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J. Biliūno g. 7, 
Anykščiai. 

Telefonas pasiteirauti: 8 673 06260.

Lajų take įvesti privalomi lankytojų bilietai Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Baigėsi laikotarpis, kai Lajų taką buvo galima aplankyti praktiškai už dyka. Nuo kovo 20 dienos, šeštadienio, norint 
pasivaikščioti medžių viršūnėmis, lankytojams privalu įsigyti lankytojo bilietą.

4 psl.Lajų tako aplankymas šeimai nuo šiol bus nepigi pramoga.

Kazys Šapoka: 
darbuotojas ginčo nelaimėjo Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

UAB Anykščių komunalinis ūkis direktorius Kazys Ša-
poka,  reaguodamas į „Anykštos“ publikaciją ,,Buvęs ko-
munalininkas laimėjo ginčą prieš įmonę“ (Vidmantas ŠMI-
GELSKAS, „Anykšta“ 2021 03 20) teigia, kad iš darbo 
atleistas buvęs įmonės padalinio vadovas Eugenijus Šiau-
čiūnas jokiu būdu nėra ginčo laimėtojas. 

UAB Anykščių komunalinis ūkis direktorius Kazys Šapo-
ka sako, kad Panevėžio darbo ginčų komisijos sprendimu 
nėra pripažinta, kad buvęs įmonės darbuotojas Eugenijus 
Šiaučiūnas iš darbo buvo atleistas neteisėtai.

„Kovo 16-ąją tarp Eugenijaus 
Šiaučiūno ir UAB Anykščių 
komunalinis ūkis sudaryta tai-
kos sutartis, kurią savo sprendi-
mu patvirtino Panevėžio darbo 
ginčų komisija.

Taikos sutartyje nurodyta, 
kad šalys susitaria, jog panai-
kinamas 2021-02-05 įsakymas 
Nr. P-17 ir darbo sutartis su 
Eugenijumi Šiaučiūnu laiko-

ma nutraukta 2021-03-16 šalių 
susitarimo pagrindu. Taip pat 
taikos sutartimi numatyta, kad 
UAB Anykščių komunalinis 
ūkis sumoka Eugenijui Šiau-
čiūnui išmokas, susijusias su 
darbo santykiais iki 2021-03-
16, pervedant jas į ieškovo as-
meninę banko sąskaitą.

3 psl.

Paroda. Anykščių koplyčia 
- Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centras (Vilniaus g. 36, Anykš-
čiai) atveria duris lankytojams 
ir kviečia aplakyti gamtos foto-
grafų klubo „Žalias skėtis” ju-
biliejinę „XX tarptautinę gam-
tos forografijų parodą“. Paroda 
veiks kovą - balandį.

Atranka. Penktadienį vyks 
UAB „Anykščių vandenys“ 
vadovo atrankos komisijos po-
sėdis. Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė informavo, 
kad  vadovas bus renkamas iš 
dviejų pretendentų.

Prašymas. Michailo Baliuc-
ko įmonė „Varžos matas“ pra-
ėjusį mėnesį pateikė prašymą 
Anykščių rajono savivaldybei 
dėl žemės nuomos mokesčio 
sumažinimo 80 proc. Vienas 
iš prašymo motyvų - sumažė-
jusios užsakymų apimtys dėl 
pasikeitusios pagrindinio užsa-
kovo AB „ESO“ investicijų po-
litikos, todėl įmonė nuo 2019 
metų  pabaigos patiria nuosto-
lių. Sprendimą Anykščių rajono 
taryba priims šią  savaitę vys-
kiančiame posėdyje.

Poligonas. Krašto apsaugos 
ministerija pranešė, kad vietos 
naujam kariniam poligonui bus 
ieškoma visoje šalies teritori-
joje. Anykščių rajono savival-
dybės Architektūros ir urba-
nistikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė „Anykštai“ sakė, 
kad Anykščių rajono bendraja-
me plane tokiam objektui vieta 
nėra suplanuota, jei jam vietą 
reikėtų atrasti, reikėtų keisti 
visus teritorinio planavimo do-
kumentus. Kitaip tariant, vietos 
kariniam poligonui Anykščių 

Labirintų parkui 
judėjimo 
suvaržymai daro 
dvejopą poveikį

2 psl.

Kas mūsų klausė, kai skiepijo, 
vaikystėje?

Lina PAGALIENĖ,  
Anykščių rajono visuomenės 
sveikatos biuro direktorė

„...Čia nėra tik vieno žmo-
gaus reikalas...“
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Antano 
Baranausko 
aikštė 
taps erdve 
eksperimentams

8 psl.
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temidės svarstyklės

Savo teises teisme apgynusiam žmogui 
privaloma atlyginti advokato išlaidas
Savo teises teisme apgynusiam žmogui privaloma atlygin-

ti patirtas išlaidas advokatui, penktadienį paskelbė Konsti-
tucinis Teismas (KT). 

Tai KT konstatavo nustatęs, 
kad ankstesnėje Administraci-
nių teisės pažeidimų kodekso 
(ATPK) ir dabartinėje Baudžia-
mojo proceso kodekso (BPK) 
redakcijoje neįtvirtinta galimybė 
atlyginti išlaidas nutraukus bylą 
ar žmogų išteisinus prieštarauja 
Konstitucijai. 

Šį sprendimą teismas priė-
mė išnagrinėjęs fizinio asmens 
skundą dėl jam taikytų ATPK 
nuostatų, kad asmuo, kurio nau-
dai priimtas sprendimas nutrauk-
ti administracinę bylą, nesant 
pažeidimo įvykio ar sudėties, 
negali reikalauti bylinėjimosi 
išlaidų atlyginimo iš valstybės. 
Ši galimybė nuo 2017 metų 
nebegaliojančiame kodekse ne-
buvo numatyta.  Anot KT, toks 
teisinis reguliavimas pažeidžia 
žmogaus teisę į gynybą ir teisę 
kreiptis į teismą bei konstitucinį 
teisinės valstybės principą. 

„Pagal tą teisinį reguliavimą, 
jokiais atvejais, pabrėžiu, jo-
kiais atvejais, asmeniui, kuriam 
nutraukta administracinė teisės 
pažeidimo byla, nenustačius 

pažeidimo įvykio ar sudėties, 
nebuvo atlyginamos bylos na-
grinėjimo teisme metu patirtos 
išlaidos advokatui“, – sakė KT 
pirmininkas Dainius Žalimas. 

Jo teigimu, toks reguliavimas 
gali sudaryti situaciją, kai žmo-
gus, nusprendęs ginti savo pa-
žeistas teises teisme ir pasiekęs 
išteisinimo, atsiduria blogesnėje 
padėtyje nei iki teismo, nes savo 
pažeistų teisių gynybai pasinau-
dojo advokato pagalba. 

„Paprasčiau tariant, kartais 
advokatas galėtų kainuoti bran-
giau, negu ta bauda, kuri yra 
paskirta ir kuri yra ginčijama“, – 
pažymėjo teismo pirmininkas. 

Anot jo, tokiu būdu visiškai 
nepagrįstai pasunkinamas as-
mens teisės kreiptis į teismą įgy-
vendinimas. 

D. Žalimas taip pat atkreipė 
dėmesį, kad nors pareiškėjas ir 
neginčijo Baudžiamojo proceso 
kodekso normų, tačiau teismas 
jas vis tiek jį nagrinėjo, nes pri-
valo iš teisės sistemos šalinti 
visas nuostatas, kurių priešta-
ravimas Konstitucijai paaiškėja 

bylos nagrinėjimo metu. 
„Todėl Konstitucinis Teis-

mas, nustatęs, kad Konstitucijai 
prieštarauja pareiškėjo negin-
čijamos tuos pačius santykius 
reguliuojančios nuostatos, pri-
valo tai konstatuoti. Štai kodėl 
Konstitucinis Teismas taip pat 
nagrinėjo ir Baudžiamojo pro-
ceso kodekso nuostatą, kuri taip 
pat pripažinta prieštaraujančia 
Konstitucijai“, – paaiškino D. 
Žalimas. 

Jo teigimu, nuo 2017 metų 
įsigaliojusiame Administracinių 
nusižengimų kodekse, spren-
džiant išlaidų atlyginimo klau-
simą, yra nurodoma, kad tai da-
rant remiamasi BPK normomis, 
tačiau šiose normose yra nusta-
tytas tik išlaidų apmokėjimas, 
o ne jų atlyginimas, kai teismas 
priima išteisinamąjį nuosprendį. 

„Tokiu teisiniu reguliavimu 
yra sudarytos prielaidos atsi-
rasti situacijoms, kai nesant 
galimybės atlyginti būtinas ir 
pagrįstas išlaidas advokatui, net 
ir tuo atveju, kai asmuo būtų iš-
teisintas, asmuo negali realiai ir 
veiksmingai ginti savo pažeistų 
teisių, naudodamasis advokato 
pagalba“, – sakė KT pirminin-
kas. 

D. Žalimas taip pat pabrėžė, 
kad įstatymų leidėjas privalo 
nustatyti tokį teisinį reguliavi-
mą, kuriuo būtų užtikrinamas 
ne formalus, o realus ir veiks-
mingas asmens teisės į gynybą 
įgyvendinimas. 

Tai buvo ketvirtasis Konsti-
tucinio Teismo išnagrinėtas in-
dividualus skundas ir antrasis, 
kuris patenkintas. 

Skundą pateikęs asmuo teigė, 
kad teismai nenagrinėjo jo pra-
šymo dėl patirtų išlaidų advoka-
to gynybai ir ekspertizės atliki-
mui atlyginimo, konstatavę, kad 
tuometinėje Administracinių 
teisės pažeidimų kodekso re-
dakcijoje nebuvo nustatyta tokia 
galimybė. 

Skunde taip pat nurodyta, kad 
asmeniui padarytos moralinės ir 
materialinės žalos atlyginimas 
yra konstitucinis principas ir ne-
gali būti išimčių, kuomet ši žala 
nėra atlyginama, tačiau, pagal 
ginčijamą teisinį reguliavimą, 
žmogui įrodžiusiam savo nekal-
tumą administracinėje byloje, 
nuostoliai nėra atlyginami. 

Pareiškėjo teigimu, net ir lai-
mėjęs administracinio teisės 
pažeidimo bylą asmuo patiria 
nuostolių, kurie gali būti dides-
ni nei paskirta nuobauda ir ku-
rie neatlyginami, jei neįrodomi 
neteisėti valstybės pareigūnų 
veiksmai.

Pranešimas spaudai

Miškai. Dauguma Lietuvos 
gyventojų pritaria miškų kirti-
mų ribojimui saugomose teri-
torijose, tačiau tik ketvirtadalis 
sutiktų mokėti už vertingiausių 
privačių miškų išpirkimą, rodo 
naujausia apklausa. Aplinkos 
ministerijos apklausa parodė, 
kad 95 proc. žmonių pritaria 
draudimui kirsti miškus paukš-
čių veisimosi laiku, 86 proc. – 
kirsti medžius valstybiniuose 
saugomuose miškuose, 83 proc. 
– ir valstybiniuose, ir priva-
čiuose tokiuose miškuose, o 75 
proc. yra prieš neribotą miškų 
kirtimą saugomose teritorijose. 
Dauguma apklaustųjų mano, 
kad miškas teikia prieglobstį 
grybams, augalams ir gyvū-
nams, mažina klimato kaitą, 
tačiau tik mažuma sutiktų, kad 
privatūs miškai būtų išperkami 
iš mokesčių mokėtojų pinigų. 
Beveik ketvirtadalis – 23 proc. 
– apklaustųjų sutiktų mokėti 
mokesčius miško savininkams,  
ūkininkaujantiems gamtai pa-
lankesniu būdu, o likę tokio 
mokesčio mokėti nesutiktų. 

Muitinė. Šią savaitę pradeda-
ma Medininkų kontrolės punkto 
– didžiausio Lietuvos pasienyje 
su Baltarusija – rekonstrukcija. 
Muitinė pranešė, kad dėl darbų 
gali būti pralaidumo trikdžių, 
tačiau tikimasi, jog didesnių 
nepatogumų vairuotojams tai 
nesukels. Punktas nebus už-
daromas, o dalis automobilių 
galės važiuoti per Tverečiaus, 
Lavoriškių ir Šalčininkų pasie-
nio punktus. Šiuo metu punkto 
pralaidumas siekia apie 600 vil-
kikų per parą, tikimasi, kad po 
rekonstrukcijos jis padvigubės. 
Projektas finansuojamas Euro-
pos Sąjungos ir valstybės biu-
džeto lėšomis.

Naikintuvai. Oro policijos 
misiją Baltijos šalyse atliekan-
tys NATO naikintuvai praėju-
sią savaitę keturis kartus kilo 
atpažinti ir lydėti tarptautinėje 
erdvėje virš Baltijos jūros skri-
dusių Rusijos karinių orlaivių, 
pirmadienį pranešė Krašto ap-
saugos ministerija. Orlaiviai 
kilo pirmadienį – atpažinti 
lėktuvai IL-20 ir IL-76, skridę 
iš Rusijos į Karaliaučių. Dar 
vienas IL-20 užfiksuotas antra-
dienį. Jis skrido į Rusiją iš Ka-
raliaučiaus.

Skrydžiai. Oro bendrovė 
„SAS Scandinavian Airlines“ 
nuo balandžio atnaujins sausio 
pradžioje nutrauktus tiesiogi-
nius skrydžius tarp Vilniaus ir 
Stokholmo Arlandos oro uos-
to. Pirmieji skrydžiai vyks ba-
landžio 1 ir 5 dienomis, o nuo 
balandžio 12 dienos bus skrai-
dinama du kartus per savaitę, 
pranešė Vilniaus oro uostas.

-Bns

Labirintų parkui judėjimo suvaržymai 
daro dvejopą poveikį

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šalia Anykščių veikiantis Deivydo Dilio „Labirintų parkas“ 
žiemomis šiaip ar taip neveikia, tad karantinas šiam verslui 
neigiamų pasekmių lyg ir neturėjo. O prasidėjus sezonui ju-
desio pasiilgę lietuviai turėtų užplūsti šią atrakciją.

Tačiau, pasak verslininko 
D.Dilio, „Labirintų parkas“ ir 
vėl, tikėtina, praras užsienie-
čius ir atostogauti grįžtančius 
emigrantus. Šią tendenciją jis 
pastebėjo jau ir pernai metais. 
Apie 10 proc. „Labirintų par-
ko“ lankytojų yra Latvijos pi-
liečiai. „Jei išvykimui į Lietuvą 
ir į Egiptą bus taikomi tokie pat 
reikalavimai, vargu ar latviai 
pas mus važiuos“, - svarstė 
D.Dilys. Pasak jo, prieš antrąjį 
karantiną paskelbus datą, nuo 
kurios bus įvedamas judėjimo 
tarp valstybių suvaržymas, pa-
kutinį „laisvės“ savaitgalį į „La-
birintų parką“ plūstelėjo latviai 

- tuomet bent trečdalis parko 
lankytojų kalbėjo latviškai.

„Labirintų parke“ yra apie 30 
skirtingų pramogų. Šiam sezo-
nui rengiamas visas „Kitokių 
namų“ kompleksas - lankytojus 
priims 3 arba 4 namai. 

Apverstas namas, pasak 
D.Dilio, atsipirktų, net jeigu jis 
būtų ... užrakintas. Namo nuo-
traukomis aktyviai dalijamasi 
socialiniuose tinkluose, ši pra-
moga reprezentuoja visą kom-
pleksą.

Verslininkas skaičiavo, kad 
per praėjusį sezoną „Labirin-
tų parke" apsilankė apie 60-70 
tūkst. žmonių. D.Dilys kalbėjo, 

jog turėjo planų parką įdarbin-
ti ir šaltuoju metų laiku, bent 
per šventes, tačiau karantinas 
privertė tokius planus atidėti 
ateičiai.

Naują sezoną „Labirintų par-
kas“ ketina pradėti balandžio 
mėnesį. Aišku, koronavirusas ir 
Vyriausybės sprendimai planus 
gali pakoreguoti.

„Labirintų parko“ savininkas Deivydas Dilys tikisi dides-
nio Lietuvos turistų srauto, tačiau mano, jog praras latvius 
bei emigrantus. 

Mirtis. Kovo 20 dieną apie 
17.50 val. daugiabučio namo 
Anykščiuose, K. Ladigos g., 
koridoriuje rastas vyro (g. 
1960 m.) kūnas. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Netektis. Kovo 20 dieną 
dieną apie 12.00 val. Ka-
varsko seniūnijos Zavie-

siškio kaime gyvenamajame 
name rastas vyro (g. 1951 m.) 
kūnas be išorinių smurto po-
žymių. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Vagystė. Anykščiuose, 
Bokšto g., buvo įsibrauta į 
sandėliuką, iš kurio pavogtas 
benzininis trimeris, benzini-
nis pjūklas ir kiti daiktai..Pa-
daryta 560 eurų turtinė žala. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Konfliktas. Kovo 19 dieną 
apie 09.30 val. namuose, Anykš-
čiuose, Storių g., jaunuolis (g. 
2003 m.), būdamas neblaivus 
(nustatytas 1,76 prom. girtumas), 
naudojo fizinį smurtą moters (g. 
1986 m., nustatytas 2,47 prom. 
girtumas) atžvilgiu. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Jaunuolis su-
laikytas ir uždarytas į ilgalaikio 

sulaikymo patalpą.

Smurtas. Kovo 20 dieną apie 
17.30 val. Svėdasų seniūnijos 
Grikiapelių kaime vyras (g. 
1968 m.), neblaivus (nustatytas 
2,20 prom. girtumas), smurtavo 
prieš vyrą (g. 1970 m., nustaty-
tas 2,13 prom. girtumas). Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į ilgalai-
kio sulaikymo patalpą.
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komentarai Kas mūsų klausė, kai skiepijo, vaikystėje?
Vakcinacija nuo koronaviruso vis dar kursto gyventojų 

aistras. Visuomenė pasidalijusi į dvi stovyklas - vieni skiepų 
laukia, kiti skiepytis net negalvoja. Nepaisant visų skeptiš-
kų nuomonių, žmonėms jau iš anksto duodama suprasti, 
kad nepasiskiepijusiems bus sudėtinga ne tik keliauti po 
pasaulį, bet net ir dirbti mokyklose, biuruose ir kitose dar-
bovietėse, kuriose būtinas kontaktas su kitais žmonėmis.

„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, ką jie mano apie vakci-
naciją, galimybes žmonėms patiems apsispręsti dėl skiepų, 
taip pat klausė, kaip kasdieninės diskusijos šia tema pavei-
kė jų nuostatas ir įstikinimus šiuo klausimu.

Čia juk ne 
„Kavarsko 
gripas”...

Julius JAKUBĖNAS, 
Anykščių kultūros centro re-
žisierius:

Labai stengiuosi šia tema ne-
sidomėti, nes kuo daugiau žiūri 
televizijos žinias, skaitai žinias-
klaidą, kuo labiau giliniesi, at-
siranda vis mažiau noro gyven-
ti. Tos temos jau į nelogiškas 
diskusijas „išsivarčiusios”.

Mano manymu, yra nelogiška 
abejoti mokslininkų padarytais 
sprendimo būdais pandemijai, 
kuri yra apėmusi ne  tik Anykš-
čių kraštą, bet ir visa pasaulį, 
stabdyti. Čia juk ne Kavarsko 
gripas, nuo kurio nenori skie-
pytis Mačionių moterys.

Kas mūsų klausė, kai skiepi-
jo, vaikystėje? Kiekvienas tu-
rime tą randelį ant peties. Net 
nepamenu, nuo ko skiepijo, bet 
žinau, kad nuo kažko svarbaus.

Nėra jokių tyrimų, kiek pro-

centų žmonių Anykščių rajo-
ne nori skiepytis, o kiek – ne. 
Oficialių duomenų nėra. Tik 
prielaidos. Kažkas kažkur už 
kampo pakalbėjo „gal aš noriu, 
gal nenoriu”. Jeigu toks neno-
ras, tada tegul būna skelbiamas 
referendumas šia tema, užsida-
rome sienas, užsidedame mui-
tus ir nieko neįsileiskime į savo 
šalį, nes mes nenorime skiepy-
tis. Net nežinau, kokios ten yra 
vakcinos. Viena tik galiu pasa-
kyti - kai ateis mano eilė skie-
pytis, tai aš padarysiu.

Prieš metus dar galėjome gin-
čytis dėl to, ar koronavirusas 
yra burbulas ir panašiai. Bet kai 
pradėjo mirti žmonės iš artimos 
aplinkos, aš taip pat tokių turiu, 
esu vienareikšmiai už skiepus.

Po skiepų – jo-
kio šalutinio 
poveikio

Sigitas PETRAVIČIUS, 
Anykščių socialinės gerovės 

centro vadovas:

Dėl apsisprendimo skiepytis 
svarbu, kad nebūtų privalomo 
skiepijimo ir kiekvienas lais-
vas pilietis savarankiškai apsi-
spręstų, ar skiepytis jam, ar ne. 
Aš asmeniškai pasiskiepijau ir 
nematau nieko blogo, jaučiuosi 
gerai. Jokio šalutinio poveikio 
po antro skiepo nejaučiau.

Kasdienės diskusijos yra la-
bai įvairios. Vieni bijo skiepy-
tis, prisiskaitę spaudos apie ga-
limą žalą, ypač daug kam kyla 
baimė dėl „AstraZeneca”. O 
kodėl? Todėl, kad labai dideli 
šalutiniai poveikiai. Kiti laukia 
skiepo ir supranta, kad nenu-
galėsime viruso be skiepų. Dar 
kiti laukia Rusijos „Sputnik V“ 
vakcinos. Ne veltui sakoma - 
kiek žmonių, tiek nuomonių.

Ne laikas bal-
suoti, kuris skie-
pas geresnis

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas:

Virusą ir jo sukeliamas ligas 
įveiksime tik tada, jei būsime 
vieningi. Tai ne ta situacija, kai 
kuo daugiau ir įvairesnių nuo-
monių, tuo rezultatas geresnis. 
Tad visokio plauko vertinimai 
ir spekuliacijos dėl skiepų 
naudos ar žalos kelia nerimą ir 
baimę. 

Kai miršta artimieji ir kie-
kviena diena nusineša vis nau-
jas gyvybes, tokios nelaimės 

akivaizdoje ne laikas balsuoti, 
kuris skiepas geresnis. Sveiki-
nu šalies vadovus, viešai pasi-
skiepijus ta vakcina, kuri yra 
prieštaringiausios reputacijos. 
Tuo  pavyzdžiu turi vadovautis 
Seimo nariai, politikai, Valsty-
bės pareigūnai, kadangi asme-
ninis pavyzdys labiau užkrečia, 
nei krūva reklaminių vaizdų ar 
straipsnių. 

Turim gerai suprasti, jog ne-
patogus gyvenimas baigsis tik 
tada, kai visi kartu įveiksime 
virusą. Tuomet išvengsime ne 
tik ekonominių nuostolių, bet ir  
išbrisime iš prastos emocinės 
būklės, vėl patirsime pažinimo 
ir bendravimo džiaugsmą.

Pasitikiu visomis 
vakcinomis

Lina PAGALIENĖ, Anykš-
čių rajono visuomenės svei-
katos biuro direktorė

Skiepų klausimais turime 
konsultuotis su žmonėmis, ku-
rie turi kompetencijos tai da-
ryti. Visuomet turime ieškoti 
informacijos ten, kur nuomonę 
argumentuotai dėsto tos srities 
kompetentingi specialistai. 
Taip pat kiekvienas turime ga-
limybę užduoti mums rūpimą 
klausimą internetu https://ko-
ronastop.lrv.lt/ virtualiam atsa-
kikliui viLTė. 

Šioje svetainėje pateikiama 
daug svarbios ir aktualios in-
formacijos apie koronavirusą 
(cOVID-19), apie skiepus taip 

pat. 
Manau, kad dalis žmonių 

tikslingai skleidžia propagan-
dą apie skiepų žalą, nepaisy-
dami visų surinktų mokslinių 
duomenų, kad jie yra neteisūs. 

Turime priimti racionalius 
sprendimus, nesivadovauti 
sąmokslo teorijomis ir dėme-
sio trokštančių žmonių išsišo-
kimais, nes nuo to priklauso 
kiekvieno mūsų, mūsų vaikų ir 
vyresnių artimųjų sveikata. 

Atsibodo karantinas ir suvar-
žymai visiems? Norime patys 
jaustis saugiai ir užtikrinti kitų 
saugumą? Išeitis yra. Už visuo-
meninį imunitetą, kuris susida-
ro vakcinavus bent 70 proc. 
visuomenės, esame atsakingi 
visi. Skiepydamiesi apsaugo-
me ne tik save, tad čia nėra tik 
vieno žmogaus reikalas, nes 
mes gyvename visuomenėje 
ir yra dalykų, ką mes turime 
padaryti ne tik dėl savęs, bet ir 
dėl kitų.

Žinoma, yra žmonių, kurie 
negali skiepytis dėl įvairių 
priežasčių, todėl dėl skiepijimo 
būtina tartis su šeimos gydyto-
ju. Apie kiekvieną vakciną ga-
lime rasti oficialiai skelbiamą 
informaciją. 

Turime galimybę pasirinkti 
vakciną. Asmeniškai aš pasi-
tikiu visomis vakcinomis, ku-
rios patvirtintos kaip saugios ir 
naudojamos Lietuvoje. Laukiu 
savo eilės vakcinuotis, būtinai 
tai padarysiu, kai tik turėsiu to-
kią galimybę.

 Svarbu pažymėti, kad vakci-
na reikalinga norint nesusirgti 
arba išvengti sunkios ligos for-
mos ir jos komplikacijų. Vak-
cinacija taikoma jau daugiau 
nei 200 metų ir padeda išveng-
ti daugelio sunkių infekcinių 
ligų, kurių pasaulyje nebeliko. 

Tikiu anykštėnų sąmoningu-
mu ir atsakingu požiūriu į savo 
bei kitų sveikatą, juk mes  daug 
ką kartu galime įveikti.

Kazys Šapoka: 
darbuotojas ginčo nelaimėjo

Norime pabrėžti, kad Pane-
vėžio darbo ginčų komisijos 
sprendimu nėra pripažinta, kad 
E.Šiaučiūnas iš darbo buvo at-
leistas neteisėtai. Taikos sutar-
timi laikomas sandoris, kuriuo 
šalys, darydamos viena kitai 
nuolaidas, iš naujo nustato ci-
vilines teises ir pareigas bei iš-
sprendžia tarp jų kilusį teisinį 
ginčą“, - „Anykštai“ nurodė 
K.Šapoka.

Iš darbo atleistas E. Šiaučiū-

(Atkelta iš 1 psl.)
nas į Panevėžio darbo ginčų 
komisiją kreipėsi prašydamas 
atleidimą pripažinti neteisė-
tu, grąžinti jį į darbą, priteisti 
kompensaciją už priverstines 
pravaikštas ir kompensuoti 
500 eurų neturtinę žalą. Darbo 
ginčų komisija, vadovaudama-
si įprastine praktika, pasiūlė 
šalims - darbuotojui ir darb-
daviui - darbo ginčą baigti 
taikos sutartimi. Šalys sutiko 
derėtis. E.Šiaučiūnas atsisakė 
reikalavimo grąžinti jį į darbą 
bei priteisti neturtinės žalos at-

lyginimą, bet paprašė 6 mėne-
sių atlyginimo dydžio išeitinės 
kompensacijos. UAB Anykš-
čių komunalinio ūkio admi-
nistracija sutiko mokėti ne 6, 
o 2 mėnesių atlyginimų dydžio 
išeitinę kompensaciją. Tokį 
pasiūlymą buvęs UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis padalinio 
vadovas priėmė. Šalys pasirašė 
taikos sutartį, kurią patvirtino 
Panevėžio darbo ginčų komi-
sija.   

Priminsime, jog E.Šiaučiūnas 
taikos sutarties pasirašymą 

„Anykštai“ įvardijo kaip savo 
pergalę. „Išeinu pakelta galva.  
Pirmą dalį karo jau laimėjau. 
Bet čia dar nėra pabaiga. Jie 
mane apvagino, taip ramiai 
viskas nepasibaigs“, - po taikos 
sutarties pasirašymo „Anykš-
tai“ sakė  E.Šiaučiūnas („Bu-
vęs komunalininkas laimėjo 
ginčą prieš įmonę“ ; Vidman-
tas ŠMIGELSKAS, „Anykšta“ 
2021 03 20).

Vasario mėnesį UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis kilo 
skandalas dėl medžio vagys-

tės. E.Šiaučiūnas sakė, kad jis 
įmonės vadovų buvo apkaltin-
tas vagyste, nors medį iš pri-
vataus asmens teritorijos išsi-
vežė kitas įmonės darbuotojas. 
Apie E.Šiaučiūno atleidimą iš 
darbo rašyta ir komunalinio 
ūkio darbuotojų kreipimesi į 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorę Ligi-
tą Kuliešaitę  („Komunalinio 
ūkio darbuotojai sukilo prieš 
direktorių“, Vidmantas ŠMI-
GELSKAS; „Anykšta“,  2021 
02 27).  
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Įgyvendindamos Geros mokyklos koncepcijos nuostatas, švietimo įstaigos jau dabar susiduria su įtraukties sunkumais ir iššūkiais. O nuo 2024 m. rugsėjo mėn., 
šalyje įsigaliosiantys įstatymai (Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 
straipsniu), įpareigos mokyklų bendruomenes kiekvienam vaikui užtikrinti sąlygas ugdytis jo artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo 
bendraamžiais ir gauti būtiną specialistų pagalbą.

PANEVĖžIO KURČIųJų IR NEPRIGIRDINČIųJų PAGRINDINĖ MOKyKLA 

dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros projekte „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001, kurio tikslas - mažinti 
ankstyvąjį mokinių pasitraukimą iš mokyklos didinant įtraukiojo ugdymo galimybes.

Dvi surdopedagogės, lietuvių  gestų kalbos vertėja ir lietuvių gestų kalbos mokytojas, turintis klausos negalią, siūlo pagalbą  
konsultuojant vaikus, turinčius klausos sutrikimų ir/ar kochlearinius implantus, šiuos vaikus ugdančius mokytojus ir tėvus 
(globėjus, rūpintojus) surdopedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo ir techninės pagalbos priemonių naudojimo klausimais, 
organizuoja ir vykdo individualius ir grupinius lietuvių gestų kalbos mokymus(kontaktu arba nuotoliniu būdu), visi pagei-
daujantys konsultuojami lietuvių gestų kalbos vartojimo ir vaizdinės medžiagos pritaikymo klausos sutrikimų turintiems 
mokiniams klausimais. 

Susidomėjusius projekto veiklomis prašome kreiptis el.paštu:  kurciuju@kurciujumokykla.lt; 
telefonais: Nr.865258993, 864751942, 864736252, tik SMS 865456005

Lajų take įvesti privalomi lankytojų bilietai

Iki šiol Lajų tako lankytojai 
pirkdavo 1 Eur kainuojantį sau-
gomų teritorijų bilietą. Tiesa, jis 
buvo savanoriškas, taigi, galima 
sakyti, kad Lajų taką buvo gali-
ma pamatyti ir nemokamai.

Nuo šio šeštadienio Lajų tako 
lankymas suaugusiems žmo-
nėms kainuoja 4 Eur, mokslei-
viams, studentams, pensinin-
kams ir neįgaliesiems - 2 Eur.

Anykščių regioninio parko 
direkcijos direktorius Kęstutis 
Šerepka „Anykštai“ sakė, kad 
lankytojo bilietas įvestas pa-
sibaigus laikotarpiui, kai Lajų 
tako projektas negalėjo nešti 
ekonominės naudos. 

„Dabar atsirado normalūs 
bilietai, kaip ir visame civi-
lizuotame pasaulyje“, - sakė 
K.Šerepka.

Lajų tako lankytojo bilietas, 
anot K.Šerepkos, įvestas tam, 
kad objektą būtų galima išlaiky-
ti. Per metus jo išlaikymas  kai-
nuoja maždaug 60 tūkst. Eur.

„Tuos pinigus reikia užsidirb-
ti. Niekas jų neduoda, kaip ir ži-
note“, - tęsė Anykščių regioni-
nio parko direkcijos direktorius 
K.Šerepka.

Pasiteiravus, kodėl už Lajų 
tako lankymą suaugusiems as-
menims nustatytas būtent 4 Eur 
dydžio mokestis, K.Šerepka 
sakė: „1 euras būtų mažai, o 5 
Eur - daug.“

Jis kalbėjo, kad imti už Lajų 
tako aplankymą tokius pinigus 
nėra labai brangu.

„Jūs pažiūrėkite Labirintų 
parke. Apversto namo aplanky-
mas kainuoja 2 Eur. Palyginkite 
objektus - tą ir tą. Mes, nusta-
tydami Lajų tako lankytojo bi-
lietą, žiūrėjome į bendrą visą 
Anykščių rajono kainodarą“, - 
aiškino K.Šerepka.

Pernai dėl koronaviruso pan-
demijos Lajų takas sulaukė ma-
žiau lankytojų, tačiau jų skai-
čiai vis tiek įspūdingi - medžių 
viršūnėmis vaikštinėjo per 100 
tūkst.lankytojų.

Anykščių regioninio pako di-
rekcijos direktorius K.Šerepka 
nesiryžo prognozuoti, kiek pa-
vyks uždirbti įvedus Lajų tako 
lankytojo bilietą: „Sunku pasa-
kyti, nežinau, kiek bus lankyto-
jų“.

Surinktas lėšas už lankytojo 
bilietą žadama naudoti Anykš-
čių regioninio parko direkcijos 
reikmėms.

„Teritorijos tvarkymui, įran-
gos įsigijimui ir jos atnaujini-
mui, sulaužytos įrangos atsta-
tymui, šienavimo darbams“, 
- vardijo K.Šerepka.

Pasiteiravus, ar potencialiems 
Lajų tako lankytojams buvo iš 
anksto ištransliuota žinia, kad 
šio objekto lankymas tampa 
brangesnis, K.Šerepka kalbė-
jo: „Gyvenime apskritai daug 
netikėtumų. Jūs nepastebėjote? 
Nemanau, kad lankytojams tai 
bus netikėtumas. Tai normalus 
dalykas civilizuotame pasauly-
je. Kai einate į kino teatrą, taip 
pat perkate bilietą. Nenorite eiti, 
bilieto neperkate. Paprastas rei-
kalas.“

Lajų tako komplekse dirba 
septyni darbuotojai.

Laikinoji Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
direktorė Renata Gudonienė 
„Anykštai“ sakė, kad dabarti-
nėje situacijoje, kai šalyje dėl 
koronaviruso pandemijos yra 
įvestas karantinas, Lajų tako 
„bilieto pabrangimas nėra pa-
grindinis veiksnys“.

R.Gudonienė sakė „truputėlį 
apgailestaujanti“, kad įvestas 
Lajų tako lankytojo bilietas.

„Jeigu paskaičiuoti, kiek už 

Lajų tako aplankymą teks susi-
mokėti šeimai, tai suma gaunasi 
gana nemaža“, - skaičiavo ji.

Tiesa, R.Gudonienė kalbėjo, 
kad įvesti Lajų tako lankytojo 
bilietą jau buvo būtina.

"Nemanau, kad lankytojo bi-
lietas atsirado iš neturėjimo ką 
veikti. Tai visgi yra objektas, 
kurį reikia prižiūrėti“, - sakė ji.

R.Gudonienė pripažino, lad 
Lajų takas dabar bus vienas 
brangesnių objektų lankyto-
jams, tačiau svarstė, kad būtent 
tokio dydžio lankytojo bilietas 
įvestas pasiskaičiavus ir turint 
pagrindą.

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius „Anykštai“ 
sakė, kad reakcija dėl Lajų tako 
lankytojo bilieto įvedimo jam 
buvo natūrali.

„Mes to ir laukėme. Pasibai-
gė tie penkeri metai, kai nebu-
vo leidžiama jokių rinkliavų, 
kadangi europinis projektas", - 
kalbėjo meras.

S.Obelevičius svarstė, kad 
nustatytas Lajų tako lankytojo 
bilieto dydis „gal šiek tiek ir 
didokas. Bet mes tam negalime 
turėti jokios įtakos“, - sakė jis.

Meras neprognozavo, ar dėl 
įvesto lankytojo bilieto Lajų 

taką gali aplankyti mažiau žmo-
nių.

„Visos tos pramogų kainos, 
ypač privačiuose objektuose, yra 
labai didelės, tad čia tie 4 Eur...
Nemanau, kad labai daug kažką 
atbaidys“, - sakė S.Obelevičius.

Anykščių regioniniame parke 
Lajų takas atidarytas 2015 metų 
rugpjūtį. Taką iškilmingai ati-
darė tuometinė Lietuvos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė. Lajų 
takas – vienintelis toks Baltijos 
šalyse. Takas prasideda netoli 
Puntuko akmens ir nuo žemės 
pamažu kyla iki 21 metro ties 
medžių laja. Aukščiausia kom-
plekso vieta – apžvalgos bokšto 
aikštelė – įrengta 34 m aukštyje. 
Nuo bokšto viršūnės atsiveria 
vaizdai į Anykščių šilelį, Šven-
tosios upės vingius, lygumas.

Lajų tako statybos kainavo 
2,7 mln. Eur. Jis atidarytas ati-
darytas kaip Valstybinės sau-
gomų teritorijų tarnybos prie 
Aplinkos ministerijos vykdyto 
projekto „Saugomų teritorijų 
tvarkymas“ dalis. 

Lajų tako statybos susilaukė 
kai kurių anykštėnų pasiprieši-
nimo. Prieš jo statybas skambėjo 
pareiškimai, kad toks statinys su-
niokos unikalų Anykščių šilelį.

Anykščių regioninio parko direkcijos direktorius 
Kęstutis Šerepka nemano, kad potencialiems 
Lajų tako lankytojams iš anksto reikėjo pa-
skleisti žinią, kad brangsta objekto lankymas.

Laikinoji Anykščių turizmo ir verslo infor-
macijos centro direktorė Renata Gudonienė 
sakė, kad dėl Lajų tako lankytojo bilieto dy-
džio šiek tiek apgailestaujanti.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius 
sakė, kad jam regioninio parko nustatytas Lajų 
tako lankytojo bilieto įkainis pasirodė šiek tiek 
didokas.

(Atkelta iš 1 psl.)
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46
arba 

el .paštu 
anyksta@anyksta. l t  

Nuoširdžiai dėkojame gydytojui Rimondui BUKELIUI ir slau-
gytojai Ritai BURNEIKIENEI už nuoširdų gydymą ir malonų 
bendravimą.

Linkime Jums geros nuotaikos, sveikatos Jūsų darbe ir lai-
mės asmeniniame gyvenime.

Vilma ir Povilas KERAIČIAI

Jau esu įžengęs į devinto dešimtmečio antrą pusę ir esu 
priskirtas kvalifikuotai, nuoširdžiai medicinos darbuotojų 
komandai, kurią sudaro gydytoja Diana IRICIJAN ir sese-
lė Kristina LIUTKIENĖ. Jos, atidžiai išklausiusios mane dėl 
negalavimų, duoda nuoširdžių, išsamių patarimų, kurie man 
suteikia daug jėgų. Už tai JUMS nuoširdžiai AČIŪ!

Linkiu Jums nepavargti sunkiame kelyje.
Antanas ČIUKŠYS

Populiariausių medikų rinkimai 
įgauna pagreitį

Įsibėgėja populiariausių Anykščių medikų rinkimai, ryš-
kėja lyderiai.

Gydytojai Rimondas Bukelis  turi 5 padėkas,Valdas Ma-
cijauskas ir Rasa Tervydienė turi po 4 padėkas. Dalia Kaz-
lauskienė pelnė 3, Rita Juodiškienė ir Gabėta Šinkūnaitė, 
Diana Irician - po 2, Rolandas Jurkėnas ir Vitalija Giriū-
nienė - po 1 padėką.  

Iš slaugytojų daugiausia - 5 
padėkas - surinko Rita Bur-
neikienė. Rūta Paciūnienė turi 
3, Regina Viršylienė, Rasa 
Jankienė, Jolita Abraškevičie-
nė, Kristina Liutkienė, Laima 
Slapšienė ir Asta Bartulie-
nė - po 2, B.Pranskūnienė, 
G.Janulienė, Aušra Valaitienė 
ir Egidija Šaltenė po 1 padė-
ką.

Priminsime, jog populia-
riausių Anykščių medikų rin-
kimus „Anykštos“ redakcija 
rengia kartu su Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros 
centru. 

Jūsų išrinktus populiariausius  
Anykščių medikus - gydytojus 
ir slaugytojus - „Anykštoje“ 
paskelbsime balandžio 27 die-
ną, kai bus minima Medicinos 

darbuotojų diena.
Padėti savo mėgstamiems 

gydytojams ir slaugytojoms 
rinkti balsus galite keliais bū-
dais – „Anykštos“ laikraštyje 
spausdindami mokamas pa-
dėkas (vienos padėkos - iki 
35 žodžių - kaina 10 eurų), 
rašydami redakcijai laiškus 
apie tai, kaip Jumis medikai 
pasirūpino, bei balsuodami 
internete anyksta.lt. 75 proc. 
balsų sudarys padėkos ir laiš-
kai „Anykštoje“, 25 proc. – 
balsavimas internete.

Balsavimą internete skelbsi-
me balandžio mėnesį, o padė-
kų medikams ir laiškų laukia-
me jau dabar.  Padėkas galima 
užsakyti reklama@anyksta.lt 
ir su Jumis susisieks ,,Anykš-
tos” redakcijos reklamos sky-

riaus darbuotoja arba atvykus 
į redakciją (Vilniaus g. 29, 
Anykščiai). Telefonai pasite-
irauti: 8-381-59458; 8-686-
33036.

Daugelį metų „Anykšta“ 
kvietė rinkti populiariausią 
rajono mediką. Rinkimai yra 
labai populiarūs, kasmet į re-
dakciją padėkoti medikams 
užsuka daug dėkingų pacien-
tų.  

Skaitytojų išrinktam popu-
liariausiam gydytojui „Anykš-
tos“ redakcija pacientų vardu 
ir šiais metais įteiks sertifikatą 
bei atminimo dovaną.  

-AnykštA

(Kalba netaisyta – red. past.)

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė 
portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kvie-
sime skaitytojus portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams 
aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spaus-
dinsime šių diskusijų apžvalgas. 

savaitgalio diskusija Ar naujais mokesčiais neišgąsdinsime turistų?
Praėjusią savaitę vykusiame pasitarime dėl turisto mokesčio įvedimo Anykščių rajono 

mero pavaduotojas Dainius žiogelis sakė, kad tai tik pradžia naujiems mokesčiams. Jis 
kalbėjo, kad savivaldybės planuose yra įvažiavimo į miestą, automobilių parkavimosi, inf-
rastruktūros išlaikymo mokestis, įkalkuliuotas į perkamus lankytojų bilietus.

Kaip manote, ar nauji mokesčiai neišgąsdintų į Anykščių rajoną atvykstančių turistų? O 
gal kaip tik minimi mokesčiai mūsų miestui taps „aukso kasykla“?

Nuomonė: „Toks mokestis 
yra beveik visoje Lietuvoje. 
Turisto 1 euro mokesčiu neiš-
gąsdinsi. Užtai kaip išsigando 
nesąžiningos kaimo turizmo 
sodybos, kurios deklaruoja, kad 
pas juos nakvynių nulis“.

Aš: „Tai siūlau mokestį išrasti 
atidarant naują objektą, ne pa-
statytą ir šiuo metu sakoma kad 
trūksta lovų, tai ligoninė, ir kartu 
gvildenti problemą, kai valdžia 
drabsto į niekam nereikalingus 
objektus ir pirkinius, gal paro-
dytų turistams, kokia graži ir 
naudinga būtų ligoninė ja pakė-

lus iš griuvėsių ir sutvarkius“

Anykštėnas: „Juk tai yra nor-
malu ... ko jūs verkiat - visur yra 
mokestis ir valio...greičiau vieš-
bučio aikstelę apmokestinti“.

Jaučiu: „Kitas mokestis bus 
anykštėnams už gyvenimą ku-
rorte“

na: „po kokiu 5 metų,su to-
kiomis kvailystėmis,turistus 
matysite kaip savo ausis be vei-
drodžio.“

Jarunda: „Mokestis reikalin-

gas ir dėl to euro niekas nenu-
kentės, nesipriešins jo mokėti. 
Juk kiti kurortiniai miestai pa-
našius mokesčius yra įsivedę. 
Nereikia net abejoti - mokestį 
reikia įvesti, tiktai jis turi būti 
ne vietiniams žmonėms, bet at-
vykstantiems.“

Rimantas: „O turistai, at-
vykę varlių pažiūrėti prie „Si-
gučio pirmojo“ balos, kurios 
finansavimui skirta virš šimto 
tūkstančio €, atleidžiami nuo 
„turisto mokesčio“???“

Jadze iš Svedasu: „Rajkia 

butinai imt mokesčius ne tik iš 
tų katrie atvažiuoja į Anykščius, 
bet ir į kitas rajona vietoves. Je 
ko gi Svedsys, Kavarskas ar 
Traškunai prastesni užu Anykš-
čius. Prijimt takį nutarimą, kad 
visi turistai turet moket paduš-
kos ar kitaip pavadintą mokestį 
ir be jakiu kalbų. Neringoj ar 
Palangoj ne tiek pinigų išmeta 
žmones mokesčiams.“

Nelabai suprantama: „Jei 
drauge mane parveš iš Panevėžio 
į Anykščius ir liks porai dienų, tai 
ar ji turistė ? Nesuprantu .“

Būtinai: „Reikia būtinai to-
kius mokesčius įvest. Seniai 

reikėjo. Ir be ilgų kalbų, be ruo-
šimosi kelis metus, be tuščių 
plepalų. Jei žmonės turi pinigų 
kelionėms, tai turės ir atlieka-
mą eurą „pagalvės“ mokesčiui. 
O turizmo sodybų savininkai 
irgi neturėtų verkšlenti. Soli-
džius pinigėlius paimate už pa-
talpų nuomą, niekas neatsitiks, 
jei pareikalausite didesnę sumą 
keliais eurais.“

Julytė: „Mano Petriukas 
sako, kad kaimo turizmo sody-
bų savininkai labiau pritartų už 
paklodės mokestį“.

Gydytojai Rimondas Bukelis populiariausių Anykščių rajono medikų rinkimuose pirmauja 
turėdamas penkias pacientų padėkas, Valdas Macijauskas ir Rasa Tervydienė kol kas turi 
po keturias padėkas.

Pirkiniai - dalykas rimtas
Karantinas užsitęsė, nedaug 

pajamų turėję žmonės nebuvo 
prisipirkę maišų rūbų, todėl lai-
kas atsinaujinti. Ypač darbinę, 
kasdieninę aprangą. Bet tai pa-
daryti Anykščiuose jokių gali-
mybių. Kelnių, kuriomis vyras 
eidavo malkauti, keliai kiauri, 
vaikai ,,tympas“ išaugo arba 
sudrožė, marškinių rankovės 
trumpokos... Ateina pavasaris, 

laikas vaikams nupirkti plones-
nes striukes. O kur nusipirkti, 
jeigu Anykščiuose nei ,,Pepco“ 
nei ,,Takko“, kurių kainos yra 
prieinamos.

Sakysite, eik į ,,Maximą“, bet 
ten drabužių kainos minimalią 
algą gaunančiam žmogui yra 
neįkandamos. Apie turgaus pre-
keivius net nekalbu. Plėšia kaip 
išprotėję. Paklausiau šeštadienį, 

kiek kainuoja panešioti marški-
nėliai trumpom rankovėm, tai 
pasakė, kad 9 eurai. Bet už tiek 
ir ,,Akropolyje“ naujus buvo ga-
lima nusipirkti.

Anksčiau apsipirkdavome 
Utenos arba Panevėžio ,,Lidle“, 
,,Takko“ , ,,Pepco“ arba ,,Huma-
noje“. Bet ,,Humana“ Anykš-
čiuose tebėra uždaryta. Tačiau 
Utenoje, girdėjau, veikia. 

Anykščių rajono valdžia šitos 
problemos gal ir negali išspręsti, 
tačiau ant kelių patruliuojantys 
ekipažai, kurie apsipirkti va-
žiuojančių nepraleidžia į Uteną, 
Kupiškį ar Panevėžį, galėtų būti 
jautresni, ir praleisti vykstančius 
apsipirkti. Tai didelis reikalas 
kukliai gyvenančioms šeimoms, 
kuriose auga vaikai. Juk žmonės 
negali vaikščioti nuogi, o pini-
gai ant medžių neauga.

Viešintiškių šeima
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AVINAS. Šią savaitę visos 
jūsų mintys suksis apie ką tik 
nori, tik ne apie tai, kas iš tiesų 
jūsų laukia. Galite šiek tiek su-
panikuoti visiškai neteisingai in-
terpretuodamas vyresnybės pa-
sisakymą. Pasitikslinkite geriau 
dar kartą!

JAUTIS. Reikalai, kuriems 
reikia finansinių išlaidų, bei su-
siję su teise ir tvarka, pagaliau 
bus sutvarkyti. Iki šiol jie visą 
laiką buvo atidėliojami. Daugiau 
taip nebus, bet saugokitės prieši-
ninkų ir pavyduolių.

DVyNIAI. Nuo šios savaitės 
būtina įtempti protines ir fizines 
jėgas, kad paskubintumėte po-

zityvias permainas. Pasistenkite 
išsaugoti gerą nuotaiką. Jūs tu-
rite teisę būti vertinamas, o jūsų 
nuomonės turėtų būti paisoma. 
Senokai varginusios finansi-
nės problemos pagaliau pradės 
spręstis.

VĖžyS. Gausite svarbų vy-
resnybės nurodymą. Nepamirš-
kite, kad turite teisę pareikšti ir 
savo nuomonę. Laimė, priešta-
rauti vargu ar teks - pasikeitimai 
atitiks jūsų interesus. Savaitės 
pabaigoje galite patekti į gana 
pikantišką situaciją.

LIŪTAS. Savaitės pradžioje 
gali atsiverti visiškai naujos fi-
nansinės galimybės. Iš pradžių 
naujoji situacija gali sukelti 
rimtų nesutarimų šeimoje, bet 

galiausiai visi įsitikins realia bū-
sima nauda. Galų gale rūpesčiai 
atsipirks su kaupu ir reikalai ei-
sis sklandžiai.

MERGELĖ. Jei griebsitės 
reikalų karštakošiškai, naudos 
nesitikėkite, o nuostoliai bus ir 
piniginiai, ir psichologiniai. Sa-
vaitės pabaigoje turėsite priimti 
ryžtingą finansinių padarinių 
turėsiantį sprendimą. Gali atsi-
naujinti senokai užmegztos da-
lykinės pažintys.

SVARSTyKLĖS. Konfliktai 
darbe griauna ir asmeninį jūsų 
gyvenimą. Laimė, ši savaitė bus 
dosni įvairiausių gerų galimybių. 
Nepraleiskite progos išspręsti 
pačias didžiąsias problemas, gal 
net pakeisti darbą. Taip pat nea-

tidėliokite ir vizito pas gydytoją.
SKORPIONAS. Savaitės 

pradžioje pasistenkite išvengti 
vieno nemalonaus susitikimo. 
Nesijaudinkite, negalvokite apie 
mažareikšmius dalykus ir pa-
galiau pasakykite garsiai tai, ką 
privalote pasakyti. Galite nusi-
vilti žmonėmis, kuriais iki šiol 
pasitikėjote.

ŠAULyS. Reikalus stenkitės 
tvarkyti pamažu ir be nereika-
lingo triukšmo. Antroje savai-
tės pusėje gali užsimegzti nauja 
subtili draugystė. Asmeniui, 
kuriam jūs neabejingas, prireiks 
jūsų pagalbos ir paramos.

OžIARAGIS. Turite marias 
laiko darbams nuveikti. Tačiau 
jėgų šią savaitę prireiks nema-

žai. Ir jei jūsų kelyje pasitaikys 
nemalonių situacijų, kelią skirtis 
gali tekti ir alkūnėmis... Savait-
galį naujoje šviesoje pažinsite, 
rodos, seniai pažįstamą žmogų.

VANDENIS. Savaitės pra-
džioje turėsite gerų sumanymų, 
liečiančių asmeninį gyvenimą. 
Nedelskite juos įgyvendinti. 
Ketvirtadienį visiškai pakriks 
nervai. Būtinai nusišalinkite nuo 
visų reikalų bent dienai, kol at-
gausite pusiausvyrą.

žUVyS. Visi jūsų sumany-
mai šią savaitę nueis šuniui ant 
uodegos. Ir tai yra tik jūsų vieno 
kaltė, nes veikėte ne laiku ir ne 
vietoje. Nemėginkite kitiems su-
versti atsakomybės!

ANyKŠČIų KREDITO UNIJOS NARIų DĖMESIUI!
2021 m. balandžio 12 d., 10 val. Anykščių kredito unijos patalpose šaukiamas Anykščių kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, 

eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
5. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
6. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
8. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutari-
mas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome Anykščių kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių 
susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu. 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms 
iki susirinkimo dienos.

Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima rasti www.anyksciukreditounija.lt. bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeni-
nėje i-Unijos paskyroje, taip pat kreipiantis el. paštu anyksciai@lku.lt, tel. +37038159290 arba klientų aptarnavimo vietose. 

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021 m. balandžio 12 d. 9:00 val.:
• į kredito unijos pašto dėžutę, adresu: Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, LT-29116;
• arba siųsti paštu adresu: Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, LT-29116;
• arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: anyksciai@lku.lt ir originalus atsiųsti paštu; 
• arba pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Elektroniniu parašu dokumentus pasirašyti galima šiose sistemose:
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, GoSign, Dokobit, Signa Web.
Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2021 m. balandžio 20 d. numatant tą pačią darbotvarkę. 
Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Regina Simanonienė, tel. Nr. 861511413, el. p. r.simanoniene@lku.lt. 

VAlDyBA

sprintas
Krepšinis I. Sekmadienį 

Anykščių „KKSc-Elmis“ an-
trajame aštuntfinalio susitikime 
išvykoje 68:72 nusileido Klai-
pėdos „VKKM–Neptūno“ ko-
mandai. Serijos iki dviejų per-
galių rezultatas tapo lygus 1:1. 
Pirmosiose rungtynėse „KKSc–
Elmis“ šventė pergalę 80:62.

Sekmadienio rungtynėse 
„KKSc–Elmis“ komandai T. 
Jodelis pelnė  17, G. Šniaukš-
tas - 13, D. Radžiūnas (17 atk. 
kam.) -12, P. Martinonis - 11, Ž. 

Žiukas (13 rez. perd.) - 10 taškų.  
„VKKM–Neptūnas“: J. Macei-
kis 28, K. Zikas 13. Pirmajame 
mače T. Jodelis  įmetė 22 (7/11 
trit.), D. Radžiūnas 13 (10 atk. 
kam.), Ž. Žiukas 11 (11 rez. 
perd.) taškų.   Trečiasis, lemia-
mas mačas bus žaidžiamas šį 
ketvirtadienį Anykščiuose. Nuo 
19.00 val. jis bus transliuojamas 
Anykščių KKSc socialinio tin-
klo „Facebook“ paskyroje.

Krepšinis II. Penktadie-
nį Anykščių KKSc merginų 
(U–16) krepšinio komanda žaidė 

MKL lygos rungtynes prieš Pa-
kruojo Sc ekipą. Rūtos Meliū-
nienės auklėtinėms sugrįžimas 
į po kelių mėnesių pertraukos 
atnaujintas pirmenybes pavyko 
– varžovės nugalėtos 67:38 ir 
pasiekta antroji pergalė iš dviejų 
galimų. Rezultatyviausiai šei-
mininkių komandoje rungtynia-
vo Urtė Steponėnaitė (22 tšk.), 
Samanta Esmantaitė (16), Goda 
Bekintytė ir Kamilė Miltenytė 
(po 10).

Biatlonas. Ignalinoje vyko Lie-
tuvos jaunių ir jaunučių biatlono 

čempionatas, kuriame sprinto 
ir persekiojimo rungtyse sporti-
ninkai išsidalijo apdovanojimus. 
16-17 metų amžiaus grupėje, 
sprinto ir persekiojimo rungtyse, 
nugalėtojais tapo Mikas Vildžiū-
nas ir Viktorija Kapancova. Jau-
nių 18-19 metų grupėje Domas 
Jankauskas abiejose distancijose 
buvo antras, o Kristupas Karče-
marskas – trečias.

Karatė. Praėjusį šeštadienį, 
kovo 20 dieną, vyko Lietuvos ky-
okushin karatė vaikų nuotolinis 
kata (technikos rungties) čem-

pionatas. Čempionate Anykščių 
karatė klubui atstovavo septyni 
sportininkai ir net penki - Ro-
naldas Nikitinas, Arminas Pra-
spaliauskas, Gabrielė Šilaikaitė, 
Eimantė Magylaitė ir  Eglė Raš-
čiauskaitė - tapo savo amžiaus 
grupės Lietuvos kyokushin ka-
ratė kata rungties čempionais. 
Augustas Sargūnas savo grupėje 
užėmė 3-iąją vietą. Bendroje ko-
mandinėje Lietuvos kyokushin 
karatė vaikų kata nuotoliniame 
čempionate Anykščių karatė 
sporto klubas „Takas“ iškovojo 
antrąją vietą.
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perka

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.
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parduoda įvairūs

VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS !
JŪSŲ UŽSAKYMUS 

PRISTATYSIME Į NAMUS

Priimami užsakymai 4,5 – 5 mėn. 
rudoms, raiboms, juodoms, pilkomis, 
baltoms (Legornos) vištaitėms įsigy-
ti (kaina 6,50 Eur su pristatymu).

PRISTATOME Į NAMUS ARBA 
JUMS PATOGIOJE VIETOJE.

 PRAŠOME PASKAMBINTI . 

Tel. užsakymams: (8-612) 17831.

Reikalingas
Šaltkalvis - mechanikas

Kurkliai 2, Anykščiai  
UAB „Vli Timber“

Darbo pobūdis
Įrenginių priežiūra, gedimų 

šalinimas, planinis aptarna-
vimas, kiti gamybos darbai. 
Darbo laikas: pagal slenkantį 
darbo grafiką (3 darbo die-
nos po 11 darbo valandų ir 3 
laisvos)

Reikalavimai
Suvirinimo įgūdžiai;
Plataus profilio techninis nuo-

vokumas;
B kategorijos vairuotojo pa-

žymėjimas;
Techninis išsilavinimas - pri-

valumas;
Sugebėjimas dirbti komandoje.

Mes jums siūlome
Stabilų darbo laiką be virš-

valandžių;
Laisvas visas šventines die-

nas;

Atlyginimas
1050-1400 Eur/mėn. ne-

atskaičius mokesčių

Kontaktai:
Tel. Nr.: +37064620344
El. paštas: vita@vli.lt

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai miškus: brandžius, 
bręstančius, jaunuolynus, miš-
kus draustiniuose, parkuose ir 
žemę: apleistą, nederlingą ap-
augusią krūmais ir medžiais. 

Tel. (8-625) 44123.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža pa-
tys. Atsiskaito vietoje. Utilizuoja 
automobilius. Išrašo sunaikini-
mo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Automobilius, visureigius, mi-
kroautobusus, traktorius, sun-
kvežimius. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

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

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

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.

Superkame kaRves, 
BuLius iR TeLyčiAs 

„kRekenavOs 
agROFiRmOs“ 

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

Brangiai superkame 
miŠkUs 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Medžio apdirbimo įmonė 
tiesiOgiai peRka 

Mišką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

„Bajorų žuvis“ ne tik kasdieniniam, 
bet ir šventiniam stalui!!! Prekiaujame 
rūkyta, sūdyta, marinuota bei šaldyta 
produkcija. 

Mūsų žuvies ieškokite mūsų 
firminėje parduotuvėje 
Anykščiuose, Biliūno g. 38, bei 
kitose savo miesto parduotuvėse.

iškALAMe RAiDes.
LiejAMe PAMATus. 

gaminame paminklUs. 
Tel. (8-648) 81663.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

Tvenkinių kasimas, 
valymas, melioracijos grio-
vių valymas, kelių tiesimas 

ir formavimas. 
Taip pat atliekame skaldos, 
grunto, molio, žvyro, smėlio 

pervežimo darbus savivarčiais. 
Tel. (8-698) 05251.

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.

 VyTAUTO  PAMINKLAI
Gaminame paminklus, antkapius, tvore-

les, kalame raides, tvarkome kapavietes. 
Atliekame individualius užsakymus. 

Kviečiame užsukti į mūsų  paminklų parduotuvę, adresu Vilniaus g. 50 
Anykščiuose, paminklų dirbtuves - Šepetiškio kaime.

Tel. (8-627) 01727.

UaB BalticsOFa, danų
kapitalo minkštų baldų

gamybos įmonė,
plečia savo veiklą ir kViečiA 

PRisijuNGTi prie draugiško 
Anykščių kolektyvo meistrus 

(-es), siuvėjus (-as) 
bei minkštų baldų

specialistus (-es) ar norinčius
išmokti šį darbą: karkasų 

surinkėjus,porolono klijuotojus, 
minkštų baldų apmušėjus ir 

pakuotojus.
BRUTO atlyginimas

736-2500 EUR
susisiekite: +370 694 74 037,

hr@balticsofa.com
Daugiau informacijos

www.balticsofa.com/lt/karjera/

kuras

Lapuočių malkas, turi sau-
sesnių. Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. 

Tel. (8-694) 13180.

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 metrų 
rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. 

Tel. (8-684) 81890.

Įvairias malkas kaladėmis, 
skaldytas, 3 m ilgio. Turi sau-
sesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

kita

Kviečius, miežius, avižas, 
žirnius, kukurūzus, mišinį, gri-
kius, įvairius pašarinius miltus, 
sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Amonio salietrą, azofoską, 
sulfatą. Pristato, išrašo sąs-
kaitas. 

Tel. (8-605) 49513.

Šieną.
Tel. (8-698) 50818.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 25 d. (ketvirtadienį) prekiausi-

me „Kaišiadorių“ paukštyno vakcinuo-
tomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
juodomis, baltomis dėsliosiomis vištai-
tėmis bei kiaušinius pradėjusiomis dėti 
vištomis (kaina nuo 4.50 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais. 
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.

Paslaugos

Naujo, lakuoto parketo šli-
favimas. Senų dažytų grindų 
restauravimas. Parketo kloji-
mas, lakavimas.

Tel. (8-699) 94662.

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Kasa, valo, gilina šulinius. 
Randa vandenį. 

Tel.: (8-675) 52308, 
(8-605) 59932.

Gyvuliai

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

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

Nuolat brangiai - karves, bu-
lius, telyčias, avis. Veršelius 
auginti iki 2 mėn. Moka prie-
dus, PVM. Greitai išsiveža.

Tel. (8-656) 40439.

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

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

Iš nuotraukos darome 
portretus laidotuvėms

 

    (iki A4 formato). 

UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g.  29, Anykščiai)

 Tel.: (8-381) 594 58.
El.p. reklama@anyksta.lt

Nuotraukos 
su rėmeliu 

 kaina – 
15 eurų.
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mėnulis
kovo 23-26 d. - priešpilnis.

Liucija, Daumantas, Ganvilė, 
Gabrielius, Donardas.

Galgintas, Vismantė, Ūla, 
Alfonsas, Akvilė.

šiandien

kovo 24 d.

vardadieniai

kovo 25 d.
Normantas, Normantė.

kovo 26 d.
Feliksas, Liudgaras, Arbutas, 
Vydmantė, Emanuelis, Teklė, 
Laimis.

Žmona - vyrui eilinio ginčo 
metu:

- Brangusis, tu apsispręsk: ar 
nori būti teisus, ar sotus ir lai-
mingas?

***
- Roza, kas atsitiko? Jūs taip 

sublogote !
- Aš taip kenčiu, mano vyras 

man neištikimas...
- Tai išsiskirkit !
- Kol kas negaliu. Noriu nu-

mesti dar 5 kilogramus...

***
Studentas Petras visada perka 

du kepalėlius duonos, nes viena 
duona sotus juk nebūsi.

***
Vyriškis pakliuvo į ligoninės 

priimamąjį su sulaužyta koja, 
išnarintu raktikauliu, skilusiu 
žandikauliu.

- Patekot į avariją?
- Ne, nusičiaudėjau spinto-

je...

***
Restoranas Sočyje.
- Jūs iš proto išsikraustėte?! 

Aš suvalgiau tik dvi porcijas 
šašlyko! Iš kur atsirado sąskaita 
32 tūkstančiams rublių?!

- Matote, šašlykas iškeptas 
ant olimpinės ugnies...

***
- Daktare, kai išgeriu – kūną 

išmuša mėlynom dėmėm.
- Suprantu. Maniškės charak-

teris lygiai toks pat...

***
- Vyriški, jūs vedęs?
- Ne, mane katinas apdraskė.

Antano Baranausko aikštė 
taps erdve eksperimentams

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė ruošiasi atgaivinti Antano 
Baranausko aikštę. Joje planuojama pastatyti kultūriniams 
renginiams, prekybai ir paslaugoms skirtus mobiliuosius 
paviljonus, įrengti mobiliąją sceną muzikantams.

Apie numatomus pokyčius ir apie tai, iš kur visiems suma-
nymams įgyvendinti bus gauta lėšų, papasakojo Anykščių 
rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėja Daiva Gasiūnienė.

Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanisti-
kos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė svajoja Antano Ba-
ranausko aikštę paversti patrauklia vieta, kurioje mėgtų 
rinktis žmonės.

- Kodėl prireikė pokyčių An-
tano Baranausko aikštėje?

- Mūsų siekis yra šią aikštę 
padaryti erdve eksperimentams. 
Norime sukurti aštuonis objektus  
(įrenginius, paviljonus, platfor-
mas).Viso to Anykščiams reikia 
dėl to, kad aikštė  yra labai svar-
bi miesto vieta, tačiau dažniau-
siai ji būna tuščia, nėra traukos 
vieta. Aikštė atgyja nebent tik 
tada, kai švenčiamos valstybinės 
šventės ir keliama vėliava, gie-
damas himnas ir šalia paminklo 
Laisvei padedamas vainikas. Per 
brangus malonumas aikštę skirti 
tik tokiems dalykams, kai ji yra 
pačioje strategiškiausioje Anykš-
čių miesto vietoje, jungia daugelį 
miesto objektų. Norisi, kad aikš-
tėje būtų judesys, joje krykštautų 
vaikai, rinktųsi jaunimas, ilsėtųsi 
senjorai. Visame pasaulyje tokio-
se vietose veikia įvairios kavinės, 
žmonės sėdi, skaito knygas.

- O kas nusprendė, kad tokia 
aikštė, kokia ji yra dabar, ne-
beatitinka šiandieninių visuo-
menės poreikių?

- Pokyčius išprovokavo pasau-
linės tendencijos. O jiems rei-
kalingos vizijos bei strategijos, 
todėl rugsėjo pirmąją  savaitę 

Anykščiuose vyko Anykščių An-
tano Baranausko aikštės ir trijų 
miesto centrinės dalies viešųjų 
erdvių koncepcijos kūrimo kū-
rybinės dirbtuvės. Jose dalyvavo 
patyrusių architektų komandos 
kartu su architektūros ir urbanis-
tikos sričių profesionalais. Savi-
valdybės biudžetui šių kūrybinių 
dirbtuvių organizavimas kainavo 
12 tūkst. Eur.

Kūrybinėse dirbtuvėse buvo 
pastebėta, kad aiškių ribų ne-
buvimas, nepatogi takų sistema 
ir vešli augmenija Antano Ba-
ranausko aikštėje ją daro pana-
šią ne į aikštę, o į skverą, todėl 
dirbtuvėse buvo siūloma tas ribas 
formuoti naujai atkuriamu užsta-
tymu, o aikštės įvaizdį stiprinti 
„pakeliant“ ir tvarkant medžių 
lajas. Tai leistų atskleisti ir ati-
dengti „juvelyrinį“ Anykščių 
senamiestį, kuris šiuo metu yra 
nematomas atvykstantiems J. Bi-
liūno gatve. 

- O Jums svarbi anykštėnų 
nuomonė apie aikštės pertvar-
ką?

- Gyventojų nuomonė mums 
ypač svarbi. Apie numatomus 
pokyčius viešinome daug infor-
macijos, tačiau yra vienas daly-
kas - žmonės sureaguoja pavė-

luotai. Reakcija didžiulė, ypač 
tuo domisi vietos jaunimo ben-
druomenės.

- Bet kokiems pokyčiams, ko 
gero, svarbu turėti gerus par-
tnerius?

- Mes jų turime net šešis. Ben-
dradarbiaujame su vienu norve-
gų architektu. Jis garsėja savo 
rengiamais projektais, į kuriuos 
įtraukia vietos bendruomenes, 
pavyzdžiui, rengia atvirus arche-
ologinius kasinėjimus su edukaci-
jomis. Be jokios abejonės, mūsų 
partneris yra ir Anykščių Antano 
Baranausko ir Antano Vienuolio 
- Žukausko memorialinis mu-
ziejus, kuris bus atsakingas už 
istorinį pagrindimą, kultūrinių 
iniciatyvų per istoriją organiza-
vimą. Mūsų partneriais taip pat 
tapo MB „Traukos slėnis“, kurie 
bus atsakingi už meistriškumo 
pamokų vedimą naujos zonos 
kultūriniams verslams, meninių 
ir interaktyvių instaliacijų pro-
jektavimą. Anykščių menų in-
kubatorius - menų studija bus at-
sakinga už meno bendruomenės 
kultūrinio verslumo iniciatyvų 
skatinimą ir meninių - kultūrinių 
eksperimentų viešosiose erdvėse 
įgyvendinimą. UAB „Saulėtas 
ąžuolas“ - labai įdomus partne-
ris. Jis bandys per kulinariją, pa-
sinaudodamas iš Anykščių krašto 
kilusios Liudvikos Didžiulienės, 
kuri išleido pirmąją Lietuvoje 
receptų knygą, pateiktų receptų 
pagrindu pasiūlyti autentiškų pa-
tiekalų.

Kas naujo atsiras Antano 
Baranausko aikštėje?

- Anykščių rajono savivaldy-
bė šiemet parengė projektą ir jį 
pateikė centrinei projektų val-
dymo agentūrai. Jame aprašyti 
urbanistiniai eksperimentai įvei-

kė pirmąjį vertinimo etapą dar 
pernai. Iš viso buvo pateikti 92 
projektai. Mūsų pateikta projek-
to koncepcija pateko tarp dešim-
ties geriausiai ekspertų įvertintų. 
Vasario 26 dieną jau pateikėme 
ir paraišką, kuriame nurodytos 
konkrečios sąmatos, aprašyti 
konkretūs objektai. Rezultatus 
turėtume sužinoti maždaug po 
trijų mėnesių.

- Ar pertvarkant Anykščių 
Antano Baranausko aikštę 
išliks savo vietoje paminklas 
Laisvei?

- Pati svarbiausia žinutė nuo 
kūrybinių dirbtuvių - aikštėje 
nebus jokio drastiško keitimo. 
Paminklas stovės, viskas bus. 
Nieko nekasime, jokių laidų ne-
vedžiosime. Viskas, kas šiame 
projekte gali būti drastiškiausia, 
yra štai kas: žinome, kad dviejų 
buvusių žydų amatininkų kvar-
talo namų, kurie arčiau prekybos 
centro „Maxima“, rūsiai yra la-
bai geros būklės. Mūsų partneris 
iš Norvegijos gali juos atidengti, 
tad gali būti, kad aikštėje atsiras 
kažkiek stiklo. Tai būtų žymiau-
sia intervencija.

Dar viena ryški intervencija 
- aikštėje būtų pakeltos medžių 
lajos, kad atsivertų vaizdas į 
Anykščių senamiestį. Be to, 
tamsiuoju paros metu aikštėje 
bus daug šviesiau nei dabar, be 
jokios abejonės.

- Kokia yra numatomo pro-
jekto vertė?

- Numatoma bendra projekto 
vertė siektų apie 990 tūkst. Eur. 
Iš jų prašomas finansavimas 891 
000,00tūkst. Eur (90 proc. ben-
dros projekto vertės) ir 99 tūkst.
Eur – Anykščių rajono savival-
dybės biudžeto lėšos (10 proc. 
bendros projekto vertės).

Praėjusią vasarą A. Baranausko aikštėje UAB „Josvainių 
gėlės“ įgyvendino Donato Litvino ir architektės DaliosVi-
leitienės projektą - daugiau kaip dvidešimčia rūšių gėlių 
apželdino namukų sienas, kurie žymi buvusią Anykščių 
turgaus aikštės ribą. Tačiau šaltos žiemos ši dekoratyvinė 
kompozicija neištvėrė - augalai numirė.

Anykščių rajono savivaldybės nuotr. 


