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Nuo COVID-19 šiemet mirė devyni anykštėnai
Per pirmuosius tris šių metų mėnesius Anykščių rajone 

įregistruoti 23 kūdikių gimimai, sudaryti 153 mirties įrašai, 
skelbia Anykščių rajono savivaldybės Teisės, personalo ir 
civilinės metrikacijos skyrius.

9 Anykščių rajono gyventojai šiemet mirė susirgę COVID 
-19 liga.

Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriaus duome-
nimis, šių metų sausio – kovo 
mėnesiais gimė 14 berniukų 
ir 9 mergaites. 22 vaikai gimė 
Lietuvoje ir 1 – užsienio valsty-
bėje. Palyginimui, 2021 metais 
per tą patį laikotarpį gimė 39 
kūdikiai.

Dažniausia mirties priežastis 
šiemet Anykščių rajone buvo 
įvairios širdies ir kraujagyslių 
ligos, piktybiniai navikai. 2 
žmonės mirė užsienyje. Palygi-
nimui, 2021 metais per tą patį 
laikotarpį mirė 189 gyventojai.

Šiais metais susituokė 9 po-
ros (2021 metais – 3). 8 poros 
tuokėsi Teisės, personalo ir ci-
vilinės metrikacijos skyriuje ir 
viena – bažnyčioje.

Sausio – kovo mėnesiais 
Anykščių rajone išsituokė 19 
sutuoktinių porų (2021 m.– 
16).

Šiemet į užsienį išvyko 37 
Anykščių rajono gyventojai. 
Daugiausia gyventojų išvyko į 
Norvegiją (10), Angliją (8), Vo-
kietiją (7), Nyderlandus (4).

-ANYKŠTA
Dažniausiai Anykščių rajono gyventojai geresnio gyveni-
mo ieškoti traukia į Norvegiją.

Kario paminklas Kurkliuose nudažytas 
Ukrainos vėliavos spalvomis

Balandžio 10-osios naktį Kurkliuose, priešais bažnyčią, 
Sovietinių karių kapinėse esantis kario paminklas nudažytas 
geltonos ir mėlynos spalvos dažais. Nors paminklas buvo da-
žomas naktį, policijos pareigūnams viešosios tvarkos pažei-
dėjus pavyko nustatyti, nes policija ruošėsi galimam išpuo-
liui, o Kurklių miestelį visą laiką stebi vaizdo kamera.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Policija ruošėsi galimai 
provokacijai

Utenos apskrities vyriausiasis 
policijos komisariatas pranešė, 
kad viešosios tvarkos pažeidimas 
Antrojo pasaulinio karo Sovietų 
sąjungos karių kapinėse paste-
bėtas apie 0.52 val. policijos pa-
reigūnams vykdant prevencines 
priemones pagal planą. Išplatinta-
me Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato pranešime 
spaudai rašoma, kad Utenos aps-
krities vyriausiojo policijos komi-
sariato Anykščių rajono policijos 
komisariato pareigūnai įtardami, 
kad gali būti išniekinta viešosios 
pagarbos vieta, vykdė prevenci-
nes priemones, sustiprintą patru-
liavimą ir viešosios vietos stebė-
jimą vaizdo kameromis.

„Informacija apie galimą pa-

garbos vietos išniekinimą policija 
gavo nedelsiant. Tą pačią dieną 
dieną policija ėmėsi veiksmų ir 
buvo nustatyti įtariami asmenys. 
Tai du vyrai, kurie gimę 1977 
ir 1979 metais, viena moteris, 
gimusi 1983 metais. Dar vieno 
vyro asmenybė nustatinėjama. 
Visų minėtų asmenų deklaruota 
gyvenamoji vieta yra Vilniaus 
mieste“, - sakė Utenos apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
Komunikacijos poskyrio vedėja 
Asta Šuminienė.

Nemato politinių motyvų

Anykščių rajono policijos ko-
misariato viršininkas Jonas Ci-
cėnas atmetė, kad paminklo nu-
dažymas Kurklių karių kapinėse 
galėtų būti provo-
kacija.

Sovietinio kario paminklas Kurklių karių kapinėse nuda-
žyras Ukrainos vėliavos spalvomis. 

Sulaikytas 
tinklais 
žvejojęs 
kavarskietis

Bibliotekoje - 
nemokama 
kirpimo sesija

Karas su sovietinių karių kaulais 
neaplenkė ir anykštėnų

Vygantas ŠLIŽYS, Anykščių 
rajono tarybos narys (Demo-
kratų sąjunga „Vardan Lietu-
vos“): ...„Jei norima palaikyti 
Ukrainą, tą galima padaryti 
finansiškai ir kitomis priemo-
nėmis“...

Pabėgėlių 
gelbėjimas - 
svarbiau

Eldoradas BuTRimAs
specialiai iš Charkovo

Komandiruotė. Anykščių ra-
jono savivaldybės architektūros 
ir urbanistikos bei Investicijų ir 
projektų valdymo skyriaus spe-
cialistai balandžio 7–8 dienomis 
buvo išvykę į Latviją, Madonos 
miestą, kuris yra miestas partne-
ris Anykščiams, dalyvauti miesto 
planavimo hakatone „Rinka ir 
prekyba mieste“ bei pasidalinti 
gerąja patirtimi.

Mokymai. Balandžio 14 die-
ną, ketvirtadienį, Anykščių rajo-
no savivaldybės vadovai daly-
vaus mokymuose „Bendravimas 
su žiniasklaida“. Šie mokymai 
savivaldybei kainuos 1 tūkst.300 
Eur, juos organizuoja UAB „Mo-
kesčių srautas“.

Čempionai. Praėjusį šešta-
dienį, balandžio 9 dieną, Kė-
dainiuose vyko Lietuvos karatė 
kyokushin vaikų čempionatas. 
Varžybose Anykščių karatė klubą 
„Takas“ atstovavo 12 sportinin-
kų. Lietuvos čempionų vardus 
savo amžiaus grupėse ir svorio 
kategorijose iškovojo Gabrielė 
Šilaikaitė, Gabrielė Sakalauskai-
tė, Gabrielė Skačkauskaitė.

Makaronai. Balandžio 7 d. 
Troškūnų Kazio Inčiūros gim-
nazijoje vyko nacionalinio čem-
pionato „Makaronų tiltai 2022“ 
atrankos etapas. Jame dalyvavo 
12 komandų iš Anykščių rajo-
no mokyklų. Visos mokinių ko-
mandos per 60 minučių iš 400 
g spagečių ir keturių plastilino 
gabalėlių turėjo sukonstruoti til-
tą, kuris išlaikytų kuo didesnę 
apkrovą. Pirmąją vietą laimėjo 4 
kg 100 g svorį išlaikęs tiltas (pats 
tiltas svėrė 438 g). Jį sukonstravo 
Troškūnų Kazio Inčiūros koman-
da „Ereliai“. Ši komanda gavo 
oficialų kvietimą dalyvauti res-
publikiniame ture.
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temidės svarstyklės

Konfliktas. Balandžio 8 
dieną apie 21.45 val. Anykš-
čių seniūnijos Elmininkų kai-
me viešoje vietoje, konflikto 
metu,vyras (g. 1980 m.) sukėlė 
fizinį skausmą vyrui (g. 1961 

m.). Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Vagystė. Balandžio 9 dieną 
apie 12.35 val., Anykščiuose, 
Liudiškių g., pavogtas mote-
riai (g. 1987 m.) priklausantis, 
stovėjęs neprirakintas, dviratis. 
Padaryta žala apie 300 eurų. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Gaisras. Balandžio 9 die-

ną, šeštadienį, Anykščiuose, 
Spartako g., gaisras įsiplieskė 
pirtyje. Smilkstančias aplink 
kaminą lentas užsigesino gy-
ventojai iki atvykstant ugnia-
gesiams.

Vėjas. Balandžio 8 dieną, 
penktadienį, gūsingo vėjo ne-
atlaikė du medžiai. Ant kelio 
medis užvirto Anykščių seniū-
nijos Lašinių kaime, taip pat 
Skiemonių seniūnijos Plepiš-
kių kaime. Sinoptikai skelbia, 
kad šią savaitę vėjas aprims.

Anykščių tiltai Bibliotekoje - nemokama 
kirpimo sesija

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Balandžio 7 dieną Anykš-
čių Liudvikos ir Stanislovo 
Didžiulių viešosios biblio-
tekos Svėdasų skyriuje su-
rengta grožio ir gerumo die-
na – bibliotekos foje - meno 
galerija virto salonu, kuria-
me neatlygintinai darbavosi 
iš Anykščių atvykusios kir-
pėjos.

Svėdasų skyriaus biblio-
tekininkė Rūta Neniškienė 
„Anykštai“ pasakojo, kad min-
tis surengti nemokamą kirpimo 
sesiją jai kilo lankantis pas kir-

pėjas Anykščiuose. 
„Seniai svajojau padaryti to-

kią akciją, tik nežinojau kur“, 
- sakė kirpėja Ramunė. Jos ko-
legė Ernesta pritarė šiai idėjai. 

„Pagalbos Ukrainai veiklos 
paskatino Anykščių kirpėjas 
padėti ir saviems“, - pasakojo 
bibliotekininkė R.Neniškienė.

Į Svėdasų biblioteką kirp-

tis užsiregistravo 15 žmonių 
– daugiausia senjorų, taip pat 
ketvertas neseniai miestely-
je apsigyvenusių ukrainiečių. 
Nemokamas kirpimas buvo 
skirtas tiems, kuriems sunku 
ar brangu nuvažiuoti į kirpyklą 
Anykščiuose ar kitame dides-
niame mieste. Savanoriškai su-
tikusios apkirpti svėdasiškius, 
kirpėjos juos kirpo nuo 10 iki 
13.30 val.

„Daugelis apsikirpusiųjų – 
Svėdasų bibliotekos skaityto-
jai. Aldona iš Daujočių atvažia-
vo devintą valandą autobusu, 
sulaukė savo eilės ir išvyko 
pirmą valandą. Palmai buvo 
sunku su lazda kopti bibliote-
kos laiptais į antrą aukštą, bet 
po kirpimo ji buvo palydėta že-
myn. Su anūku atėjusi Jurgita 
labai džiaugėsi iš močiutės pa-
jauninta į mamas. „Kaip gera 
žinoti, kad mes ir saviems mo-
kame padėti - komentavo mo-
teris. - Rimantas juokavo dabar 
taip atjaunėjęs, kad kaimynai 
nebeatpažins“, - apie grožio ir 
gerumo dienoje dalyvavusių 
svėdasiškių įspūdžius pasakojo 
bibliotekininkė R.Neniškienė.

Anykščių Liudvikos ir Sta-
nislovo Didžiulių viešosios 
bibliotekos Svėdasų skyriaus 
bibliotekininkė R.Neniškienė 
vylėsi, kad nemokamos kir-
pimo sesijos Svėdasuose taps 
tradicinėmis.

Ilgametę bibliotekininkę Elytę kerpa kir-
pėja Ramunė.

Paskutinis štrichas Aldonos šukuosenai.
Rūtos neniškienės nuotr.

Pavasarėjanti Nijolė.  

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

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

Jūsų išrinktus populiariausius Anykščių medikus – gy-
dytojus ir slaugytojas – „Anykštoje“ paskelbsime ba-
landžio 27 dieną, kai bus minima Medicinos darbuotojų 
diena. 

Nuoširdžiai dėkoju Viešintų gydytojui Valdui Macijauskui 
ir slaugytojai Jolitai AbrAškeVičieNei už profesionalų 
savo darbo išmanymą, nuoširdų bendravimą, šiltos bei jau-
kios aplinkos sukūrimą vizito metu ir atsakomybę bei dėme-
singumą. 

Noriu palinkėti stiprybės ir sėkmės atliekant ne tik savo 
pareigą, bet ir asmeninėje aplinkoje.

Bronislava Gudonienė

Padėti savo mėgstamiems 
gydytojams ir slaugytojoms 
rinkti balsus galite keliais bū-
dais – „Anykštos“ laikraštyje 

spausdindami mokamas padė-
kas - vienos padėkos kaina 15 
eurų.

Padėkas galima užsaky-

ti elektroniniu paštu rekla-
ma@anyksta.lt ir su Jumis 
susisieks ,,Anykštos” re-
dakcijos reklamos skyriaus 
darbuotoja arba atvykus į 

redakciją (Vilniaus g. 29, 
Anykščiai). Telefonai pasite-
irauti: (8-381) 59458; (8-686) 
33036.

-ANYKŠTA

Sulaikytas tinklais žvejojęs kavarskietis
Vykdydami akciją „Lydeka“, Aplinkos apsaugos depar-

tamento Utenos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pa-
reigūnai kovo 29 dieną ties Kavarsko tvenkiniu sulaikė tin-
klais žvejojusį vyrą.

Pranešama, kad ties Kavars-
ko tvenkiniu aplinkosauginin-
kai aptiko įtartiną valtį – buvo 
panašu, kad ja žvejojama tinkli-

niais įrankiais.
Pareigūnų nuojauta neapga-

vo: jie šią vietą stebėjo pasi-
keisdami ir vėlyvą vakarą, jau 

po 21 val., tamsoje pamatė me-
dine valtimi plaukiantį asmenį, 
o po kurio laiko jis išsitraukė ir 
tris statomuosius tinklus.

Grižęs į krantą, Kavarsko 
miestelio gyventojas, neteisėtai 
sugavęs tris karšius, buvo sulai-
kytas su visais įkalčiais.

Aplinkosaugininkai primena, 
kad žvejoti tinklais yra griežtai 

draudžiama. Asmeniui pateikta 
atlyginti gamtai padaryta žalą – 
300 eurų, surašytas administra-
cinio nusižengimo protokolas, 
paimta valtis, trys statomieji 
tinklai, gresia administracinė 
atsakomybė nuo 120 iki 300 
eurų su minėtų priemonių ir 
įrankių konfiskavimu.

-ANYKŠTA

Sunaikino. Slovakija pirma-
dienį sakė negalinti patvirtinti 
pranešimų, kad Ukrainai per-
duota jos oro erdvės gynybos 
sistema buvo sunaikinta per 
Rusijos pajėgų smūgį. Rusijos 
gynybos ministerija pranešė, 
kad iš laivų paleidžiamomis 
sparnuotosiomis raketomis 
buvo sunaikinti zenitinių rake-
tų sistemos S-300 keturi kom-
pleksai, esą dislokuoti Dnipro 
miesto pietiniame pakraštyje. 
Nurodoma, kad per šį smūgį 
žuvo apie 25 ukrainiečių ka-
riai. Ministerija nenurodė, kuri 
šalis perdavė Ukrainai raketas, 
sunaikintas per sekmadienį su-
rengtą smūgį. Paklaustas nau-
jienų agentūros AP, ar Rusija 
sunaikino Bratislavos perduotas 
S-300, Slovakijos užsienio rei-
kalų ministras Ivanas Korčokas 
atsakė: „Mes įrodymų apie tai 
neturime.“ I. Korčokas pridūrė, 
kad Slovakija tiekia šias siste-
mas, „nes norime sustiprinti 
Ukrainos oro erdvės gynybą“.

Gripas. Per savaitę serga-
mumas gripu išaugo daugiau 
nei pusantro karto, pirmadienį 
skelbia Nacionalinis visuome-
nės sveikatos centras (NVSC). 
Epidemiologų duomenimis, 
praėjusią savaitę užfiksuoti 905 
nauji gripo atvejai, ankstesniąją 
– 580 atvejų. Išaugus sergamu-
mui, daugiau žmonių gydyta ir 
ligoninėse – 49, iš jų 45 – vai-
kai. Ankstesnę savaitę dėl gripo 
į ligonines buvo paguldyti 36 
pacientai, iš jų 35 – vaikai. Pra-
ėjusią savaitę augo sergamumas 
ir kitomis ūminėmis viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijomis 
(ŪVKTI). Bendras sergamumo 
gripu ir ŪVKTI rodiklis savai-
tę pakilo nuo 64 iki 69,1 atvejo 
10 tūkst. gyventojų. 2021 metų 
atitinkamą savaitę bendras Lie-
tuvos gyventojų sergamumo 
rodiklis buvo 19,4 atvejo 10 
tūkst. gyventojų – tris su puse 
karto mažiau nei šiemet.

Dirba. Lietuvoje jau įsidarbi-
no 4,4 tūkstančiai karo pabėgėlių 
iš Ukrainos, pirmadienį prane-
šė Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija. Užimtumo tarnyboje 
šiuo metu registruoti beveik 7,7 
tūkst. ukrainiečių. Naujausiais 
Užimtumo tarnybos duomeni-
mis, per ją jau įsidarbino beveik 
3 tūkst. ukrainiečių. Dar daugiau 
kaip 1,4 tūkstančio įsidarbino 
savarankiškai. Didžioji dalis 
darbdavių ukrainiečius įdarbina 
neterminuotai. Šiuo metu beveik 
800 darbdavių siūlo užimti dau-
giau kaip 6 tūkst. laisvų darbo 
vietų ir šis skaičius nuolat auga. 
Didžioji dalis ukrainiečių įsidar-
bino gamybos, transporto, sau-
gojimo, apgyvendinimo ir mai-
tinimo paslaugų, didmeninės ir 
mažmeninės prekybos įmonėse.

-BNs
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(Nukelta į 6 psl.)

komentarai

Kario paminklas Kurkliuose nudažytas 
Ukrainos vėliavos spalvomis

(Atkelta iš 1 psl.)

„Tai yra teisės pažeidimas. 
Kokia čia provokacija? Tikrai 
nematau ir politinių motyvų. 
Yra Baudžiamasis kodeksas, 
įstatymai, kurie ir nusprendžia, 
kokia veika ir kokia atsakomy-
bė“, - sakė J.Cicėnas.

„Anykštos“ paklaustas, ar po 
viešosios tvarkos pažeidimo 
Kurklių karių kapinėse, taip 
pat artėjant gegužės 9-ajai – 
Pergalės dienai, policija imsis 
Anykščių rajone papildomų pre-
vencinių priemonių, kad nepasi-
kartotų panašūs įvykiai, Anykš-
čių rajono policijos komisariato 
viršininkas Jonas Cicėnas sakė: 
„Policija visą laiką imasi veiks-
mų užtikrinti viešąją tvarką. Ko-
kių dar papildomų veiksmų jūs 
tikitės?“

Dėl įvykio Kurkliuose pradė-
tas ikiteisminis tyrimas pagal 
Lietuvos Respublikos baudžia-
mojo kodekso 284 straipsnį 
(Viešosios tvarkos pažeidimas). 
Pagal šį straipsnį asmuo bau-

džiamas viešaisiais darbais arba 
bauda, arba laisvės apribojimu, 
arba areštu, arba laisvės atėmi-
mu iki dvejų metų.

„Anykštos“ žiniomis, minėti 
asmenys galimai turi sodybas 
Anykščių rajone.

Seniūnas abejoja ar 
tokiu būdu parodytas 
palaikymas ukrainiečiams

Kurklių seniūnijos seniūnas 
Algimantas Jurkus „Anykštai“ 
sakė, kad viešosios tvarkos pa-
žeidimas Antrojo pasaulinio karo 
Sovietų sąjungos karių kapinėse 
jo labai nenustebino.

„Buvo tikimybė, kad toks da-
lykas gali įvykti. Artėja gegužės 
9-oji, Pergalės diena... Žmonės 
išreiškė savo palaikymą ukrai-
niečių tautai, bet kodėl tai darė 
ant paminklo sovietiniam kariui? 
Geriau būtų paminklą vėliava 
uždengę. O dabar skurdžiai pa-
daryta, chuliganiškai ir vaikiškai 
– paminklas nupurkštas dažais 
nakties metu. Ar čia pagarba pa-

tiems ukrainiečiams – nežinau, 
ar jie patys to norėtų?“, - kalbėjo 
seniūnas A.Jurkus.

Kurklių seniūnas A.Jurkus 
sakė, kad paminklas sovietų ar-
mijai Antrojo pasaulinio karo 
Sovietų sąjungos karių kapinėse 
Kurkliuose yra kultūros paveldo 
objektas, todėl jo dabar nuplauti 
negalima.

Paminklas – kultūros 
paveldo objektas

„Paminklas buvo bronzinis, 
jis praktiškai buvo nusidėvėjęs, 
„liūdnas kareivėlis stovėjo“. Pa-
gal įstatymą jokių veiksmų su 
paminklu negalima imtis, nes jis 
yra kultūros paveldo objektas“, - 
aiškino A.Jurkus.

Prieš 15 metų Anykščių rajo-
no tarybai buvo pateiktas anoni-
minis kreipimasis, kuriuo buvo 
prašoma iš Kurklių karių kapinių 
iškelti Antrajame pasauliniame 
kare žuvusių sovietinių karių 
atminimui stovintį paminklą. 
Vienoje iš Kurkliuose vykusių 

švenčių buvo perskaitytas tokio 
turinio kreipimasis:„Mes, kur-
kliečių šventės dalyviai, prašo-
me gerbiamus Anykščių rajono 
tarybos narius priimti sprendimą 
– išmontuoti Kurkliuose stovintį 
okupacinio režimo simbolį „ru-
sišką čebatą“. Režimo, trypusio 
mūsų žemę, deginusio mūsų so-
dybas, trėmusio, žudžiusio Kur-
klių parapijos žmones, mus dar 
esančius gyvus ir Anapilin išėju-
sius mūsų tėvus ir senelius. Mus 
skaudina ir žeidžia, kad laisvoj ir 
nepriklausomoj Lietuvoj, prieš 
Kurklių bažnyčios duris dar tebe-
stovi okupacinio režimo simbo-
lis. Todėl prašome padėti mums 
pasijausti laisvais savo laisvos 
valstybės piliečiais.“

Po šio kreipimosi niekas iš 
kurkliečių neparodė didesnės ini-
ciatyvos, kad Antrajame pasau-
liniame kare žuvusių sovietinių 
karių atminimui stovintis pamin-
klas Kurkliuose būtų demontuo-
tas. Kurklių seniūnijos seniūnas 
A.Jurkus „Anykštai“ kalbėjo, 
kad iškeldinti šio paminklo ne-

reikėtų ir šiomis dienomis.
„Buvo vienas pilietis, kuris 

man rašė laišką ir siūlė inicijuoti 
iškeldinti paminklą sovietų ar-
mijai. Bet juk net pati Premjerė 
Ingrida Šimonytė sakė, kad ne-
reikia provokuoti ir aštrinti situa-
cijos. Žinome, kad rusų politikai 
visą vaizdą vistiek po to iškreips 
ir viską akcentuos visai kitaip – 
sakys, kad nukeldami paminklą 
išniekinome karių palaikus. Pro-
pogandą savo varys. Aš laikausi 
tokios pozicijos, kad šiuo metu 
nereikia nieko daryti. Paminklas 
yra paveldo objektas. Pirma jį 
reikia išregistruoti, o tada galima 
kalbėti ir apie jo iškėlimą“, - dės-
tė A.Jurkus.

Dr. Norbertas 
Černiauskas: skulptūrą 
reikia atskirti nuo kapinių

Iš Anykščių rajono kilęs isto-
rijos mokslų daktaras, Vilniaus 
universiteto Istorijos fakulteto 
akademinių reikalų ir tarptautinių 
ryšių prodekanas Norbertas Čer-
niauskas „Anykštai“ sakė, kad 
žinia apie Kurkliuose geltonos ir 
mėlynos spalvos dažais nudažy-
tą paminklą sovietų armijai šių 
dienų kontekste nebuvo kažkuo 
išskirtinė.

Karas su sovietinių karių kaulais neaplenkė ir anykštėnų
Karas su žuvusių sovietinių karių kaulais neaplenkė ir 

Anykščių rajono. Savaitgalį Kurkliuose paminklas sovietų 
armijai nudažytas geltonos ir mėlynos spalvos dažais. 

„Anykšta“ domėjosi, kaip į tokį įvykį sovietinių karių ka-
pinėse reagavo pašnekovai.

Turime būti 
civilizuoti

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas:

- Reikia skirti du dalykus: 
kapus, kapines ir - paminklus, 
monumentus ar kitus simbolius, 
skirtus kariams, kurie atėjo, bet 
pamiršo išeiti. Nepritarčiau 
plėšti antkapinių lentų, judinti 
kapus, visokiausiomis išnieki-
nimo akcijoms, tačiau ideologi-
jai ir okupacijai pateisinti skirti 
paminklai turėtų būti iškelti.  

Šis, anų laikų, palikimas vi-
sados balansavo tarp to, kas 
sakė, jog nereikia liesti žuvu-
siųjų kare atminimo ženklų ir 
tų, kurių nuomonė – kita. Vis 
tik šiandien rusų orkams nioko-
jant, plėšiant, prievartaujant ir 
žudant laisvę mylinčius ukrai-
niečius, požiūris į šią kariuo-
menę, nežiūrint į istorinius fra-
gmentus, smarkiai keičiasi. 

Tad jei anksčiau galėjai ne-
kreipdamas dėmesio praeiti pro 
betoninį karį ar pakeltą ant pos-
tamento tanką, tai sąryšyje su 
įvykiais Ukrainoje jie kelia vi-
sai kitas emocijas. Vis tik turim 
būti civilizuoti – išsivaduoti iš 
šio palikimo galima nebūtinai 
griaunant ar kitaip niekinant .

Palaikyti 
Ukrainą galima 
kitais būdais

Vygantas ŠLIŽYS, Anykš-
čių rajono tarybos narys (De-
mokratų sąjunga „Vardan 
Lietuvos“):

- Į paminklo Kurkliuose so-
vietiniams kariams nudažymą 
geltonos ir mėlynos spalvos 
dažais žiūriu kaip į vandaliz-
mo atvejį. Jei norima palaikyti 
Ukrainą, tą galima padaryti fi-
nansiškai ir kitomis priemonė-

mis.
Kažkada žmonės Kurklių ka-

rių kapinėse atgulė. Už ką atgu-
lė, teisingai ar neteisingai, čia 
jau kiti yra klausimai ir tegul 
juos kapsto istorikai.

Nežinau, ar šiandien vėl rei-
kėtų sugrįžti prie klausimo dėl 
paminklo sovietiniams kariams 
iškeldinimo iš Kurklių karių 
kapinių. Tas dalykas turėtų būti 
apsvarstytas visuomenėje. Nie-
kas nepaneigs, kad buvo tas ka-
ras, kad buvo daug neteisybės. 
Kas iš to, kad tą paminklą nu-
kelsi? Žmonės vis tiek ten guli.

Nemanau, kad atvykdami į 
Anykščius turistai kreipia dė-
mesį į tą paminklą sovietiniams 
kariams. Nuvažiuokite į bu-
vusią Rytų Vokietiją, Čekiją ir 
kitas postsovietines šalis, ten 
pamatysite, kiek panašių pa-
minklų yra. Vaikų žaidimai su 
tais paminklais, manau.

Iš to politikos 
daryti nereikėtų

Rimantas VANAGAS, rašy-
tojas:

- Mačiau tą nudažytą pa-

minklą sovietiniams kariams 
Kurkliuose, bet manęs tokie 
kasdieniai dalykai nelabai do-
mina. Čia yra toks atvejis, kai 
aš kokios nors teorijos vystyti 
negaliu ir nesinori.

Paminklo sovietiniams ka-
riams nukėlimas Kurkliuose 
čia jau būtų susijęs su juridi-
niais dalykais. Kiek suprantu, 
tarp Lietuvos ir Rusijos yra 
tarptautinė sutartis dėl kapų 
saugojimo. Man atrodo, kad ta 
pati nelaiminga Rusija už kapų 
priežiūrą moka kažkokius pi-
nigus. Kad didingų tarybinių 
paminklų nereikia, aišku, kad 
jų nereikia, bet kai paliečiami 
kapai, čia jau juridiniai dalykai. 
Tai netgi ne diskusijų objektas.

Kalbant ta tema, gal kokiais 
1989 metais pas mane atvažia-
vo žmogus iš žurnalo „Sovets-
kij vojn“ („Tarybinis karys“).
Tai buvo mano pažįstamas, 
rašytojas, jis turėjo to žurnalo 
komandiruotę. Tuo metu per 
TV laidą „Vremia“ („Laikas“) 
vis būdavo rodoma, kad Lie-
tuvoje išniekinami tarybinių 
karių kapai, todėl svečias man 
juos paprašė parodyti. Vilniuje 
jis tų kapų net nenorėjo apžiū-
rėti, nes buvo įsitikinęs, kad jie 
ten garantuotai sutvarkyti, todėl 
manęs paprašė parodyti nedide-
liame miestelyje esančius ta-
rybinių karių kapus. Nuvažia-
vome į Anykščius ir jis išvydo 
prižiūrimus kapus.

Visko nutinka net ir katalikų 

kapinėse. Satanistai išdaužo 
antkapius.Visko būna. Bet poli-
tikos iš to daryti nereikėtų.

Kariauti su 
praeities šešėliais 
beprasmiška

Tomas TOMILINAS, Sei-
mo narys (Demokratų sąjun-
ga „Vardan Lietuvos“):

- Negirdėjau apie įvykį Kur-
kliuose, nes dar nespėjau per-
skaityti „Anykštos“.

Manau, kad neturėtume ka-
riauti su paminklais. Esu prieš 
paminklų išnaudojimą politi-
nei kovai. Natūralu, kad mes 
demontavome visus sovietinių 
propagandistų paminklus, bet 
kalbant apie kapų ramybę, tai ji 
tuo ir yra gera, kad ten vyrauja 
ramybė.

Neturime specialiai provo-
kuoti agresoriaus. Kariauti su 
praeities šešėliais yra bepras-
miška. Tie kapų paminklai nie-
kaip neveikia mūsų sąmonės ir 
nekeičia mūsų nuostatų Rusijos 
imperializmo atžvilgiu.

-ANYKŠTA



  
IŠ PIRMŲ LŪPŲ 2022 m. balandžio 12 d.

Savo nuomonę 
išsakykite paskambinę 

į „Anykštą“  
(8-381) 5-82-46
arba el.paštu 

anyksta@anyksta.lt  

Pabėgėlių gelbėjimas - svarbiau

Charkove antrą kartą asmeniškai teko patirti karo pabė-
gėlio dalią. Planavau šiame mieste likti ilgiau, tačiau priva-
lėjau gelbėti dvi moteris ir palydėti jas iki Lvovo.

Prieš savaitę metro, pavadi-
nimu „Studentų“, likimas mane 
suvedė su dviem gretimai esan-
čio instituto dėstytojomis, labai 
išsekusiomis ir persigandusio-
mis moterimis. 

Olena Sadokha iki karo dės-
tė filosofiją, kita, nusipelniusi 
Ukrainos artistė, operos dai-
nininkė Jelena Slepcova mokė 
solinio dainavimo. Moterys 
gyveno mikrorajone Saltovka, 
esančiame arčiausiai fronto li-
nijos ir, todėl, labiausiai bom-
bardavimų apgriautoje Char-
kovo dalyje.

Į požeminę metro stotį mote-
rys, persigandusios sprogimų, 
atbėgo pačią pirmą karo dieną 
ir penkias savaites liko joje 
įkalintos. Šias moteris užkal-
binau atsitiktinai, pastebėjęs 
jų šviečiančias, inteligentiškas 
akis ir tuo pačiu nevilties bei 
nuovargio iškreiptus veidus. 

Ėmiau klausinėti, kodėl 
nebėga į Vakarų Ukrainą ar 
Lenkiją, Lietuvą. Šios be en-
tuziazmo ir nepatikliai atsakė, 
kad niekur neturi giminių ir yra 
praradusios viltį, nes visi bičiu-

liai, kurie žadėjo padėti, žodžio 
netesėjo ir pamiršo jas.

Į mano teiginius, jog trauki-
niu nuvykus iki Lvovo ten ga-
lima sėsti į autobusą, vežantį 
į Lietuvą, kur bus suteikiama 
įvairi pagalba, moterys reaga-
vo abejingai. Pasakė, jog nie-
kuo nebetiki ir neturi jėgų, nei 
valios vienos kur vykti.

Grįžęs į viešbutį tą naktį ilgai 
mąsčiau ir nusprendžiau paly-
dėti šias, ant nervinio išsekimo 
esančias, iškilias moteris iki 
Lvovo ir įsodinti į autobusą, 
vežantį Lietuvon. Nuspren-
džiau, kad mano žurnalistinė 
veikla yra mažiau verta nei pa-
galba joms.

Parašius užklausimą pabėgė-
liams padedančiai organizacijai 
„Stiprūs kartu“, jau po keleto 
minučių atrašė mergina vardu 
Brigita. Ši skubiai užregistra-
vo mano globotines į autobusą 
Lietuvon ir tuo jas nepaprastai 
pradžiugino. 

Netrukus charkovietės ėmė 
dar labiau aikčioti iš nustebimo, 
mat atėjo dar džiugesnė žinutė. 
Joje kaunietė vardu Rima pa-

siūlė charkovietes apgyvendin-
ti viename savo buto kambarių, 
ir net atsiuntė jo nuotraukas.

Tai ne šiaip sau paprastas 
kambarys, o su fortepijonu ir 
pilnomis lentynomis knygų, di-
delė dalis iš kurių - filosofinės. 
Žinia, kad charkovietės atvyktų 
su kate ir šuniuku, Rimą ne iš-
gąsdino, o pradžiugino, mote-
ris pareiškė, jog tokiu būdu jos 
naminiai gyvūnėliai įgis naujų 
bičiulių. 

Nemokami, karo pabėgėliams 
skirti traukiniai iš Charkovo į 
Lvovą pastaruoju metu vyko 
tik kas antrą dieną, nes daugu-
ma norinčių jau buvo išvykę, 
o likę gyventojai prie bombar-
davimų priprato. Pabėgėliams 
skirti nemokami traukiniai turi 
tokią blogybę, niekas nežino, 
kokiu laiku traukinys atvyks, 
todėl jo stotyje laukti tenka net 
keliolika valandų.

Norėdamas apsaugoti moteris 
nuo papildomo streso, iš anksto 
nupirkau bilietus į po trijų die-
nų vyksiantį greitąjį „Intersiti“ 
traukinį. Tai pasirodo buvo la-
bai teisingas sprendimas, mat 
nuo antradienio Charkove vėl 
užvirė siaubingi mūšiai ir per-
sigandusių žmonių masė už-
tvindė geležinkelio stotį.

Visi bilietai - ir mokami, ir 
dalinami veltui į pabėgėliams 
skirtą traukinį akimirksniu iš-
nyko ir geležinkelio stotis tapo 
panaši į „Studentų“ metro stotį, 
kur visuose praėjimuose guli 
pervargę žmonės.

Užklausiau apsaugos dar-
buotojo, kodėl stotis per vie-
ną dieną tapo sausakimša. Šis 
pareiškė, jog gyventojai turbūt 
išsigando pranešimų, kad Mas-
kva atitraukė karius iš Kijevo 
ir dar kelių vietovių ir gali-
mai pradės lemtingą Charkovo 
šturmą.

Per stoties garsiakalbius ėmė 
kas pusvalandį skambėti rami-
nantis pranešimas, jog į Char-
kovą vyksta papildomi trau-
kiniai, kuriais pabėgėliai bus 
išgabenami nemokamai. Šie 
pranešimi žmones, negavusių 
bilietų į mūsų traukinį galimai 
džiugino, tačiau jie išvykstan-
čius stebėjo liūdnais ir šiek tiek 
piktais veidais.

Į traukinį susėdusių žmonių 
nuotaika užtat buvo visai kito-
kia, veiduose sumažėjo įtampa, 
pasimatė šypsenos. Traukiniui 
pajudėjus dauguma skubiai 

traukė telefonus ir artimie-
siems skelbė džiugią žinią, kad 
pavyko išvykti. 

Pagal grafiką Lvove, esan-
čiame tūkstantį kilometrų nuo 
Charkovo, turėtume būti po 
penkiolikos valandų, tačiau 
traukinio palydovas perspėjo, 
kad greičiausiai vėluosim 3-5 
valandas. Reiškia, nusigausim 

vidurnaktį ir visą naktį, dėl 
galiojančios komendanto va-
landos, prasėdėsime ant stoties 
grindų, kaip ir daugybė kitų pa-
bėgėlių.

Mano globotinės sako, kad 
tai niekis, joms miegojimas ant 
cementinių grindų jau įprastas, 
o lovos minkštumą jos kol kas 
išgyvena vien sapnuose.

Rusijos kariuomenės atitraukimas nuo Kijevo Charkove 
paskatino baimes, kad Maskva pradės lemtingą Charko-
vo šturmą ir todėl iš miesto plūstelėjo nauja pabėgėlių 
banga.

Svetlana Slepcova operos daininke, nusipelniusi Ukrainos 
artiste Metro buvo ant isekimo ribos.        Autoriaus nuotr.

Po subombarduoto namo griuvėsius šmirinėja katė.

Karo kasdienybė - bombarduojami gyvenamieji namai.

Eldoradas BuTRimAs
specialiai iš Charkovo

(Tęsinys. Reportažų iš Ukrainos pradžia „Anykšta“ nr. 24, 
2022-03-26)

tautos balsas Policija atsitvėrė nuo žmonių
Praėjusią savaitę, netikėtai ba-

landžio mėnesiui, smarkiai pasni-
gus ir paspaudus šalčiui automo-
bilis su vasarinėmis padangomis 
kelyje tapo nevaldomas. Žiemi-
nės padangos tokiu oru kelyje 
būtų pats tas.

Tačiau Kelių eismo taisyklės 
įpareigoja tokiu metų laiku važinėti 
be „šypuotų“ padangų. Sustabdytų 
automobilį žieminėmis padango-
mis policininkas - išrašytų vairuo-
tojui baudą, nepaisydamas logikos, 
kad važiuoti vasarinėmis padango-

mis tokiu keliu yra nesaugu.
Panorau apie aklą kelių taisy-

klių taikymą, neatsižvelgiant į gy-
venimo diktuojamas sąlygas, pa-
sikalbėti su Anykščių policininkų 
vadovu, paprašiau paskambinęs 
bendruoju telefonu su viršininku 

sujungti, bet išgirdau atsakymą, 
kad sujungti nėra galimybės. 

Ot reikėtų mūsų valdžioms su-
krėtimo!

Gal tada atsipeikėtų ir nuran-
kiotų kliūtis, kurios dabar atriboja 
valdžią, o taip pat net ir policiją 
nuo bendravimo su piliečiais.

Vairuotojas
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Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo tvarka – 
kas greitesnis, tas gudresnis Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė skyrė finansavimą smulkaus ir vidutinio verslo projektams. 
Pernai 35 tūkst. Eur finansavimas išdalytas  aštuoniems projektams. 

Dviem paraiškų teikėjams skirta maksimali 10 tūkst. Eur parama, o kukliausia parama 
siekia tik  34 Eur. 

Beje, pernai sulaukė aktyvesnio paraiškų teikimo, todėl, pritrūkus lėšų, didesnę tikimybę 
gauti finansavimą  turėjo tie verslininkai, kurie jas pateikti suskubo kuo anksčiau.

Parama – nuo 34 iki 
10 tūkst. Eur

UAB „Bolligers“ projektui 
„Viešbutis kaime – nauja lėtam 
poilsiui gamtoje dviese oazė“ 
skirta 10 tūkst. Eur. Ši šveica-
rų kapitalo  bendrovė pavasarį 
Skiemonių seniūnijos Mačio-
nių kaime atidarė poilsio namus 
„Palaima”. Bendrovėje šiuo 
metu dirba aštuoni darbuotojai.

10 tūkst. Eur parama taip pat 
skirta MB „Balaganas“  stovy-
klavietės „Teka teka” įrengi-
mui. Ši mažoji bendrija Anykš-
čiuose, šalia kairiojo Šventosios 
upės kranto tako, teikia apgy-
vendinimo paslaugas palapinė-
se. Mažoji bendrija kol kas yra 
įdarbinusi tik direktorę.

Daugiau nei 8 tūkst. Eur skir-
ta MB „Gerai rieda“ projektui 
„Tvarios aplinkos skatinimas 
Anykščių rajone“. Ši bendrovė 
Anykščiuose teikia autoservi-
so paslaugas, ėmėsi taisyti ir 
elektromobilius bei elektrinius 
paspirtukus. Joje dirba trys dar-
buotojai.

MB „Bėga bėga bėga“ pro-
jektui „Poilsinė stotelė ir ak-
tyvi vaikų žaidimų aikštelė 
vaikams“ skirta daugiau nei 3 
tūkst.500 Eur. Ši mažoji ben-
drija yra įrengusi vaikų žaidi-
mų aikštelę Anykščiuose, šalia 
viešbučio „Nykščio namai”. 
Sezono metu  mažojoje bendri-
joje dirbo 1 – 2 darbuotojai.

Ramūno Žemaičio projektui 
„Naujos galimybės teikiamų 
paslaugų versle“ skirta beveik 

1 tūkst.500 Eur.  R.Žemaitis 
dirba statybų priežiūros srityje, 
teikia konsultacijas. Platesniam 
paslaugų teikimui verslininkas 
įsigijo paveldo teritorijos licen-
ciją, pirko reikalingą  įrangą.

Daivos Juodgalvienės projek-
tui „Žvakių su Anykščių simbo-
liais gamyba“ skirta beveik 900 
Eur parama. Ši parama skirta 
verslo viešinimui, žvakių įpa-
kavimams ir t.t..

Jurgos Žemaitienės projektui 
„Techninių priemonių panaudo-
jimas“ skirta kiek daugiau nei 
700 Eur. Ši verslininkė gami-
na odinius aksesuarus ir plečia 
savo elektroninę parduotuvę. 

34 Eur skirti UAB „Cinamo-
no rūkas“ įrangos modernizavi-
mo ir paslaugų teikimo optimi-
zavimo projektui. Tokio dydžio 
lėšų bendrovė prašė viešinimo  
paslaugoms apmokėti – lanksti-
nukų gamybai.

Paraiškos neatitiko 
reikalavimų

Finansavimas neskirtas UAB 
„Rivekas“ projektui „Vasaros 
kaljano terasa“, nes teikdama 
paraišką bendrovė dar neturėjo 
licencijos kaljanų veiklai. 

MB „Revusa” lėšos neskir-
tos investicinio projekto finan-
savimui. Ši bendrovė užsiima 
statybos darbais, bet yra re-
gistruota ne Anykščių rajone. 
Finansavimas gali būti skiria-
mas tik rajone registruotoms 
įmonėms.

Lėšų taip pat neskirta MB 

„Anykščių sporto turas“ pro-
jektui, kuriuo buvo norima į 
vaikų sporto stovyklas įtraukti 
naujų veiklų. Šiuo atveju, ma-
žoji bendrija įsigijo baidarių, 
tačiau šio inventoriaus turėjo 
jau ir anksčiau.

Finansavimas neskirtas ir 
UAB „Cinamono rūkas” pro-
jektui, skirtam įrangos moder-
nizavimui ir veiklos optimiza-
vimui. Bendrovė prašė pinigų 
naujam kavos aparatui, tačiau 
paaiškėjo, kad jis buvo įsigytas 
dar užpernai. Parama galima tik 
einamiesiems metams.

Apie projektų vertinimo 
komisiją

Pernai smulkaus ir vidutinio 
verslo skatinimo komisijos 
pirmininkės pareigas užėmė 
Anykščių rajono savivaldybės 
Investicijų ir projektų valdymo 
skyriaus  vyriausioji specialistė 
Jolanta Jucevičienė. Komisijo-
je taip pat dirbo Anykščių rajo-
no mero Sigučio Obelevičiaus 
patarėja Donata Sabaliaus-
kaitė, Anykščių rajono vietos 
veiklos grupės Vietos plėtros 
strategijos administravimo va-
dovas Jurijus Nikitinas, Užim-
tumo tarnybos Anykščių sky-
riaus paslaugų darbdaviams 
konsultantė Rita Gališankienė, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Viešųjų pirkimų ir turto sky-
riaus vedėja Vilma Vilkickaitė 
bei Investicijų ir projektų val-
dymo skyriaus specialistė Vida 
Meliūkštienė.

Su verslininkais bendravo 
per nuotolį

Viena iš šios komisijos na-
rių, Anykščių rajono mero pa-
tarėja D.Sabaliauskaitė, pasi-
teiravus, ar prieš skirstydama 
rajono savivaldybės biudžeto 
lėšas smulkiam ir vidutiniam 
verslui, komisija lankėsi vers-
lo įmonėse, sakė: „Komisija į 
vietą vyksta tada, kai turi kaž-
kokių neaiškumų. O šiaip įsi-
gytai technikai, įrangai jie turi 
pateikti dokumentus. Jei kyla 
neaiškumų, mes jungiamės į 
vaizdo pasitarimus. Esame ne 
vieną verslininką į tokį pasita-
rimą pasikvietę, uždavę klau-
simų”.

Svarstymo eiliškumas – 
pagal projektų 
pateikimo datą

Beje, net 5 Anykščių rajono 
savivaldybei pateiktos  smul-
kaus ir vidutinio verslo paraiš-
kos dėl finansavimo net nebu-
vo svarstomos.

„Taip nutiko dėl to, kad ne-
beturėjome pinigų. Priemo-
nės eilutėje buvo numatyti 
35 tūkst. Eur, o poreikis buvo 
gal apie 60 tūkst. Eur”, - sakė 
D.Sabaliauskaitė.

Mero patarėja D. Sabaliaus-
kaitė aiškino, kad paraiškų 
svarstymo eiliškumas vyko pa-
gal jų pateikimo datą.

„Tos paraiškos, kurios yra 
pateiktos pirmiau, jos yra ver-
tinamos atitinkama tvarka. 
Priėjome iki tos 35 tūkst. Eur 
sumos ir likusių paraiškų ne-
bevertinome”,- sakė ji.

Smulkaus ir vidutinio verslo 
skatinimo komisija nevertino 
kaimo turizmo paslaugas tei-
kiančios Gitanos Mileikaitės 
paraiškos, taip pat UAB „Pil-
natvė”, MB „Atlantų slėnis”, 
Aurimo Bilboko ir VšĮ „Dvasi-
nės atgaivos ir kūrybos centro” 
paraiškų.

Pirmenybė – paraiškas 
teikiantiems anksčiau

Anykščių rajono savival-
dybės Investicijų ir projektų 
valdymo skyriaus vyriausioji 
specialistė, Smulkaus ir vidu-
tinio verslo rėmimo komisi-
jos pirmininkė J.Jucevičienė 
„Anykštai” sakė, kad smulkaus 
ir vidutinio verslo rėmimo 
apraše labai aiškiai parašyta, 
kad „paraiškos yra vertinamos 
pagal jų pateikimo laiką tol, 
kol yra lėšų”.

„Vadinasi, jeigu buvo pa-
teikta 15 paraiškų iki spalio 
30 dienos, kai buvo kvietimo 

pabaiga, jos vertinamos nuo 
pradžių, palaipsniui, pagal pa-
teikimą. Ir baigiasi pinigėliai, 
o jie turi tokią savybę baigtis, 
nes tiek skiriama veiklos pla-
ne, ir tada tie likusieji pareiš-
kėjai tiesiog negali gauti finan-
savimo”, - sakė ji.

J.Jucevičienė sutiko su tuo, 
kad pagal dabartinę smulkaus 
ir vidutinio verslo skatinimo 
tvarką laimi tie, kurie, vos pa-
skelbus kvietimą teikti paraiš-
kas, jas pateikia pirmieji.

„Pareiškėjai persiskaito 
aprašą ir patys sprendžia, kada 
paraišką teikia. Jeigu jie kon-
sultuojasi mėnesį ar du, tai 
logiška, kad, kol konsultuoja-
si, ir nepateikia paraiškos, ją 
pateikia kažkas kitas. Asmens 
apsisprendimas paraišką teikti 
kuo anksčiau jam suteikia šio-
kią tokią, pavadinkime, pirme-
nybę”, - kalbėjo J.Jucevičienė.

Paramos gali ir neimti

Smulkaus ir vidutinio verslo 
skatinimo komisijos pirminin-
kei J.Jucevičienei visiškai ne-
pasirodė keista vos 34 Eur dy-
džio parama, kuri skirta UAB 
„Cinamono rūkas”.

„Jeigu žmogus tiek papra-
šė, mes negalime jam neduoti. 
Žmogus prašė ir dar pagal vie-
ną veiklą finansavimo, bet jis 
nebuvo skiriamas, nes nebuvo 
tinkamai pateikta dokumentų. 
Pareiškėjas turi galimybę ne-
pasirašyti sutarties ir negauti 
kompensavimo. Jis gali jo ne-
imti ir tos lėšos lieka biudže-
te”, - aiškino J.Jucevičienė.

Didinimas svarstytinas

Anykščių rajono tarybos 
narys, Biudžeto, ekonomikos 
ir kaimo reikalų komiteto pir-
mininkas, verslininkas, libera-
las Lukas Pakeltis „Anykštai” 
sakė, kad, dėliojant 2022 metų 
Anykščių rajono savivaldybės 
biudžetą, reikėtų galvoti apie 
didesnes lėšas smulkaus ir vi-
dutinio verslo rėmimui.

„Aš būčiau už tai. Užpernai, 
kai smulkaus ir vidutinio vers-
lo skatinimo programa buvo 
pakeista, jeigu aš teisingai pa-
menu, net nebuvo išnaudotos 
visos lėšos. Programa buvo 
pakoreguota ir susilaukė di-
džiulio susidomėjimo. Manau, 
kad programa tikslinga, sumos 
ženklios, todėl lėšų jai didini-
mas tikrai svarstytinas”, - sakė 
jis. L.Pakelčio nuomone, dau-
giau paraiškų dėl smulkiojo ir 
vidutinio verslo rėmimo su-
laukta dėl to, kad Anykščiuose 
„jaučiamas judesys”.

Anykščių rajono mero patarėja Donata 
Sabaliauskaitė pastebėjo, jog paraiškos 
teikėjų projektai buvo ir kokybiškesni, 
ir tvarūs.      

Anykščių r. savivaldybės nuotr.

Anykščių rajono tarybos narys liberalas 
Lukas Pakeltis mano, kad savivaldybės 
biudžete paramos dydis smulkiajam ir 
vidutiniam verslui galėtų būti numatytas 
didesnis.
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savaitgalio diskusija Koks šį sezoną galėtų būti Anykščių „brendas“?
Netrukus prasidės naujas turizmo sezonas. Metų pradžioje Anykščių rajono savivaldy-

bės Turizmo komisijos posėdyje kalbėta, kad miesto ir rajono svečiams reikia siųsti žinią, 
su kokiu „brendu“ Anykščiai pasitinka turistinį sezoną. „Svarbiausia, kad žmonės suži-
notų, ką Anykščiai „transliuos“ šį sezoną“, – kalbėjo Anykščių rajono savivaldybės Ar-
chitektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė. Su kokiu „brendu“ siūlote 
Anykščiams pasitikti naują turistinį sezoną? Kokią žinią apie Anykščių rajoną turėtume 
„transliuoti“ turistams?

Sopulys: „Žodis „brendas“ 
man panašus į žodį „brendis“. 
Tiktai nuo brendžio gali apsvaig-
ti, o iš brendo gali tik pasijuokti. 
Turizmo reikalai rajone neblogi, 
Anykščių miestas irgi turi kuo 

pasigirti, pasidžiaugti. Bet pažiū-
rėkime kokia pas mus autobusų 
stotis, kokia teritorija apleista. 
Kiek centre aplūžusių, sukiužusių 
bakužių. Prie prekybos centrų, 
net prie Laisvės paminklo valkio-

jasi bomžai su tuščiais buteliais, 
prašantys išmaldos. Šventosios 
pakrantės lyg ir sutvarkytos, bet 
vis problemų iškyla. Daug dar 
reikia mums visiems padaryti iki 
tikrojo „brendo“.“

Jis toks: „Anykščių prūde gy-
venanti žalioji varlė ir jos gero-
vei skiriami Europos sąjungos, 
Latvijos ir Anykščių pinigai - tai 
brendas. Šio tarptautinio projekto 
rezultate iki šiol buvęs paprastas 
balų gyvis taps vienam preki-
niu ženklu, kitam – emblema, o 
kokiai nors vėjo bendruomenei 
– pretekstas „išmušti“ valdiškus 
pinigus.“

Ilona: „Gal nematėt, kaip atro-
do varles prudas?Ten visas varles 
sunaikino, kai kasė dumblą.“

esmė tokia: „Verslininkai tai 

„Galvojau apie tai, ar tai yra 
vandalizmas, ar ne. Mano po-
žiūriu, skulptūra sovietų armijai 
labai aiškiai atskirta nuo pačių 
kapinių. Kapai tikrai neliesti. 
Pati skulptūra nesudarkyta, o tik 
nudažyta. Esu apmąstymuose“, - 
kalbėjo N.Černiauskas.

Pasiteiravus, galbūt dabar lai-
kas būtų sugrįžti prie Kurkliuose 
stovinčio paminklo sovietų armi-
jai demontavimo. N.Černiauskas 
kalbėjo: „Kiek pamenu, kalbos 
buvo dviejų tipų. Buvo norima 
nukelti skulptūrą ir 1997 me-
tais buvo norima karių palaikus 
perlaidoti Anykščiuose. Mano 
nuomone, paminklas galėtų būti 
nukeltas, bet čia turėtų būti „žai-
džiama“ pagal visas taisykles, o 
ne spręstų tai, kažkokia susirin-
kusi minia.“

Paminklas pastatytas 
ant karių kapų

Kurkliuose paminklas sovietų 
armijai stovi jau beveik 70 metų. 
Bronzinė kario skulptūra pasta-
tyta ant kapinių, kuriose palaido-
ti Antrajame pasauliniame kare 
žuvę kareiviai.

2007 metais laikraštyje 

„Anykšta“, rašinyje „Prašo iškel-
ti sovietinio kario paminklą“ žur-
nalistas Arvydas Lingaitis rašė, 
kad Kurklių karių kapinėse vyko 
iškilmės, kuriose dalyvavo ir Ru-
sijos atstovybės Lietuvoje, sky-
rusios lėšų kapinėms sutvarkyti 
ir Lietuvos savanorių atminimo 
lentai pastatyti atstovai. Tuomet 
ceremonijoje kalbėjęs Rusijos 
laikinasis patikėtinis Lietuvoje 
Dmitrijus Cvetkovas akcentavo, 
jog Lietuvoje sovietinių karių 
kapinės ir paminklai prižiūrimi 
gerai, „ne taip, kaip kuriose ša-
lyse.“

Siūlė diskutuoti

Kovo 28 dieną, dar prieš viešo-
sios tvarkos pažeidimą Kurklių 
karių kapinėse, „Anykštos“ vy-
riausioji redaktorė Gražina Šmi-
gelskienė gavo skaitytojo elek-
troninį laišką, kuriame  siūloma 
diskutuoti apie būtinybę išsaugo-
ti šį paminklą: „Esu anykštėnas, 
dažnai važiuoju į Kurklius, nes 
ten palaidoti mano seneliai. No-
rėčiau pasidalinti trumpai savo 
nuomone, bei siūlyčiau diskusiją 
galimai straipsnį jūsų dienraš-
tyje, su gyventojų apklausa bei 
žingsnius pašalinant ne visą pa-
minklą, o tik virš memorialinės 

Kario paminklas Kurkliuose nudažytas Ukrainos 
vėliavos spalvomis lentelės esantį paminklą, skirtą 

raudonosios armijos kariams. 
Giliai įsitikinęs, kad tą patį reikia 
padaryti ir prie senųjų Anykščių 
kapinių stovinčioms skulptūroms 
ir tikiu, kad taip nutiks daugelyje 
Lietuvos miestų ir miestelių. Tą 
aktyviai daro mūsų kaimynai 
lenkai.<...> galimai žmonių akys 
yra įpratę prie šio vaizdo, tačiau 
susimasčius giliau, kažin, kiek 
labai ir ar ateities kartoms mes 
norime demonstruoti tariamus 
gynėjus su automatais rankose. 
Tai, mano asmenine nuomone, 
visiška atgyvena ir dvelkia vi-
sišku raudonosios armijos šlo-
vinimu. Būkime pirmi ir drąsūs 
(laiško kalba netaisyta, red.pas-
taba)“.

Šį laišką skaitytojas taip pat 
nusiuntė ir Kurklių seniūnijos se-
niūnui A.Jurkui.

Karą su kaulais vadina 
mizerija

Pirmasis Lietuvos kultūros 
ministras, kultūrologas Darius 
Kuolys reaguodamas į Lietuvos 
užsienio reikalų ministro Ga-
brieliaus Landsbergio ir žurna-
listo Andriaus Tapino kvietimą 
pradėti karą su sovietinių karių 
kaulais vadina mizerija. Savo 
socialinio tinklo „Facebook“ 
paskyroje D. Kuolys pasidalino 
šiuo įrašu:

„Dieve, kokia mizerija! 

Kai ukrainiečiai didvyriškai 
kaunasi su Rusijos kariuomene, 
kai rusai kariauja su ukrainiečių 
vaikais, moterimis ir seneliais, 
lietuviai pradeda karą su žuvusių 
sovietinių karių kaulais.

„Išvaduokime Lietuvą nuo 
išvaduotojų. Ukrainos kova te-
būnie įkvėpimas“, - šaukia lietu-
vius į karą su mirusiais Gabrie-
lius Landsbergis.

„Kokią stiprią žinutę pasiųstu-
me ir sau patiems, ir pasauliui! 
Sudėtinga, bet įmanoma. Lai-
ko nėra daug, bet įmanoma, ne 
tą dar esame padarę“, – kviečia 
tautiečius į karą su kaulais An-
drius Tapinas.

Taip, „ne tą dar esame pada-
rę“... 

Tik kaip šis lietuvių karas su 
žuvusiųjų palaikais šiandien pri-
sidės prie mūsų užsienio reikalų 
ministro teisingai keliamo Lietu-
vos, kaip NATO ir Europos Są-
jungos šalies, „pagrindinio tikslo 
- padėti Ukrainai laimėti karą“? 

Jei jau sugebėjome šiandien 
išsakyti svarbiausią tikslą - 
„padėti Ukrainai laimėti karą“, 
tai ir pasirenkime kuo greičiau 
kryptingą Lietuvos veiksmų 
programą, būtiną šiam tikslui 
pasiekti. Tokią programą, ku-
rią mūsų prezidentas, premje-
rė, užsienio ir krašto apsaugos 
reikalų ministrai, Seimo nariai 
be gėdos galėtų išdėstyti Lie-
tuvos visuomenei, pristatyti 

partneriams ir, šalies piliečių 
remiami, padedami, nuosekliai 
įgyvendintų.

O apie mirusiųjų žudynes 
yra kadaise rašęs lenkų karys ir 
poetas Jerzy Ficowskis (1924-
2006). Prieš trejetą metų atra-
dau ir išsiverčiau jo eilėraštį - 
skamba taip. 

Jerzy Ficowski 
IŠMUŠĖ VALANDA
jau naktis išmušė valanda
žudysime mirusius
Jei kas nors liko
paversime į nieką
jei liko kaulas
jo nepripažinsime
jei nužengė į dangų
pasiųsime didelius paukščius
kad užkapotų juos dausose
jei jų žodis jų gestas
apsigyveno tarp mūsų
sugadinsime
atminties rodmenis
jei po jų liko ženklas
padarysime iš jo gaminio žymenį
kad ir žiurkių nuodams
jei paliko našlaičių
užkalbėsime išsiskyrimą
per šeimų sujungimo akciją
nes mirusieji gali užkrėsti
nes mirusieji per daug iškalbingi
nes mirusieji neturi nieko
kas mus išteisintų
jau naktis išmušė valanda
žudysime mirusius
negalima jų palikti
amžinybės valiai.“

jau po Kalėdų švenčių pradeda 
dėlioti planus ką siūlys kitų metų 
sezonui, o biudžetininkai tai kol 
sugalvoja tai ir turizmo bei vasa-
ros sezonas įpusėja taip pat, kaip 
ir rajono vadovo ataskatos už pra-
ėjusius darbo metus pateikimas ir 
einamųjų metų veiklos pristaty-
mas. Lėto miesto-lėtas poveikis.“

Plikiškių Mozė: „Šeimos pra-
mogų sostinė.“

Tiktu: „Juodoji skyle.“
Jonas: „Padarykit taip, kad 

paprastų darbo žmogelių Anykš-
čių rajone algos būtų didžiausios 
Lietuvoje.Va čia tai brendas…“

(Kalba netaisyta – red. past.)

AVINAS. Nuo savaitės pra-
džios kelias dienas iš eilės ne-
bus laiko nuobodžiauti. Jeigu 
esate neteisingai pasielgę, tai 
įmanoma pataisyti moraliu po-
elgiu. Į savaitės pabaigą tapsite 
emocingi, impulsyvūs. 

JAUTIS. Jūsų galva bus 
užimta svarbiais darbo reika-
lais. Galimas pokalbis su įta-
kingu asmeniu, politiku. Artė-
jant savaitgaliui, vis labiau bus 
jaučiamas nuovargis, vienumos 
poreikis. 

DVYNIAI. Gali būti, kad jums 
teks atsisakyti kai kurių ambici-
jų, nes stigs palaikymo. Dėl ne-
apdairumo galimos traumos. 

VĖŽYS. Neišeis iš galvos 
rūpesčiai, susiję su finansais, 
mokesčiais, verslo įsipareigoji-
mais. Galbūt nesipildys roman-
tiški arba su papildomu uždar-
biu, grožiu, stiliaus atnaujinimu 
susiję lūkesčiai.  

LIŪTAS. Suaktyvės jūsų 
konkurentai. Kita vertus, ga-
lėsite geriau pažinti draugus 
ar mylimuosius bei išsiaiškinti 
savo jausmus jų atžvilgiu. Min-
tys nukryps į nekasdieniškus 
planus. Galbūt veršitės kur nors 
toliau išvykti ar nueiti į tarptau-
tinį renginį, parodą. 

MERGELĖ. Porą dienų dar-
bai tirpte tirps jūsų rankose. 
Visgi įtampą kels aukšti reika-
lavimai. Pravartu daugiau dė-

mesio skirti sveikatai, mitybai, 
higienai, stiliui. Savaitgalį gali 
tekti pasėdėti prie dalykinių po-
pierių, ataskaitų, jei kažko ne-
spėjate užbaigti.  

SVARSTYKLĖS. Pana-
šu, kad savo veikla ar stiliumi 
kažkam neįtiksite, sulauksite 
kritikos. Venkite dviprasmiško 
elgesio su priešinga lytimi. La-
biau pasirūpinkite vaikais, ne-
sumenkinkite jų problemų.   

SKORPIONAS. Mintys 
daugiausia suksis apie šeimos 
reikalus, pinigus. Pasistenki-
te neteikti per daug dėmesio 
smulkioms nesėkmėms. Atsar-
giai su aštriais daiktais, ugnimi. 
Kažkas gali prašyti paremti ar 
patarpininkauti. Venkite aferų.   

ŠAULYS. Regis, jus itin žeis 
kitų abejingumas, šaltumas, 
jūsų pastangų ignoravimas. 
Tikėtina painiava jausmuose, 
neištikimybės bei išsiskyrimo 
grėsmė ar baimė. Būkite labai 
atidūs gatvėje, už vairo. Savait-
galio lauksite gana nekantriai. 

OŽIARAGIS. Galimas fi-
nansinis jūsų veiklos rezultatų 
įvertinimas arba būtent jūs kaž-
ką tikrinsite, vertinsite. Galite 
gauti verslo pasiūlymą. Tikėti-
na kelionė, komandiruotė arba 
sulauksite rezultatų, atsakymų 
raštu. Antra savaitės pusė iki 
sekmadienio privers daugiau 
dėmesio skirti artimiems žmo-
nėms, buičiai.

VANDENIS. Paskubomis 

nekeiskite įprastos darbų, įvy-
kių eigos. Jei jums pavyks 
gauti atlyginimą, atgauti skolą, 
tai sutaupyti, išlaikyti tų pini-
gų tikriausiai nepavyks. Jums 
nestigs aktyvumo ir tam tikro 
nerimastingumo iki pat sekma-
dienio. 

ŽUVYS. Šios savaitės pra-
džioje būtų geriau niekur toli 
nevykti ir nieko sunkaus ne-
dirbti, nespręsti. Būsite linkę 
pasiduoti keistai įtakai, pamin-
ti savo principus. Gali apimti 
abejonės dėl neaiškumų asme-
niniuose santykiuose ar darbe. 
Neįsivelkite į intrigas. Gindami 
savo interesus, galite kažkam 
pakenkti. Stenkitės išlikti di-
plomatiški, teisingi. 
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virdulys Tefal Loft 025*744 Elektrinis virdulys Tefal Loft 031*899 Elektrinis virdulys Tefal 
Loft 025*769 Elektrinis virdulys Tefal Loft 019*125 Elektrinis virdulys Tefal Loft 030*852 
Fritiūrinė Xiaomi Mi Smart Air F 0236283 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 0270979 Iš-
manusis televizorius Xiaomi Mi 0098116 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 0081241 Išma-
nusis televizorius Xiaomi Mi 0241806 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 0279531 Kamado 
keramikinė kepsninė 011*465 Kavos aparatas MASTER COFFEE 032*954 Kavos aparatas 
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JBL GO3 018*033 Nešiojama kolonelė JBL GO3 013*401 Nešiojama kolonelė JBL GO3 
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į butą Palangoje 0297330 Robotas siurblys XIAOMI MI 0082129 Robotas siurblys XIAOMI 
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Telefonas Samsung Galaxy A12 32G 0329755 Telefonas Samsung Galaxy A12 32G

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

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

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

Tel. (8-609) 31414.

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.

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 

didinimas, galvutės mūriji-
mas, skardinimas, 

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.

reikalingi miško darbininkai 
su savo technika nupjauti krū-
mus. 

Tel. (8-617) 47203.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
BALANDŽIO 14d. (ketvirtadienį) prekiausime „Kaišiadorių“ paukštyno 

vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis dėsliosiomis vištaitėmis bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 5 Eur).Turėsime gaidžiu-
kų. 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 tur-
gus, Ažuožeriai 16:15, Zaviesiškis 16:20, Kavarskas 16:30, Svirniai 16:40.

kuras

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miš-
kovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-630) 57490.

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 me-
trų rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

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

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

kita

Miško pirkimas. krūmų ir 
menkavertės medienos kirti-
mas apleistose žemėse ir so-
dybose.  

Tel. (8-656) 77315.

Sovietinius automobilius, mo-
tociklus ir jų dalis. Akordeonus 
bei armonikas. Gręžimo sta-
kles, spaustuvus.

Tel. (8-686) 98075.

kita

Amonio salietrą, azofoską 
16-16-16. Pristato.

Tel. (8-605) 49513. 

bekoną. 
tel. (8-604) 16375.

Darbinę kumelę.
Tel. (8-646) 45508.

šviežią pieną
Tel. (8-620) 80915.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo artimuosius 
vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 40 eurų.
Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai. 

Tel.: (8-381) 59458; (8-686) 33036. el.p. reklama@anyksta.lt
Jūsų sveikinimas gali būti matomas ir anyksta.lt skaitytojams.
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anekdotas

oras

+1

+9

mėnulis
Balandžio 12 - 14 d. d. - prieš-
pilnis,
balandžio 15 d. - pilnatis.

Martynas, Mingaudas, 
Algaudė, Ida.

Liudvika, Liuda, Valerijonas, 
Vaišvydė, Visvaldas, 
Justinas, Luiza.

Gema, Vilnius, Vaidotė, 
Modestas, Anastazijus, 
Liudvina.

Julijus, Zenonas, Galmantas, 
Jūratė, Damijonas, Julius.

šiandien

balandžio 13 d.

vardadieniai

balandžio 14 d. 

balandžio 15 d. 

Petriukas grįžta namo iš mo-
kyklos ir, surinkęs visą šeimą 
svetainėje, pareiškia:

- Aš norėčiau informuoti visas 
suinteresuotas puses, kad šian-
dien aš, Petriukas, pasirodžiau 
prieš klasę visišku idiotu, kai per 
pamoką viešai pateikiau man ži-
nomą vaikų atsiradimo versiją 
su gandru, kurios tikrumą man 
patvirtino kai kurie iš čia esan-
čių asmenų!

***
Ateina naujasis rusas į policiją 

ir pareiškia:
- Paskutiniu metu aš labai daž-

nai gaunu laiškų su grasinimais.
- Tie laiškai, žinoma, anonimi-

niai? - pasiteirauja policininkai.
- Ne, su mokesčių inspekto-

riaus parašu.

***
- Norėdama sulysti mano žmo-

na dabar reguliariai jodinėja.
- Ir koks rezultatas?
- Žirgas sulyso 10 kilogramų.

***
Žmona priveda girtą grįžusį 

vyrą prie lango ir, rodydama į 
šalia esantį degtinės fabriką, aiš-
kina:

- Pažiūrėk, koks jis didelis! Tu 
vis tiek jo neaplenksi, jis visada 
pagamins degtinės daugiau, nei 
tu išgeri!

Vyras jai atsako:
- Tačiau aš bent jau priversiu jį 

dirbti dieną naktį!

Pro pandemijos ir karo debesis 
nušvitęs jubiliejus... Raimondas GuOBis

Balandžio 7 dieną muziejininkai kartu su į svečius sugužėjusiais Antano Vienuolio pro-
gimnazijos mokiniais ir mokytojais paminėjo anykštėno, rašytojo, lietuvių literatūros 
klasiko, muziejininkystės Anykščiuose pradininko Antano Žukausko - Vienuolio (1882 - 
1957)140 gimimo metų jubiliejų.

Daugiau nei šimtas smagiai nu-
siteikusių mokinukų ir mokytojų 
vėlyvą popietę įkopė į lietuvių 
literatūros Mekos kalną, kur ša-
lia Antano Baranausko klėtelės, 
iš A. Žukausko vienuolio namų 
– „žaliosios pilies“ balkono, 
skrybėlę keldamas, ranka mojuo-
damas, džiaugsmingus žodžius 
šaukdamas pasitiko ilgametis A. 
Baranausko ir A. Vienuolio - Žu-
kausko memorialinio muziejaus 
direktorius Antanas Verbickas. 
Valandėlei susispietę kiemelyje 
klausėsi sveikinimo žodžių, per-
pintų su lemties ženklais - jubi-
liejaus išvakarėse vėtrą nulaužė 
paskutinįjį iš dvylikos vyskupo 
A. Baranausko brolio Jono Ba-
ranausko, sugrįžusio po dvylikos 

metų tremties Sibire, sodintų ber-
žų. Milžinui lūžus pasilikęs, nu-
lygintas gal dviejų sieksnių aukš-
čio kelmas gausiai, tarsi ašaromis 
pasruvęs pavasarine sula, o virš 
kelmo jau įtaisytas inkilas didžiu-
le apskrita anga, dančiasnapiui ar 
kitam dideliam paukščiui apsigy-
venti. Mat tuoj po beržo tragedi-
jos drąsus paukštis, dančiasnapis, 
atskridęs nuo Šventosios mata-
vosi sau sostą, vietelę bent jau 
patupėti. Tas paukštelis ne toks 
jau poetiškas, nei aprašytas, nei 
apdainuotas, čia ne besivartanti 
bangose ar krykuojanti antelė, 
bet tai stebins ir nuolat primins, 
kad Vienuolis gerai pažinojo pa-
krančių sparnuočius, nors jam 
mieliausias buvęs - kūrybinį 

įkvėpimą žadinęs - pegasas.
A. Vienuolio progimnazijos 

bendruomenė padovanojo du 
mažylius berželius ir du inkilė-
lius - dailius, naujumu švytinčius 
namelius, kuriuose apsigyvens 
sparnuočiai ir kalno dvasią savo 
giesmėmis žadins.

Atnaujintoje, po ilgokai užsi-
tęsusios renovacijos, švytinčioje, 
muziejaus parodų salėje į susi-
rinkusius kreipėsi A. Vienuolio 
progimnazijos direktorė Danutė 
Mažvylienė. Ji pažymėjo, kad 
nors negalime numatyti ateities, 
tačiau deramai prisimename 
praeitį, nuolat švenčiame ra-
šytojo A. Vienuolio ir jo vardu 
pavadintos mokyklos sukaktis. 
Peržiūrėtas mokytojos Dianos 
Kisielienės ir operatoriaus Ro-
berto Baliukos sukurtas filmukas 
apie rašytoją A. Vienuolį. Mažo-
mis havajietiškomis gitaromis, 
karių instrumentais - ukulėlėmis 

smagiai grojant keturių linksmų 
muzikantų ansambliui, mažylės 
tautiškai pasipuošusios mergai-
tės jautriai dainavo apie Lietuvą 
tėvynę. O kaip smagiai nuskam-
bėjo apie tėvynę Lietuvą: „Lie-
tuva - čia mano seneliai, Lietu-
va - čia mano tėveliai... Tu esi 
gražiausia, tu pati mieliausia...“ 
Tai vis smagioji mokytojos Vilės 
Mikučionytės komanda. Moks-
leiviai skaitė ištraukas iš rašytojo 
raštų, apie A. Vienuolį tarmiškai 
pasakojo jo gimtojo Ažuožerių 
sodžiaus bendruomenės moterys 
- Lina Stregūnienė ir Daiva Vara-
bliauskienė.

Tvarkingi gimnazistų švar-
kai, susikaupimas, dėmesys, o 
taip pat be perstojo maigomi 
telefonai, judesys, ekologiškai 
žali sportbačiai, plėšyti džinsai 
ir tamsūs, raštuoti marškinėliai 
menantys 1973 m. „Pinki Floyd“ 
legendinį albumą „Dark side of 
the Moon“.

Prisimenant A. Vienuolio - Žu-
kausko 75 metų jubiliejų tolimais 
1952 m., kuomet rašytojas užsakė 
visą sunkvežimį tulpių žiedų iš 
Kauno ir apdovanojo visas pami-
nėjime dalyvavusias moteris, mu-
ziejaus direktorius A. Verbickas 
visoms 140 - ojo gimtadienio pa-
minėjimo moterims įteikė po tos 
simbolinės gėlės žiedą. Prisimin-
tas ir tuomet gautų apelsinų stebu-
klas - programos dalyvių rankose 
sušvito saulėtų kraštų vaisiai.

Įdomu, kad ketvirtadienį Kau-
ne atverta Kauno apskrities bi-
bliotekos dokumentinio paveldo 
ir sklaidos centro vyresniojo 
bibliotekininko Alvydo Surblio 
parengta paroda surankiotų ar-
chyvuose, bibliotekose, perio-
dinėje spaudoje vaizdų, žinių 
su vietomis menančiomis A. 
Vienuolio gyvenimą bei viešna-
ges Kaune iki 1940 m. Tą pačią 
dieną ekskursijų vadovas Jonas 
Oškinis pakvietė į senosios sos-
tinės Žaliakalnio bendruomenės 
„Pelėdų kava“ ekskursiją lankant 
anykštėną rašytoją primenančias 
vietas.

Į rašytoją „persikūnijęs“ muziejaus direktorius Antanas Verbickas mokinukus ir mokyto-
jus pasitiko muziejaus kiemelyje.

Mažųjų Havajų karių gitarų - ukulelių muzikantai. Iš de-
šinės: mokytoja Vilė Mikučionytė, Liucija, Rasa ir Titas.

Nameliai sparnuočiams mokytojų Audros Steponavičiūtės 
ir Egidijaus Šileikos rankose.         Autoriaus nuotr.


