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AKCIJA!
UAB „Vitgera“ specializuota par-

duotuvė, prekiaujanti laminuota grin-
dų danga, akmens masės sienų-grindų plytelėmis, lauko-vidaus durimis, 
siūlo jums patrauklias kainas!

Grindų danga – nuo 4,79 Eur/m²; 
vidaus durys – 130 Eur/kompl.; 

plytelės – nuo 3,90 Eur/m².
Koklių kompletas su pristatymu - 670 Eur. 

Plytelių salonas – Vaižganto g. 4A, Utena. 
Grindų dangos/durys –Šaltinių g. 11, Utena. 
Tel. (8- 699) 79377; FB – vitgeravitgera; www.vitgera.lt

Po gyventojos skundo iš miesto išvežta 
per 6 tonos senų padangų Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Iš Anykščių miesto Kalno gatvės komunalininkai praėju-
sią savaitę išvežė per 6 tonas panaudotų automobilinių pa-
dangų. Kalnas padangų šioje vietoje, pro kurią kelias veda 
turistų lankomo Kalitos kalno link, galėjo riogsoti dar ilgą 
laiką, jei netvarka nebūtų susirūpinusi šalimais gyvenanti 
anykštėnė. 

Po to, kai apie problemą ji papasakojo „Anykštai“, šiukš-
lynas pradėtas tvarkyti nedelsiant.

Lapkričio 9 dieną į redakciją 
paskambinusi neprisistačiusi 
moteris skundėsi dėl Anykščiuo-
se, Kalno gatvėje, jau nuo rugsė-
jo vidurio sukrautų atliekų.

„Baisus gaisras gali būti. Kal-

no gatvėje, ten, kur yra Ramy-
bės garažai, ties 15-tu numeriu 
pažymėtu namu, ant šaligatvio, 
sukrautas kalnas 20×20 m pa-
dangų, šiukšlių. Jeigu ten kas 
padegtų, būtų baisiau negu 

Alytuje. Nes čia gyvenamieji 
namai aplinkui.Čia baisu. Žmo-
nės važiuoja į slidinėjimo trasą, 
šaligatvių nebėra, čia nelaimė 
gali būti. Kadangi atliekos su-
dėtos ant šaligatvio, reikia eiti 
važiuojamąja kelio dalimi. Vie-
nas dalykas – dabar tamsu, o 
dar visokie pijokai laksto. Čia 
tik uždegti reikia, būtų baisu. 
Dabar yra lapkritis, o tos atlie-
kos stovi nuo rugsėjo vidurio“, 
– skundėsi moteris.

Anykštėnė sakė, kad apie šią 
problemą bandė pranešti pa-
čiam Anykščių rajono merui, 
aplinkosaugininkams, komuna-
lininkams, tačiau nė su vienais 
jai esą susisiekti nepavyko.

„Anykšta“ dėl Kalno gatvėje 
išdygusio šiukšlyno susisiekė su 
Anykščių rajono savivaldybės 
Bendrojo ir ūkio skyriaus vyriau-
siąja specialiste Regina Tauginie-
ne, atsakinga už viešąją tvarką. 

Savivaldybės specialistė lap-
kričio 11 dieną informavo, kad 
šiukšlyną likviduoti pažadėjo ko-
munalininkai, nuvykusi į vietą ji 
pasakojo, kad darbai jau vyksta.

Pasak Bendrojo ir ūkio sky-
riaus vyriausiosios specialistės 
R. Tauginienės, atsakingos už 

viešąją tvarką, padangų ir au-
tomobilių dalių šiukšlynas Kal-
no gatvėje atsirado po to, kai 
rugsėjo pabaigoje gyventojams 
buvo pranešta, kad nemokamai 
bus išvežamos stambiagabaritės 
atliekos. 

Anykščių rajono savivaldybės 
išplatintame pranešime buvo 
nurodoma, kad gyventojai dėl 
stambiagabaričių atliekų išve-
žimo turi iš anksto registruotis 
nurodytais telefonais.

„Tyrimo nepradėsime, nes 
gyventojai padangas ir kitas 
atliekas sukrovė toje vietoje, iki 
galo neišsiaiškinę esamos tvar-
kos. Mes informuosime garažų 
savininkus, jei jie kitą kartą 
kažką panašaus darys, kad jie iš 
anksto informuotų komuna-
lininkus dėl stambiagabaričių 
atliekų išvežimo“, - sakė ji.

Primename skaitytojams, 
kad, iškilus vienokioms ar ki-
tokioms problemoms dėl vie-
šosios tvarkos, visuomet galite 
apie tai pranešti redakcijai. Ne 
vienas pavyzdys jau parodė, 
kad panašios problemos, jas 
paviešinus spaudoje, išspren-
džiamos kur kas efektyviau ir 
greičiau.

„Anykštos“ redakcijoje laikraštį „Anykšta“ ir žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“ galite užprenumeruoti savo arti-
miesiems, kaimynams, draugams. Tai puiki dovana Kalėdų 
proga!

Padovanok savo artimajam „Anykštos“ ir „Aukštai-
tiško formato“ prenumeratą, ir jis Jus atsimins visus 
metus. 

Šventinio dizaino dovanų kuponą galite užsakyti: elektro-
niniu paštu reklama@anyksta.lt ir telefonais (8-381) 5-94-58 
arba (8-686) 33036.

Nors garažų kvartalas ir apgriuvęs, tačiau padangos dar 
labiau bjaurojo bendrą vaizdą.

Spektaklis. Šiandien, lapkri-
čio 16 dieną, 18 val. Anykščių 
kultūros centre vyks muzikinis 
spektaklis operečių motyvais 
„Išsipildžiusios svajonės isto-
rija“. Bilietais prekiauja Kultū-
ros centro kasa ir bilietai.lt.

Konkursas. Lapkričio 15 
dieną, pirmadienį, Anykščių 
rajono savivaldybėje įvyko 
konkursas, kuriame  išrinktas 
Anykščių seniūnijos seniūno 
pavaduotojas. Konkurso komi-
sijos darbe dalyvavusi Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktorės pavaduotoja 
Veneta Veršulytė informavo, 
kad konkurse dalyvavo penki 
asmenys. Konkurso laimėtojo 
pavardė bus paviešinta po visų 
būtinų atlikti procedūrų.

Forumas. Šį  ketvirtadienį 
Anykščių menų inkubatoriuje 
– menų studijoje vyko Lietuvos 
nacionalinės Martyno Maž-
vydo bibliotekos organizuotas 
Utenos apskrities kultūros ir 
švietimo bendruomenei skirtas 
forumas „Kultūra atrakina“. 

Atostogos. Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius lap-
kričio 17 – 18 dienomis atosto-
gaus, skelbia Anykščių rajono 
savivaldybė.

Pomėgis. Anykštėnas tauto-
dailininkas Kazimieras Tamo-
šiūnas Anykščių Liudvikos ir 
Stanislovo Didžiulių viešojoje  
bibliotekoje eksponuoja savo 
tapybos ir semigrafijos darbus. 
Praėjusią savaitę autorius pa-
pasakojo  apie savo  pomėgį 
dailei ir retą rankdarbių rūšį – 
semigrafiją. Semigrafija -  tai 
siuvinėjimas adata ir siūlu  po-
pieriuje.

Negali paaiškinti, 
kodėl neskelbia-
ma apie „korona“ 
sergančius savi-
valdybės adminis-
tracijos vadovus

Ar statysime 
Anykščiuose dar 
vieną paminklą?

Vilką partrenkė 
mašina



  
KONKREČIAI
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Apie 100 skaitovų rinksis į festivalį Anykščiuose
Anykščių kultūros centre lapkričio 19 dieną vyks pirma-

sis ir kol kas vienintelis tokio pobūdžio respublikinis jaunų-
jų skaitovų festivalis „Žodžio kelias“. 

„Meninio skaitymo ir kūrybos 
festivalio „Žodžio kelias“ pro-
jekto veiklomis siekiama skatinti 
domėtis lietuvių literatūra ir per 
vaikams bei jaunimui patrauklias 
menines priemones ugdyti laisvą 
asmenybę, gebančią improvizuo-
ti, raiškiai, taisyklingai kalbėti“, - 
sakė viena iš šio festivalio organi-

zatorių, Anykščių kultūros centro 
Troškūnų skyriaus renginių orga-
nizatorė Jolanta Pupkienė.

Pasak J.Pupkienės, festivaly-
je  dalyvaus apie 100 skaitovų 
iš 16 Lietuvos miestų bei rajo-
nų: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Mažeikių, Palangos, Skuodo, 
Varėnos, Panevėžio, Ukmergės, 

Ignalinos, Vilkaviškio, Mažei-
kių, Neringos ir kitų.

Skaitovai bus suskirstyti  į 
tris kategorijas: 5 – 8,  9 - 12 
klasių  ir poetinių kompozicijų 
kategorijas. 

Anykščių kultūros centro 
Troškūnų jaunimo skaitovų 
grupė festivalyje pristatys me-
ninę kompoziciją „Iš gyvenimo 
lietuvių“. Troškūniečiai yra šių 
metų respublikinio meninio 
skaitovų konkurso laureatai (II 

laipsnio diplomas). 
Jaunuosius skaitovus pasvei-

kins ir koncertinį pasirodymą 
festivalyje „Žodžio kelias“ su-
rengs dainų atlikėjas ir autorius 
Andrius Kaniava.

Lietuvos kultūros taryba šio 
festivalio organizavimui Anykš-
čiuose skyrė beveik 5 tūkst. Eur. 
Finansiškai prie festivalio rengi-
mo prisidės ir Anykščių rajono 
savivaldybė.

-AnYkŠTA

Mokytoja Amžinybės kelyje 
Dar nespėjus nulinkti Vėlinių gėlėms ant anykštėnų kapų, 

Anykščių senosios kapinės priglaus lapkričio 12-ąją į Amžiny-
bę iškeliavusią Mokytoją Almą DAČIULIENĘ (1936–2021). 

Vasarą 85-metį pasitikusi Mo-
kytoja jau kiek laiko buvo retai 
matoma Anykščiuose, tik tyliai 
džiugino artimuosius privačioje 
erdvėje. Bene paskutinį kartą ji 
žvaliai bendravo su savo buvu-
siais mokiniais sambūryje prie 
Antano Baranausko paminklo, 
prieš trejetą metų minint jo pasta-
tymo 25-metį. Tačiau jos pėdsa-
kai, palikti ugdant kelias Anykš-
čių miesto mokinių kartas, giliai 
įsirėžė ir pasklido aplinkui it ne-
matomas šleifas.

Senos anykštėnų Gudanavičių 
giminės atstovė, 1954 m. baigusi 
Jono Biliūno vidurinę mokyklą, 
paskui studijas Vilniaus pedago-
giniame institute, 1960-aisiais 
pasuko į Anykščių kraštą kaip 
diplomuota rusų kalbos ir litera-
tūros mokytoja. Penkerius metus 

padirbėjusi Kavarske, sukūrusi 
šeimą ji grįžo į Anykščius. Žymią 
savo gyvenimo dalį Alma Dačiu-
lienė praleido mokydama vaikus 
ten pat, kur ir pati baigė vidurinę 
mokyklą, tik jau tame pačiame 
pastate įsikūrusioje Anykščių 
2-ojoje vidurinėje, vėliau pava-
dintoje Antano Vienuolio vardu. 
Čia ji išleido ir keturias savo au-
klėtinių laidas (1971, 1975, 1984 ir 
1992 m.).

Kai tenka išsirinkti vieną žodį, 
kuris tiksliausiai apibūdintų Mo-
kytoją, tampa aišku, kad Almą 
Dačiulienę visą gyvenimą lydėjo 
žodis „teisinga“. Tarp kelių tūks-
tančių mokinių, kuriuos ji mokė 
pirmosios užsienio kalbos, var-
gu ar atsirastų vienas kitas, kuris 
saugotų širdyje nuoskaudą, kad 
buvęs nepelnytai įvertintas – per 

daug ar per mažai. 
Todėl neretai pokalbiuose apie 

kadaise prabėgusius mokslo me-
tus būtent ši Mokytoja prisimena-
ma kaip viena iš nedaugelio, verti-
nusi žinias, o ne mokinį, vertinusi 
kiekvieną pastangą, o ne bendrą 
įspūdį. Almos Dačiulienės lūpose 
rusų kalba niekuomet neturėjo jos 
laikui būdingo sureikšminimo – 
tos kalbos buvo mokoma tik kaip 
priemonės bendrauti, geriau pa-
žinti A. Puškiną ar I. Turgenevą. 

Daugiau nei 57 metus Almos ir 
Algimanto Dačiulių šeima žavėjo 
ją pažįstančius anykštėnus santū-
ria elegancija ir abipuse pagarba 
– ko gero, svarbiausiu ilgo bendro 
gyvenimo garantu. Mokytojos ir 
žemės ūkio specialisto, rajoninės 
grandies vadovo šeimoje užaugo 
dukterys - mokytoja Rasa ir vady-
bininkė Kristina, trys anūkės, jau 
auga ir proanūkis.

Atsisveikinti su Mokytoja Alma Dačiuliene bus galima lai-
dojimo namų salėje (Vilniaus g. 13) lapkričio 20 d., šeštadie-
nį, nuo 11 val. Lapkričio 21 d., sekmadienį, 9 val. – Šv. Mi-
šios Anykščių Šv. Mato bažnyčioje, o 12 val. urna su velionės 
palaikais bus palydėta į Anykščių senąsias kapines.

Migrantai. Situacija Lietuvos 
ir Baltarusijos pasienyje stabili, 
tačiau migrantų, bandančių pa-
tekti į Lietuvą, daugėja, teigia 
vidaus reikalų ministrė Agnė 
Bilotaitė. Neteisėtų migrantų 
grupės yra ženkliai didesnės, 
siekiančios net iki 80 asmenų. 
Atsiranda bandymų patekti ki-
tose vietose, šiuo atveju – per 
Žagunio užkardą. Į Lietuvą šie-
met neteisėtai pateko daugiau 
nei 4,2 tūkst. migrantų.

Maistas. Europos Komisi-
ja leido vartoti Azijos skėrius, 
kurie Europos Sąjungos maisto 
rinkoje bus parduodami šaldyti, 
džiovinti ar malti. Azijos skė-
riai pateko į užkandžių ir mais-
to produktų sudedamųjų dalių 
kategoriją. Pažymima, jog pro-
duktų, kurių sudėtyje yra tokia 
sudedamoji dalis, pakuočių 
užrašuose bus privalu pateikti 
informacija apie galimas aler-
gines reakcijas.

Dovana. Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijoje Vilniuje 
Lietuvos žydų (litvakų) ben-
druomenės pirmininkė Faina 
Kukliansky įteikė simbolinę 
1000 knygų dovaną Lietuvos 
mokykloms – Icchoko Ruda-
ševskio knygą „Vilniaus geto 
dienoraštis“. Vilniaus gete para-
šytas I. Rudaševskio „Vilniaus 
geto dienoraštis“ – autentiškas 
geto istorijos dokumentas, ši 
knyga įtraukta į lietuvių litera-
tūros programą. Penkiolikme-
čio dienoraštis apima laikotarpį 
nuo 1941-ųjų birželio pabaigos 
iki 1943-iųjų balandžio, kai 
prasidėjo galutinė Vilniaus geto 
likvidacija ir nauja masinių žu-
dynių banga Paneriuose. Čia 
kartu su šeima buvo nužudytas 
ir dienoraščio autorius.

Kaukės. Nuo pirmadienio 
Lietuvoje viešose vietose lei-
džiama dėvėti tik medicinines 
kaukes ir respiratorius. Už me-
džiaginių kaukių ar kitų veidą 
dengiančių priemonių dėvėji-
mą gali grėsti nuobaudos. Me-
dicininės kaukės privalomos 
prekybos, paslaugų teikimo, 
viešajame transporte ir kitose 
vietose. 

Augimas. Lietuvos ekspor-
tuotų prekių kainos rugsėjį, 
palyginti su 2020-ųjų rugsėjo 
mėnesiu, padidėjo 9,2 proc., o 
importuotų prekių – 18,1 pro-
cento. Per mėnesį (rugsėjį, pa-
lyginti su rugpjūčiu) eksportuo-
tų prekių kainos padidėjo 0,6 
proc., importuotų prekių – 2,4 
proc., pranešė Statistikos de-
partamentas. Per metus iš euro 
zonos importuotų prekių kainos 
padidėjo 7,3 proc., ne iš euro 
zonos – 28,3 proc.  Per mėnesį 
– atitinkamai 0,6 ir 3,8 proc.

-Bns

Atsisveikinimu ties Amži-
nybės vartais kelionė nesibai-
gia. Telieka Mokytojos veidas, 
jos drąsinamas teisingas žodis 
anykštėnų mokinių atmintyje, 
te jos pavyzdys kiekvienam, ją 
prisimenančiam, padeda įveikti 
savojo gyvenimo egzaminus.

in memoria

Negali paaiškinti, kodėl neskelbiama apie „korona“ sergančius 
savivaldybės administracijos vadovus Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybėje nebeliko koronaviruso 
židinio, šį pirmadienį informavo Anykščių rajono savival-
dybės mero pavaduotojas, Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
komisijos operacijų vadovas Dainius Žiogelis.

„Iš Anykščių rajono savival-
dybės sergančiųjų galbūt du 
yra, kiek žinau, bet čia šeimy-
niniai atvejai. Savivaldybėje 
koronaviruso židiniai jau „už-
daryti“, - sakė D.Žiogelis.

Anykščių rajono savivaldy-
bės mero pavaduotojas, Eks-
tremaliųjų situacijų valdymo 
komisijos operacijų vadovas 
D. Žiogelis, paklaustas, kiek 
Anykščių rajono savivaldybės 
darbuotojų jau persirgo korona-
virusu, sakė to nežinantis.

„Kai kas gal yra ir du kartus 
sirgęs. Per visą savivaldybės 
administraciją keliasdešimt 
žmonių gal ir buvo“, - sakė jis.

„Anykštos“ žiniomis, šiuo 
metu saviizoliacijoje yra 
Anykščių rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus vedėja Jur-
gita Banienė, kurią praėjusį 

mėnesį, kai daugelis savivaldy-
bės darbuotojų buvo iškritę dėl 
pandemijos, Anykščių rajono 
taryba buvo paskyrusi laikinąja  
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktore, nes 
tada nedarbingumo lapelius 
turėjo Anykščių rajono savival-
dybės administracijos vadovės 
- direktorė Ligita Kuliešaitė ir 
jos pavaduotoja Veneta Veršu-
lytė - ir nebuvo kam pasirašinė-
ti dokumentų.

 Praktika rodo, kad jei korona-
virusu užsikrečia Seimo, Vyriau-
sybės, ministerijų atstovai, tokia 
informacija visuomenei yra pa-
viešinama. Anykščių rajono sa-
vivaldybės mero pavaduotojas, 
Ekstremaliųjų situacijų valdy-
mo komisijos operacijų vadovas 
D. Žiogelis nepaaiškino, kodėl 
taip nesielgiama Anykščių rajo-

no savivaldybėje.
„Nežinau, kiek čia galima 

skelbti. Dabar jau Nacionalinis 
visuomenės sveikatos centras 
nebeskelbia net ir biudžetinių 
įstaigų pavadinimų, kuriose 
darbuotojai užsikrėtė koro-
navirusu. Mes vadovaujamės 
Statistikos departamento duo-
menimis. Kiek jie skelbia, tiek 
ir mes, o daugiau - ribota infor-
macija“, - sakė socialdemokra-
tas D.Žiogelis.

Pasiteiravus, ar jis pats visuo-
menei viešai atskleistų, kad už-
sikrėtė koronavirusu, D.Žiogelis 
sakė: „Kai susirgsiu, tada ir pasi-
viešinsiu. Pasiimsiu „biuletenį“.

Šiuo metu Anykščių rajono 
savivaldybėje yra ir nuo koro-
naviruso nepaskiepytų speci-
alistų. Pasak Anykščių rajono 
savivaldybės mero pavaduotojo 
D. Žiogelio, tokių darbuotojų 
yra keletas: „Matysime, kas čia 
bus, kai nuo gruodžio 1 dienos 
bus privalomas testavimas savo 
lėšomis. Kai kurie savivaldybės 

darbuotojai negali dirbti nuoto-
liniu būdu. Mes nekompensuo-
sime savivaldybės darbuotojų 
testavimo“.

Anykščių rajono mero pava-
duotojas D.Žiogelis sakė, kad 
kol kas dar nesiskiepijo trečią-
ja vakcinos nuo koronaviruso 
doze, tačiau tai padaryti žadėjo 
metų pabaigoje ar kitų metų pra-
džioje, kai tam ateis nustatytas 
laikas:„Pasiskiepijęs bent jau 
nenumirsiu anksčiau laiko“.

Vicemeras Dainius Žio-
gelis sako, kad už privalo-
mus testus neskiepytiems 
savivaldybės darbuoto-
jams teks susimokėti iš 
savo kišenės
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komentarai

Mieste įrengė moliūgų prekybos 
savitarnos punktus Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Spalio pabaigoje Anykščiuose buvo galima išvysti gan ne-
įprastą vaizdą – viešosiose miesto erdvėse įrengtus moliūgų 
prekybos savitarnos punktus. Tokia idėja kilo Anykščių se-
niūnijos Storių kaime veikiančiam ekologiniam Bakanaus-
kų ūkiui „GAGA ūkis“.

Vienas iš šio ūkio savininkų 
Benas Bakanauskas „Anykštai“ 
pasakojo, kad moliūgus šiemet 
augino gyvulių pašarams. Jų 
derlius užderėjo itin gausus – 
apie 20 tonų.

Ūkininkas pasakojo, kad iš pra-
džių ekologiškais moliūgais buvo 
bandoma prekiauti Anykščių tur-
guje, tačiau prekyba ten nevyko 
taip sparčiai, kaip buvo tikimasi. 
Todėl sumanyta Anykščių mieste 
bent keliose vietose (prie fontanų, 
šalia prekybos centro „Norfa“ , 
Labirintų parke ir t.t.) įrengti mo-
liūgų prekybos savitarnos punk-
tus. Juose žmonės galėjo pasiimti 
moliūgų tiek,  kiek tik panorėję, o 
į šalia įrengtą dėžutę įmesti nori-
mą sumą už pirkinius.

„Žmonės į dėžutę įmetė ženkliai 
mažiau pinigų nei mes būtumę 
uždirbę moliūgais prekiaudami 
kažkur prekyvietėje. Bet pasitaikė 
ir tokių žmonių, kurie įmetė žen-

kis. Žodžiu, augame, plečiamės 
ir po kelių metų tikimės, kad 
mūsų užauginta produkcija pre-
kiaus parduotuvės“, - optimis-
tiškai kalbėjo B.Bakanauskas.

Beje, ūkiui pavadinimą sugal-
vojo Bakanauskų vaikai. „Tik 
vėliau pagalvojau, kad ūkio pava-
dinimas sutapo su atlikėjos Lady 
Gaga vardu. O iš tiesų mes turė-
jome žąsų ir ančių, tad tas gage-
nimas buvo nuolatinis. Tai buvo 
lyg ūkio akcentas – visi laukai 
nuo paukščių baltavo“, - pasakojo 
B.Bakanauskas.

Tiesa, šiemet šių paukščių 
Bakanauskų ūkyje nėra, nes dėl 
Lenkijoje išplitusio paukščių 
gripo nutarta nerizikuoti ir jų 
neįsigyti.

Kaip pasakojo B. Bakanaus-
kas, jis ūkininkauja kartu su 
žmona Aurelija ir turi keletą 
ūkių. Ekologinis „GAGA ūkis“ 
priklauso jo žmonai.

Beje, pačių Bakanauskų nuo-
traukos redakcijai gauti nepavy-
ko. Matyt, ūkininkai nusprendė, 
kad jų užauginti moliūgai nusi-
pelnė didesnio dėmesio nei pačių 
augintojų asmenybės.

kliai daugiau pinigų nei reikėtų“, 
- pasakojo B.Bakanauskas.

Pasiteiravus, ar pasirinktas vie-
tas prekybai moliūgais reikėjo 
derinti su Anykščių rajono savi-
valdybe, B.Bakanauskas aiškino, 
kad ne, nes prekyba vyko priva-
čiose ūkininkų valdose.

„Grįžome iš užsienio, inves-
tavome į Anykščius, o dabar 
kuriame ūkį ir tikimės įstvirtinti 
Lietuvoje“, - tęsė pašnekovas.

B. Bakanauskas pasakojo, 
kad ūkininkauti pradėjo 2017 
metais, kai į Lietuvą sugrįžo iš 
Anglijos. Ten jis dirbo įvairius 
statybos darbus.

„GAGA ūkyje“ Bakanauskai 
augina avis, paukščius, turi ir 
ponį, ožkų, jaučių, triušių.

„Norime savo vaikams su-
teikti galimybę  pajusti natūra-
lią gamtą. Turime draugų, kurie 
augina vaikus, tad taip atsirado 
ekologiškos produkcijos porei-

Savitarnos punktuose pirkėjams buvo palikta laisvė pa-
tiems nuspręsti, kiek mokėti už moliūgus.

Bakanauskų ūkio pavadinimas kilo nuo jame keletą metų 
laikytų naminių paukščių gagenimo.

Ar statysime Anykščiuose dar vieną paminklą?
Kultūrologas Vytautas Balčiūnas pakvietė  naujai pa-

žvelgti į Anykščių krašto praeitį ir pagalvoti apie tai, ar jau 
atėjo laikas pastatyti paminklą Anykščių vardą pirmą kar-
tą paminėjusiam karaliui Kazimierui Jogailaičiui.

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, ar Anykščiams reikia dar 
vieno paminklo.

Galvojome apie 
tai anksčiau

Antanas VERBICKAS, 
Anykščių Antano Baranaus-
ko ir Antano Vienuolio – Žu-
kausko memorialinio muzie-
jaus direktorius:

- Apie tai galvojome jau 
anksčiau. Dvarvietėje esame 
surengę ir parodą. Manau, kad 
kažkoks ženklas, įprasminan-
tis Kazimiero Jogailaičio, kaip 
pirmojo Anykščių vardo pami-
nėtojo, vardą, dvarvietėje ne tik 
gali, bet privalo būti.

To ženklo iki šiol nėra, nes 

rūpinomės kitais dalykais. Mes 
ir savivaldybė  buvome daugiau 
susikoncentravę į medinės pi-
lies temą.

Kas yra paminklas? Jeigu tai 
paminklas, kaip Vilniuje Gedi-
minui ar Mindaugui, tai čia yra 
visai kita „svorio kategorija“. 
Nežinau, gal atsiras fundatorių 
ir bus toks dalykas. Tačiau da-
bar yra jaunoji menininkų karta 
– jie visai kitaip tuos ženklus 
mato, nebūtinai kaip monu-
mentalią skulptūrą.

Ar tikrai 
karalius tiek 
nusipelnė?

Rimantas VANAGAS, rašy-
tojas:

- Aš perskaičiau tą straipsnį 
labai įdėmiai ir man jis buvo la-
bai įdomus. Jis sujudino mūsų 
kultūrinę visuomenę. Labai 
gerai, kad atsiranda labai kom-
petentingų žmonių, nes, pavyz-
džiui, Anykščiuose kultūros 

srityje kompetentingų žmonių 
yra labai mažai – jų yra viene-
tai. Sakyčiau, yra labai didelė 
spraga ir jaunimas kol kas jos 
negali užpildyti ar kultūros 
srityje kažką nauja pasiūlyti. 
V.Balčiūno tokie pasiūlymai, 
kad vienu sakiniu ar juo labiau 
vienu žodžiu neapibūdinami. 
Vien tai, kad skatina mūsų vi-
suomenę, bendruomenę mąstyti 
apie mūsų, Anykščių ir Anykš-
čių krašto, istoriją, tai yra labai 
geras ženklas, kad yra pajėgų.

O dėl konkrečių pasiūlymų... 
Skaičiau ir galvojau, kad dėl 
kiekvieno pasiūlymo būtų ga-
lima plačiai diskutuoti ir ati-
tinkamai pritarti ar nepritarti. 
Pagalvojau, kad net reikėtų pa-
rašyti ilgą straipsnį apie tai, ką 
V.Balčiūnas pasiūlė.

Nes tai yra platu. Vien dėl 
Anykščių vardo paminėjimo 
galima būtų rašyti straipsnį, nes 
Anykščių vardas lietuviškai pa-

yra  XXI  amžius, ir yra kitų 
įvairiausių formų, kaip tai pa-
daryti.

Aš ir V.Balčiūnui sakiau, kad 
reikėtų padaryti gana platų fo-
rumą, susodinti įvairiausių sek-
torių specialistus ir pirmiausia 
išdiskutuoti, dėl ko tai reikia 
daryti.

Nusikeliame mintimis į Vil-
nių ar Kauną ir pabandome at-
spėti - dėl ko? Bet kokia  ma-
žosios architektūros elemento 
statyba, o ypač paminklo, matė-
te, kiek susilaukė diskusijų? Tai 
yra žiauri tema, dabar į tokius 
dalykus žmonės labai reaguoja 
ir tai yra normalu. Tas požiūris, 
kad atėjo kolūkio pirmininkas 
arba vykdomojo komiteto pir-
mininkas ir pastatė paminklą 
toje ar toje vietoje... Mums 
reikia ne viename susitikime 
susitarti, kokia forma įamžina-
mi reiškiniai arba žmonės, nuo 
kurių prasidėjo Anykščiai. Bet 
čia yra platesnis reikalas – ne 
paminklo statymas.

-AnYkŠTA

minėtas, ko gero, pirmą kartą 
tik Antano Baranausko. Niekas 
net nežino, koks buvo Anykš-
čių pirminis vardas. Paminklus 
reikia statyti neskubant, išdis-
kutavus. 

Nežinau, ar Anykščių kraš-
tui naujas paminklas būtų labai 
svarbus ženklas. Ar tikrai kara-
lius tiek nusipelnė Anykščiams, 
kad pro šalį pravažiavo ir mes 
jam paminklą pastatome? 

Čia užuomina, kad dėl kie-
kvieno pasiūlymo galima pla-
čiai kalbėtis, ginčytis, tartis. 
Viena šneka menotyrininkas, 
kita – istorikas, kalbininkai 
šneka dar ką kita. Labai didelė 
tema iškelta į viešumą. Ir tai la-
bai naudinga nauja pozicija.

Stabų statymo 
laikmetį jau 
perėjom

Daiva GASIŪNIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja:

- Kad reikėtų  tai kažkokia 
forma padaryti arba net nuolat 
daryti – aš  pritariu. Bet kaip tai 
daryti? Paminklą statyti kaip 
stabą? Manyčiau, kad šį lai-
kmetį mes jau perėjom. Dabar 
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Monsinjoro Alberto Talačkos gimimo šimtmetis: 
„išmintis pasitvirtina savo darbais“

Anykščiams Jo mirties nėra

Prieš 22 metus, pačiame XXI 
a. prieangyje, Monsinjoras mirė 
Anykščiuose, tapusiuose  jo am-
žinojo poilsio vieta. Bet Anykš-
čiams šios mirties nėra, nes 
Monsinjoro asmenybės šviesa, 
jo kultūriniai darbai – ypač jo 
įgyvendinta šventovės praturti-
nimo meno kūriniais programa 
bei miestui padovanota asmeni-
nė dailės kolekcija, eksponuoja-
ma istorinėje Antano Baranaus-
ko salėje greta šventovės, jau 
tapo Anykščių kultūrinės tapa-
tybės esmine dalimi. 

Dvasios aristokratas

Šv. Mato Evangelijos žodžiais 
Anykščių menų centras pavadi-
no Monsinjorui Albertui Talač-
kai skirtą parodą (jos kuratorė 
Rita Babelienė). Ši kilnojamoji 
paroda tauriojo dvasininko gi-
mimo dieną atidaroma Anykščių 
šventovėje, kurią per daugiau 
nei du dešimtmečius išpuoselėjo 
bažnyčios klebonas kun. Alber-
tas Talačka, vadovavęs ir vysku-
pijos Anykščių dekanatui. Turi-
mi atsiminimų apie Monsinjoro 
asmenybę tekstai ir jo vidinio 
gyvenimo užrašai liudija, kad 
tai buvo ypač aukštos kultūros 
žmogus – dvasios aristokratas. 

Teologai ir kultūros istorikai 
dažnai pastebi, jog visose reli-
gijose, o ypač krikščionių, yra 
iš vidaus skaisčių žmonių, re-
ginčių į juos atsigręžusį Dievą 
ir ant šio tikėjimo tikrumo sta-
tančių gyvenimą, žinančių, kad 
ne viskas prapuola tuštumoje, 
gyvenančių tikėjimu ir tikėjime 
mirštančių. Kunigas Albertas 
Talačka, kurį anykštėnai yra pa-
jutę kaip ypatingą dvasininką ir 
ypatingos šviesos žmogų, mies-
to šventovės erdvėje yra palikęs 
jo, kaip Dievo žmogaus, esmę 
atskleidžiančius ir vilties sklidi-
nus žodžius. Ant kunigo Gražio 
kapo, priešais Vlado Vildžiūno 
sukurtą „Nukryžiuotojo Jėzaus“ 
skulptūrą, įrašyti Šv. Pauliaus 
žodžiai iš laiško romiečiams: „ar 

gyvename, ar mirštame, - esame 
Dievo“ (Rom 14,7-9).  Dievas 
monsinjoro Alberto Talačkos są-
monėje yra svarbiausias būties 
ir amžinybės centras – šventas 
ir šviečiantis taškas, kuris lemia 
pasirinkimus ir įprasmina gyve-
nimą. Todėl visa, ką Monsinjo-
ras kūrė šios šventovės erdvėje, 
ką sukaupęs paliko parapijai, tu-
rime suvokti ne kaip kažką ats-
kira, bet būtent kaip ypač ryškų 
jo – Dievo žmogaus – gyvenimo 
programos įgyvendinimą. Gro-
žis, kurį jis brangino, puoselėjo 
kuriamais dailės kūriniais, buvo 
krikščionybės atnaujinimo ir 
įprasminimo darbas. 

Turbūt ryškiausias, netikėtai 
iš šalies pamatytą ir paliudytą 
Monsinjoro asmenybės grožį 
ir prasmingumą išreiškiantis 
bendravimo su juo paliudiji-
mas yra išsakytas profesorės 
Viktorijos Daujotytės rašiny-
je: „Toks mano atmintyje liko 
monsinjoras  Albertas Talačka 
– pakėlęs gražią galvą, žiūrintis 
į švytinčius vitražus Šv. Mato 
bažnyčioje Anykščiuose. Jau 
nepriklausomo Lietuvos gyve-
nimo pradžioje.  Grupelei kul-
tūros žmonių, atvykusių iš Vil-
niaus, jis pats aprodė bažnyčią, 
vedžiojo nuo vieno altoriaus 
prie kito, atkreipdamas dėmesį 
į vieną ar kitą meno kūrinį, į 
skulptūrą, paveikslą, bareljefą, 
sukurtus profesionalių daili-
ninkų. Ir vis pakeldamas akis į 
švytinčius vitražus. Tarsi ir mus 
ragindamas jo žvilgsniu sekti. 
Neogotikinė bažnyčia stulbino 
erdvėmis, kurias skaidė nepa-
prastas vitražų spalvų ribėji-
mas.“ Jau po daugelio metų 
po Monsinjoro mirties, susipa-
žinusi su jo asmeniniais dva-
siniais užrašais, profesorė V. 
Daujotytė rašė: „Mano blyškius 
prisiminimus apie monsinjorą 
Albertą Talačką atgaivino iš-
rašai iš knygelių. Kiek nedaug 
tereikia, kad atsiskleistų  žmo-
gaus dvasia. Vita contemplativa 
- tikslus buvo pirmasis įspūdis. 
Kunigas, kuris gyveno vidinį 
dvasios gyvenimą, užrašydamas 

karališkumą, kuris dar labiau 
atsiskleidžia R. Idzelio sukurtų 
Kryžiaus kelio stočių konteks-
te. Šis kontekstas labai svar-
bus ir kitoje šventoriaus pusėje 
esančiai „Liūdinčios Madonos“ 
skulptūrai - Stabat Mater kančių 
gelmę atveriančiam skulpto-
riaus Romo Kazlausko kūriniui. 
Ir nors ši marmuro skulptūra 
menine įtaiga negali varžytis su 
Vlado Vildžiūno kūriniu, tačiau 
„Liūdinčios Madonos“ auten-
tiškumas neabejotinas, svarbus. 
Reikšminga ir tai, kad Dievo 
Motinos kančios įprasminimas 
šiame kūrinyje natūraliai susi-
šaukia su R. Idzelio skulptūrinių 
kompozicijų semantika. Antano 
Kmieliausko „Šventoji Šeima“, 
skirta žymiųjų anykštėnų tėvams 
atminti, iš lietuviško akmens į 
mus prabyla kiekvienos šeimos 
provaizdžiu, kuriame įkūnytas 
Tėvo, Motinos ir jų globojamo, 
saugomo Vaikelio artumas. Tai 
šviesiąją mylinčiųjų bendrystę 
skleidžiantis kūrinys, kuriame 
negalime nepastebėti ir Vaikelio 
akyse atsispindinčio pasaulio 
grėsmingų patamsių nuojautos 
pojūčio. Tad ši daugiaprasmė 
skulptūrinė kompozicija atvira 
kiekvieno žiūrovo asmeninei 
patirčiai. 

Anykščių Šv. apaštalo evan-
gelisto Mato bažnyčios skulp-
tūrų galerija įveda mus ne tik į 
svarbiausių krikščionybės žen-
klų autentišką meno pasaulį, 
bet ir skatina įdėmiau pažvelgti 
į savojo gyvenimo didžiuosius 
egzistencinius klausimus, kad 
galėtume, tardami šios sakrali-
nio meno galerijos puoselėtojo 
A. Talačkos žodžiais, „melstis, 
susikaupti, nurimti“.

Atgimimo metais monsinjoro 
Alberto Talačkos rūpesčiu baž-
nyčioje buvo atidengtas biustas 
lietuvių raštijos pradininkui 
Konstantinui Sirvydui, kuni-
gui, Jėzuitų ordino vienuoliui, 
Vilniaus universiteto profeso-

riui. Skulptoriaus Jono Meške-
levičiaus (1950 – 2005) sukur-
tas biustas herojiškai pakilus, 
didingas, tarsi garsusis Vilniaus 
universiteto pamokslininkas 
kalbėtų iš sakyklos aukštybės. 
Visus tris kūrinius papildo in-
formaciniai įrašai, kuriais įvar-
dijami pagerbiamų kūrėjų nuo-
pelnai Lietuvos kultūrai.  Šia 
skulptūra Monsinjoras papildė 
žymiųjų anykštėnų Antano Ba-
ranausko ir Klemenso Kairio 
atminimo ženklų galeriją.

Iš tapybos kūrinių, kurie or-
ganiškai įsiliejo į šventovės 
puošybą, ryškiausi yra Vaido 
Žuko paveikslai „Šv. Kazimie-
ras“ ir „Palaimintasis Jurgis 
Matulaitis“, vertingiausias jų – 
Krikštyklos paveikslas, kuris, 
skirtingai nei įprasta krikštyklų 
dekoracijoje, vaizduoja ne Jor-
dano upėje Šv. Jono krikštijamą 
Jėzų, bet sukuria visai kitokį – 
ypač įtaigų ir novatorišką krikš-
to vaizdinį – basas berniukas 
baltais ilgais krikšto marškinė-
liais bėga prie geraširdžio tėvo, 
kuris jį kelia ant rankų apka-
binti, šiuo gestu išreiškšdamas 
vaikelio įėjimą į krikščionių 
bendruomenę. 

Meno donatorius, 
palikęs kolekciją kultūros
miesto tikinčiųjų 
bendruomenei

Ne kartą Monsinjoro ištarta: 
tai, ką pasilieki sau – amžinai 
pražudai, tai, ką atiduodi ki-
tiems, pasidaliji - amžinai yra 
tavo. 1999 m. gruodžio 12 d. 
Monsinjoras A.Talačkos mirė, 
visiškai nieko sau nepasilikda-
mas. Net kapo vietos šventoriu-
je, kurį jis pavertė nacionalinės 
vertės skulptūrų galerija. Ir tai, 
ką sukūrė šventovės erdvėje, ir 
tai, ką sukaupė namų celėje – 
viską dovanojo parapijai.

Lapkričio 19 dieną, penktadienį, 17 val. minėsime Mon-
sinjoro, ilgamečio Anykščių Šv. Mato bažnyčios klebono, 
Anykščių dekanato dekano, kunigo Alberto Talačkos gimi-
mo šimtmetį. 

Monsinjoro šimtmečio minėjime Šv. Mato bažnyčioje bus 
atidaryta paroda „Monsinjoro Alberto Talačkos gimimo 
šimtmetis: „išmintis pasitvirtina savo darbais“ Mt. 11, 19“. 
Pasaulio anykštėnų bendrijos iniciatyva surinktomis tikin-
čiųjų aukomis tądien bažnyčioje bus atidengta Monsinjoro 
atminimo lenta, pristatytas Anykščių menų centro sukurtos 
kilnojamosios parodos leidinys, lydėsiantis parodą visose 
svarbiausiose kun. A. Talačkos gyvenimo ir darbo vietose 
nuo Anykščių iki gimtojo Pasvalio krašto.

tik būsenų kontūrus, stengėsi 
tam gyvenimui suteikti kryptį, 
išlaikyti drausmę, išsaugoti as-
kezę: melstis, justi gerumą ty-
lint, kalbėti susikaupus. Jausti 
Dievą ir gamtoje, branginti tylą. 
Ugdyti save, neprisileisti blogų 
minčių, siekti sielos ramybės, 
dėkoti Dievui už kiekvieną die-
ną. Būti kantriam su ligoniais. 
Mąstyti apie gailestingumą vi-
siems. „Ramus darbas ir tyla. 
Meilė žmonėms“.“

 
Sakralinio meno 
puoselėtojas 

Tekantis laikas vis labiau 
tirpdo Monsinjoro atsiminimą, 
tačiau vis labiau ryškėja, atsi-
skleidžia jo kultūrinės misijos 
svarba, jos vertingumas ir tikro-
ji prasmė. A. Talačka dabartyje 
iškyla kaip ryškiausias Lietuvos 
dvasininkas, sutelkęs išmintį, 
pastangas, finansinius resursus, 
jam artimų, drąsių ir talentingų 
menininkų gebėjimus į vieną 
objektą – Anykščių šventovę. 
Nėra Lietuvoje daugiau kitos 
tokios bažnyčios, kurioje sovie-
tmetyje būtų programiškai su-
galvota ir įgyvendinta sakralinio 
meno vertybių kūrimo programa 
kaip visavertė visuma. 

Pradėjęs Anykščių šventovės 
puošybą nuo sienų, kolonadų 
ir skliautų dekoro (pagal Vlado 
Vildžiūno puikų projektą), Mon-
sinjoras šventovėje įvykdė kelis 
programinius meno vertybių 
kūrimo etapus. Du iš jų truko 
daugiau nei dešimtmetį – Mari-
jos Anortės Mackelaitės sukurti 
langų vitražai ir svarbiausias jų, 
kurį anykštėnai ir miesto svečiai 
mato virš didžiųjų šventovės 
durų – spalvoto gabalinio stiklo 
vitražas „Šv. evangelistas Ma-
tas“, kurį meno istorikai laiko 
tikru šedevru. Antrasis ilgame-
tis darbas – Rimo Idzelio šven-
toriaus Kryžiaus kelio stočių 
skulptūrinės kompozicijos, ypač 
trys paskutinės, vertos ypatin-
go dėmesio ir įvertinimo. Tikri 
meno unikumai yra ir naciona-
linės premijos laureatų V. Vil-
džiūno ir Antano Kmieliausko 
skulptūros, kurios svariai įsirašo 
į anksčiau sukurtų religinių sim-
bolių erdvę. Kiekvieno anykštė-
no ar šio kultūros miesto svečio 
dėmesio ir pasigėrėjimo tikrai 
verta Vlado Vildžiūno „Kristaus 
Nazariečio“ skulptūra bažnyčios 
šventoriuje. Tai monumentalus 
kančios įkūnijimas, didingas 
ir kartu labai paprastas. Tokio 
iškentėtos ramybės ir taurumo 
Išganytojo veido nerasime lietu-
vių monumentalistikoje. Vladui 
Vildžiūnui skulptūroje pavyko 
įkūnyti taurų Kristaus kentėjimų 

Laimonas Noreika, Viktorija Daujotytė ir Monsinjoras Al-
bertas Talačka Anykščių bažnyčioje. 

jono jUneViČiAUs nuotr.

Vytautas BAlČiūnAs
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Monsinjoro Alberto Talačkos gimimo šimtmetis: 
„išmintis pasitvirtina savo darbais“

Mero Sigučio Obelevičiaus 
ir rajono tarybos valia, vy-
riausios architektės Daivos 
Gasiūnienės valingu rūpesčiu 
ir miesto kultūrininkų pastan-
gomis Anykščių meno centro 
padalinyje - Sakralinio meno 

centre šie meno turtai nuo-
lat eksponuojami ir priklauso 
kultūros miestui. Monsinjoro 
meno kolekcija, biblioteka, 
archyvas jau yra tapusi labai 
svarbia miesto tapatybės ir jo 
įvaizdžio dalimi.

„Tavo gyvenimas yra toks,  

kaip tavo diena“
Dažnai skaitydavęs savo 

mokytojo anykštėno Stasio 
Ylos maldyną „Tikiu Dievą“, 
monsinjoras A. Talačka rytais 
pakartodavo S. Ylai ir jam pa-
čiam taip svarbią kardinolo 
Romano Guardini rytinę me-
ditaciją: „Dieną galima pra-

dėti ir be pradžios, be minties, 
be valios. Tada iš viso nebus 
diena, o tik laiko atbraila. Bet-
gi diena yra kelias; ji nori tu-
rėti kryptį. Diena yra kūrinys; 
ji reikalauja aiškios valios. 
Diena yra giesmė; ji šaukia-
si tyros intencijos. Diena yra 
visas tavo gyvenimas. Tavo 

skelbimaiAnykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 

Vykdomas elektroninis auk-
cionas, aukciono dalyviams 
internetu registruojantis VĮ 
Registrų centro administruo-
jamoje svetainėje http://
www.evarzytynes.lt/.

Butą/patalpą-butą, unikalus 
Nr. 3496-8019-8012:0003, pažy-
mėjimas plane 3496-8019-8012, 
1A2p, paskirtis – gyvenamoji 
(butų), sienos plytų, antrame 
aukšte, statybos metai 1968; ¼ 
pastato-ūkio pastato, unikalus 
Nr. 3496-8019-8023, pažymė-
jimas plane 2I1p, paskirtis – 
pagalbinio ūkio, sienos plytų, 
statybos metai 1969; ½ pastato-
tvarto, unikalus Nr.  3496-8019-
8078, pažymėjimas plane 7I1p, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, sie-
nos plytų, statybos metai 1969; 
½ pastato-daržinės, unikalus Nr. 
3496-8019-8089, pažymėjimas 
plane 8I1ž, paskirtis – pagalbi-
nio ūkio, sienos plytų, statybos 
metai 1969; ½ pastato-ūkio pas-
tato, unikalus Nr. 3496-8019-
8092, pažymėjimas plane 9I1ž, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, sie-
nos medis su karkasu, statybos 
metai 1969; ½ pastato-garažo, 
unikalus Nr. 3496-8019-8101, 
pažymėjimas plane 10I1ž, pa-
skirtis – pagalbinio ūkio, sienos 
medis su karkasu, statybos me-
tai 1990; ¼ kitų inžinerinių sta-
tinių-kiemo statinių, unikalus 

Nr. 3496-8019-8123, pažymėji-
mas plane k (šulinys), paskirtis 
– kiti inžineriniai statiniai, sta-
tybos metai 1969, Anykščių r. 
sav., Kavarsko sen., Dabužių I 
k., Miško g. 3, 3-3.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 1782 Eur. Ma-
žiausias kainos didinimo interva-
las – 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 60 
Eur. Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 178 Eur. Dalyvių re-
gistracijos pradžia – 2022-01-06, 
00.00 val., pabaiga 2022-01-10, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2022-01-13, 09.00 val. iki 2022-
01-17, 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2021-12-07.

43/100 dalis pastato-gyve-
namojo namo, unikalus Nr. 
3496-8000-9014, paskirtis – gy-
venamoji (vieno buto pastatai), 
pastato bendras plotas – 117,23 
kv. m, sienos – medis su kar-
kasu, statybos metai – 1968; 
pastatą-ūkinį pastatą, unikalus 
Nr. 3496-8000-9025, paskirtis 
– pagalbinio ūkio, užstatytas 
plotas – 19 kv. m, sienos – len-
tos, statybos metai 1968; pas-
tatą-ūkinį pastatą, unikalus 
Nr. 3496-8000-9036, paskirtis 
– pagalbinio ūkio, sienos – len-
tos, užstatytas plotas 165 kv. 
m, statybos metai 1968; pasta-
tą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 
3496-8000-9070, paskirtis – pa-
galbinio ūkio, sienos – betonas/

blokai/šlakblokai, užstatytas 
plotas – 46 kv. m, statybos me-
tai 1975; pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3496-8000-9084, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, sie-
nos – plytų mūras, užstatytas 
plotas 93 kv. m, statybos metai 
1975;  pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3496-8000-9114, 
paskirtis – pagalbinio ūkio,  sie-
nos – lentos, užstatytas plotas 
25 kv. m, statybos metai 1975;  
pastatą-ūkinį pastatą, unikalus 
Nr. 3496-8000-9125, paskirtis – 
pagalbinio ūkio, sienos – lentos, 
užstatytas plotas 64 kv. m, sta-
tybos metai 1975; pastatą-ūkinį 
pastatą, unikalus Nr. 3496-8000-
9136, paskirtis – pagalbinio 
ūkio, sienos – lentos, užstatytas 
plotas 44 kv. m, statybos metai 
1975;  pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3496-8000-9147, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, sie-
nos – lentos, užstatytas plotas 
26 kv. m, statybos metai 1975; 
pastatą-ūkinį pastatą, unikalus 
Nr. 3496-8000-9158, paskirtis – 
pagalbinio ūkio, sienos – plytų 
mūras, užstatytas plotas 16 kv. 
m, statybos metai 1968; kitus 
statinius (inžinerinius)-kiemo 
statinius, unikalus Nr. 4400-
0015-3824, aprašymas – išvietės 
v1, v2, skysto kuro rezervu-
arai c1, c2, c3, tvora t1, t2, as-
falto danga b1, paskirtis – kiti 
statiniai, statybos metai 1968; 
7329/9073 dalis žemės skly-

po 0,7329 ha, esanti 0,9073 ha 
ploto žemės sklype, kadastro 
Nr. 3403/0005:17, unikalus Nr. 
3403-0005-0017, Gegužės g. 45, 
Anykščių m., Anykščių r. sav. 

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 32238 Eur, iš 
jų: turto pradinė pardavimo kaina 
– 10935 Eur; žemės sklypo pradi-
nė pardavimo kaina – 21303 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo inter-
valas – 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 60 
Eur. Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 3223 Eur. Dalyvių 
registracijos pradžia – 2022-01-
06, 00.00 val., pabaiga 2022-01-
10, 23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2022-01-13, 09.00 val. iki 
2022-01-17, 13.59 val. Turto ap-
žiūros laikas 2021-12-07.

Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: VI. Elek-
tros linijų apsaugos zonos; 
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir 
fekalinės kanalizacijos tinklų ir 
įrenginių apsaugos zonos; I. Ry-
šių linijų apsaugos zonos. Kitos 
daiktinės teisės: Servitutas – 
teisė ribotai naudotis sklypo 
dalimi kitais tikslais (visuome-
nės poreikiams, tarnaujantis), 
plotas 0,0408 ha, aprašymas 
– teisė ribotai naudotis žemės 
sklypo dalimi kitais tikslais, 
plane pažymėta indeksais D ir 
F. Servitutas – teisė ribotai nau-
dotis sklypo dalimi kitais tiks-
lais (visuomenės poreikiams, 

tarnaujantis), plotas 0,0018 
ha, aprašymas – teisė ribotai 
naudotis žemės sklypo dalimi 
kitais tikslais, plane pažymėta 
indeksais E ir G. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis 
– kita; naudojimo būdas – vien-
bučių ir dvibučių gyvenamųjų 
pastatų teritorijos.

Butą-patalpą-butą Nr. 3, uni-
kalus Nr. 3494-0040-7012:0003, 
su bendro naudojimo patalpo-
mis pažymėtomis: a-1 (0,15 
iš 23,51 kv. m) – 3,53 kv. m, 
bendras plotas 139,94 kv. m, 
pažymėjimas plane 3494-0040-
7012, 1N2p, paskirtis – gyvena-
moji (butų), aukštas 1, statybos 
metai – 1940, Anykščių r. sav., 
Troškūnų sen., Smėlynės k., 
Dvaro g. 12-3.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 2113 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 1944 Eur; žemės sklypo 
parengimo išlaidos – 169 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 211 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2022-01-06, 00.00 val., 
pabaiga 2022-01-10, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2022-01-
13, 09.00 val. iki 2022-01-17, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2021-12-07.

(Nukelta į 6 psl.)

gyvenimas yra toks, kaip tavo 
diena.“ 

Išmintingo, uolaus ir kūry-
bingo kunigo, taurios asme-
nybės gyvenimo visos dienos 
susiliejo į vientisą jo misi-
ją Dievui, Lietuvai, Anykš-
čiams. 

Tad iš tikrųjų dabar, mi-
nėdami jo gimimo šimtmetį, 
galime patvirtinti Monsinjoro 
gyvenimo kelią Evangelijos 
žodžiais, jog jo išmintis pasi-
tvirtino savo darbais. 

savaitgalio diskusija Kokias rajono problemas pastebite šiuo metu?
Šį savaitgalį portalas anyksta.lt skaitytojus pakvietė  pa-

sidalyti įžvalgomis, kokias problemas jie laiko spręstino-
mis Anykščių rajono kaimuose, miesteliuose bei pačiame 
Anykščių mieste.

Skiepas:„Rajono vadovams 
reikėtų rimtai spręsti klausimą 
dėl bibliotekų. Visų pirma, gar-
baus amžiaus sulaukęs Viešosios 
bibliotekos direktorius jau turėtų 
pagalvoti apie užtarnautą poil-
sį. Kai kurios kaimo bibliotekos 
paliktos be jokios kontrolės, tad 
kada locka, tada bibliotekininkės 
ateina į darbą, net nesiteikia už-
rašyti ant durų, kada biblioteka 

priims skaitytojus. Kai kuriose 
bibliotekose nevyksta jokie ren-
giniai, skaitytojų būna vos vienas 
kitas per dieną, renginiai prira-
šomi, bibliotekininkės prisigiria, 
kad aptarnauja net tokius kaimus, 
kurių iš viso nebėra kokius 20-30 
metų. Būtų geriausia tokias bi-
bliotekas uždaryti, o po kaimus 
leisti bibliobusą. Kam taškyti be 
jokio reikalo biudžeto pinigus 

ten, kur būtų galima pataupyti.“
Senjoras iš sodžiaus: „No-

rėtųsi daugiau dėmesio kaimui. 
Reikėtų išasfaltuoti vieškelius, o 
gyvenvietėse sutvarkyti duobes 
asfalte, kad nereikėtų žmonėms 
alsuoti dulkėmis arba važinėti 
asfaltuota gatve kaip arimu. Su 
maršrutiniais autobusais prastai. 
Kai mokyklose būna mokslo me-
tai, tai dar autobusai važinėja, o 
vaikai pradeda atostogauti, tai ir 
autobusai atostogauja, kaimiečiai 
lieka be jokio transporto kelioms 
savaitėms ar net mėnesiams. No-
rėtume, kad su valdžios atstovais 

nors kartą per pusmetį susitikimai 
vyktų kaimo kultūros namuose, 
kurie dar šiaip taip egzistuoja.“

Jokimas:„Kažin ar ne per 
daug lengvai skirstomi pinigai 
įvairioms bendruomenėms, vi-
suomeninėms organizacijoms 
pagal jų pateiktus projektus. 
Kai ,,Anykšta ‘‘paviešina tokių 
projektų, renginių pavadinimus, 
sunku suprasti, kas ką organi-
zuoja, kur mokesčių mokėtojų 
pinigai bus panaudoti. Kartais 
atrodo, kad pinigai iš biudže-
to skiriami visai nereikalingų 
švenčių, susibūrimų po atlaidų 

organizavimui,kažkokiems miš-
ko festivaliams ir pan.. Daugiau 
konkretumo, skaidrumo ir aišku-
mo norėtume.“

Jis toks:„Problema ta, kad 
po rinkimų partijos susivienijo 
ir sudarė koaliciją, nežiūrint į 
ideologinius skirtumus ar verty-
binius dalykus. Opozicija silpna 
ir paveikti sprendimų negali. 4 
partijų atstovai taryboje balsuoja 
visada vienbalsiai ir vieningai, o 
gėrybių lietus lyja tik savie-
siems. Visi kiti yra ignoruojami 
ir netgi persekiojami. Savival-
dybės administracijoje liko dar 
nuo sovietinių laikų darbo sti-
lius ir metodai.“

(Kalba netaisyta – red. past.)
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(Atkelta iš 5 psl.)
Turto naudojimo sąlyga: kultū-

ros paveldo statinys – Troškūnų 
dvaro sodybos rūmai (unikalus 
kodas kultūros vertybių registre 
37561) yra Troškūnų dvaro so-
dybos (unikalus kodas kultūros 
vertybių registre 70) komplekso 
sudėtinė dalis. Kultūros paveldo 
objektų naudojimas ir tvarkymas 
bei kitų statinių, esančių jo teri-
torijoje statybos (remonto, re-
konstrukcijos) darbai reglamen-
tuojami Lietuvos Respublikos 
nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymu bei kitais tei-
sės aktais.  Žemės sklypo dalis 
0,2430 ha, esanti 0,9439 ha plo-
to žemės sklype išnuomojama 
(unikalus Nr. 4400-5403-1818, 
kadastrinis Nr. 3410/0001:750 
Aukštakalnio k. v.) Anykščių r. 
sav., Troškūnų sen., Smėlynės 
k., Dvaro g. 12. Žemės sklypas 
išnuomojamas 19 (devyniolikai) 
metų. Išnuomojamo žemės skly-
po vertė, apskaičiuota Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1999 
m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 
205 „Dėl žemės įvertinimo tvar-
kos“ nustatyta tvarka,  – 1545 
Eur. Nustatyta vertė galioja iki 
kalendorinių metų gruodžio 31 
dienos. Specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos: Elektros 
tinklų apsaugos zonos (III sky-
rius, ketvirtasis skirsnis); kelių 
apsaugos zonos (III skyrius, an-
trasis skirsnis); kultūros paveldo 
objektų ir vietovių teritorijos, 
jų  apsaugos zonos (V skyrius, 
pirmasis skirsnis); paviršinių 
vandens telkinių pakrantės ap-
saugos juostos (VI skyrius, 
aštuntasis skirsnis); paviršinių 
vandens telkinių apsaugos zo-
nos (VI skyrius, aštuntasis tre-
čiasis skirsnis. Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis 
– kita; naudojimo būdas – dau-
giabučių gyvenamųjų pastatų ir 
bendrabučių teritorijos.

Pastatą-karvių fermą, uni-
kalus Nr. 4400-4749-1190, 
paskirtis – kita (fermų), sie-
nos plytų, aukštų skaičius – 1, 
bendras plotas – 516,88 kv. 
m, būklė – fiziškai pažeistas, 
statybos metai – 1982; žemės 
sklypą 0,5382 ha, unikalus 
Nr. 4400-5407-2547, Zabely-
nės k. 14B, Andrioniškio sen., 
Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 3801 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 2430 Eur; žemės skly-
po pradinė pardavimo kaina 
– 972 Eur; žemės sklypo pa-
rengimo išlaidos – 399 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 

dalyvio garantinio įnašo dydis 
– 380 Eur. Dalyvių registraci-
jos pradžia – 2022-01-06, 00.00 
val., pabaiga 2022-01-10, 23.59 
val.  Aukciono laikas nuo 2022-
01-13, 09.00 val. iki 2022-01-
17, 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2021-12-07.

Specialiosios žemės naudo-
jimo sąlygos: Elektros tinklų 
apsaugos zonos (III skyrius, 
ketvirtasis skirsnis); Kelių ap-
saugos zonos (III skyrius, an-
trasis skirsnis). Kitos daiktinės 
teisės: Servitutas – teisė tiesti, 
aptarnauti, naudoti požemines, 
antžemines komunikacijas (tar-
naujantis), aprašymas: plane 
pažymėtas simboliu S1. Žemės 
sklypo pagrindinė naudojimo 
paskirtis – žemės ūkio; naudo-
jimo būdas – kiti žemės ūkio 
paskirties žemės sklypai.

Pastatą-gyvulių fermą, uni-
kalus Nr. 4400-4749-1225, pa-
skirtis – kita (fermų), sienos 
plytų, aukštų skaičius – 1, 
bendras plotas – 663,02 kv. 
m, būklė – fiziškai pažeistas, 
statybos metai – 1982; žemės 
sklypą 0,2877 ha, unikalus 
Nr. 4400-5401-4630, Zabely-
nės k. 14B, Andrioniškio sen., 
Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 3396 Eur, 
iš jų: turto pradinė pardavimo 
kaina – 2430 Eur; žemės skly-
po pradinė pardavimo kaina 
– 567 Eur; žemės sklypo pa-
rengimo išlaidos – 399 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dy-
dis – 339 Eur. Dalyvių regis-
tracijos pradžia – 2022-01-06, 
00.00 val., pabaiga 2022-01-
10, 23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2022-01-13, 09.00 val. iki 
2022-01-17, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2021-12-07.

Specialiosios žemės naudo-
jimo sąlygos: Kelių apsaugos 
zonos (III skyrius, antrasis 
skirsnis). 

Kitos daiktinės teisės: Servi-
tutas – teisė tiesti, aptarnauti, 
naudoti požemines, antžemines 
komunikacijas (tarnaujantis), 
aprašymas: plane pažymėtas 
simboliu S1. Žemės sklypo pa-
grindinė naudojimo paskirtis – 
žemės ūkio; naudojimo būdas 
– kiti žemės ūkio paskirties že-
mės sklypai.

Pastatą-siurblinę, unikalus 
Nr. 3496-7009-5018, paskir-
tis – kita, sienos plytų, aukštų 
skaičius – 1, bendras plotas 
– 70,64 kv. m, statybos me-
tai – 1967; kitus inžinerinius 
statinius-kiemo statinius, 

unikalus Nr. 3496-7009-5020, 
aprašymas – rezervuarai 1c, 
2c, paskirtis – kiti inžineri-
niai statiniai, statybos metai 
– 1967; 515/2121 dalis (0,0515 
ha) žemės sklypo, kadastro 
Nr. 3412/0002:164, unikalus 
Nr. 4400-0767-4726, Anykščių 
r. sav., Svėdasų sen., Aulelių 
k., Liepų g. 22. 

Pradinė bendra nekilnoja-
mojo turto pardavimo kaina – 
1241 Eur, iš jų: turto pradinė 
pardavimo kaina – 1102 Eur; 
žemės sklypo pradinė pardavi-
mo kaina – 81,50 Eur, žemės 
sklypo parengimo išlaidos – 
57,50 Eur.  Kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 124 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2022-01-06, 00.00 val., 
pabaiga 2022-01-10, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2022-01-
13, 09.00 val. iki 2022-01-17, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2021-12-07.

Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: LII. Dir-
vožemio apsauga; VI. Elektros 
linijų apsaugos zonos; XLVIII. 
Šilumos ir karšto vandens tie-
kimo tinklų apsaugos zonos; 
I. Ryšių linijų apsaugos zonos. 
Kitos daiktinės teisės: kelio 
servitutas (tarnaujantis), plotas 
0,0283 ha, teisė važiuoti trans-
porto priemonėms sklypo daly-
je, plane pažymėtoje indeksu: 
„A“. Žemės sklypo pagrindinė 
naudojimo paskirtis – kita; nau-
dojimo būdas – visuomeninės 
paskirties teritorijos.

Kitus inžinerinius statinius-
aerodromo aikštelę, unikalus 
Nr. 4400-3940-2407, danga – 
asfaltas, paskirtis – kiti inžine-
riniai statiniai, plotas 16629,05 
kv. m, statybos metai – 1985; 
3,2013 ha žemės sklypą, ka-
dastro Nr. 3436/0003:463, 
unikalus Nr. 4400-5048-1528, 
Anykščių r. sav., Debeikių 
sen., Gerkonių k.

Pradinė bendra nekilnojamojo 
turto pardavimo kaina – 23177 
Eur, iš jų: turto pradinė parda-
vimo kaina – 18175 Eur; žemės 
sklypo pradinė pardavimo kaina 
– 4397 Eur, žemės sklypo paren-
gimo išlaidos – 605 Eur.  Kainos 
didinimo intervalas – 100 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Auk-
ciono dalyvio garantinio įnašo 
dydis – 2317 Eur. Dalyvių regis-
tracijos pradžia – 2022-01-06, 
00.00 val., pabaiga 2022-01-
10, 23.59 val.  Aukciono laikas 
nuo 2022-01-13, 09.00 val. iki 
2022-01-17, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2021-12-07.

Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: V. Aero-
dromo apsaugos zonos ir ae-
rodromo sanitarinės apsaugos 
zonos. Žemės sklypo pagrindi-
nė naudojimo paskirtis – kita; 
naudojimo būdas – susisiekimo 
ir inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos.

Butą/patalpą-butą Nr. 4 su 
rūsiu 8,72 kv. m, pažymėtu 
R-6, unikalus Nr. 3495-5008-
6010:0004, paskirtis – gyve-
namoji (butų), pažymėjimas 
plane 3495-5008-6010, 1A1p, 
kambarių skaičius 2, aukš-
tas – mansarda, sienos – ply-
tos, bendras plotas 40,91 kv. 
m, gyvenamasis plotas 23,95 
kv. m, statybos metai 1955, 
Anykščių r. sav., Troškūnų 
sen., Smėlynės k., Dvaro g. 
7-4; pastatą-ūkinį pastatą, 
unikalus Nr. 3495-5008-6041, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
pažymėjimas plane 4I1ž, sie-
nos – medis su karkasu, už-
statytas plotas 23 kv. m, sta-
tybos metai 1955, Anykščių r. 
sav., Troškūnų sen., Smėlynės 
k., Dvaro g. 7.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 318 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 31 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2022-01-06, 00.00 val., 
pabaiga 2022-01-10, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2022-01-
13, 09.00 val. iki 2022-01-17, 
13.59 val. Turto apžiūros lai-
kas 2021-12-07.

Butą/patalpą-butą Nr. 3 su 
rūsiu 9,30 kv. m, pažymėtu 
R-4, unikalus Nr. 3495-5008-
6010:0003, paskirtis – gyve-
namoji (butų), pažymėjimas 
plane 3495-5008-6010, 1A1p, 
kambarių skaičius 2, aukštas 
– mansarda, sienos – plytos, 
bendras plotas 40,84 kv. m, gy-
venamasis plotas 23,95 kv. m, 
statybos metai 1955, Anykščių 
r. sav., Troškūnų sen., Smėly-
nės k., Dvaro g. 7-3.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 318 Eur. 
Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokesčio 
dydis – 60 Eur. Aukciono daly-
vio garantinio įnašo dydis – 31 
Eur. Dalyvių registracijos pra-
džia – 2022-01-06, 00.00 val., 
pabaiga 2022-01-10, 23.59 val.  
Aukciono laikas nuo 2022-01-
13, 09.00 val. iki 2022-01-17, 
13.59 val. Turto apžiūros laikas 
2021-12-07.

Negyvenamąsias patal-
pas-Gydomąjį-ūkinį skyrių, 

unikalus Nr. 4400-5021-
9838:3005, su bendro naudo-
jimo patalpomis: 1-370 (1/2 
t. y. 2,73 kv. m), 1-371 (1/2 t. 
y. 0,68 kv. m), 3-191 (1/2 t. y. 
16,58 kv. m), viso: 19,99 kv. 
m, pažymėjimas plane 3400-
1001-3014, 1D3p, pastatas, 
kuriame yra patalpos – dvie-
jų ir trijų aukštų, sienos ply-
tų, baigtumas – 98 proc., ben-
dras plotas – 10 090,49 kv. m, 
statybos metai – 1998, Anykš-
čių r. sav., Anykščiai, Ramy-
bės g. 15-1.

Pradinė bendra nekilnoja-
mojo turto pardavimo kaina – 
116998 Eur, iš jų: turto pradinė 
pardavimo kaina – 116786 Eur; 
žemės sklypo parengimo išlai-
dos – 212 Eur. Mažiausias kainos 
didinimo intervalas – 100 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Aukci-
ono dalyvio garantinio įnašo dy-
dis – 11699 Eur. Dalyvių regis-
tracijos pradžia – 2022-01-06, 
00.00 val., pabaiga 2022-01-10, 
23.59 val.  Aukciono laikas nuo 
2022-01-13, 09.00 val. iki 2022-
01-17, 13.59 val. Turto apžiūros 
laikas 2021-12-07.

Valstybinės žemės sklypo da-
lis 1,6474 ha, esanti 3,5290 ha 
ploto žemės sklype (unikalus Nr. 
4400-1616-1485, kadastro Nr. 
3403/0011:109 Anykščių m. k. 
v.), Ramybės g. 15, Anykščiai, 
Anykščių r. sav. išnuomojama. 
Žemės sklypo dalis išnuomoja-
ma 90 (devyniasdešimčiai) metų. 
Išnuomojamo žemės sklypo da-
lies vertė, apskaičiuota Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1999 
m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 
205 „Dėl žemės įvertinimo tvar-
kos“ nustatyta tvarka,  – 39820 
Eur. Nustatyta vertė galioja iki 
kalendorinių metų gruodžio 31 
dienos. Specialiosios žemės ir 
miško naudojimo sąlygos: vie-
šųjų ryšių tinklų elektroninių 
ryšių infrastruktūros apsaugos 
zonos (III skyrius, vienuoliktasis 
skirsnis); elektros tinklų apsau-
gos zonos (III skyrius, ketvirta-
sis skirsnis); valstybiniai parkai 
(V skyrius, dvidešimt trečiasis 
skirsnis); šilumos perdavimo tin-
klų  apsaugos zonos (III skyrius, 
dvyliktasis skirsnis); vandens tie-
kimo ir nuotekų, paviršinių nuo-
tekų tvarkymo infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, de-
šimtasis skirsnis). Žemės sklypo 
pagrindinė naudojimo paskirtis 
– kita; naudojimo būdas – visuo-
meninės paskirties teritorijos.

Tęsinys kitame „Anykštos 
numeryje“

Anykščių rajono savivaldybės 
administracija
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įvairūs

AVINAS. Šios savaitės pir-
moje pusėje būsite kupinas 
energijos ir kūrybingumo. An-
troje savaitės pusėje konfliktas 
darbe pareikalaus iš jūsų tam 
tikros aukos. Geriausios savai-
tės dienos bus trečiadienis ir 
ketvirtadienis. 

JAUTIS. Tikslas, kurį užsi-
brėžėte, yra daugelio trokštamas. 
Todėl lengviausia būtų jį pasiekti 
dirbant su kažkuo drauge. Vadi-
nasi, protingiausia būtų susivie-
nyti su varžovais, užuot tęsus 
ilgalaikį karą. Pabandykite tai 
padaryti nors kartelį. 

DVYNIAI. Nelaikykite savo 
trūkumu to, kad imatės už visus 
atsakomybės. Tai yra daug geriau, 
nei apskritai bijoti bet kokios su-
dėtingesnės užduoties. Savaitgalį 
sulauksite dovanų, bet už tai teks 
pabūti vaišingu šeimininku. 

VĖŽYS. Nuolatiniai nesutari-
mai dėl žinomų dalykų baigia jus 
suvaryti į neviltį. Ar jums neateina 
į galvą, kad galima nusileisti dėl 
smulkmenų? Pagalvokite apie tai 
dar kartą. Galite planuoti linksmą 
savaitgalį - netikėti svečiai jau 
ruošia jums staigmenas.

LIŪTAS. Jūs stovite kryžkelėje 
ir turite nuspręsti, kokia krypti-
mi norite eiti. Pergalvokite viską 
toliaregiškai, pajungdamas visus 
savo sugebėjimus, kuris kelias 
yra teisingas ir tuomet jo nenu-
krypdamas laikykitės. Naujas 
etapas visuomet atneša ir naujų 
džiaugsmų.

MERGELĖ. Kažkas sugadins 
jūsų planus netikėtais savavališ-
kais sprendimais. Vien gerdamas 
vaistus nuo galvos skausmo nieko 
nepakeisite. Galbūt dar galite ištai-
syti padėtį, o gal įmanoma apeiti 
kliūtis? Dėl blogos jūsų nuotaikos 
neturėtų nukentėti artimieji.

SVARSTYKLĖS. Jei nors 
kiek abejojate savo atmintimi, 
dar kartą peržiūrėkite savo darbo 
kalendorių. Šią savaitę jūs esate 
kažką pažadėjęs vienam savo 
draugui. Privalote tęsėti duotą 
žodį. Nepamirškite, kokie svar-
būs yra draugai jūsų gyvenime.

SKORPIONAS. Šią savaitę 
apie jus bus pinamos intrigos. O 
jos, suprantama, neįeina į jūsų 
planus. Jei jūs vis dėl to ketinate 
pasiekti savo tikslą, dirbdamas 
turite būti ypač dėmesingas ir 
vikrus. Ir pasistenkite nekreipti 
dėmesio į bjaurias paskalas.

ŠAULYS. Išsaugokite sveiką 
jumoro jausmą ir netikėkite vis-
kuo, ką jums pasakoja! Savaitės 
viduryje atkreipkite dėmesį į tą, 
kuriam reikia jūsų užuojautos. 
Tas žmogus nori iš jūsų pasisem-
ti vidinės harmonijos.

OŽIARAGIS. Šią savaitę bus 
ypač sunku išvengti apmaudžių 
nesėkmių. Žinoma, pikta, kad 
taip nutiko jums, tačiau nėra jo-
kio pagrindo būti tokiam agre-
syviam. Protingiausia būtų ne 
svarstyti, kodėl padarėte klaidų, 
o paprasčiausiai jas ištaisyti.

VANDENIS. Savaitės pra-
džioje sugebėjimas gražbyliauti 
padės jums savo pusėn pritrauk-
ti naujų šalininkų. Nedvejokite, 
veikite ryžtingai ir intuityviai - 
tai padės kopti karjeros laiptais. 
Antroje savaitės pusėje jums ne-
tikėtai atsivers tokios galimybės, 
kokių nė nedrįsote tikėtis.

ŽUVYS. Šią savaitę idėjos be 
jokios tvarkos keičia viena kitą, 
o jūsų darbuose nematyti įprasto 
nuoseklumo. Galvoje bręsta įvai-
rūs grandioziniai planai, tačiau 
bandydamas juos įgyvendinti ri-
zikuojate patirti didelių nuostolių. 
Protingiausia būtų ypač svarbius 
reikalus atidėti vėlesniam laikui.

Nekilnojamasis turtas

1,4 ha miško su žeme 
Aukštakalnio v. Debeikių se-
niūnijoje  Anykščių rajone.

Tel. (8-615) 53865.

Kuras

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-630) 57490.

Lapuočių, beržo briketus 
ir medžio granules (6 mm). 
Atveža. 

Tel. (8-656) 30184. 

Reikalinga šeima be žalin-
gų įpročių prižūrėti sodybą 
Molėtų r. 

Tel. (8-656) 49075.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3452/0001: 114) esančio Anykščių 
r. sav., Viešintų sen., Pelyšų I k. savininkės J. S. paveldėtojus, kad R. Ragausko 
Individualios veiklos Nr. 605263 matininkas Robertas Ragauskas (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr. 2M-M-2009) 2021-12-02 13:00 vykdys žemės sklypų (kadastro 
Nr. 3452/0001:162, 3452/0001:160, 3452/0001:151), esančių Anykščių r. sav., 
Viešintų sen., Pelyšų I k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informa-
cijos, prašom kreiptis į Robertą Ragauską adresu Šimtmečio g. 2, Kupiškis, 
el. paštu r.ragauskas89@gmail.com arba telefonu (8-623) 70199 .

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

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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.

autOmObiliŲ 
sUpIrKIMAs

Perkame visų markių automo-
bilius, mokame nuo 100-2000 
Eur, pasiimame. Išrašome su-
naikinimo pažymas .

Tel. (8-647) 77137.

„Bajorų žuvis“ 
ne tik kasdieniniam, 

bet ir šventiniam stalui!!! 
Prekiaujame rūkyta, sūdyta, marinuota bei šaldyta 

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

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

Tel. (8-656) 01913.

Kita

Lietuvišką svilintą kiaulienos 
skerdieną puselėmis. Kaina 
2,65 Eur/kg, puselė sveria 
apie 50-60 kg. Lenkišką - kai-
na 2,40 Eur/kg.

Tel. (8-607) 12690.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

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.

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

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

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

Tel. (8-656) 40439.

Teleloto. Žaidimas nr. 1336 Žaidimo data: 2021-11-14 Skaičiai: 71 34 58 49 57 39 53 
02 46 38 13 51 47 21 55 72 54 04 75 01 73 70 37 50 20 74 42 19 11 35 65 56 29 17 24 
36 59 09 12 33 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 32 43 30 15 60 52 26 06 41 07 14 44 61 
18 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 
12058.00€ 2 Užbraukus įstrižaines 31.00€ 311 Užbraukus eilutę 4.00€ 8246 Užbraukus 
keturis kampus 3.00€ 8827 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0049770 Automobilis NIS-
SAN LEAF 0020160 Laiminga vieta prizas 167 Eur 0020161 Laiminga vieta prizas 
167 Eur 0020162 Laiminga vieta prizas 167 Eur 0020163 Laiminga vieta prizas 167 
Eur 0020164 Laiminga vieta prizas 167 Eur 0020165 Laiminga vieta prizas 167 Eur 
0020166 Laiminga vieta prizas 167 Eur 0020167 Laiminga vieta prizas 167 Eur 0020168 
Laiminga vieta prizas 167 Eur 0020170 Laiminga vieta prizas 167 Eur 0020177 Laim-
inga vieta prizas 167 Eur 0020178 Laiminga vieta prizas 167 Eur 0020180 Laiminga 
vieta prizas 167 Eur 0020182 Laiminga vieta prizas 167 Eur 0020183 Laiminga vieta 
prizas 167 Eur 0020185 Laiminga vieta prizas 167 Eur 0020186 Laiminga vieta prizas 
167 Eur 0020187 Laiminga vieta prizas 167 Eur 0020188 Laiminga vieta prizas 167 Eur 
0020189 Laiminga vieta prizas 167 Eur 0039239 Laiminga vieta prizas 167 Eur 0039240 
Laiminga vieta prizas 167 Eur 0039241 Laiminga vieta prizas 167 Eur 0039242 Laim-
inga vieta prizas 167 Eur 0039244 Laiminga vieta prizas 167 Eur 0039247 Laiminga 
vieta prizas 167 Eur 0039250 Laiminga vieta prizas 167 Eur 0039251 Laiminga vieta 
prizas 167 Eur 0039252 Laiminga vieta prizas 167 Eur 0039253 Laiminga vieta prizas 
167 Eur 013*266 Pakvietimas į TV studiją 005*607 Pakvietimas į TV studiją 001*708 
Pakvietimas į TV studiją
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Dauguma anykštėnų jau prisijungė prie centralizuotų nuotekų tinklų 
Švarus geriamasis vanduo yra gyvybiškai svarbus žmo-

gaus gyvenimo kokybei, todėl būtina užtikrinti, kad kie-
kvienas gautų geros kokybės ir saugų vartoti geriamąjį 
vandenį. Nuolat turime stebėti ir kontroliuoti jo kokybę, 
nes ilgai vartojant geriamąjį vandenį, kuriame esančių 
cheminių (toksinių) medžiagų koncentracija viršija ribi-
nes reikšmes, gali būti padaroma nepataisoma žala žmo-
gaus sveikatai.

Anykštėnai viršijo 
lūkesčius
Didesnėse kaip 2000 gyventojų 

aglomeracijose (jas sudaro cen-
trinis miestas ir aplink jį susitelkę 
mažesni kaimai ir miesteliai) ne 
mažiau kaip 98 proc. susidarančių 
nuotekų turi būti surenkamos cen-
tralizuotomis nuotekų surinkimo 
sistemomis. Likusi nuotekų dalis 
gali būti tvarkoma individualiuose 
nuotekų tvarkymo įrenginiuose, 
tačiau jie turi užtikrinti tokį patį 
aplinkos apsaugos lygį kaip ir to 
miesto nuotekų valymo įrenginiai.

Anykščių miesto aglomeraciją 
sudaro Anykščių miesto, Vėjeliš-
kių ir Naujųjų Elmininkų kaimų 
dalys, kuriose išvystyta, vystoma 
arba per ateinančius 10 metų nu-
matoma vystyti vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūra.

UAB „Anykščių vandenys“ 
direktorius Egidijus Šileikis tei-
gia, kad Anykščių aglomeracijoje 
reikalaujami 98 proc. jau yra per-
kopti: „Praėjusiais metais pačia-
me mieste dar nebuvo prijungti 
95 būstai, bet esame pateikę pa-
raišką ir, jei gausime paramą, ki-
tais metais planuojame prijungti 
23 namų ūkius.“

 Nuotekų išvado klojimu iki ar-
timiausių nuotekų surinkimo tin-
klų gyventojai turi pasirūpinti pa-
tys, bet, jei reikia, jie gali kreiptis 
ir į UAB „Anykščių vandenys“. 

Tvarkyti individualiai –
 brangiau
Paklaustas, kas skatina gyven-

tojus tvarkyti nuotekas centrali-
zuotai, pašnekovas atsako, kad 
prie centralizuotų tinklų prisijun-
gęs gyventojas tampa draugiškas 
aplinkai ir žino, kad nuotekos bus 
sutvarkytos tinkamai, be to, jas 
tvarkyti individualiai nėra patogu 
ir atsieina brangiau. 

„Tvarkant nuotekas individu-
aliai reikalingas nuotekų valymo 
įrenginys, kurį būtina nuolat pri-
žiūrėti, arba reikia įsirengti nuo-
tekų kaupimo rezervuarą ir pa-
sirūpinti, kad jos būtų reguliariai 
išvežamos. Bet kuriuo atveju tam 
reikalingos lėšos ir nėra patogu. 
Individualus nuotekų tvarkymas 
galbūt buvo populiarus anksčiau, 
kai nebuvo pakankamai išplėtotas 
nuotekų surinkimo tinklas. Be to, 
pakilo nuotekų valymo įrenginių 
aptarnavimo ir nuotekų transpor-
tavimo kainos, vadinasi, jei esa-
ma galimybės jas tvarkyti centra-

lizuotai, tai kainuoja pigiau ir yra 
patogiau“, – tikina E. Šileikis.

Gyventojų, kurie priversti nuo-
tekas tvarkyti individualiai, nes 
iki jų nenutiesti tinklai, nėra daug. 
Bendrovės direktorius teigia, kad 
tinklus pakloti galima visur, tik ne 
visur tai daryti naudinga: priklauso 
nuo to, kur yra artimiausi tinklai, ar 
jų klojimui esama gamtinių kliū-
čių, kiek vartotojų jais naudosis.

„Jeigu artimiausi nuotekų tinklai 
yra, tarkime, už 300 metrų, būsto 
savininkas įvertins, ar jam tiestis 
tinklus naudinga finansiškai. Jei 
kalbėtume apie naujų tinklų klo-
jimą, tam reikalinga parama, nes 
pati įmonė nepajėgi vykdyti tinklų 
plėtros, tačiau tai būtinai darysime 
gavę europinę ar valstybinę para-
mą. Šiais metais baigėme projektą 
Keblonių kaimo gyvenvietėje ir kai 
kuriuose soduose. Tinklai nutiesti 
iki sklypo ribos, gyventojams be-
liko juos pasikloti tik savo sklype. 
Džiugu, kad žmonės naudojasi šia 
paslauga ir jungiasi prie tinklų“, – 
teigia pašnekovas ir priduria, kad 
bendrovė ir toliau aktyviai teikia 
paraiškas dėl tinklų klojimo finan-
savimo. 

Procesas galėtų būti 
sklandesnis
Tačiau jungimosi prie centrali-

zuotų tinklų procesas galėtų būti 
dar sklandesnis. E. Šileikis teigia, 
kad, deja, kai kurie gyventojai 
neturi lėšų net 
tiems keliems 
metrams savo 
sklype pasikloti. 
Be to, dalis namų 
yra negyvenami 

arba, pasitaiko, pasikeičia namo 
savininkas, ir naujasis atsisako 
jungtis. Esama situacijų, kai žmo-
nės namą įsigyja kaip antrą būstą 
ir jungtis prie centrinės nuotekų 
sistemos jiems neaktualu. 

Pašnekovas įsitikinęs, kad šią 
problemą padėtų spręsti gyven-
tojų informavimas, kaip jie turėtų 
tvarkyti nuotekas, ir prievolė de-
klaruoti, kaip jie tai atlieka – juk 
nuotekos į orą neišgaruoja. Dau-
giau informacijos, kaip tinkamai 
tvarkyti nuotekas galima rasti so-
cialinio tinklo „Facebook“ pasky-
roje „Neteršk gyvybės rato“. 

informacija parengta bendra-
darbiaujant su lR Aplinkos 
ministerija ir finansuojama 
europos regioninės plėtros 

fondo lėšomis.
Užsak. nr. 1070 

Egidijus Šileikis sako, 
kad Anykščių aglome-
racijoje reikalaujami 98 
proc. jau yra perkopti.

Mama klausia dukters:
- Dukrele, o kur visos bande-

lės?
- Nežinau, bet daugiau taip 

nedarysiu...

***
Atsikėlė studentas ryte po 

tūso ir prisiminė, jog egzami-
nas. Nematęs nei dėstytojo, nei 
žinąs, koks egzaminas, sumąstė 
pabandyti savo laimę. Sunkiai 
jis atėjo į auditoriją, kažką para-
šė. Vėliau dėstytojas pasikvie-
čia studentą ir liepia duoti savo 
studijų knygelę. Paskaitinėjęs 
kažką, nusišypsojo ir tarė:

- Visko esu matęs, bet kad 
pirmakursis fizikas medicinos 
ketvirtakursių egzaminą išlai-
kytų, dar nėra buvę...

***
Suvalkietis dengia namo sto-

gą. Tik staiga paslysta ir nu-
krenta žemyn. Šaukia žmonai:

– Žmona, nukritau nuo sto-
go!

O žmona atsako:
– Kaip gerai, pietus ligoninė-

je pavalgysi.

***
– Diana, kaip tu nusideginai 

abi ausis?
– Tu paskambinai, kai aš ly-

ginau drabužius. Užsigalvojau, 
o vietoje telefono ragelio pridė-
jau prie ausies lygintuvą.

– O antrą ausį?
– Turėjau paskambinti gydy-

tojui...

Vilką partrenkė mašina sigita PiVORienĖ
sigita.p@anyksta.lt

Pilkieji vilkai – gudrūs medžiotojai, kasmet ūkininkams 
pridarantys daug žalos. Nors vis dar yra gamtos mylėtojų, 
aktyviai kartojančių, kad vilkus reikia saugoti, tačiau nei me-
džiotojai, nei ūkininkai taip nemano, o Aplinkos ministerija 
kasmet didina leidžiamų sumedžioti šių plėšrūnų skaičių.

Pasak Lietuvos medžioto-
jų ir žvejų draugijos Anykščių 
skyriaus valdybos pirmininko, 
medžioklės žinovo Rimanto 
Pečkaus, šį sezoną, kuris prasi-
deda spalio 15 dieną ir baigiasi 
balandžio 1-ąją, yra leidžiama 
sumedžioti 190 vilkų. Jei leis-
tinas skaičius sumedžiojamas 
anksčiau, vilkų medžioklės se-
zonas nutraukiamas. 

Pernykštis leidžiamų sume-
džioti vilkų skaičius buvo 175, o 
nuo 2005-ųjų, kuomet buvo leista 
nušauti tik dvidešimt šių žvėrių, 
leidimų skaičius nuolat auga. 

„Paskutiniais duomenimis, 
iki lapkričio 13 dienos Lietu-
voje buvo sumedžioti 64 vil-
kai. Pagal statistiką, Anykščių 
rajone fiksuojami 3 vilkai, bet 
mūsų medžiotojų sumedžiotas 
tik vienas. Situacija tokia – vie-
nas vilkas nušautas kelyje link 
Surdegio – tai Anykščių rajo-
no savivaldybės teritorija, bet 
vilką sumedžiojo kupiškėnai. 
Mūsų medžiotojams vilkas ne-

priklauso, bet statistika skai-
čiuojama mūsų rajonui. Vienas 
vilkas praėjusią savaitę, kiek 
žinau, buvo rastas partrenktas 
mašinos“, – sakė R. Pečkus. 

Tvarka, kiek vilkų galima 
sumedžioti konkrečiam rajo-
nui, nuolat keičiasi. „Anksčiau 
buvo limituojama pagal rajo-
nus, pagal apskritis, dabar, jei 
leidžiamas sumedžioti vilkų 
skaičius 190, tai jie visi gali būti 
sumedžioti Anykščių rajone ir 
tuomet medžioklės sezonas bus 
nutraukiamas“, – tvarką paaiš-
kino medžioklės žinovas. 

Pernai rajone buvo sumedžio-
ta dešimt vilkų, užpernai – du. 
„Skaičius nuolat kintantis. Aiš-
ku, dar ir nuo laimės priklauso, 
ir nuo vilkų populiacijos. O 
populiacija yra didelė – praėjo 
vos mėnuo, o jau sumedžiotas 
trečdalis limito. Visi pripažįsta, 
kad jų yra, tai parodo vien tai, 
kad vilkas – toks gudrus žvėris 
– papuola po mašina. Ir, kalbant 
iš medžiotojo pozicijos – šiuo 

metu orai buvo labai prasti, 
ūkanota, vėjas, lietus, tamsu, 
jokių pėdsakų, ir, nors nelau-
ki specialiai vilko, – jis būtent 
papuola. Tai vėl parodo, kad 
jų yra daug. Plius medžiotojų 
vaizdo kameros juos nuolat už-
fiksuoja“, – apie vilkų populia-
ciją rajone kalbėjo R. Pečkus.

Paklaustas, kiek žalos šiais 
metais vilkai padarė ūkininkams, 
R. Pečkus teigė tokios statistikos 
neturintis. „Bet, kiek žinau iš ra-
jono savivaldybės atstovų, buvo 
nuolat važiuojama tikrinti vilkų 
padarytos žalos dydžio. Pagrin-

dinis jų grobis yra avelės. Neno-
riu nieko bloga sakyti apie ūki-
ninkus, bet dažnai avių aptvarai 
būna neapsaugoti tinkamai, jos 
ganosi pamiškėse. Žinoma, ne 
ūkininkai kalti, kad vilkų daug, 
o avys yra labai lengvas grobis 
– kur gamtoje stirna ar šerniukas 
laksto, o kur aptvare avelė. Nuo 
vilkų, beje, labai kenčia stirnos, 
nes po maro labai sumažėję šer-
nų“, – sakė Lietuvos medžioto-
jų ir žvejų draugijos Anykščių 
skyriaus valdybos pirmininkas, 
medžioklės žinovas Rimantas 
Pečkus.

Pasak Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Anykščių 
skyriaus valdybos pirmininko, medžioklės žinovo Rimanto 
Pečkaus, vilkų populiacija Lietuvoje ir rajone yra didelė 
– vos prasidėjus medžioklės sezonui, sumedžiota trečdalis 
šių plėšrūnų.          scanpixx. erikao OVČARenkO nuotr..


