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Brangiai perkame mišką 
su žeme arba išsikirtimui, 

visų rūšių medieną.
Valome apleistus plotus.

Tel. (8-670) 80829.

Anykščių rajono savivaldybė gavo Vyriausybės kanceliarijos ir  Vidaus reikalų ministerijos perspėjimus stabdyti para-
mos rinkimą daiktais karo krečiamai Ukrainai. Pasak Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus, šiuo metu ukrainie-
čiams labiau reikia ne daiktų ir drabužių, o pinigų, tvarsliavos ir ginklų.

Anykščių rajono meras S.Obelevičius taip pat informavo, kad poreikio apgyvendinti pabėgėlius iš Ukrainos Anykščių 
rajone nėra.

Savivaldybės vadovas taip pat sakė, kad dėl galimo karo Lietuvoje nerimaujantiems gyventojams yra numatytos evaku-
acijos vietos, tačiau kol kas apie tai informacija yra slapta.

Robertas ALEKSIEJŪNAS, 
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius sakė, kad 
Anykščių rajono taryba rinksis į neeilinį posėdį ir nutrauks 
bendradarbiavimo ryšius du dviem Baltarusijos miestais.

Penktadienį, vasario 25 dieną, į Ukrainos palaikymo mi-
tingą Anykščių A.Baranausko aikštėje susirin-
ko šimtai anykštėnų.

Kur reikėtų slėptis karo atveju, 
laikoma paslaptyje

„Knygų mugėje“ 
pristatyta 
naujausia rajono 
mero knyga

Nelaimės visuomenę suvienija
Tomas TUSKENIS, 

Anykščių menų centro di-
rektorius:

„Manau, kaip ir visiems, 
taip ir man galvoje sukasi 
mintys apie karą Ukrainoje“.

Geras įeik, 
geresnis išeik

Dizainas. Anykščių rajono 
savivaldybė sudarė dviejų metų 
20 tūkst. Eur sutartį su UAB 
„Igmovila“ dėl grafinio dizaino 
– maketavimo paslaugų. Kaune 
veikianti bendrovė kurs padėkų 
bei sveikinimų šablonus, ma-
ketuos renginių afišas ir atliks 
kitas paslaugas.

Automobilis. UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis iš UAB 
„Vainita“ įsigijo mikroauto-
busą „VW Transporter“. Už 
transporto priemonę sumokėta 
8 tūkst.400 Eur.

Maistas. Anykščių kultūros 
centras sudarė sutartį su AB 
„MV Group Production“ dėl 
maisto prekių įsigijimo. Iš al-
koholinių gėrimų gamintojos 
kultūros centras įsigis prekių už 
beveik 140 Eur.

Infliacija. Alternatyvios 
muzikos festivalio „Devilsto-
ne“ organizatoriai šią savaitę  
paskelbė, kad festivalis liepos 
14 – 17 dienomis „Vakarų“, 
„Rytų“ ir „Barbablu“ sceno-
se bei nakties šokių aikštelėje 
šiemet pristatys iki 50 muziki-
nių vardų. Festivalio „Devils-
tone“ organizatoriai pranešė, 
kad šiemet bilietai į renginį 
kainuos nuo 75 Eur, o artėjant 
festivaliui bilietų kainos dar 
labiau kils. Palyginkite - 2019 
metais bilietas į šį festivalį kai-
navo nuo 55 Eur.

Koronavirusas. Nuo vasario 
18 iki vasario 24 dienos Anykš-
čių rajone   fiksuoti 205 nauji 
susirgimo  COVID-19 atvejų. 
Šiuo metu protrūkiai fiksuoti 
Anykščių ligoninėje, Troškūnų 
palaikomojo gydymo ir slaugos 
ligoninėje,  dalyje mokyklų ir 
vaikų lopšelių – darželių.

Kęstutis Tubis - visiškai išteisintas

Kęstutis Tubis kalbėjo, kad vykstant baudžiamajam perse-
kiojimui jis jautėsi kaip NKVD leitenantų tardomas gene-
rolas.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar, vasario 28-ąją, Utenos apylinkės teismo Molėtų 
rūmų teisėja Monika Benetė paskelbė išteisinamąjį nuos-
prendį buvusio Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio bau-
džiamojoje byloje.  

Išgirdęs sprendimą - 
neslėpė ašarų

K.Tubis pripažintas nekaltu 
pagal visus tris epizodus, ku-
riuose jam buvo pareikšti kal-
tinimai. 

Utenos apylinkės teismo 
Molėtų rūmų sprendimas per 
dvidešimt dienų gali būti skun-
džiamas Panevėžio apygardos 
teismui.

Iškart po teismo sprendimo 
paskelbimo „Anykštos“ pakal-

bintas K.Tubis neslėpė ašarų. 
Kalbėdamas apie išteisinamąjį 
nuosprendį priėmusią jauną tei-
sėją M.Benetę, K.Tubis sakė: 
„Jos laikysena parodė, kad Lie-
tuva turi ateitį. Džiugu, kad yra 
tokių žmonių, kurie įrodymus 
įvertina objektyviai“.  O apie 
STT ir Panevėžio apygardos 
prokuratūrą K.Tubis kalbėjo: 
„Jų veiksmai - kaip Rusijos ka-
reivio Ukrainoje.“
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„Knygų mugėje“ pristatyta naujausia 
rajono mero knyga

Savaitgalį šurmuliavusioje „Knygų mugėje“ dalyva-
vo anykštėnai, tarp jų savo naujausią knygą „Nemokami 
vaistai ir maistas šalia mūsų“ pristatė rajono meras Sigutis 
Obelevičius, taip pat pasirašinėjęs autografus ir  kiek senes-
nio leidimo knygoje „Imunitetą stiprinantys augalai“.

„Knygų mugėje dalyvavau 
penktadienį ir šeštadienį – stende, 
kuriame nurodyta, kad skaityto-
jai gali gauti autoriaus autografą, 
pasirašiau knygose „Imunitetą 
stiprinantys augalai“, – sakė S. 
Obelevičius. Knyga pasirodė 
pernai ir visuomenėje pelnė „an-
tivakserių biblijos“ titulą.

S. Obelevičius teigė, kad, da-
lyvaudamas mugėje, spėdavo 
„nubėgti“ ir iki kito stendo, ku-
riame buvo parduodama naujau-
sia, ką tik išleista jo knyga „Ne-
mokami vaistai ir maistas šalia 
mūsų“. Knygoje yra aprašomos 
107 augalų rūšys, kurias vienaip 
ar kitaip galima vartoti virtuvė-
je arba vaistams. Vienos gėlės, 
medžiai, krūmai ar piktžolės 
puikiausiai tinka salotoms, kitos 
– kaip prieskoniniai augalai. 

„Knygą išleido leidykla „Lu-
tutė“, koks tiražas - tiksliai 
nežinau, manau, apie 2000 eg-
zempliorių“, – sakė autorius. 
Knyga iliustruota mero sūnaus, 
fotografo mėgėjo, taip pat gam-

tininko, doktoranto Žygimanto 
Obelevičiuas,  taip pat kolegos, 
leidėjo Romualdo Barausko ir 
fotobanko „Dream team“ nuo-
traukomis. Jos kaina – apie 15 
eurų.

S. Obelevičius džiaugėsi gali-
mybe dalyvauti mugėje: „Buvo 
tikrai įdomu – šalia mano sten-
do sėdėjo ir kiti autoriai – Se-
lemonas Paltanavičius, kunigas 
Ričardas Doveika, kulinarė Be-
ata Nicholson, rašytoja Lina Žu-
tautė. Buvo puiki proga su jais 
pabendrauti, pasikalbėti apie 
Anykščius. Taip pat labai džiau-
giuosi, kad šio stendo neaplen-
kė ir jaunieji anykštėnai, studi-
juojantys ar dirbantys Vilniuje: 
su jais taip pat kalbėjomės apie 
gimtąjį kraštą“, – sakė rajono 
meras.

Kasmetinėje Vilniaus „Knygų 
mugėje“ dalyvavo ir kiti anykš-
tėnai, tarp jų ir rašytojas Valdas 
Papievis, savo stendą turėjo 
Anykščių A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memoria-

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius Vilniaus „Kny-
gų mugėje“ pasirašė autografus savo knygoje „Imunitetą 
stiprinantys augalai“.  

Nuotr iš S. ObELEvIčIAuS „Facebook“ paskyros

linis muziejus, Anykščių Kultū-
ros centras. „Vilniuje tikrai buvo 
daug Anykščių“, – džiaugėsi Si-

gutis Obelevičius.

-ANYKŠTA

Kviečiame padėti Ukrainai
Prasidėjus karui Ukrainoje, kviečiame padėti į Lietuvą atvykstantiems karo pabėgėliams, nukentėjusiems ir sužeistiesiems. 
Paskelbus apie prašymą prisidėti prie humanitarinės pagalbos, Jūsų aktyvumas buvo be galo didelis. Atsižvelgiant į didelius kiekius suaukotų daiktų ir jų logistiką, 

materiali parama laikinai stabdoma. Labai prašome savo paruoštą paramą dar palaikyti, tikėtina, kad rinkimas bus atnaujintas, sekite informaciją mūsų 
socialiniuose tinkluose.

Žemiau dalijamės svarbiausia informacija dėl materialinės pagalbos ir prieglobsčio suteikimo Ukrainos pabėgėliams.

Parama ir aukojimas
Nevyriausybinės organizacijos Lietuvos Raudonasis Kryžius, Lietuvos Caritas, Maltiečiai, „Maisto bankas“ ir „Gelbėkit vaikus“ pradeda rinkti lėšas nuo karo Ukrai-

noje bėgantiems ukrainiečiams.
Paremkite skambindami ar siųsdami SMS numeriu 1485. Daugiau informacijos www.aukok.lt 
Surinktos lėšos bus skiriamos:
• humanitarinei pagalbai;
• pirmajai psichosocialinei pagalbai; 
• pirmajai pagalbai teikti.
Jei turite laisvą butą, namą ar kambarį – užpildykite anketą ir suteikite būstą nuo karo siaubo bėgantiems ukrainiečiams. 
Atkreipiame ir DARBDAVIŲ, galinčių ne tik įdarbinti, bet ir suteikti gyvenamąjį būstą, dėmesį. Jūs taip pat galite užpildyti apgyvendinimo anketą ir pastabose 

įrašyti informaciją, kad sutinkate įdarbinti ir apgyvendinti ukrainiečius.
Jei turite vairuotojo pažymėjimą ir automobilį karo pabėgėlių logistikai – užpildykite anketą ir suteikite pagalbą nuo karo siaubo bėgantiems ukrainiečiams. 

Norite ir galite savanoriauti – siūlykite savo savanorystę:
• Lietuvos Raudonajame Kryžiuje.
• Caritas.
• Maltos ordine.
Jei norite paremti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas bei nuo karo Ukrainoje bėgančius ukrainiečius, paremkite skambindami ar siųsdami SMS numeriu 1482. 

Daugiau informacijos 
Turite pasiūlymų dėl maisto – kreipkitės į „Maisto banką“. 
Turite pasiūlymų dėl kitų humanitarinių priemonių – kreipkitės į Raudonąjį Kryžių,  tel. +370 5 21 273 22, https://www.redcross.lt/ 

Svarbūs kontaktai:
Lietuvos Raudonasis Kryžius (humanitarinė pagalba, informacija, šeimos ryšių atkūrimas): Juozapavičiaus g. 10A, Vilnius, tel. +370 5 21 27 322, 

el. p. info@redcross.lt, www.redcross.lt 
Vilniaus Arkivyskupijos Caritas (humanitarinė pagalba): Kalvarijų g. 39, Vilnius, tel.  +370 673 24 225, el. p. kulturunamai@vilnius.caritas.lt
Maltos ordino pagalbos tarnyba (humanitarinė pagalba): Gedimino pr. 56B, Vilnius, tel. +370 5 249 73 04, www.maltieciai.lt; https://www.facebook.com/maltieciai
„Maisto bankas“ (parama maistu): Vytenio g. 54, Vilnius, tel. +370 686 44244, el. p. info@maistobankas.lt, facebook.com/maistobankas
„Gelbėkit vaikus“ (pagalba vaikams ir nėščiosioms): Vilniaus g. 39, Vilnius, tel. +370 5 261 0815, el. p. informacija@savethechildren.org
Apgyvendinimas priimančiose šeimose: tel. 1827, www.stipruskartu.lt
Migracijos departamentas: tel. +370 5 271 7112,  el. p. info@migracija.gov.lt, informacija www.migracija.lrv.lt
Detali ir nuolat atnaujinama informacija su nuorodomis www.anyksciai.lt

Vakcina. Į Lietuvą pirmadienį 
atgabenta 45 tūkst. „Novavax“ 
kompanijos sukurtos vakcinos 
nuo koronaviruso dozių, pranešė 
Sveikatos apsaugos ministerija 
(SAM). Skiepytis „Nuvaxovid“ 
vakcina gali dar nesiskiepiję 
gyventojai nuo 18 metų. Vakci-
na suleidžiama dviem dozėmis, 
tarp jų daroma trijų savaičių 
pertrauka. „Nuvaxovid“ yra bal-
tymų pagrindu sukurta vakcina 
– tai yra gerai žinoma ir daugiau 
nei 30 metų naudojama vakcinų 
gamybos technologija. Baltymų 
pagrindu taip pat yra kuriamos 
vakcinos nuo hepatito B, ko-
kliušo ir pneumokokinės infek-
cijos. Kaip nurodo ministerija, 
klinikiniai tyrimai parodė, kad 
„Nuvaxovid“ veiksmingumas 
apsaugant nuo COVID-19 ligos 
siekia 90 procentų. „Ar nauja 
vakcina bus tinkama sustipri-
nančiajai dozei, parodys tolesni 
tyrimai. Gamintojas taip pat ža-
dėjo adaptuoti vakciną naujoms 
nerimą keliančioms koronavi-
ruso atmainoms, tokioms kaip 
omikron. Tačiau jau dabar pas-
tebima, kad „Nuvaxovid“ užti-
krina labai aukštą antikūnų titrą, 
o tai yra svarbu užtikrinant or-
ganizmo apsaugą nuo naujų ko-
ronaviruso atmainų“, – nurodo 
SAM. Šių metų pirmąjį ketvirtį 
Lietuva turėtų gauti 132 tūkst. 
„Nuvaxovid“ vakcinos dozių.

-bNS
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temidės svarstyklės
Vairuotojas. Vasario 26 

dieną  apie 14.40 val. kelyje 
Anykščiai-Kurkliai-Balnin-
kai-Želva neblaivus (nusta-
tytas 3,24 prom. girtumas) 

vyras (g. 1993 m.), neturėda-
mas teisės vairuoti, vairavo 
VOLKSWAGEN PASSAT 
automobilį. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Mirtis. Vasario 26 dieną  
apie 15.20 val. Kurklių se-

niūnijos  Staškūniškio kaime  
rastas vyro (g. 1969 m.) kū-
nas be išorinių smurto žymių. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

Netektis. Vasario 26 dieną  
apie 14.10 val. Troškūnų se-

niūnijoje  rastas vyro (g. 1970 
m.) kūnas be išorinių smurto 
žymių. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

Vagystė. Vasario 27 die-
ną  apie 13.00 val. pastebė-

ta, kad Troškūnų seniūnijos  
Kirmėlių kaime iš malkinės 
pagrobti moteriai priklausan-
tys ravėtuvas ir dviejų dalių 
akėčios.Padaryta žala – 200 
eurų. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Nelaimės visuomenę suvienija
Šimtatūkstantines pajėgas pasienyje su Ukraina telkusi Rusija praėjusį ketvirtadienį, 

vasario 24 dieną, įsiveržė į ją, pradėjusi plačią karinę operaciją visoje šalyje, pasiekusi sos-
tinę Kijevą ir kitus didžiuosius miestus. Ukraina pranešė, kad, pirmadienio ryto duomeni-
mis, nuo invazijos pradžios žuvo 352 civiliai, tarp jų 14 vaikų. Nukauta 4 300 rusų karių.

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kaip jie jaučiasi Ukrainoje kilus karui, kokių šiomis die-
nomis jiems kyla minčių, taip pat domėjosi, kokiais būdais prisideda prie pagalbos ukrai-
niečiams.

Vienareikšmiš-
kai ginčiau 
Tėvynę

Tomas TUSKENIS, Anykš-
čių menų centro direktorius:

Manau, kaip ir visiems, taip ir 
man galvoje sukasi mintys apie 
karą Ukrainoje. Vyksta baisūs 
dalykai ir labai skaudu, kad tai 
vyksta. Manau, kad daugelis 
iki paskutinės minutės galvojo, 
kad karo Ukrainoje nebus.

Kiekvienas kiek galėdami pa-
dedame ukrainiečiams. Mūsų 
šeima prie pagalbos prisidėjo ir 
finansiškai, taip pat išsiuntėme 
drabužių.

Esu šešerius metus buvęs 
savanoriu, todėl mane aplankė 
mintis, kad, jei Lietuvai iškiltų 
pavojus, vienareikšmiškai ei-
čiau ginti savo Tėvynės. Beje, 
Anykščių menų centras ben-
dradarbiauja su vienu Ukrainos 
muziejumi, tai mačiau feisbuke, 
jog jo vadovas paskelbė, kad iš-
eina ginti Ukrainos.

Po 2014 metų stengiuosi ne-
pirkti rusiškų produktų. Ir net 
dabar, kai Anykščiuose teko 
derintis dėl ukrainiečių spek-
taklio pasirodymo, kadangi ne-

pažinau tų aktorių, nepažinau 
to žmogaus, kuris juos siūlė 
atvežti į Anykščius, tai aš atli-
kau „pazondavimą“, ar čia nėra 
kažkokie propagandistai, prisi-
dengę ukrainiečiais.

Rusija bet kada 
gali pasielgti 
nesuvokiamai

Raimondas BALSYS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys ( išrinktas pagal Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
sąrašą):

Karas yra tragedija. Jaučiau, 
kad gyvename šalia „tiksin-
čios bombos“ – Rusijos, kuri 
bet kada gali pasielgti ne-
suvokiamai, bet buvo sunku 
patikėti, kad visi įvykiai gali 
pasisukti taip.

Padėtis tikrai kelia nerimą, 
bet nemanau, kad reikia pa-
nikuoti. Manau, kad reikia 
viskam būti pasiruošus ir čia, 
Lietuvoje, nes kaimynas ne-
prognozuojamas. Tokiems da-
lykams niekas negali būti pa-
siruošęs, nes dar prieš savaitę 
niekas nedrįso pasakyti, kad 

gali įvykti Rusijos invazija į 
Ukrainą. Lietuva yra viską pa-
dariusi, ką galėjo padaryti dėl 
savo saugumo, – esame NATO 
narė, šalis naudoja visas prie-
mones, kad „išjudintų“ pasau-
lį, suteikia materialinę pagal-
bą ukrainiečiams. Matosi, kad 
Lietuvos žmonės nėra abejin-
gi tam, kas šiuo metu vyksta 
ar gali nutikti  ateityje.

Ruošiuosi ir asmeniškai pa-
remti ukrainiečius, tačiau dar 
nesu nutaręs, kokia forma tai 
galėčiau padaryti.

Nelabai daug tikiuosi ir iš 
Baltarusijos, kuri yra Rusijos 
sąjungininkė. Yra tekę būti 
šioje šalyje, tai ten žmonės 
kažkokie įbauginti ir karui 
ruošiasi jau ne vienus metus. 
Žmonės ten uždari, vakarais 
vos ne komendanto valan-
da – visiškai nepanašu į lais-
vą pasaulį. Beje, abejoju, ar 
Anykščių rajono savivaldybei 
reikėtų nutraukti draugiškus 
ryšius su Baltarusijos mies-
tais. Manau, kad galbūt per 
miestus partnerius galima bal-
tarusius paraginti priešintis 
tam, kas vyksta tiek Baltarusi-
joje, tiek ir už jos ribų.

Manau, kad teisingai elgiasi 
Lietuvos valdžia, atsisakyda-
ma rusiškų TV kanalų trans-
liacijos, nutraukusi Rusijos 
atlikėjų pasirodymus Lietu-
voje. Civilizuotas pasaulis  
turi kažkokiu būdu atkreipti 
dėmesį. Jei viskas vyks po se-
novei, rusai gali ir nesuprasti, 
kad kažkas pasikeitė.

Baimė susijusi su 
neprognozuojamu 
Putinu

Gintaras VAIČIŪNAS, 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Anykščių 
filialo pirmininkas:

Aš esu iš principo prieš bet 
kokį karą, kaip ir bet kuris kitas 
normalus žmogus. Ką čia dau-
giau bekalbėti?

Man visiškai netikėta, kad 
Rusija įsiveržė į Ukrainą. Vi-
siškai negalvojau, kad taip gali 
nutikti. Seku informaciją, kas 
vyksta – stebiu ukrainietiškos 
TV kanalus, CNN televiziją, 
„Youtube“ kanale pasižiūriu ir 
rusiškus kanalus ir tuomet da-
rau išvadas. Beje, manau, kad 
valdžia labai teisingai pasielgė, 
kad Lietuvoje uždraudė trans-
liuoti rusiškus kanalus. Pas mus 
dar labai maža žmonių, kurie 
geba daryti išvadas. Pastebiu, 
kad apskritai žmonės mažai 
domisi istorija ir  nori sutelkti 
dėmesį į reiškinius, vykstančius 
toliau nei savas kiemas. 

Mano baimė šiuo metu, kaip 
ir visų, susijusi su neprogno-
zuojamu veikėju Putinu. Ne-
prognozuojamas žmogus ir 
branduolinis ginklas, nesvarbu, 
kur jis būtų panaudotas, – čia 
jau pasaulio tragedija.

Nelaimės visose tautose su-
vienija visuomenę. Manau, jei 
karas kiltų Lietuvoje, žmonės 
neišsilakstytų. Ir ką gi mums 
tas okupantas atneštų? Kai pa-

rodo Rusijos miestelius, dydžiu 
panašius į Anykščius, ten šiur-
pu vien pamačius gatves, pas-
tatus, žmonių buitį... Žmonės 
supranta, kad okupantas atneš-
tų tas bėdas, kurias žinojo mūsų 
seneliai.

Manau, kad Anykščių rajono 
savivaldybei šiuo metu tikrai 
reikėtų nutraukti draugiškus 
santykius su Baltarusija. Ten 
žmonės be jokios žodžio lais-
vės. Su kuo ten kalbėtis? Ten 
organizuota tik Lukašenkos 
gvardija – jos įsakymų klauso 
nuo miesto valdžių iki aukš-
čiausios Vyriausybės. Diktato-
riaus įsakymas šventas. Kiek 
žinau, anksčiau, kai Anykščių 
rajono savivaldybės delegacijos 
vykdavo į Baltarusijos miestus, 
buvo siekiama vengti politinių 
temų.

Ir liūdna, ir 
baisu

Donata SABALIAUSKAI-
TĖ, Anykščių rajono mero 
patarėja:

Turbūt, kaip ir daugeliui 
žmonių, man šios dienos yra 
įtemptos. Skaitau daugiau in-
terneto portalų, žiūriu žinias. 
Juk nežinome, kas dėsis toliau 
ir kaip viskas baigsis.

Manau, kad daugelis iš mūsų 
dabar jaučia nerimą. Ir liūdna, 
ir baisu, dar ir nežinomybė. Kol 
kas, manau, galime likti ramūs, 
nes esame saugūs.

Nesu buvusi Ukrainoje, bet 
kai baigsis karas, norėčiau ten 
nuvykti ir pajusti tą dvasią.

-ANYKŠTA

Krepšinis I. Šeštadienį Anykš-
čių „KKSC–Elmio“ ekipa (14/6) 
pasiekė įsimintiną pergalę RKL ly-
goje. Namų arenoje žaidę Ramūno 
Šližio auklėtiniai po permainingos 
kovos 84:60 nugalėjo Ignalinos 
„Vilkakalnio–Losritos“ komandą, 
kuri B diviziono B grupėje užima 
antrą vietą (16/3).

„KKSC–Elmis“ taškus pelnė: T. 
Jodelis 26, Ž. Žiukas 17, S. Butkys 
14, B. Steponėnas 8, D. Radžiūnas 
7, G. Žiukas 5, E. Sriubas 4, A. An-
driejauskas 3.

Penktadienį mūsų miesto ekipa 
namuose 92:54 sutriuškino Vil-
niaus LKSK komandą. Rezultaty-
viausiai šeimininkų gretose žaidė 
T. Jodelis, surinkęs 23 taškus. Pui-
kiai žaidimui dirigavęs Ž. Žiukas 
ne tik įmetė 14 taškų, bet ir atliko 
11 rezultatyvių perdavimų. Kitų 
„KKSC–Elmis“ žaidėjų statistika: 
D. Radžiūnas 12 (9 atk. kam.), 
G. Žiukas 10, G. Šniaukštas ir A. 
Andriejauskas po 9, S. Butkys 5, 
E. Sriubas ir M. Judickas po 4, B. 
Pociūnas 2. RKL B diviziono B 
grupėje Anykščių „KKSC–Elmio“ 
komanda užima 3-iąją vietą iš 13 

grupėje rungtyniaujančių koman-
dų. 

Krepšinis II. Sekmadienį 
„Nykščio namų“ arenoje startavo 
Anykščių rajono krepšinio lygos 
pusfinalio etapas. Pirmieji į aikštę 
žengė „Draugų“ ir „Cosmos“ eki-
pų žaidėjai. Pastarosios komandos 
krepšininkams nereikėjo daug lai-
ko apšilimui – jie jau pirmajame 
kėlinyje susikrovė 15 taškų persva-
rą (24:9). „Draugams“ itin nesisekė 
atakuoti iš tolimų distancijų (4/33, 
12 proc. tritaškių), tuo puikiai pa-
sinaudojo „Cosmos“, sutriuškinu-
si varžovus 88:60. „Cosmos“  G. 

Žiukas pelnė 27, Ž. Žiukas 24 taš-
kus, „Draugams“  - T. Urbonas 19, 
V. Peleckas 10 taškų. Antrasis ma-
čas vyko tarp „Keramikos ACB“ ir 
„Šilo klinikos“. Reguliariojo sezo-
no nugalėtojai iš karto šovė į priekį 
ir antrojo kėlinio viduryje turėjo 15 
taškų pranašumą (27:12), tačiau 
„žalieji“ nenuleido rankų ir pradėjo 
tirpdyti varžovų persvarą (32:29). 
Antroje mačo pusėje jau „Šilo kli-
nika“ diktavo rungtynių ritmą bei 
šventė užtikrintą pergalę 72:59. 
„Keramikos ABC“  komandoje re-
zultatyviausiai žaidė G. Šniaukštas 
(18 tšk) ir B. Pociūnas (15), „Šilo 

klinikoje“  - R. Urbelis (25) ir  A. 
Andriejauskas (16). Pusfinalio eta-
pe ekipos tarpusavyje susitiks du 
kartus ir patekimą į finalą nulems 
bendras geresnis taškų santykis. 

Imtynės. Praėjusį  savaitgalį 
Anykščių KKSC imtynininkai 
dalyvavo Kelmėje surengtame 
Lietuvos graikų–romėnų U–20 
čempionate. Mūsų krašto atsto-
vai iškovojo net keturis medalius. 
Antra vieta džiaugėsi Kasparas 
Juodelis, bronziniais apdovano-
jimais pasipuošė Kipras Puikis, 
Augustas Vaitiekūnas ir Kipras 
Gvozdas.

sprintas
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Playback teatro grupė iš Ukrainos „Vachtiory“ penktadienį, vasario 25 dieną, po mitingo 
Anykščių A.Baranausko aikštėje, rodė savo performansą Anykščių koplyčioje. Aktoriai iš 
Ukrainos, į Lietuvą atvykę savaitės gastrolių, grįžti namo nebegali, nes lėktuvai nebeskrai-
dina. Anykštėnams „Vachtiory“ trupė kalbėjo apie tai, kaip jaučiasi, ir kad jiems sunku 
patikėti, jog įvykiai Ukrainoje yra ne blogas sapnas.

Parama stringa dėl 
logistikos

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius kalbėjo, kad Lie-
tuvoje dėl paramos Ukrainai 
kilo „visiškas jovalas“.

„Žmonėms nebuvo normaliai 
iškomunikuota ir jie pradėjo 
nešti viską, ką turi. O proble-
ma tokia, kad nėra logistikos į 
Ukrainą. Dabar jeigu ką nors ir 
nuveši iki sienos, jokio automo-
bilio iš užsienio per sieną neį-
leidžia, nes jį, kaip neatpažintą, 
gali subombarduoti tiek rusai, 
tiek ukrainiečiai. Ten tokia 
tvarka dabar. Dabar rinkdami 
paramą, galime pridaryti dau-
giau bėdos nei naudos. Ukrai-
niečiams šiuo metu labiausiai 
reikalingi pinigai, tvarsliava ir 
ginklai. Dar jie labai norėtų dži-
pų – to, kas jiems dabar reika-
linga“, - aiškino S.Obelevičius.

Gyventojų surinktus drabu-
žius bei daiktus, pasak Anykš-
čių rajono mero S.Obelevičiaus, 
bus galima perduoti tik tada, kai 
Ukrainoje įvyks paliaubos.

Poreikio apgyvendinti 
pabėgėlius nėra  

Anykščių rajone šiuo metu, 
mero S.Obelevičiaus duome-
nimis, pabėgėlių iš Ukrainos 
apgyvendinta nėra. Jis sakė, 
kad poreikio ukrainiečius apgy-
vendinti nėra dėl to, kad visi į 
Lietuvą vykstantys ukrainiečiai 
apsigyvena pas savo gimines ar 
draugus.

S.Obelevičius sakė, kad, Vy-
riausybės sprendimu, pabėgė-
liai iš Ukrainos bus nukreipiami 
į tas savivaldybes, kurios jiems 
gali pasiūlyti darbo.

Anykščių rajono savivaldybė, 
iškilus reikalui, pabėgėlius iš 

Ukrainos apgyvendintų Anykš-
čių Jono Biliūno gimnazijos  
bendrabutyje bei buvusiame 
Anykščių technologijos moky-
klos bendrabutyje. Tiesa, pasak 
S.Obelevičiaus, bendrabutyje 
buitinės sąlygos yra prastos. 
Jis negalėjo pasakyti, kiek pa-
bėgėlių būtų galima apgyven-
dinti Anykščių rajone. Tiesa, 
anksčiau Anykščių rajono savi-
valdybė išplatino informaciją, 
kad priimtų iki 20 pabėgėlių, 
o Anykščių rajono mero pava-
duotojas Dainius Žiogelis tiki-
no, kad vietos atsirastų ir 200 
žmonių iš Ukrainos.

Partneriai atakuojami

Anykščių rajono savivaldy-
bė bendradarbiauja su dviem 
Ukrainos miestais – Vasilkovu 
ir Mirgorodu. Anykščių rajono 
meras S.Obelevičius sakė, kad 
Vasilkovo mieste, su kuriuo 
Anykščių rajono savivaldybės 
partnerystės ryšiai buvo nutrū-
kę, padėtis yra „baisi“.

„Ten yra didžiulis karinis 
aerouostas ir ten nuolat rusai 
bombarduoja, leidžiasi desanti-
ninkai. Ten vyksta „mėsmalė“, 
baisu, kas darosi“, - sakė jis.

Iki Ukrainos Mirgorodo 
miesto, mero S.Obelevičiaus 
žiniomis, rusų kariuomenė dar 
neatėjusi.

„Ten, šalia šio kurorto, yra 
dislokuotas karinis dalinys. Jis 
sparnuotosiomis raketomis ar 
dar kažkuo buvo atakuotas“, - 
sakė S.Obelevičius.

Bendradarbiavimą 
nutrauks

Pirmadienį pranešus, kad 
Lietuvos savivaldybės ėmėsi 
nutraukti bendradarbiavimo 
ryšius su Rusijos ir Baltarusi-
jos miestais, Anykščių rajono 

savivaldybės tinklapio rubri-
koje, informuojančioje apie 
tarptautinį bendradarbiavimą, 
nebeliko  informacijos, kad sa-
vivaldybė bendradarbiauja su 
Baltarusijos Klecko bei Smur-
gainių miestais.

„To bendradarbiavimo jau 
seniai nebėra. Bendradarbia-
vimo sutartis tvirtina Anykš-
čių rajono taryba. Kad visiškai 
būtų nutrauktas tas bendradar-
biavimas, turbūt teks kviesti 
neeilinį Anykščių rajono ta-
rybos posėdį“, - sakė meras 
S.Obelevičius.

Nenori kelti panikos

„Anykšta“ taip pat prašė 
Anykščių rajono gyventojams 
pasiųsti žinutę, kaip jie turėtų 
elgtis, jei karo grėsmė iškiltų 
Lietuvoje. Redakcija pastaro-
siomis dienomis sulaukė nema-
žai užklausų, kur gyventojams 
rajone yra numatytos slėptuvės, 
ir panašios informacijos.

„Yra evakuacijos planai, yra 
vietos, bet ta informacija kol 
kas yra slapta ir neviešinama“, 
- aiškino S.Obelevičius.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius taip pat sakė, 
kad savivaldybė laikosi tokios 
pozicijos, jog nereikia kelti pa-
nikos.

„Jeigu jau rusai užpultų Eu-
ropos Sąjungą, nemanau, kad 
Anykščiai bus pirmas miestas, 
kurį kažkas pultų. O jeigu ban-
dytų pulti, tai jiems patiems la-
bai liūdnai baigtųsi – nelygios 
jėgos“, - dėstė S.Obelevičius.

Pasiteiravus, ar Anykš-
čių rajono savivaldybė karo 
atvejui turi slėptuvę, meras 
S.Obelevičius sakė, kad „yra 
toks rūsys“.

Mitinge – šimtai anykštėnų
Penktadienį, vasario 25-ąją, 

Anykščiuose vyko Ukrainos 
palaikymo mitingas. Į renginį 
susirinko šimtai anykštėnų.

Mitingą moderavo Anykščių 
A.Baranausko ir A.Vienuolio 
– Žukausko memorialinio mu-
ziejaus direktorius, Anykščių 
rajono Garbės pilietis Antanas 
Verbickas. „Jeigu atsilaikys 
Ukraina, atsilaikys ir Lietuva, 
atsilaikys Anykščiai“, – rengi-
nio pradžioje sakė A.Verbickas.

Seimo narys Tomas Tomi-
linas anykštėnus kvietė išlik-
ti ramius, tokius, kokie išliko 
ukrainiečiai.

„Putinas pralaimi ir pralai-
mės. Mes turime mokytis iš 
Ukrainos žmonių susitelkimo 
ir ramybės. Mūsų bankoma-
tuose šiandien nebėra grynų-
jų, o Ukrainoje funkcionuoja 
bankų sistema ir atsiskaitymas 
kortelėmis. Likime ramūs kaip 
ukrainiečiai ir padėkime jiems 
viskuo, kuo galime. Ir siųskime 
savo kvietimus, pirmiausia Bal-
tarusijos žmonėms. Baltarusių 
tauta yra taiki tauta. Jų menta-
litetas remiasi taikos idėja. Tik 
savo žmonių bijo tie režimai, 
o pasaulio nuotaikos ir nuo-
monės jie nepaiso“, – kalbėjo 
T.Tomilinas.

Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis vylėsi, kad 
ateitis parodys, jog Rusija nėra 
Putinas.

„Rusija – europietiška vals-
tybė. Bet vakar vienoje sociali-
nio tinklo žinutėje nebeišdrįsau 
nei Putino, nei Rusijos parašyti 
didžiąja raide. Man tie žodžiai 
šiandien prilygsta šiukšlei. Net 
blogiau, nes šiukšlė turi kaž-
kokią prasmę. Visi prisiekime 
sau, kad padėsime Ukrainai 
tiek, kiek galėsime, padėsime 
žmonėms, kurie traukiasi iš 
Ukrainos, kurie netrukus pa-
sieks ir Anykščius“, – kvietė 
vicemeras.      

Penktadienį Anykščiuose lan-
kėsi artistai iš Ukrainos miesto 
Charkivo – playback teatro 
trupė „Vachtiory“. Prieš savo 
pasirodymą Anykščių koply-
čioje, kur jie parodė performan-
są, svečiai atvyko ir į mitingą. 
Ukrainiečių vardu kalbėjusi 
Ana Sergijenko sakė, jog de-
šimčiai dienų atvyko pas drau-
gus parodyti performanso ir ne-
begali grįžti. A.Sergijenko sakė 
antrą kartą atsidūrusi analogiš-
koje situacijoje – 2014-aisiais ji 
trumpam išvyko iš Luhansko ir, 
kol buvo išvykusi, ši teritorija 
buvo okupuota.

„Rusija kalba, kad atakuoja 
tik strateginius objektus, bet pa-
taiko į gyvenamuosius namus ir 
vaikų darželius. /…/ Skaudžiau-
sia klausyti, kai Rusijos gy-
ventojai galvoja, kad, puldami 
mus, jie mus gina ir kovoja už 
taiką. Mes negalime leisti mūsų 

valstybės užgrobimo, nes tai 
bus pasaulinė diktatūros legali-
zacija“, – kalbėjo A.Sergijenko. 
Ji kvietė lietuvius skleisti žinią 
apie tikrąją situaciją Ukrainoje, 
pirmiausia ją perduodant Rusi-
jos gyventojams.  

Aktoriams atvėrė buto 
duris

Gastrolių į Lietuvą playback 
teatro trupę „Vachtiory“  pa-
kvietė verslininkas Edis Galvo-
nas.

Prieš spektaklį feisbuke buvo 
paviešintas prašymas suteikti 
neatlygintiną nakvynę ir vie-
na pirmųjų į jį atsiliepė apgy-
vendinimo paslaugas teikianti 
verslininkė Gitana Mileikaitė. 
Ji aktorius priglaudė savo bute 
Anykščiuose.

„Atveriame savo namų duris, 
langus ir širdis jums. Tokiais 
žodžiais kvietėme mūsų svečius 
praeitais metais... O šiandien 
pakartoju juos jau su parama 
mūsų broliams ir sesėms Ukrai-
noje. Šiandien jau priėmiau ne-
atlygintinai dešimt ukrainiečių 
aktorių. Ir savo namų duris at-
versiu nedvejodama“, - vasario 
26 dieną paskelbtame įraše rašė 
G.Mileikaitė.

Ginasi ištisi kaimai

Nuolat su Ukrainoje pasiliku-
siais bičiuliais komunikuojantis 
Anykščių garbės ambasadorius 
Ukrainoje Virginijus Strolia 
pirmadienį „Anykštai“ sakė, 
jog Rusijos agresija suvienijo 
Ukrainos naciją - ir ukrainie-
čiai, ir Ukrainos rusai, ir žydai 
gina savo tėvynę. „Ginkluojasi 
ir gynybai ruošiasi ir kaimai. 
Įsivaizduokit, tokiose gyven-
vietėse kaip mūsų Andrioniš-
kis žmonės pila į maišus smėlį, 
stato barikadas, gamina „ežius“ 
keliui užtverti“, - kalbėjo 
V.Strolia.

Pasak jo, internete platina-
ma medžiaga, kaip pasigaminti 
„molotovo kokteilius“ ir kaip 
taisyklingai juos mėtyti. Pride-
damos ir instrukcijos, į kurią 
konkrečios karinės technikos 
dalį reikia mesti „molotovo 
kokteilį“,  kad būtų padaryta 
didžiausia žala.

Pasak V.Strolios, „molotovo 
kokteiliai“ tiek išpopuliarėjo, 
jog ėmė stigti stiklinių butelių, 
todėl organizuojamos stiklinės 
taros paieškos. 

V.Strolia internete surado 
filmuką, kurio filmuota me-
džiaga rodo, kaip ukrainiečiai 
plikomis rankomis stabdo rusų 
tanką: šimtai žmonių savo 
kūnais užtvėrė kelią tankui ir 
kareiviai, nedrįsę važiuoti per 
beginklius žmones, įjungė at-
bulinę pavarą.  

Kur reikėtų slėptis karo atveju, laikoma 
paslaptyje
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Geras įeik, geresnis išeik Sigita PIvORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Daugiau nei prieš penkis šimtmečius Traupio miestelyje 
buvo įsteigta parapija, veikianti iki šiol. Mūrinė Traupio Šv. 
Onos bažnyčia, pastatyta prieš 130 metų – trečioji šventovė 
miestelyje: iki jos buvo pastatytos dvi medinės bažnyčios. 

Bažnyčioje gausu meno vertybių, keli paveikslai, kaip 
meno paminklai, yra saugomi valstybės. Vieną iš jų, patį 
vertingiausią, pavadintą „Gidelskio Šv. Panelės stebuklin-
gojo atvaizdo istorija“, pasiskolino ir eksponuoja Bažnyti-
nio paveldo muziejus Vilniuje. 

Pamaldose – dviese 

Dar prieš 140 metų Traupio 

parapijai priklausė 4772 tikin-
tieji. Šiandien į Traupio baž-
nyčią vakarinėms pamaldoms 

ateina vos keli parapiečiai: 
pasak bažnyčią prižiūrinčios 
Petronėlės Janulienės, kartais 
pamaldose tenka būti dviese 
su klebonu… Sekmadienį pa-
simelsti atvyksta kiek daugiau 
žmonių, tačiau mažėjantis be-
simeldžiančiųjų skaičius nieko 
nebestebina: vien 2011 metų 
duomenimis, Traupyje gyveno 
179 žmonės; šiandien, žinoma, 
jų kur kas mažiau…

Nepaisant to, tiek pati bažny-
čia, tiek jos aplinka yra kruopš-
čiai prižiūrimos: tuo rūpinasi 
tiek patys traupiečiai, tiek ku-
nigas klebonas Juozas Janulis, 
tiek ir dykai bažnyčiai tarnau-
janti P. Janulienė. 

Bažnyčioje – trys altoriai

1515 m. kovo 31 d. Vilniaus 
vyskupas Vaitiekus Radvila 
įsteigė Traupio parapiją ir pa-
šventino pirmąją medinę Šv. 
Mikalojaus bažnyčią, kurios 
fundacija rūpinosi traupiečiai 
dvarininkai Jurgis ir Petras 
Michalavičiai. o 1785-aisiais 
Traupio savininkas Ignas Pranc-
kevičius pastatė kitą medinę 
bažnyčią. 

Kiek daugiau nei po šimtme-
čio, 1892-aisiais, patys Traupio 
parapiečiai, vadovaujami kuni-
go klebono Juozapo Butvido, 
pastatė dabartinę mūrinę neo-
klasicizmo su neobaroko bruo-
žais stiliaus,  stačiakampio pla-
no, 41,5 metro ilgio ir 16 metrų 
pločio su 30 metrų aukščio 
bokštu ir trimis altoriais šven-
tovę. Ją pašventino vyskupas 
Gasparas Cirtautas, paskyręs 
Šv. Onos garbei ir globai.  Iš tolo 

šventovė tikinčiuosius pasitinka 
ant frontono skelbiamu užrašu: 
„Geras įeik, geresnis išeik“.

Šventoriuje taip pat stovi me-
dinis stogastulpis ir Šv. Onos ir 
Švč. Marijos skulptūrinis pa-
minklas su įrašu „Ačiū Tau, Šv. 
Ona, už mūsų parapijos globą 
1892–1992“, skirtas bažnyčios 
100-mečio sukakčiai pažymėti 
(autorius – skulptorius Alfredas 
Pajuodis, 1992 m.).

Bažnyčioje – stebuklingas 
paveikslas

Traupio bažnyčioje gausu 
religinio meno vertybių. Keli 
bažnyčios paveikslai yra labai 
didelės meninės vertės, jie sau-
gomi valstybės kaip dailės pa-
minklai. Vienas vertingiausių 
paveikslų, ką tik grįžęs iš Vil-
niaus Bažnytinio paveldo mu-
ziejaus, kur buvo eksponuotas 
parodoje „Šv. Dominykas ir šv. 
Hiacintas Lietuvoje: aštuoni at-
minties šimtmečiai“ – „Gidels-
kio Šv. Panelės stebuklingojo 
atvaizdo istorija“. Tikima, kad 
paveikslas turi stebuklingų ga-
lių: legendose pasakojama, kad 
jis išgydė ne vieną sunkų ligo-
nį. Šis meno kūrinys nutapytas 
XVII a. pabaigoje – XVIII a. 
pradžioje nežinomo liaudies 
dailininko. Paveikslo centrinėje 
dalyje nutapyti Šv. Dominykas 
ir Šv. Hiacintas, keliantys Švč. 
Mergelės Marijos figūrėlę, o 
ją supančiose vaizdų ir tekstų 
„rėmuose“ pasakojama stebu-
klingos Gidlų Švč. Mergelės 
Marijos statulėlės istorija. 

Kiti vertingi Traupio bažny-
čios meno kūriniai - Rapolo 

Mendzegurskio portretas, tapy-
tas XIX a. pradžioje, paveikslai 
„Šv. Barbora“, tapytas 1894 m 
liaudies dailininko Podolskio, 
„Šv. Pranciškus“, 1894 m. tapy-
tas vietinio liaudies menininko. 

Ypatingi yra ir bažnyčios vi-
tražai – ant jų yra įrašytos fun-
datorių pavardės. Virš vitražų 
puikuojasi ant sienų nupiešti 
žymių Lietuvos žmonių pa-
veikslai. Tai  vadinamieji ilga-
mečio Traupio kunigo Stepono 
Galvydžio „šventieji“: jis įsi-
vaizdavo, kad šie žmonės būsią 
paskelbti šventaisiais. Apskriti-
muose nupiešti Barboros Žaga-
rietės, Marijos Pečkauskaitės, 
Stasio Šalkauskio, Maironio, 
Kazimiero Paltaroko ir Motie-
jaus Valančiaus portretai bei 
Marijos Goreti ir Šv. Teresėlės 
atvaizdai. Deja, nėra aišku, kas 
paveikslų autorius – niekas au-
torystės neužfiksavo ir dailinin-
ko jau niekas nebeprisimena… 

Traupio bažnyčioje skamba 
1634 metais išlietas varpas, ku-
rio istorija taip pat nepaprasta: 
Pirmojo pasaulinio karo metais 
besitraukdami rusai jį buvo pa-
grobę, o Antrojo pasaulinio karo 
metu varpas buvo paslėptas. Ir 
visai neseniai, vos prieš keturias-
dešimt šešerius metus, kasant 
dabartinės Traupio pagrindinės 
mokyklos pamatus, atsitiktinai 
rastas ir varpas, kuris buvo vėl 
įkeltas į bažnyčios bokštą. 

Traupio bažnyčia prieš be-
veik 115 metų buvo atnaujinta 
klebono Stanislovo Šliogerio: 
jis pastatė naują kleboniją bei 
atnaujino bažnyčios altorius. 

Neoklasicistinio stiliaus Traupio bažnyčia su 30 metrų 
aukščio bokštu buvo pastatyta prieš 130 metų vadovaujant 
klebonui kunigui Juozapui Butvidui.

Kęstutis Tubis - visiškai išteisintas
(Atkelta iš 4 psl.)

K.Tubis dėstė, jog jam pikta 
ir skaudu, kad daugiau nei tre-
jus metus buvo žeminamas, iš jo 
buvo paimtas vardinis ginklas, 
o veiksmus atliko tie asmenys, 
kurie „nėra matę gyvo nusikal-
tėlio“.

„Jaučiausi kaip generolas, kurį 
po laimėto mūšio tardo NKVD 
leitenantas“, - sakė K.Tubis. 

Valstybės kaltinimą palaikiusi 
Panevėžio apygardos prokuratū-
ros prokurorė Dalia Markauskie-
nė po teismo „Anykštai“ sakė, 
jog tai, ar prokuratūra pasinaudos 
sprendimo apskundimo teise, bus 
nuspręsta po to, kai bus gautas 
teismo sprendimas su jame išdės-
tytais motyvais.  

K.Tubis kalbėjo, kad jis turi 
nedaug abejonių, kad byla ke-
liaus į antrosios instancijos teis-
mą. „Man nėra džiaugsmo. Skųs 
toliau. Galbūt bus dabar trigubas 
manęs sekimas“, - emocingai 
kalbėjo K.Tubis.

K.Tubį teismuose gynė žino-
mi (ir, matyt, nepigūs) advokatai 
Giedrius Danielius ir Arūnas Pe-
trauskas.  Buvusio Anykščių ra-
jono mero bylinėjimosi išlaidos 
turėtų būti skaičiuojamos dešim-
timis tūkstančių eurų. Jis sakė, 
kad dar neturįs atsakymo, ar ga-
lutinio išteisinimo atveju sieks iš 
valstybės prisiteisti bylinėjimosi 
išlaidas.   

Bylos nagrinėjimas 
truko pustrečių metų

Priminime, jog K. Tubis, tuo 
metu užėmęs Anykščių rajono 
mero pareigas, STT pareigūnų 
buvo sulaikytas 2019-ųjų sausio 
28 dieną, prieš pat savivaldos 
rinkimus. Iki sulaikymo STT pa-
reigūnai kelis mėnesius stebėjo 
tuometinio mero K. Tubio darbo 
kabinetą, teismui buvo pateikti 
garso ir vaizdo įrašai. Taip pat 
buvo klausoma ir jo pokalbių 
telefonu bei daromi šių pokalbių 
įrašai.

K. Tubis buvo kaltinamas pre-
kyba poveikiu pagal tris epizo-
dus. 

Vadinamajame Rimvydo Ku-
gio epizode  jis kaltintas, jog gali-
mai pažadėjo paveikti savivaldy-
bės darbuotojus, kad šie skubos 
tvarka atliktų visus veiksmus, 
kad R.Kugio atstovaujama ben-
drovė galėtų išsinuomoti žemės 
sklypą bei gauti leidimus vykdyti 
jame verslininko pageidaujamo 
aukštingumo statybas. Už tai 
bendrovės atstovas galimai sura-
do asmenį, kurio vardu į K.Tubio 
vadovaujamo rinkimų komiteto 
„Anykščių krašto labui“sąskaitą 
kaip auka buvo pervestas tūks-
tantis eurų. 

Pagal antrąjį, vadinamąjį „VLI 
Timber“ epizodą, K.Tubis kaltin-
tas iš verslininko Dariaus Lac-
kaus galimai reikalavęs finansi-
nės paramos rinkimų komitetui. 
Už tai, kaip buvo įtariama, tuo-
metinis rajono vadovas pažadėjo 
pagalbą, kad valstybės lėšomis 
būtų sutvarkytas įvažiavimo ke-

lias į verslininko atstovaujamą 
bendrovę. 

Pagal trečiąjį (Arvido Pajuo-
džio) epizodą K.Tubis kaltintas, 
kad, norėdamas užsitikrinti poli-
tinę paramą priimant kai kuriuos 
Anykščių rajono savivaldybės 
tarybos sprendimus, jis galimai 
pažadėjo Anykščių rajono tary-
bos nariui A.Pajuodžiui pareigas 
savivaldybės valdomoje UAB 
„Anykščių vandenys“.

Prokuroras prašė skirti 
beveik 60-ies t
ūkstančių baudą

Sausio 3-iąją Utenos apylinkės 
teismo Molėtų rūmuose baigia-
mąją kalbą sakęs Panevėžio apy-
gardos prokuratūros prokuroras 
Mantas Jurkėnas prašė teismo 
K.Tubį pripažinti kaltu pagal 
visus tris baudžiamosios bylos 
epizodus.

Pagal pirmąjį epizodą prokuro-
ras prašė teismo skirti K.Tubiui 
37 tūkst. 500 eurų baudą, o antra-

sis ir trečiasis epizodai įvertinti 
35 tūkst. eurų baudomis.

Iš dalies subendrinus bausmę, 
prokuroras siūlė K.Tubiui skirti 
60 tūkst. eurų baudą, iš šios sumos 
išminusuojant 100 eurų, taigi, ga-
lutinė siūloma bauda – 59 tūkst. 
900 eurų. 100 eurų įvertinta para, 
kai K.Tubis buvo sulaikytas.

Taip pat prokuroras siūlė iš 
K.Tubio konfiskuoti 1000 eurų 
bei 7- eriems metams atimti iš 
K.Tubio teisę dirbti valstybės 
tarnyboje.

Valstybės kaltinimą K.Tubio 
byloje visuose kituose posė-
džiuose palaikiusi Panevėžio 
apygardos prokuratūros proku-
rorė Dalia Markauskienė minė-
tame posėdyje nedalyvavo dėl 
ligos, todėl ją pakeitė kolega 
M.Jurkėnas.

Baudžiamosios bylos nagri-
nėjimą Utenos apylinkės teismo 
Molėtų rūmai pradėjo 2019 metų 
vasaros pabaigoje.  Liudininkais 
į Utenos apylinkės teismo Molė-
tų rūmus buvo iškviesta dešimtys 
anykštėnų ir kitų miestų gyven-
tojų. 
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(Kalba netaisyta – red. past.)

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

horoskopas

savaitgalio diskusija

AVINAS. Netikėkite paža-
dais, kuriuos išgirsite - tai tik 
tuščios kalbos. Konfliktų šią 
savaitę veikiausiai nepavyks iš-
vengti nei darbe, nei namuose.

JAUTIS. Savo darbus ver-
čiau dirbkite pats, nesidairyda-
mas pagalbos iš šalies. Savaitė 
tinkama dideliems pirkiniams, 
gal tik išskyrus penktadienį ir 
šeštadienį - būsite itin išlaidus 
ir nekritiškas.

DVYNIAI. Užmegsite labai 

naudingus dalykinius santykius. 
Būsite linkęs flirtuoti, o gal net 
užmegzti naują meilės romaną. 
Savaitgalį visą savo dėmesį ir 
jėgas skirkite namų ūkiui. 

VĖŽYS. Kruopščiau skirkite 
asmeninius ir dalykinius reika-
lus. Didelėje kompanijoje gali-
te patirti romantiškų nuotykių. 
Savaitgalį verčiau praleiskite 
vienas svajodamas ir planuoda-
mas. 

LIŪTAS. Susipažinsite su 
įdomiais žmonėmis ir gausite iš 
jų labai vertingos informacijos. 
Laukia susitikimai su seniai ne-

matytais draugais ir šiaip įvai-
rios linksmybės.

MERGELĖ. Atidžiai kontro-
liuokite savo išlaidas, antraip su-
sipyksite su sutuoktiniu ar tėvais. 
Pasistenkite užbaigti darbus, 
kurių nespėjote atlikti praėjusią 
savaitę. Būsite gan dalykiškas, 
energingas ir kūrybiškas.

SVARSTYKLĖS. Stenkitės 
mažiau kalbėti ir daugiau klau-
sytis. Artimas draugas ar ben-
dradarbis duos jums labai gerą 
patarimą. 

SKORPIONAS. Labai ge-

ros dienos naujoms pažintims 
megzti. Būkite aktyvus, bet ne 
įkyrus. Reikalingi žmonės jus 
susiras patys, turite tik nežiop-
soti ir nepraleisti pasitaikiusios 
progos.

ŠAULYS. Kažkas iš bendra-
darbių gali pamėginti pasinau-
doti jūsų darbo vaisiais. Nenuo-
laidžiaukite ir neleiskite lipti 
sau ant sprando. Visą savaitę 
teks skaičiuoti pinigus, nes iš-
laidos bus nemažos.

OŽIARAGIS. Kamuojan-
čios problemos neišspręsite, jei 
skirsite jai tik pusę savo laiko 

ir jėgų. Nebijokite investuoti 
remdamasis patyrusio ir patiki-
mo žmogaus patarimu.

VANDENIS. Niekaip šią 
savaitę į kitų žmonių reikalus 
stenkitės nesikišti, antraip ilgam 
prisidarysite rūpesčių. Savaitės 
viduryje nevenkite varžybų ar 
ko nors panašaus, bet atminki-
te, kad pergalė - ne visada pats 
svarbiausias dalykas.

ŽUVYS. Kalnus nuversite, 
jei dirbdamas rečiau dirsčiosite 
į laikrodį. Klausykite savo šir-
dies ir būsite pirmas. Asmeninis 
gyvenimas, deja, bus ganėtinai 
komplikuotas ir nervingas. 

Teleloto. Žaidimas nr. 1351 Žaidimo data: 2022-02-27 Skaičiai: 71 53 21 61 46 39 2 1 37 45 57 41 
66 50 58 5 30 69 7 52 20 74 65 51 55 24 68 72 29 28 3 27 64 62 54 14 75 17 22 59 (keturi kampai, eilutė, 
įstrižainės) 43 63 15 36 31 6 23 47 73 19 60 9 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skai-
čius Užbraukus visą lentelę 13369.00€ 2 Užbraukus įstrižaines 14.00€ 759 Užbraukus eilutę 4.00€ 7976 
Užbraukus keturis kampus 2.00€ 18157 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0012440 Automobilis Toyota 
Corolla 0108489 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0109349 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0112161 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0111894 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0108953 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0111068 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0112548 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0110201 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0108778 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0111178 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0109848 Laiminga vieta pri-
zas 50 Eur 0108604 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0109873 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0111690 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0111065 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0110259 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0112078 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0113116 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0110537 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0112092 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0111207 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0111599 Laiminga vieta pri-
zas 50 Eur 0109435 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0111159 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0110771 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0109220 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0111598 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0109012 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0111838 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0111673 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0111607 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0111490 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0111535 Laiminga vieta pri-
zas 50 Eur 0109934 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0108946 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0109013 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0112596 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0109690 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0109836 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0112292 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0112127 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0109173 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0108986 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0112870 Laiminga vieta pri-
zas 50 Eur 0108836 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0108998 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0113051 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0111390 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0111709 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0112633 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0110454 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0110532 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0112257 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0108566 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0112238 Laiminga vieta pri-
zas 50 Eur 0112598 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0111002 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0111702 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0110182 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0109304 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0109913 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0110506 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0110800 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0109400 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0111870 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0108770 Laiminga vieta pri-
zas 50 Eur 0112044 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0108439 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0109992 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0112731 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0112519 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0112091 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0109976 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0110583 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0110242 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0111612 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0112690 Laiminga vieta pri-
zas 50 Eur 0111056 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0111269 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0111114 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0109538 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0109462 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0111652 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0108997 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0108520 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0111504 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0113024 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0111582 Laiminga vieta pri-
zas 50 Eur 0108888 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0110871 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0109514 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0109022 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0111619 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0109084 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0112988 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0109497 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0111385 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0110152 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0111346 Laiminga vieta pri-
zas 50 Eur 0112812 Laiminga vieta prizas 50 Eur 007*671 Pakvietimas į TV studiją 005*930 Pakvietimas 
į TV studiją 009*753 Pakvietimas į TV studiją

Kodėl Anykščiai neskuba nutraukti draugiškų ryšių 
su Baltarusijos miestais?

Dėl paramos ir pagalbos, Rusijai vykdant invaziją į Ukrainą, sankcijomis pasaulis bau-
džia ir Baltarusiją. Anykščių rajono savivaldybė kol kas su Baltarusija palaiko bendradar-
biavimo ryšius.Savivaldybės tinklapyje  vis dar skelbiama, kad Anykščių rajono savivaldy-
bės partneriai  yra Baltarusijos Klecko ir Smurgainių miestai. Kaip manote, ar Anykščių 
rajono savivaldybei reikia nutraukti bendradarbiavimo ryšius su minimais Baltarusijos 
miestais?

Anykštėnas: „Neką čia gali 
lemti diskusijos dalyvių ko-
mentarai. Skaitytojams labiau 
aktuali nuomonė iš tų rajono 
savivaldybės delegacijos narių, 
kurie tuose miestuose svečia-
vosi ir iš ten į Anykščius vežė 
tarybinės „kultūros“ ir istorijos 
prisiminimus ir patirtis.“

Ir nereikia skubėti: „Neži-
nia kodėl, čia tik savivaldybė 
atsakys. Nesuprantu, kam rei-
kia su visais pyktis. Baltarusija 
Lietuvai gan draugiška buvo, 
iki kol Lietuvos „valdovo“ am-
bicingas anūkėlis visko nesuga-

dino. Nejau dabar visi seksim 
kvailio pėdomis? Jei dar įma-
noma tuos santykius palaikyti, 
tai ir laikykit. Man baltarusiai 
nieko nepadarė ir ant jų pykčio 
nelaikau. Čia galingųjų žaidi-
mai, tad kažkokie Baltarusijos 
miestai tame nieko nelemia.“

Taigi: „Tikrai, kodėl ne-
nutraukia. Nejaugi dar yra 
kažkiek proto landsberginės 
propagandos praplautose lie-
tuvių smegenyse. Protingiems 
žmonėms tokie idiotiški klausi-
mai net nekiltų. Bet nesveikos 
psichikos žmonėms juk reikia 

su visais kariauti, pyktis, jie 
negali ramiai gyventi, drau-
gauti su kaimynais, nesikišti į 
jų reikalus, nematyti kaimynų 
akyse krislų, jie nesugeba gerb-
ti kaimynų pažiūrų, interesų ir 
juos toleruoti, turi būti tik jų 
nuomonė ir jų „tiesa“, tik pagal 
jų įsivaizdavimą kaimynai turi 
gyventi.“

Svedasu Jadze: „Ašej mys-
liju kad su visais kaimynais 
rajkia sugyvint, nespykt. Ži-
nama, galima nesbučiuot, nes-
glamanet, ale ir nespykt. Jejgu 
Belarusijaj valdžioj diktatarius, 

liaudes priešas, piktas žmogius, 
tai do nerejškia, kad tynai visi 
take žmones blogi. Galvoju, 
kad mūsu rajona valdžia elges 
protingai, kad neskuba suspykt 
ir ryšius nutraukt. Mana sasie-
dai irgi ne visi geri, ale mes 
nespykstam, su jais vis tiek su-
gyvenam.“

Spuogas: „Tai ar Anykščiai 
jau taip ir draugavo, bendra-
darbiavo su šiais Baltarusijos 
miestais? Kažkodėl nesigirdė-
jo. Gal kokia delegacija kada ir 
buvo išvažiavusi, bet visuome-
nė apie tai nežinojo. Ir iš viso 
nežinia, su kokių šalių kokiais 
miestais Anykščių rajonas 

palaiko ryšius. Gal būtų pats 
laikas paviešinti. Ir iš viso - o 
kodėl su Smurgainių ir Klecko 
miestais Anykščiai turi pyktis? 
Gal kaip tiktai ten gyvena patri-
otiškai nusiteikę, niekam blogo 
nelinkintys žmonės?“

Jis toks: „Savivaldybės val-
džios vertybes neįmanoma 
identifikuoti. Čia dalyvauja 
priešingų ideologijų partijos, 
rajono vadovų požiūrio taipogi 
negali suprasti. Tai labiau pra-
gmatiškumu išsiskirianti ir savų 
tikslų turinti valdžia. Baigiantis 
kadencijai reikia paklausti, ką ji 
padarė dėl gyventojų.“
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siūlo darbą

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. 
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UAB „TOLMAnA“ 
Geromis kainomis superka 

juodojo metalo laužą. 
Supjausto, išsiveža patys. 
Teikia krovinių pervežimo 

paslaugas. 
Tel. (8-617) 05596.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-608) 44340.

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.

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.

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.

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

Tel. (8-684) 81890.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 3 d. (ketvirtadienį) pre-

kiausime „Kaišiadorių“ paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis  
raibomis,dėsliosiomis vištaitėmis bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti viš-
tomis (kaina nuo 5 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais. 
Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašo-
me 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.

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

Statybinę medieną: gegnes, 
murlotus ir t. t. Taip pat pušines 
malkas kaladėmis, turi sausų.

Tel. (8-608) 51317.

5 mėn. amžiaus dedekles 
vištaites.

Tel. (8-611) 46451.

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

Tel. (8-600) 40863.

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.

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.

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.

UAB TALGRANITAS pagal 
užsakymus gamina, projek-
tuoja akmens gaminius: pa-
minklus, tvoreles, skulptūras, 
stalviršius, židinius. Dengia 
plokštes, restauruoja. 

Šepeta, tel. (8-698) 87560.

Kasa, valo, gilina šulinius. 
Tel. (8-675) 52308.

GYvŪnŲ, AUGInTInIŲ 
ŽEnkLInIMAS ir 

REGISTRAvIMAS - 10 Eur
(esant poreikiui vakcinuojame).

Atvykstame į namus.
UAB „Baltanosė“

Vet.gyd. Lina Černiauskienė 
(8-670) 82293, (8-698) 49328.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3422/0001:0479) esančio Daujočių 
k., Svėdasų sen., Anykščių raj. savininko A.V.K. paveldėtojus ar jų įgaliotus as-
menis, kad MSK ,,Miško žemė“ matininkė Vita Žukauskienė (kvalifikacijos pažy-
mėjimo Nr. 2M-M-373) šiuo metu atlieka žemės sklypo (proj. Nr. 463), esančio 
Daujočių k., Svėdasų sen., Anykščių raj. ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsa-
mesnės informacijos, prašom kreiptis  į MSK ,,Miško žemė“ adresu J.Biliūno 22-3, 
Anykščiai, el. paštu: vita@miskozeme.lt arba telefonu (8-615) 52928.

UAB „Anykščių geodezija“ šiuo metu atlieka žemės sklypo (proj.  Nr. 1089),  esančio 
Dauginčių k., Kavarsko sen., Anykščių raj. kadastrinius (geodezinius) matavimus. Kviečiame 
gretimo sklypo (kadastrinis Nr. 3428/0001:524), savininkus, turto paveldėtojus ar įgaliotus as-
menis 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. 
3426/0004:251), esančio Klerkamiesčio g. 3, Niūronių k., Anykščių sen., Anykščių 
raj. kadastrinius (geodezinius) matavimus. Kviečiame gretimo sklypo  (kadastrinis Nr. 
3426/0004:199), savininkus, turto paveldėtojus ar įgaliotus asmenis atvykti 10 dienų lai-
kotarpyje po paskelbimo spaudoje į A. Baranausko a. 1, Anykščiai, dėl žemės sklypo ribų 
suderinimo. Tel. pasiteirauti: (8-682) 58669.

Asmeninis skelbimas, jeigu jame tik 
vienas žodis ir telefono numeris, 

antradienio „Anykštoje“ kainuos 5 eurus, 
šeštadienio „Anykštoje“ kainuos 6 eurus.

Skelbimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - vilniaus g.29, 
Anykščiai. Tel.: (8-381) 594 58. 

El.p. reklama@anyksta.lt
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anekdotas

oras

-5

+6

mėnulis
kovo 1-2 d.d. - delčia;
kovo 3-4 d.d. - jaunatis.

Simplicijus, Eitautas, Elena, 
Dautara, Marcelinas. 

Kunigunda, Uosis, Tulė, Nonita.

Kazimieras, Daugvydas, Daina, 
Vaclava, Kazys, Vacė.

Albinas, Tulgaudas, Rusnė, 
Antanina, Antanė.

šiandien

kovo 2 d.

vardadieniai

kovo 3 d. 

kovo 4 d. 

Ateina toks rūstus žemaitis į 
parduotuvę ir sako:

- Kapyra.
Pardavėja galvoja - žmogus 

pasišnekėt nori ir sako:
- Nu, gerai yra.
Žemaitis:
- Kapyra!
- Nu kaip... Normaliai... Gy-

venu. Viskas lyg ir tvarkoj.
Žemaitis:
- Kapyra!!!
- Nu gerai yra, gerai!
Žemaitis:
- Rūgšta peina, dorne, veina!

***
Nuvažiavo dėdė su sūnėnu ir 

dukterėčia prie ežero pailsėti. 
Vaikai žaidžia, dėdė laikraštu-
ką skaito. Po kiek laiko pribėga 
berniukas prie dėdės ir sako:

– Dėde Petrai, Marytė suval-
gė musmirę!

– Jonuk, netrukdyk. Tu ką, 
nematai – aš skaitau! – pasakė 
dėdė neatsitraukdamas nuo lai-
kraščio.

Po kiek laiko vėl pribėga ber-
niukas:

– Dėde, Marytė įkrito į ežerą! 
Ją galbėti reikia!

– O kam? Po musmirės ji vis 
tiek jokių šansų išgyventi neturi...

***
Ruduo. Sėdi dvi meškos miš-

ke, viena sako:
- Žinai, kada nors aš atsisaky-

siu žiemos miego, kad pažvelg-
čiau į tą tipą, kuris pavasarį 
visus lapus vėl sukabina ant 
medžių!

Geras įeik, geresnis išeik

Šis klebonas pastatė „Jėzaus, 
apsunkinto kryžiumi“ skulptū-
rą prieš šventoriaus vartus bei 
sumontavo Vaclovo Bernotskio 
Varšuvoje pagamintus 10 balsų 
vargonus, kurie puikiai skamba 
ir šiandien. 

Dar po dvidešimtmečio kle-
bonas Domininkas Tuskenis-
Tuskevičius kapitališkai sure-
montavo bažnyčią. Bažnyčios 
išorė dar kartą buvo sutvarkyta 
kunigaujant Gintautui Gudui. 

Tarpukariu parapijoje veikė 
bažnyčios choras, kurio vado-
vas buvo vargonininkas Petras 
Sližys: choras net yra dalyva-
vęs dainų šventėse Kaune. 

Traupyje kunigavo 
švietėjas, rašytojas, 
publicistas 

Viena svarbiausių asmenybių 
tiek Traupio parapijai, tiek, ga-
lima teigti, ir Lietuvai – tai iš 
Svėdasų kilęs klebonas kunigas 
Steponas Galvydis, Traupyje 
kunigavęs nuo 1964 metų iki 
pat mirties – 1999 metų kovo 20 

dienos. 
S. Galvydis – spalvinga, drąsi 

asmenybė. Jis yra vienas iš 159 
Lietuvos kunigų – žydų gelbėto-
jų, drauge su kitu kunigu pakrikš-
tijusių 70 žydų, išdavusių jiems 
dokumentus su naujomis pavar-
dėmis. Dirbdamas Vabalninke, 
vėliau Subačiuje ir Biržuose, 
kunigas leido religinį laikraštėlį 
„Apaštalas“. 

Klebonas kun. S. Galvydis taip 
pat buvo ir mokytojas: dėstė vai-
kams tikybą.

Ateizmo metais klebonas kate-
chizavo vaikus, stiprino katalikų 
bažnyčios ryšį su tikinčiaisiais, 
dėl to jis būdavo persekiojamas, 
baustas.

S. Galvydžio iniciatyva buvo 
atnaujintas Traupio bažnyčios 
interjeras. Lietuvai atgavus nepri-
klausomybę, S. Galvydis atkūrė 
dar kunigo Domininko Tuskenio 
kauptą parapijos knygynėlį ir ati-
darė Traupio parapijos biblioteką, 
veikusią iki 1999 m. ir sukaupusią 
beveik 800 vertingų leidinių. 

1995 m. jis atidarė koplyčią Ba-
leliuose (Ukmergės r.).

Šv. Onos atlaidai Traupio pa-

rapijoje S. Galvydžio iniciatyva 
tapo bendruomenės švente, į kurią 
ir šiandien susirenka nemažas bū-
rys tiek čia gyvenančių traupiečių, 
tiek ir išvykusių kitur, tiek svečių 
iš aplinkinių kaimų. Atlaidų išva-
karėse miestelyje vyksta sporto 
varžytuvės, saviveiklininkų pasi-
rodymai, mugės, diskoteka. 

1991 m. per Šv. Onos atlaidus 
S. Galvydis iškilmingai paminėjo 
savo kunigystės 50-mečio jubilie-
jų, po metų – Traupio bažnyčios 
pastatymo 100-metį.

S. Galvydis taip pat buvo ir 
rašytojas. Jis 1997 m. išleido 
eiliuotų pasakėčių rinkinį „Mo-
kytas varnėnas“, po metų išėjo 
bibliografinė apybraiža „Kunigas 
Aleksandras Papučka“, eiliuotos 
homilijos  „Liturginiai metai“, 
eiliuota šventųjų gyvenimų kny-
ga „Vardadieniai“. 1999 metais 
išleista „Į idealų viršūnes: buvu-
sio saleziečio, klieriko, mokytojo 
Napoleono Šmigelsko gyvenimas 
(1913–1938)“, eilėraščių rinktinė 
„Per gyvenimą“, taip pat – „Kuni-
go Vaclovo Kartočiaus gyvenimo 
pėdsakai (1912–1955): amžinin-
kų prisiminimai“. 

Klebonas kun. S. Galvydis pa-
laidotas Traupio bažnyčios šven-
toriuje, prie medinio kryžiaus, 
pastatyto 1991 m. jo kunigystės 
50-mečiui atminti (autorius – 
meistras L. Šakalys). Šventoriuje 
yra palaidoti dar trys Traupyje dir-
bę ir čia mirę kunigai: kun. Juozas 
Butvidas, kun. Stanislovas Šlio-
geris, kun. Adolfas Bausys.

Prie senosios Traupio klebo-
nijos pastato, kur 1964–1999 m. 

gyveno ir kūrė kun. S. Galvydis, 
atidengta atminimo lenta (auto-
rius – medžio drožėjas Arūnas 
Šafronas, 2009 m.).

Po S. Galvydžio Traupyje ku-
nigavo Gintautas Gudas. Jis iš-
plėtojo parapijos ryšius su Vakarų 
Europos katalikiškomis organi-
zacijomis ir fondais. Jo rūpesčiu 
buvo suremontuotas bažnyčiai 
grąžintas senosios klebonijos 
pastatas, jame įrengti parapijos 
namai. Įtarus, kad dvasininkas su-
laužė vieną iš kunigystės principų 
– celibatą, nuo 2007 m. Panevėžio 
vyskupo Jono Kaunecko spren-
dimu G. Gudas buvo atleistas iš 
Traupio klebono pareigų (pagal 
anykstenai.lt inf.).

Šiuo metu, nuo 2008 metų, 
Traupio parapiją administruoja 
kan. Juozas Janulis iš Raguvos 
(Panevėžio r.).

 Bažnyčios frontono užrašas skelbia: „Geras įeik, geresnis 
išeik“. 

Ilgą laiką Vilniuje buvo eksponuojamas vertingiausias 
Traupio bažnyčios paveikslas „Gidelskio Šv. Panelės ste-
buklingojo atvaizdo istorija“. 

Buvęs ilgametis Traupio klebonas kunigas Steponas Gal-
vydis buvo vienas iš nedaugelio ano meto kunigų - žydų 
gelbėtojų. Tapęs Traupio klebonu, atnaujino bažnyčios 
interjerą, jis buvo atidaręs Traupio parapijos biblioteką, 
veikusią iki 1999 metų. 

Traupio bažnyčią puošia 
įvairūs sakralinio meno 
kūriniai.


