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Žiemą nesušalk 
ir nepaslysk! 
Platus žiemos aprangos 
bei saugos priemonių 

pasirinkimas.

Parduotuvė Viskas ŽVejui, 
Vilniaus g.20 , Anykščiai.

UAB “Bajorų žuvis“ 
firminė parduotuvė 

jau DiRBaMe! 

j. Biliūno g. 38, anykščiai. Laukiame jūsų!

anykštėno kortelės sukūrimui – 15 tūkst. eur
Šiemet startuosianti anykš-

tėno kortelė anykščių rajono 
savivaldybės biudžetui kai-
nuos tūkstančius. 

Vien informacinėms tech-
nologijoms įdiegti numatoma 
išleisti maždaug 15 tūkst. eur.

Anykštėno kortelę adminis-
truojantis Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centras 
pernai kreipėsi į Anykščių ra-
jono savivaldybę dėl dalininko 
įnašo padidinimo 15 tūkst. Eur 
dydžio įnašu.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono tarybos 
narys Audronius Gališan-
ka mano, kad 15 tūkst. 
Eur kortelės diegimui – 
per dideli pinigai.

Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius nori, 
kad Anykštėno kortelė 
vizualiai atrodytų soli-
džiai.

audra apgadino istorinei vietai 
skirtą medžio skulptūrą Vytautas BAGDOnAs

sausio 14-ąją šalyje siau-
tusi audra daug kur pri-
darė didesnių ar mažesnių 
nuostolių. Nuo stipraus, tie-
siog uraganinio vėjo gūsių 
gerokai nukentėjo ir pake-
liui  link lietuvių literatūros 
klasiko, visuomenės veikėjo 
kanauninko juozo Tumo-
Vaižganto gimtojo Malaišių 
kaimo (svėdasų seniūnija) 
esanti medžio skulptūra. 

Vėjas nuplėšė nuo masy-
vios ąžuolinės skulptūros 
stambiomis vinimis pritvir-
tintą nemenko svorio medi-
nę lentą su užrašu „Malai-
šiams – 750“, kurią nubloškė 
ant žemės.

Taip dar neseniai atrodė medžio skulp-
tūra, pastatyta Malaišių 750-ųjų metinių 
garbei.

O toks vaizdas atsirado po sausio 14-ąją 
praūžusios audros...

Anykščių rajono tarybos 
narys Mindaugas Sargūnas 
teigia, kad Anykštėno kor-
telės platformos sukūrimas 
užtruks iki pusės metų.

Vygantas ŠLiŽYs, anykš-
čių rajono tarybos narys (De-
mokratų frakcijos „Vardan 
Lietuvos“ narys):

„Lenkai sumažina kainas ir 
tai tikrai pasijus. O mūsiškiai 
valdžioje tingi 
dirbti.“

Pamiršo šunų 
vedžiojimo 
aikštelę

Lietuvoje - beprotiška kainų 
pasiutpolkė

Protrūkiai. Anykščių rajono 
savivaldybė skelbia, kad šiuo 
metu koronaviruso protrūkiai 
fiksuojami Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centre ir 
dviejose viešojo maitinimo įs-
taigose.

Mokslai. Anykščių rajo-
no tarybos narė, liberalė Irma 
Smalskienė Vilniaus Gedimino 
technikos universitete įgijo ko-
munikacijos magistro išsilavini-
mą. „Viskas! Bemiegės naktys 
ir kūrybinės kančios šiandien 
baigtos! Magistro baigiamasis 
darbas įvertintas aukščiausiu 
balu! Turiu kuo didžiuotis ir 
šiandien keliu šampano taurę 
už save!“- džiugia žinia soci-
aliniuose tinkluose pasidalijo 
I.Smalskienė.

kinas. Vilniaus tarptauti-
nio trumpųjų filmų festivalio,  
konkursinėje programoje bus 
rodomas ir Svėdasų seniūnijos 
Moliakalnio kaime nufilmuotas 
filmas „Pirmas sekmadienis po 
pirmos pilnaties“ (rež. Greta 
Griniūtė).

Remontas. Užbaigti Anykš-
čių miesto Pilies g. kapitalinio 
remonto darbai. Atlikti gatvės 
važiuojamosios dalies asfalta-
vimo darbai,  įrengta drenažinė 
lietaus nuotekų surinkimo sis-
tema, kuri surenka lietaus nuo-
tekas nuo įrengtų dangų.  Darbų 
metu taip pat įrengtas pėsčiųjų 
šaligatvis ir gatvės apšvietimas. 
Iki statinio ribų atlikti planira-
vimo darbai, pasodinti mede-
liai. Taip pat įrengti privažia-
vimai nuo gatvės į gyventojų 
sklypus iš trinkelių dangos (de-
šinėje pusėje) ir asfalto dangos 
(kairėje pusėje). Atliktų darbų 
kaina – kiek daugiau nei 178 
tūkst. Eur.
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išpylė. Per metus Lietuvoje 
išpilta 57,6 tūkst. vakcinos nuo 
koronaviruso dozių, informa-
vo Sveikatos apsaugos minis-
terija. Vien per pernai gruodį 
išpilta 6,9 tūkst. dozių. Iki šiol 
didžiausias utilizuotų vakcinų 
kiekis buvo liepą, tuomet išpilta 
21,4 tūkst. dozių. Utilizuojamu 
vakcinų skaičius neviršija 1–2 
proc. Užšaldytų vakcinų Lie-
tuvoje išpilta nebuvo. Iš viso 
Lietuvoje iki šiol gauta apie 6,4 
mln. vakcinų dozių, skiepyti 
sunaudota 4,3 mln. iš jų.

supaprastino. Negalią tu-
rintiems žmonėms supapras-
tinta techninės pagalbos prie-
monių kompensavimo tvarka, 
jie galės kreiptis dėl įvairesnių 
ir labiau individualius porei-
kius atitinkančių priemonių, 
pranešė Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija (SADM). 
Pasak pranešimo, nuo vasario 
1 dienos įsigalioja tvarka, nu-
matanti visų regos, klausos, 
komunikacijos ir sensorikos 
techninės pagalbos priemonių 
kompensavimą, sutrumpintas 
jų naudojimo laikotarpis. Ap-
rūpinimui techninės pagalbos 
priemonėmis šiemet iš valsty-
bės biudžeto numatyta skirti 
3,7 mln. eurų.

sergamumas. Per savaitę 
sergamumas gripu išaugo, tuo 
metu kitomis ūminėmis viršuti-
nių kvėpavimo takų infekcijo-
mis (ŪVKTI) – sumažėjo, pir-
madienį pranešė Nacionalinis 
visuomenės sveikatos centras 
(NVSC). Centro duomenimis, 
praėjusią savaitę fiksuota 31 
gripo ir 16 tūkst. 525 kitų perša-
limo ligų atvejai, kai ankstesnę 
savaitę jų atitinkamai buvo 27 
ir 17 tūkst. 245. Lietuvoje dėl 
gripo praėjusią savaitę į ligoni-
nes paguldytas vienas vaikas. 
Bendras sergamumo ŪVKTI ir 
gripu rodiklis siekė 59,4 atve-
jo 10 tūkst. šalies gyventojų, 
ankstesniąją savaitę 62 atvejus 
atvejus 10 tūkst. gyventojų. Ati-
tinkamą savaitę pernai bendras 
Lietuvos gyventojų sergamu-
mo rodiklis buvo maždaug tris 
kartus mažesnis ir siekė 19,6 
atvejo 10 tūkst. gyventojų.

Mažėja. Praėjusiais metais 
Lietuvoje registruota mažiau-
sias nužudymų skaičius nuo 
nepriklausomybės atkūrimo ir 
mažiausiai žuvusiųjų per eis-
mo įvykius, pirmadienį pranešė 
Policijos departamentas. Pirmi-
niais duomenimis, praėjusiais 
metais nužudyti 76 žmonės, 
užpernai – 109, 2015 metais – 
186, 2010 metais – 217, 2000 
metais – 398 asmenys. Atkūrus 
nepriklausomybę 1991 metais 
registruota 260 nužudymų.

-Bns

temidės svarstyklės

smurtas. Sausio 15 dieną apie 
1.40 val. Viešintų seniūnijoje ne-
blaivus (nustatytas 2.24 prom. 
girtumas) vyras (g. 1983 m.) 
smurtavo prieš neblaivią (nusta-
tytas 1.89 prom. girtumas) mote-
rį (g. 1991 m.). Vyras sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Vagystė. Sausio 14 dieną  
apie 10.07 val. Anykščiuose, 
J. Biliūno g., blaivus vyras (g. 
1992 m.) iš parduotuvės pagro-
bė prekių už 81 eurą. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Vairuotojas. Sausio 14 dieną 
apie 15.20 val. Anykščių se-
niūnijos Vaivadiškių kaime ne-
blaivus (nustatytas 1.94 prom. 
girtumas) vyras (g. 1967 m.) 
vairavo krovininį automobilį 

SCANIA. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Mirtis. Sausio 14 dieną  apie 
13.25 val. Kavarske rastas vyro 
(g. 1959 m.) kūnas be išorinių 
smurto žymių. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas mirties priežas-
čiai nustatyti.

konfliktas. Sausio 15 dieną  
apie 21.30 val. Anykščiuose, Sta-
tybininkų g., vyras (g. 1988 m.) 
smurtavo prieš moterį (g. 1972 
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Nesutarimai. Sausio 15 die-
ną apie 22.30 val. Anykščiuose, 
Šaltupio g., neblaivus (nustaty-
tas 1.91 prom. girtumas) vyras 
(g. 1982 m.) smurtavo prieš mo-
terį (g. 1989 m.). Vyras sulaiky-
tas ir uždarytas į areštinę. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas.

Įsibrovėliai. Sausio 15 die-
ną  apie 16.18 val. Debeikiuose 

įsibrovus į negyvenamą sody-
bą, pagrobtas valties variklis, 
radijas, televizorius. Padaryta 
turtinė žala 300 eurų. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

areštinė. Sausio 16 dieną  
apie 16.47 val. Svėdasuose-
namuose vyras (g. 1991 m.) 
(blaivus) ranka sudavė vyrui (g. 
1986 m.) (nustatytas 1,38 prom. 
girtumas). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras (g. 1991 m.) su-
laikytas ir uždarytas į areštinę.

Netektis. Sausio 16 dieną  
apie 10.50 val. name Traupio se-
niūnijos  Klaibūnų kaime rastas 
vyro (g. 1963 m.) kūnas be išori-
nių smurto žymių. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Ugniagesiai 
skelbia, kad buvo gautas prane-
šimas nurodytu adresu suteikti 
pagalbą – patekti į namą. Mote-
ris pranešė, kad mato pro langą 

ant grindų gulintį savo kaimyną. 
Atvykus ugniagesiams, durys 
atidarytos, įleisti medikai. Vidu-
je rastam piliečiui konstatuota 
mirtis.

Gaisras. Sausio 16 dieną 
ugniagesiai gavo pranešimą, 
kad Anykščiuose, Pašventupio 
g. garaže, kažkas dega. Atvykus 
ugniagesiams, atlikus žvalgybą, 
požeminiame namo garaže, 1,5 
m² plote, rastas degimas. Gaisro 
metu sudegė dvi  žoliapjovės, ap-
degė namų apyvokos daiktai, ap-
rūko garažo sienos. Pastate veikė 
dūmų detektorius.

suodžiai. Sausio 14 dieną 
degė suodžiai Anykščiuose,  
Draugystės g., gyvenamojo 
namo kamine. Sausio 15 dieną 
Svėdasų seniūnijos Butėnų kai-
me suodžiai užsidegė krosnies 
pakuroje.

Pamiršo šunų vedžiojimo aikštelę Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

anykščiuose, Liudiškių gatvėje įrengtoje  šunų vedžioji-
mo aikštelėje, kurią prižiūri uaB „anykščių komunalinis 
ūkis“ darbuotojai, trūksta tvarkos.  kultūringi šunų au-
gintojai savo augintinių paliktas fekalijas surenka ir meta į 
aikštelėje  stovintį atliekų konteinerį, tačiau komunalinin-
kai jį suskumba ištuštinti tik po neapsikentusių žmonių te-
lefono skambučių.

Anykštėnė Rūta (pavardė re-
dakcijai žinoma)  „Anykštai“ 
pasakojo, kad komunalinin-
kams pirmą kartą paskambino 
norėdama sužinoti, ar šunų ve-
džiojimo aikštelių priežiūra pri-
klauso jiems. Išgirdusi teigiamą 
atsakymą, moteris paprašė už 
Anykščių miesto viešųjų erdvių 
priežiūrą atsakingos bendrovės 
iš šunų vedžiojimo aikštelės  
Liudiškių gatvėje išvežti atliekų 
konteinerio turinį, nes iš jo jau 
ant žemės krito šunų fekalijos.

„Į atliekų konteineryje buvu-
sį maišą žmonės šunų fekalijas 
krovė iki tol, kol jos pradėjo 
lipti per kraštus. Penkis ar šešis 
mėnesius šios atliekos nebuvo 
išvežtos. Po to, kai paskambi-
nau komunalininkams, po trijų 
ar keturių dienų atliekos buvo 
išvežtos“, - pasakojo Rūta.

Deja, bet sutvarkius šunų ve-

džiojimo aikštelės perpildytą 
atliekų konteinerį, šunų savi-
ninkų bėdos nesibaigė.

„Buvo atvežtas žymiai ma-
žesnis šiukšlių maišas, kuris ne 
visai padengia atliekų kontei-
nerį, todėl jis buvo perplėštas 
ir patiestas ant dugno. Praėjo 
kokios trys savaitės, ir kon-
teineris vėl prisipildė. Vėl aš 
skambinau į UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“. Domėjausi, 
ar atliekų konteineriai yra ištuš-
tinami pagal kažkokį grafiką, ar 
dėl to jiems reikia nuolat skam-
binti. Man paaiškino, kad atlie-
kų konteinerį šunų vedžiojimo 
aikštelėje turi tvarkyti valytoja. 
Praėjo kelios dienos, atėjusi 
valytoja ištraukė iš atliekų kon-
teinerio tą maišą ir padėjo šalia 
konteinerio. Šunų fekalijos iš-
mėtytos, niekas nevalyta. Jeigu 
mokame mokesčius, norėtųsi, 

kad ta aikštelė būtų prižiūrėta“, 
- kalbėjo moteris.

Rūta taip pat piktinosi, kad 
šalia šunų vedžiojimo aikštelės 
dar nuo rudens  sugrėbėti į krū-
veles lapai taip ir palikti, nors, 
anot jos, turėjo būti išvežti.

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ direktorius Kazys Šapoka 
„Anykštai“ sakė, kad nusiskundi-
mų dėl atliekų konteinerio ištušti-
nimo šunų vedžiojimo aikštelėje 
Liudiškių gatvėje „nebuvo“.

„Visos šiukšlių dėžės yra 
tvarkomos nuolat – pagal porei-
kį. Aš asmeniškai dėl to jokių 
skambučių, nusiskundimų ne-
turėjau “, - aiškino K.Šapoka.

Jis sakė, kad šunų vedžiojimo 
aikštelę prižiūri ta pati valytoja, 
kuri užsiima ir kitų jai priskirtų 
miesto erdvių priežiūra.

Direktorius K.Šapoka paža-
dėjo išsiaiškinti, kodėl šunų ve-
džiojimo aikštelėje Liudiškių ga-
tvėje trūksta tvarkos. Jau po kelių 
minučių redakcija sulaukė jo 
skambučio: „Kiek išsiaiškinau, 
ten susirgo žmogus, pasiėmė ne-
darbingumą. Šiandien laikinai 
yra priimtas kitas žmogus, kuris 
prižiūrės priskirtą plotą ir šunų 

vedžiojimo aikštelę. Padalinio 
vadovas Kęstutis Šermukšnis yra 
įspėtas ir žiūrės, kad tvarka būtų 
geresnė“, - sakė K.Šapoka.

Beje, pakako vos vieno 
„Anykštos“ redakcijos skambu-
čio. K.Šapoka tikino, kad šunų 
vedžiojimo aikštelė jau iš karto 
tvarkoma.

Priminsime, kad dėl Anykš-
čių miesto priežiūros antradie-
niais pasitarimus rengia Anykš-
čių rajono mero pavaduotojas 
Dainius Žiogelis, tad viešųjų 
erdvių tvarkymą problemas ga-
lima išsakyti ir jam.

kalėdinio siauruko džiaugėsi 
daugiau kaip 4 tūkst.keleivių

„Lietuvos kalėdiniu siauruku“  šią žiemą keliavo 4 tūkst. 
280 Lietuvos gyventojų, iš kurių daugiau kaip pusė – vaikai, 
skelbia viešoji įstaiga „aukštaitijos siaurasis geležinkelis“.

Pirmą kartą Lietuvoje pasiūly-
tos unikalios pramogos dalyviai 
iš Anykščių į Troškūnus kalėdiniu 
laikotarpiu buvo vežami 58 rei-
sais. Šventinė 4 val. programa su 
smagiai nusiteikusiais nykštukais, 
įvairiomis edukacijomis ir doku-
mentiniais filmais vyko Troškūnų 
Švč. Trejybės bažnyčios pože-
miuose įrengtame Kalėdiniame 
kaimelyje, Troškūnų siaurojo ge-
ležinkelio stotyje ir pačiame trau-
kinyje kelionės metu.  

Kelionė „Lietuvos kalėdiniu 
siauruku“ vienam asmeniui kai-
navo 25 Eur, tad už šią pramogą 
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis ge-
ležinkelis“ surinko  107 tūkst. 
Eur pajamų.

 „Anykštai“ VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ komuni-
kacijos vadybininkas Audrius 
Rudys tikino, kad kalėdinė pra-
moga įstaigai buvo pelninga.

„Pajamų sugeneruota nemažai, 
bet nemažai buvo ir išlaidų: de-

koracijos, Siauruko papuošimas, 
kuras, darbuotojų viršvalandžiai, 
nykštukai, Kalėdų senelis ir t.t.. 
Kol kas išlaidos nesuskaičiuotos. 
Šis projektas nebuvo nuostolin-
gas ir tikimasi, kad kitais metais 
jam organizuoti bus išleista ma-
žiau, tad pelno liks daugiau, nes 
nebereiks dekoracijų, papuošimų 
ir t.t.“, - sakė jis.

Pasak „Lietuvos kalėdinio siau-
ruko“ projekto koordinatorės Ra-
sos Povilavičienės, Siauruku ka-
lėdiniu laikotarpiu keliavo ne tik 
Lietuvos gyventojai. „Turėjome 
keliautojų ir iš Latvijos, Belgijos, 
Austrijos. Buvo smagu girdėti, kad 

Kalėdiškai papuoštas Siau-
rukas abejingų nepaliko.

mūsų kelionė nenusileidžia net 
Suomijoje organizuojamai kelio-
nei pas Kalėdų senelį“, - sakė ji.

Šią kalėdinę pramogą VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ žada tęsti ir kitais metais.

UAB „Anykščių komuna-
linis ūkis“ direktorius Ka-
zys Šapoka sakė, kad dėl 
tvarkos palaikymo šunų 
vedžiojimo aikštelėje  įspė-
jęs Komunalinio ūkio pa-
dalinio laikinąjį vadovą.
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komentarai Lietuvoje - beprotiška kainų pasiutpolkė

audra apgadino istorinei vietai 
skirtą medžio skulptūrą

(Atkelta iš 1 psl.)

Šis meninis akcentas  kryž-
kelėje,  prie kelio, vedančio 
link Malaišių, ir krašto kelio 
Kraštai-Vaitkūnai, atsirado 
2005 metų rudenį, kai buvo 
minimas 750 metų sukakties 

Malaišių jubiliejus. Tokią 
dovaną Vaižganto gimtajam 
kraštui  sumanė palikti pa-
triotiškus jausmus gimtinei  
puoselėjantis, visokiausių 
gražių idėjų nestokojantis 
mokslininkas, biomedicinos 
mokslų daktaras doc. Juozas 

Lapienis, kurio sumanymui 
pritarė Svėdasų seniūnija, 
nevyriausybinės organizaci-
jos, Svėdasų krašto muziejus, 
svėdasiškių šviesuomenė. 
Svėdasiškių  sumanymą įgy-
vendino kūrybingas aukštai-
tis iš Utenos rajono, Taura-
gnų, kilęs tautodailininkas, 
gamtos mokslų daktaras doc. 
Romualdas Šimkūnas. 

Malaišiai – labai sena vie-
tovė, kurioje gyveno sėliai – 
viena iš baltų genčių. Pirmą 
kartą rašytiniuose šaltiniuose 
Malaišių vardas paminėtas 
1255 metų spalio mėnesį, kai 
pirmasis ir vienintelis Lietu-
vos karalius Mindaugas pa-
sirašė dokumentą, kuriuo kai 
kurios Sėlių krašto vietovės 
buvo perduotos valdyti Li-
vonijos ordinui. Šiose ordino 
kronikose, liudijančiose  apie 
Lietuvos valdovų diplomatiją  

ir priverstinius sandėrius  su 
amžinais priešais – kalavijuo-
čiais ir kryžiuočiais – lotynų 
kalba tarp išvardytų vietų mi-
nimi ir Malaišiai. 

Vokietijos archyvuose sau-
gomose „Livonijos aktų kny-
gose“ („Livonische  Urkun-
denbuch“)  ne tiktai 1255, 
bet ir 1257, 1261, 1392 metų 
dokumentuose galima aptikti 
Malaišių  pavadinimą lotynų 
kalba (Malesine, Mallaisen, 
Maleyzine, Malesyne). 

Vertas dėmesio faktas, kad  
šių metų liepos 3 dieną su-
kaks 765 metai, kai 1257-ai-
siais Romos Popiežius Alek-
sandras IV specialiu raštu 
– bule patvirtino Karaliaus 
Mindaugo 1255 metų spalio 
mėnesį pasirašytą kai kurių 
Sėlių žemės vietų, tarp  jų  ir 
Malaišių, perdavimo valdyti  
aktą.

Taigi, šešiolika metų me-
džio skulptūra, įprasminusi  
Malaišių 750-ąjį jubiliejų, 
pasitikdavo ir išlydėdavo 
Vaižganto Tėviškę  lankan-
čius ekskursantus ir pavienius 
turistus, šio klasiko kūrybos 
gerbėjus, gausius kiekvieną 
rugsėjį organizuojamo res-
publikinio renginio – „Vaiž-
gantinių“ – dalyvius. Per tą 
laiką Malaišiuose atsirado ir 
daugiau doc., dr. Romualdo 
Šimkūno bei kitų tautodaili-
ninkų sukurtų skulptūrų, įvai-
rių meninių akcentų. O doc., 
dr. Juozui Lapieniui  2011 
metais ir doc., dr. Romualdui 
Šimkūnui 2014 metais  buvo  
įteiktos Vaižganto Mažosios 
premijos „Už  nuopelnus 
Svėdasų kraštui“, įsteigtos 
Svėdasų seniūnijos ir asoci-
acijos Vaižgantiečių klubas 
„Pragiedrulys“.

Medinė lenta su užrašu „Malaišiams – 750“ nuo atmini-
mo skulptūros po katastrofinių vėjo gūsių liko gulėti ant 
žemės.             Autoriaus nuotr.

Šį šildymo sezoną Lietuvoje itin pabrangus centralizuotai šilumos energijai, premjerė ingrida 
Šimonytė kartoja, kad kompensavimo tvarkos keisti neketinama. Premjerės teigimu, kylančias 
elektros ir dujų kainas amortizuoja sprendimai, kurie kainų šuolį išdėstė per keletą metų, išplėsta 
kompensacijų bazė žmonėms su mažomis pajamomis bei pensijų, minimalios algos ir biudžetinio 
sektoriaus darbuotojų atlyginimų didinimas. „Tai yra tai, ką daro valdžia. Pasaulinių dujų kainų 
valdžia nereguliuoja“, – pabrėžė ji.

kylant energijos kainoms, Lenkija nuo vasario šešiems mėnesiams atšaukė pridėtinės vertės 
mokestį (PVM) maisto produktams, taip pat trąšoms, o PVM tarifas degalams mažinamas nuo 
23 proc. iki 8 proc.. i. Šimonytė sako sunkiai įsivaizduojanti, kad Lenkijos valdžia po pusmečio 
grąžins PVM į buvusį lygį. Tik vienas pavyzdys apie brangstančius resursus: 2020 metų  gruodį 
„anykšta“ už redakcijos pastato šildymą dujomis mokėjo 235 eur, o 2021 metų gruodį – 897 eur.

„anykšta“ teiravosi pašnekovų, kaip juos palietė brangstantys energetikos resursai, domėjosi, 
kaip jie reaguoja į kaimynų lenkų bei mūsų šalies ekonominę politiką dėl kompensacijų tvarkos.

Nesitikėjau, kad 
kainos taip 
drastiškai kils

Mindaugas saRGŪNas, 
anykščių rajono tarybos na-
rys, Liberalų sąjūdžio anykš-
čių skyriaus pirmininkas:

- Mums patiems sąskaitos už 
elektrą, šildymą išaugo prak-
tiškai perpus, todėl automa-
tiškai šias išlaidas tenka įskai-
čiuoti į mūsų darbų sąnaudas 
(M.Sargūnas yra IĮ „Kompeksa“, 
kuri teikia informacinių techno-
logijų paslaugas, vadovas, red.
pastaba). Arba užsidarom, arba 
keliame paslaugų kainas.

Tikrai nesitikėjau, kad taip 
drastiškai kainos kils. Manau, 

ir pati Vyriausybė to nelabai ti-
kėjosi. Bet turime tai, ką turime. 
Lenkai visais būdais tą infliaciją 
bando mažinti, o pas mus gal-
būt tų įrankių kažkiek trūksta. 
Galėtume pagalvoti apie NPD 
didinimą. Žmonės galėtų savo 
pinigines pastorinti ir tai padėtų 
tuos brangimus amortizuoti. Jei-
gu Lietuvoje maisto produktams 
PVM būtų mažinimas arba visai 
jo neliktų, tai, manau, kainos per 
daug nepasikeistų,  jos sustotų 
vietoje kurį laiką.

Pačiam į Lenkiją neteko va-
žiuoti pigesnių prekių, bet jau 
dabar toje šalyje maisto pro-
duktai kainuoja gerokai pigiau, 
o nelikus PVM mokesčio, dide-
lė armija lietuvių važiuos ten – 
šios šalies lankymas tik augs.

Suprantu, jei sąskaitos gy-
ventojams augtų 20 -30 proc., 
bet jos didėja tiesiog kartais. 
Liūdna, labai liūdna. Gal šitoje 
vietoje man trūksta kompeten-
cijos, bet aš nežinau, kodėl vis-
kas taip drastiškai išbrango.

„Pasakėlė“ sekama 
jau seniai

Vygantas ŠLiŽYs, anykš-
čių rajono tarybos narys (De-
mokratų frakcijos „Vardan 
Lietuvos“ narys):

- Finansų ministerijos ta „pa-
sakėlė“, kad jei maisto produk-
tams „nuimsime“ PVM mokes-
tį, išloš  tik prekybos centrai...
Tai ta „pasakėlė“sekama jau se-
niai. Tą pačią „pasaką“ girdėjau 
ir prie ankstesnių ministrų. 

Lenkai sumažina kainas ir tai ti-
krai pasijus. O mūsiškiai valdžioje 
tingi dirbti, tiek pasakyčiau. Kuras 
Lenkijoje kainuos pigiau, tai visas 
tranzitas jį pilsis ten, kur pigiau.

Tas kainų augimas – dar ne 

pabaiga. Kiekvienas namų ūkis 
tai pajus. Nežinau, kaip čia bus 
toliau. Lietuviai yra kantrūs, 
bet aktualiausias klausimas dėl 
maisto produktų ir kuro PVM. 
Netikiu, kad sumažinus PVM, 
visi prekybos centrai tuo pasi-
naudotų susitarę, juk yra kon-
kurencija didžiulė.

Nežinome, kas 
bus rytoj

Petras BaNiuLis, anykščių 
Šv.Mato parapijos klebonas:

- Anykščių Šv.Mato bažnyčioje 
yra įrengtas geoterminis šildymas. 
Gruodį sąskaita už šildymą išaugo 
dvigubai. O kas bus sausį – neži-
nau. Nuo sausio dar brangs.

Įprastai šaltuoju metų laiku 
už Anykščių bažnyčios šildymą 
mokėdavome 800 – 900 Eur, 
o dabar atėjo sąskaita per 1,5 
tūkst. Eur. Ir nėra ką pasakyti 
daugiau. O bažnyčioje žmonių 
dėl pandemijos tai nėra.

Nežinome, kas bus rytoj. Gali 
verkti, gali neverkti, bet faktas 
yra faktas. Nieko daugiau nega-
li pasakyti. Taip ir gyvename.

kainų augimas 
priklauso ir nuo 
valdžios

Romaldas GiŽiNskas, 

buvęs anykščių rajono tary-
bos narys:

- Manyčiau, kad visos Lietu-
vos žmones palietė šita  bepro-
tiška kainų  pasiutpolkė, kuri 
priklauso 80 proc. nuo  respu-
blikinės valdžios ir užsienio po-
litikos. Mes  nesuprantame arba 
specialiai darome, kad būtų tik 
išrinktiesiems gerai. Tai paro-
dė Sausio 13-osios minėjimas, 
kada valdžia užsitvėrė nuo dau-
gumos žmonių. Jeigu užsienio 
politikoje būtų racionalumas, 
pragmatiškumas, tokių dalykų 
nebūtų. Niekas iš Finansų mi-
nisterijos nepasako, kiek BVP 
yra praskolinta, Lietuva pra-
skolinta. Neoficialiais kanalais 
yra sakoma, kad praskolinta 85 
proc.Lietuvos.

Parašiau socialiniuose tin-
kluose apie tai, kas Lietuvoje 
pasiekta, sukurta ir sugriauta per 
Nepriklausomybės metus, tai 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius pasakė, kad Anykš-
čių rajonas klesti, o šalis yra pa-
siekusi didžiulių laimėjimų. O 
koks procentas žmonių skursta.

Kainos gali būti reguliuojamos. 
Valdžia sako, kad brangimas ati-
dedamas penkeriems metams. 
Bet čia tik išdalijimas. O gal po 
penkerių metų, pasikeitus politi-
nei situacijai, tos dujos „mizerį“ 
kainuos pagal dabartines kainas.

-AnykštA
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anykštėno kortelės sukūrimui – 15 tūkst. eur
(Atkelta iš 1 psl.)

 Šiuos pinigus įstaiga planuo-
ja panaudoti Anykštėno kortelę 
jungsiančiai mobiliajai progra-
mėlei.

„Piniginis įnašas bus panau-
dotas informacinių technologi-
jų diegimui ir naujos paslaugos 
teikimui, kuria naudosis išskir-
tinai Anykščių rajone savo gy-
venamąją vietą deklaravę as-
menys. Lėšos bus naudojamos 
programavimui, programos 

sukūrimui ir adaptavimui pagal 
atitinkamus įrenginius“, - rašo-
ma Anykščių rajono tarybai pa-
teiktame rašte.

Nuo visuomenino rinkimų 
komiteto „ „Kęstučio Tubio są-
rašas „Anykščių krašto labui“ “ 
į Anykščių rajono tarybą išrink-
tas Audronius Gališanka mano, 
kad Anykštėno kortelės įdiegi-
mui skiriamos „nepamatuotos 
lėšos“.

„Turime galimybių  paso pa-
vyzdį. Ar nebūtų galima atsi-

spausdinti iš Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro in-
terneto svetainės dokumentą su 
kodu? Mes dar net nežinome to 
sąrašo, kurie paslaugų teikėjai 
turintiems Anykštėno kortelę 
teiks nuolaidas, o metam pini-
gus sukurti kažkokiai platfor-
mai“, - sakė A.Gališanka.

Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius teigia, kad savi-
valdybės biudžeto tūkstančiai 
Anykštėno kortelės įdiegimui 
skiriami norint apsisaugoti.

„Norime, kad ta kortelė neke-
liautų giminėms, artimiesiems 
per visą „svietą“. Iš principo, 
Anykštėno kortelė turi atrodyti 
oriai, neturi būti kažkoks po-
piergalis“, - pastebėjo meras.

Anykštėno kortelės kon-
cepciją kūrusios darbo grupės 
pirmininkas, Anykščių rajono 
tarybos narys, liberalas Min-
daugas Sargūnas pastebėjo, kad 
Anykštėno kortelės platformos 
sukūrimas -  tai ne „paprasčiau-
sias nuėjimas į parduotuvę nu-

sipirkti duonos“.
„Darbai trunka apie pusę 

metų, tai nėra paprasti darbai“, 
- aiškino jis.

Kol kas numatyta, kad Anykštė-
no kortelės turėtojams nuolaidos 
bus teikiamos už pramogavimą 
ant Kalitos kalno, pasivažinėjimą 
pramoginiu traukinuku.

Jau numatyta, kad Anykštėno 
kortelės išdavimas kainuos 3 
Eur. Ją galės gauti tik Anykščių 
rajone gyvenamąją vietą dekla-
ravę asmenys.

Pliusiukas svarbiau nei faktas Vidmantas šMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Po Lygių galimybių kontrolierės Birutės sabatauskaitės 
išplatinto pranešimo, jog anykščių Lajų take diskriminuo-
jami asmenys su negalia („Teoriškai - keltuvai yra, praktiš-
kai neveikia...“; Vidmantas ŠMiGeLskas; „aNYkŠTa“; 
2022 01 11) greičiausiai niekas nesikeis. 

kaip sakoma, „šunys loja, o karavanas toliau eina“, nors, 
šiuo atveju, karavanas, kaip stovėjo vietoje, taip ir stovės.

Rūpestis neįgaliaisiais 
dažnai baigiasi rūpesčio 
imitacija 

Lygių galimybių kontrolie-
rė konstatavo, kad nuo lap-
kričio 1 iki kovo 31 d. neįga-
liesiems skirtas keltuvas yra 
išjungiamas, jis neveikia ir per 
didžiuosius karščius. O neįga-
liųjų atstovė Ginta Žemaitytė 
„Anykštai“ sakė,  kad įrenginys 
ir esant optimaliai temperatūrai 
neretais atvejais neveikia.

Lajų taką administruojan-
čio Anykščių regioninio parko 
direktorius Kęstutis Šerepka 
„Anykštai“ dėstė, jog proble-
mą spręstų tik tokiu atveju, 
jeigu jo vadovaujamai įstaigai 
būtų skirta papildomų lėšų. O 
Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis aiškino, jog 
objektas nėra savivaldybės pa-
valdumo, todėl jis veiksmų im-
tis taip pat neketina. „Įrengiant 
bažnyčios bokšto apžvalgos 
aikštelę, įrengta ir šachta keltu-

vui. Kiek jau metų veikia apž-
valgos bokštas, o keltuvo vis 
dar nėra. Tik pernai įrengėme 
keltuvą Svėdasų senelių globos 
namuose“, - kalbėjo vicemeras, 
regis, sutikdamas, kad rūpestis 
neįgaliaisiais dažnai baigiasi 
tik rūpesčio imitacija.  

Neįgalieji priprato prie 
diskriminacijos

„Anykštos“ kalbintas buvęs 
rajono mero Kęstučio Tubio 
patarėjas, Anykščių socialinės 
gerovės centro konsultantas 
Donaldas Vaičiūnas prisiminė, 
kad Lajų tako keltuvas neveikė 
arba veikė „kūrybiškai“ iškart 
po jo atidarymo. „Atsimenu, 
K.Tubio nurodymu važinėjau 
į Lajų taką. Kažkuriuo metu 
tas keltuvas tikrai visai nevei-
kė. Jeigu problema iki šio lai-
ko nėra išspręsta, reiškia, jog 
visiems „dzin“. Matyt, iki šiol 
niekas rimtai ir neužsiėmė pro-
blemos sprendimu. Tiems, kas 

gali į Lajų taką pakilti savo 
kojomis, neįgaliųjų problemos 
nerūpi, o neįgalieji apsisuka ir 
išvažiuoja...  Ne pirmas kartas 
ir ne pirmoji vieta, kur jie yra 
diskriminuojami“, - „Anykštai“ 
kalbėjo D.Vaičiūnas.  

Vakaruose klausimų nekyla

Anykščių jaunimo klubo  pre-
zidentas Viktoras Smertjevas, 
„Anykštos“ paklaustas nuo-
monės apie  Lajų tako keltuvų 
nekokybišką veikimą, sakė, jog 
situacija jo nestebina, nes dau-
gelis dalykų Lietuvoje yra da-
roma „dėl akių, o ne dėl fakto“.

„Prisimenu, prieš 15 metų 
mokykloje įrenginėjo keltu-
vą neįgaliesiems. Tačiau labai 
abejoju, ar kada nors tas keltu-
vas buvo panaudotas“, - kalbėjo 
anykštėnas. Pasak V.Smertjevo, 
Lietuvoje darbus padaryti iki 
galo trukdo mentalitetas. „Iš es-
mės turi būti atsikratyta kolek-
tyvinės atsakomybės“,  - sakė 
V.Smertjevas, nes paprastai, kai 
nustatomi trūkumai, randama 
šimtai priežasčių ir aplinkybių 
jų atsiradimui pateisinti.

Daug keliaujantis vyriškis dės-

tė, kad Vakaruose panašios pro-
blemos kaip prie Anykščių Lajų 
tako nekyla, lankomų objektų 
infrastruktūra pritaikyta neįga-
liesiems ir net nesusimąstoma, 
jog kažkokie keltuvai gali veikti 
improvizaciniu režimu. „Na, o 
Rytuose vieni žmonės padeda 
kitiems spręsti problemas“, - pa-
stebėjo anykštėnas.      

V.Smertjevas sakė, kad Lietu-
voje mato ne tik neįgaliųjų, bet 
ir vaikų ar senų žmonių diskri-
minaciją arba bent jau nepagal-
vojimą apie šių amžiaus grupių 
žmones. „Man regis, kad visuo-
menės požiūris keičiasi. Lėtai, 
po trumputį, skandinavėjam. 
Tikiuosi, jog tik laiko klausi-
mas, kada mes tapsime panašūs 
į skandinavus“, - vylėsi Anykš-
čių jaunimo klubo vadovas.  

keistoka, kad keltuvas 
funcionuoja dalinai

Anykščių miesto Jurzdiko 
seniūnaitijos seniūnaitė Irena 
Vaitkienė „Anykštai“ sakė, kad 
keistoka, jog Lajų tako keltuvas 
yra pusiau funcionuojantis, ta-
čiau ji kalbėjo, kad labiau į akį 
krito galimybių paso reikalavi-

mas iš neįgalaus asmens. „Pa-
tyriau gėdą, kai išvydau, kaip 
iš neįgalaus žmogaus, norinčio 
pakilti keltuvu, pareikalavo ga-
limybių paso“, - kalbėjo anykš-
tėnė I.Vaitkienė.  

Požiūris į neįgaliuosius 
yra atsainus

Gydytoja, Anykščių rajono 
tarybos narė Rita Juodiškienė 
„Anykštai“  dėstė, jog konkre-
čiai į Lajų tako keltuvo proble-
mą jį dėmesio nėra atkreipusi, 
tačiau, pasak gydytojos, po-
žiūris į neįgaliuosius, į infras-
truktūros pritaikymą žmonėms, 
judantiems tik su vežimėliais, 
yra atsainus. Pasak gydytojos, 
kažkas daroma, bet dažnai pro-
jektai nebaigti. „Su artimaisiais 
kalbėdami ironizuojame, jog 
Anykščių Tilto gatvė dabar 
geriausiai Lietuvoje apšviesta 
teritorija. Tilto gatvės apšvie-
timas yra įrodymas, jog pinigų 
yra. 

Deja, lėšų kažkur kartais pa-
naudojama daugiau nei reikia, 
o kitur nelieka normaliam pro-
jekto užbaigimui“, - kalbėjo 
gydytoja ir politikė. 

Nuo 2015-ųjų veikiantis Anykščių Lajų takas neįgalie-
siems pasiekiamas tik esant deramoms oro sąlygoms ir  
tinkamoms aplinkybėms.

Anykščių socialinės ge-
rovės centro konsultan-
tas Donaldas Vaičiūnas 
priminė, kad Lajų tako 
keltuvas neveikė ir 2015-
aisiais, iškart po objekto 
atidarymo.

Anykščių jaunimo klu-
bo prezidentas Viktoras 
Smertjevas mano, jog, kol 
nepasikeis mentalitetas, 
tol atskirų grupių žmonės 
Lietuvoje ir bus diskrimi-
nuojami.

Irena Vaitkienė, Anykščių 
miesto Jurzdiko seniūnaiti-
jos seniūnaitė, kalbėjo, kad 
jai buvo gėda, kai iš neįga-
liojo, norinčio pasinaudoti 
keltuvu, buvo pareikalauta 
Galimybių paso.
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(Nukelta į 8 psl.)

kanklės žadino atgimimo viltį Raimondas GUOBIS

Praeitą sekmadienį svėdasuose paminėtos šios parapijos 
savičiūnų kaime gyvenusio  garsaus kanklių meistro juozo 
Lašo (1912 – 2005) 110 – osios gimimo metinės, prisimin-
tas ir pavasarininkų kanklių orkestro vadovas, svėdasų 
bažnyčios vargonininkas Petras Vinkšnelis (1880 – 1972), 
apžvelgta kankliavimo tradicija Lietuvoje ir aukštaitijoje, 
svėdasiškio sukurtų instrumentų likimai ir jų reikšmė žadi-
nant tautiškumą ir tėvynės meilę. 

skambėjo j. Lašo kanklėmis grojančio ansamblio „uT“ 
iš utenos atliekamos melodijos.

kanklių skambesys ir 
atmintis

Tuoj po pamaldų Svėdasų 
bažnyčioje vykusią šventę at-
vėrė, Juozo Lašo gyvenimo is-
toriją apžvelgė ansamblio „UT“ 
vadovė Loreta Liaugaudė. Vie-

nuolikos kanklių garsai liejosi 
jaudinančiomis bangomis, kan-
kliavo tik J. Lašo kanklėmis, o 
joms „bosino“ koncertinėmis 
bei kontrabosinėmis kanklėmis. 
Tiko ir derėjo mažytės išilginės 
fleitos balselis. Skambėjo dar 
iš svėdasietiškų laikų vargoni-

ninko Petro Vinkšnelio harmo-
nizuoti du valsai. Pasak muzi-
kančių – Petro ir Svėdasų. Po to 
-  „Ant kalno karklai siūbavo“, 
„Ant ežero melsvų bangų“ ir 
dar keletas nuotaikingų kūri-
nių. Rodėsi, kad ežero bangos 
mirguliuoja, rodėsi, kad žolynai 
darželiuose skleidžiasi, rodėsi, 
kad laukais lakioja gaivūs vėjai, 
o siūbuojantiems karklams   ati-
tarė giedras dangus. Kai kurios 
melodijos tiko ir kaimo šokių 
muzikai, kėlė ūpą.

 Tarsi nunešė į šiaurę nuo 
miestelio, į ant kalvų stūksantį 
Savičiūnų dvarą, kur kume-
čio šeimoje 1912 m. sausio 11 
d. ir gimė būsimasis kanklių 
meistras J. Lašas. Augo di-
džiulėje, net dešimties vaikų 
šeimoje. Vieni pirmųjų ryškes-
nių prisiminimų buvę Pirmojo 
pasaulinio karo vaizdai, dvare 
apsistoję vokiečiai, jų uždėtos 
prievolės, žmonių prispaudi-
mas, nedori darbeliai. Po to ne-
priklausoma Lietuva, reformos 
ir neturtingiausiųjų džiaugsmas 
gavus žemės, nors ir nedaug, 
vos kelis hektarus, bet savos. 
Didis džiaugsmas buvo valsty-
bės rūpestis savais žmonėmis. 
Kaip ir galimybė, net prievolė 
mokytis, visiems  išmokti raš-
to, skaičiuoti, pasaulį ir tėvynę 
Lietuvą pažinti, ja didžiuotis ir 
mylėti.

kultūros baruose

Petras Vinkšnelis, nuo Pan-
dėlio krašto kilęs, garsiojoje 
Rudolfo Limano muzikos mo-
kykloje Rokiškio dvare išsimo-
kęs vargonininku, 1909 m. at-
vyko į Svėdasus. Subūrė naują 
chorą, su juo dalyvavo visose 
nepriklausomos Lietuvos dainų 
šventėse Kaune bei Klaipėdoje, 
kartu su jaunimu rengė lietu-
viškus vakarus su vaidinimais, 
su balsingiausiais suvaidino 
net keturias operetes. Aktyviai 
veikė katalikiškos organiza-

cijos, „Pavasario“ sąjungos 
kuopa vienijo bene du šimtus 
jaunuolių, jie įvairiapusiškai la-
vinosi, rengė vakarus, vaidino, 
dainavo, šoko, sportavo. Mo-
kėsi ūkinių dalykų, veikė kuo-
pos pučiamųjų instrumentų bei 
kanklininkų orkestrai.

Pirmąsias kankles -  Stasio 
Rudžio gamintą instrumentą -  į 
Svėdasus atsivežė iš miestelio 
prie Nevėžio atvykęs klebonas 
Jonas Kraniauskas. Staliaus 
darbais besivertęs J. Lašas susi-
domėjo nematytu instrumentu, 
jį pasiskolino ir, gerai apžiūrė-
jęs, apie 1933 metus sumeistra-
vo tokį pat, o gal net ir geresnį 
instrumentą. Tas kankles nupir-
ko Svėdasų pradžios mokyklos 
mokytojas Jonas Butkus. Taip 
prasidėjo svėdasietiškų kanklių 
gamybos ir plėtros era. Bent po 
poros metų svėdasiškiai pava-
sarininkai susibūrė į kankliavi-
mo būrelį, kurį veikiai pavadino 
orkestru, o jam vadovauti ėmėsi 
vargonininkas P. Vinkšnelis.

Meistro pasaulėžiūra 
ir kanklių istorijos

Savičiūnų meistrui J. Lašui 
artimesnė buvusi tautinė pasau-
lėžiūra – romantinė, didinga se-
novės Lietuva ir viltis bei noras 
naująją respubliką sukurti tobu-
lą ir grynai tautinę. Tad įsijun-
gė į tautinio jaunimo sąjungos 
„Jaunoji Lietuva“ veiklą, o  so-
vietinės okupacijos išvakarėse 
-  ir į Tautininkų partiją. Poka-
riu represijų išvengė, sovietų 
valdžios baisiai nemėgo, darbo 
kolchoze vengė, gyveno vers-
damasis staliaus amatu ir ga-
mindamas kankles. Leisdamas į 
gyvenimą tautinius instrumen-
tus tarsi kovojo su nutautinimu, 
žadino viltį. Juk instrumentas, 
išmargintas tautiniais ornamen-
tais, Gedimino pilies bei kitais 
simboliais, skatino mylėti gim-
tinę, tėvynę. Daugelis to meto 
jaunuolių, ypač merginų, taip 

pat, kaip ir tautinius drabužius, 
stengėsi įsigyti ir magiškąjį 
instrumentą - kankles. Jos dar 
sovietmečiu pasiekė ir Sibire, 
ir Amerikoje bei kituose kraš-
tuose gyvenančius lietuvius. 
Pasak bandžiusių suskaičiuo-
ti, meistras valiojo pagaminti 
apie 900 puikių instrumentų, 
kurie nematomais saitais šim-
tus žmonių visame pasaulyje 
sujungė su nedideliu Savičiūnų 
kaimeliu prie Svėdasų.

Nuostabu, kad jau ketvir-
tus metus gyvuojantis Lore-
tos Liaugaudės vadovaujamas 
liaudies instrumentų ansamblis 
„UT“ iš Utenos dažnai pasiro-
dymais džiugina bei veria naują 
kankliavimo istorijos Aukštaiti-
joje puslapį. Juk kiekviena mu-
zikantė, kiekvienos kanklės vis 
atskira istorija. Ramutė Paukštė 
kankliuoja  savo močiutės Al-
donos Žemaitytės - Vilutienės 
kanklėmis. Šis prieš septyne-
tą dešimtmečių pagamintas 
instrumentas tamsios vyšnios 
spalvos, tokias mačiau tik an-
trą kartą. Ant korpuso tautiniai 
ornamentai, Gedimino pilies 
vaizdelis ir instrumento blokelį 
laikančiose pavažėlėse inkrus-
tuotos savininkės inicialais. 
Instrumentą A. Žemaitytei 
motina Uršulė dovanojo tris-
dešimto gimtadienio proga. Ji 
kartu su bičiule Liucija Makuš-
kiene subūrė duetą, grodavo 
įvairias populiarias lietuviškas 
melodijas, padainuodavo. Jas 
kviesdavo pagroti į krikštynas, 
vestuves, kartais kanklininkės 
pranokdavo įprastinius muzi-
kantus, virkdančius armonikas. 
Ramutė prisiminė, kad ją, dar 
šešiametę, močiutė ėmė mokyti 
kankliuoti, po to kankliavo mu-
zikos mokykloje, o  kolektyve 
„UT“  groja vos metus.

Jurgita Grinienė keliolika metų 
kankliavo garsiajame ansambly-
je „Pasagėlė“ Užpaliuose. 

Nuostabusis Svėdasų bažnyčios vargonininkas, tautinės  
kultūros puoselėtojas Petras Vinkšnelis. 

Savičiūnų kaimo, kuriame gyveno kanklininkas Juozas Lašas, centrinis pastatas - dvaro rūmai - jau pradeda griūti.      Gražinos šMiGelskienės nuotr.
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ką manote apie sausio 13-osios minėjimą?

(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. 

sprintas

savaitgalio diskusija

„sodra“: daugėja 
nedarbingumo pažymėjimų

Lietuvoje sparčiai plintant 
naujai koronaviruso omikron 
atmainai, nedarbingumo pažy-
mėjimų kasdien išrašoma vis 
daugiau, teigia „Sodra“.

Labiausiai – net 60 proc. – jų 
daugėjo antrą sausio savaitę.  

Per dvi sausio savaites jau iš-
duota 160 tūkst. nedarbingumo 
pažymų, iš kurių 28 tūkst. – dėl 
koronaviruso: dėl ligos, slaugy-
mo ar izoliacijos.   

2021 metų gruodį išrašyta 280 
tūkst. pažymų, iš jų 37 tūkst. 
– dėl koronaviruso. 2020-ųjų 
gruodį, kai buvo paskelbtas ka-
rantinas, bendras pažymų skai-
čius sekė apie 300 tūkst., iš jų 
net 112 tūkst. – dėl COVID-19.  

Pirmadienį Lietuvoje įvestos 
naujos COVID-19 valdymo 
priemones – per renginius už-

darose erdvėse privalu dėvėti 
respiratorius, taip pat pakeista 
izoliacijos tvarka.

Mišiose respiratoriai išliks 
rekomenduojami 

Įsigaliojus reikalavimui ren-
ginių metu dėvėti respiratorius, 
religiniuose renginiuose jie liks 
rekomenduojami.

Vyriausioji šalies epidemio-
logė Loreta Ašoklienė sakė, jog 
reikalavimas dėvėti respiratorius 
apima kino teatrų, profesionalio-
jo scenos meno įstaigų, taip pat 
kitus komercinius ir nekomerci-
nius kultūros, pramogų, sporto 
renginius, šventes, muges, fes-
tivalius ar kitus tam tikrą laiką 
trunkančius organizuotus žmo-
nių susibūrimus viešoje vietoje, 
iš anksto nustatytu laiku: „Toks 
yra bendras apibrėžimas ir jis ne-
apima religinių renginių: mišios 

čia nepatenka, joms taikomos 
rekomendacijos. ir jis neapima 
asmeninių švenčių.“Dėl omikron 
atmainos plitimo pirmadienį Lie-
tuvoje įvestos naujos COVID-19 
valdymo priemones. Pagal jas 
per renginius uždarose erdvėse 
privalu dėvėti respiratorius, taip 
pat pakeista izoliacijos tvarka.

Per tris savaitgalio dienas
ugniagesiai gelbėtojai 
daugiau kaip 300 kartų vyko
šalinti stipraus vėjo padarinių

Penktadienį sulaukta 293 iš-
kvietimų. Daugiausia – 48 – to-
kių įvykių buvo Kauno apskrity-
je, 39 – Vilniaus, 34 – Šiaulių, 
31 – Klaipėdos, 30 – Alytaus, 27 
– Utenos, 24 –Telšių, 23 – Ma-
rijampolės, 19 – Panevėžio, 18 
–Tauragės apskrityje, pirmadie-
nį pranešė Priešgaisrinės apsau-
gos ir gelbėjimo departamentas.

Šeštadienį vėjui nurimus, su-
laukta apie dešimt pranešimų, o 
sekmadienį dar 22 kartus teko 
vykti šalinti ant automobilių ir 

kelių nuvirtusių medžių.
Daugiausia įvykių buvo Vil-

niaus apskrityje. Čia ugniage-
siai į pagalbą kviesti aštuonis 
kartus. Daugiausia žalos vėjas 
padarė penktadienį.

Į Parnidžio kopą ves nauji
laiptai, senieji bus 
demontuoti

 Šių metų pavasarį į Nidos 
Parnidžio kopą kurorto svečiai 
turės kilti naujais laiptais, jie 
jau pradedami įrenginėti kitoje 
kopagūbrio vietoje. 

Senųjų, stačių laiptų į Parni-
džio kopą neliks, jie bus demon-
tuoti. Apie tai BNS patvirtino 
Kuršių nerijos nacionalinio par-
ko direktorė Aušra Feser: „Ten, 
kur senieji laiptai, viršūnėje pasi-
keitė kopos forma, smėlis tiesiog 
užgriuvo ant medinio tako.“

Anot vadovės, senieji laiptai 
turistams buvo itin nepatogūs, 
nepaprastai statūs. Be to, pa-
sikeitė ir augalija, šalia laiptų 
esantys augalai išbujojo, už-

dengdami kopagūbrio vaizdus. 
Ji pridūrė, jog tai bus jau ketvir-

ta laiptų į Parnidžio kopą vieta.
Anksčiau į Parnidžio kopą 

buvo galima užkopti laiptais 
einant takeliu palei Kuršių ma-
rias. Dabar gi užlipimas atsi-
durs dešiniau, paėjėjus miško 
takeliu. Užlipus ant šlaito rei-
kės paeiti kopos pakraščiu.

Pasak A. Feser, ant šlaito atsi-
ras ir regyklos, kur bus galima 
prisėsti pasigrožėti vaizdais. 

Projektas įgyvendinamas va-
dovaujantis trišale bendradar-
biavimo sutartimi, pasirašyta 
tarp Valstybinės saugomų te-
ritorijų tarnybos prie Aplinkos 
ministerijos, Kuršių nerijos 
nacionalinio parko direkcijos ir 
Neringos savivaldybės. 

Mažiausiems kurorto lanky-
tojams pamaryje bus įrengta 
nauja pramoga – smėlio žaidi-
mas, vadinamas lisažu. Į kibirą, 
kuris kabės ant grandinės, bus 
galima įpilti smėlio ir jį judi-
nant išgauti smėlio figūras.

-Bns

krepšinis i. Be dviejų svarbių 
žaidėjų toliau turintis rungty-
niauti Anykščių „KKSC–Elmis“ 
(8/4) surengė sėkmingą pasiro-
dymą Vilniuje. RKL B divizio-
no B grupės susitikime Ramūno 
Šližio auklėtiniai 57:56 palaužė 
„Ryto-MRU–VKM“ (8/4) ko-
mandą. Iškovota pergalė leido 
„KKSC–Elmiui“ kopti į ketvirtą 
turnyro lentelės vietą. „KKSC–
Elmis“ statistika: Ž. Žiukas (9 
atk. kam.) 19, D. Radžiūnas  (12 
atk. kam.) 15, G. Žiukas 12, B. 

Steponėnas, S. Butkys ir A. An-
driejauskas po 3, G. Šniaukštas 
2, B. Pociūnas ir E. Sriubas taš-
kais nepasižymėjo. Kitas RKL 
rungtynes anykštėnai žais sausio 
28 dieną, kai išvykoje susikaus 
su Ukmergės komanda.

krepšinis ii. Anykščių rajono 
krepšinio pirmenybių rezultatai: 
„Svėdasai“ (P. Kiaušas 16, P. 
Martinonis 13) – „Draugai“ (T. 
Urbonas 24, S. Butkys 16) 62:86; 
„Šilo klinika“ (R. Urbelis 23, E. 
Urbanovič 20) – „Veteranas“  (V. 
Kestorius 10, S. Živatkauskas 8) 
89:59; „Cosmos“ (Ž.Žiukas 20, 

E. Bartaševičius 15) – „Traupis“ 
(S. Likša ir N. Gailiušis po 15) 
72:76; „Keramikos ABC“ (G. 
Šniaukštas 23, M. Sargūnas 14) 
– „Sporto Centras“ (S. Bagačius 
20, M. Judickas 12) 69:54. Tur-
nyro lentelė: 1.„Cosmos“ 4-1; 
+47, 2. „Draugai“ 4-1; +41, 3. 
„Keramikos ABC“ 3-1;+45, 4. 
„Traupis“ 3-2 ;+62, 5. „Šilo kli-
nika“ 2-2; +27, 6. „Svėdasai“ 
2-3; –22, 7. „Veteranas“ 1-4; -62, 
8. „Sporto centras“ 0-5; -138.

imtynės. Praėjusį savaitgalį 
Anykščių KKSC imtynininkas 
Kipras Puikis sėkmingai pasiro-

dė tarptautiniame turnyre Estijo-
je. Anykštėnas užtikrintai kovojo 
su varžovais ir savo svorio kate-
gorijoje užėmė pirmąją vietą. 

apdovanojimai. Sausio 14 
dieną „Nykščio namų“ areno-
je buvo apdovanoti geriausius 
rezultatus (2020–2021 m.) de-
monstravę Anykščių kūno kultū-
ros ir sporto centro sportininkai: 
Gintarė Bražaitė (sunkioji atleti-
ka, treneris – Algirdas Ananka), 
Tomas Miškeliūnas (sunkioji 
atletika, trenerė – Gintarė Bra-
žaitė), Arnas Baklanovas (sun-
kioji atletika, treneris – algirdas 

Ananka), Eitautas Mačiulis (sun-
kioji atletika, treneris – algirdas 
Ananka), Edvinas Baklanovas 
(sunkioji atletika, trenerė – Gin-
tarė Bražaitė), Kipras Gvozdas 
(imtynės, treneris – Renatas 
Puikis), Kipras Puikis (imty-
nės, treneris – Renatas Puikis), 
Julius Bačkulis (plaukimas, tre-
neris – Redas Pivoriūnas), Eglė 
Savickaitė (slidinėjimas, trene-
ris – Algis Drūsys), Viktorija 
Kapancova (biatlonas, treneris 
– Bronius Vitkūnas). Pagerbti ir 
perspektyviausi, didžiausią pa-
žangą padarę sportininkai. 

sausio 13-oji  – Lietuvos laisvės gynėjų diena, regis, tapo 
galutinio Lietuvos susiskaldymo diena. iškilmingas kalbas sa-
kiusius valstybės vadovus nušvilpė protestuotojų minia, o Lie-
tuvos atkuriamojo seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis 
dar šliūkštelėjo žibalo į ugnį. „Tai kokie čia žmonės. Čiagi „je-
dinstvo“. Nereikia jų vadinti Lietuvos žmonėmis. Fašistai, „je-
dinstvo“. Na taip, problema, žinoma. Pamišėlių pakankamai 
daug“,  – žiniasklaidai protestuotojus įvertino V.Landsbergis. 

kokia jūsų nuomonė apie protestą per Laisvės gynėjų dieną 
bei protestuotojų vertinimus?

Tfu: „Padugnės nežino laiko 
ir vietos, kada protestuot. Jiems 
mażiausiai rūpi žuvusiųjų pager-
bimas. Jei minėjimas būtų vykęs 
bažnyčioje ar kapinėse, jie elgtųsi 
taip pat, taigi prieš valdžią protes-
tuoja.“

Puiku: „Seniai reikėjo parodyti 
Tautai savo stuburą! Protestuo-
tojai elgėsi tvarkingai, pagerbė 
žuvusiuosius, Prezidentą : pa-
vaišino triukšmu tik nusipelniu-
sius veikėjus - valdančios klikos 
patarnautoją, einančią premjerės 
pareigas, ir KGB karininko dukrą,  
einančią Seimo pirmininkės par-
eigas. Didžiulė emigracija, mažas 
gimstamumas, maži atlyginimai, 
skurdžios pensijos, betvarkė svei-
katos ir švietimo sistemose, be-

galinės „optimizacijos“ naikinant 
darbo vietas regionuose, neade-
kvatūs mokesčiai, lietuvių kalbos, 
tradicijų, pasaulėžiūros niekini-
mas, korupcija visuose valdžios 
sluoksniuose, globalizmo ir gen-
derizmo prievartinis diegimas, 
prisidengiant Covid chaosu atim-
tos pilietinės teisės ir laisvės, prie-
vartinis skiepijimas, žeminantis 
GP- gebelsinio paso primetimas. 
Ar dar mažai priežasčių pradėti 
ginti savo Orumą, ar dar laukti, 
kol „grandines“ ant rankų ir kojų 
uždės?“

Tata: „Kodėl 30 metų nebuvo 
tokių dalykų, pagalvokit ? Kas su-
kiršino tautą, kur priežastys ? Gal 
valdžioje, kuri niekina žmones ir 
tvoras stato, kuri išvadina žmones 

,, jedinstvininkais “ ir ,, banda“.  
Žmonės priversti taip elgtis, nes 
kito kelio nemato.“

Skiepas: „Nėra ko stebėtis, kad 
tokie dalykai vyksta. Apie gero-
vės valstybę šalies valdžia mėgsta 
plepėti, o paprasti žmonės skurs-
ta, jokios gerovės nematyti. Vis 
giriamasi apie algų didėjimą, pen-
sijų kilimą, o prekių, paslaugų, 
šilumos, elektros kainos dar la-
biau kyla. Tautos išrinkta valdžia 
tautos bijo, atsitveria tvoromis, 
nenori bendrauti, o kai kas iš tri-
būnų žmones net apšaukia, viso-
kiais žodžiais vadina, užgaulioja. 
Reikėtų ne kaltinti kažkokius je-
dinstvenikus, o rimtai apgalvoti, 
kas iš tikrųjų tautą neramina ir ko-
kias problemas reikėtų nedelsiant 
spręsti.“

senjorė: „Gal užtat Anykščiuos 
ir buvo toks silpnas minėjimas, net 
be valstybinės vėliavos pakėlimo 
iškilmių. Tikriausiai bijota, kad 
visuomenė nerėkautų, nešvilptų, 
nekeiktų valdžios.“

X – man: „Visų pirma reiktų 
pasakyti, kad tokią dieną, skirtą 
žuvusiems atminti, rėkauti ne vie-
ta. Tačiau apkaltinti vien protes-
tuotojus būtų neteisinga. Kalti dėl 

sujaukto renginio ir dabartiniai 
valdantieji, nes švilpimai ir baubi-
mai buvo skirti ne žuvusiems už 
Lietuvos laisvę, o Seimo daugu-
mai, kuri atsitvėrė ir negirdi savo 
žmonių. Visų pirma tai dėl Taiva-
no atstovybės atidarymo Vilniuje. 
Nebuvo tinkamai įvertinta rizika 
ir pasekmės tolimesniuose santy-
kiuose su Kinija, o pats sprendi-
mas buvo priimtas labai siaurame 
politiniame rate. Reikėjo plates-
nės diskusijos Seime, pasitarti 
su kolegėmis šalimis Europos 
Sąjungoje, susikviesti pokalbiui 
užsienio investuotojus Lietuvoje, 
esamus ir dar tik planuojančius 
investuoti mūsų šalyje, kalbėtis su 
vietinio verslo atstovais, galų gale 
padaryti sociologinę apklausą ką 
apie tai mano piliečiai. O dabar 
kas gavosi, patys matome. Suga-
dinti santykiai su Kinija, kenčia 
verslas, biudžetas gaus mažiau 
pajamų, tikėtinas didesnis bedar-
bių skaičius. Kas liečia Baltarusi-
ją, irgi reikėjo pagalvoti, ar verta 
taip smarkiai griežti pirmuoju 

smuiku kovoje už demokratiją 
kaimyninėje, mums istoriškai gi-
miningoje valstybėje. Tvirtai pa-
mąstyti ir apie elektrą iš Astravo 
atominės elektrinės, kurią buvo 
galima įsigyti pigiau tiesiai iš ga-
mintojo, vietoje to, kad ją perka-
me brangiau per tarpininkus La-
tvijoje. Šioje vietoje patariamasis 
Lietuvos žmonių balsas tikrai ne-
būtų pamaišęs, tuo labiau, ponai 
seimūnai, vyriausybės atstovai, 
ne kas kitas, o mes jus pasodino-
me į tas vietas, kuriose dabar jūs 
esate. Tas pats liečia ir Stambulo 
konvenciją, partnerytės įstatymą. 
Bukite nuoseklesni vykdydami 
Covid – 19 valdymą, daugiau kal-
bėkite apie šalutinį poveikį nuo 
koronaviruso skiepų, nes kontra-
indikacijos yra, o komunikavimo 
šiuo klausimu trūksta, kalbėkite 
aiškiau. Mieli politikai, kiek įma-
noma būkite arčiau savo žmonių 
ir tai darykite ne vien prieš rinki-
mus, nes liaudis jau nebetylės.“
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siūlo darbą

Teleloto. Žaidimas nr. 1345  Žaidimo data: 2022-01-16 skaičiai:  50 69 41 
19 05 74 58 01 44 59 30 09 55 10 38 15 70 54 11 53 08 72 28 22 17 32 24 
75 66 20 62 02 51 23 71 06 25 07 33 57 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 
63 37 04 67 47 48 45 16 56 26 35 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas 
Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 19677.00€ 2 Užbraukus įstrižaines 
10.00€ 1572 Užbraukus eilutę 4.00€ 13377 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 
40870 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0045505 10 000 Eur AP dalybų prizas 
0274193 10 000 Eur AP dalybų prizas 0027747 10 000 Eur AP dalybų prizas 
0014955 10 000 Eur AP dalybų prizas 0253141 100 000 Eur AP dalybų prizas 
026*832 1000 Eur AP dalybų prizas 024*494 1000 Eur AP dalybų prizas 
01**425 200 Eur AP dalybų prizas 01**482 200 Eur AP dalybų prizas 00**391 
200 Eur AP dalybų prizas 04**693 200 Eur AP dalybų prizas 01**385 200 
Eur AP dalybų prizas 03**252 200 Eur AP dalybų prizas 00**285 300 Eur AP 
dalybų prizas 03**933 300 Eur AP dalybų prizas 00**870 400 Eur AP dalybų 
prizas 0171368 50 000 Eur AP dalybų prizas 03**152 500 Eur AP dalybų 
prizas 0117873 5000 Eur AP dalybų prizas 0029022 5000 Eur AP dalybų 
prizas 0077849 5000 Eur AP dalybų prizas 0351572 5000 Eur AP dalybų 
prizas 0147434 Automobilis Renault Captur 024*493 Pakvietimas į TV studiją 
023*038 Pakvietimas į TV studiją 003*006 Pakvietimas į TV studiją.

įvairūs

horoskopas
aViNas. Savaitės pradžio-

je gali būti bandymų primesti 
jums savo nuomonę. Nesileiski-
te! Savaitės viduryje nesusikon-
centruokite ties menkaverčiais 
dalykais. Galimos naujos daug 
žadančios pažintys.

jauTis. Konfliktas namuose 
pirmoje savaitės pusėje gali pa-
skatinti siekti didesnės asmeni-
nės nepriklausomybės ir laisvės. 
Visiškai netikėtai gausite džiugią 
žinią. Išsipildys viena didelė jūsų 
svajonė. Laukite savaitgalio! 

DVYNiai. Savaitės pradžio-
je iš susiklosčiusių aplinkybių 
turėsite daug naudos vėliau. Jei 
veiksite greitai, užsidirbsite papil-
domų pinigų. Savaitgalį nebūkite 
toks lengvabūdis ir garbėtroška - 
nieko tokio, jei nebūsite nuolati-
nio susižavėjimo objektas.

VĖŽYs. Kuo mažiau plepėsite, 
tuo bus geriau. Stenkitės neįsivelti 
į ginčus. Jūsų ekonominė padėtis 
šiuo metu yra stabili ir pakanka-

mai gera, todėl galite išpildyti il-
gai puoselėtą ir  nerealizuotą norą. 
Tai įgyvendinę tikrai pasijusite 
laimingesnis.

LiŪTas. Jūs manote, kad verta 
nesvarstant griebtis naujo pasiū-
lymo? Deja, kiti to nepriims taip 
draugiškai. Problemos dėl svei-
katos savaitės pradžioje neturėtų 
būti išties rimtos.

MeRGeLĖ. Konfliktai darbe 
griauna ir asmeninį jūsų gyveni-
mą. Laimė, ši savaitė bus dosni 
įvairiausių gerų galimybių. Ne-
praleiskite progos išspręsti pačias 
didžiąsias problemas, gal net pa-
keisti darbą. 

sVaRsTYkLĖs. Neplepėkite 
per daug apie savo planus. Gali 
atsirasti norinčių pasinaudoti tuo 
piktam. Ar jūs tikrai tokia stipri 
asmenybė, kad galite susidoroti 
su bet kuo? Jeigu ne, vis tiek tu-
rėtumėte motyvuoti, kodėl taip 
aktyviai ginate savo teises.

skORPiONas. Šią savaitę 
labai stebėkite jus supančius žmo-
nes. Galimas daiktas, kad kažkas 

yra sumanęs negarbingų dalykų. 
Apskritai būtų ne pro šalį atsipūs-
ti. Tai padėtų atgauti pusiausvyrą.

ŠauLYs. Šią savaitę jums teks 
susitikti su vadovaujančiais žmo-
nėmis. Parodykite save iš gero-
sios pusės, nepraraskite žavesio. Į 
savaitės pabaigą gali priteikti di-
delių finansinių investicijų. Galite 
patirti stresą.

OŽiaRaGis. Pirmoje savaitės 
pusėje visos jūsų mintys suksis ne 
apie tai, kas iš tiesų jūsų laukia. 
Galite supanikuoti neteisingai in-
terpretuodamas vyresnybės pasi-
sakymą. PTaip pat neatidėliokite 
jau anksčiau planuoto vizito pas 
gydytoją. 

VaNDeNis. Šią savaitę galite 
išvengti vieno nemalonaus susiti-
kimo. Galite nusivilti žmonėmis, 
kuriais iki šiol pasitikėjote.

ŽuVYs. Šiuo metu būtų gerai 
išlaikyti perspektyvas, nuosekliai 
laikytis savo paties taisyklių. Gali 
užsimegzti nauja subtili draugystė. 
Asmeniui, kuriam jūs neabejingas, 
reikia jūsų pagalbos ir paramos.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3436/0002:130), esančio Mičionių k., 
Debeikių sen., Anykščių r. sav., paveldėtojus, kad UAB ,,Anykščių matininkas“ matininkas V.G., 
kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-377, atliks žemės sklypo (projektinis Nr.879-7), esančio 
Mičionių k. Debeikių sen. Anykščių r. sav. ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informa-
cijos prašome kreiptis į įmonę UAB ,,Anykščių matininkas“ adresu J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, 
el. p. info@anmat.lt arba telefonu (8-698) 16608.

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.

Skubiai nupirks sodybą, 
namą, žemės - miško sklypą, 
butą. Už informaciją atsilygins. 
Tel. (8-608) 44340.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

Tel. (8-656) 40439.

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.

Paslaugos

Montuoja gipsą, dažo, špa-
kliuoja, kloja laminatą, klijuoja 
tapetus, atlieka įvairius vidaus 
darbus. 

Tel. (8-664) 21242.

Valo kaminus, krosnių angas. 
Atlieka smulkius remonto ir 
santechnikos darbus. 

Tel. (8-644) 41260.

Nebrangus ir kokybiškas 
tvenkinių kasimas, valymas, 
gilinimas. 

Tel. (8-646) 19349. 

Ieškomi virėjai Aknystų k., 
Debeikių sen., Anykščių r. Darbo 
pobūdis - maisto gamyba soc. 
globos namų virtuvėje. Darbo 
užmokestis nuo 850 Eur.

Tel. (8-665) 97476.

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis pastoviam darbui ieško 
santechniko. 

Tel. (8-614) 97784.

kuras

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

kita

Kiaulienos skerdieną puselė-
mis. Lietuviška, svilinta, kaina 
2,65 Eur/kg, puselė sveria apie 
50-60 kg. Pateikiame kokybės 
sertifikatą, kad mėsa lietuviš-
ka. Atvežimas nemokamas.

Tel. (8-607) 12690.

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.  

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3401/0003:192), esančio Zabelynės k., 
Andrioniš-kio sen., Anykščių r. sav.,bendrasavininkę, kad UAB ,,Anykščių  matininkas“ matininkas 
Julijonas Jurkėnas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-1760, atliko žemės sklypo (projektinis Nr. 
682-1), esančio Zabelynės k., Andrioniškio sen., Anykščių r. sav. ribų ženklinimo darbus.

Informuojame  žemės  sklypo (kadastro Nr. 3410/0001:445), esančio Smėlynės k., Troškūnų 
sen.,  Anykščių r. sav., savininkės turto paveldėtojus, kad  UAB ,,Anykščių  matininkas“ ma- tininkas  
Julijonas  Jurkėnas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-1760, atliko žemės sklypo (projektinis Nr. 
869-9), esančio Smėlynės k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav. ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos prašome kreiptis į įmonę UAB ,,Anykščių matininkas“ adresu  
J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, el. p. julijonas.jurkenas@anmat.lt arba telefonu (8-615) 52931.

SKELBIMAS APIE ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 3428/0004:240, esančio Janušavos 

k, Kavarsko sen., Anykščių r.sav., savininką N.B. ar jo įgaliotus asmenis, kad ma-
tininkė Raimonda Kukienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-381), 2021-11-17 
vykdė žemės sklypo pojekto Nr. 163A-3, esančio Janušavos k, Kavarsko sen., 
Anykščių r.sav., ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į Raimondą Kukienę adresu Dariaus 
ir Girėno g. 13, Anykščiai, el. paštu matininke.raimonda@gmail.com arba telefonu 
(8-615) 52936.

svilintas kiaulių puseles. 
atveža.

Tel. (8-611) 34567.
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anekdotas

oras

-4

-1

mėnulis
sausio 18 - 21 d.d. - pilnatis.

kanutas, Marijus, Morta, 
Raivedys, Gedvilė, Marius.

Fabijonas, sebastijonas, 
Daugvydas, Nomeda.

agnietė, Galiginas, Garsė, ina, 
ineza, inesa, ineta. 

Gedgaudas, jogailė, Liberta, 
jolita.

šiandien

sausio 19 d.

vardadieniai

sausio 20 d. 

sausio 21 d. 

Veiksmas vyksta kalėjime. 
Kiškis sėdi už laikrodžio va-
gystę, o vilkas už karvės. Vilkas 
juokdamasis sako kiškiui: 

- Kiški, kiek valandų? 
Kiškis nepasimetęs atsako:
- O kas? Karves jau laikas 

melžti? 

***
Kalbasi du draugai: 
- Sustorėjęs atrodai.
- Su akiniais sveriu 140 kg!
- O be akinių?
- Nematau.

***
Po ilgos pažinties mergina 

gėdina savo vaikiną:
- Na, tai kada gi pagaliau tu 

supažindinsi mane su savo šei-
ma?!

- Dabar negaliu... Žmona 
atostogauja, o vaikai pas mo-
čiutę. 

***
Suvalkietis pasidomėjo dantų 

protezavimo kainomis ir su-
prato, kad trintuvas kainuoja 
pigiau.

***
Vaistinėje: 
- Turite plaukų augimą skati-

nančią priemonę? 
- Turime.
- Veiksminga?
- Labai! Matote, ten sto-

vi žmogus su ūsais - tai mano 
žmona. Ji tik pamėgino danti-
mis ištraukti tos priemonės bu-
teliuko kamštį.

(Atkelta iš 5 psl.)

Pradėjusi bene devynerių 
metų, po pertraukos vėl ėmu-
si kankliuoti kolektyve „UT“. 
Laikraščio „Utenos diena“ re-
daktorė Jurgita Ulkienė, dar be-
simokydama mokykloje, kan-
kliavo Žemės ūkio mokyklos 
ansamblyje, o susikūrus „UT“, 
surado puikių bičiulių ir gali-
mybę pulkelyje tobulėti, muzi-
ka mėgautis ir kitus džiuginti.

 Gaila, kad į paminėjimą ne-
atvyko kelis dešimtmečius su 
kanklių meistru bendravęs gar-
sus muzikos instrumentų ko-
lekcionierius, uteniškis Kazi-
mieras Preikša – jo atsiminimų 
pasiklausyti labai norėjome. 
Šventei pasibaigus, vyresnioji 

meistro dukra Milda Lašaitė, 
paklausta apie kankliavimą,  
prisiminė, kad tėvelis retsykiais 
kankliuodavo, bandė mokyti ir 
ją. Tačiau nesisekė – viena ran-
ka ten, kita irgi ten. Kankliuoti 
neišmoko ir jaunesnė jos sesė.

Viltingas epilogas

 Taip jau nutiko, kad mažasis 
meistro namelis neišliko, tačiau 
kanklių puošnumas, jų kilnus 
skambėjimas nuolat primena 
meistrą J. Lašą. Jo kanklėmis 
kankliuojama Anykščių mu-
zikos mokykloje, ten dirbanti 
kanklių mokytoja vadovau-
ja garsiausiam šalyje kanklių 
orkestrui „Pasagėlė“, pačioje 
Utenoje kanklių muziką popu-

kanklės žadino atgimimo viltį

liarina liaudies muzikos ansam-
blis „UT“, kanklėmis grojama 
ir kituose kolektyvuose.

J. Liaugaudės jubiliejiniams 
metams  parengto koncertų ci-
klo renginys vyks po mėnesio 
Utenoje, vėliau vyks koncertai 
Rokiškyje, Salose ir Kaune – 
vietose, kurios mena garsius 
tautinės kultūros skleidėjus J. 

Lašą ir P. Vinkšnelį.  
Į 2018 m. sukurtą Šimtmečio 

svėdasiškių portretų galeriją, 
dvi dešimtys jos paveikslų nuo-
lat eksponuojami Svėdasų mies-
telio bibliotekoje,  pateko abu 
minėti kultūros žiburiai. Smagu 
būtų, jei pavyktų kanklininkų 
orkestrėlį atkurti ir Svėdasuose, 
atgaivinti užgesusią tradiciją.

Koncerto Svėdasuose akimirka.                 Autoriaus nuotr.

Ramutė Paukštė su legendinėmis kanklėmis, kuriomis 
kankliavo dar jos močiutė.

Minėjimo koncerto organizatorė, ansamblio „UT“ vadovė 
Loreta Liaugaudė prie Svėdasų bibliotekoje eksponuoja-
mo meistro Juozo Lašo portreto.


