
3 psl. 8 psl.2 psl.

74-ieji leidimo metai 2022 m. vasario 15 d. antradienis

šiupinys

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 13/9603

http://www.anyksta.lt

   

Brangiai perkame mišką 
su žeme arba išsikirtimui, 

visų rūšių medieną.
Valome apleistus plotus.

Tel. (8-670) 80829.

Kas dešimtas gaus ir po dėžutę kaukių

Anykščių rajono savival-
dybės Socialinės paramos 
skyriaus vedėja Ieva Gražytė 
„Anykštą“ informavo, kad šią 
paramą gaus 2 tūkst.336 Anykš-
čių rajono gyventojai, arba kas 
dešimtas anykštėnas (praėjusių 

metų gruodį parama priklausė 2 
tūkst.710 gyventojų).

Juos pasieks paramos krep-
šelis, kurį sudarys kiaulienos 
konservai, vištienos konservai, 
ekologiškos ryžių kruopos, 
konservuoti žalieji žirneliai, 

Prieš pat vasario 16-ąją anykštėnus pasiekė žinia - šį mė-
nesį nepasituritys rajono gyventojai gaus šiais metais pir-
mąją paramą maisto produktais.

pirmos rūšies kvietiniai miltai, 
ekologiški makaronai, greito 
paruošimo avižų košė su džio-
vintais vaisiais, ekologiškas 
cukrus, konservuota šiupininė 
sriuba. Kiekvienas paramos 
gavėjas gaus ir po medicininių 
kaukių dėžutę.

Visi paramos paketai bus iš 
anksto supakuoti, asmeninių 
krepšelių atsinešti nereikės.

Parama nepasiturinčius šie-
met pasieks dar penkis kartus. 
Kartu su birželio ir gruodžio 
mėnesių maisto produktų dali-
jimais asmenys sulauks ir para-
mos higienos priemonėmis.

Maisto produktus gali gauti 
tie gyventojai, kurių viduti-
nės mėnesio pajamos vienam 
šeimos nariui neviršija 193,50 
eurų per mėnesį. Esant objek-
tyvioms priežastims, savival-
dybių administracijos nustatyta 

tvarka parama gali būti skiria-
ma, kai pajamos ir viršija nuro-
dytą sumą per mėnesį. 

Žemiau skurdo ribos ( per-
nai vasarą tai buvo 430 eur. per 
mėnesį vienam asmeniui, dabar 
dėl infliacijos ir augančių kainų 
yra kur kas didesnė) gyvena kas 
penktas Lietuvos pilietis.

Žemiau absoliučios skurdo 
ribos  (pernai vasarą buvo 257 
eur. vienam asmeniui) gyvena 
apie 140 tūkst. žmonių. 

Statistikos departamento duo-
menimis iki pandemijos 11,6 
proc. šalies gyventojų negalėjo 
sau leisti kas antrą dieną valgy-
ti mėsos ar žuvies. Kaimuose 
tokių žmonių buvo beveik 15 
proc. Trečdalis Lietuvos banko 
apklaustųjų nurodė, kad po an-
trojo karantino jų pajamos ge-
rokai sumažėjo.

-ANYKŠTA

Kaimuose be vonios ar dušo gyvena kas šeštas žmogus.

Gydytoja. Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centras 
(PSPC) pranešė, kad šį pirma-
dienį įstaigoje  darbą pradėjo 
Ieva Matulevičiūtė, naujoji šei-
mos gydytoja. Anykščių PSPC 
direktorė Sonata Steniulienė 
Anykščių rajono tarybos posė-
dyje sakė, kad kreipsis į savi-
valdybę, kad gydytojai Anykš-
čiuose būtų suteiktas butas.

Premija. Vasario 18 dieną, 
penktadienį, rašytojui Rimantui 
Povilui Vanagui Vytauto Di-
džiojo universitete bus įteikta  
Leonido Donskio premija. Pre-
mijos steigėjas - Sugiharos fon-
das „Diplomatai už gyvybę“.

Vakcinacija. Ženkliai suma-
žėjo besiskiepijančių nuo ko-
ronaviruso gyventojų skaičius. 
Praėjusią savaitę Anykščių 
rajone panaudota 90 vakcinos 
dozių. Rajone vakcinuota 80,3 
proc. gyventojų, iš jų visiškai – 
37,3 proc., iš dalies – 2,8 proc., 
pakartotinai – 40,2 proc..

Paieška. Vasario 11 dieną  
vyras (g. 1970 m.), paleistas iš 
Panevėžio apskrities VPK areš-
tinės, negrįžo į namus, esančius 
Anykščių rajone, ir dingo be ži-
nios. Paskelbta paieška. 

Apdovanojimai. Anykščių 
menų inkubatoriuje vasario 18 
d. 19:00 val. vyks aktyvaus ir pi-
lietiško jaunimo apdovanojimai. 
Renginio metu bus įteikiamos 
8 nominacijos: ,,Metų jaunimo 
grupė“, ,,Metų jaunimo iniciaty-
va“, ,,Metų sportininkas“, „Metų 
kūrybiška siela“,  ,,Metų sava-
noris“, ,,Metų protas“, ,,Metų 
jaunimo autoritetas“, ,,Metų 
jaunimo rėmėjas“. Renginį or-
ganizuoja Anykščių rajono savi-
valdybės Jaunimo reikalų taryba 
ir Anykščių jaunimo klubas.

Dr.Tomas 
Baranauskas 
tapo vienu iš 
naujos partijos 
lyderių

Beprasmiška įsakyti mylėti valdžią
Algimantas DAČIULIS, 

buvęs Anykščių rajono 
Liaudies deputatų tarybos 
Vykdomojo komiteto pirmi-
ninkas: „Ar mes nesidarome 
panašūs į Baltarusiją?“

23 tūkstančiai 
žingsnių 
Radvilų keliais
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Teleloto. Žaidimas nr. 1349 Žaidimo data: 2022-02-13 Skaičiai: 41 66 55 13 45 5 39 57 53 10 44 61 73 20 51 58 26 3 15 62 52 11 25 56 1 16 47 18 12 48 7 2 37 19 23 50 74 72 64 27 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 31 8 54 63 46 75 
42 38 29 40 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 32433.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 11.00€ 1172 Užbraukus eilutę 4.00€ 10739 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 25319 Papildomi prizai Bilietas Prizas 
024*086 500 Eurų 011*064 Barzdaskutė Braun 036*263 Barzdaskutė Braun 011*844 Barzdaskutė Braun 032*942 Barzdaskutė Braun 029*077 Barzdaskutė Braun 003*080 Barzdaskutė Braun 000*530 Barzdaskutė Braun 021*078 Barzdaskutė Braun 
036*730 Barzdaskutė Braun 033*747 Barzdaskutė Braun 00**322 Belaidės ausinės Edifier Head 02**493 Išmanioji apyrankė Xiaomi 5 014*283 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 006*065 Kavos aparatas MASTER COFFEE 014*685 Kavos aparatas 
MASTER COFFEE 020*878 Kavos aparatas MASTER COFFEE 0147450 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0147453 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0147456 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0147458 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0147460 Laiminga vieta 
prizas 131 Eur 0147462 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0147464 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0147466 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0147469 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0147471 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0147473 Laiminga vieta prizas 131 
Eur 0147477 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0147481 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0147485 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0147515 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0147521 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0147526 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0147532 
Laiminga vieta prizas 131 Eur 0147538 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0182080 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0182086 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0182092 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0182097 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0182099 Laiminga vieta 
prizas 131 Eur 0190404 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0190406 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0196222 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0197887 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0197888 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0197889 Laiminga vieta prizas 131 
Eur 0197891 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0197897 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0201919 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0201926 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0201931 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0201935 Laiminga vieta prizas 131 Eur 0201937 
Laiminga vieta prizas 131 Eur 0147447 Laiminga vieta prizas 131 Eur 018*983 Oro drėkintuvas Xiaomi Deerma 010*236 Oro drėkintuvas Xiaomi Deerma 034*497 Oro drėkintuvas Xiaomi Deerma 016*176 Pakvietimas į TV studiją 025*981 Pakvietimas 
į TV studiją 005*068 Pakvietimas į TV studiją 026*523 Plančetinis kompiuteris Lenovo 000*242 Plaukų džiovintuvas PHILIPS 030*456 Plaukų džiovintuvas PHILIPS 023*574 Plaukų džiovintuvas PHILIPS 022*636 Plaukų džiovintuvas PHILIPS 009*250 
Plaukų džiovintuvas PHILIPS 026*319 Plaukų džiovintuvas PHILIPS 022*102 Plaukų džiovintuvas PHILIPS 000*910 Plaukų džiovintuvas PHILIPS 000*074 Plaukų džiovintuvas PHILIPS 001*650 Plaukų džiovintuvas PHILIPS 0234538 Robotas siurblys 
XIAOMI MI 0031080 Robotas siurblys XIAOMI MI 0298520 Robotas siurblys XIAOMI MI 0136304 Robotas siurblys XIAOMI MI 0171172 Robotas siurblys XIAOMI MI 0147528 Robotas siurblys XIAOMI MI 0106261 Robotas siurblys XIAOMI MI 0148837 
Robotas siurblys XIAOMI MI 0320734 Robotas siurblys XIAOMI MI 0272456 Robotas siurblys XIAOMI MI 026*652 TC čekis buitinei technikai 0136507 TOYOTA C-HR Hybrid 0105697 TOYOTA COROLLA Hybrid

Aukos. Lietuvoje kaupiantis 
vakcinų nuo koronaviruso liku-
čiams, juos svarstoma aukoti, o 
ateityje įsigyti atnaujintas skie-
pų dozes, sako sveikatos apsau-
gos ministras Arūnas Dulkys. 
„Lietuva aktyviai dalyvauja ir 
ateityje dalyvaus donuojant ki-
toms šalims vakcinas“, – spau-
dos konferencijoje pirmadienį 
teigė ministras. Keli vakcinų 
gamintojai šiuo metu pritai-
ko turimas vakcinas omikron 
atmainai, mat dabartinių pre-
paratų efektyvumas prieš ją yra 
silpnesnis nei prieš anksčiau 
paplitusius viruso variantus. 
Lietuva šiuo metu yra gavusi 
6,72 mln. vakcinos dozių, iš jų 
sunaudota 4,44 mln. dozių. Ki-
toms šalims iki šiol donuota per 
1,1 mln. vakcinos dozių.

Premijos. Ministrų kabine-
tas pirmadienį skyrė Vyriausy-
bės kultūros ir meno premijas 
dvylikai menininkų. Jos skirtos 
rašytojams Gintarui Patackui, 
Undinei Radzevičiūtei, kino 
režisierei Janinai Lapinskaitei, 
choro dirigentui Povilui Gyliui, 
aktorei Aldonai Bendoriūtei-
Gadliauskienei, choreografei, 
šokio pedagogei Birutei Bane-
vičiūtei, teatro menininkei Sau-
lei Degutytei-Šiekštelienei, li-
teratūrologei Violetai Kelertas. 
Tarp laureatų taip pat yra dai-
lėtyrininkė Ramutė Rachlevi-
čiūtė, dailės istorikė Regimanta 
Stankevičienė, tautodailininkas 
Vytautas Ulevičius, grafikė Bi-
rutė Zokaitytė. Premijos skiria-
mos Lietuvos, taip pat pasaulio 
lietuvių kultūros ir meno kū-
rėjams bei veikėjams už svarų 
indėlį į kultūrą ir meną bei ypa-
tingus šios srities nuopelnus.

Skaičiuoklė. Infliacijai pasie-
kus rekordines aukštumas Lie-
tuvos bankas (LB) sukūrė skai-
čiuoklę, suteikiančią galimybę 
kiekvienam žmogui apskaičiuo-
ti asmeninę infliaciją ir palyginti 
ją su bendra šalies infliacija. E. 
skaičiuoklėje pateikta 12 pagrin-
dinių prekių ir paslaugų rūšių: 
maistas, sveikata, transportas, 
poilsis ir kitos. Lietuvoje metinė 
infliacija sausį siekė 12,4 proc., 
o mėnesio – 2,2 proc., pirma-
dienį pranešė Statistikos depar-
tamentas. Tai didžiausia metinė 
infliacija nuo 1996 metų gruo-
džio, kai ji siekė 13,1 proc. 2009 
sausį ji buvo 9,6 procento. 

-BNS

„Tele2“ pasiūlymas: olimpinės žaidynės per „Go3“ 
ir nuolaidos televizoriams

Pekine vykstant sporto gerbėjų ilgai lauktoms žiemos 
olimpinėms žaidynėms, telekomunikacijų bendrovė „Te-
le2“ parengė ypatingų pasiūlymų. Šiuo metu įsigyjant te-
levizorių kartu su „Laisvu  internetu“ galima ne tik sutau-
pyti, bet ir stebėti visas olimpinių žaidynių rungtynes. 

Daugiau apie pasiūlymus ir 
nuolaidas sužinoti galima in-
ternetinėje svetainėje https://
tele2.lt/privatiems/akcijos.

Daugiau nei 700 val. 
žiemos olimpinių žaidynių 

Per šias žiemos olimpines 
žaidynes tūkstančiai atletų 
rungiasi daugiau nei šim-
te skirtingų  sporto rungčių. 
Televizija „Go3“ suteikia ga-
limybę pamatyti ne jų dalį, 
bet visas žaidynių akimirkas. 
Tam tereikia įsigyti TV pake-
tą „Tv+Filmai+Sportas“, kuris 
yra papildytas „Discovery+“ 
turiniu. Kaip tik šiam pake-
tui dabar taikoma 20 proc. 
nuolaida. Pasirašius 24 mėn. 
sutartį, jis kainuoja tik 11,99 
Eur/mėn. (kaina be sutarties – 
14,99 Eur/mėn.).

Į šį paketą įtrauktuose 
„Eurosport“ TV kanaluose 
„ES1“ ir „ES2“ iš viso bus pa-
rodyta po maždaug 180 valan-
dų didžiausio žiemos sporto 
renginio transliacijų. Beje, jas 
žiūrėti galima ir su rusų kalbos 
įgarsinimu.

Maža to, „Tv+Filmai+Sportas“ 
pakete daugiau nei 350 
val. žaidynių galima stebė-
ti per papildomus, specialiai 
„Eurosport“ sukurtus „ES3“, 
„ES4“ ir „ES5“ kanalus. Visi 
„Eurosport“ kanalai yra rodo-
mi HD raiška ir turi savaitės 
archyvo funkciją – tai reiškia, 
kad rungtynes galėsite atsuk-
ti, žiūrėti jums patogiu metu ar 
pakartotinai.

Jei jau turite arba ketinate 
įsigyti kitokį „Go3“ paketą, ta-
čiau norite stebėti visas žaidy-
nes – pasiūlymas taip pat yra. 
Prie bet kurio pasirinkto TV 
paketo tereikia įsigyti papil-
domą „Discovery+“ turinį. Jis 
kainuoja vos 2,99 Eur/mėn. 

Dalis olimpinių žaidynių 
rungtynių yra rodomos ir per 
kanalus „TV3“, „TV6“ bei 

„TV8“. „Go3“ platformoje jie 
yra prieinami turint bet kurį TV 
paketą. Tiesa, per juos bus 
parodyta tik apie 150 valandų 
visų transliacijų. 

Žiūrėkite, kur norite ir 
kada norite

Net ir pasibaigus žiemos 
olimpinėms žaidynėms, plat-
formoje „Go3“ turėsite, ką 
žiūrėti. Čia sporto gerbėjams 
kasmet paruošiama daugiau 
nei 6000 val. įvairių varžybų 
transliacijų, o kur dar dides-
nė nei 74000 val. kino filmų ir 
serialų biblioteka. „Go3“ tele-
vizijoje taip pat rasite net 42 
tradicinius tiesioginės televi-
zijos kanalus, specialų turinį 
vaikams bei dokumentiką. 

Be to, „Go3“ televiziją galima 
žiūrėti, kur norite, kada norite 
bei savo pasirinkta kalba. Ir 
būtent tuo metu patogiausiu 
būdu: televizoriaus, telefo-
no, kompiuterio ar planšetės 
ekrane. Beje, mėgautis šia te-
levizija galite net ir neišmania-
me televizoriuje, turinčiame 
HDMI jungtį, ir įsigijus televi-
zijos priedėlį. 

Ypač patogu tai, kad visi in-
ternetinės televizijos paketai 
gali būti apmokėti bendra sąs-
kaita su kitomis operatoriaus 
paslaugomis – pavyzdžiui, 
kartu su mobiliojo ryšio ir 
„Tele2 Laisvo interneto“ įmo-
komis.

Televiziją „Go3“ galite užsi-
sakyti jums patogiausiu būdu: 
operatoriaus salone, interneti-
nėje svetainėje www.tele2.lt, 
„Mano Tele2“ savitarnoje arba 
paskambinus telefonu 117.

Televizoriai su internetu: 
pigiau ir tik su 1 Eur 
pradine įmoka

Norintiems žiemos olimpines 
žaidynes stebėti naujo televi-
zoriaus ekrane – verta su-

skubti. Šiuo metu keturiems 
„Samsung Qled“ ir „Xiaomi Mi 
Smart“ televizorių modeliams 
taikomos ypatingos nuolai-
dos. Šių televizorių kainos 
dabar prasideda vos nuo 6 
Eur/mėn., o pradinė įmoka 
siekia tik 1Eur.

Šis pasiūlymas televizo-
riams įsigyti galioja juos už-
sakant kartu su „Laisvo inter-
neto“ planu nuo 50 GB (nuo 
3,99 Eur/mėn.), sudarant 24 
mėn. paslaugų teikimo ir 36 
įrangos išsimokėjimo sutar-
tis. 

Modemo kaina į pasiūlymą 
neįskaičiuota ir prasideda nuo 
2,5 Eur/mėn. Įrangai papildo-
mai taikomas vienkartinis lai-
kmenos mokestis. Pasiūlymo 
laikas ir įrenginių kiekiai – ri-
boti.

Kartu pirkti televizorių, 
„Go3“ ir „Laisvą 
internetą“ – apsimoka

Jei žvalgotės ne tik naujo 
televizoriaus, bet ir televizi-
jos bei interneto – dabar itin 
puikus metas atsinaujinti.  
Operatorius televizoriams,  
juos įsigyjant kartu su „Laisvo 
interneto“ neribotu planu ir 
vienu iš trijų numatytų „Go3“ 
paketų, šiuo metu taiko net 
iki 45 proc. siekiančias nuo-
laidas. 

Pasiūlyme dalyvauja net 15 
skirtingų „Samsung“, „Xiaomi“ 
ir „LG“ televizorių modelių, o 
jų kainos prasideda vos nuo 
3,71 Eur/mėn. Be to, jiems 
taikoma tik 1 Eur pradinė 
įmoka.

Vienas tokių – minimalistiniu 
bei elegantišku dizainu išsi-
skiriantis ir 81 cm įstrižainės 
ekraną turintis „Xiaomi Mi 
Smart TV P1“. Pasirašius 24 
mėn. paslaugų sutartį ir su-
mokėjus minėtą 1 Eur pradinę 
įmoką, šis televizorius iš viso 
kainuos tik 134,65 Eur (kaina 
be sutarties – 249 Eur).

Svajojantiems apie dar di-
desnį televizorių – nuolaidų 
taip pat paruošta. „Samsung 
Crystal UHD“, kurio įstrižainė 
siekia net 165,1 cm, dabar 
galima įsigyti 27 proc. pigiau. 
Pasirašius 24 mėn. paslau-
gų sutartį ir sumokėjus 1 Eur 
pradinę įmoką, jis kainuos tik 
13,05 Eur/mėn. (kaina be su-
tarties – 649 Eur).

Pasiūlymas televizoriams 
galioja įsigyjant „Laisvo in-
terneto“ neribotą planą kartu 
su vienu iš televizijos „Go3“ 
paketų: „TV“, „TV + Filmai“ 
arba „TV + Filmai + Sportas“ 
(bendra kaina – nuo 25,49 
Eur/mėn.), ir pasirašant 24 
mėn. paslaugų teikimo bei 36 
mėn. įrangos išsimokėjimo 
sutartis.

Modemo kaina į pasiūlymus 
televizoriams neįskaičiuota ir 
prasideda nuo 2,5 Eur/mėn. 
Įrangai papildomai taikomas 
vienkartinis laikmenos mo-
kestis. 

Daugiau apie šiuo ir kitus 
pasiūlymus bei jų sąlygas 
sužinoti galima www.tele2.
lt, „Tele2“ salonuose arba 
paskambinus telefonu 117. 
Nuolaidų ir įrenginių laikas – 
ribotas.

Užsak. Nr. 158

Dr.Tomas Baranauskas tapo vienu iš naujos 
partijos lyderių
Šeštadienį Vilniuje vykusiame suvažiavime susijungė 

Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) bei 
Lietuvos tautininkų ir respublikonų sąjunga. 

Jungtinės partijos pirminin-
ku išrinktas Seimo narys Petras 
Gražulis, vienu iš partijos lyderių 
bus ir iš Anykščių kilęs istorikas 

dr.Tomas Baranauskas.  Jis iš-
rinktas į partijos valdybą. 

Partijos pirmininko pirmuoju 
pavaduotoju išrinktas buvęs Tau-

tininkų ir respublikonų sąjungos 
pirmininkas Sakalas Gorodeckis, 
pavaduotojais – buvęs Seimo na-
rys Naglis Puteikis ir Kristupas 
Krivickas. Politinės tarybos pir-
mininku patvirtintas buvęs Są-
jūdžio iniciatyvinės grupės narys 
Gintaras Songaila.

Dr.T.Baranauskas ir žurnalistas 
K.Krivickas yra buvę kandidatais 
į Seimą Deltuvos Šiaurinėje apy-

gardoje. Dr.T.Baranauskas var-
žėsi 2020-ųjų Seimo rinkimuo-
se ir surinko 3,29 proc. balsų, 
K.Krivickas kovojo 2017-ųjų pa-
vasarį vykusiuose naujojo Seimo 
nario rinkimuose ir tik antrajame 
ture pralaimėjo „valstiečiui“ An-
tanui Baurai.

Naujoji partija skelbia, kad ji 
vienija 7000 narių ir yra viena di-
džiausių partijų Lietuvoje.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
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įvairūs

Tvenkinių kasimas, valymas. 
Melioracijos griovių 

tvarkymas, žemės darbai. 
Kelio pagrindų, privažiavimų 

įrengimas. 
Sklypų lyginimo, kraštovaizdžio 

formavimo darbai. 
Tel. (8-698) 05251.

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.

Nuoma

2 asm. tvarkinga šeima nuo 
balandžio 8-10 mėnesių lai-
kotarpiui išsinuomotų butą 
Anykščiuose. 

Tel. (8-611) 88181.

Paslaugos

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

Tel. (8-656) 24531. 

Dengia stogus, skardina krai-
gus, kaminus ir vėjalentes. 
Valo kaminus. Montuoja lie-
tvamzdžius. 

Tel. (8-664) 21242.

Geodeziniai matavimai. Ribų 
nustatymas. Topografinės 
nuotraukos. Pastatų energinio 
naudingumo sertifikatai.

Tel. (8-609) 92144.

Darbo dienomis mikroauto-
busu veža į Suvalkus (Lenkija) 
apsipirkti. Kaina 30 Eur/asme-
niui. Mikroautobuso nuoma 
fiziniams ir juridiniams asme-
nims. Išrašo sąskaitas.

Tel. (8-603) 88700.

Montuoja gipsą, glaisto, dažo, 
tapetuoja, kloja laminatą. 

Tel. (8-658) 37897.

Beprasmiška įsakyti mylėti valdžią
Vasario 16-ąją švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, policija skelbia, kad į šven-

tinius  renginius nebus galima neštis būgnų, švilpynių ir kitų triukšmui sukelti skirtų prie-
monių. Žadama tikrinti atvykstančius automobilius ir kontroliuoti žmonių srautus. Kitaip 
tariant, šalies valdžia imasi priemonių Vasario 16-ąją reguliuoti žmonių emocijas bei grą-
žina į sovietinius laikus, kai žmonių susibūrimus akylai stebėdavo milicijos pareigūnai, 
o aukščiausi šalies pareigūnai šventines kalbas sakydavo iš balkonų, pro kuriuos liaudis, 
rankose nešina gvazdikų žiedais, pražygiuodavo net nestabtelėjusi...

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kaip jie reaguoja į nustatomas taisykles,  kurių bus pri-
valu laikytis švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

Triukšmauja 
prieš vykdomą 
ūkio politiką

Algimantas DAČIULIS, bu-
vęs Anykščių rajono Liaudies 
deputatų tarybos Vykdomojo 
komiteto pirmininkas:

Pagal Konstituciją, neturėtų 
būti apribojimų žmonėms ei-
nant į tokią šventę. Būtų labai 
negražu, jei žmonėms būtų tai-
komi kažkokie apribojimai. 

Valdžia turi suprasti, kad tam 
tikra dalis visuomenės iš tikrųjų 
yra nepatenkinta esama padėti-
mi šalyje ir taip reiškia savo 
jausmus, savo nepasitenkinimą. 
Tai yra problemiškas klausimas. 
Sudėtinga ekonominė padėtis 
šalyje, todėl žmonės šitokiais 
būdais ir išreiškia nepasitenki-
nimą. Kaip kitaip išreikš? Jie 
triukšmauja ne prieš kurį nors 
konkretų Vyriausybės asmenį, 
bet triukšmauja prieš vykdomą 
ūkio politiką. Prie to neapgal-
voti sprendimai privedė. Kro-
va Klaipėdoje, geležinkeliai be 
darbo, „Achema“ negali savo 
produkcijos išvežti, mėsa, pie-
nas, alus nebeturi rinkų. Visuo-
menė tai mato. Ne visi eina į 
aikštes ir šaukia bei pretenzijas 
reiškia Vyriausybei, bet žmonės 
mato, kad dabartinė Vyriausybė 
užsiima ne ūkio vystymu, o po-
litika, kuri yra netoliaregiška 
ir visai neapgalvota. Politines 
iniciatyvas, tokias, kokias da-
bar rodo Lietuva, turi rodyti 

galingos valstybės. O Lietuva 
turėtų prisitaikyti prie normalių 
gyvenimo sąlygų ir palaikyti 
didžiųjų valstybių iniciatyvas, 
o ne patys jas rodyti. Po to, 
kai tos iniciatyvos parodo savo 
blogąsias savybes, tada Lietuva 
jau kreipiasi į Europos Sąjungą 
ir prašo ją apginti.

Sovietiniai laikai buvo vi-
siškai kitokie, buvo visai ki-
toks požiūris į žmonių laisvę, 
galimybę reikšti nuomonę. 
Matome, kaip pas kaimynus 
baltarusius tvarkomasi su kitą 
nuomonę reiškiančiais žmonė-
mis. Ar mes nesidarome pana-
šūs į Baltarusiją? Lietuvoje el-
giamasi beveik analogiškai. 

Kai kas galvoja, kad šias prie-
mones pritaikysime, ir viskas 
nutils. Tai yra nesugebėjimas 
įvertinti tos padėties, kokia yra 
šalyje. Laikinai žmonių nepa-
sitenkinimas Vasario 16-osios 
minėjime bus nugesintas, bet 
tai nėra problemos sprendimas.

Reikia užtikrinti 
viešąją tvarką

Šarūnas GRIGONIS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys ( Tėvynės sąjunga – Lietu-
vos krikšionys demokratai):

Tai, ką matėme per Sausio 
13-ąją, ta minia baubianti, buvo 
žmonės, kurie eina ne prieš 
konkrečią valdžią ar konkrečią 
politinę partiją, bet prieš vals-
tybę. Nemanau, kad griežčiau 
kontroliuoti Vasario 16-osios 

renginių dalyvius yra pertekli-
nis dalykas. Prieš tuos žmones, 
kurie nusiteikę prieš valstybę, 
tokios priemonės, manau, yra 
proporcingas dalykas. Tiesiog 
reikia užtikrinti viešąją tvarką.

Pats Anykščiuose Vasario 
16-ąją buvau pakviestas iškelti 
valstybinę vėliavą. Jei man ke-
liant vėliavą kažkas iš minios 
imtų švilpti ar šaukti, policijos, 
aišku, nekviesčiau. Kiekvienas 
turi savo nuomonę. Tik smagu 
būtų išgirsti tvirtus argumentus, 
o ne tik girdėti, kad viskas blo-
gai.

Lygiuojamės į 
Šiaurės Korėją

Romaldas GIŽINSKAS, 
buvęs Anykščių rajono tary-
bos narys:

Mes jau gal tarybinius laikus 
pralenkėme. Einame į Šiaurės 
Korėją. Visi požymiai rodo, 
kad esame tikrai nedemokrati-
nė šalis. Ir tai mes pasiekėme, 
konservatoriams atėjus į val-
džią. Privalomas šaukimas į ka-
riuomenę būdingas nedemokra-
tinėms šalims. Kitos nuomonės 
viešas smerkimas. Tai jau buvo 
komunistiniais laikais, bet jau 
peržengta ir šita riba.

Šitie dalykai persiduoda ir 
mūsų rajono didiesiems va-
dams. Ypač konservatoriui, 
Anykščių rajono merui Sigu-
čiui Obelevičiui. „Feisbuke“ 
pareiškiau kitokią nuomonę, to-
dėl mane meras S.Obelevičius 

užblokavo. 
1964 metai, Vilnius. Prie kon-

servatorijos iš balkono ten visi 
didieji šnekėdavo. Visi eidavo-
me, mojuodavome. Prisimenu, 
būdavo tokios geltonos bačkos, 
lapkričio mėnesį šaltoka, tai 
tose bačkose būdavo ne gira, o 
arielka. Ir kas norėdavo, ten jos 
nusipirkdavo.

Dalyvauti šiose eitynėse, gar-
binant didįjį spalį arba gegužės 
1-ąją, eidavo, bet kiti rasdavo 
būdų, kaip to išvengti. Sakyda-
vo, reikia padėti tėvams, kaime 
reikia bulves sodinti.

Prisimenu tokias analogijas 
ir Anykščiuose, bet kad tikrintų 
milicija ar kitokios tarnybos – 
nebuvo tokių dalykų. Gal jie tai 
darydavo subtiliai. 

Aš labai normaliai reaguo-
čiau, jei minėjime kažkas pradė-
tų švilpti arba mušti būgną. Be 
jokio reikalo žmonės nešvilps. 
Visada buvo nepatenkintų val-
džia, bet šiandien  procentas 
žmonių, nepatenkintų valdžia, 
yra gerokai didesnis negu pa-
tenkintų. Valdžia nebesuvokia, 
ką šneka ir daro. Blaiviai mąs-
tantys žmonės, pasižymintys 
didesniu emociniu potencia-
lu, neatlaiko ir išreiškia savo 
jausmus švilpdami, mušdami 
būgnus. Nieko čia baisaus ne-
matau. Mačiau Ispanijoje Ka-
talonijos nepriklausomybės 
įvykius, tuo metu man ten teko 
būti, mačiau: Prancūzijoje, 
Marselyje, streikus. Viskas čia 
europietiška. Tik  mūsų naujoji 
nomenklatūra, konservatorinis 
elitas, gavęs pagrindus TSKP, 
pripratęs, kad danguje Dievas, 
o Lietuvoje  - jie. Ką jie pasakė, 
viskas gerai, šventa, ir kitokios 
nuomonės negali būti. Tikrai 
einame į Šiaurės Korėją.

Žmonėmis reikia 
pasitikėti

Regina PATALAUSKIENĖ, 
Anykščių rajono tarybos narė 

(Demokratų sąjunga „Vardan 
Lietuvos“):

Vasario 16-oji, Lietuvos vals-
tybės atkūrimo diena, yra visos 
tautos šventė ir negalima žmo-
nių apriboti, žmonėmis reikia 
pasitikėti. Aš prieš visokius ap-
ribojimus.

Aišku, jei žinoma ar numato-
ma, kad gali būti provokacijų, 
reiktų kažkam pasiruošti.

Nenorėčiau taip galvoti, kad 
su tais ribojimais per šventes 
grįžtame į sovietinius laikus. 
Aišku, galima tai įžvelgti, bet 
nenorėčiau galvoti, kad grįžta-
me atgal. Visi einame link de-
mokratijos.

Lietuva, būk 
laisva!

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas:

Gaila, kad tas reguliavimas 
bus nukreiptas tik į šalies pilie-
čius. Galėtų kas nors sugalvoti 
ir taisykles valdžiai... Demo-
kratines vertybes reikia diegti 
ne tik kitose šalyse - jos daug 
svarbesnės savojoje. Kaip be-
sistengtum, laisves ir kitas ver-
tybes neįmanoma sudėlioti į 
lentynėles ar taisykles,  nes kaip 
ir beprasmiška įsakyti mylėti 
valdžią. Žmonės neateis į mi-
tingą ramūs, susikaupę, juodais 
drabužiais, kaip to benorėtume. 
Kartais kirba mintis, ar netampa 
vėl aktualus aštunto dešimtme-
čio pabaigos šūkis: „Lietuva, 
būk laisva!“. Gerai prisimenu  tą 
laikmetį, kai, prieš einant į tri-
būną Gegužės 1 – ąją, Vytautas 
Pupeikis (buvęs LKP Anykščių 
raj. instruktorius, atsakingas už 
ideologinį darbą, - red. pastaba) 
įduodavo lapelį su šūkiu, kurį 
reikėdavo perskaityti. Iškovota 
laisve turi džiaugtis ne tik išrink-
tieji - ji turi koreliuoti su žmonių 
norais ir siekiais.

-ANYKŠTA
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Asmeninis skelbimas, 

jeigu jame tik vienas žodis 
ir telefono numeris, 

antradienio „Anykštoje“ 
kainuos tik 5 eurus, 

šeštadienio – 6 eurus.
Skelbimai priimami 

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

Tel. (8-381) 59458;
(8-686) 33036.

El. p.: reklama@anyksta.lt

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas 2200 egz.     Užs. Nr. 4070
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Anykščių tiltai“ remia 14 tūkst. eurų.

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46, 
mob. (8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Monika Leonavičienė.
Projektų vadovė Monika Leonavičienė, mob. (8-686) 33036.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Vyr. redaktorė

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Superkame KArvES, 
buLiuS ir TELyčiAS 

„KrEKENAvOS 
AGrOFirMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Medžio apdirbimo įmonė 
TiESiOGiAi PErKA 

MišKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

AuTOMObiLiŲ 
SuPirKiMAS.

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

Tel. (8-647) 77137.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-641) 55554.

Ūkininkas - brangiai įvairios 
būklės mišką. 

Tel. (8-694) 13180.

Butą, sodybą, namą, mišką, 
žemės ūkio ir jų bendrų savi-
ninkų visas dalis. Sutvarko pa-
veldėjimus.

Tel. (8-609) 92144.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
VASARIO 17 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime „Kaišiadorių“ paukš-
tyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis dėsliosiomis viš-
taitėmis bei kiaušinius pradėjusio-
mis dėti vištomis (kaina nuo 5 Eur). 
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais 10 vnt.-1 Eur. Spec. le-
salai. Jei vėluosime, prašome pa-
laukti. Tel. (8-632) 40215.

Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 
16:00 turgus, Ažuožeriai 16:15, 
Zaviesiškis 16:20, Kavarskas 16:30, 
Svirnai 16:40.

parduoda

višTAičiŲ PriSTATyMAS 
Į NAMuS !

Priimami užsakymai M. Steponavičiaus 
ūkio (KAIŠIADORIŲ r., Žąsliai) jaunoms  
vakcinuotoms 4 – 4,5 mėn. įvairių spalvų 
DOMINANTE veislės baltoms Leghornų 
veislės dedeklėms vištaitėms įsigyti – 
pristatome paukštyno kaina 7,50 – 8 Eur. 
PRISTATOME NEMOKAMAI. 

Tel. užsakymams: (8-612) 17831.

Nekilnojamasis turtas

Medinį namą Kęstučio gatvė-
je. 80 000 Eur. 

Tel. (8-667) 61437.

Mūrinio namo dalį J. Tumo-
Vaižganto gatvėje. 29 500 Eur. 

Tel. (8-607) 54596.

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

Automobiliai

Utilizuoja automobilius. 
Superka važiuojančius ir ne-
važiuojančius automobilius. 
Išsiveža patys. Atsiskaito vie-
toje. Išrašo sunaikinimo pažy-
mėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel. (8-656) 40439.

Kuras

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

Sausą šieną, šienainį, šiau-
dus ritiniais, nemažiau 38 vnt. 
Atveža. 

Tel. (8-698) 78024. 

siūlo darbą

Lietuvos – Vokietijos UAB „Kreisel Vilnius“ darbui gamykloje, 
esančioje DUBINGIŲ mst., Molėtų raj., skubiai ieško:

GAMybOS OPErATOriAuS (-ės)
Darbo aprašymas:
Sausųjų statybinių mišinių gamyba;
Pagamintos produkcijos sandėliavimas;
Kitų darbo funkcijų vykdymas.
reikalavimai kandidatui:
Sąžiningumas, atsakingumas, pareigingumas;
Mokėjimas dirbti autokrautuvu ir/arba traktoriumi - didelis privalumas.
bendrovė siūlo:
Visas socialines garantijas, stabilų ir laiku mokamą darbo užmokestį (nuo 650 

Eur iki 1000 Eur į rankas), priedus už gerus darbo rezultatus, visas būtinas 
darbo priemones.
Atvykstantiems iš kitų miestų kompensuoja atvykimą į darbą ir iš darbo.
visus norinčius dirbti kviečiame skambinti telefonu +370 610 04741 arba 

atvykti į gamyklą Ateities g. 10, Ciūniškių km., Dubingių sen., Molėtų raj.

uAb „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vandentiekio, 
buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) statybos darbus, ieško:

1. Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200 Eur/
mėn. į rankas;

2. brigadininkų. Atlyginimas nuo 1300 Eur/mėn. į rankas;
3. Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėji-

nis tiesimas). Atlyginimas: 1500 – 2500 Eur/mėn. į rankas.
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvy-

kimui į darbą. 
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais 

darbo dienomis: I-V: mob. tel. (8-691) 86121, info@gensera.lt

SiŪLO DArbą šEiMOS GyDyTOJui
Šeimos gydymo centras siūlo darbą šeimos gydytojui 1 etato, 

0,75 etato ar 0,5 etato darbo krūviu, darbo dienomis.
Lankstus darbo grafikas. 
Darbo užmokestis 2600-3000 Eur į rankas, apmokame kelionės išlaidas.

uAb ,,TErAGyDA‘‘. Tel./faks. (8-340) 64778, mob. (8-611) 30642.
El.p. ukmerge@teragyda.lt  www.teragyda.lt

Įmonei reikalingas vairuoto-
jas, turintis E kategoriją ir 95 
kodą. Darbas tik Lietuvoje. 

Tel. (8-686) 30422.

Ieškomi virėjai Leliūnuose, 
Anykščių r. Darbas 5 darbo 
dienas per savaitę, savaitga-
liai laisvi. Darbo užmokestis 
nuo 950 Eur. 

Daugiau informacijos telefo-
nu (8-616) 33505.

Skerdyklai Panevėžio r. 
(Vaivaduose) reikalingi skerdi-
kai. Atlyginimas 1650 Eur (ne-
atskaičius mokesčių). 

Tel.: (8-656) 91913, 
(8-656) 91915.
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anekdotas

oras

-1

+5

mėnulis
vasario 15- 18 d.d. - pilnatis.

Julijona, Julijonas, Tautvydė.

Aleksas, Vaišvilas, Viltė, 
Donatas, Donata.

Bernadeta, Simeonas, 
Lengvenis, Gendrė, Simas.

Faustinas, Jordanas, 
Zygfridas, Girdenis, Girdenė, 
Jovita, Jurgina, Jurgita, Vytis.

šiandien

vasario 16 d.

vardadieniai

vasario 17 d. 

vasario 18 d. 

Žvejys pagavo auksinę žu-
velę.

Žuvelė sako:
- Aš galiu išpildyti tavo 3 no-

rus, bet tai, ką pasakysi, bus tris 
kartus daugiau tavo priešui.

Žvejys:
- Noriu turėti daug pinigų, 

daug vilų ir mini infarktą.

***
Anglija. Pradinė mokykla. 

Geografijos pamoka. Mokyto-
ja klausinėja:

- Na, vaikučiai, ar galėtumė-
te pasakyti, kur yra Afrika?

Ranką pakelia Džonas:
- Manau, kad kažkur Londo-

ne...
Mokytoja nesupranta. Džo-

nas paaiškina:
- Na, mano tėčio bendradar-

bis yra afrikietis. Tai jis į darbą 
dviračiu atvažiuoja.

23 tūkstančiai žingsnių 
Radvilų keliais Raimondas GuoBIS

Vasario 12 dieną surengtas istorinis žygis „Tėvynės gynė-
jų, LDK kunigaikščių Radvilų kelias“. Mūsų žygis sutapo 
su susidomėjimo Radvilomis Utenos apskrityje banga bei 
Svėdasų bažnyčios pirmojo paminėjimo istoriniuose šalti-
niuose 500 šimtų metų sukakties jubiliejiniais metais. Mat 
pirmosios bažnyčios statytojai ir rėmėjai buvo Svėdasų 
dvarą valdžiusi Radvilų giminė, kurios valda daugelį metų 
buvo ir Vyžuonų dvaras. 

Valandėlė Vytautui 
Didžiajam

Logistika kelionės labai pato-
gi: pasinaudojome maršrutiniu 
autobusu Biržai - Vilnius, į kurį 
įsėdę Svėdasuose patogiai nu-
keliavome iki Vyžuonų. Sparčiu 
žingsniu iki Kartuvių kalno, kur 
prisiminėme senovės istoriją ir 
pagerbėme Lietuvos kunigaikš-
tį Vytautą Didįjį. Gėrėjomės 
strėlės antgalio formos trišoniu 
paminklu kunigaikščiui Vytau-
tui, prisiminėme jo statybos 
istoriją, tris narsius paauglius, 
kurie 1930 jubiliejinius Vytauto 
Didžiojo metus pažymėjo, savo 
lėšomis pastatę paminklą. Didį 
darbą atliko Stasys Gučius, 
Pranas Zabulionis ir Kostas Sa-
ladžius.

Tolesniame kelyje - Radvi-
lų dvarvietės laukas, senasis 
dvaras, kuriame kadaise šei-
mininkavo ponai Meištavičiai, 
o tarpukariu tvarkėsi net keli 

savininkai, tarp kurių ir versli-
ninko gyslelę turėjęs Vyžuonų 
klebonas Aleksandras Mileika. 
Milžiniški klojimai, svirnas ir 
kiti mūrai šalia tvenkinio, rau-
donų plytų spirito varyklos rū-
mas. Čia spiritas tiesiog upeliu 
tekėjo, čia vykusį jau pokariu 
gyvenimą romane „Priešauš-
rio vieškeliai“ vaizdžiai aprašė 
Bronius Radzevičius.

Utenietiškos – vyžuonietiš-
kos komandos vadas Valdas 
Juodka, užaugęs padvaryje, 
vaizdžiai supažindino su jo lai-
kais čia vykusiu gyvenimu.

Radvilų miesto širdyje

Dar vienas sustojimas - prie 
senosios mokyklos bei 1939 
m. statyto, deja, sovietų sunai-
kinto, o atgimus valstybei at-
naujinto paminklo Lietuvos gy-
nėjams, šauliams, patriotams. 
Smagiai leidžiamės į miestelio 
centrą, Dusynos ir Vyžuonos 

upelių slėnį. Ant aukšto kal-
no baltu bokštu švyti Vyžuo-
nų Šv. Jurgio bažnyčia. Prie 
jos pasitinka Vyžuonų mote-
rys – seniūnė Jolita Bučelienė 
bei bendruomenės pirmininkė 
Renata Davniukienė, kartu su 
jomis pasirodo ir uteniškis Sei-
mo narys Edmundas Pupinis su 
palyda. Pasigėrime šventove, 
kurios pradžių pradžia – 1406 
metai, dar kunigaikščio Vytauto 
Didžiojo laikai. Prisimename, 
kad jos rūsiuose kadaise buvo 
palaidoti kunigaikščiai Radvi-
los. Iš Vyžuonų puošnūs karstai 
su kunigaikščių palaikais išvež-
ti į Kėdainius ir dabar saugomi 
to miesto reformatų bažnyčios 
rūsiuose. Iš žalios kaip žuvis 
viršeliais knygos „Vyžuonos: 
žalsvųjų saulėlydžių krašte“ 
paskaitytas didžiojo etmono 
Kristupo Radvilos, mirusio 
Svėdasuose, laidotuvių 1640 
m. rugsėjo 19 d. aprašas. Jį į 
Vyžuonas lydėjo bene tūkstan-
čio įvairių karių ir kitokių ponų 
palyda, Vyžuonų bažnyčios sie-
nos bei grindys buvo išklotos 
juodu bei raudonu aksomu...

Arnotinėje - klebonijos svir-
nuose apžiūrime bažnytinio pa-
veldo bei dailės parodas ir Kapų 
- poeto Antano Masionio gatve 
- iki kapinių šilo, pagerbiame 
čia palaidotus partizanus.

Šilais pušynais...

Žengiame legendiniu Vyžuo-
nų šilu, persikeliame per nedi-
delį upelį, pralenkiame kairiau 
stūksantį statų šlaitą, ant kurio 
kadaise pasalą surengę partiza-
nai nukovė kelis arkliu į mies-
telį važiavusius skrebus. Pražy-
giavę platų ir erdvų Plynabalos 
slėnį, nedidelį šilelį, pasiekiame 
Kunigiškių tiltą ir atsiduriame 
dešiniajame Šventosios krante. 
Vis dar Vyžuonų parapija, bet 
jau Anykščių rajonas.

Tolumoje boluoja senoji ma-
lūnininko Vilūno troba, dešinėje 
- Samo - Gražio sodyba, aptva-
ruose ganosi elniai. Žengiame 
tilteliu per Nasvės upelaitę į 
Vilkabrukius. Kukliu paminklė-
liu pažymėta 1945 m. žuvusių 
Lietuvos partizanų auka, o pa-
siekę didžiąją kryžkelę sukame 
į kairę ir - istorinė Vilkabrukių 
ulyčia, toliau - Žalioji.

Tai pats atokiausias Šalti-
nių kaimo pakraštėlis, ryman-
tis prie vieškelio ir tilto per 
Šventąją, kuriame ir įsikūrė į 
administracinį bei ūkinį centrą 
išaugti galėjusi Žalioji. Susto-
jus prie 1928 m. pastatyto balto 
mūro koplytstulpio, paminklo 
Lietuvos nepriklausomybės de-
šimtmečiui, prisimename pasa-

kojimus apie sumanų ūkininką 
Juozapą Rimkų, kuris malūną 
iš dalininkų atpirko, išugdė tris 
sūnus : Jurgį išmokslino miš-
kininku, Kazimierą - inžinie-
riumi, o eiguliu tarnavusiam ir 
namuose pasilikusiam Juozapui 
pavedė tvarkyti ūkį. Pats betono 
darbais susidomėjo, giminaitis, 
rašytojas kan. Juozas Tumas - 
Vaižgantas, senį Rimkų magu 
vadino. Tad konstravo beto-
nines tvoras – aptvėrė sodybą 
ir Šaltinių kapelius, kuriuose 
sumūrijo ir koplyčią su laido-
jimo kriptomis rūsiuose.  Pats 
statytojas,  ištremtas 1948 m. 
į Sibirą, ten ir mirė,  pasilikęs 
amžiams tolimame svetimame 
krašte.

Aplankėme Šaltinių kapinai-
tes, iš pakelės šaltinio atsigėrė-
me vandens. Per šilu vingiuo-
jantį Narunčio upelį įžengėme 
į Butėnų kaimą. Stabtelėjome 
prie Augustino Žvirblio sody-
bvietės, istorinio suolelio, pa-
minklinio akmens Butėnų 350 
metų jubiliejui, o Janulio pira-
midėje tikėjomės stebuklo. Toje 
citadelėje ir surengėme žygio 
štabo posėdį, užpildome žygio 
lapą, kuriame surašėme ir visų 
dalyvių pavardes bei vardus. 
Visi jie skambūs: Algimantas, 
Sigita, Irena, Agnė, Valdas, Ma-
rius, Vytautas, Paulina, Vytau-
tas, Saimonas, Nojus, Modestas 
ir Raimondas. Trylika žygeivių, 
kurių dauguma Lietuvos šaulių 
sąjungos Utenos Prano Sala-
džiaus 9 – osios rinktinės Žalčio 
kuopos šauliai, vadovaujami V. 
Juodkos. Vyresni ir visai jauni 
vyrukai bei vienintelė mergina, 
jaunųjų šaulių būrio vadė Pauli-
na Juodvalkytė.  

Peržengę Vasintos upelaitę, 
įžengėme į Sausalaukę, o jos 
lygius laukus perėję pasiekė-
me Alaušo ežero pakrantę ir 
Svėdasų miestelį, kur netoli 
kapinaičių stūksančioje kalvo-
je nelyginant kokia pilis buvęs 
gerai įtvirtintas kunigaikščių 
Radvilų dvaras. Taip sparčiu 
žingsniu (kareiviškas žingsnis 
veik metrinis) 23 kilometrus 
įveikę pagerbėme kunigaikš-
čius Radvilas ir atvėrėme jų 
garbei pavadintą istorinį kelią, 
dar vieną tautinės – patriotinės 
piligrimystės maršrutą.

Visi keliai veda per Butėnus. Centre žengia Valdas Juodka. 

Prie žymens 1945 m. žu-
vusiems partizanams. Žy-
giu besidžiaugianti jaunoji 
šaulė Paulina Juodvalkytė.

Autoriaus nuotr. 


