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Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Lietuvos Respublikos Seimo narys, Demokratų sąjungos 
„Vardan Lietuvos“ narys Tomas Tomilinas ką tik viešėjo 
karo siaubiamoje Ukrainoje. 

Politikas ne tik atliko svarbią užduotį – supažindino už-
sienio politikus su svarba padėti Ukrainos šaliai, bet lankėsi 
ir labiausiai nusiaubtuose Kijevo priemiesčiuose. 

Štai tokius vaizdus vizito į Ukrainą metu teko išvysti LR Seimo nariui Tomui Tomilinui. „Ten, žinoma, nebėra lavonų, bet 
yra viskas, ką matome per žiniasklaidą:  bombardavimų pėdsakai, griuvėsiai, masinės kapavietės…“ – sakė politikas.  

Politiką sukrėtė dviratininkai Bučos gatvėse

Rajono kelių remontui ir priežiūrai 
skirta per 2 mln. Eur

Lietuvos automobilių kelių direkcija Anykščių rajono sa-
vivaldybei šiems metams skyrė 2 mln. 188 tūkst. 900 Eur 
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikš-
mės kelių priežiūrai ir remontui. Balandžio 28 dieną posė-
džiavusi Anykščių rajono taryba patvirtino kelių sąrašą ir 
orientacinį lėšų poreikį jiems sutvarkyti.

Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Už Lietuvos automobilių ke-
lių direkcijos skirtas lėšas bus 
tęsiama Anykščių miesto Žvejų 
gatvės rekonstrukcija, jai nu-
matyta 80 tūkst. Eur. 

Anykščių miesto Tilto gatvės 
kapitaliniam remontui numaty-
ta skirti 460 tūkst. Eur, priva-
žiuojamojo kelio prie Švento-
sios užtvankos nuo Tilto gatvės 
kapitaliniam remontui – 91 

tūkst.Eur.
Kapitaliai suremontuoti nu-

matyta Anykščių miesto Spor-
tininkų gatvę, jos remontui 
bus skirta 310 tūkst. Eur, o 
privažiavimo kelio prie kairio-
jo Šventosios upės kranto tako 
nuo Sportininkų gatvės kapita-
liniam remontui – 25 tūkst.Eur.Prie gatvių tvarkymo prisidės ir privatus kapitalas. Su jo pa-

rama numatyta rekonstruoti Anykščių miesto Skardžio, Šepe-
tiškio, Sodų gatves. 

Paroda. Angelų muziejuje-
Sakralinio meno centre atidary-
ta Lietuvos moderniosios dailės 
klasikės Domicelės Tarabildienės 
(1912 -1985) fotografijų paroda 
„DOMICELĖ TARABILDIENĖ. 
KITA KŪRYBOS PUSĖ“, kuria 
pažymima iš Anykščių krašto ki-
lusios garsios dailininkės gimimo 
110-ečio sukaktis. Gegužės 19 d., 
ketvirtadienį, 17.30 val. parodą 
pristatys dailės istorikė, Vilniaus 
dailės akademijos profesorė, hu-
manitarinių mokslų daktarė Gie-
drė Jankevičiūtė.

Rinka. Anykščiuose trau-
kiasi smulkusis verslas, įsikūręs 
pačiame miesto centre. Balandį 
užsidarė maisto krautuvėlė „Taip 
Sveikiau“, taip pat kepyklėlė – 
kavinukė „Krimski“.

Nedarbas. Gegužės 1 die-
ną Anykščių rajone registruoti 1 
tūkst.669 bedarbiai, skelbia Už-
imtumo tarnyba. Nedarbas rajone 
siekia 12,8 proc. ( prieš mėnesį 
buvo 12,9 proc.).

Stotelės. Anykščių mieste ir 
Medžių lajų tako komplekso teri-
torijoje pradėjo veikti trys naujos 
elektromobilių įkrovimo stotelės. 
Anykščių mieste stotelės įrengtos 
bibliotekos ir Anykščių rajono sa-
vivaldybės kiemuose. Elektromo-
bilių krovimas šiose vietose kol 
kas vyks nemokamai.

Knyga. Gegužės 7 dieną, 
šeštadienį, Spaudos atgavimo, 
kalbos ir knygos dieną, Lietuvos 
nacionalinėje Martyno Mažvydo 
bibliotekoje paskelbti geriausi 
2021-ųjų metų literatūros kūri-
niai. Publicistikos ir dokumenti-
kos kategorijoje apdovanojimą 
už dokumentinę knygą „1940. 
Paskutinė Lietuvos vasara“ pelnė 
iš Anykščių krašto kilęs istorikas 
Norbertas Černiauskas.

Šalia Karčių 
rasti Lietuvos 
partizanų 
dokumentai

Nepabijojo 
atvykti į 
kapines

Gerų darbų nesigėdijama
Rimas JASIŪNAS, versli-

ninkas: 
„Kai diskusijose nedaly-

vauji - mažiau atsakomybės 
už savo veiksmus.“
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temidės svarstyklės

Malkos. Gegužės 7 die-
ną gautas pranešimas, kad  

Anykščių seniūnijos Šeimy-
niškėlių kaime, Elmos 9-ojoje 
g.,  namo kieme, degė malkos. 
Ugniagesiai nekviesti, malkas 

užgesino pats jų savininkas. 
Įvykis tiriamas.

Gaisras. Gegužės 7 dieną 
Anykščių seniūnijos  Šeimy-

niškių kaime 1 a. plote  degė 
krūmai, 10 a. plote degė žolė. 
Gaisro metu apdegė tvoros 
stulpeliai.

Infliacija. Balandžio mėnesį 
metinė infliacija – balandį, paly-
ginti su pernai balandžiu – siekė 
16,8 proc., pranešė Statistikos 
departamentas. Balandžio pa-
baigoje skelbta išankstinė inf-
liacija siekė 16,6 procento. Vi-
dutinė metinė infliacija balandį 
siekė 9,2 proc., o mėnesio – 1,9 
proc. Metinei infliacijai dau-
giausia įtakos turėjo degalų ir 
tepalų, šilumos energijos, kieto-
jo kuro, pieno ir jo produktų, sū-
rio ir kiaušinių, duonos ir grūdų 
produktų, dujų, daržovių, resto-
ranų, kavinių ir panašių įstaigų 
paslaugų, mėsos ir jos produktų, 
asmeninių transporto priemonių 
techninės priežiūros ir remonto 
paslaugų, elektros energijos kai-
nų padidėjimas bei vandentiekos 
kainų sumažėjimas. Vartojimo 
prekių kainos per metus padi-
dėjo 19,3 proc., paslaugų – 10,9 
proc., per mėnesį – atitinkamai 
2,2 proc. ir 1,1 proc. Per mėnesį 
maisto produktų ir nealkoholi-
nių gėrimų kainos padidėjo 5,3 
proc. – daugiausia padidėjo po-
midorų, melionų, vėlyvųjų bal-
tagūžių kopūstų, gūžinių salotų 
kainos, taip pat pabrango kruo-
pos, miltai, mėsos konservai, 
kiti valgomieji gyvuliniai rieba-
lai, džiovintos daržovės.

Atsargos. Ukrainos oficialio-
sios tarptautinės atsargos per ke-
turis šių metų mėnesius sumen-
ko 3,996 mlrd. JAV dolerių, arba 
13 proc., iki 26,945 mlrd. JAV 
dolerių, pranešė šalies centrinis 
bankas. Vien tik praėjusį mėnesį 
jos sunyko 1,162 mlrd. dolerių, 
arba 4 procentais. Ukrainos pre-
zidentas Volodymyras Zelenskis 
skelbė, kad kas mėnesį Rusi-
jos karinę agresiją patiriančiai 
Ukrainai reikia iki 7 mlrd. JAV 
dolerių valstybės biudžeto defi-
citui padengti, o šaliai prireiks, 
dabartiniais vertinimais, ma-
žiausiai 600 mlrd. JAV dolerių 
viskam, ką sunaikino Rusijos 
kariuomenė, atstatyti. 2021-
aisiais Ukrainos oficialiosios 
tarptautinės atsargos išaugo 6 
procentais.

Vėliava. Berlyno policija se-
kmadienį, siekdama užtikrinti 
sklandžią Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos minėjimo ceremonijos 
eigą, nuėmė milžinišką Ukrainos 
vėliavą, kurią iškabino demons-
trantai prie sovietų kariui skirto 
paminklo sostinės centre. Ber-
lyno policija iš anksto uždraudė 
demonstruoti vėliavas ar karinius 
simbolius 15-oje sostinės memo-
rialinių vietų, įskaitant žymųjį 
paminklą centriniame Tirgarteno 
parke ir kitą memorialą sovietų 
kariams Treptovo parke. Vokieti-
ja taip pat yra uždraudusi Rusijos 
pajėgų vartojamą ženklą „Z“, ku-
ris jau tapo Rusijos pajėgų inva-
zijos į Ukrainą simboliu.

-BNS

Šalia Karčių rasti Lietuvos partizanų dokumentai
Anykščių rajone Troškū-

nų apylinkėse rastas bido-
nas su Lietuvos partizanų 
dokumentais. 20 litrų talpos 
metalinis bidonas buvo už-
kastas į žemę miškelyje ne-
toli Karčių kaimo.

Atliekant pirminę bidono vi-
duje esančių dokumentų apžiūrą 
nustatyta, kad jame buvo 6 įvai-
raus dydžio ir storio dokumen-
tų ritinėliai. Lietuvos centrinio 
valstybės archyvo restaurato-
riams pavyko išvynioti kelis ge-
riausiai išsilaikiusius dokumen-
tų ritinėlius. Juose rasti galimai 
Algimanto apygardos 1947–
1950 m. dokumentai: įsakymai, 
raportai, pranešimai, žinios apie 
veiklą, ūkinių gėrybių apyskai-
tos ir kt.. Tarp dokumentų taip 
pat rastas anglų kalbos vadovė-
lis, išleistas 1948 m., keliolika 
Lietuvos kariuomenės žurnalo 
„Karys“ ir Lietuvos šaulių są-

jungos žurnalo „Trimitas“ 1938 
m. numerių bei kitų tarpukario 
Lietuvoje išleistų spaudinių.

Pagal radimo vietą galima 
spėti, kad dokumentai galėtų 
priklausyti Algimanto apygar-
dos Šarūno rinktinei, Troškūnų 
apylinkėse veikusiai 1945–1950 
m.. Tiksliai nustatyti, kokio 
partizanų junginio dokumentai 

buvo sudėti į bidoną, pavyks 
tiktai juos restauravus.

Rasti dokumentai bus res-
tauruojami Lietuvos valstybės 
centriniame archyve, o juos res-
tauravus saugomi Lietuvos ypa-
tingajame archyve.

Prašytume visuomenės, radus 
Lietuvos partizanų dokumen-
tus, nebandyti jų ardyti, atskirti 

lapus ir jokiu būdu dokumentų 
nedžiovinti. Apie radinį pranešti 
Lietuvos ypatingajam archyvui, 
o iki tol, kol atvyks archyvo at-
stovai, radinį reiktų sudėti į plas-
tikinį maišą ir laikyti jį vėsioje, 
nuo saulės spindulių apsaugoto-
je vietoje arba šaldytuve.

Lietuvos ypatingojo archyvo 
informacija

Spėjama, kad bidone rasti dokumentai galėjo priklausyti Algimanto apygardos Šarūno 
rinktinei.              Delfinos Mickytės / lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotraukos.

Nepabijojo atvykti į kapines
Pirmadienį, gegužės 9-osios rytą, Anykščių Antrojo pasaulinio karo karių kapinėse suti-

kome Zoją Suleimanovą, kuri iš Briuselio atvyko pagerbti savo motinos, buvusios 16-osios 
lietuviškos divizijos medicinos sesers Sonios Čeponienės ir Antrojo pasaulinio karo aukų. 
Z.Suleimanovą lydėjo anykštėnas Artūras Šajevičius. 

Vidmantas ŠMIGElSkAS
vidmantas.s@anyksta.lt

„Anykštai“ Z.Suleimanova 
sakė, jog Briuselyje gyvena 
jos dukra, kuri dirba Pran-
cūzijai. Į Belgiją pas dukrą 
Z.Suleimanova išvyko prieš 
dvidešimt metų, o kiekvienais 
metais prieš gegužės 9-ąją grįž-
tanti į Lietuvą.  „Visas pasaulis 
ir mano anūkai turi žinoti, kas 
užkūrė Osvencimo, Buchenval-
do, Kauno getų krosnis. Ir kas 
jas užgesino. Ir tik tiek. /.../. 
Kai prasidėjo „perestroika“, 
visada mūsų buto durys buvo 
išmatomis nuteptos, pirma turi 
nuplauti duris, tik paskui įeiti“, 
- kalbėjo daug metų Anykščiuo-
se gyvenusi Z.Suleimanova. 
Ji sakė esanti iš sentikių, jos 
protėviai Lietuvoje apsigyveno 

prieš keturis šimtus metų. Mo-
teris tvirtino niekada nebuvusi 
komunistų partijos nare, o dėda-
ma gėles ant Antrojo pasaulinio 
karo karių kapų, sakė nebijan-
ti, kad už tai sulauks valdžios 
nemalonės. „Demokratinėje, 
laisvoje savo šalyje ... Kiek  
Briuselyje neša. Visa Europa“, - 
kalbėjo Z.Suleimanova. Ji dės-
tė, kad tik  išvykusi į Briuselį 
pasijuto laisva, o Rusijoje sakė 
niekada nėra buvus. „Briuselyje 
aš tokia laisva. Kokia kalba no-
rim, tokia kalbam. Kai ten būnu 
- nusimetu šydą, su kuriuo čia 
apsigaubusi vaikštau“,-  dėstė 
moteris.   

Iš dukros Z.Suleimanova 
sakė sulaukianti priekaištų, ko-

dėl „nekeičia skūros“.  „Mano 
mama visus penkerius karo 
metus buvo medicinos sesuo, ji 
išgelbėjo tūkstančius gyvybių“, 
- kodėl „nekeičianti skūros“ 
aiškino Z.Suleimanova. Ji sakė, 
kad organizavusi ir finansavusi 
Antrojo pasaulinio karo karei-
vių kapų pašventinimą, o gegu-
žės 9-ąją ketino uždegti ir žva-
kutę prie Tremtinių kryžiaus.   

Gegužės 9-ąją Anykščių rajo-
no policijos pareigūnai atidžiau 
nei įprastai stebėjo Antrojo 
pasaulinio karo karių kapi-
nes. Anykščių rajono policijos 
komisariato Veiklos skyriaus 
viršininkė Aušra Staškevičie-
nė „Anykštai“ sakė, jog kapų 
lankymas ir minėjimai nebuvo 

uždrausti - policininkai tik ste-
bėjo, kad nebūtų naudojama 
draudžiama simbolika - Z ir 
V raidės, Grigorijaus juosta ir 
pan.. Pažeidimų iki pirmadienio 
popietės užfiksuota nebuvo.  

Zoja Suleimanova dvide-
šimt metų prieš kiekvieną 
gegužės 9-ąją atvyksta į 
Lietuvą iš Briuselio.

Pirmokus mokyklos pasitiks su dovanomis Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono pirmokai ateinančią Rugsėjo –1-ąją pa-
sitiks su Anykščių rajono savivaldybės dovanomis. Šį rude-
nį jų lauks „Pirmoko krepšelis“.

Anykščių rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus vedėja Jurgita 
Banienė „Anykštai“ sakė, kad 
„Pirmoko krepšelį“ sudarys būti-
niausios mokykloje kanceliarinės 
priemonės – sąsiuviniai, flomas-
teriai ir kt.. Šio krepšelio vertė 
bus maždaug pusė šimto eurų.

 Nuo ateinančių mokslo metų 
Anykščių rajono mokyklų duris 

pravers 160 pirmokų. Švietimo 
skyriaus vedėja J.Banienė pati-
kino, kad net jei jų į mokyklas 
ateitų daugiau, Anykščių rajono 
savivaldybės dovanų nepritrūks 
nė vienas – tam yra numatytas 
piniginis rezervas.

Pasiteiravus, ar pirmą kartą 
Anykščių rajono pirmokams do-
vanojamos dovanos nėra rajono 

valdžios noras pasirodyti geres-
nei prieš kitąmet vyksiančius sa-
vivaldos rinkimus, Švietimo sky-
riaus vedėja J.Banienė juokėsi: 
„Šis klausimas turėtų būti skirtas 
valdžiai.“

Švietimo skyriaus vedėja 
J.Banienė sakė, kad mintis pir-
mokams dovanoti „Pirmoko 
krepšelius“ buvo iš Anykščių 
rajono savivaldybės vadovų pu-
sės. Jie tai pasiūlė prieš formuo-
jant 2022 metų savivaldybės 
biudžetą.

„Kitos savivaldybės taip pat 
daro panašius dalykus. Savi-
valdybės vadovai pasiūlė ap-
skaičiuoti, kiek tai galėtų kai-
nuoti. Mes apskaičiavome ir 
šią naują priemonę patvirtino 
Anykščių rajono taryba“, - sakė 
J.Banienė.

„Pirmoko krepšeliams“ 
Anykščių rajono savivaldybė 
šiemet išleis mažiausiai 8 tūkst. 
Eur. Kas tieks krepšeliui reika-
lingas prekes, paaiškės pasibai-
gus viešajam pirkimui.
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komentarai

Odesoje - nerimas dėl spėjamo 
Kremliaus keršto Eldoradas ButRIMAS

Specialiai iš Odesos, ukraina

(tęsinys. Reportažų iš ukrainos pradžia „Anykšta“ Nr. 24, 2022-03-26)

Artėjant gegužės 9 dienai, kurią Rusija kasmet iškilmingai švenčia kaip pergalės prieš 
fašistinę Vokietiją dieną, Ukrainoje vis gausėjo gandų, kad Maskva įsakys subombarduoti 
Odesą.

Šis milijoną gyventojų turin-
tis Juodosios jūros miestas yra 
vadinamas kurortiniu Ukrainos 
perlu. Didžiulį Rusijos valdovo 

V.Putino pyktį ir prognozuo-
jamą kerštą Odesa dabar esą 
užsitraukusi todėl, jog miesto 
gynėjai nuskandino Kremliaus 

pasididžiavimu vadintą laivą 
„Moskva“.

Tai buvo pats moderniausias 
Rusijos laivyno Juodojoje jū-

roje laivas, galėjęs siųsti galin-
giausias ir toliausiai skriejan-
čias raketas. Be to, „Maskvoje“ 
buvo  įrengta pati  moderniau-
sia radarų sistema, privalėjusi 
laiku įspėti apie atlekiančias 
ukrainiečių raketas ir užtikrinti 
jų sunaikinimą.

Užuot apsaugojusi kitus Ru-
sijos laivus nuo ukrainiečių 
raketų, „Maskva“ pati nuo jų 
neapsisaugojo ir nuskendo. 
Kremlius įtaria, kad prie tokios 
sėkmingos ukrainiečių operaci-
jos prisidėjo JAV kariškiai, ta-
čiau įrodymų tam neturi.

Gatvėje kalbinti odesiečiai 
neslėpė baimės, kad Maskva 
gali surengti žiaurų kerštą  jų 
miestui. Tačiau beveik visi buvo 
įsitikinę,  jog, netgi jei prasidės 
šturmas, Rusijai Odesos užimti 
nepavyks, kaip kad nepavyko 
užimti Kijevo, Charkovo, Don-
baso regiono.

Tokių tvirtinimų padrąsintas 
atsisakiau plano tą pačią dieną 
grįžti į toli nuo fronto esantį 
Lvovą, o likau savaitei Odesoje. 
Juolab kad šiame kurorte dabar 
nėra jokių turistų,  tad kambarį 
viešbutyje, esančiame pačiame 
miesto centre, galima gauti pa-
rai vos už dvidešimt eurų.

Apsigyvenau nedideliame 
viešbutuke „Apart Hotel Ri-
bas“ Deribasovskaja gatvėje ir 
buvau vienintelis jo gyventojas. 
Minėta gatvė vienu galu remia-
si į uosto krantinę, todėl taikos 
metu turistų yra labai mėgstama, 
panašiai kaip J.Basanavičiaus 
gatvė Palangoje.

Tačiau karo metu visi priėji-
mai prie jūros ir krantinės yra 
užblokuoti, o žmonės yra ragi-
nami be rimto reikalo neiti iš 
namų. Po keletą kartų per die-
ną nuskamba ir bombardavimų 
pavojaus pranešimai bei ragini-
mai skubėti į slėptuves.

Gegužės devintosios išvaka-
rėse pustuštė Deribasovskaja 
gatvė visgi labiau asocijavosi 
su varganu provincijos miestu, 
o ne milijoniniu kurortu. Tai, 
jog viešnagė Odesoje gali būti 
nerami, teko įsitikinti jau antrą 
atvykimo dieną, kai vidurdienį 
staiga ėmė drebėti kambario 
langai ir po akimirkos pasigirdo 
duslus sprogimo aidas.

Kitą dieną, gegužės septin-
tosios popietę, vėl ėmė drebėti 
langai ir vėl pasigirdo sprogi-
mas, tačiau kitoks, ne toks gar-
sus. 

Maksas su sprogimų baimės susargdinta 
Dikse.

Žurnalistė Katerina Pimenova yra įsitiki-
nusi, kad Odesos Rusija neįstengtų užimti 
net per didelį šturmą.

Gerų darbų nesigėdijama
Praėjusį ketvirtadienį slapta demontuotas paminklas so-

vietiniam kariui, stovėjęs Antrojo pasaulinio karo karių 
kapinėse Kurkliuose. Anykščių rajono vicemeras, social-
demokratas, iš Kurklių seniūnijos kilęs Dainius Žiogelis 
„Anykštai“ sakė, kad tai jis siekė, jog apie paminklo nukė-
limą būtų kuo mažiau paskleista informacijos.

Pašnekovų klausėme, ką jie mano apie paminklo nukėli-
mo įslaptinimą.

Valdžia abejoja 
savo teisumu

Saulius NEFAS, MRU dės-
tytojas, mokslų daktaras, pir-
masis Anykščių rajono meras, 
Tėvynės sąjungos - Lietuvos 
krikščionių demokratų parti-
jos narys: 

„Jaučiu savo kaltę, kad tas 
paminklas iki šiol stovėjo. Kai 
buvau meru, nebuvau pakanka-
mai ryžtingas.

Slaptumas yra parodymas, 
kad abejojama, jog daromas 
geras darbas: 

„Gal mes čia kažką bloga da-
rome?“  Rodome silpnumą ver-
tybiniuose dalykuose. Slapsto-
mės patys nuo savo šešėlių, bet 
šešėliai vis tiek išlenda.

Ir kas tokio būtų įvykę, jeigu 
kažkas būtų atėjęs protestuoti 
prieš paminklo griovimą, ne-
šinas raudona vėliava? Gal ir 
gerai, kad kažkas būtų atėjęs, 
pasirodęs, už ką jis iš tiesų yra.

Kaip būtų atrodę, jeigu Vil-
niuje Lenino paminklą būtu-
me nukėlę slaptai? Tiesa buvo 
mūsų pusėje ir visiems tai buvo 
aišku. 

Kita vertus, „Anykštai“ nuo 
to, kad valdžia slėpė Kurklių 
paminklo griovimą, - tik geriau. 
Būtumėt parašę, kad nugriovė 
paminklą, ir viskas, o dabar dis-
kutuojame apie viešumą. Aps-
kritai ką jūs darytumėte, jeigu 
jie nieko neslėptų? 

Man regis, kad mūsų karta jau 
yra kitokio lygmens, praėjome 

tam tikrus etapus ir mąstome 
jau kitaip, norime daugiau. Ta-
čiau ateina nauji žmonės, kita 
karta, ir jie vėl viską pradeda iš 
pradžių. Ir čia ne tik rajonų pro-
blema. Pateiksiu pavyzdį -  kai 
Aurelijus Veryga buvo Sveika-
tos apsaugos ministru, parašiau 
jam elektroninį laišką, atsaky-
mo nesulaukiau. Kai į valdžią 
atėjo mūsiškiai, vėl parašiau 
laišką, bet ir vėl atsakymo ne-
sulaukiau. Dėsčiau konkrečius 
pasiūlymus, prie pavardės para-
šiau tą savo „dr.“. Jokio atsaky-
mo. Ir čia mano valdžia, čia ta, 
kurią aš rinkau?..  Kai taip ko-
munikuojama, galima suprasti 
ir „maršistus“, nors ten realiai 
ir nėra su kuo diskutuoti.“   

Iš slaptumo 
nemato pliusų

Antanas BAURA, Seimo 
nario Tomo Tomilino padė-

jėjas, demokratų sąjungos 
„Vardan Lietuvos“ Anykščių 
skyriaus pirmininkas, trijų 
kadencijų Seimo narys:

„Per greitai, per skubiai pa-
daryta. Ką čia įslaptinsi. Buvo 
daiktas - ir daikto nebėra, ir 
slaptumo skraistė išnyksta. Lie-
tuviai apskritai yra labai greiti: 
kažkas pamojuoja botagėliu ir 
iš karto atsiranda labai daug 
sekėjų. Nemanau, kad tas grei-
tumas kam nors davė pliusą. Aš 
nebūčiau slėpęs, dabar visai be 
reikalo pasidarė ažiotažą.“   

Valdžia nenorėjo 
diskusijos

Rimas JASIŪNAS, versli-
ninkas: 

„Skaudžios tos temos. Gal 
norėjo mažiau eskalacijos ir 
norėjo, kad žmonės nesužinotų. 
Sužinos - bus diskusijos, rei-
kės dalyvauti tose diskusijose. 
Kai diskusijose nedalyvauji - 
mažiau atsakomybės už savo 

veiksmus. Aš visada buvau už 
demokratiją ir už kuo platesnes 
diskusijas.  O neapykantą karo 
sukėlėjams aš taip pat didelę 
jaučiu. Visa mano giminė nuo 
karų nukentėjusi.“

Nesupranta 
slėpimo

Lukas PAKELTIS, versli-
ninkas, Anykščių rajono ta-
rybos narys, liberalas: 

„Nesuprantu aš tokios val-
džios pozicijos. Jeigu jau nu-
keliamas paminklas, tai ką čia 
nuslėpsi. Nematau slaptumui 
argumentų. Kaip rajoną val-
dančios koalicijos nariui, man 
tokį koalicijos partnerių elgesį 
sunku suprasti. Slaptumas fi-
nale gali sukelti daugiau spe-
kuliacijų. Paminklo nukėlimas 
buvo geras darbas? Geras. 
Gerų darbų nėra ko slėpti ar jų 
gėdytis. Higieniškai nuvertei, ir 
viskas.“  

-ANYkŠtA
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Matematiką iškeitė į menotyrą Austėja ŠMIGElSkAItĖ

Iš Anykščių kilusi Vilniaus paveikslų galerijos Vaizduo-
jamosios dailės skyriaus vyriausioji dailėtyrininkė Dalia 
Tarandaitė, ištyrusi buvusio Anykščių klebono, monsinjoro 
Alberto Talačkos sukauptą XVII–XX a. dailės kūrinių rin-
kinį ir sudariusi Anykščių sakralinio meno centro ekspozi-
ciją, sako, jog monsinjorą vadintų ne kolekcininku, o meno 
kūrinių globėju.

- Metus Vilniaus universi-
teto Matematikos fakultete 
studijavote matematiką, po 
to, sakyčiau, radikaliai pa-
keitėte kryptį ir pasukote į 
menotyrą. Kodėl taip įvyko?

- Mane, kaip asmenybę, 
visuomet labiau traukė hu-
manitariniai mokslai, bet mo-
kykloje sekėsi viskas. Baigda-
ma mokyklą (Anykščių Jono 
Biliūno vidurinę mokyklą, 
dabar gimnaziją – aut. past.) 
svajojau studijuoti kažką, kas 
būtų susiję su daile, truputė-
lį ruošiausi, lankiau piešimo 
pamokas. Prieš stojamuosius 
į akademiją (Vilniaus Dailės 
Akademiją – aut. past.) vyks-
ta darbų peržiūros. Pamačiu-
si, kokie puikūs kitų darbai, 
pasikišau savo piešinius po 

pažastimi ir padaviau pareiš-
kimą studijuoti matematiką... 
Man gerai sekėsi matematika, 
tačiau studijuodama pradėjau 
jausti, jog tai - ne mano sritis, 
vis kažko trūko. Išspręsdavau 
uždavinį, vieną, kitą, bet kas iš 
to – man trūko gyvenimo pras-
mės. Galbūt nebuvau ir tokia 
didelė matematikė – kai ku-
riems matematika buvo vos ne 
didžiausia poezija, kuri atver-
davo visatą, tačiau man trūko 
prasmės. Studijuodama ma-
tematiką vėl pradėjau ruoštis 
stoti į akademiją, šįkart - tikrai 
į menotyrą. Pirmo kurso egza-
minus išlaikiau ir matematikos 
fakultete – jei būčiau neįstoju-
si į menotyrą, būčiau galėjusi 
toliau studijuoti matematiką. 
Bet buvo, matyt, taip lemta - 

įstojau į akademiją. Iš karto 
supratau, kad esu savo vietoje, 
ir buvau labai laiminga. Tik, 
atėjusi iš tiksliųjų mokslų, 
sutrikau – kiek daug čia lite-
ratūros. Bet nepabūgau, buvo 
labai įdomu studijuoti.

- Kaip Jūs, kaip humani-
tarė, iškeitusi matematikos 
studijas į menotyros, verti-
nate dabartinį humanitaro 
vaidmenį visuomenėje? Ro-
dos, visuomenė tiksliuosius 
mokslus baigusius žmones 
vertina labiau nei humani-
tarus.

- Tikslieji mokslai labiau 
apčiuopiami, o humanitariniai 
– mažiau. Iš tiksliųjų mokslų 
galima gauti daugiau apibrėž-
tos naudos, o humanitariniai 
mokslai kelia mūsų dvasią, jie 
formuoja žmones, bet sukuria 
mažiau materialios naudos. 
Pavyzdžiui, tėvams, kurių vai-
kas renkasi dailininko kelią, 
tikrai nedrąsu – kyla klausimų, 
kaip jų vaikas pragyvens.

- Kokia Jūsų, kaip huma-
nitarės, menotyrininkės, sė-
kmės istorija?

- Baigusi mokslus šiek tiek 
paklaidžiojau – susidomėjau 
Rytais, man labai reikėjo dva-
sinių dalykų. Gavau pakvie-
timą dirbti su Rytų kolekcija 
Kaune (M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje D. Tarandaitė buvo 
Rytų šalių dailės kolekcijos 
tvarkytoja – aut. past.). Šeše-
rius metus dirbau ten, o tada 
persikėliau į Vilnių, kai Lietu-
vos dailės muziejuje atsirado 
darbo vieta Tapybos skyriuje – 
čia ir susiklostė mano sėkmės 
istorija. Aišku, pati pradžia 
buvo labai sunki, ilgai žiūrėjau 
vien tik į Rytus, o čia -  nėriau 
į Vakarų dailę. Bet Vakarų dai-
lės rinkinys – labai įdomus.

- 2008–2009 m. ištyrėte 
buvusio Anykščių klebono 
monsinjoro Alberto Talačkos 
sukauptą XVII–XX a. dai-
lės kūrinių rinkinį, sudarėte 
kuriamo Anykščių sakrali-
nio meno centro ekspoziciją. 
Kas jus traukė prisiliesti prie 

Talačkos kolekcijos? Kuo ji 
svarbi ir ypatinga?

- Esu anykštėnė, taigi, į mane 
buvo kreiptasi dėl monsinjoro 
kolekcijos dovanojimo Anykš-
čiams. Esu laiminga, jog kolek-
ciją pamačiau dar monsinjoro 
namuose, būdama studentė. 
Monsinjoro nelaikyčiau kolek-
cininku - man tas žodis nelabai 
patinka, jis  labiau buvo meno 
mylėtojas, pagarbos menui 
ir sakralinei dailei rodytojas. 
Greičiau jis kūrinius priglaus-
davo nei juos specialiai rinkda-
vo. Jo kolekcija daug kam tapo 
pirmuoju susidūrimu su tikrai 
aukštos klasės vaizduojamąja 
daile. Kolekcija tikrai vertin-
ga, daug kūrinių yra iš Rokiš-
kio dvaro. Rustemo (Anykščių 
sakralinio meno muziejuje 
eksponuojamas ilgamečio Vil-
niaus universiteto Piešimo ir 
tapybos katedros profesoriaus 
Jono Rustemo (Jan Rustem, 
1762–1835) sukurtas nežino-
mo vyro portretas – aut. past.), 
Maratti (XVII a. pabaigos Ro-
mos dailininko Carlo Maratti  
(1625-1713) darbas „Marijos 
įvesdinimas į šventyklą” – aut. 
past.) darbai – vertingi dailės 
kūriniai visos Lietuvos ir gal-
būt net ir platesniu mastu. 

- Ar turite kokį nors ypatin-
gą ryšį su Anykščiais? Dau-
gelis jūsų knygų (,,Anykščių 
Šv. Mato bažnyčia: vadovas" 
(2009 m.), ,,Monsinjoro Al-
berto Talačkos meno kolek-
cija" (2010m.), ,,Sakralinio 
meno puoselėtojas monsinjo-
ras Albertas Talačka" (2011 
m.), ,,Anykščių menas. Dailė 
ir architektūra" (2016 m.), 
,,Anykščiuose – lietuviška-
sis mūsų kalnas „Laimės 
žiburys" (2020 m.), ,,Mon-
sinjoro Alberto Talačkos gi-
mimo šimtmetis: ,,Išmintis 
pasiteisina savo darbais" Mt 
11, 19" (2021 m.)) susijusios 
gimtuoju kraštu. Ar tai liudi-
ja norą atiduoti duoklę gim-
tajam miestui?

- Manau, kad Anykščiai ti-
krai yra išskirtinis miestas. Eg-
zistuoja Anykščių aura - kultū-
rinė, intelektualinė. Žaviuosi 

Anykščiais, čia dirba daugybė 
puikų žmonių, muziejininkų, 
kuriems rūpi miesto kultūra. 
Anykščių projektų pati neorga-
nizuoju, dažniau būnu pakvie-
čiama prie jų prisidėti, nors tai 
nėra pareiga, bet norisi kažkuo 
prisidėti. 

- Dažnai sakoma, kad se-
nasis Lietuvos menas – men-
kavertis, palyginti su Italijos, 
Nyderlandų ir kitų šalių kū-
riniais. Ką Jūs manote apie 
tokius teiginius?

- Be abejo, mūsų dailės is-
torija nėra tokia brandi kaip, 
pavyzdžiui, italų. Tokių sti-
prių dailininkų neturėjome, 
svarbiems užsakymais neretai 
kviesdavomės menininkus iš 
užsienio. Apie XVIII a. Lietu-
voje pradėjo rastis aukštesnio 
lygio dailė, pavyzdžiui, Pran-
ciškaus Smuglevičiaus darbai. 
O kolekcijose buvo įvairių dar-
bų, net ir labai gerų. Kolekci-
jos buvo kaupiamos dvaruose, 
tačiau tarpukario metais daug 
kūrinių iškeliavo iš Lietuvos, 
dėl to labai sunku spręsti, kas 
tose kolekcijose buvo – neaiš-
ku, ar sąrašuose minimi darbai 
apkritai dar vis būtų priskiria-
mi tiems patiems dailininkams. 
Monsinjoro Alberto Talačkos 
kolekcija tikrai yra perliukas, 
papildantis mūsų meno rinki-
nius.

- Kur lankotės, kai grįžta-
te į gimtuosius Anykščius? 
Ar užsukate į menui skirtas 
erdves?

Myliu gamtą. Anykščiuose 
gyvenau prie upės. Paėjėjus 
paupiu, prasidėdavo šilas. 
Grįžus traukia į nuo paauglys-
tės pažįstamas vietas. Mėgs-
tu pasivaikščioti Šventosios 
kairiojo ir dešiniojo krantų 
pėsčiųjų takais. O turėdama 
laiko ir plačiau – viskas čia 
sava, miela, artima. Jei tuo 
metu Anykščiuose veikia įdo-
mi paroda – apsilankau ir joje. 
Džiaugiuosi, kad mieste atsi-
rado net kelios dailei skirtos 
erdvės – Sakralinio meno cen-
tras, Koplyčia, Menų inkuba-
torius.

Menotyrininkė Dalia Tarandaitė Anykščiuose, prie A. Ba-
ranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muzie-
jaus, su mama ir seserimi (2008).

Nuotr. iš asmeninio Dalios tARANDAItĖS archyvo.

Rajono kelių remontui ir priežiūrai skirta per 2 mln. Eur

Viešintų seniūnijos Viešintėlių 
kaimo Šaltinio gatvės (kapita-
liniam remontui bus skirti  205 
tūkst. Eur.

Su privataus kapitalo prisi-
dėjimu numatyta rekonstruoti 
Anykščių miesto Skardžio, Še-
petiškio, Sodų gatves. Šių gatvių 
techniniams darbo projektams 
parengti skirta po 7 tūkst. Eur.

Kurklių seniūnijoje privažiuo-
jamo kelio prie gamybinių pas-
tatų Gražavietės kaime projek-
tavimui ir kapitalinio remonto 
darbams numatyta skirti 60 tūkst. 
Eur.

168 tūkst. Eur, kuriuos savi-
valdybei skyrė Lietuvos automo-
bilių kelių direkcija, suplanuota 
panaudoti Anykščių rajono vieti-
nės reikšmės kelių ir gatvių prie-
žiūrai žiemos laikotarpiu.

Anykščių rajono vietinės reikš-
mės kelių ir gatvių su asfaltbeto-
nio dangos išdaužų užtaisymui, 
taip pat privažiavimo kelio prie 
Dainuvos slėnio, Vairuotojų ga-
tvės atkarpos, Anykščių seniū-
nijos Niūronių kaimo  Muzie-
jaus gatvės dalies asfaltbetonio 
dangos remontui suplanuoti 174 
tūkst. Eur.

Anykščių rajono vietinės 
reikšmės kelių ir gatvių su žvyro 

danga ir grunto kelių priežiūrai 
numatyta  281 tūkst.900 Eur.

Iš Kelių priežiūros ir plėtros 
programos lėšų 22 tūkst. Eur bus 
skirti kelio ženklų priežiūrai, 8 
tūkst. Eur - kelių, gatvių, auto-
mobilių stovėjimo aikštelių hori-
zontaliajam ženklinimui.

53 tūkst. Eur numatyta pa-
naudoti Anykščių miesto Gėlių 
gatvės šaligatvių paprastajam 
remontui.

Anykščių rajono vietinės reikš-
mės kelių ir gatvių inventorizaci-
jai numatyti 20 tūkst. Eur, labo-
ratoriniams kokybės bandymams 
ir tyrimams– 15 tūkst. Eur.

Anykščių rajono tarybai pa-
teiktame sprendimo projekte 
nurodoma, kad iš savivaldybės 
biudžeto vietinės reikšmės kelių 
priežiūrai reikės 230 tūkst. Eur, 
o privatus kapitalas prie kelių re-
monto prisidės 39 tūkst. 450 Eur.
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Siekia, kad kitos šalys 
suprastų pagalbos 
Ukrainai svarbą

„Kijeve mes buvome dvi 
dienas, maždaug dar tiek pat 
laiko važiavome iki vietos. 
Kelionė įmanoma tik trauki-
niu, o iki traukinio irgi labai 
ilgas kelias per Lenkiją. Lėk-
tuvu, paskui – autobusu. Tai 
buvo ilga ir pavojinga kelionė, 
nes kaip tik šiomis dienomis 
gan intensyviai bombarduoja-
ma geležinkelio infrastruktū-
ra. Kai važiavome, teko girdė-
ti ir sirenas. Baimės, žinoma, 
buvo, bet labiausiai, prieš iš-
važiuojant, jaučiau melancho-
liją, nes nežinai, grįši ar ne“, – 
apie kelionės pradžią pasakojo 
T. Tomilinas. 

Paklaustas, koks buvo ke-
lionės į Kijevą tikslas, Seimo 
narys sakė: „Lietuva yra sukū-
rusi parlamentarų grupę, ten ji 
važiuoja nuolat. Parlamentarai 
atvyksta iš įvairių šalių. O mes 
esame šių kelionių organizato-
riai, užsieniečiams padedame 
daugiau suprasti apie padėtį 
Ukrainoje. Aš bendravau su Ai-
rijos, Austrijos, Kanados, Ita-
lijos, Lenkijos parlamentarais. 
Kai kuriuos tikrai reikia įtikinė-
ti, kad Ukrainai padėti būtina. 

Mes buvome susitikę su vi-
sais įmanomais aukščiausiais 
Ukrainos pareigūnais ir iš jų 
gavome labai konkrečius pra-
šymus, ką reikia perduoti ki-
toms sostinėms, ypač toms, 
kurios abejoja dėl pagalbos 
Ukrainai. Toks daugmaž pa-
grindinis kelionės tikslas“, – 
sakė politikas ir pridūrė, kad 
šiuo metu yra apie 200 politi-
kų iš įvairių šalių, o reikia, kad 
būtų daugiau: „Aš pats savais 
kontaktais, per „žaliųjų liniją“ 
bandysiu šį ratą plėsti. Ypač 
svarbūs yra Austrijos, Vokie-
tijos sprendimai. Kitą savaitę 
vėl bus vizitas, važiuos kiti po-
litikai. Lietuviai yra lyderiai, 
mūsų parlamentarų grupė ti-
kriausiai didžiausia Europoje. 
Tai – nevyriausybinis forma-
tas, mes nepriimame sprendi-
mų ten nusiųsti ginklų, amuni-
cijos, bet mes bandom pakeisti 
ir užpildyti įvairiausių politikų 
žinių spragas. Paskui tas Vy-
riausybes galima „pastumti“. 
Aš savo akimis mačiau, kaip 
Italijos nuomonė pasikeitė: 
parlamentarai ėmė skambinti 
saviems ir aiškinti, kad reikia 
skubiai vykti į Kijevą“. 

Ukraina kuo greičiau 
nori tapti ES nare

T. Tomilinas pritarė teigi-
niui, kad galbūt toliau nuo 

Ukrainos esančioms šalims 
yra sunku suprasti, kas šiuo 
metu vyksta visai šalia mūsų. 
Tačiau nelabai aktyviai jų pa-
galbiai jis turi ir kitokį paaiš-
kinimą.

„Taip, tokioms šalims kaip 
Italija, yra sunku suvokti, kas 
vyksta, jie tik dabar pradeda 
jausti tai, ką mes jaučiame, 
bet jiems patiems su mumis 
tai yra tekę patirti ne kartą. 
Jie daug kartų yra mūsų prašę 
padėti Afrikai, Vidurio Azi-
jai, būti tolerantiškesniems 
su imigrantais, kartu padaryti 
sprendimus dėl migracijos. 
Jie yra tiek prašę Rytų Euro-
pos pagalbos, o mes tik dabar 
pajutom, ką reiškia prašyti ir 
apeliuoti į problemas, kurios 
yra toli, – kalbėjo politikas, 
– kitas dalykas, kad pas mus 
dešinieji yra labiau susitelkę, 
o Vakarų Europą daugiausia 
valdo kairieji. Tad jie gyvena 
visai kitam kontekste. Ukrai-
nos premjerei paklausus, ko-
kių galim duoti patarimų, kaip 
įkalbėti tas šalis, sakiau, kad 
jūs turit suprasti, kad Rytų 
Europoje praktiškai nėra kai-
rės – ji silpna, susiskaldžiusi, 
neturinti tapatybės, užsienio 
politikoje neturinti ryškių ly-
derių. O Vakaruose dešinieji 
yra silpni ir jie neturi draugų 
Rytų Europoje. Todėl ir vyksta 
nesusikalbėjimas“.

T. Tomilinas sakė, kad ukrai-
niečiai perduoda ir kitą labai 
aiškią žinutę Europos Sąjun-
gos narėms: jie nori, kad jau 
birželio mėnesį Ukraina būtų 
priimta, kaip šalis kandidatė, į 
Europos Sąjungą. 

„Čia yra esminis prašymas. 
Ginklai, sankcijos – Vyriausy-
bės ir taip tai daro. Dabar jie 
prašo suteikti Ukrainai šalies 
kandidatės statusą. Iš principo 
labai svarbu, ką galvoja Vokie-
tija, Austrija, Italija. Mes irgi 
galvojome, kad tai antraeilis 
klausimas, bet jie tai pabrėžė. 
Ir tai pabrėžė ne tik politikai“, 
– teigė LR Seimo narys.

Išgyventi padėjo baltas 
chalatas

T. Tomilinas lankėsi ne tik 
Kijeve – jis, drauge su kitų 
šalių politikais, buvo nuvykęs 
ir į buvusias rusų kariuomenės 
okupuotas Kijevo priemiesčių 
teritorijas. 

„Vieną dieną mes skyrėme 
lankymuisi Bučoje, Borodian-
koje, Gostomelyje, kur vyko 
tie siaubingi dalykai. Ten, 
žinoma, nebėra lavonų, bet 
yra viskas, ką matome per ži-
niasklaidą:  subombardavimų 
pėdsakai, griuvėsiai, masinės 
kapavietės. Visa tai matėm. 
Bučoje labiausiai įstrigo pa-

sakojimai žmonių, kurie tuo 
metu, kai rusai puolė, buvo 
ten. 

Kalbėjome su seniūnijos 
darbuotoju. Aš jo paklausiau, 
ar jis pats žinojo, kas deda-
si Bučoje. Jis papasakojo, 
kad tuo metu slėpėsi rūsiuose 
priešais seniūniją, ligoninėje, 
ir kai atėjo rusai, jis su kitais 
darbuotojais apsirengė baltus 
chalatus ir taip, apsimesda-
mi gydytojais, išgyveno. Jie 
okupacijoje buvo apie dvi sa-
vaites. Man pačiam jis rodė 
videoįrašą, kaip atrodė Buča 
puolimo metu. Tai košmaras, 
absoliučiai nesuvokiama. 

Šiuo metu ten statomas me-
morialas žuvusiems. Masinė-
je kapavietėje žmonės buvo 
laidojami kelias dienas, kai 
buvo leista. Pirmoji mūsų de-
legacija dar matė ir tuos žmo-
nių kūnus… Borodiankoje, 
kuri yra panašaus dydžio kaip 
Anykščiai, kitos istorijos. Di-
džiausias siaubas ten buvo 
bombardavimai, kai lėktuvais 
mėtė bombas ant gyvenamųjų 
namų…“ – apie ilgam atmintin 
įstrigusius vaizdus pasakojo T. 
Tomilinas.

Girdėjo sirenas

Seimo narys taip pat patvir-
tino, kad į šiuos rusų okupantų 
sugriautus miestus po truputį 
grįžta jų gyventojai. 

„Taip, žmonės į tas vietas 
grįžta. Borodiankoje šiuo metu 
yra apie 1,5 tūkst. žmonių, Bu-
čoje – apie 3 ar 4 tūkst. Tie, 
kurių namai sugriauti, nebe-
grįžta. Borodiankos centre vi-
siškai sugriauti daugiabučiai, 
tai, žinoma, nebėra kur grįž-
ti. O Bučos miestas sugriau-
tas „gabalais“ – yra naujų, ką 
tik pastatytų, sveikų išlikusių 
daugiabučių, o šalia – visiš-
kai sugriauti, sudegę prekybos 
centrai, namai. Todėl ten gy-
venti galima“, – pasakojo T. 
Tomilinas ir prisipažino, kad 
labiausiai įstrigo Bučoje maty-
tas vaizdas, kaip ukrainiečiai, 
visą pasaulį apskriejus nuo-
traukoms su nužudytais dvi-
ratininkais, toliau po sugriautą 
miestą važinėja… dviračiais.

„Mes važiavome tokia ka-
rine mašina, su karine paly-
da. Saugumas didelis, mums 
ten niekur neleido vaikščioti 
– nei Kijeve, nei kitur. Mane 
labiausiai žmogiškai paveikė, 
net sakyčiau, šokiravo, kad 
žmonės po Bučą važinėja dvi-
račiais. Aš tikrai ten dviračiu 
nevažiuočiau! Buča yra toks 
kurortinis miestukas, ir žmo-
nės, matyt, taip įpratę. Po tų 
siaubingų vaizdų, nuotraukų, 
šis vaizdas tikrai sukrečiantis. 

Bučos gyventojai, žinoma, 

nesitikėjo tokio siaubingo 
žiaurumo. Man sakė, kad kaž-
kuriuo metu ten rusai padarė 
„Safarį“…“, –  vaizdus Ukrai-
noje prisiminė T. Tomilinas.  

Politikas pasakė, kad per 
trumpą vizitą Ukrainoje teko 
ir sirenas girdėti, ir net išgąs-
dinusį gaisrą matyti: „Sirena 
kelis kartus buvo pažadinusi. 
Pro langą Kijeve mačiau dū-
mus, bet sprogimo negirdėjau. 
Išsigandęs tikrai buvau. Bet, 
pasirodo, tai buvo kažkoks 
gaisras. Slėptuvėje pabūti ne-
teko, bet pastebėjau, kad jie 
ir patys taip nereaguoja, kaip 
anksčiau. Sirenos dieną kaukia 
dažnai, tai net nežinau, nuo ko 
priklauso, kada jiems svarbu 
slėptis, kada ne“. 

Ukraina – kontinento 
ateities idėjų kalvė

Politikas T. Tomilinas savo 
įspūdžiais po vizito į karo nio-
kojamą Ukrainą pasidalijo ir 
su „facebook“ bičiuliais. 

Po kelionės į Kijevą atėjo 
paprasta mintis. Tai, ko nepa-
darė Makronas, gali padaryti 
Zelenskis. Antrą kadenciją lai-
mėjęs Prancūzijos Prezidentas 
vis deklaruodavo ambicijas 
sustiprinti Europos kontinen-
to saugumą, tačiau jam prastai 
sekėsi. 

Skirtingai nuo pokario metų, 
kada gimė Europos Sąjunga, 
šiuolaikinėms Makrono inici-
atyvoms trūko patrauklių idė-
jų, kitų šalių pasitikėjimo, ide-
alistinio konteksto. Šiandien 
Ukraina ne tik gina laisvo pa-
saulio idealus, tiesiogine pras-
me saugo mus nuo Rusijos, 
bet ir generuoja idėjas, kaip 
gali atrodyti Europa po karo. 
Šiandien jau akivaizdu, kad 
Europos saugumas neįmano-
mas be Ukrainos dalyvavimo 
sprendimų priėmime. Ukrai-
nos idėjos pasauliui: nauji, net 
aukštesni nei NATO, greito 
reagavimo ginklų pagalbos 
standartai į bet kokią agresiją 
prieš demokratines  valstybes; 
sankcijų koordinavimas sie-
kiant laiku stabdyti bet kokio 
diktatoriaus galių didėjimą; 
Ukrainos atstatymo modelis, 
kai šalys imasi atsakomybės 
už konkrečius Ukrainos regi-
onus; tarptautinis tribunolas 
karo nusikaltėliams; susitari-
mas dėl Rusijos valstybinių 
aktyvų konfiskavimo ir perda-
vimo agresijos aukoms.

Ukraina dabar yra kontinen-
to ateities idėjų kalvė. Europai 
reikia Ukrainos net labiau nei 
Ukrainai Europos. Esu tikras, 
kad ji gali pasiūlyti ir klimato 
kaitos, ir skurdo, ir demokra-
tijos deficito, ir daugelio kitų 
„senųjų“ problemų sprendimo 

idėjų. Ši šalis demonstruoja 
susitelkimo, kūrybiškumo, 
darbšumo ir organizuotumo 
stebuklus.

Noriu padėkoti Žygimantui 
Pavilioniui ir U4U iniciato-
riams už lyderystę šia tema ir 
kvietimą apsilankyti kariau-
jančiame Kijeve. Kartu su 
Seimo kolegomis Aureljumi 
Veryga, Mariumi Matjošai-
čiu ir Žygiu išsivežam aiškią 
misiją – įtikinėti skeptiškų 
ES šalių parlamentarus, kad 
birželį Ukraina taptų ES ša-
limi kandidate. Ukrainai rei-
kia trijų dalykų: dar daugiau 
geresnių ginklų, kategoriško 
ir žaibiško embargo rusų re-
sursų eksportui bei ES šalies 
kandidatės statuso. Aukščiausi 
šalies pareigūnai, su kuriais 
buvome susitikę, – Aukščiau-
sios Rados pirmininkas, prem-
jero pavaduotoja, ministrai ir 
Prezidento administracijos at-
stovas, - pasakė labai aiškiai, 
kad šie tikslai yra strateginiai, 
beveik lygiaverčiai. Tačiau 
Europoje netrūksta skeptikų, 
kurių įtikinimui liko kelios sa-
vaitės. Tai ir politinės partijos, 
ir konkrečios šalys. Po kelių 
savaičių Rygoje vyks Europos 
žaliųjų partijų susitikimas, kur 
kalbėsiu apie tai.

Turbūt nėra geresnio būdo 
paveikti skeptiko iš, pvz., toli-
mos Portugalijos, kaip fiziškai 
jam parodyti Ukrainos karo 
žaizdas. Pirmą vizito dieną 
kartu su Unites for Ukraine 
(U4U grupė) parlamentarais 
iš 7 šalių buvome Bučoje, 
Gostomelyje ir Borodiankoje. 
Man įstrigo Bučos miestelio 
administracijos darbuotojo liu-
dijimas: „Kai atėjo rusai, mes 
likome mieste. Administraci-
jos pastate nebuvo slėptuvės, 
todėl mes nuėjome į priešais 
administraciją esantį ligoninės 
pastatą. Ten buvo šiokia tokia 
slėptuvė rūsyje. Kai atsirado 
rusai ligoninėje, mes visi pa-
sitikome juos su baltais chala-
tais ir prisistatėme gydytojais. 
Tokiu būdu gyvenome kelias 
savaites mieste kaip „gydyto-
jai“. Paskui savi mus evakua-
vo į Kijevą. Bučoje liko keli 
administracijos darbuotojai, 
slėpėsi, mes susiskambinda-
vome, ir jie pasakojo, kaip at-
rodo Jablonskaja gatvė, tikras 
pragaras žemėje, nuklotas nu-
žudytų žmonių kūnais...“ 

Šiai dienai Ukrainos teisė-
sauga registravo apie 10 000 
karo nusikaltimų, šių nusikal-
timų aukomis yra 220 vaikų, 
dar apie 300 sužeista. Vien 
Kijevo srityje per okupaciją 
nukankinta ir vėliau nužudy-
ta per 1500 žmonių. Ukrainai 
reikia Europos kvietimo: Eu-
ropai reikia Ukrainos.

Politiką sukrėtė dviratininkai Bučos gatvėse
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„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

„Tele2“ pasiūlymas senjorams – pratęsus sutartį 
dabar, už planą nereikės mokėti net 4 mėn.
Mobiliojo ryšio operatorius „Tele2“ vasarai paruošė išskirtinį pasiūlymą 

senjorams. Visi pensinio amžiaus asmenys, pratęsę savo plano sutartį gegu-
žės 2-26 dienomis, net keturis mėnesius galės mėgautis nemokamomis ryšio 
paslaugomis – planas jiems nieko nekainuos. 

Pasinaudoti šiuo pasiūlymu ir pratęsti sutartį galima:

• „MANO TELE2“ savitarnos pasiūlymų skiltyje;
• Paskambinus nemokamu numeriu 117;
• Atvykus į artimiausią „Tele2“ saloną. 

Pasiūlymas galioja senjorams, turintiems pensijos gavėjo pažymėjimą ir sudarius terminuotą 
24 mėn. sutartį. Daugiau informacijos galima rasti: www.tele2.lt 

užsak. Nr. 442

AVINAS. Tikėtina, pajusite, 
kad santykiai darbe ir asmeni-
niame gyvenime nėra visiškai 
geri. Galbūt teks skubiai grą-
žinti skolą ar investuoti. Regis, 
vienatvė teiks didžiausią at-
gaivą, tad kelias dienas derėtų 
mažiau bendrauti.  

JAUTIS. Jus ves iš kantry-
bės kontaktai su abejingais 
pareigūnais, biurokratais. Per 
didelę reikšmę galite suteikti 
nereikšmingai permainai.  

DVYNIAI. Dalykiniai rū-
pesčiai reikalaus nemažai 
dėmesio, teks atsiskaityti už 
atliktus darbus. Pasistenkite 
apdairiai tvarkyti dokumentus. 
Saugokitės sportinių traumų. 
Netikėtumų gali pateikti tie, 
kuriais pasitikėjote. 

VĖŽYS. Labiau sekite aktu-
alią informaciją, nes jos nepa-
stebėjimas ar nepaisymas gali 
atnešti nuostolių. Regis, teks 
imtis tarpininkavimo, derėtis. 
Jūsų požiūris gali būti labai in-
tuityvus, gilus, tačiau ką nors 

įrodyti kitiems bus nelengva. 
LIŪTAS. Gali suaktyvėti 

jūsų konkurentai, priešai. Jums 
gali prireikti finansinės ar kito-
kios paramos. Imkitės iniciaty-
vos, pajudinkite skolininkus ar 
galimus rėmėjus. 

MERGELĖ. Tikriausiai 
padaugės su darbu susijusių 
problemų. Galbūt gausite laiš-
ką ar pranešimą apie numato-
mą vizitą, pokalbį. Sulauksite 
daug dėmesio iš kitų žmonių. 
Nepakenktų rimčiau įsigilinti į 
tikruosius aplinkinių motyvus. 
Saugokitės traumų, avarijų. 

SVARSTYKLĖS. Galite 
išgirsti patarimų, kaip išplėsti 
savo veiklą, praturtėti. Labai 
išrankiai vertinsite savo ir ap-
linkinių išvaizdą, darbo koky-
bę. Subtiliau reikškite mintis, 
būkite taktiški, neregzkite in-
trigų.  

SKORPIONAS. Bus nema-
žai sumaišties. Geras metas ne-
bent kūrybiniams bandymams, 
meilei ir šou verslui. Turbūt 
gausite pakvietimą į pobūvį, 
pasimatymą. Kažkuo jus gali 

nustebinti vaikai ar mylimas 
žmogus, gerbėjas.

ŠAULYS. Jei nepuoselėjate 
nerealių troškimų, šiuo perio-
du turėtų pavykti sumanymas, 
susijęs su nuoma, nuosavybe, 
praktiniais šeiminiais reika-
lais.  

OŽIARAGIS. Teks aiškintis 
piniginius reikalus, derėtis, tar-
tis dėl nuomos, kreditų, vers-
lo sutarčių. Pasistenkite būti 
racionalūs, taupūs. Tikėtina 
konfidenciali arba nekonkreti 
informacija, kuria sėkmingai 
pasinaudosite. 

VANDENIS. Atrodysite ne-
rimastingi, ištroškę meilės, 
pinigų bei nuotykių. Galite 
pasielgti kažkaip neatsakingai, 
siekdami sau naudos, komfor-
to ar malonumo. 

ŽUVYS. Jums rūpės kitiems 
nesuprantami dalykai, keistos 
pramogos, mėginsite suderinti 
sunkiai suderinamus dalykus, 
manipuliuoti. Intuicija padės 
atskirti grūdus nuo pelų. Vis 
dėlto verslo, darbo arba šeimos 
situacija kels galvos skausmą.

Savivaldybei siūloma įsigyti bandą avių ir keletą arklių – 
nereiks šienauti žolės

Kai kuriuose užsienio bei  Lietuvos miestuose nuspręsta nebepjauti žolės – taip juose 
norima sukurti laukinės gamtos erdvių. Pasak specialistų, liovusis pjauti žolę, galima su-
mažinti miestų biudžetą. Netrukdomai augančios pievos palaiko ir bioįvairovę, kuri reika-
linga tam, kad formuotųsi ekosistema. Kaip manote, ar tokiais pavyzdžiais reikėtų vado-
vautis ir Anykščių rajonui? Kuriose vietose siūlytumėte žolės nepjauti? Beje, kaip dažnai 
pjaunate savo namų veją?

Sraigius: „Nešienauti plotai 
miestuose, miesteliuose, prie 
visuomeninės paskirties pastatų, 
paminklų, parkuose ir pan., liu-
dija apie apsileidimą, netvarkin-
gumą. Juk tose pievose, nepjau-
tose žolėse ir visokios piktžolės 
auga, ir erkės gyvena, o vėjas 
piktžolių sėklas išnešioja, plati-
na. Aš už tai, kad visur žolė būtų 
tvarkingai, reguliariai šienauja-
ma. O tuos, kas veisia piktžoly-
nus, reikėtų įspėti ir bausti.“

Svedasu Jadze: „Ašej mysli-

ju, kad žolę rajkia butinai pjaut  
tynai, kur vaikšta patys gyvinta-
jai, atvažiuoja ekskursijas. Kas 
mėnasį pa karta tai rajktu nušie-
naut. Jejgu nepjausi, tai bus kaip 
džiungles. Ašej prie sava namų 
žaliu veju šienauju kiekvienu 
vasaru kas dvi tris savaites, už-
tat gražu, švaru, jakiu pikžolynų 
nera. A kažkokia ekosistema tai 
negi buna pažeista, jajgi žolu 
nupjauni.Pas tvarkingu gaspa-
doriu kiemi turi but tvarkinga ir 
švaru, jakiu žalių.“

Grynas anykštėnas: „Yra 
natūralus būdas neleisti žalie-
siems plotams pavirsti šabakš-
tynu, tai nuganyti gyvuliukais. 
Tam labai tinka avių ar arklių 
ganiava. Šie gyvuliai nugrau-
žia žolę ir ganydamiesi papildo 
bioįvairovę, o užaugintos vil-
nos ar arklių karčių ašutai pa-
naudojami kaip natūrali žaliava 
ūkyje ir pramonėje.Taigi vieto-
je vienos amfibijos savivaldybė 
galėtų įgyti 50 avių ir kelis ar-
klius miesto žaliesiems plotams 

nuganyti. Iš arklių išmatų dar 
puikios trąšos gautų dėl gėlynų 
ir krapų daržo, kuris suplanuo-
tas ant užtvankos tilto prie me-
dinių menininko gultų.“

Senjorė skaitytoja: „Keista 
diskusija. Kad nereikia pjauti 
žolės, laikyti žaliuosius plotus, 
formuoti bioįvairovę ir pan. - 
tai tik tinginių postringavimai. 
Kas liks iš gražių aikštelių, par-
kų, skverų, jei ten nešienausi 
žolės? Tai suvešės augalija kaip 
kokioje tundroje ar džiunglėse. 
Ar bus malonu brautis pro to-
kius brūzgynus, šabakštynus, 
kai norėsi pasivaikščioti, šunis 
pavedžioti, pasiekti kokį nors 

lankytiną objektą? Per mėnesį 
kitą vaizdas gal ir nebus labai 
baisus, o kas bus po pusme-
čio, metų? Jei norime darkyti 
Anykščių vaizdą, tai palikime 
žaliuosius plotus ramybėje ir 
auginkime šabakštynus.“

Urvinis: „Manyčiau, kad 
nereikia pjauti žolės, valyti 
gatvių ir šaligatvių, renovuoti 
ir remontuoti pastatų. Žmo-
nėms nereikėtų kirptis, skus-
tis ir praustis. Nereikėtų pirkti 
drabužių, buitinės technikos ir 
kitokių patogumų. Tada bus at-
statyta ekosistema ir pirmykštė 
bendruomenė“
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Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Projektų vadovė Monika Leonavičienė, mob. (8-686) 33036.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas 2200 egz.     Užs. Nr. 4093
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 

parduoda

įvairūs

Teleloto. Žaidimas nr. 1361  Žaidimo data: 2022-05-08 Skaičiai: 75 31 55 30 38 53 
32 43 58 74 60 13 5 39 54 47 66 21 42 25 62 3 69 17 59 28 57 9 11 70 44 2 29 35 41 14 
51 33 61 49 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 12 65 7 40 4 15 45 36 56 6 (visa lentelė) 
Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 23097.00€ 1 Už-
braukus įstrižaines 27.00€ 331 Užbraukus eilutę 3.00€ 8348 Užbraukus keturis kampus 
3.00€ 8391 Papildomi prizai Bilietas Prizas 019*483 Pakvietimas į TV studiją 012*611 
Pakvietimas į TV studiją 007*180 Pakvietimas į TV studiją 0071292 Pretendentas į butą 
Palangoje 0167066 Pretendentas į butą Palangoje 0138674 Pretendentas į butą Palangoje 
0092450 Pretendentas į butą Palangoje 0228241 Pretendentas į butą Palangoje 0256360 
Volkswagen T-Cross

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3438/0001:256), esančio Levaniškių 
k., Traupio sen., Anykščių r. sav., savininkę, kad UAB ,,Anykščių  matininkas“ ma-
tininkas Julijonas Jurkėnas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1760, atliko že-
mės sklypo (kadastrinis Nr. 3438/0001:147), esančio Levaniškių k., Traupio sen., 
Anykščių r. sav., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos prašo-
me kreiptis į įmonę UAB ,,Anykščių matininkas“ adresu J.Biliūno g. 4-8, Anykščiai 
el.p. julijonas.jurkenas@anmat.lt arba telefonu (8-615) 52931.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

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

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

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

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.

Kuras

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

Tel. (8-684) 81890.

Kita

Sausą šieną, šienainį, šiau-
dus ritiniais, ne mažiau 38 vie-
netų. Atveža. 

Tel. (8-698 ) 78024.

Kanas.
Tel. (8-629) 91203.

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

Brangiai Lietuvoje miškus: 
jaunuolynus, savaime užau-
gusius, malkinius ir brandžius. 
Žemę apaugusią medžiais. 

Tel. (8-625) 44123.

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

Tel. (8-656) 77315.

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

Tel. (8-608) 44340.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
GEGUŽĖS 12 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime paukštyno vakcinuo-
tais, sparčiai augančiais ROSS-
308 vienadieniais ir paaugintais 
mėsiniais broileriais, vienadienėmis 
vištytėmis (Olandiškos). Nuo 2 iki 8 
mėn.įvairių spalvų vištaitėmis ir kiau-
šinius dedančiomis vištomis (kaina 
nuo 5.50 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais. Spec. lesa-
lai. Užsakymai tel. (8-632) 40215.

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

JAUnoS VIŠTAITĖS!
Gegužės 12 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime Kaišiadorių rajono paukš-
tyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudo-
mis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodo-
mis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitė-
mis ir jau pradėjusiomis kiaušinius dėti 
vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime 
gaidžiukų (tel. 8-616 50414). 

Viešintose 10.25, Didžiuliškėse 10.35, 
Padvarninkuose 10.40, Andrioniškyje 
10.45, Kuniškiuose 11.00, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. tur-
gaus) 11.15, N. Elmininkuose 11.25, 
Elmininkuose 11.30, Čekonyse 11.35, 
Kalveliuose 11.40, Debeikiuose 11.45, 
Aknystose 11.55, Varkujuose 12.00, 
Svėdasuose (prie turgelio) 12.10, 
Daujočiuose 12.20, Auleliuose 12.30, 
Mačionyse 14.00, Gečionyse 14.10, 
Rubikiuose 14.15, Burbiškyje 14.25, 
Katlėriuose 14.35, Pašiliuose 14.40, 
Skiemonyse 14.50, Staškuniškyje 15.15, 
Kurkliuose 15.25, Šlavėnuose 15.35, 
Ažuožeriuose 15.50, Kavarske 16.00, 
Janušavoje 16.10, Pienionyse 16.15, 
Repšėnuose 16.20, Traupyje 16.30, 
Laukagaliuose 16.35, Troškūnuose 
16.45, Vašokėnuose 16.55, Surdegyje 
17.05, Levaniškiuose 17.30.

Nuoma

Išnuomoja pusę gyvenamojo 
namo Janydžiuose.

Tel. (8-614) 37869, skambinti 
po 19 val.

Dovanoja

Medžio pjuvenas (patiems iš-
sivežti).

Tel. (8-686) 04353.

Paslaugos

Kaminų, krosnių, sienelių 
valymas, remontas. Statybos 
remonto darbai. Vyksta į kai-
mus. 

Tel. (8-689) 11228. 

Dengia įvairius stogus, dažo 
namus ir stogus, lydo bitumine 
danga, skardina vėjalentes, 
kraigus, kaminus 

Tel. (8-658) 37897.

Šiltina fasadus, atlieka fa-
sadų apdailą. Tinkuoja, deda 
dekoratyvinį tinką, skardina. 
Šiltina pamatus. Įrengia nuo-
grindą. 

Tel. (8-676) 52289.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame, žemės sklypo kadastro Nr.3440/0002:134, esančio Aniūnų k. 

Skiemonių sen. Anykščių r. sav., savininko V.G. paveldėtojus, kad UAB „Geodezima“ 
matininkas Aidas Gaspariūnas, kvalifikacijos pažymėjimas 2M-M-1635, š. m. gegu-
žės 17 d. 11.30 val. vykdys žemės sklypo Nr.3440/0002pr.525, esančio Aniūnų k. 
Skiemonių sen. Anykščių r. sav., ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB „Geodezima“, adresu 
Biržų g. 2 Pasvalys, el.paštu geodezima@gmail.com, tel. (8-647) 32445. 

Informuojame gretimų žemės sklypų (kad.Nr.3428/0005:0558, kad.Nr.3428/0005:0561 ir 
kad.Nr.3428/0005:0552) esančių Anykščių r.sav., Kavarsko sen., Veselavos k., savininkes G.Ž. 
ir A.K. ar jų įgaliotus asmenis, kad UAB „Narma” matininkas A.Kavaliauskas (kval.paž.Nr.2M-
M-1510) 2022-05-27 d. 9:00 – 9:45 val. vykdys gretimo žemės sklypo kad.Nr.3428/0005:0225 
esančio Anykščių r.sav., Kavarsko sen., Veselavos k.5 ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsa-
mesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Narma” adresu Ūkininkų g.10a, Marijampolėje, 
el.paštu: uabnarma@gmail.com arba telefonu (8-620) 40955. 

Informuojame gretimų žemės sklypų (kad.Nr.3428/0005:0412, kad.Nr.3428/0005:0078 ir 
kad.Nr.3428/0005:0079) esančių Anykščių r.sav., Kavarsko sen., Vigadkos vs., savininkus J.B.; 
V.B; A.A.; M.R.; ir S.S. ar jų įgaliotus asmenis, kad UAB „Narma” matininkas A.Kavaliauskas 
(kval.paž.Nr.2M-M-1510) 2022-05-27 d. 11:00 – 11:45 val. vykdys gretimo žemės sklypo kad.
Nr.3428/0005:0413 esančio Anykščių r.sav., Kavarsko sen., Vigadkos vs.,  ribų ženklinimo 
darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Narma” adresu Ūkininkų 
g.10a, Marijampolėje, el.paštu: uabnarma@gmail.com arba telefonu (8-620) 40955.

Butą, sodybą, namą, miš-
ką, žemės ūkio ir jų ben-
drų savininkų visas dalis. 
Sutvarko paveldėjimus.

Tel. (8-609) 92144.

Nori pigesnio buto, namo 
ar sodybos. Gali būti su sko-
lomis, areštuotas, įkeistas. 
Dokumentus susitvarkys.

Tel. (8-608) 33078.

Automobiliai

UAB „Deviro“ - automobi-
lius, visureigius, mikroau-
tobusus. Išrašo utilizacijos 
pažymas, išsiveža patys.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

Nuolat brangiai - kar-
ves, bulius, telyčias, avis. 
Veršelius auginti iki 2 mėn. 
Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža.

Tel. (8-656) 40439.

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

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

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

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.
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(Atkelta iš 3 psl.)

anekdotas

oras

+3

+15

mėnulis
Gegužės 10 - 13 d. d. - 
priešpilnis.

Mamertas, Skirgaudas, 
Miglė, Pilypas.

Achilas, Vaidutis, Vilgailė, 
Nerėjas, Nerys, Nerijus.

Tautmilas, Alvydė, Milda.

Antoninas, Putinas, Sangailė, 
Viktorina.

šiandien

gegužės 11 d.

vardadieniai

gegužės 12 d. 

gegužės 13 d. 

Suvalkietis skambina pareikšti 
užuojautos į laikraštį. Operatorė:

– Sakykite tekstą.
Suvalkietis:
– Mirė Jadzė.
Operatorė:
– Galite sakyti daugiau. 5 žo-

džiai nemokami.
Suvalkietis:
– Mirė Jadzė, parduodu „Opel 

Ascona”.

***
- Mamyte, dabar tavo rankinė-

je labai daug vietos!
- Kodėl?
- Visus kvepalus supyliau į vie-

ną buteliuką.

***
- Kas ten?
- Jums atėjo šaukimas...
- Tai kad aš jau savo atitarna-

vau!
- Nieko tokio, dabar dar ir at-

sėdėsit...

***
Jei vaikas laiku neatpratinamas 

meluoti – didelė tikimybė, kad iš 
jo išaugs politikas.

***
- Visada, kai pamatau kvailą 

veidą, mane suima juokas...
- O tai kaip tu skutiesi?

***
Jauna moteris važiuoja tram-

vajumi su savo šuneliu ir švelniai 
glosto jam ausį. Greta sėdintis 
vyras pradeda ją kalbinti:

- Mielai pasikeisčiau vietomis 
su jūsų keturkoju...

- Netikiu. Vežu jį pas veterina-
rą kastruoti.

Išėjęs į viešbučio kiemą, ku-
ris jungiasi į uždarą keleto ap-
linkinių kiemų erdvę, iš kaimy-
nų sužinojau, kas atsitiko.

Paaiškėjo, jog Ukrainos prieš-
lėktuvinė gynyba ką tik numušė 
į miestą paleistą raketą, kuri nu-
krito kažkur netoli mūsų, uosto 
krantinėje. Vakar atlėkusios ra-
ketos esą nepavykę  numušti ir 
ji sprogo nenaudojamame mo-
komajame aerodrome, esančia-
me apie 15 km už miesto.

Langai vakar esą drebėję ne 
nuo sprogimo, o nuo praskridu-
sios raketos ūžesio. Du kaimy-
nai matė, kaip raketa skrido, ir 
tvirtino,  jog ji lėkė labai žemai, 
vos 20-30 metrų virš stogų tam, 
kad ukrainiečiams būtų sunkiau  
ją numušti.

Sekmadienį, gegužės aštun-
tosios rytą, kai viešbučio kieme  
dariau mankštą, prie manęs pri-
ėjo persigandusi kaimynė Sve-
tlana Kovalčuk. Moteris ėmė 
klausti patarimo, ar jai pasilik-
ti gegužės devintąją mieste, ar 
geriau vykti į kaimą.

S.Kovalčuk papasakojo, jog 
turi sūnų, gyvenantį su savo 
šeima kaime, įsikūrusiame už 
dvidešimties kilometrų, ir šis 
ją maldaująs prieš gegužės de-

vintąją atvykti. S.Kovalčuk no-
rėtų važiuoti, tačiau nesiryžta 
palikti  vieno savo vyro, kuris 
pareiškė netikintis, kad Putinas 
gali griauti tokį svarbų Rusijos 
istorijai miestą, ir kategoriškai 
atsisakė vykti iš namų. 

S.Kovalčuk savo nerimą grin-
dė tuo, jog kitoje gatvės pusėje 
stovi prokuratūra, o kiek toliau 
-  merija. Tai pastatai, kuriuos 
Rusijos raketos keliuose mies-
tuose susprogdino visų pirma.  
Pritariau šios moters nuomo-
nei, kad tokia kaimynystė po-
tencialiai yra pavojinga, tačiau 
padrąsinau primindamas, kad į 
Odesos centrą kol kas nebuvo 
atsiųsta nė viena raketa.

Pakartojau dieną anksčiau 
sutiktos vietos žurnalistės Ka-
terinos Pimenovos žodžius. 
K.Pimenova įdėmiai stebi karo 
eigą ir yra įsitikinusi, kad Ode-
sos Rusija neužims dėl kelių 
priežasčių. 

Visų pirma todėl, jog Ukrai-
nos kariuomenė labai sėkmin-
gai ginasi, o Rusija nesugebėjo 
užimti nei Kijevo, nei Donbaso, 
ir net pasienyje esančio Char-
kovo. Odesos iš jūros pusės 
Rusija esą neįstengtų užimti, 
nes miestas yra labai gerai pa-
siruošęs gynybai - užminavęs 
visą pakrantę, turi gerą prieš-

lėktuvinę gynybą ir sėkmingai 
skandina Rusijos laivus.

Sausuma norint Odesą užim-
ti, visų pirma reikia užimti Mi-
kolajevo miestą, o to Rusija 
neįstengia padaryti jau daugiau 
kaip du mėnesius. Pulti masko-
liai dar gali iš apsišaukėliškos 
Padniestrės respublikos Molda-
vijoje, tačiau ten Rusijos karių 
esą yra visai nedaug.

Mano nuotykiai su Rusijos 
raketomis visgi prasitęsė ir 
sekmadienį, visiškai to nepa-
geidaujant. Tą dieną nuspren-
džiau nuvežti gėlių prie namo, 
kuriame prieš dvi savaites nuo 
maskolių raketos žuvo aštuoni 
žmonės. 

Tai sugalvojau, pamatęs tele-
vizijoje reportažą, jog ant suo-
liuko, stovinčio priešais namą, 
gyventojai neša gėles bei žais-
lus, skirtus pagerbti kartu su 
mama ir močiute žuvusią trijų 
mėnesių Kirą.

Odesos centre įsėdęs į au-
tobusą Nr148, nepagalvojau, 
kad išvyka į tolimą mikrorajo-
ną taps labai nemaloniu karo 
padėties išbandymu. Einant 
link minėto namo, staiga tiesiai 
virš galvos pasigirdo du garsūs 
sprogimai, ir aš kartu su šalia 
ėjusia moteriške paniškai pasi-
leidome bėgti.

Moteriškė nubėgo į vieną 
pusę, o aš -  į kitą, tikėdamasis 
patekti į gretimo namo laiptinę. 
Pribėgęs prie to namo, pama-
čiau kiek tolėliau ranka mo-
juojantį jaunuolį, kuris kvietė 
skuosti į požeminį garažą.

Į garažą buvo subėgę kelias-
dešimt gyventojų, ir, širdžiai 
pašėlusiai tebesidaužant, ėmiau 
šalia manęs su šunimi stovin-
čio vaikino klausinėti, kas čia 
nutiko. Vaikinas prisistatė esąs 
vardu Maksimas ir pareiškė, 
jog Ukrainos priešlėktuvinės 
oro pajėgos virš jų namo nu-
mušė dvi raketas, tačiau kitos 
trys raketos už keleto kilometrų 
sprogo (vėliau paaiškėjo, jog 
raketos sugriovė  privatų namą 
ir nedidelį tuščią viešbutį).

„Mūsų namas kažkoks pra-
keiktas: prieš dvi savaites rake-
ta pataikė į ketvirtos laiptinės 
butus ir užmušė aštuonis žmo-
nes, o šiandien pro mus raketos 
vėl lėkė ir vėl galėjo nuklysti 
bei atnešti mirtį“, - nervinosi 
Maksimas. Vaikinas kartu ne-
rimavo ir dėl savo aštuonerių 
metų kalaitės Diksės, kuri esą 
niekaip neatsigaunanti po lem-
tingo sprogimo jų name.

Diksė esą tada taip persi-
gandusi, jog po to visą savaitę 
slėpėsi po lova ir nenorėjo eiti 
laukan. Maksimas sielojosi, 
jog  Diksei, dabar lauke naują 
sukrėtimą išgyvenusiai, nepasi-
darytų dar blogiau, o kalbėda-
mas jis kalaitę nuolat glostė bei 
ramino.

Po keliolikos minučių, pra-
nešus oro pavojaus atšaukimą, 
Maksimas kalaitę paėmė į ran-
kas ir nusinešė namo, nes ši ne-
norėjo niekur eiti iš garažo. 

Pagalvojau, jog šunys, kaip 
ir žmonės, į tokius sukrėtimus 
reaguoja labai individualiai. 
Gatvėje keletas kiemsargiukų 
šalia požeminio garažo links-
mai lakstė, o Diksei gyveni-
mas apkarto, ir neaišku, ar 
kada nors bebus nerūpestingai 
džiugus. 

(Bus daugiau)

Odesoje - nerimas dėl spėjamo 
Kremliaus keršto

Centrinė Deribasovskaja gatvė gegužės 9 išvakarėse iš-
tuštėjo.

Namas, į kurį pataikiusi raketa užmušė aštuonis žmones.
Autoriaus nuotr.

Suoliukas, ant kurio odesiečių vaikai neša gėlės ir žaislus 
žuvusiai trijų mėnesių mergytei Kirai.


