
3 psl.

8 psl.

2 psl.2 psl.

Anykštėnas Ramūnas Šiaučiulis šiuo metu užsiima vokalinių linijų tobulinimu. 3 psl.

„Laukinis vėjas“ planuoja koncertą Ispanijoje
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt
Anykštėno Ramūno Šiau-

čiulio suburtą muzikos gru-
pę „Laukinis vėjas“ drąsiai 
galima pavadinti tarptau-
tine. Be jo grupėje groja 
Aleksandr Pašuto ir Juan 
Carlos Pagán Motos.Gru-
pė yra surengusi nemažai 
koncertų, išleidusi kūrinius 
„Dar Yra“, „Mano Mies-
tas“, „Galiu Daugiau Nei Tu 
Manai“, „Revolution“.

Apie muziką, pandemiją ir 
kūrybinius planus „Anykš-
ta“ kalbino grupės lyderį R. 
Šiaučiulį.
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šiupinys

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 90/9580

http://www.anyksta.lt

   

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

Monsinjorui Albertui Talačkai atminti 
– ženklas bažnyčioje Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Penktadienį, lapkričio 19 
– tosios vakarą, Anykščių 
Šv.Mato bažnyčioje paminė-
tas Anykščiuose kunigavu-
sio ir meno kūriniais bažny-
čią bei šventorių išpuošusio 
monsinjoro Alberto Talač-
kos (1921 – 1999 m.m.) gi-
mimo šimtmetis.

Jubiliejaus proga Anykš-
čių bažnyčioje atidengta 
memorialinė skulptūrinė 
kompozicija, skirta kuni-
go A.Talačkos atminimui, 
kurią sukūrė skulptorius, 
Vilniaus dailės akademijos 
Telšių fakulteto profesorius 
Romualdas Inčirauskas.

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas pašventino skulptoriaus Romualdo Inčirausko 
sukurtą atminimo ženklą Anykščiuose kunigavusiam ir meno kolekciją miestui dovanoju-
siam monsinjorui Albertui Talačkai.

Pradės tvarkyti 
Anykštos 
užtvanką

Po apšviestas 
kaimų gatves 
nebeliko kam 
vaikščioti...

Įranga. Anykščių ligoninė už 
beveik 67 tūkst. Eur įsigijo ul-
tragarsinę diagnostinę sistemą. 
Ši sistema skirta abdominali-
niams (pilvo), akušeriniams – 
ginekologiniams, smulkių kūno 
dalių ir urologijos tyrimams.

Atmintis. Antradienį Anykš-
čių bažnyčioje bus minima 
Negimusio kūdikio diena. Po 
Šv.Mišių, 18 val., šventoriuje 
bus uždegtos žvakės už negi-
musius kūdikius.Tikintieji kvie-
čiami atsinešti stiklinę žvakę. 
Akcijos tikslas - prisiminti kū-
dikius, iš kurių buvo atimta tei-
sė gimti ir gyventi, bei atkreipti 
dėmesį, kad kiekviena šeima 
turi teisę sulaukti pagalbos.

Filmas. Anykščių kultūros 
centro Troškūnų teatro studijos 
jaunimo grupė „Mes“ filmuoja-
si filme, kuris bus parodytas per 
LRT kanalą kalėdiniu laikotar-
piu, pranešė šios teatro studijos 
vadovė Jolanta Pupkienė.

Mugės. Gruodžio mėnesį 
Anykščiuose vyks dvi kalė-
dinės mugės: gruodžio 4 - 5 
dienomis ir – gruodžio 21 – 23 
dienomis. Skelbiama, kad mu-
gės vyks centrinėje Anykščių 
miesto dalyje. Beje, norintys 
prekiauti mugėse, privalės tu-
rėti baltos spalvos palapines be 
jokių papildomų užrašų.

Kalėdos. Anykščių miesto 
kalėdinės puošybos elementais 
šiemet rūpinsis reklamos dizai-
no studija „RDS1“. Panevėžio 
mieste registruota reklamos di-
zaino studija laimėjo 40 tūkst. 
Eur vertės Anykščių rajono 
savivaldybės paskelbtą viešąjį 
pirkimą. Kalėdiniu laikotarpiu 
Anykščių mieste vyraus angelų 
tematika.

Daugiabučių 
renovaciją 
skatina 
kylančios 
energetikos 
kainos
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temidės svarstyklės

Nuotekos. Lietuva ketina 
pradėti nuotekų stebėseną di-
džiuosiuose miestuose, ieškant 
koronaviruso ir jo atmainų. Pa-
gal patvirtintą aprašą, nuotekų 
mėginiai bus imami vieną–du 
kartus per savaitę, atsižvelgiant 
į epideminę situaciją šalyje 
ir į epidemiologo sprendimą.  
Nuolatinė stebėsena numaty-
ta Vilniuje, Kaune ir Klaipė-
doje, imant mėginius viešųjų 
geriamojo vandens tiekėjų ir 
nuotekų tvarkytojų valymo 
įrenginiuose. Kituose miestuo-
se – Šiauliuose, Panevėžyje, 
Alytuje, Marijampolėje, Taura-
gėje, Telšiuose, Utenoje ar ki-
tur – mėginiai bus imami esant 
poreikiui.

Protestas. Apie 1,5 tūkst. 
žmonių šeštadienį buvo susi-
rinkę Vilniuje, Katedros aikštė-
je, protestuodami prieš skiepus 
nuo COVID-19. Protestuotojai 
žygiavo nešini Lietuvos vėlia-
vomis, su šūkiais „Šalin rankas 
nuo mūsų vaikų“, „Kelkis, Lie-
tuva“, taip pat nešė plakatą su 
užrašu „Prezidente, grąžinkite 
konstitucijos veikimą Lietuvo-
je“. Protestuotojai prie Seimo 
ir Vyriausybės degė gedulo 
žvakutes.

Revakcinacija. Praėjusią 
savaitę atsiradus galimybei su-
stiprinančią skiepo nuo koro-
naviruso dozę gauti po keturių 
mėnesių, norinčiųjų tai padary-
ti skaičius išaugo maždaug tris 
kartus, sako Karštosios linijos 
1808 vadovė Greta Beinara-
vičiūtė. Nuo praėjusio trečia-
dienio daugiau gyventojų gali 
gauti trečiąją – sustiprinančiąją 
– vakcinos dozę, kadangi leista 
revakcinuotis praėjus ne pus-
mečiui po antro skiepo, o ketu-
riems mėnesiams. Po šio laiko 
sustiprinančiajai dozei gali būti 
skiriama „Pfizer“ ir „BioN-
Tech“ gaminta „Comirnaty“ 
arba „Janssen“ vakcina. „Mo-
derna“ vakcina „Spikevax“ re-
vakcinacijai gali būti skiriama, 
kai po pilnos vakcinacijos pra-
eina pusmetis. „Janssen“ vak-
cinos dozė gali būti skiriama 
tik tiems gyventojams, kurie 
pirmą kartą pasiskiepijo būtent 
šia vakcina.

Alėja. Baltarusių laisvės sie-
kiams paremti Lietuvos sos-
tinėje bus sodinama šermukš-
nių alėja. Antradienį Vilniuje 
rengiama akcija „Baltarusijos 
alėja. Demokratijos vigilija“, 
skirta pademonstruoti, kad Lie-
tuvos piliečiai budi Baltarusijos 
laisvės sargyboje. Šermukšnių 
alėja bus sodinama netoli Sei-
mo, tarp Žvėryno ir Liubarto 
tiltų. Ketinama pasodinti 16 
šermukšnių sodinukų.

-Bns

Smurtas. Lapkričio 21 die-
ną  apie 13.45 val. Kavarsko 
seniūnijos Dabužių I kaime 
neblaivus (nustatytas 2,68 
prom. girtumas) vyras (g. 

1986 m.) smurtavo nepilna-
mečių (g. 2008 ir g. 2020 m.) 
atžvilgiu. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Vagystė. Andrioniškio se-

niūnijoje, įsibrovus į gyve-
namąjį namą, pavogti maisto 
produktai ir alkoholiniai gė-
rimai. Manoma, kad vagystė 
galėjo būti įvykdyta spalio 
pabaigoje – lapkričio mėnesį. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kliūtis. Lapkričio 21 dieną, 
sekmadienį, Kurklių seniūni-
jos  Dejūnų kaime ant važiuo-
jamosios kelio dalies buvo už-
virtęs medis. Medį nuo kelio 
pašalino ir supjaustė iškviesti 
ugniagesiai.

Daugiabučių renovaciją skatina kylančios 
energetikos kainos Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Norinčių dalyvauti Anykščių rajono energetinio efekty-
vumo didinimo daugiabučiuose namuose programoje gy-
ventojų skaičius  nemažėja, teigia Anykščių rajono savival-
dybės Statybos skyriaus specialistas Valentinas Vitkūnas.

Pasak V.Vitkūno,  septinta-
jame daugiabučių namų reno-
vacijos etape atsirado norin-
čių renovuoti 14 daugiabučių 
namų, šeštajame etape – 15.

„Aštuntajame daugiabučių 
namų renovacijos etape yra 
pareikštas noras renovuoti net 
21 daugiabutį. Pasakyčiau, 
kad žmonės supranta esmę, 
mato, kad brangsta resursai 
ir niekur, panašu, nesidėsime, 
turėsime daugiabučius namus 
renovuotis“, - spalio pabaigo-
je vykusiame Anykščių rajo-
no tarybos posėdyje kalbėjo 
Statybos skyriaus specialistas 
V.Vitkūnas.

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 

konstatavo, kad renovacijos 
procesus visada skatina dide-
lės energetikos kainos.

„Kai pernai nukrito kai-
nos, atsirado vėl tokių daug 
dvejojančių dėl renovacijos, 
teigiančių, kad renovuoti dau-
giabučius neapsimoka. Kai tik 
kainos pakils, vėl norinčių at-
siras“, - dėstė D.Žiogelis.

Anot Anykščių rajono mero 
pavaduotojo D.Žiogelio, dau-
giabučių namų renovacija – 
sudėtingas procesas.

„Statybos sudėtingos, in-
vesticiniai projektai buvo pa-
daryti, bet kainos taip staigiai 
pasikeitė, kad praktiškai kai 
kur neįmanoma nupirkti ran-
gos darbų, ypač mažesniems 

namams. Nes vyksta perskai-
čiavimai, brangimai, net ne-
besiūlo niekas jokių kainų“, 
- kalbėjo D.Žiogelis.

Darbo partijos atstovas 
Anykščių rajono taryboje Ri-
čardas Sargūnas domėjosi, kas 
nutiks, kai Anykščių mieste 
bus renovuota didžioji dalis 
daugiabučių.

„Įsivaizduokime situaciją – 
iš 133 daugiabučių namų, esan-
čių Anykščių mieste, renovuo-
jame, sakykime, 100-tą. Kaip 
bus su šilumos ūkio finansais, 
kaip bus su šilumos ūkio skolų 
atidavimu. Kaip piešite situa-
ciją, kadangi drastiškai turėtų 
atpigti šiluma. Tada iš ko su-
rinksite pajamas?“, - domėjosi 
R.Sargūnas.

Anykščių rajono mero 
pavaduotojas D. Žiogelis 
R.Sargūnui replikavo: „Šilu-
ma pabrangs, tik jos suvarto-

jimas sumažės“.
Statybos skyriaus specialis-

tas V.Vitkūnas į Anykščių ra-
jono tarybos nario R.Sargūno 
iškeltą klausimą konkretaus 
atsakymo neturėjo.

„Aš vykdau nurodymus ir 
nesivadovauju jokiomis teo-
rijomis. Jeigu taip būtų, mes 
niekur nepakrutėtume. Kas 
būtų, jeigu būtų? Gal visi ry-
toj „atsilošim“, nes „kovidas“.
Bet vis tiek visi dirbam, gy-
venimas nestovi vietoje. Yra 
mokslininkai, jie apie tai rašo 
studijas, galima pasiskaityti, 
kas bus, jeigu bus. Bet šiai 
dienai, manau, renovacija yra 
gerai, nes viskas brangs“, - 
sakė V.Vitkūnas.

Šiuo metu Anykščių mieste 
yra galutinai renovuoti 43 dau-
giabučiai namai. Renovacijos 
darbai dabar vyksta 25-iuose 
miesto daugiabučiuose.

Pradės tvarkyti Anykštos užtvanką
Po viešųjų pirkimų procedūrų paaiškėjo rangovas, kuris 

atliks užtvankos liekanų šalinimą, įskaičiuojant upės vagos 
sutvarkymą Anykštos upėje, Anykščių mieste, ties Malūno 
gatve.

Šiuos darbus atliks beveik 27 
metus veikianti  AB „Anykščių 
melioracija“. Su šia bendrove 
Anykščių rajono savivaldy-
bės administracija sudarė 244 
tūkst.420 Eur vertės pradinę 
sutartį.

Sutartyje numatyta, kad 
Anykštos upės užtvankos lie-
kanos turės būti likviduotos bei 

upės vaga sutvarkyta per 300 
dienų nuo sutarties pasirašy-
mo datos. Rangos darbų sutartį 
Anykščių rajono savivaldybė 
su AB „Anykščių melioracija“ 
pasirašė šių metų lapkričio 11 
dieną.

Beje, prieš keletą mėnesių 
buvęs Anykščių rajono tarybos 
narys, hidrotechniko specialy-

bę turintis  Alfrydas Savickas 
socialiniuose tinkluose sakė, 
kad  Anykštos upės užtvanką 
reikėtų  ne griauti, o atkurti.

„Pasisakau prieš visus griovi-
mo darbus, reikia išsaugoti, kas 
buvo sukurta. Siūlau atstatyti, 
bet ne versti“, – viename iš ko-
mentarų teigė  A.Savickas.

Anykščių rajono savivaldybė 
yra numačiusi likviduoti ap-
leistas buvusio vandens malū-
no Anykštos upėje užtvankos 
liekanas Anykščių mieste bei 
atlikti upės vagos pertvarkymą, 

kaip įmanoma artimesnį natū-
raliai upės vagai, taip sudarant 
tinkamas sąlygas žuvų ir kitų 
vandens gyvūnų migracijai 
aukštyn upe. Projekto įgyven-
dinimui pritrauktos Europos 
Sąjungos Sanglaudos fondo lė-
šos. Bendra projekto vertė sie-
kia per  273 tūkst. Eur.

Anykščių rajono savivaldybė 
skelbia, kad, sutvarkius Anykš-
tos upės užtvankos likučius, 
ateityje šioje vietoje bus plė-
tojamos vandens bei žvejybos 
turizmo galimybės.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Paradoksas:  darbų yra, bet jie  - kituose 
rajonuose  

Užimtumo tarnybos Anykščių skyriuje pirmadienio, lap-
kričio 22 dienos, duomenimis, buvo registruotos 136 siūlo-
mos darbo vietos. Tačiau padidėjusia darbo vietų pasiūla 
Anykščių rajone džiaugtis ankstis – didesnė dalis siūlomų 
darbo vietų yra kitose savivaldybėse ar net valstybėse.

Daugiausia laisvų darbo vietų 
Užimtumo tarnybos Anykščių 
skyriuje siūloma nekvalifikuo-
tiems darbininkams - net 56. 
Pusė iš jų siūloma pagalbiniams 
darbuotojams Ukmergėje arba 
Vokietijoje.

10 darbo vietų siūloma smul-
kių detalių surinkėjams, bet dar-
bo vieta taip pat yra ne Anykš-
čių rajone, o Panevėžyje.

Darbai siūlomi ir pakuoto-
jams, tačiau taip pat nurodoma, 
kad darbas Kaune.

34 darbo vietos siūlomos 
pardavimų, pirkimų ir rinko-
daros srityje, tačiau dauguma 
darbų siūlomi taip pat kituose 
miestuose. Pavyzdžiui, vienas 
prekybos tinklas 10 pardavėjų 
ir 10 kasininkų – pardavėjų bei 
10 salės darbuotojų ieško dar-
bui parduotuvėje Vilniuje.

Ne geresnė padėtis ir su ga-
mybos operatoriais – 10 baldų 
gamybos operatorių įmonė ieš-
ko darbui Ukmergėje.

Statybos sektoriuje siūloma 
13 laisvų darbo vietų. Vos ne 
visoms joms reikalingi darbuo-
tojai komandiruotėms į užsienį.

Darbai, kurių vietos numaty-
tos Anykščių rajone, greičiau 
yra pavieniai ir dažniausiai rei-
kalaujantys aukštesnės kvalifi-
kacijos arba atvirkščiai – fiziš-
kai labai sunkūs. Keletą darbo 
skelbimų įdėjo Anykščių vyno 
gamykla ir Anykščių SPA.

-AnYkŠTA
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(Kalba netaisyta – red. past.)

savaitgalio diskusija Ar Anykščiai seks sostinės pavyzdžiu?
Vilniuje nukeltas sovietmečio veikėjo ir rašytojo Petro 

Cvirkos paminklas. O šit Kavarske iki šiol yra gatvė, pa-
vadinta P.Cvirkos vardu. Prieš keletą metų muziejininkas 
Raimondas Guobis netgi kreipėsi į Anykščių rajono savi-
valdybę, kad P.Cvirkos gatvė Kavarske būtų panaikinta.

Kaip manote, ar jau laikas ir Anyščių rajonui atsisakyti 
sovietmečio ženklų ?- klausėme naujienų portale anyksta.lt  

LEONAS ALESIONKA: 
„Negana mums, kad savo gėdai 
paniekinom rašytoją J. Baltušį? 
Dar ir talentingą rašytoją  P. Cvirką 
reikia sutrypti? Antanas Vienuolis 
parašė „Puodžiūnkiemį“, tai gal 
ir jo atminimą suterškime savų 
menkystų aktyviu bukumu?“

Liūdnas:„Jau Anykščiai tu-
rėjo gėdos atimadami J Baltušio 
garbės vardą. Gal tie nėra skaitę 
nė vienos jo knygos. Man malo-

nu kad yra P.Cvirkos gatvė. Gal 
Landsbergio pakalikai jam ir ga-
tvę ruošia, ne tik aikštę.“

Faktas:„Tie, kurie neskiria kū-
rybos nuo politikos, meno nuo 
ideologijos, tiems viskas pakal-
tinama ir panaikinama. Ypač tai 
mėgsta demagogai ir grafomanai. 
Guobio pasiūlymas rodo, kad ir 
knygas rašantis žmogus gali labai 
primityviai ir vienpusiškai mąsty-
ti. Kiek beprasmių gatvių pava-

dinimų Anykščiuose, pavadintų 
sovietinių profesijų pavadinimais, 
kiek jų su logika nieko bendro 
neturi. Paminklai, pastatai, pava-
dinimai – savojo istorinio laiko 
ženklai. Jų išnaikintinimas yra ir 
savęs suvedimas į tuštumą.“

Svedasu Jadze: „Mislijunt taip, 
kaip myslija kai kure valdžias at-
stovai ir visakie kamentatoriai, tai 
rajkia visku panaikinyt, kas buva 
prie savietu valdžias. Tai rajktu ir 
mesteliu pavadinimus panaikint. 
Juk Svedasai, Kavarskas, Trašku-
nai, Debeikiai, Anykčiai ir visi kiti 
buva prie anas valdžias. Panai-
kinkim tuos pavadinimus ir kitus 
sumyslikim. Gal musu išminčius 
Raimandas Guobis sumyslis, je 
rajona valdžia ir pritars su naujas 

sudetes kultūras tarybu. Juokas 
juokais, ale gal baikim vienu rozu 
durniuot ir draskyt paminklus, ga-
tviu pavadinimus kaitaliot, negi 
par mum nėr svarbesniu raikalų.“

Ne patriotas:„Jeigu taip smul-
kmeniškai žiūrint, tai reikia visus 
kūrėjus nubaust, kurie kūrė, leido 
knygas sovietmety, kurie kokius 
nors postus užėmė. Išeitų, kad 
kokiems nors kvailiams užklius 
ir Antanas Vienuolis- Žukaus-
kas - juk buvo LTSR Aukščiau-
siosios Tarybos deputatas, gavo 
įvairių apdovanojimų iš sovietų 
valdžios, kūrė, leido knygas tary-
biniais metais. Tai gal ir gerbiamą 
Rimantą Vanagą nubauskim, at-
imkim Anykščių Garbės piliečio 
vardą - juk sovietmečiu jis dirbo 
žurnalų redaktoriumi, irgi keletą 
knygų išleido tuo metu. Ir ger-

biamą Antaną Drilingą bauski-
me, ir kitus kūrėjus. Gal geriau 
ne tokioms kvailoms diskusijoms 
laiką gaiškime ir nekerštaukime, 
griaudami garsių žmonių, žymių 
rašytojų paminklus, o spręskime 
tikrai reikšmingas problemas, su-
sijusias su skurdo mažinimu, CO-
VIDO pandemija, migrantais ir 
pan.. Anykštėnams pravartu būtų 
pagalvoti, ar reikalingas miesto 
centre paminklas- ne paminklas, 
meno kūrinys- ne meno kūrinys, 
Laisvės paminklu vadinamas ir 
nežinia ką vaizduojantis.“

Kavarskiečiai:„O mums Petro 
Cvirkos gatvėje gyventi gera, pa-
vadinimas nė kiek netrukdo, keisti 
neketiname. O kažkoks aktyvistas 
Guobis tegu kaitalioja savo mies-
telio Svėdasų gatvių pavadinimus, 
tik ne Kavarsko.“

komentarai Po apšviestas kaimų gatves nebeliko kam vaikščioti...
Viena dažniausiai aptarinėjamų temų Anykščių rajono miesteliuose bei kaimuose – gatvių ap-

švietimas. Dalis gyventojų yra nepatenkinti, kad gatvės tamsiuoju periodu yra apšviečiamos per 
trumpai, taupoma žmonių saugumo ir patogumo sąskaita. 

„Anykšta“ domėjosi, kaip gatvių apšvietimą vertina skirtingų rajono vietų gyventojai.

Žmonės 
nesiskundžia

Daiva BAKŠIENĖ, Kavars-
ko seniūnijos Šerių kaimo 
bendruomenės pirmininkė:

- Pas mus kaime vakarais 
gatvės apšviečiamos iki 20 
valandos. Labai nedaug gy-

ventojų likę mūsų kaime. Nie-
kas nedirba, sėdi visi namuo-
se, o dirbantys – su nuosavu 
transportu. Aišku, maloniau, 
kad gatvių apšvietimas įjung-
tas, bet ar reikėtų, kad jis būtų 
įjungtas ilgiau, – abejoju. Par-
duotuvė dirba iki 19 valandos. 
Močiutės mūsų kaime vaikšto 
dieną, jaunimas tuo neužsii-
ma. Bet ir to jaunimo praktiš-
kai nėra.

Nėra reikalo 
naktį „baladotis“

Danius TURSA, Kurklių 
seniūnijos Staškūniškio se-

niūnaitijos seniūnaitis:
- Aš gyvenu Parko gatvė-

je, tai su gatvių apšvietimu 
viskas labai gerai. Gatvės ap-
šviečiamos iki 21 valandos. 
Manau, kad tikrai tiek pakanka 
apšviesti gatves, nėra reikalo 
naktim baladotis. Bet kad ryte 
gatvių apšvietimas įsijungtų 
anksčiau, gal ir būtų gerai. Jau 
nuo 6 valandos žmonės prade-
da judėti. 

Pats į darbą ryte apie 6 valan-
dą išvažiuoju, būna tamsu dar, 
tikrai gatvės dar neapšviestos. 

Kaime žmonės vakare anks-
čiau eina miegot, apie 21va-
landą kai kurie jau antrą sapną 
sapnuoja...

Nėra žmonių
Žibutė GAILIŪNIENĖ, 

Debeikių seniūnaitijos seniū-
naitė:

- Nesu girdėjusi nusiskun-
dimų dėl gatvių apšvietimo. 
Pagrindinė Debeikių gatvė 
apšviečiama, dabar net nepa-
sakysiu, iki kelintos valan-
dos. 

Labai vėlai  po miestelį 
vaikštančių žmonių nepatebiu. 
O šiaip, kol gatvės apšviestos, 
vaikšto po miestelį moterys ir 
jaunimas, susiburia prie buvu-
sios seniūnijos, prie mokyklos 
aikštutės.

Esu linkusi labai taupyti, 
todėl manau, kad jei nėra ga-
tvėse žmonių, nemanau, kad 
yra kažkokia prasmė apšviesti 
gatves labai ilgai.

Apšvietimą reikia 
visiškai išjungti

Darius MANGEVIČIUS, 
Kurklių II kaimo seniūnaiti-
jos seniūnaitis:

- Vienu metu su gatvių ap-
švietimu buvo prastai, bet da-
bar mūsų kaime jis sutvarkytas. 
Ryte labai anksti gatvių apšvie-
timas įsijungia, o vakare šviečia 
gal iki 21 valandos.

Manau, kad gatvių apšvie-
timą visiškai reikėtų išjungti. 
Kodėl? Taupykime pinigus 
valstybės. Seimūnams pinigų 
reikia, o mes, kaimiečiai, kaip 
sakoma, „nabagai“.

O kur naktį eiti? Aš turiu 
žmoną, seniūnas turi žmoną. O 
jaunimo nebėra. Jaunimą išvijo 
visi iš kaimo.

-AnYkŠTA

(Atkelta iš 1 psl.)

„Laukinis vėjas“ planuoja koncertą Ispanijoje
- Stebintys tavo muzikinį 

kelią klausytojai tave iki šiol 
pažinojo daugiau kaip indie 
pop žanro atlikėją, tačiau visai 
neseniai su grupe „Laukinis 
vėjas“ pristatėte elektroninės 
muzikos kūrinį, kuriame ne-
beliko net paties vokalo. Kas 
lėmė tokius staigius muzikos 
žanro pokyčius? Ar ir toliau 
žadate tęsti savo kūrybą šia 
linija? Ar dar išgirsime paties 
balsą naujuose kūriniuose? 

- Taip, tikrai, tai buvo idėja 
sukurti naująjį koncertinį intro 
naujojo albumo pristatymui, ir 
viskas tuo metu taip sutapo: an-
troji pandemijos banga, įvykiai 
kaimyninėje šalyje, tos nuotai-
kos būtent pasirodė tinkamos to-
kiam  formatui. Balsas tikrai liks 
ir lieka pagrindine varančiąja 
jėga, ir jį tikrai išgirsite naujaja-
me albume. Keletas naujų dainų  
jame primins šį naują stilių. 

- Koronaviruso pandemija 
buvo tikras smūgis muzikos 
pasauliui. Kaip pats išgyve-
nai tą laikotrapį, kai nebuvo 
galima koncertuoti, galbūt jį 
išnaudojai naujiems kūrybi-
niams sumanymams ir pan.?

- Šis laikotarpis asmeniškai 
man labai įdomus, kadangi du 
kartus per savaitę jau antrus 
metus dirbame su Lietuvos te-
noru Eimantu Bešėnu. Jis fan-
tastiškas žmogus, labai didelis 
jo indėlis   vokalo kūrybinės li-
nijos kūrime ir kompozicijoje. 
Labai ačiū jam. Tikiuosi, kad 
su jo pagalba naujas dainų al-
bumas bus truputį išskirtinis. 

- Šalia paskutinio jūsų vaiz-
do klipo Youtube yra pažymė-
ta, kad jūsų prodiuseris yra 
žinomas Lietuvos atlikėjas 
Nėrius Pečiūra. Koks jo indė-
lis į „Laukinio vėjo“ veiklą? 

- Nėrius Pečiūra - tai nuos-
tabus žmogus, pagrindis jo in-

dėlis į „Laukinio vėjo“ kūrybą 
yra vaizdinės medžiagos per-
teikimas ir idėjos vaizdo  klipų 
gamybai. 

- Pasibaigė karantinas, 
nežinia, ar rudenį vėl nesu-
sidursime su apribojimais. 
Ar šį laikotarpį išnaudojate 
koncertams? Kur „Laukinį 
vėją“ bus galima pamatyti ir 
išgirsti šią vasarą? 

- Kaip jau minėjau, buvo la-
bai įtemptas laikotarpis ir daug 
veiklos, daug kūrybos ir darbo 
su vokaline linija, savo voka-
lo kuratoriui sakiau, kad imu 
liepą ir rugpjūtį atostogų tam, 
kad užbaigčiau albumo įrašus. 
Iki rudens planuoju parašyti 
keletą naujų dainų. Tai ši vasa-
ra labai trumpas laikas organi-
zuoti koncertus. Labai tikiuosi 
pristatyti naują albumą rudenį. 
Dar koncertų datų ir vietų tiks-
liai pasakyti negaliu. 

- Kiek žinau, pačiam muzika 

yra daugiau hobis. Kiek laiko 
skiri jam? Kada dažniausiai 
susitinkate su grupės nariais, 
kur tai vyksta, kiek laiko pra-
leidžiate repetuodami ar kur-
dami naujus kūrinius? 

- Vasara daugiau atostogų 
metas, Aleksas atostogauja 
dažniausiai kur nors pajūryje, 
Juan liepą - rugpjūtį leidžia 
savo gimtajame miestelyje  
Fortuna, kuris yra Mursijos 
regione Ispanijoje, aš dažniau-
siai kuriu naujas dainas. Šiuo 
metu bendraujame tik virtua-
liai. Rudenį, jeigu nesikartos 
pandemija, tikiuosi, sugrįšime 
į muzikos įrašų studiją, kad 
susigrąžintume prarastus įgū-
džius ir pasiruoštume pristatyti 
naująjį albumą. 

- Kokios muzikos pats daž-
niausiai klausaisi? Ar klau-
saisi muzikos iš kompaktinių 
diskų, ar vinilinių plokštelių? 
Kokios įtakos klausoma mu-

zika turi tavo kūrybai?
- Muzikos klausausi labai 

įvairios: klasiką, indie rock, 
rock, pop, electro ir t. t. Stilių 
labai daug, bet pačios mėgsta-
miausios grupės yra  „Edition“, 
„The National“, „The Slow 
Show“, „Depeche mode“, jos 
niekada nedingo iš mano šir-
dies. Kompaktinių diskų klau-
sausi, bet jau rečiau, dėl „vini-
lo“ -  sau sakiau - nusipirksiu 
grotuvą, kai išleisime „Lauki-
nio vėjo“ plokštelę.

- Kokioje vietoje svajotum 
surengti grupės „Laukinis 
vėjas“ koncertą? 

- Paskutiniu metu man gal 
nėra tiek svarbi pati vieta, nors 
ne, kažkada Juan sakė, kad da-
rysime koncertą Ispanijoje, nes 
truputį jau esame ten žinomi, 
bet man svarbiausia, kad žmo-
nėms visa tai patiktų, ką mes 
darome, ir būtų labai jauki ir 
gera atmosfera. 
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Krepšinis I. „KKSC–Elmio“ 
ekipa (3/1) įsirašė trečią pergalę 
RKL čempionate. Penktadienį 
mūsų miesto komanda svečiuose 
75:68 palaužė Molėtų „Ežerūną“ 
(3/2).  „KKSC–Elmio“ žaidimui 
puikiai vadovavo Ž. Žiukas, ku-
ris buvo per plauką nuo trigubo 
dublio – 9 taškai, 16 rezultatyvių 
perdavimų ir 11 atkovotų kamuo-
lių. 16 rezultatyvių perdavimų – 
asmeninis žaidėjo rekordas RKL 
čempionate. Ž. Žiukas pakartojo 
šio sezono RKL rekordą bei kė-
sinosi į visų laikų pasiekimą (18 
rez. perd.). „KKSC–Elmis“: T. 

Jodelis - (7/13 trit.) 23, D. Ra-
džiūnas - 18, P. Martinonis ir Ž. 
Žiukas - po 9, G. Šniaukštas ir S. 
Butkys - po 6, G. Žiukas - 3, B. 
Steponėnas -1.

Krepšinis II. Šeštadienį 
„Nykščio namų“ arenoje startavo 
55–osios Anykščių rajono krep-
šinio pirmenybės. Rezultatai: 
„Traupis“ (S. Likša - 31, J. Va-
liukas - 17) – „Keramikos ABC“ 
(T. Jodelis - 21, T. Laurinavičius 
- 16) 63:78; „Sporto centras“ (S. 
Bagačius - 18, M. Judickas - 10) 
– „Veteranas“ (D. Šližys - 26, R. 
Ridikas  - 23) 58:82; „Draugai“ 
(S. Butkys - 21, V. Peleckas - 16) 
– „Cosmos“ (Ž. Žiukas - 21, G. 

Žiukas - 16)  67:74; „Svėdasai“ 
(G. Eigėlis - 20, P. Martinonis - 
10) – „Šilo klinika“ (E. Urbano-
vič - 29, E. Šlaitas - 25) 63:82.

Jojimas. Praėjusį savaitgalį 
vykusiose varžybose „Audru-
vis Champions Tour IInd stage 
INDOOR EDITION“ Anykščių 
sportininkai pasidabino meda-
liais. Šeštadienį 80 cm Atviros 
klasės konkūre prizinę 4 vietą iš-
kovojo Amelija Dapkutė su žirgu 
Frederyku. Sekmadienį „Bronze 
tour“ rungtyje, kur aukštis kilo 
iki 100 cm, antra vieta džiaugėsi 
Šarūnas Karaliūnas (Euphoria).

Krepšinis III.  MKL U–13 pir-
menybėse Anykščių krepšininkai 

74:68 įveikė Vilniaus KM–III 
komandą. Rezultatyviausiai 
šeimininkų komandoje žaidė J. 
Zlatkus, kuris pelnė net 45 taš-
kus. G. Augustinas įmetė 10, D. 
Ulys – 8, A. Vogulis – 6, K. Vaš-
kevičius – 4 taškus.

Imtynės. Anykščių KKSC im-
tynininkai dalyvavo varžybose 
Marijampolėje. Mūsų miesto at-
stovai susižėrė 11 medalių.

Krepšinis IV. Anykščių 
KKSC vaikinų (2007–2008 m. 
gim.) krepšinio komanda iško-
vojo dar vieną pergalę Moks-
leivių krepšinio lygos (MKL) 
U-15 čempionate. Šįkart mū-
siškiai varžėsi Kupiškyje ir už-

tikrintai įveikė šio miesto ko-
mandą 82:36. Rezultatyviausiai 
anykštėnų gretose žaidė S. Juot-
ka, pelnęs 14 taškų. M. Judickas 
ir K. Volkovas įmetė po 11, A. 
Vogulis – 10, Ž. K. Šapoka – 9, 
M. Niaura ir M. Čerškus - po 8 
taškus.

Kalnų slidinėjimas. Lapkri-
čio 16-17d. Druskininkų „Snow 
Arena“ vyko Baltijos kalnų slidi-
nėjimo taurės etapas Baltic Cup. 
Varžybose dalyvavo ir anykštėnė 
Gabija Šinkūnaitė, atstovaujanti 
kalnų slidinėjimo klubui „Kalitos 
kalnas“. Jai atiteko auksas jauni-
mo įskaitoje slalomo rungtyje 
(1:20.49). 

Svėdasiškiai reikalauja šviesos

Tebūnie šviesa!

Feisbuko grupėje „Svėdasai – 
Vaižganto kraštas“ H. Fjellbir-
keland paskelbė tokio turinio 
įrašą: 

„Ir Dievas tarė: „Tebūna 
šviesa!“

Tamsiuoju paros metu, va-
kare ir ryte, kai žmonės eina ir 
važiuoja į darbą, yra gerai, kad 
įjungtas gatvių apšvietimas.

Svėdasuose tai ypač svarbu 
dėl dviejų saugaus eismo prie-
žasčių:

1) Miestelyje nėra nei pės-
čiųjų, nei dviračių takų palei 
gatves.

2) Žiemą sniegas gatvėse 
dažniausiai nevalomas. Apskri-
tai Svėdasų gatvėse tik kas an-
tras stulpas turi gatvės šviestuvą. 
Tačiau atstumas tarp kiekvieno 
gatvės žibinto kai kuriose gatvių 
dalyse yra daug didesnis nei 100 
metrų.

Moliakalnio gatvė ir Žvejų ga-
tvė yra neapšviestos pirmus 180 
metrų nuo pagrindinės J. Tumo - 
Vaižganto gatvės, panašiai ir Mo-
kyklos gatvė, kuri nėra apšviesta 
nuo pagrindinės gatvės 140 metrų. 
Šios trijų gatvių dalys yra gyve-

namuosiuose rajonuose į šiaurės 
vakarus nuo J. Tumo-Vaižganto 
gatvės ir šios gatvės yra vienos iš 
judriausių miestelio gatvių.

Teritorija tarp Moliakalnio ir 
Žvejų gatvės apima eismą į/iš 5 
daugiabučių namų ir vaikų dar-
želio. Be to, Moliakalnio gatve 
vyksta visas Svėdaso ežero šiauri-
nėje ir rytinėje pusėje gyvenančių 
žmonių eismas, ji yra intensyviau-
sio eismo vietinė gatvė Svėdasų 
šiaurės vakarų dalyje.

Svėdasų gatvių apšvietimas 
išjungiamas 21.00 val., kai į 
Svėdasų autobusų stotį atvyksta 
paskutinis autobusas, o autobu-
so keleiviams namo reikia eiti 
tamsiomis gatvėmis. Tas pats ir 
vietiniams svėdasiškiams, kurie 
svečiuojasi vieni pas kitus ar 
eina į pirtį.

KLAUSIMAI:
Ar tai Svėdasų seniūnijos biu-

rokratai nusprendė, kad didžiau-
sio srauto gatvės bus be šviesų, 
o gal biurokratai ir/ar Anykščių 
politikai?

Kokia priežastis, kad svėdasiš-
kiams jau nuo 2100-ųjų vakarais 
tenka vaikščioti tamsiomis ga-
tvėmis, kai Anykščiuose tuo pat 
metu gatvės apšviestos?

REKOMENDACIJOS: 
Tiek biurokratai, tiek politikai 

Anykščiuose turi sutelkti dėmesį 
į saugumą:

1) Tebūna gatvių apšvietimas 
visose Svėdasų gatvių dalyse!

2)Tegul gatvių žibintai šviečia 
kiekvieną vakarą bent iki 23.00 
val., kad visi autobusais atvykstan-
tys keleiviai ir kiti Svėdasų gyven-
tojai vakarais galėtų saugiai eiti 
namo apšviestomis gatvėmis.“

Pasijuto cituojamas

„Anykštai“ Svėdasų seniūnijos 
seniūnas Saulius Rasalas sakė, 
kad jį feisbuko grupėje „Svėdasai 
– Vaižganto kraštas“ paskelbtas H. 
Fjellbirkeland įrašas nustebino.

„Taip, postą apie blogą apšvie-
timą mačiau. Net nustebau, kad 
beveik pažodžiui atkartotos mano 
mintys, kuriomis paskutiniu metu 
dalinausi su keliais svėdasiškiais. 
Dalinausi, nes jau buvo suderin-
ta su komunaliniu ūkiu, kad turi 
atvažiuoti ir pataisyti. Jaučiuosi 
cituojamas. Jei rimtai, tai galvo-
ju, kad posto autorius bus su savo 
kaimynais pakalbėjęs, nes netikiu 
teleportacijomis, netgi minčių. 
Aišku, užuomina į Dievą per 

važiuoja maršrutiniai autobusai. 
Tikrai galvoju, kad reikia pride-
rinti Svėdasuose apšvietimo laiką 
prie keleivinės, kuri pravažiuoja 
į Rokiškį 22.35. Tas pats turėtų 
galioti ir kitiems miesteliams ant 
pagrindinių kelių, pvz., Raguvė-
lei“, - dėstė S.Rasalas.

Apie gatvių apšvietimo „atei-
tį“ Svėdasų seniūnijos seniūnas 
S.Rasalas sakė: „Kas numatyta 
ateičiai? Lėšos bus skiriamos 
Anykščių miesto apšvietimo tin-
klo modernizavimui. Dabar ko-
munalinis jau žino, kad tie švies-
tuvai, kurie neįjungti, gali būti 
nuimami ir pakabinami kaimuo-
se. Aišku, tai primena išaugtinių 
brolio batų nešiojimą, bet toks 
pigus variantas visai tinka. 

O Auleliuose gyventojai parei-
kalavo, kad miestelis irgi vertas 
turėti apšvietimą. Nustebote? Bet 
taip yra, Auleliai, kur veikė vaikų 
namai, kur dabar veikia krizių 
centras, kur bus kelių milijonų 
investicijos regioniniam centrui 
sukurti, neturi nė vienos šviečian-
čios lempos gatvėse. Poreikis bus 
pateiktas formuojant biudžetą“.

„Rubilniką“ norėtų 
reguliuoti pats seniūnas

Svėdasų seniūnijos seniūnas 
S.Rasalas dėstė, kad gatvių ap-
švietimo valdymą galėtų regu-
liuoti pati seniūnija.

„O idealiausia būtų, jei (neži-
nau kuri ministerija) panaikintų 
reikalavimus spec. išsimoksli-
nimui, kad pati seniūnija galėtų 
įjungti apšvietimą ir išjungti pagal 
turimas lėšas. Kitą kartą reikia vi-
duryje vasaros per visą naktį švie-
sos, nes vyksta šventė ar laidotu-
vės. Tačiau dabar iki „rubilniko“ 
negali patekti, nes nesi atitinka-
mos kategorijos elektrikas. Nors 
pamaigyti mygtuką ir nustatyti 
laikrodį jokios grėsmės gyvybei ir 
sveikatai nėra, nes spintos ne ant 
stulpo viršaus padarytos ir nuogų 
laidų ten nėra. Atsimenate, kaip 
savo laiku dujų į automobilį pats 
vairuotojas negalėjo prisipildyti, 
nes grėsė vos ne antru Černoby-
liu. Dabar kiek metų pilasi patys 
ir negirdėjau, kad kas nors būtų 
susprogęs“, - kalbėjo S.Rasalas.

-AnYkŠTA

Socialiniuose tinkluose viešai prabilęs apie nesutvarkytą Svėdasų Juozo Tumo – Vaiž-
ganto gimnazijos teritoriją, Svėdasuose gyvenantis šios gimnazijos laikinosios direktorės, 
Svėdasų bendruomenės tarybos narės  Astos Fjellbirkeland sutuoktinis,  norvegų kilmės 
Helge Fjellbirkeland toliau į viešumą kelia miestelio problemas. 

Šį kartą lietuvių kalbos nemokantis vyriškis pasipiktinimą išsakė dėl prasto Svėdasų 
miestelio gatvių apšvietimo.

Gatvių apšvietimas miesteliuose bei kaimuose įjungiamas 
vos kelioms valandoms. Nuo ateinančių metų brangstant 
elektros energijai, šviesos gali būti dar mažiau.

Helge FjellBirkelAnd nuotr.

Svėdasų seniūnas Saulius 
Rasalas sutinka, kad gatvių 
apšvietimas turėtų būti sude-
rintas su autobusų grafiku.

daug pakylėta. Tiesiog dirbu savo 
darbą“, - sakė S.Rasalas.

Problemos su 
komunalininkais jau aptartos

Jis taip pat pakomentavo, ką jau 
spėjęs suderinti su komunalinin-
kais dėl Svėdasų miestelio gatvių 
apšvietimo.

„Pamatęs, kad iki darželio Žvejų 
gatvėje nešviečia nė viena lempa, 
pradėjau klausinėti artimesnių gy-
ventojų ir darbuotojų. Niekas ne-
prisimena, kada tas kampas buvo 
apšviestas. Tai, kad kabo švies-
tuvai, įrodo, kad kažkada švietė. 
O tas kampas svarbus, nes ryte ir 
vakare juo eina ar vežami vaikai. 
Gavau pastebėjimų iš dviejų nea-
bejingų miestelėnų dėl perdegusių 
lempų ir galimybių įrengti papildo-
mas. Atvažiavo komunalinio elek-
trikas, apžiūrėjome vietas ir speci-
alistas nustatė, kad galima įrengti 
papildomą šviestuvą  Mokyklos 
gatvėje, kad bent minimaliai būtų 
apšviesta gatvė link gimnazijos. 
Buvo kilę abejonių, ar lempa ne-
spigins vairuotojams akių. Speci-
alistas paneigė. Galima pakeisti 
neveikiančią ir įrengti papildomų 
šviestuvų Liepų ir Beragio gatvė-
se. Tuo pačiu ir Būtėnų Ramybės 
gatvėje patikrinome - irgi galima 
įrengti papildomą šviestuvą. Pra-
ėjusį antradienį pastotėje prie Ši-
monių gatvės „išprotėjo“ laikrodis 
ir dalis miestelio liko be gatvių 
apšvietimo. Bet kad kaltas laikro-
dis, antradienio naktį dar nežino-
jau. Bijojau, kad nebūtų negenėti 
medžiai žalos pridarę. Gerai, kad 
komunalinis sureagavo ir greitai 
atvedė laikrodį į protą. Tikiu, kad 
ir medžius apgenės“, - tęsė Svėda-
sų seniūnijos seniūnas S.Rasalas.

Apšvietimą reikia derinti 
prie „keleivinės“

Seniūnas sakė, kad apie Svėda-
sų  seniūnijos apšvietimo tinklų 
gedimus sužinantis iš seniūnaičių, 
o šit apie gatvių apšvietimo laiką 
jis turėjo savo nuomonę.

„Jau minėjau atsakingiems, kad 
negali būti lygiavos ir vienodai 
neturi šviesti pamiškės Linksmu-
čiai su 9 trobomis ir Svėdasų ar 
Kavarsko miestelis, per kuriuos 
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Teleloto. Žaidimas nr. 1337 Žaidimo data: 2021-11-21 Skaičiai: 48 33 34 60 30 46 69 52 59 04 36 51 54 55 38 42 27 22 18 14 09 07 70 61 06 39 47 05 57 65 63 50 32 12 43 49 45 66 68 53 (keturi kampai, eilutė, 
įstrižainės) 31 64 58 08 37 11 25 01 35 29 72 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 23491.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 61.00€ 154 Užbraukus eilutę 4.00€ 6754 Užbraukus ke-
turis kampus 3.00€ 8543 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0120418 Automobilis NISSAN LEAF 0094559 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0094568 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0094576 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0094585 
Laiminga vieta prizas 56 Eur 0094599 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095213 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095667 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095677 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095678 Laiminga vieta prizas 56 
Eur 0095681 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095684 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095688 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095690 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095695 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095697 Laiminga 
vieta prizas 56 Eur 0095699 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095855 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095858 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095861 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095863 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095866 
Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095871 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095875 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095876 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095882 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095884 Laiminga vieta prizas 56 
Eur 0095923 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095943 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095976 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095980 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095985 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095987 Laiminga 
vieta prizas 56 Eur 0095992 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0095996 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0096000 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0096005 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0096007 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0096010 
Laiminga vieta prizas 56 Eur 0096787 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0099793 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0101134 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0101392 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0101407 Laiminga vieta prizas 56 
Eur 0101651 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0101733 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0102993 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0102995 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0104068 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0104071 Laiminga 
vieta prizas 56 Eur 0104728 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0104811 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0106646 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0108072 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0109070 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0109919 
Laiminga vieta prizas 56 Eur 0110078 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0110816 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0110820 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0110867 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0110913 Laiminga vieta prizas 56 
Eur 0112148 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0112149 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0113202 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0113209 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0113474 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0113599 Laiminga 
vieta prizas 56 Eur 0114111 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0115077 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0115660 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0117433 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0117434 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0094483 
Laiminga vieta prizas 56 Eur 0117718 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0094487 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0117880 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0094490 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0118784 Laiminga vieta prizas 56 
Eur 0094496 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0094499 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0094502 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0094506 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0094510 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0094514 Laiminga 
vieta prizas 56 Eur 0094519 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0094524 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0094529 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0094534 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0094541 Laiminga vieta prizas 56 Eur 0094551 
Laiminga vieta prizas 56 Eur 001*591 Pakvietimas į TV studiją 026*072 Pakvietimas į TV studiją 015*805 Pakvietimas į TV studiją

horoskopas

AVINAS. Problemos dėl 
sveikatos neturėtų būti išties 
rimtos. Jūs galite būti užsipul-
tas ir kažkuo apkaltintas, bet 
bendradarbiai jus visiškai pa-
laikys. Savaitgalį nebūkite len-
gvabūdis ir garbėtroška. 

JAUTIS. Savaitės pradžioje 
galimi bandymai suvaržyti jūsų 
laisvą valią, primesti svetimas 
žaidimo taisykles. Galite patirti 
stresą. Jau būtų ne pro šalį at-
sipūsti. Bent diena tikro poilsio 

padėtų atgauti pusiausvyrą.
DVYNIAI. Bendras darbas, 

ypač protinis, bus itin produk-
tyvus ir atneš jums didelį pasi-
tenkinimą. Jūsų protas šią sa-
vaitę bus ypač kūrybiškas. 

VĖŽYS. Šią savaitę būsite ge-
rokai užsiėmęs namų rūpesčiais, 
tad kitiems dalykams veikiausiai 
neliks nei laiko, nei jėgų. Tikėti-
nos nelauktos pajamos. 

LIŪTAS. Jei turite vaikų, šią 
savaitę turėtumėte sulaukti iš 
jų daug džiaugsmo ir malonių 
siurprizų. Santykiai su artimai-

siais bus šilti ir nuoširdūs. 
MERGELĖ. Šią savaitę ne-

išvengsite kompromisų. Jausi-
tės ganėtinai suvaržytas. Nesi-
leiskite išvedamas iš kantrybės! 
Kiek geresnė ši savaitė bus me-
ninės pakraipos Mergelėms.

SVARSTYKLĖS. Labai tin-
kamas metas verslo deryboms, 
dalykinėms kelionėms. Roman-
tiškas flirtas savaitės pradžioje 
gali pridaryti rūpesčių antroje 
savaitės pusėje.

SKORPIONAS. Savaitės 
pradžioje turėsite problemų na-

muose, kurias labai norėtumėte 
tiesiog ignoruoti. Nedarykite 
taip! Laukia sunkaus, bet men-
kai vertinamo darbo periodas.

ŠAULYS. Šią savaitę geriau 
seksis įgyvendinti savo planus. 
Pagaliau aiškiai pajusite kryp-
tį. Jūsų spinduliuojama jėga ir 
energija padarys gerą įspūdį 
aplinkiniams. Nesibaiminkite 
papildomų neplanuotų išlaidų - 
ilgainiui visa tai atsipirks.

OŽIARAGIS. Šią savaitę 
galite tikėtis emocinio atoslū-
gio. Savaitgalį laukia išlaida-

vimas ir pramogos. Tikriausiai 
galite sau tai leisti be žymesnių 
padarinių?

VANDENIS. Vargu ar ir šią 
savaitę liksite visų dėmesio 
centre, net jei ir norėtumėte. 
Pasistenkite, kad ambicijos ne-
pasirodytų esančios didesnės 
už galimybes. 

ŽUVYS. Savaitės pradžioje 
būsite labai išsiblaškęs. Turite 
pagaliau apsispręsti ir nurim-
ti. Patarimas jums šią savaitę 
vienas - nusileiskite pagaliau iš 
dangaus ant žemės.

Po pamokų geriausia rajono mokytoja 
į rankas čiumpa… šautuvą sigita PiVOrienĖ

sigita.p@anyksta.lt

Minint Tarptautinę Mokytojų dieną, Anykščių kultūros cen-
tre vyko „Geriausio metų mokytojo“ apdovanojimai. Šiais 
metais geriausios metų mokytojos titulas atiteko Anykščių 
rajono Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos pedagogei Vladai 
Dovydėnienei. Gimnazistams fiziką ir etiką dėstanti mokytoja 
Troškūnuose dirba nuo 1990-ųjų. 

Mokytoja Vlada DOVYDĖNIENĖ pageidavo bendrauti 
raštu ir plačiau apie savo pedagogines patirtis pasakoti vengė.

- Kaip nusprendėte pasi-
rinkti mokytojos profesiją? 
Gal tai buvo vaikystės svajo-
nė? Ar niekada negalvojote 
dirbti kito darbo?

- Mokytoja svajojau būti nuo 
vaikystės. Mane labai žavė-
jo astronomija – žvaigždės ir 
žvaigždynai, pilnas paslapčių 
dangus, bet visą laiką galvojau, 
kad aš to nepasieksiu, nes fizi-
kos – astronomijos mokslas yra 
sudėtingas ir sunkus. Pasirodo, 
kai labai nori, viską įmanoma 
pasiekti.

- Kiek metų dirbate moky-
toja? Ką dėstote?

- Mokykloje jau dirbu 34-tus 
metus. Dėstau fiziką ir etiką.

- Ką Jums reiškia Metų 
mokytojos įvertinimas? Kaip 
manote, gal tokie įvertinimai 
skatina mokytojus dirbti dar 
geriau?

- Metų mokytojo įvertinimą 
laikau dideliu iššūkiu, reikalau-
jančiu stengtis ir nesustoti. Šis 
įvertinimas ir sujaudino, ir nu-
stebino, ir dar labiau įpareigojo.

- Su kokiais iššūkiais ten-

ka susidurti, mokant vaikus? 
Kaip tramdote nenuoramas?

- Mokant vaikus didžiausias 
iššūkis – mobilieji telefonai, 
kurių jie nenori iš rankų paleis-
ti. Turiu krepšelį, kurį pakeliu, 
ir mokiniai jau žino, kad jei 
nepasidės telefono į kuprinę, 
krepšelis mielai per pamoką pa-
laikys. Na, o su nenuoramomis 
tenka atskirai kalbėtis ir susita-
riame.

- Ar sunku sudominti vaikus? 
Kaip rasti raktą į jų širdis?

- Mokinius sudominti fizikos 
dalyku stengiuosi per įvairias 
veiklas, renginius, konkursus, 
išvykas  ir svarbiausia – gražiu 
bendravimu su jais.

- Ar skiriasi šiuolaikiniai 
vaikai nuo ankstesnių kartų? 
Jei taip, kuo?

- Šiuolaikiniai vaikai nuo 
ankstesnių kartų skiriasi: jei 
anksčiau mokiniai mokytojus 
gerbdavo, tik vienas kitas išsi-
šokdavo, tai dabar – atvirkščiai. 
Yra mokinių, kurie ir dabar 
gerbia mokytojus, gaila, bet 
mažuma. Anksčiau mokiniai ži-

nojo savo pareigas, o dabar tik 
teises, bet ne pareigas. Manau, 
kad tam įtakos turi ir kai kurių 
tėvų toks požiūris.

- Kas Jums darbe įdomiau-
sia? 

- Įdomiausia su vaikais ben-
drauti, mokėti juos išklausyti, kar-
tu dalyvauti įvairiose veiklose.

- Kiek Jums svarbus atga-
linis ryšys iš Jūsų mokinių? 
Kokį (ar) jį gaunate?

- Pats svarbiausias dalykas – 
grįžtamasis ryšys. Nieko nėra 
geriau, kai ateina buvęs moki-
nys, dabar jau studentas, džiau-
giasi, kad fizika sekasi puikiai, 
grupėje geriausias, tėveliai 
dėkoja – nuostabu. Turiu savo 
mokinių, kurie pasirinko fizi-
kos mokytojo profesiją ir dirba 
mokykloje.

- Karantinas ir nuotolinis 
mokymas(is): Jūsų nuomonė. 
Ar tai labai pakenkė mokinių 
rezultatams? O gal atvirkš-
čiai, toks mokymasis yra puiki 
alternatyva „suolo trynimui“?

- Karantinas susijęs su ekrani-
niu mokymusi, kuris niekada ne-
duos to, ką mokinys gauna gyvai 
bendraudamas su mokytoju.

- Yra kalbama, kad dabar-
tiniu metu mokytojo profesija 
yra labai nuvertinama – tiek 
mokiniai, tiek jų tėvai nebe-
žiūri į mokytoją kaip į šviesu-
lį, žinių šaltinį. Ar sutiktumė-

Pedagogė Vlada Dovydėnienė šiais metais išrinkta geriau-
sia rajono mokytoja (centre). Ją sveikino Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius ir Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė.

te su tokiais teiginiais?
- Iš dalies sutinku. 

- Ką patartumėte jauniems 
žmonėms, besirenkantiems 
mokytojo profesiją?

- Pirmiausia – mylėti vaikus, 
mokėti juos išklausyti ir suprasti. 
Mokėti bendrauti ir turėti didelę 
kantrybę, pašaukimą savo daly-

kui. Jei tos savybės yra – pirmyn.
- Esate medžiotoja. Kaip 

gimė šis, atrodytų, visai prie-
šingas Jūsų profesijai hobis?

- Manau, kad žmogaus hobis 
nepriklauso nuo jo profesijos. 
Fizika yra gamtos mokslas, o 
medžioklė yra gamtos pažini-
mas. Gaila, kad didžioji visuo-
menės dalis to dar nesupranta.
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Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 

(Tęsinys. 
Pradžia „Anykšta“ 2021-11-16)

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

Pastatą-laidojimo namus, 
unikalus Nr. 3498-1008-4018, 
paskirtis – paslaugų, pažy-
mėjimas plane 1L1p, bendras 
plotas – 55,28 kv. m, sienos – 
plytų mūras, statybos metai – 
1981; kitus inžinerinius stati-
nius-kiemo statinius, unikalus 
Nr. 3498-1008-4029, aprašy-
mas – lauko tualetas, šulinys, 
paskirtis – kiti inžineriniai 
statiniai, statybos metai 1981; 
žemės sklypą 0,0486 ha ploto, 
unikalus Nr. 4400-5550-3663, 
Šilelio vs. 1, Kurklių sen., 
Anykščių r. sav. 

Pradinė bendra nekilnoja-
mojo turto pardavimo kaina – 
3763 Eur, iš jų: turto pradinė 
pardavimo kaina – 3200 Eur; 
žemės sklypo pradinė parda-
vimo kaina – 200 Eur, žemės 
sklypo parengimo išlaidos – 
363 Eur. Kainos didinimo in-
tervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dydis 
– 376 Eur. Dalyvių registra-
cijos 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, 
antrasis skirsnis); kelių apsau-
gos zonos (III skyrius, antrasis 
skirsnis); paviršinių vandens 
telkinių apsaugos zonos (VI 
skyrius, septintasis skirsnis). 
Žemės sklypo pagrindinė nau-
dojimo paskirtis – kita; nau-
dojimo būdas – visuomeninės 
paskirties teritorijos. 

Pastatą-biblioteką, uni-
kalus Nr. 3491-0001-2019, 
paskirtis – kultūros, pažy-
mėjimas plane 1C1p, sie-
nos – plytos, bendras plotas 
140,28 kv. m, statybos metai 
1910; pastatą-ūkinį pasta-
tą, unikalus Nr. 3491-0001-
2020, paskirtis – pagalbinio 
ūkio, pažymėjimas plane 
2I1ž, sienos – medis su kar-
kasu, užstatytas plotas 28,00 
kv. m, statybos metai 1971; 
žemės sklypą 0,0493 ha plo-

to,  unikalus Nr. 4400-5563-
4512, Vilniaus g. 4, Troškū-
nai, Anykščių r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamo-
jo turto pardavimo kaina – 5363 
Eur, iš jų: turto pradinė parda-
vimo kaina – 4700 Eur; žemės 
sklypo pradinė pardavimo kaina 
– 300 Eur, žemės sklypo paren-
gimo išlaidos – 363 Eur. Kainos 
didinimo intervalas – 100 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo 
mokesčio dydis – 60 Eur. Auk-
ciono dalyvio garantinio įnašo 
dydis – 536 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); elektros tinklų apsau-
gos zonos (III skyrius, ketvirta-
sis skirsnis); kultūros paveldo 
objektų ir vietovių teritorijos, 
jų apsaugos zonos (V skyrius, 
pirmasis skirsnis); vandens 
tiekimo ir nuotekų, paviršinių 
nuotekų tvarkymo infrastruktū-
ros apsaugos zonos (III skyrius, 
dešimtasis skirsnis); viešųjų 
ryšių tinklų elektroninių ryšių 
infrastruktūros apsaugos zo-
nos (III skyrius, vienuoliktasis 
skirsnis).  Žemės sklypo pagrin-
dinė naudojimo paskirtis – kita; 
naudojimo būdas – visuomeni-
nės paskirties teritorijos.

Pastatą-vaikų lopšelį-
darželį, unikalus Nr. 3494-
0059-0016, mokslo paskir-
ties, žymėjimas plane 1C1p, 
bendras plotas 214,74 kv. m, 
statybos metai 1979; kitus 
inžinerinius statinius-kiemo 
statinius, unikalus Nr. 4400-
0241-7925, aprašymas ka-
nalizacijos šulinys, žymėji-
mas plane k,  statybos metai 
1979; žemės sklypą 0,1170 
ha, unikalus Nr. 4400-4185-
7981, Salomėjos Nėries g. 11, 
Kurkliai, Anykščių r. sav.

Pradinė bendra nekilnoja-
mojo turto pardavimo kaina – 
7539 Eur, iš jų: turto pradinė 
pardavimo kaina – 6700 Eur; 
žemės sklypo pradinė parda-
vimo kaina – 700 Eur, žemės 
sklypo parengimo išlaidos – 
139 Eur. Kainos didinimo in-
tervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dydis 
– 753 Eur. Dalyvių registra-
cijos 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: viešųjų ryšių tin-
klų elektroninių ryšių infras-
truktūros apsaugos zonos (III 
skyrius, vienuoliktasis skirs-
nis); elektros tinklų apsaugos 
zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis); kelių apsaugos zonos 
(III skyrius, antrasis skirsnis); 
paviršinių vandens telkinių pa-
krantės apsaugos juostos (VI 
skyrius, aštuntasis skirsnis). 
Žemės sklypo pagrindinė nau-
dojimo paskirtis – kita; nau-
dojimo būdas – visuomeninės 
paskirties teritorijos.

Pastatą-garažą, unikalus 
Nr. 3497-2000-7018, garažų 
paskirties, žymėjimas plane 
1G1p, bendras plotas 356,98 
kv. m, statybos metai 1972; 
žemės sklypą 0,2465 ha, uni-
kalus Nr. 4400-4470-2936, 
Gegužės g. 49, Anykščiai, 
Anykščių r. sav. 

Pradinė bendra nekilnoja-
mojo turto pardavimo kaina – 
42859 Eur, iš jų: turto pradinė 
pardavimo kaina – 26500 Eur; 
žemės sklypo pradinė pardavi-
mo kaina – 15700 Eur, žemės 
sklypo parengimo išlaidos – 
659 Eur. Kainos didinimo in-
tervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dydis 
– 4285 Eur. Dalyvių registra-
cijos 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: viešųjų ryšių tin-
klų elektroninių ryšių infras-
truktūros apsaugos zonos (III 
skyrius, vienuoliktasis skirs-
nis); elektros tinklų apsaugos 
zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis); vandens tiekimo ir 
nuotekų, paviršinių nuote-
kų tvarkymo infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, 
dešimtasis skirsnis). Žemės 
sklypo pagrindinė naudojimo 
paskirtis – kita; naudojimo bū-
das – visuomeninės paskirties 
teritorijos.

Pastatą-Sandėlį, unikalus 
Nr. 4400-5219-7810, pažy-
mėjimas plane 1J1/p, apra-
šymas – su rampa (plotas 
2,85 kv. m), paskirtis kita 
(ūkio), fiziškai pažeistas, sie-
nos – plytos, bendras plotas  
62,01 kv. m, statybos me-
tai 1980; kitus inžinerinius 
statinius-Sandėlio pamatus 

(cisternų atramas), unika-
lus Nr. 4400-5231-0039, kitų 
inžinerinių statinių paskir-
ties, pažymėjimas plane c1, 
fiziškai pažeistas, medžiaga 
– plytos, plotas 25,19 kv. m, 
statybos metai 1980; kitus in-
žinerinius statinius-Sandėlio 
pamatus (cisternų atramas), 
unikalus Nr. 4400-5231-
0040, kitų inžinerinių stati-
nių paskirties, pažymėjimas 
plane c2, fiziškai pažeistas, 
medžiaga – plytos, plotas 
25,19 kv. m, statybos me-
tai 1980; kitus inžinerinius 
statinius-Sandėlio pamatus 
(cisternų atramas), unika-
lus Nr. 4400-5231-0060, kitų 
inžinerinių statinių paskir-
ties, pažymėjimas plane c3, 
fiziškai pažeistas, medžiaga 
– plytos, plotas 25,19 kv. m, 
statybos metai 1980; kitus in-
žinerinius statinius-Sandėlio 
pamatus (cisternų atramas), 
unikalus Nr. 4400-5231-
0071, kitų inžinerinių stati-
nių paskirties, pažymėjimas 
plane c4, fiziškai pažeistas, 
medžiaga – plytos, plotas 
25,19 kv. m, statybos me-
tai 1980; kitus inžinerinius 
statinius-Sandėlio pamatus 
(cisternų atramas), unika-
lus Nr. 4400-5231-0082, kitų 
inžinerinių statinių paskir-
ties, pažymėjimas plane c5, 
fiziškai pažeistas, medžiaga 
– plytos, plotas 25,19 kv. m, 
statybos metai 1980; žemės 
sklypą 0,2473 ha, unikalus 
Nr. 4400-5529-7544, Dvaro 
g. 2, Kurklelių k., Skiemo-
nių sen., Anykščių r. sav.

Pradinė bendra nekilnoja-
mojo turto pardavimo kaina – 
1533 Eur, iš jų: turto pradinė 
pardavimo kaina – 410 Eur; 
žemės sklypo pradinė parda-
vimo kaina – 760 Eur, žemės 
sklypo parengimo išlaidos 
– 363 Eur. Kainos didinimo 
intervalas – 50 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokes-
čio dydis – 60 Eur. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dydis 
– 153 Eur. Dalyvių registra-
cijos 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 
apsaugos zonos (III skyrius, 
antrasis). Žemės sklypo pa-
grindinė naudojimo paskirtis 
– žemės ūkio; naudojimo bū-
das – kiti žemės ūkio paskir-
ties žemės sklypai.

Butą/patalpą-butą Nr. 
1,  unikalus Nr. 3495-4007-
1010:0003, paskirtis gyve-
namoji (butų), žymėjimas 
plane 3495-4007-1010, 1A2p, 
bendras plotas 38,14 kv. m,  
kambarių skaičius 2, aukš-
tas 1, statybos metai – 1954; 
pastatą-tvartą, unikalus Nr. 
3495-4007-1065, paskirtis 
pagalbinio ūkio, žymėjimas 
plane 3I1p, užstatytas plotas 
20,11 kv. m, sienos plytos, 
statybos metai 1954; pastatą-
sandėlį, unikalus Nr. 3495-
4007-1143, paskirtis pagal-
binio ūkio, žymėjimas plane 
15I1p, užstatytas plotas 12 
kv. m, sienos plytos, statybos 
metai 1954, Kalno g. 2, 2-1, 
Svirnų II k., Kavarsko sen., 
Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 1900 Eur. 
Kainos didinimo intervalas 
– 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 
60 Eur. Aukciono dalyvio ga-
rantinio įnašo dydis – 190 Eur. 
Dalyvių registracijos pradžia 
– 2022-01-06, 00.00 val., pa-
baiga 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. 
7, unikalus Nr. 3495-5004-
7012:0007, paskirtis gyve-
namoji (butų), pažymėjimas 
plane 3495-5004-7012, 1A1m, 
bendras plotas 48,96 kv. m, 
kambarių skaičius 2, aukš-
tas 1, statybos metai – 1955; 
pastatą-tvartą, unikalus Nr. 
3495-5004-7020, paskirtis 
pagalbinio ūkio, žymėjimas 
plane 2I1m, užstatytas plo-
tas 25 kv. m, statybos metai 
1967; pastatą-daržinę, uni-
kalus Nr. 3495-5004-7086, 
paskirtis pagalbinio ūkio, 
žymėjimas plane 8I1ž, užsta-
tytas plotas 24 kv. m, staty-
bos metai 1967, Šepetiškio k. 
2, 2-7, Anykščių sen., Anykš-
čių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 3100 Eur. 
Kainos didinimo intervalas 
– 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 
60 Eur. Aukciono dalyvio ga-
rantinio įnašo dydis – 310 Eur. 
Dalyvių registracijos pradžia 
– 2022-01-06, 00.00 val., pa-
baiga 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.

(Nukelta į 7 psl.)
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Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
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Sigita Pivorienė.
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Vyr. redaktorė

įvairūs

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. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

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

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

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.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdė-
klų gamyba, montavimas. 
Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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.

rado
Anykščiuose, V. Kudirkos g., 

rastas radijo imtuvas.
Tel. (8-676) 32444.

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.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

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.

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

Tel. (8-656) 40439.

siūlo darbą
Reikalingas vairuotojas dar-

buotojams vežioti iš Anykščių į 
Panevėžį su savo mikroautobu-
su. Atlyginimas 1000-1200 Eur. 

Tel. (8-600) 27921.

(Atkelta iš 6 psl.)

Butą-patalpą-butą Nr. 
4, unikalus Nr. 3496-6007-
4015:0004, bendras plotas 
28,53 kv. m, pažymėjimas 
plane 3496-6007-4015, 1A2p, 
paskirtis – gyvenamoji 
(butų), aukštas 2, kambarių 
skaičius 1, statybos metai 
– 1966; pastatą-sandėlį su 
tremperiu (palėpę), unikalus 
Nr. 3496-6007-4062, pažymė-
jimas plane 6I1p, paskirtis – 
pagalbinio ūkio, sienos plytų, 
aukštų skaičius – 1, užstaty-
tas plotas – 7,00 kv. m, sta-
tybos metai – 1966; pastatą-
tvartą su tremperiu (palėpę), 
unikalus Nr. 3496-6007-4076, 
pažymėjimas plane 7I1p, 
paskirtis – pagalbinio ūkio, 
sienos plytų, aukštų skaičius 
– 1, užstatytas plotas – 20,00 
kv. m, statybos metai – 1966; 
1/4 kitų inžinerinių statinių-
kiemo statinių, unikalus Nr. 
3496-6007-4115, aprašymas 
– šulinys k, paskirtis – kiti in-

žineriniai statiniai, statybos 
metai – 1966, Garbėnų k. 3, 
3-4, Kavarsko sen., Anykščių 
r. sav.

Pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 800 Eur. 
Kainos didinimo intervalas 
– 50 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis 
– 60 Eur. 

Aukciono dalyvio garan-
tinio įnašo dydis – 80 Eur. 
Dalyvių registracijos pradžia 
– 2022-01-06, 00.00 val., pa-
baiga 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.

Kitos aukciono sąlygos: visą 
nupirkto turto kainą aukciono 
laimėtojas turi sumokėti ne vė-
liau kaip per 10 dienų po nekil-
nojamojo turto pirkimo – par-
davimo sutarties pasirašymo. 
Aukciono laimėtojo sumokėtas 
garantinis įnašas įskaitomas 
kaip dalinė įmoka už įsigytą 

turtą.
Aukciono dalyvio registravi-

mo mokestis ir garantinis įnašas 
turi būti sumokėti iki dokumentų 
pateikimo registruotis. Aukciono 
dalyvio registravimo mokestis, 
garantinis įnašas ir nekilnojamo-
jo turto kaina mokama į Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijos atsiskaitomąją sąskaitą 
Nr. LT167182100000130648, 
AB Šiaulių bankas, banko kodas 
71816 (būtina nurodyti mokėto-
jo kodą).

Viešųjų pirkimų ir turto sky-
riaus vyriausioji specialistė Al-
vyta Vitkienė (tel. (8 381) 58 
047, mob. tel. 8 610 13 791, 
el. p. alvyta.vitkiene@anyks-
ciai.lt) teikia informaciją apie 
objektus, sutarčių projektus bei 
iš anksto derina nekilnojamo-
jo turto apžiūros laiką. Viešo 
aukciono sąlygos paskelbtos 
Anykščių rajono savivaldybės 
tinklapyje www.anyksciai.lt.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracija

Užsak. nr. 1072 

Anykščių rajono savivaldybės administracija 
parduoda nekilnojamąjį turtą 

dovanoja 
2 lovas ir staliuką.
 Tel. (8-676) 32444.

„Anykštos“ redakcijoje laikraštį „Anykšta“ ir žurna-
lą „Aukštaitiškas formatas“ galite užprenumeruoti savo 
artimiesiems, kaimynams, draugams. Tai puiki dovana 
Kalėdų proga!

Padovanok savo artimajam „Anykštos“ ir 
„Aukštaitiško formato“ prenumeratą, ir jis Jus at-
simins visus metus. 

Šventinio dizaino dovanų kuponą galite užsakyti: elektroniniu paštu 
reklama@anyksta.lt ir telefonais (8-381) 5-94-58 arba (8-686) 33036.
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-4

+3

mėnulis
lapkričio 23-26 d.d. - pilnatis.

Mantvinas, Žybartė, 
Gerardas.

Felicita, Klemensas, Adelė, 
Kolumbanas, Doviltas, 
Liubartė, Kolumbas, Orestas.

šiandien

lapkričio 24 d.

vardadieniai

lapkričio 25 d.
Kotryna. Santautas. Germilė.

lapkričio 26 d.
Leonardas, Dobilas, Vygintė, 
Silvestras, Vygantė.

Išplaukė senis žvejoti į jūrą. 
Ilgai jis ten plaukiojo. Užme-
tė vieną kartą - nieko, užmetė 
antrą - vėl nieko. Užmetė tin-
klą trečią kartą ir... Vėl nieko... 
Staiga išneria ryklys:

- Nu, seni, kaip kimba?
- Ai, nekimba, nekimba... - 

atsako nusiminęs senis.
- Žinai, seni, nėr čia žuvies, 

eik tu geriau maudytis.

***
- Įsivaizduoji, šiandien važia-

vau troleibusu į darbą, tai net 
trys vyriškiai užleido man vietą 
atsisėsti! - draugei giriasi mer-
gina.

- Na, tai ar tilpai?

***
Penkerių metų berniukas iš-

girdo beldimą į duris. Atidarė 
duris, o ten stovi pardavėjas 
norėdamas pristatyti savo pre-
kę. Pardavėjas žiūri į berniuką 
ir mato: vienoj rankoj cigaras, 
kitoj rankoj vyno butelis. Ber-
niukas sako:

- Ko norit?
Pardavėjas:
- Tavo tėvai namuose?
Berniukas:
- Ar jums atrodo, kad mano 

tėvai namuose?

***
Vyras ryte žadina žmoną:
- Zuikeli, kelkis, tau į darbą 

eiti laikas.
Žmona, versdamasi ant kito 

šono:
- Šiandien aš žuvytė. Neturiu 

kojyčių ir niekur neisiu.

Monsinjorui Albertui Talačkai atminti 
– ženklas bažnyčioje

(Atkelta iš 1 psl.)

Bažnyčioje minint A. Talač-
kos šimtmetį atidaryta paroda 
„Monsinjoro Alberto Talačkos 
gimimo šimtmetis: „Išmin-
tis pasiteisina savo darbais“. 
Parodoje pristatyti svarbiausi 
kunigo A.Talačkos gyvenimo 
momentai, ganytojiška veikla, 
surinkti ir Anykščiams dovano-
ti meno kūriniai, sukurtas paro-
dą pristatantis leidinys.

Į monsinjoro jubiliejaus mi-
nėjimą atvyko Panevėžio vys-
kupijos vyskupas Linas Vodo-
pjanovas, kuris ir pašventino 
ant Anykščių bažnyčios kolo-
nos įrengtą atminimo ženklą 
kunigui A.Talačkai. 

Lėšų rinkimą kunigo atmini-
mui įprasminti organizavusios 
Pasaulio anykštėnų bendrijos 
pirmininkas profesorius Tomas 
Ladiga dėkojo rėmėjams, au-
kojusiems, kad būtų sukurtas 
atminimo ženklas. Bendrijos 
pirmininkas už paramą ypač 
išskyrė UAB „ESSPO“, kurios 
vadovui, Anykščių rajono tary-
bos nariui Lukui Pakelčiui buvo 
įteikta padėka.

Monsinjoro A.Talačkos šim-
tmečio minėjime detaliausiai 
apie kunigo indėlį puoselėjant 
bažnyčią ir meną kalbėjo kultū-
rologas, muziejininkas, Anykš-
čių kultūros tarybos narys Vy-
tautas Balčiūnas, asmeniškai 
pažinęs monsinjorą. 

Anykščių muziejui vadova-
vęs ( po to tapęs Kultūros mi-
nistro Dariaus Kuolio pavaduo-
toju) V.Balčiūnas pasakojo apie 
A.Talačkos perimtą ir tęstą vys-
kupo ir poeto Antano Baranaus-

ko kultūrinės tradicijos intenciją 
ir akcentavo A.Talačkos darbų 
išskirtinumą bei mastą: „Nors 
tekantis laikas vis labiau tirpdo 
Monsinjoro atminimą, tačiau 
vis labiau ryškėja, atsiskleidžia 
jo kultūrinės misijos svarba, jos 
vertingumas ir tikroji prasmė. 
A.Talačka dabartyje iškyla kaip 
ryškiausias Lietuvos dvasinin-
kas, sutelkęs išmintį, pastangas, 
finansinius resursus, jam arti-
mų, drąsių ir talentingų meni-
ninkų gebėjimus į vieną objek-
tą – Anykščių šventovę. Nėra 
Lietuvoje daugiau kitos tokios 
bažnyčios, kurioje sovietmety-
je būtų programiškai sugalvota 
ir įgyvendinta sakralinio meno 
vertybių kūrimo programa kaip 
visavertė visuma“, - kunigo 
A.Talačkos išskirtinumą akcen-
tavo kultūrologas.

V.Balčiūnas atkreipė dėmesį 
į meno kūrinius Anykščių baž-
nyčioje ir jos šventoriuje, kurių 
sukūrimą inicijavo A.Talačka: 
„Monsinjoras šventorių pavertė 
nacionalinės vertės kultūros ga-
lerija“, – konstatavo Lietuvos 
nacionalinio dailės muziejaus 
direktoriaus pavaduotojas. 

Apie meno kūrinių Anykščių 
šventovėje išskirtinumą liudija 
jau vien tai, kad bažnyčioje ga-
lima pamatyti prestižiškiausios 
kultūrinės Lietuvos naciona-
linės premijos laureatų Vlado 
Vildžiūno ir Antano Kmieliaus-
ko darbus. O pasakodamas apie 
Anykščių bažnyčios vitražų kū-
rimą V.Balčiūnas apgailestavo, 
kad A.Talačkos pradėta bažny-
čios vitražų kūrimo programa 
liko nebaigta. Pasak muzieji-
ninko, dar turėjo būti sukurti 

zakristijoje du vitražai, kuriuo-
se turėjo būti pavaizduota seno-
ji balta, A.Baranauską menanti 
Anykščių bažnyčia ir senasis 
Anykščių herbas.  

Beje, V. Balčiūno indėlis, įpras-
minant monsinjoro A.Talačkos 
atminimą, itin reikšmingas. Mu-
ziejininkas daug padarė, kad 
A. Talačkos atminimas būtų 
įprasminamas sukuriant Sa-
kralinio meno centrą, kuriame 
visuomenė gali pamatyti mon-
sinjoro Anykščiams dovanotą 
meno kolekciją. Priminsime, 
kad monsinjoro Anykščiams 
dovanota meno kolekcija ir bi-
blioteka saugoma ir eksponuo-
jama Sakralinio meno centre.

O prieš šimtmečio minėjimą 
V.Balčiūnas parašė straipsnį 
apie A.Talačką „Monsinjoro 
Alberto Talačkos gimimo šim-

tmetis: „išmintis pasitvirtina 
savo darbais“, kurį praėjusią 
savaitę spausdinome „Anykš-
toje“.

Renginyje prisiminimais 
apie kunigą A.Talačką dali-
josi kunigas Stanislovas Ka-
zėnas, dirbęs Troškūnų pa-
rapijoje. Kunigas prisiminė 
keletą linksmų, bet dalykiškų 
prisiminimų apie monsinjorą 
A.Talačką.

Jubiliejuje kalbą sakė ir 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius.

Po atminimo ženklo 
A.Talačkai atidengimo buvo 
aukojamos Šv.Mišios. Jas auko-
jo vyskupas L.Vodopjanovas, 
o Šv.Mišiose giedojo Gailes-
tingumo Šventovės ansamblis 
iš Vilniaus (vadovė Gabija 
Adamonytė).

Muziejininkas, kultūrologas, Anykščių kultūros tarybos 
narys Vytautas Balčiūnas, asmeniškai pažinęs monsinjorą 
Albertą Talačką, akcentavo ypatingus kunigo nuopelnus 
puoselėjant sakralinį meną.

Atminimo ženklą monsinjorui Albertui Talačkai iš sida-
bro, aukso ir vario sukūrė iš Anykščių kilęs skulptorius, 
Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto profesorius 
Romualdas Inčirauskas. 

Atminimo ženklo monsinjorui Albertui Talačkai šventi-
nimo iškilmėse dalyvavo ir atsiminimais dalijosi buvęs 
Troškūnų parapijos kunigas Stanislovas Kazėnas (pirmas 
kairėje).

jono jUneViČiAUs ir autoriaus nuotr.


