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Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58;  
(8-686) 33036.

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, 
portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Bičionių kaime per gaisrą 
sudegė vyras Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Gegužės 21 dieną, penktadienį, šalia Anykščių seniūnijos Bičionių kaimo esančiame vien-
kiemyje kilus gaisrui žuvo 62-ejų metų vyras.

Anykščių priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos virši-
ninkas Saulius Slavinskas 
sakė, kad gaisras galėjo 
kilti arba nuo žvakės, arba 
nuo rūkymo lovoje.

Pranešimą apie tai, kad atvi-
ra liepsna dega medinis namas, 
ugniagesiai gavo penktadienį 
apie 21.48 val.

Ugniagesiai gelbėtojai negalėjo privažiuoti prie degančio namo, nes automobiliai klimpo  
prilytoje pievoje.

Užstrigo Anykščių muziejaus 
administracinio pastato rekonstrukcija

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Birželio 1-ąją Anykš-
čių A.Baranausko ir 
A .Vienuo l io -Žukausko 
memorialinio muziejaus 
darbuotojai turėjo pradėti 
kraustytis atgal į adminis-
tracinį pastatą, tačiau jau 
akivaizdu, jog jie dar ilgai 
„namo“ negrįš. 

Atliekant administracinio 
pastato rekonstrukciją dalis 
muziejininkų dirba iš namų 
nuotoliniu būdu, dalis per-
sikelė į A.Vienuolio namą, o 
muziejaus fondai išgabenti į 
kitų įstaigų patalpas. 

Anykščių A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus administraci-
nio pastato rekonstrukcija kainuos kiek daugiau nei 400 tūkst. eurų.

Konkursas I. Jau antrasis 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Investicijų ir 
projektų valdymo skyriaus ve-
dėjo konkursas laikomas neį-
vykusiu.  Antrajame Investicijų 
ir projektų valdymo skyriaus 
vedėjo konkurse tik vienas iš 
jame dalyvavusių asmenų surin-
ko aukštesnį nei minimalų balų 
skaičių. Jo paskirti skyriaus ve-
dėju Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė Li-
gita Kuliešaitė negali, nes pagal 
įstatymus ji nugalėtoją privalo 
rinktis iš dviejų konkurso lyde-
rių, o šiuo atveju antrąją vietą 
užėmusio asmens kandidatūros 
svarstyti direktorė negali, nes jis 
neatitinka minimalių kvalifika-
cinių reikalavimų.

Konkursas II. Paskelbtas 
konkursas UAB „Anykščių ši-
luma“ direktoriaus pareigoms 
užimti. Pretendentų dokumentai 
priimami iki gegužės 31 die-
nos. Dabartinis UAB„Anykščių 
šiluma“ direktorius Virgilijus 
Vaičiulis traukiasi iš pareigų, 
birželio mėnesį jam jau sukaks 
ir pensinis amžius.

Kameros. Anykščių rajono 
savivaldybė rengiasi atnaujinti 
Anykščių miesto viešųjų erdvių 
stebėjimą vaizdo kameromis. 
Šiuo metu yra paskelbtas vieša-
sis pirkimas rinkos konsultacijai 
dėl esamos vaizdo stebėjimo 
įrangos atnaujinimo, išplėtimo, 
nuomos, įrengimo ir priežiūros 
paslaugų. 

Teismas. Pernai rudenį Ute-
nos apylinkės teismo Molėtų 
rūmų paskelbta pertrauka bu-
vusio Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio baudžiamojoje 
byloje tebesitęsia. Vis dar lau-
kiama ekspertų išvadų.

„Ramybėje“ 
stato 
automobilių 
plovyklą

Galimybių pasas skirtas išprususiai 
visuomenei

Garsiojo 
mokslininko 
vaikystės dienos 
Kunigiškiuose  

Dainius ŽIOGELIS, 
Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas:

„...Jaunesnei kartai bus 
pretekstas labiau norėti vak-
cinuotis.“ 
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Auleliuose bus teikiamos paslaugos neįgalius 
vaikus auginančioms šeimoms

Svėdasų seniūnijos Aulelių kaime veikiantis Anykščių rajo-
no šeimos ir vaiko gerovės centras 2023 metais ruošiasi pra-
dėti teikti paslaugas neįgalius vaikus auginančioms šeimoms.

Centro direktorius Vaidas 
Niaura „Anykštai“ sakė, kad iki 
šių metų liepos iš Aulelių kaimo 
išsikels paskutinė globojama 
vaikų šeimyna ir buvusių vaikų 
globos namų pastatų komplek-
sas taps praktiškai tuščias. Liks 
veikti tik Krizių centras, kuria-
me laikinai apgyvendinamos 
krizinėse situacijose atsidūrę 
socialinės rizikos šeimose au-
gantys vaikai bei jų artimieji.

Tačiau jau netrukus ištuštė-
jusiose patalpose prasidės re-

monto darbai. Už daugiau nei 2 
milijonus eurų, kuriuos įstaigai 
skyrė  Europos Sąjungos struk-
tūriniai fondai, mokyklos pasta-
tas bus pritaikytas reabilitacijos 
paslaugoms teikti, o patalpos, 
kuriose anksčiau gyveno glo-
bojami vaikai, bus pritaikytos 
laikinai apsigyventi šeimoms 
su neįgaliais vaikais. Už skirtą 
paramą Anykščių rajono šeimos 
ir vaiko gerovės centras taip pat 
įsirengs baseiną, pertvarkys 
valgyklą, kurioje bus teikiamos 

maitinimo ir kitos paslaugos.
V.Niaura sakė, kad paslaugos 

neįgalius vaikus auginančioms 
šeimoms bus teikiamos iš viso 
rytų Aukštaitijos regiono, jos 
bus mokamos.

Planuojama, kad naujoms 
paslaugoms teikti Anykščių 
rajono šeimos ir vaiko gerovės 
centre bus įdarbinta 30 naujų 
darbuotojų.

Numatyta, kad paslaugas neį-
galius vaikus auginančioms šei-
moms centras pradės teikti 2023 
metų antroje pusėje.

Anykščių rajono švietimo pa-
galbos tarnybos duomenimis, 
šiuo metu Anykščių rajone yra 

465 vaikai su specialiaisiais po-
reikiais, iš kurių 272 vaikams 
nustatytas psichikos sutrikimas, 
o 73 vaikams neįgalumas nu-
statytas dėl psichikos sutriki-
mų. Tai formuoja atitinkamą 
kompleksinių individualizuotų 
paslaugų vaikams su negalia ir 
jų šeimos nariams poreikį, kurio 
patenkinimui tinkamų paslaugų, 
įskaičiuojant būtiną paslaugoms 
teikti infrastruktūrą, Anykščių 
rajone labai stokojama. 

Centre bus numatytos 56 vie-
tos vaikams su psichikos nega-
lia, taip pat 22 vietos vaikų su 
negalia šeimos nariams, kurie 
gaus jiems skirtas paslaugas.

Už smurtą ir pasivažinėjimą neblaiviam - bausmė

Ikiteisminį tyrimą šioje byloje 
per 5 dienas atliko Anykščių rajo-
no policijos komisariato pareigū-
nai, o tyrimui vadovavo ir vals-
tybinį kaltinimą teisme palaikė 
Utenos apylinkės prokuratūros 
prokuroras Arvydas Miečius.

Į teisiamųjų suolą M. M. pa-
teko dėl gegužės 2-osios įvykių. 
Tos dienos pavakarę į namus 

grįžęs girtas M. M. ketino dar 
kažkur išvažiuoti automobiliu. 
Tai pamatęs tėvas paėmė iš jo 
raktelius, kad sūnus neblai-
vus nevairuotų. Įpykęs M. M. 
kumščiu smogė tėvui į veidą, 
sėdo ant mopedo ir išvažiavo.

Nuo sūnaus nukentėjęs vyras 
iškvietė policijos pareigūnus. 
Šiems atvažiavus ir aiškinan-

Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmuose pagreitinto 
proceso tvarka išnagrinėta baudžiamoji byla, kurioje 32 
metų Anykščių rajono gyventojas M. M. pripažintas kaltu 
dėl nežymaus savo šeimos nario sveikatos sutrikdymo bei 
transporto priemonės vairavimo esant neblaiviam.

tis įvykio aplinkybes, mopedu 
parvažiavo M. M. Pareigūnams 
patikrinus jo blaivumą, vyrui 
nustatytas vidutinis girtumo 
laipsnis (1,92 promilės). Todėl 
buvo pradėtas ikiteisminis tyri-
mas ne tik dėl nežymaus svei-
katos sutrikdymo, bet ir vaira-
vimo esant neblaiviam.

Kadangi M. M. savo kaltę 
visiškai pripažino, o nusikalsta-
mos veikos padarymo aplinky-
bės yra aiškios, prokuroras A. 
Miečius kreipėsi į Utenos apy-
linkės teismo Anykščių rūmus, 
prašydamas bylą išnagrinėti pa-

greitinto proceso tvarka.
Gegužės 11 dieną teismas 

paskelbė M. M. apkaltinamąjį 
nuosprendį. Jam skirta 1 tūkst. 
400 eurų dydžio bauda, vie-
šieji darbai 4 mėnesių laiko-
tarpiui (dirbant po 20 valandų 
per mėnesį). Anykštėnui taip 
pat uždrausta 1 metus vairuoti 
kelių transporto priemones bei 
konfiskuotas jam priklausantis 
mopedas, kuriuo jis neblaivus 
važinėjo.

Generalinės prokuratūros 
pranešimas spaudai

Elektra. Nuo liepos elektra 
daugumai buitinių elektros var-
totojų gali brangti beveik de-
šimtadaliu.  Valstybinė energeti-
kos reguliavimo taryba (VERT) 
pranešė patvirtinusi 8-8,7 proc. 
didesnes visuomeninės elektros 
kainos viršutines ribas. Nauji 
galutiniai tarifai vartotojams 
įsigalios liepos 1-ąją. Varto-
tojams, perkantiems elektrą iš 
žemos įtampos tinklų, viršutinė 
riba auga 8,71 proc. iki 12,385 
cento už kilovatvalandę (be 
PVM), o iš vidutinės įtampos 
tinklų – 8,07 proc. iki 9,084 
cento. Šiuo metu jos yra atitin-
kamai 11,393 ir 8,406 cento. 

Atliekos. Lietuvai planuojant 
antroje šio šimtmečio pusėje 
pastatyti milijardinės vertės 
giluminį radioaktyvių atliekų 
atliekyną, tinkamiausios jo vie-
tos ieškos Ispanijos infrastruk-
tūros bendrovė „IDOM Consul-
ting Engineering Architecture“.  
Jau dešimt metų nebeveikianti 
Ignalinos atominė elektrinė 
(AE) pranešė, kad su konkur-
są laimėjusia bendrove pasira-
šė 390,6 tūkst. eurų (su PVM) 
vertės studijos rengimo sutartį. 
Anksčiau skelbta preliminari 
darbų vertė didesnė buvo 468,2 
tūkst. eurų. Studija bus finan-
suojama Norvegijos finansinių 
mechanizmų lėšomis, nurodo-
ma centriniame viešųjų pirki-
mų portale. 

Akcizai. Deklaruotos alkoho-
lio akcizo įplaukos per šių metų 
keturis mėnesius buvo 116,935 
mln. eurų – 2,4 proc. daugiau 
nei 2020-ųjų sausio-balandžio 
mėnesiais, rodo Valstybinės 
mokesčių inspekcijos (VMI) 
duomenys. Didmeninė prekyba 
vynu, akcizų sandėlių duome-
nimis, sausį-balandį padidėjo 
15,2 proc., alumi – 0,8 proc., 
tuo metu tarpiniais produktais 
sumažėjo 4,2 proc., o spiriti-
niais gėrimais – 3,8 procento. 
Degalų akcizų pajamos per šių 
metų keturis mėnesius išaugo 
7,1 proc. iki 262,231 mln. eurų, 
tabako akcizų – 4,7 proc. iki 
93,359 mln. eurų.

Skrydžiai. Baltarusijos ka-
riniams lėktuvams sekmadienį 
Minske priverstinai nutupdžius 
iš Atėnų į Vilnių skridusį „Ry-
anair“ keleivinį orlaivį, vers-
lininko Gedimino Žiemelio 
valdoma aviacijos verslo grupė 
„Avia Solutions Group“ nu-
sprendė pakeisti skrydžių marš-
rutus ir aplenkti Baltarusijos 
oro erdvę. Vengrijos oro ben-
drovė „Wizz Air“ ir Latvijos 
„Air Baltic“ taip pat patvirtino, 
jog pirmadienio lėktuvų skry-
džius nukreipė nuo Baltarusijos 
oro erdvės.

-Bns

Pilietinių iniciatyvų skatinimas Burbiškyje 
Labdaros fondas „Burbiškio bendruomenės centras“ įgyvendina projektą  „Pilietinių iniciatyvų skatinimas Burbiškyje“ („Anykščių 

rajono kaimo vietovių 2014–2020 m. plėtros strategija“, ANYK-LEADER-6B-K-6-4-2020/ 42VS-PV-20-1-08710-PR001). Projekto 
tikslas - stiprinti Burbiškio kaimo gyventojų bendruomeniškumą, skatinti pilietines iniciatyvas, siekiant įtraukti vietos gyventojus 
ir formuoti naujus viešo dialogo ir dalyvavimo būdus. Parama bus skiriama socialinėms, kultūrinėms, sportinėms Burbiškio  kaimo 
gyventojų iniciatyvoms įgyvendinti. Prisidės prie bendruomeniškumo skatinimo, ben-
dradarbiavimo, savanorystės skatinimo. Įgyvendinus projektą bus organizuoti ir vedami 
renginiai, kurie prisidės prie kaimo tradicijų puoselėjimo, užimtumo didinimo. 

Projekto rezultatai yra numatyti tokie, kad leistų sudaryti kuo palankesnes sąlygas 
bendruomenės narių kultūrinės veiklos vystymui,  didintų gyventojų užimtumą, ypatin-
gą dėmesį skiriant socialiai pažeidžiamų grupių įtraukimui į bendruomenės veiklas.  Bus 
organizuojami renginiai. Patalpos, kuriomis naudojasi fondas  nušvis Lietuvos Respu-
blikos trispalvės spalvomis... 

Prie labdaros fondo „Burbiškio bendruomenės centras“ įgyvendinimo prisidės sava-
noriai, kurie  vykdys veiklas per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. 

„Ramybėje“ stato automobilių plovyklą
Anykščiuose, „Ramybės“ mikrorajone, šalia „Norfos“ 

prekybos centro, statoma automobilių plovimo aikštelė. 
Savitarnos plovykloje vienu metu savo automobilius galės 
plautis penki klientai.

Aikštelės savininkas pane-
vėžietis verslininkas Rimantas 
Mincė tikisi aikštelę įrengti per 
du mėnesius, tačiau projektą 
apsunkina permirkęs gruntas.
Nušniokštus gausioms liūtims, 
žemoje vietoje esanti aikštelė 
užpilta vandeniu.

Prieš dešimtmetį šiame skly-
pe R.Mincė ketino statyti de-
galinę, tačiau, kilus gyventojų 
pasipriešinimui, jis šio projekto 
atsisakė. „Anykštėnai dėl to tik 
pralaimėjo. Kituose miestuose 

dyzelinis kuras kainuoja 1 eurą 
10 centų, pas jus - 1 eurą 20 
centų“, - kalbėjo R.Mincė.

Aikštelių, panašių į  dabar  
statomą  Anykščiuose, savi-
tarnos plovyklų verslininkas 
R.Mincė turi Kėdainiuose bei 
Panevėžyje. Jis taip pat daly-
vauja ir degalinių versle. 

Troškūnų degalinę taip pat 
įprasta vadinti „Mincės dega-
line“. R.Mincė sakė, kad Troš-
kūnų degalinę įkūrė jo brolis 
Antanas,  miręs prieš kelerius 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Viliamasi savitarnos automobilių plovimo aikštelę įrengti 
per porą mėnesių.

metus.     
Savitarnos plovykloje klientai 

automobilį nusiplaus per pen-

ketą minučių. Joje bus įrengti ir 
dulkių siurbliai, skirti automo-
bilių salonams valyti. 
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(Atkelta iš 1 psl.)

(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 Rajono valdantiesiems pažymius parašė komentatoriai
Šią savaitę vyksiančiame Anykščių rajono tarybos po-

sėdyje bus tvirtinama Anykščių rajono savivaldybės 2020 
metų veiklos ataskaita, taip pat Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2020 
metų veiklos ataskaita.

Kaip Jūs vertinate Anykščių rajono savivaldybės veiklą 
2020 metais? Kokį pažymį parašytumėte rajono valdan-
tiesiems? Kokie, Jūsų akimis, reikšmingiausi pernai atlikti 
valdžios darbai? Ko iš jos tikitės šiemet?

Xxl: „Žiogeliui -10, o merui 
- 0. Meras tiesiog dingęs be ži-
nios...“

Sodietis: „Parašyčiau patį že-
miausią pažymį vien dėl to, kad 
kaimui skiriamas labai mažas dė-
mesys.Akivaizdžiai matosi, kaip 
rūpinamasi rajono centru. Ten ir 
gatvės remontuojamos, asfaltas 
naujas klojamas, ir šaligatviai 

tvarkomi, parduotuvės naujos 
atidaromos, kultūros įstaigos, 
mokyklos gyvuoja kaip turi būti. 
O kaip yra miesteliuose, kaimuo-
se? Jei yra šaligatviai, tai kojas 
gali nusilaužti, jei kokia gatve-
lė asfaltuota nuo senų laikų, tai 
pilna duobių, nieks neremontuo-
ja. Kai kur mažiau mokinių, tai 
stengiamasi mokyklas uždaryti. 
Metų metais neremontuojami 

kultūros namų pastatai, o kai jie 
pasidaro avarinės būklės, tai tuoj 
pradedama kalbėti apie optimi-
zaciją - kultūros įstaigų uždary-
mą. Su maršrutiniais autobusais 
tikras anekdotas - jų eismas pri-
klauso nuo mokyklų: mokiniai 
atostogauja, tai ir autobusai atos-
togauja, o tu, kaimieti, kaip nori, 
taip ir važiuok pas daktarus, į 
seniūniją ar savivaldybę.“

Jadze iš Svedasu: „Je kaky gi 
pažymi gali parašyt jiem, jeigu 
valdžias žmaniu nepažysti ir jų 
darbų nematai? Mūsu seniuna tai 
dažnai gali matyt, kaip pa mes-
tely vaikšta, su žmanėm ben-
drauja, viskuo rūpinas. Ja darbų 
galima vertint ir dešimtuku. Je 
rajona valdžia, tai galat dažniau 
par mum atvažiuot.“

Nieko gero ..: „Tik NULIAI. 
Nematau. kad būtų kas padaryta 
dėl Gyventojo ! Turistas man ne-
svarbus ! Aš noriu gyventi savo 
mieste ,o ne tarnauti turistui ! 
Renkat mokesčius, o kaip pakilo 
mano gyvenimo gerbūvis ? Nu-
lis sveikų !“

D.:): „Gal laikas peržiūrėti 
savivaldybės valdininkų eta-
tus. Rajonas traukiasi, veiklos 
mažėja, o ten žmonių su gerais 
atlyginimais daugėja. Iš vadovų 
pakaktų mero ir administracijos 
direktoriaus etatų. Pavyzdžiui, 

ką veikia Veršulytė - nesigirdi ir 
nesimato.“

Tomas: „Prieš skiriant balą 
būtų gerai sužinoti, ką jie išvis 
veikia rajono labui. Toks vaiz-
das, kad tik intrigom ir mobingu 
savivaldybėje ir jos įstaigose už-
siima. Už komunikaciją - 0, už 
lyderystę -0, už iniciatyvas -0. 
Čia balai visiems 4 vadovams, 
kurie yra visiški apskriti 0. Ra-
jone viskas ritasi atgal. Kas nors 
susdabdykite juos, nes jau baisu 
darosi, kas mūsų laukia iki jų ka-
dencijos pabaigos.“

Šiame name žuvęs vyras - jau septintoji šiemet Anykščių rajone gaisrų pasiglemžta auka. 

Gaisrui gesinti buvo pasitelkti 
net penki ugniagesių automo-
biliai.Anykščių priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos viršininkas 
Saulius Slavinskas „Anykštai“ 
sakė, kad dėl lietingų orų ugnia-
gesių automobiliams buvo sun-
ku pasiekti gaisravietę, technika 
klimpo pažliugusioje dirvoje. 
Kadangi ugniagesių automo-
bilių judėjimas buvo apribotas 
prastų oro sąlygų, gaisro gesi-
nimui skirtas vanduo buvo per-
pumpuojamas iš vieno ugniage-
sių automobilio į kitą.

„Privažiavimas iki gaisravie-
tės buvo neįmanomas. Prilytos 
pievos“, - sakė S.Slavinskas.

Gaisras buvo užgesintas 23.48 
val. Anykščių priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos viršininkas 
S.Slavinskas pasakojo, kad, už-
gesinus gaisrą, sudegusio vyro 
kūnas rastas lovoje.

Iš degančio namo sugebėjo 
išsigelbėti moteris. S.Slavinskas 
sakė, kad, degant namui, ji dar 
iš lovos bandė prižadinti ir  iš-
tempti vyrą, tačiau išgelbėti jo 
nepavyko. Į gaisrą atvykę ugnia-

gesiai išsigelbėjusią moterį suti-
ko ant kelio.

Gaisras kilo gyvenamajame 
name, kuriame žmonės jau kurį 
laiką gyveno be elektros. Anykš-
čių priešgaisrinės gelbėjimo tar-
nybos viršininkas S.Slavinskas 
sakė, kad gaisras galėjo kilti 
arba nuo žvakės, arba dėl neat-
sargaus rūkymo lovoje.

Gaisro metu apdegė namo 
stogas, sudegė perdanga, išdegė 
namo vidus, sudegė viduje buvę 
namų apyvokos daiktai, stipriai 
apdegė viso namo sienos.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti. 

Vietos gyventojai „Anykštai“ 
pasakojo, kad gaisro liepsnose 
žuvęs vyras kartu su žmona nie-
kur nedirbo, gyveno iš gaunamų 
pašalpų ir nuolat girtavo.

Šiemet Anykščių rajone gais-
rai nusinešė jau septynių žmo-
nių gyvybes.Vienas tragiškiau-
sių gaisrų, nusinešęs net keturių 
žmonių gyvybes, balandį kilo 
Kavarsko seniūnijos Budrių 
kaime. Tuomet ugnies liepsnose 
žuvo trys mažamečiai vaikai ir 
jauna mergina.

Bičionių kaime per gaisrą sudegė vyras

Pažliugusi  pieva tapo kliūtimi ugniagesių gelbėtojų auto-
mobiliams.   Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Vakar „Anykštos“ žurnalistą prie sudegusio namo pasitiko šuniukai. Panašu, kad, žmo-
nėms iš nelaimės vietos išsiskirsčius, jie grįžo namo. Gauruotieji šeimininkai garsiai amsė-
jo, bandydami ginti savo teritoriją.
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Garsiojo mokslininko vaikystės 
dienos Kunigiškiuose  Vytautas BAGDOnAs

2015 metų lapkričio 3-18 dienomis Paryžiuje vykusioje 
Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizaci-
jos UNESCO Generalinėje konferencijoje buvo paskelbtas 
2016-2017 metais minimų sukakčių sąrašas. Tarp 40 pasau-
lio kultūrai, švietimui, mokslui, istorinei atminčiai svarbių 
datų atsirado ir garsaus kalbininko, vieno iš semiotikos 
mokslo kūrėjų, lietuvių mitologijos tyrinėtojo, lingvisto, 
eseisto profesoriaus Algirdo Juliaus Greimo (1917-1992) 
100-osios gimimo metinės. 

Lietuvos Respublikos Seimas 2017-uosius metus buvo pa-
skelbęs Algirdo Juliaus Greimo metais. Į svarbiausių vietų, su-
sijusių su šio pasaulinio masto mokslininko gyvenimu, kuriose 
planuoti jubiliejiniai  minėjimai, kiti įvairūs renginiai, pateko 
ir Anykščių rajono Svėdasų seniūnijoje esantis Kunigiškių I 
kaimas. 

Būsimojo mokslininko 
vaikystės dienos 
Kunigiškiuose

Svėdasų krašto (Vaižganto) 
muziejuje, įkurdintame restau-
ruotame buvusios Kunigiškių 
pradžios mokyklos pastate, 
įamžintas ir buvusio mokyto-
jo Juliaus Greimo, ir jo sūnaus 
profesoriaus Algirdo Juliaus 
Greimo atminimas. Ir neatsi-
tiktinai. Mokytojaudamas Ku-
nigiškuose J. Greimas paliko 

ryškius pėdsakus. Kaip ir kitose 
šalies vietose, kur šiam moky-
tojui teko darbuotis.

Julius (kai kuriuose dokumen-
tuose rašomas vardas Julijonas) 
Greimas buvo vyresnysis ūki-
ninkų Vincento Greimo (Grai-
mo) ir Agnės Kliučinskaitės - 
Greimienės sūnus, gimęs 1882 
metų rugsėjo 2 dieną Šilavoto 
kaime, Liudvinavo parapijoje, 
Kalvarijos valsčiuje, Suvalkų 
gubernijoje.

Dvidešimtmetis vaikinas 

baigė Veiverių mokytojų se-
minariją, jo pirmoji darbovietė 
1902-1906 metais buvo Sobko-
vo pradinė mokykla Lenkijoje, 
Kelcų gubernijoje. Mat  baigu-
sius Veiverių mokytojų semina-
riją  ideologiniais ir politiniais 
tikslais pirmiausia keleriems 
metams siųsdavo mokytojau-

ti į Lenkiją, tada priklausiusią 
Rusijos imperijai. 1906 metais 
grįžęs į Lietuvą, iki 1911 metų 
jis mokytojavo Kupiškio krašte, 
Šimonyse. 

1910 metais 28 metų mokyto-
jas Julius Greimas susituokė su  
24 metų Konstancija Viktorija 
Mickevičiūte. Po metų (1911- 

aisiais) Greimai Šimonyse susi-
laukė dukros Gražinos. 

1911-1913 metais mokytojas 
J. Greimas dirba Juodpėnuose, 
o 1913-1915 metais – Kunigiš-
kiuose, netoli Svėdasų.  Prasi-
dėjus Pirmajam pasauliniam 
karui Greimų šeima evakuoja-
ma į Rusiją ir apsigyvena Tulo-
je. Čia Julius Greimas iki 1918 
metų vasaros mokytojavo lietu-
vių karo pabėgėlių mokykloje. 
Būtent Tuloje 1917 metų kovo 
9-ąją gimė Algirdas Julius Grei-
mas – būsimasis kalbininkas, 
lietuvių mitologijos tyrinėto-
jas, vienos žymiausių pasaulyje 
Paryžiaus semiotikos mokyklos 
kūrėjas ir vadovas. 

1918 metų vasarą Greimai jau 
su dviem vaikais – septynmete 
Gražina ir vos metukų sulauku-
siu Algirdu Juliumi – grįžo į Lie-
tuvą. Kurį laiką jų tėvui Juliui 
Greimui dar teko mokytojauti 
Kunigiškių pradžios mokykloje. 
1919-1920 mokslo metais Julius 
Greimas  jau mokytojavo Kupiš-
kio pradžios mokykloje, o po to 
Kupiškio vidurinėje mokykloje, 
kur dėstė lietuvių kalbą, aritme-
tiką, dailyraštį. 

Profesorius Algirdas Julius Greimas, kuriam vaikystėje 
teko gyventi Kunigiškiuose, tapo pasaulinio lygio moksli-
ninku, garsiu semiotiku, kalbotyrininku, lietuvių mitologi-
jos tyrinėtoju. 

Galimybių pasas skirtas išprususiai visuomenei
Nuo pirmadienio Lietuvoje pradėjo veikti Galimybių pasas, suteiksiantis daugiau laisvių paskiepytiems, persirgusiems 

ar COVID-19 testą atlikusiems žmonėms. „Anykšta“ teiravosi pašnekovų, ką jie mano apie Galimybių pasą, domėjosi, ar 
jie šiuo pasu žada naudotis.

Bus pretekstas 
labiau 
vakcinuotis

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono mero pavaduoto-
jas:

- Matau vieną naudą. Jaunes-
nei kartai bus pretekstas labiau 
norėti vakcinuotis. Manau, kai 
Lietuvoje bus vakcinuota 50 
proc. Lietuvos žmonių, tas no-
ras pradės lėtėti. Jau ir dabar 
matome, kad Anykščiuose yra 
neišnaudotų vakcinų.

Aš į Galimybių pasą žiūriu 
šiek tiek paviršutiniškai. Aš 
net nežiūrėjau, ar galiu jį gauti. 
Matau, kad vieni verslininkai 
Galimybių pasui pritaria, kiti – 
nepritaria. Skaičiau, kad labai 
lengva atsisiųsti kito žmogaus 

QR kodą (matricos kodą, red.
pastaba). Abejoju, ar kas nors 
aiškinsis, kieno tas kodas.

Dar vienas pliusas – dėl Ga-
limybių paso žmonės „susitvar-
kys savo pasveikimą“. Turime 
labai daug anykštėnų, kuriuos 
sistemoje rodo kaip dar nepa-
sveikusius.

Svarbu, kad žmonės korona-
viruso saugotųsi, o ne ieškotų 
galimybių, kaip išsisukti. Juk 
vis tiek vyksta slapti renginiai, 
vakarėliai... Gal dabar bus tie 
renginiai labiau teisėti?

Pasas  yra gerai, bet jis skirtas 
išprususiai visuomenei, kuri pati 
pirmiausia turi saugotis.

Visų situacijų 
apibrėžti 
neįmanoma

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas:

- Man dar neatėjo eilė skie-
pytis, todėl Galimybių paso 
dar neturiu. Bet kai gausiu ar, 
neduok Dieve, koronavirusu 
persirgsiu, Galimybių pasą, 
be abejo, įsigysiu. Manau, kad 
Galimybių pasas padės atskirti 
žmones, kur jie gali jautis sau-
giau. Taip, atsiranda segmenta-
vimas, tačiau kaip juos atskirti? 
Galimybių pasas motyvuos eiti 
skiepytis, kad galėtum lankytis 
kavinių viduje, keliauti...

Koronaviruso be vakcinavi-
mo neįveiksime.

Galimybių pasas negali api-
brėžti visų situacijų, nes jų yra 
labai daug. Pavyzdžiui, baseino 
pirtelėje gali sėdėti du žmonės, 
bet jei iš dviejų namų ūkių, gali 
sėdėti ir dešimt. Kiekvienoje 
srityje galima surasti tai, ko ne-
galima visiškai apgalvoti.

Aš pasikliauju žmonių są-
moningumu. Jei viską imsi-
me aprašinėti, kas galima, o 
kas negalima, tada iškils daug 
prieštaravimų.

Galimybių 
pasas svarbiau 
už įprastinį pasą

Leonas ALESIONKA, bu-
vęs Anykščių rajono meras:

- Galimybių pasas yra labai 
geras dalykas. Jis nurodo, kad 
žmogus turi imunitetą. Taip sa-
kant, nei sau žmogus kelia pa-
vojų, nei kitiems žmonėms. Tu 
gali keliauti, eiti į restoraną...

Skiepas neapsaugo nuo to, 
kad tu neįkvėpsi viruso. Bet 
įkvėpęs tu nenumirsi, nes or-
ganizmas tave apgins. Jis turi 
savo kariuomenę ir nuo to prie-
šo pajėgus tave ginti.

Aišku, vienu popieriumi bus 
daugiau, bet tas popierius bus 
svarbesnis negu tavo pilietybės 
pasas. Pasas tik parodo, kas tu 

esi, o Galimybių pasas rodo, 
kad nekeli pavojaus nei sau, nei 
kitiems.

Į šią temą 
neįsigilinusi

Danguolė SUDEIKIENĖ, 
Nacionalinio visuomenės svei-
katos centro Utenos departa-
mento Anykščių skyriaus ve-
dėja:

- Esu truputį atitrūkusi nuo 
Galimybių paso specifikos, nes 
kol kas nesu į šią temą įsigi-
linusi. Buvo daug susirgimų, 
todėl pastarosiomis dienomis 
koncentravomės į koronaviruso 
židinių tyrimus.

Gal Galimybių pasas ir rei-
kalingas, o kaip viskas veiks, 
sudėtinga pasakyti, laikas pa-
rodys.

Aš kol kas pati Galimybių 
paso neturiu, nes esu paskiepy-
ta tik vieną kartą, bet tikriausiai 
jį atsisiųsiu.

-AnYkŠTA
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Garsiojo mokslininko vaikystės 
dienos Kunigiškiuose  

Žmona Konstancija tuo metu 
dirbo mokykloje raštvede. 

Kunigiškuose veikiančiame 
muziejuje išlikę tie kambariai, 
kuriuose krykštavo, džiaugėsi  
nerūpestinga vaikyste Algirdu-
kas Juliukas. Dabar ten veikia 
kilnojamos fotografijų, tauto-
dailės darbų parodos, nuolati-
nės muziejinės ekspozicijos. O 
seniau, kai tame pastate buvo 
įkurdinta pradžios mokykla, 
gyveno mokytojų šeimos. 

Taigi, mokytojo šeimoje  
gimė, augo būsimasis moksli-
ninkas. Kurį laiką jis gyveno 
Kunigiškiuose. Tiesa, ši vieta 
prof. A. J. Greimo biografijo-
je atsirado tik prieš kokias dvi 
dešimtis metų. 

Šio mokslininko atminimo 
išsaugojimu, jo veiklos po-
puliarinimu susirūpinęs  kitas 
mokslininkas, muzikologas, 
menotyrininkas, muzikos pe-
dagogas, kilęs iš mūsų krašto, 
Surdegio miestelio, prof. Rim-
tautas Karolis Kašponis (1933-
2018), nuodugniai tyrinėjęs 
Greimų šeimos istoriją, surado 
tik įrašą, kad jis gimė Tuloje, 
o paskui jau minimos Greimų 
šeimos gyvenamosios vietos 
Lietuvoje, tiktai jose neminimi 
Kunigiškiai.

 Uolusis  R. K. Kašponis pa-
sistengė išsiaiškinti, įrodyti ir 
visuomenei paskelbti, jog prof. 
A. J. Greimo biografiją būtina 
papildyti faktu, kad pirmoji 
būsimojo iškilaus mokslininko 
pirmoji gyvenamoji vieta Lie-
tuvoje buvo Kunigiškių kai-

mas netoli Svėdasų...   

Atminties ženklai 
muziejuje

Patikslinus mokslininko 
biografijos faktus, Kunigiškių 
muziejuje tarp gausesnių ar 
kuklesnių ekspozicijų, skirtų 
žymiems kraštiečiams, atsira-
do vietos ir prof. Algirdui Ju-
liui Greimui. Šviesiam moks-
lininko atminimui buvo skirtos 
parodos muziejuje, organizuoti 
įsimintini renginiai.

2009 metų gegužės 23-iąją  
Svėdasų krašto (Vaižganto) 
muziejus, asociacija Vaižgan-
tiečių klubas „Pragiedrulys“ ir 
Anykščių kultūros centro Vait-
kūnų skyrius Kunigiškiuose 
organizavo renginį „Per seno-
lių tradicijas atverkime dvasią 
ir širdį“, kurio metu muziejuje 
buvo iškilmingai atidengta ir 
pašventinta atminimo lenta, 
įamžinusi  buvusius Kunigiš-
kių pradžios mokyklos moky-
tojus ir mokinius, mokyklos 
patalpose gyvenusius žymius 
kraštiečius. Taip čia įkurdintas 
ir prikeltas mokytojo, vėliau 
Prienuose dirbusio burmis-
tru, 1941-ųjų vasarą ištrem-
to į Sibirą ir Rešiotų lageryje 
numirusio, Juliaus Greimo ir 
jo sūnaus, pasaulinio garso 
mokslininko prof. Algirdo Ju-
liaus Greimo atminimas. 

Ta pačią dieną muziejuje 
buvo atidaryta  profesoriaus, 
humanitarinių mokslų daktaro 
Rimtauto Karolio Kašponio 
parengta Paryžių (Prancūzija), 
Imatrą, Helsinkį (Suomija), 

Maskvą (Rusiją), Vilnių, Kau-
ną, Druskininkus ir kitus mies-
tus  jau tuomet apkeliavusi 
paroda – dokumentinė studija 
lietuvių ir prancūzų kalbomis 
„Algirdo Greimo vaikystė“. 
Parodos autorius ir kiti rengi-
nio dalyviai muziejuje dalijosi 
prisiminimais apie mokslinin-
ką ir visam pasauliui svarbius 
jo darbus. Paroda muziejuje 
Kunigiškuose veikė kone visą 
vasarą, tad ją apžiūrėjo labai 
daug lankytojų. 

2012-aisiais  muziejuje buvo 
surengta fotonuotraukų, do-
kumentų, spaudos publikacijų 
paroda „Pro garsaus moksli-
ninko vaikystės langus“, skirta 
prof. Algirdo Juliaus Greimo 
gimimo 95-mečiui ir jo mirties 
20-osioms metinėms.

 Labai simboliška, kad mu-
ziejininko ir žurnalisto Vytauto 
Bagdono parengta paroda buvo 
eksponuojama tuose kamba-
riuose, kur kadaise gyveno mo-
kytojo Juliaus Greimo šeima 
ir kur krykštavo nerūpestinga 
Algirdo – Juliaus, būsimojo 
mokslo korifėjaus, vaikystė. 
2017 m. spalio 7 d. muziejuje 
organizuota popietė „Susibur-
kime Algirdo Juliaus Greimo 
vaikystės namuose”, kurioje 
visuomenei pristatyta atnaujin-
ta muziejinė ekspozicija, ką tik 
įrengtas memorialinis prof. A.J. 
Greimo kambarys, dalyvaujant 
grupei šalies mokslininkų, tarp 
jų ir prof. Rimtautui Karoliui 
Kašponiui, paminėtas žymiojo 
semiotiko gimimo 100-metis.

Asociacija Vaižgantiečių 
klubas „Pragiedrulys” kartu 

su Muziejumi, sulaukę finan-
sinės paramos iš Prancūzijos 
ambasados Lietuvoje ir Pran-
cūzų instituto Lietuvoje, 2016 
metais parengė ir išleido lanks-
tinuką „Profesoriaus Algirdo 
Juliaus Greimo vaikystės me-
tai Kunigiškiuose”, taip pat ir 
specialų neperiodinio laikraš-
čio „Pragiedrulių žemė” nume-
rį, skirtą iškiliojo mokslininko 
100-osioms gimimo metinėms.

Prisimenant mokslininko
laišką

Svėdasų krašto (Vaižganto) 
muziejuje eksponuojamas ir 
originalus profesoriaus Algirdo 
Juliaus Greimo rašytas laiškas, 
atsiųstas vienam iš muziejaus   
įkūrėjų – šių eilučių autoriui. 
To laiško istorija tokia. 

Restauravus istorijos pa-
minklą - buvusios Kunigiškių 
pradžios mokyklos pastatą -  ir 
steigiant tuometiniame „Leni-
no keliu“ kolūkyje muziejų, in-
tensyviai buvo ieškoma  įvairių 
eksponatų. 

Mat  gana plačiai užsimota: 
ketinta naujajame muzieju-
je įamžinti žymių kraštiečių 
- lietuvių literatūros klasiko, 
kanauninko Juozo Tumo-Vaiž-
ganto, akvarelės meistro Ka-
jetono Sklėriaus, pasaulinio 
garso tapytojo Jono Rimšos, 
miškininko Algirdo Matulio-
nio bei kitų - atminimą. 

Tuo tikslu kreiptasi ne tiktai 
į vietinius gyventojus. Skelbi-
mai apie būsimą muziejų buvo 
išspausdinti respublikiniuose 
leidiniuose, išsiuntinėti visoms 
Lietuvos miestų ir rajonų lai-
kraščių redakcijoms. 

Žmonės, turintys kokių nors 
ryšių su Svėdasų kraštu, neli-
ko abejingi: dovanojo muziejui 
senų knygų, nuotraukų, viso-
kių dokumentų kopijų, žymių 
žmonių asmeninių daiktų. Ne 
vienas nurodė savo giminaičių 
ar pažįstamų adresus, patarė, 
kur kreiptis, norint gauti kokių 
nors eksponatų muziejui, suras-
ti  reikalingų duomenų, žinių. 
Tokių geraširdžių žmonių dėka 
muziejuje atsirado gausybė ver-
tingų eksponatų, buvo užmegzti 
ryšiai su kraštiečiais. 

Kaune gyvenusi buvusi mo-
kytoja Gražina Greimaitė – Tup-
čiauskienė atsiuntė dvi dėmesio 
vertas nuotraukas. Vienoje fo-
tografijoje 1933 metų rudenį 
užfiksuotas  jos tėvas, buvęs  
Kunigiškių pradžios mokyklos 
mokytojas Julius Greimas, tuo 
metu dirbęs Marijampolės aps-
krities mokyklų inspektoriumi. 

Antroje nuotraukoje, darytoje 
1979 metų gegužės mėnesį Vil-

Algirdukas Juliukas sėdi ant motinos 
Konstancijos Greimienės kelių.  Foto-
grafuota 1918 m. Tuloje. Pirmoji žinoma 
prof. A. J. Greimo nuotrauka. 

Konstancija ir Julius Greimai 1913 metais, 
prieš  išvykdami gyventi  į Kunigiškius, nusi-
fotografavo Kupiškyje, fotografo K. Kozako  
„Portretų kabinete” („Cabinet portrait”).

niuje, kartu su rašytoju Juozu 
Baltušiu buvo nufotografuotas 
iš Prancūzijos atvykęs laiško 
autorės brolis, mokslininkas 
Algirdas Julius Greimas. 

Gražina Greimaitė - Tup-
čiauskienė laiške parašė ir savo 
brolio adresą, patarusi jam pa-
rašyti, paprašyti prisiminimų. 
Ilgokai dvejojau, tiesiog nedrį-
sau profesoriui rašyti. Nelabai 
ir tikėjausi, kad toks garsus, 
be galo užimtas mokslininkas 
kreips dėmesį į mano laišką, su-
ras laiko ir noro parašyti  atsa-
kymą. Bet, pasirodo, nuogąsta-
vau, abejojau be jokio reikalo. 
Tiesa, atsakymo į savo laišką 
turėjau palaukti ilgokai. Bet 
vis tiek sulaukiau. Profesorius 
Algirdas Julius Greimas 1991 
metų balandžio 13-ąją man 
adresuotame laiške rašė :

„Mielas Tautieti, Jūsų laiškas 
mane pradžiugino: tai prisimi-
nimai ir noras priminti mano 
tėvą, Julių Greimą, žuvusį gu-
lage 1942 m. 

Gaila tiktai, kad labai mažai 
galiu Jums padėti : Kunigiškių 
laikai, nors tas vardas ir skamba 
mano ausyse, tolimi, dar prieš 
mano gimimą ir mano anksty-
voje vaikystėje...Tiktai iš tėvų 
pasakojimų kai kokie atsimi-
nimai atgijo. Mano seseriai, 
gimusiai Šimonyse, dabar jau 
mirus, ryšiai su tuo kraštu taip 
ir nutrūko...

Mano tėvas buvo suvalkietis, 
nuo Liudvinavo; baigęs Vei-
verių mokytojų seminariją, jis 
neturėjo teisės dėstyti Kauno 
gubernijoje ir pradėjo mokyto-
jauti Lenkijoje, vėliau patekęs 
į Jūsų kraštą. Vėliau jis buvo 
pradžios mokyklų inspektoriu-
mi Šiauliuose ir Marijampolėje, 
o išėjęs į pensiją, buvo išrinktas 
burmistru Prienuose, o iš ten 
iškeliavo į Sibirą... Džiaugiuo-
si atgimusia mokykla, virtusia 
muziejumi, dėkingas už tėvelio 
atminimo išsaugojimą...“ 

Dar savo laiške profesorius 
patarė kreiptis į Paryžiuje gyve-
nusį Vaižganto sesers Tumaitės  
sūnų Petrą Klimą, kuris galėtų 
pasidalyti prisiminimais apie 
rašytoją. ( Tuo patarimu pasi-
naudojau, deja, jokio atsakymo 
iš  P. Klimo ar jo artimųjų taip 
ir nesulaukiau...).

Prof. A. J. Greimas kartu su 
laišku atsiuntė prisiminimui ir 
savo tėvo, tuo metu mokytoja-
vusio Kunigiškuose, fotografi-
ją. Tiesa, ta nuotrauka, nors ir 
didelio formato, bet buvo blan-
ki ir neryški.

Tad štai kokie prisiminimai 
užplūsta, kai vartau šį laišką, 
gautą 1991-ųjų pavasarį iš gar-
biojo mokslininko. Už tą mielą 
laišką jam tuoj pat padėkojau, 
rašiau profesoriui ir daugiau 
laiškų, tiktai atsakymų jau ne-
besulaukiau. O 1992-ųjų vasarį 
prof. A. J. Greimas iškeliavo 
Amžinybėn...

Tęsinys kitame numeryje



 
IŠ ARTI 2021 m. gegužės 25 d.

MOZAIKA

sprintas

horoskopas

AVINAS. Kažkas iš draugų 
gali turėti nepaprastai įdomų ir 
konstruktyvų pasiūlymą. Būti-
nai įsiklausykite! Jei savaitga-
lį užmegztumėte malonų flirtą, 
žymiai pagerėtų jūsų paties sa-
vijauta ir dvasinė būklė. Pama-
tysite, kaip nejučia įsitrauksite 
į jums siūlomas pramogas ar 
net nedidelius nuotykius.

JAUTIS. Savaitės pradžioje 
pasistenkite kuo mažiau šai-
pytis iš aplinkinių. Žvirbliu 
išskridęs, savaitės viduryje 
žodis gali sugrįžti akmeniu. 
Susitaikymas šeimoje savait-
galį atneštų didelį palengvėji-
mą, bet jis įmanomas tik tokiu 
atveju, jei sutiksite šį tą paau-
koti. Ar jums neatrodo, kad 
turėtumėte labiau susirūpinti 

savo sveikata?
DVYNIAI. Savaitės pra-

džioje būsite itin energingas 
ir pilnas naujų idėjų. Savaitės 
viduryje dienai ar dviem pasi-
darysite kur kas didesnis na-
misėda nei paprastai. Savait-
galį jumyse vėl turėtų nubusti 
nuotykių ieškotojo dvasia...

VĖŽYS. Namuose šią savai-
tę viešpataus vienybė ir sutari-
mas, ką turėtumėte branginti 
ir saugoti, nes labai lengvai 
gali viskas pasikeisti. Ketvir-
tadienis - palankiausia diena 
nuoširdžiam asmeniškam po-
kalbiui. Svarbius sprendimus 
priimkite atsižvelgdami į šei-
mos nuomonę.

LIŪTAS. Visą savaitę ka-
muos saviraiškos problemos. 
Būsite pilnas jėgų ir energijos, 
tik nežinosite, kuria linkme 
ją tinkamai nukreipti. Ypač 

skausmingai reaguosite į viso-
kiausio plauko suvaržymus ir 
apribojimus. Penktadienis - ri-
binė diena. Daug kas baigsis ir 
daug kas prasidės.

MERGELĖ. Griebsite kie-
kvieną pasitaikiusią progą, kad 
tik save realizuotumėte. Ir dėl 
to veršitės į priekį ne visuomet 
pačiomis garbingiausiomis 
priemonėmis. Pasinaudokite 
savo šansu palypėti karjeros 
laiptais. Nuo trečiadienio tem-
pas turėtų kiek sulėtėti.

SVARSTYKLĖS. Savai-
tės pradžioje būsite draugų ir 
bendradarbių dėmesio centre. 
Pagaliau sulauksite pripažini-
mo. Šią savaitę turite nuveikti 
daugybę darbų. Įgysite naujų 
vertingų žinių. Savaitgalio va-
karėlis turėtų pavykti puikiai.

SKORPIONAS. Seniai ne-
matytas bičiulis padės atgauti 

dvasinę pusiausvyrą. Turėtu-
mėte labiau pasitikėti žmo-
nėmis. Susitikimas savaitės 
viduryje atneš apčiuopiamos 
naudos - susitarsite dėl visko, 
ko tikitės. Gal reikalai susi-
klostys taip, kad galėsite leisti 
sau trumpą poilsinę kelionę.

ŠAULYS. Artimieji bandys 
perkelti ant jūsų pečių visas 
savo problemas. Saugokitės 
tapti atpirkimo ožiu. Jei sa-
vaitgalį būsite pakviestas į 
vestuves ar šiaip kokį vakarė-
lį, būtinai nueikite. Labai gali 
būti, kad ten sutiksite būsimą 
draugą ar net meilę.

OŽIARAGIS.Ženkite šiek 
tiek mažesniais žingsneliais! 
Neforsuokite per jėgą savo 
projektų. Pasistenkite suteikti 
kuo daugiau džiaugsmo savo 
šeimai, kad ji nesijaustų at-
stumta. Per savo darbus jūs 

visai pamiršote, kad turite dar 
ir privatų gyvenimą.

VANDENIS. Puiku, kad jūs, 
nors ir labai sunku, sugebate 
neužkrėsti savo bloga nuotai-
ka aplinkinių. Geri santykiai 
su kolegomis padės geriau 
suprasti patį save. Verčiau iš 
anksto susitaikykite su tuo, 
kad šią savaitę, kad ir ko imtu-
mėtės, visur jūsų lauks apribo-
jimai, suvaržymai, draudimai 
ir panašūs dalykai.

ŽUVYS. Sąžiningas pla-
navimas įeina į jūsų pareigas 
kaip ir kantrybė bei kruopštu-
mas. Jei jūs visą tai sugebėsite 
įgyvendinti, šią savaitę netu-
rėtų iškilti didelių problemų, 
o gal net padarysite pradžią 
dideliems darbams. Atidžiai 
įsiklausykite į kritiką - šiomis 
dienomis ji turėtų būti ypač 
konstruktyvi ir naudinga.

Visuomenei atidaromi 
rekonstruoti M. Oginskio 
rūmai Plungėje

Visuomenei duris atveria re-
konstruoti kultūros ir mokslo 
mecenato kunigaikščio Mykolo 
Oginskio rūmai Plungėje.

„Nuo šiol rūmuose sukurtos 
galimybės ne tik skleistis eliti-
nei kultūrai, bet ir patrauklio-
mis formomis naujai pristatyti 
Oginskių sukauptas meno ver-
tybes, Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio kūrybinio kelio pra-
džios pėdsakus Plungėje, XX 
amžiaus Lietuvos dailininkų, 
ypač žemaičių, kūrybą, mu-
ziejuje saugomą archeologijos 
kolekciją. Atkurtose erdvėse 
bus galima vykdyti edukacines 
programas, mokslines konfe-
rencijas, meno ir kultūros isto-
rijos informacijos kaupimą bei 
sklaidą“, – Kultūros ministe-
rijos pranešime sakė rūmuose 
įsikūrusio Žemaičių dailės mu-
ziejaus direktorius Alvidas Ba-
kanauskas.

2019–2021 metais sutvar-
kytas rūmų rūsys, šešios salės, 
pagal turimą ikonografinę me-
džiagą atkurta rūmų biblioteka 
su baldais, sutvarkyta vakari-

nės dalies mansarda, laiptinė, 
pakeistos durys ir langai di-
džiosios salės, fojė bei antrojo 
aukšto balkono salėje, pakeista 
dalis stogo dangos.

Į rūmų erdves grįžo kuni-
gaikščių Oginskių laikus me-
nantys meno kūriniai.

Projektui įgyvendinti Kul-
tūros ministerija skyrė beveik 
740 tūkst. eurų ES struktūrinės 
paramos lėšų, dar 491,7 tūkst. 
eurų prisidėjo vietos savival-
dybė.

Šiuo metu taip pat vykdomas 
Plungės M. Oginskio dvaro so-
dybos žirgyno pastato pritaiky-
mo visuomenės kultūros ir re-
kreacijos reikmėms projektas.

Kunigaikštis Plungės dvarą 
įsigijo 1873 metais iš valstybės 
patarėjo Platono Zubovo. Jo 
užsakymo suprojektuoti ir pa-
statyti neorenesansinio stiliaus 
rūmai. Jie išgarsėjo čia sukaup-
tais Oginskių giminės portretų, 
marmurinių biustų bei kitų ver-
tingų meno kūrinių rinkiniais, 
archeologinių radinių, ginklų, 
numizmatikos kolekcijomis, 
retais spaudiniais turtinga bibli-
oteka.

1873–1902 metais Plungėje 
veikė dvaro orkestro mokykla, 

kurioje mokėsi kompozitorius 
ir dailininkas Mikalojus Kons-
tantinas Čiurlionis.

Tarpukariu rūmuose buvo 
įsteigta mokykla, 1934 metais 
čia įkurdintas artilerijos pulkas, 
pradėti įrenginėti butai kari-
ninkams. Antrojo pasaulinio 
karo metais dvaras degė ir iki 
1956 metų stovėjo nenaudoja-
mas. 1953 metais Žemės ūkio 
ministerija nusprendė į rūmus 
perkelti Rietavo žemės ūkio 
technikumą. Pastatą restaura-
vus 1966–1990 metais jame 
veikė Statybos technikumas. 
1994 metais čia įkurtas Žemai-
čių dailės muziejus.

Šių metų gegužę iškrito 
du–tris kartus daugiau 
kritulių nei įprasta – teigia
hidrometeorologai

Pirmi du šių metų gegužės 
dešimtadieniai pasižymėjo iš-
skirtinai dideliu kritulių kiekiu, 
teigia Lietuvos hidrometeoro-
logijos tarnyba.

Anot jos, įprastai per šiuos 
du dešimtadienius Lietuvoje iš-
krenta 25–43 mm kritulių – ma-
žiausiai pajūryje, daugiausiai 
rytų, pietų Lietuvoje.

Tačiau šiais metais kritulių 
kiekis kai kuriuose regionuo-
se viršytas keletą kartų. Ma-
žiausiai – 19–38 mm – kritulių 
buvo pajūryje ir šiaurės rytinėje 
Lietuvos dalyje, tačiau vidurio 

ir pietryčių Lietuvoje jų kiekis 
du–tris kartus viršijo įprastą 
dviejų dešimtadienių normą. 
Virš 100 mm iškrito Vilniuje, 
Molėtuose ir Buivydžiuose, 
nors įprastai ten iškrenta 36 
mm.

Taip pat keliose stotyse fik-
suoti rekordai: Panevėžyje (nuo 
1961 metų), Buivydžiuose ir 
Kyburiuose (nuo 1981 metų) 
gegužės pirmojo ir antrojo de-
šimtadienių kritulių suma di-
džiausia.

Fiksuoti ir pavojingo lietaus 
atvejai. Pavojingu lietumi lai-
komas kritulių kiekis, kai per 
12 val. ar trumpesnį laikotarpį 
iškrenta 15–49,9 mm kritulių.

Gegužės 3 dieną šis reiški-
nys registruotas 52 matavimo 
stotyse, gegužės 6 ir 14 dieno-
mis – vienoje stotyje, gegužės 
17 dieną – keturiose stotyse ir 
gegužės 18 dieną – aštuoniose 
stotyse.

Gegužės 17-ąją po pietų 
Molėtuose fiksuota ypač stipri 
liūtis: per 10 min. iškrito 12,2 
mm. Kitaip tariant, per 10 min. 
iškrito 12,2 litro vandens į kva-
dratinio metro plotą.

JK gyvūnų teisių aktyvistai
blokuoja „McDonald's“ 
kompleksus

Jungtinėje Karalystėje gyvū-
nų teisių aktyvistai šeštadienį 
blokavo greitojo maitinimo 

milžinės „McDonald's“ keturis 
skirstymo centrus, reikalau-
dami, kad iki 2025 metų įmo-
nė pereitų vien prie augalinių 
maisto produktų.

Aktyvistų grupė „Animal Re-
bellion“ („Gyvūnų sukilimas“) 
pranešė ketinanti skirstymo 
centrus Anglijos miestuose 
Hemel Hempstede, Beizingsto-
ke, Koventryje ir Mančesterio 
apylinkėse blokuoti mažiausiai 
parą.

„Esame vidury klomato ir 
ekologinės krizės, bet vis tiek 
vartojame didžiulius kiekius 
mėsos tokiu mastu, kurio mūsų 
planeta tiesiog negali atlaiky-
ti“, – sakoma per „Twitter“ 
paskelbtame vieno protestuo-
tojo Koventryje vaizdo įraše.  
„McDonald's“ patvirtino, kad 
jo skirstymo centrų darbas šiuo 
metu sutrikdytas.

„Vertiname poveikį [pro-
duktų] pristatymui į mūsų res-
toranus ir mūsų valgiaraščio 
elementams, – sakė bendrovės 
atstovė. – Atsiprašome savo 
klientų dėl bet kokių sukeltų 
nepatogumų.“

Koventrio policija pareiškė 
„pripažįstanti teisę taikiai pro-
testuoti, bet esama nerimo dėl 
saugumo, nes užblokuotas vie-
nintelis skirstymo centro įva-
žiavimas ir išvažiavimas, ir tai 
reikšmingai trikdo verslą, o tai 
mes vertiname rimtai“.

-Bns

Plaukimas. Budapešte vy-
kusiame  Europos plaukimo 
čempionate anykštėnas Gie-
drius Titenis startavo visose 
savo rungtyse: 50, 100 ir 200 
m. plaukimuose krūtine. 50 m. 
plaukime jis užėmė 18-19 vietą, 
100 m. plaukime buvo 20-tas, 
o 200 m. plaukime jis finišavo 
12-tas. 

Sunkioji atletika. Anykščių 

sunkiaatlečiai po ilgos pertrau-
kos vėl turėjo galimybę daly-
vauti varžybose bei pademons-
truoti savo meistriškumą. Šįkart 
anykštėnai vyko į Panevėžį, kur 
vyko Lietuvos sunkiosios atle-
tikos jaunių ir jaunimo regiono 
čempionatas. Pirmąsias vietas 
iškovojo Tomas Miškeliūnas 
(sv.kt. 67 kg; iškėlė 75 kg, iš-
stūmė 95 kg) ir Matas Puodžiū-
nas (sv.kt. +109 kg, (110-130). 
Antras liko Eitautas Mačiulis 
(sv.kt. 61 kg; 57-70). Eitau-

tas po rovimo veiksmo buvo 
pirmas, bet stūmimo veiksme 
teisėjai neįskaitė paskutinio kė-
limo, kuris jam būtų pelnęs pir-
mąją vietą. Nikas Kulieša (sv.kt 
67 kg) pasigerino asmeninius 
rekordus (48-55), Faustas An-
glickas (sv.kt. 89 kg) taip pat 
pagerino savo rezultatus (50-
65), Povilas Juodviršis (sv.kt. 
81 kg), pagerino savo stūmimo 
rungties rezultatą (60-85).

Krepšinis.  Anykščių KKSC 
berniukų krepšinio komanda 

sužaidė paskutines MKL U–12 
sezono rungtynes. Mūsų miesto 
atstovai svečiuose 1:41 nusilei-
do Panevėžio atstovams.

Šautuvai. Lietuvos biatlono 
federacija skyrė anykštėnams 
biatlonininkams tris lazerinius 
šautuvus, kurie bus naudojami 
treniruočių procesui tobulinti. 
Ši sportinė įranga nereikalauja 
papildomų saugumo reikalavi-
mų ar papildomų naudojimosi 
ja išlaidų. Federacija šiuos šau-
tuvus galėjo įsigyti, kai Kūno 

kultūros ir paramos fondas pa-
tvirtino jos pateiktą programą. 
Komplektą sudaro lazerinis 
ginklas, valdymo pultas ir šau-
dymo skydas. Pultas fiksuoja 
kiekvieną sportininko paleistą 
šūvį ir rodo šautuvo judėjimo 
kreivę iki šūvio, skaičiuoja šau-
dymo laiką tarp šūvių ir įverti-
na taškais.

Vaikai, norintys pabandy-
ti, kaip veikia  ši įranga, gali 
skambinti treneriui (tel. 8 698 
01303).
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čių Radiškio k., Stalioriškio k., Debeikių sen., Anykščių r., ribų ženklinimo darbus. 
Prireikus išsamesnės informacijos prašome kreiptis į UAB „Žemės aras“ adresu: 
Kauno g. 37-32 kab., Utena arba tel. 8 650 10310, el. p. d.misiuniene@gmail.com

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.

Nekilnojamsis turtas

Brangiai Lietuvoje  miškus: 
jaunuolynus, atsodintus ir sa-
vaime užaugusius, malkinius ir 
brandžius. Žemę, apaugusią, 
medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

Automobiliai

Brangiai ir skubiai automobi-
lius, mikroautobusus, motoci-
klus, traktorius. 

Tel. (8-673) 50446.

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 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.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

Birželio 4 d. 17 val. vyks vi-
suotinis medžiotojų klubo 
“Debeikiai” narių susirinkimas 
klubo pavėsinėje.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šaldi-
klius. Garantija iki 2 m., pensi-
ninkams - nuolaidos. Vyksta į 
rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Dažo namus ir šiferinius, 
skardinius stogus, atlieka skar-
dinimo darbus.

Tel. (8-641) 70846.

Stato akyto betono pastatus 
bei namus. Dengia stogus. 
Šiltina fasadus. Kiti apdailos 
darbai. Darbus gali atlikti savo 
medžiagomis. 

Tel. (8-664) 13510.

Dengia stogus įvairia danga, 
kala dailylentes, skardinimo 
darbai. Montuoja lietaus siste-
mas, lydo bituminę dangą.

Tel. (8-679) 58176.

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.

Informuojame žemės sklypo kadastro nr. 3434/0004:11 savininkės A.K. pavel-
dėtojus., kad MB „Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pa-
žymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2021.06.01 13:40 val. vykdys žemės sklypo proj. nr. 
671-6, esančio Antanavos k., Kurklių sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į MB „Topogeodezija“ 
adresu Ūmėdžių 96-32, Vilnius, el. paštu info@topogeodezija.lt arba telefo-
nu (8-600) 35390.

dovanoja
1 ha pievos Kavarsko sen. 

nusišienauti.
Tel. (8-692) 98792.

Reikalingi statybininkai darbui 
Kaune, aprūpinama gyvenama 
vieta, atlyginimas sutartinis.

Tel. (8-684) 75596.

Skubiai reikalingas žmogus 
ūkyje, gebantis vairuoti trans-
porto priemonę.

Tel. (8-600) 40863.

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-629) 10247.

Važiuojančius ir nevažiuo-
jančius automobilius. Išsiveža 
patys. Atsiskaito vietoje. 
Utilizuoja automobilius. Išrašo 
sunaikinimo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

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.

Kuras

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

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-600) 63820. 

kita

Šieną.
Tel. (8-698) 50818.

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

Tel. (8-611) 47343.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
GEGUŽĖS 27 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime „Kaišiadorių“ paukšty-
no vakcinuotais, sparčiai augančiais 
ROSS-309 veislės vienadieniais 
ir 1-2 savaičių paaugintais mėsi-
niais broileriais. Vienadienėmis 
vištytėmis (Olandiškos). Nuo 2 iki 
8 mėn. amžiaus įvairių spalvų dės-
liosiomis vištaitėmis bei kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis (kaina 
nuo 4,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais. Spec. lesa-
lai. Išankstiniai užsakymai. 
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.

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.

Medų. 
Tel. (8-615) 97688.

Įmonė siūlo investuoti į miško 
verslą 4 mėnesiams už 5 proc. 
palūkanų. Pasirašoma oficiali su-
tartis, sumą pasirenkate patys. 

Daugiau informacijos telefo-
nu (8-686) 76464.
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anekdotas

oras

+8

+17

mėnulis
gegužės 25 d. - priešpilnis,
gegužės 26 - 28 d.d. - pilnatis.

Pilypas, Milvydė, Eduardas, 
Algimantas, Vilhelmina.

Bedas, Magdalena, Danutė, 
Almantas, Urbonas, Evelina.

šiandien

gegužės 26 d.

vardadieniai

gegužės 27 d.
Augustinas, Genadijus, 
Virgaudas, Žymantė, 
Brunonas, Leonora.

(Atkelta iš 1 psl.)

gegužės 28 d.
Justas, Jogirdas, Rima,
Augustinas.

Sėdi vyras prie kompiute-
rio, žaidžia. Žmona prašo:

- Brangusis, leisk ir man pa-
žaisti.

Vyras atsako:
- Brangioji, turėk sąžinės! 

Ar aš kada nors prašiau sku-
duro, kai tu plovei grindis?

***
Grįžta vyras iš darbo. Žmo-

na jį pasitinka su plakatu: 
„Aš šiandien su tavim ne-
kalbėsiu!” Na, nekalbėsi, tai 
nekalbėsi, nusprendžia vyras, 
atsisėda žiūrėti televizorių ir 
atsikemša alaus. Vėl atėjusi 
žmona atsistoja priešais su 
kitu plakatu: „Ir žinai kodėl?”

***
Pensininkė užėjo į banką, 

pamatė, kad eilės nėra, ir su-
pratusi, kad jai čia nėra ką 
veikti, išėjo bambėti į polikli-
niką...

***
Turguje pirkėjas klausia 

pardavėjo:
- Ar turite šios žuvies doku-

mentus?
- O ko jūs norėtumėte? Jos 

mirties liudijimo?

***
Parke sėdi du pensininkai.
- Kas naujo? - klausia vie-

nas.
- Nieko, nebent tai, kad sė-

dim ant šviežiai dažyto suo-
liuko, - atsako kitas.

Užstrigo Anykščių muziejaus 
administracinio pastato rekonstrukcija

Dėl UAB „Panprojektas“ 
projektuotojų klaidų adminis-
tracinio pastato rekonstrukci-
jos darbai sustabdyti. Statybas 
prižiūrintis Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
Statybos skyriaus specialistas 
Gediminas Maigys „Anykštai“ 
sakė, kad projektuotojai turi 
perplanuoti perdangos trečiame 
aukšte įrengimą, ištaisyti klai-
das, pažeidžiančias priešgais-
rinius reikalavimus, ir pakeisti 
laiptų konstrukciją. 

G.Maigys dėstė, jog projekto 
korekcija turėtų būti pateikta iki 
birželio 1-osios, tačiau laikas 
eina, o iš projektuotojų vis dar 
nėra sulaukta darbo rezultatų. 
Jeigu UAB „Panprojektas“ vis-
gi pateiks projekto korekciją iki 
birželio 1-osios,  rangovai, Pa-
nevėžio įmonė UAB „Versicu-
lus“, privalės darbus baigti per 
vasarą, iki rugsėjo 1-osios.

UAB „Panprojektas“ direkto-

rė ir muziejaus administracinio 
pastato rekonstrukcijos projek-
to vadovė Elvyra Klimavičienė 
„Anykštai“ sakė, jog iki birželio 
1-osios projekto korekcija bus 
pateikta. „Pastatas neatitinka 
normatyvų. Negalime projek-
to koreguoti tik mechaniškai, 
pasamdėme geodezininkus su 
nivelyrais“, - „Anykštai“ sakė 
E.Klimavičienė.  Ji kalbėjo, kad 
suprantanti užsakovų nerimą, 
tačiau tvirtino, kad UAB „Pan-
projektas“ yra patikima įmonė 
ir Anykščių rajono valdžia šitai 
žino. UAB „Panprojektas“ at-
liko Anykščių menų inkubato-
riaus pastato projektą, miesto 
centrinės dalies projektą ir kitus 
darbus.  

Bendra administracinio pas-
tato rekonstrukcijos projekto 
vertė sudaro 407 tūkst. eurų. 
Didžioji dalis šios sumos - 325 
tūkst. eurų - Covid fondo lėšos, 
kita pinigų dalis skirta iš Anykš-
čių rajono biudžeto.

Anykščių A.Baranausko ir 
A.Vienuolio-Žukausko me-
morialinio muziejaus admi-
nistracinis pastatas pastatytas 
1982-aisiais. Pasak muziejaus 
direktoriaus Antano Verbicko, 
tais metais, minint A.Vienuolio-
Žukausko gimimo šimtmetį, 
Anykščiai gavo tris dova-
nas - muziejaus administraci-
nį pastatą, paminklą rašytojui 
A.Vienuoliui bei šio rašytojo 
vardas suteiktas tuometinei 
Anykščių miesto 2-ajai viduri-
nei mokyklai. 

504 kv.m. ploto administraci-
nis muziejaus pastatas keistoko 
plano, jam būdingi siauri laip-
tai, posūkiai. Įskaičiuojant ir 
pusrūsį, pastatas yra net keturių 
aukštų.   

Rekonstruojant pastatą įreng-
ta rekuperacinė sistema, kuri 
padės palaikyti reikiamą drė-
gmę ir šilumą muziejaus fondų 
saugyklose. Muziejininkų doku-
mentai po pastato rekonstrukci-
jos, matyt, bus patenkinti, tačiau 
A.Verbickas turi naują galvos 
skausmą - reikia ieškoti sprendi-
mų, ką daryti su po visą pastatą 
išvedžiotais didžiulio diametro 
ventiliacijos vamzdžiais. 

A.Baranausko ir A.Vienuolio-
Žukausko memorialinis muzie-
jus yra sukaupęs tonas istori-
nių dokumentų. Skaičiuojant 
ir muziejuje sukauptas knygas, 
muziejaus „popierinė“ medžia-
ga, pasak muziejininkų, gali 
sverti per 10 tonų. Vykstant 
administracinio pastato rekons-
trukcijai, dalis muziejaus fondų 
sandėliuojama Valstybinės mo-
kesčių inspekcijos pastate, dalis 
- Alantos technologijos ir verslo 
mokyklos Anykščių filialo ben-
drabutyje.      

UAB „Versiculus“ darbams 
samdė subrangovus iš Kupiškio, 
Pasvalio, Anykščių ir kitų miestų. 

Beje, nuo birželio 1-osios 
rekonstrukcijai uždaromas Mo-
kesčių inspekcijos pastatas, to-
dėl muziejininkams savo turtą 
iš jo teks išsivežti. A.Verbickas 
sakė, jog susitarė su rangovais, 
kad šie artimiausiomis dieno-
mis iki galo sutvarkytų patalpą 
muziejaus administraciniame 
pastate. Todėl muziejaus di-
rektorius tikisi, kad fondams 
saugoti nebereikės ieškoti dar 
vienos laikino sandėliavimo pa-
talpos - juos bus galima grąžinti 
į muziejų. 

Muziejaus administracinio pastato salė apraizgyta rekupe-
racijos sistemos vamzdžiais.

Per rekonstrukciją stiklu uždengtas profesoriaus, TSRS 
valstybinės premijos laureato Kazio Morkūno sukurtas 
vitražas. Jame pavaizduoti Antanas Baranauskas, Jonas 
Biliūnas ir Juozas Tumas-Vaižgantas. 

Vykstant muziejaus administracinio pastato rekonstruk-
cijai, direktorius Antanas Verbickas daugiau laiko pralei-
džia Antano Vienuolio-Žukausko name.

Pagal naujus terminus muziejaus administracinio pastato 
rekonstrukcija turi būti baigta iki rugsėjo 1-osios.


