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Po trejų metų gimnazija liks 
tik Anykščiuose

Dar birželio mėnesį posėdžiavusi Anykščių rajono tary-
ba  dėl mažėjančio moksleivių skaičiaus nusprendė Svėdasų 
Juozo Tumo – Vaižganto ir Troškūnų Kazio Inčiūros gim-
nazijas pertvarkyti į pagrindines mokyklas.

Pirmieji mokyklų tinklo pertvarkos pokyčiai laukia jau 
nuo ateinančio rugsėjo. Rajono tarybos sprendimu dėl ma-
žėjančio moksleivių skaičiaus uždaromas Kavarsko pagrin-
dinės mokyklos-daugiafunkcio centro Traupio skyrius, Svė-
dasų Juozo Tumo -Vaižganto gimnazijos Debeikių skyriuje 
lieka tik ikimokyklinis ir pradinis ugdymas, o Troškūnų 
Kazio Inčiūros gimnazijos Viešintų daugiafunkcio centro 
skyriuje lieka tik ikimokyklinis ugdymas.

Nuo rugsėjo 1 dienos Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto 
gimnazijoje dėl moksleivių skaičiaus trūkumo taip pat ne-
bebus formuojama 11 klasė.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

„Groward group“ superka 
įvairias grūdines ir ankštines kultūras

Spartus grūdų kokybės tyrimas, 
efektyvus aptarnavimas, greitas atsiskaitymas. 

Grūdai priimami UAB „Vievio paukščiai“ esančiame elevatoriuje 
adresu Paukštyno g. 9, Ausieniškių km., Elektrėnų raj. bei UAB 

„VG Agrogrūdai“ Zujų elevatoriuje, Leonpolio k., Ukmergės raj.

Kontaktai pasiteiravimui: 
Eglė Liukumaitė, mob. 8-626-28522, el. p. egle.liukumaite@groward.eu 
Brigita Lebedytė, mob. 8-694-32276, el. p. brigita.lebedyte@groward.eu

Anykščių Jono Biliūno gimnazija liks vienintelė gimnazija 
rajone.                    nuotr. iš j.Biliūno gimnazijos puslapio.

Lopšelyje – darželyje nustatytus pažeidimus pašalinti 
kainuos dešimtis tūkstančių

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių vaikų lopšelyje – darželyje „Eglutė“ nustatyti 
priešgaisrinių reikalavimų pažeidimai, jiems pašalinti iš 
savivaldybės biudžeto Anykščių rajono tarybos sprendimu 
skirti 46 tūkst.700 Eur.

Apie tai, kad vaikų – lopše-
lyje darželyje „Eglutė“ Pane-
vėžio priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos Utenos priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos pareigūnai 
nustatė pažeidimus, paviešinta 
viename iš liepos mėnesį vy-
kusio Anykščių rajono tarybos 
sprendimų. Anykščių rajono 
taryba vaikų lopšeliui – darže-
liui reikalingą sumą skyrė per-
skirstydama  patvirtintą  2022 
metų savivaldybės biudžetą. 
Anykštėnų išrinktieji pinigus 
ugdymo įstaigai skyrė be di-
desnių diskusijų.

„Eglutės“ direktorė Jolanta 
Šaučiūnienė „Anykštai“ sakė, 
kad minėti pažeidimai įstai-
goje nustatyti prieš porą mė-
nesių.

„Mūsų koridoriai yra iškalti 
medžiu. Ir jie buvo iškalti 20 

metų. Prieš porą mėnesių buvo 
patikrinimas ir nustatyta, kad 
sienos negali būti iškaltos me-
džiu“, – sakė J.Šaučiūnienė.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Švietimo skyriaus vedėja 
Jurgita Banienė „Anykštai“ 
sakė negalinti atsakyti, kodėl 
iki šiol niekas nepastebėjo, 
kad vaikų lopšelyje – darže-
lyje „Eglutė“yra pažeidžiami 
priešgaisriniai reikalavimai,

„Ten yra koridorius, kuris 
apkaltas lentutėmis nuo senų 
laikų. Tai visą laiką buvo, o šį 
kartą užkliuvo tikrinant. Pati 
direktorė yra sakiusi, kad vai-
kų lopšelį – darželį tikrindavo 
ir anksčiau, bet neįvertindavo, 
kad tai yra kažkoks pažeidi-
mas“, - sakė J.Banienė.Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Jur-

gita Banienė sakė, kad priešgaisrinių reikalavimų pažeidimų 
yra ir kituose Anykščių vaikų lopšeliuose – darželiuose.

Vizitas. Rugpjūčio 5 dieną, 
penktadienį, Anykščiuose lanky-
sis susisiekimo ministras Marius 
Skuodis, skelbia Anykščių rajono 
savivaldybė. Ministro vizitas pla-
nuojamas nuo 11 valandos, vizito 
darbotvarkė kol kas neskelbiama. 
Vizito metu po Anykščius minis-
trą lydės Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius ir jo pava-
duotojas Dainius Žiogelis.

Atidarymas. Rugpjūčio 4 
dieną, ketvirtadienį,vyks oficia-
lus Anykščių socialinės globos 
namų Troškūnų padalinio atida-
rymas. Padalinys įsikūrė buvusios 
Troškūnų ligoninės patalpose. 
Pastaraisiais metais rekonstruo-
tos Troškūnų ligoninės patalpose 
veikė Anykščių rajono ligoninės 
slaugos skyriaus filialas.

Poreikis. Svėdasų seniūnijos 
Kunigiškių I kaime registruota 
„Vaižganto krašto bendruome-
nė“ socialiniuose tinkluose pa-
skelbė pranešimą, kuriame prašo 
bendruomenei padovanoti maišą 
cemento. „Cementas reikalin-
gas bendruomenės namų grindų 
betonavimui ir reikėtų 15 vnt. 
maišų po 25-30 kg. Prisidėdami 
palengvinsite ir paspartinsime 
darbus, galėsime greičiau įsikurti 
savo naujuose namuose“, – skel-
biama pranešime.

Netektis. Liepos 27-ąją, būda-
mas 70-ies, mirė buvęs Lietuvos 
radijo diktorius, ilgametis LRT 
kalbininkas Mindaugas Rastenis. 
M. Rastenis gimė Anykščiuose. 
Velionis palaidotas Troškūnuose.

Koncertas. Rugpjūčio 5-ą 
dieną, penktadienį, 19.00 val. 
Anykščių koplyčioje-Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre (Vil-
niaus g. 36) vyks X-ojo festivalio 
Muzikos savaitgaliai Anyščiuose 
koncertas „VAKARAS NAKTIS 
RYTAS“. Bilieto kaina 2 Eur.

Medžius užpuolė 
neįprastai didelė 
alksninukų 
populiacija

Anykščių 
ligoninė 
draugiška 
katėms

Kijeve vis dar 
gyva Lenino 
dvasiaRičardas SARGŪNAS, ra-

jono savivaldybės Tarybos 
narys, buvęs Seimo narys:

Kita vertus, žmonės tampa 
kontroliuojami bankų, nes vis-
kas pervedama per bankus, kor-
teles. 

Ką manote apie grynųjų pinigų 
ribojimus?
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temidės svarstyklės
Gaisras. Liepos 30 dieną, 

šeštadienį, ugniagesiai gavo 
pranešimą, kad Troškūnų se-

niūnijos Pelyšėlių I kaime buvo 
užsidegęs autokrautuvas „Deci 
agri+“. Pranešėjas pats užgesi-
no transporto priemonę, pavo-
jaus nebuvo, todėl ugniagesiai 

į įvykio vietą nevyko. Įvykis 
tiriamas.

Kliūtis. Liepos 31 dieną, 
sekmadienį, ugniagesiai gavo 
pranešimą, kad Skiemonių se-

niūnijos Kriokšlio kaime ant 
kelio guli nuvirtęs medis. Pa-
naudojus grandininį pjūklą, 
medis nuo važiuojamosios ke-
lio dalies buvo pašalintas.

Skirta parama nevyriausybinėms ir bendruomeninėms 
organizacijoms
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės 

įsakymu skirtos savivaldybės biudžeto lėšos nevyriausybi-
nių ir bendruomeninių organizacijų iniciatyvoms paremti. 
Iš viso parama skirta 21 projektui.

Antrųjų Svirnų kaimo ben-
druomenės projektui „Viešųjų 
erdvių sutvarkymas ir priežiū-
ra Svirnų II kaime“ skirta 637 
Eur.

Šlavėnų kaimo bendruome-
nės projektui „Laisvalaikio 
veiklos Šlavėnuose“ skirta 672 
Eur.

256 Eur skirti sporto klubui 
„Anykščių burės“, kuris įgy-
vendins projektą „Judėjimas – 
sveikatos šaltinis“.

444 Eur skirti Dabužių kai-
mo bendruomenės projektui 
„Bendrystės galia“.

1 tūkst.913 Eur skirta Leva-
niškių bendruomenės „Abipus 
Nevėžio“ projektui „Kartu kur-
kime ir būkime“.

Debeikių moterų veiklos cen-
tro projektui „Verslumo link“ 

skirta 1 tūkst.889 Eur.
Anykščių menininkų asocia-

cijos projektui „Viešas menas“ 
skirta 1 tūkst.500 Eur.

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Anykščių 
filialo projektui „1941 – 2022 
m. – Gyvoji pokario istorija“ 
skirta 2 tūkst.Eur.

Anykščių trečiojo amžiaus 
universiteto projektui „Kultūra, 
menas ir laisvalaikis Anykščių 
krašto pagyvenusiems žmo-
nėms“ skirta 1 tūkst.897 Eur.

Anykščių rajono vietos vei-
klos grupės projektui skirta 2 
tūkst. Eur.  Tai projektas „Tar-
pregioninio projekto „Subalan-
suota sveikatos turizmo plėtra“ 
kofinansavimas“.

Anykščių jaunimo verslu-
mo centro projektui „Sociali-

nę atskirtį patiriantis jaunimas 
Anykščių ir Zarasų rajono sa-
vivaldybėse – socialinių ino-
vacijų kūrėjas ir realizuotojas“ 
skirta 1 tūkst.933 Eur.

Traupio bendruomenės pro-
jektui „Tęskime tradicijas“ 
skirta 1 tūkst.595 Eur.

Anykščių moterų užimtumo 
ir informacijos centro projektui 
„Gyventojų saugumo jausmo 
skatinimas per pilietiškumą bei 
prevencinį švietimą“ skirta 1 
tūlst.733 Eur.

Anykščių policijos asocia-
cijos projektui „Saugią aplin-
ką kuriame kartu“ skirta 1 
tūkst.239 Eur.

1 tūkst.249 Eur skirti VšĮ 
„Atvertos langinės“ projektui 
„Varpo dūžiai – dangui, žemei, 
žmogui“.

1 tūkst.733 Eur skirti VšĮ 
„Sielos sala“ projektui „Tyri-
nėjame ir keičiame“.

Ažuožerių moterų klubo pro-
jektui „VIII tradicinis Anykščių 

rajono bendruomenių sąskrydis 
„Visi savi“ skirta 2 tūkst. Eur.

Troškūnų seniūnijos Kiauša-
galio bendruomenės projektui 
„Gyventojų socialinės atskir-
ties mažinimas ir  aktyvumo 
didinimas“ skirta 1 tūkst.309 
Eur.

Asociacijos „Obuolio ben-
druomenė“ projektui „Judam 
saugiai“ skirta 1 tūkst.980 Eur.

1 tūkst.485 Eur skirti Naujų-
jų Elmininkų kaimo bendruo-
menės projektui „Pagaminta 
Naujuosiuose Elmininkuose“.

3 tūkst. Eur skirta Anykščių 
miesto vietos veiklos grupės 
projektui „Anykščių miesto 
vietos plėtros strategijos  įgy-
vendinimo administravimas“.

Iš viso Anykščių rajono ne-
vyriausybinėms ir bendruo-
meninėms organizacijoms iš 
Anykščių rajono savivaldybės 
skirta per 32 tūkst. Eur para-
ma.

-AnYkŠTA

Medžius užpuolė neįprastai didelė alksninukų 
populiacija

sigita PiVORienĖ
sigita.p@anyksta.lt

Redakciją pasiekė neabejingos gamtai vilnietės Ingridos 
laiškas, kuriame moteris rašė, kad, važiuodama į Anykščių 
miesto šventę, pakelėse matė nudžiūvusius medžius. Ingri-
da klausė, ar ketinama medžius gydyti.

„Važiavome į Anykščių 
miesto šventę keliu Vilnius - 
Ukmergė - Kavarskas - Anykš-
čiai. Ir pastebėjome, kad pake-
liui į Anykščius miškuose labai 
daug džiūstančių medžių.Tie-

siog informuoju, nes labai gaila 
medžių. Gal kokia liga įsiveisė. 
Pasidomėkite savivaldybėje ar 
miškų urėdijoje, ar ketina juos 
gydyti, ar iškirsti. Girdėjau, kad 
ir Molėtuose tas pats“, – rašė 

vilnietė.
Pasiteiravus miškininko Kęs-

tučio Bilboko, laikinai einan-
čio Valstybinių miškų urėdijos 
Anykščių regioninio padalinio 
vadovo pareigas, kas galėjo 
atsitikti medžiams, šis sakė: 
„Valstybinės miškų tarnybos 
tinklapyje įdėta smulki infor-
macija apie tai, kad alksninukai 
užpuolė alksnius, jie graužia la-
pus, išgraužia minkštimą ir pa-
lieka lapo skeletą. Lapai nenu-
krenta, jie, tokie rudi, lieka ant 
medžio.Yra žaliasis ir mėlyna-
sis alksninukai, žaliųjų mažiau, 
daugiau kenkia mėlynieji. Tai 
yra toks nedidelis vabaliukas, 
daugiausia graužiantis baltalks-
nius, paskui – ir juodalksnius, o 
kai tų pritrūksta, puola ir kitus 
lapuočius. Šiemet jiems veistis 
yra labai geros sąlygos, kaip ir 
apskritai visiems vabzdžiams. 
Tikėkimės, kad kiti metai jiems 
nebus tokie palankūs. Dažniau-
siai medžius ir puola kenkėjai, 
šiemet kažkokių medžių ligų 
nepastebime. Ir turime proble-
mų dėl eglynų, kuriuos šiemet 
labai puola žievėgraužiai. Jie 
puola egles ir miškuose, ir so-
dybose, padaro daugiau žalos 
nei alksninukai“, – kalbėjo K. 
Bilbokas ir pridūrė, - giliau 
miške lapuočiai yra sveiki, juos 

daugiausia alksninukai puola 
pakelėse, atvirose vietose – ten 
yra židiniai. Dėl to tas vaizdas 
toks baisus atrodo.“

Paklaustas, ar alksninukams 
šitaip „padirbėjus“ medžiai liks 
gyvi, miškininkas pasakojo: „Ar 
medžiai nudžius, ar ne, sunku 
pasakyti. Kai kurie nudžius, kai 
kurie, atsparesni, atsigaus. Da-
bar lapus graužia vikšrai, bet jų 
vystymasis jau turėtų pasibaig-
ti. Rugpjūčio mėnesį jie dar 
aktyvūs, bet paskui sustoja. Jei 
per tą laiką medžiai spės naujus 
pumpurus užauginti, kitais me-
tais turėtų išsprogti. Bent jau 
didžioji dalis tai tikrai.“ 

Į vilnietės klausimą, ar me-
džius ketinama gydyti, K. Bil-
bokas atsakė: „Jokių priemonių 
miškininkai nesiima, chemijos 
nenaudosi. Be to, kol kas nebu-
vo tokios didelės šių vabzdžių 
populiacijos, tad nereikėdavo 
jokių priemonių imtis. Būtent 
šie metai ypatingi, po to daug 
metų, galima spėti, šitiek alks-
ninukų vėl nebus. Visi vabz-
džiai turi tokį „principą“ – jų 
daug prisidaugina, jie piką pa-
siekia ir po to dėl gamtinių są-
lygų ar atsiradusių parazitų jų 
populiacija nyksta. Jų gamtoje 
visuomet yra, bet jų tiesiog ne-
pastebime.“ 

Laikinai Valstybinių miškų urėdijos Anykščių regioninio 
padalinio vadovo pareigas einantis miškininkas Kęstutis 
Bilbokas sakė, kad šie metai yra ypač palankūs vabzdžiams, 
nes šitiek alksninukų, pakenkusių lapuočiams, dar neteko 
regėti.

Srautas. Raudonojo Kry-
žiaus atstovė prognozuoja, kad 
rudenį Lietuvoje gali išaugti 
pabėgėlių iš Ukrainos skaičius, 
nes karo nuniokotos šalies kai 
kuriuose regionuose visiškai 
sugriauta šildymo ir vanden-
tiekio infrastruktūra. „Situacija 
tikrai prasta, šals orai, šildymo 
infrastruktūra, vandens infras-
truktūra yra sugriauta ir nemaža 
dalis žmonių gali vėl pasiduoti 
į Europos pusę“, – LRT pirma-
dienį sakė Raudonojo Kryžiaus 
komunikacijos vadovė Luka 
Lesauskaitė. Statistikos depar-
tamento penktadienį skelbtais 
duomenimis, į Lietuvą nuo karo 
pradžios yra atvykę 60,5 tūkst. 
Ukrainos karo pabėgėlių, o per 
pastarąją savaitę – 685.

Titulas. Šeši iš dešimties 
gyventojų nepritaria Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pir-
mininko Vytauto Landsbergio 
pripažinimui šalies vadovu, 
ketvirtadalis gyventojų tokį 
sprendimą palaiko, rodo BNS 
užsakymu b atlikta apklausa.
Jos duomenimis, Seimo liepos 
pradžioje priimtam sprendimui 
visiškai nepritaria 48 proc. ap-
klaustųjų, dar 12 proc. teigė tam 
greičiau nepritariantys. Beveik 
12 proc. respondentų sprendi-
mą visiškai palaiko, dar per 14 
proc. tvirtino tam greičiau pri-
tariantys. Apklausa parodė, kad 
V. Landsbergio pripažinimą 
valstybės vadovu labiau palai-
ko moterys, nei vyrai, taip pat 
įgijusieji aukštąjį išsilavinimą, 
aukštesnes pajamas gaunan-
tys tarnautojai bei specialistai, 
didmiesčių, ypač Vilniaus, gy-
ventojai.

Žuvys. Per pirmąjį šių metų 
pusmetį į Lietuvos ežerus, upes 
ir tvenkinius išleista virš 12,3 
mln. įvairių rūšių žuvų jauni-
klių. Ketvirtadalis išleistų žuvų 
– saugomos, retos ir į šalies rau-
donąją knygą įrašytos žuvys, 
kita dalis – žvejų mėgstamos 
plėšriosios žuvys, kurių porei-
kis didėja. Kaip pranešė Žuvi-
ninkystės tarnyba, didžiausias 
kiekis žuvų, įvertinus regionų 
vandeningumą, išleistas pietų ir 
rytų Lietuvoje. Vakarinės šalies 
pusės vandens telkiniai pratur-
tinti lydekomis ir unguriais. 
Šiais metais po trejų metų per-
traukos į giliavandenius ežerus 
išleista apie milijonas seliavų. 
Pasak departamento, anksčiau 
mokslininkų nuomonės dėl 
dirbtinio sykinių žuvų veisimo 
išsiskirdavo, buvo manančių, 
kad šių žuvų populiacija suge-
bės atsistatyti natūraliai. Tačiau, 
įvertinus didėjantį poledinės žū-
klės mėgėjų skaičių, susirūpin-
ta, kad jų ištekliai greitu metu 
gali išsekti. Lietuvos vandenys 
papildyti ir Vištyčio sykais – jų 
išleista 400 tūkstančių.

-Bns



iš arti 2022 m. rugpjūčio 2 d.

komentarai

Anykščių ligoninė draugiška katėms
Po ilgo gulėjimo palatoje su vaiku išėjome į lauką – ligo-

ninės teritoriją. O ką gi ten moteris (ligoninės darbuotoja) 
neša dubenėlyje, eidama link patvorio, t.y. link pažymėtos 
vietos erdvioje, bet nuošalesnėje pastato teritorijoje? Kas 
ten per namelis stovi? Įdėjo kažką vidun, pastūmėjusi pro 
apvalią skylutę, ir pasuko atgal. 

Pasirodo, toje teritorijoje besistiebiantis gražus, erdvus name-
lis, uždengtas stogu, yra Anykščių rajono savivaldybės adminis-
tracijos patvirtinta bešeimininkių kačių šėrimo vieta Nr. AK-2. 

Štai ir dvi katytės pasirodė. 
Gražios, pūstauodegės, juods-
nukiukės. Toji, kuri didesnė, 
glaudžiasi prie mažesnės, abi 
užšoka ant namelio-šėryklos, 
lenda į vidų tai pro vieną, tai 
pro kitą skylutę. Mano vaikas 
stebisi: 

-Tenai lyg mama ir jos vai-
kiukas! Ten jiems labai patin-
ka. Lyg jų namai. Kaip gražiai 
draugauja. 

Akivaizdu, kad bešeiminin-
kės katės įpratusios čia netrik-
domos paėsti. Ir mes netruk-
dom, nesiartiname prie jų. Tik 
vėliau tas kates matėm ir šalia 
palatų langų – matyt, kartais 
kokį kąsnelį ir pro langą kas 
pamėtėja. 

Vienos ligoninės aptarnaujan-
čio personalo darbuotojos pasi-
teiravau, ar tai vienintelė tokia 
vieta Anykščiuose, kur pasirūpi-

nama bešeimininkėmis katėmis. 
- Nežinau, ar kas nors dau-

giau rūpinasi. Tik iš ligoninės 
likusio maisto kas nuneša, ir 
viskas. Niekad nemačiau, kad 
kas kitas iš miesto ką atneštų 
katytėms. Vienu metu buvo gal 
kokios aštuonios katės. Ogi kai 
ateina šaltos žiemos, kaip tada 
joms? Gal ir sušąla. Tik pliusą 
užsidėjo savivaldybė, įrengusi 
tokią vietą, ir tiek. 

Na, jei niekas daugiau neat-
eina, turbūt nėra kas pasirūpina 
kačių populiacijos mažinimu 
(sterilizacija), skiepijimu ir 
kitais bešeimininkių gyvūnų 
reikalais... „O gal ir klystu“, – 
nutariau, radusi informacijos 
internete. Pasirodo, nuo 2018 
m. Anykščių mieste iš viso yra 
keturios kačių šėrimo vietos: J. 
Biliūno g. Nr. 62, Ramybės mi-

krorajone, Šlavėnų kaime, prie 
jau minėtos ligoninės. Rašoma, 
kad VšĮ „Pūkuota svajonė“ įsi-
pareigojo nustatytose šėrimo 
vietose rūpintis bešeimininkė-
mis katėmis, jas šerti, sterili-
zuoti, o Anykščių rajono savi-
valdybė – įrengti kačių šėrimo 
namelius bei šias vietas pažyti 

atitinkamais ženklais.
Bet šioms dviem gražuolėms 

pūstauodegėms katėms likimas 
buvo visai palankus... O užsi-
gulėjusiems ir sveikstantiems 
vaikučiams visai įdomu prasi-
blaškyti, žvelgiant į prižiūrimus 
meilius gyvūnėlius. 

„Anykštos“ skaitytoja 

Anykščių rajono savivaldybė mieste įrengė keturias bešeimi-
ninkių kačių šėrimo vietas. Viena jų - prie Anykščių ligoninės.

Ką manote apie grynųjų pinigų ribojimus?
Visai neseniai Seimas pritarė didesnių sumų nei 5000 eurų 

atsiskaitymų grynaisiais ribojimui. Žmonių tarpusavio atsis-
kaitymus ir bet kokius kitus mokėjimus virš šios ribos nuo 
lapkričio 1 d. privaloma atlikti tik negrynaisiais pinigais. 

Teiravomės rajono gyventojų – ką manote apie grynųjų 
pinigų ribojimus? Ar pritariate tam, kad atlyginimai būtų 
pervedami į banko korteles? O gal reikėtų visiškai atsisaky-
ti grynųjų pinigų?

Be grynųjų 
neišgyventume

Šarūnė KALIBATAITĖ, 
Kavarsko seniūnijos seniūnė:

„Aš esu tik už tai, kad atsis-
kaitymai vyktų ne grynaisiais. O 
ir suma yra pakankamai didelė.

Aš esu iš tų žmonių, kuris 
grynųjų pinigų mažai turi. Bet 
kaimuose atsisakyti grynųjų, 
manau, yra ne visur įmanoma, 
nes daug kur nėra galimybės at-
siskaityti kortele. Kad ir turguje. 
Taip pat žmonėms išmokamos 
pensijos grynais pinigais, kai-

muose nėra bankomatų… Kaž-
kiek ši problema išsisprendžia 
– yra vaikai, yra pagalbininkai, 
bankomatų sistema plečiasi – 
jau yra daromas ir Kavarske. 
Bet kol kas, manau, be grynųjų 
neišgyventume.

Atlyginimai per banką yra 
labai normalu, tai viena iš prie-
monių sustabdyti mokėjimus 
vokeliuose. Darbingo amžiaus 
žmonėms, kurie yra mobilūs, 
gali judėti, tai neturėtų sukelti 
jokių problemų, nebent viene-
tams.“

Žmonės tampa 
kontroliuojami 
bankų

Ričardas SARGŪNAS, ra-
jono savivaldybės Tarybos 
narys, buvęs Seimo narys:

„Yra dvi pusės. Dar būdamas 
Seime, pristačiau šitą klausi-
mą ir sukėliau įvairių reakcijų. 
Viena vertus, atsiranda finan-
sinė kontrolė, matome, kur tie 
pinigai vaikšto. Kita vertus, 
žmonės tampa kontroliuojami 
bankų, nes viskas perveda-
ma per bankus, korteles. Tai 
riboja žmogaus privatumą.                                                                                                                                       
 Kai pristatinėjau šį pasiūlymą, 
mano projekte ir buvo pasiūly-
ta 5000 eurų suma, sulaukiau 
priekaištų, kad tai – dideli ap-
ribojimai. Bet yra ir kita pusė – 
atsiranda finansinis saugumas, 
nes kai žmonės vaikšto su tais 
grynais… Finansinės drausmės 
požiūriu, taip turėtų būti ge-
riau.

Kalbant apie atlyginimus, 
sunku kažką pasakyti, nes ir 
sumos varijuoja labai skirtin-
gos. Kai kuriems iš tiesų reikia 
tų grynųjų pinigų ir visiškai 
apriboti, kad viskas eitų per 

kortelę, turbūt nėra labai geras 
sprendimas. Būna, kad žmogus 
pamiršta kodą ar pačią kortelę. 
Ir kortelės dažnai „užlūžta“, 
ir banko terminalai stringa, ir 
interneto sistemoje būna truk-
džių, tuomet žmogus negali pa-
siimti grynųjų. Atsiranda viso-
kių keblumų. Žmogus turi būti 
savarankiškas ir pats spręsti, ką 
ir kaip jam pirkti. Manau, turė-
tų būti kažkokia proporcija, vi-
siškai apriboti ir viską patikėti 
banko kontrolei nėra gerai. 

Jei visiškai perėjus į virtualią 
erdvę? Nežinau, kaip visa tai 
atrodytų. Yra tokių mąstytojų, 
bet manau, kad visa tai kitai 
kartai, kitam laikotarpiui. Idėją 
iškėlė Seimo jaunoji karta, bet 
manau, kad visam tam daro įta-
ką ir bankai. 

Atsimenam, kada buvo įve-
damas euras, buvo šnekama, 
kad, jį įvedus, žmonėms suma-
žės išlaidos keistis valiutą, kai 
vykstama į kitą šalį, ir panašiai. 
O per Lietuvą žmonės prarado 
apie 80 mln. litų, keisdami va-
liutą vieną į kitą. Praėjus labai 
neilgam laikotarpiui, bankai 
pakėlė savo paslaugų įkainius 
ir savo pasiėmė. Jei žmonės pi-
nigų neprarado per keitimo me-
chanizmą, atsirado kiti mecha-

nizmai, bankai savo atsiėmė. 
Taip ir su šia situacija.“

Atsisakyti 
grynųjų nereikėtų

Teodoras BITINAS, UAB 
„Anykščių energetinė staty-
ba“ vadovas:

„Tokiam siūlymui pritariu. 
Tai turėtų mažinti šešėlį, nors 
didžiajai daliai žmonių, ko 
gero, tai nieko nepakeis. Tokio-
mis sumomis už paslaugas, pre-
kes, mažai kas atsiskaito. Tik 
sukontroliuoti fizinius asmenis, 
mano manymu, bus sudėtinga, 
nes kas nori šešėliu atsiskaiti-
nėti, tas ir atsiskaitinės. Toks 
įstatymas reikalingas, bet kad 
labai išspręstų šią problemą, 
turbūt neišspręs. Kita vertus, 
manau, kad tai dar labiau padi-
dins bankų pelnus, kurie ir taip 
dideli.

Atsisakyti grynųjų? Tikrai ne.“

-AnYkŠTA
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Anykščių rajono tarybos na-
rys, socialdemokratas Egi-
dijus Šilaika pripažino, kad 
rajono valdantieji jau dau-
gelį metų nesprendžia de-
mografinės rajono padėties,  
todėl  ir tenka reorganizuoti 
ar net uždaryti mokyklas.

Pirmiausia gimnazijos 
neliks Svėdasuose

Svėdasų Juozo Tumo – Vaiž-
ganto gimnazija į pagrindinę 
mokyklą bus pertvarkoma nuo 
2023 metų, o Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnazija – nuo 2025 
metų rugsėjo 1 dienos. Po šio 
sprendimo prabėgus trejiems 
metams, rajone liks tik vie-
nintelė Anykščių Jono Biliūno 
gimnazija.

Už gimnazijų pertvarką bal-
savo 14 Anykščių rajono ta-
rybos narių, 2 buvo prieš,  o 3 
tarybos nariai susilaikė.

Pasak Anykščių rajono sa-
vivaldybės Švietimo skyriaus 
vedėjos Jurgitos Banienės, 
sprendimas dėl dviejų Anykš-
čių rajono gimnazijų ateities 
priimtas dėl to, kad  Vyriausybė 
patvirtino naujas mokyklų tin-
klo kūrimo taisykles.

„Šiose taisyklėse yra numa-
tyti labai griežti skaičiai, api-
brėžiantys, koks minimalus 
mokinių skaičius turi būti kla-
sėje. Šį rugsėjį 11 ir 12 klasėje 
dar galime turėti po 12 moki-
nių, tačiau 2024 metais 11 ir 12 
klasėje jau turi būti ne mažiau 
kaip 21 mokinys, o 2026 metais 
yra nustatyta, kad turi būti dvi 
11-os ir dvi 12-os klasės. Šiuo 
atveju minimalus moksleivių 
skaičius – 31. Tiek Svėdasuo-
se, tiek Troškūnuose sudėtinga 
surinkti reikiamą skaičių vaikų, 
todėl ir priimami tokie sprendi-
mai“, - sakė ji.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Švietimo skyriaus skaičia-
vimais, 2024 - 2025 mokslo 
metais Svėdasų Juozo Tumo 
– Vaižganto gimnaziją lankytų 
129 mokiniai, Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnaziją – 168 moki-
niai.

Pasak J. Banienės, šiais me-
tais dar buvo leidžiama 5-8 
klasėse turėti jungtines klases, 
tačiau nuo šių metų rugsėjo 1 
dienos tokie dalykai nebelei-
džiami.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Švietimo skyriaus vedėja 
Jurgita Banienė neatmeta 
tikimybės, kad, reorganiza-
vus Svėdasų bei Troškūnų 
gimnazijas, dalis moksleivių 
gali pasirinkti ne Anykščių 
rajono mokyklas.

Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius teigia, 
kad iki šiol rajono valdžia 
mažoms mokykloms leido 
numirti natūralia mirtimi.

„Dėl to nebelieka Svėdasų 
Juozo Tumo-Vaižganto gim-
nazijos Debeikių skyriuje 
aukštesnių klasių ir uždaro-
mas Kavarsko pagrindinės mo-
kyklos-daugiafunkcio centro 
Traupio skyrius. Nuo rugsėjo 
leidžiama jungti tik po dvi pra-
dines klases ir jose turi būti ne 
mažiau kaip 8 mokiniai. Jeigu 
mes tokių darinių sudaryti ne-
begalime, tai nebegalime ir 
konkrečiose mokyklose vykdy-
ti tokių programų“, - komenta-
vo J. Banienė.

 Nelieka vaikų, nelieka 
ir mokyklos...

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius teisinosi, kad 
ne rajono valdžia nori naikinti 
Svėdasų bei Troškūnų gimnazi-
jų statusus.

„Tai yra priimti tokie Švieti-
mo, mokslo ir sporto ministe-
rijos įstatymai.(...). Aišku, visą 
laiką noras išlaikyti mokyklas 
egzistavo ir mes visą laiką tai 
darėme. Visą laiką pačioms ma-
žiausioms mokykloms leidome 
numirti natūralia mirtimi. Kada 
nelieka vaikų, tada nelieka ir 
mokyklų. Deja, bet dabar yra 
priimti tokie įstatymai, kurių 
nevykdyti mes negalime“, - 
kalbėjo meras S.Obelevičius.

Sprendimus priima 
„su kraujo ašaromis“...

Anykščių rajono tarybos na-
rys, socialdemokratas Egidi-
jus Šilaika kalbėjo, kad rajono 
valdantieji jau daugelį metų 
nebesprendžia Anykščių rajono 
demografinės padėties.

„Tėvų su gausiom šeimom  
dirbti į kaimiškas vietoves ne-
nuvešime. Aš neįsivaizduoju, 
kad mes dabar galėtume pa-
keisti Vyriausybės sprendimą 
(dėl mokyklų tinklo pertvarkos, 
red.pastaba). Mano pozicija dėl 
gimnazijų pertvarkos -  kiek ga-

lima ilgiau išlaukti, bet ar nuo 
to bus geriau?  Mes, suaugu-
sieji, „pažaidžiame“, bet kai tas 
vaikas bus nuvežtas ir atsisės 
į kitą suolą, gal jam bus ir ge-
riau... Negaliu teigti, kad taip ir 
bus. Bet su kraujo ašaromis taip 
yra“,  - kalbėjo E.Šilaika.

Gimnazijų pertvarkai ypač 
priešinosi Anykščių rajono ta-
rybos narys Kęstutis Tubis. 
Jis prisiminė, kaip, dirbdamas 
meru, pasirūpino, kad Traupyje 
šeimai būtų nupirktas socialinis 
būstas, kad tik į vietos mokyklą 
ateitų daugiau vaikų.

„Surėmę pečius mes tų vaikų 
galime į mokyklas atvesti dau-
giau“, - įtikinėjo K.Tubis.

Troškūnų Kazio Inčiūros vi-
durinė mokykla į gimnaziją 
buvo pertvarkyta 2014 metais, 
o Svėdasų Juozo Tumo – Vaiž-
ganto vidurinė mokykla gimna-
zija tapo 2006 metais.

Reorganizavus Svėdasų bei 
Troškūnų gimnazijas, rajone 
liks tik vienintelė Anykščių 
Jono Biliūno gimnazija.

Jautrus klausimas ir 
politikams

Pasiteiravus, kaip paskuti-
niame Anykščių rajono tarybos 
posėdyje reagavo į jautrius kai 
kurių Tarybos narių žodžius 
apie būtinybę iš paskutiniųjų 
rajone išlaikyti besitraukian-
čias mokyklas, Anykščių ra-
jono savivaldybės Švietimo 
skyriaus vedėja Jurgita Banie-
nė sakė, kad visuose rajonuose 
mokyklų tinklo pertvarkos ke-
lia daug aistrų ir emocijų.

„Tos aistros ir emocijos lie-
jasi tiek iš bendruomenių, tiek 
iš politikų. Tai natūralu, nes 
tai yra jautrūs klausimai“, - 
komentavo J.Banienė.

Mažės pedagogų 
darbo krūviai

Anykščių rajono savivaldy-
bės Švietimo skyriaus vedėja 
J. Banienė „Anykštai“ sakė, 
kad pertvarkomų Svėdasų 
Juozo Tumo – Vaižganto ir 
Troškūnų Kazio Inčiūros gim-
nazijų pedagogų darbo vietos 
išliks.

„Tik tikimybė, kad tose mo-
kyklose gali mažėti jų darbo 
krūvis, nes kažkurios dalies 
pamokų nebelieka. Čia jau 
lieka darbdavio reikalas, ar jis 
turės pedagogams pasiūlyti ką 
nors papildomo, ar ne“, - sakė 
J.Banienė.

Moksleiviai gali išvykti 
į kaimyninius rajonus

Svėdasų Juozo Tumo – Vaiž-
ganto bei Troškūnų gimnazijas 
reorganizavus į pagrindines 
mokyklas, Švietimo skyriaus 
vedėja J.Banienė neatmeta ga-
limybės, kad  dalis jose besi-
mokiusių moksleivių gali pa-

sirinkti ir kitų rajonų ugdymo 
įstaigas.

„Lietuvoje mokslas priva-
lomas iki 16 metų ir tie, kurie 
norės mokytis, tiems mokslei-
viams bus sudarytos sąlygos 
mokytis miesto mokykloje. 
Žinoma, yra grėsmių, kad 
moksleiviai gali išvykti moky-
tis ir į kitų rajonų mokyklas. 
Čia yra laisvas pasirinkimas ir 
dar labai daug priklauso, ku-
rioje vietovėje gyvena tie mo-
kiniai. Jeigu jie lanko Svėda-
sų mokyklą ir gyvena kažkur 
pakraštyje, galbūt jie pasirinks 
ir kurią nors Utenos įstaigą. 
Šitų procesų mes nesuvaldysi-
me, nes apsispręsti yra šeimos 
teisė. Mes, aišku, išspręsime 
visus pavėžėjimo klausimus, 
kad tie vaikai galėtų sėkmin-
gai atvykti į Anykščių Jono 
Biliūno gimnaziją“, - kalbėjo 
J.Banienė.

O gal miesto vaikus vežti 
į kaimų mokyklas?

Švietimo skyriaus vedėjai 
J.Banienei uždavėme ir pro-
vokuojamąjį klausimą - o gal, 
siekiant išsaugoti mokyklas 
Anykščių rajono miesteliuose 
bei kaimuose, į jas būtų gali-
ma nuvežti miesto gyventojų 
vaikus?

„Galima ir pajuokauti, kad 
iš Anykščių Jono Biliūno gim-
nazijos vaikus būtų galima ko-
mandiruoti į kaimų mokyklas 
(juokiasi, red.pastaba), bet 
paprastai tėvai mokyklas ren-
kasi pagal gyvenamąją vietą, 
o antras rodiklis – mokyklos 
patrauklumas. Tai aš neįsi-
vaizduoju tokio dalyko, kad 
viena Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos klasė vyktų moky-
tis į Svėdasus, o kita – į Troš-
kūnus“, - kalbėjo J.Banienė.

Po trejų metų gimnazija liks tik Anykščiuose

Kortelė, kuri leidžia daugiau už mažiau
Jeigu esate deklaravę 

savo gyvenamąją vietą 
Anykščiuose arba Anykš-
čių rajone, galite užsisakyti 
Anykštėno kortelę – su ja 
atsiveria tikras nuolaidų 
lobynas įvairioms pramo-
goms ir prekėms mieste bei 
jo apylinkėse.

Pavyzdžiui, Siauruko mu-
ziejus svečiams, turintiems 
Anykštėno kortelę, siūlo 20 
proc. nuolaidą. O šeimos bi-
lietui – net 42 proc. nuolaidą. 
Apsilankyti pigiau kviečia ir 
Arklio muziejus, siūlantis net 
33 proc. nuolaidą.  Nuolaidas 
taip pat siūlo J. Biliūno sody-
ba–muziejus, Anykščių menų 
centras, Šeimyniškėlių pilia-

kalnio istorinis kompleksas, 
Istorijų dvarelis, rašytojo A. 
Baranausko klėtelė ir A. Vie-
nuolio-Žukausko memorialinis 
namas–muziejus, iliuzijų mu-
ziejus „Toks kitoks miestelis“. 

Su Anykštėno kortele tai-
komos nuolaidos įvairioms 
aktyvioms pramogoms: „Easy 
GO“ paspirtukų nuomos punk-
te, „Labirintų pramogų par-
ke“, pramogų ir sporto centre 
„Kalita“, kartodrome, Safari 
parke įsikūrusiame Batutų par-
ke. Taip pat SPA paslaugoms 
(išskyrus baseino bei pirčių 
kompleksą) – „SPA Vilnius 
Anykščiai“, baseinui ir pirtims 
– baseine „Bangenis“.

Prie šios nuolaidų programos 
prisijungė ir maitinimo įstai-
gos: „No Name Kebab“, „Lo-

jantis Katinas“, bistro „Pirmas 
daigas“, viešbučio „Nykščio 
namai“ restoranas ir parduo-
tuvės „Marijos trobelė“,  „Pa-
gaminta Anykščiuose“, „Jolės 
gėlių krautuvėlė“.

Savo paslaugas anykštėnams, 
turintiems kortelę, pigiau siūlo 
ir kitos vietos įstaigos bei vers-
lai: Liudvikos ir Stanislovo Di-
džiulų viešoji biblioteka, opti-
ka „Paguostė“, Įį „Kompeksa“, 
„Anykšta“. Programos dalyvių 
sąrašas nuolat pildosi ir atsi-
naujina.

Daugiau informacijos, kaip 
užsisakyti kortelę ir kokios 
nuolaidos taikomos, rasite čia: 

https://www.infoanyksciai.
lt/kortele/

Užsak. nr. 701
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(Tęsinys. Reportažų pradžia „Anykšta“ nr. 24, 2022-03-26).

Lopšelyje – darželyje nustatytus pažeidimus pašalinti 
kainuos dešimtis tūkstančių

Švietimo skyriaus vedėja 
J.Banienė sakė, kad vaikų lopše-
lio – darželio „Eglutė“ vadovai 
gavo tik įspėjimą.

Vaikų lopšelyje – darželyje 

„Eglutė“  reikės suremontuoti 
pirmo aukšto koridoriaus ir ga-
lerijos, jungiančios korpusus, 
sienų apdailą, nes ji yra degi.

Pasidomėjus, ar panašių prieš-
gaisrinių reikalavimų pažeidimų 
gali būti ir kituose Anykščių 

vaikų lopšeliuose – darželiuo-
se, J.Banienė konstatavo, kad jų 
yra.

„Ko gero, vaikų lopšelyje – 
darželyje „Žiogelis“ yra kažku-
rioje vietoje, jei gerai atsimenu“, 
- sakė ji.

Švietimo skyriaus vedėja 
J.Banienė patikino, kad po vai-
kų lopšelio – darželio „Eglutė“ 
patikrinimo, savivaldybė į prieš-
gaisrinių reikalavimų laikymąsi 
žiūrės atsakingiau.

„Dabar, kai žinosime, kad tai 

Kijeve vis dar gyva Lenino dvasia
Ko jau ko vykstant niekingai Rusijos invazijai į Ukrainą 

nesitikėjau, tai Ukrainos sostinėje rasti paminklą Vladimirui 
Leninui.

Tiesa, šio Rusijos revoliucijos vado, į Kremliaus gniaužtus 
Ukrainą atvedusio dar 1922 metais, statula Kijeve buvo nu-
versta 2013 metais. Nuvertę pačiame miesto centre stovėjusį 
paminklą, kijeviečiai paliko aukštą apvalų granitinį posta-
mentą, ant kurio ir toliau puikuojasi užrašas - Leninas.

Ant postamento viršaus atsi-
rado nedidelis nacionalinis sim-
bolis - Ukrainos tridantis, o trys 
laipteliai postamento apačioje 
buvo nudažyti nacionalinės vėlia-
vos spalvomis. 

Šis imperinio Kremliaus vado 
vardu papuoštas postamentas sto-
vi prie įėjimo į Taraso Ševčenkos 
parką ir vos už kelių šimtų metrų 
nuo Kijevo merijos bei Maidano 
Nepriklausomybės aikštės. Pa-
minklas istoriniam tautos pasidi-
džiavimui, poetui bei dailininkui 
T.Ševčenkai dabar yra apdėtas 
smėlio maišais, kad apsaugotų jį 
nuo sprogimų.

T.Ševčenka ukrainiečiams sim-
bolizuoja išsivadavimą iš Rusijos 
gniaužtų. Vos 41 metus gyvenęs 
T.Ševčenka (1814-1861) iš ver-
giškos baudžiavos buvo išpirktas 
tik sulaukęs 24 metų, o vėliau dar 
dešimt metų buvo priverstas pra-
leisti tremtyje Sibire. 

Taip, kaip kentėjo T.Ševčenka, 
dabar nuo maskolių kenčia visa 
Ukrainos tauta. Kaip bebūtų 
keista, tačiau vieno iš žiauriau-
sių Kremliaus vadovų  V.Lenino 
pavardė toliau puikuojasi netoli 
T.Ševčenkos paminklo.

Toks įspūdis, jog sostinės vado-
vai niekaip neapsisprendžia, ką su 
buvusio paminklo postamentu da-
ryti, todėl šis stovi apšiuręs, su nu-
plėštų plakatų liekanomis ir virš 
jų šviečiančiu žodžiu „Leninas“.

Blogiausia, jog Rusijos virše-
nybę menančių carinių bei soci-
alistinių simbolių nesugebama 
atsikratyti daugelyje Ukrainos 
miestų. Vieninteliai Vakarų regio-
nai ryžtingai tokius paminklus bei 
gatvių pavadinimus gujo lauk, tad 
čia jų beveik neliko.

Rytų ir Pietų Ukrainoje situacija 
visai kita, todėl atvykus į Odesą, 
Charkivą, Dniprą ar Zaporižę ten-
ka didžiai nustebti. Pavyzdžiui, 

Odesa kategoriškai atsisako sta-
tyti paminklą Vakarų Ukrainoje 
garbinamam Stepanui Banderai, 
tačiau čia stūkso įspūdingi pamin-
klai trims Rusijos carams.

Be to, miesto gatvės tebėra pa-
vadintos garsių Rusijos revoliu-
cionierių ir komunistų vardais, 
ant įvairių paminklų vaizduojami 
sovietiniai Kremliaus simboliai. 
Raudonomis, Maskvos karių didy-
bę ir pergales simbolizuojančiomis 
penkiakampėmis žvaigždėmis yra 
nusėti paminklai, namų sienos.

Ukrainą iš dalies galima supras-
ti. Nors Lietuva nepriklausomybę 
nuo Maskvos atgavo beveik tuo 
pačiu metu, prieš tris dešimtme-
čius, tačiau čia situacija buvo ki-
tokia.

Rytiniai bei pietiniai regionai 
buvo išimtinai rusakalbiai. Tai nu-
lėmė ne vien Rusijos artumas, bet 
ir Kremliaus brutaliai vykdoma 
ukrainiečių nutautinimo politika. 

Čia jau daugelį metų buvo stei-
giamos vien rusiškos mokyklos 
ir vaikų darželiai, ukrainiečių 
kalbos pamokos gujamos lauk, o 
daugybę specialybių universite-
tuose buvo galima įgyti vien rusų 
kalba. Labiausiai Ukrainos tautinį 
atgimimą bei patriotizmą propa-
gavusios asmenybės, tokios kaip 
S.Bandera, buvo tiek apšmeižtos, 
kad dauguma žmonių patikėjo 
melu. S.Bandera ukrainiečius ra-
gino siekti Ukrainos nepriklauso-
mybės ir per Antrą pasaulinį karą 
neremti nei  komunistinės Mas-
kvos, nei nacistinės Vokietijos.

Už tai naciai jį pasodino į kon-
centracijos lagerį, o Maskvos 
pasiųstas KGB agentas jį nušovė 
Vokietijoje jau pokario laikais. 
Kremliaus melagiams visgi pa-
vyko įtikinti daugybę ukrainiečių, 
kad S.Bandera buvo nacių talki-
ninkas ir paminklus reikia statyti 
ne jam, bet tėvynę išdavusiems 
komunistams.

Lietuvoje panašiai buvo šmei-
žiami pokario partizanai bei 
prieškariniai politikai, kurie teisė-
to pagerbimo susilaukia tik pasta-
ruosius keliolika metų. 

Odesoje Maskvos propaganda 
dar yra tokia gaji, jog net vietos 
meras Genadijus Truchanovas 
priešinasi gatvių pavadinimų 
keitimui bei rusiškų paminklų 
griovimui. Kai Odesos mero apie 
tai užklausiau, šis pareiškė, jog 
neketina nieko keisti ir griauti, 

nes paminklai esą yra miesto pa-
sididžiavimas ir atspindi tikrąją jo 
istoriją.

Su tokia mero nuomone nesu-
tinka vietos istorikai, primenan-
tys, jog čia pirmykščių žmonių 
gyvenvietės egzistavo dar prieš 
8-14 tūkst. metų, o vėliau savo 
įtvirtinimus kūrė graikai, italai, 
turkai, lietuviai.

Lietuvos Didžioji Kunigaikš-
tystė į Ukrainos pietus plėtėsi po 
1362m. pergalės Mėlynųjų Van-
denų mūšyje netoli Kijevo. LDK 
tada sutriuškino Aukso Ordą ir 
perėmė  mongolų bei turkų val-
dytas teritorijas.

LDK pastatė keletą nedidelių 
pilių, o toliausiai į pietus nutolu-
si buvo Odesoje suręsta Kačibė-
jaus pilis. Ją po pusantro šimto 
metų perėmė, perstatė ir perva-
dino  Chačubejaus pilimi turkai, 
o šiuos 1789m  nugalėję carinės 
Rusijos kariai pilį prieš 230 metų 
susprogdino.

To pareikalavo carienė Jakate-
rina ll, kuri naikino ukrainiečių 
kalbą ir uždraudė kazokų laisvę. 
Maskva 1900m. Odesoje pastatė 
Jekaterinai ll paminklą, skelbda-
ma, jog ši ne tik įkūrusi Odesą, 
bet ir  labai išplėtusi Rusijos im-
perijos ribas.

1920m. bolševikai paminklą 
nugriovė, tačiau 2007m. mero 
G.Truchanovo nurodymu jis 
buvo atstatytas. Atstatymą ap-
skundė vietos istorikai, patrioti-
nės organizacijos bei Ukrainos 
prezidentas V.Juščenka, tačiau 
Odesos vadovai ir vietos teismas 
protestus ignoravo.

Meras G.Truchanovas kažkodėl 
nusprendė miesto lėšomis atnau-
jinti ir paminklą carui Aleksandrui 
ll. Šiam 1891m. buvo pastatyta 
7,1 m aukščio granitinė kolona, 
padėka už tai, jog caras finansavo 
savo vardo parko įkūrimą ir paso-
dino jame pirmąjį medį.  

Bolševikai bei pokarinė valdžia  
nuėmė nuo paminklo carizmo 
simbolius, priklijavo pjautuvą bei 
kūjį ir koloną pervadino Ukrainos 
ir Rusijos draugystės memorialu. 
2012 metais kolona buvo restau-
ruota, o ant jos vėl atsirado už-
rašas, jog tai padėka „carui išva-
duotojui“ už parko įkūrimą.

Vietos istorikai siūlo, kad pa-
minklai carams būtų perkelti į 
muziejinę sodybą miesto pa-
kraštyje, o Odesos centre iškiltų 

monumentas, primenantis tikrąją 
miesto istoriją, kurią kartu su ki-
tomis tautomis kūrė ir lietuviai.

Kai kurie odesiečiai įtaria merą 
simpatizuojant Kremliui, nes su 
Rusija šis yra susiijęs verslo gijo-
mis, o prieš tai ilgai buvo sovieti-
nės armijos karininku. 

Per šį karą jau atsiskleidė, jog 
dalis Ukrainos valdininkų ir net 
kariškių yra slapti Kremliaus 
agentai. Nemažai jų pavyko de-
maskuoti ir suimti, tačiau dalis 
greičiausiai ir toliau vykdo prie-
šišką Ukrainai politiką.

Tai, jog paminklai bei gatvių 
pavadinimai yra svarbi ideolo-
ginio fronto dalis, teko įsitikinti 
Padniestrės regione Moldovoje. 
Maskvai sukursčius ir parėmus 
ginklu, šis rusakalbių regionas 
prieš trisdešimt metų paskelbė at-
siskiriantis nuo Moldovos ir įku-
riantis savarankišką respubliką.

Pasaulis jos nepripažįsta, tačiau 
Kremlius to nepaiso ir Padniestrę 
siekia paversti Rusijos dalimi. Kad  
būtų pagrįstas Maskvos viešpata-
vimo „teisėtumas“, čia skubiai iš-
kilo paminklai Rusijos carams ir 
generolams su prierašais, kad tai 
istorinės Rusijos žemės.

Taip, kaip ir Odesoje, Padnies-
trėje nieko nekalbama apie tai, 
jog tas žemes valdė įvairios tau-
tos, viena iš kurių buvo lietuviai. 
Maskvos tyčiojimasis iš istorijos 
labiausiai akivaizdus Benderų 
mieste esančioje pilyje, kurią  
prieš 480 metų pastatė turkai, o 
prieš 230 metų ją užėmė Rusija.

Pilies teritorijoje dabar iški-
lo pravoslavų cerkvė, o viduje 
įrengtas parkelis yra pavadintas 
Aleksandro Nevskio vardu. Šis 
karvedys neturi nieko bendra su 
Padniestre, bet prieš 750 metų  
išgarsėjo pergalingose kovose su 
Livonijos ordinu ir švedais, todėl 
Maskvai jis simbolizuoja Rusijos 
didybę, už tai jį šventuoju paskel-
bė pravoslavų bažnyčia.

Tokiu principu vadovaudama-
sis Kremlius ir Trakų pilį supantį 
parkelį turbūt norėtų pavadinti 
A.Nevskio ar Petro l vardu, o Lie-
tuvos miestų gatves perkrikštyti 
Rusijos generolų vardais.

Kremlius vykdo labai tikslingą 
ir agresyvų ideologinį karą, kurio 
Lietuva jokiu būdu negali igno-
ruoti. Tokį karą Rusija kol kas 
laimi daugybėje Ukrainos mies-
tų, ne tik Odesoje.

Kijevo centre tebesipuikuoja paminklas su užrašu Leninas. 

užkliūna, tai planuosime  nau-
jame biudžete remonto darbus, 
reikalingus ištaisyti šiems pažei-
dimams“, - kalbėjo J.Banienė.

Šiuo metu dalies  Anykščių 
vaikų lopšelio – darželio „Eglu-
tė“ patalpų remontą atlieka 
UAB „Jarimpekso statyba“, ta-
čiau priešgaisrinių reikalavimų 
pažeidimai nustatyti kitoje, ne-
remontuojamoje vaikų lopšelio 
– darželio pastato dalyje.

eldoradas BUTRimAs - 
specialiai iš kijevo, Ukraina
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horoskopas
AVINAS. Kažkokio sando-

rio pasekmės gali būti ne to-
kios, kokių laukėte. Gali tekti 
aiškintis dėl finansinės ar kito-
kios atsakomybės.  

JAUTIS. Peržiūros parei-
kalaus senos problemos. Gali 
sužlugti kai kurie jūsų planai 
atsiras laikinų kliūčių. 

DVYNIAI. Atsisakykite sa-
vanaudiškų tikslų. Tikėtina, 
kad sutiksite seną pažįstamą.   

VĖŽYS. Turėtų ypač vargin-
ti įtempta atmosfera darbe. Pa-
sirūpinkite sveikata, mityba. 

LIŪTAS. Stengsitės išspręs-
ti užsitęsusius sunkumus. Gal-
būt teks leistis į kelionę.  

MERGELĖ. Jus gali suer-
zinti partnerio egoizmas arba 

apvilti žmogus, iš kurio nema-
žai tikėjotės. Venkite nepama-
tuotos rizikos. 

SVARSTYKLĖS. Turbūt 
labiausiai nerimausite dėl pi-
nigų, skolų ir šeimos gerovės. 
Atsargiai elkitės su dokumen-
tais, kad jų nesugadintumėte. 

SKORPIONAS. Įmanomi 
pasiūlymai bendradarbiauti ar 
būti partneriais. Tikėtinos ir 

tokios situacijos, kurios gali 
pakenkti jūsų reputacijai. 

ŠAULYS. Susitvarkykite 
darbo vietą, namus. Pravartu 
paieškoti aukso vidurio ten, 
kur būtina suderinti šeimos na-
rių interesus. Galimi išbandy-
mai ir meilės, kūrybos srityje.  

OŽIARAGIS. Vargins šur-
mulys, nuomonių įvairovė. 
Tačiau smulkius buitinius rū-

pesčius įveiksite nesunkiai. 
VANDENIS. Naujienų gali-

te sulaukti iš giminaičių, drau-
gų. Regis, dėl to keisis planai, 
susiję su kelione, verslu, stu-
dijomis ar kt. 

ŽUVYS. Savo užsispyrimu 
galite patys save įvaryti į akla-
vietę. Tačiau jūsų įtaka žmo-
nėms kur kas didesnė nei jums 
atrodo. 

Ar valdžia pasiruošusi suvaldyti COVID-19 plitimą Anykščių rajone?
Lietuvoje, ne išimtis ir Anykščių rajonas, vėl daugėja užsikrėtimų COVID – 19. Pavyz-

džiui, liepos 28 dieną, ketvirtadienį, Anykščių rajone nustatyti 9 užsikrėtimai COVID – 19. 
Kaip reaguojate į tai, kad užsikrėtimų COVID-19 daugėja? Ar imatės kokių nors prie-
monių apsisaugoti? Ar nepasigendate Anykščių rajono mero pavaduotojo, Ekstremaliųjų 
situacijų valdymo komisijos Operacijų vadovo  Dainiaus Žiogelio informacijos apie CO-
VID-19 situacijos valdymą Anykščių rajone? Ar žadate nuo COVID-19 skiepytis?

KU: „Kam tą valdžią kišat. 
Patys žmonės turi būti atsakingi. 
Nors kiti saugojasi patalogiškai, 
bet suserga vis tiek… Tai kam 
likimas lems, kaip nueiti į amži-
nus plotus, taip gal ir bus…“

Skiepas: „Suvaldyti gali būti 
sunku, bet reikia valdyti visais 
įmanomais būdais. Gaila, kad 
šalyje grėsmingai didėjant už-
sikrėtimų ir susirgimų skaičiui 
kol kas nieko nedaroma. Val-
džia atostogauja, ramiausiai 
sprendžia įvairias, net nelabai 
svarbias problemas, užsiiminėja 
pašaliniais reikalais, o dėl Co-

vido visai nesijaudina. Kažką 
svaičioja, kad situacija valdoma, 
kad ligoninėse dar daug laisvų 
vietų ir pan. Tai jeigu šalyje nie-
kas nieko nedaro, tai ką darys 
rajono valdžia? O tie skelbiami 
skaičiai neteisingi, neatspindi 
realios situacijos. Kiek dar yra 
tokių, kurie nesitikrina, nesida-
ro testų, nesikreipia į medikus, 
sirguliuoja namuose arba net dė-
mesio nekreipia į negalavimus ir 
taip gali platinti covidą.“

Svedasu Jadze:„Rajkia pa-
tiem saugatis ir nelaukt iš val-
džias kakiu nars nurodymų, 

palepimų, isakymų. Je dabar 
palaida bala, nieks kaukių nebe-
nešioja, kosti, čiauda vieni unt 
kitų, krautuvės lipa par galvas 
vieni kitiem, ape jakius atstumus 
nebemyslija. Jakie renginiai ne-
beribojami, visur palaida bala. 
Tai kaipgi žmones nesirgs? Raj-
kia kol nevėlu karantynu skelbt, 
ir viskas.“

Senjoras: „Mielai skiepy-
siuos, tiktai kaip ta procedūra 
veiks? Ar reikės prisiregistravus 
pas šeimos daktarą laukt vizito 
kelias savaites, kad gauti nukrei-
pimą skiepytis? Ar bus papras-

čiau ir lengviau gauti ketvirtą 
skiepą? Ir kada bus skiepijama? 
Reikėtų tas procedūras palen-
gvinti ir supaprastinti. Reikėtų 
ir daugiau informacijos rajono 
laikraštyje.“

socialistė-realistė: „ko jūs, 
laikraštininkai, nerimstate ir 
drumsčiate reikalus vicemero. 
Nespėjo žmogus durų perdažyti 
dėl jūsų neetatinio bendradarbio 
straipsnio, tik susiruošė javapjū-
tės darbams, o jūs prašote pra-
nešimų apie covido valdymą. 
Kombainą dabar reikia valdyti, 
o tai kruopų neturėsim ir miltai 
baigsis. Iš ko duonai tešlą už-
minkysim, kuo anykštietiškas 
vištas lesinsime, kurios nepaten-
kintos kvaksi ir kiaušinių nededa 
tai dėl triukšmo, tai dėl dūmų, o 
dar čia kokį virusą aptarinėti ir 
valdyti siūlote. Kiekvieno par-

eiga savo virusą suvaldyti ir ne-
platinti. Visus, kas nesuvaldys, 
pakeis savais komandos nariais 
ir bus tvarka kaip koalicijoje pa-
gal balsų skaičius paskirstyta.“

Jūza fon Krakatūza :): „Vi-
ruso skaičiaus ūgtelėjimas rajo-
ne yra „mokestis“ už vykusius 
festivalius ir šventes rajone. To-
kia kaina. Valiuta : mirtina liga. 
Renginiai, turizmas ir kelionės 
puikiai platina epidemijas. Ir ki-
taip nebus. Juk rajonas ne 100% 
pasiskiepijo. O čia dar trinktelėjo 
Omicron chebrytė… Numarinti 
ir jie sugeba. Taip kad kas nekas, 
o duobkasiai darbo turės!“

Kaukės: „dabar pigios. Nau-
dokitės proga- prireiks. Nebent 
vėl kokių dujokaukių užveš ir 
negalės parduoti, tai ir lieps jas 
išpirkti.“

Improvizuota rugiapjūtės talka Niūronyse Raimondas GUOBis

Giedriausią liepos dieną  būdavo įprasta baltos drobės 
drabužiais šventiškai pasipuošus javus kirsti, blokšti, rišti, 
gubas statyti. Daug džiaugsmo padovanojo galimybė su-
grįžti į pasakišką senojo sodžiaus pasaulį Niūronių kaime. 

Šeštadienį Arklio muziejuje vyko edukacinė rugiapjūtės 
šventė, į kurią suplaukė didelis pulkas žmonių. 

Juos su šimtametėmis javapjū-
tės tradicijomis supažindino, dai-
nas dainuoti, ratelius eiti, žaisti 
mokė Kauno folkloro klubo „Lik-
tužė“ dalyviai.

Kaip ir dera didžiai šventei, ją 
atvėrė dalyvių paradas, rikiuote 
žvaliai žengęs nuo Arklio muzie-
jaus per senosios ulyčios kampelį  
šimtamečių klevų ūksmėje besi-
glaudžiančiu keliuku. Kadais la-
kia  smiltimi dulkančiu, dabar šiek 
tiek kitokiu - asfaltuota atkarpėle 
nuo pagrindinio kelio atitrūkstan-
čiu, o paskui į laukakelį sugrįžtan-
čiu. Po to pagarbiai apeitas javų 

laukelis. Balti marškiniai, šviesūs 
sijonai, prieš žygį išplakti dalgiai, 
dalgeliai, pagaląsti pjautuvai, taip 
pat ir baltumu švytintys grėbliai, 
medinės šakės.

Nedidelis rėželis rugių. Po dal-
gėmis, dalgelėmis ir pjautuvais 
aštrių ašmenų pakirsti krinta ru-
giai. Šis darbas būdavo nelengvas, 
net sunkus, nes jį dirbant reikia ir 
supratimo, ir jėgos. Pritrūkus su-
pratimo, viskas sunkiau, daugiau 
energijos, prakaito išlieti tekdavo. 
Po to rišami pėdai, statomi į gu-
bas. Tokiame darbe negali būti nei 
didžios skubos, nei didžio rūpes-

čio, svarbiausia - pažinimas, tad 
javus kirsti, pėdus rišti pabandė 
kiekvienas norintis.

Ypatingas tas veiksmas, įvardi-
jamas žodžiu „kirsti“. Reikia  to-
kiam veiksmui ryžto, lygiai tokio 
pat, kokio reikia  priešą kertant, nes 
jei pralauksi, nesuspėsi, nuostolių 
turėsi. Kažkaip šmėstelėjo Andrio-
niškio miestelio metraštininko An-
tano Paškevičiaus dar XX amžiaus 
pradžioje užrašyta žinelė.

Jie su broliu Kazimieru skaitė 
daug laikraščių, buvo įsigiję baro-
metrą. Tas sekmadienis giedrumu 
spindėjo, tačiau vėliau modernus 
prietaisas rodė ilgą ir smarkų 
lietų. Tad užuot keliavę švęsti į 
Anykščius, visi narsiai išjudėjo 
į rugienas, kad suvežtų į klojimą 
pėdus. Darbavosi iki pat vakaro, 
suvežė visą derlių po stogu. Ker-
mošininkai, matydami juos dir-
bančius, smagiai pajuokė, o kai 
šventadienio pavakarę prapliupo 
lietus ir nenustojo visą savaitę, kai 
gubose rugiai sužaliavo, tai dau-
gelio nuotaika smarkiai pagedo. 
Nors, kaip sakoma, Dievas sulijo, 
jis ir išdžiovins. Kiek prikulsim, 
tiek ir pakaks, ko čia pernelyg rū-
pintis. Tokį lietuvių požiūrį į ūkį, 
taip pat ir gyvenimą, pastebėjo ir 
kan. Juozas Tumas - Vaižgantas. 
Gyveno žmonės smagiai, atsipa-
laidavę, nors ir vargų netrūko.

Žmonės mokėjo iškalti dalgį, 
pasiruošti grėbliuką ar lankelį - 

patogų, tiksliai kuokštą guldantį 
ant žemės. Rišėjos mitrios: rei-
kia kaskart vis pasilenkti, greitai 
susukti iš rugių kuokšto grįžtę ir 
ja skubriai pėdą surišti. Po to jau 
mažesnių darbas - nešti, statyti į 
gubas, iš tokio pat pėdo užvož-
ti stogelį, kad lyjant kuo mažiau 
vandens į rugelius sutekėtų. 

Nelabai buvo kur per edukaci-
ją užsimoti, kažin ar kapą pėdų 
prikirto, ar ne, tik kelios gubos, 
bet kiek romantiško džiugesio, 
kiek meilės tam praeities darbui 
pasklido ir širdis pasiekė. Padir-
bėjus iš sodybos atėjo šeiminin-
kės - laikas pasistiprinti: ąsočiai 
pilni gardžios, gaivinančios giros, 
pintinėse - duona, lašiniai. Dide-
li ir mažesni  džiaugsmo parsi-
vežė keliems mėnesiams, o gal 
net visiems metams. Ypač daug 
džiaugsmo mažiausiems, taip pat 
mokinukams, jie čionai nemažu 
pulkeliu kartu su tėvais iš Vilniaus 

Valdorfo mokyklos sugužėjo, mat 
mokykla su Arklio muziejumi bi-
čiuliaujasi, o trečiaklasiams pagal 
ugdymo programą privalu lietuvių 
agrarinę kultūrą pažinti, kuo dau-
giau supratimo per potyrius įgyti. 
Tad jie pernai rudenį rugelius sėjo, 
patys duonelę kepė ir dabar derlių 
nuimant dalyvavo.

Paskui sugrįžtama į sodybą su 
pabaigtuvių vainiku - Jievaru, 
smagios pabaigtuvių vaišės, susi-
rinkusių  Onų pagerbimas, pakilo-
jimas, dainos, ir „Liktužės“ vado-
vės Jūratės Svidinskienės, ir kitų 
dainininkų užvedamos, atrodytų, 
nepabaigiamos, ratavimai - sū-
kiai, sukimai rateliuose, žaidimai, 
juokeliai.

Svarbiausių ūkio darbų šventės 
tęsis, mat dar reikės laukelyje vis 
dar tebebręstančius kviečius, avi-
žas nukirsti, bulves nukasti...  Po 
to - jau rugsėjis, orė ir žemelės 
poilsio metas.

Rugiapjūtė - džiugi ir spalvinga šventė Arklio muziejuje 
Niūronyse. 

Smagus ratavimas etnografinės Arklio muziejaus sodybos 
kiemelyje. 
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Jaunos vištaitės!
Rugpjūčio 4 d. (ketvirtadienį) 

prekiaus Kaišiadorių rajono paukš-
tyno vakcinuotomis 3-6 mėn. rudo-
mis, raibomis, baltomis, pilkomis, 
juodomis ir lehornomis dėsliosio-
mis vištaitėmis ir jau pradėjusiomis 
kiaušinius dėti vištaitėmis bei spec. 
lesalais, turės gaidžių 

tel. 8-616 50414. 
Svėdasai 10,40, Viešintose 11.30, 

Papiliuose 11.40, Surdegyje 11.45, 
Vašokėnuose 11.55, Troškūnuose 
12.05, Kuniškiuose 12.25, 
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, 
senojo ūk. turgaus) 12.40, N. 
Elmininkuose 12.50, Elmininkuose 
12.55, Katlėriuose 13.20, 
Pašiliuose 13.25, Skiemonyse 
13.35, Staškūniškyje 13.55, 
Kurkliuose 14.05, Kavarske 14.15, 
Janušavoje 14.20, Pienionyse 
14.25, Repšėnuose 14.30, Traupyje 
14.35, Levaniškiuose 14.45.

Paslaugos

Smulkina žolę.
Tel. (8-605) 64844. 

Dažo namus, šiferinius sto-
gus. Dengia įvairius stogus, 
lydo rulonine danga, montuoja 
lietvamzdžius. Darbus atlieka 
savo medžiagomis. 

Tel. (8-658) 37897.

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-609) 92144.

Brangiai - įvairaus brandumo 
mišką ir žemę apaugusią me-
džiais. Siūlykite įvairius varian-
tus.  

Tel. (8-641) 55554.

Senus miškus, malkinius miš-
kus, kirtavietes visoje Lietuvoje 
nuo 1000 iki 10 000 eurų už 
hektarą. Apmokėjimas išanks-
tinis.

Tel. (8-610) 85178.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

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.

Reikalinga moteris tvarkyti 
namus, kūrenti pečių, gyventi 
kartu su močiute ir ją prižiūrėti.

Tel. (8-614) 93300.

Nekilnojamasis turtas

Mūrinį namą Šlavėnuose. 15 
arų žemės, gale kaimo, arti 
miškas, Lajų takas. 

Tel. (8-601) 04958.

Kuras

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-684) 81890.

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, skal-
dytas. Perka įvairios būklės 
miškus.

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Statybinę medieną, skaldytas 
malkas, pjuvenas. Atveža.

Tel. (8-686) 88713.

Medienos atraižas uosines, 
ąžuolines, eglines. Atveža. 

Tel. (8-609) 91007.

Cisterną, storašonį vamzdį. 6 
m ilgio, 1 m skersmens.

Tel. (8-615) 45845.

Teleloto. Žaidimas nr. 1373  Žaidimo data: 2022-07-31 skaičiai:  22 30 26 55 60 29 14 5 28 66 11 13 32 1 43 49 59 48 33 39 
51 35 57 56 16 61 74 47 38 42 20 63 24 7 15 4 31 21 19 72 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 71 52 45 25 41 58 2 12 65 8 34 10 27 (visa lentelė) 
Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 21450.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 22.00€ 386 Užbraukus eilutę 3.00€ 
7835 Užbraukus keturis kampus 6.00€ 4937 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0096187 FORD FOCUS 0168147 Laiminga vieta prizas 53 Eur 
0168148 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168149 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168150 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168152 Laiminga vieta prizas 
53 Eur 0168167 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168169 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168172 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168174 Laiminga vieta 
prizas 53 Eur 0168179 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168181 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168183 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168184 Laiminga 
vieta prizas 53 Eur 0168186 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168188 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168189 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168192 
Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168195 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168197 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168199 Laiminga vieta prizas 53 Eur 
0168201 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168204 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168207 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168211 Laiminga vieta prizas 
53 Eur 0168214 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0169109 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0169113 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0169115 Laiminga vieta 
prizas 53 Eur 0169116 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0169117 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0169119 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0169120 Laiminga 
vieta prizas 53 Eur 0169121 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0171565 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0171569 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0171594 
Laiminga vieta prizas 53 Eur 0171979 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0172133 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0174093 Laiminga vieta prizas 53 Eur 
0175411 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0175413 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0175612 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0175775 Laiminga vieta prizas 
53 Eur 0176108 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0176415 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0177289 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0177512 Laiminga 
vieta prizas 53 Eur 0177522 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0177679 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0178658 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0179383 
Laiminga vieta prizas 53 Eur 0179610 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0180480 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0180718 Laiminga vieta prizas 53 Eur 
0182309 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0184291 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0184298 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0184301 Laiminga vieta prizas 
53 Eur 0184501 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0185150 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0187705 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0188538 Laiminga 
vieta prizas 53 Eur 0190745 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0191209 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0191834 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0192009 
Laiminga vieta prizas 53 Eur 0192148 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0193287 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0193461 Laiminga vieta prizas 53 Eur 
0193463 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0193908 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168120 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0194015 Laiminga vieta prizas 
53 Eur 0168121 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0195203 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168122 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0195490 Laiminga vieta 
prizas 53 Eur 0168124 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0195491 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168125 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0196510 Laiminga 
vieta prizas 53 Eur 0168129 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0197073 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168132 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0197441 
Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168133 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0197459 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168135 Laiminga vieta prizas 53 Eur 
0168136 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168138 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168140 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168142 Laiminga vieta prizas 
53 Eur 0168143 Laiminga vieta prizas 53 Eur 0168145 Laiminga vieta prizas 53 Eur 019*097 Pakvietimas į TV studiją 023*728 Pakvietimas į TV 
studiją 010*808 Pakvietimas į TV studiją.

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-673) 50446.

Gyvuliai

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

Kita

Anykščiuose juoduosius ser-
bentus 

Tel. (8-623) 09687.

Atlieka statybos darbus, 
dengia stogus, skardina vė-
jalentes, kraigus,  kaminus, 
montuoja lietaus sistemą, kala 
dailylentes. 

Tel. (8-627) 12299.

Dažo namus bei stogus, įvai-
rūs skardinimo darbai. Dirba 
savomis medžiagomis. 

Tel. (8-695) 11366.rEiKALiNGAs viETiNiŲ PErvEŽiMŲ vAiruOTOJAs 
(CE KATEGOriJA) MEDŽiO sKiEDrOs vEŽiMui Į 

šiLuMOs TiNKLŲ KATiLiNEs.
DArBO uŽMOKEsTis – 1400 EurŲ PEr MĖNEsĮ.

Tel: (8-386) 52204.
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anekdotas

oras

+14

+22

mėnulis
rugpjūčio 2 -3 - jaunatis,
rugpjūčio 4-5 d. - priešpilnis.

Lidija, Mangirdas, Lengvinė, 
Augustė.

Gerimantas, Milgedė, 
Dominykas.

Felicisimas, Nona, Rimtas, 
Mintarė, Osvaldas, Vilija.

Euzebijus, Steponas, Guoda, 
Tautvilas, Gustavas, Alfonsas.

šiandien

rugpjūčio 3 d.

vardadieniai

rugpjūčio 4 d. 

rugpjūčio 5 d. 

Stomatologo kabinetas. Ateina 
naujasis rusas. Stomatologas ti-
krina jo dantis ir pamato, kad jo 
visi dantys auksiniai, o plombos 
deimantinės. Apžiūrėjęs klausia:

- Ko tu atėjai, jei tavo visi dan-
tys sveiki?

O naujasis rusas atsako:
- Žinau, kad sveiki. Tik norėjau 

signalizaciją įsidėti.

***
Kalbasi dvi sekretorės:
- Tai sakai, viršininkas buvo 

geros nuotaikos, kai paprašei jo 
padidinti atlyginimą?

- Taip, jis vos nemirė iš juoko.

***
- Žmonai nupirkau žiedą su 

deimantu. Tai jau dvi savaites su 
manimi nekalba.

- Kodėl?
- Prieš pirkdamas tokią sąlygą 

iškėliau.

***
Mokytoja klausia:
- Vaikučiai, kas yra mumija?
Petriukas atsako:
- Konservuota karalienė.

***
Viršininkas sako savo pavaldi-

niui:
- Ką jūs čia veikiate?
- Vykdau jūsų paliepimą.
- Bet aš nieko neliepiau!
- O aš nieko ir nedarau.

***
Vakar susipažinau su simpatiš-

ka mergina. Užkalbinau ją gatvė-
je, o ji man pareiškė, kad gatvėje 
nesipažindina. Teko įsitempti ją į 
laiptinę.

Paskutinę liepos mėnesio dieną, po įspūdingais ir kartais netgi triukšmingais renginiais 
džiuginusios miesto šventės, anykštėnai atgauti kvapo ir sielos ramybės rinkosi į Šimonių 
girią. Iškilmingomis šventomis mišiomis ir koncertu Inkūnų kaime buvo paminėtos Švč. 
Aušros vartų Dievo Motinos Bažnyčios 80-metis. 

Koncertavo Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinis ansamblis „Musica Humana“ 
ir solistai. Pasak renginio idėjos autorės ir organizatorės Barboros Domarkaitės, tai buvo 
jau trečiasis, vainikuojantis jubiliejinius parapijos metų renginius sekmadienis, subūręs 
klasikos mėgėjus į pilnut pilnutėlę Inkūnų bažnyčią.

Inkūnų medinėje bažnyčioje - 
iškilmingas koncertas laimas FeRGiZAs

Specialiai svečiams rengtoje 
programoje skambėjo ir klasi-
kų, ir šiuolaikinės bažnytinės 
muzikos kūriniai, atliekami 
Simonos Liamo (sopranas), 
Barboros Domarkaitės (smui-
kas), Nikita Nekh (smuikas, 
Ukraina), Roberto Beinario 
(obojus). Koncerto rėmėjai - 
Anykščių rajono savivaldybė, 
Lietuvos nacionalinė filhar-
monija.

Po koncerto vyko agapė 
(lietuviškai – suneštinės vai-
šės). Nepaisant kilusio lie-
taus, maisto gėrybės buvo su-
dėtos ant bendro stalo. Buvo 
bendraujama su atlikėjais, 
pasakojama apie savo veiklas, 
apgailestaujama, kad vos už-
augę medžiai yra negailestin-
gai kertami, taip neleidžiant 
susiformuoti sengirėms aplink 
Inkūnus, puikią ir unikalią ku-
rortinę vietovę. Vaišėse  grei-
čiausiai buvo suvalgytas vieti-
nės sūrių gamintojos Reginos 
saldaus pieno sūris su vaisiais. 
Svetimėjančioje visuomenėje 
ši unikali agapės tradicija, re-
alizuota Inkūnų kaime, vis dar 
išlieka gyvybinga

Kaip „Anykštai” pasidžiau-
gė Šimonių girios bendruo-
menės organizatorė ir Naci-
onalinio muziejaus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 

valdovų rūmai komunikacijos 
vadovė Monika Petrulienė, 
Anykščiai Lietuvoje išsiskiria 
tuo, kad čia kiekvieną savait-
galį užsukę svečiai kaskart 
randa originalių, nekasdie-

nių renginių, veiklų ar vietų 
gamtoje. Gyventojų dėmesys 
aplinkai – čia taip pat išskir-
tinis. Pasak Vilniuje gyve-
nančios anykštėnės, rūpintis 
gamta, skirti laiko menui juos 

įpareigoja pirmasis Lietuvos 
ekologas – poetas ir vyskupas 
Antanas Baranauskas, sukūręs 
„Anykščių šilelį“. 

Atsigaunančia dvasios ra-
mybe, profesionalios muzikos 
sustiprintu nuotaikos pakilu-
mu miško bažnyčioje džiau-
gėsi ir Viešintų parapijos ku-
nigas Mindaugas Šakinis. Jis 
kvietė prisiminti ir malda pa-
dėkoti tiems žmonėms, kurie 
prieš 80 metų aukojo savo pi-
nigus ir darbą, kad išsipildy-
tų jų svajonė - iškiltų medinė 
Inkūnų bažnyčia. 

Nedidelis, vos kelių sody-
bų kaimelis, supamas miškų, 
įsikūręs ant Šventosios upės 
kranto, žymus ne tik tuo, kad 
turi savo bažnyčią, kurioje 
vykstantys renginiai sujungia 
pavienius, miškuose išsibars-
čiusių vienkiemių gyventojus. 
Medinė Švč. Aušros Vartų 
Dievo Motinos bažnyčia pa-
statyta per karą – 1942 m.. 
Inkūnų kaimo ir jo aplinkinių 
vienkiemių gyventojai, net 
šalį siaubiant svetimtaučių 
kariniams daliniams, sugebė-
jo įgyvendinti svajonę – pa-
statyti savo maldos namus. 
Be to, per Šventąją nutiestas 
kabantis tiltas, kad į bažnyčią 
galėtų ateiti ir kitapus upės 
gyvenantys Mikierių apylin-
kių žmonės. 

Internetiniame naujienų 
portale anyksta.lt kviečiame 
peržiūrėti Laimo Fergizo fil-
muotą medžiagą iš Šv.mišių, 
koncerto ir agapės - iš viso 4 
videofragmentus. 

Bažnyčios jubiliejaus minėjimo idėjos au-
torė smuikininkė Barbora Domarkaitė at-
sikvėpti galėjo tik po koncerto.

Švytintis Viešintų parapijos kunigas Min-
daugas Šakinis džiaugėsi Šimonių girios 
bendruomenės parama.   Autoriaus nuotr.

Inkūnų Aušros vartų Dievo Motinos Bažnyčios 80-mečio minėjime koncertavo Lietuvos 
nacionalinės filharmonijos kamerinis ansamblis „Musica Humana”. 


