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Aleksas ALEKSIŪNAS, 
Svėdasų seniūnijos Daujočių 
kaimo bendruomenės pirmi-
ninkas:

„...Galbūt ir naudinga būtų, 
jei Anykščių rajone veiktų 
dūmtraukių valymo tarnyba.“

Ne visi pajėgūs dūmtraukius 
išsivalyti patys

Atskilę „valstiečiai“ prie valdančiosios 
daugumos nesijungs

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šiandien spaudos kon-
ferencijoje Seimo nariai 
-  buvęs premjeras Saulius 
Skvernelis, Rima Baškienė, 
Deltuvos šiaurinėje apygar-
doje išrinktas Tomas Tomi-
linas ketina pranešti apie 
Lietuvos valstiečių ir žalių-
jų sąjungos  frakcijos Seime 
skilimą ir  naujos frakcijos 
kūrimą.  Naujojoje frakci-
joje turėtų būti 12 arba 13 
narių.

   

Seimo narys Tomas Tomilinas ir jo padėjėjas, trijų kadenci-
jų Seimo narys Antanas Baura laikysis vieningos pozicijos.

Rado beveik metro apimties grybą

Anykštėnas Algis Lunevičius rado milžinišką kukurdvelkį, 
kuris, pasirodo, dabar yra vadinamas  Didžiąja langerma-
nija.     Vidmantos ŠMIGELSKO nuotr.

Gamtininkas Kęstutis Obe-
levičius prieš porą metų 
pasinaudojo proga pozuoti 
su Didžiąja langermanija, 
- tada ji dar buvo tik Didy-
sis kukurdvelkis.

Nuotrauka iš Kęstučio OBE-
LEVIČIAUS „Facebook“-o

Anykštėnas Algis Lunevičius rado milžinišką kukurdvelkį. 
Grybo apimtis - 88 cm., aukštis 26 cm., svoris - 1 920 gramų. 
Grybą vyras matavo ir svėrė praėjus beveik parai po jo išro-
vimo, tad kukurdvelkis jau buvo praradęs šiek tiek svorio.

VDU botanikos sodo mokslinis 
darbuotojas Kęstutis Obelevičius, 
„Anykštos“ pakalbintas apie ku-
kurdvelkius, sakė, jog pirmiausia 
kukurdvelkis jau nebėra  kukur-
dvelkis - dabar oficialus šio grybo 
pavadinimas - Didžioji langer-
manija arba Milžininis bizdžius. 
„Iki pernai metų grybas buvo 
Raudonojoje knygoje, tad už jo 
nuspyrimą grėsė bauda,“ -  aiš-
kino gamtininkas. K.Obelevičius 
sakė, kad kukurdvelkis, arba Di-
džioji langermanija, yra valgoma-
sis grybas, tiesa, maistui jį galima 
naudoti tik iki tol, kol grybo vidus 
yra baltas.

„Supjaustyti, apvirti, iškepti. 
Galite pjaustyti „playbojaus“ zui-
kučių formas - skonis nuo formos 
nepasikeis“, - paklaustas, kaip šį 
grybą paruošti maistui, ironizavo 
K.Obelevičius.

Gamtininkas kalbėjo, kad su 
grybais jis neeksperimentuoja: 
renka ir valgo tik tuos grybus, 
kuriuos gerai pažįsta. „Aš valgau 
kelis kartus mažiau grybų nei Si-

gis. Bet tai yra natūralu - brolis 
gerokai daugiau grybų ir pažįs-
ta“, - sakė K.Obelevičius, savo 
„meniu“ lygindamas su brolio, 
Anykščių rajono mero, taip pat 
gamtininko Sigučio Obelevičiaus 
renkamų grybų spektru.

-ANYKŠTA

Forumas. Šį antradienį Pre-
zidento rūmuose  vyks Lietuvos 
Respublikos Prezidento Gitano 
Nausėdos inicijuotas kasmetinis 
Regionų forumas Į forumą vyks 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius, skelbia Anykščių 
rajono savivaldybė.

Pasiruošimas. Trečiadienį 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovai tarsis, kaip organizuoti 
„Obuolinių“ šventę. „Obuolinės“ 
vyks rugsėjo 25 dieną. Anykščių 
rajono savivaldybė jau yra pa-
skelbusi kvietimą registruotis į  
prekybininkų mugę, kuri vyks 
Valančiaus g., Parko g. ir parko 
teritorijoje.

Remontas. Kavarske bus ka-
pitališkai remontuojama J. Bi-
liūno gatvė. Bus įrengta 3650 
kv. m naujos asfaltbetonio 
dangos, sutvarkyti kelkraščiai, 
gatvės apšvietimas, įrengtos 
pralaidos ir įrengti nauji kelio 
ženklai. Gatvės ilgis - 598 m.

Griežčiausia 
koronaviruso 
kontrolė – 
„Nykščio 
namuose“

Statybininkai 
įstvirtinti bando 
už rajono ribų

Rugsėjį atgyja 
brangios 
smulkmenos 
iš mokyklos 
laikų



  
KONKREČIAI

spektras
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temidės svarstyklės

Byla. Į rengiamo mitingo prie 
Seimo bylą Vilniaus apygardos 
administracinis teismas trečiai-
siais asmenimis įtraukė Vals-
tybės saugumo departamentą 
(VSD), policiją ir savivaldybę.
Pareiškėjai Lietuvos šeimų są-
jūdžio atstovai prašė teismo su-
stabdyti savivaldybės rugpjūčio 
21 dienos sprendimo galiojimą, 
tačiau teismas šio prašymo ne-
tenkino. Lietuvos šeimų sąjūdis 
praeitą savaitę pranešė apskun-
dęs Vilniaus miesto savivaldy-
bės sprendimą neleisti rengti 
mitingo prie Seimo rugsėjo 10 
dieną. Lietuvos šeimų sąjūdžio 
prašymas leisti mitinguoti prie 
Seimo persvarstytas po to, kai 
rugpjūtį po kito mitingo prie 
Seimo kilo riaušės. Teismas 
nusprendė nestabdyti Vilniaus 
miesto savivaldybės sprendimo 
neleisti penktadienį organizuoti 
mitingo prie Seimo.

Prieplauka. Birštone ofici-
aliai atidaryta keleivinių laivų 
prieplauka. Plaukiojančią ke-
leiviniams laivams švartuotis 
skirtą prieplauką įrengė bendro-
vė „Nemuno turas“. Prieplauka 
galės naudotis visi plaukiojan-
tys Nemunu. Jeigu jie norės 
aplankyti Birštoną – galės švar-
tuotis ir naudotis prieplaukos 
infrastruktūra nemokamai. In-
vesticija į prieplauką Birštone 
siekia 20 tūkst. eurų. Tikslas 
– populiarinti laivybą Nemunu, 
suteikiant patogaus švartavimo-
si galimybę. Naujoji prieplauka 
– tai metalinės konstrukcijos 
pontonas, kurio grimzlė tesie-
kia 30 cm. Ji yra 24 metrų ilgio, 
aštuonių metrų pločio.

Migrantai. Vilniui siekiant 
paspartinti neteisėtų migrantų 
grąžinimą į kilmės šalis, Irako 
sostinėje Bagdade artimiau-
siu metu pradės dirbti Lietu-
vos atstovas, pareiškė užsienio 
reikalų ministras Gabrielius 
Landsbergis. Pasak ministro, 
šis procesas užtruko, nes „Bag-
dade taip paprastai dirbti pradė-
ti neišeina, reikalingi mokymai, 
įvairios instrukcijos“. Jis taip 
pat pabrėžė, kad augantys sava-
noriškai apsisprendusių grįžti 
žmonių skaičiai džiugina, ta-
čiau iššūkių kyla, siekiant žmo-
nes deportuoti.

Kompensacija. Opoziciniai 
„valstiečiai“ siūlo valstybei 
kompensuoti vakcinų šalutinio 
poveikio sukeltą žalą žmogaus 
sveikatai. Šį projektą didžiau-
sia opozicinė frakcija vadina 
vienu iš prioritetinių per Seimo 
rudens sesijąOpozicijos atstovų 
teigimu, prielaidų gauti kom-
pensaciją dėl šalutinio vakcinos 
poveikio sukūrimas paskatintų 
žmones aktyviau skiepytis nuo 
COVID-19.

-BNS

Smurtas. Rugsėjo 4 dieną  
apie 16.00 val. Kurklių seniūni-

jos Kurklių II kaime, namuose, 
vyras (g. 1968 m.) sukėlė fizinį 
skausmą moteriai (g. 1967 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Skausmas. Rugsėjo 5 dieną  
apie 18.00 val. Anykščiuose, 
Statybininkų g., bute, mote-
ris (g. 1972 m.) sukėlė fizinį 

skausmą vyrui (g. 1939 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Moteris sulaikyta ir uždaryta į 
ilgalaikio sulaikymo patalpą.

Į kavines dar galima užsukti be 
Galimybių paso

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Technikos diena „Siauruko“ muziejuje Raimondas GUOBIS

Sekmadienio popietę 
„Siauruko“ muziejaus se-
nųjų automobilių paviljone 
surengta „Technikos diena“, 
kurios didžioji įdomybė - 
masinis ekspozicijoje sau-
gomų transporto priemonių 
variklių užvedimas. 

Bandymas skirtas pati-
krinti, ar visi antikvarinės 
technikos mazgai pakanka-
mai gerai veikia, ar nereikė-
tų kokio nors remonto. 

Šventė sutraukė didelį būrį 
klubo narių bei smalsuolių, au-
tomobiliais besidominčių vyrų 
bei moterų. 

Asociacijos „Retromobile“, 
kuri rengė „Technikos dieną“, 
vadovas Ramūnas Kardelis pa-
sidžiaugė, kad šventė  Anykš-
čiuose  pasisekė. Susirinko apie 
penkiolika čia eksponuojamų 
automobilių savininkų, klubo 
narių, bičiulių,  kai kas atvyko 
su žmonomis, vaikais. Pažy-
mėtina, kad variklių  užvedimo 
metu ekspozicija buvo atverta 
visiems norintiems. Kai kurie 
čia užklydę užtruko gerokai 
ilgėliau nei buvo planavę, susi-
domėję stebėjo vairuotojų triū-
są prie automobilių,  klausinėjo, 

cijos motoras mielai užburbė. 
Patalpoje tvyrojo kiekvienam 
technikos mylėtojui toks mielas 
ir pažįstamas benzino ir dūmų 
kvapas - tokio aromato niekur 
ir su niekuo nesupainiosi...

Savo mažyčiu varikliuku 
kukliai birbeno „Kupriukas“, į 
lauką išriedėjęs, aikštelėje ke-
letą ratų apsuko elegantiškasis 
„Citroen‘as“, taip mielai ūžė 
„Gazelkos - GAZ – 51“ moto-
ras, įsižiebė jos žibintai, pypte-
lėjo signalas. Daugiausia rūpes-
čio variklius mankštinant įdėjo 
pats R. Kardelis bei asociacijos 
mechanikas Vytautas Prekevi-
čius - jų visur buvo pilna. Tą-
dien  ekspozicija pasipildė retu 

ukrainietišku automobiliuku 
„LUAZ 969“, po vasaros ke-
lionių vėl sugrįžo „Volga – 21“. 
Keliolika entuziastų į šventę 
atvyko senutėliais sovietiniais 
automobiliais, tad ant akmeni-
nio grindinio išsirikiavo eilutė 
„Moskvičių“ bei „Žigulių“.

 Bene keturių dešimčių metų 
senumo „Mersedesu“ atriedėjo 
anykštėnas kolekcininkas Arū-
nas Vilkončius. Juodos odos 
striuke, auliniais batais pasi-
puošęs panevėžietis atlėkė se-
nutėliu, bet idealiai restauruo-
tu, labai „Emką“ primenančiu 
„Ižu“, jo bičiulis iš Raguvėlės 
atbirbė klasiškai aptrinta „Em-
kute“.

Senųjų automobilių mėgėjai džiaugėsi susitikimu Anykščiuose. Pirmasis iš kairės - asoci-
acijos „Retromobile“ vadovas Ramūnas Kardelis.

o kai kas ir patarti bandė.
Ne paslaptis, kad technika 

genda ne tik važiuodama, bet ir 
stovėdama, todėl klubo techni-
ka bent jau porą kartų per me-
tus užvedama, patikrinama jos 
techninė būklė, įjungiami žibin-
tai, pavažiuojama nors po keletą 
metrų pirmyn ir atgal. Pavyko 
užvesti visus automobilius, gal 
labiausiai spyriojosi  „Polutar-
ka“ - rusiškas Antrojo pasau-
linio karo laikų sunkvežimis, 
kuris šiemet dalyvavo filmavi-
muose, tad juo važinėta, labai 
užsistovėjęs nebuvo. „Gal kas 
ne taip nuplovė“, - nusišypsojo 
Ramūnas. Tačiau kiek pasispy-
riojęs amerikietiškos konstruk-

Didžioji dalis Anykščių rajono viešojo maitinimo įstaigų 
vis dar priima klientus tiek su Galimybių pasais, tiek ir be 
jų, todėl griežti Sveikatos apsaugos ministerijos reikalavi-
mai joms iki rugsėjo 13 dienos negalioja.

„Anykščių vyno“ gamyklos 
patalpose veikiančios valgyklos 
savininkė Elvyra Karvelienė 
„Anykštai“ sakė, kad valgykla 
iki rugsėjo 13 dienos klientus 
aptarnauja be Galimybių paso.

„Dabar dirbame su apsau-
ginėmis veido kaukėmis, prie 
vieno staliuko leidžiame sėdėti 
tik dviem klientams, šeimoms - 
po keturis“, - sakė ji.

Anot E.Karvelienės, po rug-
sėjo 13 dienos valgykla dirbs 
taip, kaip bus reikalaujama.

Picerijos „UNA“ atstovė 
Rasa Kizienė sakė, kad piceri-
joje šiuo metu taikomas mišrus 
klientų aptarnavimas.

„Šiai dienai naujoji tvarka dėl 
maisto išsinešimo,  kai neturin-
tieji Galimybių paso jį turi at-
siimti atskiroje patalpoje, mūsų 
neliečia, o kas bus vėliau, lau-
kiame, gal iki rugsėjo 13 dienos 
dar pasikeis“, - sakė ji.

Kavinės „Erdvė“ darbuotoja 
sakė, kad klientai be jokių pro-
blemų kavinėje maistą gali tiek 
valgyti vietoje, tiek jį išsinešti.

O štai klientų aptarnavimas 
UAB „Anykščių sporto ir lais-
valaikio centras“ veikiančia-
me restorane yra pakankamai 
griežtas. Bendrovės atstovė 
Irma Kavolienė sakė, kad čia 
klientai aptarnaujami tik su Ga-
limybių pasais, tad net ir suma-
nius maistą išsinešti, į „Nykš-
čio namų“ restoraną patekti be 
Galimybių paso nebūtų šansų. 
Šis restoranas buvo pirmasis 
Anykščių mieste, nusprendęs 
klientus priimti tik su Galimy-
bių pasais.

Priminsime, kad Sveikatos 
apsaugos ministerija pranešė, 
kad nuo rugsėjo 4 dienos Gali-
mybių paso neturintys žmonės, 
nuotoliniu būdu užsisakę mais-
tą išsinešti, turės jį atsiimti tam 

paskirtoje vietoje, atskirtoje 
nuo patalpų, kuriose aptarnau-
jami klientai, turintys Galimy-
bių pasą. Tuo  esą siekiama val-
dyti Galimybių pasą turinčių ir 
neturinčių žmonių srautus.

Netrukus ministerija pa-
skelbtą tvarką patikslino tokiu 
pranešimu: „Šis reikalavimas 
galioja ne visoms viešojo mai-
tinimo įstaigoms, o tik toms, 

kurios pasirinko dirbti su Ga-
limybių pasu. Tad nuo šiol su 
Galimybių pasu dirbančios 
viešojo maitinimo įstaigos 
įrengtose patalpose ar vietose, 
atskirtose nuo patalpų, kuriose 
aptarnaujami klientai, turintys 
Galimybių pasą, galės priim-
ti ir Galimybių paso neturin-
čius žmones, atėjusius atsiimti 
jiems pagaminto maisto.“

Į „Nykščio namuose“ veikiantį restoraną klientai gali pa-
tekti tik su Galimybių pasais.
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Rubrikoje ,,Dirbu sau“ pasakosime apie tai, kaip gyvuoja 
Anykščių rajono smulkieji verslininkai. Smulkiuosius verslinin-
kus, norinčius papasakoti apie savo veiklą, problemas, kviečiame 
kreiptis į redakciją telefono numeriu 8-671 76995 arba el.paštu 
robertas.a@anyksta.lt . Atkreipiame dėmesį, kad naujoji rubrika 
nėra reklama: pasakojimus apie smulkiuosius verslininkus re-
dakcija rengs ir spausdins nemokamai.

Statybininkai įstvirtinti bando 
už rajono ribų

Maždaug dvejus metus užsienyje plušėjęs troškūnietis Ro-
mas Bagdonas, grįžęs į Lietuvą, užregistravo mažąją bendriją 
„Deivido ir Romo stogų vizija“. Statybos paslaugas teikianti 
bendrija iš pradžių planavo darbuotis Anykščių rajone, ta-
čiau dėl didesnių galimybių pasuko į sostinės rinką.

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

R.Bagdonas „Anykštai“ pa-
sakojo, kad pastaraisiais metais 
darbavosi Danijoje.

„Dirbau statybose kaip eilinis 
darbuotojas, vėliau mane pasky-
rė brigadininku. Pakeičiau bent 
kelias darbovietes ir galiu pasa-
kyti, kad nieko ten gero“, - sakė 
mažosios bendrijos „Deivido ir 
Romo stogų vizija“ direktorius 
R.Bagdonas.

Pašnekovas pasakojo, kad 
dirbdamas Danijoje pateko į patį 
koronaviruso pandemijos prover-
žį, tačiau ten į visą situaciją buvo 
pažvelgta kiek kitomis akimis.

„Ten, Danijoje, nebuvo viskas 
uždrausta, kaip pas mus Lietu-
voje. Nebuvo jokių postų, po šalį 
galėjome laisvai judėti, į staty-
binius objektus kiekvieną dieną 
važinėdavome po 80 - 90 kilo-
metrų.

Kiekvieną šeštadienį mus 
darbdaviai kviesdavosi vakarie-
nės, tad jei būtų išties  labai dide-
lė katastrofa su ta koronaviruso 

pandemija, niekas mūsų nebūtų 
kvietęsi, juolab kad mes užsienie-
čiai“, - dėstė vyras. R.Bagdonas 
atviravo, kad Danija jam neta-
po „aukso kasykla“. „Kai kurie 
darbdaviai nemokėjo pinigų, vie-
ną firmą net į teismą dėl to pada-
viau“, - sakė R.Bagdonas.

Į Lietuvą R.Bagdonas sugrįžo 
šių metų vasarį, tačiau prisipa-
žino, kad ir vėl galvojantis apie 
išvykimą svetur.

„Lietuvoje tie suvaržymai dėl 
koronaviruso pandemijos... Aš 
nesiskiepijau nuo kornaviruso ir 
dėl to man dabar kyla daug pro-
blemų. Kaip man reikės nuva-
žiuoti į parduotuvę ir nusipirkti 
įmonei statybinių medžiagų? Esu 
sveikas žmogus ir skiepytis nuo 
koronaviruso nenoriu“, - aiškino 
R.Bagdonas.

Išvykdamas atgal į Dani-
ją, R.Bagdonas sakė, kad savo 
įkurtos mažosios bendrijos ne-
uždarys. „Gal pasikeis valdžioje 
kažkas, nebeliks tų apribojimų“, 

- svarstė jis.
R.Bagdonas sakė, kad Vilniu-

je jis dirbąs su kolega dviese. 
„Buvo čia vienas darbuotojas – 
„užbaliavojo“, priėmiau kitą“, - 
pasakojo R.Bagdonas.

R.Bagdonas, pagal specialybę 
apdailininkas, sakė nenusivylęs, 
kad įkūrė mažąją bendriją.

„Man jau per 40 metų, dir-
bau visokius darbus, norisi ir 
pačiam bandyti kažką“, - sakė 
R.Bagdonas.

Mažoji bendrija „Deivido ir 
Romo stogų vizija“ Vilniuje den-
gia pastatų stogus, atlieka jų vi-
daus apdailą. R.Bagdonas sakė, 
kad statybų sektoriuje vyksta 
didžiulė konkurencija, užsakovai 
ieško, kas darbus atliktų pigiau.

„Jie stengiasi samdyti statybi-
nes įmones iš mažesnių miestų, 
nes jų įkainiai mažesni“, - tęsė 
pašnekovas.

Mažosios bendrijos „Deivido 
ir Romo stogų vizija“ direktorius 
R.Bagdonas vylėsi, kad jo maža-
jai bendrijai Vilniuje po truputį 
pavyks įsitvirtinti.

„Turime pasidarę vizitines 
korteles, padalijame žmonėms. 
O užsakymų kiekį labai remia ir 
buvusių klientų rekomendacijos 
kitiems“, - aiškino pašnekovas.

Beje, R.Bagdonas prisipažino, 
kad spėjantis ne tik statybinius 
darbus dirbti. Rugpjūčio 10 dieną 
jis dalyvavo ir šalia Seimo rūmų 
surengtame mitinge.

„Ten buvo susirinkę solidūs 

žmonės, o ne, kaip bandoma pa-
teikti, keliantys riaušes. Manau, 
kad mitingas davė rezultatų - val-
džia jau galvoja, kaip atlaisvinti 
suvaržymus, leisti žmonėms 
dirbti“, - sakė R.Bagdonas.

Mažosios bendrijos „Deivido ir Romo stogų vizija“ direk-
torius Romas Bagdonas prisipažino, kad, būdamas nepa-
siskiepijęs nuo koronaviruso, jis savo versle susidurs su 
suvaržymais. O skiepytis jis net nemano...

komentarai Ne visi pajėgūs dūmtraukius išsivalyti patys
Vėstant orams, ugniagesiai gyventojus ragina nepamirš-

ti prieš artėjantį šildymo sezoną išsivalyti dūmtraukių. 
„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kas jų namuose atlieka šią 
procedūrą, klausė, ar reikėtų, kad kaminus gyventojams 
valytų specialiai tam įkurta tarnyba.

Už „stačiamalkės“ 
išvalymą 
nemokėčiau

Algimantas Bronius BEKE-
NIS, Viešintų seniūnaitijos se-
niūnaitis:

- Savo „stačiamalkę“ pats iš-
sivalau. Man ant stogo lipti ne-
reikia. Dar sūnus iš Panevėžio 
atvažiavęs kartais pagelbėja.

Negaliu pasakyti, kaip kiti 
gyventojai kaminus išsivalo. 
Seniūnas klausinėjo mūsų, ar 
valome kaminus.

Kiekvienas turi už savo ka-
mino valymą pats susimokėti. 

Aš asmeniškai niekam nemo-
kėčiau, mano kaminai švarūs. 
Bet kitų kaminų yra baisesnių, 
sakyčiau.

Susitvarko savo 
jėgomis

Daiva TOLUŠYTĖ, Trau-
pio seniūnijos seniūnė:

- Kaime dažniausiai vyrai 
patys išsivalo dūmtraukius, bet 
būna, kad žmonės prašo, jog 
kažkas išvalytų. Kiek aš žinau, 
pas mus žmonės nesikviečia 
kokių nors specialistų ar firmų, 
žmonės tiesiog vietoje susitvar-
ko savo jėgomis.

Manau, kad visai neblogai 
būtų, jei kažkas teiktų  gyven-
tojams dūmtraukių valymo pa-
slaugą. Laikui bėgant, keičiasi 
žmonių gyvenimo būdas, mąs-
tymas.

Galėtų būti sudaryta gyven-
tojams galimybė kažką pa-
sikviesti, kad jiems išvalytų 
dūmtraukius. Manau, kad tokia 
paslauga galėtų kainuoti apie 
50 Eur.

Samdydavau 
meistrus

Aleksas ALEKSIŪNAS, 
Svėdasų seniūnijos Daujočių 
kaimo bendruomenės pirmi-
ninkas:

- Anksčiau samdydavau dūm-
traukio valymui darbininkus, 
tačiau dabar man tai nebeaktu-
alu, nes namuose įrengta šildy-

mo sistema „oras – vanduo“.
Dariau gyventojų apklausas 

seniūno pavedimu, domėjausi, 
kaip dūmtraukių valymo dar-
bus atlieka pagyvenę žmonės. 
Daliai jų daviau turėtus dūm-
traukių valymo meistrų kontak-
tus. Taip pat informaciją apie 
tai pakabinau kaimo skelbimų 
lentoje. Jie atvyksta su visais 
reikalingais įrankiais. Užpraei-
tais metais dar pats už  tą pa-
slaugą mokėjau  40 Eur. Dirbo 
ne anykštėnai, o meistrai iš Pa-
nevėžio.

Galbūt ir naudinga būtų, jei 
Anykščių rajone veiktų dūm-
traukių valymo tarnyba. Viskas 
yra naudinga, kas skirta užti-
krinti gyventojų saugumą. Juk 
nevalyti kaminai kartais sukelia 
rimtų problemų.

Turi būti 
kažkokia 
kontrolė

Vygantas ŠLIŽYS, Anykš-
čių rajono tarybos narys 
(Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga):

- Po kelių paraginimų 
Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius organizavo su-
sirinkimą, kuriame dalyvavo 

seniūnai, ugniagesių tarnybos 
atstovai. Aptarėme, kokią in-
formaciją reikia surinkti dėl 
gyventojų dūmtraukių valymo.
Mano anksčiau iškeltas klausi-
mas dėl tarnybos, kuri padėtų 
gyventojams išsivalyti kami-
nus, tikrai nėra paliktas, rugsė-
jo viduryje ta tema kalbėsimės 
dar viename susirinkime.

Norint žmonėms padėti, 
pirmiausia reikia žinoti, kur 
ir kam reikalinga dūmtraukių 
valymo paslauga. Tai geriau-
siai turėtų žinoti seniūnai, jie 
renka tą informaciją. O ką da-
ryti toliau, tarsimės rugsėjo 16 
dieną.

Turi būti kažkokia kontrolė. 
Dabar situacija gana paradok-
sali. Duodame žmonėms pras-
tos būklės socialinį būstą, dar 
už dyka parūpiname malkų ir 
laukiame, kol žmonės supleš-
kės.

-ANYKŠTA.
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381) 5-82-46
arba el.paštu 

anyksta@anyksta.lt  

Atskilę „valstiečiai“ prie valdančiosios 
daugumos nesijungs

(Atkelta iš 1 psl.)

Pyksta ant Ramūno 
Karbauskio...

Iš „valstiečių“ partijos jau 
anksčiau pašalintas T.Tomilinas 
„Anykštai“ teigė, kad naujas 
darinys bus opozicinis. Primini-
me, jog vieša „valstiečių“ konf-
rontacija prasidėjo po to, kai 
T.Tomilinas, nepaklusęs partijos 
valiai, Seime palaikė vienos ly-
ties partnerystės įstatymo projek-
tą. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos pirmininkas Ramūnas 
Karbauskis teigė, kad minėtame 
balsavime T.Tomilinas išdavė 
rinkėjus, tačiau T.Tomilinas aiš-
kino, kad balsavo pagal savo įsi-
tikinimus.  Po skandalingojo bal-
savimo dėl Partnerystės įstatymo  
T.Tomilinas „Anykštai“ dėstė, 
jog jis dalyvavo jau pačiose pir-
mosiose Lietuvoje vykusiose 
gėjų eitynėse, o  paramą seksu-
alinėms mažumos reiškė dar prie 
2016-ųjų Seimo rinkimus. Deja, 
T.Tomilino rinkimų programinė-
se nuostatose net užuominų apie 
vienalyčių asmenų partnerystės 
įteisinimą neradome. 

Opozicinės „valstiečių“ frak-
cijos suskaldymas naudingas 
Seimo valdančiajai daugumai. 
Tačiau T.Tomilinas dievagojo-
si, kad su konservatorių-liberalų 
valdžia naujoji frakcija nesusi-
dės. „Į naują frakciją jungiasi 
žmonės, kurie gina savo orumą. 
Mes neišduodame savo rinkimi-
nės programos, o kaip tik ją no-
rime įgyvendinti. Mūsų progra-
minės nuostatos nesikeičia, tik tą 
programą įgyvendinsime be ke-

lių asmenų diktatūros“, - kalbėjo 
T.Tomilinas.

Jis aiškino, kad nauja frakcija 
bus konstruktyvi opozicija, o pir-
masis jos darbas - priversti val-
džią sureguliuoti galimybių pasų 
naudojimą. „Šalies valdžia pati 
kursto nesantaiką tarp žmonių. 
/.../. Mes būsime rimta opozici-
ja ir neužsiimsime nesantaikos 
kurstymu“, - tikino politikas. 
T.Tomilinas ir  aiškino, kad jam 
nepriimtinas pabėgėlių situacijos 
politizavimas, kai opozicijos at-
stovai dalyvavo mitinguose,  nu-
kreiptuose prieš pabėgėlių centrų 
kūrimą.   

„R.Karbauskio skleistas me-
las apie mano išdavystes, apie 
jo neva skleidžiamas vertybes 
suduš į šipulius, kai visuomenė 
pamatys, kokie žmonės neišken-
tė jo diktato ir buriasi įgyvendinti 
rinkėjams duotus pažadus be jo 
nurodinėjimų ir skaldymo“, -  
spaudos konferencijos išvakarė-
se „Anykštai“ sakė T.Tomilinas. 

... ir ant Vyriausybės

Tvirtindamas, jog nauja Seimo 
frakcija nėra  „Landsbergio pro-
jektas“, T.Tomilinas žėrė kritiką 
dabartinei šalies Vyriausybei: 
„Lietuvai reikia profesionalios 
opozicijos politinės frakcijos, 
turinčios stuburą ir galinčios at-
laikyti didžiulį krūvį, užgulusį 
šiandien valstybę ir žmogų. Priva-
lome nedelsiant nuimti nežmoniš-
ką naštą dėl nesibaigiančių krizių, 
suvaržymų, teisingumo stokos, 
skurdo. Dabartinė vyriausybė 
nesusitvarko, negirdi, neišmano 
ir nepriima mūsų patarimų, kaip 

Buvęs Vyriausybės vadovas Saulius Skvernelis taps naujos 
opozicinės frakcijos lyderiu.    BNS. Žygimanto GEdVILOS nuotr.

Konservatorius Sergejus Jovaiša mano, kad atskilusiems 
„valstiečiams“ integruotis į Seimo daugumą ir Vyriausybę 
būtų nenaudinga.          BNS. Juliaus Kalinsko nuotr.

valdyti migrantų krizę ir pande-
miją. Žmonių kasdieniai rūpesčiai 
iš viso dingo iš politikos, o juk 
Lietuvoje vis dar daugybė žmo-
nių, kurie negauna paskolos iš 
banko, ar tokių, kuriems per sun-
ku išlaikyti vaikus, susimokėti už 
komunalines paslaugas ir kuriems 
tenka palikti gimtinę. Deja, šiuo 
metu Valstiečių sąjungą siekiama 
paversti vieno žmogaus partija, 
kuri skleidžia neapykantą, skatina 
konfliktus. Tai tik didina naštą pa-
prastam žmogui. Turime tęsti tai, 
ką pradėjo buvusi Sauliaus Skver-
nelio vyriausybė: Lietuvai reikia 
profesionalios, išmanios politikos. 
Pirmas mūsų siūlymas bus visus 
pandemijos ribojimus patvirtinti 
Seime, jei visokie galimybių pasai 
nepereis Seimo filtro - jie turi būti 
nedelsiant atšaukti.“

Pasak Seimo nario, naujoji 
frakcija matys ir „rinkėjų inte-
resus, ir valdžios nesąmones, ir 
valstybės interesą“. 

Antanas Baura 
nepageidauja paremti 
Vyriausybės 

Trijų kadencijų Seimo narys, 
Seimo nario T.Tomilino padėjė-
jas Antanas Baura palaiko savo 
darbdavį, tačiau iki šiol yra Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjun-
gos narys. A.Baura neslepia, kad 
eis kartu su T.Tomilinu, bet, for-
malizuodamas sprendimą, kartu 
su kitais Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos Anykščių sky-
riaus nariais kreipėsi į partijos 
etikos komisiją prašydami įver-
tinti T.Tomilino pašalinimo iš 

partijos teisėtumą.  Iki vakar Eti-
kos komisijos atsakymo nebuvo 
sulaukta. 

Po Seimo frakcijos skilimo 
neaišku, kiek žmonių liks Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
Anykščių skyriuje. Didžioji dalis 
Anykščių „valstiečių“ eis paskui 
A.Baurą, o kiek žmonių liks sky-
riuje, pasak šio politiko, priklauso 
nuo situacijos partijos viršūnėse. 
„Jeigu būtų išėjęs tik vienas kitas 
žmogus - viena situacija, jeigu iš 
frakcijos pasitraukia visas būrys - 
kita“, - kalbėjo anykštėnas.

„Apie kokią rinkėjų išdavystę 
jūs kalbate? Iš frakcijos išeina 
kaip tik tie žmonės, kurie kūrė 
partijos programą - S.Skvernelis, 
T.Tomilinas, R.Baškienė, Linas 
Kukuraitis. Traukiasi kaip tik tie 
žmonės, kuriems aktuali partijos 
programa, o ne kažkokios insinu-
acijos“, - tikino anykštėnas. 

A.Baura tikino, kad jam su 
Laisvės partija ir liberalais yra 
ne pakeliui ir atskilusius „vals-
tiečius“ palaiko tikėdamas, kad 
jie bus konstruktyvi opozicija 
dabartinei šalies valdžiai. 

A. Baura sako, kad T.Tomilino 
pritarimo partnerystės įstatymo 
projektui nereikia sureikšminti. 
„Tuo balsavimu žmogus tiesiog 
pasiūlė diskusijas iš gatvės per-
kelti į Seimą“, - aiškino politikas.

„Valstiečių“ frakcijos skilimą  
trijų kadencijų Seimo narys paly-
gino su santykiais šeimoje. „Jei-
gu šeimoje nepavyksta sugyven-
ti, jeigu neieškoma kompromisų, 
belieka skirtis“, -  sakė a.Baura. 

Jau anksčiau iš partijos pasi-
traukė Anykščių rajono tarybos 

narys, UAB „Vaja farm“ direkto-
rius Dominykas Tutkus. Kartu su 
A.Baura iš partijos trauksis ir an-
troji T.Tomilino padėjėja, Anykš-
čių rajono tarybos narė Regina 
Patalauskienė. Rajono tarybos 
narys, ūkininkas Raimondas Bal-
sys taip pat eis su T.Tomilinu. 
„Visi laikysimės kartu. Manau, 
jog kritika T.Tomilinui buvo 
populizmas“, - „Anykštai“ sakė 
R.Balsys. 

Taigi, Anykščių rajono tarybo-
je Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos narių neliks - ketvirtasis 
pagal partijos sąrašą išrinktas as-
muo - verslininkas Vygantas Šli-
žys -  yra nepartinis.  

Sergejus Jovaiša:
„S.Skvernelis numatė 
kelis ėjimus“

Anykštėnas, Seimo narys, 
konservatorius  Sergejus Jovaiša 
„Anykštai“ sakė,  kad  dar neži-
nia,  ar „valstiečių“ skaldymasis 
jo partijai yra naudingas.  „Ar 
mums gerai - dar neaišku, bet 
kad „valstiečiams“ blogai, - fak-
tas“,  - sakė S.Jovaiša. 

Jis atmetė bet kokius S. Skver-
nelio komandos įsiliejimo į šalies 
valdymą variantus. „Logika sako, 
kad jis norėtų būti neutralus.  
Būtų „ne fasonas“ eiti į valdan-
čiąją daugumą. Jis nusižeminimų 
nepakęs“, - dėstė Seimo narys. Jo 
nuomone, S.Skvernelis taps nau-
jos opozicinės frakcijos seniūnu 
ir atidžiai stebės politinę „rinką“.  
„S.Skvernelis yra patyręs politi-
kas. Bus ne vienas, o keli žings-
niai. Strategija orientuota į ilges-
nį laikotarpį. S.Skvernelis stebės 
aplinką, ieškos naujų rėmėjų“, 
- aiškino S.Jovaiša.  

S.Skverneliui, regis, tiktų pro-
bleminės Vidaus reikalų ministe-
rijos ministro portfelis. „Tegul jis 
nesvajoja apie šį postą. Bet, ma-
nau, jis ir nesvajoja“, -  dėstė kon-
servatorius. Jis pridūrė, kad viena 
iš didesnių dabartinės valdančio-
sios daugumos ir S.Skvernelio 
komandos suartėjimo kliuvinių 
būtų kaip tik Deltuvos šiaurinėje 
apygardoje išrinktas Seimo narys 
T.Tomilinas. „Jo ir mūsų požiū-
riai smarkiai skiriasi. Jis - vos ne 
socialistas: iš tų, kas turi, reikia 
atimti ir visiems padalyti“, -  sakė 
S.Jovaiša.

Kam trukdo Petras Cvirka?
Nesu didelis specialistas, 

kad įvertinčiau, kam ir kur turi 
stovėti paminklai. Tačiau ini-
ciatyvos griauti Petro Cvirkos 
paminklą Vilniuje man atrodo, 
švelniai tariant, keistokos. 

Jau per trisdešimt metų esa-
me nepriklausomi ir, regis, 

laikas, kada kovojome su so-
vietiniais stabais, jau praėjo. 
Pasirodo - nieko panašaus, 
kažkas vis atsibunda ir randa 
kokį ne vietoje įamžintą prie-
šą.

Situacijos vertinimui trūks-
ta adekvatumo. Štai prestižinė 

Vilniaus gimnazija toliau te-
bevadinama Salomėjos Nėries 
vardu. Tikėtina, kad kam nors 
užklius ir šis pavadinimas. 
Kada nors. Gal apie 2040-uo-
sius... Taip, priešus inventori-
zuosime „eilės“ tvarka. 

Man pačiam asmeniškai juo-

kingiausios yra Kosmonautų 
gatvės. Ypač kaimuose, ku-
riuose tik keliasdešimt namų. 
Bet ant kosmonautų niekas 
nepyksta, o ir šlovės iš  tokio 
gatvės pavadinimo keitimo 
nepasieksi. Tai ir trūnija kai-
muose sovietinė autentika. O 
dėl P.Cvirkos paminklo galima 
padaryti šou. Tik kam tie šou, 

kurie neišvengiamai baigsis 
auditorijos švilpimu?..

juozas iš Kosmonautų gatvės.
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Rugsėjį atgyja brangios smulkmenos 
iš mokyklos laikų Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Kaskart, kai į duris pasibeldžia Rugsėjo 1-oji ir prasideda naujieji mokslo metai, neju-
čia į mokyklinius laikus bent trumpam sugrįžta kiekvienas. „Anykšta“ pakvietė žinomus 
anykštėnus pasukti laiko ratą atgal ir pasidalyti prisiminimais apie mokyklą, mokytojus ir 
bendraklasius.

Rugsėjo 1-oji – 
dviguba šventė

Muzikos pedagogė Irena 
Meldaikienė pasakojo, kad nuo 
vaikystės Rugsėjo 1-oji jai bū-
davo dviguba šventė.

„Sode, gėlių darželyje iš va-
karo visada suskindavau dvi 
astrų puokštes: vieną puokštę 
Rugsėjo 1-osios rytą nešdavau-
si į J.Biliūno mokyklą, kitą – į 
Muzikos mokyklą, tik popiet. 
Nors abi puokštės – iš to pa-
ties gėlyno, šios mokyklos man 
buvo du skirtingi pasauliai: kiti 
draugai, kiti mokytojai, kita 
aplinka, tačiau abu jie man 
buvo svarbūs ir derėjo tarpusa-
vy“, - pasakojo ji.

Muzikos mokykloje I. Mel-
daikienė sakė turėjusi mokyto-
jus, kurie jai buvo autoritetai.

„Muzikos mokykloje didžiuliu 
autoritetu man buvo mokytojas 
Vidmantas Gruodis, o jam išvy-
kus dėstyti į Klaipėdos fakulte-
tus, fortepijono pamokas man 
vedė mokytoja Dalia Vaičienė, 
sužavėjusi savo kantrybe ir per-
teikusi man meilę savo darbui“, 
- tęsė muzikos pedagogė.

Per pertraukas 
rengdavo fotosesijas

I.Meldaikienė mokėsi tuome-
tinėje Anykščių Jono Biliūno 
vidurinėje mokykloje.

„Mano pirmoji mokytoja 
buvo Julija Bitinienė: mažytė, 

O kaip smagu buvo per vasa-
ros praktiką, kai lankydavomės 
kaimuose ir piešdavome audė-
jų raštus: mūsų grupei tekdavo 
važiuoti į Šeimyniškėlių kaimą 
autobusu, taigi mes, mokiniai, 
autobusų stoty sulipdavom į 
autobusą, o mūsų praktikos 
vadovas – mokytojas Jonas 
Juknevičius – ant savo moto-
ciklo su lopšeliu iškilmingai 
lydėdavo tą autobusą iš pas-
kos. Buvom tokie klasiokai, 
kurie po pamokų – žiemą su 
slidėmis, vasarą su dviračiais 
– kartu traukdavom iki Puntu-
ko akmens, stovyklaudavom 

iki vakaro – kada ruošdavom 
pamokas, neprisimenu, ma-
tyt, tekdavo panaktinėti, bet 
kiek liko linksmų nuotraukų! 
Ir aš fotografavau, pradžioj su 
„Smena“, vėliau  fotoapara-
tu „Zenit“ (kainavo visą tėčio 
algą), tik, skirtingai nei kiti 
klasiokai, nelankiau būrelio 
(nors labai norėjau, bet jam ne-
belikdavo laiko – reikėjo daug 
groti po pamokų), buvau sava-
mokslė, pati išmokau ryškinti 
juostas ir daryti nuotraukas: 
ryškalai, fiksažas, džiovinimas 
– užburiantis procesas. 

Mokykloje pavasario pertrau-
kos tapdavo nesibaigiančiomis 
klasiokių fotosesijomis prie 
upelio. Aišku, manęs pačios 
mano nuotraukose nebūdavo, 
bet šį dalyką ištaisydavo foto-
grafuojantys klasiokai – patek-
davau į jų kadrą, todėl nuolat 
keisdavomės pačių darytomis 
nuotraukomis, o kitiems tiesiog 
išdalydavome. 

Dabar, kai praėjo daugybė 
metų, klasės susitikimuose tapo 
tradicija peržiūrėti šias mūsų 
neprofesionalias mokyklines 
nuotraukas: žiūrėdamas, grįžti į 
tą laiką, prisimeni to meto juo-
kelius, uniformas, brangias mo-
kyklines smulkmenas bei pilnas 
jaudulio Rugsėjo pirmąsias“, - 
prisiminimais apie mokyklinius 
laikus dalijosi I.Meldaikienė.

Mokyklos bibliotekoje 
perskaitė visas knygas

Anykščių Antano Baranausko 
ir Antano Vienuolio - Žukaus-
ko memorialinio muziejaus 
kuratorius, Anykščių miesto 
Pušyno seniūnaitijos seniūnai-
tis Tautvydas Kontrimavičius 
prisipažino, kad jam, išgirdus 
„Anykštos“ kvietimą prisimin-

ti mokyklinius laikus, iškart 
labiau parūpo prisiminti ne tą 
mokyklą, kurią prieš 39 metus 
baigė ( tai buvo Anykščių An-
tano Vienuolio vidurinė mo-
kykla, red.pastaba), o tą, kurią 
prisiminti lieka vis mažiau kam  
- Levaniškių pradinę, kurią lan-
kė 1971–1974 metais. 

„Iki šiol nepamiršiu vaiz-
delio, kaip prasidėjo pirmasis 
mano rugsėjis. Klasė jungtinė 
– mes, keturi pirmokai, ir apie 
dešimt dičkių - jie gi jau trečio-
kai. Mokytoja Živilė Riškienė 
į klasę kasdien ateina ne viena 
- atsiveža vaikišką vežimėlį, 
kuriame kniuksi jos mažiau-
sioji dukrytė, gimusi tos pačios 
vasaros pradžioje. Todėl pamo-
koje dalyvauja ir mokytojos dė-
mesiu dalijasi ne tik trečiokai ir 
pirmokai, bet ir mažoji Sonata. 

Kai baigsiu pirmą klasę, būsiu 
gavęs mokytojos man įskiepytą 
pravardę – „Saldainių dėdė“, 
mat  kartkartėmis Sonatai at-
nešdavau kokį saldainį ir ban-
dydavau patraukti jos dėmesį.

Mūsų mokytoja tuo metu buvo 
ne tik Sonatos mama, bet dar ir 
Traupio aštuonmetės mokyklos 
prancūzų kalbos mokytoja. To-
dėl dvi dienas per savaitę ji atei-
davo į Levaniškių mokyklą tik 
po pietų, kai baigdavo pamokas 
Traupyje. Tai buvo savitas pri-
valumas - dvi dienas per savaitę 
visus trejus pirmuosius mokslo 
metus galėjau rytais keltis tada, 
kada tik noriu, nes į mokyklą 
susiruošdavau apie vidurdienį. 
Ir niekada nežinodavome, kada 
prasidės pamokos, nes moky-
toja atsirasdavo tik tada, kai ją 
kas nors keletą kilometrų pavė-
žėdavo.

Muzikos mokytoja Irena Meldaikienė mokykliniais laikais 1979 metai ir dabar. 

Muziejininkas, žurnalistas Tautvydas Kontrimavičius dabar ir mokykliniais laikais. 

iš pažiūros trapi moteris, tačiau 
puikiai susitvarkydavo su mu-
mis, 36-iais pradinukais. Pasku-
tinėse klasėse mano auklėtoja  
buvo Rima Lesnikauskienė – 
puiki organizatorė, sugebėdavo 
išjudinti net paskutinį apsnūdė-
lį – visi mes mokyklos vaka-
rėliuose šokdavom ir atsidavę 
vaidindavom. Sakoma, kad kai 
žaviesi mokytoju, tai patinka ir 
jo mokomas dalykas, gal todėl 
labai mėgau matematiką, ku-
rios įdomiai mokė tuometinė 
direktoriaus pavaduotoja ugdy-
mui Liucija Pavilanskienė; taip 
pat būdavo linksma anglų kal-
bos pamokose su mokytoja Sta-
se Bražėniene: ir žaisdavom, 
ir dainuodavom; mane žavėjo 
fizikės Janinos Petrošienės ir 
lituanistės Angelės Avižienės 
žmogiškosios savybės, jų pa-
prastumas ir empatija bei savi-
tas, net, sakyčiau, iškilmingas 
lotynų kalbos mokymasis Onu-
tės Jakimavičienės pamokose – 
visa klasė traukdavom studentų 
himną „Gaudeamus igitur“ ir 
dėl to labai džiaugiuosi, nes 
kai Muzikos akademijoje vieną 
Rugsėjo 1-ąją vargonais jį už-
grojo, tik nedaugelis temokėjo 
pritarti. Dar smagu būdavo, kai 
mane su kuria kita dainuojančia 
klasioke muzikos mokytojas 
Pranas Dūmanas išprašydavo iš 
kitų mokytojų pamokų, kai rei-
kėdavo pasiruošti kokiam nors 
mokyklos skubiam koncertui 
(akompanuodavau pianinu). 
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AVINAS. Šiandien gali nu-
tikti kažkas tokio, kas pakeis 
jūsų planus visai savaitei. Taip 
pat gali tekti gerokai pasirūpinti 
dėl būsimosios karjeros, reputa-
cijos ar įvaizdžio. Fizinė veikla 
savaitgalį būtų labai naudinga. 
Sekmadienį pasistenkite nieko 
neteisti ir nesmerkti.

JAUTIS. Pasistenkite, kad 
bloga nuotaika ar šiaip emocijos 
savaitės pradžioje neatsilieptų 
darbo reikalams. Susierzinimas 
praeis, o klaidas teks taisyti il-
gai. Savaitės viduryje nesigin-
čykite dėl akivaizdžių dalykų. 
Penktadienis ir šeštadienis - la-
bai tinkamos dienos ką nors pa-
tobulinti namų ūkyje.

DVYNIAI. Pirmosiomis sa-

vaitės dienomis jausitės saugiai 
ir užtikrintai. Savaitės viduryje 
gausite specialią užduotį, su ku-
ria nesunkiai susidorosite. Aps-
kritai iki pat savaitės pabaigos 
jausitės laimingas žmogus.

VĖŽYS. Pirmomis savaitės 
dienomis jūsų reputacija vers-
le ar tarnyboje gali kiek sušlu-
buoti. Atgaivą turėtumėt rasti 
asmeniniuose santykiuose. Jei 
sugebėsite bent trumpam pa-
miršti savo problemas ir atsi-
palaiduoti, savaitgalio viešnagė 
pas gimines bus puiki.

LIŪTAS. Tiesą sakant, šią 
savaitę vargu ar galėsite daryti 
bent kiek esmingesnės įtakos 
tam, kas vyksta aplink jus. Ne-
siremkite tik savo paties nuo-
jauta. Protingiausia būtų šiuo 
metu gerai išsiaiškinti padėtį ir 
klausyti protingų patarimų.

MERGELĖ. Sutriksite su-
vokęs, kad visi bando išsisukti 
ir nevykdyti ankstesnio susita-
rimo. Jūsų šeimynykščiai tie-
siog dar nesuvokia jūsų siekių 
svarbos ir būtinumo. Apskritai 
savaitė pilna stresų ir konfliktų. 
Savaitgalį geriausiai pailsėtu-
mėte vienas ar bent jau kuo ma-
žesnėje kompanijoje.

SVARSTYKLĖS. Buvote įti-
kinėjamas, kad viskas gerai, to-
dėl tokia opozicija jūsų siekiams 
savaitės viduryje jums yra neti-
kėta. Dėl to patirtas stresas netgi 
gali turėti įtakos jūsų sveikatos 
būklei. Gal jus paguostų žinia, 
kad galų gale viskas baigsis ge-
rai? Bet kuriuo atveju, nesku-
bėkite vardan šventos ramybės 
aukoti savo interesų.

SKORPIONAS. Šią savaitę 
gali tekti priimti tokių sprendi-

mų, kokių jums visai nesinorėtų. 
Jums atrodys, kad tik jūs vienas 
žinote, kaip protingiausia būtų 
pasielgti. Bet kokį patarimą pri-
imsite kaip asmeninį įžeidimą. 
Tai tikrai nėra protinga. Kartais 
visai nelauktai galima išgirsti vi-
siškai naują ir vertingą požiūrį.

ŠAULYS. Laukia emocinga 
savaitė, pilna įdomios veiklos 
ir jaudinančių pasikeitimų. Ne 
visi jie galų gale bus teigiami, 
ypač savaitės viduryje. Galimas 
kilimas karjeros laiptais. Asme-
niniame gyvenime tikriausiai 
niekas nesikeis, bet tai juk nėra 
blogai?

OŽIARAGIS. Visi malonūs 
dalykai kažkuomet baigiasi. 
Šią savaitę jums tai teks pajusti 
savo kailiu. Protingiausia šiuo 
metu būtų nuolankiai pasiduo-
ti likimui, nes jokia kova ne-

pakeis situacijos. Jei bus labai 
sunku, tiesiog pastaukite vilku, 
gal palengvės.

VANDENIS. Jei pirmoje 
savaitės pusėje sugebėsite par-
eigą suderinti su malonumu, 
nušausite du zuikius vienu šū-
viu. Trečiadienį ir ketvirtadienį 
pasistenkite nepulti į depre-
siją vien dėl to, kad kai kurie 
žmonės nesilaiko savo pažadų. 
Labiau pasikliaukite savo jėgo-
mis. Sekmadienį pasirūpinkite 
savo išvaizda. 

ŽUVYS. Savaitė nebus pa-
lanki protiniam darbui. Ko be-
siimsite, viskas eisis vangiai, 
vėluosite darbus atiduoti arba 
privelsite juose klaidų. Geriau-
sia šiuo metu jums būtų išvykti 
į komandiruotę arba atsipalai-
duoti sportuojant ar užsiimant 
kokia kitokia fizine veikla.

17.30 val. Filmas „Liza, 
namo“

https://youtu.be/jC9_ullJU-
zs

Operatorės Kristinos Serei-
kaitės retrospektyva. Režisie-
rė: Oksana Buraja. Operatorė: 
Kristina Sereikaitė. Prodiuse-
rė: Uljana Kim (Studio Uljana 
Kim, Acuba Film)

Lietuva, Estija | 2012 | 27 
min. | N-13

Vaiko siela nenori taikstytis 
su supančia aplinka. Filmo kū-
rėjai mėgino užfiksuoti vaiko 
ir suaugusiųjų pasaulių atotrū-
kį mažos mergaitės Lizos šei-
moje. Pavyko užfiksuoti dalį 

nuolatinių konfliktų, kylančių 
dėl Lizos pabėgimų iš namų. 
Kodėl tu nuolat pabėgi? Ko 
tau trūksta? – šiuos klausi-
mus mergaitė girdi nepaliau-
jamai. Bet kaip paaiškinti tai, 
kas aišku tik jos sielai – ne-
apsakomai trapiai vaikiško 
pasaulio būtyje? Pasaulyje, 
supamame grubios ir brutalios 
realybės… Kiek ilgai vaikas 
dar pajėgs priešintis aplinkai 
ir išsaugoti savo svajonę?

Filmas „Pietūs Lipovkėje“
https://youtu.be/DywEAO-

Oi4pg
Režisierius: Linas Mikuta. 

Operatorė: Kristina Sereikai-
tė. Prodiuserė: Jurga Gluski-
nienė (Monoklis).

Lietuva | 2013 | 29 min. | 
N-13

Kiekvieną dieną nuo 13 iki 
16 valandos prie seno pastato 
Liepkalnio gatvėje Vilniuje 
praeiviai mato besibūriuojan-
čius įvairaus amžiaus žmones. 
Dauguma jų – iš visuomenės 
paribio. Jie neturi nei visuo-
meninio statuso, nei pragy-
venimo šaltinio, neretai – net 
stogo virš galvos. Jų gyvenimo 
tikslas – karšto maisto lėkštė, 
tačiau ne vien. Laukimas, kol 
atsivers valgyklos durys, – tai 

metas, kai šie žmonės gali išsi-
pasakoti ir išklausyti vieni ki-
tus neraudonuodami iš gėdos, 
kai gali būti silpni, jautrūs ir 
nesibaimindami įžeidimo ar 

pasmerkimo. Visi jie – prara-
dę socialinę „odą“, o su ja ir 
asmeninės erdvės zoną.

Dalyvauja operatorė Kristi-
na Sereikaitė

XII-ojo dokumentinių filmų festivalis ADOX programa rugsėjo 9 dienai

(Kalba netaisyta – red. past.)
„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė por-

talo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime 
skaitytojus portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktu-
aliomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime 
šių diskusijų apžvalgas. 

savaitgalio diskusija Ar reikia taupyti gatvių apšvietimo sąskaita?
Prasidėjo ruduo, vakarai tampa vis tamsesni… Tad šį sa-

vaitgalį kviečiame padiskutuoti apie Anykščių miesto bei 
rajono miestelių bei kaimų gatvių apšvietimą. Kaip manote, 
ar reikia taupyti gatvių apšvietimo sąskaita? Kurios gatvės 
turėtų būti apšviestos geriau?

Gyventojas: „Kaip supran-
tame, dauguma miesto ir savi-
valdybės teritorijoje esančių 
gatvių priklauso savivaldybei 
ir gatvių apšvietimas yra vie-
na iš savivaldybės teikiamų 
viešųjų paslaugų. Kadangi 
dabartinė savivaldybės admi-
nistracija siekia teikti gyven-
tojams ir verslui, kuris tie-
siogiai susijęs su viešosiomis 
paslaugomis, tik koybiškas 
paslaugas pagal ISO kokybės 
valdymo sitemą, tai peršasi iš-
vada, kad neapšviestos gatvės 
negali būti vertinamos kaip 
paslaugos kokybės rodiklis.

Savivaldybės kokybės poli-
tika sako:

„Strategija ir planavimas. 
Renkama informacija apie 

esamus ir būsimus suintere-
suotųjų šalių poreikius, nu-
matomas poveikis ir veiklos 
rezultatai, surenkama pati-
kima informacija apie visų 
suinteresuotųjų šalių požiūrį, 
kritiškai stebimas strategijos 
ir planavimo įgyvendinimas, 
laiku atnaujinamos technolo-
gijos, diegiamos ir taikomos 
naujovės, padedančios kurti 
naujas, tobulesnes paslaugas 
gyventojams.“

Teisybė: „ir sodiečiams, ir 
miestelėnams būtų saugiau ir 
važiuoti, ir eiti gatvėmis tam-
siuoju metų laiku, jeigu jos 
būtų apšviestos. Tikrai, Tams-
ta sodieti, esate teisus, kad 
taupyti reikia ne šių išlaidų 

sąskaitaita, o gal mažiau iš-
leidžiant savivaldybės perka-
moms teisininkų paslaugoms 
ar dalyvavimo teismuose išlai-
doms dėl netinakamai priimtų 
sprendimų ir kylančių teismi-
nių ginčų, kurių pasekmėje dar 
ir priteisiamos kompensacijos 
iš savivaldybės sąskaitos, o 
ne iš tuos neteisingus spren-
dimus priėmusių atsakingų 
asmenų.“

Svedasu Jadze: „Jak savi-
valdybė nupirktų ir Svėdasam 
bent 10 šviečiančių mėnulių, 
tai gal ir neberaiktų gatvių lik-
tarnų žibint net ir iki 9 vakaro. 
Egi mūsų seniūnas susrūpi-
nys, kurioj vietoj miestely per 
tumsu. Taigi tegul sušaukia 
žmones pasitariman unt Bui-
vydaitės aikštės ir sužinos, ko 
dar iki šiol nežino. Tik tegul 
košės su spirgais išverda, tai 
suveis daugiau norinčių pasa-
kyt, kur tumsu būna.“

Laičiai: „Prie Tubio pail-
gino apšvietimo laiką mieste. 
Nuo tada šviečia iki 00.00, o 
pagrindinės dar ilgiau. Prie 
Obelevičiaus pailgino kaimų 
apšvietimo terminą. Dabar 
įjungia per laiko persukinėji-
mą, anksčiau jungdavo prieš 
pat Vėlines.

Pagal tokią tvarką prie Žio-
gelio ką nors pakeis… Nors 
kai atsimename KGB KAPI-
TONO laikus, tai buvo visiš-
kas košmaras.“

Anykštėnas: „savivaldy-
bė, įsirengusi ant savo pas-
tato stogo saulės elektrinę, 
sutaupys lėšų savo kabinėtų 
apšvietimui ir už sutaupytaus 
pinigus įjungs gatvių apšvieti-
mo lempas 30 min. ilgesniam 

laikui, o jeigu už išduotus lei-
dimus vėjo jėgainių statyto-
jams ir už tai gautus pinigus 
į rajono biudžetą įjungs ir 
sodiečių gyvenviečių apšvie-
timą, tai Anykščių rajonas 
pasieks Skandinavijos lygį, 
kur ir miškuose esantys keliai 
apšviesti.“

Gyventoja miesto: „Na, 
jausmas, kad Anykščių mies-
telis gyvena komendanto va-
landoje.Visi 23:00 miegoti, 
6:30 prabundam. O dar turistų 
nori turėti su tokiomis tam-
siomis gatvėmis.Visko būna,  
kad ir vėliau grįžti namo. 
Tamsu kaip viduramžiais. Tai 
kam tuos naujus apšvietimo 
žibintus kad ir Šaltupio gatvė-
je sumontavo?Vienur taupo, 
kitur švaisto. Liūdna .“



  
SKELBIMAI

perka

Jei norite ką nors pado-
vanoti, toks skelbimas 
„Anykštoje“ Jums nieko 

nekainuos. 

Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, 

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

įvairūs

siūlo darbą

Teleloto. Žaidimas nr. 1326 Žaidimo data: 2021-09-05 Skaičiai: 51 66 60 61 54 41 14 29 69 13 15 44 68 38 39 
01 22 55 45 10 53 35 52 47 26 75 27 36 11 67 70 65 19 20 56 50 40 31 48 24 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 04 
03 32 46 71 17 05 49 62 12 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 
27364.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 30.00€ 359 Užbraukus eilutę 3.00€ 10693 Užbraukus keturis kampus 4.00€ 
9396 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0079583 Automobilis Renault Captur 0006746 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0007274 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0007393 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0006811 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0007489 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002925 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002842 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0002769 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002754 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0006762 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0006829 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0007088 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002848 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0002871 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002818 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0004477 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0002711 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002696 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002881 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0004556 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002702 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0007307 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0006929 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0007017 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0006838 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0002876 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0020786 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0007265 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0007285 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002642 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0004591 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0006732 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0007471 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0007059 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0002759 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002799 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0006820 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0002735 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0007376 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0007119 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0002896 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0004505 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002901 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0004531 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0006940 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0021939 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0002938 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002670 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0007004 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0002912 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0006802 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002765 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0007435 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0006776 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0007406 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0004484 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0006912 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0007073 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0002723 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002748 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002776 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0007336 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0007449 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002805 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0002742 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0004584 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002857 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0018696 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0006951 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0004561 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0002830 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0007030 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0007480 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0004576 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0004517 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0017910 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0007421 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0004545 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0007364 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0004540 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0004512 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002865 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0002785 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002812 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0006969 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0006790 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002918 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002836 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0004568 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0004551 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002659 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0002630 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002679 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0019602 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0002792 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0021969 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0020985 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0019097 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0002824 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0004498 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
001*206 Pakvietimas į TV studiją 029*106 Pakvietimas į TV studiją 020*982 Pakvietimas į TV studiją.

UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vanden-
tiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) statybos darbus, 

ieško:
Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200 Eur/mėn. • 
į rankas;
Brigadininkų. Atlyginimas nuo 1300 Eur/mėn. į rankas;• 
Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėjis tiesi-• 
mas). Atlyginimas: 1500 – 2500 Eur/mėn. į rankas.

Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui 
į darbą. Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontak-
tais darbo dienomis: I-V: mob. tel. (8-691) 86121, info@gensera.lt

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.

Automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

Kita

Šiaudus ritiniais, ne mažiau 
200 vnt. Pasiima. 

Tel. (8-600) 11708.

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.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Dengia stogus, stato naujus, re-
montuoja senus pastatus. Stato  
terasas. Visi skardinimo  darbai. 
Pasirūpina medžiagomis. 

Tel. (8-690) 89505.  

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

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.

Gyvuliai

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. 

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

Ieško mūrininko sutvar-
kyti kaminą. Sodyba šalia 
Skiemonių.

Tel.: (8-622) 35960, 
(8-383) 5-81-25.

Reikalingi metalistai - staty-
bininkai, plieninių vamzdynų 
demontavimo ir jų išvežimo 
boilerinės pastate, Anykščių 
mieste, darbams atlikti.

Tel. (8-614) 17017, Juozas.

Betonuotojams - grindų, sie-
nų, kolonų, perdangų betona-
vimo darbams Anykščiuose. 

Tel. (8-650) 63916.

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

Kaminų, krosnių, pečių, orta-
kių valymas ir smulkūs remon-
to darbai.

Tel. (8-677) 66350.

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

Tel. (8-656) 24531. 

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

Kita

Miežius, kviečius, žirnius, ku-
kurūzus, miltus, daugiamečių 
žolių sėklas. Pristato į vietą.

Tel. (8-682) 36692, Vytautas.

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

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

dovanoja
2-3 mėn, žaismingus, tvarkin-

gus kačiukus.
Tel. (8-672) 58965.

Nuversto medinio namo me-
dieną (patiems išsivežti).

Tel. (8-600) 83275.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis 

progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

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

Tel. (8-381) 59458.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas 2200 egz.     Užs. Nr. 4027
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 

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

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46, 
mob. (8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė,
Daiva Goštautaitė - Oškeliūnienė,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Dalia Andriuškevičienė.
Projektų vadovė Monika Leonavičienė, mob. (8-686) 33036.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Vyr. redaktorė

savivarčiais 
sunkvežimiais 

pigiai teikia 
paslaugas 

juridiniams ir priva-
tiems asmenims.

Tel. (8-650) 75312.
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anekdotas

oras

+11

+16

mėnulis
rugsėjo 7 d. - 11 d. - jaunatis.

Adrijonas, Marija, 
Liaugaudas, Daumantė, 
Klementina.

Klodoaldas, Regina, Bartas, 
Bartė, Palmira, Klodas, 
Palmyra, Pulcherija, Falmira.

šiandien

rugsėjo 8 d.

vardadieniai

rugsėjo 9 d.
Serapina, Sergijus, Argintas, 
Ramutė, Sonata.

rugsėjo 10 d.
Dionyzas, Konstancija,
Mikalojus, Salvijus, Kostė, 
Tautgirdas, Girmintė.

Civilinės metrikacijos biuro 
darbuotojas:

- Vedybos į vyro gyvenimą 
įneša muzikos...

Nuotakos tėvas sumurma:
- Taip. Tada išmoksti groti 

antruoju smuiku.

***
Jonukas klausia Petriuko:
- Ką gavai dovanų per gimta-

dienį?
- Matai tą žalią „mersą“?
- Šitą?! Nieko sau...!
- Tai va, aš gavau lygiai to-

kios pačios spalvos kepurę.

***
Piratų laivo šturmanas šau-

kia:
- Du priešo laivai atplaukia!
Kapitonas šaukia atgal:
- Paduok mano raudonus 

marškinėlius!
Šturmanas klausia:
- Kapitone, kodėl mūšio metu 

dėvite raudonus marškinėlius?
Kapitonas atsako:
- Jei mūšio metu būsiu sužeis-

tas, niekas nepamatys kraujo ir 
kovos toliau.

Po savaitės šturmanas šau-
kia:

- Atplaukia 25 priešų laivai!
Kapitonas šaukia atgal:
- Paduok man rudas kelnes!

***
Jei manai, kad valdžiai ant ta-

vęs nusispjaut, pabandyk nors 
kartą nesumokėti mokesčių.

Rugsėjį atgyja brangios smulkmenos 
iš mokyklos laikų

 (Atkelta iš 5 psl.)

Todėl dažniausiai tokios die-
nos prasidėdavo ne pagal tvar-
karaštį, o nuo savarankiškos 
fizinio lavinimo pamokos, kuri 
užtrukdavo tol, kol sulaukdavo-
me mokytojos.

Per trejus metus Levaniškių 
pradinėje mokykloje perskai-
čiau visas knygas, kokios tik 
buvo mokyklos „bibliotekoje“ 
- bene trijose mokytojų kamba-
rio lentynose. Pritrūkęs skaity-
mo, išėjau į gretimą mokyklos 
patalpą, kur buvo įsikūrusi kai-
mo biblioteka. Tenai, kur pradi-
nukai dar buvo nelaukiami, jau 
atradau, ką galėčiau su malo-
numu perskaityti. Mokytoja tai 
pastebėjo ir buvo patenkinta. 
Užtat iki šiol saugau labai mielą 
savo pirmosios mokytojos Ži-
vilės Riškienės dovaną - baigus 
trečią klasę, ji man padovanojo 
„Zenito“ serijoje išleistą brolių 
Arkadijaus ir Boriso Strugac-
kių fantastinę apysaką „Vidur-
dienis, XXII amžius“. Įžvelgė, 
kad tai galės tapti mano mėgs-
tamiausia knyga. Be to, supra-

to, kad ne viską turiu gauti čia 
ir dabar - įrašą knygoje padarė 
esperanto kalba, kad gyvenime 
aš jos pramokčiau ir jos užra-
šytą palinkėjimą kada nors per-
skaityčiau...

Kaskart Traupio kapinėse 
stabteldamas prie savo pirmo-
sios mokytojos kapo, jaučiuosi 
dėkingas ne už elementarias 
mokyklines žinias, o už sufor-
muotus pirmuosius pasaulėžiū-
ros principus, subtiliai parody-
tas siektinas vertybes. Žinau, 
kad niekad už tai nepadėkojau, 
kol mokytoja dar buvo gyva, 
bet taip juk visiems būna - lieka 
tik prisiminti, ko nespėjai savo 
laiku padaryti“,- prisiminimais 
dalijosi T.Kontrimavičius.

Įsikūnijo į atlikėją 
Nelę Paltinienę...

Anykščių kultūros centro 
Burbiškio padalinio vadovas, 
taip pat Viešintų padalinio meno 
vadovas Robertas Raišelis baigė 
tuometinę Viešintų vidurinę mo-
kyklą - tai nutiko 1997 metais. 

„Kadangi mokykla buvo ne-

Anykščių kultūros centro Burbiškio padalinio vadovas, taip pat Viešintų padalinio meno 
vadovas Robertas Raišelis baigė tuometinę Viešintų vidurinę mokyklą. 

Archyvinė Roberto Raišelio nuotrauka.

didelė, išliko prisiminimai apie 
nuoširdų ir asmenišką bendravi-
mą su mokytojais ir kitais moky-
klos mokiniais. Mokykloje buvo 
nemaža kai kurių dalykų moky-
tojų kaita, taigi teko susipažinti 
su tikrai nemažu būriu mokyto-
jų. Gavau daug įvairių patirčių 
ir vertingų patarimų, kurie pra-
verčia iki šiol. Ir dabar dažnai 
tenka įvairiose srityse bendrauti 

su buvusiais savo mokytojais, o 
su buvusiu muzikos mokytoju 
Gintautu Eimanavičiumi dabar 
esame kolegos. Linksmiausi 
prisiminimai turbūt ne iš pa-
mokų, o iš pertraukų, mokyklos 
švenčių, diskotekų. Buvau akty-
vus ir truputį išdykęs mokinys. 
Beje, baigiau dar ir tuometinę 
Anykščių muzikos mokyklą. Iki 
šiol esu dėkingas savo akordeo-
no specialybės mokytojai Ritai 
Uturytei už kantrybę ir nuošir-
dumą. Taigi, sveikinu visus su 
Mokslo ir žinių diena!“ - kalbėjo 
R.Raišelis.

Paprašytas papasakoti vieną 
smagiausių nutikimų iš moky-
klinių laikų, R.Raišelis pasida-
lijo šia istorija.

„Mokykloje vykdavo „Bež-
džioniukų diskoteka“. Tai toks 
smagus renginys, kai dalyviai 
persirengia žinomais atlikė-
jais ir stengiasi būti kuo labiau 
panašūs į juos. Buvau aštun-
tokas ir man šovė mintis tapti 
Nele Paltiniene. Pasidabinau 
mamos suknele ir bateliais, iš 
kažkur gavau peruką. Dvylik-
tokė sesuo Aurelija pasirūpino 
makiažu ir kadangi pati vedė 
renginį, pristatė tik atlikėją, o 
mano vardo ir pavardės nepa-
sakė. Manęs nepažino ne tik 
mokytojai ir kitų klasių moki-
niai, bet netgi ir bendraklasiai. 
Kitą dieną gavau klausimų iš 
mokytojų ir klasės draugų, ko-
dėl nedalyvavau šventėje. Visi 
smagiai juokėsi, kai sužinojo, 
kas buvo toji N. Paltinienė“, - 
juokėsi R.Raišelis.

Robertas Raišelis iš mokyklos laikų prisimena nuoširdų ir 
asmenišką bendravimą su mokytojais ir mokiniais.

ŽINOK DAUGIAU NEGU KAIMYNAS!


