
4 psl. 5 psl.

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58;  
(8-686) 33036.

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, 
portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

8 psl.

2 psl.2 psl.

74-ieji leidimo metai 2022 m. kovo 29 d. antradienis

šiupinys

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 25/9615

http://www.anyksta.lt

   

3 psl.

Mirtis pakirto pradėjus ciklą partizanams...

Raimondas GUOBIS

Prieš metus, kovo 26-tą dieną, miręs dailininkas Alvydas Latėnas (1960 – 2021) paskuti-
nėmis gyvenimo dienomis buvo pradėjęs piešti ciklą skirtą Anykščių krašto partizanams. 

Anykščių ligoninėje besigydęs kūrėjas tikėjosi, kad nupieš ir geriausiąją – nuoširdžiausią 
medicinos seserį, kuri ypatingai rūpinosi juo ligoninėje, tačiau gyvenimo siūlas nutrūko...

Alvydas Latėnas – žmogus piešęs upę...       Autoriaus nuotr.

Paskutiniojo Alvydo Latė-
no ciklo „Anykščių krašto 
partizanai“ eskizas. 

Bohemiško gyvenimo ribos

Operacija Panevėžyje pavy-
ko, nors susitikus nustebino  
nubalęs Alvydo Latėno veidas. 
Bet visgi tebebuvo viltis.  Kaž-
kaip buvome sutarę, kad didžius 
darbus nuveikę aukštaitiškai iš-
gersim kartu bačką alaus.

Juk apie ką pasikalbėti buvo. 
Apie pašaukimą menui brandi-
nusius mokytojus, apie tarnybą 
sovietinėje armijoje, studijas 
Lietuvos dailės instituto Klai-
pėdos fakultete, kur tapo profe-
sionaliu dailininku.

Restoraną ant Šventosios kranto 
numatyta nuomoti už kuklią kainą
Anykščiuose, Tilto gatvės komplekse, ant Šventosios upės kranto naujai pastatytą vie-

šojo maitinimo reikmėms skirtą pastatą Anykščių rajono savivaldybė planuoja  viešojo 
konkurso būdu išnuomoti taikydama kuklų 10 Eur 1 kv.m arba 1 tūkst.918 Eur pradinį 
nuompinigių dydį. 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Už šio modernaus pastato su vaizdu į upę nuomą, kuriame įrengta rekuperacinė sistema, o interjeras nepadarytų gėdos pra-
bangiam restoranui, Anykščių rajono savivaldybė savo biudžetą per metus planuoja papildyti 23 tūkst. Eur.

Pareigos. Šį mėnesį darbą 
paliko Valstybinės maisto ir ve-
terinarijos tarnybos Utenos de-
partamento Anykščių skyriaus 
vedėja Audronė Zdanevičienė. 
Utenos departamento direkto-
rius Linas Tiškus „Anykštai“ 
sakė, kad Anykščių skyrius be 
vedėjo neliks.

Vizitas. Kovo 28 dieną, pir-
madienį, Anykščiuose lankėsi 
Ispanijos Karalystės Nepapras-
tasis ir įgaliotasis ambasadorius 
José Maria Robles Fraga. Vi-
zito metu ambasadorių lydėjo 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius. Ambasadorius 
apsilankė muziejuje, ispaniš-
kai skaitė Antano Baranausko 
poemą „Anykščių šilelis“, ap-
žiūrėjo kitus Anykščių rajono 
objektus.

Konkursas. Anykščių rajono 
savivaldybė paskelbė konkursą 
Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus vedėjo pareigoms 
užimti. Šios pareigos liko lais-
vos, kai šalių susitarimu praė-
jusių metų pabaigoje iš vedėjos 
pareigų buvo atleista Audronė 
Pajarskienė.

Konteineriai. UAB „Anykš-
čių komunalinis ūkis“ įsigijo 
naudotų atliekų konteinerių. Už 
pirkinius bendrovė sumokėjo 1 
tūkst. 415 Eur. Naudotus atlie-
kų konteinerius komunalininkai 
pirko iš UAB „RB Baltic“.

Turizmas. Pernai Anykščių 
bažnyčios bokšte įrengta apž-
valgos aikštelė sulaukė mažiau 
lankytojų. 2021 metais į apžval-
gos aikštelę kopė 14 tūkst.731 
lankytojas. 2020 metais apžval-
gos aikštelė bažnyčios bokšte 
sulaukė 22 tūkst.521 lankytojo.

Nebuvo kam 
pašalinti ant 
namo ir elektros 
laidų užvirtusios 
eglės

Kijeve 
gyvenimas 
nėra saugus

Kas gi tie 
mūsų karaliai 
ir šventieji?

Rimantas VANAgAs, 
rašytojas

Jau antra mero 
patarėja išėjo 
motinystės 
atostogų
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temidės svarstyklės

Populiariausių medikų rinkimai
„Anykštos“ redakcija kartu su Anykščių pirminės sveika-

tos priežiūros centru rengia tradicinius populiariausių šių 
metų Anykščių medikų rinkimus. 

Jūsų išrinktus populiariausius Anykščių medikus – gydy-
tojus ir slaugytojas – „Anykštoje“ paskelbsime balandžio 
27 dieną, kai bus minima Medicinos darbuotojų diena. 

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

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

-AnYkŠTA

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai traumatologei Aliūtei 
Kurminienei už nuoširdumą, gerą gydymą ir malonų ben-
dravimą. Geros Jums sveikatos ir stiprybės.

Su pagarba 
Palmira Želiabinienė

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Dianai IRICIJAN 
už rūpinimąsi mūsų sveikata. Ji visada ramiai išklauso nu-
siskundimus, kalbėdama švelniu tonu, lyg prideda sveika-
tos. Yra kantri ir linkusi paaiškinti kelissyk jei reikia. Ačiū 
Jums. 

Taip pat dėkojame registratūros sesytėms, kurios yra nuo-
širdžios, padedančios ir suprantančios mus. Ačiū ir Jums.

aldona ir Vladislovas beRnaDiŠiai

smurtas. Kovo 27 dieną 
apie 01.08 val. Svėdasų se-

niūnijoje moteris (g. 1962 m.) 
smurtavo prieš vyrą (g. 1974 
m.). Moteris sulaikyta ir patal-
pinta į areštinę. Pradėtas iki-

teisminis tyrimas.
Netektis. Kovo 26 dieną 

apie 8.00 val., Anykščiuose, 
Dariaus ir Girėno g., rastas 

vyro (g. 1969 m.) kūnas be iš-
orinių smurto žymių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Į Anykščius iš užsienio moksleiviai nevyko 
dėl karo
Į praėjusią savaitę Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje vy-

kusį Erasmus+ projekto susitikimą turėjo atvykti dalyviai 
iš kelių šalių, tačiau atvyko tik mokytojai ir mokiniai iš slo-
vėnijos. 

Projekto dalyviai iš Portugalijos, Ispanijos bei Vokietijos 
neatvyko dėl Ukrainoje vykstančio karo ir tebesitęsiančios 
Covid-19 pandemijos.

Projekto koordinatorė Asta 
Fjellbirkeland sakė, kad Anykš-
čiuose turėjo viešėti mokslei-
viai ir iš Portugalijos, Ispanijos 
bei Vokietijos, tačiau dėl karo 
situacijos ar Covid-19 jie neat-

vyko.
„Iš Ispanijos į mūsų gimna-

ziją atvyko tik koordinatorius: 
dėl karo padėties moksleiviams 
vykti neleido. Iš Portugalijos 
taip pat dėl karo padėties ne-

sulaukėme nei vieno projekto 
dalyvio, o iš Vokietijos niekas 
neatvyko dėl pandemijos. 

Su neatvykusiais mokiniais 
vykdėme veiklas nuotoliniu 
būdu: jie jungėsi per „ZOOM“ 
programėlę ir taip bendravome. 
Visos projekto veiklos buvo su-
sijusios su ekoturizmu“, – sakė 
A. Fjellbirkeland.

„Mokiniai kūrė trumpus fil-
mukus „Tik tok’e“ ekologijos 
tema, ruošė pamokėles, susiju-
sias su ekologija. Aplankėme 
Molėtų observatoriją, susipaži-

nome su naujomis turizmo rūši-
mis, buvome susitikę su rajono 
meru Sigučiu Obelevičiumi“, – 
pasakojo A. Fjellbirkeland.

Anykščiuose slovėnai viešėjo 
pirmą kartą ir, pasak projekto 
koordinatorės, tiek mūsų mies-
tas, tiek ir moksleiviai svečiams 
paliko gerą įspūdį: „Jiems pati-
ko, kad mes gyvename tokiame 
ramiame miestelyje, bet moki-
niams yra sudarytos visos sąly-
gos ugdytis. Taip pat nustebino, 
kad mūsų mokiniai labai gerai 
šneka anglų kalba“.

sigita PiVORienĖ
sigita.p@anyksta.lt

Nebuvo kam pašalinti ant namo ir elektros 
laidų užvirtusios eglės
Praėjusį savaitgalį Anykščių rajone dėl stipraus vėjo virto 

medžiai, dalyje rajono vietovių buvo sutrikęs elektros ener-
gijos tiekimas.

Kovo 26 dieną, šeštadienį, 
Svėdasuose gūsingo vėjo neat-
laikė ir ant namo užvirto eglė. 
Gyventojai iškvietė ugniage-
sius, tačiau šie neturėjo galimy-
bės padėti gyventojams ir pata-
rė kreiptis į seniūniją.

Anykščių rajono ugniage-
sių tarnybos viršininkas Val-

das Tereškevičius „Anykštai“ 
sakė, kad eglė užvirto ne tik ant 
namo, bet ir elektros laidų.

„Ugniagesiai susisiekė su 
Energijos skirstymo operato-
riumi (ESO), tačiau išgirdo 
atsakymą, kad dėl didelio elek-
tros linijų gedimų skaičiaus jų 
darbuotojai į Svėdasus atvykti 

neturi galimybės. Mūsų vieno 
ugniagesių tarnybos darbuotojo 
brolis dirba stogdengių firmo-
je, tai jis tą eglę parišo, tačiau 
pjauti tos eglės negalėjo, kol 
nebuvo atjungta elektra, nes 
medis būtų kritęs ant laidų“, - 
pasakojo V.Tereškevičius.

Ant gyvenamojo namo ir 
elektros laidų užvirtusią eglę 
buvo numatyta sutvarkyti tik 
pirmadienį.

Kovo 26 dieną, šeštadienį, 

ugniagesiai vyko šalinti nuvir-
tusių medžių į Anykščių se-
niūnijos Naujųjų Elmininkų, 
Žažumbrio kaimus. Nuvirtęs 
medis kelią užtvėrė Andrioniš-
kio seniūnijos Sedeikių kaime.

Kovo 27 dieną, sekmadienį, 
gautas pranešimas apie ant kelio 
užvirtusius medžius Svėdasų se-
niūnijos Vilkabrukių kaime.

Sinoptikai praneša, kad antra-
dienį vėjas išliks gūsingas ir vieto-
mis vėjo gūsiai sieks 15 – 17 m/s.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Jau antra mero patarėja išėjo motinystės 
atostogų
Po beveik metų darbo Anykščių rajono savivaldybėje, iš 

Anykščių rajono mero patarėjos pareigų pasitraukė Vaida 
Jucienė. „Anykštos“ žiniomis, V.Jucienė išėjo motinystės 
atostogų.

V.Jucienė Anykščių rajono 
mero patarėja pradėjo dirbti 
2021 metų balandžio 12 dieną. 
Iki tol ji 10 metų dirbo Anykščių 
Liudvikos ir Stanislovo Didžiu-
lių viešojoje bibliotekoje. 

Iki pradėdama dirbti mero 
patarėja, V.Jucienė dirbo bibli-
otekos filiale - Istorijų dvare-
lyje ir užėmė kultūrinių veiklų 
koordinatorės ir organizatorės 
pareigas.

V.Jucienė dirbti Anykščių 
rajono mero patarėja buvo pa-
skviesta po to, kai motinystės 
atostogų išėjo šias pareigas už-
ėmusi konservatorė Gabrielė 
Griauzdaitė – Patumsienė.

Šiuo metu Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius turi 
vieną patarėją – Donatą Saba-
liauskaitę. „Anykštos“ šaltinių 
duomenimis, S.Obelevičiaus pa-

tarėjų komanda turėtų netrukus 
pasipildyti – į laisvas likusias 
patarėjo pareigas yra numatyta 
bent keletas pretendentų.

Nors šią kadenciją Anykščių 
rajono mero patarėjų darbo vietos 
nėra stabilios, dėl to Anykščių ra-
jonas turi ir nemažai pliusų. Kaip 
matyti, ši pareigybė netiesiogiai 
prisideda ir prie gimstamumo au-
gimo Anykščių rajone.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Gripas. Lietuvoje praėjusią 
savaitę išaugo sergamumas gripu 
ir ūminėmis viršutinių kvėpavi-
mo takų infekcijomis (ŪVKTI), 
pirmadienį pranešė Nacionalinis 
visuomenės sveikatos centras 
(NVSC). Bendras sergamumo 
gripu ir ŪVKTI rodiklis per sa-
vaitę padidėjo nuo 62,8 iki 64,6 
atvejo 10 tūkst. gyventojų. NVSC 
duomenimis, praėjusią savaitę di-
džiausias rodiklis užregistruotas 
Telšių apskrityje, mažiausias – 
Utenos apskrityje. Gripu praėjusią 
savaitę susirgo 371 Lietuvos gy-
ventojas, kai prieš savaitę gripas 
buvo nustatytas 234 asmenims. 
Per savaitę sergančių gripu skai-
čius itin išaugo Vilniaus apskrity-
je – nuo 175 iki 280 atvejų.

Prašo. Armėnija pirmadienį 
paprašė Rusijos taikdarių Kal-
nų Karabache imtis „konkrečių 
žingsnių“, Azerbaidžano pajė-
goms perėmus vieno strategiškai 
svarbaus kaimo kontrolę. Rusijos 
pajėgoms tęsiant karinį puolimą 
Ukrainoje, vėl atsinaujino įtampa 
ir Kalnų Karabache, kur Azerbai-
džano pajėgos ketvirtadienį užė-
mė Farucho kaimą. Už šį rajoną 
yra atsakingi Rusijos taikdariai, 
dislokuoti Kalnų Karabache 
pagal tarpininkaujant Maskvai 
pasiektą ugnies nutraukimo su-
sitarimą, užbaigusį 2020-ųjų 
pabaigoje savaites trukusias Ar-
mėnijos ir Azerbaidžano kovas 
dėl šio separatistinio regiono. 
Rusijos Gynybos ministerija se-
kmadienį pranešė, kad Azerbai-
džanas atitraukė savo pajėgas iš 
Farucho, bet Baku sakė, kad jo 
pajėgos toliau kontroliuoja rajo-
ną. Armėnijos Užsienio reikalų 
ministerijos pirmadienio pareiš-
kime reikalaujama „ištirti Rusi-
jos taikos palaikymo kontingen-
to veiksmus per Azerbaidžano 
įsibrovimą“ ir patvirtinama, kad 
Azerbaidžano pajėgos tebėra mi-
nimame rajone.

Neplanuoja. Ukrainiečių pa-
bėgėlius įdarbinantis verslas ne-
turėtų tikėtis papildomų lengvatų, 
sako premjerė Ingrida Šimonytė. 
Pasak I. Šimonytės, darbuotojai 
verslui reikalingi tam, kad kurtų 
pridėtinę vertę – tai nėra labdarin-
ga veikla. „Iki šiol turbūt pagrin-
dinis nusiskundimas (verslinin-
kų – BNS) buvo apie trūkstamą 
darbo jėgą. Tai dabar darbo jėgos 
pasipildė, galimybės pasirinkti 
padidėjo“, – pridūrė Vyriausybės 
vadovė. Anot jos, Lietuva šiuo 
metu skiria „pakankamai nema-
žai“ mokesčių mokėtojų pinigų 
tam, kad ukrainiečiai Lietuvoje 
jaustųsi kiek įmanoma komfor-
tiškai. Lietuvoje šiuo metu regis-
truota beveik 35 tūkst. karo pa-
bėgėlių iš Ukrainos, per 15 tūkst. 
iš jų – nepilnamečiai, per keturis 
tūkst. karo pabėgėlių yra vaikai 
iki šešerių metų. 

-Bns
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komentarai Ar jaučiate augančias kainas?
Pastaruoju metu lietuvius spaudžia vis didesni mokesčiai, 

kyla ir būtiniausių maisto produktų, degalų kainos. Teiravo-
mės rajono gyventojų: ar jaučiate vis didėjančias kainas? 

Ar tai veikia jus ir jūsų šeimą: gal priverčia kažko atsi-
sakyti?

Kenčia verslas

Lukas PAKELTIs, versli-
ninkas:

„Ir pats jaučiu, ir versle turiu 
daug galvosūkių dėl augančių 
kainų, žaliavų. Man pačiam 
daugiau kainų kilimas jaučia-
mas per verslo prizmę. Žinoma, 
pabrango maistas, kuras, bet 
labiausiai brangimas pasijautė, 
atėjus sąskaitoms už komunali-
nius mokesčius: elektros, dujų 
kainos praktiškai dvigubai padi-
dėjo. Žmogui turbūt reiktų būti 
visai izoliuotam nuo vartojimo, 
kad nejustų kainų augimo. 

Mūsų šeima apskritai gyveni-
me taupo, turim nuostatą labai 
neišlaidauti, bet kad dabartinius 
gyvenimo įpročius keistume dėl 
kainų padidėjimo, tai taip nėra. 
Mes sėsliai gyvenam, turim di-
delę šeimyną, tai kol kas ir di-
delių kelionių neplanuojame“. 

Tenka dirbti 
užsienyje

Audronė BEREZAUsKIE-
NĖ, Anykščių rajono savival-
dybės L. ir s. Didžiulių viešosios 
bibliotekos Krašto dokumentų 

ir kraštotyros skyriaus vedėja: 
„Man atrodo, nėra nei vieno 

žmogaus, kuris to nejaustų. Vi-
sos kainos pakilo, ne tik mais-
to, bet ir mokesčiai: man tai yra 
„kosminė“ kaina. Kai praėjusį 
mėnesį atėjo sąskaita už elektrą 
ir dujas, tai aš nežinau, kas gali 
tokiom kainom mokesčius mo-
kėti su mūsų atlyginimais…  

Gyvenu šia diena, vyrui sa-
kau, džiaukimės, kad bent karo 
nėra. Galvojant apie perspekty-
vą, kai grasina, kad kainos dar 
kils, tai neįsivaizduoju, kaip 
bus įmanoma gyventi su tokiais 
atlyginimais ir su tokiom pen-
sijom, kurias gauna mūsų pen-
sininkai.

Esu apolitiškas žmogus, ne-
sigilinu į politikų veiksmus, bet 
pažiūrėjus į kainas ir į mokes-
čius – tai yra baisu. Norint oriai 
gyventi, Lietuvoje paprastiems 
žmonėms sudėtinga. Aš iš savo 
algos, nors mano stažas 45 me-
tai, tikrai negalėčiau keliauti, 
kaip dabar keliaujam, negalė-
čiau turėti to, ką dabar turim, 
jei vyras nedirbtų Norvegijoje. 
Jis, būdamas 65-erių metų pen-
sininku, norėdamas ir išlaikyti 
šeimą, ir pakeliauti, vyksta į 
Norvegiją dirbti ir ten galbūt 
norvegiškos pensijos lauks: 

čia jis gauna vos 260 eurų. Nes 
Lietuvoje jis jos neužsidirbo – 
dirbo su verslo liudijimu ir sta-
žas paskaičiuojamas per pusę. 
Lietuva geram meistrui sąlygų 
nesudarė gauti solidžią pensi-
ją, todėl jis jau 10 metų dirba 
užsienyje. Jam už tai tikrai esu 
dėkinga. Ir sūnūs ten vyksta už-
sidirbti, ir anūkai ten gimė. Čia 
sudėtinga užsidirbti“.

Laukia akcijų

stefa KRIŠTAPONIENĖ, 
traupietė, pensininkė:

„Jaučiam, kaip nejausi. Kai-
nos tikrai jau kandžiojasi, o 
pirmiausia išleidžiam maistui 
ir mokesčiams. Tokiam am-
žiuj mums labiausiai ir aktualu 
maistas, o jam labai nepritau-
pysi, nes dar žiūrim savo svei-

katos. Geriau kitur atsiriboju.  
Kaime vis tiek pigiau gyventi 

– ir bulvių savo turim, daržo-
vių žiemai pasiruošiam. Bado 
nėra, norisi ir kažko skaniau 
suvalgyti, tai leidžiam sau. In-
ternete pažiūrim akcijas ir va-
žiuojam kartą į savaitę ar dvi į 
Ukmergę ar Panevėžį apsipirkti 
į „Lidl“ parduotuvę. Ten gauna-
me maisto pigiau, apsiperkam 
ilgesniam laikui. Atsiperka ir 
kelionė, ir susitaupo. Aš pati 
mėsytę susimalu, namines deš-
ras pasidarau. Mėsa pabrango 
ir žada, kad dar brangs, todėl 
jau nusipirkom daugiau mėsos, 
kurią sudedu į šaldiklį ir turim 
ilgesniam laikui.

Patys, nors ir kaime, paukščių 
jokių nelaikom – kiaušinių var-
tojame nedaug, o išlaikyti viš-
tas neapsimoka: ir grūdų kainos 
labai sukilo, ir kombinuoti pa-
šarai labai brangūs. Ir vištą kai-
me išlaikyti tapo prabanga.

Dar pastebėjom, kad labai pa-
brango statybinės medžiagos, 
negaunam ir reikalingų kiekių 
– mums reikėjo laminato, kelių 
kvadratų pritrūkom, o nebėra: 
tai susiję su Ukrainos situaci-
ja. Ir tos pačios druskos buvom 
pritrūkę...“ 

 -AnYkŠTA

(Atkelta iš 1 psl.)

Pastatą planuoja išnuomoti 
dešimčiai metų

Bendras nuomojamų negy-
venamųjų patalpų plotas siekia 
19,83 kv.m. Per metus už nuomą 
Anykščių rajono savivaldybės 
biudžetas pasipildytų daugiau 
nei 23 tūkst. Eur. Viešojo maiti-
nimo paskirties pastatą numatyta 
išnuomoti 10 metų laikotarpiui.

Numatytose viešojo nuomos 
konkurso sąlygose nurodyta, 
kad Tilto gatvės komplekse 
esančio viešojo maitinimo pa-
skirties pastato nuomininkas 
turės įsipareigoti per kiekvienus 
nuomos sutarties metus prisidė-
ti prie vieno Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
organizuojamo nekomercinio 
renginio, skirto socialinio, ben-
druomeninio verslo skatinimui, 
organizavimo ir jo dalyvius pa-
vaišinti ne mažiau kaip 60-čia 
puodelių kavos ar arbatos bei 
stalo vandeniu.

Sutarties sąlygose taip pat nu-
matyta, kad nuomininkas turi 
sukurti iš išlaikyti ne mažiau 
kaip tris darbo vietas socialiai 
jautrių asmenų grupių atstovams 
– neįgaliesiems, vienišoms mo-

tinoms ar tėvams, pensininkams 
ar pabėgeliams.

Anykščiuose nuomos 
rinka nestabili 

„Anykšta“ pasidomėjo, ko-
kios šiuo metu Anykščių mieste 
yra komercinių patalpų nuomos 
kainos.

Anykščiuose, Vilniaus gatvėje, 
komercines patalpas renovuota-
me buvusios pieninės pastate 
nuomojančios UAB „Boresa“ 
direktorius Audrius Mulevičius 
sakė, kad šiuo metu komercinės 
paskirties nekilnojamojo turto 
nuomos kaina už 1 kv.m siekia 
vidutiniškai 8 Eur.

„Už 1 kv.m mokėdami 10 
Eur dabar komercinių patalpų 
niekas jau nenuomoja. Rinka 
nestabili, neramumai, sezoninis 
darbas – sudėtinga“, - kalbėjo 
A.Mulevičius.

A.Mulevičius taip pat sakė, 
kad komercinių patalpų nuomos 
kaina daug priklauso ir nuo jų 
ploto.

„Jeigu patalpų plotas siekia 30 
kv.m, už 1 kv.m galima imti ir 10 
Eur mokestį, bet jei plotas siekia 
virš 100 kv.m, daugiau nei 8 Eur 
už 1 kv.m nelabai galima tikėtis. 
Tai susiję su patalpų išlaikymu 

– komunaliniais mokesčiais, 
šildymu ir kitomis išlaidomis“,-
aiškino A.Mulevičius.

Nekilnojamojo turto nuomos 
skelbimuose komercinių patal-
pų nuomos įkainiai Anykščių 
mieste labai įvairūs.

Pavyzdžiui, buvusio buitinio 
pastate 110 kv.m patalpos išnuo-
mojamos už 10 Eur/kv.m. Tame 
pačiame pastate už 25 kv.m plo-
to komercines patalpas norima 
gauti ir po 18 Eur/kv.m.

Nuomotojų ieškoma ir Šal-
tupio gatvėje dar net nepasta-
tytoms 55,90 kv.m patalpoms. 
Čia vienas kvadratinis metras 
įkainotas 12 Eur.

Kaip skelbiama Anykščių ra-
jono tarybai pateiktame spren-
dimo projekte, Tilto gatvės 
komplekse stovinčio viešojo 
maitinimo paskirties pastato 
nuomos kaina nustatyta atsi-
žvelgiant į nekilnojamojo turto 
Anykščių mieste nuomos kai-
nas, kurios viešai skelbiamos 
skelbimų portaluose ir įvertinus 
skelbiamų kainų aritmetinį vi-
durkį.

Maitinimo patalpose 
išskirtinis dizainas

Vis dėlto reikėtų atkreipti 

Restoraną ant Šventosios kranto 
numatyta nuomoti už kuklią kainą

dėmesį, kad Tilto gatvės kom-
plekse viešojo maitinimo pa-
skirčiai skirtas pastatas yra vi-
siškai naujas, jame jau įrengta 
rekuperacinė sistema, sukurtas 
dalinis interjero dizainas, be to 
jis yra strategiškai patrauklioje 
vietoje, tad siūlomas pradinis 
nuompinigių dydis yra palygin-
ti nedidelis.

savivaldybė skyrė daugiau 
nei trečdalį sumos

Priminsime, kad Anykščių 
Tilto gatvės komplekas pasta-
tytas už 2,463 mln. Eur (iš jų 
ES fondų lėšos - 1,441 mln. 
Eur, 127 tūkstančiai - valsty-
bės biudžeto lėšos). Anykščių 
rajono savivaldybė Tilto ga-
tvės pastatų komplekso staty-
boms skyrė beveik milijoną - 
894 779 Eur.

Prie kompleso įrengimo savo 
lėšomis prisidėjo ir Anykščių 
savivaldybė. Kompleksą pro-
jektavo UAB ,,Metro architek-
tūra”, o vienas iš architektų yra 
iš Anykščių kilęs architektas 
Julius Biliūnas. Statybų darbus 
atliko UAB ,,Statybų kodas”. 

Pernai lapkričio 1 dieną eks-
ploatacijai atiduotas komplek-
sas iki šiol neturi operatoriaus 

ir stovi praktiškai tuščias. Tik 
viename iš pastatų jau veikia 
Anykščių turizmo ir verslo in-
formacinis centras. 

,,Anykštos“ žiniomis, Tilto 
gatvės komplekse stovinčio 
viešojo maitinimo paskirties 
pastato nuoma domisi UAB 
„Saulėtas ąžuolas“, kuriai pri-
klauso restoranas „5 taškai“, 
taip pat buvusios mero pata-
rėjos, konservatorės Gabrielės 
Griauzdaitės – Patumsienės 
vadovaujama mažoji bendrija 
„Novėja“, kuriai priklauso gas-
trobaras „Pirmas daigas“. Šio 
pastato nuoma domisi ir UAB 
„Mandri puodai“, kuriai mies-
te tokiu pačiu pavadinimu pri-
klauso gastrobaras.

Beje, verslininkams, kurie 
iki šiol nuomojasi patalpas iš 
Anykščių rajono savivaldy-
bės, veikla sekėsi gan prastai. 
Anykščių Liudvikos ir Stansi-
lovo Didžiulių viešojoje biblio-
tekoje kurį laiką veikęs viešojo 
maitinimo taškas išnyko kaip 
dūmas. Nebeliko ir Anykščių 
kultūros centro patalpose vei-
kusios kavinės. Jau kurį laiką 
neveikia verslininko Roko Gal-
vono Istorijų dvarelyje bandyta 
puoselėti viešojo maitinimo įs-
taiga.
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Kijeve gyvenimas nėra saugus Eldoradas BuTRimAs, 
specialiai iš Kijevo

Kijeve dieną ir naktį kas kelias valandas skamba oro pa-
vojaus įspėjimai ir raginimai neišeiti iš namų. Pasitaiko, 
jog iš namų draudžiama išeiti net kelias paras ir prieš tai 
žmonės skuba į parduotuves apsirūpinti maisto ilgesniam 
laikui.

Oro pavojaus pranešimai ypač 
girdimi naktį, tačiau labiausiai 
stresą kelia girdimi bombar-
davimų dundėjimai iš Kijevo 
priemiesčių. Kol kas priešas 
į sostinę neįsiveržė ir mūšiai 
vyksta priemiesčio gyvenvietė-
se, esančiose 30-50 kilometrų 
nuo sostinės.

Aršiausios kovos vyksta Ir-
pienio, Bučos, Hustomelio gy-
venvietėse. Pavyko susipažinti 
su Gorenkos kaimelio, esančio 
šalia Hustomelio pravoslavų 
cerkvės šventiku Ivanu Palejču-
ku.

Šis papasakojo, jog mūšiuose 
žuvo daugybė rusų ir ukrainie-
čių karių, tačiau ukrainiečiai 
nesitraukia, o ketvirtadienį su-
gebėjo pereiti į kontrpuolimą. 
Rusai Hustomelį įnirtingai ata-
kavo esą ne tik todėl, jog ten yra 
karinis aerodromas, bet ir tiesus 
kelias į Kijevą.

Ukrainiečių kariai susprog-
dino tiltą per Irpienio upę, ir 
užtvankas, kad pakiltų vanduo 
ir rusams būtų sunku statyti 
pontoninius tiltus. Atkariavę 
vieną kaimą ukrainiečių kariai 
pakraupo pamatę, jog rusų ka-
riai išprievartavo ir sušaudė tris 
vietines moteris.

Sušaudė ir Hustomelio apylin-
kės pirmininką, kuris žmonėms 
vežiojo vaistus, maistą ir huma-
nitarinius siuntinius. Šventikas 
netikėjo, jog užpuolikai elgsis 
taip žiauriai.

Nepaisydamas pavojaus šven-
tikas vis vien ten važiuoja, pas 
kareivius ir gyventojus, atlikti 
dvasinio išganytojo pareigas. 
Cerkvė kol kas rimtai nenuken-
tėjo, tik dalis langų išdužo ir 
sienos yra nusėtos skeveldrų.

„Rusija nori atkurti Tarybų 
Sąjungą, užgrobusi Ukrainą ma-
nau pultų ir Baltijos šalis, jūs, 
lietuviai, privalote tam ruoštis, 
turite stiprinti kariuomenę, nes 
Rusija supranta tik jėgos kal-

bą“, - pareiškė šventikas.

Taikė į karinę gamyklą

Sužinojęs, jog pusantro kilo-
metro nuo hostelio yra namas, 
kurį apgriovė raketos sprogi-
mas, nuskubėjau ten. 

Prie namo stovėjęs vienas jo 
gyventojas, nenorėjęs pasisakyti 
savo pavardės, papasakojo, jog 
trys maskolių paleistos raketos 
buvo skirtos sunaikinti netoli 
esantį pastatų kompleksą, kuris 
sovietmečiu vadinosi Petrovs-
kio karinė gamykla. Joje buvo 
gaminamos raketos bei optikos 
prietaisai.

Ukrainos karinės pajėgos vi-
sas tris raketas numušė. Viena 
iš jų nukrito šalia, kiek toliau 
esančios vaistinės, antra netoli 
buvusios gamyklos, o trečia pa-
taikė į vieną keturiolikto aukšto 
butą.

„Tai buvo mano kaimynas, 84 
metų pasiligojęs pensininkas, ku-
ris paskelbus oro pavojų atsisakė 
leistis į slėptuvę; jei aš būčiau 
tada likęs gretimame savo bute, 
greičiausiai irgi būčiau žuvęs“, 
- tvirtino pasakotojas. Suskilus 
namo sienoms visi gyventojai 
turėjo apsigyventi gretimai esan-
čios mokyklos sporto salėje.

Krisdama raketa suskilo į dvi 
dalis, ir mažesnioji sprogdama 
apgadino gretimo namo stogą, 
dalį balkonų, išdaužė langus. 
Nuo smūgio bangos langai išdu-
žo ir kituose šešiuose namuose.

„Viršutiniame aukšte laiptinė 
užversta griuvėsiais, bet gaisri-
ninkai išmušė skylę koridoriaus 
sienoje, tad nebijokite, galite 
užlipti pasižvalgyti“, - pasakė 
vyriškis.

Norint patekti į laiptinę reikia 
visų pirma praeiti pro kieme 
styrančią griuvėsių krūvą, pa-
skandinusią keturias prie namo 
stovėjusias mašinas. Du viršuti-
niai laiptinės aukštai yra nusėti 

prikritusių plytų bei cemento 
nuolaužų, taip, pat, kaip ir kori-
dorius prie žuvusiojo buto. 

Į jį įžengus dvelkteli šaltas 
vėjo gūsis, galimai dėl skersvė-
jo išgriuvus visiems langams. 
Prieškambaryje nuvirtusi lygi-
nimo lenta ir nuriedėjęs lygin-
tuvas, nukritę marškiniai, kurie 
galimai buvo padėti ant lentos 
lyginimui.

Virtuvėje ant grindų įkritę 
lango rėmai, parvirtęs stalas ir 
kėdė, nukritusi viena spintelė, 
mikrobanginė, šalia mėtosi ir 
arbatinukas, kelios lėkštės, puo-
dukas, puskepalis duonos, arba-
tos pakelis, šiukšlių kibiras.

Visur pilna stiklų, medžio ir 
cemento nuolaužų. Miegamaja-
me ant grindų parvirtęs tuščias 
paukščiuko narvelis, stalinė 
lempa, rūbai, mėtosi knygos, 
sujaukta patalynė.

Ant sienos užtat vis dar kabo 
įrėmintas diplomas buto šeimi-
ninkui už gerą darbą. Diplomo 
fotografuoti ranka nekyla. 

gynėjas panoro padėkoti 
Lietuvai

Antra pažintis su teritorinės 
gynybos pajėgų (TGP) atstovu 
buvo visai kitokia, irgi palikusi 
gilų įspūdį, tačiau šį kartą tei-
giamą, šiltą.

Šis 36 metų kijevietis, TGP 
narys Aleksejus Prochorovas 
netikėtai panoro perduoti padė-
ką lietuvių tautai.

Vaikščiojant po Kijevą beveik 
kas keletą šimtų metrų tenka 
praeiti pro barikadas ir prie jų 
stovinčius gynėjus. Prie vienų 
mašinos ir žmonės yra stabdomi 
ir tikrinami pasirinktinai, o prie 
kitų apžiūrimi visi be išimčių.

Einant fotografuoti rusų ra-
ketos apgriautą namą TGP sa-
vanoris patikrai stabdė ne visus 

asmenis, tačiau į mane iš kar-
to pažiūrėjo įtariai ir paprašė 
prieiti. Gynėjas labai įdėmiai 
apžiūrėjo dokumentus, o po to 
paprašė patikrinimui parodyti 
telefoną ir fotoaparatą norėda-
mas įsitikinti, kad nefotografuo-
ju neleistinų objektų. 

Iš pradžių gan griežtai elgęsis 
vyriškis po apžiūros nusišypso-
jo ir ėmė bičiuliškai šnekučiuo-
tis. Pasidomėjo, kodėl aš vaikš-
tau vienas ir be apsaugos, mat 
Kijeve nedaug likusių žurnalis-
tų atstovauja dideles Pasaulines 
agentūras ir dirba grupėmis, va-
žinėja ryškiai pažymėtomis ma-
šinomis, dėvi neperšaunamas 
liemenes.

Karys išsakė nusivylimą dėl 
nepakankamos ES paramos ir 
to, jog NATO nenori uždaryti 
Ukrainos oro erdvės lėktuvams 
bei nesiunčia taip trūkstamos 
ginkluotės.

Vaikinas pasipasakojo, jog 
yra trečios kartos kijevietis, 36 
metų Aleksejus Prochorovas, 
o prieš karą dirbo automobilių 
techninės apžiūros centre. Turi 
dvylikos metų dukrą, o žmona 
Irina netrukus turi pagimdyti 
dar vieną dukrelę.

Jau pirmą karo dieną A. Pro-
chorovas visas tris mylimas 
savo moteris išgabeno į Lvovą 
pas gimines, o pats grįžęs įsto-
jo į TGP ir sostinėje ėmė statyti 
barikadas. 

Po pokalbio vaikinas iš pra-
džių netikėtai pasisiūlė mašina 
pavėžėti du kilometrus iki mano 
kelionės tikslo, o išlipant dar la-
biau netikėtai panoro išsakyti 
padėką lietuviams.

Karys pasakė: „Jūs, lietuviai, 
esate nedidelė tauta, tačiau to-
kiu mums sunkiu momentu 
elgiatės, kaip tikri broliai. To 
nepamiršime, nes draugai pasi-
mato nelaimėje. Padėkite ir to-

liau pas jus pabėgusiems mūsų 
tėvynainiams, gėdinkite didžią-
sias valstybes ir siųskite ginklų, 
ginklų, ginklų. Ir žinokite, mes 
nepasiduosime, kausimės už 
kiekvieną Kijevo centimetrą. 
Kausimės iki paskutinio šovi-
nio, iki paskutinio kraujo lašo, 
ir nugalėsime. Slava Ukrai-
nie!“

Diplomato žmona verda 
gynėjams sriubas

Kijevo gatvėje sutikau inte-
ligentišką pensininkę, pokalbis 
su kuria tapo savotišku atsa-
kymu - kodėl žymiai gausesni 
agresoriai negali įveikti ukrai-
niečių tautos. 

73 metų Olgai Kasyanenko 
yra būtina daryti skubų širdies 
šuntavimą ir keisti du vožtuvus, 
tačiau moteris nesutinka gultis į 
ligoninę. Pensininkė savo noru 
ėmė ruošti karštą maistą barika-
dą netoli jos namo įrengusiems 
kariūnams ir nesutinka išsiža-
dėti šio pažado.

„Prasidėjęs karas stebuklingu 
būdu man suteikė jėgų, noro būti 
reikalinga tėvynės gynėjams, 
nors dar neseniai vos įstengiau 
atsikelti iš lovos - išgyvenau 
depresiją dėl beveik vienu metu 
palaidoto vyro ir dukters“, - tei-
gia moteris. Diplomatas vyras 
pernai mirė kelis metus sunkai 
sirgęs, o Malaizijoje konsule 
dirbusi dukra mirė netikėtai po 
ištikusio insulto.

„Mirti aš nebijau, žinau, kad 
mano ligota širdis ilgai neat-
laikys, bet karo metu nematau 
prasmės jos operuoti, privalau 
padėti gynėjams, mano nedide-
lė pagalba juos labai džiugina“, 
- nusišypsojo pašnekovė ir at-
sisveikindama paprašė parašy-
ti, kad neabejotume Ukrainos 
pergale.

Šventikas Ivanas Palejčukas sakė netikė-
jęs, kad užpuolikai elgsis taip žiauriai.

73 metų Olga Kasyanenko savo noru ėmė 
ruošti karštą maistą kariūnams. 

Kijevo gatvės.          Autoriaus nuotr.
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Kas gi tie mūsų karaliai ir šventieji?

Rimantas VAnAgAs

Šis tekstas – pasiūlymas anykštėnams drąsiau pasisa-
kyti svarbiomis mūsų krašto, istorijos, kultūros temomis, 
analizuoti jas. Kad, įgyvendindami  bet kokius projektus, 
nenueitume vienos skubiai „nuleistos“ nuomonės, viešųjų 
pirkimų pamėgto „pigiausio varianto“ keliu.  

(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

Tęsinys. Pradžia „Anykšta“ 
nr. 23, 2022-03-22

Intriguojančių istorijų – 
dar tik pradžia...

Ir štai, istorijos laikrodžiui 
dar truputėlį pasisukus, nūnai 
vėl viskas iš naujo, tarsi naujai 
užgimus! Smagu stebėti, kaip 
atgyja noras matyti gimtuosius 
Anykščius itin patrauklius ir 
netgi didingus, – gal pagaliau 
idėja virs kūnu? Vargu ar kas 
abejoja, kad anykštėnai suinte-
resuoti savo miesto bei krašto 
garsinimu, ir ne vien besiti-
kintys pasipelnyti iš sėkmingai 
besiplėtojančio turizmo: jau se-
nokai metas nuo mitų, legendų, 
spėlionių ir hipotezių pereiti 
prie mokslinių argumentų.

Tegyvuoja mokslas?
Kas gali būti gražiau už norą 

pažinti savo kraštą iki pašaknų? 
Sveika, patriotiška, visokerio-
pai palaikytina. Kiekvienas 
naujas faktas – pridėtinė vertė 
ne tik Anykščių įvaizdžiui, bet 
kiekvieno mūsų savivertei. At-
sivėrus archyvams, naujoms 
istorijos, archeologijos, geo-
logijos, kalbos ir kt. mokslų, 
o ypač išmaniųjų technologijų 
galimybėms, smalsūs protai at-
kasa iki šiol nežinotų, su mumis 
tiesiogiai ar netiesiogiai susiju-
sių gijų ir aukso smiltelių. Kai 
kurios jų privers daug ką naujai 
pervertinti, gal net perrašyti va-
dovėlius. 

Sveikas pavydas ima pagal-
vojus, kiek naujos medžiagos, 
siužetų, temų būsimiems rašy-
tojams, menininkams (dailinin-
kams, dramaturgams, kompo-
zitoriams, kino režisieriams...) 
pateiks švieži faktai apie LDK, 
Lenkijos karalystės diduome-
nės gyvenimą, jos žygdarbius ir 
nuopuolius. Jeigu, sakykim, dar 
neseniai lietuviškas istorinis ro-
manas būdavo kuriamas žinant 
vos vieną kitą tikrą vardą ar 
įvykį, ir tą, nurašytą iš svetimų 
kronikų, dabar gi pirštų galais 
apčiuopiame kur kas patiki-
mesnių žinių skrynias.

Pvz., tikriausiai mažai kas 
tegirdėjo, jog neseniai Mažą-
ja kultūros sostine paskelbtas 

Kavarskas galėtų puikiausiai 
pasitarnauti kaip veiksmo vie-
ta istorinei dramai, romanui ar 
kino trileriui. Pasirodo, Griga-
lius Jurgaitis Astikas, vienas 
LDK lietuviškos kilmės didikų 
Astikų giminės atstovų, buvęs 
nemenkas sukčius bei intrigan-
tas. Rėmęs carą Ivaną Žiaurųjį 
(netgi žadėjęs šiam nužudyti 
karalių Steponą Batorą), ban-
dęs prastumti jo sūnaus Fiodoro 
kandidatūrą į Abiejų Tautų res-
publikos monarchus. Galiausiai 
Grigalius taip nusigyvenęs, kad 
savajame Kavarsko dvarelyje 
įrengęs pinigų kalyklą ir ėmęs 
kaldinti netikrus pinigus. Ne-
gana to, padirbinėjęs senatorių 
parašus, slapčiom susitikinėjęs 
su Maskvos pasiuntiniu, kol 
galiausiai kaip valstybės išda-
vikas 1580 m. buvęs nukirsdin-
tas Vilniuje, Vokiečių gatvėje, 
netoli miesto Rotušės ir savo 
namų…

Nors ši istorija mūsų kraštui 
lyg ir neteikia garbės, tačiau, 
tinkamai pateikta (materiali-
zuota, inscenizuota?),  galbūt 
galėtų virsti tikru magnetu isto-
rijos mėgėjams, smalsuoliams. 

Trijų raidžių detektyvas

Šitam karališkam kely, su-
prantama, mūsų laukia ne tik 
aukso grynuoliai, greita šlovė ir 
nauda, bet ir ilgas, kantrus dar-
bas. Piliakalniai smulkmenėlių, 
kurias kalbininkai vadina „blu-
selėmis“, – jos tyko kiekvienam 
žingsny. Pvz., XXI amžiuj kaž-
kaip nebepadoru krašto istori-

ją mūryti vien ant romantinių 
legendų ir padavimų pamatų, 
o Anykščių, Rubikių, Šiaulių, 
Puntuko, Šlavės ir kt. pavadini-
mus kildinti jau net ne iš senolių 
perduotų pasakojimų, o iš len-
gva ranka šiandienos meistrelių 
sukurptų pseudopasakėlių. 

Mokslinio smalsumo veda-
mi, atsiverskime enciklopediją 
– tradiciniu požiūriu, patiki-
miausią duomenų bazę. „Pir-
mą kartą Anykščiai paminėti 
1440 m. (kai kuriais šaltiniais 
dar 1422 m.) kaip Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio Anykščių 
dvaras – tuo metu Lietuvos di-
dysis kunigaikštis Kazimieras 
Anykščių dvarą davė valdyti 
Radvilai Astikaičiui“. Būtent 
šios formuluotės įkvėpti, jau 
daugybę metų skaičiuojame 
mūsų miesto „amžių“, švenčia-
me jo jubiliejus. Betgi palaukit, 
palaukit!   

Pradžiai patikslinkime: ku-
nigaikščio Kazimiero Tra-
kuose rusėnų kalba rašytame 
rašte Anykščių vardo išvis 
nėra – dvaro pavadinimo vie-
toje išliko įskaitomos tik trys 
slaviškos raidės „они“, ir ne-
būtinai žodžio pradžioje... 
Neatsitiktinai amžių tėkmėje 
būta mokslininkų, kurie „они“ 
siejo su kitais pavadinimais, 
pvz., su „Ионишки“. Istorikas 
T.Baranauskas logiškai klausia: 
ar Eišiškių valdytojui Mantau-
tui galėjo būti priskirtas kitame 
Lietuvos pakraštyje stūksojęs 
„mūsiškis“ dvaras? Mane, fi-
lologą, ne mažiau nustebino 
šių dienų realybė: Trakų rajone 

(kur kadaise Kazimieras ir pa-
sirašė tą lemtingą raštą) iki šiol 
tyvuliuoja Anykščio ežeras su 
gražia salele, įtekančiu Anykš-
tės upeliu ir Ponykščio kaimu! 
O netoliese esama dar ir Dus-
menėlių – kaip prie Rubikių 
(Anykščio) ežero prisiglaudu-
sio Dusyno… Dyvų dyvai! Kas 
įmins šių vietovardžių sutapi-
mo paslaptį? 

Painiava, labirintai, mįslės 
– kiekvienam žingsny…Vėles-
ni lenkų istorikai (beveik po 4 
šimtmečių!), matyt, patyrinėję 
valdovų maršrutus, „išskaičia-
vę“, jog Kazimiero rašte vis dėl-
to buvęs „mūsiškis“ Anykštos 
dvaras. Tebūnie. O kaip vadino-
si prie jo įsikūrusi gyvenvietė?  
Оникшта, Оникшты, Onyks-
zty? Slaviškuose popieriuose 
– taip, o kaip tas pavadinimas 
skambėjo lietuviškai: gal, pvz., 
ne Anykščiai, o Anykštos (kaip 
Aknystos, Viešintos, Širvintos, 
įsikūrusios prie atitinkamų pa-
vadinimų upelių)? Tada būtų su-
prantamesnė Onykszty forma. 

Ar anykštėnams neįdomu, 
kokie žodžio šaknies anykšt-  
kilmės variantai? K.Būgos, 
A.Vanago pateiktos versijos 
prašyte prašosi atnaujinamos, 
gilinamos. Pagaliau – kas pir-
masis mūsų miestelio vardą už-
rašė lietuviškai, taip, kaip dabar 
vadiname? Antanas Baranaus-
kas? Ar tikrai? 

Šie pavyzdėliai, užuominos 
primena, kiek dar daug mūsų 
krašto tapatybės ženklų tebekybo 
ant plono spėlionių plaukelio... 

(Bus daugiau)

Ką manote apie laiko kaitaliojimą?
Kovo 27 dieną, sekmadienį, 3 valandą nakties Lietuvoje įvestas vasaros laikas – laikro-

džių rodykles pasukome viena valanda į priekį. Ką manote apie laiko kaitaliojimą? Ar 
laikrodžių rodyklių sukinėjimas duoda kokios nors naudos jums asmeniškai? Kaip laiko 
keitimas veikia jūsų savijautą? Ar reikėtų laiko kaitaliojimą atšaukti?

skiepas: „Tai didžiausia 
durnystė, metų metais apie tai 
kalbama, bet nieko nedaroma. 
Blogiausia, kad šalys negali 
pačios nuspręsti dėl laiko kai-
taliojimo, tai Europos Sąjunga 
neduoda leidimo, tai vėl kas 
nors pamaišo. Jeigu būtų mano 
valia, tai aš tą laiko kaitalioji-
mą būčiau atšaukęs jau prieš 
kokius 30 metų.“

Mari: „Man vienodai 
rodo,ar suka atgal,ar pirmyn 
laikrodžius.Nuo to sveikata 
nesikeičia“.

svedasu Jadze: „Unksčiau 
žmones netureja net laikra-
džių, niekas nekrepje demesia 
in laika kaitaliojimus. Ir nieka 
neatstika, pasaulia pabaigas 
nebuva. Je kažkam gal saula 
pardaug galvu sušilde ir pro-

tu unkaitina, kad sugalvoja 
pavasari ir rudeni laikradžia 
radyklas pirmyn atgal sukioti. 
Naudas iš ta jakias, je kai kas 
banda aiškint, kad tai labai 
daug piniga sutaupama. Aulini 
rozu žmones mulkinami.“

Laumė miško Ragana: 
„Man visai patinka idėja gra-
žus rytas. Ir vėlus romantiškas 
vakaras“.

Dena: „Tai kvailų žmonių 
sugalvota nesąmonė, kuri eina 
prieš gamtą!“

Anykštėnas: „Labai blogai. 
Manau, kad didelė žala sveika-
tai. Ypač vaikams. Gyvename 
nuolat keitimuose. Vasaros lai-
kas per ankstus. Pažiūrėkim į 
kaimynus. Lenkija. Ten vaka-
riau, daugiau biologinio balan-
so. Mums irgi tiktų vakarietiš-

kos Europos laikas.“
gyventoja: „Labai teigia-

mai vertinu laiko sukiojimą. 
Juk pati gamta tą reguliuoja. 
Na ar protinga rytais keltis 8 
val., kai saulė teka apie pusę 
3. Na kaip galima drypsot, jei 
saulė seniausiai šviečia. Koks 
čia sunkus prisitaikymas? Gal 
pora dienų reikia žadintuvą 
nustatyt, o paskui pats organiz-
mas nusistato. Labai palaikau, 
kad Europa nepritarė to laiko 
sukiojimo sustabdymui.“

Pašalpynis su stažu: „A 
man tai tas pats. Svarbu, kad 
pašalpų mokėjimo laikas ne-
sikeistų. Tingėti tinkamas bet 
koks laikas.“

Vilma: „Kvailiau ir būt ne-
gali, seniai jau apie tai kalba-
ma, bet nieko nedaroma, kiek 

apklausė žmonių visi nori va-
saros laiko ir kad jis būtų visą 
laiką vienodas, tai kam dar čia 
diskutuot jei nieko nedaroma, 
juk žmonių nuomonės nepai-
soma.“

Burokai malūne su tuo lai-

ko sukinėjimu: „Vis klausinė-
jat prieš kiekvieną laikrodžio 
sukinėjimą ,,ką manote ar ne-
manote“, o kur to klausinėjimo 
bent koks rezultatas?“
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AVINAs. Užgriuvusi finan-
sinė atsakomybė gali priversti 
ieškoti kvalifikuotos pagalbos. 
Būkite protingas ir pasistenki-
te užsirekomenduoti kaip pa-
tikimas partneris.

JAUTIs. Jūsų planas tiks-
lus ir išbaigtas, o strategija 
paruošta įgyvendinti, bet kaž-
kas suka jums galvą romantiš-
komis fantazijomis. Net jei tai 
ir nėra meilė, laukia jaudulio 
pilnos dienos.

 
DVYNIAI. Kažkas bando 

jumis manipuliuoti. Palankiai 

išsidėsčiusios planetos padės 
geriau suvokti jus supančius 
žmones. Tikriausiai nepalan-
kiai žiūrite ir į flirtą? Be reika-
lo, atmeskite visus skrupulus 
ir leiskitės į nuotykį!

VĖŽYs. Kažkas ketina su-
versti jums savo neatliktus 
darbus. Įkvėpkite gryno oro, 
atsiraitokite rankoves ir pasi-
ruoškite gintis. 

LIŪTAs. Jūsų nuotaikų 
svyravimas savaitės viduryje 
aplinkiniams bus sunkiai pa-
keliamas. Iš toli galite sulaukti 
gerų naujienų, išsklaidysian-
čių tam tikrą nesusipratimą. 
Galima kelionė - puiki dova-

na, kurią derėtų priimti.

MERgELĖ. Finansinės 
problemos gali išlįsti į pa-
viršių ir sukelti pakankamai 
rimtų problemų. Padėtis tik 
pablogės, jei nesugebėsite 
valdyti emocijų ir leisite išsi-
lieti pykčiui.

sVARsTYKLĖs. Jūsų lau-
kia kažkokia džiugi staigme-
na. Tarnyboje gali keistis jūsų 
pareigos. Darbo ir atsakomy-
bės prisidės tuoj pat, kiti pri-
valumai atsiskleis vėliau.

sKORPIONAs. Kelio-
nės planus gali tekti atidėti. 
Neskolinkite, nesiskolinkite. 

siūlo darbą

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

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

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

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

kimui į darbą. 
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais 

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

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

Pasistenkite neprisiimti jokių 
finansinių įsipareigojimų, kol 
gerai neišsiaiškinsite, kiek tu-
rite pinigų šiandien ir kiek ga-
lite tikėtis turėti rytoj.

ŠAULYs. Galite sulaukti 
toli siekiančio dalykinio pa-
siūlymo. Idėja galėtų padėti 
išspręsti užgriuvusias finansi-
nes problemas. 

OŽIARAgIs. Nepasieksite 
trokštamos sėkmės, jei ban-
dysite dabar savo sumanymus 

per jėgą įgyvendinti. Jūsų par-
tnerio pozicija gali radikaliai 
pasikeisti. 

VANDENIs. Atrodo, kaž-
kas iš artimųjų turi ganėtinai 
rimtų problemų. Neteiskite jo 
už padarytas klaidas. 

ŽUVYs. Pasirinksite šią sa-
vaitę ne itin tinkamą veikimo 
būdą savo painiems reikalams 
spręsti. Kažkas iš artimųjų 
nusiteikęs destruktyviai, gali 
pamėginti jus apgauti.

„Tele2“ užtikrina nemokamas ryšio paslaugas ukrainiečiams: 
išdalinta jau virš 24 tūkst. sIM kortelių

Iš Ukrainos į Lietuvą atvykstantiems pabėgėliams „Te-
le2“ suteikia „Pildyk“ sIM korteles, kurios tris mėnesius 
užtikrina nemokamą interneto ryšį, pokalbius ir sMs ži-
nutes tiek šalies viduje, tiek į Ukrainą. Kartu su įvairiomis 
pagalbą ukrainiečiams teikiančiomis organizacijomis jau 
išdalinta virš 24 tūkst. sIM kortelių.

„Į mūsų šalį atvykstantiems 
ukrainiečiams kiekvienas turi-
me padėti taip, kaip geriausiai 
galime. Tokiose situacijose ga-
limybė naudotis ryšio paslaugo-
mis nemokamai yra itin svarbi. 
Kviečiu visus susivienyti ir pri-
sidėti prie reikalingos pagalbos 
Ukrainos žmonėms“, – sakė Pe-
tras Masiulis, „Tele2“ generali-
nis direktorius Baltijos šalims.

Mobiliojo ryšio operatorius 
„Tele2“ perduoda „Pildyk“ 
korteles „Lietuvos Šaulių są-
jungai“, „Raudonojo Kryžiaus“ 
bei „Stiprūs kartu“ organizaci-
joms, kurios pasirūpina, kad jos 
operatyviai pasiektų į Lietuvą 
atvykusius ukrainiečius. SIM 
korteles gavę žmonės gali tris 
mėnesius nemokamai ir neribo-

tai skambinti, rašyti SMS žinu-
tes ir naudotis neribotu interne-
tu Lietuvoje. Šiuo metu visiems 
„Tele2" ir „Pildyk“ klientams 
skambučiai ir SMS į Ukrainą 
taip pat yra nemokami.

Operatoriaus „Tele2“ duo-
menimis, įvairiuose miestuose 
išdalinta 24,5 tūkst. „Pildyk“ 
SIM kortelių, iš kurių aktyvuo-
ta jau 38 proc. (9316 kortelės). 
Iš jų 30 proc. ukrainiečių ne-
mokamomis ryšio paslaugomis 
naudojasi Vilniuje, 13,4 proc. 
Kaune, 9,18 proc. Klaipėdoje 
ir 4,11 proc. Šiauliuose. 

Korteles dalinantys savano-
riai tikina, kad ukrainiečiams 
suteiktos nemokamos operato-
riaus paslaugos itin praverčia, 
o SIM kortelės dalinamos labai 

operatyviai. 
Šiuo metu nemokamos SIM 

kortelės ukrainiečiams yra da-
linamos įvairių organizacijų 
įsteigtuose pagalbos centruose. 
Informacija ant „Pildyk“ pa-
kuočių ir Pildyk.lt internetinia-
me puslapyje yra pateikiama 
ukrainiečių kalba. 

Pagalba Ukrainos 
žmonėms
Mobiliojo ryšio operatorius 

kviečia visus Lietuvos gyven-
tojus paaukoti veikiančius, ta-
čiau nebenaudojamus telefonus 
ir planšetinius kompiuterius. 
Juos atnešti galima į bet kurį 
artimiausią „Tele2“ saloną. 
Operatorius užtikrina  jų su-
rinkimą, patikrinimą ir tiekimą 
Ukrainos žmonėms padedan-
čiam „Raudonajam Kryžiui“. 

„Stiprūs kartu“ draugijai 
operatorius skyrė mobiliųjų 

telefonų su SIM kortelėmis. 
„Raudonajam Kryžiui“ „Te-
le2“ suteikė paramą darbui rei-
kalingais įrenginiais. 

Siekiant užtikrinti nenu-
trūkstamą bendravimą, teleko-
munikacijų bendrovė taip pat 
kompensuoja tarptinklinio ry-
šio paslaugų kainą privatiems 
ir verslo klientams, esantiems 
Ukrainoje.

užsak. nr. 272

tautos balsas

savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“ 

(8-381) 5-82-46 
arba el.paštu 

anyksta@anyksta.lt  

Nei gražu, nei praktiška
Skaičiau „Anykštoje“,  ką 

Skiemonių gyventoja mano 
apie šviečiančius stulpus prie 
Anykščių autobusų stoties. 
Noriu apie juos ir aš išsakyti 
poziciją. 

Tie stulpai neatrodo nei gra-
žiai, nei praktiškai. Aš juos 
vadinu buožėmis. Šviesos per-
teklius akina, glumina. Išpro-
tėjimas. Kai susikerta dekora-
tyvinis apšvietimas su bendru 

gatvės apšvietimu – dekoraty-
vinis dingsta.  Atsiranda chao-
sas. Žodžiu, persūdyta. O kas 
per daug, tas nesveika. Pinigų 
ir elektros energijos švaisty-
mas. 

Idėja graži, apšvietimas sie-
jasi su Antano Vienuolio Žu-
kausko kūryba - ežeras, mel-
dai. Bet visko per daug...

skaitytoja iš Plikiškių
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BRANGIAI SUPERKAME 
ĮVAIRIUS AUTOMOBILIUS, 
Išrašome sunaikinimo pa-
žymėjimus paramai gauti, 
sutvarkome dokumentus. 
Atvykstame pasiimti į vietą 

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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.

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.

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.

Tvenkinių kasimas, valymas. 
Melioracijos griovių 

tvarkymas, žemės darbai. 
Kelio pagrindų, privažiavimų 

įrengimas. 
Sklypų lyginimo, kraštovaizdžio 

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

Pranešame, kad bendrovės direktorės sprendimu 2022 m. balandžio 20 d. 17 val. šaukia-
mas visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo vieta: UAB „Anykščių linai“(į.k.154112947, 
Gegužės 16, Anykščiai, tel. (8-686) 50909).

Susirinkimo darbotvarkėje:
  1. Bendrovės veiklos ataskaita už 2021 m.
  2. Finansinės atskaitomybės tvirtinimas už 2021 m.
  3. Pelno(nuostolio) ataskaita.
  4. Bendrovės direktoriaus rinkimai.
  5. Einamieji klausimai.
Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (įgaliotiniui- įgalioji-

mą).
Su susirinkimo dokumentais galima susipažinti bendrovės buveinėje (Gegužės 16, Anykščiai).
Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2022-04-27 d., numatant tą   

pačią darbotvarkę.

uAB “Anykščių linai‘‘ direktorė

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 31d.(ketvirtadienį) pre-

kiausime „Kaišiadorių“ paukšty-
no vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis,dėsliosiomis 
vištaitėmis bei kiaušinius pra-
dėjusiomis dėti vištomis (kaina 
nuo 5 Eur).Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais. Spec.
lesalai. Jei  vėluosime, prašome 
palaukti. Tel. (8-632) 40215.

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

Nekilnojamasis turtas

Medinį namą Kęstučio gatvė-
je. 80 000 Eur. 

Tel. (8-667) 61437.

Mūrinio namo dalį J. Tumo-
Vaižganto gatvėje. 29500 Eur. 

Tel. (8-607) 54596.

Kuras

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

Tel. (8-684) 81890.

Dingo 

J. P. tapatybės kortelė. Laikyti 
negaliojančia.

Paslaugos

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Šepeta, tel. (8-698) 87560.

Stogų dengimas, terasų, 
karkasinių pastatų statymas. 
Senų pastatų renovavimas, 
skardinimo darbai. Pasirūpina 
medžiagomis. 

Tel.(8-690) 89505.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.3426/0002:0149) esančio Kaštonų 

g.13, Elmininkų I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., savininką A.J., kad  MB 
„Anykščių projektai“ matininkė Daiva Gokienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-
M-1762_) vykdys 2022 m. balandžio 05 d. 10.30 val. žemės sklypo (projektinis 
Nr.42A), esančio Kaštonų g.15, Elmininkų I k., Anykščių sen., Anykščių r. sav. 
ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į MB 
„Anykščių projektai“ adresu Šilelio g. 16, Naujųjų Elmininkų k., Anykščių sen., 
LT-29153, el. paštu daiva.gokiene@anmat.lt, arba telefonu (8-687) 70154.

Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 3428/0005:335, esančio Vetygalos k, 
Kavarsko sen. ir sklypo Nr. 3468/0004:133, esančio Mickapetrio k., Troškūnų sen., 
Anykščių r.sav., savininkės A.N. bei savininko A.D. turto paveldėtojus, kad matinin-
kė Raimonda Kukienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-381), 2021-11-24 vykdė 
žemės sklypo kadastro Nr. 3428/0005:336, esančio Vetygalos k., Kavarsko sen., o 
2022-04-05 vykdys sklypo projekto Nr. 593, esančio Mickapetrio k., Troškūnų sen., 
Anykščių r.sav., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom 
kreiptis į Raimondą Kukienę adresu Dariaus ir Girėno g. 13, Anykščiai, el. paštu 
matininke.raimonda@gmail.com arba telefonu (8-615) 52936.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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.

Dengia stogus, šiltina fasa-
dus, suka gipsą, klijuoja plyte-
les. Įrengia terasas, kiti medžio 
darbai.

Tel. (8-608) 87858.

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

Tel. (8-656) 01913.

Kita

Parduoda amonio salietrą, 
azofoską 16-16-16. Pristato.

Tel.(8-605) 49513.

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.

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

Tel. (8-656) 40439.



2022 m. kovo 29 d.ANYKŠČIŲ TILTAI

anekdotas

oras

-1

+5

mėnulis
kovo 29-31 d.d. - delčia;
balandžio 1 d. - jaunatis.

gvidonas, Virmantas, Meda, 
Ferdinandas, Anelė, Nelė.

Benjaminas, ginas, gina, 
Kornelija.

Hugonas, Teodora, Teodoras, 
Rimgaudas, Dainora.

Narcizas, Almantė, Bertoldas, 
Manvydas.

šiandien

kovo 30 d.

vardadieniai

kovo 31 d. 

balandžio 1 d. 

Kalbasi du draugai:
- Kur šiais metais atosto-

gausite?
- Niekaip su žmona negali-

me sutarti. Aš tai norėčiau va-
žiuoti į Tailandą.

- O žmona?
- Žmona norėtų kartu su ma-

nim...

***
Iriasi per ežerą čiukčių pora. 

Čiukčius sau snaudžia valties 
prieky, o čiukčienė irkluoja. 
Prasilenkia jie su priešais at-
plaukiančia analogiška valti-
mi. O tie ir klausia:

- Kur plaukiat?
- Tai va, žmona gimdo – į 

miestą vežu.

***
- Alio, skambinu dėl tvarto.
- Atsiprašau, čia raketų bazė, 

ne čia pataikėt.
- Ne, čia jūs ne ten patai-

kėt!

***
Oro uoste muitininkas sako 

keleiviui:
- Prašyčiau atidaryti savo 

lagaminą.
- Aš juk neturiu lagamino.
- Man tas pats, instrukcija 

yra instrukcija.

***
- Brangioji, turiu tau dvi 

naujienas - gerą ir blogą.
- Na, sakyk.
- Aš tave palieku.
- Aišku. O blogoji?

Mirtis pakirto pradėjus ciklą 
partizanams...

(Atkelta iš 1 psl.)

Apie darbą Anykščių kultūros 
namuose. Apie kūrybinius ieš-
kojimus, vidines dramas, nepa-
mirštamą meno saloną „Pinx“, 
paveikslų „Kirtis“ ciklą. Sugrį-
žimą į tėviškę, į Dusetas, apie 
sudegusį namą, lūžusias kojas, 
sunkų vaikščiojimą pasiremiant 
lazdele.

Šimtmečio svėdasiškiai

Iš tiesų tokią mintį Svėdasų bi-
bliotekoje eksponuoti garsiausius 
svėdasiškius įžiebė pažintis su 
vasaras Svėdasuose  leidžiančiu 
dailininku portretistu Prancišku-
mi Gerliku. P Gerlikas ir nupiešė 
tris pirmuosius portretus – sava-
norio Jono Matulevičiaus, rašy-
tojo Juozo Tumo – Vaižganto ir 
dailininko Kajetono Sklėriaus. 
Iš karto nesulygome, bet kai iš-
girdau visų trijų kainą – bene du 
tūkstančiai eurų, tai suvokiau, 
kad su šituo brangiu meistru 
mano idėja pasmerkta. Šiek tiek 
pasiderėjęs, kiek daugiau nei už 
pusę tūkstančio, nupirkau sava-
norio J. Matulevičiaus paveikslą, 
o kitų dviejų atsisakiau. Atvirai 
pasakius, jie man net ir nelabai 
patiko...

Jausdamas, kad sumanymo iš-
pildymui  su P. Gerliku reikalin-
gos sumos niekaip nesurinksiu, 

prisiminiau Anykščiuose gyve-
nantį A.Latėną. Jį jau senokai 
pažinojau, iš jo buvau nupirkęs 
kelis paveikslus. Tarp tų paveiks-
lų buvo drobė su Anykščių baž-
nyčia, malūnu, užtvanka, tiltu dar 
iki Pirmojo pasaulinio karo, pau-
pio šilais, o taip pat pats įspūdin-
giausias – valtimi per Šventąją 
ties Jononių dvaru plaukiančios 
mano močiutės Konstancijos. 
Sužavėjo meistro gebėjimas re-
konstruoti  atrodytų neįmanomą 
sugrąžinti iš užmaršties vaizdą, iš 
mano vaikystės laikų.

 Pradėjome  su A. Latėnu kurti 
Šimtmečio svėdsiškių portretų 
galeriją 2016 – ųjų pabaigoje. 
Pavyko gauti reikalingus pini-
gus, nors po nedaug sulesioti iš 
piešiamų asmenybių giminaičių 
ar iš projektui pritariančių žmo-
nių. 

Taip vienas paveikslas pagel-
bėdavo atsirasti kitiems. Buvo 
sukurtas 20 paveikslų rinkinys. 
Jame  Kajetonas Sklėrius, kan. 
Juozas Tumas – Vaižgantas, kun. 
Aleksandras Bublys MIC, kun. 
Steponas Matulis MIC, banki-
ninkas Adomas Prūsas, savano-
ris, ilgametis Utenos apskrities 
viršininkas majoras Jonas Motie-
jūnas – Valevičius, pulkininkas 
Alfonsas Sklėrius, mokytojas 
Vladas Baleišis, du tarpukario 
Svėdasų viršaičiai – Antanas Bu-
dreika ir Juozas Striukas, sklan-

dytuvų konstruktorius Balys 
Karvelis, kanklių meistras Juo-
zas Lašas, istorijos tyrinėtojas ir 
vargonininkas Juozas Mikuckis, 
vargonininkas ir kooperatininkas 
Petras Vinkšnelis, pramonininkas 
Antanas Šukys, rašytoja Bronė 
Buivydaitė.

Planavo nupiešti partizanus

Alvydas galvojo apie pokario 
partizanus, apie dvylika istorijų, 
apie kurias jam užsiminiau.

 Po to, kai pamačiau Alvydo 
paveikslo eskizą, kuriame Jono-
nių gyventojas Jonas Puodžiūnas 
valtimi perkelia per Šventąją Aro 
būrio partizanaus, panorau tokių 
eskizinių, neišbaigtų kompozici-
jų savo knygai iliustruoti. Juk ir 
partizaninis pasaulis tarsi neiš-
baigtas. 

Tačiau iš ciklo liko tik keliolika 
eskizų ant popieriaus. Legendi-
nis svėdasiškis partizanas Tigras 
šoka nuo kalvos, sustingęs šuoly-
je, Montė tik nusileidęs parašiu-
tu iš dangaus, spaudžia rankose 
kulkosvaidį „Brno“. Tuoj tuoj 
užgros bolševikams. Sesės ryši-
ninkės vežime veža apnuodytus 
Dūmo būrio kovotojus, tuoj susi-
durs su okupantų kareiviais ir visi 
bus nukauti, sušaudyti. Paskutinis 
Aukštaitijos partizanas Kraujelis, 
tarsi dangiškasis piemuo, išvaro 
kolchozo aveles – Lietuvos par-
tizanų reikalams...

sunkūs metai...

Nors vaikščiojo su lazda pasi-
remdamas, labai sunkiai, išblo-
gęs, Alvydas rodėsi, nors pabraš-
kėdamas, gyvens dar ne vieną 
dešimtmetį. Tačiau pavargo šir-
dis. Operacija pavyko, atsigavo, 
rodėsi bus gerai, nors gydytojai 
uždraudė kai kuriuos bohemiš-
kus malonumus, tačiau  sugrįžo 
atsargūs prisilietimai, tarsi potė-
piai, įprastos būsenos pajauta, tas 
alumi atskiestas lengvumas, mis-
tiška migla.

Anykščių ligoninė, įvairūs 
sutrikimai. Pakviesti seselę taip 
pat iššūkis – ranka nepasiekia 
mygtuko. Tada iš namų atnešė 
lazdelę, ja kartais pasiekdavo, 

bet paspausti negebėdavo, liko 
vienintelis komunikacijos būdas 
– lazdele stuksenti į metalinį lo-
vos kraštą. 

Geri, paslaugūs, nuoširdūs, 
abejingi, atjaučiantys, nepakan-
tūs. Tokie žmonių tipai supo pa-
skutinėmis gyvenimo dienomis. 
Kantrus. Į širdį įsismelkia gero-
sios seselės paveikslas. Ją norė-
tų nupiešti. Ar benulaikys ranka 
pieštuką. Neviltis, kuomet krenta 
su trenksmu ant grindų plytelių, 
nusprūsta net nuo tokių patogių 
vaikštynių. Gydytojas ramina ir 
maitina viltimi, žada, kad vidaus 
blogumus išvalys, kad su lazde-
le vaikščios, kad tikrai galės vėl 
tapyti. Vėl pradėjo vaikščioti, 
svajojo pabandyti lipti laiptais. 
Aukštyn...

Skiepas vienas, po to antras. 
Praslinkus dienai po antrojo  pa-
sidarė negera, ėmė nuolat vemti. 
Kitos dienos vakare – dar blo-
giau. Kiekvieną vakarą apie de-
vintą paskambindavo žmonai, ji 
tą kovo 26 – ios vakarą įprasto 
skambučio nesulaukusi vis lū-
kuriavo, manė pati skambinti. 
Tačiau pirmiau suskambo jos te-
lefonas, iš ligoninės pranešė, kad 
Alvydas Latėnas mirė. 

Šventosios pasaulis – kaip 
paminklas dailininkui

Alvydo Latėno paveikslų ku-
riose Šventoji upė - daugiau negu 
dvi dešimtys. Keletas labai gerų, 
ypač paskutinieji. 

Pats kilęs nuo Šventosios, nuo 
Sartų ežero pakrantės, iš Duse-
tų  miestelio. Labai gerai jautė 
ir mokėjo nupiešti vandenį, kaip 
ūkuose iškyla Salako bažnyčia, 
kaip per rytmetį garuojančios 
upės krantus jungiančiu plieno 
tiltu dunda traukinukus, dūmą 
pučia garvežys, spindi raudoni 
vagonai.

Kur bus ta Šventosios pasaulio 
sergėjimo vieta, kur bus Švento-
sios menė, Šventosios muziejus, 
Šventosios šventykla? Svajoju, 
planuoju ir tai rodosi taip realu, 
taip pasiekiama. Bus Anykščių 
krašte ta paveikslų eksponavimo 
vieta, bus erdvė, kurioje prisi-
minsime amžinai Alvydą Latėną, 
Kazimierą Pakštą, Steponą Ko-
lupailą, daugybę Šventąją mylė-
jusių, jos pakrantėse gyvenusių, 
ją tyrinėjusių, įamžinusių.

Dusetos. Nuotraukose - Alvydo Latėno paveikslai.Upe plaukti, traukiniu tiltu per upę važiuoti. 

Didžiausias dailininko paskutiniųjų penkerių metų darbas 
– portretų ciklas „Šimtmečio svėdasiškių galerija“.


