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Anykščiuose planuojama surengti analogų 
Europoje neturintį festivalį 

Anykščių rajono tarybos 
posėdyje pritarta bendradar-
biavimo sutarčiai su VšĮ „Ar-
chitektuomenė“. Šios įstaigos 
vedėjas, architektas, Lietuvos 
architektų rūmų tarybos na-
rys Audrys Karalius pristatė 
„Lėtos architektūros ir lėto 
meno“ festivalio koncepciją. 
Šį festivalį kitais metais nori-
ma surengti Anykščiuose. Jei 
šį festivalį pavyktų surengti, 
jis pirmą kartą vyktų ne tik 
Lietuvoje, bet visos Europos 
mastu.

Iš rajono biudžeto bus skir-
ta 20 proc. festivalio organiza-
vimui reikalingų lėšų.

Architektas, Lietuvos architektų rūmų tarybos narys, laikraščio „Statybų pilotas“ redakto-
rius Audrys Karalius neabejoja, kad naujasis festivalis sulauktų ir tarptautinės apie archi-
tektūrą rašančios žiniasklaidos dėmesio.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

K. Tubiui siūloma skirti baudą ir ilgai 
neleisti grįžti į valstybės tarnybą

Teismui patenkinus prokuroro prašymą, Kęstutis Tubis siekti Anykščių rajono mero posto 
negalėtų net ir 2027 metų savivaldos rinkimuose. 

Vakar, sausio 3-iąją, Ute-
nos apylinkės teismo Molėtų 
rūmuose toliau nagrinėta 
buvusio Anykščių rajono 
mero Kęstučio Tubio  bau-
džiamoji byla. 

K. Tubis STT agentų iš 
savo kabineto Anykščių ra-
jono savivaldybėje buvo 
išvesdintas su antrankiais 
2019 metų sausio 28 dieną.

Baigiamąją kalbą sakęs 
Panevėžio apygardos pro-
kuratūros prokuroras Man-
tas Jurkėnas paprašė teismo 
K.Tubį pripažinti kaltu pa-
gal visus tris baudžiamosios 
bylos epizodus.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
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Karjera. Pirmadienį Anykš-
čų rajono savivaldybės vado-
vai lankėsi Kurklių seniūni-
joje. Anykščių rajono mero 
pavaduotojas Dainius Žiogelis 
„Anykštai“ sakė, kad jis kartu 
su Anykščių rajono meru Si-
gučiu Obelevičiumi paspaudė 
ranką karjerą Kurklių seniū-
nijoje nusprendusiam užbaigti 
seniūno Algimanto Jurkaus pa-
vaduotojui Vytautui Peleckui. 

Jubiliejus. Iš Anykščių se-
niūnijos Keblonių kaimo kilusį 
vaikų rašytoją Vytautą Račicką 
70-mečio proga šį savaitgalį 
pasveikino Ministrė Pirmininkė 
Ingrida Šimonytė.

Parama. Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymu paskirtas 
finansavimas socialinės reabili-
tacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektams. 
8 tūkst. Eur skirta VšĮ LASS 
šiaurės rytų centras, 3 tūkst. Eur 
- Pagalbos ir informacijos šei-
mai tarnybai, 24 tūkst.123 Eur 
- Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugijai, 12 tūkst. Eur - sutri-
kusio intelekto žmonių globos 
draugijai „Anykščių Viltis“.

Komisija. Į Anykščių rajono 
savivaldybės Turizmo komi-
sijos sudėtį  pasiūlyta įtraukti 
UAB „GROUP PRESIDENT 
BALTIC“ vadovą Tomą Padū-
mį. Registrų centro duomeni-
mis, įmonė registruota Kaune ir 
užsiima didmenine radijo įran-
gos prekyba. Turizmo komisiją 
sudaro 14 narių. Didžioji dalis 
jų yra valdininkai.

Automobilis. UAB „Anykš-
čių šiluma“ įsigijo „Škoda 
Yeti“. 2016 metų laidos auto-
mobilis bendrovei kainavo 12 
tūkst.87 Eur.
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Įranga. Elektroninių apsau-
gos priemonių diegimo bendro-
vė „Euroelektronika“ už beveik 
9 mln. eurų įrengs vaizdo ste-
bėjimo sistemą Puškų pasienio 
užkardoje Ignalinos rajone prie 
sienos su Baltarusija. Dabar 
šiame 54 kilometrų ilgio pasie-
nio ruože tokios sistemos Vals-
tybės sienos apsaugos tarnyba 
(VSAT) neturi. VSAT 8,74 mln. 
eurų vertės sutartį su konkursą 
laimėjusia „Euroelektronika“ 
pasirašė gruodžio 14 dieną. 
Darbus numatoma atlikti per 
vienerius metus, tačiau sutartis 
galioja iki 2024 metų pabaigos.

Skrydžiai. Lietuvai sekma-
dienį išskraidinus beveik 100 
migrantų į Iraką, jei prireiks, 
gali būti organizuojama ir dau-
giau tokių tiesioginių skrydžių, 
sako Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos (VSAT) vado pavaduo-
tojas Rimantas Petrauskas.Anot 
jo, tai priklausys nuo to, kiek 
bus norinčiųjų išskisti. Iš viso 
grįžti norėjo apie 150 migrantų, 
tačiau apie trečdalis neturi jokių 
dokumentų, todėl turės sulaukti 
Irako ambasados darbuotojų mi-
sijos, kad šie dokumentai būtų 
išduoti ir jie galėtų grįžti. Nuro-
doma grįžimo priežastis – ilgas 
sulaikymo terminas, taip pat 
vėsus ir drėgnas Lietuvos oras, 
namų ilgesys, taip pat padeda ir 
piniginė motyvacija.

Monetos. Lietuvos bankas 
2022 metais planuoja išleisti 
aštuonių temų naujas progines 
ir kolekcines monetas. Dviejų 
eurų proginė moneta bus skirta 
Lietuvos krepšinio 100-mečiui. 
Kita dviejų eurų proginė mone-
ta bus skirta Erasmus progra-
mos 35-mečiui. Kitąmet bus 
minima ir Lietuvos banko 100 
metų sukaktis, šiai progai įam-
žinti bus išleistos trys kolekci-
nės monetos: 50 eurų aukso, 20 
eurų sidabro ir 1,5 euro metalų 
lydinio. 50 eurų aukso moneta 
bus pagerbtas ir Lietuvos Vals-
tybės Konstitucijos 100-metis.

Sergamumas. Sergamumas 
peršalimo ligomis ir gripu bai-
giantis 2021-iesiems išaugo, in-
formavo Nacionalinis visuome-
nės sveikatos centras (NVSC).
NVSC duomenimis, praėjusią 
savaitę, bendras sergamumo 
ūminėmis viršutinių kvėpavimo 
takų infekcijomis ir gripu rodi-
klis siekė 53 atvejus 10 tūkst. 
gyventojų, ankstesniąją savaitę 
– 42,8 atvejo 10 tūkst. gyven-
tojų.Lietuvoje paskutiniąją pra-
ėjusių metų savaitę diagnozuoti 
33 gripo atvejai. Praėjusią sa-
vaitę Lietuvoje dėl gripo ligo-
ninėje gulėjo penki 0–17 metų 
amžiaus asmenys, vienas iš jų 
gydomas intensyvios terapijos 
skyriuje.

-Bns

Smurtas.Gruodžio 31 die-
ną  apie 02.15 val. Troškūnų 
seniūnijos Vašuokėnų kaime 
vyras (g. 1973 m., nustatytas 
2,97 prom. girtumas) naudojo 
fizinį smurtą prieš moterį (g. 
1988 m., nustatytas 2,31 prom. 

girtumas). Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Areštinė. Sausio 1 dieną  
apie 21.10 val. Skiemonių se-
niūnijoje  neblaivus (nustatytas 
2.00 prom. girtumas) vyras (g. 
1969 m.) sukėlė fizinį skaus-
mą neblaiviai (nustatytas 0.80 

prom. girtumas) moteriai (g. 
1984 m.). Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Konfliktas. Sausio 2 dieną  
apie 19.45 val. Viešintose esan-
čiame bute galimai neblaivūs - 
moteris (g. 1980 m.) ir vyras (g. 
1975 m.) - naudojo fizinį smur-

tą prieš moterį (g. 1954 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vairuotojas. Sausio 1 dieną 
apie 20.09 val. Andrionišky-
je neblaivus (nustatytas 1.59 
prom. girtumas) vyras (g.1988 
m.) vairavo automobilį CI-
TROEN. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Įsigalioja draudimas statyti automobilius prie kiemų

Nuo sausio 1-osios automo-
biliams bus draudžiama stovėti 
gatvės ir įvažiavimo į teritoriją 
sankirtoje ir arčiau kaip 5 me-
trų atstumu nuo jos. Draudimas 
bus taikomas tik toje kelio pu-
sėje, kurioje yra įvažiavimas, 
tačiau ne priešais jį.

Įsigalioja reikalavimas, jog 
elektromobiliai turi būti pa-
traukti iš įkrovimo vietos vos 
jį pasikrovus, jei kelio ženklai 
nenumato kitaip, t.y. tam tikro-
se krovimo stotelėse bus numa-
tytas stovėjimas ribotą laiką. 
Taip tikimasi padidinti krovimo 
vietų prieinamumą kitų elektro-
mobilių savininkams. 

Nuo šiol specialiąsias trans-

porto priemones su mėlynais ar 
mėlynais ir raudonais švyturė-
liais gatvėse ir keliuose, kur yra 
daugiau nei dvi eismo juostos, 
bus privaloma praleisti nebe ri-
kiuojantis kuo arčiau dešiniojo 
kelkraščio, o paliekant korido-
rių: kairiausioje juostoje esantys 
automobiliai turės pasitraukti į 
kairę, likę – į dešinę, visi jie turės 
sustoti. 

Patikslinta tvarka ir greitė-
jimo-lėtėjimo eismo juostose: 
greitėjimo juosta važiuojantis ir į 
transporto srautą ketinantis įsilie-
ti vairuotojas privalės duoti kelią 
ne tik transporto srautu toliau va-
žiuojančiai, bet ir į lėtėjimo juos-
tą persirikiuojančiai transporto 

Įsigaliojo draudimai statyti automobilius prie išvažiavi-
mų iš kiemų, krauti elektromobilius neribotą laiką, įvedami 
ir kiti Kelių eismo taisyklių pakeitimai.

priemonei. Tačiau jei greitėjimo 
juosta važiuojantis vairuotojas iš 
jos nesuka, o juda ja toliau, jis tu-
rės pirmenybę prieš persirikiuo-
jančius iš transporto srauto į šią 
lėtėjimo juostą.

Pakeitimai taip pat numato, 
kad nuo šiol šviesoforais regu-
liuojamose sankryžose apsisuk-
damas vairuotojas turės duoti 
kelią iš visų krypčių judantiems 
eismo dalyviams, jei jiems tai 
leidžia daryti šviesoforo signa-
las. T.y. turės būti praleidžiami 
ir į dešinę sukantys vairuotojai, 
išskyrus atvejus, kai šie suka de-
gant raudonai šviesai sankryžose 
su vadinamąja žaliąja rodykle. 

Numatyta aiškiau atskirti 
elektrinius paspirtukus ir paspir-
tukus be variklio: pastarieji 
bus priskiriami pėstiesiems, o 
elektriniai – motoriniams dvi-

račiams. Tad tokių motorinių 
dviračių vairuotojams taps pri-
valomi kelių eismo taisyklių 
reikalavimai, dabar taikomi 
dviračiams, o paprastų paspir-
tukų – pėstiesiems.

Priverstinai nuvilkti ne vietoje 
pastatytus automobilius galės ne 
tik policija, bet ir ugniagesiai-
gelbėtojai, savivaldybių viešo-
sios tvarkos pareigūnai, kai ku-
rie aplinkosaugininkai, Lietuvos 
transporto saugos administraci-
jos atstovai.

Kai kurie pakeitimai įsigalios 
dar po pusmečio: atsiras nau-
jas ženklas – „dviračių gatvė“, 
taip pat  dviejų tipų maršruti-
niam transportui skirtos eismo 
juostos, žymimos raide A arba 
simboliu A+, numatoma ir kitų 
smulkesnių pakeitimų.

-Bns

Dakare važiuoja ir anykštėnas Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Sausio 2-ąją prasidėjusiose Dakaro lenktynėse dalyvauja 
ir iš Anykščių kilęs Tomas Jančys. Anykštėnas varžosi mo-
tobagių klasėje. 

Po dviejų varžybų dienų T.Jančio bei šturmano Irman-
to Bražiūno komanda „Mediafon team“ motobagių klasėje 
užėmė 17-ąją vietą.

43-ejų metų T.Jančys yra UAB 
„Mediafon Technology“ direk-
torius. Ši įmonė yra „Mediafon 
team“ komandos rėmėja.

T.Jančys turi patirties ralio reido 
varžybose. Karjerą jis pradėjo en-
duro raliuose, varžydamasis mo-
tociklu. Po beveik 10 metų startų 
įvairiose varžybose Lietuvoje ir 
užsienyje, 2019 metais debiutavo 
ir finišavo „Africa Eco Race“ ra-

lyje motociklu. 
2020 metais Dakaro ralyje 

T.Jančys dalyvavo kaip Ginto Pe-
traus šturmanas. 2022 m. Dakaro 
ralis antrus metus iš eilės vyksta 
Saudo Arabijoje. Lenktynės pra-
sidėjo sausio 1 dieną, o finišas 
numatytas sausio 14 dieną. 2022 
metais Dakaro ralyje startuoja de-
šimt ekipažų (15 asmenų) iš Lie-
tuvos - tai rekordiniai skaičiai. 

Dakaro ralyje besivaržantis iš Anykščių kilęs Tomas Jančys 
- patyręs lenktynininkas. nuotr. iš Tomo jančio „Facebook“-o.

„Tubingo“ trasos įrengimas buvo žalingas
Praėjusių metų gruodžio 28 dieną vykusiame 34-ajame 

Anykščių rajono tarybos posėdyje anykštėnų išrinktieji su-
pažindinti su nepriklausomo audito išvadomis dėl neteisėtai 
ant Kalitos kalno įrengtos „tubingo“ trasos.

Ši trasa buvo atidaryta pernai 
liepos pabaigoje, tačiau vei-
kė tik iki metų pabaigos, nes 
Anykščių rajono savivaldybė 
sulaukė Valstybinės teritorijų 
planavimo ir statybos inspek-
cijos rašto, kuriame pranešta, 
kad įrengdamas „tubingo“ tra-
są, Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centras užsiėmė 
savavališkomis statybomis.

Nepriklausomą auditą Anykš-

čių rajono savivaldybės užsa-
kymu atliko auditorius Kęstutis 
Jasiūnas. Ši paslauga savival-
dybės biudžetui kainavo beveik 
6 tūkst. Eur.

Auditą atlikęs auditorius K. 
Jasiūnas konstatavo, kad „tu-
bingo“ trasa buvo įrengta nu-
sižengiant daugeliui įstatymų. 
Nesilaikyta Lietuvos Respu-
blikos Civilinio kodekso, Sta-
tybos, Viešųjų pirkimų ir kitų 

įstatymų reikalavimų. Nepri-
klausomas auditorius taip pat 
nustatė, kad, keičiantis Anykš-
čių turizmo ir verslo informa-
cijos centro vadovams, buvo 
netinkamai perduoti įstaigos 
dokumentai, nesilaikoma do-
kumentų saugojimo taisyklių. 
Išvadose konstatuota, kad dėl 
tuometinių Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro va-
dovų veiksmų įrengiant „tubin-
go“ trasą įstaigai padaryta žala.

Priminsime, kad  visi sprendi-
mai dėl „tubingo“ trasos įrengi-
mo buvo priimti nuo 2017 metų 
rugpjūčio iki 2021 metų sausio, 

kai Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro laikinosios 
direktorės pareigas ėjo Kristina 
Beinorytė. Tuo metu, iki 2019 
metų sausio pabaigos, Anykščių 
rajono mero pareigas ėjo vėliau 
nuo pareigų už prekybą povei-
kiu nušalintas Kęstutis Tubis.

Auditą dėl „tubingo“ trasos 
įrengimo pernai taip pat atliko 
Anykščių rajono savivaldybės 
Kontrolės ir audito tarnyba, 
tačiau jos pateiktos išvados 
Anykščių rajono tarybos narių 
neįtikino.

Plačiau apie tai – kitame lai-
kraščio „Anykšta“ numeryje.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt
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Tikslas – suburti automobilių entuziastus
Prieš trejus metus anykštėnas Laimis Meškauskas įkūrė 

autoklubą „Lithuanian Streets“. Šio klubo žmones iš visos 
Lietuvos vienija jų automobiliai. Autoklubo pirmininkas 
L.Meškauskas pasakojo, kad klubo tikslas  yra suburti au-
tomobilių entuziastus iš visos Lietuvos. 

„Mūsų tikslas yra suburti „au-
tomanus“ į vieną vietą ir tiesiog 
pabendrauti su bendraminčiais. 
Yra tokių žmonių, kurie nori ki-
tiems parodyti, kokie yra jų au-

tomobiliai. Pavyzdžiui, kažkas 
savo automobilyje turi sumon-
tuotą labai galingą garso tech-
niką arba orinę pakabą, kuri 
reguliuoja automobilio aukštį 

kelio atžvilgiu. Yra ir tokių 
„automanų“, kurie modifikuo-
ja savo transporto priemonių 
variklius ir po to automobiliai 
„ugnimi spjaudosi“, - pasakojo 
L.Meškauskas.

Autoklubas Anykščiuose turi 
tris administratorius. Tai pats 
L.Meškauskas, Vytautas Žu-
kauskas ir Ema Pranauskaitė.

Pašnekovas pasakojo, kad au-
toklubas „Lithuanian Streets“ 
organizuoja renginius, į kuriuos 
suvažiavę automobilių entuzi-
astai varžosi, kurio automobilio 
gražiausi ratai, salonas ar vari-
klio skyrius, renkami geriausi,  
išskirtiniai, „old school“ auto-
mobiliai. Prie šou pasirodymų 
daug prisideda žmonės iš kitų 
Lietuvos miestų: motoakroba-
tas  Lukas Kučinskas -Skruzdė, 
drifteris Ernestas Pauplys bei 
taip pat drifterė  Kristiana La-
pinskaitė.

L.Meškauskas pasakojo, kad 
tokio pobūdžio renginių jau 
buvo ir Anykščių rajone. „Li-
thuanian Streets“ autoklubo 
įkūrėjas sakė turintis minčių 
pasirodyti ir platesnei publikai, 

Autoklubo „Lithuanian Streets“ įkūrėjas Laimis Meškaus-
kas sakė, kad vienas smagiausių dalykų – bendravimas su 
bendraminčiais.

pavyzdžiui, per Anykščių mies-
to šventę surengti išskirtinių 
automobilių parodą.

„Yra žmonių, kurie vairuoja 
labai brangius automobilius, 
kuriuos retai galima išvysti 
Lietuvos gatvėse. Kitų automo-
biliai būna kažkaip kitaip pa-
teikti. Tie, kas tokius automobi-
lius pamato, būna nustebinti“, 
- sakė L.Meškauskas.

L.Meškauskas sakė, kad au-
toklubas „Lithuanian Streets“ 
nėra pelno siekianti organiza-
cija, kaip jis pats sakė, tokios 
veiklos jis ėmėsi daugiau dėl 

patiriamo malonumo. O sma-
gu ne tik bendrauti su bendra-
minčiais, puoselėjančiais savo 
automobilius, bet ir kažkam 
padėti.

Taigi, jau antrus metus au-
toklubas „Lithuanian Streets“ 
su bendraminčiais organizuoja 
akciją, kurios tikslas - padėti 
beglobiams gyvūnams. Šiemet 
„automanų“ surinktas lėšas, 
maisto gyvūnams autoklubas 
žada skirti Utenos rajono gy-
vūnų mylėtojų draugijai  ir 
Anykščiuose veikiančiai vieša-
jai įstaigai „Pūkuota svajonė“.

Į bendrus susibūrimus „automanai“ renkasi gausiai.
Akimirka iš šou renginio.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Pasibaigus didžiosioms metų šventėms, teiraujamės žino-
mų anykštėnų, kaip jie sutiko Naujuosius metus, ar pritaria 
iniciatyvai senuosius metus palydėti ir Naujuosius pasitikti 
be jau taip įprastų, miestelėnų akį džiuginančių fejerverkų.

Sutiko su šeima

Veneta VERŠULYTĖ, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direkto-
rės pavaduotoja:

„Naujuosius sutikau ramiai, 
namų aplinkoje, kadangi ta su-
dėtinga Covid-19 situacija ver-
čia pagalvoti apie tai, kokie yra 
kiekvieno iš mūsų veiksmai; 
kiekvienas prisiimame atsako-
mybę ir už save, ir už viruso 
plitimą, tad sutikimas buvo la-
bai labai ramus, jaukus.

Man Naujieji metai apskritai 
nėra labai didelė šventė, kuriai 
skirčiau išskirtinį dėmesį. Di-
desnė šventė  yra Kalėdos – tai 
namai, šeima. Anksčiau, prieš 
pandemiją, Kalėdas švęsdavo-
me draugų rate, nes daugiau jų 

sugrįždavo iš didesnių miestų, 
užsienio. Bet dabar jau keleri 
metai tradicijos, kurios buvo 
įprastos anksčiau, yra pasikei-
tusios. Stengiamės gyventi tuo 
ritmu, kuriuo gyvena pasaulis, 
visi stengiamės kaip įmanoma 
ramiau laikytis pandeminių rei-
kalavimų, būti ir išbūti tam, kad 
tas ankstesnis gyvenimas kuo 
greičiau sugrįžtų. 

Mikrorajone, kuriame gy-
venu, fejerverkai buvo. Juos 
šaudė pavieniai gyventojai. O 
savivaldybės pozicija buvo iš-
reikšta tokia, kad fejerverkų 
šiais metais nebūtų. Atsižvel-
giame į daugelį reikalavimų: 
tai ir aplinkosauginiai dalykai, 
ir, galų gale, jie kelia baimę gy-
vūnams… Savivaldybė fejer-
verkų atsisakė, o gyventojams 
jokio formalaus draudimo juk 
nebuvo. Ko gero, ir pandemi-
jos valdymui tai yra pliusas. 
Mes matėme Vilniuje: žmonės, 
kad ir rinkosi prie eglutės, bet 
jų buvo mažiau, fejerverkai su-
traukdavo daugiau žmonių. Tad 
toks sprendimas, manau, pasi-
teisino“.

Dirbo sode
Sigutis OBELEVIČIUS, 

Anykščių rajono savivaldy-
bės meras:

„Naujųjų metų išvakarėse 
Anykščių kultūros centre pasi-
klausėme smagaus trijų „divų“ 
koncerto, Naujuosius metus, 
kaip ir paprastai, sutikome 
šeimoje, su vaikais ir anūkais. 
Metų virsmo labai nesureikš-
minu, sausio pirmoji man yra 
eilinė diena. Kadangi tai buvo 
laisvadienis, galėjau padirbė-
ti botanikos sode, taip pat prie 
naujos knygos maketo, netgi 
pasėjau kelių pavėluotai gautų 
augalų sėklų,  tarp jų – ir tokių 
retenybių kaip legendinio žen-
šenio ir kilniojo rabarbaro.

Fejerverkų niekas dar neuž-
draudė. Tiesiog nelabai žinoma 
žaliųjų partija rado būdą pasi-
garsinti, išplatino raštą savival-
dybėms su raginimu prisidėti 
prie iniciatyvos ir nenaudoti 
fejerverkų. Viena vertus, kli-
mato kaitos akivaizdoje bet 
kokia iniciatyva mažinti taršą 

yra sveikintina, antra vertus, 
bet kokia šventė, kuri baigiasi 
fejerverkais, sulaukia šimtų ir 
tūkstančių žmonių džiaugsmin-
gų ovacijų.

Svarbiausia, kad tos geros 
iniciatyvos nebūtų proginės. 
Jeigu žmogus neiššaus fejerver-
ko, bet važinės keliasdešimt li-
trų šimtui kilometrų suryjančiu 
džipu, vargu ar tai bus naudinga 
planetai…“

Sutiko uždaroje 
aplinkoje

Dalis VAIGINAS, VšĮ 
Anykščių rajono savivaldy-
bės ligoninės direktorius:

„Naujuosius sutikau uždaroje 
aplinkoje. Saugiai, be išvykų. 
Fejerverkų draudimas yra gerai, 
manau, kad reikia saugoti aplin-
ką, kurioje mes gyvename“.  

Be fejerverkų 

galima sėkmingai 
gyventi

Antanas VERBICKAS, A. 
Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko memorialinio mu-
ziejaus direktorius:

„Nieko įdomaus nepapasa-
kosiu – sutikau ramiai. Sausio 
pirmąją buvome išvykę asme-
niniais reikalais – į brolio jubi-
liejų. 

Dėl fejerverkų – jeigu pa-
galiau kažkas suprato, kad tai 
prisideda prie žalos gamtai, 
tai, be abejo, gerai, net nėra ko 
svarstyti. Tai turbūt lengviau-
sias sprendimas iš visų, ką gali 
padaryti pasaulis, kad prisidėtų 
prie klimato kaitos stabdymo. 

Ar tai pagrįsta moksliškai, 
aš nežinau, nesu įsigilinęs dėl 
fejerverkų įtakos. Bet jei taip, 
tai, be abejo, žmogus juk gy-
veno tūkstantmečius be jų, tai, 
manau, sėkmingai gyventų ir 
toliau“.

-AnYkŠTA
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užjaučia

RIMKŲ šeimai

Tyla ir medžių ošimas te-
saugo brangaus Rimanto 
amžiną poilsį, o nuoširdi 
mūsų užuojauta tepalen-
gvina Jūsų skausmą ir siel-
vartą.

Medžiotojų klubo 
„Debeikiai“ medžiotojai

Anykščiuose planuojama surengti 
analogų Europoje neturintį festivalį 

(Atkelta iš 1 psl.)

Mano įsitikinimu, „lėta archi-
tektūra“ iš principo atitinka pa-
čią geriausią Anykščių tradiciją. 
Medinis Anykščių senamiestis, 
kuris yra didžiausia vertybė ir 
magnetas, yra tarsi ryšys su ta 
istorine tradicija, su vietinėm 
medžiagom. „Lėta architektū-
ra“ yra gana nauja sąvoka, ir tas 
pirmumas, skubėjimas pagrįstas 
tuo, kad Anykščiai, šiurkščiai 
sakant, „ privatizuotų“ „lėtos ar-
chitektūros“ ir „lėtos kultūros“ 
sąvoką, patį prekinį ženklą, o 
tai jau savaime būtų labai stipru. 
Tai būtų labai svarbus laimėji-
mas tiek įgyvendinant kurorto 
statusą, tiek puoselėjant vieti-
nes tradicijas. Ta architektūra, 
kurią mes pamatytume, kurią 
stengtumės surinkti, sutelkti 
architektus, paskaitininkus, tai 
ir būtų vietinės tradicijos vieti-
nėmis medžiagomis įtvirtinimo 

keliu  kuriama nuosaikioji  kon-
tekstuali architektūra. Kai pra-
dėjau dirbti su Anykščių rajono 
savivaldybe prie strategijos, tai 
ta sąvoka mano ankstesniuose 
vaizdiniuose  buvo vadinama 
„kontekstualizmu“.Tai yra tuo, 
kas kyla iš  konteksto, dera  su 
juo -  tai yra antipodas globaliz-
mui, antipodas globalioms ar-
chitektūrinėms madoms, kurios 
pamažu užleidžia vietą, ypač 
intelektualiame architektūrinia-
me segmente. Ir tas ekologišku-
mas, sveika gyvensena, vietinės 
medžiagos, vietinės daržovės, 
vaisiai ir t.t. - visa tai būtų vie-
nas iš dėmenų. Atitinkamai įsi-
tvirtintų „lėtas menas“,  taip pat 
iš natūralių medžiagų ir artimos 
liaudiškai tradicijai raiškos“, - 
pristatydamas planuojamo su-
rengti festivalio idėją Anykščių 
rajono tarybos nariams, kalbėjo 
architektas A.Karalius.

Anykščių rajono tarybos narys 

Audronius Gališanka domėjosi, 
koks planuojamas  „Lėtos archi-
tektūros ir lėto meno“ festivalio 
biudžetas, jam taip pat rūpėjo 
išgirsti, kokią naudą iš šio festi-
valio gaus anykštėnai.

„Planuojamas 50 tūkst. Eur 
biudžetas, bet šiandien jis mar-
kiai sumažėjo. Žinoma, dar pri-
klausys nuo to, kiek pavyks gauti 
iš Lietuvos kultūros tarybos. 
Kiek bus pinigų, toks bus ir fes-
tivalis. Jo periodas ilgas, nes pa-
siruošimas festivaliui atims daug 
laiko. Po festivalio norėtųsi iš-
leisti leidinį, kuris  reprezentuotų 
tokią pažangią Anykščių  kryptį 
ir kartu galėtų būti platinamas su 
ta žinia, kad ne Vilniuje, ne Kau-
ne vyksta tokie dalykai.

Atsakant į klausimą apie fes-
tivalio naudą, reikėtų pasaky-
ti, kad konkretus gyventojas iš 
J.Biliūno gatvės tarsi nieko pats 
asmeniškai nelaimės, tačiau jis 
galės dalyvauti festivalio rengi-
niuose, šviestis ir kartu pajusti 
pasididžiavimą Anykščiais, ku-
rie tuo trumpu periodu taps dė-
mesio centru. Prognozuoju, kad 
tas dėmesys bus ne tik iš lietu-
viškos medijos, bet ir iš tarptau-
tinių internetinių architektūrinių 
portalų. Anykščiuose bus kartu 
galima parodyti, kas yra tas „lė-
tas miestas“, jo turinį“, - tęsė ar-
chitektas A.Karalius.

Jei „Lėtos architektūros ir 
lėto miesto“ festivalis įvyktų 
Anykščiuose, anot architekto 
A.Karaliaus, būtų surengta ar-
chitektūrinė paroda su kvies-
tiniu menininku Algiu Griške-
vičiumi. Šis menininkas kuria  
režisuotas fotografijas, kuriose 
vyrauja liaudiška architektūra, 
landšaftas. Į architektūros par-
odą, kurioje būtų demonstruo-
jami „lėtos architektūros“ kū-
rybos pavyzdžiai, taip pat būtų 
kviečiami Lietuvos ir užsienio 
architektai“.  Į Anykščius taip 
pat žadama  atvežti dvi archi-
tektūros pasaulio „žvaigždes“ 
iš užsienio. Numatyta ir muziki-

nė programa, kurioje skambėtų 
World stiliaus muzika.

Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja Daiva Gasiūnie-
nė „Anykštai“ sakė, kad spren-
dimo projektą dėl bendradarbia-
vimo su VšĮ „Architektuomenė“ 
ir „Lėtos architektūros ir lėto 
meno“ festivalio organizavimo 
Anykščiuose ji teikė remdamasi 
darbo Panevėžio miesto savival-
dybėje praktika.

„Rajono tarybai labai svarbu 
žinoti, kas yra planuojama. Nuo 
ko tas svarbumas prasideda? 
Jis prasideda nuo to, kad yra 
Anykščių rajono savivaldybės 
strateginiai plėtros ir strateginiai 
veiklos planai. Jie yra skirti ne 
stalčiuose dūlėti. Kartkartėmis 
reikia juos atsiversti ir pasižiū-
rėti, ką mes esame pasitvirtinę 
kaip svarbius veiksmus Anykš-
čių krašto tobulinimui. Mes 
neturime patvirtinto 2022 metų 
Anykščių rajono savivaldybės 
biudžeto, bet Lietuvos kultūros 
taryba jau prašo pateikti kitiems 
metams paraiškas. Tai kaip tu 
gali kitaip įsipareigoti, nei nei-
damas į Anykščių rajono tary-
bą, kuri turi sužiūrėti, ar pagal 
strateginius planus vienas ar 
kitas festivalis atitinka į temą. 
Aš radau teisinę bazę, kokiu 
pagrindu ruošiamas sprendimo 
projektas, ir tai padariau viešai. 
Jeigu pirmą kartą kažką darai, 
manau, kad apie tai reikia žinoti 
visiems. Man tai atrodo sąžinin-
gas kelias. Tai nėra vienos įmo-
nės projektas, o bendras projek-
tas, su kuriuo Anykščių rajonui 
kuriame pridedamąją vertę“, - 
kalbėjo D.Gasiūnienė.

Priminsime, kad architekto 
A.Karaliaus pavardė Anykš-
čių rajono kontekste plačiau 
nuskambėjo pernai, kai mies-
te buvo surengtos Anykščių 
A. Baranausko aikštės ir trijų 
miesto centrinės dalies viešųjų 
erdvių koncepcijos kūrybinės 
dirbtuvės. Tuomet Anykščių 

Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanis-
tikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė sakė, kad „Lėtos 
architektūros ir lėto meno“ festivalis Anykščiams sukurs 
pridedamąją vertę.

rajono savivaldybė architektą 
A.Karalių pasikvietė kaip šių 
dirbtuvių recenzentą.

Pasak Architektūros ir ur-
banistikos skyriaus vedėjos 
D.Gasiūnienės, po šių dirbtuvių 
architektas A.Karalius labai sti-
priai susidomėjo Anykščiais ir 
po to jam kartu su Anykščių ra-
jono savivaldybe gimė mintis ar-
chitektūrinę – urbanistinę miesto 
dalį sudėlioti į savivaldybės ku-
rortizavimo koncepciją. Archi-
tektas A.Karalius buvo vieninte-
lis, pretendavęs Anykščių rajono 
savivaldybei rengti šią koncepci-
ją. Šiuo metu ji dar yra rengiama, 
už dokumento rengimą architek-
tui A.Karaliui numatyta sumokė-
ti 5 tūkst. Eur.

Beje, Anykščių rajono tarybai 
pateiktas ir komitetų posėdžiuo-
se nepristatytas  Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedėjos 
D.Gasiūnienės parengtas spren-
dimo  projektas dėl bendradar-
biavimo su VšĮ „Architektuome-
nė“ ir „Lėtos architektūros ir lėto 
meno“ festivalio organizavimo 
susilaukė Vyriausybės atstovo 
pastabų. 

Šiai institucijai kilo klausimų, 
kokiais teisiniais pagrindais re-
miantis ruošiamasi pritarti ben-
dradarbiavimui su VšĮ „Archi-
tektuomenė“, ji taip pat suabejojo 
dėl savivaldybės finansinio prisi-
dėjimo prie būsimo festivalio, 
kadangi 2022 metų biudžetas dar 
nesuplanuotas. 

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
sakė, kad į šias Vyriausybės at-
stovo pastabas nebuvo atsižvelg-
ta, motyvuojant tuo, kad institu-
cija atidžiai neįsigilino į parengto 
sprendimo projekto turinį.

K. Tubiui siūloma skirti baudą ir ilgai 
neleisti grįžti į valstybės tarnybą

(Atkelta iš 1 psl.)

Pagal pirmąjį, vadinamąjį 
Rimvydo Kugio epizodą, pro-
kuroras paprašė teismo skirti 
K.Tubiui 37 tūkst. 500 eurų 
baudą, o antrasis (VLI Timber 
epizodas) ir trečiasis (Arvido 
Pajuodžio epizodas) įvertinti 
35 tūkst. eurų baudomis. 

Iš dalies subendrinus 

bausmę, prokuroras pasiūlė 
K.Tubiui skirti 60 tūkst. eurų 
baudą, iš šios sumos išminu-
suojant 100 eurų, taigi, galu-
tinė siūloma bauda - 59 tūkst. 
900 eurų.  100 eurų įvertinta 
para, kai K.Tubis buvo sulai-
kytas. 

Taip pat prokuroras pasiūlė 
iš K.Tubio konfiskuoti 1000 
eurų bei atimti iš K.Tubio 

teisę 7-eriems metams dirbti 
valstybės tarnyboje. 

Pirmadienio teismo posėdy-
je taip pat apklausti liudinin-
kai - buvęs Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
direktorius Audronius Ga-
lišanka bei buvęs Anykščių 
rajono ligoninės direktorius 
dr.Audrius Vasiliauskas.

Valstybės kaltinimą K.Tubio 

byloje visuose ankstesniuose 
posėdžiuose palaikiusi Pane-
vėžio apygardos prokuratūros 
prokurorė Dalia Markauskie-
nė pirmadienį posėdyje neda-
lyvavo dėl ligos, todėl ją pa-
keitė kolega M.Jurkėnas. 

Plačiau apie pirmadienio 
teismo posėdį - šeštadienio 
„Anykštoje“.
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UAB Anykščių komunalinis ūkis
MIŠRIŲJŲ IR ANTRINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO GRAFIKAS 2022 m.

Pažymime, kad dėl techninių galimybių negalima išvardyti visų gyvenviečių pavadinimų, todėl skelbiami tik didesnių miestelių pavadinimai.

Eil. 
Nr. 

Adresas
MIŠRIŲ atliekų konteineris PAKUOTĖS atliekų konteineris (su 

mėlynu dangčiu) arba MĖLYNOS spal-
vos maišas

STIKLO pakuotės konteineris (su 
žaliu dangčiu) arba ŽALIOS spalvos 

maišas
Atliekų išvežimo mėnuo ir diena Atliekų išvežimo mėnuo ir diena Atliekų išvežimo mėnuo ir diena

1. Anykščių miestas, PIRMADIENIO grafikas, (DE-
ŠINYSIS upės krantas)

Sausis - 10, 24; vasaris- 7, 21; kovas - 7, 21; ba-
landis - 4, 25; gegužė - 2,16;30 birželis - 13, 27; liepa 
- 11, 25; rugpjūtis - 8, 22; rugsėjis - 5, 19; spalis - 3, 
17, 31; lapkritis - 7, 21; gruodis -5, 19

Sausis - 17; vasaris - 14; kovas - 14; balandis - 11; 
gegužė - 9; birželis - 20; liepa -18; rugpjūtis - 29; rug-
sėjis - 12; spalis - 10; lapkritis - 14; gruodis - 12

Kovas - 28; birželis - 6; rugsėjis - 26; lapkritis - 
28

2. Anykščių miestas, ANTRADIENIO grafikas, ( 
(KAIRYSIS upės krantas)

Sausis - 11, 25; vasaris- 8, 22; kovas - 8, 22; balan-
dis - 5, 19; gegužė - 3, 17, 31; birželis - 14, 28; liepa 
- 12, 26; rugpjūtis - 9, 23; rugsėjis - 6, 20; spalis - 4, 
18; lapkritis - 8, 22 ; gruodis - 6, 20

Sausis - 18; vasaris- 15; kovas - 15; balandis - 12; 
gegužė - 10; birželis -21; liepa - 19; rugpjūtis - 16; 
rugsėjis - 13; spalis - 11; lapkritis - 15; gruodis - 13

Kovas - 29; birželis - 7; rugsėjis - 27; gruodis - 
27

3. 1. Vėjeliškis, Piktgalys, Naujonys, Zablackai, 
Smėlynė, Troškūnai, Vaidlonys, Troškūnėliai

Sausis - 6; vasaris- 3; kovas - 3; balandis - 7; ge-
gužė - 5; birželis - 2; liepa - 7; rugpjūtis - 4; rugsėjis 
- 1; spalis - 6; lapkritis - 3; gruodis - 1

Sausis - 6; vasaris- 3; kovas - 3; balandis - 7; ge-
gužė - 5; birželis - 2; liepa - 7; rugpjūtis - 4; rugsėjis 
- 1; spalis - 6; lapkritis - 3; gruodis - 1

Kovas - 3; birželis - 2; rugsėjis - 1; gruodis - 1

4. 1.Troškūnai, Smėlynė, Vaidlonys Sausis - 6, 20; vasaris- 3, 17; kovas - 3, 17; balan-
dis - 7, 21; gegužė - 5, 19; birželis - 2, 16; liepa - 7, 
21; rugpjūtis - 4, 18; rugsėjis - 1, 15; spalis - 6, 20; 
lapkritis - 3, 17; gruodis - 1, 15

Sausis - 6; vasaris - 3; kovas - 3; balandis - 7; ge-
gužė - 5; birželis - 2; liepa - 7; rugpjūtis - 4; rugsėjis 
- 1; spalis - 6; lapkritis - 3; gruodis - 1

Kovas - 3; birželis - 2; rugsėjis - 1; gruodis - 1

5. 2. Čekonys, Rašimai, Sindriai, Gintiniai, Leliūnai, 
Mickūnai, Antupiai, Galvydžiai, Bajorai, Svėdasų 
mstl.

Sausis - 7; vasaris - 4; kovas - 4; balandis - 1; ge-
gužė - 6; birželis - 3; liepa - 1; rugpjūtis -5; rugsėjis 
- 2; spalis - 7; lapkritis - 4; gruodis - 2

Sausis - 7; vasaris - 4; kovas - 4; balandis - 1; ge-
gužė - 6; birželis - 3; liepa - 1; rugpjūtis -5; rugsėjis 
- 2; spalis - 7; lapkritis - 4; gruodis - 2

Kovas - 4; birželis - 3; rugsėjis - 2; gruodis - 2

6. 3. Šaltupio sodai, Kiškeliai, Pečiuliai, Sintautai, 
Katlėriai Nagurkiškiai, Kurkleliai, Pašiliai, Jony-
džiai, Skiemonys, Žiogai, Juškonys, Želtiškiai, Vo-
versys, Remeikiai, Mikoliškis, Gikonys, Diktarai.

Sausis - 3; vasaris- 7; kovas - 7; balandis - 4; ge-
gužė - 2; birželis - 6; liepa - 4; rugpjūtis - 1; rugsėjis 
- 5; spalis - 3; lapkritis - 18; gruodis - 5

Sausis - 3; vasaris- 7; kovas - 7; balandis - 4; ge-
gužė - 2; birželis - 6; liepa - 4; rugpjūtis - 1; rugsėjis 
- 5; spalis - 3; lapkritis - 18; gruodis - 5

Vasaris - 2; gegužė - 4; rugpjūtis - 3; lapkritis - 9

7. 4. Varšauka, Laukagaliai, Alukėnai, Janapolis Le-
vaniškis, Klaibūnai, Traupis, Surdaugiai, Mickūniš-
kiai, Pusbačkiai, Repšėnai, Degionys, Vaidevučiai, 
Mackeliškiai, Pienionys. 

Sausis - 4; vasaris- 1; kovas - 1; balandis - 5; ge-
gužė - 3; birželis - 7; liepa - 5; rugpjūtis - 2; rugsėjis 
- 6; spalis - 4; lapkritis - 8; gruodis - 6

Sausis - 4; vasaris- 1; kovas - 1; balandis - 5; ge-
gužė - 3; birželis - 7; liepa - 5; rugpjūtis - 2; rugsėjis 
- 6; spalis - 4; lapkritis - 8; gruodis - 6

Vasaris - 1; gegužė - 6; rugpjūtis - 2; lapkritis - 8

8. 5.Keblonys, Bičionys, Burbiškis, Šiauliai, Rubi-
kiai, Aniūnai, Gečionys, Mačionys, Baltenai, Klikū-
nai, Diktarai.

Sausis - 5; vasaris-  2; kovas - 2; balandis - 6; ge-
gužė - 4; birželis - 1; liepa - 8; rugpjūtis - 3; rugsėjis 
- 7; spalis - 5; lapkritis - 9 ; gruodis - 7

Sausis - 5; vasaris-  2; kovas - 2; balandis - 6; ge-
gužė - 4; birželis - 1; liepa - 8; rugpjūtis - 3; rugsėjis 
- 7; spalis - 5; lapkritis - 9 ; gruodis - 7

Kovas - 2; birželis - 1; rugsėjis - 7; gruodis - 7

9. 6.Vaivadiškis, Vaišviliškis, Zaviesiškis, Vetygala, 
Bebrūnai, Kavarskas,  Pumpučiai, Kalnuočiai, Vil-
katėnai

Sausis - 13; vasaris - 10; kovas - 10; balandis - 14; 
gegužė - 12; birželis - 9; liepa - 14; rugpjūtis - 11; 
rugsėjis - 8; spalis - 13; lapkritis - 10 ; gruodis -8

Sausis - 13; vasaris - 10; kovas - 10; balandis - 14; 
gegužė - 12; birželis - 9; liepa - 14; rugpjūtis - 11; 
rugsėjis - 8; spalis - 13; lapkritis - 10 ; gruodis -8

Kovas - 10; birželis - 9; rugsėjis - 8; gruodis - 8

10. 6. Kavarskas mst. Sausis - 13, 24; vasaris- 10,28; kovas - 10,28; ba-
landis - 14,25; gegužė - 12,23; birželis - 9,27; liepa 
- 14,25; rugpjūtis - 11,22; rugsėjis - 8,26; spalis - 13 
,24; lapkritis - 10, 21; gruodis -8, 29

Sausis - 13; vasaris- 10; kovas - 10; balandis - 14; 
gegužė - 12 ;birželis - 9; liepa - 14; rugpjūtis - 11; 
rugsėjis - 8; spalis -13; lapkritis - 10; gruodis - 8

Kovas - 10; birželis  - 9; rugsėjis -8; gruodis - 8

11. 7. I Svirnai, Ryklikai, Domeikiai, II Svirnai, Ka-
bošiai, Girelė, Budriai, Šoveniai, Jurgėnai, Narbutai, 
Ribikiškis, Janušava, Maželiai, Dauginčiai, Pilėnų 
vs.

Sausis - 14; vasaris- 11; kovas - 18; balandis - 8; 
gegužė - 13; birželis - 10; liepa - 15; rugpjūtis - 12; 
rugsėjis - 9; spalis - 14; lapkritis - 11 ; gruodis - 9

Sausis - 14; vasaris- 11; kovas - 18; balandis - 8; 
gegužė - 13; birželis - 10; liepa - 15; rugpjūtis - 12; 
rugsėjis - 9; spalis - 14; lapkritis - 11 ; gruodis - 9

Kovas - 18; birželis - 10; rugsėjis - 9; gruodis - 9

12. 8. Čiukai, Bajorai, Moliakalnis, Kunigiškiai, Vait-
kūnai, Kraštai, Netikiškiai, Degsniai, Daujočiai, Nar-
bučiai, Auleliai, Liepagiriai, Butėnai, Sausalaukė, 
Vilkabrukiai, Žalioji.

Sausis - 10; vasaris- 14; kovas - 14; balandis - 11; 
gegužė - 9; birželis - 13; liepa - 11; rugpjūtis - 8; rug-
sėjis - 12; spalis - 10; lapkritis - 7 ; gruodis - 12

Sausis - 10; vasaris- 14; kovas - 14; balandis - 11; 
gegužė - 9; birželis - 13; liepa - 11; rugpjūtis - 8; rug-
sėjis - 12; spalis - 10; lapkritis - 7 ; gruodis - 12

Vasaris - 10; gegužė - 11; rugpjūtis - 10; lapkri-
tis - 16

13. 9. Nakonys, Gudeliai, Vašuokėnai, Vidugiriai, 
Naujasodis, Umėnai, Surdegis, Petkūnai, Pelyšėlės, 
Rakutėnai, Papiliai, Putinas, Antalina, Skudai, Mito-
šiūnai, Žukauskai, Žviliūnai, Žudžgalys, Ramanava.

Sausis - 11; vasaris- 8; kovas - 8; balandis - 12; 
gegužė - 10; birželis - 14; liepa - 12; rugpjūtis - 9; 
rugsėjis - 13; spalis - 11; lapkritis - 15 ; gruodis - 13

Sausis - 11; vasaris- 8; kovas - 8; balandis - 12; 
gegužė - 10; birželis - 14; liepa - 12; rugpjūtis - 9; 
rugsėjis - 13; spalis - 11; lapkritis - 15 ; gruodis - 13

Vasaris - 3; gegužė - 5; rugpjūtis - 4; lapkritis - 3

14. 10.Šeimyniškėliai, Pavariai, Niūronys, Stakiai, 
Vertimai, Lašiniai, Inkūnai, Mogylai,  Bikūnai, Se-
nieji Elmininkai, Kiaušai, Vosgėliai, Aknystų SGN. 

Sausis - 12; vasaris- 9; kovas - 9; balandis - 13; 
gegužė - 11; birželis - 8; liepa - 13; rugpjūtis - 10; 
rugsėjis - 14; spalis - 12; lapkritis - 16; gruodis - 14

Sausis - 12; vasaris- 9; kovas - 9; balandis - 13; 
gegužė - 11; birželis - 8; liepa - 13; rugpjūtis - 10; 
rugsėjis - 14; spalis - 12; lapkritis - 16; gruodis - 14

Kovas - 9; birželis - 8; rugsėjis - 14; gruodis - 14

15. 10. Naujieji Elmininkai Sausis - 12, 27; vasaris- 9, 24; kovas - 9, 24; ba-
landis - 13, 28; gegužė - 11, 26; birželis - 8, 23; liepa 
- 13, 28; rugpjūtis - 10, 25; rugsėjis - 14, 22; spalis 
- 12, 27; lapkritis - 16, 24; gruodis - 14, 22

Sausis - 12; vasaris- 9; kovas - 9; balandis - 28; 
gegužė - 11; birželis - 8; liepa - 13; rugpjūtis - 10; 
rugsėjis - 14; spalis - 12; lapkritis - 16; gruodis - 14

Kovas - 9; birželis - 8; rugsėjis - 14; gruodis - 14

16. 11. Pasmodai, Bareišiai, Karčiai, Gečionys, Kiau-
šagalys, Pienagalys, Latavėnai, Motiejūnai, Medi-
niškiai, Žiedonys, Smėlynė, Troškūnai, Vaidlonys, 
Kalnuočiai

Sausis - 20; vasaris - 17; kovas - 17; balandis - 21; 
gegužė - 19; birželis - 16; liepa - 21; rugpjūtis - 18; 
rugsėjis - 15; spalis - 20; lapkritis - 17 ; gruodis -15

Sausis - 20; vasaris - 17; kovas - 17; balandis - 21; 
gegužė - 19; birželis - 16; liepa - 21; rugpjūtis - 18; 
rugsėjis - 15; spalis - 20; lapkritis - 17 ; gruodis -15

Kovas - 17; birželis - 16; rugsėjis - 15; gruodis 
- 15

17. 12.Liūdiškiai, Storiai, Ažugojai, Lukošiškiai, Kir-
kiliškiai, Bimbai, Bliuvonys, Paulinava, Kurkleliai, 
II Kurkliai, Moliakalnis, Kolonija, Adomava, Valaki-
niai, Desiukiškiai, Sarickai, Gyvatynė, Pūstalaukiai, 
Dalinka, Užunvėžiai, Klenuvka, Šlavėnai, Katlėriai, 
Jurzdikas.

Sausis - 17; vasaris- 21; kovas - 21; balandis - 15; 
gegužė - 16; birželis - 20; liepa - 18; rugpjūtis - 16; 
rugsėjis - 19; spalis - 17; lapkritis - 14; gruodis - 19

Sausis - 17; vasaris- 21; kovas - 21; balandis - 15; 
gegužė - 16; birželis - 20; liepa - 18; rugpjūtis - 16; 
rugsėjis - 19; spalis - 17; lapkritis - 14; gruodis - 19

Vasaris - 9; gegužė - 19; rugpjūtis - 18; lapkritis 
- 17

18. 13. Ažupiečiai, Vikonys, Šepetiškiai,  Mileikiš-
kiai, Titeikiai, Nausodė, Kirmėliai, Rūkiškis, Jacka-
galys, Konciapolis, Raguvėlė

Sausis - 18; vasaris- 15; kovas - 15; balandis - 19; 
gegužė - 17; birželis - 21; liepa - 19; rugpjūtis - 16; 
rugsėjis - 20; spalis - 18; lapkritis - 22; gruodis - 20

Sausis - 18; vasaris- 15; kovas - 15; balandis - 19; 
gegužė - 17; birželis - 21; liepa - 19; rugpjūtis - 16; 
rugsėjis - 20; spalis - 18; lapkritis - 22; gruodis - 20

Vasaris - 17; gegužė -20; rugpjūtis - 11; lapkri-
tis - 10

19. 14. Pustynka, Ragaišiai, Mičionys, Grikiapeliai,  
Pauriškiai, Vikonys, Sliepsiškis, Galvydžiai, Svėda-
sų mstl.

Sausis - 19; vasaris - 18; kovas - 16; balandis - 20; 
gegužė - 18; birželis - 15; liepa - 20; rugpjūtis - 17; 
rugsėjis - 21; spalis - 19; lapkritis - 23 ; gruodis -21

Sausis - 19; vasaris - 18; kovas - 16; balandis - 20; 
gegužė - 18; birželis - 15; liepa - 20; rugpjūtis - 17; 
rugsėjis - 21; spalis - 19; lapkritis - 23 ; gruodis -21

Kovas - 16; birželis - 15; rugsėjis - 21; gruodis 
- 21

20. 14. Svėdasų mstl. Sausis - 7, 14; vasaris- 4, 18; kovas - 4, 16; balan-
dis - 1,20; gegužė - 6, 18; birželis - 3, 15; liepa - 1, 
20; rugpjūtis - 5, 17; rugsėjis - 2, 21; spalis - 7, 19; 
lapkritis - 4,23 ; gruodis - 2, 21

Sausis - 14; vasaris - 18; kovas - 16; balandis - 20; 
gegužė - 18; birželis - 15; liepa -20; rugpjūtis - 17; 
rugsėjis - 21; spalis - 19; lapkritis - 23; gruodis - 21

Kovas - 16; birželis - 15; rugsėjis - 21; gruodis 
- 21

21. 15. N. Elmininkai, Kalveliai, Meldučiai, Debei-
kiai, Marimpolis, Kurtiniai, Bebarzdžiai, Puodžiai, 
Katlėriškiai, Surviliškis, Radiškis, Aušra, Aknysčiai, 
Gerkonys, Papšiai, Aknystos, Varkujai, Jononys, 
Šventupys, Vainiūnai.

Sausis - 27; vasaris- 24; kovas - 24; balandis - 28; 
gegužė - 26; birželis - 23; liepa - 28; rugpjūtis - 25; 
rugsėjis - 22; spalis - 27; lapkritis - 24 ; gruodis - 22

Sausis - 27; vasaris- 24; kovas - 24; balandis - 28; 
gegužė - 26; birželis - 23; liepa - 28; rugpjūtis - 25; 
rugsėjis - 22; spalis - 27; lapkritis - 24 ; gruodis - 22

Kovas - 24; birželis - 23; rugsėjis - 22; gruodis 
- 22

22. 16. Pienionys, Jokūbava, Ažuožeriai, Šeimyniš-
kiai, Pagiriai, Dabužiai, Vyšniakalnis, Varneliai, Ka-
varskas,  Kalnuočiai, Šeriai, Pravydžiai, Jakšiškis.   

Sausis - 24; vasaris- 28; kovas - 28; balandis - 25; 
gegužė - 23; birželis - 27; liepa - 25; rugpjūtis - 29; 
rugsėjis - 26; spalis - 24; lapkritis - 21 ; gruodis - 29

Sausis - 24; vasaris- 28; kovas - 28; balandis - 25; 
gegužė - 23; birželis - 27; liepa - 25; rugpjūtis - 29; 
rugsėjis - 26; spalis - 24; lapkritis - 21 ; gruodis - 29

Vasaris - 24; gegužė - 18; rugpjūtis - 31; lapkri-
tis - 23

23. 17.Peniankos, Krivickai, Andrioniškis, Plikiškiai,  
Mikieriai, Sedeikiai, Gilvydžiai, Šilai, Bilėnai, Ka-
riūnai, Jurgiškis, Paežeriai, Viešintos, Viešintėlės, 
Nemeiriai, Laiteliai, Nemeiriai, Laičiai,Didžiuliškiai, 
Valečkai, Griežionys, Gyvatynė, Padvarnikai, Zabe-
lynė, Griežionėlės.

Sausis - 25; vasaris- 22; kovas - 22; balandis - 26; 
gegužė - 24; birželis - 28; liepa - 26; rugpjūtis - 23; 
rugsėjis - 27; spalis - 25; lapkritis - 29 ; gruodis - 27

Sausis - 25; vasaris- 22; kovas - 22; balandis - 26; 
gegužė - 24; birželis - 28; liepa - 26; rugpjūtis - 23; 
rugsėjis - 27; spalis - 25; lapkritis - 29 ; gruodis - 27

Vasaris - 23; gegužė - 26; rugpjūtis - 25; lapkri-
tis - 24

24. 18.Šližiai, Pavirinčiai, Vildžiūnai, Gudeliai, Vy-
liaudiškiai, Kurkliai, Didžiakaimis, Sargūnai, De-
jūnai, Medžiočiai, Gudonys, Kunigiškiai, Brazgiai, 
Rundžiai, Vanagai, Dragaudžiai, Staskūniškis, Jano-
nys, Janapolis, Antaplaštakis, Plaštakai, Pakeršės.

Sausis - 26; vasaris- 23; kovas - 23; balandis - 27; 
gegužė - 25; birželis - 22; liepa - 27; rugpjūtis - 24; 
rugsėjis - 28; spalis - 26; lapkritis - 30; gruodis - 28

Sausis - 26; vasaris- 23; kovas - 23; balandis - 27; 
gegužė - 25; birželis - 22; liepa - 27; rugpjūtis - 24; 
rugsėjis - 28; spalis - 26; lapkritis - 30; gruodis - 28

Vasaris - 23; gegužė - 25; rugpjūtis - 24; lapkri-
tis - 30

25. 19. Gylių k. Sausis - 24; vasaris - 21; kovas - 21; balandis - 25; 
gegužė - 30; birželis - 27; liepa - 25; rugpjūtis - 22; 
rugsėjis - 19; spalis - 31; lapkritis - 21; gruodis - 19

Sausis - 17;  vasaris - 14; kovas - 14; balandis - 11; 
gegužė - 9; birželis - 20; liepa - 18; rugpjūtis - 29 ; 
rugsėjis - 12; spalis - 10; lapkritis -  14; gruodis - 12

Kovas - 28; birželis - 6; rugsėjis - 26; gruodis - 
28

*Išvežimo dieną konteinerį pastatyti matomoje vietoje prie gatvės nuo 7 valandos ryto ir laikyti iki ištuštinimo.
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MOZAIKA

sprintas

savaitės diskusija Ko tikitės ir laukiate 2022 metais?

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

portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kvie-
sime skaitytojus portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams 
aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spaus-
dinsime šių diskusijų apžvalgas. 

Paskutinį praėjusių metų savaitgalį portalo anyksta.lt 
skaitytojai diskutavo apie tai, kokie yra jų lūkesčiai 2022-
aisiais metais. Skaitytojų klausėme, kokių neatidėliotinų 
darbų  jie laukia iš Anykščių rajono savivaldybės, spren-
dimų – iš Anykščių rajono tarybos narių, Anykščių krašto 
atstovų Seime.

Jonas: „Per mažai pakėlė 
mokesčius ir per mažai visokių 
draudimų, tikiuos dar ko nors 
kvailo prigalvos iš neturėjimo 
ką veikt.“

Kaimo diedas: „Ko gi galima 
tikėtis gerovės valstybėje? Dar 
didesnio kainų šuolio degalinė-
se, prekybos centruose ir visur 

kitur, taip pat naujų mokesčių 
ir dar daugiau skurdo. Reikia 
tikėtis  2022 metais nors kartą 
kokiame nors renginyje Anykš-
čiuose ar kaimo vietovėse pama-
tyti Seimo narį Tomiliną, kuris 
prieš rinkimus taip dievagojosi, 
kad myli Anykščius ir anykštė-
nus, kad čia apsigyvens, o po 
rinkimų savo pažadus pamiršo.

Taip pat norisi dažniau matyti 
susitikimuose su paprasta liau-
dimi rajono valdžios žmones, 
tarybos narius, kad jie pajustų, 
kokios problemos kamuoja pro-
vincijos gyventojus.“

Vairuotojas Stasys: „Prigal-
vos dar visokių pasipinigavi-
mo būdų mūsų šalies valdžia. 
Pavyzdžiui, jau sugalvojo, kad 
reikia naujų vaistinėlių auto-
mobiliuose su visokiom nau-
jom priemonėm. O jos kainuoja 
nemažus pinigus.Atrodo, kad 
tos vaistinėlės didelė būtinybė - 
jei kelyje įvyks avarija, tai pasi-
imsi vaistinėlę ir pradėsi gydyti 

ar operuoti sužeistąjį. Dėl taršių 
automobilių visokie mokesčiai 
įvedinėjami, tarsi naujus, ne-
taršius automobilius gali mūsų 
biedniokai įpirkti.“

Pašalpynis: „Gal naujais 
metais pagaliau bus išspręstas 
klausimas dėl viešųjų darbų 
už socialines pašalpas.Vienur 
reikalaujama atidirbti nustaty-
tą valandų kiekį, kituose rajo-
nuose nereikalauja, per radiją 

socialinės ministerijos atstovė 
komentavo įstatymą, kad ati-
dirbti nereikia, o mūsų rajone 
atidirbti reikalaujama.“

As: „Tikiuosi, kad pagaliau 
pasodins nusikaltėlį Tubį.“

tikiuosi, kad Elmos sodų 
neapsems:  „o tai vis tik stebi ir 
stebi, kai pradės semti, vandens 
su kibirais stebėtojai neišneš“

Biatlonas. Anykščių KKSC 
sportininkai sėkmingai pasirodė 
tarptautinėse varžybose. Bro-
niaus Vitkūno auklėtiniai vyko į 

Estiją, kur išmėgino jėgas Balti-
jos šalių biatlono taurės varžybo-
se. 7,5 kilometro individualioje 
distancijoje anykštėnė Viktorija 
Kapancova užėmė antrą vietą. 
Tarp vaikinų Domas Jankauskas 

finišavo ketvirtas.
Krepšinis I. Sausio 8 dieną, 

šeštadienį, RKL pirmenybių 
namų rungtynes prieš Alytaus 
ekipą žais „KKSC–Elmis“ 
(pradžia 13.45 val.).

Krepšinis II. Sausio 9 dieną, 
sekmadienį  „Nykščio namų“ 
arenoje  bus sužaistas Anykščių 
rajono krepšinio pirmenybių ke-
tvirtojo turo rungtynės.  Turnyro 
lentelė po trijų turų: 1. „Cosmos“ 

3-0; +49; 2. „Keramikos ABC“ 
2-1; +30; 3. „Svėdasai“ 2-1 +4; 
4. „Draugai“ 2-1 0; 5. „Traupis“ 
1-2 ;+38; 6.„Šilo klinika“ 1-2 -3; 
7. „Veteranas“ 1-2 -12; 8. „Spor-
to centras“ 0-3; -106.

Gyventojams brangsta 
dujos, daliai – ir elektra

Nuo sausio 1 dienos gyven-
tojams vidutiniškai 30 proc. 
brangsta gamtinės dujos, o elek-
tra didžiajai daliai reguliuoja-
mų vartotojų kainuos maždaug 
dešimtadaliu brangiau.

Elektros ir dujų tiekėja „Igni-
tis“ skaičiuoja, kad pirmąjį 2022 
metų pusmetį dujų kaina varto-
tojams vidutiniškai išaugs 29,8 
proc.: vidutinė sąskaita mažiau-
siems vartotojams, dujas naudo-
jantiems maistui gaminti, padi-
dės 78 centais, o didesniems, jas 
deginantiems namų šildymui, – 
daugiau kaip 14 eurų.

Nuo sausio dujos maistui ga-
minti brangsta 26,9 proc. iki 80 
centų už kubinį metrą (su PVM), 
o pastovioji dalis lieka tokia pat 
– 56 centai. 

Namų šildymui – iki 20 tūkst. 
kubų dujų per metus suvartojan-
tiems namų ūkiams – dujų kaina 
didėja 34,2 proc. iki 55 centų, o 
sunaudojantiesiems daugiau – 
36 proc. iki 53 centų. Pastovioji 
dalis nekinta – 3,99 euro. 

Vidutinė elektros kaina regu-
liuojamiems vartotojams nuo 
sausio 1 dienos auga 9,6 proc. 
Statistinio namų ūkio, per mė-
nesį sunaudojančio apie 127 ki-
lovatvalandes (kWh) elektros, 
išlaidos vidutiniškai padidės 
apie 1,9 euro. 

Populiariausias „standartinis“ 
vienos laiko zonos tarifas sieks 
16,7 cento už kilovatvalandę 
(su PVM) – 9,9 proc. (1,5 cen-
to) daugiau negu antrąjį 2021 
metų pusmetį (15,2 cento).

Dviejų laiko zonų dienos ta-
rifas auga 6,8 proc. (1,2 cen-
to) iki 18,9 cento, nakties – 17 
proc. (1,8 cento) iki 12,4 cento.

Plano „namai“ vienos laiko 
zonos tarifas didėja 11 proc. 
(1,5 cento) iki 15,1 cento, o 
dviejų laiko zonų – atitinkamai, 
7,5 proc. (1,2 cento) iki 17,1 
cento ir 18,6 proc. (1,8 cento) 
iki 11,5 cento. Abonentinis mo-
kestis nesikeičia. 

Nuo 2021 metų liepos elektra 
daugumai vartotojų jau brango 
vidutiniškai apie 8 proc., o du-
jos namų ūkiams – 26-50 proc.

Tvarka Seimo nariams: 
neatitikus reikalavimų 
galimybių pasui, 
deaktyvuos įėjimo korteles

 Seimo valdyba gruodžio 30 
dieną nustatė, kad įsigaliojus 
reikalavimui parlamentarams 
atitikti reikalavimus galimybių 
pasui gauti einant į Seimo rū-
mus, politikai įeis pagal bendrą 
tvarką, kaip visi čia dirbantys 
tarnautojai.

Seimo nariai kanceliarijai tu-
rės pateikti dokumentus, patvir-
tinančius, kad jie yra pasiskie-
piję arba persirgę koronavirusu, 
o tokių dokumentų nepateikus 
bus deaktyvuojamos jų kortelės 
patekimui į Seimą.

Seimo nariams įeinant į par-
lamentą, kaip ir darbuotojams, 
nereikės rodyti galimybių paso. 
Jį įeidami į rūmus rodo lanky-
tojai ir žurnalistai.

„Bus įtvirtintas Seimo narių 
kaip darbuotojų į ėjimo į rūmus 
principas, o ne galimybių paso, 

nes galimybių pasas yra susi-
jęs su ūkine veikla, kai žmonės 
eina į įvairias įstaigas, tokias 
kaip kavines, parduotuves ir 
taip toliau“, – sakė Seimo kan-
cleris Modestas Gelbūda.

Seimo kanceliarijos atstovė 
Laura Ulevičė konkretizavo, 
kad dokumentų nepateikusiems 
parlamentarams būtų deakty-
vuojami Seimo nario pažymė-
jimai.

„Vadinasi, pro vartelius, ap-
saugos postus praėjimo nelieka, 
prie kiemo vartų taip pat, kur 
vadinamosios kelio užtvaros“, – 
sakė kanceliarijos darbuotoja.

Anot jos, parlamentarai galės 
pateikti tris dokumentus: pa-
tvirtinantį pasiskiepijmą pagal 
pilną schemą, persirgimą arba 
neigiamą testo rezultatą.

Seimo nariai kanceliarijai tu-
rės iki sausio 6 dienos pateikti 
reikalingus dokumentus, o iki 
sausio 10 dienos – neigiamą 
COVID-19 testą. To nepada-
rius, jiems bus draudžiama pa-
tekti į Seimo rūmus nuo sausio 
11 dienos.

Seimas praėjusią savaitę priė-
mė Seimo statuto pataisas, kad 
nuo sausio į parlamentą Seimo 
narys galės įeiti tik pateikęs do-
kumentą, patvirtinantį asmens 
atitiktį Vyriausybės nutarime 
dėl ekstremaliosios situacijos 
arba karantino paskelbimo nu-
rodytiems kriterijams.

Jeigu tokio dokumento netu-
rintis parlamentaras nedalyvaus 
Seimo ar komitetų, komisijų 
posėdžiuose, bus laikoma, jog 
posėdis praleistas be svarbios 
pateisinamos priežasties.

Taip pat pandemijos metu 
Seimo narys rinkėjus į susiti-
kimus uždarose patalpose galės 
kviesti tik tuo atveju, jeigu turi 
tokį dokumentą.

Pataisą inicijavęs Seimo pir-
masis vicepirmininkas Jurgis 
Razma sako, kad ši pataisa 
padėtų Seimui išvengti kriti-
kos, jog paprastiems piliečiams 
nustatomos vienos taisyklės, o 
parlamentarams – kitos.

Šiuo metu norint patekti į Sei-
mo rūmus galimybių pasą priva-
lu pateikti visiems lankytojams 
ir žurnalistams, kanceliarijos 
darbuotojai, pateikę dokumen-
tus dėl imuniteto, įeina automa-
tiškai su darbuotojo kortele.

Seimas rado keturiolika 
progų 2022-uosius 
paskelbti atmintinais metais

Šiemet Lietuva minės bene 
rekordinį atmintinais metais pa-
skelbtų įvykių ir sukakčių skai-
čių. Seimas rado keturiolika iš-
skirtinių progų, vertų atmintinų 
metų vardo 2022-aisiais.

Priimti nutarimai dėl 2022 
metų paskelbimo Lietuvos ka-
raimų, Savanorystės, Lietuvos 
krepšinio šimtmečio, „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos“, 
Jaunimo, Sūduvos, Gyvūnų ge-
rovės, Konstitucijos, Lietuvos 
universitetų metais.

Kiti metai taip pat paskelbti 
kino kūrėjo Jono Meko, spaus-
tuvininko Pranciškaus Sko-
rinos, monsinjoro Kazimiero 
Vasiliausko, disidento Romo 
Kalantos, rašytojos Ievos Si-
monaitytės metais.

2021 metais minėta 11 įvy-
kių, kuriems suteiktas atminti-
nų metų statusas, 2020 metais 
– dešimt, 2019 metais – taip pat 
11, 2018 metais – devyni.

Spalį parlamentarai nutarė 
vis dėlto riboti atmintinų metų 
skaičių. Nuo 2025-ųjų jų galės 
būti ne daugiau kaip trys per 
metus.

Pagal priimtą nutarimą, siū-
lymus dėl naujų atmintinų metų 
svarstys Seimo Švietimo ir 
mokslo komitetas bei Laisvės 
kovų ir valstybės istorinės at-
minties komisija. 

Atmintini metai turės būti 
skelbiami ne vėliau kaip likus 
dvejiems metams iki jų pra-
džios, kad būtų laiku parengtos 
jų minėjimo programos, patvir-
tinti biudžetai.

Prieš skiriant išmoką už 
kūrybinę prastovą ketinama 
vertinti visas kūrėjo pajamas

Prieš skiriant kūrėjams iš-
mokas už kūrybines prastovas 
planuojama vertinti visas jų pa-
jamas.

Šią savaitę Vyriausybė svars-
tys Kultūros ministerijos pa-
rengtą projektą, kad skiriant 
meno kūrėjui kūrybinės prasto-
vos išmoką būtų atsižvelgiama 
ir į jo pajamas, gautas už pavel-
dėtą, parduotą turtą ir pan.

Prastovos neskiriamos, jei 
kūrėjas gauna su darbo santy-
kiais susijusios veiklos ar jų 
esmę atitinkančiais santykiais 
susijusių pajamų, kitų pajamų.

Pagal šiuo metu galiojančią 
tvarką, tokios išmokos skiria-
mos darbingo amžiaus meno 
kūrėjui, jeigu jis laikinai neturi 
sąlygų kurti ar skleisti savo kū-
rybą, o jo pastarųjų trijų mėne-
sių pajamos iš kūrybinės, indi-
vidualios ar su darbo santykiais 
susijusios veiklos, įskaitant 
įvairias išmokas, stipendijas, 
yra mažesnės už šešių minima-
lių mėnesio algų (MMA) dy-
džio sumą. Nuo 2022 metų sau-
sio ji bus 730 eurų, pernai buvo 
642 euro.

-Bns
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AVINAS. Savaitės pradžioje 
būkite ypač nuoširdus bendrau-
damas, antraip nieko neišspręsite. 
Visą savaitę turėsite puikią nuo-
jautą pelningoms investicijoms. 
Pasistenkite tuo pasinaudoti.  

JAUTIS. Galite turėti bėdos 
dėl apkalbų. Tramdykite savo 
emocijas. Prieš imdamasis bet 
kokių veiksmų pasistenkite su-
rinkti ir įvertinti visus įmanomus 
faktus. 

DVYNIAI. Jūsų idėjos labai 
įdomios ir neblogai pagrįstos, bet 
jau savaitės pradžioje būkite pa-
siruošęs jas aktyviai ginti. Opo-
nentų turėsite daugiau nei pakan-
kamai. Pasistenkite nereaguoti 
pernelyg emocingai. 

VĖŽYS. Ant jūsų pečių už-
grius galybė rūpesčių. Gelbės tik 
kantrybė ir apsukrumas. Visiems 
ir visada tiesiai ir konkrečiai sa-
kykite, ką galvojate. 

LIŪTAS. Būtų labai puiku, jei 

savaitės pradžioje išvyktumėte 
į kokią kelionę. Įgytumėte labai 
naudingų žinių ir patyrimo. 

MERGELĖ. Savaitės pra-
džioje nė nesitikėkite, kad kaž-
kas kitas srėbs jūsų užvirtą košę 
ar mokės jūsų skolas. Kur kas 
daugiau pasiektumėte, jei būtu-
mėte sąžiningesnis ir atviresnis 
pats sau. 

SVARSTYKLĖS. Kuo dau-
giau poilsio ir pramogų šią sa-
vaitę! Atidėkite vėlesniam laikui 
visus darbus, kurie tik gali pa-
laukti. Jums būtina kaip reikiant 
atsipūsti, ir vien tik savaitgalio 
tam nepakaks. 

SKORPIONAS. Visuomeninė 
veikla pirmomis savaitės dieno-
mis bus ypač produktyvi. Susira-
site naujų draugų ir bendramin-
čių. Tiesa, bendri projektai gali 
baigtis visai ne taip, kaip jūs ti-
kėjotės, bet tai dar nėra priežastis 
jų atsisakyti. 

ŠAULYS. Pirmoje savaitės 
pusėje būsite linkęs daryti pats 

vienas ir savo rankomis. Tik nuo 
ketvirtadienio bendradarbiavi-
mas, ypač dalykinis, gali būti 
vaisingas. Neišlaidaukite, nes pi-
niginė ištuštės bematant.

OŽIARAGIS. Saugokitės, šią 
savaitę galite patirti didelių nuos-
tolių. Savaitės pradžioje jūsų pla-
nams gali būti labai nepritarta, 
bet neklausykite neargumentuo-
tos nuomonės. 

VANDENIS. Šią savaitę nie-
kam neleiskite stoti jums skersai 
kelio. Klausykite savo širdies ir 
intuicijos. Savaitgalį užsiimkite 
tik tokiais projektais, kurie parei-
kalaus iš jūsų darbo ir laiko, bet 
ne pinigų.

ŽUVYS. Pirmoje savaitės pu-
sėje neišlaidaukite pramogoms, 
vaikams ir dovanoms. Turėtumėt 
nuveikti kažką namų ūkio labui, 
tik neskirkite tam viso savo lais-
vo laiko. Sutuoktiniai savaitgalį 
turės progų įsitikinti tiek gero-
siomis, tiek blogosiomis bendro 
gyvenimo pusėmis.

parduoda

Piotr Adamczyk „Ilgesių namas“

Išleido VšĮ „Gelmės“, 2021 m. Iš lenkų kalbos vertė Rytė Janauskaitė

Mūsų namo sienos buvo sumūrytos iš ilgesių. storiausios sienos, atskiriančios namą 
nuo gatvių ir kiemo, jos ilgėjosi senojo pasaulio.

Garsaus lenkų rašytojo Piotro Adamczyko romanas „Ilgesių namas“ – tarsi saga, kurioje 
sunku atskirti autentiškus atsiminimus nuo kūrybinio pramano, realius žmones nuo sukur-
tų veikėjų. Veiksmas vyksta Vroclave, kadaise buvusiame viename didžiausių vokiečių 
miestų, kurį Lenkija atsiėmė iš Vokietijos po Antrojo pasaulinio karo. Iki šių dienų čia 
susipynusi daugelio kultūrų ir tautų įtaka. 

Knygos veiksmas, pilnas vingių ir posūkių, vyksta daugiabutyje, kuris prieš karą pri-
klausė žinomo vokiečių rašytojo Gustavo Freytago (1816–1895) šeimai. Naujieji gyven-

tojai lenkai ieško turtų, pasak gandų, paliktų ankstesnių namo šeimininkų. Jie įžengia į erdvę, tolimą jiems ir 
tautinės dvasios, ir kultūros, ir išsilavinimo, ir siekių prasme; gyvena svetimuose namuose, miega kitų žmonių 
lovose, prie kurių ilgainiui pripranta, bet vis tiek sykiais naktimis pabunda, susapnavę buvusius gyventojus 
vokiečius. Kuriami nauji santykiai – kaimyniški, draugiški, emocionalūs, bet ryšys su praeitimi labai stiprus.

„Ilgesių namas“ – tai romanas apie audringus įvairių kultūrų susidūrimus. Jame paliečiamos ir istorinės, ir 
moralinės temos. Taip pat yra sensacingų ir nusikalstamų elementų. Ryški aistros, meilės gija. Romano fonas – 
pokario Vroclavo likimas. Vroclavas – tarsi labirintas. Pasakotojas vis klaidžioja tarp jam nežinomos praeities 
ir ją nuolat gaivinančių bei joje įstrigusių žmonių. 

Pasak kritikų, nepaisant rimtų temų, knyga parašyta „lengva plunksna“, vaizdinga kalba. Autorius turi puikų 
humoro jausmą, o lenkų literatūros kritikai jį vadina sensacingiausių romanų autoriumi. „Ilgesių namas“ – 
antrasis rašytojo romanas, labai palankiai sutiktas ir skaitytojų, ir kritikų. 2015 m. jis apdovanotas Centrinės 
Europos literatūros apdovanojimu Angelus. 

naujos knygos

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.

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

Mišką su žeme ir išsikirsti. 
Tel. (8-676) 60588.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

Perkame 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.

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.

Aukštos kokybės granu-
les, briketus bei malkas. 
Pristatymas visoje Lietuvoje. 

Tel. (8-613) 35875 ir www.briqs.lt

Kita

Svilintas kiaulių puseles. 
Atveža.

Tel. (8-611) 34567.

Geros būklės 5 durų spintą 
(pasiimti patiems).

Tel. (8-687) 11553.

siūlo darbą
Įmonei reikalingas vairuoto-

jas, turintis E kategoriją ir 95 
kodą. Darbas tik Lietuvoje. 

Teirautis tel. (8- 612) 69292.

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

Tel. (8-656) 40439.

Teleloto. Žaidimas nr. 1343 Žaidimo data: 2022-01-02 Skaičiai: 
70 50 29 41 38 15 55 05 51 59 10 24 20 01 45 67 74 02 03 65 11 
66 58 52 23 61 16 57 71 54 72 08 49 31 36 37 25 44 12 34 (keturi 
kampai, eilutė, įstrižainės) 43 62 40 69 39 13 35 07 53 68 48 26 (visa 
lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus 
visą lentelę 9893.00€ 6 Užbraukus įstrižaines 17.00€ 1367 Užbraukus 
eilutę 3.00€ 21343 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 49282 Papildomi 
prizai Bilietas Prizas 016*330 50 EUR VIADA čekis 052*424 50 
EUR VIADA čekis 0356259 Automobilis VW T-CROSS 0430280 
Automobilis VW T-CROSS 0360918 Automobilis VW TOUAREG 
03**654 Belaidė kolonėlė JBL Go 2 02**904 Belaidės ausinės Edifier 
Head 036*100 Čekis “Maxima” 014*958 Čekis “Maxima” 06**348 
Išmanioji apyrankė Xiaomi 5 003*547 Išmanusis televizorius Xiaomi 
Mi 020*309 Kavos aparatas MASTER COFFEE 016*756 Kavos 
aparatas MASTER COFFEE 025*342 Pakvietimas į TV studiją 
011*643 Pakvietimas į TV studiją 026*546 Pakvietimas į TV studiją 
0234112 Pretendentas į butą 0285635 Pretendentas į butą 0387894 
Pretendentas į butą 0459707 Pretendentas į butą 0070207 Preten-
dentas į butą 0571810 Pretendentas į butą 0095901 Pretendentas į 
butą 0400586 Pretendentas į butą 044*524 SENUKŲ čekis 014*849 
Siurblys robotas Xiaomi 028*576 TC čekis buitinei technikai 04**176 
Užklotas ir pagalvė Dormeo Hug.

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ skubiai ieško santechni-
ko. 

Dėl detalesnės informacijos 
kreiptis tel. (8-614) 97784.
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anekdotas

oras

+1

+3

mėnulis
sausio 4 - 7 d.d. - jaunatis.

Simonas, Vytautas, Vytautė, 
Telesforas, Gaudentas, Simas.

Baltazaras, Kasparas, Merkelis, 
Arūnas, Arūnė, Melchioras.

Liucijus, Raimundas, Rūtenis, 
Valentinas, Raudvilė.

Arimantas, Arimantė, Titas, 
Benediktas, Arminas, Benas 
Arminė, Andželika, Anželika.

šiandien

sausio 5 d.

vardadieniai

balsai internete (anyksta.lt):

Oncė:„iš seniūno “paaiškinimų“ tik daugiau painiavos. klausiama apie miestelio kapinių ateitį, o valstybės 
tarnautojas pradeda šnekėti apie stubrus, apie šaligatvius ir kelių direkcijos sižadėjimus.

negi jis galvoja , kad žmonės svėdasuose po šaligatviu ims laidoti, nes pagal paskytą tai tik taip rajono tarybos 
vaienabalsiai nuspręsta. kita vertus gal seniūnas teisus, nes pažiūrėjus kaip dabar kapus plytelėm išmūrija tai ko 
negalima po šaligavio trinkelėm ? ir lankymas būtų dažnesnis praeinančiųjų….“

Senjorė:„jau dabar aišku, kad kapinėse greitai pritrūks vietų laidojimui. Taip ir lieka neaišku, kuria kryptimi 
kapinės bus plečiamos ir iš viso ar bus plečiamos, ar rengiamas koks projektas ir pan. nežinia kuo čia dėti šaliga-
tviai ir Vaižganto gatvės remontas. Ar tai reiškia, kad kaip dabar madinga, gatvė bus susiaurinta, o susiaurintos 
gatvės ir šaligatvio vietoje atsiras vietos laidojimui? kiek rajone buvo valdžių, niekas taip konkrečiai nepaaiškino 
dėl svėdasų kapinių ateities.“

Svedasu Jadze:„aš mįsliju, kad seniūnas šoka pagal rajoną valdžias dūdelas muzikų ir nieką konkretaus negali 
pasakyt, bo už žemes sklypų kapinių plėtrai raikia sumokėt savininkmas pinigus ir išpirkt tuos sklypus. kol pinigą 
padarytą nėra tai ir konkrečias kalbas nėra.

Gal graičiaus merą pavaduotojas sustars su žydų bendruomeni ir lais laidot žydų kapinių žemėj, kas neturi 
senų iš gimines kapų vietas unt katalikų kapinių .“

Antanas:„Tekste rašoma, kad kapinių teritorija padidinta, ale to padidinimo nematyti. Gal už kapinių tvoros 
tas padidinimas? kiek prisimenam, tai tokia teritorija kapinių kokia dabar yra, jau gal pusę šimtmečio yra. O 
jokio padidinimo dar nesimato. Menka paguoda, kad kokie tinginiai atiduos savo artimųjų kapavietes. kas norės 
laidoti savo žmogų ten, kur jau palaidotas kažkoks svetimas žmogus? Geriau reikia tokius nevalas bausti ir parei-
kalauti, kad kapus tvarkytų.“                      

(Red.pastaba - komentarų kalba netaisyta)

sausio 6 d. 

sausio 7 d. 

Vienuolis stebi vaikiną, kurio 
automobilio variklis niekaip 
neužsiveda. Vyrukas pyksta ir 
keikiasi:

- Kas per velniava, po para-
liais!

Vienuolis prieina arčiau ir 
priekaištingai sako:

- Užuot keikęsis, verčiau pa-
prašytum Dievo pagalbos.

Vaikinas sako:
- Padėk man, Dieve!
Tada pasuka raktelį, motoras 

subirbia ir vaikinas nuvažiuoja. 
Nustebęs vienuolis išsprogina 
akis:

- Kas per velniava?!

***
Vaikinukas važiuoja autobu-

su ir jam ant kojos užlipa senu-
tė. Tas jai sako:

- Kur lipi?!
Senutė atsako:
- Aš tai prie turgaus, o tu?

***
Psichiatrijos ligoninė. Lau-

ke vaikšto du ligoniai, vienas 
sako:

– Lipam į medį.
– Gerai, – atsako kitas.
Tupi jie medyje, staiga vienas 

iškrito. Kitas klausia:
– Kaip čia nukritai?
– Prinokau.

***
Kalbasi du draugai:
- Varom pas bobas!
- Na ne, žinai gi, mano žmona 

jauna, graži...
- Aha! Supratau. Varom pas 

tave. Prenumerata baigėsi,  prenumerata tęsiasi!
Nespėję užsisakyti 2022 - iems metams „Anykštos“ ir 

„Aukštaitiško formato“ - nedelskite! 
Laikraštį ir žurnalą gausite nuo artimiausio numerio.

„Anykštos“ prenumeratos kaina nuo 52 eurų metams, 
„Aukštaitiško formato“ - 8 eurai metams.

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

(8-686) 33036. Mobilųjį laiškanešį galima išsikviesti telefonu - (8-700) 55400. 

Ar Svėdasų kapinėse nepritrūks vietos?
Svėdasų kapinėse jau greitai nebeliks vietos laidojimui. Kal-

bama, kad šiose kapinėse dėl vietos trūkumo laidojimui planuo-
jama panaudoti platesnius priėjimus tarp kapų.

 „Anykšta“ kreipėsi į Svėdasų seniūnijos seniūną Saulių Ra-
salą, prašydama pakomentuoti, kokia bus tolesnė miestelio ka-
pinių ateitis.

Saulius Rasalas, Svėdasų 
seniūnijos seniūnas:

– Esu prisiklausęs visokių 
gandų. Vienas iš įdomesnių, kad 
Pauriškyje yra Gintaro kamba-
rys arba kad prie  Priegodo per-
kels Pašilių stumbrus. Gandai 
apie užlaidojamus takus irgi pa-
sigirsta. Ne kartą gandas paneig-
tas susitikimuose su gyventojais 
arba bendraujant raštiškai. 

šiuo metu suformuotas skly-
pas ir teritorija padidinta. Kai 
Kelių direkcija pradės vykdyti 
savo įsižadėjimus ir prasidės 
J.T. Vaižganto gatvės ( ji iš ti-
krųjų yra krašto kelias 120) re-
monto darbai, bus aukštinamas 
žemės sklypo profilis. Primenu, 

kad rajono taryba vienbalsiai 
(atkreipkite dėmesį – vien-
balsiai) sutiko atiduoti prie 
J.T.Vaižganto gatvės esančius 
šaligatvius kelių direkcijai su 
sąlyga, kad kelias ir šaligatviai 
bus kapitaliai suremontuoti. 

Šiuo metu  kreipiasi žmonės, 

kurie nori panaikinti savo kapa-
vietes. Tai geri žmonės, kurie 
bando elgtis civilizuotai, o ne 
pasirenka paprasčiausią vari-
antą - apleidžiu, gal kas nors 
sutvarkys. Tačiau legaliam ka-
pavietės atsisakymui reikia tei-
sinių procedūrų.  Tikiuosi, per 

2022 metus tvarka atsiras. 
Faktai yra tokie, kad  rytoj 

68 - tas žmogus šiais metais at-
siguls amžino poilsio Svėdasų 
kapinėse. Spėkite, kiek atsirado 
naujų kapaviečių? Trys. Racio-
nalėja tauta ir naujų kapaviečių 
nebeįsirengia.   

Tarp svėdasiškių sklando kalbos, kad miestelio kapinėse 
mirusiųjų laidojimui gali būti pradėti naudoti platesni ka-
pinių takai.

Svėdasų seniūnijos seniūnas Saulius Rasalas teigia, kad 
Svėdasų kapinių teritorija jau padidinta ir dalinasi tą ro-
dančiu planu.


