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Brakonieriai sumedžiojo į laisvę paleistą 
mokslininkų stebėtą danielių Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Ketvirtadienį Svėdasų seniūnijos Daujočių kaime, Pievų gatvė-
je, upelyje aptiktas po rąsteliais paslėptas danieliaus kailis. 

Vilniaus medžiotojų klubas ,,Uosinta“ išsiaiškino, kad buvo su-
medžiotas praėjusių metų pavasarį klubo į laisvę paleistas danie-
lius, kuriam buvo prisegtas GPS (globalios padėties nustatymo 
sistema) antakaklis.

Kovo 2 dieną,  apie 15 valandą, 
pastebėta, kad vienas danieliaus 
nešiojamas GPS daviklis nejuda. 

Vilniaus medžiotojų klubo 
,,Uosinta“ medžiotojui Tadui 
Ražanskui pavyko surasti GPS 
daviklį - jis buvo peiliu nupjau-
tas ir rastas šalia plento, prie 
Daujočių kaimo. 

Vėliau T.Ražanskas upelyje 
rado danieliaus kailį ir nedelsda-
mas iškvietė policijos pareigū-
nus.

Dėl neteisėtai sumedžioto gy-
vūno pradėtas tyrimas.

2019 metų kovo 16 dieną 
Svėdasų seniūnijos Kuodžiupio 
miške Vilniaus medžiotojų klu-
bas „Uosinta“ į laisvę paleido 

10 danielių. Dviem danieliams 
buvo prisegti GPS antkakliai, 
kad mokslininkai galėtų stebė-
ti laisvėje esančių gyvūnų gy-
venimą. Tai trečiasis projektas 
Lietuvoje, kai į laisvę danieliai 
išleidžiami su GPS antkakliais. 
Gyvūnų sėslumą bei judėjimą 
stebi ir analizuoja Vytauto Di-
džiojo universiteto Žemės ūkio 
akademijos mokslininkai. 

Skaičiuojama, kad Anykščių 
rajone laisvėje gyvena apie 200 
danielių ir jų populiacija nuolat 
auga. Aptvaruose danieliai augi-
nami dėl mėsos, kuri prilygsta 
lašišinių žuvų mėsai. Taip pat 
vertingi ir danielių kailiai, ra-
gai.

Pernai pavasarį Svėdasų seniūnijoje į laisvę paleistiems dviem 
danieliams prisegti GPS (globalios padėties nustatymo sistema) 
antkakliai, kad mokslininkai galėtų stebėti laisvėje esančių gy-
vūnų gyvenimą.

Medžiotojų klubo ,,Uosinta“ nuotr.

Dukrų lūpomis pasekta mokytojo gyvenimo pasaka Raimondas GUOBis

Butėnuose, beveik pačiame senojo kaimo centre, didžiosios 
vinkšnos ūksmėje, ant smagaus kalniuko stūkso kone gražiausias 
kaimo namas - mokytojo Antano Pliupelio namai. 

Aukšti pamatai, didelis rūsys, dideli langai, dideli kambariai 
palėpėse, daugybe smulkių langelių spindinti veranda, cementi-
niai laiptai, kurių briaunoje įspausti Gedimino stulpai, išliko per 
karus ir visa, kas tautiška, naikinantį sovietmetį. Tai - namas  is-
torija, istorija dalelės kaimo ir istorija didelės šeimos.

Vitalija Pliupelytė - Tamulevičienė.           Autoriaus nuotr.

Sugrįžus iš Piterio

Praėjusio amžiaus pradžioje 
Petrapilyje ir kituose didesniuo-
se Rusijos miestuose gyveno ne-
maža lietuvių. Mat dėl didžiulio 
gimstamumo ir neregėto gyven-
tojų prieauglio Lietuvoje visiems 
darbų ir oraus pragyvenimo ga-
limybės buvo ribotos. Pasirinki-
mas tarp Amerikos, gal net Afri-
kos, tačiau, matyt, paprasčiausia 
būdavo išvykti į Rusiją. 

Cecilija Vanagaitė iš Kapčiuš-
kių kaimo prie Debeikių su sese-
rimis gyveno mieste prie Nevos. 
Dirbusi įvairius darbus - skal-

bykloje, valgykloje, kepykloje, 
tvarkiusi ponų namus. Ten gyve-
no ir darbavosi ir Antanas Pliu-
pelis, kilęs iš Pliupų kaimo netoli 
Ignalinos. Mokslo siekė, dirbo 
buhalteriu, galvojo apie mokyto-
jo darbą, tad lavinosi įvairiuose 
pedagogikos kursuose, kol paga-
liau išlaikęs kvotimus gavo namų 
mokytojo vardą. Kažkokiame lie-
tuvių vakare susipažino su būsimąja 
žmona ir susituokė. 

Buvusį 
komisariatą 
planuojama 
suremontuoti

Už žaidimų 
kambario durų 
atsiveria vaikų 
pasaulis 

Bibliotekininkai 
bendravo su 
Lietuvos 
televizijos 
režisieriumi

Pinigai nerūpėjo Alvydas GERVINSKAS, bu-
vęs komjaunimo sekretorius, 
buvęs Anykščių rajono meras:

„...1992-aisiais įsteigiau 
pirmąsias savo parduotuves. 
Ar gerai jaučiausi? Labai ge-
rai. Ir ne tiek dėl pinigų, kiek 
dėl žinojimo, kad viskas yra 
tavo rankose...“

Poilsis. Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktorės 
pavaduotoja Veneta Veršulytė išėjo 
atostogų ir atostogaus iki kovo 18 
dienos. 

Gaisras. Savaitgalį Anykščių ra-
jone užfiksuoti pirmieji pernykštės 
žolės gaisrai. Kovo 6 dieną  Svėda-
suose, J. Tumo-Vaižganto g.,  išde-
gė apie 30 arų žolės. Gaisras užge-
sintas parankinėmis priemonėmis.

Filmas. Rytoj, kovo 11 d., 14 
val. Anykščių kultūros centre (A. 
Baranausko a. 2) vyks meninės 
dokumentikos filmo ,,Stovinčioji 
ant tilto“ pristatymo seansas.  Fil-
mą pristatys režisierė Dali Rust ir 
kino operatorė Kristina Sereikaitė. 
Kovo 11 Akto signatarės, rašytojos 
Vidmantės Jasukaitytės kūrybos 
ištraukas skaitys aktorė Eglė Jac-
kaitė.

Fotoparoda. Anykščių kultūros 
centro Vaitkūnų skyrius Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 30-
mečio proga kultūros namuose 
organizavo Lietuvos žurnalistų są-
jungos nario, muziejininko Vytauto 
Bagdono fotografijų parodą „Koks 
gražus manasis kraštas“. Dviejose 
dešimtyse spalvotų meninių foto-
grafijų užfiksuoti įspūdingi lietu-
vių literatūros klasiko, kanauninko 
Juozo Tumo-Vaižganto aprašytų, 
išgarsintų Svėdasų krašto vaizdai.

Globotojas. Valstybės vaiko tei-
sių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba 
pastebi, kad, nepaisant aktyvių ra-
ginimų, Lietuvoje dar yra penkios 
savivaldybės, neturinčios nė vieno 
budinčio globotojo.Viena iš jų yra 
Anykščių rajono savivaldybė.

Svečiai. Anykščių Šv.Mato baž-
nyčia skelbia, kad nuo praėjusių 
metų lapkričio vyksta parapiečių 
lankymas. Kunigai laimina namus 
ir šeimas, bendrauja, diskutuoja, 
teikia Ligonių patepimo sakramen-
tą ir t.t. Norintys, kad kunigai ap-
lankytų konkrečius namus, turėtų 
kreiptis į bažnyčią. Anykščių pa-
rapijos interneto svetainėje pavie-
šintos nuotraukos, kokiu transportu 
kunigai vyksta pas parapiečius. Pa-
sirodo, tam puikiai pasitarnauja ir 
arklio traukiamas vežimas.
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temidės svarstyklės
Smurtas. Kovo 6 dieną  apie 

07.30 val. Anykščių seniūnijoje 
vyras (g. 2000 m.) motinai (g. 1975 

m.) sukėlė fizinį skausmą. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. 

Pasišalino. Kovo 8 dieną  apie 
14.00 val. Svėdasuose vyras (g. 

1982 m.), gyvenantis Svėdasų se-
niūnijoje, būdamas neblaivus (nu-
statytas 2,23 prom. girtumas), ne-
turėdamas teisės vairuoti transporto 
priemonę, vairavo automobilį VW 

PASSAT, jo nesuvaldė, apgadino 
šalia namo esančią gyvatvorę ir iš 
eismo įvykio pasišalino. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę.

Anykščiai kuria Laisvę, skelbia Laisvę, švenčia Laisvę
Kovo 11-ąją būkime visi kartu! Svarbiausią Laisvės šventę ne tik minėkime, bet ir nuoširdžiai švęskime, pajuskime vienybės ir bendrystės nuotaiką! 
Laisvės vėjo malūnėlis  – valstybės atkūrimo ir šios šventės simbolis!  Kovo 11-ąją Laisvės vėjo malūnėliais papuoškime savo miestų, miestelių 

ir kaimų erdves. Laisvės vėjo malūnėlis lai lydi visus  šventinius dienos renginius!

Kovo 11 dienos renginiai Anykščiuose:

11 val. Mišios Šv. Mato bažnyčioje
12. 30 val. Laisvės eisena nuo A. Vienuolio g. Apžvalgos aikštelės iki A. Baranausko aikštės. 
Prieš eiseną  Anykščių miesto vėliavos iškėlimas  A. Vienuolio g. ir Troškūnų g. sankirtoje įrengtoje 

žiedinėje sankryžoje –  tai Anykščių vadovų klubo dovana miestui.
13 val. Valstybinės vėliavos pakėlimas prie paminklo Laisvei
14 val. Filmo premjera „Baladė apie stovinčiąją ant tilto“ Anykščių kultūros centre
18 val. Bendrystės ir Laisvės vakarienė A. Baranausko a. prie paminklo Laisvei
Vakarienė kitaip! laisvę švęskime kartu, dalindamiesi pasakojimais, patirtimis ir gera nuotaika. 

Šventinį vakarą kviečiame trumpam išeiti iš namų, atsinešti savo vakarienę ir jungtis prie bendro 
šventinio stalo A. Baranausko aikštėje skambant grupės „ūkanose“ ir multiinstrumentalisto sau-
liaus Petreikio muzikai!

20 val. – Šventinis fejerverkas!

Saugant save ir kitus dalyvauti renginiuose nerekomenduojama šiems asmenims:
 - Turintiems peršalimo ligų simptomų (pakilusi kūno temperatūra, čiaudėjimas, gerklės skaus-

mas, kosulys, apsunkintas kvėpavimas ir pan.). 
- 14 d. laikotarpyje grįžusiems iš užsienio šalių, kuriose nustatytas COVID -19 plitimas. Šalių sąrašas: naujausia informacija Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerijos interneto puslapyje. 
Anykščių r. savivaldybės informacija          Užsak.nr. 273

Nepriklausomybės šventė Andrionioškyje 
paženklinta moteriškumo Raimondas GUOBis

Lietuvos nepriklausomybės 30 metų jubiliejaus šventė Andrio-
nioškyje paminėta dar prėjusį sekmadienį, kovo 8- ąją. Andrio-
niškėnai laisvės šventę šventė, kartu minėdami ir Moters dieną. 
Melstasi bažnyčioje, klausytasi istorinio pranešimo, pasidžiaugta 
mokinukų piešinių paroda, deklamuojamais  patriotiniais eilėraš-
čiais, klausytasi kaimiškos muzikos kolektyvo ,,Pelyša“ koncerto.

Šv. Mišių skambioje Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo bažnyčioje šventei 
vadovavo parapijos administra-
torius, kun. Mindaugas Šakinis. 
Iškilmingas minėjimas vyko para-
pijos salėje. Renginį vedė Daiva 
Kruopienė, sveikinimo žodį tarė 
seniūnas Rolandas Lančickas. Šių 
eilučių autoriui teko garbė kalbėti 
itorinės sukakties, Lietuvos ir An-
drioniškio istorijos tema.

Prisiminta seniausioji ir pati nau-
jausioji istorija, kalbėta apie kara-
liaus Mindaugo laikus, karūnaciją 
netolimame Palatavio piliakalnyje, 
apie legendinio Andrioniškio mies-
to šlovę, apie kurorto miestelyje 
užuomazgas dar XX amžiaus pra-

džioje, apie tai, kodėl prieš 1940 
m. nebuvo pastatyta moderni sana-
torija plaučių ligomis sergantiems 
gydyti. Prisimintas ir šviesus tarpu-
karis, kuomet tautos ūkio pamatas 
buvo pieninės, o  dvasios tvirtovės 
- mokyklos. Mokinukai deklama-
vo prasmingas eiles apie Tėvynę, 
susirinkusiems į šventę dovanojo 
spalvotus malūnėlius, išlankstytus 
iš popieriaus. Pasidžiaugta puikia 
mokinių piešinių paroda, kuri puo-
šė didelę sieną - eksponuota dau-
giau nei 70 vaizdelių. Smagiomis 
dainomis džiugino Andrioniškio 
kaimiškos muzikos kapela ,,Pe-
lyša“, vadovaujama Vytauto Žiu-
ko. Pasveikintos ir moterys. Nuo 

Nukovė. Irake per bendrą vietos 
pajėgų ir amerikiečių operaciją prieš 
džihadistų grupuotę „Islamo vals-
tybė“ (IS) žuvo du amerikiečių ka-
riai, pirmadienį pranešė tarptautinės 
koalicijos pajėgos. „Du JAV pajėgų 
karius nukovė priešo pajėgos... per 
misiją, kurios tikslas buvo sunaikin-
ti ISIS teroristų tvirtovę kalnuotoje 
vietovėje šiaurės centrinėje Irako da-
lyje kovo 8 dieną“, – sakoma koali-
cijos pranešime, kuriame vartojamas 
alternatyvus džihadistų grupuotės 
akronimas.

Skystis. Leidimus gaminti dezin-
fekcinį skystį gavo 14 įmonių – dalis 
jų jau pradėjo skysčio gamybą, jis 
artimiausiu metu pasirodys preky-
boje. Leidimų paprašė ir jų laukia 
dar keturios bendrovės: „Ukmergės 
vaistinė“, „BS Chemical“, „Profli-
ne“ ir „Bio Circle Balticum“. SAM 
teigimu, įmonės gali pagaminti apie 
2 tūkst. tonų skysčio per mėnesį. 
Viešajam sektoriui gali reikėti apie 
600 tonų, kuris per savivaldybes 
būtų išdalintas gydymo, ugdymo 
įstaigoms, muziejams ir kitoms įstai-
goms. Pirmas užsakymas papildyti 
rezervą sieks 100 tonų skysčio. Už 
šias prekes verslui bus sumokėta. 
Naujienų portalas 15min.lt pirmadie-
nį skelbė, jog pirmieji sunkvežimiai 
su pagamintu lietuvišku dezinfekci-
niu skysčiu pirmadienį iškeliavo į 
platinimo įmones ir prekybos tinklų 
sandėlius, o prekybos vietose pasiro-
dys šios savaitės pabaigoje.

Neigia. Prezidentas Gitanas 
Nausėda neigia prašęs Valstybės 
saugumo departamento (VSD) pati-
krinti būsimus jo komandos narius 
ir rėmėjus. „Aš nesu jokių prašymų 
teikęs, pagaliau, kaip aš galėčiau“, 
– antradienį Seime žurnalistams 
sakė jis. „Ar jūs žinote, kas aš (tuo 
metu – BNS) buvau? 2018 metų 
vasarą aš buvau kuklus vyriausiasis 
ekonomistas SEB banke, rugsėjo 
mėnesį aš apskritai darbo neturėjau, 
buvau kandidatas į prezidentus“, – 
pridūrė šalies vadovas. Jis taip pat 
skeptiškai vertino iniciatyvas dėl 
žvalgybos pareigūno pateiktos in-
formacijos Seime pradėti tyrimą. 
„Aš manau, kad institucijos, kurios 
turėjo priedermę išsiaiškinti aplin-
kybes ir pateikė savo vertinimą, 
disponavo visa informacija, ir ta, 
kuri buvo pateikta visiškai neseniai. 
Jos savo išvadas pateikė, jei atsiras-
tų naujų aplinkybių, galima kalbė-
ti, bet tų naujų aplinkybių, kaip aš 
supratu, neatsirado“, – pažymėjo G. 
Nausėda. „O visi kiti tyrimai bus 
politinio pobūdžio tyrimai paskuti-
niaisiais metais prieš rinkimus, ku-
rie bus susiję su mūsų saugumui ne-
paprastai svarbia institucija, todėl aš 
siūlyčiau įvertinti visas šitas aplin-
kybes ir tik tada daryti atsakingą ir 
pamatuotą sprendimą“, – kalbėjo 
šalies vadovas. Praėjusią savaitę 
paskelbta, kad aukšto rango žval-
gybos pareigūnas yra informavęs 
tuometinį Seimo Nacionalinio sau-
gumo ir gynybos komiteto (NSGK) 
pirmininką Vytautą Baką, jog VSD 
vadovybės nurodymu 2018–2019 
metais žvalgyba rinko informaciją 
apie tuometinio kandidato į prezi-
dentus G. Nausėdos aplinkos žmo-
nes ir diplomatą Vygaudą Ušacką. 
Pareigūnas, kuriam suteiktas pra-
nešėjo statusas, teigė manantis, kad 
šiais veiksmais žvalgybos vadovai 
galėjo pažeisti teisėtumo ir politi-
nio neutralumo principus. V. Bako 
vertinimu, pateikti duomenys rodo, 
kad VSD galėjo kištis į politinius 
procesus.

Buvusį komisariatą planuojama suremontuoti
Viena savo pavadinimo nepanorusi skelbti naujai įkurta anykš-

tėnų įmonė Anykščiuose, J.Biliūno gatvėje, įsigijo buvusį Anykš-
čių rajono policijos komisariato pastatą ir skelbiasi, kad jis bus 
netrukus pradėtas remontuoti.

Internetiniuose skelbimuose nu-
rodoma, kad pastatas bus nuomo-
jamas.

Nurodytais kontaktais atsiliepęs 
Aivaras, atsisakęs pasakyti savo 
pavardę, pasakojo, kad buvusia-
me policijos komisariato pastate 
planuojama pakeisti langus, stogo 
dangą ir atlikti pastato apdailą.

,,Tikimės, kad darbai bus pradėti 
greitai, norėtume susitvarkyti per 
porą mėnesių“, - sakė Aivaras.

Naujieji buvusio policijos ko-
misariato pastato savininkai sakė, 
kad dėl pastato nuomos jau sulau-
kė verslo susidomėjimo.

Prieš ketverius metus buvusį 
Anykščių rajono policijos komisa-

riato pastatą buvo  įsigijusi UAB 
„3 namukai“. Naujasis pastato sa-
vininkas Paulius Jovaišas tuomet 
pasakojo, kad pastato vidų apžiū-
rėjo projektuotojai ir konstrukto-
riai, pastato viduje pradėtos griauti 
kai kurios sienos. Deja, darbai la-
bai greitai sustojo konstatavus, kad 
pastato vidų sudėtinga tvarkyti dėl 
jame esančių medinių konstrukci-
jų.

Anykščių policijos komisariatas 
iš J.Biliūno gatvėje esančio pastato 
į naujas patalpas Troškūnų gatvėje 
išsikėlė 2011 metų rudenį. Likęs ne-
naudojamas policijos komisariatas 
prieš dvejus metus buvo sudominęs 
Panevėžio verslininkus - jame labai 

trumpai veikė pramoginis pabėgi-
mų kambarys.

Pramogauti, kaip skelbė verslinin-

kai, ,,32 metus savo kraupią istoriją 
saugančiame pastate“, buvo galima 
už maždaug tris dešimtis eurų.

Naujieji savininkai sukūrė vizualizacijas, kaip po rekonsrukci-
jos galėtų atrodyti buvęs policijos komisariato pastatas.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

scenos nulipę keturi vyrai, nešini 
glėbiais tulpių, žiedais apdovano-
jo visas moteris, net ir mažiausias 

mergaites. Prieš išsiskirstydami 
dar ir visi kartu nusifotografavo. 
Istorijai.

Lietuvos nepriklausomybės 30 metų jubiliejų paminėję šventės 
dalyviai Andrioniškyje nusifotografavo istorijai.

Autoriaus nuotr.
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DIRBU SAU

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.)

Rubrikoje ,,Dirbu sau“ pasakosime apie tai, kaip gyvuoja Anykščių ra-
jono smulkieji verslininkai. Smulkiuosius verslininkus, norinčius papa-
sakoti apie savo veiklą, problemas, kviečiame kreiptis į redakciją telefono 
numeriu 8-671 76995 arba el.paštu robertas.a@anyksta.lt . Atkreipiame 
dėmesį, kad naujoji rubrika nėra reklama: pasakojimus apie smulkiuo-
sius verslininkus redakcija rengs ir spausdins nemokamai.

Mylimai moteriai gėlių niekada nebus per daug
Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo ilgokai buvo ginčijamasi dėl to, ar reikia švęsti kovo 8-ąją 

- Tarptautinę moters dieną. Toli dairytis nereikia, matyti, kad ši data Anykščiuose tikrai neprarado 
populiarumo - jau likus kelioms dienoms iki Tarptautinės moters dienos gatvėse galima sutikti tulpė-
mis nešinus pačio įvairiausio amžiaus vyrus.

Ar švenčiate Tarptautinę moters dieną? Ką Jums ši šventė reiškia? Dovanojate tulpes savo išrinkta-
jai ar ir kitoms moterims? Kaip manote, kodėl šią šventę siekta išbraukti iš šventinių dienų sąrašo?

X - man: „Taip, švenčiame. La-
bai graži šventė, smagu įteikti mo-
terims gėles. Labai gaila, kad kai ne 
kurie vieniši, pikti ir kompleksuoti 
vyrai, naudodami kraštutines politi-
nės ideologijos klišes, bando sruto-
mis laistyti šią gražią tradiciją. Su 
kovo aštuntąja, Tarptautine moters 
diena, mielos mūsų dailiosios lyties 
atstovės.“

Vyras: „Ne kovo 8-oji svar-
biausia. Mylimai moteriai niekada 
nebus perdaug gėlių. Dovanodami 
gėles mylimai moteriai dėkoja-
me už tas nuostabias akimirkas 
praleistas kartu. Taigi vyrai, ne-
politikuodami ir nesureikšmin-
dami datų, būkime dėkingi savo 
mylimai moteriai už tas akimir-
kas, praleistas kartu... už mums 
pagimdytus vaikus ir apskritai už 
viską,o ne todėl, kad kovo 8-oji 

kai kam yra pasaulinė šventė. My-
lėkime ir vertinkime mus mylin-
čias moteris !“

Jadze iš Svedasu: „Raikalinga 
švinte. Mana diedas visadu many ir 
kitas moterėlas pasveikina. Ne tik 
tulpių gražių priperka, bet ir šampa-
na. Tai pati gražiausia pavsare švin-
te. Gaila tik kad kai kas tas švintes 
bija ir laika jų kaip kamunystų švin-
ti. Je te, katriem ši švinte nertinka, 
tegul nešvinčia.“

Reikia: „Išbraukti iš švenčių są-
rašo ne tarptautinę moters dieną, 
bet visokias pijokų šventes, tokias 
kaip Joninės ir panašias. Prigalvojo 
alaus gėrėjai prieš kelis metus ir su 
televizijos pagalba Jonines išrekla-
mavo. Kam tokia šventė reikalinga, 
kodėl Jono vardas išskirtinis? Kuo 
blogesni vardai Apolinaras, Jurgis, 

Feliksas, Donatas ir kitokie? O mo-
ters diena nuo seno švenčiama, yra 
populiari ir reikalinga.“

Sodietis: „Reikalinga šventė. Tik-
tai reikia gražiai, kultūringai atšvęs-
ti, pasveikinti bendradarbes, kaimy-
nes, savo šeimos moteris. Blogai, 
kai Kovo 8-oji paverčiama pjanke, 
besaikiu alkoholio vartojimu. Lie-
tuvoj ir taip daugybė švenčių, tai 
galima net prasigerti, jei kiekvieną 
kartą švęsi prie butelio. Aš už kovo 
8-ąją - blaivią šventę.“

Taigi: „Nuo tarybinių laikų yra 
iškreiptas supratimas tiek apie Tarp-
tautinę darbo dieną, tiek apie Tarp-
tautinę moters dieną. Reikia prisi-
minti istoriją, kaip ir dėl ko atsirado 
šios dienos, tada ir ateis supratimas, 
kam jos reikalingos ir kaip tas die-
nas ne švęsti, bet minėti.“

Atmintis: „Atsimenu, kai dar 
buvau vaikas, mokytoja patarė nu-
pirkti keletą gėlių ir savo mamas 
pasveikinti su kovo 8. Kai mamai 
įteikiau šias gėles, ji baisiai supy-
ko, išmetė jas į šiukšlyną ir pasakė: 
YRA MOTINOS DIENA, SU JA 

IR SVEIKINK, O ČIA PROSTITU-
ČIŲ DIENA IR MAN JOS NEREI-
KIA. Nuo to meto ir aš nešvenčiu 
šios šventės ir nesveikinu nė vienos 
moters su šia diena. Teisingai mama 
pasakė:YRA MOTINOS DIENA.“

Už žaidimų kambario durų atsiveria 
vaikų pasaulis Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose veikia žaidimų kambarys ,,Nemo“, kviečiantis vaikus švęsti gimtadienius ar tiesiog 
smagiai praleisti laiką.

Pravėrus lauko duris, šalia kurių 
kabo iškaba „NEMO vaikų pasau-
lis“, iš tiesų galima pasijusti lyg 
atsidūrus kitame pasaulyje - pasi-
tinka ryškiomis spalvomis išdažy-
tos patalpų sienos, spalvingas ki-
limas ir svarbiausias šio kamabrio 
akcentas - vaikų pramogų zona, 
kur galima lipti, čiuožti, karstytis 
ir daryti kitus beprotiškus veiks-
mus, kurie tik gali šauti į vaikišką 
galvą.

Vaikų žaidimų kambaryje 
,,Nemo“ sutikta jo savininkė Dan-

gira Tankevičienė pasakojo, kad 
šis kambarys veikia jau beveik 
penkerius metus. Dažniausiai ma-
žieji su tėvais čia švenčia savo 
gimtadienius.

,,Žinoma, gimtadienius galima 
švęsti ir kur nors kavinėje, tačiau 
vaikams svarbiausia - žaidimai, 
kurių šiame kambaryje tikrai ne-
trūksta“, - sakė D.Tankevičienė.

Žaidimų kamabryje ,,Nemo“ 
yra dvi patalpos - antrojoje patal-
poje ir vyksta visos vaikų šventės, 
jiems susėdus prie stalo. Kaip pa-

sakojo D.Tankevičienė, gimtadie-
nio vaišes tėvai čia gali atsinešti 
patys. Kai kurie jų, kad šventės 
būtų labiau organizuotos ir įdo-
mios, iš Utenos užsisako animato-
riaus paslaugas.

Vaikų šventes surengti žaidimų 
kambaryje ,,Nemo“ galima už 
pusšimtį eurų - tuomet mažiausiai 
dvi valandas kambaryje šėlti gali-
ma nevaržomai.

Tiesiog pažaisti vaikų žaidimų 
kambaryje ,,Nemo“ pusvalandį 
galima už 1,50 Eur mokestį, o pa-

silikti čia nors ir visą dieną kai-
nuotų 5 Eur.

D.Tankevičienė pasakojo, kad 
dažnai vaikų žaidimų kambarys 
labai pasitarnauja tėvams, kurie į 
Anykščius atvyksta iš rajono se-
niūnijų. Kol šie mieste tvarkosi 
savo reikalus, apsipirkinėja par-
duotuvėse, savo mažuosius atve-
da čia.

Vaikų žaidimų kambarys 
,,Nemo“ turi savo paskyrą soci-
aliniame tinkle ,,Facebook“. Čia 
palikti lankytojų atsiliepimai apie 
žaidimų kambarį kalba patys už 
save.

,,Puikus kambarys vaikams, 
nuostabi vieta mažųjų gimtadie-
niams ir laisvalaikio praleidimui. 
Veiklos pilna ir mažiausiems ir di-
desniems. Linkim sėkmingai ir ilgai 
gyvuoti!!!“, - rašė viena klientė.

,,Gražus ir jaukus kambarys 
vaikučiams! Rekomenduoju!“, - 
patirtais įspūdžiais pasidalijo vie-
na mama.

Vaikų žaidimų kambario 
,,Nemo“ savininkė D.Tankevičienė 
atviravo, kad ši verslo sritis 
Anykščiuose nėra ypač pelninga.

,,Visa laimė, kad veiklą vykdo-
me nuosavose patalpose, nereikia 
mokėti už nuomą - kitu aveju sun-
kiai išsilaikytume“, - prisipažino 
pašnekovė.

Gyvuoti vaikų žaidimų kamba-
riui padeda ir šalia esanti žūklės 
reikmenų parduotuvėlė, priklau-
santi tiems patiems savininkams. 
Dažniausiai D.Tanekvičienė laiką 
leidžia vaikų žaidimų kambaryje, 
bet jei užklysta koks žvejas, su-
spėja aptarnauti ir jį.

Dangira Tankevičienė pasakojo, kad į vaikų žaidimų kambarį atvestus vaikus tėvams dažnai būna 
sudėtinga išsivesti namo, nes jiems čia labai patinka.

Beje, prieš dvejus metus Anykš-
čiuose, Dariaus ir Girėno gatvėje, 
viename iš daugiabučių buvo atsi-
daręs ir dar vienas vaikų žaidimų 
kambarys, tačiau duris jis užvėre 
vos pradėjęs veiklą.

Tuomet ,,Anykštos“ kalbintas 
šio vaikų žaidimų kambario sa-
vininkas teigė, kad  ši verslo niša 
turinti perspektyvų.

,,Anykščiuose yra apie 1000 ar 
net truputį daugiau vaikų. Visada 
verslui niša yra, tik verslą reikia 
daryti protingai“, - tuomet aiški-
no verslininkas, pasukęs į viešojo 
maitinimo sritį.

Vaikų žaidimų kambarys 
,,Nemo“ įsikūręs pačiame 
Anykščių miesto centre, ta-
čiau pastebėti jį gali būti sudė-
tinga - lengviausia šią vietelę 
surasti pro buvusį knygyną 
keliaujant į miesto parką.
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komentarai Pinigai nerūpėjo
Rytoj minėsime Lietuvos Nepriklausomybės trisdešimtmetį. ,,Anykšta“ pašnekovų klausė, kaip jie 

jautėsi prieš trisdešimt metų, ką tada galvojo apie būsimą gyvenimą Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Labai dažnai girdime posakius, jog ,,ne už tokią Lietuvą kovojome“, ,,ne to tikėjomės“. Dažnai 

Laisvė ir Nepriklasuomybė susiejama su pragyvenimo lygiu, asmeninėmis finansinėmis galimybė-
mis. Anykštėnų klausėme, ar 1990-ųjų pavasarį jie apskritai kėlė finansinius klausimus.  

Suprato, kad 
bus sunku

Virginijus Aloyzas MILAKNIS, 
anykštėnas, mokytojas,  sąjū-
dietis: 

,,Manau, jog supratome, kad 
bent dešimt metų gyveinimas 
bus sunkus. Bet ekonominis 
aspektas, regis, iš esmės buvo 
antrajame plane. Svajojome grą-
žinti savo simbolius - Trispalvę, 

Vytį, Himną, litą, valstybės sie-
nas. Man gaila, jog praradome 
litą, galvoju, kad jis dar sugrįš. 
Kiek atsimenu, net jei kalbų ne-
buvo apie kažkokį materialinį 
gėrį, nesvarstėme, ar atkurti Ne-
priklausomybę yra ekonomiškai 
naudinga, ar nenaudinga. Esmė 
buvo atkurti valstybingumą ir jį 
išsaugoti. Kad ekonominiu po-
žiūriu per trisdešimt metų toli 
nuėjome į priekį, yra akivaizdu 
-  visai kitokia infrastruktūra, 
kitokios paslaugos, įsitvirtino 
ūkininkai, atsirado verslas. Kol 
kas neprilygstame Vakarų vals-
tybėms, bet atotrūkis tarp Lietu-
vos ir Vakarų, palyginti su 1990-
aisiais, dabar akivaizdžiai yra 
mažesnis.“    

Džiaugsmą 
suteikė 
galimybės

Alvydas GERVINSKAS, bu-
vęs komjaunimo sekretorius, 
buvęs Anykščių rajono meras:

,,Buvau euforijoje, kaip ir di-
džioji dalis Lietuvos gyventojų. 
Komjaunimo jau 1989-aisiais 
nebebuvo, buvo Lietuvos jauni-
mo forumas. Piniginiai niuansai 
su senąja sistema manęs nebe-
siejo. Kita vertus, ,,komjaunuo-
liška“ veikla buvo akivaizdžiai 
beprasmiška, ir tą beprasmybę 

jautėme dar iki Sąjūdžio. Kaip 
gyvensiu ar iš ko gyvensiu - ne-
kilo klausimas. Matėsi, kad kuo 
toliau, tuo labiau didėja galimy-
bės žmonėms patiems savimi 
pasirūpinti. Buvau užtikrintas, 
jeigu bus leidžiama pačiam savi-
mi pasirūpinti - aš sugebėsiu tai 
padaryti. 1992-aisiais įsteigiau 
pirmąsias savo parduotuves. Ar 
gerai jaučiausi? Labai gerai. Ir 
ne tiek dėl pinigų, kiek dėl žino-
jimo, kad viskas yra tavo ranko-
se.“  

Taip gerai, kaip 
dabar - niekada 
negyvenome

Rimas JASIŪNAS, versli-
ninkas: 

,,Jau tuo laiku buvau versle, 
tačiau Nepriklauomybės nesiejau 
su naujomis verslo galimybėmis. 
Ne verslas buvo svarbiausia. 
Buvo euforija. Kiekvieną smul-
kmeną vertinome kaip pergalę: 
Katedrą grąžino, gatvės pava-
dinimą pakeitė... Džiaugsmas 
užplūsdavo kiekvieną kartą, kai 
žengdavome nors ir mažą žings-

nelį į priekį. Kalbant apie eko-
nomiką, atsimenu, kokias emo-
cijas išgyvenau, kai pirmą kartą 
išvažiavau į Vakarų Vokietiją. 
Nuėjau ten į prekybos centrą, 
Vokietijoje prekių asortimentas 
buvo toks, kaip dabar pas mus 
,,Maximoje“. O Lietuvoje par-
duotuvių lentynose stovėjo tik 
beržų sulos trilitriai. Taip gerai, 
kaip gyvename dabar, - niekada 
negyvenome. Tik labai greitai 
užmiršome tas parduotuvių len-
tynas su sulos stiklainiais. Atsi-
menu, tada Vokietijos prekybos 
centre galvojau: ,,mes taip nie-
kada negyvensime“.

-AnYkŠTA

Mieli anykštėnai,
 
Su Kovo 11-ąja, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
diena! Linkime, kad Lietuvos valstybės kūrimas taptų 
kiekvieno iš mūsų kasdienio gyvenimo dalimi.  Tegul šios 
brangios mūsų šaliai šventės šiluma paliečia kiekvieno 
iš mūsų širdį.
   
LR Seimo nariai 

Antanas Baura ir Sergejus Jovaiša

Bibliotekininkai bendravo su Lietuvos 
televizijos režisieriumi Birutė VenTeRAiTienė

Kovo 6 dieną Anykščių L. ir S. Didžiulių  viešojoje bibliotekoje  
vyko pirmasis šiais metais bibliotekos darbuotojų seminaras, ku-
ris buvo netradicinis. 

Pirmojoje dalyje bibliotekininkai 
dalyvavo „Protmūšyje“, kuris  buvo 
skirtas Lietuvių kalbos dienai ir ar-
tėjančiai Knygnešio dienai. Žaidimą 
vedė Kavarsko filialo bibliotekinin-
kė Žydrūnė Šiaučiulė. „Protmūšyje“ 
dalyvavo trys komandos, susiskirs-
čiusios po aštuonis darbuotojus. Ko-
mandų dalyviams reikėjo atsakyti į 
klausimus apie lietuvių ir užsienio 
rašytojus, jų kūrybą, iš portretų at-
spėti rašytojų pavardes, žvelgiant į 
iliustracijas, parašyti literatūros kū-
rinių pavadinimus. Komandos buvo 
apdovanotos saldžiaisiais prizais.

Antroji seminaro dalis buvo skir-
ta  susitikimui su Lietuvos televi-
zijos režisieriumi Justinu Lingiu 
ir jo  sukurtų filmų apie Anykščių 
krašto žymius žmones peržiūrai. 
Rajono bibliotekininkai turėjo gali-
mybę pamatyti filmus apie rašytoją 
Liudviką Didžiulienę-Žmoną ir Či-
kagos knygnešį Kazį Rožanską bei 
pabendrauti su filmo kūrėju ir reži-
sieriumi J. Lingiu. Svečias džiaugė-

si lietuviais patriotais, kurie net ir 
sunkiais laikais sugebėjo išsaugoti 
savo tradicijas, papročius, pagar-
bą knygai ir spausdintam žodžiui, 
kalbėjo apie gražią lietuvių kalbą ir 
jos išsaugojimą išeivijoje. Apie to-
kius žmones J. Lingys yra sukūręs 
nemaža filmų. Už savo veiklą reži-
sierius yra pelnęs ne vieną apdova-
nojimą: 1994 m. jis užėmė trečiąją 
vietą studentiškų kino filmų festi-
valyje Lodzėje (Lenkija) su kino 
filmu „Siena; 1997 m. jam skirtas 
apdovanojimas už geriausią debiu-
tą lietuviško muzikinio videoklipo 
konkurse „Labas-97“; 1998 m. reži-
sierius apdovanotas GRAND PRIX 
VI-ajame tarptautiniame televizijos 
festivalyje Varšuvoje (Lenkija) už 
dokumentinį filmą „Dvi Aldonos“; 
2003 m. jis tapo Lietuvos radijo ir 
televizijos komisijos skelbto kon-
kurso Pagrindinio prizo laureatu 
su dokumentiniu  filmu „Mediniai 
Lietuvos dvarai“. 2012 m. doku-
mentikos kūrėjų Ingos Berulienės ir 

J. Lingio juosta „Ledo vaikai“ pel-
nė „Sidabrinę gervę“ geriausio TV 
filmo kategorijoje. 

Režisierius J. Lingys dirba su įvai-
rių kultūrinių projektų autoriais, rašo 
straipsnius į žurnalus ir laikraščius, 
organizuoja parodas.   

Renginyje kartu su J. Lingiu da-
lyvavo ilgametė Lietuvos televizijos 
literatūrinių laidų vedėja Aušra Ka-
linauskienė. Viešnia susipažino su 
Anykščių  biblioteka, domėjosi jos 
veikla, renginiais ir ateityje pažadėjo 
bendradarbiauti, organizuojant susi-

tikimus su įdomiais rašytojais.
Išvykdami svečiai paliko biblio-

tekai dovanų vaikams skirtų kny-
gų - Birutės Tiknevičiūtės „Obe-
lėlės turtus“(2017), „Pasaką apie 
karalių Augalą “(2018) ir „Noriu 
būti“(2018).

Pirmojoje dalyje bibliotekininkai dalyvavo „Protmūšyje“, kuris  buvo skirtas Lietuvių kalbos dienai 
ir artėjančiai Knygnešio dienai.              Violetos Matelienės nuotr.

Lietuvos televizijos režisierius Justinas Lingys kalbėjo apie tai, 
kaip svarbu gimtąją kalbą išsaugoti išeivijoje.
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spektras Populiariausio mediko rinkimuose prie 
lyderės artėja Valdas Macijauskas

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI už gy-
dymą, dėmesingą išklausymą ir patarimus, seselei Astai 
BARTULIENEI - už paslaugumą, nuoširdumą.

Jonas ir Monika PAJUODŽIAI

Už profesionalų gydymą ir nuoširdumą gražiausius pava-
sario žiedus skiriu šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI 
ir slaugytojai Dianai RUDOKIENEI.

Kęstutis GAIŽAUSKAS

Dėkojame gydytojui Rolandui JURKĖNUI už profesionalų ir 
rūpestingą gydymą.

Linkime sveikatos, stiprybės ir sėkmės.

Zofija ir Petras KONTRIMAVIČIAI

Gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai Jolitai 
ABRAŠKEVIČIENEI dėkoju už atidų gydymą ir nuoširdų 
bendravimą.

Eleonora SUNKURYTĖ

Dėkojame gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai 
Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už nuoširdumą, rūpestingą gydy-
mą, malonų bendravimą.

R. ir V. PAVINKŠNIAI

Už rūpestingą gydymą, malonų bendravimą, atidumą dė-
koju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai Jolitai 
ABRAŠKEVIČIENEI.

Linkiu sveikatos ir stiprybės sunkiame darbe.

V. MOGYLIENĖ

Gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai Jolitai 
ABRAŠKEVIČIENEI už gydymą - nuoširdžiai ačiū.

G. KAUŠPĖDIENĖ

Rinkimų lyderiai - gydytojai Dalia Kazlauskienė (19 padėkų) ir Valdas Macijauskas (14 padėkų).

Nuoširdžiai dėkojame Viešintų ambulatorijos gydytojui 
Valdui MACIJAUSKUI ir seselei Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI 
už profesionalumą ir nuoširdų rūpestį,  už šiltumą ir švelnu-
mą. Didžiausia pagarba Jums.

Linkime stiprybės, ištvermės ir emocinės tvirtybės atliekant 
šį kilnų,  sunkų ir atsakingą darbą.

Pagarbiai, Ona ir Vaclovas UZDRAI

Balandžio 27-ąją, Medicinos darbuotojų dieną, bus pagerbti medikai. „Anykštos“ redakcija kvie-
čia skaitytojus dalyvauti populiariausių Anykščių medikų rinkimuose. Nugalėtoją paskelbsime ba-
landžio 25 dieną.

Populiariausių medikų rin-
kimuose pirmauja 19 pacientų 
padėkų gavusi Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centro 
(PSPC) šeimos gydytoja D. Kaz-
lauskienė.

14 padėkų gavo gydytojas V. 
Macijauskas. 8 padėkas gavo gy-

dytoja R. Juodiškienė. 7 kartus 
padėkota gydytojai N. Kišonaitei. 
5 padėkos – gydytojai D. Iricijan. 
4 padėkas gavo G. Šinkūnaitė. Po 
3 padėkas gavo gydytojai A. Tar-
vydas, R. Bukelis ir R. Jurkėnas. 
Po 1 kartą padėkota gydytojoms 
V. Giriūnienei, Z. Neniškienei ir 

A. Morkūnienei.
6 padėkos - Anykščių ligoninės 

direktoriaus pavaduotojai medici-
nai V. Pažėrienei. Po 1 padėką gavo 
Anykščių ligoninės gydytojai: chi-
rurgas G. Klimkevičius ir kardio-
logė L.Prabišienė. 1 kartą padėko-
ta ir Anykščių psichikos sveikatos 

centro direktoriui A. Gustui.
13 padėkų sulaukė slaugytoja 

R. Pociūnienė. 8 padėkas gavo 
slaugytojos A. Bartulienė ir J. 
Abraškevičienė. 7 padėkas gavo 
S. Strazdienė. Po 5 padėkas gavo 
K. Liutkienė ir L. Slapšienė. 4 
padėkos – R. Viršylienei ir R. 
Strazdienei.  Po 3 padėkas gavo 
slaugytojos R. Bagočiūnienė ir 
R. Burneikienė. 2 kartus padėko-
ta slaugytojai A. Valaitienei. Po 
1 padėką gavo R. Jankienė, L. 
Staniūnienė, V. Kvasauskienė, L. 
Kiaušienė, B. Gaiževskienė ir D. 
Rudokienė.    

Padėti  populiariausiems medi-
kams balsus rinkti galite keliais 
būdais – „Anykštos“ laikraštyje 
spausdindami padėkas (1 padėkos 
kaina 10 eurų), rašydami laiškus 
apie tai, kaip Jumis medikai pa-
sirūpino, bei balsuodami anyksta.
lt. 75 proc. balsų sudarys padėkos 
ir laiškai „Anykštoje“, 25 proc. – 
balsavimas internete.

Balsavimą internete skelbsime 
balandžio mėnesį, o padėkų ir 
laiškų jau laukiame. Padėkas ga-
lima užsakyti elektroniniu paštu 
reklama@anyksta.lt arba redak-
cijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai). 
Telefonai pasiteirauti: 8-381-
59458; 8-686-33036.

Šiuos rinkimus „Anykšta“ orga-
nizuoja kartu su Anykščių PSPC. 
Populiariausiems medikams bus 
įteikti sertifikatai ir dovanos.

Konsultacijos. Lietuva yra pa-
sirengusi konsultuoti į Europos 
Sąjungą (ES) siekiančią įstoti Juod-
kalniją, penktadienį sakė preziden-
tas Gitanas Nausėda po susitikimo 
Juodkalnijos prezidentu Milo Dju-
kanovičiumi. „Nuėjome eurointe-
gracijos kelią, žinome, kur reikia 
sutelkti didžiausią dėmesį, ir esa-
me pasiruošę dalytis patirtimi, kad 
reformos Juodkalnijoje būtų koky-
biškai įgyvendintos ir, svarbiausia, 
rezultatyvios“, – Prezidentūros 
išplatintame pranešime cituojamas 
G. Nausėda. Pasak Prezidentūros, 
Juodkalnijos vadovas puikiai in-
formuotas apie Baltijos šalių sau-
gumo situaciją ir grėsmes, jas taip 
pat labai rimtai vertina, kelia mums 
aktualių grėsmių klausimus tarptau-
tiniuose forumuose. Per susitikimą 
apsikeista mintimis aktualiausiais 
NATO klausimais, aptarti hibridinių 
grėsmių keliami iššūkiai regione, 
Rusijos agresija Ukrainos Rytuose, 
energetinio ir branduolinio sau-
gumo temos. Lietuva pasisako už 
derybų dėl narystės ES su Šiaurės 
Makedonija ir Albanija pradėjimą 
2020-ųjų kovą.

Gripas. Praėjusią savaitę ser-
gamumas gripu ir peršalimo ligo-
mis augo beveik visose apskrityse, 
pirmadienį pranešė Nacionalinis 
visuomenės sveikatos centras. Ben-
dras šalies sergamumo rodiklis nuo 
77 pakilo iki 79,9 atvejų 10 tūkst. 
gyventojų. Praėjusią savaitę dau-
giausia sergančiųjų užregistruota 
Alytaus, mažiausiai – Tauragės 
apskrityse. Gripu praėjusią savaitę 
susirgo 1531 Lietuvos gyventojas, 
prieš savaitę – 1494. Pirmąją ka-
lendorinio pavasario savaitę šalies 
ligoninėse dėl gripo buvo paguldyti 
125 asmenys, tarp jų – 81 vaikas. 
Intensyvios terapijos skyriuje buvo 
gydomi šeši asmenys, tarp jų – vie-
nas vaikas. Šio gripo sezono metu 
dėl gripo ir jo sukeltų komplikacijų 
mirė šeši žmonės.

Renovacija. Nuo šių metų vals-
tybės parama skiriama ne tik dau-
giabučių, bet ir įvairių kitų pastatų, 
įskaitant individualius namus bei 
komercinius ir gamybos pastatus, 
renovacijai. Be to, Aplinkos minis-
terija svarsto galimybę skirti para-
mą dalinei daugiabučių renovacijai. 
„Šie metai yra pirmi, kai skiriamas 
finansavimas ne tik daugiabučių, 
tačiau visų pastatų atnaujinimui. 
Kalbame tiek apie privačius, indi-
vidualius namus, tiek komercinius 
ir visuomeninės paskirties pastatus, 
gamybinius, pramoninius objektus 
ir savivaldybių pastatus“, - pirma-
dienį spaudos konferencijoje teigė 
aplinkos viceministras Marius Nar-
montas. Anot jo, iš šiais metais nu-
matytos 80 mln. eurų paramos pas-
tatų renovacijai virš 50 mln. eurų 
skiriama iš Klimato kaitos progra-
mos, o 30 mln. eurų – iš valstybės 
biudžeto. Didesnis finansavimas 
numatomas savivaldybių pastatams, 
kurių atnaujinimui parama sieks 60-
80 proc. projekto vertės. Aplinkos 
viceministro teigimu, planuojama 
keisti teisės aktus, kad būtų galima 
teikti paramą ir dalinei daugiabučių 
renovacijai. Anot M. Narmonto, 
paskutiniu kvietimu, kuris baigė-
si sausio 31 dieną, daugiabučiams 
atnaujinti Būsto energijos taupymo 
agentūra yra gavusi 480 paraiškų 
už 215 mln. eurų. Aplinkos minis-
terijos duomenimis, per septynerius 
metus Lietuvoje renovuoti 2455 
daugiabučiai, jiems skirta 700 mln. 
eurų paramos.

-Bns
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sprintas

AVINAS. Iš draugo ar bendra-
darbio pirmoje savaitės pusėje 
galite sulaukti gerokai jus sutrik-
dysiančio pasiūlymo. Senokai sva-
jotas meilės romanas, atrodo, gali 
tapti realybe. Atsargiai, galimas 
įsikišimas iš šalies, sukomplikuo-
siantis subtilų reikalą.

JAUTIS. Savaitės pradžioje ga-
limi viliojantys finansiniai pasiūly-
mai. Nuo galutinių sprendimų vis 
dėlto vertėtų kol kas susilaikyti, 
nes antroje savaitės pusėje žadėta 
finansinė pagalba gali būti atšauk-
ta. Savaitgalį planuokite aktyvų ir 
triukšmingą.

DVYNIAI. Būsite kupinas idėjų 
ir to paties reikalausite iš kitų. Nors 
kitiems ir nebus lengva su jumis, 
bet vis tiek pagyrų ir susižavėjimo 
savo atžvilgiu sulauksite su kaupu. 
Žadėtos finansinės paramos galite 
taip ir nesulaukti. Į savaitės pabai-
gą gali pagauti įkvėpimas mokytis 
ar šiaip tirti kokį naują dalyką.

VĖŽYS. Pasiruoškite nemalo-
numams, kurių nepavyks išveng-
ti šią savaitę. Jums prireiks ypač 
storos odos ir raiščio ant akių, kad 
būtų lengviau ignoruoti ant jūsų 
pilamą šlamštą. Šeimoje gali kilti 
konfliktas dėl pinigų, tiksliau, jų 
nebuvimo.

LIŪTAS. Ši savaitė nebus sva-
jonių išsipildymo metas. Gyven-
kite realiame pasaulyje. Gal kiek 
per aukštai užkėlėte sau kartelę? 
Ar neperžengia ribų jūsų ambici-
jos ir garbės troškimas? Savaitės 
pradžioje didelė streso tarnyboje 
tikimybė. Labai sunku pasaky-
ti, į kurią pusę galiausiai pakryps 
svarstyklių lėkštė...

MERGELĖ. Naujasis pažįs-
tamas gali jus tiesiog pakerėti. 
Būsite pasiruošęs tuoj pat visko 
prisižadėti ar išsižadėti. Vis dėlto 
pasistenkite būti protingas ir šitaip 
nesielkite! Pirmasis žavesys išsi-
sklaidys, ir pamatysite, kad tikrai 
nebuvo dėl ko pamesti galvą ar 
aukotis. Savaitės pabaigoje turėtų 
pagerėti santykiai šeimoje.

SVARSTYKLĖS. Šią savaitę 
neleiskite, kad kas nors iš esan-

čių šalia jūsų liūdėtų. Patikėkite, 
pastangos atsipirks. Kiekvieną 
dieną pasistenkite rasti laiko pasi-
vaikščioti gamtoje ar bent jau kurį 
laiką pabūti vienas. Trečiadienį ar 
ketvirtadienį gali atsitikti svarbių 
dalykų, susijusių su darbu ar kar-
jera. savaitgalį skirkite naujoms 
idėjoms generuoti ir svarbiems 
sprendimams priimti.

SKORPIONAS. Savaitės pra-
džioje gali būti bandymų primesti 
jums savo nuomonę. Konfliktas 
namuose gali paskatinti siekti di-
desnės asmeninės laisvės. Savai-
tės pabaigoje šeimos nariai gali 
inicijuoti pasikeitimus namų ūky-
je, dideles finansines investicijas. 
Savaitgalį visiškai netikėtai galite 
gauti džiugią žinią.

ŠAULYS. Kuo mažiau plepėsite 
savaitės pradžioje, tuo bus geriau. 
Stenkitės neįsivelti į kokį nors gin-
čą. Jūsų ekonominė padėtis šiuo 
metu yra stabili ir pakankamai 
gera, todėl galite pagalvoti apie tai, 
kaip išpildyti ilgai puoselėtą ir lig-
šiol nerealizuotą norą. Jums seksis 
tik tuo atveju, jei sugebėsite išlavi-
ruoti painiose situacijose, o kai pri-
reiks, ir alkūnėmis pasidarbuoti.

OŽIARAGIS. Stiprėja emocinis 
pakilimas, sudarysiantis tinkamas 
sąlygas siekti užsibrėžtų tikslų. 
Jėgos, spendusios jums įvairiau-
sias kliūtis ir trukdžiusios imtis 
radikalių permainų, pagaliau bus 
nukenksmintos ar neteks galios 
savaime. Jei galite, svarbų pokalbį 
dar atidėkite vėlesniam laikui.

VANDENIS. Problemos dėl 
sveikatos savaitės pradžioje netu-
rėtų būti išties rimtos. Dėl kažko-
kių eksperimentų galite išgyventi 
nedidelį nuosmukį. Į savaitės pa-
baigą galite būti kalbinamas su-
daryti jums nenaudingą finansinį 
sandėrį.

ŽUVYS. Savaitės pradžioje su-
siklostys aplinkybės, iš kurių turė-
site daug naudos vėliau. Jei veik-
site greitai, užsidirbsite papildomų 
pinigų. Antroje savaitės pusėje 
galite būti užsipultas ir kažkuo ap-
kaltintas, bet bendradarbiai jus vi-
siškai palaikys. Savaitgalį nebūkite 
toks lengvabūdis ir garbėtroška.

horoskopai

Krepšinis I. Anykščių „KKSC-
Elmis“  šeštadienį namuose rezul-
tatu 75:63 nugalėjo „Pakruojo“ 
klubą, laimėjo RKL aštuntfinalio 
seriją 2:0 ir pirmą kartą prasimu-
šė į lygos B diviziono ketvirtfinalį. 
„KKSC-Elmiui“ T.Jodelis  pelnė 
18 taškų, G.Šniaukštas (7/7 dvit.) 
15 tšk., Ž.Žiukas (10 rez. perd., 4 
perim. kam.) 14 tšk. RKL ketvirt-
finalio serijoje „KKSC-Elmis“ 
iki dviejų pergalių žais su Kauno 
VDU komanda. Rungtynių datos 
paaiškės artimiausiomis dienomis.

Krepšinis II. Sekmadienį „Nykš-
čio namų“ arenoje finišavo regu-
liarusis Anykščių rajono krepšinio 
lygos sezonas. 9-ajame ARKL ture 
paaiškėjo, kad geriausią startinę 
poziciją prieš atkrintamąsias var-
žybas iškovojo „Teradentos“ ko-
manda, kuri 77:67 įveikė „Draugų“ 
ekipą. Kiti rezultatai:  AKKSC – 
„Cerrol“ 50:80, „Taifūnas“ – „Svė-
dasai“ 58:79, „SystemAir“ – „Tau-
ras“ 68:81, „Traupis“ – „Cosmos“ 
71:88. Turnyrinė lentelė (galutinės 
vietos, nulemtos tarpusavio rung-
tynių rezultatų): 1. „Teradenta“ 

8-1 +65; 2. „Cosmos“ 7-2 +137; 
3. „Draugai“ 6-3 +44; 4. „Tauras“ 
6-3 +59; 5. „Svėdasai“ 5-4 +61; 6. 
„Taifūnas“ 5-4 +40; 7. „Cerrol“ 
5-4 +54; 8. „Systemair“ 2-9 -80; 
9. „Traupis“ 1-8 -36; 10. AKKSC 
0-9 -345. Atkrintamųjų varžybų 
ketvirtfinalio etapo poros: „Tera-
denta“ – „SystemAir“, „Cosmos“ 
– „Cerrol“, „Draugai“ – „Taifū-
nas“, „Tauras“ – „Svėdasai“.

Sunkioji atletika. Anykščių 
sunkiosios atletikos salėje buvo 
surengtos atvirosios Anykščių 
rajono jaunių pirmenybės, kartu 
vyko ir zoninės sunkiaatlečių var-
žybos (iki 13 m. ir iki 15 m.). 49 
kg svorio kategorijoje pirmosio-
se savo varžybose dalyvavo Ni-
kas Kulieša, kuris užėmė 3 vietą 
(iškėlė 23 kg, išstūmė 37 kg). 55 
kg svorio kategorijoje puikiai de-
biutavo Eitautas Mačiulis (43-55), 
kuris iškovojo 1 vietą. 61 kg svo-
rio kat. Kastis Lapinskas (29-40) 
užėmė 2 vietą. Toje pačioje svorio 
kategorijoje pirmą kartą jėgas iš-
bandęs Laurynas Viburis (30-31) 
džiaugėsi bronzos medaliu. 73 kg 
svorio kategorijoje Edvinas Ba-
klanovas (78-95) užėmė 1 vietą, o 

Gustas Pumputis (61-75) – 3 vietą. 
81 kg svorio kategorijoje Povilas 
Juodviršis (66-80) tapo čempionu 
ir pagerino savo asmeninius re-
kordus. 89 kg svorio kategorijoje 
pirmą kartą varžėsi Laurynas Jo-
nušis, kuris užėmė 2 vietą (40-50). 
96 kg svorio besivaržiusiam Povi-
lui Kalasauskui, kaip ir komandos 
draugui, taip pat šis turnyras buvo 
pirmosios jo varžybos (40-48).

Sunkiausių atletų varžybose 
(+109 kg) pirmą vietą užėmė Mo-
destas Plekavičius (70-90).

Imtynės. Šiauliuose buvo su-
rengtos Lietuvos jaunimo imtynių 
pirmenybės, kuriose dalyvavo ir 
AKKSC atstovai. Merginų var-
žybose savo svorio kategorijoje 
pirmąją vietą užtikrintai iškovojo 
Rimgailė Čeponytė. Tarp stipriau-

sių šalies vaikinų išsiskyrė Kipras 
Gvozdas, kuris, net ir būdamas 
jaunesnis už varžovus, sugebėjo 
laimėti bronzos medalį.

Krepšinis III. Aukštaitijos vai-
kų čempionate jungtinė (berniu-
kų ir mergaičių) anykštėnų ekipa 
namuose 55:47 nugalėjo Ukmer-
gės atstovus. Šeimininkų gretose 
rezultatyviausiai žaidė J.Zlatkus 
(27 tšk.), A.Vogulis (11 tšk.) ir 
G.Pupelytė (6 tšk.). Kitose rung-
tynėse anykštėnai net 104:53 su-
triuškino Rokiškio KKSC ekipą. 
Rezultatyviausiai žaidė J. Zlatkus 
(31 tšk.), G. Pupelytė (24), S. Juot-
ka (20), A. Vogulis (17).

Krepšinis IV. Anykščių KKSC 
berniukų (2007 m. ir jaunesnių) 
krepšinio komanda žaidė MKL 

U-13 čempionato rungtynes su Pa-
nevėžio „Aukštaitijos KM“ ekipa. 
Nuo pat mačo pradžios mūsiškiai 
išsiveržė į priekį ir šventė užtikrin-
tą pergalę 63:45. Rezultatyviausiai 
AKKSC gretose žaidė M.Judickas 
(13 tšk.), K.Volkovas (12), 
M.Čerškus (10), M.Niaura (6). Tai 
buvo paskutinės anykštėnų varžy-
bos pogrupyje. Su 7 pergalėmis ir 
7 pralaimėjimais jaunieji krepši-
ninkai kol kas užima 4 vietą.

Krepšinis V. Jaunosios Anykščių 
KKSC krepšininkės žaidė MKL ly-
gos rungtynes su Vilniaus KM ats-
tovėmis. Rungtynes 73:67 laimėjo 
vilnietės. Anykščių KKSC ekipai 
daugiausia taškų pelnė G.Bekintytė 
(18 tšk.), S.Esmantaitė (17), 
G.Parachonkaitė ir K.Miltenytė 
(po 11).
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012*473 Langų valyt. KARCHER WV2 Premium 007*181 Langų valyt. 
KARCHER WV2 Premium 000*823 Langų valyt. KARCHER WV2 Premium 
026*234 Pakvietimas į TV studiją 048*767 Pakvietimas į TV studiją 039*260 
Pakvietimas į TV studiją 026*606 Pakvietimas į TV studiją 034*523 Planš. 
komp. Samsung TAB A T510 038*173 Planš. komp. Samsung TAB A T510 
028*173 Siurblys-šluota BOSCH BBHF16 014*263 Siurblys-šluota BOSCH 
BBHF16 011*127 Telefonas Samsung Galaxy A10 012*476 Telefonas 
Samsung Galaxy A10 033*083 Telefonas Samsung Galaxy A10 00**489 
Virdulys Xiaomi Mi Electric 03**607 Virdulys Xiaomi Mi Electric

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. 

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

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.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

r.liužino įmonė superka 
karves, bulius, telyčias. 

Moka priedus. 
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-685) 84392.

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.

saulĖs JĖGaiNiŲ 
MONTAvIMAs,

PrOJeKtaViMas, 
kONsULTAvIMAs, 

PrieŽiŪra bei reiKiaMŲ 
DOKuMeNtŲ reNGiMas.

Kontaktai: 
andrius@elektrenustatyba.lt
Tel. (8-627) 59715
www.elektrenustatyba.lt

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

Renkama nauja grupė 2020 m. kovo 12 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą (į kursus atvežame).
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba 

UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, 
(8-698) 70127.

IŠSINUOMOTŲ ŽEMĘ
Kurklių, Puntuko 

kadastrinėse vietovėse.
Tel. (8-678) 31295.

Vairavimo mokyklai Anykščiuose 
reikalingas teorijos ir vairavimo 
instruktorius. Gali būti papildomas 
darbas (t. y. antraeilės pareigos). 
Darbo užmokestis nuo 600 iki 800 
Eur. 

Tel. (8-698) 70127. 

Darbas namuose! Reikalingi 
darbuotojai vynuoginių sraigių, 
miško uogų, grybų ir obuolių su-
pirkimui. Darbas pagal savo gy-
venamąją vietą.

Tel. (8-679) 87866.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Andrioniškio lentpjūvė perka ap-
valią medieną. Parduoda įvairią 
pjautą statybinę, džiovintą, obliuo-
tą medieną. Teikia medienos pjo-
vimo, obliavimo, transportavimo 
paslaugas.

Tel. (8-687) 38239.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 12 d. (ketvirtadienį) pre-

kiausime "Kaišiadorių" paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 4 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais 10 vnt.-1 Eur. 
Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašome 
palaukti. Tel. (8-608) 69189.

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

kuras

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

Akcijos įvairių rūšių malkoms 3 
m rąsteliais. Veža 15-30 erdm. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-630) 57490.

Įvairias malkas kaladėmis, skal-
dytas, 3 m ilgio. Turi sausesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

Malkas. Turi sausų ir skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.

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, šešta-
dieniais dirba iki 13.00 val. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Nekilnojamasis turtas

Žemę visoje Lietuvoje, gali būti 
nedirbama, su bendraturčiais, iš-
nuomota. Padeda sutvarkyti doku-
mentus. Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. (8-671) 08059.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Brangiai miškus visoje Lietuvoje: 
brandžius, malkinius, jaunuolynus 
ir žemę, apaugusią mišku. 

Tel. (8-641) 55554.

Bet kokios būklės mišką, gali 
būti malkinis. Atlieka sanitarinius 
valymus, tvarko vėjovartas.

Tel. (8-604) 12810.

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

Tel. (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

Įvairius automobilius, gali būti su 
defektais, pasiima. Sunaikinimo 
pažymėjimai. 

www.supirkimas.pro 
Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-628) 07656.

Visus automobilius, visureigius, 
mikroautobusus. Išrašo utilizaci-
jos pažymas, atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-648) 67177.

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

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

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

kita

Amonio salietrą, azofoską, sulfa-
tą. Pristato, išrašo sąskaitas. 

Tel. (8-605) 49513.

Kviečius, miežius, avižas, žir-
nius, kukurūzus, mišinį, įvairius

pašarinius miltus, sėlenas. 
Atveža.

Tel. (8-611) 47343.
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anekdotas

kovo 10 - 13 d. - pilnatis.
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šiandien

kovo 12 d.

kovo 13 d.
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vardadieniai

Silvija, Naubartas, Butgailė, 
Emilis, Geraldas.

Konstantinas, Gedimtas, Vijolė, 
Kostas.

Teofanas, Galvirdas, Darmantė.

Paulina, Liutauras, Vaidilė, 
Kristina, Teodora.
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- Žinai, kartais man atrodo, kad 
mūsų valdžia mus laiko savo vai-
kais ir elgiasi su mumis kaip tė-
vai.

- Kaip čia tu taip sugalvojai?
- Matai, tėvai vaikams duoda tik 

tiek pinigų, kad tik pietums užten-
ka…

***
Daug kas pasikeitė mano gy-

venime, kai sužinojau, kad mano 
mergina laukiasi: mano vardas, 
adresas, telefono numeris…

***
Nusipirko Švarcnegeris benzo-

pjūklą. Kitą dieną grąžina į par-
duotuvę:

– Čia instrukcijoje parašyta, kad 
per valandą galima nupjauti 300 
medžių, o aš suspėjau tik 200.

– Eeee, o kokį benziną įpylė-
te?..

– O ką, dar ir įpilti reikia?

***
Susitinka du alkoholikai ir šne-

kasi apie praeitą vakarą:
– Tai kaip grįžai namo? – klau-

sia vienas.
– Ai, nieko, viskas gerai. Kaip 

tu?
– Aš tai truputį nemalonioj pa-

dėty buvau…
– Tai kas nutiko?
– Ėjau namo ir į kanalizacijos 

šulinį įkritau…
– Ar giliai?
– Iki kelių…
– Tai tada nieko baisaus.
– Bet ant galvos…

***
Pas mus su vyru daug kas ben-

dro: jis išdidus - aš išdidi. Jis 
bjauraus charakterio - aš bjauraus 
charakterio, jis mane myli - aš irgi 
save labai myliu.

***
Mielasis, kai mes susituoksime, aš 

dalysiuosi su tavim visomis tavo bė-
domis ir problemomis.

- Bet aš neturiu jokių bėdų ar pro-
blemų.

- Tai aš ir sakau, kai susituoksime.

(Atkelta iš 1 psl.)

Vyresnėlis Eduardas gimė di-
džiajame imperijos mieste lemtin-
gais 1917 - ais, o kiti vaikai jau 
Butėnuose, kur šeima apsistojo su-
grįžusi ir maišto vėtrų niokojamos 
Rusijos į tėvynę. Cecilija dažnai 
prasitardavo, kad matė ir Leni-
ną. Gal matė Leniną ir mokytojas 
A. Pliupelis, bet jam, kaip vyrui, 
rūpėjo ne apie patirtus nuotykius 
pasakoti, bet gauti geresnį darbą, 
uždirbti, kad pavyktų išmokslinti 
vaikus. Butėnuose iš pradžių gy-
veno pas Cecilijos seserį Apoloni-
ją Pakštienę.

Mokytojas ir naujakurys

Mokytojo vietą gauti pavyko. 
Mokytų buvo nedaug, todėl ėmė 
darbuotis. Reikėjo rūpintis ir kiek 
rimtesniu išsilavinimu, kad gautų 
jau Lietuvos švietimo ministerijos 
duotą darbo ,,cenzo“ pažymėji-
mą. 

Darbavosi Kunigiškiuose, po 
to - Pauriškiuose. Šeima kelerius 
metus  gyveno Kunigiškiuose, 
mat ten mokykloje dirbo tėve-
lis, o kuomet  mokytojavo  Pau-
riškiuose, tai  miško keliūtėmis 
kasdien  važinėdavo į darbą. Dar 
ir kurį iš savo vaikų veždavosi. 
Matyt, tikėjosi, kad geresnio už 
tėvą mokytojo jiems nebus. Ypa-
tingai stengėsi, kad vaikučiai pa-
žintų gamtos paslaptis, apylinkes, 
sužinotų kuo daugiau apie tėvynę 
Lietuvą, ją pamiltų ir gerais pi-
liečiais išaugtų. Nusivedęs vai-
kus į mišką, užklausdavo, rodosi, 
paprasto dalyko - kodėl vienas 
kelmas aukštas, o kitas - žemas? 
Ar jau žinote? Tikriausiai ne. O 
mokytojas paaiškintų, kad vienas 
medis kirstas žiemą, o antras - va-
sarą. O kaip sumaniai mokydavo 
įsiminti valstybes ir jų sostines, 
kiek kartų keliavo su mažaisiais 
į tolimesnius miestelius pėsčio-
mis. Kad ir Pauriškių mokinukų 
žygis į Anykščius Puntuko ir kitų 
įdomybių pažiūrėti. Dukra Vitalė 
labai gerai viską įsiminė, mat tuo-
met batelis skausmingai nutrynė 
koją ir labai patiko meduoliai, 

kuriais pavaišino rašytojas Anta-
nas Žukauskas - Vienuolis. Rašy-
tojų mieste ,,odisėja“ nesibaigė 
- ekskursantai sėdo į siauruką ir 
nudundėjo į Uteną. Ten pasistipri-
no arbatinėje, kažkas parvežė iki 
Žaliosios, o nakvojo visas būrelis 
Butėnuose, mažojoje mokytojo 
gryčiutėje, mat eiti namo per klai-
dų mišką buvo ir baugu, ir sunku, 
ir per vėlu. Per pertraukas nepa-
tingėdavo pasportuoti su mokinu-
kais - kartu žaisdavo ,,kvadratą“.

Keli sklypai, taip vadinamos 
,,kolionijos“, liko, kuomet žmo-
nės išsikėlė į viensėdžius - visi 
norėjo nors gabalėlio ,,ulyčioj“, 
mat ten žemė pati geriausia, vieta 
puikiausia. Tik, žinoma, būdavo 
gaišatis, nepatogu, nuo pagrin-
dinio sklypo reikalų atitrūkus, 
keliauti į kaimą ir tuos žemės 
gabalėliu pasirūpinti, kad jis be 
naudos pieva ar dirvonu nekero-
tų. Gal du ar tris tokius sklypelius 
nupirkęs A. Pliupelis ėmė kurti 
savo sodybą - pasistatė ūkinius 
pastatus, susirentė nedidelę trobe-
lę ir joje apsigyveno. Statybos ėjo 
palengva, mat visuomet stigdavo 

pinigų. Betoną naudojo, o trobą 
pasistatė erdvią, dideliais langais, 
tarsi vasarnamį.

Šeimyna

Namuose eglutę puošdavo, steng-
davosi pasikviesti neturtingiausiųjų 

sodiečių vaikus, kuriuos kiek pavai-
šinęs liepdavo ir eglutę puošiančius 
saldainius, obuoliukus nusiraškyti. 
Vyresnieji - Eduardas, Genovaitė, 
Elvyra, Leonas,  jau tarpukariu baigę 
Užpaliuose ir Utenoje gimnazijos kla-
sę, išvažiavo studijuoti į Kauną. Tapo 
korporantais, patriotais, buvo perse-
kiojami sovietų: Leonas pasitraukė į 
Ameriką, o štai Edvardui teko kentėti 
lageriuose.

Merginos taip pat į mokslus kibo. 
Elvyra - biologė, Genovaitė - dantų 
gydytoja, dvi jauniausios - Vitalija ir 
Aldona - tapo mokytojomis. 

Darbą mokykloje lydėjo ir darbas 
ūkyje: ardavo, įvairius darbus dirb-
davo, iki šalnų maudydavosi upėje, 
net žiemą mėgdavo gaivintis praus-
damasis šaltinių vandeniu. Visuome-
nininkas - Vilniui vaduoti ir Šaulių 
sąjungų narys, buvo apdovanotas 
medaliu, namie laikydavo šautuvą, 
kartu su sumanesniais sodiečiais kūrė 
žemės ūkio kooperatyvą, aptvėrė kai-
mo kapines mūro tvora. Buvo blaivus 
ir rimtas vyras. Vengdamas sovietų 
represijų - buvo numatyta, kad bus 
areštuotas, jau 1941 m. pasitraukė į 
Panevėžį ir liko nesuimtas.

Jos tebėra gyvos iš didžiulės šei-
mos. Vitalija senatvės dienas leidžia 
Čekonyse, kaime, kuriame gal keturis 
dešimtmečius uoliai darbavosi moky-
toja. Aldona, Žaliosios aštuonmetėje 
ir Svėdasų vidurinėje vaikus gimto-
sios kalbos mokiusi, daug visuomeni-
nio gėrio sukūrusi, nūnai gyvena tai 
kaime, tai pas dukras Vilniuje...

Dukrų lūpomis pasekta mokytojo 
gyvenimo pasaka

Mokytojo Antano Pliupelio  namas Butėnuose. 

Žydinti jaunystė: Vitalija ir Aldona Pliupelytės. 


