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Ekspedicijos po karališkąjį Palatavį

Liepos 6-ąją, Mindaugo karūnavimo dieną, vyks „Žygis 
Mindaugo keliu“, kuris prasidės Troškūnų geležinkelio sto-
tyje, o baigsis ant Palatavio piliakalnio. Žygį organizuoja 
VšĮ „Laiko skrynia“, kuriai vadovauja mecenatas, Anykš-
čių garbės ambasadorius Ukrainoje Virginijus Strolia. Tai 
projekto „Latavos kultūrinis kelias“ dalis.

Lauks puota

Aštuoniolikos kilometrų „Žy-
gis Mindaugo keliu“ prasidės 
Troškūnų geležinkelio stotyje, 
tęsis Latavos kultūros keliu 
link Palatavio piliakalnio, kur 
ir baigsis. 

„Labai džiugu, kad Troškūnų 
K. Inčiūros gimnazijos moki-
niai, kuriuos paruoš mokytoja 
Meilė Giraitienė, taps jaunai-
siais gidais, – pasakojo V. Stro-
lia. – Gidai žygeivių lauks tri-
jose stotelėse. Pirmoji – šalia 
geležinkelio stoties, ten,  kur 

yra Mykolo Karkos gimtinė. 
M. Karka yra žymi asmenybė, 
vargonininkas, kompozitorius, 
Panevėžio muzikinio teatro įkū-
rėjas. Ten, Karkų gimtinėje, yra 
išlikęs tų laikų sodybos šulinys. 
Latavėnai – antroji stotelė, čia 
kitas gidas kalbės apie Latavė-
nus ir vyskupą Paulių Antaną 
Baltakį, jo gimtinę. Trečiasis 
jaunasis gidas Kiaušagalio kai-
me pasakos apie savanorius 
šaulius, kurie žuvo gindami 
Troškūnus.“ 

Ekspedicija, skirta pažinti Mindaugo laikų augalus, Lie-
pos 6-osios „Žygis Mindaugo keliu“ – tai projekto „La-
tavos kultūrinis kelias“, kurį organizuoja V. Strolios ir jo 
žmonos Rūtos įkurta VšĮ „Laiko skrynia“, dalis. 

Savivaldybė imsis butų įrengimo Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Birželio 30-ąją posėdžia-
vusi Anykščių rajono taryba 
28 sprendimus priėmė per 
valandą. Diskusijos kilo tik 
dėl sprendimų korekcijų pa-
teikimo terminų ir formos 
bei dėl įvardijimo aiškumo.  

Taryba nusprendė skelbti 
Anykščių baseino patalpų, 
kuriose iki šiol veikė kavinė 
„Pirmas daigas“, nuomos 
aukcioną, savo žinion perė-
mė Naujuosiuose Elminin-
kuose esantį triaukštį buvusį 
administracinį pastatą, didi-
no UAB„Anykščių šiluma“ 
įstatinį kapitalą ir kt..

Šis apleistas Naujųjų Elmininkų pastatas artimiausiais metais turėtų būti prikeltas naujam 
gyvenimui.

Profesorius 
Liudas Mažylis 
rado sąsajų su 
Anykščiais

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Tęsiamos 
dingusio vyro 
paieškos

Romualdas KUBAITIS, 
ūkininkas, rajono ūkininkų 
sąjungos vadovas: 

„Iki šiol augalai auga fantas-
tiškai...“

Ar palankūs šie metai ūkininkams?Darbą pradės 
nauja 
savivaldybės 
skyriaus vedėja

Pasitraukė. Iš Valstybi-
nės vaiko teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnybos Utenos 
apskrities skyriaus Anykščių 
padalinio vyriausiosios speci-
alistės pareigų pasitraukė Asta 
Palaimienė. Šį darbą ji dirbo 
18 metų. Iš pareigų pasitraukus 
A.Palaimienei, Valstybinės vai-
ko teisių apsaugos ir įvaikinimo 
tarnybos Anykščių padalinyje 
liko trys darbuotojai. Naujasis 
vyriausiasis specialistas bus at-
rinktas po konkurso.

Pasas. Migracijos departa-
mentas nuo liepos 4 d. visoje 
Lietuvoje pageidaujantiems 
gauti pasą laikinai sustabdys 
aptarnavimą gyva eile. Gyven-
tojai bus aptarnaujami pagal 
išankstinę rezervaciją MIGRIS 
elektroninėje sistemoje. As-
mens tapatybės kortelės bus 
išduodamos įprasta tvarka: tiek 
aptarnavimas gyva eile bet ku-
riame Migracijos departamento 
teritoriniame padalinyje, tiek iš 
anksto rezervavus apsilankymo 
laiką ir vietą.

Laiptai. Bus remontuojami 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracinio pastato laiptai. 
Numatyta įrengti naują laiptų 
aikštelę, laiptų pakopas, turė-
klus, bus įrengtas vertikalus be-
toninis keltuvo pagrindas ir kt.. 
Būsimą rangovą savivaldybės 
Statybos skyriaus specialistai 
perspėjo, kad laiptų remontas  
neturi daryti poveikio Ladigos 
gatvės 1 pastate veikiančių įs-
taigų veiklai.

Šienapjūtė. Šventosios upės 
vaga Anykščiuose bus šienau-
jama ir šiais metais. Anykščių 
rajono savivaldybė  birželio 8 
dieną paskelbė Šventosios upės 
vagos mieste tvarkymo darbų 
viešąjį pirkimą.
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Skirtas finansavimas sveikatos projektams
Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė, kaip ir kasmet, paskirstė fi-
nansavimą sveikatos projektams. Iš viso projektams buvo 
skirta 28816 eurų, finansuota 16 projektų. Daugiausia lėšų 
skirta Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos ben-
druomenės projektui „Aš noriu, galiu ir turiu būti sveikas“.

Anykščių rajono savivaldybė 
finansavo rajono ugdymo ir kitų 
įstaigų pateiktus sveikatos pro-
jektus. 

Anykščių Antano Baranausko 
vidurinės mokyklos bendruo-
menės projektas „Aš noriu, ga-
liu ir turiu būti sveikas“ gavo 
didžiausia sumą – 2900 eurų. 
Anykščių vaikų lopšelis-darže-
lis „Spindulėlis“ gavo 2670 eurų 
finansavimą projektui „Grynas 
oras – vaikų psichinės ir fizinės 
sveikatos šaltinis“. Troškūnų 
Kazio Inčiūros gimnazijos pro-
jektui „Sveikai ir aktyviai“ skir-

ta 1350 Eur, o Anykščių vaikų 
lopšelis-darželis „Eglutė“ para-
šė projektą „Sportas kiekvieną 
dieną“, kuriam skirta 1220 eurų. 
Anykščių vaikų lopšelio-darže-
lio „Žiogelis“ projektui „Dar-
želinukai – mažieji olimpiečiai“ 
skirtas 2610 eurų finansavimas.

Anykščių Trečiojo amžiaus 
universitetas projektui „Spor-
tuok, judėk ir neliūdėk“ skirta 
2650 eurų suma, Anykščių so-
cialinės globos namų projektui 
„Globos namų gyventojų psichi-
kos sveikatos stiprinimas“ gautas 
1530 Eur finansavimas. Finan-

savimas skirtas ir VšĮ „Stebėk 
teises“ projektui „Psichikos svei-
katos stiprinimas, savižudybių 
ir smurto prevencija Anykščių 
rajone“ (1200 Eur) bei Anykščių 
rajono diabetikų klubo „Ateitis“ 
projektui „Gera cukrinio diabeto 
kontrolė – komplikacijų preven-
cija“ (1600 Eur). 

Anykščių moterų užimtumo 
ir informacijos centro sveika-
tos projektas „Aktyvūs senjorai 
– sveiki senjorai kūnu ir sie-
la“ gavo 2600 eurų, asociacija 
„Troškūnų bendruomenė“ pa-
rašė projektą „Vaikų ir jaunimo 
sveikatinimo ir meno terapijos 
renginių ciklas „Sveik kurda-
mas“, kuriam skirta 1950 eurų 
suma.

1100 eurų buvo skirta „Gelbė-
kit vaikus“ Raguvėlės vaikų die-

nos centro projektui „Sveikatos 
taku“, 1950 eurų suma finansuo-
tas Anykščių švietimo pagalbos 
tarnybos projektas „Dailės tera-
pija psichikos sveikatos stipri-
nimui“. Tokia pat suma – 1950 
eurų – skirta ir Atlantų slėnio, 
MB projektui „Vyresnio am-
žiaus anykštėnų sveikatos geri-
nimo mėnuo“.

Mažiausią finansavimą – 750 
eurų – gavo VšĮ Anykščių rajo-
no psichikos sveikatos centras 
projektui „Vaikų emocinių ir so-
cialinių gebėjimų ugdymas psi-
chologinių konsultacijų metu“. 
Kiek daugiau – 786 eurai – ati-
teko Anykščių rajono savivaldy-
bės visuomenės sveikatos biuro 
projektui „Sveikos ir saugios 
aplinkos kūrimas – narkotinių 
medžiagų aplinkoje tyrimas“. 

Dronas. Į Lietuvą atgaben-
tas Ukrainai skirtas „Bayraktar“ 
nepilotuojamas kovinis orlaivis. 
Mindaugo karūnavimo dieną 
Šiaulių aviacijos bazėje vyks 
oficialus orlaivio pristatymas. 
Krašto apsaugos ministerija už 
žmonių suaukotas lėšas pirko 
ginkluotę orlaiviui „Bayraktar“ 
TB2, jį Lietuvai nemokamai per-
davė Turkijos įmonė „Baykar“. 
Bepiločius gaminanti Turkijos 
įmonė orlaivį nusprendė perduo-
ti po to, kai Lietuvos gyventojai 
surinko 5,9 mln. eurų šiam lėktu-
vui įsigyti ir perduoti su Rusijos 
invazija kovojančiai Ukrainai. 
Atsiradus galimybei lėšas panau-
doti kitur, orlaivio apginklavimui 
buvo skirti 1,5 mln. eurų, o likusi 
suaukota suma paramos rinkėjos 
„Laisvės TV“ sprendimu bus 
skirta Ukrainai paremti. 

Santuoka. Sutuoktinių bendru 
sutarimu ir neturint nepilname-
čių vaikų santuoką nuo kitų metų 
bus galima nutraukti pas notarą. 
Pakeitimai įsigalios nuo 2023 
metų sausio 1 dienos. 

STT. Nuo 2015 metų Panevė-
žiui vadovaujantis Rytis Myko-
las Račkauskas jau po metų pate-
ko į Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) akiratį – 2016 metais šio 
politiko atžvilgiu buvo atlikti kri-
minalinės žvalgybos veiksmai, 
rodo tarnybos teismui pateikti 
duomenys. Mero ir jo padėjėjos 
bylą nagrinėjančiam Apeliaci-
niam teismui STT pateikė kelias 
pažymas apie išslaptintus žval-
gybos duomenis, kai kuriuos 
žvalgybos duomenis STT atsisa-
kė išslaptinti. Būtent 2016 metais 
turėtą informaciją apie Panevė-
žio vadovą STT teigė neturinti 
galimybės pilnai išslaptinti. Už 
piktnaudžiavimą nuteisti meras 
R. M. Račkauskas ir jo patarėja 
Gintarė Maskoliūnienė apskundė 
jiems paskelbtą Šiaulių apygar-
dos teismo nuosprendį.

Donorystė. Seimo narės Agnė 
Širinskienė ir Asta Kubilienė re-
gistravo pataisas, kad gaunant 
arba keičiant asmens dokumen-
tus žmonėms būtų pasiūloma 
pasirašyti sutikimą dėl organų 
donorystės. Pagal pataisas, kie-
kvienam asmeniui jo asmens 
tapatybės kortelės, paso ir vai-
ruotojo pažymėjimo išdavimo 
ir keitimo metu būtų sudaroma 
galimybė išreikšti sutikimą, kad 
jo audiniai, organai po jo mirties 
būtų atiduoti transplantacijai, bei 
gauti donoro kortelę. Jei žmogus 
nebūtų išreiškęs savo valios dėl 
donorystės, reikėtų artimųjų suti-
kimo. Įstatyme liktų galioti nuos-
tata, kad be mirusiojo artimųjų 
sutikimo mirusio asmens audi-
nius, organus paimti ir panaudoti 
transplantacijai draudžiama. 

-BNS

Smurtas I. Liepos 2 dieną 15 
val. 21 min. Debeikių sen. ne-
blaivus (nustatytas 3.54 prom. 
girtumas) vyras (g. 1985 m.) 
smurtavo neblaivios (nustaty-
tas 4.96 prom. girtumas) mo-
ters (g. 1994 m.) atžvilgiu. 

Smurtas II. Liepos 2 dieną 
apie 22 val. 40 min. Anykš-
čiuose, Vairuotojų g., neblai-
vus (nustatytas 3.95 prom. 
girtumas) vyras (g. 1989 m.) 
smurtavo moters (g. 1962 m.) 
atžvilgiu. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į Panevėžio aps. 
VPK areštinę. Pradėtas ikiteis-

minis tyrimas.
Vagystė. Liepos 2 dieną 

apie 08 val. Skiemonių sen., 
Kriokšlio k., vyras (g. 1952 
m.) pastebėjo, kad iš jam pri-
klausančios guminės valties 
„Weihai 320“ pavogtas ben-
zininis variklis „YAMAHA 
F4AMH“. Padaryta apie 600 

eurų turtinė žala. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Mirtis. Liepos 2dieną 10 val. 
7 min. Anykščiuose, Kalno g., 
rastas vyro (g. 1948 m.) kūnas 
be akivaizdžių išorinių smurto 
žymių. Pradedamas ikiteismi-
nis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti. 

Tęsiamos dingusio vyro paieškos Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Tęsiasi Antrųjų Kurklių kaimo gyventojo Mindaugo Vėtos 
paieškos. 1943 m. gimęs vyras iš namų išėjo birželio 23-iąją.

Jau beveik dvi savaites jo 
ieško artimieji, kaimynai, poli-
cijos pareigūnai, ugniagesiai - 
gelbėtojai. Anykščių rajono po-
licijos komisariato vyriausiasis 
tyrėjas Rimvydas Versinskas 
„Anykštai“ sakė, jog kurkliečio 
bus ieškoma iki tol, kol jis bus 
surastas arba kol bus minčių, 
kokias vietas dar galima pati-
krinti. 

Antrųjų Kurklių apylinkes 
žvalgė ir policijos dronai. Pa-

sak R.Versinsko, atviros vietos, 
pasitelkus dronus, ištirtos nuo-
sekliai ir atidžiai.  

Dingęs M.Vėta yra apie 160 
cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, 
žilais plaukais, be dantų. Buvo 
apsirengęs žaliomis kareiviško-
mis kelnėmis, dėvėjo tokios pat 
spalvos kepurę su snapeliu ir 
žalios/mėlynos spalvos sportinį 
džemperį „Adidas“, buvo ap-
siavęs juodos spalvos „Crocs“ 
tipo avalyne.

Darbą pradės nauja 
savivaldybės skyriaus vedėja

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Liepos 7 dieną Anykščių rajono savivaldybės administra-
cijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja 
pradės dirbti Kristina Jakubauskaitė Veršelienė. 

Ji šias pareigas užėmė konkurso būdu- konkursas vyko 
gegužės pradžioje, jame dalyvavo du pretendentai.

S. Jakubauskaitė Veršelienė 
yra anykštėnė, ji kurį laiką va-
dovavo Panevėžio Stasio Eidri-
gevičiaus menų centrui. Ji taip 
pat yra dirbusi kitose Panevėžio 
ir Utenos kultūros įstaigose, taip 
pat ir Anykščių A.Baranausko ir 
A.Vienuolio Žukausko memori-
aliniame muziejuje. 

Anykštėnams naujoji savival-
dybės administracijos Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos sky-
riaus vedėja K. Jakubauskai-
tė Veršelienė gerai pažįstama. 

Anykščiams 2016 m. ji drauge 
su tuometine Anykščių rajono 
Kultūros tarybos pirmininko pa-
vaduotoja Jurgita Bugailiškiene 
yra rengusi rajono kultūros stra-
tegijos kryptis ir jas pristačiusi 
Anykščių rajono Tarybai. 

Priminsime, jog pernai gruo-
džio mėnesį iš pareigų atleista 
buvusi Anykščių rajono savival-
dybės administracijos Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos  sky-
riaus vedėja Audronė Pajarskie-
nė kreipėsi į Regionų apygardos 

administracinio teismo Panevėžio 
rūmus.  A. Pajarskienė į teismą 
kreipėsi dėl mobingo buvusioje 
darbovietėje, dėl Anykščių mero 
Sigučio Obelevičiaus neveikimo 
(nes nebuvo sudaryta komisija 
jos skundo tyrimui) ir prašė žalos 
atlyginimo. 

Ieškinio dalis teismo dėl mo-
bingo darbe buvo atmesta, o 
skundo dalį dėl Anykščių rajono 
mero neveikimo ir dėl žalos atly-
ginimo teismas nagrinės.

Pastaruoju metu Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriui laikinai 
vadovauja vyriausioji specialistė 
Inga Eidrigevičienė. Nuolatinio 
vedėjo šis skyrius neturėjo septy-
nis mėnesius.

Anykščių savivaldybės 
administracijos Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos 
skyriaus vedėja Kristina 
Jakubauskaitė Veršelienė 
yra kilusi iš Anykščių. 
Nuotr. iš Panevėžio apskrities 

viešosios bibliotekos svetainės
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Ar palankūs šie metai ūkininkams?

Savivaldybė imsis butų įrengimo

Siūlė nepamiršti Troškūnų 
ir Kavarsko miestų

Anykščių rajono taryba prita-
rė sprendimui „Dėl gyventojų 
iniciatyvų, skirtų gyvenamajai 
aplinkai gerinti, projektų idėjų 
atrankos  ir finansavimo tvar-
kos aprašo patvirtinimo“.  Šio 
sprendimo esmė ta, jog gy-
ventojai turės galimybę siūlyti 
idėjas, kaip gerinti viešąsias 
erdves, o šios idėjos galės būti 
įgyvendintos rajono biudžeto 
lėšomis. Projektas yra pilotinis, 
t.y. bandomasis, jis bus įgy-
vendinamas Anykščių mieste. 
Projektą pristačiusi Anykščių 
rajono mero patarėja Dona-
ta Sabaliauskaitė po posėdžio 
„Anykštai“ paaiškino, jog idė-
jos siūlytojas turės susirasti 
20 jį palaikančių anykštėnų, 
o po to šią idėją suderinti su 
savivaldybės administracijos 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriumi. Iš rajono biudžeto šio 
projekto įgyvendinimui 2022-
2024 metais ketinama skirti 30 
tūkst. eurų.

Prieš posėdį sprendimo 
projektas buvo gerokai kore-
guotas ir  dėl to opozicijos at-
stovai, pagal Kęstučio Tubio 
visuomeninio komiteto sąrašą 
išrinkti Audronius Gališanka 
ir K.Tubis, išsakė priekaištus 
projekto rengėjams.  „Kai yra 

labai daug pakeitimų,  spren-
dimą reiktų atidėti kitam  tary-
bos posėdžiui./.../. Nesolidžiai 
elgiamės - jeigu daug pakei-
timų yra, susipažįstame, išna-
grinėjame  ir atidedame kitam 
posėdžiui“, - kalbėjo K.Tubis. 
Jam meras Sigutis Obelevičius 
aiškino, kad dauguma pakei-
timų yra korektūros ar stiliaus 
taisymai, todėl sprendimo priė-
mimo neverta atidėti. „Iš tiesų, 
noriu pasakyti, kad Anykščių 
rajone yra trys miestai. Kodėl 
nepasirinkus Troškūnų, nepasi-
rinkus Kavarsko -  miesto, kur 
mažesnė teritorija. Kita vertus, 
tie patys Svėdasai  didesni už 
Troškūnų ar Kavarsko mies-
tus. Nesuprantu, kodėl pilotinį 
projektą darome didžiausia-
me subjekte“, - diskusiją tęsė 
K.Tubis.  

Jaunimo klubui skyrė 
didesnes patalpas

Anykščių jaunimo klubui ra-
jono taryba nusprendė suteikti 
papildomas patalpas Anykščių 
bibliotekoje. Šiuo metu Anykš-
čių jaunimo klubas naudojasi 
48,25 kv.m bibliotekos patal-
pomis.    

„Asociacija Anykščių jauni-
mo klubas teikia paraišką atvi-
ram Anykščių jaunimo centrui 
steigti. Jaunimo reikalų agen-
tūros (iki 2022 m. kovo 31 d. 
Jaunimo reikalų departamentas 

prie Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos)  keliami patal-
pų reikalavimai atvirųjų jauni-
mo centrų steigimui – centras 
turi turėti mažiausiai dvi patal-
pas darbui su jaunimu, ne ma-
žiau kaip vieną atskirą patalpą 
administraciniam darbui, kurio-
je vyksta veiklos jaunimui, ats-
kirą įėjimą, sanitarines patalpas 
(tualetus). Siūlome suteikti pa-
pildomai dvi atskiras patalpas, 
kurių bendras plotas – 39,18 kv. 
m“, - rašoma Anykščių rajono 
tarybos sprendime. 

Buvusią Naujųjų Elmininkų 
kontorą pavers daugiabučiu

Savivaldybės žinion iš Turto 
banko bus perimtas trijų aukštų 
beveik 2 tūkst. kv. metrų ploto 
pastatas Naujuosiuose Elminin-
kuose su 94 arų žemės plotu.  

Rajono tarybos sprendime 
nurodoma, kad savivaldybė ke-
tina teikti paraišką europiniam 
finansavimui ir rekonstruoti 
pastatą,  pritaikant jį kaip so-
cialinius būstus asmenims su 
negalia bei gausioms šeimoms. 
Būtų sutvarkytas pastatas, esan-
tis šalia pagrindinio kelio Nau-
jųjų Elmininkų gyvenvietėje. “

Pagal priemonę, kuriai pa-
raišką ketina teikti savivaldybė, 
socialiniai būstai gali būti skirti 
šeimoms, kuriose yra neįgalių 
asmenų, bei jaunoms šeimoms. 
Anykščių rajone šiuos kriterijus 

atitinka 10 šeimų, kuriose yra 
35 asmenys. O socialinio būsto 
Anykščių rajone iš viso laukia 
53 šeimos.

Projektą pristačiusi Viešųjų 
pirkimų ir turto skyriaus vedėja 
Vilma Vilkickaitė po posėdžio 
„Anykštai“sakė, kad projekto 
vertė turėtų būti apie 1 mln. 
eurų, o paramos intensyvumas - 
85 proc.. Įgyvendinant projektą 
į butus būtų pertvarkyta tik ma-
žiau nei pusė pastato, apie 800 
kv. m.

Rekonstruos Svėdasų 
katilinę

UAB „Anykščių šiluma“ re-
konstruos anglimis kūrenamą 
Svėdasų katilinę, pertvarkant ją 
į medžio skiedromis kūrenamą 
katilinę. Beveik 50 tūkst. eurų 
Svėdasų katilinės rekonstruk-
cijai skirta iš Anykščių rajono 
biudžeto. Net ir pačios savival-
dybės valdomoms bendrovėms 
iš rajono biudžeto lėšų skirti 
paprastuoju būdu negalima, 
tad, prisidedant prie Svėdasų 
katilinės rekonstrukcijos, eita 
aplinkiniu, bet įprastu keliu -  
beveik 50 tūkst. eurų padidintas 
UAB „Anykščių šiluma“ įstati-
nis kapitalas.  

Išnuomos baseino patalpas

Taryba priėmė sprendimą iš-
nuomoti kelias nedidelio ploto 
patalpas, esančias Anykščių ba-
seine. Vienose jų iki tol veikė 
rajono tarybos narės Gabrielės 
Griauzdaitės Patumsienės val-

doma kavinė „Pirmasis dai-
gas“. 

Pagal pirminį sprendimo 
projektą buvo siūloma nustaty-
ti 2 eurų už kv. m per mėnesį 
nuomos kainą. Tačiau taryba 
pradinę nuomos kainą sumaži-
no iki 1 euro. Siūlymą mažinti 
pradinę nuomos kainą pateikė 
rajono tarybos Socialinių reika-
lų komitetas. Beje, kainos ma-
žinimui balsavimu nepritarė ir 
dalis rajono tarybos daugumoje 
esančių konservatorių. 

Iki tol nuomininkai už 1 kv. 
m mokėjo 1 eurą 66 centus. 

Rūpinosi žiūrovais

Po to, kai savivaldybės admi-
nistracijos Viešųjų pirkimų ir 
turto skyriaus vedėja Vilma 
Vilkickaitė pristatė savo spren-
dimų projektus, A.Gališanka po 
balsavimo sakė, kad tik jos pa-
teiktą informaciją suprato ir tie, 
kurie stebėjo tarybos posėdžio 
transiliaciją internetu. „Klau-
simas merui ateičiai - ko verta 
tiesioginė transliacija, jeigu tie, 
kurie žiūri, sužino tik spren-
dimų pavadinimus?“ - klausė 
A.Gališanka. „Jūs siūlote skai-
tyti visus sprendimus?“ - ta-
rybos nariui klausimą uždavė 
meras.  

„Praktika buvo bent jau tokia, 
kaip kad V.Vilkickaitė dabar 
pristatė, o dabar -  tik pavadini-
mas, ir balsuojame, o tie, kurie 
žiūri, - tikrai nesupranta“, - rū-
pinimąsi posėdžio stebėtojais 
demonstravo opozicijos atsto-
vas A.Gališanka.  

Šaltas ir ilgas pavasaris, vėliau – užklupusios liūtys, sti-
prus vėjas, kruša bei karščiai Lietuvos ūkininkams pridarė 
nemaža žalos. Klausiame Anykščių rajono ūkininkų - kokie 
šie metai jiems: ar derlius nesupuvo, ar labai nepalankios 
šiųmetinės oro sąlygos?

Metai palankūs

Tomas BARAVYKAS, ūki-
ninkas, auginantis javus:

„ūkiams tokie metai palan-
kūs – užtenka ir drėgmės, ir 
šilumos. Kažkuriuo metu, kai 
reikėjo javų priežiūros darbus 
atlikti, lietus šiek tiek trukdė, 
bet tai – laikini nesklandumai. 
Orai greitai pasitaisė, dabar vis-
kas gerai, problemų nėra.“

Gali būti visaip

Romualdas KUBAITIS, 
ūkininkas, rajono ūkininkų 
sąjungos vadovas: 

„Tie patys metai būna ir pa-
lankūs, ir nepalankūs. Dabar 
kažką pasakyti sudėtinga, ka-
dangi ir nuo Dievulio daug kas 
priklauso – užtenka vienos die-
nos, ir rapsų nebebus. 

Taip pat neaišku, kaip bus su 
tarptautine padėtimi, kainomis. 

Šiuo momentu viskas yra taip iš-
siderinę, kad galiu pasakyti: nesu 
orakulas, galintis prognozuoti, 
kaip bus. Gali būti gerai, gali būti 
negerai – kalbu ne apie gamti-
nes, o apie ekonomines sąlygas. 
Gamtinės sąlygos gali būti labai 
geros, o jei kaina bus tragiška, 
galutinis rezultatas bus blogas.

Iki šiol augalai auga fantas-
tiškai, turim saikingai drėgną 
žemę, šilta – tikra lietuviška 
vasara, kokia būdavo senais 
gerais laikais. Tereikia tų kelių 
dalykų – kad įsivyrautų ramybė 
galvose, ekonomikoje, tuomet 
gyvensim gerai ir toliau.“

Uogos nesupuvo

Danguolė LINGIENĖ, 

braškių ūkio savininkė:
„Labai sunku pasakyti atsa-

kymą – metai labai nekokie dėl 
visokių kenkėjų, bet mus kol 
kas šios didžiosios bėdos aplen-
kia. Uogos užaugo labai tvirtos, 
didelės, gražios, nesusimaigiu-
sios. Buvo tik nedidelis tarpelis 
daugiau apsemtas, tad merginos 
uogas išsiskynė sau. 

Kadangi uogos tvirtos, ski-
nant jas galima dėti tiesiog į 
kibirus, joms niekas neatsitinka 
– tai irgi didelis pliusas.

Iš tiesų, net keista, kad lietus 
joms nepakenkė – vis išeidavau 
į lauką pažiūrėti, ar uogos ne-
pūna. Vienu metu buvo taip šla-
pia, kad nuo ankstyvųjų braškių 
veislės „Alegro“ uogų kekių, jas 
pakėlus, bėgo vanduo. Bet jos 
nesupuvo! Užaugo saldžiausios 
uogos. Tokia vasara žymiai ge-
resnė nei užpernykštė sausra. 

Šiuo metu braškėms ne per 
sausa, drėgmės užtenka. Pava-
saris buvo siaubingai ilgas ir 
šaltas, bet braškės - gajus auga-
las, o gal ir veislė gera pasitai-
kė, stengiuosi visada gerai jas 
atsirinkti, kad būtų tinkamos 
mūsų žemei. Turime apie 20 
veislių. Jau pradedame skinti 
vėlyvąsias braškes, todėl sku-
bėkite paragauti, nusipirkti!“

Drėgmė žalos 
nepadarė

Kotryna MEIDĖ, „Meidu-
kio“  savininkė:

„Kadangi mūsų sezonas buvo 
ankstyvas, tai yra gegužės bir-
želio mėnesiai, – tai šiek tiek 
buvo per šalta. Kalbant apie 
per didelę drėgmę, tai pas mus 
dirva yra gana dėkinga, „nusi-
drenuoja“ – apačioje yra žvy-
ras, smėlis. Drėgmė labai daug 
žalos nepridarė, bet vėsus pa-
vasaris ir birželis turėjo šiek 
tiek neigiamos įtakos. Derlių 
tai taip pat kiek pamažino, bet 
didelių nuostolių nebuvo – sa-
kome, kad sezonas buvo geras. 
Smidrų sezonas šiuo metu jau 
yra pasibaigęs.“

-ANYKŠTA
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AVINAS. Už sąžiningumą 
savaitės pradžioje bus su kau-
pu atlyginta. Savaitgalį verčiau 
praleiskite su šeima ar artimais 
draugais. Darbus namų ūkyje, 
padarysite greitai ir linksmai.

JAUTIS. Netikėkite viskuo, 
ką išgirsite, ypač apie savo bū-
simą darbą ar sutartį. Būkite 
kritiškesnis ir atidesnis. Bendra-
darbiavimas su meno žmonėmis 

būtų įdomus ir vaisingas. 
DVYNIAI. Finansinės inves-

ticijos darbo savaitės pabaigoje 
bus pelningos. Savaitgalį laukia 
intensyvus, bet konfliktiškas as-
meninis gyvenimas.

VĖŽYS. Įvykiai šeimoje ar 
darbe atims daug laiko ir jėgų. 
Emocinis chaosas sieloje gali la-
bai išvarginti psichologiškai. 

LIŪTAS. Netikėtai galite 
gauti pinigų ar kitokių materia-
linių vertybių. Ryžtingai imkite 

reikalus į savo rankas - seksis 
organizuoti darbus ir vadovauti.  

MERGELĖ. Savo intuicija 
pasitikėkite labiau nei kitų. Bū-
site itin komunikabilus ir drau-
giškai nusiteikęs. Tikėtina, kad 
užmegsite ilgalaikę draugystę.

SVARSTYKLĖS.  užsiimkite 
naujo verslo projektais ar nekilno-
jamojo turto reikalais. Jums gali 
būti pasiūlytas iš tiesų perspek-
tyvus planas, bet savo asmeninių 
pinigų verčiau neinvestuokite.

SKORPIONAS. Kolektyvi-
nė veikla bus produktyvi. Būsite 
gana emocionalus. Savo nuomo-
nę ginsite labai energingai, nesi-
rinkdamas žodžių nei priemonių.

ŠAULYS. Rimtai užsiim-
kite darbo reikalais, namuose 
praleiskite kuo mažiau laiko. 
Atidžiai įsiklausykite į visus pa-
tarimus - tarp jų gali pasitaikyti 
labai vertingų. 

OŽIARAGIS. Verslo reika-
lus stenkitės tvarkyti viešai ir le-

galiai. Jei nerasite naujų veiklos 
sričių, gali apimti nenumaldo-
mas nuobodulys.

VANDENIS. Neatviraukite 
su bendradarbiais, ypač jei anks-
čiau to nedarydavote. Venkite 
bambeklių ir per daug klausinė-
jančių - jie prišauks bėdą. 

ŽUVYS. Jei savo finansinius 
reikalus patikėsite tvarkyti ki-
tiems, tikriausiai turėsite mate-
rialinių nuostolių. Teks nemažai 
rūpintis karjeros reikalais. 

Ekspedicijos po karališkąjį Palatavį

Pasiklausę jaunųjų gidų pa-
sakojimų, žygeiviai rinksis prie 
Palatavio piliakalnio: čia lauks 
medžiotojų  suruošta  Mindau-
go puota. 

„Mindaugo laikais karališka-
sis stalas gaudavo maistą iš me-
džioklės – būtent ji buvo pra-
gyvenimo šaltinis. Žygeivius 
sutiks pats karalius Mindaugas 
su karaliene Morta, kuriuos 
įkūnys Anykščių Kultūros cen-
tro istorinių šokių „Baltoji Pa-
vana“ šokėjai, – apie būsimąją 
šventę pasakojo vienas pagrin-
dinių jos organizatorių. – 20 
valandą ant Palatavio piliakal-
nio prasidės koncertas,  būtent 
ta proga atgims gerai žinomas 
Troškūnų folklorinis ansamblis 
„Malmaža“. Džiaugiamės, kad 
koncertuoti sutiko Anykščių 
folklorinis ansamblis „Valau-
kis“. Atvyks ir garsi Užpalių 
kanklininkė J. Navickienė.“

V. Strolia sakė, kad kraštoty-
rininkas, A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memori-
alinio muziejaus darbuotojas 
Raimondas Guobis papasakos 
apie Mindaugo laikų valgius, 
Anykščių tremtinių sąjungos 
pirmininkas Gintaras Vaičiūnas 
pristatys Karaliaus Mindaugo 
partizanų sritį, o istorijos moks-
lų daktaras Tomas Baranauskas, 
istoriškai pagrindęs, kad būtent 
Palatavio piliakalnis buvo Min-
daugo karūnacijos vieta, prista-

tys savo darbą.
„Kviečiame ir aplinkines 

bendruomenes, visus, kurie ne-
gali nueiti viso kelio, atvykti į 
šventę. 21 valandą jungsimės 
prie pilietinės akcijos „Tau-
tiška giesmė aplink pasaulį“ 
ir drauge giedosime Lietuvos 
himną.  Tautiškos giesmės gie-
doti lauksime ir dviratininkų iš 
Ignalinos, kurie tuo metu ke-
liaus po Anykščius. Norisi, kad 
Palatavys Anykščiuose būtų 
karališkas ir sieksime, kad šis 
renginys taptų kasmetinis.

Vaišės bei koncertas yra ne-
mokami, tik entuziastams, kurie 
eis visą atstumą, teks susimokė-
ti už   kelionės bilietą siauruku. 
Lenkiame savo galvas visiems 
tiems, kurie sutiko renginyje 
pasirodyti nemokamai“, – kal-
bėjo V. Strolia.

Nori įdiegti meilę istorijai 
per augalus

„Žygis Mindaugo keliu“ - ne 
pirmasis ir ne vienintelis, kurį 
organizuoja V. Strolia. Gegužės 
mėnesį jis drauge su žinomu 
gamtininku, knygų autoriumi 
Selemonu Paltanavičiumi moks-
leiviams organizavo ekspedici-
ją, kurioje juos supažindino su 
Mindaugo laikų augalais.

„Selemonas mus supažindino 
su ano meto augalais, nurodė, 
kad, pavyzdžiui, net mums da-
bar tokia įprasta lauko ramunė 
visai neaugo tais laikais, kad 

raktažolės, kraujažolės labai 
tinka žaizdoms gydyti. Be to, 
Selemonas papasakojo, kaip 
žmonės gydydavosi senovė-
je. Jaunimui apskritai siūloma 
labai daug ekskursijų, išvykų,  
tad šios ekspedicijos rengimas 
mums buvo savotiškas iššūkis, 
kaip surasti tokį temos aspektą,  
kad jauni žmonės būtų sudo-
minti“, – sakė V. Strolia.

V. Strolia teigė tikintis, kad ši 
projekto dalis bus tęsiama ir to-
liau, nors kiekvieną kartą eks-
pedicijų dėl laiko stokos pats S. 
Paltanavičius vesti ir negalės.

„Manau, tarsimės su Selemo-
nu, su biologijos mokytojais 
ir bandysime  tobulinti  visą 
koncepciją. Tuomet kviesime ir 
Selemoną, ir mūsų merą Sigutį 
Obelevičių, profesionalų bota-
niką, kad pamokytų vaikus, o 
šie irgi uždegtų žinių troškimu 
savo bendraamžius. Norėtųsi 
vaikams įdiegti meilę istorijai 
per augalus“, – sakė V. Strolia. 

Atpažinti augalus 
nesudėtinga

S. Paltanavičius jau kiek 
anksčiau buvo atvykęs susi-
pažinti su Latavos kelio au-
gmenija: drauge su projekto 
sumanytoju V. Strolia vykdė 
žvalgomąją ekspediciją. Tuo-
kart V. Strolia džiaugėsi pavy-
kusiu idėjos įgyvendinimu ir 
netrukus ekspedicija buvo su-
rengta moksleiviams.

S. Paltanavičius, turėjęs mo-
kiniams papasakoti apie auga-
lus, augusius prieš beveik 800 
metų, supažindinti su jų vais-
tinėmis savybėmis, sakė, kad 
darbas nebuvęs sunkus: „Yra 
vienas labai paprastas būdas, 
kaip tuos augalus atpažinti: te-
reikia 60 metų dirbti, domėtis, 
ir viskas išeina savaime.“ 

Garsusis gamtininkas džiaugė-
si projekto idėja ir teigė, kad toks 
susipažinimas su augalais, kai 
tarp jų įpinama istorija, yra pui-
kus būdas sudominti jaunimą.

„Tai bandymas pasakyti, kad 
visa tai, ką mes turim, net ir 
patys paprasčiausi dalykai, yra 
labai svarbūs. Ir visa tai tiesiog 
ne tik reikia, bet galima pažinti 
be jokio ypatingo vargo, – kal-
bėjo ekspedicijos vadovas S. 

Paltanavičius ir pridūrė: - „šiuo 
atveju, gamtą įpinant į istorijos 
kontekstą, klausytojus sudo-
minti jau paprasčiau. Ypač tu-
rint omenyje žmonių, ne valsty-
bių istoriją. Apskritai gamta ir 
istorija labai glaudžiai susietos, 
jų praktiškai neįmanoma atskir-
ti.“ 

S. Paltanavičius kalbėjo, kad 
jam, nors ir nelaiko savęs sti-
priu istoriku, per paprasčiau-
sios vietinės gamtos istoriją 
pavyko pažadinti moksleivių 
susidomėjimą.

Paklaustas, gal Latavos kely-
je teko aptikti ir retų augalų rū-
šių, S. Paltanavičius sakė: „Ne-
radom, nes buvo ne toks tikslas: 
ne retenybių ieškojome. Tačiau 
nuėjus prie Latavos upelio, nors 
jis nebėra natūralus, drėgnose 
pievose ieškoti gegužraibių ga-
lima. Bet mes siekėme pažvelg-
ti  į tuos dalykus, kurie ir tuo-
met, ir šiandien buvo žinomi ar 
turėjo būti žinomi kiekvienam 
lietuviui.“

Žymusis Lietuvos gamtinin-
kas,  vedęs moksleiviams eks-
pediciją, džiaugėsi nuostabia V. 
Strolios idėja: „Aš pats gamtą 
su istorija pirmą kartą sieju, nes, 
kaip sakiau, nesu istorikas. Tai 
man  labai įdomus aspektas“.

Norinčių į ekspediciją 
buvo daugiau nei tikėtasi

Paklaustas, ar ekspedicija pa-
vyko, idėjos autorius V. Strolia 
sakė: „Ji praėjo labai šauniai. 
Tai buvo savotiškas testas, ku-
ris parodytų, ar šiuolaikinio 
jaunimo akyse galima įžiebti 
smalsumo ugnelę. Galiu pasa-
kyti, kad  jaunuolių akys degė! 
Labai džiugu, kad susidomėji-
mas buvo toks didelis. Nes toks 
posūkis į istoriją, kai per vaisti-
nius augalus einama į Mindau-
go laikus, yra įdomus, kitoks. 
Nes tiesmukai bandyti pririšti 
prie istorijos galbūt yra sun-
kiau, todėl mes pabandėme jau-
nuolius nukreipti į domėjimąsi 
istorija per augalus. Nestandar-
tinis aspektas. Labai džiaugiuo-
si Selemonu, kuris pasižymi iš-
skirtiniu mąstymu, turi patirties 
su vaikais, -  ne veltui jis yra ir 
vaikų rašytojas.“

Paklaustas, ar sutiktų su kal-

bomis, esą šiuolaikiniams vai-
kams ir jaunimui nebėra įdomi 
gamta, kad jiems svarbiausia 
– leisti laiką, įnikus į  naująsias 
technologijas, palinkus prie 
ekranų, V. Strolia sakė: „Nesu-
tikčiau. Bet šiuolaikinius vaikus 
reikia „uždegti“. Labai gerai 
veikia metodas, kai jie gali pa-
liesti, pačiupinėti ir pabandyti. 
Reikia kito priėjimo, žinojimo, 
reikia modernumo. Kadangi 
Selemonas dirba su vaikais, jis 
juos jaučia, žino, kaip juos su-
dominti ir prie jų prieiti.“

Pasiklausyti žinomo gamti-
ninko S. Paltanavičiaus buvo 
susirinkę daugiau kaip 30 
moksleivių. 

„Norinčių buvo labai daug, 
tad tarp troškūniečių moks-
leivių net konkursas susidarė. 
Nebuvo galimybės autobusiu-
ku visų norinčių atvežti į vie-
tą. Tad buvo atrinkti konkursų, 
olimpiadų dalyviai bei tie, ku-
rie dalyvauja botanikos, kraš-
totyros būreliuose. Bet man 
džiugu, kad buvo konkurencija. 
Vaikai norėjo ir patį  Selemoną 
pamatyti,  gyvai pasiklausyti jo 
pasakojimų. Tai tikrai neeilinis 
šios vasaros įvykis“, – džiaugė-
si projekto sumanytojas. 

Žygiai – didelio projekto 
dalis

„Latavos kultūros kelias“ 
– VšĮ „Laiko skrynia“, kurio 
įkūrėjai yra V. Strolia su žmona 
Rūta, organizuojamas projek-
tas. 

Kultūros kelio pradžia - Troš-
kūnai. „Nuo ten toliau keliauja-
me pro geležinkelio stotį, šalia 
esančią kompozitoriaus My-
kolo Karkos gimtinę, Latavė-
nus, vyskupo Pauliaus Antano 
Baltakio gimtinę, Pienagalio, 
Kiaušagalio kaimų senąsias ka-
pines, Lietuvos savanorių, žu-
vusių už Lietuvos laisvę 1920 
metais, gimtinę, Karčių, Ba-
reišių kaimų senąsias kapines, 
Palatavio piliakalnį, Butkiškes, 
Algimanto apygardos vado Ša-
rūno žuvimo vietą, Andrioniškį 
ir jo bažnyčią, Niūronis su visu 
Arklio muziejaus kompleksu, 
taką palei upę link Menų inku-
batoriaus ir Anykščių bažnyčią, 
kuri yra paskutinis kelio taš-
kas“, – maršruto eigą vardijo 
V. Strolia ir teigė, kad  įvykusi 
ekspedicija – tik viena didelio 
projekto dalis.

Gamtininkas Selemonas Paltanavičius teigė, kad papasa-
koti apie augalus, augusius prieš beveik 800 metų, nėra 
sudėtinga – tereikia gamta domėtis kokius 60 metų.   
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ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 
SIGUČIO OBELEVIČIAUS

 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA (III dalis)
2022 m. birželio 3 d. Anykščių rajono savivaldybės ta-

rybos sprendimu Nr. 1-TS-172 „Dėl pritarimo Anykščių 
rajono savivaldybės 2021 m. veiklos ir Anykščių rajono 
savivaldybės mero 2021 m. veiklos ataskaitai“ patvirtinta 
Anykščių rajono savivaldybės 2021 m. veiklos ir Anykščių 
rajono savivaldybės mero 2021 m. veiklos ataskaita. Visuo-
menei pristatome praėjusių metų ataskaitos santrumpą.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius.

Teritorinis planavimas, 
miesto vaizdo ir kultūros pa-
veldo politika 

2021 m. birželio 27 d. buvo 
pasirašyta Anykščių miesto 
darnaus judumo plano parengi-
mo paslaugų sutartis. 

„Miesto vartų“ projektas – 
restauruoti ir pritaikyti mies-
to bendruomenės reikmėms 6 
pastatai bei naujai pastatyti 5 
pastatai, kuris buvo vykdomas 
2021 m., tačiau baigtas šiemet. 
Projekto esmė – apleistos teri-
torijos ir pastatų Tilto, A. Vie-
nuolio, Muziejaus bei Gegužės 
g. sutvarkymas, sujungimas į 
bendrą architektūrinę kultūrinę 
ir istorinę erdvę.

Tęsiamos žemės paėmimo 
visuomenės poreikiams proce-
dūros Mažojo dviračių tako nuo 
šaltinio ,,Karalienės liūnas“ iki 
Anykščių miesto ribos, Anykš-
čių sen. specialiojo plano spren-

dinių įgyvendinimui.
2021 m. išduoti 115 statybą 

leidžiantys dokumentai, iš jų 2 
statybą leidžiantys dokumentai 
statinių griovimui, likusieji iš-
duoti statiniams namų valdose, 
soduose, ūkininko sodybose – 
53; statiniams, susijusiems su 
turizmu – 4; komercinių pas-
laugų teikimui – 3; žemės ūkiui 
– 2; gamybai, pramonei – 17; 
administracinėms paslaugoms, 
gydymui – 3; inžineriniams sta-
tiniams – 17; daugiabučių atnau-
jinimui (modernizavimui) – 14. 

2021 m. užbaigtas „Pėsčiųjų-
dviračių tako, jungiančio viešo-
jo turizmo, aktyvaus poilsio ir 
sveikatingumo taką Šventosios 
upės kairiajame krante ir pės-
čiųjų-dviračių takus, esančius 
Anykščių menų inkubatoriaus 
teritorijoje, techninio projekto 
A laida“ projektas – išduotas 
statybą leidžiantis dokumentas. 
Taip pat, užbaigtas „Anykščių 

A. Vienuolio-Žukausko pa-
minklo teritorijos sklypo dalies 
sutvarkymo techninį darbo pro-
jektas ir jam išduotas statybą 
leidžiantis dokumentas. 

Praėjusiais metais pradėtas 
vykdyti projektas „Estetizuotų 
gatvių – K. Donelaičio, Pane-
vėžio ir viešosios erdvės prie 
daugiabučio gyvenamojo namo 
Šaltupio g., techninio projektas“. 
Pradėtas vykdyti „Viešųjų erdvių 
prie Anykščių r. sav. administra-
cijos pastato, Menų mokyklos ir 
A. Vienuolio progimnazijos su-
tvarkymo projektas“.

Švietimo politika

 2021 m. dėl ekstremalios si-
tuacijos šalyje ir karantino dėl 
COVID-19 pandemijos Anykš-
čių rajono savivaldybės (toliau 
– Savivaldybė) administracijos 
Švietimo skyrius, švietimo įs-
taigos turėjo pertvarkyti savo 
veiklą ir organizuoti mokymą 
nuotolinio būdu.

Projekte „Bendrojo ugdymo 
ir organizavimo modelių sukū-
rimas ir išbandymas bendraja-
me ugdyme“ „Informatika pra-
diniame ugdyme“ 2.2. veikla 
„Pradinio ugdymo informatikos 
programos rengimas, išbandy-
mas ir diegimas“ dalyvavo dvi 
rajono mokyklos: Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazija 
(gauti 25 planšetiniai kompiu-
teriai, 2 žaidimai ir 4 metodi-
nės medžiagos); Anykščių r. 
Kavarsko pagrindinė mokykla-
daugiafunkcis centras (gauti 5 
nešiojamieji kompiuteriai, 11 
planšetinių kompiuterių, robo-
tukai, edukacinės interaktyvios 
ugdymo priemonės, informati-
nio mąstymo ugdymo korteles).

Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazija, viena iš dešim-
ties mokyklų Lietuvoje, buvo 
atrinkta dalyvauti projekte 
„Mokinių gebėjimų atskleidi-
mo ir jų ugdymo sistemos plė-
tra“. 2020–2021 mokslo metais 
mokykla dalyvavo lietuvių, 
matematikos ir gamtos mokslų 
modulių išbandyme. 

2021 m. projektą „Kokybės 
krepšelis vykdė trys rajono mo-
kyklos: Anykščių Jono Biliūno 
gimnazija, Anykščių r. Troškū-
nų Kazio Inčiūros gimnazija ir 
Anykščių r. Kavarsko pagrindi-
nė mokykla-daugiafunkcis cen-
tras. Projekto pagrindinis tikslas 
– pagerinti mokinių pasiekimus. 
Visos trys mokyklos yra paren-
gusios Mokyklos veiklos tobuli-
nimo planą ir jį įgyvendina.

Anykščių švietimo pagalbos 

tarnyboje nuo 2021 m. liepos 1 
d. pradėjo veikti mokinių savi-
pagalbos klubas, kurį lanko 24 
mokiniai.

Nuo 2021 birželio 21 d. vei-
klos pradėtos VšĮ Šeimos idėjų 
centre Debeikiuose, nuo 2021 
m. liepos 1 d. veiklas pradė-
jo vaikų užimtumo, edukacijų 
centrai Anykščių kultūros cen-
tro Troškūnų skyriuje, Svėda-
sų bendruomenėje, Kavarsko 
pagrindinėje mokykloje-dau-
giafunkciame centre, Troškūnų 
Kazio Inčiūros gimnazijos Vie-
šintų skyriuje-daugiafunkciame 
centre, nuo 2021 m. rugpjūčio 2 
d. Troškūnų bendruomenės pa-
talpose. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 
d. Antano Vienuolio progimna-
zijoje ėmė veikti visos dienos 
mokykla.

Sportas

Nepaisant pandemijos ir ka-
rantino sukeltų sunkumų, izo-
liacijos, apribojimų, sportinė 
veikla Anykščiuose nesustojo. 

Anykščių sportininkai da-
lyvavo įvairiuose oficialiuose 
turnyruose: Europos sunkiosios 
atletikos suaugusiųjų čempi-
onate Maskvoje (Rusija) – 5 
vieta. Imtynininkai dalyvavo 
pasaulio jaunių čempionate 
Budapešte (Vengrija), Europos 
jaunučių čempionate Sofijoje 
(Bulgarija). Plaukikai – Šiau-
rės šalių plaukimo čempionate 
Švedijoje, Baltijos šalių čempi-
onate Estijoje, kur iškovojo 2, 
3 vietos medalius. Slidininkai 
dalyvavo pasaulio čempionate 
Vokietijoje, biatlonininkai ats-
tovavo Lietuvą pasaulio jaunių 
ir jaunimo čempionatuose Aus-
trijoje. Sportininkai tarptauti-
niuose turnyruose Ukrainoje, 
Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, 
Bulgarijoje garsino Anykščius 
ir iškovojo įvairių spalvų me-
dalius.

Anykščių r. Niūronių kaime 
pagerintos žirginio sporto spor-
tininkų treniravimosi sąlygos:  
hipodrome aptverta tvora apši-
limo ir konkūrų aikštė, iškas-
tas vandens gręžinys, futbolo 
stadione teisėjams pastatytas 
pagalbinis pastatas, sutvarkyta 
aplinka – rėmėjų pagalba įreng-
ta terasa.

2021 m. Anykščių sportinin-
kai įvairiuose Lietuvos čempi-
onatuose iškovojo 89 medalius 
(2020 m. 61): aukso – 31, sida-
bro – 27 , bronzos – 31.

Praėjusiais metais Sporto 
centras organizavo 31 renginį, 
kuriuose dalyvavo 2 141 spor-

tininkas. 2021 m. premijomis 
už aukštus sportinius rezultatus 
buvo paskatinta 12 sportininkų 
ir 6 juos rengę treneriai.

Turizmo politika

2021 m. turizmo sektoriui 
buvo ypatingai sunkūs. Siekiant 
pristatyti Anykščių kraštą šaly-
je buvo dalyvaujama naujienų 
portalo www.lrytas.lt organi-
zuojamame konkurse „Lietu-
vos vasaros sostinė 2021“. Šia-
me konkurse nugalėtojų titulas 
atiteko Anykščiams, kurie su-
laukė daugiau nei ketvirtadalio 
visų naujienų portalo skaitytojų 
balsų. 

Pasaulio anykštėnų iniciatyva 
buvo suorganizuota priemonė 
„Kultūrinio turizmo iniciaty-
vos“. 2021 m. pabaigoje šios 
priemonės lėšomis (11 000 Eur 
Savivaldybės biudžeto lėšų) 
buvo atlikti studijos „Karališ-
kieji Anykščiai (XV–XVIII a.): 
valsčius–dvaras–miestas“ I eta-
po parengimo darbai.

Turizmo vystymas, kurorto 
statuso siekis išlieka vienu iš 
Savivaldybės prioritetų. Pra-
ėjusiais metais buvo parengta 
Anykščių miesto kurortizavimo 
koncepcija ir veiksmų progra-
ma 2022–2027, kurios autorius 
– architektas Audrys Karalius. 
Tai strateginė pilotinė progra-
ma, žyminti gaires ir procesus 
erdvėje, siekiant sklandžiai 
konvertuoti Anykščių miestą 
(įvaizdį, infrastruktūrą) į šiuo-
laikinį XXI amžiaus kurortą.

Parengtas ir pristatytas pro-
jektas Lietuvos Kultūros ta-
rybai „Lėtos architektūros ir 
meno festivalis Anykščiuose 
2022“. 

Portalas Statyba ir Archi-
tektūra kartu su Savivaldybe 
suorganizavo Medinio daugia-
bučio projektavimo konkursą. 
Konkurso tikslai – atkreipti ar-
chitektų ir visuomenės dėmesį 
į atgimstančią medinę statybą, 
kaip tvarios ateities pagrindą. 

Detaliau su Anykščių ra-
jono savivaldybės 2021 m. 
veiklos ir Anykščių rajono 
savivaldybės mero 2021 m. 
veiklos ataskaita galite susi-
pažinti interneto svetainėje 
https://www.anyksciai.lt/tu-
rinys/veiklos-sritys/veiklos-
ataskaitos/202.

Tęsinys kitame laikraščio 
„Anykšta“ numeryje

Užsak. Nr.624
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savaitgalio diskusija
V. Landsbergis čia – niekuo dėtas

sprintas

„Groward Group“ elevatoriai laukia Lietuvos ūkininkų grūdų 
Žemės ūkio įmonių grupė „Groward Group“ kviečia ūki-

ninkus priduoti grūdus Vievio ir Ukmergės elevatoriuose. 
Susiklosčius nepalankiai geopolitinei situacijai pasaulyje 
yra ypač svarbu užtikrinti reikiamą kiekį grūdų, pašarų 
gamybai. 

Groward group yra viena di-
džiausių paukštininkystės įmo-
nių Lietuvoje, auginanti 1,5 
milijono vištų dedeklių, kurios 
užtikrina kiaušinių tiekimą 
Lietuvos rinkai, taigi norint tu-
rėti nenutrūkstamą aprūpinimo 
kiaušiniais grandinę, reikalin-
gos kelios dešimtys tūkstančių 
tonų grūdų: kviečių, kvietru-
gių, miežių, žirnių, pupų.

Profesionali „Groward 
Group“ komanda suprasdama 
koks svarbus yra laikas žem-
dirbiams grūdų sezono metu, 
stengiasi, kad derliaus priėmi-
mo procesas būtų sklandus ir 
greitas. Šiam tikslui pasiekti 
ženkliai didinamas darbuotojų 
skaičius, optimizuojami dar-
bo procesai. Kompiuterizuotų 
sistemų pagalba stebime kiek 
laiko ūkininkai užtrunka pri-
davimo punktuose, stengiamės 
nuolat tobulinti procesus, to-
dėl įrengėme naują šviesoforų 
bei svarstyklių sistemą, kuri 
leidžia dar pagreitinti grūdų 
priėmimą, išvengti eilių, tokiu 
būdu taupant brangų ūkininkų 
laiką javapjūtės metu.

„Groward Group“ elevatoriai 
superka visų klasių kviečius, 
kvietrugius, žirnius, pupas, 
avižas ir miežius. Bendrovė 

taip pat superka ir ekologiškus 
grūdus, kuriuos eksportuoja į 
užsienį. 

„Groward Group“ grūdų 
verslo vadovė Eglė Liukumai-
tė pabrėžia, jog kaip ir kasmet 
visus grūdus įmonė pirks tik 
iš Lietuvos ūkininkų ir žemės 
ūkio bendrovių. „Mums svar-
bus kiekvienas ūkininkas – ar 
jis atveža 5 ar 100 tonų: mes 
rūpinamės, kad ši partnerys-
tė būtų naudinga, patogi bei 
ilgalaikė. Analizuojame savo 
darbą, atsižvelgiame į ūki-
ninkų pastebėjimus ir visada 
ieškome būdų, kaip dar page-
rinti darbų organizavimą bei 
ūkininkus aptarnauti jiems 
patogiausiu būdu“, – sako E. 
Liukumaitė. 

Imamasi visų priemonių, 
kurios gali pagreitinti grūdų 
pridavimo procesą – grūdų 
elevatoriai vasarą dirba visu 
pajėgumu. ūkininkų patogu-
mui, javapjūtės metu dirbame 
nestandartinėmis valandomis, 
jeigu yra tinkamos salygos 
derliaus nuėmimui, priėmimo 
valandos yra ilginamos tiek, 
kiek reikia, jei matome, jog 
ūkininkai ilgai kula, dirbame 
ilgiau ir visuomet laukiame jų 
atvykstant. Galime sakyti, kad 

derinamės prie ūkininkų ir dir-
bame pagal poreikį. 

Grūdus gali paimti 
tiesiai iš ūkio 

Kaip ir kasmet, šį sezoną ūki-
ninkai taip pat galės pasinau-
doti ir įmonės siūloma grūdų 
paėmimo iš sutartos vietos, bet 
kurioje Lietuvos dalyje, paslau-
ga. Tiesa, kadangi grūdovežio 
talpa yra 24 tonos, ši paslau-
ga naudingesnė stambesniems 
ūkininkams, kurie nori priduoti 
būtent tokį kiekį ar didesnį. 

Grūdų kokybė punktuose 
įvertinama sertifikuotų moder-
nių įrenginių pagalba, labora-
torija patikimai ir operatyviai 
nustato atvežtų kultūrų kokybę 
pagal Lietuvoje galiojančius 
LST standartus. Atliekame va-

lymo, džiovinimo paslaugas ir 
sandėliuojame kaip žaliavą pa-
šarų gamybai. 

Įmonių grupės elevatoriai su-
perka produkciją žemdirbiams 
patrauklia kaina, nuolatos ste-
bime pokyčius rinkoje, todėl 
kainos gali keistis net keletą 
kartų per dieną, priklausomai 
netgi nuo oro sąlygų ar priduo-
damo didesnio grūdų kiekio. 
Visuomet stengiamės užtikrin-
ti geriausią kainą, bei esant 
poreikiui, atlikti mokėjimą už 
grūdus ir per itin trumpą laiką 
– 5 d. d. Naujausias grūdų kai-
nas galima rasti el. puslapyje 
www.groward.eu, prie elevato-
rių įvažiavimo vartų ar sužinoti 
paskambinus el. puslapyje pa-
skelbtais kontaktais.

„Groward Group“ Grūdų 
verslo vadovė E. Liukumaitė 

primena, jog įmonė speciali-
zuojasi ir ekologiškų grūdų 
supirkime. Ekologiški grūdai 
perkami įmonės elevatoriuose 
arba tiesiai iš ūkininko kie-
mo. „Jei ūkininkai turi sąlygas 
paruošti grūdus iki bazinių 
rodiklių, t. y. juos išvalyti, iš-
džiovinti ir sandėliuoti savo 
patalpose ilgesnį laiką, mūsų 
transportas gali atvažiuoti tie-
siai į ūkį ir paimti visą derlių. 

Dirbame pagal Ekoagros 
ir GMP+ (gerosios gamybos 
praktikos) tarptautinius serti-
fikatus, bendradarbiaujame su 
ekologiškų grūdų supirkėjais 
visoje Europos Sąjungoje, 
todėl turime visas sąlygas pa-
dėti Lietuvos ūkininkui rasti 
tinkamiausią pirkėją, pagal jo 
keliamus maistinių, cheminių 
ir fizikinių parametrų reika-
lavimus užaugintoms kultū-
roms. Atvykęs vadybininkas 
užpildo dokumentus, palaidi 
grūdai sukraunami į sunkveži-
mį ir išvyksta tiesiai į užsienį“, 
– pasakoja Grūdų verslo vado-
vė ir pabrėžia, jog tokių grūdų 
supirkimo kaina yra didesnė, 
tad ir naudos ūkininkai gauna 
daugiau. 

Kviečiame Lietuvos ūkinin-
kus bendradarbiauti ir užti-
krinti lietuviškos produkcijos 
tiekimo grandinę kartu!

Kontaktai:
Grūdų supirkimo vadybininkė 

Brigita Lebedytė 8-694-32276
Grūdų verslo vadovė Eglė 

Liukumaitė 8-626-28522
Užsak. Nr 625.

„Groward Group“ grūdų verslo vadovė Eglė Liukumaitė.

Sunkioji atletika. Praėjusį 
savaitgalį Telšiuose vykstančia-
me Lietuvos sunkiosios atletikos 
čempionate sėkmingai pasiro-
dę AKKSC auklėtiniai pasiekė 
asmeninius rekordus: Eitautas 
Mačiulis (svorio kat. iki 61 kg) 

(išrovė 77, išstūmė 93 kg) ir tapo 
čempionu Edvinas Baklanovas 
po rovimo veiksmo buvo antras, 
tačiau paskutinėje rungtyje pri-
trūko jėgų ir užėmė trečią vietą 
(100-112 kg).

Krepšinis. Anykščių „KKSC–
Elmio“ ekipos žaidėjai šeštadienį 
dalyvavo Panevėžyje surengtame 

RKL 3×3 turnyre, kur užėmė tre-
čią vietą. A grupėje „elmiečiai“ 
įveikė „Kupiškį“, Švenčionėlių 
„Ridą“, bet neprilygo Kazlų Rū-
dos „SC Atakai“ ir užėmė antrąją 
vietą. Pusfinalyje anykštėnai nu-
sileido Kauno KTU komandai, o 
mače dėl bronzos medalių nuga-
lėjo Panevėžio VT ekipą.

Futbolas. Anykščių futbolo 
komanda toliau sėkmingai rung-
tyniauja SFL lygoje. Sekmadienį 
mūsų miesto atstovai savo aikš-
tėje 3:0 sutriuškino „Skaidiškių“ 
ekipą. Nugalėtojams po įvartį 
pelnė D. Bugailiškis, L. Streikus 
ir J. Petuchovas. FK „Anykščių“ 
komanda SFL lygos B divizione 

užima trečią vietą, tačiau yra su-
žaidusi rungtynėmis mažiau už 
aukščiau esančią „Atakos“ ekipą.

Artimiausios anykštėnų rung-
tynės – liepos 9 dieną, kai cen-
triniame Anykščių stadione jie 
susikaus su „Imperialo“ klubu. 
Susitikimas prasidės 15.00 val., 
įėjimas – nemokamas.

Savaitgalio diskusijoje klausėme: Kaip vertinate LR Sei-
mo sprendimą pripažinti Vytautą Landsbergį pirmuoju 
valstybės vadovu? Galbūt V. Landsbergis jau seniai turėjo 
būti paskelbtas pirmuoju Lietuvos vadovu? O gal tai – isto-
rijos perrašymas, nes oficialiai profesorius nebuvo išrinktas 
LR Prezidentu?

Juristė: „Teisingas, bet pa-
vėluotas sprendimas. Maskvos 
propaganda daugeliui žmonių 
išplovė smegenis. Kvailos dis-
kusijos, kad tuo metu vadovavo 
Aukščiausioji Taryba. Betgi AT 
vadovavo pirmininkas Lands-
bergis, atlikęs šalies vadovo 
funkcijas.“

Protaujantis: „Reikia pa-
skelbti, kokių partijų atstovai 
balsavo už šį sprendimą, kad 
rinkėjai žinotų, kaip elgtis per 
artėjančius rinkimus. Juk ne 

paslaptis, kad parsidavė ir kai 
kurie opozicijos atstovai, kurie 
savo naujai partijai tikėjosi vals-
tybės biudžeto pinigų. O gerbia-
mas senukas V. Landsbergis kuo 
čia dėtas, jei nuolat kas nors iš 
valdžios užsimena apie būtinybę 
paskelbti jį buvus šalies vadovu. 
Tiesiog buvo įkalta į galvą žmo-
gui ta mintis ir jis įtikėjo, kad 
prilygo Prezidentui.“

Jonas: „Niekaip jis nebuvo 
Lietuvos prezidentas. Jei jam 
nuo to geriau - tebūnie. Mes jo 

niekada nelaikysime Lietuvos 
vadovu. Tai netaktiškas ir negar-
bingas žmogus. Nes jis Lietuvos 
žmones išvadino šunauja.“

X – man: „Panašu, kad Sei-
mo valdantieji mano pasirinkę 
tinkamą laiką - karo Ukrainoje 
laikotarpį, tikėdamiesi jo fone 
prasprūsti pro savo rinkėjų akis, 
nutarė priimti itin savo pačių 
populiarumui pavojingus spren-
dimus. Panašu, kad jau rudens 
sesijoje mainais į „Landsbergio 
karūną“ Laisvės partija gaus 
partnerystę ir dekriminalizuos 
narkotikus. Sodoma ir Gomo-
ra, ponios ir ponai. Šalis, kuri 
masiškai prasigėrusi, prasilo-
šusi ir smurtaujanti artimojoje 
aplinkoje, žengs pirmąjį žings-
nį link narkotikų legalizavimo. 
Jau greit tada ir ta diena, kai 

bus sutryptos tradicinės verty-
bės, laukia ir tas momentas, kai 
bus nusivalytos kojos į Šeimos 
institutą. Nors kas tie institutai, 
kai už viską svarbiau tampa po-
litiniai mainai… Važiuos žemyn 
konservatorių reitingai, nors ir 
tapęs Lietuvos valdovu, iš poli-
tinių reitingų smegduobės nebe-
pakils konservatorių patriarchas, 
apačion nusitempdamas savo 
anūką. Amžiams liks tik masinė 
neurozė, vidinis Lietuvos konf-
liktas, bei istorikų gvildenamas 
klausimas, buvo ar nebuvo mu-
zikos ir kultūros istorikas Lietu-
vos vadovu. Bet juk to kažkam 
ir reikia, norint išlikti istorijoje, 
nors ir suklastotoje.“

Ricina: „Ir jam ne sarmata būt 
runkelių valstybės vadovu?“

Konstitucija: „77 straipsnis. 

Respublikos Prezidentas yra vals-
tybės vadovas. Jis atstovauja Lietu-
vos valstybei ir daro visa, kas jam 
pavesta Konstitucijos ir įstatymų.

Todėl vadovu gali būti tik Pre-
zidentas. V.Landsbergis Prezi-
dentu nebuvo, tai išaiškino KT. 
Reiškia jis nėra ir nebuvo vals-
tybės vadovu. Reikėjo, kaip ir 
siūlė Gražulis, iš karto skelbti 
imperatoriumi – tokia pati nega-
liojanti teisinė machinacija. Da-
bar toks nusišluostymas teisės 
sukelia tik panieką tam vadovui 
ir visai pakalikų gaujai.“

. : „Puikiai vertinu, tikros isto-
rijos neperrašysi. Istoriją tik put-
ka perrašinėja. Ir aiškiau negu 
aišku, kad Lietuvos vaikai mo-
kysis istorijos iš vadovėlių, ku-
riuose bus parašyta, kad pirma-
sis atkurtos valstybės vadovas 
buvo Vytautas Landsbergis.“
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Jaunos vištaitės! 
LIEPOS 7 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime Kaišiadorių rajono 
paukštyno vakcinuotomis 3-6 

mėn. rudomis, raibomis, baltomis, 
pilkomis, juodomis ir lehornomis 
dėsliosiomis vištaitėmis ir prade-
dančiomis kiaušinius dėti vištai-

tėmis bei spec. lesalais, turėsime 
gaidžiukų (tel. 8-616 50414). 

Viešintose 11.30, Papiliuose 11.40, 
Surdegyje 11.45, Vašokėnuose 11.55, 
Troškūnuose 12.05, Latavėnuose 
12.15, Didžiuliškėse 12.20, 
Padvarninkuose 12.25, Andrioniškyje 
12.30, Kuniškiuose 12.45, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. tur-
gaus) 13.00, N. Elmininkuose 13.10, 
Elmininkuose 13.15, Katlėriuose 
13.35, Pašiliuose 13.40, Skiemonyse 
13.50, Kurkliuose 14.05, Kavarske 
14.15, Janušavoje 14.20, Pienionyse 
14.25, Repšėnuose 14.30, Traupyje 
14.35, Levaniškiuose 14.45.

Reikalingas vienišas žmogus 
gyventi kartu, padėti senjorui 
ūkyje.

Tel. ( 8-678) 00255.

nesudėtingas darbas 
gamyboje Panevėžyje! 

Nemokamai vežame iš Anykščių! 
Atlyginimas 629–790 Eur/mėn. 

į rankas. 

susisiekite tel. (8-633) 70405. 
Informuojame, kad matininkas Žilvinas Strolia (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2214), 

2022-05-10 ir 2022-05-31 atliko žemės sklypų proj. Nr. 628 ir 622-3 esančių Maleišių k. ir 
Aulelių k. Svėdasų sen. Anykščių r. kadastrinius matavimus.

Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimų žemės sklypų kadastro Nr. 3442/0002:622 
ir Nr. 3412/0002:96 turto paveldėtojus ar įgaliotus asmenis.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į Žilviną Strolią adresu S.Dariaus ir 
S.Girėno g. 13, Anykščiai, el. paštu zilvinasstrolia1@gmail.com arba telefonu (8-605) 80239.

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.

Senus miškus, malkinius miš-
kus, kirtavietes visoje Lietuvoje 
nuo 1000 iki 10 000 eurų už hek-
tarą. Apmokėjimas išankstinis.

Tel. (8-610) 85178.

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.

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.

buhalterė su aukštuoju išsi-
lavinimu, vyr. buhalterės darbo 

patirtimi, asmenine kompiu-
terine įranga ir buhalterine 

programa teiktų buhalterinės 
apskaitos paslaugas įmo-
nėms, ūkininkams, mb , iĮ. 

Tel.: (8-614) 93300.

nekilnojamasis turtas

Anykščių mieste veikiančią 
kavinę. Jaukus kiemas, graži 
vieta.  

Tel. (8-600) 94298.
 
Mūrinį namą Šlavėnuose. 15 

arų žemės, gale kaimo, arti 
miškas, Lajų takas.  

Tel. (8-601) 05094 .

kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. Perka įvairios 
būklės miškus.

Tel. (8-630) 57490.

Malkos 3 m rąsteliais. Veža 
15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

kita

Dvivagę lenkišką bulvių ka-
samąją. 750 Eur.

Tel. (8-600) 40863.

Paslaugos

Nuomoja Ford Transit. 9 vie-
tos, kondicionierius. Para 30 
Eur.

Tel. (8-646) 31908.

Darbo dienomis važiuoja 
į Panevėžį mikroautobusu. 
Būna 7:40 Panevėžyje. Gali 
paimti 5 keleivius.

Tel. (8-603) 01613.

Nustato nekilnojamojo turto 
kainą. Rekomenduoja kaip pa-
didinti turto vertę. Tvarko doku-
mentus. Konsultacija - 60 Eur. 

Registracija tel. (8-605) 32452.

Teleloto Žaidimas nr. 1369 Žaidimo data: 2022-07-03 Skaičiai: 19 28 38 17 53 23 47 74 14 08 10 54 69 65 
68 02 35 51 21 18 71 58 60 26 12 25 11 52 09 41 39 67 07 13 70 31 24 62 72 22 (keturi kampai, eilutė, įstrižai-
nės) 03 15 05 01 57 66 43 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 
270207.00€ 3 Paguodos prizas 1000€ 20 Užbraukus įstrižaines 12.00€ 659 Užbraukus eilutę 4.00€ 7069 Už-
braukus keturis kampus 2.00€ 21918 Papildomi prizai Bilietas Prizas 022*396 500 Eurų 0055325 Automobilis 
KIA Sportage 0020847 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020854 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020859 Laiminga 
vieta prizas 85 Eur 0020863 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020866 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020870 
Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020875 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020879 Laiminga vieta prizas 85 Eur 
0020883 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020886 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020887 Laiminga vieta prizas 
85 Eur 0020890 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020893 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0021323 Laiminga vieta 
prizas 85 Eur 0021330 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0021336 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0021344 Laiminga 
vieta prizas 85 Eur 0021352 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0021360 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0021366 
Laiminga vieta prizas 85 Eur 0021372 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0021377 Laiminga vieta prizas 85 Eur 
0021381 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0034858 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0036670 Laiminga vieta prizas 
85 Eur 0038416 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0041019 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0041648 Laiminga vieta 
prizas 85 Eur 0042557 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0042558 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0043870 Laiminga 
vieta prizas 85 Eur 0043872 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020619 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020623 
Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020628 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020632 Laiminga vieta prizas 85 Eur 
0020637 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020643 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020648 Laiminga vieta prizas 
85 Eur 0020653 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020657 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020661 Laiminga vieta 
prizas 85 Eur 0020665 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020669 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020675 Laiminga 
vieta prizas 85 Eur 0020681 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020687 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020693 
Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020699 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020705 Laiminga vieta prizas 85 Eur 
0020710 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020715 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020807 Laiminga vieta prizas 
85 Eur 0020812 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020817 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020822 Laiminga vieta 
prizas 85 Eur 0020827 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020833 Laiminga vieta prizas 85 Eur 0020841 Laiminga 
vieta prizas 85 Eur 019*289 Pakvietimas į TV studiją 009*825 Pakvietimas į TV studiją 000*002 Pakvietimas 
į TV studiją.

Dažo namus ir stogus: šiferi-
nius, skardinius. Skardina vė-
jalantes, kraigus, kaminus, kiti 
skardinimo darbai. Dirba savo-
mis medžiagomis. 

Tel. (8-627) 12299.

Dažo namus, stogus šiferi-
nius ir skardinius. Lydo rulo-
nine danga. Dengia įvairius 
stogus. 

Tel. (8-658) 37897.

Stogų dengimas įvairia dan-
ga, montuoja lietaus sistemą, 
kala dailylentes, lydo bitumine 
danga, skardinimo darbai.

Tel. (8-695) 11366.

Stato, restauruoja visas kai-
miškas krosnis, koklines ir ply-
tines. Gali supirkti reikiamas 
medžiagas. 

Tel. (8-610) 45655.

Karpo, formuoja gyvatvores, 
geni šakas, pjauna pavojingai 
augančius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

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

Tel. (8-656) 77315.

automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Utilizuoja automobilius. Superka 
važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo sunaiki-
nimo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel. (8-656) 40439.

asmeninis skelbimas, jeigu 
jame tik vienas žodis ir telefono 
numeris, antradienio „Anykštoje“ 

kainuos tik 7 eurus, 
šeštadienio – 8 eurus.

 Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, 

Anykščiai. 
Tel. (8-381) 5-94-58.

El. p.: reklama@anyksta.lt
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anekdotas

oras

+15

+23

mėnulis
liepos 5 d. - jaunatis,
liepos 6 - 8 d. priešpilnis.

Marija, Nervydas, Ginvilė, 
Dominyka, Domė, Nerilė, 
Mindaugas, Nervilė, Nerilis 
Nervilas.

Sangailas, Vilgailė, Estera, 
Astijus, Elita, Sangaudas.

Vaitautas, Valmantė, Elzė, 
Arnoldas, Elžbieta, Virginija, 
Virga, Arnas, Arentas.

Antanas, Butginas, Mantmilė, 
Karolina, Filomena.

šiandien

liepos 6 d.

vardadieniai

liepos 7 d. 

liepos 8 d. 

Petriukas autobuse šniurkš-
čioja nosimi. Viena dama susi-
erzinusi kreipiasi į jį:

- Mano mažasis drauge, ar tu 
neturi nosinės?

Petriukas su nepasitikėjimu 
atsako:

- Turiu, ponia. Bet aš jos nie-
kada neskolinu.

***
Ką galvoja žmona po 20 san-

tuokos metų, kai rytą žvelgia į 
veidrodį? „Taip! Aš jam nepa-
vydžiu!“

***
- Jūsų pavardė?
- Jo-jo-jonaitis.
- Jūs mikčiojate?
- Ne. Mano tėvas mikčiojo. O 

pasus išdavinėjo kvailys.

***
Girtas baro pianistas palinks-

ta į priekį ir įsispokso į pianino 
klaviatūrą.

- Aš tavęs nepažįstu... Bet 
tavo dantukai puikūs!

Profesorius Liudas Mažylis rado 
sąsajų su Anykščiais

Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešojoje 
bibliotekoje mokslininkas, profesorius, Europos Parlamen-
to narys Liudas Mažylis pristatė parodą „Skausmo ir vilties 
laiškai iš šalčio žemės“. Parodoje eksponuojami Mažylių 
šeimai siųsti laiškai iš tremties.

Pristatydamas parodą, L. Mažylis pasakojo turintis są-
sajų ir su Anykščiais, o ypač su L. ir S. Didžiuliais, kurių 
vardu pavadinta Anykščių biblioteka.

Laiškuose – tremties 
siaubas

„Didžioji dalis laiškų yra Juo-
zo Siručio – mano močiutės sū-
nėno. Jo į Lietuvą rašyti laiškai 
yra kaip tik adresuoti mano mo-
čiutei Antaninai Mažylienei“, – 
taip parodą pristatė L. Mažylis. 
Parodoje eksponuojami trem-
tinių Juozo Siručio, Petronėlės 
Sirutytės-Lastienės, Onos Siru-
tienės ir Onos Matulaitytės-Stul-
ginskienės (Lietuvos prezidento 
Aleksandro Stulginskio žmo-
nos) laiškai, rašyti L. Mažylio 
močiutei A. Mažylienei.

„Rusijos agresija Ukrainoje 
vėl mums primena tai, ką teko 
išgyventi mūsų tautai – trem-
tį, nežinią, neapibrėžtą ateitį. 
Todėl man atrodė prasminga ir 
svarbu eksponuoti šiuos laiš-
kus, siųstus iš tremties, – ati-
darydamas parodą kalbėjo L. 
Mažylis. – Savo giminės archy-
vuose aptikęs savo tėvo pusbro-
lio Juozo Siručio laiškus, buvau 
labai nustebintas, kiek daug ga-
lima pasakyti apie lagerio kas-
dienybę, atskleisti teisybę, nes 
laiškai buvo cenzūruojami, dėl 
jų turinio galėjai dar labiau nu-
kentėti. Mano dėdė Juozas ge-
bėjo buitiškai papasakoti apie 
kasdienybę, kuri išryškina realų 
siaubą, realią priespaudą, kurią 
jiems teko patirti.“ 

Didžiulis ir Mažylis – 
artimiausi draugai

Stovėdamas Liudvikos ir Sta-
nislovo Didžiulių vardu pava-
dintoje bibliotekoje, L. Mažylis 
teigė visai neseniai sužinojęs 

savo giminės sąsajas su Anykš-
čiais ir Didžiulių gimine.

„L. ir S. Didžiulių sūnus 
Antanas, gydytojas, buvo vie-
nas artimiausių mano senelio 
draugų. Jie abudu buvo Pane-
vėžio ligoninės daktarai. Mano 
senelis Antanas buvo pirmasis 
Panevėžio ligoninės vadovas, – 
pasakojo L. Mažylis ir prisimi-
nė nuotaikingų nutikimų. – Iš 
šeimos pasakojimų žinau, kad 
Mažylis buvo už mane dides-
nis, o Didžiulis – mažiukas. Tai 
būdavo kuriozų, kai pacientai 
sakydavo, kad mane gydo tas 
Mažylis, turėdami galvoje Di-
džiulį, ir atvirkščiai.“ 

L. Mažylis teigė esantis aistrin-
gas filatelistas ir savo kolekcijoje 
turintis L. Didžiulienės laiškų su 
Andrioniškio antspaudu.

„Mano filatelijos kolekcijoje 
yra trys Didžiulienės laiškai ir 
visi yra su Andrioniškio vals-
čiaus valdybos antspaudu – tai 
didelė retenybė, nes 1915 me-
tais nutiko taip, kad išnešioti 
laiškus turėjo teisę tik valsčiaus 
valdyba. Tie laiškai adresuoti 
Didžiulienei iš Jaltos. Vienas – 
iš Krokuvos, kuriame Antanas, 
sūnus, atsiprašinėjo savo ma-
mos. Iš laiško turinio supratau, 
kad Liudvikai nepatiko marčios 
pasirinkimas“, – įdomius faktus 
susirinkusiems anykštėnams 
pristatė parodos autorius.

Aprašomi iškilūs žmonės

Kalbėdamas apie savo dėdę 
Juozą Sirutį ir jo laiškus iš trem-
ties, L. Mažylis sakė: „1941 
metų birželio 14-osios naktį, kai 
buvo pirmieji trėmimai, Juozą 

ištrėmė. Pirmoji žinia, kad jis 
gyvas, atėjo po 4-erių metų. At-
ėjo laiškas, prasidėjo susirašinė-
jimas. Iš tų laiškų matosi reali si-
tuacija. 1945 metais parašytame 
pirmajame laiške dėdė Juozas 
apibūdina žmones, su kuriais 
jam kalėjimuose teko susidurti, 
juos išvardija. Tai iškilūs, išsila-
vinę žmonės – ministrai, depar-
tamentų vadovai. Minima, kad 
jie sušaudyti, mirę, dingę. 

Juozas dirbo patį sunkiausią 
fizinį darbą – kirto mišką. Mano 
močiutė Antanina jam siųsdavo 
laiškus bei kai kuriuos daiktus, 
dėdė jai už viską visuomet dė-
kodavo. 

Pirmiausia rūpėjo vokai

Paklaustas, kodėl kilo mintis 
eksponuoti, rodos, tokius as-
meniškus dalykus, kas buvo tas 
pirmasis postūmis, L. Mažylis 
susimąstė: „Ir pats gerai neži-
nau. Kažkaip, matyt, man tie 
laiškai radosi ir atsirado. Atvi-
rai pasakius, galvojau, kokią 
man filatelinę parodą padaryti: 
visa tai prasidėjo būtent nuo fi-
latelijos. O turinys atėjo vėliau. 
Pirmiausia man rūpėjo vokai, 
antspaudai, išvaizda. Tik tada 
atėjo mintis, kad patys laiškai 
yra autentika, be to, ir nepapras-
tai svarbi. Svarstydamas, ką dar 
parodyti iš to, ką turiu, toptelė-
jo mintis parodyti laiškus.“

L. Mažylis sakė, kad visi 
eksponuojami laiškai buvo jo 
šeimoje – tiesiog reikėjo „pasi-
knisti po stalčius“.

„Mano močiutė viską rinko, 
nieko neišmesdavo, jokio po-
piergalio. Mano tėtis taip pat 
nieko neišmesdavo, tik jis atsi-
sakė didelės dalies savo biblio-
tekos. ir aš toks pat. Kai radau 
visus tuos laiškus, imu manyti, 
kad kaupimas nėra toks jau di-

delis trūkumas“, – svarstė paro-
dos autorius.

Kolekcionuoja Vasario 16-
osios Akto signatarų parašus

Pirmą kartą L. Mažylis šią 
laiškų parodą eksponavo Kau-
ne, Tremtinių sąjungoje. „Da-
bar vežu šią parodą ten, kur ją 
įmanoma nuvežti. Ji jau pabuvo 
Kaune, Biržuose, Utenoje, Pa-
nevėžyje, Pasvalyje, Marijam-
polėje. Anykščius pasirinkau 
todėl, kad ji čia dar nebuvo eks-
ponuota, o dar sužinojau, kad 
Liudvika ir Stanislovas Didžiu-
liai yra susiję su mūsų gimine!“ 
– įdomiais sutapimais stebėjosi 
europarlamentaras ir pridūrė, 
kad žmonėms siūlo ir kitą paro-
dą, kurioje pristatomi autentiški 
Vasario 16-osios Akto signata-
rų autografai, priklausantys jo 
privačiai kolekcijai. 

„Važiuodamas ieškoti Vasario 
16-osios Akto, įvairiuose aplan-
kuose radau signatarų Kairio, 
Vileišio, Biržiškos, Klimo pa-
rašus. Dar prieš keletą mėnesių 
suradau Jono Smilgevičiaus pa-
rašą. Įsivaizduokite, jis, pasiro-
do, vandentiekio kanalizacijos 
sistemą mano senelio statytam 
name įvedė. Žiūriu, gražiausias 
parašas suraitytas. Jau turiu sep-
tyniolikos signatarų parašus iš 
dvidešimties“, – apie savo aistrą 
kalbėjo profesorius L. Mažylis.

L. Mažylis 2017 metais pats 
buvo įrašytas į Lietuvos istoriją, 
nes būtent tais metais, kovo 29 
dieną, Vokietijos diplomatinia-
me archyve rado Vasario 16-o-
sios Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto originalą lietuvių kalba.

Viena didžiausių L. Mažylio 
aistrų – filatelija. Tam europar-
lamentaras, VDU profesorius, 
politologas teigė atiduodantis 
daugiausia savo laisvalaikio. 

Pasiklausyti profesoriaus Liudo Mažylio pasakojimo at-
ėjęs Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius sužinojo, 
kad profesoriaus giminė susijusi ir su L. ir S. Didžiuliais, 
kurių vardu pavadinta Anykščių biblioteka.
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