m. - 193) 
santuokos. Pernai  įregistruoti 79 
(2017 m. - 39) santuokos nutrau-
kimo įrašai.

-AnYkŠTA

Smurtas. Lapkričio 1 die-
ną,  apie 18.25 val., namuose, 
Anykščių seniūnijos Rubikių 

kaime, Šiaulių g., neblaivus (nu-
statytas 0,67 prom. girtumas) 
vyras (g. 1933 m.) konflikto 
metu smurtavo prieš brolį (g. 
1935 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir už-

darytas į areštinę.

Vagystė. Lapkričio 2 dieną, 
apie 9.00 val., pastebėta, jog 
įsibrauta į vyrui (g. 1980 m.) 
priklausančių namų, esančių 

Andrioniškio seniūnijos Mikie-
rių kaime, malkinę, iš kurios pa-
grobta benzininis pjūklas HUS-
QVARNA, lapų pūtiklis STIHL. 
Padaryta žala tikslinama. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas.

Migrantai. Šiaurės Graikijoje 
sunkvežimio priekaboje su šaldytu-
vu pirmadienį aptiktas 41 migrantas, 
pranešė policija. Pareigūnai sulaikė 
sunkvežimio vairuotoją iš Gruzijos. 
Migrantai, tikriausiai afganų kilmės, 
jaučiasi gerai. Septyniems iš jų ligo-
ninėje suteikta pirmoji pagalba, nu-
rodė policija. „Sunkvežimyje buvo 
vyrų ir berniukų. Nustatyti jų tauty-
bei prireiks kelių dienų“, – naujienų 
agentūrai AFP sakė policijos šaltinis. 
Tą sunkvežimį policija sustabdė 
greitkelyje tarp Ksantės ir Komoti-
nės miestų. Praėjusį mėnesį Didžio-
joje Britanijoje vieno vilkiko prieka-
boje buvo rasti 39 žmonių lavonai. 
Įtariama, kad žuvusieji buvo vietna-
miečiai, mėginę neteisėtai patekti į 
Europą. Penktadienį atlikus įprastinį 
patikrinimą greitkelyje netoli Italijos 
sienos, buvo rasta 31 Pakistano mi-
grantų grupė.

Perspėja. Buvęs Sovietų Sąjun-
gos lyderis Michailas Gorbačiovas 
pareiškė, kad pasaulis yra atsidūręs 
„milžiniškame“ pavojuje dėl pa-
saulio galių turimų branduolinių 
ginklų, tvyrant įtampai po Šaltojo 
karo pabaigos. Paskutinis Sovietų 
Sąjungos vadovas 1990 metais buvo 
apdovanotas Nobelio taikos premija 
už istorinę branduolinės ginkluotės 
mažinimo sutartį, kurią pasirašė su 
tuometiniu JAV prezidentu Ronaldu 
Reaganu. Anksčiau šiemet ameri-
kiečių prezidento Donaldo Trumpo 
sprendimu JAV iš šios sutarties pa-
sitraukė. M. Gorbačiovo sprendi-
mas nesiųsti sovietų armijos į Rytų 
Vokietiją prieš 30 metų, kai griuvo 
Berlyno siena, buvo lemtingas taikos 
išsaugojimui Šaltojo karo metais. 88 
metų M. Gorbačiovas interviu britų 
transliuotojui BBC Maskvoje sakė, 
kad pasaulis nėra saugus, nepaisant 
praeities pastangų riboti ginklavi-
mąsi. „Kol yra masinio naikinimo 
ginklų, o ypač branduolinių [ginklų], 
kyla milžiniškas pavojus“, – sakė 
jis pirmadienį į eterį išėjusiame in-
terviu. „Visi žmonės turi aiškiai pa-
reikšti – visi žmonės – kad branduo-
liniai ginklai privalo būti sunaikinti. 
Tokiu būdu mes išgelbėsime save 
ir planetą“, – kalbėjo jis. Pasak M. 
Gorbačiovo, XX amžiaus Maskvos 
ir Vašingtono varžybas pakeitė nauji 
iššūkiai, dėl kurių pasaulis atsidūrė 
nuolatiniame kare. „Jis yra aprimęs, 
bet vis tiek tai yra karas, – juokda-
masis kalbėjo jis. – Atmosfera vis 
tiek yra negera.“ 

Pažeidinės. Iranas pirmadienį pa-
skelbė ketinantis toliau pažeidinėti 
2015 metų daugiašalį susitarimą dėl 
jo branduolinės programos, pripaži-
nęs, kad dabar turi dvigubai daugiau 
uždraustų pažangių urano sodrinimo 
centrifugų ir kuriantis naują prototi-
pą, veiksiantį 50 kartų sparčiau negu 
centrifugos, leidžiamos šiuo susitari-
mu. Šis pranešimas buvo paskelbtas 
šaliai minint 1979 metais įvykdyto 
JAV ambasados Teherane užgrobi-
mo, pradėjusio 444 dienas užsitę-
susią įkaitų krizę, 40-ąsias metines. 
Paleidęs naujas pažangias sodrinimo 
centrifugas Iranas galėtų greičiau nei 
per metus pasigaminti pakankamą 
skiliosios medžiagos kiekį, reikalin-
gą atominiam užtaisui pasigaminti, 
jeigu tokio tikslo būtų siekiama. Ira-
nas jau anksčiau paskelbė nebesilai-
kysiantis sutartimis numatytų suvar-
žymų jo turimam prisodrinto urano 
ir sunkiojo vandens kiekiui, mėgin-
damas spausti Europą pasiūlyti nau-
ją susitarimą, praėjus daugiau kaip 
metams po JAV prezidento Donaldo 
Trumpo vienašališko sprendimo iš-
vesti Vašingtoną iš JCPOA.

Daiva Gasiūnienė pradėjo dirbti 
Anykščiuose Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar, lapkričio 4-ąją, Anykščių rajono savivaldybės adminis-
tracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja vėl pradėjo 
dirbti Daiva Gasiūnienė. 

Ilgus metus šias pareigas užė-
musi D.Gasiūnienė po ankstesnės 
Anykščių rajono valdžios spaudi-
mo perėjo dirbti į gerokai didesnę 
Panevėžio miesto savivaldybės 
administraciją, kur ėjo  tas pačias 
pareigas kaip ir Anykščiuose. Pa-
nevėžio miesto vyriausiąja archi-
tekte D.Gasiūnienė dirbo daugiau 
nei trejus metus. Į Anykščius ji 
grįžo be konkurso, mat valdinin-
kus įstatymai leidžia iš savival-
dybės į savivaldybę kilnoti be jų 
kvalifikacijos patikrinimo. Beje, 
D.Gasiūnienė iki pat paskutinės 
dienos dirbo Panevėžio savivaldy-
bėje, su kuria atsisveikino tik prieš 
pat pat šventes.

Po pertraukos Anykščių rajono 
savivaldybėje prieš kurį laiką pra-
dėjo dirbti ir buvęs administracijos 
Investicijų ir projektų valdymo 

skyriaus vedėjas Mantas Vaičiule-
vičius, tiesa, jis negrįžo į vedėjo 
pareigas -  tapo šio skyriaus spe-
cialistu, dirbančiu pagal darbo su-
tartį. 

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė ,,Anykštai“ sakė, kad 
D.Gasiūnienei pasiūlytas tas pats 
atlyginimas, kokį jį gavo Panevė-
žyje, o M.Vaičiulevičius galbūt už-
dirbs net mažiau nei gavo ankstes-
nėje darbovietėje - iki šiol jis dirbo 
privačioje įmonėje, kuri rengė in-
vesticinius projektus.

Baigėsi pretendentų dokumentų 
į savivaldybės administracijos Sta-
tybos skyriaus vedėjus terminas. 
Tikėtina, kad konkurse dalyvaus 
bent keli asmenys, nes pretenden-
tams nebereikia laikyti bendrųjų 
gebėjimų testų.  

Po rinkimų buvo kalbama, kad į 
Statybos skyriaus vedėjo pareigas 
galbūt bus bandoma susigrąžinti 
Kęstutį Jurkevičių. Tačiau panašu, 
kad šis planas liko neįgyvendintas.

Priminime, jog į UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis direktoriaus 
pareigas grįžo Kazys Šapoka, o 

Anykščių turizmo ir verslo centro 
direktoriaus pavaduotoja pradė-
jo dirbti Renata Gudonienė, kuri 
iki centrų sujungimo vadovavo 
Anykščių verslo informacijos cen-
trui. Ir K.Šapoka, ir R.Gudonienė į 
buvusias darbovietes grįžo po kon-
kursų. 

Daiva Gasiūnienė vakar pradėjo dirbti Anykščių savivaldybės 
administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja.
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spektras

Svarbi informacija nugula archyvuose
Informacija apie tai, kad Anykščių rajono gyventojai gali siū-

lyti kandidatus Teresės Mikeliūnaitės  kultūros premijai ar An-
tano Baranausko literatūrinei premijai, šiemet  buvo paskelbta 
tik Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje. Svarbios 
žinios apie neįgaliesiems pradėtas teikti naujas paslaugas, nemo-
kamo transporto per lapkričio šventes grafikai taip pat viešinami 
tik žinybiniame tinklapyje.

Iš kokių šaltinių Jus pasiekia tokia ir panaši informacija? Ar, 
Jūsų manymu, pakanka tokias žinias paskleisti tik žinybiniame 
tinklapyje? Kokių savivaldos žinių pasigendate laikraščių, žurna-
lų, portalų puslapiuose?

Žmonių 
nežinojimas 
kainuoja 
brangiau

Alvydas JANICKAS, anykštėnas:

- Skaitau vietinius laikraščius, 
informacijos ieškau ir naujienų 
portaluose. Turiu prisipažinti, kad 
Anykščių rajono savivaldybės in-
ternetinę svetainę atsiverčiu, ta-
čiau tai darau gerokai rečiau.

Reikia pripažinti, kad naujienų 
bei aktualijų iš Anykščių rajono 
savivaldybės galėtų būti daugiau 
laikraščiuose bei internetiniuo-
se portaluose. Tarkim, žmonėms 

aktualūs kietojo kuro kompensa-
cijų klausimai. Kodėl tokios in-
formacijos nepasistengus platinti 
kaimo gyventojams, kompensa-
cijų gavėjams? Tai tik vienas iš 
pavyzdžių, kokių žinių reikėtų iš 
savivaldybės pusės.

Anksčiau būta kalbų, kad svar-
bią gyventojams informaciją būtų 
galima skelbti prekybos centruo-
se įrengtose skelbimų lentose. 
Tai svarstytina idėja.

Beje, šalia Anykščių kultūros 
centro įrengtas lauko ekranas 
bent jau man, kad gaučiau nau-
jienas, didelės įtakos nepadarė. 
Tai labai brangi idėja ir formatas. 
Kiek tos naudos gyventojams iš 
lauko ekrano, abejotina. Pats porą 
kartų į tą ekraną pasižiūrėjau - ir 
viskas tuo baigėsi.

Žinoma, informacijos platini-
mas žiniasklaidos priemonėse 
kainuoja, bet kito kelio - žmo-
nių nežinojimas dažnai kainuo-
ja brangiau – nėra. Žmonės ne-
supyks, jei gaus informaciją, 
nors ją paskelbti savivaldybei 
ir kainuos. Tai kur kas geresnis 
sprendimas, nei pirkti abejotinos 
vertės visokias amfibijas ir kitus 
,,šedevrus“.

Nereikia nueiti 
lengviausiu keliu

Donaldas VAIČIŪNAS, anykš-
tėnas:

- Anykščių rajono savivaldybės 
svetainėje ir ,,Facebook“ paskyroje 
iš tiesų vyksta informacijos sklaida, 
tačiau ar ji pasiekiama paprastam 
vartotojui, kuris nesinaudoja interne-
tiniais šaltiniais, klausimas. Susidaro 
toks įspūdis, jog skelbiama tik tam, 
kad būtų paskelbta, nes privaloma 
tai padaryti, o po to -  jau kaip su-
siklostys, taip. Kita vertus, supran-
tu - nėra ir resursų, kad kiekvienam 
žmogui būtų galima  paduoti infor-
maciją kaip ant delno. Tuo labiau, jei 
kalbame apie socialines paslaugas, 
dažniausiai informacija apie jas taip 
ir nugula archyvuose, net nepasie-
kusi to žmogaus, kuriam jos reikia. 
Jei žvelgtume dar giliau, mano ma-
nymu, kiekvienos įstaigos pozicija 
ir prioritetas turėtų būti paslaugų ar 
kitų svarbių žinių viešinimas visais 
įmanomais būdais. Pavyzdžiui, pi-
gus ir efektyvus viešinimas galėtų 
vykti per seniūnijas, seniūnus ir 
seniūnaičius, taip pat ir per ben-
druomenes, kur vyksta nuolatinis 
glaudesnis kontaktas su žmonėmis. 
Mano manymu, skelbti naujienas 

tik svetainėje ir ,,Facebook“ pasky-
roje nepakanka. Manau, kad įstaigos 
galėtų pasistengti surasti naujų būdų, 
kaip pateikti informaciją, o ne nueiti 
lengviausiu keliu – internetu.

Ilgametis 
įprotis - žinių 
ieškoti 
,,laikrašty“

Romaldas GIŽINSKAS, anykš-
tėnas:

- Svarbią savivaldybės informaci-
ją skelbti tik Anykščių rajono savi-
valdybės interneto svetainėje tikrai 
nepakanka. Reikia, kad ji būtų skel-
biama vietinėje spaudoje - laikraš-
čiuose, naujienų portaluose. Labai 
nedažnai pats atsiverčiu savivaldy-
bės puslapį. Gal jaunesni šitą puslapį 
varto dažniau?

Yra toks įprotis, ypač vyresnio 
amžiaus žmonėms, per daug daug 
metų susiformavęs. Netgi pasakysiu 
aukštaitiškai: ,,Kų tu man šneki, lai-
krašty parašyta.“

Lauko ekranas informacijos sklai-
dai... Kodėl gi ne, tačiau aš į lauko 
ekraną nežiūriu. Turiu tokią nuodė-
mę - mažai pėsčiomis vaikštau. Ši 
priemonė labiau skirta  pėstiesiems.

-AnYkŠTA

Kavarske paminėtos Hubertinės
Lapkričio 3-iąją minima Šv. Huberto – medžiotojų globėjo – 

diena, tad dviejų būrelių – Kavarsko ir „Ąžuolyno“ – nariai nuo 
pat ryto rinkosi į medžiotojų šventę. 

Šventė prasidėjo sekmadienio Šv. mišiomis Kavarsko bažny-
čioje, vėliau kilta į medžioklę, o po jos visi rinkosi prie bendro 
stalo, kad pasikalbėtų apie ką tik paminėtą Medžiotojų dieną bei 
jos tęstinumą kiekvienais ateinančiais metais. 

lina DAPkienĖ

Dabartinis Kavarsko medžiotojų klubo pirmininkas Eimantas 
Baltušis (kairėje) ir buvęs „Ąžuolyno“ vadovas Danius Vencius 
(dešinėje). 

Prie bažnyčios rinkosi su 
keturkojais draugais

Nuo pat ryto prie bažnyčios sto-
viniavo gausus medžiotojų būrys. 
Geriausi jų keturkojai draugai rodė 
balsą, nenorėdami nė trumpam at-
siskirti nuo savo šeimininkų – jie 
nenustygo vietoje, trokšdami kuo 
greičiau lėkti į medžioklės plotus. 
Vis dėlto medžioklės teko palaukti 
miestelyje, nes sugaudę vargonai ir 
prakilni giesmė pakvietė į Šv. mi-
šias, kurias aukojo Kavarsko Šv. 
Jono Krikštytojo bažnyčios klebo-
nas, kun. dr. Nerijus Vyšniauskas. 

Pilnutėlėje Kavarsko bažnyčio-
je prieš Šv. mišias į  priekį žengė 
Anykščių kultūros centro Istorinio 
šokio studijos „Baltoji pavana“ 
šokėjai, vadovaujami Jūratės Use-
lienės. Suskambus senųjų dvarų 
muzikos garsams, iškilmingai įneš-
ti medžioklės simboliai ir trofėjai, 
kurie mišių metu buvo pašventinti. 
XV–XVI a. kostiumais pasipuošę 
šokėjai prikaustė visų, susirinkusių 
į bažnyčią, dėmesį, o grakštumas ir 
elegancija, susipynusi su Huberti-
nių simbolika, pakylėjo ir suteikė 

šventei iškilmingo prakilnumo.  
Idėjinis Hubertinių šventės Ka-

varske organizatorius – Svirnuose 
gyvenantis, ne vieną dešimtmetį 
medžiojantis ūkininkas Romual-
das Kubaitis. Medžioklis kartu su 
bičiuliais sumanė prikelti kadaise 
gyvavusią tradiciją – Šv. Huberto 
dienos minėjimą pradėti nuo Šv. 
mišių bažnyčioje, organizuoti sim-
bolinę medžioklę, sukviesti žmones 
paskanauti medžiotojų vaišių. 

„Hubertinių šventę minėdavome 
su anksčiau šioje parapijoje klebo-
navusiu kun. dek. Norbertu Martin-
kumi. Beje, jis irgi yra medžiotojas, 
esam kartu medžioję, nuvykdavom 
į kapines, prie jau išėjusiųjų iš mūsų 
būrio medžiotojų kapų. 2016 metais 
N. Martinkus buvo perkeltas į kitą 
parapiją. Džiugu, kad dabartinis 
klebonas, kun. dr. Nerijus Vyšniaus-
kas aktyviai palaikė mūsų idėją at-
gaivinti Hubertines. Likus savaitei 
iki lapkričio pradžios, su klebonu 
aptarėme programą, o rezultatas 
- visa susivienijusi bendruomenė 
šiandien mini Hubertines. Atgimusi 
Hubertinių šventė Kavarske, matyt, 
taps gražia tradicija“, – džiaugėsi 

Romualdas Kubaitis. 
Pasiteiravus pašnekovo apie 

idėją švęsti Hubertines Kavarske, 
R. Kubaitis kalbėjo apie tradicijų 
puoselėjimo svarbą: „Turime savo 
parapiją, tad kodėl gi nepaminėjus 
Šv. Huberto čia, savo miestelio baž-
nyčioje? Svarbu ir gražu puoselėti 
savas tradicijas. Mano žmona šoka 
Istorinio šokio studijoje „Baltoji 
pavana“, tad, numatę scenarijų, no-
rėjome paminėti medžiotojų globė-
jo dieną kultūringai, ir kad tai būtų 
sielos atgaiva visiems susirinku-
siems į Šv. mišias“.

Kas buvo šv. Hubertas?  

Fransua Hubertas – VII amžiu-
je gyvenęs Burgundijos didikas 
– buvo aistringas medžiotojas. 
Jaunasis Hubertas mėgo krauge-
rišką medžioklę ir puotas. Anot 
legendos, vieną Šv. Kalėdų vakarą 
Hubertas išjojo medžioti ir pamatė 
elnią su didžiuliais dešimties atšakų 
ragais. Jis pasiruošė sviesti ietį, bet 
pargriuvo. Elnią nutvieskė šviesa ir 
tarp jo ragų Hubertas pamatė švie-
čiantį auksinį kryžių.

(Nukelta į 8 psl.)

Neatitraukė. Karo krečiamoje 
Rytų Ukrainoje Kijevui ir Maskvos 
palaikomiems separatistams pirma-
dienį vėl nepavyko atitraukti savo 
pajėgų nuo svarbaus fronto linijos 
ruožo. Kaip pranešė naujienų agen-
tūros „Interfax“ korespondentas, 
Donecko srities separatistai laiku 
davė pasiruošimo atitraukimui si-
gnalą - paleido baltos spalvos ra-
ketą, bet ukrainiečių pajėgos į jį 
neatsakė. Taigi, šis procesas vėl 
atidedamas. Trišalė kontaktinė gru-
pė (TKG), kurią sudaro Rusijos, 
Ukrainos ir separatistų atstovai, 
spalio 1 dieną suderino pajėgų atsi-
traukimą iš teritorijos netoli dviejų 
Rytų Ukrainos gyvenviečių – Zo-
lotės ir Petrivskės. Abi šalys turi 
vienu metu atitraukti pajėgas 1 km 
atstumu nuo fronto linijos. Pajėgų 
atitraukimas yra viena iš pagrindi-
nių sąlygų, keliamų siekiant pirmų 
tiesioginių Rusijos prezidento Vla-
dimiro Putino ir Ukrainos vadovo 
Volodymyro Zelenskio derybų, ku-
rioms turėtų tarpininkauti Prancūzi-
jos ir Vokietijos lyderiai.

Siūlo. Laukinių gyvūnų pada-
rytą žalą eismo įvykio metu turėtų 
padengti ne per avariją nukentėję 
žmonės, o valstybė, jei gyvūnai yra 
ne privati nuosavybė. Tokią Lauki-
nės gyvūnijos įstatymo pataisą siū-
lo Seimo vicepirmininkas Mišriai 
Seimo narių grupei priklausantis 
Remigijus Žemaitaitis. Parlamen-
taro teigimu, dabar valstybė nepa-
kankamai apsaugo vairuotojus nuo 
susidūrimų su laukiniais gyvūnais, 
nes ne visur pastatytos tvoros, ski-
riančios miškus nuo kelių. „Kai 
žmogus susiduria su žvėriuku, ne-
gana to, kad jis nubaudžiamas už 
kelių eismo taisyklių pažeidimus, 
jis dar turi žalą kompensuoti (...), 
nors valstybė skiria šitiek priemo-
nių ir pinigų prevencijai, bet nesu-
geba pagrindinių magistralinių ke-
lių nuo gyvūnų apsaugoti tvora“, 
– BNS sakė Seimo narys. Pasak 
jo, laukiniai žvėrys yra valstybės 
nuosavybė, todėl ji turi užtikrinti 
saugumą keliuose. Parlamentaro 
žiniomis, susidūrimų su laukiniais 
žvėrimis keliuose nemažėja. Nuo 
šių metų pradžios iki spalio pabai-
gos jie sukėlė 3 870 eismo įvykių, 
kurių metu sužeisti 32 žmonės, o 
vienas žuvo.

Vizitas. Prezidentas Gitanas 
Nausėda antradienį darbo vizito 
vyksta į Suomiją, kur susitiks su 
šios šalies vadovais. Kaip pirma-
dienį pranešė Prezidentūra, vizito 
metu numatyti susitikimai su Suo-
mijos prezidentu Sauli Niinisto, 
ministru pirmininku Antti Rinne ir 
parlamento pirmininku Matti Van-
hanen. Anot G. Nausėdos, Suomi-
jos vaidmuo nuolat auga kaip Lie-
tuvai artimos ir svarbios partnerės. 
„Lietuva vertina abi šalis vienijan-
tį intensyvų ir draugišką dialogą, 
ypač ekonomikos, energetikos ir 
transporto infrastruktūros srityse. 
Abi šalys įsitraukusios į intensyvų 
regioninį Šiaurės ir Baltijos šalių 
(NB8) bendradarbiavimą“, – rašo-
ma Prezidentūros pranešime. Vizi-
to metu šalių vadovai aptars dviša-
lius santykius, ekonominių ryšių 
stiprinimo galimybes. „Suomija 
yra devinta pagal dydį užsienio 
investuotoja mūsų šalyje. Prezi-
dentai kalbės ir regioninio saugu-
mo, santykių su Rytų kaimynystės 
valstybėmis, branduolinės saugos, 
partnerystės NATO ir kovos su 
hibridinėmis grėsmėmis klausi-
mais“, – teigiama pranešime.

-Bns
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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.)

Brangs vanduo, o ligoninė gali likti be 
rentgeno aparato

(Atkelta iš 1 psl.)

Direktoriaus balse pasigedo 
,,ugnelės“

22-iejų puslapių apimties 
Anykščių ligoninės 2020 - 2022 
metų veiklos plane Anykščių ra-
jono tarybos nariai pasigedo kon-
kretumo, priekaištavo direktoriui, 
kad šis nepakankamai bendrau-
jantis su ligoninės gydytojų ko-
lektyvu, o paties pranešėjo netgi 
teiravosi, ar jis tikintis tuo, ką 
veikia, užimdamas direktoriaus 
pareigas.

,,Kiekviename jūsų atsakyme 
pirmiausia girdisi atodūsis ir tada 
kažkoks pagrindimas. Lyg tai at-
rodo, ką galėtumėte daryti, yra 
viskas iš anksto suprogramuota, 
kad tai nėra visai įmanoma. Jo-
kios ,,ugnelės“ jūsų balse. Dakta-
re, jūs juk vadovas šitokios įmo-
nės, derėtų mums visiems įnešti 
pozityvą, kad iš tikrųjų ta ligo-
ninė gyvuos ir turės papildomų 
galimybių. Iš to, ką jūs šnekat, 
niekaip negalima susidaryti tokio 
įspūdžio“, - sakė konservatorė 
Rita Kripaitienė.

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius klausimą dėl Anykš-
čių ligoninės strateginio veiklos 
plano siūlė atidėti iki kito mėne-
sio Tarybos posėdžio.

,,Pas mane buvo atėjusi grupė 
medikų ir su vicemeru susitiko 
kita grupė medikų. Juos kankina 
nežinomybė, ir kas bus, jei išeis 
iš ligoninės koks nors Pranskū-
nas ar dar koks likęs vieninte-
lis traumatologas anykštėnas ar 
kitas koks medikas. Sugriuvus 
chirurgijai, ligoninė eitų slaugos 
ligoninės keliu. Manau, kad per 
tą mėnesį niekas nesugrius, atsi-
ras tas konkretumas“, - kalbėjo 
S.Obelevičius.

Posėdyje Anykščių ligoninės 
direktorius A.Vasiliauskas aiški-

no, kad strategija ,,nėra konkre-
tus dalykas“, o ,,skaičius“ apie 
situaciją ligoninėje  Anykščių ra-
jono tarybai žadėjo pristatyti kitą 
mėnesį. Direktorius kalbėjo, kad 
jis jaučiąs ,,tendencingos atmos-
feros įtaką“.

,,Siūlyčiau žvelgti į strategiją, 
kaip į strategiją, kuri neturi kon-
krečių išraiškų, bet yra metmenys 
į ateitį. Siūlyčiau ant šios stra-
tegijos neperkelti reikalavimų, 
kurie bus dėliojami konkrečiuo-
se žingsniuose. Paklauskime, ar 
pati sveikatos sistema žino savo 
judėjimo gaires penkeriems me-
tams į priekį? Nesiūlyčiau tos 
perspektyvos nukelti ant papras-
tos rajono ligoninės“, - kalbėjo 
A.Vasiliauskas.

Kai kurie gydytojai 
maištauja

Anykščių rajono tarybos narys 
Lukas Pakeltis domėjosi, kokį 
vaidmenį sprendžiant Anykš-
čių ligoninės reikalus užima 
Anykščių rajono savivaldybės 
gydytoja Vaiva Daugelavičie-
nė. Sulaukusi tokio klausimo, 
V.Daugelavičienė skundėsi, kad 
su kai kuriais Anykščių ligoninės 
medikais nepavyksta susikalbėti 
tiek jai pačiai, tiek ir direktoriui 
A.Vasiliauskui.

,,Bet kas būna, kai Anykščių 
ligoninės direktorius asmeniškai 
pakalba su gydytojais, dėl ku-
rių yra nusiskundimų, tai, ma-
nau, nenorėtumėte žinoti. Labai 
blogai priima. Sako, kad tai yra 
šmeižtas, kad kreipsis į teismą, 
ministeriją, kad viską gerai daro. 
Pas mus tikrai yra asmenybės, 
kurios dirba, ir ką nors pasakyti, 
kad galbūt kažkaip su ligoniais 
reikėtų elgtis kitaip...Tai priima 
asmeniškai, kad savivaldybės gy-
dytoja šmeižia“, - posėdyje kal-
bėjo V.Daugelavičienė.

Pinigai saugomi

Anykščių rajono tarybos na-
rys Kęstutis Tubis domėjosi, ko-
kia yra situacija su investiciniais 
lakštais, į kuriuos buvo investavęs 
ankstesnis Anykščių ligoninės di-
rektorius Dalis Vaiginas.

,,Šitie pinigai automatiškai 
kovo ar balandžio mėnesį grįžo 
į ligoninės sąskaitą, nes baigė-
si lakštų terminas. Dabar jie yra 
įstaigos rezerve ir yra saugomi“, 
- apie bemaž 300 tūkst. eurų ( bu-
vusio ligoninės vadovo  sutaupy-
tas lėšas) sakė A.Vasiliauskas.

Siūlo stiprinti reabilitacijos 
paslaugas

Anykščių rajono tarybos na-
rys Vygantas Šližys domėjosi, ar 
Anykščių ligoninė kurioje nors 
srityje jaučiasi pranašesnė už 
aplinkines ligonines ir kurią sritį 
būtų galima stiprinti.

,,Įžvelgiu didesnes galimybes 
reabilitacijos, bet tie kasdieniai 
poreikia dar slenka senu ritmu iki 
manęs.Tas, kas pabuvęs ligoni-
nėje, palyginęs stambaus profilio 
ligoninę su mažesne, visada turė-
tų pajusti, kad mažesnėje ligoni-
nėje yra geresnės sąlygos, geres-
nė priežiūra. Išlaikant optimalų 
branduolį su geresnėmis medi-
cinos paslaugomis, šansą turime 
neblogą“, - apie Anykščių ligoni-
nės ateitį kalbėjo A.Vasiliauskas.

Gali  likti be rentgeno 
aparato

Ligoninės vadovui prabilus 
apie norus atnaujinti įstaigos me-
dicinos techniką, Anykščių rajo-
no meras S.Obelevičius atskleidė, 
kad ligoninėje pacientams kyla 
grėsmė likti net be rentgeno pas-
laugų.

,,Su rentgeno aparatu situacija 

yra bloga. Šansų, kad nupirksime 
naują, šiemet vis mažėja. O mi-
nisterija grasina, kad, jei šiemet 
nenuperkame rentgeno aparato, 
jo įsigijimui skirti pinigai dings - 
kitais metais jų nebegausime. Dar 
kažkiek miglotų galimybių yra, 
bet jos kasdien vis mažėja“, - liū-
dną žinią pranešė S.Obelevičius.

Prie Anykščių ligoninės 2020-
2022 metų strateginio veiklos pla-
no reikalų Anykščių rajono taryba 
grįš lapkričio mėnesio posėdyje.

Brangs vanduo

Spalio 31 - osios Anykščių ra-
jono tarybos posėdyje taip pat 
paaiškėjo, kad artimiausiu metu 
Anykščių rajone didės mokesčiai 
už geriamojo vandens tiekimą bei 
nuotekų tvarkymą.

UAB Anykščių vandenys di-
rektorius Alvydas Gervinskas 
sakė, kad su Valstybine energeti-
kos reguliavimo taryba progno-
zuoja tokias naujas kainas: bute 
vandenį vartojantiems gyvento-
jams su nuotekų tvarkymu - 4,25 
Eur už kub.m ( kaina didėja 0,49 
ct), geriamojo vandens tiekimas 
ir nuotekų tvarkymas individua-
liame name - 4,16 Eur už kub.m. 
( kaina didėja 0,75 ct), geriamo-
jo vandens ir nuotekų tvarkymas 
abonentams (juridiniams asme-
nims) - 4,24 Eur už kub.m. ( kaina 
didėja 0,71 ct).

UAB Anykščių vandenys skai-
čiavimais, pakėlus geriamojo 
vandens ir nuotekų tvarkymo kai-
nas, vienam individualiame name 
gyvenančiam gyventojui mokes-
čiai augtų vidutiniškai 1,67 Eur, 
daugiabučiame name - 0,89 ct.

,,Pagrindinės kainų didėjimo 
priežastys yra didelės investici-
jos, kuriomis UAB Anykščių van-
denys ir Anykščių rajonas didžia-
vosi. Tos investicijos nuo 2013 
iki 2018 metų siekia apie 9 mln. 

eurų. Į kainą skaičuojamos ir bū-
simos investicijos iki 2021 metų, 
būtinieji atlikti darbai mieste ir 
rajone“, - aiškino A.Gervinskas.

Pasak A.Gervinsko, siekiant, 
kad geriamojo vandens ir nuotekų 
tvarkymo kaina nedidėtų, UAB 
Anykščių vandenys reikėtų atsi-
sakyti numatytų investicijų.

Skolingi vežėjui

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė posėdžio pabaigoje su-
pažindino su Anykščių rajono biu-
džeto situacija. Pasak L.Kuliešaitės, 
šiuo metu didžiausias trūkumas 
biudžete yra susijęs su pinigine so-
cialine parama ( trūksta 204 tūkst. 
eurų). Vietiniam vežėjui Anykščių 
rajono savivaldybė yra skolinga 
apie 100 tūkst. eurų, tačiau, anot 
L.Kuliešaitės, UAB ,,Transporto 
centras“ geranoriškai sutiko šių pi-
nigų palaukti.

Prognozuojama, kad šiuos me-
tus Anykščių rajono savivaldybė 
baigs su 330 tūkst. eurų įsiskoli-
nimu.

Kontroliuos posėdžių 
lankomumą

Anykščių rajono tarybos po-
sėdį užbaigė Etikos komisijos 
pirmininkė Dangira Nefienė. 
Rajono tarybos nariai perspėti, 
kad nuo šiol,  atvykus į komitetų 
posėdžius, jiems teks pasirašy-
ti - tai padės geriau kontroliuoti 
komitetų posėdžių lankomumą. 
Negalėdami šiuose posėdžiuose 
dalyvauti, Anykščių rajono tary-
bos nariai privalės pranešti apie 
nedalyvavimo priežastis. Jei ko-
mitetų posėdžiai be pateisinamos 
priežasties bus praleisti tris kartus 
iš eilės, Etikos komisija skųs ra-
jono Tarybos narius Vyriausiajai 
etikos komisijai.

Ar reikia vaikytis madų, tvarkant artimųjų kapus?
Lietuvoje jau įsivyrauja naujos kapų tvarkymo tendencijos. Kapus tvarko ne artimieji, o sam-

dyti kapų tvarkytojai. Ant kapų vis dažniau galima pamatyti skaldą, plokštes, ,,žydinčias“ plas-
tikines gėles.

Kiek jūs asmeniškai skiriate laiko bei lėšų artimųjų kapų tvarkymui? Ar, jūsų nuomone, kapai 
Anykščių rajono kapinėse yra tvarkomi skoningai? O gal  nereikia išlaidauti - galbūt mirusie-
siems pakaktų tik mūsų maldų?

X - man: „Tradicijos -  tai viena 
svarbiausių žmoniškųjų vertybių. 
Jokio plastiko, tik gyvos gėlės 
tiems, kurie amžiams gyvi mūsų 
širdyse. Maldų tikrai neužteks, 
būtinas artumas, kapų lankymas 
ir būtinai ne vien tik Lapkričio 
pirmąją, antrąją. Amžinąjį atil-
sį išėjusiems, tegul būna žemelė 
lengva Jūsų kūnams, o Sieloms 
šviesi Dangaus kelionė.

ili 0v8: „Be tikėjimo... Kapų 
tvarkymo ir lankymo tradicija! 
Tampa tiesiog tragedija! Man 
keista, kad taip mylim mirtį? Nes 
gyvenime taip tos meilės vienas 
kitam taip ir pritrūksta.“

Geriausiai tvarko žydai: „Pa-
žiūrėkit Vilniuje, Sudervės kapi-
nuose“.

A ti: „Nereikia vaikytis madų, 

bet reikia klausyti nukvakusių 
glušių, katros numirėlius myli 
labiau nei gyvuosius, patarimų. 
Muhahaha“.

Dar: „skauda širdį, matant, kaip 
verčiami ir griaunami senoviniai 
kuklūs paminklėliai ir jų vietoje 
atsiranda dideli, blizgantys mo-
derniški paminklai. Ar tai reiškia, 
kad mylime tuos, kurie ten guli? 
O ar mylime tuos, kurie tuos pa-
minklėlius statė?“

Nn: „Normaliai tvarkomi“.

Taigi aha!: „Ponai ir ponios 
komentatoriai! Ką jūs čia nurodi-
nėjate man, kaip aš turiu pagerbti 
savo mirusius artimuosius, taip 
arba kitaip papuošdamas jų kapą? 
Koks jūsų sumautas reikalas? 
Kaip širdis jaučia, kiek kišenė, o 

svarbiausia mano sveikata, lei-
džia, taip ir pagerbiu. Ateis laikas, 
kai ant mano artimųjų kapų ne-
degs nei viena žvakelė, nes nebe-
liks ir manęs. Tai nenurodinėkite 
kitiems, kaip jiems jausti ir kaip 
mąstyti.“

Nereika Vilniaus: „Paziure-
kit, kaip atrodo žydų buvę kapai 
vadinamajame Anykščių žydų 
kalne.Kęstučio g. Keli akmenys 
tik styro ir kai kur betono tvoros 
fragmentai likę. Ogi kodėl ? Ogi 
todėl, kad nebeliko žydų ir kam 
tuos kapus prižiūreti ! 

Tas pats bus su Anykščių ir kitų 
miestų kapais - juk tokios kaip 
Lietuvos neliks ! Ateina į šias 
žemes kinai, baltarusiai, ukrainie-
čiai ir kt.tautos. Čia vystysis ir jų 
kultūra...

Dėkokite savo išrinktiesiems už 

kitataučių invaziją....“.

Mindaugas: „Svarbiausia - 
būtų mažiau plastikinių žvakių ir 
nekirstume medžių. Medžiuose, 
mūsų protėviai manė, gyvena vė-
lės. Ši ruskių mada labai žiauri, 
nes kapinės atrodo kaip stepės. Ir 

dar tas plastikas  po akmenėliais 
yra labai baisu. Jau geriau akmens 
plokštė ar lietuviškas smėliukas. 
Aš už natūralumą, paprastumą ir 
medžių kalnelius. Labai gražūs 
Užpalių, Rūkiškių kapeliai.“
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„Mes mokėsim numirt, jei Tėvynė 
aukos reikalauja...“ Vytautas BAGDOnAs

Praėjusį sekmadienį, lapkričio 3-iąją, Svėdasų krašte buvo iškilmingai pagerbti  Lietuvos Laisvės 
kovų dalyviai, prieš 70 metų žuvę Drobčiūnų miške ir palaidoti Kunigiškių kapinėse.

Anykščių rajono savivaldy-
bės, Svėdasų seniūnijos, Kauno 
anykštėnų draugijos Vaižgantiečių 
klubo, Svėdasų krašto (Vaižgan-
to) muziejaus ir asociacijos Vaiž-
gantiečių klubas „Pragiedrulys“ 
organizuotos 1949 metų lapkričio 
2-osios – Vėlinių dienos - rytmetį 
Drobčiūnų miške žuvusių partiza-
nų pagerbimo iškilmės prasidėjo 
Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo 
parapijos bažnyčioje Šventomis 
Mišiomis, kurias aukojo ir labai 
prasmingą pamokslą pasakė pa-
rapijos klebonas kun. Raimundas 
Simonavičius. Po to visi iškilmių 
dalyviai patraukė link Kunigiškių 
I kaimo kapinių, kur amžinojo po-
ilsio ir atgulė Laisvės kovotojų Al-
gimanto apygardos Kunigaikščio 
Margio rinktinės Vaižganto kuopos 
vado, rašytojo Juozo Tumo - Vaiž-
ganto vyriausios sesers Marijonos 
Tumaitės - Nakutienės anūko Al-
berto Nakučio - Viesulo, rinktinės 
vado, adjutanto Stasio Gimbučio - 
Rūko, rinktinės žvalgybos skyriaus 
viršininko Petro Dilio - Tarzano, 
„Viesulo“ būrio vado Kazio Pals-
kio - Ąžuolo, Gintaro, S.Dariaus 
ir S. Girėno kuopos vado Petro 
Černiaus - Tigro, partizanų Petro 
Meškausko - Caro, Petro Miškinio 
- Šarūno palaikai.

Plaikstantis vėliavų šilkui, lieps-

nojant šalia kapinių sukrautiems 
laužams, rikiuotėje Kauno gene-
rolo Povilo Plechavičiaus kadetų 
licėjaus auklėtiniams, Lietuvos 
šaulių sąjungos nariams, Lietuvos 
kariuomenės  kūrėjų savanorių są-
jungos savanoriams sustingus, nu-
aidėjus Lietuvos Respublikos Him-
no garsams, Kunigiškių kapinėse 
prasidėjo iškilmingas partizanų 
atminimo pagerbimo minėjimas, 
kurio pavadinimas sukomponuo-
tas iš vieno prasmingo partizanų 
eilėraščio žodžių „ Mes mokėsim 
numirt, jei Tėvynė aukos reika-
lauja...“. Kad partizanams Laisvės 
siekis, kova su okupantais buvo 
svarbiau net už gyvenimą, pabrėžė  
įžanginėje kalboje ir šio renginio 
iniciatorius, kraštietis mokslinin-
kas, technikos daktaras doc. Gvi-
das Kazlauskas. Jis visiems susi-
rinkusiems priminė pokario metų 
baisumus, niekuo nenusikaltusių 
žmonių mirtis,  gretimo Kurklie-
čių kaimo tragediją, kuomet vieti-
niai stribai ir mūsų tautos priešai, 
keršydami sodiečiams už paramą 
partizanams, sudegino kaimo tro-
bas su žmonėmis, be jokio gai-
lesčio į ugnį sumetė net kūdikius 
ir senukus. Istorikas, Anykščių 
rajono savivaldybės administraci-
jos darbuotojas Gintaras Vaičiūnas 
apžvelgė Svėdasų krašto partizanų 

junginių steigimosi istoriją, jų pa-
triotinius siekius,  partizanų veiklą 
dėl laisvės ir nepriklausomybės. 
Prisiminimais apie savo tėvą ir 
brolį –Vaižganto partizanų kuopos 
vadą Albertą Nakutį -Viesulą dali-
josi jo artimieji. Sūnus, rokiškėnas 
pedagogas Petras Grucė - Nakutis, 
dėkodamas partizanų pagerbimo 
iškilmių organizatoriams, pasa-
kojo, kad jam, trejų metų vaikui, 
atmintyje neišliko tėvo paveiks-
las, tačiau iš savo motinos, kitų 
partizanų pasakojimų žino, kad jo 
tėvas Albertas Nakutis buvo la-
bai stiprus, nuoširdus, gerbiamas 
žmogus, tikras patriotas.  Partiza-
nų vado sesuo, kaunietė medikė 
Irena Bartusevičienė - Nakutytė 
prisiminė 1948 metais vykusį jų 
paskutinį susitikimą. Irena tuomet 
gyveno „pas dieduką“, nes visi kiti 
artimieji buvo ištremti. Vieną kartą 
„diedukas“ ją išsivežė į mišką, kur 
ji ir susitiko su broliu. Kai tėvas, 
bijodamas tragiško sūnaus ir kitų 
partizanų likimo, patarė  išeiti iš 
miško, susitvarkyti dokumentus, 
legalizuotis, Albertas net pyktelėjo 
ir pareiškė, kad jokiu būdu kovos 
neatsisakys ir okupantams netar-
naus. O seseriai papriekaištavo, 
kam toji nusikirpo tokias gražias 
kasas, pašiepdęs: „Gal nori patikti 
Ivanui?“ „O aš  pasakiau, kad ka-

sas nusikirpau dėl to, kad man jų 
tardytojai netampytų, nes visą lai-
ką buvau tardoma, mušama. Brolis 
tuomet manęs atsiprašė. Tai buvo 
mūsų paskutinis susitikimas“, – 
prisiminė Irena Bartusevičienė - 
Nakutytė...

Partizanų patriotiškumo svarbą 
ir  auką Lietuvos ateičiai pasisa-
kyme akcentavo akademikas prof. 
Albinas Kusta. Apie tai, kaip svar-
bu tęsti partizanų pradėtą kovą už 
laisvą ir nepriklausomą Lietuvą, 
saugoti ir ginti savo šalį, kalbėjo 
Lietuvos Respublikos Seimo narys 
Sergejus Jovaiša, Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius ir kiti 
renginio dalyviai.

Rudens vėsa alsuojančią dieną 
kalbos kapinėse neprailgo, nes tarp 
jų skambėjo  Anykščių kultūros 
centro Svėdasų skyriaus folkloro 
ansamblio, vadovaujamo Rožės 
Lapienienės, jautriai atliekamos 
patriotinės dainos, partizanų poe-

ziją skaitė, literatūrines kompozi-
cijas  atliko Svėdasų Juozo Tumo - 
Vaižganto gimnazijos  ir Rokiškio 
Senamiesčio progimnazijos moks-
leiviai (vadovės - mokytojos Regi-
na Žvirblienė ir Žėrutė Semaškie-
nė), apie tai, kaip partizanų kovos 
atgarsiai įkvepia mylėti Tėvynę 
ir ją ginti meninės - literatūrinės 
kompozicijos „Tavi namai – žalia 
giružė, Tu išėjai gint Lietuvos!“  
metu pabrėžė jaunieji svėdasiškiai 
šauliai, kauniečiai, generolo Po-
vilo Plechavičiaus kadetų licėjaus 
auklėtiniai. Šalia partizanų kapų 
ir architekto Broniaus Kazlausko 
sukurto įspūdingo, varpinę prime-
nančio paminklo priesaikos žo-
džius tarė Lietuvos šaulių sąjungos 
nariais pasiryžę tapti jaunieji svė-
dasiškiai.  

Pasibaigus oficialiajai daliai 
kapinėse, dar niekas neskubėjo 
į namus - susibūrė  Kunigiškių 
I kaime veikiančiame Svėdasų 
krašto (Vaižganto) muziejuje. Čia 
su visais bendravo, renginio or-
ganizatoriams anykštėnų muzie-
jininkų parengtas knygas „Vaiž-
gantas apie...“ įteikė Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius 
ir vicemeras Dainius Žiogelis. 
Muziejuje apžiūrėtos atnaujintos 
ekspozicijos, parodos, tarp jų ir 
Kauno anykštėnų draugijos nario, 
architekto, dailininko, Buriatijos 
tremtinio Jono Lukšės parengta is-
torinė - vizualinė paroda „Lietuvos 
partizanų takais“.  O praalkus labai 
tiko ir pritiko čia pat, muziejaus 
kiemelyje, Lietuvos šaulių sąjun-
gos pulkininko bei Utenos Prano 
Saladžiaus 9-osios rinktinės šaulių 
išvirta skani šauliška košė ir kva-
pni arbata...

Garbės sargyboje šalia partizanų kapų išsirikiavo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjun-
gos nariai, Lietuvos šauliai ir kitų patriotinių organizacijų atstovai.

Prisiminimais dalijasi Vaižganto partizanų kuopos vado Alberto 
Nakučio - Viesulo sūnus Petras Grucė - Nakutis ir sesuo Irena 
Bartusevičienė-Nakutytė.

Kalba akademikas, prof. Albinas Kusta.
Autoriaus nuotr.

Iškilminga svėdasiškių jaunųjų šaulių priesaikos akimirka. Patriotines dainas Kunigiškių kapinėse atliko Anykščių kultūros 
centro Svėdasų skyriaus folkloro ansamblis, vadovaujamas Ro-
žės Lapienienės.
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MOZAIKA

AVINAS. Šios savaitės pirmoje 
pusėje būsite kupinas energijos ir 
kūrybingumo. Antroje savaitės pu-
sėje konfliktas darbe pareikalaus iš 
jūsų tam tikros aukos. Geriausios 
savaitės dienos bus trečiadienis ir 
ketvirtadienis.

JAUTIS. Tikslas, kurį užsi-
brėžėte, yra daugelio trokštamas. 
Todėl lengviausia būtų jį pasiekti 
dirbant su kažkuo drauge. Vadina-
si, protingiausia būtų susivienyti 
su varžovais, užuot tęsus ilgalaikį 
karą. Pabandykite tai padaryti nors 
kartelį.

DVYNIAI. Nelaikykite savo 
trūkumu to, kad imatės už visus 

atsakomybės. Tai yra daug geriau, 
nei apskritai bijoti bet kokios su-
dėtingesnės užduoties. Savaitgalį 
sulauksite dovanų, bet už tai teks 
pabūti vaišingu šeimininku.

VĖŽYS. O taip! Nuolatiniai ne-
sutarimai dėl žinomų dalykų baigia 
jus suvaryti į neviltį. Ar jums neat-
eina į galvą, kad galima nusileisti 
dėl smulkmenų? Pagalvokite apie 
tai dar kartą. Galite planuoti links-
mą savaitgalį - netikėti svečiai jau 
ruošia jums staigmenas.

LIŪTAS. Jūs stovite kryžkelėje 
ir turite nuspręsti, kokia kryptimi 
norite eiti. Pergalvokite viską tolia-
regiškai, pajungdamas visus savo 
sugebėjimus, kuris kelias yra tei-
singas ir tuomet jo nenukrypdamas 
laikykitės. Naujas etapas visuomet 

atneša ir naujų džiaugsmų.

MERGELĖ. Kažkas sugadins 
jūsų planus netikėtais savavališ-
kais sprendimais. Vien gerdamas 
vaistus nuo galvos skausmo nieko 
nepakeisite. Galbūt dar galite ištai-
syti padėtį, o gal įmanoma apeiti 
kliūtis? Dėl blogos jūsų nuotaikos 
neturėtų nukentėti artimieji.

SVARSTYKLĖS. Jei nors kiek 
abejojate savo atmintimi, dar kar-
tą peržiūrėkite savo darbo kalen-
dorių. Šią savaitę jūs esate kažką 
pažadėjęs vienam savo draugui. 
Privalote tęsėti duotą žodį. Nepa-
mirškite, kokie svarbūs yra drau-
gai jūsų gyvenime.

SKORPIONAS. Šią savaitę 
apie jus bus pinamos intrigos. O 

jos, suprantama, neįeina į jūsų 
planus. Jei jūs vis dėl to ketinate 
pasiekti savo tikslą, dirbdamas tu-
rite būti ypač dėmesingas ir vikrus. 
Ir pasistenkite nekreipti dėmesio į 
bjaurias paskalas.

ŠAULYS. Išsaugokite sveiką ju-
moro jausmą ir netikėkite viskuo, 
ką jums pasakoja! Savaitės vidury-
je atkreipkite dėmesį į tą, kuriam 
reikia jūsų užuojautos. Tas žmogus 
nori iš jūsų pasisemti vidinės har-
monijos.

OŽIARAGIS. Šią savaitę bus 
ypač sunku išvengti apmaudžių 
nesėkmių. Žinoma, pikta, kad taip 
nutiko jums, tačiau nėra jokio pa-
grindo būti tokiam agresyviam. 
Protingiausia būtų ne svarstyti, ko-
dėl padarėte klaidų, o paprasčiau-

siai jas ištaisyti.

VANDENIS. Savaitės pradžio-
je sugebėjimas gražbyliauti padės 
jums savo pusėn pritraukti naujų 
šalininkų. Nedvejokite, veikite 
ryžtingai ir intuityviai - tai padės 
kopti karjeros laiptais. Antroje 
savaitės pusėje jums netikėtai at-
sivers tokios galimybės, kokių nė 
nedrįsote tikėtis.

ŽUVYS. Šią savaitę idėjos be 
jokios tvarkos keičia viena kitą, 
o jūsų darbuose nematyti įprasto 
nuoseklumo. Galvoje bręsta įvai-
rūs grandioziniai planai, tačiau 
bandydamas juos įgyvendinti ri-
zikuojate patirti didelių nuosto-
lių. Protingiausia būtų ypač svar-
bius reikalus atidėti vėlesniam 
laikui.

Lapkričio 24 d.17 val.
Anykščių kultūros centre

Bilietai parduodami kultūros centro kasoje tel. (8-381) 52239.

Buvęs Lukiškių kalėjimas 
tampa geidžiama filmavimo 
aikštele užsienio kino kūrėjams

 Buvęs Lukiškių kalėjimas tam-
pa geidžiama vieta užsienio filmų 
kūrėjams. Vilniaus kino biuras šią 
unikalią vietą žada plačiai pristaty-
ti pasaulinei kino industrijai.

Turto bankas iki pavasario turi 
parengti koncepciją, kaip būtų 
galima pritaikyti apie 2 hektarus 
užimančius buvusio kalėjimo pas-
tatus.

Teisingumo ministras Elvinas 
Jankevičius sako, kad be amerikie-
čių kompanijos „Netflix“ filmuoto 
detektyvo „Jaunasis Volanderis“ 
artimiausiu metu Lietuva gali su-
laukti dar vieno garsaus serialo 
filmavimo.

„Mes bandysime artimiausiu 
metu perduoti Lukiškių kalėjimo 
valdymą „Mūsų amatams“, jie ga-
lėtų dar labiau įveiklinti Lukiškes. 
Lauksime, kol Turto bankas galu-
tinai parengs koncepciją. Vyksta 

ir ekskursijos, pobūviai, ir filmuo-
jami serialai. Vilniaus kino biuras 
mums padeda, jie tampa ambasa-
doriais, pristato kalėjimą tarptauti-
nėse parodose“, – sakė ministras.

Vilniaus kino biuro direktorė 
Jūratė Pazikaitė sako, kad tokių 
universalių vietų yra vos kelios 
pasaulyje, tad pastaruoju metu iš-
augus kino kūrėjų susidomėjimui 
Lietuva, kalėjimas tapo šalies ko-
ziriu renkantis iš kelių alternatyvų.

„Kas domisi, negaliu atskleisti, 
tai padarysime, kai jau galėsime. 
Bet kai mieste atsiranda toks nau-
jas, unikalus objektas, susidomėji-
mas yra didžiulis. Čia gali filmuoti 
ne tik kalėjimą, bet ir daugelį kitų 
scenų. Manau, kad toks objektas 
duoda daug Vilniaus patrauklumui, 
nes vieni sako, kad tokių yra tik du, 
kiti – kad tik penki pasaulyje“, – 
pabrėžė ji.

J. Pazikaitė sako, kad biuras pa-
rengė kalėjimo virtualios realybės 
vaizdo pristatymą ir jį kitą savaitę 
ruošiasi pristatyti Jungtinių Valsti-

jų kino kūrėjams skirtoje mugėje 
„American film market“, gruodį – 
panašiame „Focus“ renginyje Lon-
done, kitąmet – Berlyne, Kanuose.

„Norime išvesti šį objektą į už-
sienį, manau, kad tai yra toks „sal-
dainiukas“, didelis šalies privalu-
mas. Vieta unikali ir dėl to, kad ji 
dar neišnaudota. Tai irgi yra žinutė 
kalbantis su užsienio prodiuse-
riais“, – tikino ji.

„Mes labai norėtumėme, kad 
vieta būtų palikta kinui. Nes kon-
kurencija tarp šalių yra didžiulė, 
o į Lietuvą kūrėjai ateina dėl viso 
komplekso: dėl žmonių, lengvatų, 
lokacijų, infrastruktūros. Čia būtų 
dar vienas pranašumas, siekiant 
pritraukti tarptautinius kino pro-
jektus“, – kalbėjo Vilniaus kino 
biuro vadovė.

Iš Lukiškių kalėjimo paskutiniai 
suimtieji ir nuteistieji išvežti bir-
želio pabaigoje. Liepą politikai, 
verslininkai ir visuomenininkai 
svarstė, kad atlaisvintose patalpose 
galėtų atsirasti startuolių centras, 
kultūrinė erdvė, viešbutis ar būtų 
įkurtas turistinis objektas.

Tarp svarstytų siūlymų – gali-
mybė patalpas atiduoti Vilniaus 
savivaldybei ar Turto bankui, kad 
šis galėtų jas parduoti ar nuomoti 
privačiam verslui. Tačiau verslo 
užmojus gali sunkinti tai, kad pas-
tatų kompleksas yra įtrauktas į kul-
tūros vertybių registrą.

Šalia komplekso yra nemažai 
valstybės institucijų – Seimas, 
Aukščiausiasis Teismas, Finansų ir 
Užsienio reikalų ministerijos. 

Būdama 103 metų mirė 
prancūzų Pasipriešinimo 
judėjimo didvyrė Yvette Lundy

Prancūzijos pasipriešinimo ju-
dėjimo didvyrė Yvette Lundy, per 
Antrąjį pasaulinį karą padėdavusi 
žydams pabėgti iš nacių okupuotos 
Prancūzijos, išgyvenusi koncen-
tracijos stovyklų siaubą ir po karo 
skatinusi susitaikymą, mirė būda-

ma 103 metų, sekmadienį pranešė 
pareigūnai.

Y. Lundy – jauniausia iš septy-
nių vaikų, gimusių ūkininkų šei-
moje šampano gamybos regione 
Epernės apylinkėse – okupacijos 
metais dirbo mokytoja, taip pat 
ėjo pareigas miesto taryboje. Šis 
darbas suteikė jai galimybę prisi-
jungti prie pasipriešinimo tinklo 
„Possum“, padėdavusio pabėgti iš 
šalies numuštų Sąjungininkų lėk-
tuvų įgulų nariams.

Ji nuo 1940 metų parūpinda-
vo padirbtų dokumentų žydams, 
bėgusiems nuo nacių priverstinių 
darbų programos Vokietijoje STO, 
taip pat bėgliams karo belaisviams, 
kuriuos savo ūkyje slėpdavo jos 
brolis Georges'as.

Vis dėlto 1944 metų birželį Yvet-
te sučiupo gestapo agentai. Y. Lun-
dy, kuriai tuomet buvo 28 metai, 
buvo suimta savo mokykloje.

Ji buvo įkalinta maždaug už 80 
kilometrų į šiaurę nuo Berlyno vei-
kusioje Ravensbriuko stovykloje 
– vienintelėje, skirtoje vien mote-
rims ir vaikams.

Y. Lundy niekada neužmiršo ten 
nuo pat pradžių patirto nužmogini-
mo, kai buvo priversta nusirengti 
SS karininkų akivaizdoje.

„Kūnas apnuoginamas, o sme-
genys staiga sudraskomos į skutus. 
Esi tarsi skylė, tuštumos pilna sky-

lė, o jei apsidairytum, pastebėtum 
daugiau tuštumos“, – savo patirtį 
apibūdino Y. Lundy.

Tokie išbandymai tęsėsi beveik 
metus, o paskui Y. Lundy buvo 
perkelta į netoli Veimaro veikusį 
priverstinių darbų padalinį „Kom-
mando“. Jį 1945 balandį išvadavo 
Raudonoji armija.

„Iki šių dienų kasdien bent kartą 
prisimenu stovyklą... neretai nak-
tį, prieš užmigdama“, – naujienų 
agentūrai AFP 2017 metais pasa-
kojo Y. Lundy.

Tais metais, veteranės 100-ojo 
gimtadienio proga, Y. Lundy buvo 
apdovanota Garbės Legiono 2-ojo 
laipsnio (karininko) ordinu.

Epernės meras Franckas Leroy 
sekmadienį parašė socialiniame 
tinkle „Facebook“, kad Y. Lundy 
„simbolizavo Prancūzijos garbę 
jos istorijos tamsiausiomis valan-
domis“.

Savo patirtimi ji pradėjo viešai 
dalytis tik praėjus beveik 15 metų 
po karo, skaidydama paskaitas 
prancūzų ir vokiečių studentams.

F. Leroy gyrė velionę už „neįti-
kėtiną atsidavimą atminimo parei-
gai“.

Ji „taip pat turėjo požiūrį į karą 
ir Prancūzijos bei Vokietijos sutai-
kymą, kurį laikė itin svarbiu“, AFP 
sakė meras.

-Bns

Buvęs Lukiškių kalėjimas sulaukia kino kūrėjų dėmesio. 
Bns nuotr.
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įvairūs siūlo darbą

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-655) 22880.

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

Tel. (8-641) 55554.

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.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ 
VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTĄ

Visuomenė kviečiama susipažinti su baigiamu rengti vidinės miškotvarkos projektu VĮ Valstybi-
nių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomiems, Anykščių regioninio padalinio administruojamiems, 
miškams.

Projekto rengėjas -  VĮ Valstybinių miškų urėdija, Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas, 
tel. (8-37) 49 02 22, el. p. info@vivmu.lt

Su rengiamo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2019 m. lapkričio 7 d. šiais adresais:
• VĮ VMU, Pirmas miškotvarkos poskyris, Pramonės pr. 11A, Kaunas, tel. (8-37) 49 02 53, 

el. p. arturas.gustainis@vivmu.lt;
• VĮ VMU Anykščių regioninis padalinys, Vilniaus g. 101, Anykščiai +370 381 58577;  

el. p. anyksciai@vmu.lt.
Viešas svarstymas. Projekto pristatymas viešame susirinkime įvyks 2019 m. gruodžio 6 d. 10 val. 

Anykščių regioniniame padalinyje, Vilniaus g. 101,  Anykščiai. Susirinkime bus pristatomos dešimtmečiui 
suprojektuotos ūkinės priemonės – rekreacinių miškų tvarkymas, gamtosauginių priemonių planai, pagrin-
dinių, ugdomųjų, sanitarinių miško kirtimų, miško atkūrimo ir įveisimo apimtys.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti projekto rengėjui visu projekto rengimo laikotarpiu iki viešo svars-
tymo ir jo metu.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

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.

reikalinga tvarkinga, 
be žalingų įpročių šeima, 

gyventi ir prižiūrėti sodybą 
Molėtų r. Mokamas minima-
lus atlyginimas, suteikiamas 

gyvenamas plotas.
Tel. (8-656) 49075.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
LAPKRIČIO 7 d. (ketvirtadie-

nį) prekiausime "Kaišiadorių" 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-
5-8 mėn. rudomis, raibomis, dės-
liosiomis vištaitėmis, bei kiauši-
nius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 4 Eur). Turėsime gai-
džiukų. Prekiausime kiaušiniais 
10 vnt. - 1 Eur. Spec. lesalai. 
Jei vėluosime, prašome palauk-
ti. 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, 
skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Beržo, juodalksnio malkas ka-
ladėmis, skaldytas. Atveža, turi 
sausesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

Lapuočių malkas (3 m ilgio). 
Veža miškavežiu.

Tel. (8-600) 63820.

Dileta DIEČKUTĖ, 
gimusi 09 29

Liucilė KUZMAITĖ, 
gimusi 09 24

Dovydas KAZAKEVIČIUS, 
gimęs 10 12

gimė

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

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

Tekl. (8-670) 37592.

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

Tel. (8-646) 47841.

automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

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

kita

Andioniškio lentpjuvė parduoda 
pjautą medieną, dailylentes, grin-
dlentes. Atlieka pjovimo, džiovi-
nimo, obliavimo, transportavimo 
paslaugas.

Tel. (8-687) 38239.

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina 2.55 Eur. Motininų 
kiaulių skerdiena 2,10 Eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690. 

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

Tel. (8-608) 39334.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo artimuosius
vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - 

Vilniaus g.29, Anykščiai
Tel. (8-686) 33036.

asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir 
telefono numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos tik 5 eu-
rus, šeštadienio – 6 eurus.

 
Skelbimai priimami 

„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai. 

Tel. (8-686) 33036.

Jei norite ką nors 
padovanoti, toks skelbimas 

„Anykštoje“ Jums nieko 
nekainuos. 

Skelbimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai

Tel. (8-686) 33036.
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oras

+12
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anekdotas
lapkričio 5 - 8 d. priešpilnis

mėnulis

šiandien

lapkričio 7 d.

lapkričio 8 d.

lapkričio 6 d.

vardadieniai

Elžbieta, Zacharijas, Audangas, 
Gedvydė, Florijonas, Elzė.

Leonardas, Melanijus, Ašmantas, 
Vygaudė, Armantas.

Ernestas, Rufas, Sirtautas, 
Gotautė, Karina.

Severijonas, Viktorinas, 
Svirbutas, Domantė, Gotfridas, 
Severinas.

- Kuo geriausiai užgerti autentiš-
kus meksikietiškus patiekalus?

- Tekila.
- Vokiškus patiekalus?
- Alumi.
- Itališkus patiekalus?
- Vynu.
- Rusiškus patiekalus?
- Rusiškos virtuvės patiekalus 

reikia ne užgerti, o užkąsti!…

***
- Mama, vakar Tomas atėjo į mo-

kyklą nesiprausęs, ir mokytoja už 
tai ji išvarė namo.

- Ar tai padėjo?
- Taip, šiandien pusė mokinių at-

ėjo nesiprausę.

***
Psichiatrijos ligoninė. Lauke 

vaikšto du ligoniai, vienas sako:
- Lipam į medį.
- Gerai, - atsako kitas.
Tupi jie medyje, staiga vienas 

iškrito. Kitas klausia:
- Kaip čia nukritai?
- Prinokau.

***
- Kur vyrams žmonos atrodo 

gražiausios?
- Senose nuotraukose.

***
Mokinys klasėje pagadino orą. 

Supykęs mokytojas išvijo nenau-
dėlį laukan. Išeidamas iš klasės 
mokinys murma:

- Kur logika? Mane, nusikaltėlį, 
vejate į gryną orą, o nekaltuosius 
paliekate klasėje kvėpuoti blogu 
oru!

***
Šachmatų čempionatas. Ru-

munai diskvalifikavo visą čigonų 
rinktinę, nes ši vogė arklius.

***
Blondinė per egzaminą:
- Dėstytojau, kaip teisingai rašy-

ti: Iranas ar Irakas?

Kavarske paminėtos Hubertinės

(Atkelta iš 3 psl.)

Paveiktas regėjimo, priėmęs jį 
kaip Dievo ženklą, jaunuolis at-
sisakė aukštų titulų, paskyrė savo 
gyvenimą bažnyčiai, gyveno vie-
nuolio atsiskyrėlio gyvenimą, vė-
liau buvo įšventintas į vyskupus. 
Savo buvusiose žemėse pastatė 
kelis vienuolynus, rūpinosi gyvū-
nais ir gamta. Po mirties paskelb-
tas šventuoju. Palaidotas jo vardu 
pavadintame miestelyje Saint-Hu-
bert, Belgijoje.

Šv. Huberto dieną medžiotojai 
pradėjo minėti netrukus po jo mir-
ties. VIII amžiuje šis paprotys jau 
buvo išplitęs Belgijoje, Nyderlan-
duose. Laikui bėgant, Šv. Huberto 
diena pradėta minėti beveik visuo-
se krikščioniškos Europos kraštuo-
se, taip pat ir Lietuvos Didžiojoje 
kunigaikštystėje.

Lietuvoje Šv. Huberto dieną 
pradėjo minėti pranciškonai

Dabartinė Šv. Huberto dienos 
minėjimo tradicija Lietuvoje atkur-
ta po kelių dešimtmečių pertrau-
kos. Pirmieji ją paminėjo broliai 
pranciškonai, sukvietę Vilniaus 
medžiotojų bendruomenę į pamal-
das Bernardinų bažnyčioje. 

Kitais metais ji jau buvo minima 
Troškūnų šv. Trejybės parapijos 
medžiotojų, kasmet šios šventės 
minėjimas plėtėsi ir šiuo metu ją 
kukliau ar iškilmingiau pamini be-
veik visos Lietuvos rajonų medžio-
tojų bendrijos.

Dviejų būrelių suvažiavimas ir 
šventė

Šiemet paminėti Hubertinių į 
Kavarską atvyko dviejų medžio-
tojų būrelių nariai. Kavarsko me-
džiotojų būrelis gyvuoja nuo 1954 
metų. Jo vadovas Eimantas Baltu-
šis pasakojo, kad šiuo metu būrely-
je yra 53 medžiotojai. 

„Devinti metai, kaip vadovauju 
šiam būreliui. Bendras medžioklės 
plotas yra per 6200 hektarų, besi-
driekiančių Šerių, Janušavos, Da-
bužių kriptimi. Turim sodybą Ma-
želių kaime (Kavarsko sen.), kurią 
prižiūrim, tvarkom, ten ir renka-
mės“, – pasakojo E. Baltušis. 

Medžiotojų klubo „Ąžuolynas“ 
pirmininkas Saulius Puidokas 
medžioja apie dešimtį metų, o va-
dovauja būreliui dar tik vienerius 
metus. „Mūsų būrelyje yra 29 na-
riai, tarp jų yra tikrų intelektualų 
– gydytojų, teisininkų, pedago-

gų, profesorių. Džiugu, kad jiems 
medžioklė nėra vien tik, paprastai 
tariant, šautuvas ir mėsa. Vertina-
mas gražių tradicijų puoselėjimas, 
bendravimas, pagalba žvėrims 
šaltuoju metų laiku“, – kalbėjo S. 
Puidokas. 

Medžioklė - kaip įsisenėjusi 
lėtinė liga

Pasiteiravus Romualdo Kubai-
čio, kas jam yra medžioklė, vyriš-
kis pateikė vaizdingą komentarą: 
„Tai įsisenėjusi lėtinė liga, kuri 
gydymui nepasiduoda. Man svar-
biausia medžioklėje – ne trofėjus, 
o procesas. Žinoma, nėra tokio 
kareivio, kuris nenorėtų tapti ge-
nerolu, bet apskritai mano požiūris 
yra toks: jei gali nešauti - nešauk. 
Ir toks požiūris susiformuoja su 
amžiumi, su patirtimi. Mano kole-
gos, patirties turintys medžiotojai, 
taip pat tokios pozicijos laikosi. 
Juk pamatai žvėrį ir žinai, ar tai 
jaunas, dar galintis daug duoti tai 
populiacijai gyvūnas, ar jis jau 
senas ir prie populiacijos niekuo 
nebeprisidės. Stebėdamas iš bokš-
telio, gali apgalvoti ir pasirinkti, ką 
medžiosi“. 

Pomėgiu medžioti jau pasižymi 
abu Romualdo sūnūs – Gediminas 
ir Šarūnas, kurie taip pat dalyvavo 
Hubertinių minėjime nuo pat Šv. 
mišių pradžios. „Medžioklė – labai 
brangus hobis, jau tapęs gyveni-
mo būdu. O Hubertinės man, kaip 

pirmininkui, kone prilygsta Kalė-
doms, – šypsodamasis tvirtino Me-
džiotojų klubo „Ąžuolynas“ pirmi-
ninkas Saulius Puidokas, pridūręs: 
,,Su metais keičiasi medžioklės su-
pratimas. Kalbu apie tausojamąją 
medžioklę. Šiuolaikinė medžioklė 
susijusi tiek su gyvūnijos rūšių ap-
sauga, tiek su populiacijų regulia-
vimu“. 

Arūnas Žibutis - buvusio Anykš-
čių r. „Atžalyno“ kolūkio pirminin-
ko Antano Žibučio sūnus. „Kiek 
save atsimenu, tiek tarp medžiotojų 
visada ir buvau. Iki pat 2012-ųjų, 
kai tėvukas pasimirė, mūsų namų 
teritorijoje medžioklė prasidėda-
vo, pas mus ir pasibaigdavo. Visus 
susirinkimus tėtis namų aplinkoje 
organizuodavo. Pamenu, buvo lai-
kas, kai Kavarsko ir Vilniaus me-
džiotojų būreliai buvo atskiri, vė-
liau susijungė, po to - vėl atsiskyrė, 
taip liko iki dabar. Tiesa, džiugu, 
kad tas atsiskyrimas yra tik forma-
lumas, nes ir Hubertinėse abiejų 
būrelių medžiotojai dalyvauja“, – 
kalbėjo Arūnas Žibutis. 

Paprašytas prisiminti kolūkių 
laikus ir tuometines medžiokles, 
Arūnas Žibutis kalbėjo apie istori-
ja tapusius laikus: „Buvo kolūkio 
technika, tad medžiotojai pasisko-
lindavo, pakraudavo šieno, pašarų 
ir žvėrims nuveždavo. Turima ko-
lūkio technika atkasdavo keliukus. 
Turiu nuotrauką, kur tėvukas, kaip 
medžiotojas, ant arklio jodinėja. 
Su „viliuku“ nuvykdavo iki kolū-

kio dirbtuvių, o toliau žiemą nie-
kur juk nepravažiuosi, užklimpsi. 
Kai laukus numelioravo, kelius pa-
darė, tada jau laisviau medžiotojai 
savo plotus pasiekdavo“, – pasako-
jo medžiotojas A. Žibutis. 

Arūnas Žibutis yra išsaugojęs 
senutėlį medžioklinį ragą, turi ir 
tėčio šautuvą. „Su medžiokliniu 
ragu paskelbdavo varymo pradžią, 
varymo pabaigą, tuo garsu pa-
gerbdavo žvėris. Ketinu meistrui 
nuvežti, kad šiek tiek sutvirtintų, 
rūdis pašalintų“, – teigė A. Žibutis, 
šiuo metu dirbantis Vilniuje, bet 
dažnai grįžtantis į Kavarską. 

Rūtenis Audenis su Kavarsko 
medžiotojų būreliu medžioja nuo 
1994 metų. Į medžioklę jis įsi-
traukė  Romualdo Kubaičio, savo 
draugo, sudomintas. Paklaustas, 
kas labiausiai džiugina medžio-
klėje, Rūtenis pirmiausia paminėjo 
kompaniją: „Labiausiai džiugina 
gera kompanija, o laimikis - tai 
kaip jau išeis... Būtent varyminės 
medžioklės (medžioklės su varo-
vais – aut. past.) man mielesnės, 
nes sueinam, pabendraujam, pa-
juokaujam“. Pasiteiravus, kokių 
dar esama medžioklių, pašnekovas 
papasakojo apie tykojimo, arba 
sėlinimo, medžiokles, kai tyliai ty-
kojama laimikio. Paprašytas papa-
sakoti plačiau apie būrelį, su kurio 
nariais medžioja  pats, pašnekovas 
užsiminė apie moterį: „Mūsų būre-
lyje yra viena moteris medžiotoja, 
vardu Sandra. Ji atvyksta į medžio-
klę iš Anykščių. Ji ir mėsą tvarko, 
ir daugelį darbų daro. Žinau, net 
iškamšas pati daro“, – pasakojo 
Rūtenis Audenis. 

Anykštėnui, klubo „Ąžuolynas“ 
valdybos nariui Ričardui Uliui 
medžioklė – laisvalaikio leidimas 
gamtoje. „Kuo giliau į mišką - tuo 
geriau jaučiuosi“, – šypsojosi Ri-
čardas. Paklaustas, ar žmona ne-
prieštarauja tokiam pomėgiui, me-
džiotojas tik šyptelėjo, kad „čia ne 
jos tema“...  Iš trijų Ričardo sūnų 
vienas jau irgi tapo medžiotoju. 

Kavarsko medžiotojų klubo na-
riui Sauliui Brazauskui medžioklė 
– ir sveikata, ir hobis. „Nuo 7 metų 
kaip varovas eidavau į miškus. Su 
Kavarsko būreliu medžioju nuo 
1984 metų. Žmogus turi turėti už-
siėmimą. Jei neturi jokio hobio, tai 
jau yra blogai“, – konstatavo S. 
Brazauskas, dirbantis Kaune, bet 
kaskart atvykstantis į savo sodybą 
Kavarske. 

Šoka Istorinio šokio studijos „Baltoji pava-
na“ šokėjai.                            Autorės nuotr.

Nuotrauka po sekmadienio, lapkričio 3 dienos, Šv. mišių Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. 

Bažnyčioje pašventintas medžioklės trofėjus ir 
eglės šakos. 


