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Ažuožerius keičia bendruomenės projektai

Lina Dapkienė

Spalio 17 dieną, šeštadienį, 
Ažuožeriuose vyko vaikų žai-
dimų aikštelės „Nerūpestinga 
vaikystė“ atidarymo šventė. 

Mažieji smagiai leido laiką, 
mėgaudamiesi smagia perso-
nažų – peliukų Mikio ir Minės 
– draugija, tapyba ant veidu-
kų, čia pat pučiamais ir lanks-
tomais balionais, leidžiamais 
muilo burbulais, o svarbiausia 
– žaidimais naujoje aikštelėje, 
išpuoštoje balionais. 

Bendruomenės pirmininkė Nijolė Pranckevičienė (kairėje) ir Simona Žudienė. 

Už visų projektų įgyvendinimą 
reikia dėkoti Ažuožerių bendruo-
menės pirmininkei Nijolei Pranc-
kevičienei. 

Keliuko nėra, bet jį suniokojo Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Pernai Debeikių seniūnijoje, Romuldavos kaime, sodybą įsigiję menininkai Rima ir Arūnas Bartkai manė, jog didžiausia jų proble-
ma bus atstatyti apgriuvusį namą. 

Tačiau paaiškėjo, jog bėdų yra daug daugiau - atkurti elektros tiekimą ilgai negyventai sodybai kainuos tūkstančius, o žmoniško 
privažiavimo iki jos taip pat nėra. 

Pastarosiomis dienomis lauko keliukas visiškai suniokotas ir Bartkai atkirsti nuo pasaulio.  

Pravažiavus sunkiajai technikai, keliukas lengviesiems automobiliams tapo nebeįveikiamas. Rima ir Arūnas Bartkai, 
Ramuldavos kaime gyvenantys be elektros, dabar nebegali ir išvažiuoti iš namų. 

Nustatytas 
naujas 
susirgimas 
koronavirusu

Iš darbo 
pasitraukė 
Gintaras 
Vaičiūnas

Bijeikių kaime 
žuvis rūkoma 
ant ajerų

Autobusų stoties laukia pokyčiai
Rimantas VANAGAS, rašy-

tojas, gyvenantis Žvejų gatvėje, 
šalia autobusų stoties:

„Mano supratimu, autobusų 
stotis Anykščiuose yra ne vieto-
je.Kituose miestuose autobusų 
stotys būna kažkur miestų pa-
kraščiuose“. 

Varpas. Anykščių Šv.Mato baž-
nyčios šventoriuje spalio 17 dieną, 
šeštadienį, iškastas žalvarinis varpas. 
Archeloginius kasinėjimus čia atliko 
archeologas Gintautas Zabiela. Var-
pą iš duobės iškelti padėjo vietos 
savanoriai. Iš duobės ištraukta tik 
viršutinė varpo dalis, ji sveria maž-
daug 150 kilogramų. Varpas grei-
čiausiai pagamintas 18 amžiuje, ant 
jo puikuojasi dedikacija buvusiam 
Anykščių klebonui Jonui Dominy-
kui  Lopacinskiui. Plačiau - kitame 
laikraščio numeryje.

Pristatymas. Spalio 21 die-
ną 17 val. 30 min. Anykščių L. ir 
S.Didžiulių bibliotekoje vyks susi-
tikimas su kraštotyrininku, muzie-
jininku Raimondu Guobiu. Anykš-
tėnams bus pristatytos R.Guobio 
knygos.

Kalėdos. Anykščių rajono sa-
vivaldybė tęsia pasiruošimą Ka-
lėdoms. Trečiadienį savivaldybės 
vadovai  susitiks su Rokiškio Va-
dovų klubo nariais  bei kalbėsis dėl 
Kalėdų šventinių renginių organi-
zavimo.

Skulptūra. Anykščių Jono Bi-
liūno gimnazija 100-mečio proga 
pasipuošė Tautinės mokyklos ange-
lo skulptūra. Skulptūros autorius -  
Aleksandras Tarabilda. Menininkas 
save laiko biliūniečiu, nes gyvena 
rašytojo  Jono Biliūno dukterėčios 
Anelės Biliūnaitės-Niaurienės so-
dyboje. 

Vėjas. Sekmadienį įsismarka-
vęs vėjas Kurklių seniūnijoje nu-
vertė medį. Ugniagesiai skelbia, 
kad Kurklių I kaime medis užvirto 
ant važiuojamosios kelio dalies ir 
nuo kelio buvo nutemptas, tik jį 
supjausčius grandiniu pjūklu. Si-
noptikai šią savaitę ir toliau žada 
gūsingą vėją.

Donorystė. Anykščių krašto 
gyventojai kviečiami padovanoti 
kraujo spalio 22 dieną, ketvirtadie-
nį, 10.00–17.30 val. Kraujo dono-
rystės akcija vyks Anykščių L. ir S. 
Didžiulių viešojoje bibliotekoje.

Laikraštis. Kitas „Anykštos“ 
numeris išeis spalio 23 d. (penkta-
dienį). 
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spektras

temidės svarstyklės

Nauji ketveri metai konservatorių valdymo – nėra tai, ko dabar reikia mūsų 
krašto žmonėms.

Neleiskime, kad į valdžią grįžtų tie, kurie skaldo, karpo ir verčia emigruoti.
Nenorime abejingumo žmonių bėdoms, Lietuvos dalijimo į geresnius ir pras-

tesnius, į savus ir priešus.
Mums nereikia, kad mūsų vaikai augtų šalyje, kur žmonėms kaip paguoda vėl 

siūlomas lengvai prieinamas alkoholis.
Neduok Dieve šaliai vėl pasinerti į krizę, kurią srėbti teks paprastam žmogui, 

o valdžiai artimi bankai ir stambus verslas tik džiaugsis augančiais pelnais.
Pasitikime Lietuvos žmonių sprendimu. Tikime, kad Jums rūpi, kaip gyven-

site rytoj.
Niekas Jūsų neapsaugos, jei neapsaugosite savęs. Ar balsavote, ar nebalsavote 

anksčiau – ateikite balsuoti šį kartą, kad paskui nereikėtų 4 metus gailėtis.
Ištarkite „ne“ patyčioms, manipuliacijoms ir žmonių rūšiavimui.
Ištarkite „taip“ solidarumui, tarpusavio pagarbai, darbų tęstinumui bei Gero-

vės valstybės siekiui.

APGINKIME SAVE, SAVO ŠEIMĄ IR LIETUVĄ 
NUO KETVERIŲ PRARASTŲ METŲ

Rinkimės aktyvų ir patikimą Seimo narį, kuris telkia bendram tikslui, turi aiškias pažiūras ir dalyvauja rengiant svarbiausius 
valstybės sprendimus.

Politika – tai ne sportas ir ne pramoga. Tai sunkus darbas. Patikėkite jį Tomui, kad mažėtų nelygybė, nuolat didėtų pensija bei 
atsirastų tryliktoji.

Jūsų
Juozas RATAUTAS,
anykštėnas, buvęs Sodros vadovas

ANTRAME RINKIMŲ TURE SPALIO 25 DIENĄ 
BALSUOKITE UŽ TOMĄ TOMILINĄ

politinė reklama. Bus apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. 
Užsak. nr. 957

Vairuotojas. Spalio 16 dieną  apie 
20.00 val. Traupio seniūnijos  Le-

vaniškių kaime vyras (g. 1963 m.), 
neblaivus (nustatytas 2,41 prom. 
girtumas), vairavo neregistruotą, 
be valstybinių numerių motorolerį. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Spalio 17 dieną  apie 
10.15 val., Anykščiuose, Gedimino 

g., rastas vyro (g. 1966 m.) kūnas be 
išorinių smurto žymių. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti. 

Nustatytas naujas susirgimas koronavirusu Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Susirgimas koronavirusu nustatytas Anykščiuose registruotai 
moteriai. Pasak Anykščių rajono vicemero, Ekstremalių situacijų 
valdymo Operacijų vadovo Dainiaus Žiogelio, tikėtina, kad „iš to 
paties židinio“ bus ir dar vienas susirgimas koronavirusu. Abu 
asmenys yra jauni žmonės.

Tačiau D.Žiogelis tikino, kad 
naujieji koronaviruso atvejai su 
Anykščiais siejasi tik gyvenamo-

sios vietos deklaracija. „Jie yra 
kauniečiai, gyvena Kaune. Tik dėl 
deklaruotos gyvenamosios vie-

tos susirgimas priskirtas Anykš-
čiams“, - tvirtino rajono viceme-
ras.   

Priminsime, jog iki šiol Anykš-
čių rajone fiksuota 11 susirgimų 
koronavirusu. 

Lietuvoje patvirtintų ligos atve-
jų skaičius konkretiems žmonėms 
iki pirmadienio, spalio 19-osios, 
buvo 7726. Sergančių žmonių 

skaičius – 4468. Mirusių nuo ko-
ronaviruso žmonių skaičius – 113. 
Užsikrėtusieji koronavirusu, mirę 
dėl kitų priežasčių – 35. Pasvei-
kusių žmonių skaičius – 3110.

Sergamumas koronavirusu 
Anykščių rajone 15 kartų mažes-
nis nei šalies vidurkis. Lietuvoje 
sirgo (ar serga) 1 iš 300 gyvento-
jų, Anykščių rajone -  1 iš 2000. 

Iš darbo pasitraukė Gintaras Vaičiūnas
Darbą Anykščių rajono savivaldybės administracijoje paliko 

civilinės saugos specialistas Gintaras Vaičiūnas.  Jis netrukus 
pradės dirbti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų 
centre (LGGRTC).

G.Vaičiūnas pagal išsilavinimą 
yra istorikas. Jis praėjusio am-
žiaus dešimtajame dešimtmetyje 
yra dirbęs Lietuvos genocido aukų 
muziejaus direktoriumi, buvo pir-
masis šios įstaigos vadovas.

Pokario rezistencijos tyrinė-
jimas iki šiol buvo G.Vaičiūno 

pomėgiu, taigi, jo įsidarbinimas  
LGGRTC bus lyg ir pomėgio pa-
vertimas darbu. 

G.Vaičiūnas tyrinėja XX a. vi-
durio sovietinių represijų ir par-
tizaninės kovos istoriją Anykščių 
krašte. Jis sudarė Anykščių krašto 
partizanų, jų žūties bei įamžinimo 

vietų žinyną-žemėlapį (2014 m.), 
sudarė ir išleido kraštotyros in-
formacinius leidinius „Šimonių-
Ramuldavos girios ir jų apylin-
kių gidas“ (2014 m.) ir „Žuvusių 
Anykščių krašto partizanų žiny-
nas“ (2018 m.).

G.Vaičiūnas, įsidarbinęs LG-
GRTC, neketina persikraustyti į 
Vilnių. „Anykštai“ istorikas sakė, 
jog bent dalį laiko jam bus suteikta 
galimybė dirbti nuotoliniu būdu.

-ANYKŠTA

Gintaras Vaičiūnas netrukus 
pradės dirbti Lietuvos gyven-
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimų centre.

Anykštėnas triumfavo džiazo talentų konkurse Robertas aLekSiejūnaS
robertas.a@anyksta.lt

Spalio 18 dieną Lietuvos rusų dramos teatre išdalyti 15-ojo 
„Vilnius Jazz Young Power“ jaunųjų džiazo talentų konkur-
so apdovanojimai. Didysis prizas – asociacijos AGATA piniginė 
1000 eurų premija ir teisė įrašyti kūrinį A.Zujaus vadovaujamoje 
„MAMA Sudios“ Vilniuje  šiemet atiteko kvartetui „Juzt“, kuria-
me  bosine gitara groja anykštėnas Vainius Indriūnas.

Konkurso nugalėtojus rinko ne 
tik profesionali vertinimo komisi-
ja, bet ir publika - abiejų  nuomo-
nė šiuo klausimu visiškai sutapo. 
„Juzt“ taip pat apdovanotas ir už 
geriausią originalią kompoziciją.

„Vilnius Jazz Young Power“ 

yra vienintelis šalyje džiazo kon-
kursas, kurio dalyviai atlieka ne 
tik privalomus džiazo standartus 
atitinkančius kūrinius, bet ir savo 
originalias kompozicijas. 

Įvairių mokyklų studentus suvie-
nijęs kvartetas „Juzt“ gyvuoja tik 

pusantrų metų, bet pernai jau tapo 
Menų fabriko „Loftas“ jaunų grupių 
konkurso „Novus’19“ nugalėtoju. 

V.Indriūnas yra trijų muzikos 
grupių muzikantas - jis bosine gi-
tara groja kolektyvuose „John's 
Shower Band“, „Castor Stetson“ ir 
„Juzt“. Visus šiuos kolektyvus mu-
zikiniuose konkursuose lydi neįti-
kėtina sėkmė. Šiemet V.Indriūnas 
su grupe „John's Shower Band“ 
jaunųjų muzikantų konkurse „Ga-
ražas“ iškovojo pirmąją vietą. Per-
nai „Juzt“ menų fabriko „Loftas“ 
konkurse „Novus“ pelnė pirmąją,  

o „John's Shower Band“ - antrąją 
vietas. „Laimėjimai man įrodo, 
kad tai, ką darau, yra ne veltui bei 
padeda judėti pirmyn. Labai džiu-
gu, kad taip sekasi. Žinoma, truputį 
ir pasisotina tas muzikanto „ego“, 
bet tikiuosi, kad „žvaigždžių liga“ 
dar nesergu“, - kalbėdamasis po 
šio apdovanojimo su ,,Anykšta" 
juokavo muzikantas.

Naujausią „Anykštos“ redakci-
jos leidžiamo žurnalo „Aukštaitiš-
kas formatas“ viršelį šį rudenį ne-
atitiktinai taip pat puošia V.Indrino 
nuotrauka. 

Atostogos. Sveikatos apsaugos 
ministras Aurelijus Veryga sako, kad 
siekiant mažinti koronaviruso pliti-
mą svarstoma savaite ilginti moks-
leivių rudens atostogas. „Artėjant 
moksleivių atostogoms, šiandien 
kaip tik buvo diskutuojama galimy-
bė tas atostogas turėti ne savaitės, 
o dviejų, ir turėti tam tikrą pauzę 
ugdymo sistemoje“, – žurnalistams 
pirmadienį sakė A. Veryga. Jo tei-
gimu, ši idėja iškelta pirmadienį per 
Vyriausybės COVID-19 valdymo 
komiteto posėdį. „Tai yra idėja, kuri 
dar nėra patvirtinta, bet tokia buvo 
iškelta COVID-19 komitete“, – tei-
gė sveikatos apsaugos ministras. Jis 
teigė manantis, kad tokia priemone 
būtų galima tikėtis „pokyčio į po-
zityviąją pusę“, tačiau tik tuo atve-
ju, jeigu bus pasitelkiamos ir kitos 
priemonės. Viena jų – renginių ir 
kiti apribojimai, kur moksleiviai ne-
sibūriuotų. Rudens atostogos moks-
leiviams turėtų prasidėti pirmadienį, 
spalio 26 dieną, grįžti į mokyklas – 
lapkričio 3-iąją.

Skaičius. Patvirtintų koronaviru-
sinės infekcijos COVID-19 atvejų 
bendras skaičius pasaulyje viršijo 40 
mln., anksti pirmadienį paskelbė šią 
statistiką renkantis Čikagoje įsikū-
ręs Johnso Hopkinso universitetas. 
Tikėtina, kad tikrasis COVID-19 
atvejų skaičius visame pasaulyje 
yra gerokai didesnis, nes testavimo 
pajėgumai nėra vienodi, daugeliui 
užsikrėtusiųjų nepasireiškia jokie 
simptomai, o kai kurios vyriausybės 
neatsklendžia tikrosios sergamu-
mo statistikos. Lig šiol iš viso buvo 
pranešta apie daugiau nei 1,1 mln. 
patvirtintų mirties nuo koronaviruso 
atvejų. JAV, Brazilijoje ir Indijoje 
šiuo metu fiksuojama daugiausiai 
užsikrėtimo atvejų, nors pastarosio-
mis savaitėmis infekuotųjų skaičiaus 
augimą labiausiai lėmė Europoje su-
intensyvėjęs protrūkis.

Skolinasi. „Nasdaq“ Vilniaus bir-
žoje pirmadienį įvykusiame penkerių 
su puse metų trukmės Vyriausybės 
vertybinių popierių (VVP) emisi-
jos, iki kurios išpirkimo liko 1919 
dienų, papildymo aukcione obliga-
cijų išplatinta 50 mln. eurų, vidutinė 
palūkanų norma buvo minus 0,102 
procento. Ši VVP emisija pradėta 
platinti liepos 20 dieną, jos papil-
dymo aukcione rugpjūčio 17 dieną 
obligacijų išplatinta už 25 mln. eurų, 
vidutinės palūkanos buvo 0,008 
procento. Po pirmadienio aukciono 
bendras emisijos nominalus dydis 
pasiekė 125 mln. eurų. Aukcione 
pasiūlyta mažiausia palūkanų norma 
buvo minus 0,155 proc., patvirtinta 
didžiausia – minus 0,08 proc. Šiai 
emisijai nustatytas nulinis atkarpos 
dydis. VVP paklausa aukcione siekė 
157,95 mln. eurų, iš jų 154,45 mln. 
eurų sudarė konkurenciniai pasiūly-
mai. Ši VVP emisija bus išperkama 
2026 metų sausio 22 dieną.

Uostas. Tarptautinio oro susisie-
kimo keleivių srautai gali atsigauti 
tik 2024 metais, prognozuoja Ry-
gos oro uosto vadovė Laila Odinia. 
L. Odinia pabrėžė, kad pandemijos 
sąlygomis Rygos oro uostas pradėjo 
daugiau investuoti į krovinių gabeni-
mą ir verslo aviaciją, kad pritrauktų 
naujų vežėjų bei padidintų apyvar-
tą. Kartu ji pripažino, kad krovinių 
gabenimo dalis bendroje oro uosto 
apyvartoje yra nedidelė – maždaug 
8 proc., todėl krovinių gabenimo ap-
imčių didinimas keleivių netekties 
nekompensuoja.

-BnS
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DIRBU SAU

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

Bijeikių kaime žuvis rūkoma ant ajerų Robertas aLekSiejūnaS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių seniūnijos Bijeikių kaime, Rubikių ir Dusyno ežero sankirtoje, įsikūrusios sodybos 
„Žvejo sapnas“  kieme gan dažnai pakvimpa rūkyta žuvimi. Sodybos šeimininkas Algis Kalinka 
pasakojo, kad ji čia rūkoma pagal ypatingą receptūrą.

Kaimo turizmo sodybų Anykš-
čių rajone yra kelios dešimtys, 
tad jų savininkai ieško pačių 
įvairiausių būdų, kaip nustebinti 
lankytojus. Sodyboje „Žvejo sa-
pnas“ žuvis rūkoma senu aukš-
taitišku būdu – ant ajerų.

A.Kalinka pasakojo, kad pats 
yra žvejys, todėl jei ežere užkim-
ba kokia žuvis, jos tikrai atgal 
jau nebepaleidžia, tačiau norint 
pasiūlyti didesnį rūkytos žuvies 
kiekį, ją tenka pirkti.“

„Perkame žuvį iš latvių, kurie 
jas augina tvenkiniuose. Žuvų 
auginimo srityje jie labai pažen-
gę, jų užauginta žuvis tikrai labai 
kokybiška. Bandėme žuvį rūky-
mui pirkti iš lenkų, tačiau ten ko-
kybė jau prastesnė“, - pasakojo 
A.Kalinka.

Dažniausiai sodyboje „Žvejo 
sapnas“ rūkomi karšiai, taip pat 
lynai. Išrūkyta žuvis vežama į 
Uteną ir ten parduodama. Preky-
ba vyksta iš išskirtinai atrodančio 
autobusiuko.

„Paprašiau, kad autobusiuką 
meniškai apipavidalintų daili-
ninkas Alvydas Latėnas. Jis ant 
transporto priemonės nupiešė žu-
vis“, - sakė A.Kalinka.

Pasiteiravus, kodėl prekyba 
rūkyta žuvimi vyksta ne Anykš-
čiuose, o kaimyniniame mieste, 
A.Kalinka dėstė, kad Utenoje 
pirkėjų srautas didesnis.

„Praleidome net „Obuolinių“ 
šventę. Nors pažįstamas pasa-
kojo, kad prie pardavėjų žuvimi 
driekėsi eilė“, - sakė A.Kalinka.

Grįždamas prie pačios žuvies 

rūkymo technologijos, A.Kalinka 
akcentavo vieną dalyką - kuomet 
rūkoma žuvis, jis niekuomet ne-
daro jos išklotinės.

„Žuvies nugaroje - visas sko-
nis, sultingumas. Mes tokiu būdu 
ir su tėvuku žuvį rūkydavome“, - 
dėstė pašnekovas.

Per vieną rūkymą „Žvejo sapno“ 
sodyboje ant ajerų išrūkoma 15 - 
30 žuvų. Pasak A.Kalinkos, ajeraI 
žuviai suteikia savotišką skonį.

Kol kas plėsti žuvies rūkymo 
pajėgumus A.Kalinka sakė ne-
planuojantis.

„Labai daug neaiškumų.Teko 
girdėti kalbas, kad nuo spalio 15 
dienos Lietuvoje  dėl koronavi-
ruso pandemijos gali būti įvestas 
karantinas. Esame tokioje neži-
nomybėje“, - kalbėjo A.Kalinka.

Sodybos „Žvejo sapnas“ šeimininkas Algis Kalinka sakė, kad rūkant žuvį ajerai jai suteikia ypa-
tingą skonį.

Prekyba rūkyta žuvimi vyksta iš tokio autobusiuko, kurį meniš-
kai apipavidalino dailininkas Alvydas Latėnas.

Beje, užsisakyti sodyboje 
„Žvejo sapnas“ rūkytos žuvies 
galima ir internetu, per tinklapį 
kaimasinamus.lt  Skelbiama, kad 
užsakytą didesnį produkcijos 
kiekį šeimininkai pristato į nori-
mą vietą.

Sodybos „Žvejo sapnas“ šei-
mininkas A.Kalinka prisipažino, 
kad šią vasarą jo sodyboje, kuri 
svečius priima jau 18 metų, kli-

entų netrūko.
„Svečių buvo labai gausiai. 

Dėl koronaviruso pandemijos 
žmonės nevažiavo atostogauti 
į užsienį ir rinkosi poilsį Lietu-
voje. Vasara poilsiautojams buvo 
palanki - negali skųstis nei jie, 
nei mes“, - kalbėjo A.Kalinka, 
jau kurį laiką į Bijeikių kaimą 
svečius viliojantis išskirtine rū-
kyta žuvimi.

komentarai Autobusų stoties laukia pokyčiai
Anykščių rajono savivaldybė susirūpino miesto autobusų stoti-

mi, kurią iki 2039 metų yra išnuomojusi UAB „Autovelda“. Savi-
valdybės vadovai nuomininkui priekaištauja, kad autobusų stotis 
yra apleista, netvarkoma, todėl gadina miesto veidą. Nuominin-
kui taip pat pasiūlyta autobusų stotį perduoti Anykščių rajono 
savivaldybės žinion.

„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, kaip, jų akimis, šiandien at-
rodo miesto autobusų stotis, bei klausė, kokiais keliais reikėtų 
spręsti jos sutvarkymo klausimą.

Kitos galimybės 
nebuvo

Alvydas GERVINSKAS, bu-
vęs Anykščių rajono meras:

- Autobusų stotis, dar iki man 
tampant Anykščių rajono meru, 
buvo išnuomota UAB „Autovel-
da“.Tuo metu savivaldybės biu-
džetas buvo labai mažas, slėgė 
didelės buvusių savivaldybės va-
dovų paliktos skolos, o autobusų 

stotis buvo griūvanti, iš tikrųjų 
baisi, jeigu pamenate. Nebuvo ki-
tos galimybės ją atstatyti. UAB 
„Autovelda“ ją suremontavo, at-
statė praktiškai naują stotį. Kad ji 
tai galėtų padaryti, savivaldybės 
specialistų buvo paruoštos tokios 
sutartys, kad per autobusų stoties 
nuomą kompensuojasi patirtos re-
monto išlaidos. 

Dabar miesto autobusų stotį rei-
kia remontuoti, o kodėl jos nesu-
tvarko dabartiniai jos savininkai, 
negaliu atsakyti į šį klausimą. Man 
atrodo, kad tam nereikia ir didelių 
investicijų - pastato sienas reikėtų 
nušveisti, perdažyti, ir stotis vėl 
gražiai atrodytų.

Manau, kad jei savivaldybė 
mato, kad būtų geriau miesto au-
tobusų stotį perimti savo žinion 
nei priversti esamą nuomininką 
sutvarkyti ją, nemanau, kad blogas 
sprendimas būtų su UAB „Auto-

velda“ nutraukti nuomos sutartį.
Aš nepamenu, kas buvo rašyta 

toje sutartyje, kuri buvo pasirašy-
ta prieš 15 ar net daugiau metų su 
UAB „Autovelda“, bet, žinoma, 
dabartinis miesto autobusų stoties 
vaizdas man nepatinka.

Autobusų stotis 
stovi ne vietoje

Rimantas VANAGAS, rašy-
tojas, gyvenantis Žvejų gatvėje, 
šalia autobusų stoties:

- Atsimenu tuos laikus, kai daly-
vavau šventėje, kuomet buvo ati-
daroma suremontuota miesto auto-
busų stotis. Tada mums atrodė, kad 
ji sutvarkyta moderniai. Tai buvo 
prieš kokius 15 metų. Tada, pame-
nu, sakiau: „Kaip gražiai sutvarky-
ta šita vieta ir tai galbūt pavyzdys 
toliau gerinti mūsų aplinką“, turė-

damas galvoje Žvejų gatvę.
Dabar miesto stotis nebeatitin-

ka šių dienų reikalavimų. Ji kukli. 
Matau, kaip kiekvieną dieną į ją 
įvažiuoja ir išvažiuoja autobusai. 
Ten baisiai nepatogu, vairuotojai 
turi daryti staigius posūkius, jie 
trukdo eismui.

Mano supratimu, autobusų stotis 
Anykščiuose yra ne vietoje. Kituo-
se miestuose autobusų stotys būna 
kažkur miestų pakraščiuose. 

Manau, kad dabartinėje vieto-
je neverta statyti naujos autobusų 
stoties.Girdėjau, kad šioje vietoje 
siūloma statyti prekybos centrą.

Akivaizdžiai 
korupcinė 
sutartis

Vygantas ŠLIŽYS, Anykščių 
rajono tarybos narys (Lietuvos 

valstiečių ir žaliųjų sąjunga):

- Kažkada buvo padaryta visiška 
nesąmonė. Tai yra korupcinis klau-
simas - 100 procentų.

Sunkiai suvokiama, kad galima 
sudaryti su miesto autobusų stoties 
nuomininku sutartį 30-čiai ir dau-
giau metų, kai maksimalus remon-
to nusidėvėjimas skaičiuojamas 
15-kai metų. Po 15 metų praktiškai 
viskas nusidėvi, ir visiškai lieka 
neaišku, kas stotį prižiūrės likusį 
laiką. Vienu žodžiu, pilna nesąmo-
nių pridaryta dėl miesto autobusų 
stoties nuomos.

Manau, kad savivaldybės vado-
vai dabar pagal autobusų stoties 
nuomos sutartį iš UAB „Autovel-
da“ nelabai ko gali reikalauti.

Galvoju, kad noras miesto auto-
busų stotį perimti Anykščių rajono 
savivaldybės žinion yra geras, nes 
anksčiau ar vėliau tai reikės pada-
ryti. O dabar tik prarandame laiką, 
galimybę miesto autobusų stotį 
susitvarkyti, pavyzdžiui, gaunant 
kažkokią europinę paramą.

Tą klausimą reikia spręsti iš es-
mės, o dėl to, kas tokią autobusų 
stoties nuomos sutartį pasirašė, rei-
kėtų atlikti tyrimą, nes tai akivaiz-
džiai korupcinė sutartis.

-ANYKŠTA
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Melioracija – vienas iš valstybės prioritetų 
Melioracija – viena aktu-

aliausių temų mūsų šalies 
žemdirbiams. Pagrindinė 
žemės ūkio gamyba vyksta 
melioruotoje žemėje ir jos 
efektyvumą lemia suregu-
liuotas dirvos vandens re-
žimas – drenažas. Bendras 
sausinamas žemės plotas 
Lietuvoje siekia apie 3 mln. 
ha. Melioruotose žemėse 
įrengta 63 tūkst. km įvai-
rios paskirties griovių, per 
1,6 mln. km drenažo linijų, 
68,14 tūkst. hidrotechnikos 
statinių, 736,2 tūkst. drena-
žo įrenginių, 88 sausinimo ar 
drėkinimo siurblinės, 492,6 
km apsauginių pylimų, per 
16 tūkst. km kelių, 358 tven-
kiniai. 

Drenažo ir kitų melioracijos statinių nusidėvėjimas siekia 
daugiau nei 70 proc., tad investicijos į melioracijos sistemą 
yra būtinos. 

etaplius.lt nuotr.

„Šio milžiniško turto vertė 
viršija 2 mlrd. eurų. Drenažas ir 
kiti melioracijos statiniai žemės 
ūkiui tarnauja beveik 50 metų, 
o šiandien jo nusidėvėjimas kai 
kur siekia daugiau nei 70 proc. 
Dėl šios priežasties ūkininkai 
nuolat susiduria su įvairiais 
nesklandumais, tad investici-
jos į melioracijos sistemą yra 
būtinos. Ministro A. Palionio 
nuomone, melioracijos grioviai 
yra valstybės turtas ir ji priva-
lo juo pasirūpinti. „Valstybės 
tikslas yra sutvarkyti melio-
racijos griovius, inžinerinius 
įrenginius ir perduoti dalį turto 
žemių savininkams“, – teigia 
žemės ūkio ministras Andrius 
Palionis.

„Žemių savininkai neturi at-
sakyti už turtą, kurio valstybė 

šitiek metų neprižiūrėjo. Tik 
tuomet, kai valstybė sutvarkys 
melioracijos griovius bei įren-
ginius, bus galima perduoti juos 
žemių savininkams ir reikalauti 
jį prižiūrėti“, - sako žemės ūkio 
ministras.

Melioracijos finansavimas 
išaugo

Daugelį metų iš valstybės biu-
džeto valstybei priklausančių 
melioracijos statinių rekons-
travimo darbams lėšų nebuvo 
skiriama iš viso. Pastaraisiais 
metais sausinimo sistemoms 
įrengti ir rekonstruoti skiriamos 
vis didesnės lėšos. 2019 m. tam 
skirta beveik 52 mln. Eur, šiemet 
– 47,123 mln. Eur, dar 17 mln. 
Eur planuoja skirti Aplinkos bei 
Finansų ministerijos. Šiemet 
melioracijai numatyta suma – 
daugiau nei 60 mln. Eur – bus 
didžiausia per 25 metus.

Taigi šiemet melioracijai 

19,169 mln. Eur skirta iš vals-
tybės biudžeto lėšų, valstybės 
investicijų programos lėšų – 
daugiau kaip 11 mln. Eur,  iš Lie-
tuvos kaimo plėtros 2014–2020 
m. programos lėšų – 14,132 mln. 
Eur, iš  Europos Sąjungos Soli-
darumo fondo šiemet  Lietuvai 
skirta daugiau kaip 3 mln. Eur 
(2019 m. skirta 13,74 mln. Eur.), 
dotacija valstybei nuosavybės 
teise priklausančiai pažeistai 
melioracijos infrastruktūrai at-
kurti, organizuojant melioraci-
jos sistemų ir statinių remonto 
ir (ar) rekonstravimo darbus bei 
prevencinėms priemonėms tai-
kyti savivaldybėse, kuriose 2017 
m. nuo ilgalaikių liūčių nukentė-
jo pasėlių plotai.

Svarstant 2020 m. biudžetą že-
mės ūkio ministrui A. Palioniui 
pavyko išsiderėti papildomus 
8,2 mln. Eur melioracijos inži-
nerinių statinių rekonstravimo 
darbams finansuoti. Žemės ūkio 
ministerija ilgai svarstė, kaip 

elgtis: ar dalyti, kaip kažkada 
anksčiau, kiekvienai savivaldy-
bei po truputį, ar imti ir tvarkyti 
melioracijos sistemas iš esmės. 
„Kadangi Lietuvoje turime ke-
turių upių baseinus,  pasitarę su 
melioratoriais atrankos kriteriju-
mi pasirinkome didžiausią Ne-
muno baseiną, kuris yra ir pro-
blemiškiausia vieta, patenkanti į 
didžiausių potvynių rizikos grės-
mės žemėlapį. Darbus pradėsi-
me Šilutės, Pagėgių, Jurbarko 
ir Tauragės rajono savivaldybė-
se, – vardija ministras. – Mums 
teks daug bendradarbiauti ir su 
Aplinkos ministerija, nes darbai 
apims ne tik melioracijos grio-
vius, bet ir sureguliuotus upe-
lius. Miškuose yra daug kanalų, 
reikia derinti su miškininkystės 
specialistais, kadangi tai jau ne 
priežiūros darbai, o rekonstruk-
cija. Jei derinimo darbai su su-
interesuotomis institucijomis 
užtruks, iškils rizika dėl pinigų 
panaudojimo 2020 metais, nes 
valstybės biudžeto lėšos į kitus 
metus nepersikelia. Tikimės, kad 
visi darbai bus atlikti laiku.“ 

Siekiant skatinti ekonomiką ir 
mažinti koronaviruso (COVID-
19) plitimo sukeltas pasekmes 
žemės ūkiui,  melioracijos sta-
tinių remontui (melioracijos sis-
temų avariniams gedimams) ir 
priežiūrai papildomai skirta 7,5 
mln. Eur. 

Ateities ekonomikos DNR

Šiuo metu rengiama Ateities 
ekonomikos DNR plano įgyven-
dinimo koncepcija Reguliuo-
jamasis drenažas: melioracijos 
infrastruktūros rekonstravimas ir 
išmaniosios melioracijos pritai-
kymas sausringiems periodams 
(dotacijos valstybės ir priva-

čių sklypų savininkams). Šiai 
priemonei skirta 10 mln. Eur. 
Šio veiksmo tikslas – didinti 
žemės ūkio sektoriaus atspa-
rumą, keičiantis klimato sąly-
goms, užtikrinti tvarią maisto 
tiekimo grandinę ir didinti der-
lingumą. Pasklidoji žemės ūkio 
tarša – intensyvaus ūkininka-
vimo pasekmė, daranti poveikį 
ežerų ir  upelių vandens ko-
kybei. Teršalų pašalinimas iš 
paviršinių vandens telkinių – 
daug kainuojančios priemonės, 
efektyviau teršalus sulaikyti jų 
susidarymo vietoje.

„Ūkine prasme patraukliau-
sia priemonė – reguliuojamo-
jo drenažo įrengimas. Pavyko 
susitarti su Aplinkos ministeri-
ja skirti 7 mln. Eur iš klimato 
kaitos fondo programos, kad 
nuo šių metų  būtų remiama 
išmanioji melioracijos sistema 
– reguliuojamojo drenažo, dre-
nažo nuotėkio valdymo siste-
mų diegimas rekonstruojamose 
melioracijos sistemose“, – aiš-
kina  ministras. Tokiu būdu že-
mės ūkis labiau prisidėtų prie 
klimato kaitos  – su vandeniu 
nenuplauktų trąšos ir sausros 
metu ilgiau išsilaikytų drėgmė, 
didėtų žemės ūkio kultūrų 
derlingumas. Planuojama šias 
sistemas diegti sutvarkytuose 
grioviuose. Darbus numatoma 
atlikti 2021 m.

Užsak. nr. 943

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.)

Ką manote apie vamzdžius 
prie upės?

Skaitytojai dalijasi nuotraukomis, kuriose matyti į Šventosios upę 
nutiesti vamzdžiai, ir teigia, kad tokie vaizdai jiems kelia nerimą.

Kaip Jūs reaguojate į tokius vaizdus? Kaip manote, ar dėl to gali 
būti teršiama Šventosios upė? Ar į tai reaguoja aplinkosaugininkai?

Jarunda: „Tai tik dabar pa-
stebėjote vamzdžius prie Šven-
tosios? Pilna tų vamzdžių vamz-
delių, gal jau kokie 20-30 metų. 
Ir į kitas upes, upelius, ežerus, 
melioracijos griovius pilna pri-
vedžiota visur panašių vamzdžių 
ar šlangų, kuriais teka visokia 
bjaurastis. O kiek tokių pažei-
dėjų nubausta? Gal tik koks 
vienas kitas. O kas suskaičiuos, 
sutikrins, kiek visokių vamzdžių 
po žeme yra nutiesę kaimų gy-

Šią nuotrauką „Anykštai“ 
atsiuntė anykštėnė Audro-
nė Berezauskienė, kuomet 
„Anykšta“ skaitytojams už-
davė klausimą, kas juos mūsų 
mieste labiausiai erzina.

venviečių ir miestelių žmonės, 
kurie savo kaką iš tualetų leidžia 
visur, kur pakliūva?"

Jadze iš Svedasu: „Mestie-
čiam vis blagai, tai upe teršema, 
tai žuvų mažai. Surada kažna kas 
vamzdžius ir nufatagrafava. Ir 
diskusiju laikraštys paskelbe. Je 
mana pažystami tai nygdi jakiu 
kanalizaciju ir tualetų nevala, gal 
irgi kur tas srutas išlaidžia. Tik 
aplink jakiu vamzdynu nesmata, 
gal pa žemem pakasti. Ir niekas 
jakia triukšma nekelia, visi zga-
daj gyvenam kaip susiedai.“

Skaitliukas: „Ale jūs visi 
užuomaršas ar kokie apkiautę. 
Taigi dar nesenai visi rėkė koks 
blogas vandenų direktorius, nes 
kainas už šaltų vandenį padidi-

no, kurioms rajono valdžia ne-
prieštaravo. Nu paskui teisingas 
mero pavaduotojas jį pakeitė 
savo partijos atstovu, ir dabar 
jau gerai bendrovė dirba. Žmo-
nės skaičiuoja ir kol upės vanduo 
nemokamas - mėlinu vamzdžiu, 
be skaitliuko pumpuos savo bui-
tiniams reikalams naudoti iš upės 
gėlą vandenį, o juodu palais at-
gal panaudotų. Neraikės mokėti 
„Anykščių vandenims“ didelių 
pinigų nei už vandenį, nei už 
nuotekas, kurios vis tiek niekur 
kitur nenuteka, kaip upen.“

Žiurekite Zalioji Byla per TV:  
„Per tris metus Profkės balą pri-
šiko :-) O direktorius sako: „Mes 
nekalti - čia sistema tokia...“

Gerbiamasis Sergejau, 
šiandien sužinojau, kad atsisakėtė dalyvauti visuose de-

batuose, mus abu, kandidatus į Seimą Anykščių rajone, 
kvietė Laisvės TV, iniciatyva „Žinau, ką renku“. Trečia-
dienį vyks Deltuvos šiaurinės apygardos debatai LRT stu-
dijoje. Jūsų pasirinkimas nedalyvauti debatuose yra labai 
blogas pavyzdys, ypač jaunam rinkėjui, kurio paramą taip 
siekiate užsitikrinti. Rinkėjai tikrai nesupras tokio jūsų 
pasirinkimo. Viliuosi, kad pamatysiu Jus debatuose LRT 
studijoje trečiadienį.

Su pagarba
Tomas TOMILINAS

politinė reklama. Bus apmokėta 
iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užsak. 
nr. 957
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Norite apsaugoti savo namus šiomis sąlygo-
mis ir gauti dovanų? Kviečiame darbo metu 
pasitarti telefonu su ERGO padalinio Anykščių 
mieste atstovu/-e tel. 8 381 50773. 
Mūsų adresas J. Biliūno g. 5, Anykščiai.

Trys didžiausios grėsmės namams: kaip nuo jų apsisaugoti?
Nors namuose jaučiamės saugiai, nė vieni namai nėra 

visiškai apsaugoti nuo nelaimių ir gamtos stichijų. 
Draudimo bendrovės ERGO Lietuvoje duomenimis, dau-
giausiai nuostolių namuose šalies gyventojai patiria dėl 
užliejimo vandeniu, gaisrų ir gamtos jėgų – nuo metų 
pradžios jie siekė daugiau kaip 3 mln. eurų. Laimei, da-
lis nukentėjusiųjų savo turtą draudžia ir jų patirtos ža-
los būna atlyginamos, tačiau maždaug trys ketvirtadaliai 
butų savininkų ir apie pusė individualių namų šeimininkų 
Lietuvoje savo turto saugumu dar nėra pasirūpinę. Jiems 
ERGO turi specialų pasiūlymą.

Šią vasarą ypač daug 
nuostolių pridarė audros

„Dažnas apie namams ir jame 
esančiam turtui kylančias grės-
mes nesusimąsto tol, kol pats su 
jomis nesusiduria. Tačiau nelai-
mė gali užklupti labai netikėtai ir 
pridaryti itin didelių nuostolių. To 
pavyzdys – šiemet birželį praū-
žusios audros, kurių metu nu-
kentėjo neįprastai daug gyvento-
jų. Stiprus vėjas ant namų vertė 
medžius, plėšė stogus, apgadi-
no kitas konstrukcijas, lietaus 
vanduo liejo patalpas, o kruša 
daužė namų langus, niokojo 

šiltnamius ir pavėsines“, – sako 
ERGO Privačių klientų draudimo 
skyriaus vadovė Aušra Jusė. 

Visgi pastebima, kad dar daž-
niau audra gyventojus palieka ne 
su apgadintu stogu ar išdaužtais 
langais, bet su sugadintais elek-
tros prietaisais. Esant prastoms 
oro sąlygoms, namuose kyla 
elektros įtampos svyravimai, 
kurių pasekmės – kelis tūkstan-
čius eurų siekiantys nuostoliai. 
Gyventojai draudimo bendrovei 
praneša, kad namuose dingus 
elektrai sugenda tuo metu nau-
doti elektros prietaisai. Šiemet 
gautas ne vienas pranešimas 

apie nepataisomai sugedusį iš-
manųjį televizorių, sugedusias 
elektrines virykles, šaldytuvus. 
Vienam gyventojui po naktį kilu-
sios audros nebeveikė nė vienas 
virtuvėje esantis elektros prietai-
sas, kitam dėl įtampos svyravimų 
trūko šildymo katilas ir sprogo 
vamzdžiai. 

Anot A. Jusės, pagal namams ir 
jų turtui padaromų nuostolių dydį 
gamtos stichijas lenkia tik ugnies 
ir užliejimo vandeniu padarytos 
žalos.

„Ugnis per praėjusius ir šiuos 
metus gyventojams atnešė dau-
giau kaip 1 mln. eurų nuostolių. 
Gaisro sukeltos žalos, lyginant 
su kitomis rizikomis, paprastai 
būna didžiausios – ugnis neretai 
pasiglemžia visą žmonių turtą. 
Dažniausiai gaisrai namuose kyla 
dėl netvarkingos elektros insta-
liacijos arba neatsargaus elek-
tros prietaisų naudojimo, o pra-
sidėjus šildymo sezonui – ir dėl 
netvarkingų kaminų nuosavuose 
namuose“, – sako A. Jusė.

Trūkę vamzdžiai – ne juokas

Visgi dažniausiai nuostolių gy-
ventojai patiria dėl iš pažiūros 
visai ne tokios ir grėsmingos 
nelaimės – prakiurusio ar trūku-
sio vamzdžio, skalbimo mašinos 
žarnelės ar kitų santechninių ge-
dimų. Dėl namų užliejimo vande-
niu per praėjusius ir šiuos metus 
ERGO klientai patyrė beveik 1,3 
mln. eurų nuostolių. 

„Namuose ar kaimynų bute trū-
kęs vamzdis gali užlieti ir apga-
dinti sienas, grindis, lubas, būsto 
apdailą, baldus ir buitinę tech-
niką. Tokių nuostolių nebūtinai 
pavyksta išvengti net ir tinkamai 
prižiūrint savo namų santechninę 
sistemą. Nelaimė visuomet gali 
įvykti pas aukščiau gyvenančius 
kaimynus. Be abejo, gyvento-
jai turėtų būti budrūs, pasikeisti 

senus surūdijusius vamzdžius, 
neignoruoti net ir, atrodytų, ne-
stipriai iš prakiurusio vamzdžio 
ar žarnelės tekančio vandens. 
Norint nepriklausyti vien nuo liki-
mo, svarbu savo turtą ir apdraus-
ti“, – sako A. Jusė.

Vandens žalos ne tik itin dažnos, 
bet ir sudėtingos – jų sukeliami 
nuostoliai neretai siekia ir kelias-
dešimt tūkstančių eurų. ERGO 
šiemet fiksavo vandentiekio ava-
riją, kai trūkus vamzdžiui buvo ne 
tik sulietos gyvenamosios patal-
pos, bet ir įgriuvo grindys, o ben-
dri kliento patirti nuostoliai siekė 
30 tūkst. eurų. Kitas dažnas atve-
jis – kaimynų užliejimas, kurio 
metu nukenčia ne tik aukštu že-
miau esantis būtas, bet ir visi likę 
kaimynai iki pat pirmojo aukšto.

Draudžiant namus – dovanų 
papildomas draudimas

Norint apdrausti savo namus, 
šiuo metu tai padaryti galima dar 
palankesnėmis sąlygomis, nes 
visiems savo būstą nuo spalio 
15 d. iki 2021 metų vasario 1 
d. draudžiantiems gyventojams 
ERGO turi specialų pasiūlymą. 
Šiuo laikotarpiu sudarant meti-
nes namų turto draudimo sutar-
tis, suteikiamos dvigubai dides-
nės draudimo sumos su įtampų 
svyravimais, vidiniais gedimais ir 
dviračių vagystėmis susijusioms 
rizikoms. Nuostoliai dėl įtampų 
svyravimo (pavyzdžiui, dėl žaibo 
iškrovos sugedus elektros prie-
taisams) nuo šiol apdraudžiami 
12 tūkst. eurų suma, nuostoliai 
dėl namuose esančių prietaisų ir 

įrangos gedimo – 20 tūkst. eurų, 
o nuostoliai, susiję su dviračio, 
vaikiško ar neįgaliojo vežimėlio 
vagyste ar apgadinimu už namų 
ribų – 6 tūkst. eurų.

Be to, namų turto draudimo 
sutartis sudarantiems gyvento-
jams ERGO dovanoja vieną iš 
keturių papildomų rizikų draudi-
mų. Kiekvienas besidraudžiantis 
gali pasirinkti jam aktualiausią 
dovaną. Pirmoji iš jų – pagalbos 
namuose draudimas 550 eurų 
sumai. Ši paslauga leidžia gauti 
skubią pagalbą namuose įvy-
kus nelaimei, pavyzdžiui, trūkus 
vamzdžiui, per audrą išdužus 
langams ar kitais panašiais atve-
jais, kai būtina skubiai pašalinti 
nelaimės padarinius ir užtikrinti 
namų saugumą. Antroji dovana, 
kurią gali rinktis gyventojai – 
galimybę papildomai apdrausti 
savo naminius gyvūnus nuo at-
sitrenkimo į transporto priemonę 
visoje Lietuvoje bei namų terito-
rijoje užklupusių gamtos jėgų, 
ugnies ar vagystės iš patalpų.  

Draudžiantys turtą taip pat gali 
rinktis studento daiktų draudi-
mą 1,5 tūkst. eurų suma. Šis 
draudimas aktualus turintiems 
studijuojančių šeimos narių, ku-
rie studijų metu gyvena ne na-
muose, o nuomojamame bute 
ar mokymosi įstaigos bendrabu-
tyje. Ketvirtoji dovana – šeimos 
kapavietės draudimas 2 tūkst. 
eurų suma. Šis draudimas lei-
džia apdrausti paminklus, ant-
kapius ir tvoreles šeimos narių 
kapavietėse nuo gamtos jėgų, 
ugnies ar pašalinių asmenų ty-
činės veiklos. 

Ažuožerius keičia bendruomenės projektai

(Atkelta iš 1 psl.)

„Parašyti septyni projektai. Vaikų 
žaidimų aikštelei, kurią pavadinome 
„Nerūpestinga vaikystė“, gavome 
2000 eurų finansavimą, nors darbų 
sąmata siekė net 8200 eurų. Darba-
vosi ne vieno vaiko tėveliai, talkinin-
kavo ir seneliai, ir tie bendruomenės 
nariai, kurių nei vaikai, nei anūkai 
šia aikštele gal net ir nesinaudos. 
Kas su savo technika nukasė der-
lingą žemės sluoksnį, kas išvežė tą 
žemę, kas suarė aplink aikštelę, kad 
būtų pasodinta gyvatvorė, kas net ir 
tris mašinas aikštelei skirtos skaldos 
kastuvais paskleidė, išlygino po visą 
aikštelės teritoriją, kas įrenginius su-
montavo, suoliuką įcementavo... Tai 
išlaidos, kurias finansavo arba au-
kojo bendruomenės nariai, ir už tai 
jiems nuoširdžiai ačiū“, – kalbėjo N. 
Pranckevičienė. 

N. Pranckevičienė dirba Anykščių 
rajono savivaldybės Švietimo sky-

riaus vyriausiąja specialiste. Ažuo-
žeriuose moteris gyvena dar tik ke-
tverius metus. 

„Visko buvo, kartais rankos nu-
svyra, bet kai tik sulaukiu nors ma-
žiausio palaikymo, vėl einu į priekį. 
Žmonės,  senokai nebuvę Ažuože-
riuose, susitinka ir sako: „Grįžau iš 
Norvegijos, stebiuosi, kaip išgražėję, 
kaip pasikeitę Ažuožeriai, kiek visko 
čia atsiradę! Na, tada ir galvoji – juk 
savo laisvu laiku dirbai, stengeisi, ir 
žmonės tuo džiaugiasi.  Mat tiek ir 
tenorėjau... O dar, kai ant treniruo-
klių pamatai senjorus ir vaikus, na, 
mintys taip ir sukasi - „ką čia dar?“ 
Užuot tiesiog buvę, vaikai dabar turi 
kur leisti laisvalaikį – širdis džiau-
giasi. Aš gi švietimo sferos žmogus, 
tai kai pristatymo metu dviejų moki-
nukių mokytojos negalėjo atitraukti 
akių nuo edukacinio objekto rašy-
tojo tėviškėje, tai tuoj susidėliojo 
mintys dėl naujo projekto – įrengti 
integruotą lietuvių kalbos ir literatū-

ros bei matematikos lauko klasę. Bet 
čia svajonės... Mūsų bibliotekininkė 
Daiva Varabliauskienė įsipareigojo 
atvykstantiems turistams vesti eks-
kursijas. Pasikvietėme rajono Tu-
rizmo ir verslo informacijos centro 
žmones, išpasakojome abi su Daiva 
mūsų nuotaikas, lūkesčius, ir dabar 
štai – ekskursija po ekskursijos! O 
Daiva kiekvienąkart vis kažką naujo 
sugalvoja. Štai Vilniaus A. Vienuo-
lio mokyklos ekskursijos dalyviai 
rašytojo tėviškėje pasodino savo šer-
mukšnį su lentele. Galvojame tęsti 
tokią tradiciją“, – atviravo moteris, 
pagal išsilavinimą ne tik pedagogė, 
bet ir medikė. 

Jaunos šeimos persikelia į Ažuo-
žerius 

Viena iš šventėje sutiktų mamų 
pasakojo:„Turėti šalia namų vai-
kų žaidimų aikštelę – labai šaunu. 
Ažuožeriuose aktyvus Moterų klu-
bas, vaikus į Anykščių mokyklas 
veža geltonasis autobusiukas, tad 
tikrai neturim kuo skųstis.“

 „Yra grįžtančių. Bendruomenėje 
atsiranda anksčiau niekada nebuvu-
sių iniciatyvų. Pavyzdžiui, galiu pa-
minėti bendruomenės narę Danguolę 
Rutavičiūtę, kuri neseniai bendruo-
menei padovanojo stalo teniso stalą 
beveik už 300 eurų. Verslininkai J. 
Petraitis, R. Juodelis ir J. Janišius 
skyrė lėšų nupirkti dekoracijoms – 
raudoną, geltoną ir žalią obuolius ant 
apšvietimo stulpų. Labai džiaugia-
mės tokiomis iniciatyvomis“, – pa-
sakojo Nijolė Pranckevičienė. 

 „Labiausiai esu dėkinga Simonai 

ir Vaidotui Žudžiams, Jovitai ir Alek-
sandrui Stepanovams, rašant projek-
tus prisidėjusioms Svetai Vitkienei ir 
Dovilei Kvieskienei bei tiems, kas 
patys atėjo padirbėti, ir tiems, kurie 
atėjo kviečiami. Kaip aš juokauju, 
ir net nejuokauju, o tikrai žinau, kad 
savo vaikams net kokį porą kartų 
mamos košės neišvirė, nes darba-
vosi aikštelėje su dažais ir teptukais 
rankose“, – šypsojosi bendruomenės 
pirmininkė N. Pranckevičienė. 

Šalia treniruoklių – Kneipo 
takas

Ažuožeriuose įrengtas Kneipo 
takas – nemokama, sveikatingumo 
metodais pagrįsta procedūra. Gryna-
me ore įrengtu takeliu visi norintys 
eina basomis kojomis, take kas pu-
santro metro yra paklota vis kitokia 
paviršiaus danga. 

„Tai ir smagus pasivaikščiojimas, 
ir grūdinimasis, pėdų masažas, ge-
rinantis kraujotaką. XIX a. vokiečių 
dvasininkas Sebastianas Kneipas 
nustatė pėdų masažų naudą stresui 
mažinti, darbingumui didinti ir su-
kūrė tam tikrą metodiką, kurią dabar, 
įsirengę šį taką, ir galėsime patys 
išbandyti bei svečiams pasiūlyti“, – 
pasakojo N. Pranckevičienė. 

Daug norinčių, bet apribojo 
nurodytas vietų skaičius 

Šį rudenį Ažuožeriuose vyksta 
nemokama stovyka mokyklinio am-
žiaus vaikams. Čia dalyvauja ne tik 
ažuožeriečiai, bet ir aplinkinių vietų 
vaikučiai. 

„Jau antrą registracijos dieną kai 
kuriems skambinusiems teko kons-
tatuoti: „Labai gaila, bet jau daug už-
siregistravusių, nebegalime daugiau 
priimti“. Pagal parašyto projekto tai-
sykles dalyvauti gali 20 vaikų, tačiau 
jau į tris programas vis vyko tai 21, 
tai 22 vaikai. Jei būčiau žinojusi, kad 
bus tiek daug norinčių, būčiau rašiu-
si didesniam vaikų skaičiui. Pagal šį 
projektą numatytos penkios sveikatą 
stiprinančios veiklos, trys eduka-
cinės programos“,- kalbėjo Nijolė 
Pranckevičienė. 

Mokyklinukai kartu su savanorė-
mis ir mokytoja apsilankė Labirintų 
parke, buvo dienos stovykloje Jona-
vos rajone, kur draugavo su Sibiro 
haskiais, tyrinėjo dangaus paslap-
tis kartu su astronomu Šmukštaru.
Numatyti apsilankymai Anykščių 
baseine „Bangenis“ su mankšta van-
denyje,  edukacija Niūronyse.

Antano Vienuolio takais 

Rugsėjo mėnesį bendruomenė 
įgyvendino projektą „Edukacija ra-
šytojo Antano Vienuolio tėviškėje“. 
Projektui  8617 eurų skyrė Maxima 
LT, 2000 eurų – Anykščių rajono 
savivaldybė. Atnaujinta A. Vienuo-
lio-Žukausko sodybvietė ir šalia 
esantis parkas, įrengtas informacinis 
stendas, edukacinis objektas. Tiek 
stende, tiek edukaciniam objekte yra 
net 6 QR kodai.

 „A. Vienuolio tėviškė dabar yra 
išgražėjusi. Prikelta naujam gyveni-
mui Alenos kūdra, apie kurią dalis 
ažuožeriečių jau net buvo pamiršę.“, 
– kalbėjo N. Pranckevičienė.

Vaikai nekantraudami laukė, kad veidukai būtų išpiešti.
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horoskopas
AVINAS. Šią savaitę turėtų iš-

sispręsti bendrus interesus liečian-
čios problemos. Ir, jei diskusijos 
metu kalbėsite atvirai, nesusipra-
timų turėtumėte išvengti. Galimi 
gana žymūs pokyčiai tarnyboje ar 
versle.

JAUTIS. Jums atrodo, kad jūsų 
gyvenimas šiek tiek susipainiojo? 
Nesibaiminkite, viskas labai grei-
tai pasikeis. Šiomis dienomis nu-
tiks kažkas tokio, kas atneš į jūsų 
kasdienybę daugiau polėkio, nei 
tikėjotės. Taigi, pasiruoškite stai-
gmenoms!

DVYNIAI. Šią savaitę jausitės 
pakankamai pasitikįs savimi. kad 

tikėtumėte ir kitais. Kelionė savai-
tės pradžioje bus sėkminga. Antro-
je savaitės pusėje nesitikėkite per 
daug iš giminaičių - jie nežino rea-
lios jūsų padėties ir poreikių.

VĖŽYS. Savaitės pradžioje 
ypač jautriai reaguosite į agresyvų 
aplinkinių elgesį. Savaitės vidury-
je neturėsite daug laiko apmąsty-
mams - sprendimus turėsite priimti 
greitai. Gali tekti ir paspėlioti, pa-
sikliauti intuicija.

LIŪTAS. Su šia savaite jums 
atsivers įdomus šansas užkariauti 
naujas teritorijas. Ilgai nesvarsty-
kite, o čiupkite jį. Labai greitai pa-
matysite, kad iš to daug kas išeis. 
Jūsų partneris gali turėti finansinių 
problemų.

MERGELĖ. Pirmadienį dėl 
anksčiau patirto streso gali pablo-
gėti savijauta. Savaitės viduryje 
nesugalvokite keisti darbo ar pra-
šyti didesnio atlyginimo. Savait-
galį į galvą gali šauti gera mintis, 
vėliau atnešianti nemažą pelną.

SVARSTYKLĖS. Aplinkiniai 
stengiasi iš jūsų kuo daugiau suži-
noti, patys nieko už tai neduodami. 
Nesirūpinkite dėl savo padėties. 
Taip gerai, kaip jūs, apie reikalus 
nėra nė vienas informuotas. Tik leis-
kite ir kitiems iš to turėti bent šiek 
tiek naudos. Galite sulaukti daug ir 
įvairių pasiūlymų. Neskubėkite jų 
priimti gerai neapsvarstęs.

SKORPIONAS. Savaitės pra-
džioje seksis įtikimai kalbėti ir daryti 

įtaką kitiems. Nesivaržykite priimti 
pagalbą savaitės viduryje - tai ne-
suvaržys nei jūsų savarankiškumo, 
nei nepriklausomybės. Nesistenkite 
būti visų galų meistras - įsiklausyki-
te į profesionalų žodžius.

ŠAULYS. Pirmoje savaitės pu-
sėje sugebėsite kontroliuoti bent 
kelis procesus iš karto. Antradienį 
turėtumėte ištaikyti trumpą, bet 
intensyvią atokvėpio valandėlę. 
Patys svarbieji sprendimai laukia 
darbo savaitės pabaigoje.

OŽIARAGIS. Savaitės pradžio-
je gali išaugti jūsų populiarumas 
ir autoritetas. Ketvirtadienį lau-
kia svarbus dalykinis susitikimas. 
Nauji žmonės, naujos pažintys 
reiškia originalias idėjas ir įdomias 

perspektyvas. Romantiškas nuoty-
kis savaitgalį gali turėtu ne visai 
malonių padarinių.

VANDENIS. Šią savaitę spręsis 
jūsų galimybės pasinaudoti savo 
padėties privalumais. Beje, galite 
gauti daugiau nei kada nors tikėjo-
tės.Savaitės viduryje gali tekti už-
siimti įdomiu ir pelningu projektu. 
Savaitgalį šeimos nariai gali ypač 
pasigesti jūsų dėmesio.

ŽUVYS. Kai kuriems reikalams 
tiesiog dar neatėjo laikas tvarky-
ti, todėl nesukite dėl jų jau dabar 
sau galvos. Kodėl? Todėl, kad jūs 
negalite to nei paskubinti, nei nuo 
savęs nustumti. Palikite viską ra-
mybėje ir, pamatysite, atėjus laikui 
viskas susitvarkys.

Iš visos širdies dėkojame kaimynams, draugams, esa-
miems ir buvusiems bendradarbiams - visiems, padėjusiems 
sunkią netekties valandą, į paskutinę kelionę palydint myli-
mą vyrą tėvelį, senelį, brolį Romualdą BLAŽĮ.

Žmona, dukra, sesuo ir brolis

sprintas

Keliuko nėra, bet jį suniokojo
(Atkelta iš 1 psl.)

Suvaržė judėjimo laisvę

Bartkų sodyba pasiekiama ser-
vitutiniu keliuku. Spalio 15-ąją, 
pasak R.Bartkienės, pliaupiant lie-
tui, šiuo keliuku sunkiąja technika 
važiavo elektrikai ir dabar keliukas 
lengvuoju automobiliu nebeišva-
žiuojamas.

XX amžiaus pradžios sąlygomis 
priversti gyventi Bartkai kreipėsi į 
„Anykštą“, o valstybinėms institu-
cijoms išsiuntė raštą. 

„Aš su savo vyru nebegaliu iš-
vykti iš namų ir sugrįžti. Mūsų 
veiksmų (valios) laisvė yra suvar-
žyta.  Kaip žinote, demokratinėje 
visuomenėje tai yra viena iš pa-
matinių vertybių. Nors žmogaus 
valios suvaržymas neatneša jam 
tiek fizinės ar turtinės žalos, tačiau 
tokiais veiksmais padaroma didelė 
moralinė žala, kurios materialiai 
įkainoti negalima. Paaiškinsiu, ką 
reiškia laisvės atėmimas baudžia-
mojoje teisėje, mano atveju.  Bau-
džiamojoje teisėje laisvė supranta-
ma kaip  žmogaus fizinė (galimybė 
pasirinkti savo buvimo vietą) ir 
(ar) kaip jo valios (galimybė pasi-
rinkti elgesio variantą) laisvė. Šiuo 
metu negaliu išvykti ar sugrįžti 

namo servitutiniu keliuku. Privers-
ta elgtis prieš savo norą ir valią, 
t.y. ieškoti galimybės važiuoti per 
ELMA ŽŪB laukus.

Kada Debeikių seniūnija ir 
Anykščių savivaldybė padės tarpi-
ninkauti, padedant sutvarkyti ser-
vitutinį keliuką?

Kada bendrovė, kuriai priklauso 
servitutinis keliukas, kartu su elek-
tros tinklais sutvarkys jį?“ - rašte, 
kurį išsiuntė Anykščių rajono savi-
valdybės vadovams bei Debeikių 
seniūnui Alvydui Simanavičiui, 
išdėstė R.Bartkienė.       

„Tikro kelio čia niekada 
nebuvo...“

Debeikių seniūnas A. Simana-
vičius „Anykštai“ sakė, jog apie 
Bartkų problemas jis žinąs, tačiau 
neturįs galimybių padėti. Pasak 
seniūno, į Bartkų sodybą vedantis 
keliukas driekiasi per žemės ūkio 
bendrovės „Elma“ lauką ir yra 
privati nuosavybė. „Gal 30 metų 
ta sodyba buvo negyvenama. Ti-
kro kelio čia nebuvo niekada“, 
- „Anykštai“ sakė Debeikių seniū-
nas. A.Simanavičius aiškino, kad 
žemės savininkai privalo suteikti 
teisę Bartkams privažiuoti iki savo 
sodybos, tačiau seniūnija ne tik 

neprivalo, bet ir negali prižiūrėti 
kelio, nes jis yra privatus.

A.Bartkus į problemą bando žiū-
rėti filosofiškai. „Kopdamas į kal-
ną nekaltink tako, kaltink save, jog 
negali užkopti“, - aforizmu prabilo 
sodybos šeimininkas, regis, sutik-
damas, jog privažiavimas į jo so-
dybą yra jo asmeninė problema. 
Tačiau šiuo konkrečiu atveju išeina 
paradoksas - kelią, kurio nėra, ku-
rio niekas neprivalo prižiūrėti, gali 
niokoti kas netingi.

„Mes elektros tinklus apskun-
dėme valstybinėms tarnyboms dėl 
elektros linijos sunaikinimo. Ar 
kelio sunkiokojimas nėra jų kerš-
tas už mūsų skundus?“ - retoriškai 
klausė R.Bartkienė.

„Parazitus“ turi surasti 
seniūnas

Anykščių rajono vicemeras Dai-
nius Žiogelis, išgirdęs istoriją apie 
suniokotą privažiavimą prie sody-
bos, sakė, jog ir pats asmeniškai 
turėjo analogišką problemą. „Kol 
dar negyvenau savo name, tik tu-
rėjau sodybą, vieną dieną radau ne  
tik kelią suniokotą, bet ir „Litgrid“ 
technikos sumaitotą kiemą“, - sakė 
vicemeras D.Žiogelis. Jis „Anykš-
tai“ sakė, kad sukėlė skandalą ir jau 

kitą dieną patys „Litgrid“ atstovai 
prisistatė į jo darbo kabinetą, grei-
tai sutvarkė ir kelią, ir kiemą. 

D.Žiogelio teigimu, ir Bartkų 
atveju privažiavimą iki jų namų 
privalo sutvarkyti jo niokotojai, o 
juos nustatyti, surasti, padėti su-
sitarti privalo Debeikių seniūnas 
A.Simanavičius.

„Servitutas yra teisė praeiti, 
pravažiuoti, praginti gyvulius. Že-
mės savininkai servitutinio prava-
žiavimo negali suarti. Tačiau tai 
nėra kelias ir seniūnija negali jo 
remontuoti“, - dėstė rajono vice-
meras D.Žiogelis. Pasak viceme-
ro, servitutiniais pravažiavimais 
elektros linijas prižiūrinčios įmo-
nės turi teisę važiuoti, tačiau jos 
privalo sutvarkyti kelius, jeigu 
juos suniokojo. „Tam ir yra seniū-
nas, kad nustatytų, koks parazitas 
ką sugriovė“, - emocingai kalbėjo 
Anykščių rajono vicemeras.

Privalo kompensuoti 
nuostolius

AB„ESO“ Anykščių padalinio 
vadovas Sigitas Petraška „Anykš-
tai“ sakė, kad, sprendžiant pagal 
tai, kokios elektros linijos eina pro 
Bartkų sodybą, ten turėjo važiuoti 
elektros perdavimo operatoriaus 

AB„Litgrid“ automobilis. Pasak 
S.Petraškos, linijas prižiūrintys 
elektrikai turi teisę važiuoti net ir 
laukais. 

D.Žiogelis patvirtino, kad elek-
trikams suteikiama teisė važiuoti 
net ir per pasėlius, tačiau jie priva-
lo kompensuoti ūkininkų patirtus 
nuostolius.      

Gyvena be elektros

Bartkai sodybą Ramuldavos kai-
me nusipirko pernai lapkričio mė-
nesį. JAV bei Skandinavijoje daug 
metų gyvenę žmonės sakė, jog 
žinojo, kad perka namą, kuriam 
elektros tiekimas yra nutrauktas. 
Tačiau juos ištiko didžiulis nuste-
bimas, kai paaiškėjo, kad ne šiaip 
nukirpta elektra, bet išmontuota ir 
visa elektros perdavimo linija, net 
stulpai ištraukti. Žinia, iš naujo 
nutiesti kabelius kainuoja didelius 
pinigus. Reemigrantai vis dar ban-
do ieškoti teisybės, tačiau panašu, 
kad vilties pigiai susigrąžinti elek-
trą jau nedaug turi. „Visa Jungtinių 
valstijų sistema orientuota taip, 
kad tik geriau ir patogiau gyven-
ti būtų piliečiams. Lietuvoje yra 
viskas atvirkščiai - valstybė gina 
tik valdžią ir verslą.“ - kalbėjo 
A.Bartkus.   

Krepšinis I. Anykščių „KKSC–
Elmio“ ekipa toliau ruošiasi artė-
jančiam RKL lygos sezonui. Se-
kmadienį Ramūno Šližio auklėtiniai 
mače be žiūrovų 89:65 sutriuškino 
„Kupiškio“ ekipą. „KKSC–Elmis“ 
žaidėjų statistika: T. Jodelis - 23 (6/8 
tritašk., 9 atk. kam.), G. Šniaukštas 
ir D. Radžiūnas - po 13, P. Martino-
nis - 12, A. Jakštonis - 9, Ž. Žiukas 
- 7 (10 rez. perd.), B. Pociūnas - 5, 
E. Sriubas - 4, S. Butkys - 3. Spalio 
24 dieną 14.00 val. anykštėnai žais 
pirmąsias RKL lygos sezono namų 
rungtynes prieš Marijampolės SC 
ekipą. 

Biatlonas. Praėjusį savaitgalį su-
rengtos Lietuvos biatlono čempio-
nato antrojo etapo varžybos.

Pirmąją dieną Nemenčinėje vyko 
kroso sprinto rungtis, o antrąją die-
ną Ignalinoje – persekiojimo rungtis 
riedučiais, kur dalyviai startavo pa-
gal pirmos dienos finišo rezultatus. 
Kroso rungties jaunių grupėje nu-
galėtoju tapo Domas Jankauskas. 
Lukas Žukauskas finišavo trečias, 
Kristupas Karčemarskas – ketvirtas. 
15 – 16 m. jaunių grupėje nugalėjo 
Mikas Vildžiūnas. Vaikų varžybose 

Laurynas Kapancovas finišavo sep-
tintas. Vyrų varžybose Lukas Jake-
liūnas džiaugėsi bronzos medaliu. 
Persekiojimo rungtyje lyderio po-
zicijos neužleidęs Domas Jankaus-
kas dar kartą įrodė savo pranašumą. 
L.Žukauskas iš trečios vietos pakilo 
į antrąją. L.Kapancovas tarp savo 
bendraamžių  geriausiai šaudė ir iš 
septintos vietos pakilo į antrą. Tarp 
vyrų trečiasis finišavo Linas Banys.

Futbolas. Sekmadienio futbolo 
lygoje „FK Anykščiai“  svečiuose 
1:0 palaužė lyderę „Ukmergės B“ 
(42 tšk.) komandą. Iki SFL pirmeny-
bių pabaigos likus sužaisti vos vieną 
mačą, anykštėnai užsitikrino trečią 
vietą D divizione ir dar turi vilties 
pakilti į antrąją vietą. Paskutinį mačą 
Mariaus Valančiūno treniruojami 
futbolininkai (27 tšk.) žais namuo-
se su „Imperialo“ (7 vieta, 16 tšk.) 
klubu.

Riedslidės. Anykščių KKSC 
sportininkai dalyvavo Lietuvos 
riedslidžių taurės IV etapo varžybo-
se. Šalia Medžių lajų tako užtikrintus 
pasirodymus surengė trys anykštė-
nai. Paulius Januškevičius (vyrų gr.), 
Eglė Savickaitė (jaunių gr. ) ir Matas 
Gražys (jaunučių gr. ) finišavo antri.

Krepšinis II. Anykščių KKSC 
krepšininkės pradėjo 2020/2021 m. 
MKL  U-16 sezoną. Rūtos Meliū-
nienės auklėtinės namuose 67:65 po 
atkaklios kovos  palaužė Ukmergės 
komandą. Anykščių ekipoje pasižy-
mėjo U. Steponėnaitė ir S. Drevins-
kaitė, pelniusios 20 ir 16 taškų. Dar 
14 taškų pridėjo G. Parachonkaitė.

Imtynės. Anykščiuose vyko Lie-
tuvos U–15 imtynių čempionatas, 
kuriame gerais rezultatais pasižy-
mėjo ir AKKSC auklėtiniai. Pir-
mąją vietą iškovojo Kipras Puikis 
(treneris R. Puikis), trečiąsias vie-
tas užėmė Andrius Patalauskas (A. 
Pupkis), Nojus Pupkis (A. Pupkis), 
Mantas Vilys (R. Puikis) ir Kaspa-
ras Juodelis (R. Puikis). Bendroje 
komandinėje įskaitoje anykštėnai 
užėmė šeštą vietą (74 tšk.) tarp tryli-
kos komandų. Čempionate nugalėjo 
visaginiečiai. 

Plaukimas. Lietuvos plaukimo 
federacijos taurės varžybose Anykš-
čiuose besitreniruojanti Ugnė Ma-
žutaitytė 50 m ir 100 m plaukimuose 
nugara tapo čempione. Absoliučioje 
įskaitoje tarp visų plaukikių (kur 
fiksuojama trijų nuotolių rezultatų 
reitingo taškų suma) ji užėmė antrą 

vietą. Juliui Bačkuliui prieš varžybas 
patirta trauma neleido pasigrumti 
dėl medalių. Anykštėnas prasimušė 
į finalus (50 m laisvu stiliumi 4 vie-
ta ir 100 m laisvu stiliumi 7 vieta). 
4×50 m estafetėje (laisvu stiliumi) 
AKKSC sportininkai užėmė 4 vietą 
tarp 17 komandų. 4×50 m estafetė-
je (komb.) anykštėnai buvo septinti 
tarp 18 ekipų. Bendroje komandinė-
je įskaitoje AKKSC atstovai užėmė 
septintą vietą.

Sunkioji atletika. Spalio 10 die-
ną Panevėžyje vyko Lietuvos sun-
kiosios atletikos jaunių (iki 17 m.), 
jaunimo (iki 20 m.) ir jaunimo (iki 
23 m.) čempionatai. Anykščių ko-

manda jaunių varžybose iškovojo 
antrąją vietą. Šioje grupėje varžėsi 
Eitautas Mačiulis, kuris tapo čem-
pionu iki 55 kg kategorijoje (55-60 
kg). Edvinas Baklanovas užėmė an-
trąją vietą svorio kategorijoje iki 73 
kg (88-118 kg).  Anykščių koman-
da iškovojo pirmąją vietą jaunimo 
grupėje. Šioje grupėje rungėsi ir 
čempionais tapo  Tomas Miškeliū-
nas - sv.kt. iki 61 kg (81-105 kg), 
Arnas Baklanovas - sv.kt. iki 73 kg 
(86-100 kg), Matas Puodžiūnas - sv. 
Kt. 109 kg (110-135 kg). Antrą vietą 
užėmė Benjaminas Orlovas - sv.kat 
iki 102 kg (100-125 kg). Trečiąją 
vietą užėmė Lina Marganavičiūtė - 
sv.kat iki 55 kg (30-35 kg).
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J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

Superkame KARvES, 
BuliuS iR TElyčiAS 

„KREKENAvOS 
AGROFiRMOS“ 

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

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

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

Brangiai superkame 
MiŠKuS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

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, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas!

Tel. (8-600) 63820.

Namą mieste arba sodybą vaiz-
dingoje vietoje. Žinantiems atsily-
gins.

Tel. (8-684) 44444.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
SPALIO 22 d. (ketvirtadienį) pre-

kiausime „Kaišiadorių“ paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis dėsliosiomis vištaitėmis bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 4.50 Eur). Turėsime gaidžiu-
kų. Prekiausime kiaušiniais (10 vnt.-1 
Eur). Spec. lesalai. Jei vėluosime, pra-
šome palaukti. Tel. (8-608) 69189.

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

Kuras 

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-630) 57490.

Įvairias malkas! Rąsteliais po 3 
m ilgio. Skaldytas įvairaus stam-
bumo, ilgio, pagal kliento porei-
kius. Greitas pristatymas.

Tel. (8-656) 01913.

Kita

Kviečius, miežius, avižas, žir-
nius, kukurūzus, pašarinius miltus, 
sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Svilintas kokybiškas kiaulių pu-
seles. Greitai atveža. 

Tel. (8-611) 34567.

Automobiliai

Utilizuoja automobilius. Superka 
važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo sunaiki-
nimo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, traktorius, sunkveži-
mius. Išrašo utilizacijos pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

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.

įvairūs

siūlo darbą

Gamybos įmonė siūlo darbą
ELEKTRIKUI

(Atlyginimas į rankas 
nuo 900 Eur)

Tel. (8-675) 26514 .
El. paštas: ukmerge@elga.lt

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.

2020 spalio 29 d. 11.00 val. Bus atliekamas žemės sklypo proj. Nr. 0001-4, esančio 
Šviesos g. 1, Kurklių sen., Kurklių mstl., Anykščių r. sav., ribų ženklinimas, prašome 
atvykti gretimo žemės sklypo, kad. Nr. 3434/0001:124, mirusios savininkės paveldė-
tojus ar atstovus į žemes sklypo ribų ženklinimą. 

Informacija pasiteirauti: R. Jogmino įmonė, Parko g. 11-35, Visaginas, 
tel. (8-615) 15313.

Nuoma

Išsinuomotų butą ar namą 
Anykščiuose ar Anykščių rajone.

Tel. (8-620) 55394.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

dovanoja 
Ožką.
Tel. (8-611) 94006.

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ 

Jums nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami „anykštos“ 

redakcijoje - Vilniaus g.29, 
anykščiai
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anekdotas

oras

+2

+9

mėnulis
Spalio 20 - 22 d. - jaunatis.

Uršulė, Raitvilas, Gilanda, 
Hiliaras, Vilma.

Irena, Gedas, Deimina, Adelina, 
Adelė.

šiandien

spalio 21 d.

vardadieniai

spalio 22 d.
Donatas, Malvina, Severinas, 
Viltaras, Mingedė, Aliodija.

Kovo 8-ąją gėlių parduotuvėje 
jaunuolis klausia pardavėjos: 

- Laba diena, o jūs rožių „Eina 
sau“ turite?

- Turime, kiek jums?
- O kodėl jos taip keistai vadina-

mos?
- Nežinau. Sako, visos merginos 

jomis labai žavisi...
- Puiku. Kiek viena kainuoja?
- Dešimt eurų!
- Eina sau!

***
Sėdi berniukas ant vieno suolo 

krašto ir vieną po kito valgo saldai-
nius. Ant kito suolo krašto sėdintis 
pensininkas sako:

- Berniuk, nevalgyk tiek daug 
saldainių, tai nesveika.

- O mano senelis išgyveno iki 
100 metų.

- Tai todėl, kad jis nevalgė tiek 
saldumynų.

- Ne. Todėl, kad jis niekada nelįs-
davo ne į savo reikalus!

***
Indėnų vadas moko savo sūnų:
- Sūnau mano, jeigu baltavei-

dė moteris tau kada nors pasakys: 
„Daryk su manimi ką nori“, tai 
neskubėk iš karto nuo jos nuimti 
skalpą...“

***
- Aldona, ar girdėjai, kad pensijas 

pakėlė keturiais šimtais?
- Aš girdėjau, kad tik keturiais 

eurais...
- Taip, bet eurocentais solidžiau 

skamba!

***
Dvi blondinės kalbasi:
- Ech… Man dar tik 30, o jau taip 

noriu į pensiją... Galėčiau užbaigti 
savo antrąją knygą…

- Oho, tu rašai knygas?
- Ne, tik skaitau.

***
- Kaimyne, jūsų vyras taip suplo-

nėjo! Kaip jam tai pavyko?
- Kiekvieną dieną jis eina žvejo-

ti.
- Ir nuo to taip suplonėjama?
- Žinoma. Jis valgo tik tai, ką pa-

gauna.

Anykščių menų inkubatorius – menininkų 
ir visuomenės traukos taškas 
Šeštus veiklos metus skaičiuojančiame Anykščių menų inku-

batoriuje tylai ir nuoboduliui nėra vietos. Čia nuolat kas nors 
vyksta: menininkams skirti seminarai, įvairūs mokymai, įdo-
mios edukacijos ir kūrybinės dirbtuvės tiek mažam, tiek dide-
liam. „Padėjome užsimegzti ryšiui tarp vietos kūrėjų ir jų kū-
rybą vertinančių anykštėnų bei miesto svečių. Siekiame, kad 
tas ryšys tik tvirtėtų“, – teigia Anykščių menų inkubatoriaus 
direktorė Daiva Perevičienė.

- Kokie ir kiek menininkų šiuo 
metu reziduoja Anykščių menų 
inkubatoriuje?

- Šiuo metu po mūsų stogu bu-
riasi 16 įvairių sričių menininkų. 
Paskutiniai, prisijungę prie mūsų,  
keramikė Ramunė Pranckevičiūtė, 
„Bitelės ūkio“ merginos, kurian-
čios rankų darbo dovanėles iš gam-
tos turtų, dizainerė Jolanta Rimku-
tė, režisierius Linas Mikuta, žaislų 
kūrėja Vaida Prusakova. Visi šie 
kuriantys žmonės labai skirtingi, 
tačiau juos vienija bendras tikslas 
– meną ir kultūrą mėgstanti, įdo-
mias, įtraukiančias edukacijas bei 
kokybiškus renginius vertinanti šio 
krašto bendruomenė.

- Kuo Anykščių menų inkuba-
torius naudingas menininkams? 
Kodėl verta prie jūsų prisijung-
ti?  

- Manau, esame patrauklūs ir 
reikalingi daugeliu aspektų: ska-
tiname meno ir technologijų ben-
dradarbiavimą, teikiame informa-
cines, konsultacines, metodines 
paslaugas, kūrybinei bendruome-
nei organizuojame įvairius kvali-
fikacijos kėlimo kursus bei verslo 

Šiuo metu po Anykščių menų inkubatoriaus stogu buriasi 16 
įvairių sričių menininkų. 

(Anykščių menų inkubatoriaus nuotrauka).

projektą „aktuali kultūra“ įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerija. projektas finansuojamas europos socialinio fondo finan-
suojamo veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta in-
formuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“ ir Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto lėšomis. Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt 
ir www.lrkm.lt

1. Vienas žinomiausių Lietuvos tapytojų, tapęs Danijos 
karališkosios šeimos narius, Vilmantas... 
2. Lietuvių kino režisieriaus ir prodiuserio Matelio vardas. 
3. Lietuvių rašytoja Laura Sintija... 
4. Lietuviškas filmas, sukurtas pagal to paties pavadinimo 
Romualdo Granausko romaną, kurį režisavo Gytis Lukšas.  
5. Filmas, kurio scenarijus buvo parašytas pagal Jurgos 
Ivanauskaitės knygas „Ragana ir lietus“, „Placebas“ bei „Sapnų 
nublokšti“, – „Nuodėmės...“ 
6. Iliustratorius ir rašytojas Kęstutis.. 

plėtojimo mokymus, dvejus metus 
iš eilės dalyvavome tarptautinėje 
mugėje „Berlin Bazaar“, pristatyda-
mi mūsų kūrėjų gaminius. Taip pat 
vykdome švietėjišką veiklą, edukuo-
jame, kas apskritai yra tos kūrybinės 
industrijos. Šiemet vyko jau šeštasis, 
šįkart metalo ir juvelyrikos menui 
skirtas kūrybinių industrijų festivalis 
METAL ART FEST LT. (Festivalis 
kasmet dedikuojamas skirtingai in-
dustrijai, nuo to priklauso ir jo pava-
dinimas.) Šiųmetis renginys į aktua-
lius seminarus, kūrybines dirbtuves 
sutraukė nemažai ne tik anykštėnų, 
bet ir miesto svečių. 

- Ar sulaukiate daug lankytojų?
Tikrai nemažai, ir be galo smagu, 

kad pas mus ateinančių žmonių gre-
tos vis didėja. Vykdome vadinamą-
sias patirtines veiklas – edukacijas, 
skirtas įvairaus amžiaus žmonėms. 
Populiariausios – tapybos ant šilko, 
keramikos, kvapų kūrimo dirbtuvės. 
Kodėl populiariausios būtent šios 
veiklos? Kūryba, meno terapija žmo-
gui padeda atsipalaiduoti, atsiskleisti 
kūrybiškumo pradui. Šiuolaikinis 
žmogus yra įsitempęs, įsisukęs į 
rutiną. Bet kokia meninė veikla lei-

džia kurį laiką nuo visko atsiriboti, 
pailsinti protą ir mintis, pasidžiaugti 
akimirkos grožiu. Kurdamas žmo-
gus tarsi pakrauna save iš naujo, nes 
kūrybinis procesas priverčia sustoti, 
pabūti čia ir dabar, atitolina nuo sle-
giančių dalykų.

Anykščių menų inkubatoriuje sau 
patinkančių veiklų ras tikrai visi: 
vaikai, jaunuoliai, brandaus ar jau 
vyresnio amžiaus žmonės, taip pat 
negalią turintys  asmenys – jiems ga-
lime pasiūlyti specialių edukacinių 
užsiėmimų.

- Kokie artimiausi planai? Ko-
kių renginių esate sumanę?

- Vertindami susidariusią situaciją 
dėl pandemijos, labai didelių rengi-
nių vėlyvą rudenį ir metų pabaigoje 
tikrai neplanuojame. Daugiausia 
dėmesio ketiname skirti mūsų kū-
rybinės bendruomenės mokymams. 
Organizuosime įvairius kursus me-

nininkams: fotografijos, verslumo, 
rinkodaros temomis ir pan. Gruo-
džio mėnesį tikimės surengti savo 
tradicinę kalėdinę mugę, kurios 
metu vyksta ne tik prekyba įvai-
riais suvenyrais ir dovanėlėmis, bet 
organizuojamos ir įvairios eduka-
cinės programos. 

- Kokia turėtų būti kultūra ir 
menas, kad jie būtų aktualūs?

- Menas jokiu būdu neturėtų 
būti vien dėl meno. Svarbiausia – 
nuolatinis ryšys tarp kūrėjo ir jo 
kūrybą vartojančio žmogaus. Tik 
kalbantis, diskutuojant, gaunant 
grįžtamąjį ryšį galima atliepti var-
totojo poreikius. Bet labai svarbu 
ir nenubaidyti savo mūzos, turėti 
tikslą, kūrybinį matymą. Jei me-
nininkas bus savitas, o ne vien 
pataikaujantis, jis tikrai ras savo 
auditoriją. 

Užsak. nr. 958

Marcinkevičius 2. Arūnas 3. Černiauskaitė  4. „Duburys“ 
5. Užkalbėjimas 6. Kasparavičius

Atsakymai

politinė reklama. Bus apmokėta iš kandidato į Seimą rinkiminės sąskaitos. Užsak. nr. 950

Sergejus JOVAIŠA


