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Nebeveikia 35-erius metus 
tarnavę fontanai Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Kurorto statuso siekiantys Anykščiai Šventosios upėje nebeturi veikiančių fontanų. Šventosios upėje įrengti fontanai, 
kaip teigiama, nebetinkami eksploatacijai, tad šią vasarą greičiausiai nebedžiugins anykštėnų ir miesto svečių.

Iki šiol Šventosios upės užtvanką prižiūrinti UAB „Kurklių karjeras“ pagal sutartį su Anykščių rajono savivaldybe 
eksploatuodavo ir upėje įrengtus fontanus, tačiau šį pavasarį pratęstoje sutartyje prievolės rūpintis fontanais bendrovei 
nebeliko.

UAB „Kurklių karjeras“ 
technikos direktorius Valenti-
nas Vanagas „Anykštai“ paaiš-
kino, kodėl fontanai Šventosios 
upėje neprižiūrimi.

„Fontanai šiemet yra nepri-
žiūrimi, kadangi jie yra susidė-
vėję“, - sakė jis.

V. Vanagas sakė, kad nebe-
eksploatuoti fontanų nusprendė 
Anykščių rajono savivaldybė, 
kadangi šie įrenginiai yra jos 
nuosavybė.

Šventosios upėje fontanai buvo įrengti 1986 metais.

UAB „Atvirai“ komanda perskirstė etiką 
prižiūrinčių institucijų krūvius

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Visuomenės informavimo etikos komisija (VIEK) 2021-
06-29 posėdyje išnagrinėjo UAB „Atvirai“ skundą dėl Vi-
dmanto Šmigelsko publikacijos „ „Šilelis“ ir „Nykščiai“ 
pažeidė Visuomenės informavimo etikos kodeksą“ („Anykš-
ta“, anyksta.lt, 2021-01-09) ir nusprendė, jog visuomenės 
informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijoje pažeistos 
nebuvo.  

O UAB „Atvirai“ direktorius Linas Bitvinskas ir šios ben-
drovės neetatinis bendradarbis Mindaugas Jonušas, žino-
mas kaip dainininkas Minedas, tęsia naujų skundų rašymo 
mataroną, tiesa, dalį skundų tyrimo krūvio nuo VIEK jie 
perkėlė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.UAB „Atvirai“ direktorius Linas Bitvinskas (kairėje) ir  

UAB „Atvirai“ žurnalistu prisistatantis Mindaugas Jonu-
šas, žinomas kaip dainininkas Minedas, bando išnaudoti 
visas skundų rašymo galimybes. Tikėtina, kad bent vienas 
iš jų parašys skundą ir dėl šios publikacijos.

Donaldas VAIČIŪNAS, 
Anykščių rajono socialinės 
gerovės centro konsultantas:

„Senoji ligoninė galėtų būti 
pabėgėlių centru“  

Tautodailininko 
muziejus 
kraustosi į 
Debeikių 
kleboniją

Troškūnų 
gimnazijai 
vadovaus Janina 
Palikevičienė

Pabėgėliai galėtų tvarkyti rajono 
aplinką

Butėnai šventė 
sodžiaus 
350 metų 
jubiliejų

Nedarbas. Užimtumo tarny-
ba skelbia, kad liepos 1 dieną 
Anykščių rajone registruoti 2 
tūkst. 252 bedarbiai. Lyginant 
su praėjusiu mėnesiu, nedarbas 
rajone  sumažėjo nuo 18,2 iki 
16,9 proc.

Sukaktis. Liepos 15 dieną, 
ketvirtadienį, Anykščių rajono 
savivaldybės vadovai pasvei-
kins UAB „Anykščių energeti-
nė statyba“ kolektyvą su 75-e-
rių metų veiklos jubiliejumi.

Knyga. Liepos 13 dieną, an-
tradienį, 13 val. Utenos A. ir 
M. Miškinių viešojoje biblio-
tekoje vyks į lietuvių kalbą iš-
verstos Utenos žydų atminimų 
knygos „Utena ir apylinkės“ 
pristatymas. Programoje bus 
pristatomas filmukas apie regi-
ono iškilias žydų kilmės asme-
nybes ir žydų kultūros kelionių 
maršrutas po Utenos regioną 
(Utena, Molėtai, Anykščiai, 
Dusetos, Zarasai).

Žuvys. Anykščių savivaldy-
bės administracijos Bendrojo 
ir ūkio skyriaus specialistai 
Anykščių mieste į Šventosios 
upės tvenkinį įleido 1 tūkst. 
600 šiųmečių margųjų upėta-
kių. Margieji upėtakiai įsigyti 
iš Anykščių rajono savivaldy-
bės aplinkos apsaugos rėmimo 
specialiosios programos lėšų. 
Margieji upėtakiai yra veisia-
mi. Tai padaryti savivaldybės 
administracija buvo įpareigo-
ta dėl prieš 2 metus vykdyto 
Šventosios upės užtvankos 
remonto, kurio metu laikinai 
buvo pažemintas vandens ly-
gis, sutrikdęs esamą ekosiste-
mų sąveiką.
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Anykščius papuoš floristiniai kilimai

Šeštadienį, liepos 24 d., 
nuo 9 val. floristinius kili-
mus ir kompozicijas vertins 
komisija, o 13 valandą šalia 
Anykščių kultūros centro bus 
apdovanoti Tarptautinio flo-
ristinių kilimų konkurso „Va-
saros atogrąžos Anykščiuose“ 
nugalėtojai. 

Šiemet floristinių kilimų 
konkursas Anykščiuose su-
tampa su Šv. Jokūbo metams 
paminėti organizuojama ,,Pa-
saulio gėlių kilimo“ kūrimo 
iniciatyva. Prie šios iniciaty-
vos jungiasi kilimų kūrėjai iš 
230 miestų 26 pasaulio šalyse. 
Šiais metais Anykščiai pirmą 

Liepos 23–24 dienomis jau 13-ą kartą gėlių mylėtojai 
susirinks Anykščiuose, kad sukurtų ryškius ir akį trau-
kiančius floristinius meno kūrinius. Tapo tradicija, kad 
Anykščių miesto šventės metu vyksta tarptautinis floris-
tinių kilimų konkursas. Šiais metais konkursą organizuo-
ja viešųjų pirkimų laimėtoja Naujųjų Elmininkų kaimo 
bendruomenė. Darbams bus naudojami tik augalai arba 
jų dalys: žiedai, lapai, sėklos ir kt. 

kartą jungsis prie „Pasaulio 
gėlių kilimo“ iniciatyvos ir 
miesto šventei sukurs vienin-
go dizaino Šv. Jokūbo kilimą, 
kuriame bus pažymėtas mūsų 
miesto pavadinimas ir atstu-
mas nuo Anykščių iki Santiago 
De Compostela (3610 km). Šv. 
Jokūbo kilimą miesto šventės 
metu kurs Naujųjų Elmininkų 
kaimo bendruomenė. 

Šv. Jokūbo metai būna tik 
keletą kartų per šimtmetį, kai 
liepos 25-oji, Šv. Jokūbo die-
na, sutampa su sekmadieniu. 
O šiemet ši diena sutampa ir su 
Anykščių miesto švente, kurios 
metu kasmet organizuojamas 
floristinių kilimų konkursas. 

Nuoširdžiai kviečiame 
Anykščių rajono įstaigas, 
bendruomenes, nevyriausy-
bines organizacijas, verslo 
įmones ir kitus juridinius 
asmenimis dalyvauti uni-
kaliame tarptautiniame 
floristinių kilimų konkurse 
„VASAROS ATOGRĄŽOS 
ANYKŠČIUOSE“.

Informacija apie konkur-
są teikiama el. paštu floristi-
niai.anyksciai@gmail.com, 
mob. tel. +370 621 89 996.

Anykščių r. savivaldybės 
informacija

Užsak. nr. 688.

Infliacija. Vidutinė metinė 
infliacija Lietuvoje, apskaičiuo-
ta pagal su kitomis Europos 
Sąjungos šalimis suderintą var-
totojų kainų indeksą (SVKI), 
birželio mėnesį buvo 1,3 pro-
cento. Suderintas mėnesio var-
tojimo prekių ir paslaugų kainų 
pokytis sudarė 0,5 procento. 

Pajamos. Viena didžiau-
sių Lietuvoje saugos paslau-
gų bendrovių „G4S Lietuva“ 
pernai gavo 24,756 mln. eurų 
pajamų – 13 proc. mažiau nei 
2019 metais, kai apyvarta sie-
kė 28,445 mln. eurų. Grynasis 
pelnas per metus smuko 22,75 
proc. iki 1,216 mln. eurų (1,574 
mln. eurų), nurodoma Registrų 
centrui pateiktoje ataskaitoje. 
Bendrovė metiniame praneši-
me teigia, kad pardavimų mas-
to mažėjimas sietinas su pernai 
įvykdyta jos reorganizacija, kai 
atskyrimo būdu buvo įsteigta 
nauja įmonė „G4S Cash Solu-
tions“.

Popiežius. Po planinės gaub-
tinės žarnos operacijos sveiks-
tantis popiežius Pranciškus pra-
leis dar kelias dienas ligoninėje, 
informavo Vatikanas. „Šven-
tasis tėvas liks hospitalizuotas 
dar kelioms dienoms, siekiant 
optimizuoti medicininį ir rea-
bilitacinį gydymą“. Vatikano 
pareigūnai pridūrė, kad ponti-
fiką, kuris yra futbolo gerbėjas, 
nudžiugino vakarykštė Italijos 
pergalė Europos čempionate.

Televizija. Žiūrimiausia tele-
vizija Latvijoje praėjusį mėnesį 
buvo visuomeninė LTV1, skel-
bia šios rinkos tyrimą regulia-
riai atliekanti bendrovė „Kantar 
TNS“. Pagal televizijos žiūrovų 
skirto laiko trukmę LTV1 teko 
11,1 proc., komercinei TV3 – 
9,6 proc., o rusų kalba trans-
liuojančiai PBK – 6,1 proc. 
rinkos. Po 3,8 proc. rinkos at-
siriekė LTV7 ir TV6. Praėjusį 
mėnesį Latvijos gyventojai į te-
levizorius žiūrėjo vidutiniškai 
po 3 valandas ir 53 minutes per 
parą – 17 minučių mažiau nei 
ankstesnį mėnesį.

Rekordas. Sueco kanalas 
Egiptui praėjusiais mokesti-
niais metais atnešė rekordinius 
5,84 mlrd. JAV dolerių pajamų 
ir tam nesutrukdė nei korona-
viruso pandemijos poveikis 
pasaulio prekybai, nei šešias 
dienas kanalą blokavęs milži-
niškas krovininis laivas. „Ne-
paisant įvairių iššūkių, pajamos 
iš kanalo“ birželio 30 dieną pa-
sibaigusiais finansiniais metais 
„gerokai padidėjo“, pareiškė 
Sueco kanalo valdybos vado-
vas. Valdybos „pajamos – 5,84 
mlrd. JAV dolerių – buvo di-
džiausios kanalo istorijoje“.

-Bns

Pagaliau įvyko Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos di-
rektoriaus konkursas. Konkure dalyvavo vienintelė preten-
dentė Janina Palikevičienė.

 Iki tol J. Palikevičienė ilgus metus dirbo Traupio pagrin-
dinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ir direktore, o po 
mokyklos reorganizavimo vadovavo Kavarsko pagrindinės 
mokyklos daugiafunkcio centro Traupio pagrindinio ugdy-
mo skyriui. 

Troškūnų gimnazijai vadovaus 
Janina Palikevičienė

60-ies metų lietuvių kal-
bos mokytoja - metodinin-
kė Troškūnų Kazio Inčiūros 

gimnazijai pradės vadovauti 
nuo rugsėjo 1-osios. Buvusios 
gimnazijos direktorės Aušros 

Sapkauskienės kadencija bai-
gėsi šių metų sausio 1-ąją, o 
naujojo vadovo paieškos pra-
dėtos dar pernai metais, tačiau 
konkursą pavyko surengti tik 
šių metų liepą. Iki naujos di-
rektorės darbo pradžios Troš-
kūnų Kazio Inčiūros gim-
nazijai laikinai vadovaus A. 
Sapkauskienė.   

Naujasis Traupio pagrindi-
nio ugdymo skyriaus vadovas 
bus paskirtas po atrankos.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Janina Palikevičienė vie-
na iš Traupio pagrindinės 
mokyklos vadovių buvo 
per trisdešimt metų.

Traupio mokyklos svetainės 
nuotr.

Vagystė. Laikotarpiu nuo 
liepos 8 iki 9 dienos Troš-
kūnuose iš nerakinto sandė-

liuko pavogtas motoroleris 
,,Gillera DNA“. Padaryta 320 
eurų turtinė žala. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Vairuotojas. Liepos 10 
dieną apie 18.52 val. Skie-
monių seniūnijoje neblaivus 
(nustatytas 2,29 prom. gir-
tumas) vyras (g. 1977 m.) 

vairavo automobilį „Toyota 
Prius“. Vairuotojas sulaiky-
tas ir uždarytas į  ilgalaikio 
sulaikymo patalpas. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Mickūnų kaime skambėjo legendinio 
atlikėjo dainos

Liepos 10 dieną, šeštadienį, Debeikių seniūnijos Mickūnų 
kaime vyko grupės „Poliarizuoti stiklai“ lyderio, hito „Me-
džiai be lapų“ kūrėjo Šarūno Mačiulio koncertas.

Tai - jau antrasis koncertas šią 
vasarą, vykęs Jurgos Bražiūnie-
nės sodybos kieme. Pirmajame 
pasirodė atlikėjai Nėrius Pečiū-
ra ir Ramūnas Šiaučiulis. Į šį 
koncertą atlikėjai buvo pakvies-
ti pagroti gimtadienio vakarė-
lyje, tačiau N. Pečiūra netruko 
šį renginį pavadinti festivaliu 
„Mickūnai 2021“.

Nors per pirmąjį koncertą be 
paliovos pliaupė lietus, tai ne-
sugadino geros vakarėlio da-
lyvių nuotaikos, o jos užkrėsti 
nusprendė pratęsti vasaros kon-
certų ciklą ir pasikviesti į sve-
čius grupės „Poliarizuoti  sti-
klai“ lyderį Š. Mačiulį.

Tai, kas kartais atrodo neįma-
noma, dažnai būna ranka pasie-
kiama. Nors Š. Mačiulio kon-

certų grafikas gan intensyvus, 
vėliau paviešintame jo sąraše 
gan smagiai šalia žinomų fes-
tivalių ir miesto švenčių atro-
dė įrašas apie būsimą koncertą 
Jurgos sodyboje...

Šeštadienio pavakarę į Mic-
kūnų kaimą atvykęs atlikėjas Š. 
Mačiulis neskubėjo į lauko pa-
vėsinėje įrengtą improvizuotą 
sceną krautis garso aparatūros, 
o bendravo su sodybos šeimi-
ninkais bei svečiais pačiomis 
įvairiausiomis temomis - nuo 
jaunystės prisiminimų iki krep-
šinio aktualijų.

Iš sostinės atvykęs atlikėjas, 
kaip įprasta „žvaigždėms“, tu-
rėjo ir specialių pageidavimų, 
kuriuos išpildyti nebuvo sudė-
tinga. Š. Mačiulis prieš pasi-

rodymą panoro pasistiprinti... 
kaimiška kiaušiniene. Akusti-
niame koncerte dalyvavo vos 
daugiau nei dešimt klausytojų. 
Nors jame buvo laukiamas kie-
kvienas norintis, tikėtina, kad 
daugeliui, net ir kviečiamiems, 
koją pakišo lietuviškas kuklu-
mas, o gal ir aukos už koncertą 
atlikėjui dydis.

Rugpjūtį Mickūnuose pla-
nuojamas ir dar vienas koncer-
tas. Jame turėtų pasirodyti po-
puliarių hitų parodijas kuriantis 
bei grupės „Sportas“ dainas at-
liekantis elektroninės muzikos 
projektas „Studio Maruko“.

Festivalio „Mickūnai 2021“ 
niekas neremia, jis vyksta už jo 
pačių dalyvių surinktas lėšas.

Grupės „Poliarizuoti stiklai“ lyderis Šarūnas Mačiulis 2019 
metais koncertavo Anykščių miesto šventėje, o šį savaitgalį 
nepasididžiavo pagroti ir kaimo sodybos kieme.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381) 5-82-46
arba el.paštu 

anyksta@anyksta.lt  

Judumas Anykščiuose taps... durnesnis
Perskaičiau „Anykštos“ straips-

nį „Judumas Anykščiuose taps 
darnesnis“. Pritarčiau straips-
nio pavadinimui, jeigu žodyje 
„darnesnis“  raidė „a“ būtų pa-
keista į „u“. 

Absurdų absurdas... Atrodo, 
kad žmonės nebeturi ką veikti. 

J. Biliūno gatvė tokia, kokią 
ją norima dabar padaryti, jau 
buvo prieš 50 metų. Kai gatvė 
buvo platinama, buvo atliekami 
tyrimai, analizuojami automo-
bilių srautai.

 Dabar kalbama apie gatvės 
pritaikymą dviratininkams. Kur 

tie dviratininkai? Kas dvira-
čiais važinėja į parduotuvę ar 
vaistinę? O turistai šiaip ar taip 
dviračiais nevažinės po miesto 
centrą, juk yra specialiai pasi-
važinėjimams skirti dviračių 
takai. 

Miesto centre pėsčiuosius ir 

dviratininkus galima ant pirš-
tų suskaičiuoti. Anykščiuose 
žmonių būna tik per Šv. Onos 
atlaidus. 

Kalbama ir apie tai, jog šal-
tupio gatvėje vėl ketinama 
padaryti dvipusį eismą. Ar to 
reikia? Ar ten tikrai gali prasi-

lenkti dvi mašinos? Važiuoju aš 
kartais Šaltupio gatve - viskas 
ten gerai. Kai situacija yra gera, 
ar reikia kažką keisti ir vėl iš 
naujo ardyti? 

Bronius, anykštėnas

UAB „Atvirai“ komanda perskirstė etiką 
prižiūrinčių institucijų krūvius

Publikacijoje, dėl kurios 
birželio 29-ąją posėdžiavo 
VIEK – „ „Šilelis“ ir „Nykš-
čiai“ pažeidė Visuomenės in-
formavimo etikos kodeksą“ 
- konstatavome, jog  „Šilelio“ 
ir „Nykščių“ redaktorius L. 
Bitvinskas savo straipsnyje „Iš 
savivaldybės 62 000 eurų srau-
tas ištekėjo „Anykštos“ link“ 
pažeidė Visuomenės informa-
vimo etikos kodekso reikalavi-
mus. Šioje savo publikacijoje 
UAB „Atvirai“ vadovas L. Bi-
tvinskas nagrinėjo neva korup-
cinius „Anykštos“ redakcijos ir 
Anykščių rajono savivaldybės 
ryšius, dėl kurių „Šilelis“ neva 
pralaimėjo savivaldybės skelb-
tą viešosios informacijos sklai-
dos pirkimo konkursą.  

„Anykšta“ savo tekste „ „Ši-
lelis“ ir „Nykščiai“ pažeidė Vi-
suomenės informavimo etikos 
kodeksą“ skaitytojus informa-
vo, kad L. Bitvinskas juodinda-
mas savo buvusią darbovietę, 
„Anykštos“ redakciją, švelniai 
tariant, yra neteisus. „Anykš-
tos“ publikacijoje buvo išdės-
tyta, jog VIEK, išnagrinėjusi 
L. Bitvinsko straipsnį, nurodė, 
kad „Komisijos vertinimu, at-

sižvelgiant į bendrą Publikaci-
jos kontekstą, statistinis infor-
macijos vartotojas iš pateiktos 
informacijos galėjo klaidingai 
nuspręsti, jog minėto konkurso 
kriterijai nėra susiję su konkur-
so dalyvių objektyviomis gali-
mybėmis palankesnėmis sąly-
gomis užtikrinti savivaldybės 
informacijos sklaidą“. 

„Šilelis“ ir „Nykščiai“ priva-
lėjo paskelbti jiems nepalankų 
VIEK sprendimą. Laikrašty-
je „Šilelis“ sprendimas buvo 
paskelbtas taip, kaip pridera, 
o „Nykščių“ portale antrasis 
sprendimo lapas, kuriame ir 
yra VIEK verdiktas, buvo įdė-
tas taip, tarytum lapas netilpo į 
skenerį - nukandžiota ir kairio-
ji, ir dešinioji pusė. Kurį laiką 
„Nykščių“ skaitytojai neturėjo 
galimybės VIEK sprendimo 
perskaityti, nes nebuvo įjungta 
ir lapo padidinimo funcija.

Pretekstu skųsti „Anykštos“ 
publikaciją L. Bitvinskui tapo 
mūsų pavartota formuluotė „ne-
tilpo į skenerį“, mat VIEK spren-
dimas buvo atsiųstas elektroniniu 
pavidalu ir jo skenuoti nereikėjo. 
Remiantis šia logika, ypač moty-
vuotas rašyti skundus turėtų būti 
asmuo, kuri žurnalistai apibūdin-
tų kaip „dar turintį parako“. Juk 

asmuo pažodžiui yra apkaltina-
mas kriminaliniu nusikaltimu, 
t.y. disponavimu sprogstamosio-
mis medžiagomis...    

VIEK, atmetusi UAB „Atvi-
rai“ skundą kaip nepagrįs-
tą, į UAB „Atvirai“ ir UAB 
„Anykštos redakcija“ kreipėsi 
viešu kreipimusi.

„Konkuruodami dėl skaityto-
jų, biudžeto lėšų kai kurių lai-
kraščių leidėjai dažnai pamiršta 
pagrindinį žiniasklaidos tikslą 
– teikti objektyvią ir nešališką 
informaciją. Ir taip leidžiasi į 
svaidymąsi kaltinimais konku-
rentams, smulkmenišką, kartais 
net piktdžiugišką priekabių ieš-
kojimą ir nesibaigiantį skundų 
maratoną, visa tai pateikdami 
ir savo laikraščių skaitytojams. 
Vargu, ar viešai skalbiami lei-
dėjų marškiniai suteikia bent 
vienam leidiniui pranašumo 
skaitytojų akyse. Komisijos 
nuomone, tokios tarpusavio 
rietenos mažina pasitikėjimą 
žiniasklaida, menkina žurna-
listo profesijos prestižą, sudaro 
prielaidas sklisti įvairiems gan-
dams ir nepagrįstiems kaltini-
mams.

Komisija ne kartą nagrinė-
jo Anykščių laikraščių leidėjų 
tarpusavio pretenzijas vienas 

kitam, kreipėsi viešu laišku, 
kviesdama nespręsti verslo gin-
čų spaudos leidiniuose. Deja, 
konfliktas liepsnoja toliau, 
abiejų redakcijų darbuotojai 
akylai seka kiekvieną konku-
rentų krustelėjimą, kurį nedels-
dami aprašo laikraštyje ir teikia 
skundus Komisijai“, - savo po-
ziciją išdėstė VIEK.

Deja, keistų skundų srautas 
žurnalistų etiką prižiūrinčioms 
institucijoms dėl „Anykštos“  
publikacijų tik didėja. Net tris 
pasiaiškinimus parašėme dėl 
žinios, kad buvęs dainininkas 
Minedas - M. Jonušas tapo 
UAB „Atvirai“ komandos na-
riu paskelbimo portale anyksta.
lt ir laikraštyje „Anykšta“.  

Tiesa, VIEK sulaukė tik vieno 
skundo, o du skundai adresuoti 
Žurnalistų etikos inspektoriaus 
tarnybai.

UAB „Atvirai“ direktorius 
Linas Bitvinskas Žurnalistų 
etikos inspektoriaus tarnybai 
apskundė laikraščio „Anykšta“ 
publikaciją „Iš žmogaus Mi-
nedo neišimsi“ (2021-05-22; 
Vidmantas ŠMIGELSKAS). L. 
Bitvinsko nuomone, „Anykšta“ 
jam padarė žalą siedama „su 
politika ir tam tikrais asmeni-
mis“. Publikacijoje „Iš žmo-

gaus Minedo neišimsi“ nurodė-
me, kad L. Bitvinskas yra tapęs 
Nacionalinės vaikų literatūros 
premijos laureatu. Konkursą 
organizavo „Švieskime vaikus“ 
fondas. Šio fondo steigėjais yra 
žymus politikas Ramūnas Kar-
bauskis, o buvusi Seimo narė 
Greta Kildišienė prisistatinė-
davo esanti fondo globėja, bet 
nenurodėme, kad „Švieskime 
vaikus“ fondo steigėju taip pat 
yra ir dainininkas Andrius Ma-
montovas.

M. Jonušas skunde Žurnalis-
tų etikos inspektoriaus tarnybai 
nurodė, kad „Anykšta“ be jo 
sutikimo išspausdino interviu 
su juo ir be jo sutikimo pavie-
šino jo vardą ir pavardę. Tiesa, 
ką konkrečiai Minedas skun-
džia, sunku suprastu, nes Žur-
nalistų etikos inspektoriaus tar-
nyba pradžioje gavo M. Jonušo 
skundą, o paskui dar ir skundo 
patikslinimą. 

Skundu į VIEK M. Jonušas 
kreipėsi dėl portalo anyksta.
lt žinutės „Anykščiuose dau-
gėja žvaigždžių“ (2021-05-29, 
Vidmantas ŠMIGELSKAS), 
kurioje įžvelgė kenkimą jo pro-
fesinei veiklai, nes mes parašė-
me, kad jis tapo UAB „Atvirai“ 
komandos nariu.  

Turistais nepasirūpinta
 Kartu su žmona birželio 15-

18 dienomis ilsėjausi SPA „Vil-
nius Anykščiai“. SPA priekaiš-
tų neturiu, tačiau noriu atkreipti 
rajono valdžios dėmesį, jog 
turistais jūsų miestas tinkamai 
nepasirūpinta.

Būdami kelias dienas Anykš-
čiuose nusprendėme bent šiek 
tiek pasidairyti po apylinkes. 
Radę kelias valandas tarp pro-
cedūrų, kartu su žmona pėsčio-
mis išsiruošėme aplankyti Lajų 
taką. Ėjome Šventosios pakran-
te. Radome nuorodą, kad iki 
Puntuko akmens  3 kilometrai 
700 metrų. Ilgai ėjome. Norisi 
žinoti, kiek mums dar liko ke-
liauti, tačiau daugiau nuorodų 
nebuvo. 

Priėję pliažą paklausėme, kaip 

mums paprasčiau patekti prie 
Puntuko ir Lajų tako, moteris 
pasiūlė eiti keliuku iki asfaltuo-
to kelio. Praėjus Puntuko kelią, 
rodyklių nėra. Aišku, pats gali 
suprasti, į kurią pusę sukti, bet 
nuoroda nepamaišytų. Mes jau 
senyvi žmonės, man 89-eri. Ei-
damas keliu pasigedau suolelių, 
norėtųsi bent trumpam atsisės-
ti, pailsėti. Kol pasiekėme Lajų 
taką, praėjo nemažai valandų, 
jau artėjo mums paskirtų pro-
cedūrų laikas. Pakilti liftu ne-
leido, nurodė eiti į tako pradžią. 
Nuėjau gerą kelio galą, priėjau 
žiedą. Ten paklausiau žmonių, 
sako - tu jau seniai Lajų taką 
praėjai... Grįžęs pamačiau, kad 
yra rodyklė, bet jeigu tu nesi 
vietinis... Taip keistai pastatyta 

rodyklė susiorientuoti nepadės. 
Esu nemažai po Europą pava-

žinėjęs. Vakaruose stengiamasi 
nuorodas ir lankytinų objektų 
infrastruktūrą padaryti kiek 
įmanoma patogesnę žmonėms. 
Išvardyti trūkumai Anykščiuo-
se, atrodytų, yra smulkmenos, 
bet dėl tų smulkmenų pavaikš-
čioti Lajų taku taip ir nespėjau. 

Skubėjome į SPA procedūras, 
išsikvietėme taksi ir išvažiavo-
me.

jonas iš Panevėžio

,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2022-iesiems! 

Oras-oras 
sistemų 

montavimas. 
Oras-oras 

kondicionavimo 
sistema su 
montavimo 

darbais tik nuo 
700 EUR + PVM.

Tel. Nr. (8-671) 77195. 

V ė d i n i m o  s i s t e m ų  m o n t a v i m a s 
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komentarai Pabėgėliai galėtų tvarkyti rajono aplinką
Sulaikomų neteisėtų migrantų skaičius ties siena su Baltarusija po truputį mažėja, tačiau 

Lietuvai kelia vis dar daug rūpesčių, ypač finansinių. Pasienyje su Baltarusija jau pradėta 
juosti 41 mln. Eur vertės spygliuota tvora, kuri, kaip tikimasi, padės pristabdyti pabėgė-
lius. O patekusius į Lietuvą migrantus kainuoja išlaikyti nemažus pinigus – paskaičiuota, 
kad vieno pabėgėlio išlaikymas per parą kainuoja 82 Eur. Iš viso šiemet pasienyje su Balta-
rusija Lietuvos pareigūnai sulaikė 1634 migrantus – 20 kartų daugiau nei pernai. Daugelis 
jų yra iš Artimųjų Rytų ir Afrikos šalių.

„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, ką jie mano apie Lietuvą ištikusią krizę dėl pabėgėlių, ar 
matytų jiems vietą Anykščių rajone.

Senoji ligoninė 
galėtų būti 
pabėgėlių centru

Donaldas VAIČIŪNAS, 
Anykščių rajono socialinės ge-
rovės centro konsultantas:

- Jeigu tie pabėgėliai tikrai savo 
šalyje patiria kažkokias baisybes, 
tai kiekvienoje Lietuvos savival-
dybėje galėtų būti kažkoks prie-
glaudos skyrius. Štai ir dabar žiū-
riu pro langą į buvusios Anykščių 
ligoninės pastatus. Truputį į juos 
investavus galėtų būti puikus pa-
bėgėlių centras.

Manau, kad pradžioje anykš-
tėnų reakcija į pabėgėlius būtų 
neigiama, bet po truputį, kaip aš 
įsivaizduoju, žmonės su jais su-
sigyventų. Jei pabėgėlių integra-
cija vyktų, manau, kad žmonės 
net greitai ir apsidžiaugtų, kad 
Anykščiuose jų yra. Jie galėtų 
stropiau dirbti nei mūsų anykš-
tėnai.

Pabėgėlius galima išlaikyti 
pusę metų, tačiau po pusės metų 

jau būtų galima jiems sakyti: 
„Būk geras, eik skinti braškių ar 
pomidorų į Juškos ūkį.“ Kalbėjo-
mės su kolegomis, kad į Anykš-
čių rajoną atvežtus pabėgėlius 
būtų galima padalinti visoms 
seniūnijoms ir tegul jie tvarko 
aplinką. Aš už nedidelį pabėgėlių 
priėmimą, jei tik jie ne tereoristai 
ir neprievartaus mūsų moterų ir 
nepradės šaudyti vyrų.

 

Čia yra politika

Irena VAITKIENĖ, Anykš-
čių miesto Jurzdiko seniūnaiti-
jos seniūnaitė:

- Visokių minčių kyla apie 
pabėgėlius. Jų ir gaila, ir norisi 
priimti... Bet kai pasižiūri, kaip 
sprendžiami kiti klausimai... Man 
atrodo, čia politika, čia giliau vis-
kas. Aš nenoriu lįsti į politiką.

Jei kalbant apie pabėgėlių pri-
ėmimą Anykščių rajone, nenoriu 
būti žiauri, bet man tokie dalykai 
„ne prie širdies“.

Nežiūriu televizijos, esu at-
sitraukusi nuo visų šių dalykų. 

Visai neseniai tik sužinojau, 
kad pabėgėliai į Lietuvą pradėjo 
plūsti. Laukiu, kada viskas pa-
sibaigs. Bet viskas negreitai čia 
pasibaigs. Pabėgėlių tema mums 
nėra svetima. Lietuvoje bet kada 
bet kas gali atsitikti.

Pabėgėlių 
krizei laiku 
nepasiruošta

Regina PATALAUSKIENĖ, 
Anykščių rajono tarybos narė 
(Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga):

Apie pabėgėlius mano nuo-
monė dvejopa. Lietuva prisiė-
mė įsipareigojimus priimti pa-
bėgėlius, todėl mums ne gėda 
prašyti pagalbos iš Europos Są-
jungos. Tačiau Baltarusijos va-
dovas Aleksandras Lukašenka 
jau anksčiau davė signalą, kad 
problemų dėl pabėgėlių bus. Pa-
grindinė Vyriausybės problema, 
kad pabėgėlių krizei nebuvo pa-
siruošta laiku.

Manau, kad viską dėl pabė-
gėlių primesti pasienio savival-
dybėms yra negražu. Reikėtų 
dalintis ta atsakomybe. Bet taip 
būtų kraštutiniu atveju ir labai to 
nesinorėtų. Manau, kad to nepri-
reiks ir bus rasti kiti problemos 
sprendimo būdai.

Skaičiau, kiek kainuoja vieno 
pabėgėlio išlaikymas, ir man tai 
sukėlė pasipiktinimą. Jei jų išlai-
kymas bus finansuojamas Euro-
pos Sąjungos lėšomis, į visa tai 
galima žiūrėti ramiau, bet jei iš 
Lietuvos valstybės biudžeto, tuo-
met, manau, kad žmonių pyktis 
pagrįstas.

Pabėgėlių krizė turėtų būti 
sprendžiama kitais keliais. Tu-
rėtų būti pagreitintas prašymų 
nagrinėjimas, vykti derybos su 
kitomis šalimis dėl pabėgėlių 
grąžinimo. Pirmiausia reikia nai-
kinti priežastis. Dabar per kiaurą 
valstybės sieną praleidžiame pa-
bėgėlius, o po to susiduriame su 
kitomis problemomis.

Į kitas šalis 
masiškai bėgo ir 
lietuviai...

Dominykas PUZINAS, Tarp-
tautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto studentas:

- Šiandien vykstantys nesutari-
mai tarp Lietuvos ir Baltarusijos 
(nekalbant apie kitas šalis) veda 
prie vienareikšmiškos nuomonės 

- vienaip ar kitaip kenčia žmo-
nės. Visuomenėje vyrauja nuo-
monių pliuralizmas apie nelega-
lius imigrantus - vieni teigia, kad 
reikia gelbėti žmones, bėgančius 
nuo karo žiaurumų arba ieškan-
čių būdų kaip prasimaitinti, na, 
o kiti teigia, kad reikia kuo grei-
čiau jų atsikratyti. Tą patį matau 
ir šiandien iš kai kurių politikų 
veiksmų, taip pat iš visuomenės 
veikėjų, kurie aršiai priešina-
si pabėgėlių antplūdžiui, tačiau 
visai pamiršta, kad dar neseniai 
vyko panašūs dalykai ir su Lietu-
vos Respublikos gyventojais, ku-
rie masiškai bėgo į kitas Europos 
Sąjungos  šalis ieškoti būdų, kaip 
galėtų užsidirbti duonos kąsniui.

Taip, ši krizė yra grėsmė mūsų 
tautai, tačiau grėsmė ne dėl žmo-
nių, kurie atvyksta nelegaliai į 
mūsų šalį, o dėl to, kad mūsų 
siena su Baltarusija, kurios vado-
vas yra neadekvatus asmuo, yra 
visiškai kiaura. Šios grėsmės aki-
vaizdoje Lietuva dalinai pasirodė 
kaip silpna valstybė, kuri gali pa-
sigirti demokratija ir žodžio lais-
ve, tačiau turi spragų, kuriomis 
gali pasinaudoti priešas. 

Kiek geresnė situacija šiuo 
metu, kai statomi barjerai, ta-
čiau tai nekeičia fakto, kad mes 
pasirodėme silpni grėsmės aki-
vaizdoje. Visoje šioje situacijoje 
turime tai, ką turime - žmones, 
kurie buvo išnaudoti Baltarusi-
jos režimo, atvykę į mūsų šalį 
„normalia praktika“ uždaryti pa-
lapinių miesteliuose, laukiantys 
grąžinimo į gimtąsias šalis. 

Pabandykime atsidurti irako, 
Irano, Afrikos ir kitų valstybių 
pabėgėlių kailyje ir pamąstykime, 
kas būtų, jei lietuviui atvykus į 
Norvegiją, žmonės bėgtų filmuo-
ti, uždarytų tarp keturių sienų, 
na, o laikui bėgant, nepaisydami 
tavo pastangų, tave grąžintų ten, 
kur savo ateities nematai.

-AnYkŠTA

Tautodailininko muziejus kraustosi į 
Debeikių kleboniją Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Debeikiuose, buvusiame klebonijos pastate, skirtos pa-
talpos Debeikių seniūnijos tautodailininko Broniaus Tvar-
kūno muziejui.

B. Tvarkūnas „Anykštai“ 
sakė, kad dar neaišku, kada jo 
muziejus naujose patalpose įsi-
kurs.

„Reikia pinigų kupetos. Mūsų 
bendruomenė rašys kažkokį 
„popierių“, prašysim savivaldy-
bės pinigų“, - sakė jis.

Tautodailininkas pastebėjo,  
kad patalpų būklė yra gana pras-
ta, buvusioje klebonijoje „viskas 
supeliję“, nes pastatas daugelį 
metų stovėjo nenaudojamas. 

Buvusios klebonijos pasta-
tas yra didžiulis. B. Tvarkūnas 
suskaičiavo, kad jame yra 18 

langų ir maždaug 10 kambarių.
Tautodailininkas nori, kad jo 
muziejus įsikurtų mažiausiai 
trijuose kambariuose. Muziejuje 
B. Tvarkūnas eksponuos senus 
fotoaparatus, fotografijas, kino 
kameras, senovinius rakandus, 
paties sukurtus Anykščių rajono 
bažnyčių maketus.

šiuo metu jo muziejus glau-
džiasi pastate, kuriame anks-
čiau veikė Debeikių seniūnija, 
paštas, biblioteka bei Kultūros 
centro skyrius. šiam pastatui 
Anykščių rajono savivaldybė 
ieško pirkėjo, tad anksčiau ar 

Tautodailininkas Bronius Tvarkūnas skaičiuoja, kad įkur-
ti muziejų prireiks „kupetos“ pinigų.

vėliau B. Tvarkūnui iš jo būtų 
reikėję savo muziejų iškelti.

Įkurti muziejų nenaudojama-
me klebonijos pastate B. Tvar-
kūnui leido Panevėžio vyskupi-
ja.

B. Tvarkūnas yra kryžių 
meistras, fotografas, sukaupęs 
daugybę nuotraukų apie Anykš-
čių kraštą. Buvęs tremtinys yra 
išleidęs keletą knygų, kuriose 
dalijasi savo išgyvenimais. B. 
Tvarkūnas buvo apdovanotas 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos medaliu „Už 
nuopelnus Lietuvai“, Lietuvos 
Respublikos 100-mečio proga 
jis apdovanotas Anykščių ra-
jono savivaldybės „Šimtmečio 
anykštėno“ atminimo ženklu.



KOMENTARAI 2021 m. liepos 13 d.SITUACIJA

(Atkelta iš 1 psl.)

Ką žinoti sergant pačiam ar slaugant kitą? 
Gerėjanti epidemiologinė situacija šalyje pamažu leidžia 

grįžti į įprastą gyvenimo ritmą. Tačiau klaidinga manyti, 
kad jau galime gyventi laisvai ir nevaržomai, nes pande-
mijos grėsmei ir karantino ribojimų atnaujinimui užkirsti 
kelią galime tik masine vakcinacija. 

Piliečiai iš skirtingų šalies rajonų pasakoja apie tai, kaip 
jiems pavyko įveikti koronavirusą, kodėl tiki medicinos 
mokslu ir kokiomis nuotaikomis gyvena šiandien. 

„Man pasisekė, kad 
prasirgau lengva forma“  
Panevėžietė Norvilė sako, jog 

tikėtina, kad koronavirusu ji už-
sikrėtė darbe. Dirbdama ligoni-
nėje tuomet, kai viskas „degė“, 
moteris labai aiškiai suprato, jog 
šis virusas nuo paprasto gripo 
skiriasi tuo, kad ši infekcija plin-
ta žaibišku greičiu – dėl to, kai 
vienas žmogus užkrėsdavo visą 
skyrių, ligoninėse susidarydavo 
didžiuliai židiniai. 

„Man pasisekė, kad prasirgau 
tikrai lengva forma – netekau 

skonio ir kvapo, kelias dienas lai-
kėsi neaukšta temperatūra, laužė 
sąnarius, jautėsi bendras organiz-
mo silpnumas, tačiau jokių dides-
nių sunkumų nepajutau“, – pasa-
koja pašnekovė. 

Moteris, dirbanti psichologe, 
per sausio mėnesį priėmė tris 
klientus, netekusius artimųjų dėl 
koronaviruso. „Vienas vyras mirė 
itin jaunas, o kiti du buvo maž-
daug vidutinio amžiaus vyrai, 
taigi niekas nepriklausė rizikos 
grupei. Visos šios netikėtos mir-
tys mane sukrėtė ir iš tiesų išgąs-
dino, juolab kai pati mačiau, kaip 
sunkiai sirgo kai kurios mano 
jaunos kolegės. Mes juk niekada 
nežinome, kaip mes sirgsime, o 
vakcina ir yra ta galimybė ir sa-
visauga, kad sirgtume lengviau ir 
išvengtume tokių skaudžių pada-
rinių“, – teigia Norvilė. 

„Tik specialistai gali 
pasakyti argumentuotai“
Fotografas Mindaugas iš Ra-

dviliškio sako, kad šiandien jo 
mintys ir nuotaikos yra paki-
lios, arba teisingiau būtų sakyti 
– atsigaunančios, nes jam džiu-

gu matyti, kaip žmonės sugrįžta 
į buvusį gyvenimą ir atsiranda 
vis daugiau laisvių, kaip mažėja 
apribojimų. 

„Kiek nejauku būdavo matyti 
baimes, kurios buvo kiekviena-
me iš mūsų. Natūraliai pradėjo-
me vienas kito bijoti, specialiai 
vengti arba elgtis taip, kaip buvo 
neįprasta. Kita vertus, buvo gera 
galimybė išmokti kiek kitokio 
gyvenimo būdo. Bet tokie rim-
ti ir staigūs pokyčiai turi kainą, 
kurią mokėsime ateityje: žmonių 
polinkis į asocialumą, išaugusios 
psichologinės ligos ir panašiai“, – 
pastebi Mindaugas. 

Mindaugas pripažįsta neturin-
tis jokių abejonių dėl vakcinavi-
mosi, nes tiki mokslu ir medicina. 
Tiesa, praėjus kelioms savaitėms 
po pirmojo skiepo, vyras užsikrė-
tė koronavirusu, tačiau nejautė 
visiškai jokių ligos simptomų. 

„Norėjau vakcinuotis, pirmąjį 

skiepą pavyko gauti gana anksti. 
Džiaugiuosi šiais mokslo pasie-
kimais, kad jie naudingi ir mano 
kūnui. O mitų bus visada bet 
kurioje situacijoje. Bet paprastai 
jie bliūkšta, jei mitų skleidėjas 
tiesiogiai pats susiduria su pase-
kmėmis. Tuomet dauguma pakei-
čia nuomonę. 

Tikiu, kad švietimas galėtų 
pakeisti situaciją, bet akivaiz-
du, kad niekaip neišvengsime 
ir visada bus tokių, kurie tiki 
savo teorijomis, kurie gyvena 
savoje realybėje ir mėgsta pa-
sakoti, kad jie viską žino. Todėl 
mano raginimas būtų vienintelis 
– švietimas. Klausyti ir suprasti 
nuomones tų, kurie išmano, ką 
sako. Aš neinu klausti mechani-
ko, ką man daryti su padidėjusiu 
širdies ritmu, kaip ir neinu pas 
kirpėją, kad gaučiau geriausią 
namo projektą. Visi turime savo 
nuomones, bet tik specialistai 
gali pasakyti argumentuotai ir 
žinodami, o ne spėliodami. Kitas 
dalykas, jei žmogus yra pasiren-
gęs sumokėti savo sveikatos kai-
ną už skepticizmą ir abejingumą, 
tuomet viskas gerai, jis gali nesi-
skiepyti, turi tokią teisę. Bet tuo-
met jis negali nieko kito kaltinti, 
tik save, kad jam kažkas nutiks 
būtent dėl to, kad nepasiskiepi-
jo“, – savo mintis išsako vyras. 

Kokie COVID-19 
simptomai ir gydymas?
Siekiant apsaugoti ne tik savo 

sveikatą, bet ir aplinkinius nuo 
užsikrėtimo koronavirusu, pa-
jutus peršalimo simptomus rei-
kėtų nedelsiant kreiptis į šeimos 

gydytoją.
Koronavirusui būdinga: karš-

čiavimas, kosulys, pasunkėjęs 
kvėpavimas, staigus uoslės, 
skonio praradimas ar susilpnė-
jimas. Papildomi mažiau speci-
fiški simptomai gali būti galvos 
ir raumenų skausmas, šaltkrėtis, 
nuovargis, vėmimas, viduriavi-
mas. Pajutus šiuos simptomus, 
reikia registruotis tyrimui mo-
biliajame punkte. Tai galima 
padaryti paskambinus Karšto-
sios linijos numeriu 1808 arba 
užpildžius registracijos anketą 
interneto tinklalapyje 1808.lt.

Tikslus inkubacinis laikas nėra 
nustatytas, nes kiekvieno žmo-
gaus organizmas reaguoja skir-
tingai. Tačiau yra laikoma, kad 
jei per dvi savaites (14 dienų) 
nuo galimo užsikrėtimo momen-
to ligos simptomai nepasireiškė, 
vadinasi, asmuo yra sveikas.

Specifinio gydymo nuo CO-
VID-19 ligos nėra, taikomas tik 
simptominis gydymas. Susirgu-
sieji gali visiškai pasveikti, pri-
klausomai nuo jų sveikatos bū-
klės bei nuo to, kada gydymas 
pradedamas taikyti. 

Taip pat svarbu žinoti, jog 
sergantis asmuo laikomas pa-
sveikusiu nuo COVID-19 ligos 
ir gali nutraukti izoliaciją tik gy-
dančio gydytojo sprendimu. 

nuotr. iš asmeninio archyvo
Užsak. nr.687

Norvilė: „Mes juk nieka-
da nežinome, kaip mes 
sirgsime, o vakcina ir yra 
ta galimybė ir savisauga, 
kad sirgtume lengviau.“ 

Mindaugas ragina klau-
syti ir suprasti nuomones 
tų, kurie išmano, ką sako: 
„Tik specialistai gali pasa-
kyti argumentuotai ir žino-
dami, o ne spėliodami.“ 

Nebeveikia 35-erius metus tarnavę fontanai

Kasmet fontanai Šventosios 
upėje pradėdavo veikti birželį 
ir džiugindavo iki pat rudens.

Anykščių rajono savival-
dybės Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Virmantas Velikonis 
„Anykštai“ sakė, kad fontanai 
Šventosios upėje buvo įreng-
ti dar 1986 metais. „Žinoma, 
fontanai, čia skambiai pava-

dinta, yra nagingų santechnikų 
kūrinys“, - pastebėjo jis.

V. Velikonis kalbėjo, kad 
šiuo metu Šventosios upėje 
vandens lygis siekia 47 centi-
metrus, o tokio vandens lygio 
esami fontanai „nepramuštų“. 

Žemės ūkio skyriaus vedė-
jas taip pat kalbėjo, kad no-
rint naujai Šventosios upėje 

sumontuoti fontanus, reikėtų 
pažeminti upės lygį.

„Šitam dalykui reikia Aplin-
kos apsaugos agentūros  lei-
dimo. O leidimai išduodami, 
jei vyksta užtvankos remontas 
arba kažkokie planinės rekons-
trukcijos darbai. Kreipėmės į 
agentūrą su klausimu, kaip šitą 
problemą išspręsti“, - informa-
vo V. Velikonis, suteikdamas 
šiek tiek vilties, kad fontanai 
dar šį sezoną gali ir pradžiu-
ginti.

„Susidarius aplinkybėms, 
nukritus vandens lygiui, gal 
dar būtų galima paskutinį kar-
tą fontanus įjungti“,- tęsė V. 
Velikonis.

Žemės ūkio skyriaus vedė-
jas V. Velikonis aiškino, kodėl 
UAB „Kurklių karjeras“ pagal 
sutartį su Anykščių rajono sa-
vivaldybe nebeprižiūri fonta-
nų.

„Vargingas jų montavimas 
po vandeniu su visais leidi-
mais. Be to, rudenį dar viską 
reikia išmontuoti. Todėl ben-
drovė atsisakė dirbti su fonta-
nais“, - sakė jis.

Žemės ūkio skyriaus vedė-
jas V. Velikonis atskleidė, kad 
savivaldybė turi planų įsigyti 
modernesnius fontanus. „Ma-
nau, kad jie būtų perkami kitais 
metais. Sunku pasakyti, kiek 
nauji fontanai kainuotų, tačiau 
aišku, kad tai būtų keturžen-
kliai skaičiai“, - sakė jis.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Architektūros ir urbanis-
tikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė pastebėjo, kad 
miestas gali būti ir be fontanų, 
tačiau pripažino, kad jie reika-
lingas akcentas.

„Vanduo miesto įvaizdžiui 
suteikia teigiamą įtaką vien dėl 
to, kad jis yra „gyvas“, teka. 
Tai suteikia gyvasties“, - pa-
stebėjo ji.

D. Gasiūnienė svarstė, kad 
fontanai Anykščiuose galėtų 
būti įrengti bent trijose vieto-
se.

„Visai gražiai fontanas atro-
dytų priešais Anykščių kultū-
ros centrą. Ten yra savotiška 
urbanistinė  „skylė“. Puiku 
fontanai ir Šventosios upėje. 
Jie galėtų būti ne tik toje vieto-

je, o visa jų virtinė nusidriekti. 
Minimalistinis fontanas tiktų ir 
Antano Baranausko aikštėje“, 
- kalbėjo ji.

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D. Gasiūnienė 
patikino, kad Anykščių mieste 
šią vasarą veikia senamiestyje 
įrengtas fontanas.

„Tikrai galiu patikinti, kad jis 
veikia, nes kalbėjausi su fonta-
ną prižiūrinčios UAB „Anykš-
čių vandenys“ atstovais. Jie tą 
fontaną valė, tvarkė. Jis veikia 
tikrai puikiai“, - pastebėjo pa-
šnekovė.

Nors senamiestyje įrengtas 
fontanėlis yra mažiau pastebi-
mas miesto svečiams, tačiau 
jis gan ir praktiškas. Ne kartą 
teko stebėti, kaip iš šio fonta-
no šalimai gyvenantys žmonės 
laistytuvais nešė vandenį dar-
žams laistyti.

„Vieniems šis fontanas tar-
nauja daugiau iš praktinės pu-
sės, vaikai basi palaksto, ypač 
tokiomis karštomis dienomis. 
Jei šis fontanas tarnauja įvai-
riems poreikiams, tai džiugu“, 
- šypsojosi D. Gasiūnienė.

Anykščių rajono savival-
dybės Architektūros ir ur-
banistikos skyriaus vedėja 
Daiva Gasiūnienė mieste 
norėtų matyti daugiau 
fontanų.

Anykščių rajono savival-
dybės Žemės ūkio sky-
riaus vedėjas Virmantas 
Velikonis juokavo, kad 
Šventosios upėje veikę 
fontanai tebuvo „nagingų 
santechnikų kūriniai“.
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Teleloto. Žaidimas nr. 1318 Žaidimo 
data: 2021-07-11 Skaičiai: 61 23 34 24 
08 56 26 49 74 02 72 40 42 04 39 32 45 
57 73 44 13 66 16 58 11 05 48 69 03 10 
14 51 25 15 63 18 22 38 65 70 (keturi 
kampai, eilutė, įstrižainės) 60 55 52 68 
17 47 31 30 12 01 27 64 (visa lentelė)  
Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų 
skaičius Užbraukus visą lentelę 8554.00€ 
3 Užbraukus įstrižaines 18.00€ 552 Už-
braukus eilutę 3.00€ 9718 Užbraukus 
keturis kampus 2.00€ 34227 Papildomi 
prizai Bilietas Prizas 020*180 Dviratis 
Azimut Vintage 28" 0261387 Elektrinis 
paspirtukas Xiaomi 02**845 Išmanioji 
apyrankė Xiaomi 4C 0089134 Laimin-
ga vieta prizas 122 Eur 0089138 Lai-
minga vieta prizas 122 Eur 0089142 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0089146 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0089150 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0089155 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0089160 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0089167 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0089190 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0089196 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0097057 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0104078 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0105070 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0105073 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0105074 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0105116 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0105118 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0105120 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0105122 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0105123 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0105124 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0105128 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0107691 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0110324 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0111397 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0111724 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0112822 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0112824 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0112825 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0112826 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0112827 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0112830 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0112832 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0112833 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0112834  
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0112836 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0118870 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0122526 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0125198 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0125199 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 0125200 
Laiminga vieta prizas 122 Eur 009*054 
Miegmaišis CAMPION LUX 027*208 
Miegmaišis CAMPION LUX 009*993 
Miegmaišis CAMPION LUX 014*069 
Pakvietimas į TV studiją 010*922 Pa-
kvietimas į TV studiją 001*743 Pakvieti-
mas į TV studiją 0085622 Pretendentas į 
60000 Eur 0194548 Pretendentas į 60000 
Eur 00**086 Šiaurietiško ėjimo laz-
dos 000*852 Sulankstomas paspirtukas 
Worker 012*130 Svarstyklės Caso BS1 
009*493 Svarstyklės Caso BS1 000*598 
Tinklinio rinkinys DUNLOP 004*770 
Tinklinio rinkinys DUNLOP 000*963 
Tinklinio rinkinys DUNLOP 0226397 
TOYOTA RAV4 Hybrid.

MOZAIKA
Seimo komitetas siūlo užti-

krinti kompensacijas už mi-
grantų išlaikymą

Seimo Valstybės valdymo ir 
savivaldybių komitetas siūlo 
Vyriausybei užtikrinti kom-
pensacijas savivaldybėms,  
kurios šiuo metu yra apgyven-
dinusios ir išlaiko neteisėtus 
migrantus, atkeliavusius per 
Baltarusijos ir Lietuvos sieną. 

Ministrų kabinetui siūloma 
„nedelsiant parengti aiškų sa-
vivaldybių išlaidų, susijusių 
su nelegalių migrantų apgy-
vendinimu, maitinimu, svei-
katos priežiūra ir kt. kompen-
savimo algoritmą, kuriame 
būtų numatytos tikslios išlai-
dų kategorijos“.

Vidaus reikalų viceministras 
Arnoldas Abramavičius savo 
ruožtu siūlo savivaldybėms 
įvesti vietos lygio ekstrema-

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai), visuose Lietuvos pašto skyriuose. 
Taip pat prenumeratą galima užsisakyti  www.anyksta.lt, bei paskambinus į  redakciją - (8-381) 59458 arba 

(8-686) 33036. Mobilujį laiškanešį gali išsikviesti telefonu - (8-700) 55400. 

 - ŽINOK DAUGIAU 
NEI KAIMYNAS!

„Anykšta“ paštų skyriuose: 12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 72 (88)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 60

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“ ir Gedimino g. 32 
parduotuvėse ar „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 57
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 46

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

Iki rugsėjo 1-osios laikraštį 
,,Anykšta“ galima užsipre-
numeruoti pigiau - mokėsite 
kaip už 11 mėnesių prenume-
ratą, o mūsų leidinius gausite 
visus metus. 

Užsisakę „Anykštą“ visiems 
metams žurnalą „Aukštaitiškas 
formatas“ gausite nemokamai.

 Per vienerius metus išleidžiame 
100 ,,Anykštos“ numerių. Tiek 
tekstų  užtektų 20-čiai storų 
knygų. 

,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2022-iesiems! 

liąsias situacijas, kad būtų 
užtikrintas kompensavimas. 
„Nemanau, kad savivaldybės 
turės kokių nors finansinių 
nuostolių (...) Vietinio lygio 
ekstremali situacija, manau, 
turi būti aktyvuota, kas ir 
buvo per COVID-19, tik kitas 
aspektas. Kada situacija pasi-
baigs, labai sunku pasakyti“, 
– sakė viceministras.

Lietuvos savivaldybių asoci-
acijos direktorė Roma Žakai-
tienė tvirtino besitikinti, kad 
savivaldybėms kompensavi-
mas bus užtikrintas. „Tikiuo-
si, kad tas algoritmas dėl kom-
pensavimo savivaldybėms bus 
aiškesnis ir nebus taip, kaip su 
COVID-19: pradžioje – pirkit, 
darykit, o paskui – apmokė-
sim taip, kaip mums atrodys 
teisinga“, – sakė ji.

Druskininkų mero Ričardo 
Malinausko teigimu, vieno 
migranto išlaikymas dienai 
kainuoja kelias dešintis eurų, 
įskaitant maitinimo išlaidas, 
higienos priemones. 

Taip pat Vyriausybei siūlo-
ma nustatyti migrantų testavi-
mo dėl COVID-19 bei vakci-
navimo galimybes, migrantų 
gydymo sąlygas, užtikrinti 
vietos gyventojų saugumą, pa-
sitelkiant papildomas polici-
jos pajėgas ir galbūt Šaulių 
sąjungos narius.

Iki šiol pasienyje su Baltaru-
sija sulaikyti 1676 užsieniečiai, 
daugiausia – Irako piliečių.

Keletas šimtų migrantų ap-
gyvendinti Alytaus miesto, 
taip pat Alytaus, Lazdijų, Va-
rėnos, Ignalinos rajonų savi-
valdybėms priklausančiose  
atalpose.

VSAT prašo padidinti į 
pasienį siunčiamas pajėgas

Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūros „Frontex“ 
į Lietuvą atsiųs gausesnes, nei 
planuota iš pradžių, pajėgas, 
Valstybės sienos apsaugos 
tarnyba (VSAT) prašo jas dvi-
gubinti, palyginti su pradiniu 
poreikiu.

Kaip pirmadienį pranešė 
VSAT, vietoj anksčiau prašytų 
skirti 30 „Frontex“ pareigūnų, 
Lietuvos ir Baltarusijos sienos 
apsaugai sustiprinti prašoma 
60 patrulių. Jie vykdytų fizinę 
sienos apsaugą bei stebėjimą, 
taip pat prašoma 30 automo-
bilių, dviejų sraigtasparnių ir 
automobilio su termovizorine 
stebėjimo įranga.

Lietuvos pasieniečiams pa-
dės ir papildomos apklausų 
specialistų komandos su vertė-
jais. „Esame pasiruošę atsiųsti 
į Lietuvą daugiau „Frontex“ 
nuolatinio korpuso pareigūnų 
bei technikos. Tai bus padary-
ta skubos tvarka, greičiau, nei 
planuota, o ir pajėgos bus gau-
sesnės. Bendradarbiaujant su 
atsakingomis Lietuvos institu-

cijomis bus aktyvuotas skubios 
pasienio pagalbos suteikimo 
(Rapid Border Intervention) 
mechanizmas“, – VSAT pra-
nešime teigia „Frontex“ vyk-
dantysis direktorius Fabrice‘as 
Leggeri (Fabrisas Ležeri).

VSAT vadas generolas Rus-
tamas Liubajevas sakė: „Tai 
pirmas atvejis per visą agentū-
ros veiklos istoriją, kai Rapid 
Border Intervention mechaniz-
mas taikomas ne prie pietinių 
Europos Sąjungos sienų, o ry-
tiniame bendrijos pasienyje“, 
– teigė jis.

Šiemet Lietuvos ir Baltaru-
sijos pasienyje sulaikytų mi-
grantų skaičius yra daugiau 
kaip dvidešimt kartų didesnis 
nei buvo per visus 2020-uo-
sius.

Milijardierius 
R. Bransonas 
sekmadienį pakilo į 
kosmosą

Sekmadienį britų milijardie-
rius Richardas Bransonas iš 
kosmodromo JAV Naujosios 
Meksikos valstijoje bendrovės 
„Virgin Galatic“ erdvėlaiviu 
pakilo į kosmosą. Erdvėlaivis 
pakilo iš „Spaceport Ameri-
ca“ kosmodromo 17.40 val. ir 
maždaug valandą kilo į 15 km 
aukštį, kuriame lėktuvo nešė-
jas atsiskyrė ir paleido mažes-
nį erdvėlaivį.

R. Bransonas siekė aplenk-
ti savo amerikietį konkurentą 
Jeffą Bezosą ir tapti pirmuoju 

žmogumi, kuris pakilo į kos-
mosą savo paties kompani-
jos pastatytu erdvėlaiviu. R. 
Bransonas ir J. Bezosas įkūrė 
konkuruojančias bendroves 
trumpiems turistiniams subor-
bitiniams kosminiams skry-
džiams.

„Virgin Galactic“ erdvėlai-
vis nėra klasikinė raketa. Tai 
veikiau lėktuvo nešėjo, pasie-
kiančio didelį aukštį ir palei-
džiančio mažesnį erdvėlaivį 
„VSS Unity“, sistema. Erdvė-
laivis įjungia savo variklius ir 
pasiekia užorbitinį kosmosą, o 
tada nusklendžia atgal į Žemę.

Izraelio teismas leido 
homoseksualams 
susilaukti
vaikų pasinaudojant 
surogatine motinyste

Homoseksualios poros Iz-
raelyje gali susilaukti vaikų 
pasinaudodamos surogatinių 
motinių paslaugomis šalies 
teritorijoje, nusprendė Aukš-
čiausiasis Teismas.

Izraelis yra laikomas viena 
iš pirmaujančių šalių Artimuo-
siuose Rytuose, užtikrinančių 
LGBTQ žmonių teises. Tarp 
šalies parlamentarų yra keletas 
savo seksualinės orientacijos 
neslepiančių parlamentarų. Ta-
čiau iki šiol homoseksualios 
poros ir vieniši vyrai negalėjo 
susilaukti vaikų, kuriuos būtų 
išnešiojusios kitos moterys.

-Bns 
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„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.

Medų. 
Tel. (8-615) 97688.

horoskopas

AVINAS. Už sąžiningumą 
savaitės pradžioje bus su kaupu 
atlyginta. Savaitgalį verčiau pra-
leiskite su šeima ar artimais drau-
gais. Jei turite daug darbo namų 
ūkyje, organizuokite talką. Viską 
padarysite greitai ir linksmai.

JAUTIS. Netikėkite viskuo, 
ką išgirsite pirmoje savaitės pu-
sėje, ypač apie savo būsimą dar-
bą ar sutartį. Būkite kritiškesnis 
ir atidesnis. Savaitgalio kelionėje 
tikriausiai pavyks suderinti ma-
lonumą su reikalais. 

DVYNIAI. Šią savaitę pasi-
stenkite sutvarkyti visus nebaigtus 
reikalus, nes vėliau vargu ar būsi-
te darbingai nusiteikęs. Savaitgalį 
laukia intensyvus, bet konfliktiš-
kas asmeninis gyvenimas. Nesiti-
kėkite tobulo sutarimo su partne-
riu, siekite kompromiso. 

VĖŽYS. Įvykiai šeimoje ar 
darbe pirmoje savaitės pusėje at-
ims daug laiko ir jėgų. Emocinis 
chaosas sieloje gali labai išvargint 
Antroji savaitės pusė bus labai 
produktyvi. Nuveiksite kur kas 
daugiau, nei planavote ir tikėjotės.

LIŪTAS. Pirmosiomis sa-
vaitės dienomis laukite malonių 
finansinių naujienų. Netikėtai 
galite gauti pinigų ar kitokių ma-
terialinių vertybių. Nuo savaitės 
vidurio imkite reikalus į savo 
rankas - seksis organizuoti dar-
bus ir vadovauti. 

MERGELĖ. Savaitės pradžia 
labai tinka keliauti, mokytis ar 
tiesiog ieškoti, kuo čia užsiėmus... 
Dalykinė kelionė savaitės vidury-
je bus sėkminga. Tikėtina, kad už-
megsite ilgalaikę draugystę.

SVARSTYKLĖS. Pirmoje 
savaitės pusėje užsiimkite naujo 
verslo projektais ar nekilnoja-
mojo turto reikalais. Savaitgalį 
mylimo žmogaus poreikiai gali 
gerokai paploninti jūsų piniginę.

SKORPIONAS. Kolektyvinė 
veikla pirmoje savaitės pusėje 
bus produktyvi. Savo nuomonę 
ginsite labai energingai. Pasi-
stenkite nepadaryti nieko tokio, 
ko vėliau tektų gailėtis. Savaitga-
lį tikriausiai neatsispirsite pagun-
dai kiek paišdykauti.

ŠAULYS. Pirmoje savaitės 
pusėje rimtai užsiimkite darbo 

reikalais, namuose praleiskite 
kuo mažiau laiko. Atidžiai įsi-
klausykite į visus patarimus - tarp 
jų gali pasitaikyti labai vertingų. 
Apskritai darbas komandoje tu-
rėtų būti našus ir vaisingas. 

OŽIARAGIS. Pirmoje savai-
tės pusėje verslo reikalus sten-
kitės tvarkyti viešai ir legaliai. 
Savaitgalį daugiau bendraukite 
su šeima, stenkitės, kad jūsų ke-
tinimai būtų visiems žinomi ir 
suprantami.

VANDENIS. Neatviraukite su 
bendradarbiais, ypač jei anksčiau 
to nedarydavote. Venkite bambe-
klių ir per daug klausinėjančių - 
jie prišauks bėdą. Nepriimkite už 
gryną pinigą kiekvienos išgirstos 
istorijos, ypač savaitgalį.

ŽUVYS. Jei savo finansinius 
reikalus patikėsite tvarkyti ki-
tiems, pirmoje savaitės pusėje 
tikriausiai turėsite materialinių 
nuostolių. Teks nemažai rūpintis 
karjeros reikalais. Turite gerai 
pasiruošti kitam žingsniui. Nepa-
mirškite vienaip ar kitaip padė-
koti visiems jums padėjusiems. 
Savaitgalį laukia maloni poilsinė 
kelionė.

Brangiai superkame vertingus 
antikvarinius daiktus bei 

priimame parduoti į aukcioną. 
Kreiptis tel. (8-687) 95969.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius  tolimes-
nei eksploatacijai arba ardyti. 
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 visoje Lietuvoje miš-
kus su žeme arba išsikirsti. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-600) 28523.

Automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Superkame kArVes, 
bulius ir TelyčiAs 

„KREKENAVOS 
AGrOFirMOs“ 

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TiesiOGiAi PerkA 

Mišką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

parduoda
Nekilnojamasis turtas

Bendrabučio tipo butą su pa-
togumais. Reikalingas remon-
tas. Kaina 9000 Eur. Domina 
keitimas.

 Tel. (8-638) 87800.

Automobiliai

2002 m TOYOTA COROLLA. 
Dyzelis, geros būklės.

Tel. (8-687) 39709.

2004 m. MERCEDES BENZ 
A-200. Mechaninė pavarų dėžė, 
tvarkingas. Kaina 1960 Eur.

Tel. (8-619) 87093.

įvairūs
Reikalinga virėja su patirtimi 

Skiemonių mstl. Anykščių raj. 
Tel. (8-614) 56848. 

AukšTA kOkybė ir 
ŽeMA kAiNA - 

paminklai, kapavietės ir 
kiti akmens gaminiai.

Tel. (8-698) 87560.

reikalingas
 traktorininkas.
Darbas ratiniu traktoriumi.  

Tel.: (8-698) 46745, 
        (8-686) 23411.

reikalingi darbuotojai 
buldozerininkas, 

ekskavatorininkas. 
Tel.: (8-698) 46745, 
        (8-686) 23411.

uAb ,,rokiškio pieno gamyba“ 
darbui utenoje priims automatikos šaltkalvį.

Darbo pobūdis: automatikos prietaisų montavimas, remontas, priežiūra.
 Atlyginimas 1300-1500 Eur neatskaičius mokesčių. 

Teirautis tel. (8-686) 29475, 
gyvenimo aprašymus siusti el.p. vigandas.jauniskis@rokiskio.com

buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šal-
diklius. Garantija iki 2 m., 
pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Smulkina pievas (mulčiuoja). 
Tel. (8-605) 64844.

Smulkina (mulčiuoja) pievas. 
Tel. (8-608) 51317.

Pjauna medieną pagal 
jūsų duotus matmenis.
Perka apvalią medieną.

Parduoda medienos 
atraižas. 

Gamina padėklus. 
Galimas gaminių 

pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

kuras

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žo-
dis ir telefono numeris, 
antradienio „Anykštoje“ 

kainuos tik 5 eurus,
 šeštadienio 
– 6 eurus.

 
Skelbimai priimami 

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

Tel. (8-381) 59458.
El. p.: reklama@anyksta.lt

kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio. 

Kaminų remontas, angų didini-

mas, galvutės mūrijimas, skardi-

nimas, židinių statyba. 

Stogų dengimas.Patirtis 20 m.

Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.
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anekdotas

oras

+21

+31

mėnulis
liepos 13 - 16 d. d. - jaunatis.

Kamilas, Vydas, Eigilė,
 Libertas.

Eugenijus, Henrikas, Anys, 
Arvilas, Arvilė, Anakletas, 
Meinardas.

šiandien

 liepos 14 d.

vardadieniai

liepos 15 d.
Bonaventūras, Mantas, Rožė, 
Gerimantė, Henrikas, 
Rozalija, Herkus.

liepos 16 d.
Vaigaudas, Danguolė, 
Faustas, Marija.

Butėnai šventė sodžiaus 
350 metų jubiliejų Raimondas GUOBIS

Valstybės dieną – liepos 6 – ąją didžiausiame plotu Anykš-
čių rajono kaime Butėnuose švęstos pirmojo paminėjimo is-
toriniuose dokumentuose 350 – ios metinės. Ta proga vyko 
istorinis pasivaikščiojimas po senąjį kaimą, melstasi kapinė-
se, atidengtas Vaižganto krikštatėvio Augustino suolelis bei 
paminklinis, jubiliejų įamžinantis akmuo. Prie bendruome-
nės namų iškelta vėliava, pagiedotas Lietuvos himnas, vyko 
smagi vakaronė.

Pirmą kartą Butėnų dvaras, 
jo rūmai, kadaise stovėję ant 
Bobakalnio, Komarų valdų ap-
rašuose paminėti 1671 metų ge-
gužės 13 dieną, Lietuvos – Len-
kijos valstybę valdant Mykolui 
Kaributui Vyšnioveckiui. Jau 
tuomet buvęs didžiulis kaimas, 
kuris savo klestėjimo metu di-
džiavosi daugiau nei keturiais 
šimtais gyventojų, kurie po 
visų reformų XX amžiaus pra-
džioje valdė gerokai daugiau 
negu tūkstantį hektarų žemės. 
Tai buvęs plotu pats didžiausias 
kaimas visame dabartiniame 
Anykščių rajone ir žmonių ge-
riausiais laikais daugiau nei ke-
turi šimtai gyvenę. Kas galėtų 
sugrąžinti tą šlovę?..

Susibūrę prie jubiliejinių 
1990 metų kryžiaus rytiniame 
kaimo pakraštyje istorine gatve 
žengėme į vakarus. Plazdėjo 
Lietuvos trispalvė ir Aukštai-
tijos vėliavos, jas nešti taip 

patiko mažiems berniukams 
bei mergaitėms. Prisiminė-
me senąjį „magaziną“, seseris 
Motiejūčias, mokytoją, Sibire 
kentėjusią Liudą, Pakštų gi-
minę ir „Dausuvos“ svajotoją 
Kazimierą, Juškas, Navikus, 
pasidairėme „ūlytėlėje“, stab-
telėjome prie modernaus mo-
kytojo Antano Pliupelio namo, 
paženklinto Gedimino stulpais 
ir 1932 metų data, pastovėjome 
po gamtos stebuklu vadinama 
didžiąja vinkšna, kalbėjomės 
apie kitus Pakštus, nepamirš-
tamą Apaliutę, stebėjomės jos 
senąja gryčia. 

Atidengėme Augustino suo-
lelį, nudengėme nuo jo baltos 
drobės užtiesalą, taip pager-
bėme ir įamžinome kan. Juozą 
Tumą -Vaižgantą ir čia gyve-
nusį jo krikšto tėvą A. Žvirblį. 
Gėrėjomės jo namu bei mūri-
niais tvartais. Prisiminėme pra-
džios mokyklą, senąją kultūrą, 

Buvusi Butėnų pradinės mokyklos mokytoja, butėnietė Ire-
na Guobienė sukakties proga sukurtą siuvinį įteikia kaimo 
bendruomenės pirmininkei Lendrinai Meškauskaitei.

kiną. Kapinėse pasimeldėme už 
mirusius ir gyvuosius. Vakari-
nio kaimo pakraščio -  Kėkš-
tagalio kryžkelėje atidengėme 
milžinišką raudono granito 
akmenį su iškalta data 1671, 
brangiausiojo kaimo vardu. 
Tai labiausiai pasiturinčio bu-
tėniečio Petro Barono dovana 
tėviškės kaimui. Monumentą 
atidengė – atmezgė trispalvės 
juostelės mazgą patys mažiau-
sieji, truktelėję virvutę. Trum-
pai prisiminta istorija, padėkota 
už šią nuostabią Aukščiausiojo 
dovanotą žemę, kurią per dau-
gelį šimtmečių gyvenę žmonės 
sudvasino, suteikė jai istoriją, 

įkvėpė visus šios žemės vaikus 
vienijančią dvasią. Vakaruos 
už tamsaus miško besileidžiant 
saulei nuskambėjo vienijanti 
giesmė „Lietuva brangi“.

 Sugrįžę prie bendruome-
nės namų sutartinai, tuo pat 
laiku kaip ir visi lietuviai, tė-
vynės himną giedojome. Po 
to susirinkome bendros va-
karienės, pasibūti. Dalintasi 
prisiminimais, linksmomis ir 
įdomiomis istorijomis, skam-
bėjo muzika, linksmiausieji 
svaiginosi šokių sūkuryje. Ir 
aš ten buvau, alų midų gėriau, 
per barzdą varvėjo, burnoj ne-
turėjau...

Prie 1990 metais pastatyto kryžiaus atminties žygį senuoju 
kaimu pradedant.  

Butėnų 350 metų jubiliejų įprasmino paminklinis akmuo vakariniame didžiojo kaimo pakraštyje.           Autoriaus nuotr.

- Kur dirbi?
- Medicinos akademijoje.
- O tiksliau?
- Genetikos katedroje.
- O dar tiksliau?
- Mokslinių eksperimentų sky-

riuje.
- Na, o ką konkrečiai tu darai?
- Muses bandymams gaudau.

***
Suvalkiečių mokykloje vyks-

ta chemijos pamoka:
- Mokiniai, matote, aš dedu 

šią monetą į spiritą. Kaip ma-
note, ar ji ištirps?

- Žinoma, kad ne!
- Teisingai, o kodėl?
- Jei ji galėtų ištirpti, tai jūs 

ten jos nedėtumėte!

***
- Ir tada puoliau tą vilką ir 

vienu peilio mostu nupjoviau 
jam uodegą!

- O kodėl ne galvą?
- Tai kad kažkas jau buvo ją 

nupjovęs.

***
Gerai jūreiviui - uoste jo lau-

kia mergina.
Gerai mašinistui - stotyje jo 

laukia mergina.
Gerai lakūnui - aerouoste jo 

laukia mergina.
Tik merginai blogai - tai į 

uostą, tai į stotį, tai į aerodro-
mą...

***
Pinigai - tokie išdavikai... Kai 

eit tūsintis, tai kartu, o kai namo 
grįžti, tai jau tenka vienam...


