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KoncertAs. Kovo 18 
dieną 17 valandą Koplyčioje – 
Pasaulio anykštėnų kūrybos cen-
tre (Vilniaus g. 36, Anykščiai) 
vyks Ievos Pranskutės (smui-
kas, Lietuva–Austrija) ir Mislav 
Brajković (violončelė, Kroatija–
Austrija) koncertas. Programoje 
skambės Wolfgang Amadeus 
Mozart, Aleksey Igudesman mu-
zika. Bilieto kaina: 10 Eur. Bilie-
tai bus parduodami prieš renginį.

netektis. Kovo 13 dieną, ei-
damas 93-iuosius metus, mirė 
poetas, vertėjas  Algimantas Bal-
takis. A. Baltakis išleido per tris-
dešimt poezijos knygų.

turnyras. Savaitgalį Kupiš-
kyje  vyko šaškių-šachmatų tur-
nyras Seimo nario Jono Jaručio 
taurei laimėti. Šaškių turnyrą lai-
mėjo Valdas Veršulis, moterų gru-
pėje Zita Sriubienė užėmė antrąją 
vietą. Šachmatų turnyre Robertas 
Kemeklis užėmė trečiąją vietą. 
Turnyre dalyvavo 40 žaidėjų.

Parama. Kovo 12 d. Anykš-
čių vicemeras Dainius Žioge-
lis kartu su Anykščių seniūnu 
Eugenijumi Pajarsku Kaune 
perdavė humanitarinę pagalbą 
Ukrainos gyventojams. Išsiųs-
ta medikamentų,  pirmosios 
pagalbos vaistinėlių, gydymo 
ir priežiūros įrangos. Paramos 
perdavimą organizavo LR gar-
bės konsulas Ternopolyje Ya-
roslav Vizniak. 

Koronavirusas. Nuo kovo 4 
iki kovo 9 dienos Anykščių ra-
jone  fiksuoti 68 nauji susirgimo 
COVID-19 atvejai. Protrūkiai 
fiksuojami  ugdymo įstaigose, 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centre, Anykščių ligo-
ninėje ir Troškūnų palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninėje.

Šalia Staškūniškio nuvirto vėjo 
jėgainių parko vėjo turbina Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Penktadienį, Kovo 11-osios rytą, Kurklių seniūnijoje, šalia Staškūniškio kaimo, nuvirto viena iš vėjo  jėgainių parko 
vėjo turbinų. Į žemę rėžėsi maždaug 164 metrų aukščio bokštas, sveriantis kelias tonas, ir po smūgio net kelių kilometrų 
spinduliu drebėjo gyvenamųjų namų pamatai bei langai. Žmonės sakė pagalvoję, kad Lietuvoje prasidėjo karas.

„Anykštos“ žiniomis, privažiavimą prie nugriuvusios vėjo jėgainės turbinos Kovo 11-osios  rytą saugojo specialiais žen-
klais nežymėtas automobilis, kurio vairuotojas stabdė link elektrinės keliu važiuojančias mašinas ir liepė joms apsigręžti. 
Galimai tokiu būdu elektrinės savininkai stengėsi išvengti žmonių ir žiniasklaidos dėmesio.

Spėjama, kad vėjo jėgainės turbina Staškūniškyje į žemę rėžėsi dėl gaminio broko arba dėl netinkamo jos 
pritvirtinimo.

Per gaisrą daugiabučio virtuvėje žuvo septyniolikmetė
Kovo 13 dieną, sekmadienį, Anykščių seniūnijos Naujųjų 

Elmininkų kaime per gaisrą žuvo 17-metė mergina.

18.25 val. pranešta, kad Nau-
jųjų Elmininkų kaime, Dvaro 
gatvėje, daugiabučio bute, atvi-
ra ugnimi liepsnoja virtuvė.

Namo gyventojai iš buto iš-
nešė ir gaivino merginą, vė-
liau gaivinimą perėmė atvykę 
ugniagesiai, o paskui -  greito-
sios pagalbos medikai. 

Po kurio laiko medikai konsta-
tavo jos mirtį. Mirties priežastis 
tiriama. Pirminiais duomenimis, 
mergina apsinuodijo dūmais.

„Naujųjų Elmininkų kaimo 
gyventojai „Anykštai“ pasako-

jo, kad per gaisrą žuvo psichinę 
negalią turėjusi mergina. Trage-
dijos dieną jos tėvas kieme re-
montavo automobilį ir trumpam 
išvyko į Anykščius. Gavęs žinią, 
kad namuose kilo gaisras, vyras 
skubiai grįžo ir iš degančio būs-
to pats išnešė savo dukrą.

Per gaisrą žuvusios merginos 
tėvas dirba vienoje baldų įmo-
nėje, o merginos pamotė – fer-
moje.

Gaisras likviduotas po 19 va-
landos. Gaisro metu išdegė vir-
tuvė, apdegė koridorius, buvo 

nuardyta dalis perdangos. 
Dūmų detektoriaus bute ne-

buvo.
Anykščių priešgaisrinės gel-

bėjimo tarnybos viršininkas 
Saulius Slavinskas „Anykš-
tai“ sakė, kad virtuvėje, kur 
kilo gaisras, krosnies nebuvo: 
„Gaisro židinys buvo virtu-
vėje. Sunku pasakyti, kodėl 
ji užsidegė. Virtuvėje yra ir 
elektros prietaisų, ir viryklė, 
šiukšlinės, į kurias galima 
kažką išmesti. Šiuo metu gais-
ro priežastys aiškinamos“, - 
sakė jis.

Dėl tragiškai pasibaigusio 
gaisro Anykščių rajono poli-

cijos komisariatas pradėjo iki-
teisminį tyrimą.

Tai pirma nepilnamečio as-
mens žūtis gaisruose šiemet, 
iki tol vaikų ir paauglių žūčių 
ugnyje 2022 metais registruota 
nebuvo.

-AnYkŠTA

Mergina žuvo kilus gaisrui 
virtuvėje.

Ričardas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, Darbo partijos atstovas:

„Įsivaizduoju, kad Tilto ga-
tvės komplekso pastatai dar 
nepriduoti.“

Grėsmingu laiku 
apie Anykščių 
dvasią 

Mokinukų 
maršas 
Kovo 11 - ajai

Tilto gatvės komplekse – įslaptinti 
pastatai

Ukrainiečiai 
pradėjo lankyti 
mokyklą 
Anykščiuose
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temidės svarstyklės

STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMAS 
ANYKŠČIŲ RAJONE

Anykščių miesto gyventojams stambiagabaritės atliekos bus išvežamos  š.m. balandžio 04 dieną.
Anykščių miesto privačių namų valdų gyventojai turi iš anksto registruotis  tel.  (8 381) 5 14 78 arba el. paštu info@anykom.lt. 
Anykščių miesto daugiabučių namų gyventojams registruotis nereikia. 

Anykščių rajono seniūnijų gyventojams stambiagabaritės atliekos bus išvežamos žemiau pateikiamoje lentelėje 
nurodytomis dienomis.

Seniūnijų gyventojai turi iš anksto registruotis žemiau pateikiamoje lentelėje nurodytais seniūnijų telefonų numeriais.

Iš gyventojų bus surenkamos šios atliekos: baldai, baldų dalys, buitinė technika, automobilių, dviračių, motoci-
klų padangos. 

Iš vieno namų ūkio bus paimama:
* iki 150 kg senų baldų, baldų dalių 
* iki 2 vnt. buitinės technikos 
* iki 4 vnt. lengvųjų automobilių padangų, iki 2 vnt. dviračių ir motociklų padangų 

Minėtas atliekas prašome sudėti dieną prieš numatytą išvežimo laiką:
* privačių namų valdų gyventojams – šalia individualių (privačių) namų valdų, netrukdant praeiviams ir transporto eismui.
* daugiabučių namų gyventojams – šalia daugiabučių namų esančių bendrų konteinerių.

Kilus klausimams kreiptis tel. (8 381) 5 14 78 arba el. paštu info@anykom.lt.

STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO GRAFIKAS 
SENIŪNIJOSE

Ataka. Krašto apsaugos 
ministras Arvydas Anušaus-
kas perspėja, kad kariaudama 
Ukrainoje Rusija bando NATO 
raudonąsias linijas. Taip jis 
kalbėjo komentuodamas Rusi-
jos ataką prieš Ukrainos pajė-
gų mokymo centras, kuriame 
anksčiau dirbo užsienio ins-
truktoriai, įskaitant instrukto-
rius iš Jungtinių Valstijų ir Ka-
nados. Jame iki karo taip pat 
vykdavo bendros ukrainiečių 
karių ir NATO sąjungininkų 
pratybos, esančią per 20 ki-
lometrų nuo Lenkijos sienos. 
Ten buvo.

Darbuotojai. Įvairiose Lie-
tuvos įmonėse jau pradėjo 
dirbti mažiausiai 170 Ukrainos 
karo pabėgėlių, daugiausiai – 
didmiesčiuose. Manoma, kad 
šie skaičiai gali būti dar dides-
ni, nes darbdaviai nuo kovo 
1 dienos gali laisvai įdarbinti 
ukrainiečius be jokių papildo-
mų procedūrų. Karo pabėgėliai 
taip pat nėra įpareigoti regis-
truotis Užimtumo tarnyboje.

notarai. Lietuvos regionuo-
se dirbs 15 naujų notarų. Šiuo 
metu šalyje dirba 232 notarai. 
Jų gretas papildys 15 naujų 
notarų, pastaraisiais mėnesiais 
laimėjusių viešuosius konkur-
sus.Teisingumo ministerija 
teigia siekianti plėsti notarinių 
paslaugų prieinamumą, jų skai-
čius yra nuosekliai didinamas.

sodins. Aplinkos ministeri-
ja ir Valstybinių miškų urėdija 
(VMU) balandį organizuoja 
masiškiausią iš visų iki šiol 
vykusių miškų sodinimo ak-
ciją – Nacionalinį miškasodį.
Balandžio 23 dieną rengia-
mos akcijos metu planuojama 
įveisti rekordinį naujų miškų 
plotą – iš viso 748 ha. VMU 
medelynuose kasmet užaugi-
nama 50 mln. vienetų įvairaus 
amžiaus ir rūšių sodmenų. 

Degalai. Degalai Baltijos 
valstybėse nuo šio mėnesio 
pradžios, Rusijos sukelto karo 
prieš Ukrainą fone, pabran-
go 15-25 proc.. Mažmeninės 
dyzelino kainos augo gerokai 
sparčiau nei benzino, o Lietu-
voje dyzelinas tapo brangesnis 
už populiariausią 95 markės 
benziną. 95 markės benzino li-
tras kovo 12-ąją kainavo 1,799 
euro – per 15 proc. daugiau 
nei praėjusio mėnesio pabai-
goje. Jo kaina Rygoje pakilo 
daugiau nei 18 proc. iki 1,914 
euro, Taline – beveik 15 proc. 
iki 1,949 euro. Dyzelino li-
tras Vilniuje ir Rygoje brango 
apytikriai ketvirtadaliu iki ati-
tinkamai 1,899 euro ir 1,854 
euro, Taline – penktadaliu iki 
1,949 euro.

-Bns

Mirtis. Kovo 9 dieną  apie 
17.30 val. Anykščiuose, Taikos 
g., namuose, rastas vyro (g. 1976 
m.) kūnas be išorinių smurto žy-
mių. Pradėtas ikiteisminis tyri-

mas mirties priežasčiai nustatyti.
smurtas. Kovo 11 dieną  

apie 4.00 val. Anykščiuose, 
Statybininkų g., vyras (g. 1988 
m.) smurtavo  moters (g. 1972 
m.) atžvilgiu. Vyras sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę. Pradė-

tas ikiteisminis tyrimas.
netektis. Kovo 13 dieną  

apie 21.30 val. Anykščiuose, 
M. Valančiaus g., rastas vyro 
(g. 1969 m.) kūnas be išorinių 
smurto žymių. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas mirties prie-

žasčiai nustatyti.
Gaisras. Kovo 13 dieną 

Skiemonių seniūnijos Sarickų 
kaime gaisras kilo ūkiniame 
pastate. Gaisro metu visiškai 
sudegė pastato rąstinė dalis, 
sukrito stogas.

Ukrainiečiai pradėjo lankyti mokyklą Anykščiuose
Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla sulau-

kė pirmųjų ukrainiečių mokinių. Vienas vaikas atėjo moky-
tis į aštuntą klasę, o trys yra pradinukai.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo sky-
riaus specialistė Zita Vilkončie-

nė „Anykštai“ sakė, jog Anykš-
čiuose jau gyvena ir  daugiau 
mokinių iš Ukrainos, tačiau kiti 

kol kas nuotoliniu būdu mo-
kosi Ukrainos mokyklose. O 
A.Baranausko pagrindinę mo-
kyklą  pradėję lankyti vaikai 
moka rusiškai, rusų kalbą moka 
ir su jais dirbantys pedagogai, 
tad, pasak Z.Vilkončienės, pro-

blemų dėl kalbos barjero ukrai-
niečiai neturėtų patirti.

A.Baranausko pagrindinės 
mokyklos mokiniai ukrainie-
čius priima draugiškai, stengia-
si su jais bendrauti     

-ANYKŠTA



KOMENTARAI 2022 m. kovo 15 d.

tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“  
(8-381)  5-82-46.  

Tilto gatvės komplekse – įslaptinti pastatai
Anykščiuose už 2,5 mln. Eur įrengtas Tilto gatvės kom-

pleksas eksploatacijai priduotas  2021 metų lapkričio 1 die-
ną, tačiau jau eina penktas mėnuo, o komplekso pastatai 
stovi tušti ir nenaudojami. Savivaldybės biudžetas dėl to 
patiria papildomų išlaidų – tenka mokėti už pastatų šildy-
mą bei priežiūrą. 

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kaip jie vertina tokią si-
tuaciją, kad Tilto gatvės komplekso pastatai  iki šiol neturi 
nei administratoriaus, nei tikrųjų savo šeimininkų.

ŠAUKIAMAS ANYKŠČIŲ KREDITO UNIJOS EILINIS 
VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 

2022 m. balandžio 4 d., 10 val. Anykščių kredito unijos patalpose šaukiamas Anykščių kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, eilinis 
visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
5. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
6. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
8. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.
9. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.
Atsižvelgiant į pandeminę situaciją, rekomenduojame kredito unijos  nariams visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais 

svarstomais klausimais balsuoti raštu iš anksto.
Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki 

susirinkimo dienos.
Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima rasti www.anyksciukreditounija.lt. bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje 

i-Unijos paskyroje, taip pat kreipiantis el. paštu anyksciai@lku.lt, tel. +37038159290 arba klientų aptarnavimo vietose. 
Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2022 m. balandžio 4 d. 9:00 val.:
• į kredito unijos pašto dėžutę, adresu: Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, LT-29116;
• arba siųsti paštu adresu: Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, LT-29116;
• arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: anyksciai@lku.lt ir originalus atsiųsti paštu; 
• arba pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Elektroniniu parašu dokumentus pasirašyti galima šiose sistemose: Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, GoSign, Dokobit, Signa Web.
Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2022 m. balandžio 11 d. numatant tą pačią darbotvarkę. 
Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą - Regina Simanonienė, tel. Nr. 861511413, el. p. r.simanoniene@lku.lt. 

VAlDYBA

Taryba iki šio 
objekto dar 
„nepriėjo“

Ričardas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos 
narys, Darbo partijos atsto-

vas:
Įdomu būtų pasidomėti Til-

to gatvės kompleksu, tačiau 
Anykščių rajono taryba iki šio 
objekto dar „nepriėjo“. Pasta-
tai stovi tušti ir dar „neužmai-
tinti“. Gal čia susiję su „kovi-
du“ ar kitomis problemomis. 
Neteko aktyviau pasidomėti.

Ten mediniai pastatai, tai 
net nežinau, ar jie šiuo metu 
šildomi, ar ne. Nežinau, ką ir 
pasakyti.Lankytis Tilto gatvės 
komplekso pastatų viduje ne-
teko, mačiau juos tik iš išorės, 
kaip eilinis anykštėnas.

Įsivaizduoju, kad Tilto ga-
tvės komplekso pastatai dar 
nepriduoti. Gal Anykščių ra-
jono tarybos nariams vėliau 
bus parodyta, kas ten origina-

laus sukurta? Nes dabar tokie 
įslaptinti pastatai.

Viduje lankytis 
neteko

Giedrutis KLIMKEVI-
ČIUS, Anykščių rajono ta-
rybos narys, konservato-
rius:

Tilto gatvės komplekso pas-
tatų viduje lankytis neteko, 
įvertinau juos tik iš išorės.Va-
kare ta miško imitacija šalia 
komplekso labai graži – čia 
visiems patinka. O dėl pačių 
pastatų... Man jie kažkuo ypa-
tingai nekrinta į akis. Norma-
lūs, nauji pastatai.

Kodėl Tilto gatvės komplek-

so pastatai vis dar tušti, šiuo 
klausimu reikėtų pasidomėti, 
kodėl taip yra. Nežinau, nete-
ko šiuo klausimu pasidomėti, 
todėl neturiu ką ir pasakyti. 
Domėtis Tilto gatvės kom-
pleksu galima, bet yra kitų da-
lykų ir darbų.

Dirbant su 
projektais, 
nebūna viskas 
greitai

Jurijus NIKITINAS, 
Anykščių rajono vietos vei-
klos grupės Vietos plėtros 
strategijos administravimo 

vadovas:

Dabar dar kuriamas sociali-
nių ir bendruomeninio verslo 
paslaugų klasteris ir tik tada 
į Tilto gatvės kompleksą per-
sikels Anykščių rajono vietos 
veiklos grupė. Kiek žinau, dar 
niekas ten nėra įsikėlęs.

Esame apsižiūrėję naujas 
patalpas Tilto gatvės kom-
plekse. Mums jų užteks, da-
bartinėse patalpose taip pat 
nedaug vietos turime, nesame 
didelė įstaiga.

Aš nežinau visų niuansų, 
kodėl Tilto gatvės komplekso 
pastatai vis dar tušti. Praėju-
sių metų pabaigoje vyko dis-
kusijos apie jų įveiklinimą. 
Gal dar vyko kokie patalpų 
pridavimai? Tikrai nežinau  ir 
negaliu pakomentuoti.

Manau, kad tas Tilto gatvės 
kompleksas pamažu įsivei-
klins. Turiu patirties: dirbant 
su projektais, nebūna viskas 
greitai. Mačiau komentarą, 
kad kažkas Anykščių rajono 
savivaldybėje buvo susirgęs. 
Daug čia esama dedamųjų.

-AnYkŠTA

Karui Ukrainoje – ne, Putiną į teismą! 
Esu pergyvenęs Pasaulinį 

karą. Yra tekę prieš rusus ir 
rankas aukštyn kelti, nes į 
mane buvo nukreipti jų gin-
klai. Buvau paauglys tuo 
metu ir mane tai labai pavei-
kė. Nuo to sukrėtimo nebetu-
riu užuojautos tiems rusams.

Pergyvenau Stalino, Hitle-
rio laikus, o dabar atsirado 

Hitlerio palikuonis Rusijoje, 
kuris neturi jokio žmonišku-
mo. Nenuspėjamas tas Puti-
nas. Noriu, kad visi žmonės 
suklustų, įvertintų jo elgesį.

Dabar vyksta rinkliavos pa-
dėti Ukrainai. Kiek jų vyksta, 
visada paaukoju šios šalies 
žmonėms. Štai ir paskutiniu 
metu 5 Eur paaukojau. Ukrai-

niečiai kariauja ne tik už 
save, bet ir už mus.

Esu buvęs verčiamas tap-
ti spaliuku, pionieriumi, bet 
niekur nestojau. Kai mane 
norėjo užrašyti į pionierius, 
pasakiau, kad ne, to ryzo ne-
nešiosiu. O kai vertė stoti į 
komjaunimą, sakiau, kad ši-
ton partijon nestosiu, geriau 

įstosiu į karvės šūdą, tai nors 
kojom šilta bus. Taip elgda-
vomės, kai karves ganyda-
vom basi.

Manau, kad Rusijoje yra 

ir gerų žmonių. Jie priešina-
si karui Ukrainoje, bet tuoj 
pat uždaromi vien už žodžius 
„Karui –ne“.

Antanas ČiukŠYs



  
ANYKŠČIŲ TILTAI 2022 m. kovo 15 d.

(Nukelta į 5 psl.)

Grėsmingu laiku apie Anykščių dvasią 

Viktorija DAujoTYTė  

Karas. 
Tuščiažodės, tuščiažiedės  re-

torikos bejėgystė.  
Bet gal galima kaip mantrą 

kartoti Konstantiną Sirvydą, 
XVI amžių: „Daug vundenų 
negali ažugesti meilės muno...“   
Taip, iš Justino Marcinkevi-
čiaus „Pažinimo medžio“, iš  
stipriausios poemos dalies. Ne-
pavyko rasti šaltinio, o jei tai ir  
parafrazė, tai patikima. Su  rūs-
čiu šiandienos atskambiu. 

Senoji Europa lėtai, bet ryžtin-
gai atsisuko į savo rytinį pakraštį 
- ak, Ukraina, Kobzariaus žeme.   

Luošas berniukas Tafiliukas,  
balandininkas (Petro Cvirkos 
apsakymas „Vartiklis“), yra iš-
taręs tyliai, taupiai ir kraupiai: 
„Karas ir karas... šuo jau ne-
begyvas... – Kodėl karas?“(Iš  
„Sakalo“ 1938 metais išleistų 
„Kasdienių istorijų“, dedikuotų 
Vincui Krėvei Mickevičiui, su 
Juozo Mikėno piešiniais. Iškal-
bi ta menka viršelio usnis  su 
raudonu žiedu. Daugiaprasmė.   

„Kodėl karas?“ 
 Ukraina iš paskutiniųjų gina 

savo slenksčius - ir Kijevo, 
ankstyvosios krikščionybės ži-
dinio Rytų Europoje, prieigo-
se. Prisimintina - 1883 metais 
į Kijevo universitetą studijuoti 
literatūros įstojo Jonas Mačiu-
lis, būsimasis Maironis... 

Mokytojas lituanistas Alius  
Avčininkas fb skelbia Kazio 
Bradūno eilėraštį „Ištikimybė“:

Mano gentis, kaip šuo, 
urzgia gulėdama
Ant namų slenksčio,  
kad svetimas neįeitų 
ir neišeitų.  

Mano tauta,  
Lyg peršautas šuo,  
unkščia laižydama 
kruviną nemuno krantą.  

Ir mano ilgesys
Paskutiniąją dieną
nubėgs ir atsiguls, kaip šuo,  
Prie tuščių namų slenksčio. 

Vadovėlinis lietuvių literatū-
ros tekstas. Gentis - kaip šuo, 
gulintis ant namų slenksčio.  
Tauta - lyg peršautas šuo. Tauta  
būtinosios ginties tarnyboje. 

 Bet juk ir Karaliai - Kazio 
Bradūno „Karalius Mindaugas“, 
ir Justino Marcinkevičiaus, tam-
siu Lietuvai metu galvojusio 

apie savo tautos likimą, „Min-
daugas“ - apmąsto  ginties ir iš-
tikimybės, išlikimo kelius. 

Ar yra ši perskyra? Perskyra  
tarp karaliaus ir genties, tautos, 
etnoso?  

Dar iš ankstesnio, tad ir iš  
kito laiko šis klausimas. Iš to 
laiko, tekėjusio dar prieš karą  
Ukrainoje. Kilęs ir persvarstant  
šiųmete Leonido Donskio pre-
mija pagerbto rašytojo Rimanto 
Vanago mintis apie Anykščių 
kraštą, apie jo kultūros tradicijų 
puoselėjimo perspektyvas. Ar  
tai bebus aktualu: gal Ukrai-
nos mirtinoji gintis, vedanti į 
būtinąją pergalę, privers mus  
pamatyti visai kitus atskaitos  
taškus. Bet gal ne - kultūros 
atramos išliks. Ir jos pamatų 
akmenys. Jie juk mumyse. Kaip 
ir ukrainiečių, budinčių savo 
muziejuose.

Žinomas faktas, jog XV am-
žiuje (tarp 1442 ir 1582 metų)  
Anykščiuose, dar laukiančiuo-
se savo vardo, lankėsi Lenkijos 
karaliai ir LDK Didieji kuni-
gaikščiai, palikę ryškias žymes 
istorijoje: Kazimieras Jogai-
laitis, Žygimantas Augustas, 
Zigmantas III Vaza ir Steponas 
Batoras. Graži Anykščių gam-
ta buvo svarbi, bet turėjo būti 
sukurta ir reprezentacinė aplin-
ka, tinkama valdovams, net ir 
trumpai apsistojusiems. Yra ką 
veikti istorikams, juolab mėgė-
jams, - menkus faktus, negausią 
medžiagą papildo vaizduotė. 
Vaizduotė svarbi turistams, is-
torinių pramogų, atrakcijų, sen-
sacijų mėgėjams. Anykščiams 
tampant kurortu, pramogų reiks 
daugiau. Gaila, kad Mindaugo 
Vorutos pilis nebuvo atstaty-
ta. Pilies karališkoji vaizdinija 
glūdi ir mūsų pasakose - daug  
jose karalių ir karalaičių.

Bet svarbu prisiminti ir M. 
K. Čiurlionio „Karalių pasaką“ 
(1909): į ką žvelgia, ką savo 
delnuose laiko didingieji ka-
raliai? Ar ne savosios genties 
sodybą? Žmogaus prieglobstį ir 
pirminės kultūros židinį. Ar ne 
iš jo šviesa? Jei ko stigo mūsų 
karaliams ir didiesiems kuni-
gaikščiams, tai rūpesčio savųjų 
genčių kultūra, jų kalba, raštu,  
mokymu. Čia juk slypi mūsų  
istorijos karčiosios, skaudžio-
sios šaknys. Net Vytautas Di-
dysis, su pusbroliu Jogaila dar 
kalbėjęsis lietuvių kalba, nuo 
jos tolo, tolindamas bajoriją, 
aukštuomenę. Kultūros slenks-
čiai, kuriuos sunku įveikti. Gal 
M. K. Čiurlionis, jautęs lietuvių 
tautos atbudimą ir jį skatinęs, 
„Karalių pasaka“ siekė atkreipti 
dėmesį į sodybą, kaip į lietuvių 
etninės kultūros židinį?   

Kuo gamta intensyvesnė, tuo 
lengviau ji pereina į kūrybą. 
Anykščiams, įspūdingai, pačios 

gamtos sukurtai Lietuvos vietai, 
anksčiau nei kitoms erdvėms 
vėrėsi ir kūrybingai veikiančios 
kalbos šaltiniai. Konstantinas 
Sirvydas, kilme anykštėnas, 
vienas žymiausių lietuvių raš-
tijos pradininkų, lietuvių kal-
bą suvokė kaip lygiavertę tarp 
kitų  kalbų. Pirmuoju lietuvių 
kalbos žodynu („Dictionarium 
trium linguarum“) jis rodė ben-
drus kalbų kelius, vertimų ga-
limybę. Jis - Vilniaus Šv. Jonų 
bažnyčios pamokslininkas, 
sakytojas, „Punktų sakymų“ 
autorius, ekspresyvios kalbos, 
išraiškingų metaforų kūrėjas. 
Nuo amžių turėjome būti prie  
didelių vandenų, prie marių, jei 
K. Sirvydas galėjo apibendrin-
ti: „Marios ženklina mumus 
žmonių gyvenimą ant žemės“. 
Marios yra „karčios“, mariose 
didė  žuvis „juokiasi ir žaidžia“ 
prarydama mažesnę...   

Gamtos intensyvumas veikia 
dvasią, didina dvasinę energiją, 
virstančią kūryba. Stipri gamta 
labiausiai veikia kalbos ir pir-
minės muzikos (dainos, dai-
navimo) būdais. Giliausiuose 
kalbos, juolab dainos, kloduo-
se slypi ir gamtiškieji pradai: 
pirmiausia garsai, kurių gamta 
pripildyta. Netgi audros, pūgos 
garsai skatina į juos įsiklausyti.   

Antanas Baranauskas, didžioji 
Anykščių garbė, yra persmelktas 
galingojo Anykščių gamtos gai-
valo. Gebėjo tą gamtinį gaivalą 
struktūrinti, privertė tekėti sie-
los vaga, atverti ir tylos prasmę. 
„Anykščių šilelis“ - ir gamtos ti-
krovė, ir sielos turinio metafora. 
Augdama, kultūrėdama lietuvių 
tauta turi jausti pareigą auginti ir 
Anykščių šilelį - ir gamtos tikro-
vę, ir sukurtą sielos metaforą. 
Miškai, medžiai, sengirės yra ir 
mūsų sielos turtas, kurį itin sti-
priai turėtume justi, pagalvoda-
mi ir apie tai, kodėl tokio didelio 
dėmesio už knygą „Paslaptingas 
medžių gyvenimas“ sulaukė Pe-
teris Wohllebenas. Ar Antanas 
Baranauskas nejautė panašaus 
ryšio su mišku, medžiais, van-
denimis, paukščiais - apskritai 
gamta. Ar jo poetinė ekologija 
nebuvo ir ženklas, siunčiamas 
į ateitį? Šiandien valdiškoji, di-
rektyvinė ekologija mums jau 
atrodo nuobodi, bet kuo giliau ją 
suvoksime, tuo giliau patirsime. 
Ir tuo labiau turėsime gręžtis 
ir į savo ankstyvąją literatūrą, 
kurios viena iš viršūnių ir yra 
Antanas Baranauskas. Nuo vir-
šūnės žvalgantis dar yra ką pa-
matyti, išgirsti. Kaip klausimus: 
„Ar dar dainuoja seserys Kairiū-
čios/Bedalio brolio Klemenso 
dainas,/ Ar ąžuolai kalnely te-
beošia...“? Trapi tautinio epo li-
nija, jos gyva sakytinė tradicija, 
sietina su seserimis Kairytėmis 
(Kairiūčiomis). Reiktų dėti pa-

stangų, kad Antanas Baranaus-
kas, Klemensas Kairys būtų vis 
giedami, kad išliktų giedojimo 
būdas, jei ir kintantis. Nieko 
gyvybingesnio ir paslaptinges-
nio, kaip tas ypatingas prasmių 
kūrėjo ir jo numatomo „ke-
lio vedėjo“ tekstų giedojimas, 
reiškiantis tarsi pačios tautos 
kalbėjimą jai skirtais žodžiais, 
virtusiais melodija. Legendos, 
padavimai, nebyli piliakalnių 
kalba, iškelianti ir sakraliuo-
sius momentus, negali išnykti 
ir iš šiuolaikybės. Kuo daugiau 
gebame  pasakyti, tuo daugiau 
išgirstame ir iš nebyliųjų. Tautų 
istorijos nėra vien faktai - ir kas 
gi yra faktai be jų paliudijimų, 
suvokimų, interpretacijų, įsi-
pareigojimų? Istorikai sutinka, 
kad istorijos pasakojimai irgi 
priklauso istorijai. Bet istorijos 
pasakojimų (sakytinės istorijos) 
gyvybingumui reikia tam tikros 
terpės. Pasakotojui, sakytojui 
reikia klausytojų, reikia gyvo 
dėmesio, pasiruošusios suklusti 
sąmonės. Reikia dėmesio ir ko-
kiam neįprastos formos akme-
niui nuo Šeimyniškėlių ar Liu-
diškių piliakalnio. Kas tai būtų, 
kam galėjo būti reikalingas, iš 
kokio amžiaus? Girdime naują 
sąvoką - piliečių mokslas. Pa-
vadinimas gal ir nelabai vykęs, 
o esmė paprasta: žmogaus pa-
saulio supratimai, galiausiai 
ir  apibendrinimai susidaro ne 
tik  iš specialių tyrimų, taip 
pat ir iš toje vietoje gyvenan-
čių, dirbančių žmonių minčių, 
vaizdinių, liudijimų. Mokslas 
gali  jais pasiremti, tai ne kartą 
yra  ir daręs. Galėti pasakyti, ką  
supratai, suvokei, ką jauti, - di-
dis gėris, galiausiai ir pats žmo-
gaus pamatas, ir susikalbėjimo 
su kitais galimybė. Be kalbos 
kultūra negali būti. Net akmens  
skulptūra yra iškalta ne tik iš 
akmens, taip pat ir iš kalbos.

Jau ne kartą įžvalgesnių užsi-
minta, kad lietuviams jų kalba 
yra svarbiausias kultūros  teks-
tas, jungtis tarp amžių, jungtis 
tarp genčių ir valstybės formų. 
Negali būti, kad nebūtų ryšio 
tarp LDK ir Lietuvos Respubli-
kos, susidariusios 1918 metais, 
savo atskirumą deklaravusios. 
Lietuviai ir lietuvių kalba, net  
jei ir tik kasdienė, buvo bei liko 
ir ryšio su LDK dalis. Ir profe-
sorius Algirdas Avižienis yra  iš-
sakęs nuomonę, jog ir naciona-
linio epo vardo labiausiai verta 
lietuvių kalba. Pažvelgę į Didįjį 
lietuvių kalbos žodyną, į jo to-
mus, su tuo be išlygų sutinkame. 
Kalba suvoktina kaip  epo padas 
ir kūrybinis pradas. Kūrybingas 
žmogus tarsi atsistoja ant kalbos 
pado ir pajunta kūrybos prado 
veikimą. Jaunas  Antanas Bara-
nauskas buvo šioje situacijoje, 
išsakė ją ir giesmiškai, o gies-

mės pradą pajutusios jį perėmė 
giedančios  moterys. 

Daugeliui mūsų brangus ir 
vis dar atsimenamas šviesuolis  
monsinjoras Albertas Talač-
ka, didelės meninės nuovokos  
žmogus, sakralinio meno es-
tetinio lygmens puoselėtojas. 
Šimtmetis įpareigoja rūpintis  
jo atminimu, ir anykštėnai tai  
gerai suvokia. 

Kai vis tvirčiau jaučiame pri-
gimtos kultūros atramas, daro-
mės atviresni, jautresni ir savo  
bendrapiliečių žydų tragiška-
jam likimui. Jei nepriklauso-
moj Lietuvoj būtų daugiau 
dėmesio skirta jaunų žmonių 
ugdymui, lavinimui, toleranci-
jai, baugiuosius XX a. vidurio 
išbandymus būtume pakėlę su  
mažesniais moraliniais nuosto-
liais. Net pats didžiausias patri-
otizmas nėra vienareikšmis, jo 
negalima atskirti nuo bendrojo  
žmoniškumo horizonto.

Atsiminimai (tarp jų ir An-
tano Tylos) kruvinu taku veda 
ir į pokario Lietuvos istoriją,  
liudija tokius iškalbius momen-
tus, kurie pakyla iki didžiausio  
žmoniškumo, epinio iškalbumo. 
Mums daug ką vis dar reikia iš 
trupinių susirinkti. Ne tik tauti-
nio epo šukes, bet ir XX a. an-
trosios pusės istoriją ir nuo jos 
neatskiriamą kultūros istoriją.   

Ir dėl to tokie svarbūs yra ir 
turi likti muziejai. Mano akimis, 
Anykščių Antano Baranausko 
ir Antano Vienuolio - Žukausko 
muziejaus veikla yra ir rezulta-
tyvi, ir perspektyvi. Tik svarbu 
nenueiti paviršiumi. Neužmirš-
ti, kad patikimą paviršių turi tik 
gelmės. Kaip retas kuris krašto 
kultūros saugotojas, šis muzie-
jus turi gilias šaknis: Antano 
Baranausko klėtelė (juk čia pat 
jos radimosi muziejuje šimtme-
tis) tarsi išaugusi iš tos pačios 
žemės, kaip ir Anykščių šile-
lis. Mūsų senoji medinė archi-
tektūra (jai simboliškai galima 
priskirti ir sakralinę skulptūrą), 
savitieji koplytstulpiai dažnai 
išrodo lyg mažos bažnyčios. 
Ką tinkamesnio Konstantinui 
Sirvydui jo gimtinėje (Sirvydai, 
Dabužiai) pačioje mūsų XX a. 
pabaigos  atgimimo aušroje 
(1988) galima buvo pastatyti, jei 
ne ąžuolo paminklą. Artėja 450 
- osios (jei 1578 - uosius laikysi-
me gimimo metais) šio lietuvių 
kalbos gyvybės gynėjo, pirmojo 
žodynininko, kunigo, Vilniaus 
universiteto profesoriaus gimi-
mo metinės. Privatus muziejė-
lis, globotas mokytojo lituanisto 
Antano Šleikaus, sunyko. Ap-
niokotas paminklas perkeltas į 
Dabužių bažnyčios šventorių. 
Ką tai apie mus sako? 
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Kad kartais ką nors padaryti 
yra lengviau nei tai, kas padary-
ta, išsaugoti. Laimė, Konstantino  
Sirvydo atminimo ženklu, staty-
tu laiku, kurį ir patį jau  reiktų 
atskirai ženklinti, pasirūpinta. 

Iškalbioji paminklo įrašo frazė 
- „Daug vundenų negali ažuges-
ti meilės muno“ - turi išlikti. 

Palyginkime ją su kita fraze: 
„Marios ženklina mumus žmo-
nių gyvenimą ant žemės“. Into-
naciškai artimos, iš esmės tiek 
pat skiemenų. Gal ir nujaučiame, 

kad Konstantino  Sirvydo sieloje, 
kuklioje kunigo jėzuito povyzoje 
slypėjo karališkasis pradas, jei 
juo vadinsime aukščiausius dva-
sios polėkius, giliausių žmogaus 
dvasios slėpinių suvokimą. Tai, 
ką po šimtmečių tarsi atspėjo Vy-
tautas Mačernis: „Aš pažinau ka-
ralių tavyje“. Dvasinis, kūrybinis 
karališkumas yra atpažįstamas. 
Ir jis glūdi kiekvienos tautos kul-
tūroje. Bet jam atpažinti, o atpa-
žinus įprasminti reikia pastangų. 
Bet esama ir tarsi savaiminių to 
aukštojo prado jutimų. Jauno Al-
fonso Nykos-Niliūno dienorašty-

je (1938 06 27) liudijama: „Aris-
tokratija. Gamtos aristokratija.  
Metų laikų aristokratija. Saulė-
tekių ir saulėlydžių aristokratija. 
Intensyvaus kontakto su daiktais 
aristokratija“. Tai yra. Ir to nėra 
be žmogaus. Be geriausių, gra-
žiausių jo bruožų, žmogų valdan-
čių. Ir tokia šiame graikų kalbos 
žodyje yra valdžios prasmė.  

Rytų Aukštaitijos, tad ir 
Anykščių, gamtos ir kultūrinio 
kraštovaizdžio dermė, pirmi-
nių, rankomis padarytų daiktų 
tikrumas, persmelkęs ir kalbą, 
yra formavęs aristokratiškumo 

dvasią, kurią juto ir Alfonsas 
Nyka-Niliūnas, uteniškis.

Ir gal čia galiu paminėti, kad 
į Konstantiną Sirvydą mano 
akis iš naujo atkreipė Vytautas 
Balčiūnas, atkakliai skatinęs 
prisidėti prie žymiojo anykštė-
no pagerbimo. Kaip, beje, ak-
tyvinęs ir Antano Baranausko, 
Jono Biliūno, Alberto Talačkos, 
Stasio Ylos, pačių Anykščių, jų 
genium loci, piliakalnių reflek-
sijas. Neužmirštu aristokratiš-
kos akimirkos, kai Stasio Ylos 
(Yluvio) gimtinėje, prie atmini-
mo kryžiaus, pirmą kartą skai-
tėme dramatiškos konclagerio 
patirties persmelktus  rinkinio 

„Sutryptame kely“ (1947) eilė-
raščius, Vytauto ir parūpintus. 
O juk jau čia pat ir Stasio Ylos 
120 – osios gimimo metinės. 

Kai yra ką saugoti, kuo rū-
pintis, turi atsirasti ir žmonių, 
tai darančių.  

Anykščiams reikia budėto-
jų, budinčių. Gal jų ir pritrūko, 
kad, be abejonės, intensyviau-
sias mūsų literatūros kraštas 
ir miestas neprisijungė prie 
UNESCO literatūros miestų 
tinklo. Nors ir joks tarptautinis 
tinklas, jokios aukštos repre-
zentacijos, kaip ir linksmybės, 
negali atstoti pamatinio kultū-
ros darbo. 

Šalia Staškūniškio nuvirto vėjo 
jėgainių parko vėjo turbina

(Atkelta iš 1 psl.)

Pamanė, kad sprogo bomba

Staškūniškio seniūnaitijos se-
niūnaitis Danius Tursa „Anykš-
tai“ pasakojo, kad stiprų smūgį 
išgirdo Kovo 11-osios  rytą, 
apie 8.15 valandą.

„Nuo mano namų ta elektrinė 
yra maždaug už 2-3 kilometrų. 
Pirma  mintis buvo, kad netolie-
se kažkur sprogo bomba. Namo 
net sienos sutreškėjo nuo smū-
gio bangos.Visas  Staškūniškio 
kaimas tai girdėjo. Tik įsivaiz-
duokite, koks buvo smūgis“, – 
kalbėjo D.Tursa.

Už 10 kilometrų nuo Staškū-
niškio kaimo gyvenantis Anykš-
čių rajono mero pavaduotojas 
Dainius Žiogelis „Anykštai“ 
pasakojo, kad  besisukančius 
vėjo jėgainės turbinų sparnus 
mato pro savo gyvenamojo 
namo balkoną, tačiau Kovo 11-
ąją, penktadienį, jis pastebėjo, 
kad jie nebesisuka.

„Taisiau susisukusią vėlia-
vą, žiūriu - vėjas yra, bet vėjo 
jėgainių sparnai nesisuka. Pa-
siėmiau telefoną ir pamačiau, 
kad apie nuvirtusią vėjo jėgai-
nės turbiną jau paskelbta so-
cialiniuose tinkluose“, - sakė 
D.Žiogelis.

Policija apie avariją 
žino tik iš žiniasklaidos

Pranešimą apie Staškūniškio 
vėjo jėgainių parke įvykusią 
avariją  portale anyksta.lt pa-
skelbėme Kovo 11-osios rytą, 
maždaug 10 valandą. „Anykš-
tos“ vyr. redaktorei Gražinai 
Šmigelskienei  susisiekus su 
Anykščių rajono policijos ko-
misariato viršininku Jonu Cicė-
nu, šis sakė nieko apie avariją 
nežinantis.

 „Į policiją vėjo jėgainių staty-
tojai dėl šio įvykio nesikreipė, o 
policija pradėti ikiteisminio ty-
rimo neturi pagrindo, nes vėjo 

jėgainių parkas dar nepriduotas 
eksploatacijai – elektros jis dar 
negamina“, -  penktadienio rytą 
sakė J.Cicėnas.

Pirmadienį, kovo 14 dieną, 
Anykščių rajono policijos ko-
misariato viršininkas „Anykš-
tai“ sakė, kad pareigūnai penk-
tadienį buvo nuvykę į avarijos 
vietą Staškūniškio vėjo jėgai-
nių parke.

„Nieko nenustatėme, nepradė-
jome ikiteisminio tyrimo, kadan-
gi tą informaciją apie avariją mes 
apskritai gavome iš „Anykštos“ 
redakcijos. Mes tą informaci-
ją tik pasitikrinome. Tuo metu į 
avarijos vietą buvo atvykę speci-
alistai, ekspertai ir, jeigu jie kaž-
ką nustatys, tada bus pradėti kaž-
kokie teisiniai žingsniai. Jeigu 
tai yra gamyklinis brokas – tada 
kitas dalykas. Šiaip mes jokių 
oficialių pranešimų apie avariją 
Staškūniškio vėjo jėgainių parke 
neturime“, - sakė Anykščių rajo-
no policijos komisariato viršinin-
kas J.Cicėnas.

Apie avariją pranešė danai

Mero  pavaduotojas D. Žio-
gelis sakė, kad penktadienį 
gavo elektroninį laišką, kuriuo 
apie vėjo jėgainių parke įvyku-
sią avariją jį informavo jėgainės 
statytojas – UAB „EE Emerald 
Holding“.

Apie įvykusią avariją penk-
tadienį apie16 val. informuota 
ir „Anykštos“ redakcija. Infor-
maciją redakcijai elektroniniu 
paštu pateikė  Danijos įmonės 
„European Energy A/S“ atsto-
vas Ming Ou Lü:„Šį penkta-
dienį, kovo 11-osios rytą, 07:59 
vietos laiku, įvyko griūtis vienos 
iš mūsų vėjo elektrinių, statomų 
Anykščių rajono sav., Kurklių 
sen.. Per incidentą niekas ne-
nukentėjo. Kai tik sužinojome 
apie įvykį, informavome vietos 
valdžios atstovus ir atsakingas 
institucijas. Laikinai sustabdė-
me bet kokią veiklą visame vėjo 

elektrinių parke, kad kartu su 
atitinkamomis institucijomis ir 
mūsų vėjo jėgainių tiekėju ištir-
tume ir nustatytume incidento 
priežastis“.

Kurklių seniūnija 
neinformuota

Apie Staškūniškio vėjo jė-
gainių parke įvykusią avariją 
„Anykšta“ taip pat bandė pa-
sikalbėti su Kurklių seniūnijos 
seniūnu Algimantu Jurkumi, 
tačiau jis šiuo metu turi nedar-
bingumo pažymėjimą, jo mobi-
lusis telefonas išjungtas.

Kurklių seniūnijos specialis-
tė  Vilė Narkevičienė „Anykš-
tai“ sakė, kad Kurklių seniūnija 
negavo jokios informacijos iš 
jėgainės statytojų apie Staškū-
niškio vėjo jėgainių parke įvy-
kusią avariją.

Po avarijos kalbėtis 
nepanoro

Pirmadienį, „Anykšta“ susi-
siekė su vienu iš UAB „Euro-
pean Energy Lithuania“ vado-
vų Andriumi Čypu, kuris yra 
avariją patyrusios vėjo jėgainės 
statytojas, tačiau jis redakcijai 
aiškino, kad neturi įgaliojimų 
pasakoti nei apie patį Staškū-
niškio vėjo jėgainių parką, nei 
apie ten įvykusią avariją. 

„Aš atstovauju įmonei vys-
tymo etape ir, pavyzdžiui, kas 
susiję su statyba, su tuo, kas 
įrenginėja, tai yra jau tiesiogiai 
įmonės, kuri investavo pinigus, 
reikalas ir jie manęs prašė, kad 
aš pats asmeniškai to nekomen-
tuočiau. Dabar atliekamas tyri-
mas, ekspertizė, čia mūsų, kaip 
vystytojų, kaltės visiškai nėra. 
Bet draugiškai sakau, kad ne-
turiu teisės komentuoti“, - sakė 
A.Čypas.

Priminsime, kad iki  avari-
jos Staškūniškio vėjo jėgainių 
parke A.Čypas „Anykštai“ ne 
kartą yra pasakojęs apie vėjo 

ims jokių veiksmų.
„Savivaldybės reikalas tik, 

visoms institucijoms pritarus 
taip pat, pritarti, kad statyto-
jams būtų išduotas statybų lei-
dimas“, - sakė rajono mero pa-
vaduotojas.

Gyventojai statyboms 
priešinosi

Šalia Staškūniškio kaimo 
vėjo elektrinių parkas pradėtas 
statyti praėjusių metų viduryje. 
Vėjo jėgaines stato UAB „Eu-
ropean Energy Lithuania“.

 Pernai vienas iš UAB „Euro-
pean Energy Lithuania“ vadovų 
A.Čypas „Anykštai“ sakė, jog 
Staškūniškio 9 elektrinių parkas 
bus maksimalaus pajėgumo – iki 
50 MW galios. 

A.Čypas yra UAB „Atvirai“ 
žiniasklaidos priemonių grupės 
bendrasavininkio, anykštėno Da-
riaus Čypo brolis.  

Priminsime, kad vėjo jėgainių 
statyboms priešinosi Staškūniš-
kio kaimo žmonės, nes dalį vėjo 
jėgainių buvo suprojektuota 
statyti minimaliu leistinu ats-
tumu nuo gyvenamųjų namų. 
Pagal pirminį planą artimiausia 
elektrinė nuo šalia Staškūniškio 
gyvenančios moters namų tu-
rėjo išdygti vos už 400 metrų, 
tačiau vėliau priimtas sprendi-
mas turbiną statyti toliau. Net 
už 600 metrų nuo sodybos.

jėgainių šalia Staškūniškio kai-
mo statybas. 

Anykščių rajono mero pava-
duotojas D.Žiogelis „Anykštai“ 
aiškino, kad A.Čypas esą šiuo 
metu mažai kuo susijęs su Staš-
kūniškio vėjo jėgainių parku, 
nes esą danų kompanija „Eu-
ropean Energy A/S“ jį tik pa-
samdė parengti elektrinės staty-
boms reikalingų dokumentų.

Avarija – ne savivaldybės 
reikalas

Anykščių rajono mero pava-
duotojas D.Žiogelis „Anykštai“ 
sakė, kad Staškūniškio vėjo jė-
gainių parke įvykusi avarija – be-
precedentis įvykis. Jis sakė apsi-
lankęs įvykio vietoje penktadienį, 
matęs ten policijos pareigūnus, 
taip pat darbininkus su šalmais.

„Įtariama, kad avarija įvyko 
arba dėl pačio gaminio broko, 
arba vėjo jėgainės turbina buvo 
blogai pritvirtinta – tokios preli-
minarios išvados. O dabar ten vis-
kas išjungta“, -  sakė D.Žiogelis.

D.Žiogelis aiškino, kad dėl 
avarijos Staškūniškio vėjo jė-
gainių parke savivaldybė nesi-

Romualdas:„Pas mus viskas daroma atbulomis rankomis, nes žino, 
kad, baigus statyti, organizacija išnyks arba bankrutuos ir kaltų nebus“

Patarimas vietiniams gyventojams:„Apsižiūrėkit ar neįtrūko kokia 
siena ar tinkas ant jos po tokio smūgio.“

Nuomone:„kritusios jėgainės smūgis buvo toks stiprus, kad tą pa-
juto žmonės, buvę už kelių kilometrų pastatų viduje!!! labai tikėtina, 
kad tai turėjo neigiamą poveikį ir kitoms jėgainėms, todėl būtina kuo 
greičiau jas demontuoti ir viską daryti iš naujo, kol neįvyko rimtesnės 
nelaimės!!!“

Stebiuosi:„2020 m. birželio 6 d. vyko viešas svarstymas dėl sAZ’ų 
sumažinimo šioms elektrinėms. Buvo pritarta ir nustatyta kai kurioms 
Ve vos 165 m atstumo sanitarinė apsaugos zona. Tądien, susirinkimo 
metu, paklausiau, kas bus, jei nulūš sparnas, gal net pati vėjo elektrinė 
nuvirs. nes pastarosios aukštis didesnis, nei numatyta sanitarinė apsau-
gos zona. o jei lūžtų sparnas sukimosi metu, jis skristų tolyn. nekristų 
gi tiesiai žemyn. sparnuotės diametras 158 m. Bet buvau išjuokta. sakė, 
kad jos saugios, nekrenta ir net ledų nesvaido aplink save…“

Karlsonas:„normaliai. Tai kai suktis pradės – išskris pas armonau-
tus pačios?“

Ilan Ostrovskij:„Paeiliui visos sugrius. ir čia ne juokai: vėjo jėgai-
nių sausumoje tokios aukščio dar niekas niekada nestatė, technologijų 
niekas nežino, pati įranga pati pigiausiai – iš kinijos. Tad nieko nuos-
tabaus, kad nugriuvo. neabejoju, kad nugrius ir visos kitos. Aš per PAV 
viešinimus tai absoliučiai tiksliai prognozavau lygiai prie metus.

balsai internete (anyksta.lt):
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AVINAS. Jūs norėtumėte 
nustebinti kitus savo idėjo-
mis, todėl skeptiškai žiūrite į 
svetimus pasiūlymus. Tai gali 
būti klaida. Jei jūsų siūloma 
kryptis pasirodys esanti ne-
perspektyvi, visi liksite prie 
suskilusios geldos. Turėkite 
galvoje, kad ir maži laimėji-
mai yra vertingi ir gerbtini. 

JAUTIS. Teks taisyti klai-
das, kurių privėlėte anksčiau, 
o dabar imsite jausti jų pada-
rinius. Jūsų savijautą labai 
pagerintų reguliarūs fiziniai 
pratimai. Būkite santūresni.

DVYNIAI. Jūsų laukia ga-
lybė šansų. Jūs tik kankinsi-
tės, negalėdamas išsirinkti 
vieno kelio, tačiau atsiras 
svarbi priežastis, kuri viską 
nulems. Nesipriešinkite susi-
klostančioms aplinkybėms. 

VĖŽYS. Savaitės pradžioje 
turėsite gerą progą pataisyti 
finansinius reikalus. Nemažai 
laiko pareikalaus namų rū-
pesčiai. Jei reikės, nevenkite 
diskusijos su šeimos nariais. 
Didelė tikimybė užmegzti 
perspektyvią draugystę. 

LIŪTAS. Karštligiškai 
kabinsitės kiekvieno naujo 
šanso, tad būdamas nepakan-
kamai apdairus galite gerokai 
nusivilti.  Tikėkitės esminių 
pokyčių profesinėje veikloje.

MERGELĖ. Šiuo metu 
esate paskendęs gražiose sva-
jonėse. Deja, tikriausiai ne 
kartą teks susitaikyti su kom-
promisiniais sprendimais. 
Susilaikykite nuo finansinių 
sandėrių ar negyvybiškai bū-
tinų pirkinių.

SVARSTYKLĖS. Nesi-
karščiuokite ir nepasikliau-
kite emocijomis. Šituose rei-
kaluose jums padės tik šaltas 
protas ir gerai apgalvoti, ra-
cionalūs sandėriai. Patinka 
jums tai ar ne, bet kompromi-
so neišvengsite.

sKorPIonAs. Šią savai-
tę seksis, norėsis bendrauti su 
žmonėmis. Rašykite laiškus, 
skambinkite telefonu, eikite 
į svečius ir kvieskite draugus 
pas save. Protingai pasielgsi-
te, jei į apklabas sugebėsite 
nekreipti dėmesio.

ŠAULYS. Kontroliuoki-
te savo emocijas, ypač kai 
bendraujate su vyresniais ar 

aukštesnes pareigas einan-
čiais žmonėmis. Labai tikėti-
na, kad, nepalankiai susiklos-
čius situacijai, galite reaguoti 
pernelyg jausmingai ir nea-
dekvačiai. 

OŽIARAGIS. Atsargiai! 
Jūsų galva ir, ko gero, širdis 
yra šiek tiek apkvaitusi, nes 
jus nuolat traukia tai, kas 
jums netinka ar nedera. Ver-
čiau gėrėkitės tuo iš toli - taip 
mažiau nukentės ir jūsų jaus-
mai, ir kišenė. Aktyvūs veiks-
mai ir svarbūs sprendimai šią 
savaitę nepatartini. 

VANDENIS. Galite tikėtis 
puikaus starto. Jūs patirsi-
te didžiulį malonumą iš to, 
ką darote. Tik nesistenkite 
visame kame būti pirmas ir 
svarbiausias. Jei netolimoje 
praeityje elgėtės savanaudiš-
kai, šią savaitę gali išlįsti yla 
iš maišo...

ŽUVYS. Savaitės pradžio-
je kuo daugiau būkite vienas 
ir leiskite pailsėti tiek protui, 
tiek kūnui. Trumpa, bet nuož-
mi kova savaitės viduryje 
lems, ar apginsite savo teises 
ir pozicijas. Mokate veikti ne 
tik efektyviai, bet ir efektin-
gai. 

Teleloto Žaidimas nr. 1353 Žaidimo data: 2022-03-13 Skaičiai: 52 50 54 69 53 58 57 
04 41 60 49 35 73 47 68 30 28 71 61 72 34 74 26 10 44 08 55 27 32 56 09 45 48 63 46 03 
21 59 51 23 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 70 13 37 39 14 06 20 75 02 15 40 07 (visa 
lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 24129.00€ 
1 Užbraukus įstrižaines 42.00€ 229 Užbraukus eilutę 4.00€ 6863 Užbraukus keturis kam-
pus 6.00€ 5619 Papildomi prizai Bilietas Prizas 024*660 500 Eurų 0219954 Automobilis 
Hyundai Kona Hybrid 0235053 Laiminga vieta prizas 125 Eur 0235058 Laiminga vieta 
prizas 125 Eur 0235063 Laiminga vieta prizas 125 Eur 0235066 Laiminga vieta prizas 
125 Eur 0235070 Laiminga vieta prizas 125 Eur 0235074 Laiminga vieta prizas 125 Eur 
0235078 Laiminga vieta prizas 125 Eur 0235116 Laiminga vieta prizas 125 Eur 0235121 
Laiminga vieta prizas 125 Eur 0235127 Laiminga vieta prizas 125 Eur 0236754 Laiminga 
vieta prizas 125 Eur 0238019 Laiminga vieta prizas 125 Eur 0242849 Laiminga vieta prizas 
125 Eur 0242856 Laiminga vieta prizas 125 Eur 0242859 Laiminga vieta prizas 125 Eur 
0242864 Laiminga vieta prizas 125 Eur 0242866 Laiminga vieta prizas 125 Eur 0242870 
Laiminga vieta prizas 125 Eur 0242874 Laiminga vieta prizas 125 Eur 0242878 Laiminga 
vieta prizas 125 Eur 0242886 Laiminga vieta prizas 125 Eur 0242895 Laiminga vieta prizas 
125 Eur 0245161 Laiminga vieta prizas 125 Eur 0245167 Laiminga vieta prizas 125 Eur 
0245262 Laiminga vieta prizas 125 Eur 0257150 Laiminga vieta prizas 125 Eur 0258831 
Laiminga vieta prizas 125 Eur 0259926 Laiminga vieta prizas 125 Eur 0260147 Laiminga 
vieta prizas 125 Eur 0268625 Laiminga vieta prizas 125 Eur 0268779 Laiminga vieta prizas 
125 Eur 0268782 Laiminga vieta prizas 125 Eur 0269547 Laiminga vieta prizas 125 Eur 
0269562 Laiminga vieta prizas 125 Eur 0269565 Laiminga vieta prizas 125 Eur 0270155 
Laiminga vieta prizas 125 Eur 0271326 Laiminga vieta prizas 125 Eur 0271349 Laiminga 
vieta prizas 125 Eur 0271838 Laiminga vieta prizas 125 Eur 0271880 Laiminga vieta prizas 
125 Eur 000*711 Pakvietimas į TV studiją 004*322 Pakvietimas į TV studiją 001*132 
Pakvietimas į TV studiją

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. 
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

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

(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. 

savaitgalio diskusija Ar reikėtų valstybines šventes švęsti kitaip?
Praėjusį šventinį savaitgalį portalas anyksta.lt pakvietė skaitytojus  padiskutuoti apie 

valstybinių švenčių minėjimą Anykščiuose. Kaip manote, ar reikėtų keisti valstybinės vė-
liavos pakėlimo vietą? Vienas iš pasiūlymų komentaruose buvo, kad tam kur kas tinka-
mesnė vieta būtų Vyskupo skveras, o ne Antano Baranausko aikštė. O gal per valstybines 
šventes reikėtų rengti eisenas, kurios vienu metu Anykščiuose buvo pradėtos organizuoti? 
Kokie Jūsų pasiūlymai, kad valstybines šventes minėtume pakilesnės nuotaikos ir, svar-
biausia, norėtume aktyviai burtis?

Svedasu Jadze: „Man atro-
da kad nesvarbu katroj vietaj 
rajkia valstybini vėliavu iškelt, 
ale svarbu kaip pačias švintes 
minėjimu arganizuot. Par mum 
labai visas švintes panašias- pa-
smeldžiam bažnyčiaj, iškeliam 
vėliavu, kas nors kalbu pasaka, 
dar koks kancertėlis būna. Tuo 
vyskas ir pasbaigia, kas kur 
visi išsiskirsta. A juk galat būt 
kake renginiai par visu dienu, 
kancertai, parados, sustikymai 
tegul vyksta visur ir visu dienu. 
Dar švintes turėt but linksmes-

nes, a atroda, kad gedulu visu 
laiku švinčiam, surugi, pikti, 
paniure esam.“

Pilietis: „Normaliai švenčia-
ma. Klasikinė oficialioji – rim-
toji dalis su vėliavos pakėlimu, 
pamaldomis ir dar kai kuo, o 
po to jau pagal fantaziją – kon-
certas, varžybos, vaišės ir t. t.. 
Laisvės diena tam ir yra, kad 
jas švęstume laisvai – kaip kam 
geriau.“

Nu va: „Paskelbtas sveikini-

mas, pasirašytas savivaldybės 
vadovų. Taip ir kyla klausimas, 
ar dar yra savivaldybės meras, 
išrinktas tiesioginių rinkimų 
metu, ar kaip čia yra?

Daugiavaldystė, daugiapatys-
tė ir liberalus laisvas valdymas- 
kas nori tas vadovauja….“

Jis toks: „Jeigu vėliavos kėli-
mas šventės metu yra garbingas 
aktas, jį turi atlikti išskirtinai gar-
bingi žmonės. Ne vienas pavyz-
dys rodo, kad taip nėra. Privilegi-
ja saviems bent čia netinka!“

Kaimo diedas: „Kovo 11-
oji, kaip ir Vasario 16-oji, labai 
visiems lietuviams turėtų būti 
džiaugsminga ir prasminga die-
na. Tokias šventes turėtų gražiai 
ir džiugiai švęsti mokyklos, bibli-
otekos, kultūros namai, bendruo-
menės ir pan.. Bet ar taip būna iš 
tikrųjų, tai labai abejotina. Šiaip 
kartais koks nors nereikšmingas 
renginys išreklamuojamas, išgar-
sinamas internete, Feisbukuose, 
žiniasklaidoje. O apie svarbioms 
Lietuvai datoms skirtus rengi-
nius skelbiama labai mažai - ar 
tie renginiai iš viso neorganizuo-
jami, ar nėra kuo pasidžiaugti, ką 
paviešinti.“

Patriotas: „Tradicines šven-
tes ir reikia švęsti tradiciškai: 
su valstybinės vėliavos pakėli-
mu, Šv. Mišiomis, koncertais. 
Tik jau kažkokių eisenų nerei-
kia, nes primena sovietmečio 
eitynes per Spalio šventes ar 
Gegužės pirmąją. Bet reikė-
tų griežčiau kontroliuoti, kas 
miestuose, miesteliuose ir kai-
mų gyvenvietėse pažeidžia Vė-
liavos įstatymą. Daug kas visai 
nekelia prie savo namų ir net 
įstaigų vėliavų per valstybines 
šventes, o kai kas tiesiog tyčio-
jasi - iškabina kažkokias ap-
skurusias, išterliotas draiskanas 
kur nors balkone ar net medyje 
ir galvoja, kad tai gražu.“

Populiariausių medikų rinkimai
„Anykštos“ redakcija kartu su Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centru rengia tra-

dicinius populiariausių šių metų Anykščių medikų rinkimus. 
Jūsų išrinktus populiariausius Anykščių medikus – gydytojus ir slaugytojas – „Anykšto-

je“ paskelbsime balandžio 27 dieną, kai bus minima Medicinos darbuotojų diena. 

Padėti savo mėgstamiems gydytojams ir slaugytojoms rinkti balsus galite keliais būdais – 
„Anykštos“ laikraštyje spausdindami mokamas padėkas - vienos padėkos kaina 15 eurų.

Padėkas galima užsakyti elektroniniu paštu reklama@anyksta.lt ir su Jumis susisieks 
,,Anykštos” redakcijos reklamos skyriaus darbuotoja arba atvykus į redakciją (Vilniaus g. 
29, Anykščiai). Telefonai pasiteirauti: (8-381) 59458; (8-686) 33036.

-AnYkŠTA

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Dianai IRICIJAN už profesi-
onalumą ir nuoširdų rūpinimąsi ligoniais, suteikiant mums 
labai daug naudingų patarimų. Už tai labai AČIŪ.

Taip pat linkiu gydytojai šiuo sunkiu laikotarpiu nepavargti, 
kad lydėtų sėkmė darbe ir asmeniniame gyvenime.

A.ČIUKŠYS
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Vyr. redaktorė

parduoda VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 17 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.

UAB „TOLMAnA“ 
Geromis kainomis superka 

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

paslaugas. 
Tel. (8-617) 05596.

Jeigu asmeniname skelbime tik vienas žodis ir telefono numeris, 
antradienio „Anykštoje“ kainuos tik 6 eurai, šeštadienio – 7 eurai.

Skelbimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai. Tel. 
(8-381) 59458.

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

Akcijos malkoms 3 m rąsteliais. 
Veža 15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-630) 57490.

Brangiai – įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, motoci-
klus, tinkančius  tolesnei eks-
ploatacijai 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

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-608) 44340.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-673) 50446.

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.

AUTOMOBILIŲ 
SUPIRKIMAS.

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

Tel. (8-647) 77137.

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

Tel. (8-656) 01913.

Medžio pjuvenų brikėtus. 
Atvežame. 

Tel.(8-656) 30184.

Kita

Amonio salietrą,azofoską 16-
16-16. Pristatome.

Tel.(8-605) 49513.

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

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

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.

BRAnGIAI SUPERKAME 
ĮvAIRIUS AUTOMOBILIUS, 
Išrašome suniakinimo pa-
žymėjimus paramai gauti, 
sutvarkome dokumentus. 
Atvykstame pasiimti į vietą 

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-646) 17715.

įvairūs Kiekvieną pirmadienį - 
silkėms su galvomis 
10 % nuolaida 

firminėje parduotuvėje 
Anykščiuose: J.Biliūno g. 38. 

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.

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.

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.

PerKAMe
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskir-
t ies  žemę Kurklių, 

Anykščių, Gražiavietės 
kadastrinėse vietovėse. 

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

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3476/0004:357), esančio Klaibūnų k., 
Traupio 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.3476/0004:339), esančio Klaibūnų k., 
Traupio sen., Anykščių r. sav., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės infor-
macijos 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.
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oras

-4

+9

mėnulis
kovo 15-16 d.d. - priešpilnis;
kovo 17-18 d.d. - pilnatis.

Julijonas, Vaidotas, Norvaldė, 
Henrika, Norvilė.

Gerda, Patrikas, Gentvila, Vita, 
Varūna, Gertrūda, Gendvilas.

Kirilas, Eimutis, Eimutė,
Anzelmas, Sibilė.

Klemensas, Lukrecija, Tautas, 
Tautgintė, Lionginas, Tautginė, 
Raigardas.

šiandien

kovo 16 d.

vardadieniai

kovo 17 d. 

kovo 18 d. 

Auklytė vaikų darželio tėvų 
susirinkime:

- Brangūs tėveliai, nežinau, ką 
jūs veikiate savaitgaliais, bet kie-
kvieną pirmadienį, per pusryčius, 
prieš valgydami vaikai susidau-
žia puodeliais su kompotu...

***
Būti moterimi yra daug len-

gviau nei vyru! Vaiką pagimdei, 
užauginai, į mokyklą išleidai, 
į darbą nuėjai, į parduotuvę už-
bėgai, namus susitvarkei, vaikų 
namų darbus patikrinai, vakarie-
nę pagaminai, visus pamaitinai, 
indus išplovei, drabužius išlygi-
nai, grindis išvalei, vyrą pamy-
lėjai, darže pasikapstei, gėrybių 
primarinavai, ir viskas. Ir dau-
giau visą laiką LAISVA!

***
Sėdi liūtas ir burba:
- Ech, priėmė į armiją, nuskuto 

plikai...
- Ne tave vieną!
Pasižiūri liūtas žemyn ir sako:
- Ko žiūri, žiurke?
- Aš ne žiurkė! Aš ežiukas!

***
Tarnautojas sako viršininkui:
- Norėčiau, kad padidintumėt 

man atlyginimą. Manimi jau do-
misi 3 didelės organizacijos.

- Kokios?
- Telekomas, seniūnija, elek-

tros tinklai...

***
Užrašas ant kailinių parduotu-

vės vitrinos:
„Gerbiamos moterys, prašome 

taip giliai nedūsauti. Labai rasoja 
langai.“

Mokinukų maršas 
Kovo 11 - ajai Raimondas GuoBis

Devyniolika tūkstančių su puse žingsnių ir dvylika su trupučiu kilometrų Lietuvos nepriklau-
somybės šventę - Kovo 11-ąją pažymint. 

Žygis vyko kovo 8- osios rytmetį, dalyvavo mokytojų Rūtos Meliūnienės ir Jūratės Girnienės 
suburtos Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos penktokų A ir B klasės. 

Tremtinių kryžius ir 
vėliava

Pirmasis voros stabtelėjimas 
prie Anykščių kapinių. Kry-
žiaus tremtiniams ir okupaci-
jos aukoms papėdėje. Didingai 
plazdėjo vėjyje, plakėsi vėlia-
va, karališku raudoniu Aukštai-
tijos svarbą Lietuvos istorijoje 
pažyminti. Prisiminėm, kodėl 
žodis vėliava skamba panašiai 
kaip vėlė, prisiminėm senovės 
lietuvių tikėjimą, kad kovoje 
jiems padeda ir žuvusiųjų bro-
lių bei sesių vėlės, todėl mūsų 
kariai buvo nenugalimi.

Kalbėjome apie tuos, kurie 
vardan tėvynės laisvės aukojo 
gyvybę, vargo nelaisvėje, mirė 
Sibire. Apie tėvynės svarbą, 
apie lotynišką  įrašą baltu ri-
teriu, angelais paženklintoje 
Aukštaitijos vėliavoje „Patriam 
tuam mundum existima“, kuris 
reiškia - Tėvynėje telpa visas 
pasaulis, niekur nereikia ke-
liauti, reikia tėvynėje gyventi.

Šilelio taku

Smagiu žingsniu traukėme 
gražuolės Šventosios paupiais 

darbuotis bei aukotis skatina. 
Fotografuojamės: vienas - prie 
akmens, du - ant kabančio tilto, 
plazdant Aukštaitijos ir Kovo 11 
– osios vėliavoms, istorinę Lie-
tuvos vėliavą ištiesę, daugybe 
mažų trispalvėlių mojuodami.

 Žygeivių pietūs puikūs, iš-
maniai pasinaudojus ištuštė-
jusių prekybos kioskelių prie 
Lajų tako staliukais, kėdutėmis. 
Nors vienas namelis „gyvas“. 
Kioskelyje darbuojasi simpa-
tiškas vyrukas, jis šypsosi, kad 
nebuvo žiemos sezonui veiklos 
nutraukę, darbuodavosi savait-
galiais, o štai šį kartą ir eilinę 
dieną kioskelin atkeliavęs. Prie 

Žygio ritme ir smagume... 

Stabtelėjimas prie paminklinio kryžiaus tremties aukoms. 

Prie legendinio Puntuko. 

(kaip šniokščia jos patvinę van-
denys), tamsiais spygliuoty-
nais, šviesiomis laukymėmis, iš 
vienos išbaidėme porelę gervių, 
gražuolėmis pušimis pasigėrėję 
- daugiakamiene žavėjęsi, prie 
uoksinės storo kamieno glaudė-
mės. Prisiminėm, kaip senovės 
kovotojai prie didžiųjų medžių 
pridėję ranką prisiekdavo. 

Keletą upelių, slėnių patogiais 
tilteliais įveikę, gerokai ilgiau 
nei valandą smagiai žingsniavę, 
iš upės slėnių stačiu šlaitu paki-
lome prie Lajų tako bokšto.

Puntukas ir 
„neužimtas“ bokštas...

Puntuko akmens legenda - 
nors girdėta, bet vis kitokia. 
Apie velnią, kuris norėjęs šituo 
akmeniu sudaužyti Anykščių 
bažnyčią, apie karžygį Puntuką, 
kurį žuvusį senovės papročiu 
degino ant šio akmens. Apie 
narsius lakūnus Darių ir Girėną, 
kurie Atlanto vandenyną pa-
prastu lėktuvu perskrido, nors 
žuvo, bet Lietuvą plačiai išgar-
sino. O jų paliktas kreipimasis į 
tautiečius, į Jaunąją Lietuvą, iki 
šiol mus įkvepia ir tėvynės labui 

Ant kabančio Šventosios liepto... 

dešrainių, traškučių, kavos vai-
kai išsirikiavo į eilutę. 

Įkopti į Lajų tako bokš-
tą buvome sumanę, tačiau su 
tarnautoja susitarti nepavyko: 
gal pabijojo tokio didžio būrio 
energijos, daugybės žingsnių 
keliamo drebėjimo, svorio. 

O laikinas bokšto valdovas, į 
viltingą skambutį taip ir neatsi-
liepė. Šturmu Lajų tako bokšto 
imti nepanorom...

Maršu į miestą

Atgal visuomet smagiau. Su 
trumpais stabtelėjimais prie 
upelių kanjonų, nukirstų me-
džių. Vis kokią dainą užtrau-
kiant - mokosi dainuoti ir ma-
žyliai, nors senos žygio dainos 
juos stebina. Užvedame „Augo 
kieme ąžuolėlis“ ir visiems 
nepaprastai smagu, nes būryje 
žengia ir Ąžuolas, ir Liepa. Po 
to dar „Išėjo tėvelis į mišką“.

Stabtelėjame prie didžiojo 
Šlavės slėnio, tiltelio per legen-
dinį upelį. Kokia puiki vieta, 
žvelgiant į melsvas pušų viršū-
nes, giedrą dangų, šventais žo-
džiais besiliejančią lietuvių dai-
ną sudainuoti: „Graži tu, mano 
brangi Tėvyne, / Šalis, kur mie-
ga kapuos didvyriai./ Graži tu 
savo dangaus mėlyne./ Brangi, 
tiek vargo, kančių prityrei...“

Ir vėl pirmyn, gryno, laisvo oro 
iki soties įkvėpdami, gražuoliais 
medžiais grožėdamiesi, kirtimuo-
se jų likimą apgailėdami, paskuti-
nius žiemos ledynus peržengda-
mi, į šviesų pavasarį žengdami. 


