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Brangiai perkame mišką 
su žeme arba išsikirtimui, 

visų rūšių medieną.
Valome apleistus plotus.

Tel. (8-670) 80829.

Dalyje Lietuvos savivaldybių keleiviai vietiniais autobu-
sais gali važiuoti nemokamai po visą rajoną.

BNS (Egidijaus JaNkauSko) asociatyvinė nuotr.

Autobusų keleivius Anykščiuose siūloma 
vežti nemokamai Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono tarybai pateiktas sprendimo projektas, 
kuriuo siūloma visus keleivius Anykščių mieste reguliariojo 
susisiekimo autobusų maršrutais, vykdomais UAB „Trans-
porto centras“, vežti nemokamai.

Kavarske siautėja padegėjas Vidmantas ŠMIGELSkaS
vidmantas.s@anyksta.lt

Per dvi dienas Kavarske kilo trys gaisrai.

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį sudegė Kavarske, Sava-
norių gatvėje, esantis negyvenamas namas.

linos DAPkienĖs nuotr.

Šio sprendimo projekto inici-
atorius – Anykščių rajono mero 
pavaduotojas, socialdemokra-
tas Dainius Žiogelis. Jis tikisi, 
kad nemokamas keleivių veži-
mas skatins gyventojus rinktis 
viešojo transporto paslaugas 
Anykščių mieste.

Per metus nemokamas kelei-
vių vežimas Anykščių mieste 
savivaldybės biudžetui kainuo-
tų 1 tūkst. Eur.

Šiuo metu Anykščių mies-
te vykdomas vienas keleivių 
vežimo maršrutas iš Anykščių 
autobusų stoties į Anykščių li-
goninę. Nuo balandžio 15 iki 
lapkričio 3 dienos pradeda-
mas vykdyti antrasis keleivių 
vežimo maršrutas iš autobusų 
stoties  į Anykščių miesto ka-
pines.

Kavarskas – 
Lietuvos mažoji 
kultūros sostinė 
2022

Kavarske pastarosiomis naktimis kilo trys gaisrai:  vasario 18-osios naktį sudegė sandeliukas, vasario 20-osios naktį 
degė negyvenamas namas Savanorių gatvėje ir sodo namelis J.Biliūno gatvėje. 

Įtariama, kad pastatai buvo padegti. Apie abu vasario 20-osios gaisrus pranešimai gauti tuo pačiu  metu - 1 val. 29 min..  
Vasario 18 -osios pranešimas apie gaisrą registruotas 4 val. 45 min..

Anykščių priešgaisrinės gel-
bėjimo tarybos viršininkas 
Saulius Slavinskas „Anykštai“ 
sakė, jog trys gaisrai, kilę tame 
pačiame miestelyje, sufleruo-

ja padegimo versiją. Juolab  
kad pastatai negyvenami - nuo 
krosnies ar elektros instaliaci-
jos jie negalėjo 
užsidegti. 

Artėja savivaldos rinkimai – visi 
nori būti geri ir dosnūs...

Alvydas JANICKAS, 
anykštėnas:

„Yra toks įtarimas, kad 
Anykščių rajono valdžia 
šiuo sprendimu nori „užsi-
dėti pliusiu-
ką“.“ 

Tarifas. Valstybinė energeti-
kos reguliavimo taryba suderi-
no UAB „Anykščių vandenys“ 
geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugų kai-
nas. Už paslaugas butuose atsi-
skaitantys mokės 3,75 Eur/m3 
be PVM. 

Terapija. Svėdasų senelių 
globos namų filialo gyvento-
jams pradėta taikyti pasakų te-
rapija, skelbia Anykščių sociali-
nės globos namai. „Į žaismingus 
užsiėmimus senelius kvietė ir 
pasakas jiems skaitė  Stebuklin-
goji burtininkė. Pasakų dėka 
seneliai patyrė įvairių nuotykių 
ir įspūdžių“, - rašoma įstaigos 
pranešime.

Remontas. Anykščių rajono 
savivaldybė kapitališkai ruo-
šiasi suremontuoti Tilto gatvę 
bei privažiuojamąją gatvę nuo 
Tilto gatvės iki Šventosios upės 
užtvankos. Remontuojant gatvę 
žadama  pakloti asfalto bei spal-
votųjų trinkelių dangas.Taip pat 
šioje vietoje numatyta įrengti 
dviračių takus, gatvių apšvieti-
mą.

Pareigos. Anykščių rajono ta-
rybos narys, konservatorius Ša-
rūnas Grigonis išrinktas Vilniaus 
jaunimo organizacijų sąjungos 
„Apskritas stalas“ pirmininku.

Konsultacijos. Anykščių ra-
jono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras pasirašė sutartį 
su Renata Šereliene dėl priklau-
somybių konsultacijų paslaugų. 
Už  paslaugas, suteiktas nuo šių 
metų sausio 4 iki birželio 30 
dienos, R.Šerelienei bus sumo-
kėti 8 tūkst.925 Eur. Paslaugos 
gavėjai – rizikingai ir žalingai 
alkoholį vartojantys asmenys ar 
jų šeimos nariai.

Atnaujinama 
elektroninės 
„Anykštos“ 
prenumerata
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temidės svarstyklės
Paieška. Vasario 17 dieną  

apie 15.00 val. Svėdasų seniū-
nijos  Kuprių kaime iš namų 
išėjo vyras (g. 1992 m.) ir iki 
šiol negrįžo. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Mirtis. Vasario 19 dieną  
apie 12.30 val. Skiemonių 

seniūnijos  Pašilių kaime, na-
muose, rastas moters (g. 1944 
m.) kūnas be išoriškai matomų 
smurto žymių. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas mirties priežas-
čiai nustatyti.

Netektis. Vasario 20 dieną  
apie 20.30 val. gydymo įstai-
goje mirė moteris (g. 1955 m.), 
gyvenusi Anykščiuose, Staty-

bininkų g.. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

Gaisras. Vasario 19 dieną 
Kavarsko seniūnijos Šerių 
kaime, Gėlių g., gaisras kilo 
daugiabučiame gyvenama-
jame name. Atvykus ugnia-
gesiams,  pirmojo aukšto an-
trame bute buvo uždūminta, 

kambaryje degė apie 0,5 m² 
grindų plotas ir sofa-lova. 
Gaisro metu  apdegė apie 4 
m² grindų dangos ir sofa-lo-
va,  buvo išardyta apie 6 m² 
grindų dangos.  Gaisras kilo 
nuo rūsyje smilkusių elektros 
laidų ir pasiekė pirmo aukšto 
grindis, o nuo grindų užsidegė 
ir sofa-lova. Įvykis tiriamas.

Apsėmė rūsį – kur kreiptis? Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Sparčiai šylant orams ir tirpstant sniegui, šią savaitę da-
lies Debeikių seniūnijos Leliūnų kaimo gyventojų namų rū-
sių skendėjo vandenyje. 

Panašių avarijų gyventojai galėtų išvengti, jei vandens 
perpildytais šuliniais, į kuriuos renkasi vanduo, operaty-
viai pasirūpintų atsakingos tarnybos, tačiau paaiškėjo, kad 
Anykščių rajono savivaldybė net nežino, kam rajono kai-
muose priklauso tokie šuliniai ir kas gyventojams tokiais 
kritiniais atvejais turėtų pagelbėti.

Su vandens apsemtu rūsiu 
teko susidurti ir šių eilučių au-
toriui. Kuomet vandens lygis 
gyvenamojo namo rūsyje jau 
ėmė siekti durų rankenas, pa-
galbos kreipiausi į Debeikių 
seniūnijos seniūną Alvydą Si-
monavičių. Šis gan operatyviai 
atsiuntė du UAB „Anykščių 
vandenys“ darbuotojus, kurie iš 
šalia gatvės esančio šulinio pa-
bandė pumpuoti vandenį. Deja, 
bet maždaug pusvalandį trukęs 
darbas rezultatų nedavė. Prisi-
minęs, kad prieš keletą  metų, 
taip pat apsėmus gyventojų rū-
sius, vandenį iš gatvės šulinio 
pumpavo Debeikių seniūnijos 

atsiųstas ugniagesių automo-
bilis, paskambinau Anykščių 
rajono ugniagesių tarnybos vir-
šininkui Valdui Tereškevičiui. 
Šis sakė, kad vandens semia-
miems gyventojams pagelbėtų 
tik tokiu atveju, jei jų tai daryti 
paprašytų seniūnai.

„Šiaip mes tokių darbų ne-
atliekame, bet, jei labai reikia 
pagalbos, padedame, ką darysi. 
Jeigu iš šulinių pumpuotume 
vandenį, nukentėtų kiti gyven-
tojai – juk gali kažkur kilti gais-
ras, savaitgalį žadamas stiprus 
vėjas, todėl ruošiamės šalinti 
nuvirtusius medžius“, - dėstė 
V.Tereškevičius.

„Anykšta“ teiravosi Anykščių 
rajono mero pavaduotojo Dai-
niaus Žiogelio, kam priklau-
so  Anykščių rajono kaimuose 
tvarkyti lietaus kanalizacijos 
gedimus.

„Jeigu kalbama apie lietaus 
kanalizacijos surinktuvus, tai 
UAB „Anykščių vandenys“ yra 
atsakinga už juos mieste, kiek 
jų bendrovei perduota. O toliau 
gali būti ir bešeimininkiai, ne-
aišku, kieno. Pavyzdžiui, keli-
ninkai miesteliuose, tokiuose 
kaip Andrioniškis, Debeikiai, 
taip sugebėjo inventorizuoti ga-
tves, kad lietaus kanalizacijos 
surinktuvus paliko bešeiminin-
kius. Jeigu  ten vanduo kyla per 
šulinius, kuriuose išvedžiotas 
vandentiekis, tai nieko bendro 
nėra tarp kanalizacijos ir lietaus 
surinkimo kanalizacijos. Čia 
vanduo kyla dėl to, kad vandens 
kiekis ketvirtadienį buvo nepro-
tingas“, - dėstė D.Žiogelis.

Pradėjus semti gyvenamųjų 
namų rūsius, Anykščių rajono 
meras D.Žiogelis gyventojams 

patarė pirmiausia kreiptis į se-
niūną.

„Seniūnas tikrai atrinks, kur 
ten bėda. Užsikiša pralaidos ir 
paskandina kiemus. Tuomet vis 
tiek atvažiuoja kažkokios insti-
tucijos, tarnybos ir kažką pada-
ro – pravalo, prakasa“, - aiškino 
vicemeras.

D.Žiogelis kalbėjo, kad 
„anksčiau ar vėliau“ tokios pro-
blemos dėl gyventojų semiamų 
rūsių yra išsprendžiamos.

„Debeikius išmelioravome, 
investavome 100 tūkst. Eur, bet 
kaimas nebeskęsta. Raguvėlė 
skęsta – vėl melioracijas da-
rysime. Piktagalyje tvarkėme. 
Yra dalykų, kuriuos galima su-
tvarkyti. Kitą kartą gal pakanka 
tik pakeisti kokį vamzdį“, - kal-
bėjo D.Žiogelis.

Dėl semiamų gyvenamųjų 
namų rūsių gyventojai patiria 
nemaža nuostolių, nes juose 
dažnai būna įrengti šildymo 
katilai, sandėliuojamos mal-
kos, laikomi namų apyvokos 
daiktai.

Šimonių girios bendruomenė nerimauja dėl saugomų 
miškų kirtimų
Šimonių girios bendruomenė nerimauja dėl planuojamų 

miško kirtimų Utenos apskrityje. Vasarį bendruomenė krei-
pėsi į visuomenę ir už aplinkosaugą atsakingas institucijas, 
kad šios padėtų stabdyti Utenos apskrities miškų tvarkymo 
schemos tvirtinimą. 

„Šimonių girios bendruome-
nės nariai buvo šokiruoti, kai 
išvydo Aplinkos ministerijos 
ir Valstybinės miškų urėdijos 
parengtoje Utenos apskrities 
miškų schemoje siūlomus dras-
tiškus sprendinius“, – rašoma 
pranešime.

„Pavyzdžiui, kurortiniame 
Anykščių rajone ketinama ma-
žinti saugomų miškų plotus ir 
didinti medienos gavybai skir-
tus plotus“, – tvirtinama jame.

Pasak bendruomenės, sche-
moje numatoma, kad Anykščių 
rajone šį dešimtmetį kirtimai iš-
augs 20 proc., o tai prieštarauja 
Vyriausybės programos įsipa-
reigojimams realiai apsaugoti 
saugomas teritorijas.

Aplinkos ministerijos Miškų 
politikos grupės vadovas Ne-
rijus Kupstaitis sako, kad Ute-
nos apskrities miškų tvarkymo 
schema rengiama „griežtai va-
dovaujantis teisės aktų reikala-

vimais“.
Jo teigimu, Utenos apskrityje 

miškų plotas bendrai padidėjo 
14,1 tūkst. ha ir didžioji šio pa-
didėjimo dalis yra už saugomų 
teritorijų ribų.

Tai, pasak specialisto, ati-
tinkamai lėmė, kad labiausiai 
– 13,8 tūkst. ha – padidėjo IV 
miškų grupės (ūkinių) miškų 
plotas.

Jo duomenimis, I grupės (re-
zervatinių) miškų padaugėjo 
12,8 ha, IIB miškų grupės (re-
kreacinių) miškų – 381,3 ha, III 
miškų grupės (apsauginių) miš-
kų – 2 tūkst. ha.

Vis dėlto 2,1 tūkst. ha suma-
žėjo IIA miškų grupės (ekosis-

temų apsaugos) miškų plotas.
„Tai lėmė pakeisti apsaugos 

zonų nustatymo normatyvai, 
patikslėję reljefo matavimai, 
taip pat  2015 metais pakeis-
tos Miškų įstatymo nuostatos, 
pagal kurias IIA miškų grupei 
priskiriami tik konkretūs draus-
tiniai ir priešeroziniai miškai“, 
– teigė Aplinkos ministerijos 
atstovas.

Anot jo, dėl minėto įstatymo 
pakeitimo nebeliko 1,7 tūkst. 
ha IIA miškų grupės saugomų 
gamtinio kraštovaizdžio objek-
tų, buveinių ir gamtos išteklių 
sklypų miškų.

Parengta pagal Bns prane-
šimą

Atnaujinama elektroninės „Anykštos“ prenumerata
Nuo šiol vėl galima užsisakyti ir elektroninės „Anykštos“ 

prenumeratą. Užsisakę elektroninę „Anykštą“ - analogiško 
turinio laikraštį, kaip ir popierinė „Anykšta“,  -  gaus jo 
išleidimo dieną. Skirtumas tik toks, jog jis įkris ne į laikraš-
čių dėžutę, o į elektroninį paštą  pdf  formatu. 

Primename, kad popierinį 
laikraštį „Anykšta“ nuo šiol 
galima užsiprenumeruoti vi-
soje šalyje. Viliamės, jog ši 

informacija yra gera žinia bu-
vusiems anykštėnams. Dabar 
nesvarbu, ar Jūs gyvenate Birš-
tone, ar Gargžduose, „Anykš-

ta“ gali būti pristatyta į pašto 
dėžutes jos išleidimo dienomis 
- antradieniais ir šeštadieniais 
- kaip ir Anykščių rajono gy-
ventojams. „Anykštos“ prenu-
meratos kaina nuo gyvenamo-
sios vietos nepriklauso.

Primename, kad visoje 
Lietuvoje taip pat prenume-
ruojamas ir mūsų redakcijos 

leidžiamas žurnalas „Aukš-
taitiškas formatas“. Taip pat 
galima užsisakyti šio žurnalo 
elektroninį variantą.

Laikraštį „Anykšta“ galite 
užsakyti  https://www.anyks-
ta.lt/prenumerata  arba el. paš-
tu anykšta@anyksta.lt, taip 
pat telefonu (8-686) 33036. 

-aNYkŠTa

Technika. Lietuvai priside-
dant prie tarptautinių karinių 
pratybų, taip pat atvykstant 
NATO priešakinių pajėgų ba-
taliono pastiprinimui, vasario 
pabaigoje – kovo pradžioje 
numatomas intensyvus kari-
nės technikos judėjimas šalies 
keliuose, pirmadienį įspėjo 
Lietuvos kariuomenė. Pasak 
jos, karinė technika šalies ke-
liuose bus labiau matoma nuo 
šio pirmadienio iki kovo 8 die-
nos, Baltijos šalyse ir Lenkijo-
je vykstant pratyboms „Kardo 
kirtis“. Lietuvoje vyksta šių 
pratybų komponentai „Stiprus 
Grifonas“ ir prieštankinių pa-
dalinių pratybos „Medžioto-
jas“. Taip pat šiomis dienomis 
per Lietuvą į Estiją vyks Estijos 
NATO priešakinių pajėgų bata-
liono pastiprinimas.

Programėlė. Internetinėje 
parduotuvėje „Apple App Sto-
re“ sekmadienį pradėta platinti 
buvusio JAV prezidento Donal-
do Trumpo naujoji socialinių 
tinklų programėlė, tikintis, kad 
iki kovo pabaigos ji veiks „visu 
pajėgumu“. Naujoji progra-
mėlė turėtų palaikyti buvusio 
prezidento populiarumą socia-
liniuose tinkluose praėjus dau-
giau nei metams po to, kai kitos 
didžiosios platformos uždarė 
jo paskyras. „Šią savaitę mes 
pradedame prisistatymą žmo-
nėms parduotuvėje „Apple App 
Store“, – nurodė naująją pro-
gramėlę „Truth Social“ (angl. 
truth - tiesa) valdančios įmonės 
„Trump Media & Technology 
Group“ (TMTG) generalinis 
direktorius Devinas Nunesas.

Darbas. Valstybės saugumo 
departamento (VSD) direkto-
riaus pavaduotojo pareigas iki 
šiol ėjęs Kęstutis Budrys prade-
da darbą Prezidentūroje. Anks-
tesnį prezidento Gitano Nau-
sėdos patarėją Darių Kuliešių 
keičiantis K. Budrys pirmadienį 
šalies vadovo dekretu atleistas iš 
VSD direktoriaus pavaduotojų. 
Naujas pareigas Prezidentūro-
je K. Budrys pradeda eiti nuo 
antradienio, BNS informavo 
prezidento patarėjas Ridas Ja-
siulionis. Prezidento patarėjas 
nacionaliniam saugumui D. Ku-
liešius iš pareigų pasitraukė va-
sario pradžioje, baigiantis mak-
simaliam galimo buvimo vidaus 
reikalų rezerve terminui. Į parei-
gas Prezidentūroje jis buvo de-
leguotas pagal Vidaus tarnybos 
statutą. Naujasis patarėjas K. 
Budrys karjerą žvalgybos tarny-
boje pradėjo 2002 metais, nuo 
2015 metų dirba VSD direkto-
riaus pavaduotoju, Vilniaus uni-
versiteto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų institute jis yra 
įgijęs politikos mokslų magistro 
laipsnį. 

-BNS
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komentarai

Autobusų keleivius Anykščiuose siūloma vežti nemokamai
(Atkelta iš 1 psl.)

UAB „Transporto centras“ 
transporto vadovas Anykš-
čių rajone Virginijus Sereikis 
sakė, kad per dieną Anykščių 
mieste vietos autobusai apsuka 
penkis ratus. Jis sakė, kad jei 
dėl Anykščių mieste vežamų 
keleivių patiriamų išlaidų ne-
kompensuotų Anykščių rajono 
savivaldybė, tokios paslaugos 
teikti neapsimokėtų.

„Anykščiai yra mažas mies-
tas, žmonių nėra daug. Dabar 
važiuoti autobusu mieste kai-
nuoja 30 centų, tačiau dabar-
tinėmis kuro kainomis kelei-
vius reikėtų vežti tris ar keturis 
kartus brangiau. Be to, reikia 

nepamiršti, kad autobusais 
dažniausiai keliauja pensinin-
kai, kuriems bilietai parduo-
dami su lengvata“, - kalbėjo 
V.Sereikis.

Europos ir pasaulio miestuo-
se labai populiaru po miestus 
pasižvalgyti keliaujant autobu-
sais. Galbūt Anykščių mieste 
autobusais ims dažniau važi-
nėti ne tik pensininkai, bet ir 
turistai?

„Turistai į Anykščius atvyks-
ta nuosavais automobiliais. 
Nemanau, kad jie persės į ne-
mokamus miesto autobusus“, - 
svarstė V.Sereikis.

Nemažai Lietuvos savivaldy-
bių suteikia galimybę vietiniais 
autobusais žmonėms keliauti 

po visą rajoną. UAB „Trans-
porto centras“ transporto vado-
vas Anykščių rajone V.Sereikis 
sakė, kad apie nemokamus au-
tobusus visame rajone galėtų 
pagalvoti ir Anykščių rajono 
savivaldybė.

„Pagrindiniai keleiviai už-
miesčio autobusuose – mokiniai 
arba vyresnio amžiaus žmonės, 
kurie perka bilietus su nuolaida. 
Pajamų iš keleivių, kurie moka 
visą bilieto kainą, surenkame 
labai nedaug. O autobusų vai-
ruotojai tik apkraunami papil-
domu darbu skaičiuoti centus. 
Ir kiek visokių ataskaitų dar 
po to reikia rengti. Savivaldy-
bė dabar praktiškai visą trans-
portą vietos autobusais remia. 

Manau, kad ateitis tokia, jog 
Lietuvoje daugės nemokamai 
keleivius vežančių autobusų“, - 
kalbėjo V.Sereikis.

Dalis portalo anyksta.lt 
skaitytojų teigia, kad Anykš-
čių rajono mero pavaduotojo 
D.Žiogelio pasiūlymas nemo-
kamai autobusais vežti tik iš-
imtinai Anykščių mieste, o ne 
Anykščių rajone juos nuvylė.

„Rajkia ne tik Anykščių mies-
ti, bet ir visam rajoni nemoka-
mai vežiot keleivius, kaip kitur 
daroma. Je kolgi lengvatas tik 
mesčionim norima padaryt, je 
ko gi prastesni žmones iš kai-
ma vetovių? Ašen tadu kožnu 
dienu važiuoč pasvažinet na 
Svedasu ligi Anykščiu, a gal ir 

da taliau“, - pastebėjo „Svedasų 
Jadze“.

„Dar vienas faktas, kad 
mero pavaduotojui svarbūs tik 
Anykščių miesto gyventojai, o 
rajono kaimų, miestelių gyven-
tojai lieka už borto“, - jai antri-
no ir Birutė.

Kiti skaitytojai įžvelgia, kad 
nemokami autobusai gyvento-
jams galimai susiję ir su kitais 
metais vyksiančiais savivaldos 
rinkimais.

„Artėja rinkimai - D. Žiogelis 
siūlo mažinti kainas, kaip ir pri-
dera… Socialdemokratai, turė-
dami reikšmingą įtaką Anykš-
čių valdžioje, nieko žmonėms 
nepadarė“, - buvo įsitikinęs „Jis 
toks“.

Artėja savivaldos rinkimai – visi nori būti geri ir dosnūs...
Šį trečiadienį posėdžiausianti Anykščių rajono taryba 

priims sprendimą dėl nemokamo keleivių vežimo Anykščių 
mieste reguliariojo susisiekimo autobusų maršrutais. 

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kaip jie vertina Anykščių 
rajono mero pavaduotojo Dainiaus Žiogelio pasiūlymą dėl 
nemokamo keleivių vežimo autobusais.

Jokio skirtumo

Zenonas BALAIŠIS, ĮĮ 
„Anykščių taksi“ vadovas:

- Apie tai, kad Anykščių ra-
jono taryba planuoja priim-
ti sprendimą dėl nemokamo 
keleivių vežimo autobusais 
Anykščių mieste, nieko negir-
dėjau. Jei ir bus nuspręsta ke-
leivius vežti autobusais nemo-
kamai – man jokio skirtumo. 
Nemanau, kad dėl to sumažės 
mieste taksi paslaugomis be-
sinaudojančių žmonių. Mano 
taksi paslaugomis naudojasi 
tokie keleiviai, kurie vaikšto 
remdamiesi dviem lazdomis ir 
į autobusą įlipti negali. Be to, 
autobusas prie kiekvieno namo 
neprivažiuoja. O jei tokie žmo-
nės atvyksta į miestą iš rajono, 
jiems  net ir 100 metrų be taksi 
įveikti  – jau našta.Anykščiuo-

se žmonės su taksi dažniausiai 
važiuoja į Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centrą, 
Anykščių ligoninę ir prekybos 
centrus „Norfa“. Tai trys pa-
grindiniai kelionių taškai.

Nežino keleivių 
srautų

Audronius GALIŠANKA, 
Anykščių rajono tarybos 
narys (išrinktas pagal vi-
suomeninio rinkimų komi-
teto „Kęstučio Tubio sąrašas 
„Anykščių krašto labui“ są-
rašą):

- Balsuosiu už nemokamą 
keleivių vežimą autobusais 
Anykščių mieste. Savivaldybės 
biudžetui tai kainuos nedide-
lius pinigus – papildomą tūks-
tantį eurų per metus. Tai tikrai 

biudžetui nėra ženkli suma. Aš 
tikrai nežinau, kokie keleivių 
srautai yra miesto autobusuose, 
bet, spręsdamas  pagal reikia-
mų pinigų sumą, matau, kad ji 
yra nedidelė. Pavyzdžiui, žmo-
nėms, kurie neturi nuosavo 
automobilio, nuvažiuoti į ka-
pines yra problematiška – jos 
įkurtos už miesto. Pensinin-
kams ir iki parduotuvės sunku  
nueiti – važiuoja iki jos taksi. 
Anykščių rajono gyventojams 
už keliones vietos autobusais 
teks ir toliau pirkti bilietus. 
Visiems nemokamo transporto 
juk nepadarysi. Juk ir dabar jau 
iš savivaldybės biudžeto reikia 
dotuoti nuostolingus reisus. O 
kaimo žmonės Anykščiuose 
irgi galės pasinaudoti nemo-
kamais autobusais. Neįžvelgiu 
šiame sprendimo projekte po-
litikavimo prieš artėjančius sa-
vivaldos rinkimus. Čia tiesiog 
pagalba žmonėms.

Ne tiek pinigų 
„išmėtoma“

Marijona FERGIZIENĖ, 
anykštėnė:

- Iki šiol visas bilietas, va-
žiuojant autobusais Anykščių 
mieste, kainavo 30 ct, pusė 
bilieto – 15ct, o tiems, kam 
suėję  80 metų – 6 ct. Pastarąjį 
kartą važiavau nuo Ramybės 
mikrorajono autobusu. Pilnas 
autobusas keleivių susigrūdo. 
Dauguma išlipo prie prekybos 
centro „Maxima“. Yra kelei-
vių. Daugiausia tai vyresnio 
amžiaus keleiviai. Nemokami 
autobusai mieste savivaldy-
bės biudžetui kainuos 1 tūkst. 
Eur, o kokiai kalėdinei eglei 
išleido gal kokius 10 tūkst. 
Eur. Tai čia „kapeikos“. Ne-
manau, kad nemokamais au-
tobusais važiuos turistai. Argi 
jie norės ten sėdėti tarp senų 
žmonių? Žinote, kol tokios 
bobutės įlipa į autobusą, kol 
išlipa... Reikia pasirūpinti se-
nais žmonėms. Ne tiek pinigų 
iš savivaldybės biudžeto „iš-
mėtoma“.

„Lazda su 
dviem galais“

Alvydas JANICKAS, 
anykštėnas:

- Žinau, kad Anykščiai bus 
ne pirmasis miestas, kuriame 
keleiviai autobusais bus ve-
žami nemokamai. Todėl toks 
sprendimo projektas manęs 
visai nenustebino. Yra toks 
įtarimas, kad Anykščių ra-
jono valdžia šiuo sprendimu 
nori „užsidėti pliusiuką“. 
Artėja savivaldos rinkimai, 
visi nori būti geri ir dosnūs. 
Bet svarbiausia, kas iš to bus 
žmonėms. Aišku, sprendimas 
dėl keleivių vežimo autobu-
sais nemokamai kažkiek iš-
kraipo sveikos konkurenci-
jos sąlygas. Išeina toks kaip 
ir dempingas. Galima įtarti, 
kad taksi verslui Anykščiuo-
se gali pakvipti net ir bankro-
tu – juk nelygios konkuravi-
mo sąlygos. Kaip sakoma, 
šis sprendimas – „lazda su 
dviem galais“. Anykščių ra-
jono taryba galėtų pagalvoti 
ir apie nemokamus autobu-
sus visame Anykščių rajone. 
Tai ypač naudinga būtų žmo-
nėms, kurie rajone dirba ne-
kvalifikuotus darbus ir už-
dirba minimalų atlyginimą. 
Nemokamas transportas leistų 
žmonėms būti mobilesniems, 
jie sutaupytų nemažai pinigų. 
Tik pagalvokit, kiek žmogui 
kainuoja kelionė autobusu, 
pavyzdžiui, iš Svėdasų iki 
Anykščių ir atgal. Gaunant 
minimalų atlyginimą, susi-
mokėjus kelionės išlaidas, ne 
kažkas ir lieka, todėl dažnai 
žmonės ir renkasi bedarbio 
statusą.

-aNYkŠTa

Vyksta populiariausių Anykščių medikų rinkimai. Padėti savo mėgstamiems gydytojams 
ir slaugytojoms rinkti balsus galite keliais būdais – „Anykštos“ laikraštyje spausdindami 
mokamas padėkas (vienos padėkos kaina 15 eurų), rašydami redakcijai laiškus apie tai, 
kaip Jumis medikai pasirūpino, bei balsuodami internetu portale anyksta.lt vyksiančioje 
apklausoje.

-aNYkŠTa

Renkame populiariausią gydytoją Nuoširdžiai dėkoju Anykščių ligoninės gydytojai Virginijai 
PAžĖrieNei ir Slaugos skyriaus medicinos personalui už nuo-
širdų rūpestį ligoniais ir retą šiais laikais atjautą bei nuoširdu-
mą. Po sudėtingo kojos lūžio kelis mėnesius pernai praleidau 
ligoninės slaugos skyriuje pati negalėdama visiškai nieko. Dėl 
pandemijos manęs negalėjo lankyti artimieji, gyvenimo kokybė 
priklausė tik nuo šio skyriaus medikų dėmesio. Šiandien galiu 
gyventi savarankiškai, tačiau nėra dienos, kad neprisiminčiau 
gydytojos  profesionalumo, šilumos ir širdies gerumo.  

Aldona Stacevičiūtė
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Ko nepasodins, tą ištrems... Vidmantas ŠMIGELSkaS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį, vasario 17-ąją, metinę veiklos ataskaitą 
nuotoliniu būdu pateikė Utenos apskrities vyriausiojo po-
licijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariato 
viršininkas Jonas Cicėnas. 

Ataskaitos klausėsi Anykščių rajono vadovai, Seimo na-
riai Tomas Tomilinas ir Sergejus Jovaiša, seniūnai, ben-
druomenių atstovai. 

Įvykių - daugėjo, 
nusikaltimų - mažėjo 

2020 ir 2021 metais Anykš-
čių rajone registruota gerokai 
daugiau įvykių nei ankstesniais 
metais. 2021 m. registruota 
5111 įvykių, 2020 m. - 5113 
įvykių, o 2019 m. - 4222 įvy-
kiai. Tačiau, pasak Anykščių 
rajono policijos komisariato 
viršininko, įvykių skaičiaus 
augimas sietinas su Covid-19. 
„Didžioji dalis to augimo yra 
dėl Lietuvoje prasidėjusios 
pandemijos. Gaunami papildo-
mi pranešimai, pagal kuriuos 
policija vykdo jai priskirtas 
funkcijas kontroliuojant pilie-
čius“, - kalbėjo J.Cicėnas. 

Anykščių rajone stabiliai 
mažėja užregistruotų nusikals-
tamų veikų skaičius. 2021 m. 
registruotos 234 nusikalstamos 
veikos, 2020 m. - 301, 2019 m. 
- 319, 2018 m. - 407. Didžioji 
dalis nusikalstamų veikų yra 
ištiriamos - pernai ištirta 80,3 
proc. nusikalstamų veikų, 2020 
m. - 79,4 proc.. 

Pasak J.Cicėno, Anykščių 
rajone „populiariausios“ tos 
pačios nusikalstamos veikos, 
kaip ir visoje Lietuvoje: smur-
tas artimoje aplinkoje, va-
gystės, transporto priemonių 
vairavimas apsvaigus nuo al-
koholio. O pastaraisiais metais 
daugėja sukčiavimo elektroni-
nėje erdvėje atvejų. 

2021 m. registruota 115 
smurto artimoje aplinkoje 
atvejų (2020 m. - 133). Anykš-

čių mieste dėl smurto artimoje 
aplinkoje pradėti 27 ikiteismi-
niai tyrimai, Kavarsko seniū-
nijoje -15, Anykščių, Kurklių, 
Skiemonių, Svėdasų ir Troškū-
nų seniūnijose - po 11, Trau-
pio seniūnijoje - 8, Debeikių 
seniūnijoje -5, Viešintų seniū-
nijoje - 4, Andrioniškio seniū-
nijoje -1.  

2021 m. rajone registruoti 
2187 administraciniai nusižen-
gimai, 2020 m. - 2571, 2019 
m. - 2106 administraciniai nu-
sižengimai. 

Avarijose sužeisti 
24 žmonės, 1 - žuvo

Pernai mūsų rajone įvyko 21 
įskaitinis eismo įvykis - vienas 
žmogus žuvo, 24 buvo sužeis-
ti. 2020 m. rajono keliuose ne-
buvo žuvusių žmonių, tačiau 
įskaitinių įvykių (25) ir sužalo-
tų žmonių (30)  buvo daugiau. 
„Policija kartu su visuomene, 
su bendruomene dirba tinkama 
linkme ir taiko teisingas pre-
vencines priemones“, -  taip 
šiuos skaičius įvertino Anykš-
čių rajono policijos komisaria-
to viršininkas.  

Dėl neblaivių vairuotojų 
kaltės pernai įvyko 3 eismo 
įvykiai, užpernai - 4.  Pernai 
eismo įvykių metu nukentėjo 6 
automobilių vairuotojai (2020 
m. - 20), 11 keleivių (2020 m. 
- 5), 5 pėstieji (2020 m. - 2), 
1 motociklininkas (2020 m. 
-1) ir 1 dviratininkas (2020 
m. - 2). Žuvęs asmuo - dvirati-

ninkas. Pasak komisaro, kodėl 
ši tragedija įvyko, yra sunku 
suprasti:  dviratininkas nestab-
dydamas iš šalutinio kelio iš-
važiavo į pagrindinį ir trenkėsi 
į pagrindiniu keliu važiavusį 
automobilį.

Daugiausia įskaitinių eismo 
įvykių (5) registruota balan-
džio mėnesį. Dažniausia įskai-
tinių eismo įvykių priežastis – 
saugaus greičio nepasirinkimas 
(9 atvejai), reikalavimo duoti 
kelią važiuojant per sankryžas  
nesilaikymas (4 atvejai), įva-
žiavimas į priešpriešinę eismo 
juostą  (2 atvejai), saugaus ats-
tumo nesilaikymas (2 atvejai).

Daugiausia eismo įvykių - 6 
- nutiko Anykščių mieste. 4 - 
Svėdasų seniūnijoje. Debeikių 
seniūnijoje neįvyko nė viena 
įskaitinė avarija, o visose ki-
tose seniūnijose registruota po 
1-2 įskaitines avarijas.    

Anykščių rajono policijos 
pareigūnai 2021 m. registra-
vo 1 625 kelių eismo taisyklių 
pažeidimus. Rekordiniai buvo 
2018 m., kai fiksuoti 2 504 tai-
syklių pažeidimai.   

Anykščių rajono keliuose 
pernai sulaikyti 75 neblaivūs 
vairuotojai: 35 – iems iš jų 
fiksuotas iki 1,5 promilės girti-
mas,  40- čiai -  per 1,5 promi-
lės girtumas.  

Krūvį didino pandemija 
ir migrantai

Anykščių rajono policijos 
komisariato pareigūnai pernai 
132 kartus tikrino saviizolia-
cijoje esančius asmenis, 113 
Anykščių policijos pareigū-
nų pamainų (arba 1921 darbo 
valandą) dirbo Lietuvos-Bal-
tarusijos pasienyje. Rajono 
pareigūnai surašė 247 proto-
kolus pagal administracinių 
nusižengimų kodekso 45 str. 4 
dalį (užkrečiamųjų ligų profi-
laktikos ir kontrolės įstatymo 
pažeidimas). 

Kolektyvas sensta...

Anykščių rajono policijos 
komisariate yra 57 pareigy-
bės, iš viso dirba 50 darbuo-
tojų. 2020 metais komisariate 
dirbo 52 pareigūnai. Tačiau 
panašu, kad kituose apskri-
ties komisariatuose situacija 
yra dar prastesnė, nes Anykš-
čių rajono policijos viršinin-
kas komandos komplektacija 
džiaugėsi.   

„Geriausiai Utenos apskrity-
je sukomplektuotas komisaria-
tas ir didžiausią patirtį turinčių 
darbuotojų kolektyvas. Tik gai-
la, kad jis neatsinaujina, būtų 
džiugu, kad per metus bent 1-2 
jaunus galėtume priimti./.../  
Patyrę, savarankiški... Tačiau 

mūsų kolektyvas sensta. Turi-
me 3-4 etatus, kuriuos reikėtų 
užpildyti jaunais žmonėmis“, - 
kalbėjo J.Cicėnas.

Problema - socialinės 
garantijos

Nuotoliniu būdu atasakaitą 
stebėjęs Utenos apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
(UVPK) viršininkas Vytautas 
Vaiškūnas dėkojo Anykščių ra-
jono policijos komisariato vir-
šininkui ir visam jo kolektyvui 
„už nuostabius skaičius“.  

„Vienas iš gražiausių rajonų. 
Matau tikrą proveržį,  matau, 
ką gali padaryti rajonas, išnau-
dodamas gamtos grožį ir  tu-
rėdamas motyvuotus žmones. 
Kai kurie rajonai ženkliai atsi-
lieka.  Bet nė vienas poilsiau-
tojas neatvažiuotų, jeigu ne-
būtų užtikrinta viešoji tvarka 
ir saugumas“, - apie saugumo 
įtaką Anykščių kurortizacijai 
kalbėjo V.Vaiškūnas.

UVPK viršininkas atkreipė 
dėmesį į  būsimųjų policininkų 
rengimo problemą. Jis dėstė, 
kad ir pareigūnų ruošimo sis-
tema toli gražu nėra tobula, ir 
motyvacijos, renkantis polici-
ninko kelią, yra maža.  

„Algos prasideda nuo 900 „į 
rankas“. Ne viską lemia pini-
gai“, - pastebėjo V.Vaiškūnas. 
Pasak jo, iš policijos pareigū-
nai bėga, nes viešojo saugu-
mo padaliniuose palankesnis 
darbo krūvio ir atlyginimų 
santykis. O iš policijos po 25 
metų darbo į pensiją išeinantys 
pareigūnai nėra socialiai ap-
saugoti. „Nemotyvuos ir alga.  
Motyvuoja, bent iš dalies, so-
cialinės garantijos, o dabar 
pareigūnai socialinių garantijų 
neturi. Turi teisę išeiti į užtar-
nautą poilsį po  25-erių metų. 
Bet vyriausiasis tyrėjas, po 25 
metų išėjęs į  užtarnautą poilsį, 
gauna 500 eurų pensiją. Ar tai 
solidi ir ori pensija? Man tai 
yra ašaros...“ - kalbėjo UVPK 
viršininkas. Jis dėstė, kad poli-
cininkai-pensininkai įsidarbina 
saugos tarnybose arba užima 
civilinius etatus komisariatuo-
se. Bet nemaža dalis buvusių 
policininkų išvažiuoja dirbti 
juodo darbo į užsienį ir tokiu 
būdu išsaugo užsitarnautą pen-
siją. 

Kiek reikia policininkų, 
turi spręsti valdžia

Seimo nariai S.Jovaiša ir 
T.Tomilinas kalbėjo apie pa-
reigūnų - pensininkų socialines 
garantijas. T.Tomilinas domė-
josi policininkų nuomone, ar 
geresnis miestelių apšvietimas 
sumažintų nusikalstamumą. 

UVPK viršininkas V. Vaiš-

kūnas  Seimo nariams išdėstė, 
kad Estijoje policininkų pensi-
ja siekia 75 proc. jų buvusios 
algos, Latvijoje - 60 proc., o 
Lietuvoje  - 30 procentų algos. 
„Estijoje perpus buvo suma-
žinta policininkų. Mes turime 
9000 pareigūnų. Ir  reikia apsi-
spręsti. Ne mes turime atsakyti, 
kiek tos policijos reikia.  Spren-
dimą turi priimti valstybės val-
džia. Estijoje buvo sprendimas 
- po 25 metų darbo pareigūnas, 
išėjęs į pensiją, sudaro 2 metų 
sutartį su komisariato vadovu 
bei gauna ir pensiją, ir atlygi-
nimą. Estijos Rytų prefektūro-
je yra labai didelė problema su 
personalu, ten 90 proc. gyven-
tojų yra  rusakalbiai. Valstybė 
priėmė sprendimą - 300 eurų 
papildomai pareigūnui, kuris 
dirba šioje prefektūroje. Bet 
vis tiek turi problemų“, -  aiš-
kino V.Vaiškūnas.   

O į klausimą apie gatvių 
apšvietimo sąsają su nusikals-
tamumu  atsakęs J.Cicėnas 
tikino, kad geras apšvietimas 
tikrai neskatina nusikaltėlių at-
likti juodus darbus. 

 
Sąsajos su Čikaga 
nedžiugintų

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius dėstė, kad 
netrukus Anykščiuose bus la-
bai šviesu. „Beveik milijonas 
eurų numatyta šių metų rajono 
biudžete gatvių šviestuvams  
pakeisti į „protingus ledinius“  
Anykščių mieste.  Jie švies 
visą naktį, galės prisitemdyti. 
Dalį iš gerų miesto šviestuvų 
pergabensime į miestelius. 
Jeigu neužstrigsim su viešai-
siais pirkimais, šis klausimas 
bus išspręstas jau šių metų 
rudenį“, - apie miesto ir rajo-
no apšvietimo planus kalbėjo 
meras. 

„Saugumas ir turizmas labai 
susiję. Jeigu Anykščiai būtų 
pravardžiuojami Lietuvos Či-
kaga, manau, dalį turistų tai 
sulaikytų nuo važiavimo į 
Anykščius. Anykščiuose turis-
tas jaučiasi saugus“, - džiaugė-
si rajono vadovas.

Jis pridūrė, jog žino, kaip dar 
labiau pagerinti kriminogeninę 
situaciją Anykščiuose. 

„Nusikalstamumo mažėji-
mas mus taip pat labai džiu-
gina. Jeigu dar atmestume 
smurtą artimoje aplinkoje, 
kurioje figūruojančius žmones 
mes ir patys žinome... Kartais 
pajuokaujame, kad, jeigu ke-
liasdešimt šeimų ištremtume į 
Baltarusiją, nusikalstamumas 
Anykščiuose turbūt sumažėtų 
dar keletą kartų. Nes tie pa-
tys žmonės geria ir mušasi“,  
- sprendimo būdą siūlė meras 
S.Obelevičius.     

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykš-
čių rajono policijos komisariato viršininkas Jonas Cicėnas 
tvirtina, kad kolegos iš kitų komisariatų jam turėtų pavy-
dėti puikaus  kolektyvo.
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Kavarske siautėja padegėjas

Tačiau, pasak S.Slavinsko, 
visiškai atmesti negalima ir 
netyčinių padegimo versi-
jų. „Tiriamos ir kitos versi-

jos. Ar landžiojo ten kažkas, 
ar nelandžiojo? Ten daiktų 
buvo prikrauta, gal vaikai 
landžiojo rūkyti?“ - svarstė 
Anykščių priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos viršininkas 

S.Slavinskas.
Nakties gaisrų, ypač negyve-

namuose pastatuose, dažniau-
siai nebeįmanoma numalšinti. 
Jie būna pastebėti tik atsi-
tiktinai ir tik tada, kai, pasak 
S.Slavinsko, „ugnis jau būna 
išlindusi per stogą“.  

Per gaisrus visi pastatai sude-
gė.  Nuostoliai nustatinėjami. 
Pradėti  ikiteisminiai tyrimai. 

Kavarsko seniūnė Šarūnė 
Kalibataitė „Anykštai“ sakė, 
kad gyventojai yra sunerimę. 
„Jei kils dar vienas gaisras, 
kavarskiečiai pradės budėti“, - 
kalbėjo seniūnė.  Sekmadienio 
naktį Kavarske budėjo polici-
jos ekipažas. Kavarsko seniū-
nė kalbėjo, kad trijų sudegintų 
pastatų savininkai yra skirtingi, 
tad padegimo kerštaujant versi-
ja vargu ar yra nagrinėtina.  

Anykščių rajono policijos 
komisariato Veiklos skyriaus 
viršininkė Aušra Staškevičienė  
„Anykštai“ sakė, kad pastarai-
siais metais Anykščių rajone 
padegėjas nesiautėjo. Prieš ke-
letą metų buvo padeginėjami 
pastatai šalia Anykščių rajono 
esančiame Molėtų rajono Bal-
ninkų miestelyje. Padegėjas 
buvo nustatytas ir sulaikytas.

Daugiau nei prieš dešimtme-
tį buvo deginami Kavarsko 
seniūnijos Zaviesiškio kaimo 
pastatai. Padegėjas taip pat 
buvo nustatytas ir sulaikytas. 
Pasak seniūnės Š.Kalibataitės, 
Zaviesiškio padegėjas jau mi-
ręs.

Algimantas Varanavičius 
Kavarske gyvena visai netoli  
sudegusio Savanorių gatvės 
namo. „Įsimaišė tarp mūsų 

kažkoks padegėjas. Man pro 
langą matėsi gaisras... Ar nebi-
jau? O kas iš to, jeigu bijosi? 
Bus taip, kaip bus“, - situaciją 
ramiai vertino kavarskietis.  

Tyčia svetimą turtą naikinan-
čiam asmeniui gresia laisvės 
atėmimas iki 5-erių metų ir, be 
abejo, žalos už sunaikintą tur-
tą privalomas kompensavimas.  
„Baisu...  Vagys dar kažką na-
muose palieka, o ugnis sunai-
kina viską. Ir dar aplinkiniams 
pastatams sukelia grėsmę“, - 
kalbėjo Anykščių rajono poli-
cijos komisariato Veiklos sky-
riaus viršininkė. 

Pareigūnė kvietė kavarskie-
čius nelikti abejingiems ir, jei-
gu kas turi informacijos apie 
įtariamą asmenį (asmenis), 
savo žiniomis pasidalyti su po-
licijos pareigūnais. 

Anykščių priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos viršininkas 
Saulius Slavinskas sako, 
kad panašiausia, jog Ka-
varske siautėja padegėjas.

Kavarsko seniūnė  Šarū-
nė Kalibataitė kalba, kad 
mietelis sunerimęs ir, jei-
gu kils dar vienas gaisras, 
bus pradėta budėti.

Pagerbtas šauniausias Anykščių jaunimas Vidmantas ŠMIGELSkaS
vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienio, vasario 18-osios, vakarą Anykščių menų inkubatoriuje vyko pirmieji isto-
rijoje Anykščių jaunimo apdovanojimai. Geriausieji  jaunimo atstovai išrinkti aštuoniose 
nominacijose balsuojant internetu bei komisijos balsais.

Metų jaunimo grupe pripa-
žintas Anykščių jaunimo klu-
bas, Metų jaunimo iniciatyva 
– „Moss Soma“, Metų sporti-
ninku – kalnų slidininkė, olim-
pietė Gabija Šinkūnaitė, Metų 
kūrybiška siela – Anykščių 
kultūros centro Troškūnų teatro 
studija „Mes“, Metų savanoriu 
–  Šaulių kuopos vadė, biatlo-
no trenerė Kotryna Vitkūnaitė, 
Metų protu – Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto studen-
tė Augustė Simanonytė, Metų 
jaunimo autoritetu –  Jono 
Biliūno gimnazijos istorijos 
mokytoja Jūratė Musteikienė, 
Metų jaunimo rėmėju – „Wake 
pond“.

Renginį organizavo Anykš-

čių rajono savivaldybės Jauni-
mo reikalų taryba ir Anykščių 
jaunimo klubas.

Sveikinimo kalboje meras 
S.Obelevičius sakė, jog „seniai 
Anykščiuose, vienoje erdvė-
je, matė tiek jaunimo“. Pasak 
mero, Anykščių rajono valdžia 
iki tol jaunimui skyrė per mažai 
dėmesio. 

„Džiugu, kad, kai į rajono 
Tarybą buvo išrinktas Šarūnas 
Grigonis, tie reikalai pajudėjo“, 
- kalbėjo rajono vadovas. Pri-
minsime, jog Tėvynės sąjungos 
- Lietuvos krikščionių demo-
kratų partijos narys Š.Grigonis 
vadovauja vienam iš renginio 
organizatorių - Anykščių rajo-
no savivaldybės Jaunimo reika-
lų tarybai. 

Nominacijų nugalėtojus skel-
bė žinomi anykštėnai – rajono 
meras Sigutis Obelevičius, savi-
valdybės administracijos direk-
torė Ligita Kuliešaitė, alpinistas 

Vladas Vitkauskas, rašytojas 
Rimantas Vanagas,  „Anykštos“ 
vyriausioji redaktorė Gražina 
Šmigelskienė, Anykščių rajono 
tarybos narys Šarūnas Grigonis 
bei karatė meistras ir treneris 
Eugenijus Šilaika.

„Moss Soma“ -  Benas Pociū-
nas, aktyvus jaunimo renginių 
DJ, kartu su Arnu Giliu sukūręs 
grupę ir pasirodantis įvairiuose 
vakarėliuose. B.Pociūnas į ren-
ginį atvykti negalėjo ir už apdo-
vanojimą padėkojo virtualiai.

Apdovanodamas Metų protu 
išrinktą A.Simanonytę rašytojas 
R.Vanagas kalbėjo, jog  smalsu 
buvo pamatyti protingus žmo-
nes. „Užuojauta. Gyva bėda 
su tais protingais žmonėm. Ir 
gyvenime jums bus sunku, aš 
jums nepavydžiu. Niekas taip 
gyvenime nenukenčia kaip pro-
tingi žmonės. Nors Niutonas 
yra pasakęs: „Yra du begaliniai 
dalykai, vienas begalinis daly-

kas yra visata, antras - žmonių 
kvailumas. Dėl pirmojo dalyko 
šiek tiek abejočiau.“ Linkėčiau 
protams įrodyti, kad Niutonas 
buvo teisus - visata tikrai bega-
linė, apie kvailumą nešnekam“, 
- sveikinimo kalboje sakė rašy-
tojas. Tiesa, rašytojo R. Vanago 
minėta citata paprastai yra pri-
skiriama Albertui Enšteinui. 

A.Simanonytė pernai, pasku-
tiniais savo mokykliniais me-
tais, tapo chemijos, biologijos 
bei ekonomikos ir verslo olim-
piadų nugalėtoja. 

„Labai gaivus jaunatviš-
kas vakaras. Įvertinkit, kad 
V.Vitkauskas galėtų pakilti į 
šitą draugiją,  neužtenka Džo-
molungmos, nors teko ir į 
aukščiausias visų žemynų vir-
šukalnes ir į aukščiausią žemės 
ugnikalnį įkopti ir rimtesnių 
dalykų padaryti. Besiruošiant 
šitam renginiui, domintis nomi-
nantais, įstrigo man viena min-
tis mokytojos Jūratės Mustei-
kienės:  „Gera, kai esi svarbus 
žmonėms“.  Tai matai, kuriais 
matuojami nominantų  pasie-
kimai ir mūsų gyvenimiški 
pasiekimai. Tai nepalyginama 
su tomis uolų ar ledo viršūnė-
mis, nors ir atrodytų jos labai 
didelės, bet jos matuojamos 

kilometrais. Šitų pasiekimų nei 
metrais, nei kilometrais, nei 
šviesmečiais neišmatuosi“,  - 
prieš paskelbdamas Metų jau-
nimo autoriteto nominacijos 
nugalėtoją  J.Musteikienę kal-
bėjo alpinistas V.Vitkauskas. 

Atskirai pagerbti anykštėnai 
Pekino olimpinių žaidynių da-
lyviai: biatlonininkai Vytautas 
Strolia ir Linas Banys, kalnų 
slidininkė Gabija Šinkūnaitė bei 
slidininkė Eglė Savickaitė. Tie-
sa, Eglės Menų inkubatoriuje 
nebuvo, tad ant scenos buvo pa-
kviesta jos mama. Olimpiečius 
sveikino meras S.Obelevičius. 
Pasak mero, galima tik didžiuo-
tis, jog tiek anykštėnų, net dar 
nepilnamečių, patenka į Olim-
pines žaidynes. Priminsime, 
jog abi merginos olimpietės yra 
Jono Biliūno gimnazijos moki-
nės. Olimpiečių vardu kalbėjo 
Lietuvos olimpinės rinktinės 
lyderis V. Strolia. „Džiaugiuo-
si ne tik už save, džiaugiuosi, 
kad mūsų, anykštėnų, buvo tiek 
daug. Ne tik už Lietuvą starta-
vome, bet ir už Anykščius“ , –  
sakė V.Strolia. 

Renginį vedė Augustė Sima-
nonytė ir Aistė Vilkaitė, grojo 
ir dainavo Urtė Jovaišaitė, šoko 
grupė „Intrus“.

Anykštėnų olimpiečių var-
du kalbėjęs biatlonininkas 
Vytautas Strolia sakė, kad 
Pekino olimpinėse žaidy-
nėse kovojo ne tik už Lie-
tuvą, bet ir už Anykščius.

Metų protu pripažinta Augustė Simanonytė (viduryje). 
Šios nominacijos nugalėtoją paskelbė rašytojas Rimantas 
Vanagas. Augustė ir Aistė Vilkaitė buvo Anykščių jaunimo 
apdovanojimų renginio vedėjos.

Metų kūrybiška siela nominacijos laimėtoja  – Anykščių 
kultūros centro Troškūnų teatro studija „Mes“. Centre - 
režisierė Jolanta Pupkienė. 
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savaitgalio diskusija

AVINAS. Tvarkydamas rei-
kalus pirmoje savaitės pusėje 
neatsisakykite siūlomos pagal-
bos, bet nesileiskite valdomas. 
Ketvirtadienį ar penktadienį in-
vesticijos bus sėkmingos. Šeš-
tadienį galite nusivilti artimu 
žmogumi - antraip išvers jūsų 
žodžius ar atskleis jūsų paslaptį 
pašaliniams. Tik neskubėkite jo 
teisti.

JAUTIS. Neverta ieškoti nau-
jų pažinčių. Tikėkitės finansiš-
kai malonių naujienų. Artimas 
jums žmogus šį savaitgalį ketina 
priimti sprendimą, svarbų jums 
abiem. Būtų gerai, jei savo žodį 

galėtumėte tarti ir jūs.
DVYNIAI. Būkite atsargesnis 

bendraudamas su jautresniais ar 
įžeidžiais žmonėmis - savo ga-
nėtinai lengvabūdišku elgesiu 
ar žodžiu galite juos užgauti ar 
įsivelti į kokį konfliktą. Būkite 
mandagus ir paslaugus, ypač 
nepažįstamiesiems, kita vertus, 
šį savaitgalį bus ypač maloni ir 
geidžiama giminaičių ar artimų 
draugų kompanija.

VĖŽYS. Pirmadienį ar an-
tradienį nepažįstamasis viešo-
je vietoje gali pranešti žinią, 
reikšmingą jums finansiškai. 
Nepraleiskite jos pro ausis. Ke-
blioje situacijoje padėjęs kitam, 
jausitės ypač gerai. Savaitgalis 

bus pilnas veiklos ir nedidelių 
nuotykių. Labai tiktų išvykti iš 
namų, ypač į gamtą.

LIŪTAS. Drąsiai reikškite 
savo nuomonę ir ginčykitės su 
oponentais. Tikrai reikšmingus 
sprendimus teks priimti antroje 
savaitės pusėje. Turėsite būti itin 
atidus ir atsakingas. 

MERGELĖ. Pirmoje savai-
tės pusėje itin sunku bus sutelkti 
žmones bendram darbui. Antro-
je savaitės pusėje jūsų sprendi-
mai veikiausiai bus teisingi, bet 
apkalbų vargiai išvengsite. Tu-
rėtų sektis loterija, kurioje rei-
kia pačiam pasirinkti laimingą 
skaičių.

SVARSTYKLĖS. Savaitės 

pradžia bus tinkama imtis naujų 
darbų, megzti pažintis. Venkite 
itin svarbių sprendimų ir didelių 
pirkinių. Savaitgalį neišleiskite 
pinigų, kurių dar neturite, t.y., 
nepramogaukite skolon.

SKORPIONAS. Būkite itin 
atsargus spręsdamas finansinius 
reikalus. Niekam neskolinkite, 
ypač ilgesniam laikui. Ši savai-
tė skirta pinigams uždirbti, o ne 
juos leisti. 

ŠAULYS. Pirmoje savaitės 
pusėje darykite tai, ką priva-
lote, nepaisydamas aplinkinių 
norų. Ketvirtadienį ar penkta-
dienį galite būti triukšmingai 
apkaltintas dėl kažkokių neva 
neatliktų darbų.

OŽIARAGIS. Būsite ypač 
linkęs analizuoti ir apibendrin-
ti. Gerai organizuotas savaitga-
lio poilsis su šeima ar draugais 
paliks itin malonius prisimini-
mus.

VANDENIS. Teks laviruoti 
tarp dviejų ugnių ir siekti, kad 
abi pusės liktų patenkintos. At-
sargiau žiūrėkite į naujas radi-
kalias idėjas, ypač jei jos prista-
tomos itin entuziastingai. 

ŽUVYS. Nuo pat savaitės 
pradžios stenkitės visur būti 
pirmas. Savaitgalį verčiau ven-
kite kelionių, ypač lėktuvu. 
Automobiliu geriau važiuoti tik 
nedidelį atstumą ir tik šviesiuo-
ju paros metu.

Ar Antano Baranausko klėtelę reikia „išgaražinti“?
Anykščių kurortizavimo koncpeciją parengęs žinomas Lietuvos architektas Audrys Ka-

ralius siūlo „išgaražinti“ Antano Baranausko klėtelę. Patariama jai pastatyti naują, šiuo-
laikiniu standartus atitinkantį stiklinį gaubtą, kad klėtelė būtų iš tolo matoma ir „dalyvau-
tų“ Anykščių miesto gyvenime. Kaip manote, ar reikia „išgaražinti“ Antano Baranausko 
klėtelę? O gal reikia palikti viską taip, kaip yra dabar? Kaip vertinate dabartinį klėtelės 
gaubto apipavidalinimą? Beje, kada pastarąjį kartą lankėtės klėtelėje?

Dizaineris Ignas: „Kai kurie 
architektai visiškai nusišneka. 
Kuo gi blogas šitas gaubtas, ku-
ris medinę klėtelę saugo jau dau-
gelį dešimtmečių. Juk tą gaubtą 
irgi projektavo architektai, ne 
kokie bemoksliai piemengaliai. 
Gal pinigų biudžeto neturime 
kur dėti, kad norima viską su-
griauti ir kažkokį stiklinį naują 
gaubtą daryti? Verčiau nuo da-
bar esančio gaubto nuimti viso-
kius skydus, plakatus ir kitokias 
mandrybes, kurios tikrai darko 
pastato išvaizdą.“

Juozas: „Mano nuomone, tas, 
kas siūlo griauti, nėra kūrėjas. 
Jo koncepcija pasmerkta žlugti, 
kaip sovietų sąjunga su komu-
nistų politika, kurios vykdyto-
jai okupuotoje Lietuvoje griovė 
nacionalinės kultūros palikimą 

ir statė sovietinę sistemą išreiš-
kiančius objektus.Mano galva, 
architektas turėtų rasti saviraiš-
kai ir kūrybai erdvės Anykš-
čiuose riogsančių sugriuvusių 
objektų atkūrimo ir įveiklinimo 
projektuose. Kaip antai - buvu-
sios senosios ligoninės pastatai 
miesto centre. Kodėl nei miesto 
valdžia, nei samdyti ekspertai 
neteikia miesto visuomenei ir 
rajono tarybai jokių sprendimo 
pasiūlymų???“

Svedasu Jadze: „Dabar dur-
nos mados atajna gal iš kakias 
Amerikas, kad pas mum stata 
didžiulius namus kaip darži-
nes, je vietaj plytų ir medžia 
beveik visur stiklas. Va dabar 
jau nebeintinka ir Baranauska 
kletelas gaubtas, jau apie stiklu 
galvojama. Je mada grait plinta. 

Kunigiškiu kaimi senoja moky-
kla - muziejus remantuojamas, 
tai gal muziejininkas gerbja-
mas Bagdonas Vytautas gal irgi 
unsgejs, kad tu muzieju irgi pa 
stikla gaubtu pakyšt. Tadu gal ir 
kiti nares stiklinių gaubtų sava 
muziejam. Nebejuokinkim svie-
ta.“

Grynas anykštėnas: „netva-
rus pasiūlymas. Tai labiau dizai-
nerio užgaidų tenkinimas, o ne 
vertybių tvaraus išsaugojimo ir 
pažinimo galimybės sprendimų 
pasiūlymas. Saulės šviesos ir 
temperatūros poveikis suardytų 
istorinį eksponatą daug greičiau, 
nei ponas architektas gautą ho-
norarą už savo idėją pravalgy-
tų.“

Bobunė: „Diskusija nereika-
linga. Pirmiausia reikia keisti ne 

klėtelės gaubtą, bet muziejaus 
vadovus. Kai kas jau turėtų eiti 
į garbingą poilsį, kai kas turėtų 
nurimti, nusileisti ant žemės iš 
padebesių, nebegadinti klėtelės 
sienų ir langų neaiškios paskir-
ties plakatais, stendais, nelįsti 
prie valdžios su nesąmoningais 
pasiūlymais. Šitiek metų klėte-
lei tiko senasis gaubtas, pritiks 
dar ne vieną dešimtmetį.“

Kraštietė: „Ietys laužomos be 
reikalo. Žinoma, kad Baranaus-
kui jokių lėšų negaila, galima 
būtų ir auksinį gaubtą pastatyti. 
Tačiau kas lankys muziejų po 
penkiasdešimties metų? Anykš-
čių, kaip ir visos Lietuvos, va-
dovybė visai nekreipia dėmesio 
į KTU ir VDU mokslininkų 
perspėjimus. Visi juk skaitėme, 
kad dėl mažo gimstamumo ir 
emigracijos po penkiasdešim-
ties metų lietuviškai kalbančių 
ir laikančių save lietuviais mūsų 
šalyje gerokai sumažės, niekam 
nebereikės nei Lietuvos poeto 
poemos, nei jo klėtelės. Anykš-
čių rajonas, kaip vienas iš la-
biausiai nykstančių, bus išmiręs, 

o miestas merdės. Reikėtų val-
džiai mąstyti ir kuo energingiau 
veikti, kad to neatsitiktų.“

Juozas: „Aš siūlau padaryti 
eksperimentą ir, siekiant įgyven-
dinti valdžios deklaruojamą vei-
klos skaidrumą, perkelti vasaros 
laikotarpiui savivaldybės admi-
nistracijos tarnautojus dirbti po 
stikliniais gaubtais, įrengtais 
miesto parke, o dabartinį val-
džios pastatą išnuomoti verslui. 
Taip būtų pritrauktos privataus 
kapitalo lėšos į savivaldybės 
biudžetą, o visuomenė ir turistai 
galėtų stebėti, kaip valdžia tar-
nauja tautai, neleidžiant biudže-
to pinigų dėl vaizdo transliacijų 
internetu, kaip dabar bandoma 
parodyti valdančiųjų politikų 
skaidrumą, transliuojant tiesio-
ginius rajono tarybos posėdžius. 
Jeigu tai pasiteisins, tai galima 
bus svarstyti ir muziejinių eks-
ponatų pakišimo po stiklo gaub-
tais projektus, o savivaldybės 
kabinėtų perkėlimą į kaimiškų 
vietovių tuščias mokyklų patal-
pas.“

(Kalba netaisyta – red. past.)

Plaukimas. Savaitgalį Alytu-
je vykusiose Lietuvos plaukimo 
pirmenybėse anykštėnas Julius 
Bačkulis iškovojo tris medalius. 
Jis 50 m. peteliške ir 50 m. lais-
vuoju stiliumi plaukimuose fini-
šavo antras, o 100 m. laisvuoju 
stiliumi rungtyje užėmė trečiąją 
vietą. 

Krepšinis I. Šeštadie-
nį  Anykščių „KKSC–Elmio“ 
komanda RKL B diviziono 
varžybose išvykoje 115:45 ne-
pasigailėjo Marijampolės SC 
komandos. Įspūdingai tritaškius 
mėtę (16/31, 51,6 proc.)  anykš-
tėnai pagerino ir klubo rezultaty-
vumo rekordą RKL čempionate, 
kuris anksčiau siekė 110 taškų. 
Asmeninius rekordus gerino 

gynėjas G. Žiukas (20 pelnytų 
taškų, 32 naud. balai), snaipe-
ris S. Butkys (24 naud. balai). 
Pastarasis žaidėjas taip pat pa-
kartojo savo pasiekimus RKL 
(7 pataikyti tritaškiai, 7 atkovoti 
kamuoliai). Pergalė Marijam-
polėje leido anykštėnams toliau 
išlaikyti ketvirtą vietą B divizi-
ono B grupėje bei tikėtis pakilti 
bent laipteliu aukštyn ateityje. 
„KKSC–Elmis“ taškus pelnė 
S. Butkys 26, G. Žiukas 20, T. 
Jodelis 18, G. Šniaukštas 17, 
D. Radžiūnas 14, Ž. Žiukas 10, 
E. Sriubas 6, M. Judickas  4. O 
praėjusį trečiadienį „KKSC–El-
mio“ komanda savo aikštėje 64 
- 65 nusileido Molėtų „Ežerūno“ 
komandai.  G. Žiukas pelnė  19 
taškų, T. Jodelis - 15, A. Andrie-
jauskas - 10, Ž. Žiukas (8 rez. 

perd.) - 8, B. Steponėnas - 5. 
Biatlonas. Nemenčinėje dvi 

dienas vyko Lietuvos biatlono 
federacijos taurės varžybos. Pir-
mąją dieną sportininkai varžėsi 
trumpojoje individualioje distan-
cijoje. Jaunių grupėje nugalėtoja 
tapo Anykščių KKSC auklėtinė 
Viktorija Kapancova. Berniu-
kų varžybose nugalėjo Domas 
Jankauskas, Mikas Vildžiūnas 
finišavo trečias. Jaunučių grupė-
je Rusnė Motiejūnaitė finišavo 
antra, o vaikų grupėje Laurynas 
Kapancovas užėmė trečią vietą. 
Antrąją dieną buvo rungtyniauta 
sprinto rungtyje. Nepralenkiama 
buvo Broniaus Vitkūno auklėtinė 
Viktorija Kapancova. Nugalėtoju 
tapo Mikas Vildžiūnas, antra-
sis finišavo Domas Jankauskas, 
trečiasis – Juozas Augustinavi-

čius. Vaikų varžybose nugalėjo 
Laurynas Kapancovas, jaunučių 
grupėje Rusnė Motiejūnaitė vėl 
buvo antra.

Krepšinis II. Sekmadienį 
„Nykščio namų“ arenoje buvo 
sužaisti atsakomieji Anykščių 
rajono krepšinio lygos ketvirtfi-
nalio susitikimai. Atkakliausiai 
vyko „Šilo klinikos“ ir „Trau-
pio“ ekipų rungtynės. Po trijų 
kėlinių „Traupis“ atsiliko 17 
taškų skirtumu ir paskutiniame 
ketvirtyje nesugebėjo apsiginti 
nuo A. Andriejausko tritaškių 
– 70:97. Rezultatai:  „Cosmos“ 
(E. Bartaševičius 23, E. Sriubas 
22) – „Veteranas“ (V. Kestorius 
17, A. Krikščiūnas 11) 106:60; 
„Svėdasai“ (I. Gutmanas 23, 
G. Eigėlis 18) – „Draugai“ (M. 
Šulcas 29, S. Butkys 13) 88:88; 

„Traupis“ (J. Valiukas 23, A. 
Narbutas 22) – „Šilo klinika“ 
(A. Andriejauskas 41, R. Urbe-
lis 23) 70:97; „Sporto centras“ 
(T. Bieliūnas 17, S. Bagačius 
16) – „Keramikos ABC“ (G. 
Šniaukštas 30, T. Laurinavičius 
14) 77:80.

Krepšinis III. Anykščių 
KKSC vaikinų (gim. 2007–2008 
m.) krepšinio komanda Moks-
leivių krepšinio lygos U-15 
čempionate varžėsi su Kupiškio 
KKSC. Anykštėnai iškovojo 
pergalę 79:47. Rezultatyviau-
siai žaidė Ž. K. Šapoka, pelnęs 
21 tašką. E.Sriubas įmetė 19, 
M.Niaura ir K.Volkovas po 10, 
M.Čerškus – 7 taškus. AKKSC 
komanda savo pogrupyje užima 
3-iąją vietą (8 pergalės/3 pralai-
mėjimai).
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parduoda

įvairūs Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, angų didini-
mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 
Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

Tvenkinių kasimas, valymas. 
Melioracijos griovių 

tvarkymas, žemės darbai. 
Kelio pagrindų, privažiavimų 

įrengimas. 
Sklypų lyginimo, kraštovaizdžio 

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

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.

siūlo darbą

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

UAB „Anykščių geodezija“ šiuo metu atlieka žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3424/0005:104),  
esančio Kalvelių k. 8, Debeikių sen., Anykščių raj. kadastrinius (geodezinius) matavimus. 
Kviečiame gretimo sklypo  (kadastrinis Nr. 3424/0005:372), savininkus, turto paveldėtojus ar 
įgaliotus asmenis atvykti 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje į A. Baranausko a. 1, 
Anykščiai, dėl žemės sklypo ribų suderinimo. Tel. pasiteirauti (8-682) 58669.

UAB „Anykščių geodezija“ šiuo metu atlieka žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3424/0001:179),  
esančio Jazminavos vs., Debeikių sen., Anykščių raj. kadastrinius (geodezinius) matavimus. 
Kviečiame gretimo sklypo  (kadastrinis Nr. 3424/0001:189), savininkus, turto paveldėtojus ar 
įgaliotus asmenis atvykti 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje į A. Baranausko a. 1, 
Anykščiai, dėl žemės sklypo ribų suderinimo. Tel. pasiteirauti (8-682) 58669.

UAB „Anykščių geodezija“ šiuo metu atlieka žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3424/0002:187),  
esančio Debeikių mstl., Debeikių sen., Anykščių raj. kadastrinius (geodezinius) matavimus. 
Kviečiame gretimo sklypo  (kadastrinis Nr. 3424/0002:141), savininkus, turto paveldėtojus ar 
įgaliotus asmenis atvykti 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje į A. Baranausko a. 1, 
Anykščiai, dėl žemės sklypo ribų suderinimo. Tel. pasiteirauti (8-682) 58669.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3428/0004:217), esančio Ramonų k., Kavarsko 
sen Anykščių r. sav., savininkės turto paveldėtojus, kad UAB ,,Anykščių  matininkas“ matinin-
kas Julijonas  Jurkėnas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-1760, atliko žemės sklypo (kadastro 
Nr.3428/0004:322), esančio Ramonų k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav. ribų ženklinimo dar- 
bus. Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.3484/0004:395), esančio Gilvydžių k., Viešintų 
sen., Anykščių r sav., savininkės turto paveldėtojus, kad UAB ,,Anykščių matininkas“ matininkas  
Julijonas  Jurkėnas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-1760, atliko žemės sklypo (kadastro 
Nr.3484/0004:77), esančio Gilvydžių k.7, Viešintų 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.

2022 m. kovo 1 d. bus atliekamas žemės sklypo ribų ženklinimas:
- 15.00 val. sklypo (kadastrinis Nr.3456/0002:31), esančio Anykščių r., Lukošiškių k.
- 16.00 val. sklypo (kadastrinis Nr. 3456/0002:51), esančio Anykščių r., Lukošiškių k.
Kviečiame kaimyninių sklypų savininkus dalyvauti. 
UAB ,,Aukštaitijos  matininkas“, Lauko g. 7, Panevėžys. 
Matininkas Rimantas Ribokas tel. (8-698) 01021. info@aukstaitijosmatininkas.lt

Nuoma

Skubiai nori išsinuomoti na-
melį (gali būti ir be patogumų).

Tel. (8-684) 12156.

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.

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.
 
Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-641) 55554.

Skubiai nupirks sodybą, 
namą, žemės - miško sklypą, 
butą. Už informaciją atsilygins. 

Tel. (8-608) 44340.

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.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
VASARIO 24 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. Spec. lesalai. Jei vė-
luosime, prašome palaukti. 
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.

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.

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-684) 81890.

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.

Automobiliai

Brangiai ir skubiai - automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, traktorius. 

Tel. (8-673) 50446.

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

Tel. (8-628) 07656.

Utilizuoja automobilius. 
Superka važiuojančius ir ne-
važiuojančius automobilius. 
išsiveža patys. Atsiskaito vie-
toje. išrašo sunaikinimo pažy-
mėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

Agentas Algirdas – veršelius. 
Moka 6 - 21 proc. Atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

Nuotekos. Traidenis, August, 
Feliksnavis, Švaistė montavi-
mas. Senų duobių moderniza-
vimas. 

Tel. (8-641) 93058.

Aukštos kokybės granu-
les, briketus bei malkas. 
Pristatymas visoje Lietuvoje. 
Tel. (8-613) 35875 ir www.briqs.lt

Kita

Pieno ūkį (karves su melžimo 
įranga), žemės ūkio techniką 
(lėkštes, purkštuvą, bulvių ka-
samąją ir sodinamąją).

Tel. (8-600) 40863.

Šienainį ritiniais iki 200 vnt. 
Kaina sutartinė. 

Tel. (8-656) 37738.
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

AuTOMObiliŲ 
suPirKiMAs.

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

Tel. (8-647) 77137.
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anekdotas

oras

-1

+3

mėnulis
vasario 22 d. - pilnatis;
vasario 23 - 25 d.d. - delčia.

Gantautas, Butvilė, Severinas, 
Romana, Roma.

Demetrija, Gedmantas, Goda, 
Motiejus, Matas.

Viktoras, Margiris, Rasa, 
Regimantas.

Darvydas, Gintautė, Elvinas, 
Margarita.

šiandien

vasario 23 d.

vardadieniai

vasario 24 d. 

vasario 25 d. 

Parsivežė čiukčia mašiną. 
Susirinko čiukčiai, apžiūrinė-
ja. Vienas pačiupinėja langus, 
sako:

- O, iš stiklo...
Kitas pačiupinėja kėbulą, 

sako:
- O, iš metalo...
Trečias pačiupinėja duslin-

tuvą, sako:
- O, patinas...

***
Blondinė mokytoja pastebė-

jo lauke stovintį vienišą storą 
vaiką, kai kiti vaikai lakstė ir 
žaidė futbolą. Jai pagailo vai-
ko ir ji nuėjo su juo pašnekė-
ti:

- Ar tau viskas gerai?
Vaikas:
- Jo.
Mokytoja:
- Nenori eiti pažaisti su ki-

tais vaikais?
Vaikas:
- Bus geriau, jeigu aš liksiu 

čia.
Mokytoja:
- Kodėl?
Vaikas:
- Nes aš esu suknistas var-

tininkas!

***
Kalbasi du astronautai. Vie-

nas sako:
- Klausyk, mes Mėnuly-

je jau buvom, tai gal dabar 
skrendam į Saulę?

- Bet mes tada sudegsim.
- Na, tada skrisim naktį...

Kavarskas – Lietuvos mažoji 
kultūros sostinė 2022

Vasario 20 dieną, sekmadienį, Kavarske vyko šio miesto, 
šiemet tapusio Lietuvos mažąja kultūros sostine, atidary-
mo renginys. Jis prasidėjo Šv. mišiomis Kavarsko Šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčioje ir tęsėsi Anykščių kultūros centro 
(toliau – AKC) Kavarsko skyriaus salėje. 

Kavarsko - Lietuvos mažosios kultūros sostinės 2022 vėliava 
visus metus plevėsuos miestelio centre.

Šie metai ypatingi 

Anykščių rajono savival-
dybės meras Sigutis Obelevi-
čius pasveikino kavarskiečius 
su ypatinga diena ir pabrėžė, 
kad tai – didžiulis Kavarsko 
Šv. Jono Krikštytojo parapijos 
klebono kun. dr. Nerijaus Vyš-
niausko ir visos bendruomenės 
nuopelnas. „Kartu tai ir iššūkis. 
Tikiuosi, kad, sutelkus jėgas, 
Kavarsko vardas skambės ne 
kartą. Linkiu, kad šie metai 
būtų ypatingi“, – kalbėjo S. 
Obelevičius ir įteikė klebonui 
Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerijos diplomą, patvirti-
nantį faktą, kad Kavarskui su-
teikiamas 2022 metų Lietuvos 
mažosios kultūros sostinės var-
das. Taip pat padovanojo varpą, 
kaip simbolį, įprasminantį visus 
šiuos titulo metus. Bažnyčioje 
buvo pašventinta Lietuvos ma-
žosios kultūros sostinės simbo-
linė vėliava. 

Po Šv. mišių kun. dr. N. Vyš-
niauskas kreipėsi į susirinku-
sius bendrai maldai ir pakvie-
tė į kultūros namų salę: „Ačiū 
už bendrą maldą. Po mišių, 
skambant visiems bažnyčios 
varpams, kurie skelbs šventės 
minėjimą, Lietuvos mažosios 
kultūros sostinės vėliava bus 
iškilmingai nešama į Kavarsko 
kultūros namų salę. Kviečiame 
visus pabūti kartu, pasidžiaugti 
šiuo titulu“. 

Kavarsko kultūros 
namų salėje – trys vėliavos 

AKC Kavarsko skyriaus salę  
puošė Lietuvos Respublikos ir 
Kavarsko miesto vėliavos. Ne-

trukus šalia jų jaunimo atstovė 
įkurdino ir naująją - Lietuvos 
mažosios kultūros sostinės sim-
bolinę vėliavą. 

Į šventinį renginį atvyko LR 
Seimo narys Tomas Tomilinas, 
Anykščių rajono savivaldybės 
mero pavaduotojas Dainius 
Žiogelis, Anykščių rajono ta-
rybos nariai Regina Patalaus-
kienė, Kęstutis Tubis bei jau-
niausias Tarybos narys Šarūnas 
Grigonis

Renginį vedę Kavarsko pa-
grindinės mokyklos-daugia-
funkcio centro mokiniai primi-
nė Kavarsko istoriją. 

Kavarsko seniūnė Šarūnė Ka-
libataitė džiaugėsi, kad Kavars-
kas - jos gimtasis kraštas: „Čia 
– mano seneliai, mano prose-
neliai. Pažįstu kiekvieną pievos 
gėlę, žinau kiekvieną takelį. Ma-
tau, kas keičiasi, o tai, kas galėtų 
būti geriau, tobulinama.“

Seimo narys T. Tomilinas 
kalbėjo apie tai, kad Mažųjų 
kultūros sostinių iniciatyva – 
labai gera idėja, ir džiaugėsi, 
kad šiandien tokia sostine tapo 
Kavarskas: „Daromės vis di-
desni individualistai, turime 
daug nereikalingų daiktų, lai-
ką leidžiame prie televizorių ir 
telefono ekranų, investuojame 
į savo baldus, butus, namus, o 
bendruomeninis gyvenimas, 
deja, mums rūpi per mažai. 
Kultūros reiškiniai sugrąžina 
taip trūkstamą kolektyvinę ta-
patybę, bendrystės atmosferą, 
o kultūros sostinės titulas sutei-
kia miestui išskirtinumo pojūtį, 
skatina galvoti, svajoti ne tik 
apie savo, o apie mūsų ateitį“

Himnas Kavarskui 

Po sveikinimo kalbų Šerių 
bendruomenės vadovė Daiva  
Bakšienė į sceną pakvietė AKC 
Kavarsko skyriaus moterų vo-
kalinio ansamblio ,,Akimirka“ 
nares (vad. Leda Kazokienė). 
D.Bakšienė pristatė išskirti-
nę dainą: „Dviejų moterų dėka 
gimė daina Kavarskui. Eiles su-
kūrė Janina Tumaitė-Aleknavi-
čienė, kilusi iš Narbutų kaimo. 
Tai talentinga Kavarsko krašto 
asmenybė, kultūros organizatorė, 
teatro režisierė, tautodailininkė-
tapytoja, literatė-poetė. Muziką 
sukūrė kolektyvo meno vadovė, 
chorvedė Leda Kazokienė“. 

Nuskambėjusi daina apie Ka-
varską sutikta kaip neoficialus 
šio miesto himnas, kuriame 
įvardijami svarbiausi Kavarsko 
tapatybės aspektai: bokšto lai-
krodis, šaltinis, Joninių naktis, 
kryžiais ženklinta miesto riba... 

Pagelbės aplinkinės 
bendruomenės

„Šioje salėje jaukiai plazda 
simbolinė ugnis – gyvenimo, 
amžinybės, namų, šeimos, 
džiaugsmo, kūrybos simbo-
lis. Te ši ugnis, kaip šilumos ir 
bendrystės simbolis, pasklis po 
Kavarsko seniūnijos bendruo-
menes“, – kalbėjo seniūnė Š. 
Kalibataitė ir simbolinės ugnies 
atsiimti pakvietė seniūnijos 
bendruomenių pirmininkus. 
2022 metais prie organizuoja-
mų Kavarsko - Lietuvos mažo-
sios kultūros sostinės renginių 
aktyviai prisidės Budrių, Svir-
nų, Janušavos  ir kitų bendruo-
menių nariai. 

Nors Kavarskas oficialiai turi 

miesto statusą, vietiniai gyven-
tojai jau seniai Kavarską mini 
kaip nedidelį miestelį, kurio 
gyventojų skaičius gerokai su-
mažėjęs. „Dar iki pietų galima 
matyti žmonių, einančių į par-
duotuvę ar paštą. Vėliau, kai 
pamokos mokyklos baigiasi, jau 
sutiksi tik vieną kitą žmogų per 
visą miestelį. Bobutės išmirs, 
ir viskas. Kavarsko mokykloje 
kadaise mokėsi per 1000 mo-
kinių. O dabar kiek? Nesiekia 
200 visus sudėjus“, – girdėjosi 
besišnekučiuojančių kavarskie-
čių apgailestavimai. 

Statistikos duomenimis, Lie-
tuva per 20 pastarųjų metų yra 
susitraukusi penktadaliu. Vi-
suomenė sensta, Lietuva demo-
grafiškai miršta. Anot demogra-
fų, Lietuvos susitraukimas itin 
skaudžiai juntamas regionuose, 
o retai apgyvendinta net pusė 
šalies teritorijos. 

Renginio vedėja D. Bakšienė 
priminė visiems susirinkusiems, 
kad 2022 metais Kavarskui, 
kaip Lietuvos mažajai kultūros 
sostinei, parinkta skambančio 
varpelio simbolika, nes varpai 
nuo seno kviesdavo žmones su-
sirinkti, drauge džiaugtis, švęs-
ti, melstis, gintis nuo priešų: 
„Skambantis Kavarskas kviečia 
suskambėti Kovo 11-ąją. Atsi-
neškite į šventę po mažą varpe-
lį, kad Kavarskas suskambėtų“.

Šventės vedėja kalbėjo, kad 
2022- aisiais Kavarskas steng-
sis nustebinti kultūrinių rengi-
nių gausa.

Lietuvos mažosios kultūros 
sostinės simbolinė vėliava vi-
sus metus puoš Kavarsko mies-
to centrą. 

Dvyliktokai Kornelija Urbonaitė ir Dovilas Strolia skaitė 
informaciją apie Kavarsko istoriją. Per vaizdo projektorių 
ant sienos buvo demonstruojamos senojo Kavarsko nuo-
traukos. 

AKC Kavarsko skyriaus salėje buvo daug žmonių. 

Kavarske pirmąjį koncertą 2022 metais surengė postmo-
derniojo folkloro grupė „Kitava“ iš Šiaulių.Autorės nuotr.

lina DAPkienĖ


