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„Bajorų žuvis“ ne tik kasdieniniam, 
bet ir šventiniam stalui!!! 

Anykščiai Biliūno g. 38, 
bei kitose savo miesto parduotuvėse.

Prekiaujame rūkyta, 
sūdyta, marinuota bei 
šaldyta produkcija. 

Koncertas. Koplyčioje - Pa-
saulio anykštėnų kūrybos cen-
tre gruodžio 15 d., trečiadienį, 
18 val. Mildos Daunoraitės 
(fortepijonas) rečitalis. 

Koronavirusas. Gruodžio 
3 - 9 dienomis Anykščių rajone  
fiksuotas 31 naujas koronaviru-
so atvejis. Koronaviruso protrū-
kis -vaikų lopšelyje – darželyje 
„Žiogelis“.

Įvertinimas. Gruodžio 10 
dieną. Platelių dvaro sodyboje 
vykusioje Žemės ūkio ministe-
rijos organizuotoje konferenci-
joje „Tautinio paveldo produktų 
apsauga, kūrimas, realizavimas 
ir populiarinimas“ apdovanoti 
sėkmingiausiai dirbantys tradi-
ciniai amatininkai ir tradicinių 
amatų centras. Tarp jų ir Tradi-
cinių amatų centras Niūronyse.

Nedarbas. Užimtumo tarny-
ba skelbia, kad Anykščių rajone 
lapkričio pabaigoje registruotas 
nedarbas siekė 12,8 proc. Darbo 
neturi 1 tūkst.701 gyventojas.

Čiuožykla. Feisbuke skaity-
tojų klausėme, ar Anykščiuose 
reikia čiuožyklos. Pasiteiravome, 
ką apie tai  mano Anykščių ra-
jono savivaldybė. „Kviečiame ir 
kviesime visus, norinčius įrengti 
čiuožyklą. Dėkojame už Jūsų re-
dakcijos paskelbtą apklausą, kuri 
itin plačiai ir objektyviai parodys 
poreikį, pagal kurį bus lengviau 
apsispręsti dėl tokios pramogos 
reikalingumo“, – atsakymą parašė 
savivaldybės specialistė ryšiams 
su visuomene Silvija Sakevičiūtė.

Kalendoriai. Anykščių ra-
jono savivaldybė už 800 Eur š 
UAB „Office system“ prisipir-
ko kalendorių. Iš viso įsigyta 
150 stalo ir 110 darbo kalen-
dorių.

Anykščiuose ruošiamasi statyti 
medinius daugiabučius

Anykščiai ruošiasi tapti 
pirmuoju Lietuvos miestu, 
kuriame netolimoje ateityje 
bus pradėti statyti mediniai 
daugiabučiai. 

Statyboms mieste jau nu-
matytos konkrečios vietos, o 
daugiabučių projektavimui 
Anykščių rajono savivaldy-
bė kartu su portalu „Staty-
ba ir architektūra“ paskelbė 
konkursą.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono vyr. ar-
chitektė Daiva Gasiūnie-
nė mano, kad mediniai 
daugiabučiai labai greitai 
bus niekam nuostabos 
nekelianti realybė.

Anykštėno 
kortelę bus 
galima įsigyti 
nuo kitų metų 
sausio

Savivaldybė 
nupirko tekstilės 
atliekoms 
skirtų 
konteinerių

Dainoms ir šokiams mieste vietų jau 
pakanka

Irena VAITKIENĖ, Anykščių 
Jurzdiko seniūnaitijos seniūnai-
tė, bendruomenės pirmininkė:

„...Man atrodo, kad tokia erdvė 
mieste būtų prasminga.“

Apie Mickūnų 
mokyklą ir 
besikeičiantį 
pasaulį...

Sąskaitos apmokėtos neatlikus 
viešųjų pirkimų Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius savo potvarkiu 
sudarė komisiją, kuri nagrinės buvusios Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir komuni-
kacijos skyriaus vedėjos Audronės Pajarskienės skundą. Ji 
gruodžio 3-iąją iš darbo išėjo šalių susitarimu, bet tą pačią 
dieną Anykščių rajono tarybos nariams išplatino skundą, 
kaltindama savivaldybės administracijos direktorę  mobin-
gu ir prašydama sudaryti nepriklausomą komisiją, kad iš-
tirtų L. Kuliešaitės veiksmus. 

 „Su tuo skundu pati sau gali prisivirti daugiau košės“, 
- „Anykštai“ situaciją komentavo Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius. 

Išmokėjo solidžią 
išeitinę išmoką

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė 
L. Kuliešaitė A.Pajarskienei 
pasiūlė išeiti iš darbo šalių 
susitarimu. Sprendžiant iš pa-
siūlyme nurodytos datos, siū-
lymas A.Pajarskienei pateiktas 
buvo dar rugėjo mėnesį. Tačiau 
valdininkė  po to du mėnesius 

turėjo nedarbingumo pažymėji-
mą, todėl susitarimas buvo pa-
sirašytas tik jai pasveikus. 

Susitarime administracijos 
direktorė išvardijo Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos sky-
riaus vedėjos A.Pajarskienės 
padarytus pažeidimus, kuriuos 
nustatė Anykščių rajono admi-
nistracijos Vidaus audito sky-
rius.   

Buvusiai Anykščių rajono savivaldybės administracijos 
Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėjai Au-
dronei Pajarskienei išmokėta trijų atlyginimų dydžio išei-
tinė kompensacija.
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Savivaldybė nupirko tekstilės atliekoms 
skirtų konteinerių

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė įsigijo penkis konteinerius, 
skirtus tekstilės atliekoms surinkti. Iki šiol tokių konteine-
rių rajonas neturėjo.

Už  konterinerius UAB „RB 
Baltic“ sumokėta kiek daugiau 
nei 4 tūkst.700 Eur, jie bus pa-
statyti Anykščių mieste, prie 
daugiabučių namų.

Tekstilės atliekoms skirti kon-
teineriai turi metalinį korpusą 
su jame įrengta įmetimo anga 
ir rakinamomis durimis atliekų 
surinkimo talpai išimti.

Nuo 2020 metų gruodžio 
mėnesio Anykščių mieste 
buvo įrengti „eksperimenti-
niai“ konteineriai tekstilės 
atliekoms. Tam buvo naudo-
jami senojo tipo antžeminiai 
atliekų konteineriai. Jie buvo 
pastatyti šalia daugiabučių 
namų J.Biliūno, Statybininkų 
ir J.Basanavičiaus gatvėse.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Bendrojo ir ūkio skyriaus 
vedėjo pavaduotojas Simas 
Aštrauskas „Anykštai“ pako-
mentavo, ką atskleidė mieste 
atliktas eksperimentas gyvento-
jų tekstilės atliekoms surinkti.

„Stebėjimai parodė, kad 

Anykščių mieste didžioji dalis 
paliekamos tekstilės yra pras-
tos kokybės, žinoma, pasitaiko 
ir geresnės kokybės tekstilės, 
tačiau tokios tekstilės dalis, 
palyginti su bendru tekstilės 
kiekiu, yra labai maža. 

Pastebėta, kad į tekstilės 
konteinerius galimai patenka 
dėvėtų rūbų pardavėjų perrū-
šiuota tekstilė, kuri nėra tinka-
ma parduoti  prekybos vietose.

 Pasitaikė atvejų, kai teks-
tilės konteineriuose atsirado 
ir kitų komunalinių atliekų ar 
užterštos tekstilės, kuri vėliau 
supurvino ar perdavė kvapus 
likusiai tekstilės daliai.

 Nors tekstilė ir prastos ko-
kybės, tačiau pastebėta, kad jos 
susidaro iki 10 m3 per savaitę, 
todėl tikslinga būtų ją atskirti 
nuo bendro atliekų srauto, ti-
kintis, kad ateityje jos kokybė 
gerės ir bus galima ją pasiūlyti 
tekstilės surinkėjams“, - sakė 
S.Aštrauskas.

Bendrojo ir ūkio sky-

riaus vedėjo pavaduotojas 
S.Aštrauskas sakė, kad dar 
tikslinama, kur bus pastatyti  
naujai įsigyti konteineriai teks-
tilės atliekoms.

„Konkrečios vietos dar tiks-
linamos, bet tekstilės kon-
teineriai turėtų būti pastatyti 
prie jau esančių pusiau pože-
minių aikštelių 5 vietose: prie 
senosios bibliotekos (prie J. 
Biliūno g. 35 namo), Staty-
bininkų g. pabaigoje (prie 14 
namo), J. Basanavičiaus g. 
(prie 56 namo), Žvejų g. (prie 
16 namo), Šviesos arba Muzie-
jaus g.“, - sakė jis.

Pasidomėjus, ar Anykščių 
rajono savivaldybė neplanuoja 
tekstilei skirtų atliekų kontei-
nerių įsigyti daugiau, Bendro-
jo ir ūkio skyriaus vedėjo pa-
vaduotojas S.Aštrauskas sakė: 
„Sukūrus valstybinę tekstilės 
atliekų tvarkymo sistemą, 
planuojama įsigyti ir daugiau 
tokių konteinerių ir sudary-
ti sąlygas jas atskirti nuo kitų 
atliekų.“

Pasidomėjome ir tuo, kur gy-
ventojų išmesti tekstilės gami-
niai keliauja toliau.

„Šiuo metu, kol nėra valsty-
binės tekstilės atliekų tvarky-
mo sistemos, o mūsų tekstilės 
atliekos yra prastos kokybės, 
tokios atliekos keliauja į Utenos 
regiono atliekų tvarkymo cen-
trą“, - aiškino S.Aštrauskas.

Tekstilei skirti atliekų kon-
teineriai perkami tik Anykščių 
miestui. O kur nereikalingus 
tekstilės gaminius išmesti ra-
jono miestelių bei kaimų žmo-
nėms?

„Šiuo metu, kol nėra valsty-
binės tekstilės atliekų tvarky-
mo sistemos, Anykščių rajono 
kaimų bei miestelių gyventojai 
tekstilės gaminius gali mesti 
į mišrių komunalinių atliekų 
konteinerius. Taip, galvojama 
apie tekstilės surinkimą ir tose 
vietose, tačiau, kol nėra valsty-
binės tekstilės atliekų tvarky-
mo sistemos, sudėtinga tai įgy-
vendinti“, - sakė S.Aštrauskas.

Į tekstilei surinkti skirtus 
konteinerius Anykščių rajono 
gyventojai gali išmesti  ne-
naudojamus tekstilės gaminius 
(drabužius, avalynę, patalynę, 
užuolaidas, minkštus žaislus ir 
pan.).

temidės svarstyklės

Anykštėno kortelę bus galima įsigyti 
nuo kitų metų sausio

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykštėno kortelės koncepcijos sukūrimu ir įgyvendini-
mu rūpinsis Anykščių turizmo ir verslo informacijos cen-
tras. Dėl šios paslaugos gruodį  Anykščių rajono savivaldy-
bė su įstaiga pasirašė 12 tūkst. Eur vertės sutartį.

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centras įpareigo-
tas gruodžio mėnesio Anykščių 
rajono tarybos posėdžiui pa-
rengti sprendimo projektą dėl 
Anykštėno kortelės mokesčio.

Įstaiga taip pat iki gruo-
džio 31 dienos turės parengti 
Anykštėno kortelės išdavimo 
ir naudojimo tvarkos aprašą. 
Techninėje paslaugos teikimo 
specifikacijoje nurodoma, jog 
apraše privaloma numatyti, 
kad paslaugos teikėjas įsipar-
eigoja Anykštėno kortelę skir-
ti nuolatiniams gyventojams, 
savo gyvenamąją vietą dekla-

ravusiems Anykščių rajone. 
Kortelė turi būti vardinė. Taip 
pat nurodoma, kad Anykštėno 
kortelė bus išduodama kartu su 
jos naudojimosi instrukcija.

Iki gruodžio 31 dienos turės 
būti parengtas ir pradinis nuo-
laidų teikėjų sąrašas. Kaip jau 
anksčiau skelbėme, Anykštėno 
kortelės turėtojams žadamos 
nuolaidos laisvalaikio, pramo-
gų, viešojo maitinimo ir kitoms 
paslaugoms.

Anykščių rajono gyvento-
jams Anykštėno korteles numa-
toma išduoti jau nuo ateinan-
čių metų sausio mėnesio. Beje, 

Anykščių rajono savivaldybė 
įpareigojo Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centrą 
kaupti pateiktą asmeninę in-
formaciją apie Anykštėno kor-
telės turėtojus. Ši informacija, 
kaip nurodoma, reikalinga tam, 
kad bendradarbiaujant su vers-
lininkais galėtų būti vykdomos 
lojalumo programos, įvairios 
akcijos bei pasiūlymai. Infor-
macijos apie tai sklaidą turės 
užtikrinti Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centras.

Priminsime, kad Anykštėno 
kortelės idėją pirmasis Anykš-
čių rajone iškėlė anykštėnas 
Juozas Ratautas. Jam ilgokai 
teko įrodinėti, kad tokia korte-
lė gyventojams yra reikalinga, 
panašios kortelės yra naudo-
jamos įvairiuose Lietuvos ir 

užsienio miestuose. Anykščių 
rajono savivaldybė J.Ratauto 
pasiūlymų ilgai nenorėjo gir-
dėti, kol šią idėją įgyvendinti 
ėmėsi Anykščių rajono tary-
bos narys, liberalas Mindaugas 
Sargūnas. 

Deja, bet į Anykščių rajono 
mero potvarkiu sudarytą darbo 
grupę, kuri rengė Anykštėno 
kortelės koncepciją, J.Ratautas 
net nebuvo pakviestas. Vėliau 
gana neįprastai vyko ir jau 
parengtos Anykštėno kortelės 
koncepcijos pristatymas. Ji pri-
statyta savivaldybei pavaldžių 
įstaigų atstovams, verslinin-
kams, tačiau visai neatsiklaus-
ta pačių gyventojų nuomonės, 
kurių paslaugų nuolaidos jiems 
yra reikalingiausios ir aktua-
liausios.

Protrūkiai. Naujų korona-
viruso protrūkių šalies ugdy-
mo įstaigose skaičius lieka 
stabilus, jų praėjusią savaitę 
fiksuota 457. NVSC pateiktais 
duomenimis, savaite anksčiau 
mokyklose ir darželiuose taip 
pat registruoti 457 protrūkiai.

Skiepas. Į Lietuvą pirmadie-
nį ryte atgabentos pirmosios 
vakcinos nuo koronaviruso 
5–11 metų vaikams, BNS pa-
tvirtino Sveikatos apsaugos 
ministerija. Į šalį pristatyta 
78 tūkst. „BioNTech“ ir „Pfi-
zer“ sukurtos „Comirnaty“ 
vakcinos dozių.  Skiepijimą 
planuojama pradėti gruodžio 
15–16 dienomis, kai vakcinos 
bus pristatytos į skiepijančias 
asmens sveikatos priežiūros 
įstaigas.

Elektra. Praėjusią savaitę 
elektros kainos Baltijos šalyse 
pasiekė naujus rekordus. Lie-
tuvoje kaina augo daugiausiai 
– fiksuotas 60 proc. brangimas 
iki 300,99 Eur/MWh. Latvi-
joje vidutinė savaitės elek-
tros kaina didėjo 58 proc. iki 
297,99 Eur/MWh, Estijoje ji 
augo 57 proc. ir siekė 294,58 
Eur/MWh.  Baltijos šalyse 
elektros vartojimas per savaitę 
augo 6 proc. iki 668 GWh. Per 
savaitę visos trys Baltijos šalys 
kartu pagamino 62 proc. joms 
reikalingos elektros energijos. 
Lietuvoje pagaminta 27 proc., 
Latvijoje – 105 proc., Estijo-
je – 78 proc. šaliai reikalingos 
elektros energijos.

Reitingai. Partijų reitingų 
lentelėje pirmauja opozicinė 
Lietuvos socialdemokratų par-
tija (LSDP), antroje vietoje 
– valdančioji Tėvynės sąjun-
ga-Lietuvos krikščionys demo-
kratai, rodo „Spinter tyrimų“ 
atlikta apklausa. Apklausos 
duomenimis, už LSDP balsuotų 
12,9 proc. apklaustųjų,  kon-
servatorius – 11 procentų. Treti 
– Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga su 8,9 proc.. Toliau rei-
tingų lentelėje rikiuojasi Darbo 
partija (6 proc.), Liberalų są-
jūdis (6 proc.), Laisvės partija 
(5,3 proc.). Lietuvos regionų 
partiją lapkritį būtų palaikę 2 
proc. respondentų. Už kitą par-
tiją balsuotų 11,2 proc., nebal-
suotų 13,5 proc. apklaustųjų.

Vakcina. Per lapkritį akty-
viau skiepijantis sustiprinan-
čiąja doze nuo koronaviruso, 
perpus sumažėjo išpilamų vak-
cinų apimtys, teigia Sveikatos 
apsaugos ministerija (SAM). 
Spalį utilizuota beveik 11,9 
tūkst., o lapkritį – 6 tūkst. do-
zių. Vien per gruodį kol kas iš-
pilta 1,7 tūkst. vakcinų dozių.

-Bns

Areštinė. Gruodžio 12 dieną  
apie 18.00 val. namuose, Ka-
varske, Savanorių g., vyras (g. 
1983 m., nustatytas 2,60 prom. 
girtumas) sudavė moteriai (g. 
1987 m., nustatytas 1,16 prom. 
girtumas). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir už-
darytas į areštinę.

Konfliktas. Gruodžio 12 

dieną apie 18.30 val. namuose, 
Anykščiuose, Liudiškių g., vy-
ras (g. 1978 m.) smurtavo mo-
ters (g. 1988 m., nustatytas 1,15 
prom. girtumas) atžvilgiu ir su-
kėlė jai fizinį skausmą. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Gruodžio 12 dieną 
apie 20.40 val. namuose, Anykš-
čiuose, Vairuotojų g., vyras (g. 
1963 m., nustatytas 1,64 prom. 
girtumas) smurtavo moters (g. 

1965 m.) atžvilgiu ir sukėlė jai 
fizinį skausmą. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Vyras sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

Muštynės. Gruodžio 11 dieną  
apie 8.15 val. Anykščių seniūni-
jos Vajėšių kaime, namuose, vy-
ras (nustatytas 1,83 prom. girtu-
mas, g. 1966 m.) smurtavo kito 
vyriškio (nustatytas 1,36 prom. 
girtumas, g. 1958 m.) atžvilgiu. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Vyras (g. 1966 m.) sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Pagalba. Gruodžio 10 die-
ną Anykščiuose, Marčiupio g., 
ugniagesiai per langą pateko į 
namų vidų ir ten įleido medikus. 
Gruodžio 11 dieną Anykščiuo-
se, Žvejų g., gyventojas buvo 
įkeltas į lovą. Tą pačią dieną 
Skiemonyse, Paupio g., ligonis 
išneštas ir įkeltas į greitosios pa-
galbos automobilį.



iš arti 2021 m. gruodžio 14 d.

komentarai Dainoms ir šokiams mieste vietų jau pakanka
Atnaujintame Tilto, Muziejaus ir Gegužės gatvių kom-

plekse Anykščiuose kol kas vyksta koncertai, organizuoja-
mos parodos, nors tokiems renginiams skirtų erdvių  mies-
te pakako ir iki šiol. „Anykšta“ teiravosi pašnekovų, ką 
jie žino apie šio komplekso įveiklinimą ir ko iš šios naujos 
miesto erdvės tikisi.

Vežimas 
statomas prieš 
arklį

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas:

- Įgyvendintas išties grandio-
zinis projektas, kainavęs nema-
žus pinigus ir iš esmės pakeitęs 
šios miesto teritorijos vaizdą bei 
paskirtį. Gražu, didinga, monu-
mentalu. Gal ir turėčiau kai kurių 
pastabų dėl projekto detalių ar 
įgyvendinimo, bet ne tai svar-
biausia. 

Man keistokai atrodo, jog pir-
ma įvyksta statybos, o po to ren-
kasi valdininkai ir tariasi, ką su 
juo daryti. Kitaip sakant, vežimas 
statomas prieš arklį. Tik žinant ir 
visapusiškai įvertinus poreikį, 
galima kažką daryti ar veikti. 

Antra, kas man kelia nerimą, 
tai, kad rajono valdžia nepakan-
kamai apgalvotai nusistato priori-
tetus savo veiklai. Į rajono viziją 
ir veiklos planus jie turi ateiti tik 

žinant anykštėnų lūkesčius. Ar 
milijoninis Tilto projektas buvo 
pirmaeilis Anykščių gyventojų 
poreikis – labai abejočiau. 

Man žymiai maloniau būtų 
išgirsti apie projektus, kurie ma-
žintų socialinę atskirtį, kaip nu-
mato Gerovės valstybės vizija, 
arba milijonas Europos Sąjungos 
ir biudžeto pinigų būtų panaudo-
jamas tikslui, kurį pasiekus būtų 
kuriama pridėtinė vertė, didėtų 
darbo vietų skaičius, o drauge ir 
bendruomenės gerovė.

Tušti pastatai 
tikrai nestovės

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys (Lietuvos socialdemokratų 
partija):

- Kažkaip tuo momentu, kai 
buvo Tilto, Muziejaus ir Gegužės 
gatvių komplekso pristatymas,  
nedalyvavau, todėl man sunku 
kažką ir vertinti. Iš karto lyg ir 

buvo pateiktos labai gražios vi-
zijos, kai tvirtinome tą projektą. 
Kol kas neįsivaizduoju, kaip ten 
viską galima įveiklinti, bet aš 
tikiuosi, kad su laiku visas tas 
dalykas išsispręs. Lygiai taip pat 
pesimistiškas vertinimas buvo 
ir dėl Anykščių menų inkubato-
riaus. Bet galutiniame rezultate, 
aš galvoju, šis objektas pasiteisi-
no ir aš tikiuosi, kad pasiteisins ir 
naujasis objektas.

Tilto, Muziejaus ir Gegužės 
gatvės komplekso vieta gera, 
patraukli ir atsiras žmonių, kurie 
ten kažką norės daryti.Galvoju, 
kad tušti pastatai tikrai nestovės. 
Juolab kad dabar Anykščių turiz-
mo ir verslo informacijos centras 
įsikūrė labai geroje vietoje. Jis 
gerai matomas, lankytojams ne-
bus sudėtinga jį rasti. 

Laikui bėgant, viskas išsispręs 
ir Tilto, Muziejaus ir Gegužės 
gatvės kompleksas galės toliau 
Anykščius garsinti.

Atnaujintu 
kompleksu domisi 
verslininkai

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos narys 
(Lietuvos Respublikos liberalų 
studija):

- Kiek suprantu, už šį komplek-
są atsakingas Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centras bei 
Anykščių rajono savivaldybėje 
suburta darbo grupė. Viename 
pastate įsikūrė Anykščių turizmo 

nuoširdžiai stengiasi, kad ten vyk-
tų veikla, dirba ne dėl to, kad tik 
užsidėtų „pliusiuką“.

Tegul kuria 
patys žmonės

Irena VAITKIENĖ, Anykščių 
Jurzdiko seniūnaitijos seniūnai-
tė, bendruomenės pirmininkė:

- Mes Tilto, Muziejaus ir Gegu-
žės gatvių kompleksu, kaip ben-
druomenė, esame domėjęsi prieš 
metus, kai ten dar niekas nebuvo 
pastatyta. Norėjome sužinoti, kam 
bus skirtos naujos patalpos, buvo-
me išreiškę norą raštu Anykščių 
rajono savivaldybei, kad būtų 
skirtos patalpos naudotis bendruo-
menei. Sulaukėme atsakymo, kad 
ateity, kai bus svarstoma dėl patal-
pų įveiklinimo, būsime pakviesti.

Seniai norėjome Anykščiuo-
se turėti kažkokią erdvę, kurioje 
žmonės galėtų rinktis, dirbti, su-
sipažinti, bendrauti. Man atrodo, 
kad tokia erdvė mieste būtų pras-
minga. Nežinau, ar savivaldybė 
patenkinta dėl tokių mūsų pasiū-
lymų, gal ji turi savo planų.

Dainuoti ir šokti vietų Anykščių 
mieste ir iki tol pakako. Pas mus 
vyksta  iš anksto paruošti rengi-
niai, atsisėdi, klausaisi. Bet leiski-
me, tegul kuria patys žmonės.

-AnykštA

ir verslo informacijos centras, 
čia bus priimami turistai, kitas 
pastatas skirtas Anykščių turiz-
mo ir verslo informacijos centro 
administracijai, kiek suprantu. 
Kiti pastatai skirti edukacijoms – 
amatininkams, rankdarbiams par-
davinėti. Dar viename pastatėlyje, 
man atrodo, įsikurs Anykščių ra-
jono vietos veiklos grupė. O dau-
giau konkrečiai bijočiau kažką ir 
pasakyti.

Kaip suprantu, ten visų pastatų 
įrengimas iki galo dar nebaigtas, 
negalima įsikelti.

Buvau ne visuose atnaujin-
to komplekso  pastatuose, bet 
kai Anykščių turizmo ir verslo 
centras kėlėsi į naujas patalpas, 
padėjome įsikurti. Aišku, nauji 
pastatai, dizainerių sprendimai...
Man gražu, patogu. O dėl skonio 
nesiginčijama.

Kiek žinau dar, viename iš nau-
jojo komplekso pastatų konkurso 
būdu turėtų atsirasti kavinukė. 
Kiek teko kalbėtis su verslinin-
kais, jie tuo domisi. Vadinasi, su-
sidomėjimas yra, o jei jis yra, bus 
kam tas patalpas įveiklinti.

Stebėjau Tilto, Muziejaus ir 
Gegužės gatvių komplekso pri-
statymą „online“. Supratau, kad 
Anykščių rajono savivaldybės 
specialistė Loreta Pesliakienė 

Anykščiuose ruošiamasi 
statyti medinius daugiabučius

(Atkelta iš 1 psl.)

Anykščių rajono savivaldy-
bės Architektūros ir urbanis-
tikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė „Anykštai“ sakė, 
kad Lietuvoje šiuo metu dėl 
priešgaisrinių reikalavimų me-
dinių daugiabučių statybos yra 
draudžiamos.

„Tokių daugiabučių negalima 
nei projektuoti, nei statyti. Re-
miantis Skandinavijos patirtimi 
ir praktika norima keisti pase-
nusį reglamentavimą, tačiau be 
įrodomojo pavyzdžio tai pada-
ryti nėra galimybės. Šis pavyz-
dys būtų kalbėjimo apie medinį 
daugiabutį Lietuvoje preliudija. 
Konkurso metu būtų sukurtas 
tipinis medinio daugiabučio su 
medinėmis konstrukcijomis ir 
medine apdaila modelis. Vir-
šutiniuose daugiabučio aukš-
tuose įsikūrę gyventojai galėtų 
suburti darnią bendruomenę ir 

administruoti pirmame aukšte 
įrengtas komercines patalpas. 
Tai būtų toks socialinis medinio 
daugiabučio projektas“, - pasa-
kojo D.Gasiūnienė.

Pasak D.Gasiūnienės, šian-
dien medinio daugiabučio pro-
jektas Anykščiuose yra nerea-
lus, bet ateityje jis yra visiškai 
realus.

Medinių daugiabučių sta-
tyboms Anykščiuose yra nu-
matytos ir konkrečios vietos. 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
sakė, kad viena jų yra šalia 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro, o kita – šalia 
Aukštaitijos profesinio rengimo 
centro Anykščių filialo.

Beje, medinis daugiabutis 
bus projektuojamas be jokio 
piniginio Anykščių rajono savi-
valdybės indėlio.

„Mes darniai dirbame su ar-
chitektų bendruomene ir archi-

tektūrinių portalų bendruome-
nėmis. Taip ir suradome vieni 
kitus“, - sakė ji.

Pasiteiravus, kokie yra medinio 
daugiabučio namo privalumai 
prieš įprastinius, Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedėja 
D.Gasiūnienė vardijo: „Tai – jau-
kumas, ekologija, kokybė.“

Skaičiuojama, kad medinio 
daugiabučio namo statybos kai-
nuotų ir pigiau. Pastato karkasas 
jau būtų pagamintas gamykloje 
ir, pasak D.Gasiūnienės, medinį 
daugiabutį statybininkams belik-
tų tik iš atskirų dalių  „sunerti“.

„Iki klausimo, kas statytų 
medinius daugiabučius ir už 
kokias lėšas dar nepriėjome, 
kadangi mes dabar kuriame 
galimybę, kad prie tų norų ga-
lėtume prisiliesti. Mūsų dabar 
tikslas – parodyti, kad medinį 
daugiabutį pastatyti galima. O 
statybomis galimai galėtų už-
siimti ir privatus sektorius. Pa-

vyzdžiui, sklypus parduotume 
aukcione, kažkas ateitų ir staty-
tų“, - aiškino D.Gasiūnienė.

Bendrame Anykščių rajono 
savivaldybės ir portalo „Sta-
tyba ir architektūra“ konkurse 
kviečiami dalyvauti profesio-
nalūs architektai. Jie projektuos 
trijų – keturių aukštų medinį 
daugiabutį. Kiek tokiame dau-
giabutyje galėtų būti įrengta 
butų, D.Gasiūnienė kol kas 
atsakyti negalėjo, mat tai pri-
klausytų nuo sklypo, kuriame 
daugiabučiai būtų statomi, dy-
džio. Pavyzdžiui, šalia Anykš-
čių pirminės sveikatos priežiū-
ros centro medinio daugiabučio 
statyboms numatyti 22 arai, o 
šalia Aukštaitijos profesinio 
rengimo  centro Anykščių filia-
lo – daugiau nei 4 ha. Tiesa, kol 
kas statyboms šie sklypai dar 
nesuformuoti.

Pastebėjus, kad Anykščiai nuo 
neišsipildžiusių medinės pilies 

statybų dabar stačia galva neria 
į medinių daugiabučių statybas,  
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
kalbėjo: „Tai visiškai su tuo 
nesusijęs projektas. Net minčių 
tokių negali būti.Galima saky-
ti taip: „Nuo susiformavusio 
medinio, itin didelio Lietuvos 
masteliu, Anykščių senamies-
čio, einant per medinę pilį į me-
dinį daugiabutį...“ Va, tada būtų 
taikliau. Bet medinė pilis yra 
žaislas, maketas, turizmas, lyg 
Deivido Dilio Labirintų parkas, 
o čia yra gyvenimas“.

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
pastebėjo, kad šiandien kai kam 
kalbos apie medinio daugiabu-
čio namo statybas gali kelti 
juoką.

„Manau, kad jaunimui tai 
gal ir nebekelia juoko. Aš galiu 
duoti pažadą – praeis labai ma-
žai laiko ir mes iš tokių dalykų 
nebesijuoksime. Tai bus taip 
realu, taip aktualu, kad tik gai-
lėsimės, jog taip negalvojome 
vakar“, - sakė D.Gasiūnienė.

Medinio daugiabučio projek-
tavimo konkursą remia ir palai-
ko Aplinkos ministerija.
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Sąskaitos apmokėtos neatlikus 
viešųjų pirkimų

(Atkelta iš 1 psl.)

„2021 metų Anykščių  miesto  
šventei reikalingų dalies pas-
laugų (maitinimo ir kt.) pirkimą 
nesilaikant viešuosius pirkimus 
reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimų, nepaisant vidaus 
audito išvadų ir savivaldybės 
administracijos padalinių va-
dovams teiktos viešųjų pirkimų 
vykdymo atmintinės; galimą 
savavaliavimą ir viršytus įga-
liojimus derinant išorinės rekla-
mos įrengimą Anykščių miesto 
šviečiančiuose stenduose; rajo-
no vadovų pavedimo tinkamai 
suderinti 2021 metų Anykščių 
miesto šventės informacinius 
rėmėjus galimai nepaisymą, ko 
pasekoje  savivaldybės  admi-
nistracija privalėjo apmoketi su-
teiktas miesto šventes viešinimo 
paslaugas pilna apimtimi; gali-
mai netinkamą UNESCO lite-
ratūros miesto paraiškos rengi-
mo planavimą ir šios paraiškos 
rengimo koordinavimą“,-  susi-
tarime išdėstė Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
direktorė L.Kuliešaitė. 

„Atsižvelgdama  į tai,  kad  
po  pokalbių  apie  būtinumą  
didesnį  dėmesį  skirti  admi-
nistraciniams procesams (pvz., 
aiškesnėms ir skaidresnėms 
savivaldybės finansuojamų 
projektų atrankoms, lėšų sky-
rimo procedūroms) žymesnis 
postūmis nėra daromas, o į 
bet kokias pastabas paprastai 
reaguojama neigiamai bei, re-
aguodama į gautus pranešimus 
dėl kurstomos priešpriešos tarp 
Skyriaus darbuotojų, savivaldy-
bės kultūros sektoriaus ir rajono 
vadovų, pateikiant tendencingą 
ir iškreiptą informaciją, siūlau 
susitarti dėl atleidimo iš Kultū-
ros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus vedėjo pareigų šalių 
susitarimu 2021 m. rugsejo 30 
d., išmokant Jums priklausantį 

darbo užmokestį, kompensaci-
ją už nepanaudotas kasmetines 
atostogas ir 3 mėn.. Jūsų gauto 
vidutinio darbo užmokesčio dy-
džio išeitinę išmoką, išmokant 
ją atleidimo iš pareigų dieną.

Apie Jūsų sprendimą dėl pa-
teikto pasiūlymo prašau pra-
nešti per 5 d. d. nuo šio pasiū-
lymo gavimo. Nepranešus apie 
sutikimą su pateiktu pasiūlymu, 
bus laikoma, kad pasiūlymas 
atmestas“, - A.Pajarskienei pa-
siūlė administracijos direktorė 
L.Kuliešaitė. 

Šį dokumentą, kartu su skun-
du (išsamią skundo analizę 
pateikėme gruodžio 7 dienos 
„Anykštoje“; Audronė Pa-
jarskienė eina vyro pramintu 
keliu“; Vidmantas ŠMIGELS-
KAS)   Anykščių rajono tary-
bos nariams gruodžio 3-iąją 
išplatino pati A.Pajarskienė.

Pirkimų be procedūrų 
partnerė ir mero patarėja 

Susitarimo dalyje, kurioje ra-
šoma, kad  tikrinant nustatyti  
pažeidimai vykdant viešuosius 
pirkimus figūruoja ir Anykščių 
rajono mero patarėja kultūrai. 

Patarėjos kultūrai pavardė 
susitarime nėra įvardyta, tačiau 
akivaizdu, jog omenyje turima 
dabar vaiko auginimo atostogo-
se esanti Gabrielė Griauzdaitė-
Patumsienė, kurios šeima valdo 
baseino patalpose veikiančią ka-
vinę „Pirmas daigas“. 

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė 
L.Kuliešaitė „Anykštai“ paaiš-
kino, kad iš G.Griauzdaitės-Pa-
tumsienės šeimos kavinės „Pir-
mas daigas“Anykščių rajono 
savivaldybės administracija pir-
ko maitinimo paslaugas 2020-
ųjų metų miesto šventei. Mero 
patarėjos kultūrai ir Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos sky-
riaus vedėjos A. Pajarskienės 

trimavičius Jis tvirtino, kad kai 
Regioninė kultūros taryba ver-
tina projektus, suinteresuoti as-
menys nuo projektų vertinimo 
nusišalina. 

Skundą vadina melagingu

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius A.Pajarskienės 
skundą vadino melagingu. 
„Kai kurias jos skunde apra-
šytas situacijas pats savo aki-
mis mačiau - todėl galiu teigti, 
kad skundas yra melagingas. 
Kiek žinau, direktorė kalbasi 
su advokatais ir ketina kreiptis 
į teismą dėl šmeižto“, - tvirtino 
rajono vadovas.

Pasak S.Obelevičiaus, kad 
A.Pajarskienė, kol dirbo  sa-
vivaldybės administracijoje 
kultūros specialiste, didesnių 
priekaištų dėl savo darbo ne-
sulaukdavo, tačiau su vedėjos 
pareigomis nesusitvarkė. „Nuo-
latinis melas, nesilaikymas tei-
sės aktų, nesugebėjimas tvarkyti 
dokumentacijos“, - pagrindines 
priežastis, kodėl A.Pajarskienei 
buvo pasiūlyta išeiti iš darbo, 
įvardijo Anykščių rajono meras.

Tirs direktorės veiksmus

Anykščių rajono mero 
S.Obelevičiaus potvarkiu suda-
ryta grupė, kuri tirs savivaldy-
bės administracijos direktorės  
L.Kuliešaitės veiksmus siūlant 
A.Pajarskienei pasirašyti šalių 
susitarimą. Šioje komisijoje dirbs 
du kitų šalies savivaldybių admi-
nistracijų atstovai bei Lietuvos 
užimtumo tarnybos Anykščių 
skyriaus vedėja Jolita Kairienė. 

Eksmeras Kęstutis Tu-
bis Anykščių rajono merui 
S.Obelevičiui raštu pranešė, jog 
ir jo vadovaujamos opozicinės 
rajono Tarybos frakcijos nariai 
norėtų dalyvauti tyrime, tačiau 
politikai į darbo grupę nebuvo 
įtraukti. Mero  S. Obelevičiaus 
teigimu - rajono Tarybos nariai 
įstatymiškai negali dalyvauti 
administracijos vadovo veiks-
mų tyrime. 

„Pranešiau, kad pakviestų 
dalyvauti bent stebėtojais, kad 
nebūtų viskas į vienus vartus“, 
- „Anykštai“ sakė  K.Tubis. 

„Anykštos“ pakalbinta buvusi 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Kultūros, turiz-
mo ir komunikacijos skyriaus 
vedėja A.Pajarskienė  sakė, kad 
dabar jau esanti privatus as-
muo, todėl plačiau neketinanti 
komentuoti situacijos. Ji tikino, 
kad viską, ką norėjo pasakyti, 
išdėstė skunde, o skundą para-
šė todėl, kad nusprendė rinktis 
tokią gynybinę taktiką.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius sako, kad no-
rėjo su Audrone Pajarskiene išsiskirti gražiuoju, ir mano, 
kad, parašiusi skundą, ji pati „prisivirė košės“.  

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės Li-
gitos Kuliešaitės veiksmus iš darbo atleidžiant Kultūros, tu-
rizmo ir komunikacijos skyriaus vedėją Audronę Pajarskienę 
tirs darbo grupė, į kurią pakviesti nesuinteresuoti asmenys .

toks glaudus bendradarbiavimas 
su G. Griauzdaite - Patumsiene 
ir šiaip jau neatrodo labai etiš-
kas, tačiau, pasirodo, maitinimo 
paslaugų pirkimas buvo atliktas 
ir be viešųjų pirkimų procedū-
rų - po šventės kavinė ,,Pirmas 
daigas“  savivaldybei pateikė 
sąskaitą, ir viskas.  

L.Kuliešaitė „Anykštai“ 
dėstė, kad be viešųjų pirkimų 
procedūrų  po 2020-ųjų mies-
to šventės buvo apmokėta ne 
viena Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus vedėjos 
A.Pajarskienės pateikta sąskai-
ta, o visas sąskaitų pluoštas - už  
savivaldybės įsigytas prekes ir 
paslaugas.  

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Vidaus audito 
skyrius, atlikęs Darnios kuror-
tinės plėtros programos prie-
monių auditą, konstatavo, kad 
2020-ųjų metų  Anykščių miesto 
šventės pirkimai daryti nesilai-
kant viešųjų pirkimų įstatymo.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė 
L.Kuliešaitė „Anykštai“ dės-
tė, jog ji buvo apstulbusi, kad 
po 2021-ųjų metų Anykščių 
miesto šventės situacija pasi-
kartojo. „Šventės organizatorė 
A.Pajarskienė savivaldybei vėl 
įteikė pluoštą sąskaitų. Vėl pa-
slaugos ir prekės pirktos neatli-
kus viešųjų pirkimų procedūrų.“ 
- „Anykštai“ sakė L. Kuliešaitė. 

Šiais metais G.Griauzdaitės - 
Patumsienės šeimos „Pirmasis 
daigas“ sąskaitose nefigūravo 
- pagrindiniu renginio maitin-
toju buvo pasirinkta kavinė 
„Roko virtuvė“, kurioje su-
rengtas Anykščių rajono mero 
S.Obelevičiaus priėmimas.

Administracijos direktorė 
sumų, kurios buvo sąskaitose, 
neįvardijo, tik dėstė, kad tų sąs-
kaitų buvę daug ir nemenkai 
sumai.

Meras: „Yra rimtų 
dalykų“   

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius „Anykštai“ kal-
bėjo, kad dėl finansinių pa-
žeidimų savivaldybė nesiėmė 
siekti A.Pajarskienės baudžia-
mojo persekiojimo, nes norėjo 
išvengti didesnio skandalo.

„Visada norisi su žmonėmis 
išsiskirti gražiuoju ir bjaures-
nių dalykų neviešinti. Bet pati 
A.Pajarskienė gal jaučiasi už-
gautomis ambicijomis, ir su tuo 
skundu ji pati gali prisivirti ko-
šės. Rimtų dalykų yra. Ypatingai 
su Utenos apskrities Regionine 
kultūros taryba. Per šią Tarybą, 
kur Audronė buvo pirmininkė, 
skirstoma dešimtys, o gal ir 
100 tūkstančių eurų ir ten nėra 
jokios atskaitomybės. Į tą fondą 
gali kreiptis ir gauti finansavi-
mą  ir tie patys asmenys, kurie 
skirsto pinigus. Jeigu būtų savi-
valdybėje tokie dalykai - po pir-
mojo tokio pinigų skyrimo STT 
išsivestų. Ten buvo atvejų, kai 
patys fondo nariai skirstė pa-
tys sau lėšas. Bet prieš plačiau 
komentuodamas noriu su pačiu 
kultūros ministru išsiaiškinti, ar 
tai yra normalu. Man skundėsi 
Anykščių jaunimėlis, kad, kiek 
rašydavo projektus, negauda-
vo finansavimo“, - „Anykštai“ 
dėstė S.Obelevičius. 

Šiemet asociacija „Anykščių 
šventės“ per Utenos apskri-
ties Regioninę kultūros tarybą  
gavo 15 tūkst. eurų festivalio 
„Purpurinis vakaras“ organiza-
vimui. Tinklapyje anykstenai.lt 
rašoma, kad A.Pajarskienė yra 
asociacijos „Anykščių šventės“ 
steigėja. 

Utenos apskrities Regioni-
nės kultūros tarybos nariu yra 
ir Anykščių A.Baranausko ir 
A.Vienuolio Žukausko muzie-
jaus kuratorius Tautvydas Kon-
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Apie Mickūnų mokyklą ir 
besikeičiantį pasaulį... Raimondas GUOBIS

Mickūnai įsikūrę šalia plento, prie pat Šventosios istorinio plieninio tilto. Kadaise čia, 
pačioje patogiausioje vietoje karčemai, stovėjo dvarelis, kurio paskutinės  savininkės Ka-
rosaitės, persekiotos sovietų, sodybą apleido.  

Nuo 1952 iki 1974 metų čia veikė setynmetė, o vėliau aštuonmetė mokykla, taip pat ir 
pionierių stovykla. 

Mokyklos, vėliau ir pionierių stovyklos, pastate įsikūrusi Petrui Bražiūnui priklausanti 
kaimo turizmo sodyba, dalis buvusios pionierių stovyklos pastatų atiteko kitiems savinin-
kams, kurie čia organizuoja įvairias, net karinėmis vadinamas stovyklas jaunimui.

Dvarų pasaulis

Pasak žmonėse sklidusių kal-
bų,  Mickūnų dvaras kadaise 
priklausė garsiam ponui, gal 
net daugybę dvarų valdžiusiam 
grafui Lopai. Svarbesnioji jo 
rezidencija buvusi Sterkony-
se, bet jis mėgdavęs vos ne 
kasdien, dažniausiai vakarais, 
karietaite  nudardėti iki Mickū-
nų. Pravažiuojančio pono labai 
laukdavę Leliūnų ir kitų sodžių 
vaikai, mat pamatęs bebėgio-
jančius mažuosius, Lopa vi-
suomet švystelėdavo saują kitą 
saldainių.

Žydai veždavo jį  vežėčiomis 
iki Debeikių, o šis pliekdavęs 
juos bizūnu. Tokia pramoga 
nepigiai atsieidavusi, o žy-
dai mielai kentėdavę skausmą 
ir pažeminimą – atlyginimas 
buvę penki ar visa dešimtis ca-
rinių rublių. Seniai pono Lopos 
didybės metai praėjo, o prieš 
pat Pirmąjį pasaulinį karą, 1913 
metais, Mickūnų dvarą nupirko 

lė į dar didesnį Leliūnų kaimą. 
Kuriant septynmetę mokyklą, ją 
nuspręsta įkurdinti Trečiokaičių 
dvarelyje,  didžiuliame dviejų 
galų name, kuriam priklausė dar 
ir ūkiniai pastatai. 

Mickūnų kaimo istoriją tyri-
nėjęs iš Leliūnų kilęs istorijos 
mokytojas Gintaras Ražanskas 
archyve surado originalų moky-
klos įsteigimo dokumentą. Žinią, 
kad Anykščių rajono liaudies 
švietimo skyriaus vedėjas Domas 
Kazlauskas 1952 m. rugsėjo 1 d. 
išleido įsakymą - „Sutinkamai su 
liaudies ūkio planu Mickūnuose 
nuo šių metų rugsėjo 1 d. atidaro-
ma septynmetė mokykla“. Nau-
josios mokyklos direktoriumi 
paskirtas Jonas Šepetys.

Šią mokyklėlę lankė ir neto-
liese nedidelėje gryčiutėje su 
motina ir broliu bei seserimi 
augęs Petras Bražiūnas. Jam la-
biausiai patikdavę kino vakarai. 
Atvažiuodavęs kino operatorius.  
Smagu būdavę prie jo arčiau pa-
būti, uosti magišką kino juostų 
kvapą, klausytis projektoriaus 
tarškėjimo, o jei dar leisdavo 
juostas pervynioti, tai ištikdavo 
laimė tikriausia. Aštuntą kla-
sę užbaigęs, Petras išvažiavo į 
Kauną mokytis kino mechaniku. 
Deja, nors buvo išsirūpinęs ir 
kolchozo pirmininko leidimą-re-
komendaciją, bet per pirmą kartą 
įstoti nepavyko. Tačiau savo sva-
jonės neapleido, įstojo jau baigęs 
vidurinę ir per metus tapo diplo-
muotu kino mechaniku. Paskirtas 
į Anykščių kino direkciją, pradė-
jo savo kelionių po kaimų kultū-
ros namus bei mokyklas odisėją: 
rodė filmus, guviai bendravo su 
sodiečiais, mat kinas buvo itin 
mėgstamas, laukiamas, o „kinš-
čikas“ gerbiamas. 

Gyvenimo smagumai...

Mokyklos pastatas, aplinka, 
ten vykstantys kultūriniai ren-
giniai visuomet viliojo, masi-
no. Pievose, prie tilto, vasarą 
vykdavo smagūs apylinkių sa-
viveiklininkų festivaliai – zoni-
nės dainų šventės. Dainuodavo, 
grodavo, šokdavo, varžydavosi 
sporto rungtyse, o po to smagiai 
vaišindavosi. Valdžios atsto-
vams, organizatoriams skardžio 
šlaite buvo įrengta tribūna. 

Bet didžiausia to meto vaikų 
pramoga buvo upė. Petras susi-
mąsto, pradžiunga, prisimena. 
Kaip įdomiai vaikystėje būda-
vę: motina dienų dienas triūsė 
visokius darbus dirbdama kolū-
kyje, drauge gebėjo pasirūpinti 
šeima ir nemenku namų ūkiu. 
Juk buvo, kad laikydavo dvi 
karves – kiek su jomis darbo, 
kiek rūpesčio, kol šieno pridžio-
vindavo. Tad vaikams prie upės 
išbėgti dažnai neleisdavo. O kai 
išsprūsdavo, tai pasinerdavo į 
nesibaigiančias maudynes aukš-
čiau geležinio tilto, prie didžiojo 
akmens. Dar kilbukų ir didesnių 
žuvų gaudymas meškere bei 
sumani lydekų medžioklė. Jas 
prisėlinę nunerdavo ant ilgos 
karties pritaisytais ir iš vielos 
sunertos kilpos nerklais. Kartais 
ir po kelias margašones, besi-
mėgaujančias popiečio saulute, 
nunerdavo. Žiemą džiugindavo 
nesibaigiančios vaikų pramogos 
snieginguose laukuose, ant kal-
nelių. Slides padovanojęs Petrui 
dėdė. Labai gerai slystančias, 
išlenktas iš uosio lentučių, su 
lengvomis bei tvirtomis bambu-
kinėmis lazdomis

Pionierių stovyklos era

1974 metais aštuonmetę mo-
kyklą panaikino, o išlikusiuose 
pastatuose Anykščių rajkoop-
sąjunga įrengė respublikinę pi-
onierių stovyklą „Puntukas“. 

Buvusi mokykla, dabar turizmo vila. 

Mickūnų aštuonmetės mokyklos pionieriai. 

Apie buvusį Mickūnų dva-
rą pasakoja daug žinantis 
Petras Bražiūnas.

Pionierių stovyklų erą menanti rodyklė. 

Jonas Trečiokas, atkilęs iš Pu-
roniškio kaimo, įsigaužusio 
Šimonių girioje. Jis kartu su 
žmona Karolina augino sūnų 
Juozą ir keturias dukras: Oną, 
Marijoną, Anelę ir Stasę. 

Juozą leido į mokslus. Jis bai-
gė Rygos gimnaziją, po to Mas-
kvos universitete studijavo me-
diciną, tačiau kilusi bolševikinė 
revoliucija mokslus nutraukė. 
Sugrįžęs į Lietuvą 1919 m., 
stojo į Lietuvos kariuomenę, 
dalyvavo kovose už tėvynės ne-
priklausomybę. Studijas baigė 
tik 1923 m., kuomet Lietuvos 
universitete išlaikęs egzaminus 
įgijo medicinos gydytojo diplo-
mą. Mokėsi ir karo mokyklo-
je, po to daugelį metų tarnavo 
Lietuvos kariuomenės medi-
cinos tarnyboje, jam suteiktas 
pulkininko leitenanto laipsnis. 
Pokariu pasitraukė į Vakarus, 
apsigyveno JAV.  Sesuo Anelė 
dar caro laikais išvyko moky-
tis į Daugpilį, tame tolimame 
mieste ir žuvo – paskendo Dau-
guvoje. Lietuvoje pasilikusios 
jau ištekėjusios seserys Marijo-

na Petronienė ir Ona Mikučio-
nienė patyrė sovietų valdžios 
represijas. Namuose pasiliku-
si jų sesuo Stasė Trečiokaitė, 
vengdama tremties, iš dvarelio 
pasitraukė. Pasiliko tik ūkvedys 
Antanas Binkauskas, kilęs nuo 
Užpalių ir daugelį metų čia tar-
navęs. Iki pat 1952 metų dvare-
lyje gyveno bent po dvi šeimas, 
o tais įsimintinais metais visi 
privalėjo išsikraustyti – trobe-
sių prireikė mokyklai.

Mokyklos era

Nuo seniausių laikų apylin-
kėje veikė pradžios mokykla. 
Bene pirmoji, dar rusiška liau-
dies pradžios mokykla caro lai-
kais veikė Mičionių kaime. Ten 
pat jau lietuviška mokykla veikė 
ir tarpukariu, vėliau ji persikė- (Nukelta į 6 psl.)
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Šimtametis, švedų antpuolius menantis, bene 300 metų 
amžiaus ąžuolas. 

(Atkelta iš 5 psl.)

Iš pradžių dalis pionierių, 
jie atvykdavo iš visos respu-
blikos, kaip ir dera, nakvo-
davo palapinėse. Per kelerius 
metus pastatė papildomų pa-
talpų, įvestas centrinis šildy-
mas, įrengta valgykla. P. Bra-
žiūnas ten 1980 m. ėmė  dirbti 
ūkvedžiu. Stovyklautojai gy-
vendavo visą vasarą, kiekvie-
noje bene 18 dienų trunkan-
čioje pamainoje būdavę apie 
120 vaikų. Juos prižiūrėdavo, 
buitimi rūpindavosi  bene 

trys dešimtys darbuotojų. 
Dažnokai vaikai iš stovyklos 
bandydavo pabėgti – troško 
nuotykių. Kartą pora pabėgė-
lių išsprukę apsigyveno šieno 
kupetoje. 

Lietuvai 1990 metais tapus 
nepriklausomai, dar kelias va-
saras veikė moksleivių, jau ne 
pionierių, poilsio stovyklos. 
Petras pirmiausia „privatiza-
vo“ – 1992 metais išsipirko 
savo butą, o po dešimtmečio 
atsirado proga, mat turėję pir-
mumo teisę, nupirkti ir visą 
palivarką. Tad pasitaręs  su 

Apie Mickūnų mokyklą ir 
besikeičiantį pasaulį...

ar kokiu mažesniu apylinkių 
upeliu baidarėmis. Džiugu, 
kad nemažai svečių sugrįžta 
ir kitais metais, ne tik patys, 
bet dar  kartu su bičiuliais. 
Nuolatos apsistoja ir kasmet 
Mickūnuose vykstančių mo-
tokroso varžybos dalyviai 
bei žiūrovai. Juk „Mickūnai 
MX parkas“,  viena geriausių 

Baltijos šalyse trasų, įrengta 
čia pat – anoje pusėje plento, 
Šventosios slėnio lankose. Ji 
pusantro kilometro ilgio, su 
keliolika tramplinų, staigiais 
posūkiais. Visos ekstrema-
liausios vietos puikiausiai 
matomos žiūrovams ir pasi-
žiūrėti  čia vykstančių varžy-
bų suplūsta minios.

(Kalba netaisyta – red. past.)

savaitgalio diskusija Ar anykštėnai pasirengę siekti tvarumo?
Šiuo metu labai populiaru yra kalbėti apie tvarumą, 

tvarų gyvenimo būdą. Kaip jūs prisidedate prie tvaresnės 
aplinkos kūrimo?  Galbūt parduotuvėje neimate plastiki-
nių maišelių, į darbą vaikštote pėsčiomis, o iš nebereikalin-
gų drabužių siuvate naujus? Pasidalykite savo pavyzdžiais 
bei pakomentuokite, kokius matote tvarumo pavyzdžius 
Anykščių rajone. O gal tvarumas – tik mada?

Centras: „Anykščių miesto 
centre, urbanistinio paveldo te-
ritorijoje, tvarus apleistų statinių 
pritaikymas juos panaudojant 
buitinių atliekų sąvartynams ir 
valkataujančių asmenų landy-
nėms eksploatuoti. Tiesiog tva-
ri kurortinio statuso siekiančio 
miesto vietovė.“

Kaimo diedas: „Pavažinė-
kit po kaimus ir pamatysit to 
kvailių reklamuojamo tvarumo 
pavyzdžius. Kai malkų kai-

nos perkūniškai išaugo ir jokių 
kompensacijų kaimo žmonėms, 
kaip miesčionims iš daugiabu-
čių, nemoka, tai žmonės dažnai 
į pečius kiša visokį brudą: senus 
rūbus, baldų detales, tepaluotus 
ryzus, plastiko tarą, net padan-
gas. Aplinkui tvyro smarvė, ir 
visiems gerai. O kas domisi, kur 
deda žmonės kanalizaciją iš savo 
namų vonių ir tualetų. Daugelis 
naktimis nuotėkas siurbliais slap-
čia išpila šlangomis toliau nuo 

savo sodybų, į pamiškes, palau-
kes, griovius.“

Žydrūnė:„Geriausias tvarios 
aplinkos kūrimo pavyzdys yra 
Svėdasų krašte, kur kadaise vei-
kė Kunigiškių pagrindinė moky-
kla. Kai ji buvo uždaryta, nežinia 
kas ir kokiems tikslams pastatą 
privatizavo ir jau daugelį metų 
sėkmingai laiko apleistą. Pikt-
žolynai baigia praaugti dviaukštį 
pastatą, aplinkos niekas netvar-
ko, nešienauja. Kas buvo vagia-
mo- viskas išvogta, kas galima 
išdaužyti- išdaužyta. Mokyklos 
apleistas namas yra puiki vieta 
sąvartynui, tai kažkokie nevalos 
ir gabena ten šiukšles. Puikiausia 
vieta visokiems parazitams veis-
tis ir ligoms plisti.“

Būsimas meras: „Pastebėtinas 
ir toks pavyzdys šiame skaitme-

ninių technologijų amžiuje – tai 
„tvarus“ biuro veiklos orgnizavi-
mas savivaldybės administraci-
joje, prisidedant prie medžių kir-
timo mažinimo dėl celiuliozies 
gamybos popieriaus pramonei.

„Anykščių rajono savivaldybė 
užsipirko darbo ir stalo kalendo-
rių.

Kalendoriams iš viso išleista 
per 800 Eur, juos savivaldybė 
pirko iš UAB „Office system“.

Iš viso įsigyta 150 stalo ir 110 
darbo kalendorių.“- rašė portalas 
„Anykšta“

Išvada-visa rietuvė makulatū-
ros 2022 m pabaigoje užpildys 
UAB „Anykšių komunalinis 
ūkis“ konteinerius, kurių atliekų 
tvarkymas brangs mokesčių mo-
kėtojų sąskaita.

Ar galime diskutuoti dar?
Taip. Tik ar ne per daug laiko 

skiriama kalboms, o ne kon-

kretiems veiksmams, kuriuos 
galima atlikti tyliai, ir be pom-
pastikos savo pavyzdį perduoti 
kitiems….“

Jis toks: „Tvarios aplinkos 
kūrimo pavyzdžiu galėtų būti 
Klaipėdos miesto Kalėdų eglė. Ji 
pastatyta miesto centrinėje aikš-
tėje, yra pusės metro aukščio, o 
po šventės organizatoriai numatę 
ją persodinti tolesniam augimui. 
Iškilmingo šventės atidarymo 
metu nebuvo šaudoma į debesis, 
žmonės buvo raginami neiti, ne-
sibūriuoti…“

Bobutė: „Tvarumo pavyzdžiai 
yra BOMŽAI. Gyvena nekūre-
namose patalpose, renka plasti-
kinius butelius, dėvi naudotus rū-
bus. Vaikšto pėsčiomis. Ir tikrai 
parduotuvėje neima daug plasti-
kinių maišelių.“

naujos knygos Bergsveinn Birgisson „Atsakymas į Helgos laišką“

Išleido VšĮ „Gelmės“, 2021 m. Iš islandų kalbos vertė Jūratė Akucevičiūtė

Bergsveinn’o Birgisson’o „Atsakymas į Helgos laišką“ – tai retas romanas, primenantis liaudies pasaką, kupinas išminties ir verčiantis susimąstyti apie gyvenimo pasi-
rinkimus. Kritikai knygą vadina gera, žemiška ir širdį veriančia. Vienas skaitytojas (ne islandas) rašo: „Kadangi aš nieko neišmanau apie avių auginimą ir niekada nebuvau 
Islandijoje, kai kurie žodžiai man skambėjo kaip svetimžodžiai, bet niekuomet nesijaučiau sutrikęs ar paklydęs. Istorija peržengia laiko ir vietos ribas.“ 

B. Birgisson’as (g. 1971) yra didžiadvasis, universalus rašytojas. Jis domisi istorija, tradicijomis, kalba, liaudies kūryba ir lyrine poezija. Humanitarinių mokslų daktaro 
laipsnį įgijo už viduramžių skandinavų literatūros tyrimus. Birgissonas rašo klasikines pasakas ir gilinasi į naujas kalbas. Jis yra išleidęs tris poezijos rinkinius ir keturis 
romanus.

„Atsakymas į Helgos laišką“ pelnė Knygynų apdovanojimą už geriausią 2010 m. knygą. 2010 m. romanas buvo nominuotas islandų literatūrinei premijai, 2012 m. – 
Šiaurės tarybos šalių literatūrinei premijai. Pagal romaną pastatytas spektaklis Reikjaviko miesto teatre, jis vadinamas nepaprasta knyga apie žmogaus aistrą, skausmą ir 
nusivylimą, o kartu ir gyvenimo džiaugsmą. Kritikai jį įvardija literatūros perlu, gražia maža giesme, nuostabiu raidžių menu, Tėvynės draugu. Netrukus pasirodys pagal 

šį romaną sukurtas filmas (Islandija, Estija, Olandija).
Knygą iliustravo žinomas islandų dailininkas, skulptorius, grafikas Kjartan’as Hallur’as Grétarsson’as. Apie savo kūrybą jis sakė: „Plonu rašikliu piešiu taškus ir linijas ant kokybiško popie-

riaus lapo. Esu ir rašytojas, ir iliustratorius.“

žmona Janina, pamąstę apie 
vis populiarėjantį kaimo tu-
rizmą, pasiskolinę pinigų. 
Įdomu, kad 2003 metais pa-
skutinėje vykusioje stovyklo-
je stovyklavo iš JAV atvykę 
ateitininkai,  o naujieji savi-
ninkai  po poros metų pradėjo 
verstis kaimo turizmu.

„Senoje sodyboje“

Palengva iš naujo suremon-
tavo visus pastatus, įrengė 
jaukius kambarius nakvynei, 
patalpas bendravimui, žaidi-
mams, konferencijoms. Ilgai 
negalvoję, savo kaimo turiz-
mo sodybą pavadino labai 
paprastai ir lengvai įsimena-
mai – „Senoji sodyba“. Vienu 
metu gali apsistoti iki pusšim-
čio svečių, 25 nakvynės vie-
tos. Linksmuolis Petras savo 
sodybos reklamoje pažymi, 
kad sodyboje galima pasimė-
gauti ir giedoriaus gaidžio ry-
tmečio kakariekavimu.

Vos atvažiavę į sodybą, veik 
visi skubinasi prie upės  pasi-
vaikščioti, pasimaudyti. Gali 
pirtyje aukštaitiškoje išsiper-
ti, gali paplaukioti Šventąja 

Kieme - jaukus ūkvedžio namelis. 
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horoskopas

AVINAS. Visą savaitę kamuos 
saviraiškos problemos. Ypač 
skausmingai reaguosite į visokiau-
sius suvaržymus ir apribojimus. 
Savaitės pradžioje būsite itin ener-
gingas ir pilnas naujų idėjų. 

JAUTIS. Jūs aiškiai matote 
tikslą, o tai padės lengviau rinktis 
priemones. Žmonės jus stebins 
kaip tik tuo momentu, kai jau ma-
nysite juos perpratęs. Ypač didelio 
siurprizo galite tikėtis savaitės vi-
duryje.

DVYNIAI. Pirmoje savaitės 
pusėje saugokitės. Konfidenciali 
informacija gali labai nesunkiai 
nutekėti. Savaitgalį saugokitės ne-
apgalvotu žodžiu įžeisti mylimą ar 
gerbiamą asmenį.

VĖŽYS. Visą savaitę stenkitės 
būti malonus ir mandagus su nepa-
žįstamaisiais ar atvykėliais iš toli. 
Savaitgalį jūsų laukia svarbus ir 
atsakingas sprendimas. Jokiu būdu 
neskubėkite ir nesikarščiuokite. In-
tuicija gali ir apgauti. 

LIŪTAS. Pirmoje savaitės pu-
sėje apdairių ir atsargių Liūtų lau-
kia finansinė sėkmė. Savaitgalį ti-
krą malonumą patirsite padėdamas 
kitiems. Paskutinės savaitės dienos 
bus kiek chaotiškos, bet paliks ma-
lonius prisiminimus. 

MERGELĖ. Savaitės pradžioje 
tyčia ar netyčia galite būti smarkiai 
įžeistas ar įskaudintas. Kaltininkas 
tikriausiai nė nesuvoks ką padaręs. 
Savaitgalį tikriausiai verta paklus-
ti instinktyviam norui kiek galima 
daugiau laiko praleisti namuose.

SVARSTYKLĖS. Nesidalin-
kite savo rūpesčiais su draugu, 
kuriam sunkiai sekasi išlaikyti pa-
slaptį. Galite turėti labai konkrečių 
bėdų dėl svetimo palaido liežuvio. 
Savaitgalį turėsite rūpesčių dėl 
skleidžiamų paskalų, užtat seksis 
žaisti loterijoje, kur bilietą reikia 
traukti pačiam.

SKORPIONAS. Trokšite vien 
tylos ir ramybės - tik taip galėsite 
susikaupti atsakingam žingsniui. 
Atgaivinkite seną, bet iki šiol dar 
neįgyvendintą idėją. 

ŠAULYS. Bendraujant su 
naujais žmonėmis gali kilti la-
bai įdomių minčių. Šią savaitę 
žaiskite tik pagal savo paties 
taisykles ir nesiduokite išmu-
šamas iš vėžių. Drąsiai stokite 
ginti savo pozicijos, ir varžovas 
neišvengiamai atsitrauks.

OŽIARAGIS. Galite patirti 
smulkių materialinių nuostolių 
ir susigadinti nuotaiką. Pirmo-
mis savaitės dienomis nuveiksi-
te tikrai nemažai darbų, bet nuo 
trečiadienio turėtumėte pajusti 
augantį pasipriešinimą jums. 

VANDENIS. Netikėtos naujie-
nos gali išmušti iš vėžių. Nevers-
kite savęs per jėgą daryti to, kas 
iš esmės prieštarauja jūsų įpro-
čiams. Pamėginkite emociškai 
išsikrauti užsiėmęs sau malonia 
ir aiškia veikla.

ŽUVYS. Darbe galima įtampa. 
Antroje savaitės pusėje jums gali 
padaryti didelį įspūdį naujasis 
pažįstamas. Būkite atsargus - di-
delė tikimybė, kad tai - nepatiki-
mas žmogus.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius  tolimes-
nei eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 
60349.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai miškus: brandžius, 
bręstančius, jaunuolynus, mal-
kinius. Dirbamą žemę, apau-
gusią krūmais ir medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

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.

įvairūs

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.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Nuoma

Mikroautobusas keleiviams 
ir/ar kroviniams. Rašo sąskai-
tas.

Tel. (8-603) 01613.

Paslaugos

Statybos ir remonto darbai: 
gipso sukimas, įvairių grindų 
dėjimas, plytelių klijavimas, tin-
kavimas, dažymas ir t.t. Durų, 
langų statymas.

Tel. (8-608) 87858.

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

Tel. (8-656) 24531. 

Nupirkčiau 
moskvič

automobilį.

Tel. (8-628) 93311.

parduoda
kuras

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.

Lapuočių ir beržo briketus, 
paletė  960 kg. Atveža. 

Tel. (8-656) 30184.

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

Tel. (8-630) 57490.

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.

Svilintas kiaulių puseles. 
Atveža.

Tel. (8-611) 34567.

ieško darbo
Mikroautobuso vairuotojas 

(B) - darbo keleiviams vežti su 
savu transportu.

Tel. (8-646) 31908.

Dėl žemės sklypų ženklinimo. 
Informuojame gretimų žemės sklypų kad.Nr.3442/0001:0527 

(Jotkonių tvenkinys), 3442/0001:0357 ir 3442/0001:0045 
savininkus-paveldėtojus, kad šių metų gruodžio mėn. 22 d. 
11:00 val ir 23 d. 9.30 val. bus atliekami gretimo žemės sklypo 
kad.Nr.3442/0001:0030, esančio Jotkonių g. 10,  Jotkonių k. 
Svėdasų sen. Anykščių r., ženklinimo darbai. 

Rengėjas - L.Riukos individuali veikla, matininkas L.Riuka, 
adresas Elektrinės g. 8, Vilnius. Tel. (8-674) 23676, el.p.: lai-
monas.riuka@gmail.com Jei negalėsite atvykti, prašome iki 
2021 12 21 raštu informuoti rengėją.

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.

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.

Ekologiškai išaugintą kiaulį.
Tel. (8-616) 25639.

Pigios Kalėdinės eglutės! 
Mus rasite J. Biliūno g. 7, šalia 
kavinės - picerijos “JUNA”.

Tel. (8-626) 98328.
Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis 

ir telefono numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos tik 5 eurus, 

šeštadienio – 6 eurus.
 Skelbimai priimami „Anykštos“ re-
dakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai. 

Tel. (8-381) 5-94-58.
El. p.: reklama@anyksta.lt

Per „Anykštą“ galite 
pasveikinti savo artimuosius 

įvairiomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

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

tel. (8-381) 59458.
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mėnulis
 gruodžio 14 d. - 17 d. - priešpilnis

Justas, Kristijonas, Kristijona, 
Nina, Ona, Gaudenis, Gaudenė.

Alfredas, Fortunatas, 
Tarvainas, Kintvilė.

šiandien

gruodžio 15 d.

vardadieniai

gruodžio 16 d.
Albina, Vygaudas, Audronė, 
Algina, Alina, Adas.

gruodžio 17 d.
Olimpija, Mantgailas, 
Drovydė, Jolanta.

Užeina plikis į kirpyklą ir, 
rodydamas į prabangią kirpėjo 
šukuoseną, sako:

- Duosiu tau 1000 eurų, jeigu 
mano bus tokia šukuosena kaip 
pas tave!

Kirpėjas įdėmiai žiūri į plikį, 
į savo atvaizdą veidrodyje, vėl 
į plikį.

- Ech, buvo, nebuvo! - numo-
jęs ranka ištaria kirpėjas ir pra-
deda skusti save plikai.

***
- Tekėk už manęs!
- Gerai, aš sutinku.
tyla.
- Brangusis, tu daugiau nieko 

man nenori pasakyti?
- Net nežinau... Man atrodo, 

kad aš ką tik ir taip per daug 
prisišnekėjau...

***
Teisėjas klausia kaltinamojo:
- Sakykite, kokį daiktą metėte 

į nukentėjusįjį?
- Pomidorus.
- Tai kodėl jam sutrenkta gal-

va?
- Negi aš kaltas, kad tie pomi-

dorai buvo stiklainyje?

***
Indėnas sumanė pasikeisti 

pavardę. Aiškina savo padėtį:
- Man nepatinka mano pavar-

dė. Ji per ilga.
- Tai kokia ta jūsų pavardė?
- Pašautas laukinis kalnų ere-

lis, akmeniu krintantis iš dan-
gaus.

- Taip, iš tiesų pavardė sudė-
tinga. Ir kokią naują pavardė 
pasirinkote?

- Bum!

Per gruodžio ūkus į kalėdinį 
Troškimų miestą...

Troškūnuose sušvito 
„Kalėdų troškimų miestas“ 

Troškūnus Kalėdoms paversti 
Troškimų miestu idėjos autoriai 
AKC Troškūnų teatro studijos 
MES jaunimo grupė, visą mė-
nesį, įtraukdama į kūrybines 
veiklas troškūniečius, kraštie-
čius, seniūnijos ūkininkus, se-
niūniją, biblioteką, nevyriausy-
bines organizacijas, organizavo 
kūrybines dirbtuves. Dirbtuvės 
buvo įkurtos Anykščių kultū-
ros centro Troškūnų skyriuje. 
Miestelį savo rankomis kūrė 
apie 40 žmonių, paramą šventei 
suteikė apie 30 žmonių.

Iškilmingą kalbą šventės ati-
daryme pasakė miestelio bur-
mistras - Troškūnų seniūnas 
Rimantas Sereičikas. Troškimų 
miestelio atidarymo pradžią pa-
skelbė Troškūnų klebonas Sau-
lius Filipavičius ištaręs ,,Tebūna 
šviesa”. Atidarymą vainikavo 
rėmėjų dovanoti  fejerverkai. 
Svečiai buvo vaišinami adven-
tine kiaušiniene, arbata.

tintais krėslais, galingo genera-
toriaus (jis įtaisytas belangiame, 
plieninėmis durimis uždaroma-
me ketvirtajame vagone) ap-
rūpinti reikiamais patogumais 
vagonai pakrikštyti šmaikščiais 
ir prasmingais vardais – „Rudol-
fas“, „Kometa“ ir „Griaustinis“. 

Troškūnų stotis pasitiko  
tviskanti gausybe lempučių, 
papuošta Advento vainikais. 
Rausvi jų kaspinai kvietė  
miesto erdvėn vedančių vartų 

Kalėdinio siauruko linksmybių kūrėjai. Iš kairės: Kristina, 
Diana, renginių organizatorė Rasa Povilavičienė, nauja-
sis VšĮ ,,Aukštaitijos siaurasis geležinkelis “direktorius dr. 
Darius Liutikas ir Zita. 

Paslaptyje skendintis miestas. Šventinio miesto sumanytoja režisierė Jolanta Pupkienė.

link. Gausesnė grupė, susodin-
ta į didžiulį „Volvo“ autobusą, 
iškeliavo į Troškūnus, o vieno 
vagono keleiviai pasiliko sto-
tyje pasižiūrėti nuotaikingo 
filmo apie mus supančią visatą, 
žvaigždynus, planetas.

Bernardinų požemių karalystėje 
bažnyčioje įsikūrė Kalėdų senelio 
rezidencija. Kalėdinio troškimų 
miestelio atidarymo šventėje da-
lyvavo viceministrė Loreta Mas-
kaliovienė, kilusi iš Panevėžio, 
kuri sakė Siauruku vaikystėje va-
žinėjusi, Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius.

Troškūnuose vaikų džiaugs-
mui atverta „Zuikių mokykla“.

Miesto aikštėje, magiškame 
Vytauto ir Vilniaus gatvių su-
sikirtimo linksmajame trikam-
pyje, šeštadienį šurmuliavo 
vietiniai ir iš tolėliau atvykę 
žmonės, miesto gatvėmis la-
kiojo nedidukas, su daugybe 
langelių Kalėdinių norų au-
tobusiukas, šoko šėlo pulkai 
zuikučių, linksmų nykštukų, 
į sceną kopė, sveikino visus, 
smagios dienos sulaukusius. O 
linksmųjų kiaulaičių, atvykusių 
iš Kurklių, atrakcionais žavėjo-
si ir maži, ir dideli, paslaptingai 
spindėjo vos ne mėnesį darbš-
čiųjų bei sumaniųjų troškūnie-
čių (daugiausia  vaikų, jauni-
mo) sukurto miesto kontūrai 
- daugybė šviesių paslaptingų 
namelių, žibintų, sustingusių 
laike nykštukų figūrėlių, kelių 
senų automobilių siluetai, sida-
bru spindintis, tarsi iš kosmoso 
nusileidęs ir į nežinomą kara-
lystę stebuklingu laiku kviečiąs 
nuskraidinti dviratis. 

-AnykštA

Linksmųjų kiaulaičių pramogos...

Troškūnuose gruodžio 11 dieną, šeštadienį, įsižiebė Kalėdų troškimų miestelis vaikams, kurį 
sukūrė vietos bendruomenė. 

 Į šventės šurmulį įsijungė ir VšĮ ,,Siaurasis geležinkelis”, atgabenęs būrį svečių. Iki Trijų Ka-
ralių Siaurukas du kartus per dieną keleivius vežios į Troškūnų bažnyčios požemiuose įrengtą 
Kalėdų senelio rezidenciją. Planuojama atgabenti daugiau nei 3 tūkstančius laimingųjų.

Švente ypač džiaugėsi jaunimas.
jolantos PUPkienĖs ir Raimondo GUOBiO nuotr.

O Anykščių siaurojo gele-
žinkelio stotyje iškilmingai 
atidarytas kalėdinių traukinukų 
Anykščiai - Troškūnai sezonas. 
Siaurasis geležinkelis į pirmąją 
kelionę senutėliu lokomotyvu 
„Tu – 131“ vykti į Toškūnus 
pakvietė politikus, Siauruko 
darbuotojus, geležinkelio apy-
linkių gyventojus, žurnalistus. 

Prieš daugiau nei pusę am-
žiaus pagaminti, nūnai pritaikyti 
patogioms kelionėms, paminkš-

Miestelį išpuošė vietos bendruomenė.


