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Anykščių rajono tarybos  
patvirtintoje 2021 metų 
UAB „Anykščių komunali-
nis ūkis“ direktoriaus Kazio 
Šapokos veiklos ataskaitoje 
skelbiama, kad bendrovė 
metus baigusi pelningai.

UAB „Anykščių komuna-
linis ūkis“ šiais metais pla-
nuoja gauti didesnes paja-
mas, o investicijoms skirs 44 
tūkst.Eur.

Laidojimo namai pandemijos metu dėl išaugusio mirčių skai-
čiaus pernai turėjo daugiau darbo.

UAB „Anykščių komunali-
nis ūkis“ direktorius Kazys 
Šapoka jau daugelį metų 
konstatuoja, kad rajono gy-
ventojai prastai rūšiuoja 
atliekas.

Jau planuoja ir žiemos 
pirkinius

„Anykštą“ UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“direktorius 
Kazys Šapoka informavo, kad 
šiemet didžioji dalis numatytų 
investicijų jau yra atliktos.

Dovanojo skėtį, saugantį nuo visų negandų

Tris praėjusio savaitgalio dienas Anykščiai gyveno pen-
kioliktojo „Bardai. Lt“ organizuoto  kultūros festivalio 
„Purpurinis vakaras“ ritmu. Muziejuje, Menų inkubato-
riuje, Anykščių koplyčioje, bibliotekoje, Anykščių kultūros 
centre  vyko per dešimtį renginių, kurių didžioji dalis buvo 
nemokami. Festivalį vainikavo du dideli koncertai, sutrau-
kę kelis tūkstančius anykštėnų ir svečių į Dainuvos slėnį.

Pirmasis bardų festivalis vyko 
2008 – aisiais ir, kaip prisimena 
tuomet jame buvę, vyko vos  
vieną dieną,  o vėliau šis ren-
ginys išsirutuliojo  į tris dienas 
vykstančių susitikimų su kūrė-
jais, diskusijų, filmų peržiūrų, 
parodų  festivalį, sutraukian-
tį kultūros piligrimus iš visos 
šalies. Vieną iš šio festivalio 
iniciatorių ir vieną dažniausių  

dalyvių - poetą, teatro ir kino 
režisierių, bardą  Vytautą V. 
Landsbergį - baigiamajame 
festivalio koncerte praėjusio 
60 – mečio jubiliejaus proga 
sveikino Anykščių rajono me-
ras Sigutis Obelevičius ir  įteikė 
jam skėtį, dovaną palydėdamas 
linkėjimu, kad dovanotas skėtis 
saugotų nuo visų 
negandų.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius sveikina Vytautą 
V.Landsbergį su praėjusiu 60 – mečiu. 

Užtvanka. Anykščiuose esan-
čios Šventosios upės užtvankos 
metalinių dalių dažymo darbai 
kainuos beveik 12 tūkst.eurų.To-
kios vertės sutartį Anykščių rajo-
no savivaldybė pasirašė su darbus 
atliksiančia UAB „Kurklių karje-
ras“. Kaip jau skelbėme anksčiau, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus specialistai 
nustatė, kad šiuo metu užtvan-
kos metalo paviršiai yra padengti 
nevienodo storio įvairiais dažų 
sluoksniais, daugelyje vietų dažai 
atsilupę, paviršiai padengti rūdi-
mis ir paukščių ekskrementais. 
Žemės ūkio skyriaus specialistų 
duomenimis, Šventosios upės už-
tvankos metalinių dalių dažymo 
darbai šiuo metu dar nebaigti.

Klaustukai. Apie Anykš-
čiuose, Dainuvos slėnyje, įrengtą 
instaliaciją „Dainuvos slėnio vai-
duokliai“ nuomonę išsakė viešo-
sios įstaigos „Bardai LT“ vado-
vas Benas Jakštas. „Žiūrime į tai 
kūrybiškai, tačiau pasigedome 
lentelės, pristatančios šį projektą, 
- apie ką tai, kodėl tai. „Purpurinio 
vakaro“ publikai gali kilti klausi-
mų. Susidaro įspūdis, kad tai de-
koracijos, likusios nuo festivalio 
„Velnio akmuo“, - komentavo 
festivalio „Purpurinis vakaras“ 
organizatorius B.Jakštas.

Vanduo. Lietuvos hidrome-
teorologijos tarnyba skelbia, kad 
rugpjūčio 22 dieną, pirmadienį, 
Šventosios upėje ties Anykščiais 
vanduo buvo įšilęs iki 20,8 laips-
nių šilumos, Rubikių ežere – iki 
24 laipsnių šilumos.

Apšvietimas. Šalia Anykš-
čių kultūros centro planuojama 
rekonstruoti apšvietimo tinklus.
Tai numatyta liepos pabaigoje 
papildytame 2022 metų Anykščių 
rajono savivaldybės viešųjų pirki-
mų plane.

Statybos skyrius 
turi vedėją

Anykščių 
liberalų skyriaus 
pirmininku 
išrinktas Lukas 
Pakeltis

Ar reikia įžiebti šviesą ant „Laimės 
žiburio“ paminklo?

Dominykas TUTKUS,  
Anykščių rajono tarybos na-
rys:

„...Pakaktų mažos lempelės 
su saulės baterija.“
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Anykščių tiltai

temidės svarstyklės

Pasai. Migracijos departa-
mentas po daugiau nei mėne-
sio pertraukos nuo pirmadienio 
atnaujina gyventojų priėmimą 
gyva eile visuose klientų aptar-
navimo padaliniuose. Siekiant 
užtikrinti nenutrūkstamą pasų 
išdavimą, rugpjūčio mėnesį bus 
priimami prašymai išduoti ar 
pakeisti pasą tik bendra tvarka, 
tai yra per vieną mėnesį. Norin-
tiesiems pasą užsisakyti ypatin-
gos skubos tvarka, t. y. tą pačią 
dieną, gyvos eilės galimybė 
kaip ir anksčiau išlieka tik Vil-
niuje, darbo dienomis. Asmens 
tapatybės kortelės ir toliau bus 
išduodamos įprasta tvarka – per 
mėnesį, penkias ar vieną dar-
bo dieną. Pasikeisti ar išsiimti 
naują kortelę gyventojai galės 
atvykę į gyvą eilę bet kuriame 
Migracijos departamento klien-
tų aptarnavimo padalinyje 

Kvotos. Lietuvoje augant 
tauriųjų elnių populiacijai, 
jų bus leidžiama sumedžioti 
daugiau. Didesnis lyginant su 
ankstesniais metais sumedžioti 
leidžiamas šių gyvūnų skaičius 
numatytas rugpjūčio 12 dieną 
Aplinkos ministro įsakymu pa-
tvirtintuose kanopinių žvėrių 
sumedžiojimo per 2022-2023 
metų medžioklės sezoną limi-
tuose. Šį medžioklės sezoną bus 
leista sumedžioti 17 tūkst. 703 
tauriuosius elnius, praeitą šis 
skaičius siekė – 15 tūkst. 235, 
2020–2021 metais – 13 tūkst. 
152, 2019–2020 metais – 11 
tūkst. 438, 2018–2019 metais – 
10 tūkst. 629. Pagal leidžiamų 
sumedžioti tauriųjų elnių limi-
tą pirmauja Šiaulių, Kėdainių, 
Panevėžio rajonų savivaldybės. 
Kiekvienoje iš jų per medžio-
klės sezoną galima sumedžioti 
daugiau nei tūkstantį žvėrių.

Vertinimai. Lietuvos gyven-
tojai palankiausiai šalyje verti-
na kadenciją baigusį prezidentą 
Valdą Adamkų, dabartinį šalies 
vadovą Gitaną Nausėdą ir kraš-
to apsaugos ministrą Arvydą 
Anušauską, pirmadienį skel-
bia naujienų portalas LRT.lt, 
remdamasis „Baltijos tyrimų“ 
atlikta apklausa. V. Adamkų 
palankiai vertina 83 proc., G. 
Nausėdą – 66 proc., A. Anu-
šauską – 56 proc. apklaustų-
jų. Nepalankiausiai Lietuvos 
gyventojai įvertino šiuos šešis 
politikus – ekonomikos ir ino-
vacijų ministrę, Laisvės parti-
jos lyderę Aušrinę Armonaitę 
(nepalankiai vertina 77 proc.), 
buvusį Aukščiausios Tarybos-
Atkuriamojo Seimo vadovą 
Vytautą Landsbergį (74 proc.), 
užsienio reikalų ministrą Ga-
brielių Landsbergį (74 proc.), 
Seimo narį Petrą Gražulį (68 
proc.). Apklausa vyko 2022-ųjų 
liepos 12–28 dienomis. 

-Bns

Avarija. Rugpjūčio 21 die-
ną apie 13.00 val. Kurklių 
seniūnijos Rundžių kaime au-
tomobilis DAIHATSU CHA-
RADE, vairuojamas vyro (g. 
1951 m.), nuvažiavo nuo kelio 
ir apvirto. Eismo įvykio metu 

žuvo automobilio vairuotojas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Keliautojas. Rugpjūčio 21 
dieną  apie 17.20 val. Anykš-
čiuose, Šaltupio g., neblaivus 
(nustatytas 2.85 prom. girtu-
mas) vyras (g. 1964 m.) vai-
ravo PEUGEOT automobilį. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Gaisrai. Rugpjūčio 19-20 
dienomis ugniagesiai Anykš-
čių rajone gesino liepsnojan-
čius laužus, degė ir transpor-
to priemonė. Pranešama, kad 
laužas užgesintas Svėdasų 
seniūnijos Daujočių kaime.
Troškūnų seniūnijos Milei-
kiškių kaime 1 ha plote degė 

ražienos. Kurklių seniūnijos 
Luciūnų kaime degė du lau-
žai, tačiau jie buvo prižiūrimi. 
Viešintų seniūnijos Navikų 
kaime užsidegė kombainas 
„Niva“. Gaisro metu išdegė 
kombaino variklio skyrius ir 
kabina, vandeniu teko sulieti 
2,2 t grūdų.

Statybos skyrius turi vedėją
Vakar, rugpjūčio 22-ąją,  Anykščių rajono savivaldybės 

administracijos Statybos skyriaus vedėju pradėjo dirbti Au-
drius Vasilčikas. Pagal išsilavinimą jis - statybos inžinierius, 
1982-ais baigęs tuometinį Kauno politechnikos institutą.

Iš Marijampolės kilęs 
A.Vasilčikas Aukšaitijoje gy-
vena jau keturiasdešimt metų, 
jis dirbo Rokiškio verslo ir sa-
vivaldybės įmonėse. Prieš kele-
rius metus įsikūrė Anykščiuose, 
dirbo UAB„ Anykščių energe-
tinė statyba“.   

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Statybos 
skyriaus vedėjo postas jau yra 
tapęs legendiniu. Po to, kai 
2015-aisiais iš darbo buvo at-
leistas ilgametis šio skyriaus 
vedėjas Albertas Miškinis, sky-
rius turėjo tris nuolatinius ve-

dėjus, bet visi jie dirbo tik po 
keletą mėnesių, o didžiąją laiko 
dalį Statybos skyriui vadovavo 
laikinieji vedėjai.

A.Vasilčikas „Anykštai“ 
sakė, jog „karšta“ kėdė jo ne-
gąsdina. „Visą gyvenimą buvau 
gamybininkas. Reikės ir čia 
po truputį įsivažiuoti. Juk ne 
šventieji puodus lipdo. Susipa-
žinau su skyriaus darbuotojais, 
-  tvarkingi vyrai. Dirbsime“, -  
kalbėjo naujasis Statybos sky-
riaus vedėjas.

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Statybos 
skyriaus vedėju vakar pradė-
jo dirbti statybos inžinierius 
Audrius Vasilčikas. 

Asmeninio albumo nuotr.

Svėdasuose - paramos Ukrainai 
renginys 

Sekmadienį, rugpjūčio 21-ąją, Svėdasų jaunimas mieste-
lyje surengė paramos Ukrainai renginį. Per šį renginį buvo 
surinkti 1295 eurai, kurie pervesti Jono Ohmano vadovau-
jamai VšĮ  „Mėlyna ir geltona“ (Blue/Yellow).

Per paramos renginį vyko 
koncertas, mugė, miestelyje 
gyvenančios ukrainietės virė 
ukrainietiškus barščius. Svėdasų 
seniūnas Saulius Rasalas suren-
gė protmūšį. 

Penktadienį S.Rasalas, pralo-
šęs šachmatų simultano partiją 
Seimo pirmininkei, didmeistrei 
Viktorijai Čmilytei – Nielsen, 
gavo iš jos gertuvę, kuriai Svė-
dasuose per paramos Ukrainai 
renginį paskelbė aukcioną. Už 
Seimo pirmininkės gertuvę pa-
vyko gauti 80 eurų. Aukcione 
už 54 eurus buvo parduotas ir 
popieriuje surašytas renginio 
scenarijus. 

Pasak S.Rasalo, pagrindinė 
renginio organizatorė - svėdasiš-
kė studentė Aušrinė Nėniškytė, 
kuriai padėjo kiti vasarą į savo 
gimtąjį miestelį grįžę studentai. 

„Facebook“-e svėdasiškiais 
džiaugėsi šiame miestelyje va-
saras leidžianti lietuvių kalbos 

specialistė, profesorė dr. Jolanta 
Zabarskaitė. 

„Džiugina. Svėdasai. Fan-
tastika. Vakar buvo paramos 
Ukrainai diena.  Kaip supratau, 
žmogus, kuris augina galvijus, 
davė mėsos (čia mano kaimy-
no Broniaus informacija: anas 
svagūnus pjauste tynai). Kiti 
davė daržovių ir grietinės, treti 
atvežė katilą. Mano vaikystės 
draugas Jonas vadovavo  barš-
čių virimui. (Ar pamenate, kaip 
atšvęsdavome ekspedicijas Jono 
pirtyje? Ei, buvusios studentės 
ir buvę studentai?).  Svėdasų 
ukrainietės prikepė pyragėlių. 
Čia gyvena žmonių ir iš Mariu-
polio, ir iš Odesos, gal dar ir iš 
kitur.  Žmonės dėjo į stiklainiu-
ką pinigus  Ukrainos palaikymui 
ir iš perdirbto kartono dubenėlių 
srėbė apsilaižytinai. Kas neno-
rėjo barščių, bet norėjo aukoti, 
galėjo pirkti / gauti svėdasiškių 
pagamintų suvenyrų arba nami-

nio želė. Dar vyko aukcionas ir 
protų mūšis.

Apie koncertą atskira kalba. 
Dainavo vietiniai žmonės: nuos-
tabaus balso Jono dukra (orga-
nizatorė, energijos kamuolys, 
šypsena, akių žibėjimas), paskui 
žmogus, pritariantis sau akordeo-
nu, ukrainietiškai, paskui fizinio 
lavinimo mokytojas - puikiai! 
Ne nuo pradžių buvome, atsipra-
šom, ir atlikėjų vardų neįsidė-
mėjome, atsiprašom. Kitų rozų 

pastaisyma“, - „Facebook“-e 
parašė dr.J.Zabarskaitė.

Svėdasų seniūnijoje gyvena 
apie 10 pabėgėlių iš Ukrainos. 
Pasak seniūno S.Rasalo, žmonės 
keičiasi, bet jų skaičius išlieka 
panašus. Ilgesniam laikui šaknis 
Svėdasuose įleisti ukrainiečiams 
trukdo darbas, tiksliau - darbo 
vietų trūkumas. Todėl jie, įsikū-
rę Svėdasuose, greitai pradeda 
ieškoti galimybių kraustytis į 
didesnį miestą.  

Svėdasiškiai buvo vaišinami barščiais ir aukojo Ukrainai.
nuotrauka iš dr.jolantos Zabarskaitės „Facebook“-o.

Savivaldybė finansavo kultūrinius projektus
Anykščių rajono savival-

dybė skyrė dalinį finansa-
vimą kultūros projektams, 
kurių dalį taip pat remia ir 
Lietuvos kultūros taryba.

Anykščių Antano Baranausko 
ir Antano Vienuolio – Žukausko 
memorialinio muziejaus pro-

jektui „A.Baranausko atminimo 
takais“ skirtas 1 tūkst.461 Eur. 
Lietuvos kultūros taryba šiam 
projektui skyrė 3 tūkst.410 Eur.

Anykščių menų centro projek-
tui „Neatrasti D.Tarabildienės 
fotoeksperimentai – kūrybinė 
inspiracija anykštėnams“ skirta 
1 tūkst.464 Eur. Lietuvos kultū-
ros taryba šiam projektui skyrė 3 

tūkst.415 Eur.
Dar vienam Anykščių menų 

centro projektui „Surask...Ange-
lų kelias“ skirta 1 tūkst.929 Eur. 
Šiam projektui Lietuvos kultūros 
taryba skyrė 4 tūkst.500 Eur.

Anykščių kultūros centro pro-
jektui „Meninio skaitymo ir kū-
rybos festivalis „Žodžio kelias“ 
skirta 1 tūkst.794 Eur. Lietuvos 

kultūros taryba šį projektą parė-
mė 4 tūkst.186 Eur.

Pasaulio anykštėnų bendrijos 
projektui „Laimės žiburio mies-
tas“ skirta 1 tūkst,843 Eur. Lie-
tuvos kultūros taryba šį projektą 
parėmė 4 tūkst.300 Eur.

Jurzdiko bendruomenės pro-
jektui „Miško festivalio stovy-
klos 2022“ skirta 1 tūkst.714 Eur. 
Lietuvos kultūros tarybos parama 
šiam projektui - 4 tūkst. Eur.

-AnYkŠTA
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komentarai

Anykščių liberalų skyriaus pirmininku 
išrinktas Lukas Pakeltis
Kaip jau pranešėme šeštadienio „Anykštoje“, rugpjūčio 19 dieną, penktadienį, Anykš-

čiuose pirmą kartą su oficialiu vizitu lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė, taip 
pat Liberalų sąjūdžio partijos pirmininkė  Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Vizito metu ji taip pat  dalyvavo Istorijų dvarelyje  surengtame Liberalų sąjūdžio Anykš-
čių skyriaus visuotiniame susirinkime, o pabaigoje žaidė šachmatų simultaną su Anykščių 
bendruomene.

Liberalų sąjūdžio Anykščių 
skyriaus visuotiniame susirin-
kime, kuriame lankėsi Seimo 
ir Liberalų sąjūdžio pirmininkė 
V.Čmilytė – Nielsen, buvo ren-
kamas skyriaus pirmininkas, 
kuriuo tapo Anykščių rajono 
tarybos narys, liberalas Lukas 
Pakeltis.

 Šias pareigas užimti taip pat 

Pergalę prieš šachmatų didmeistrę Viktoriją Čmilytę-Nielsen pa-
siekė  tik  vienas simultano dalyvis - Žygimantas Smalskas.

pretendavo Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazijos direk-
torė Danutė Mažvylienė.

Nuo 2019 metų Liberalų sąjū-
džio Anykščių skyriaus pirmi-
ninko pareigas ėjo Anykščių ra-
jono tarybos narys, verslininkas 
Mindaugas Sargūnas. L.Pakeltis 
vietos liberalams vadovavo 

2012 – 2019 metais.
Pasibaigus visuotiniam Libe-

ralų sąjūdžio Anykščių skyriaus 
susirinkimui, Seimo pirminin-
kė V.Čmilytė-Nielsen dalyvavo 
daugiau nei dvi valandas truku-
siame šalia Anykščių kultūros 
centro surengtame šachmatų si-
multane, kuriame jėgas išbandė 

Ar reikia įžiebti šviesą ant „Laimės žiburio“ paminklo?
Pasaulio anykštėnų bendrija šiemet Anykščių rajono sa-

vivaldybei buvo pateikusi projektą, kuriame vėl prisiminė 
ilgai trunkančias diskusijas, kad reikėtų įžiebti šviesą ant 
„Laimės žiburio“.

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, ar reikia įžiebti šviesą ant 
„Laimės žiburio“.

Gali būti didelė 
žvakė

Romaldas GIŽINSKAS, 
anykštėnas:

„Laimės žiburys“ – tai Anykš-
čių krašto simbolis. Idėja įžiebti 
„Laimės žiburį“ yra gera, bent 
čia bus simboliškai parodyta, 
kad Anykščiuose gera gyventi.

Suprantu, kad dabar brangi 
elektra, bet ar būtinai galėtų 
būti elektrinis žiburys? Didelė 
vaškinė žvakė, žibintas, nebūti-
nai tas galingas apšvietimas.

Beje, prieš dešimt metų siū-
liau Anykščių jaunimui kurti 

roko operą „Ant aukšto kalno 
pasirodė stebuklingas žiburys“.
Bet mano pasiūlymas nepatiko 
Anykščių rajono merui.

Pakaktų mažos 
lempelės su 
saulės baterija

Dominykas TUTKUS,  
Anykščių rajono tarybos na-
rys:

Ne vieną kartą esu girdė-
jęs kalbas apie tai, kad reikėtų 
įžiebti  šviesą ant „Laimės ži-
burio“ paminklo. Kažkada ten 

lyg ir buvo įrengtas apšvieti-
mas. Idėja gal ir graži. 

 Ant „Laimės žiburio“ šviečia 
ta laimės liepsnelė... Literatū-
riniame krašte tai skamba pa-
kankamai romantiškai. Tik ar ta 
šviesa pro medžius matytųsi, aš 
nežinau. Nemanau, kad įžiebti 
„Laimės žiburį“ būtų brangu. 
Pakaktų mažos lempelės su 
saulės baterija.

Pirmiausia 
būtina sutvarkyti 
aplinką

Alvydas JANICKAS, 
anykštėnas:

Esu vieną dalyką pastebėjęs ir 
tai tęsiasi jau daugelį metų. Ka-
dangi esu aktyvus anykštėnas ir 
mėgstu lankytis apylinkėse, tai 
mane gal jau kokius penkerius 

metus stebina, kad atvykus prie 
„Laimės žiburio“ yra matomos 
nudžiūvusios pušys. Esu jų su-
skaičiavęs gal kokias 22. Ten 
turbūt yra užsiveisusi kažkokia 
medžių liga ir kasmet vis ple-
čiasi ir plečiasi. Nesuprantu, 
kodėl miškų savininkas netvar-
ko aplinkos. Ligotus, supuvu-
sius medžius jau seniai reikėjo 
pašalinti. Ta vieta nėra kažko-
kia sengirė, kur medžiai palie-
kami natūraliai supūti. 

„Laimės žiburio“ paminklo 
aplinką jau seniai reikėjo su-
tvarkyti. Nuo to viską ir reikėtų 
pradėti. Beje, panaši situacija 
su medžiais ir šalia Puntuko 
akmens.

Atrodo, kad 
Jonas Biliūnas 
brangesnis 
turistams

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas:

Švyturys paminklo viršuje  
yra architekto A. Gabriūno pro-
jekto dalis. Vyresni anykštėnai 
pamena jį švietusį,  taip labiau 
išryškinamas rašytojo humanis-

to Jono Biliūno gyvenimo ir kū-
rybos kelias. Tad projekto esmė 
ir prasmė nėra visavertė, jei ne-
lieka šios svarbios detalės. 

Dar noriu pabrėžti, jog J. 
Biliūno atminimo įamžinimas 
perėjo ne vieną išbandymą ir 
be minėto švyturio. Jau Nepri-
klausomybės laiku atgabenome 
iš Zakopanės, kur jis buvo pir-
miausia palaidotas, nuo buvu-
sio jo kapo kryžių, atstatėme 
nuplėštą bareljefą, ne kartą re-
montavome laiptus, vedančius 
prie paminklo. Pritariu, jog rei-
kia žibinto, reikia miško pros-
kynos, tačiau visų svarbiausia 
- dėmesingos kapo priežiūros 
ir nuolatinių rašytojo atminimo 
renginių. Deja, kartais atrodo, 
jog Jonas Biliūnas brangesnis 
turistams, o ne mums.

-AnYkŠTA

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Kepinant daugiau nei 30 laipsnių karščiui, Seimo pirmininkė 
Viktorija Čmilytė – Nielsen daugiau nei dvi valandas Anykščiuo-
se žaidė šachmatais.

19 šachmatininkų.
Vienas dalyvis - Žygimantas 

Smalskas - laimėjo prieš šach-
matų didmeistrę V.Čmilytę-
Nielsen. 

Lygiosiomis sužaidė Skaivė 
Meškauskienė,  o visi kiti da-

lyviai didmeistrei V.Čmilytei-
Nielsen pralošė. 

Beje, simultane šauniai lai-
kėsi jaunieji šachmatininkai, 
S.Meškauskienės  auklėtiniai 
Saulius Felčikas ir Liudas Že-
maitis.

Anykščių rajono tarybos 
narys, verslininkas Lukas 
Pakeltis Liberalų sąjūdžio 
Anykščių skyriui vadovaus 
po beveik trejų metų per-
traukos.
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Pandemija išaugino laidojimo 
paslaugų apimtis

(Atkelta iš 1 psl.)

„Laidojimo paslaugoms teikti 
nupirktas automobilis. Atliekų 
tvarkymo padaliniui, kad su-
mažintume remonto išlaidas ir 
laiku būtų suteiktos paslaugos, 
nupirkta dėvėta šiukšliavežė, 
nupirkta priemonių kolektyvi-
niams konteineriams dezinfe-
kuoti. Komunalinio ūkio padali-
niui nupirkta  nauja  krūmapjovė 
(trimeris) šienavimui, darbo 
drabužių, įsigyta naujų darbo 
įrankių“, - vardijo K.Šapoka.

Nors už lango pats vasaros 
įkarštis, komunalininkai jau po 
truputį ruošiasi ir šaltajam metų 
periodui.

„Darbuotojų rankiniam darbui 
palengvinti bus įsigytas mini 
traktorius sniego valymui“, - 
informavo UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ direktorius 
K.Šapoka.

Problemų daug, bet metus 
baigė pelningai

2021 metų veiklos ataskaitą 
UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ direktorius K.Šapoka pra-
dėjo vardydamas bendrovės vei-
kloje iškylančias problemas.

Anot K.Šapokos, dėl rajone 
prastėjančios demografinės si-
tuacijos sudėtinga surasti kva-
lifikuotų darbuotojų: padalinių 
vadovų, specialistų, santech-
nikų, statybininkų, vairuotojų, 
traktorininkų. 

„Tai daro įtaką įmonės vei-
klai, darbo našumui, atliekamų 
darbų kokybei“, - teigia UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ 
direktorius K.Šapoka.

Pasak K.Šapokos, atliekų su-
rinkimo veiklos efektyvumą ma-
žina sena, dažnai gendanti tech-
nika, didelės remonto sąnaudos.

„Kasmet iš amortizacinių at-
skaitymų dalis technikos atnau-
jinama, bet nesam finansiškai 
taip stiprūs, kad galėtume žen-
kliai tai padaryti. Nemaža dalis 
antrinių žaliavų patenka į sąvar-
tyną kartu su mišriomis atlieko-
mis dėl to, kad dalis gyventojų 
(daugiausia daugiabučių namų) 
prastai rūšiuoja atliekas. Res-
publikoje įvesta DVI sistema 
neskatina gyventojų rūšiuoti. 
Tai didelis rezervas sąnaudoms 
mažinti. Planuojame, padedami 
savivaldybės administracijos, 
kartu organizuoti patikrinimus 
prie konteinerių, domėdamie-
si, kaip gyventojai rūšiuoja, 
aiškindami rūšiavimo naudą. 
Mokyklose su pradinių klasių 
mokiniais ketiname organizuoti 
aiškinamąją veiklą rūšiavimo 
klausimais“, - veiklos ataskaito-
je rašo K.Šapoka.

Administruodamas daugiabu-
čius namus, UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“  susidūrė su 
kasmet didėjančiais sunkumais, 
kai tekdavo Anykščių rajono 
savivaldybės administracijai 
perduoti administruoti kaimo 
vietovėje esančius 3-jų ar dau-
giau butų turinčius namus. 

„Dauguma šių namų yra ap-
leisti, prastos būklės – jų re-
montui gyventojai neturi arba 
nėra sukaupę lėšų. Nemaža 
dalis butų savininkų – skoli-
ninkai, kurie turi nuosavybę, 
bet joje negyvena ir nemoka 
mokesčių. Nemažai tokių yra 
ir Savivaldybei nuosavybės 
teise priklausančiuose nuomo-
jamuose butuose. Taip iš karto 
prognozuojamos beviltiškos 
skolos, kurias reikės nurašyti“, 
- teigia K.Šapoka.

 Pasak K.Šapokos,  nepaisant 
visų problemų, UAB „Anykš-
čių komunalinis ūkis“ 2021me-
tus baigė pelningai, gauta 11 
tūkst. 526 Eur pelno.

Per pandemiją išaugo 
atliekų kiekis

Apžvelgdamas bendrovės atlie-
kų tvarkymo padalinio veiklą, 
UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ direktorius K.Šapoka paste-
bėjo, kad per COVID-19 pande-
miją Anykščių rajone išaugo miš-
rių komunalinių atliekų kiekis.

„Dalis įmonių 2021 metais 
dirbo nuotoliniu būdu, darbuo-
tojai irgi daugiau dirbo nuoto-
liniu būdu, išaugo gyventojų 
vartojimas, o tai lėmė, kad miš-
rių komunalinių  atliekų kiekis, 
išvežamas į sąvartyną, paly-
ginti su 2020 metais, padidėjo 
227,6 tonomis, arba 5,3 proc., 
didžiųjų atliekų - 28,4 t, arba 
12,1 proc.. Sąvartyno vartų 
mokestis dėl padidintos kainos 
ir didesnio atliekų kiekio išau-
go 56,7 tūkst. eurų, arba 24,09 
procento“, - veiklos ataskaitoje 
rašo K.Šapoka.

Pernai antrinių atliekų, pasak 
K.Šapokos,  išrūšiuota 717,3 t, 
arba 0,47 procento mažiau negu 
2020 metais. 

„Ataskaitiniais  metais išrū-
šiuotos pakuotės atliekos pasi-
skirsto šitaip: stiklo pakuotės – 
47,9 proc., PET pakuotės – 2,9 
proc., popierinės pakuotės – 
23,3 proc., plastikinės pakuotės 
– 17,3 proc., metalinės pakuo-
tės – 6,6 proc., kombinuotos 
pakuotės – 2 proc.“, - nurodė 
K.Šapoka.

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ direktorius K.Šapoka vei-
klos ataskaitoje taip pat akcenta-
vo, kokios didžiausios problemos 
kyla dėl atliekų rūšiavimo.

„Gyventojų abejingumas ir 
nenoras atliekas rūšiuoti, nes 
bendro naudojimo pusiau pože-
miniuose konteineriuose esama 
dalinai nerūšiuotų atliekų (me-
tamos antrinės pakuotės atlie-
kos), o tai didina atliekų kiekį, 
išvežamą į sąvartyną. Gyvento-
jai beveik nesinaudoja Utenos 
RATC didžiųjų atliekų aikštele 
(Vairuotojų g. Anykščių mies-
te), kuri nemokamai priima iš 
gyventojų šias atliekas. Esama 
apmokėjimo sistema neskatina 
atliekų turėtojų rūšiuoti atliekas. 
Pagrindinė problema, su kuria 
susiduria Bendrovė – prasta su-
renkamų pakuočių morfologinė  
sudėtis – randama tik apie 30 
proc. tinkamų perdirbti pakuo-
čių. Tai rodo, kad dalis gyvento-
jų prastai rūšiuoja atliekas (ypač 
miesto daugiabučių namų), todėl 
didėja atliekų, išvežamų į sąvar-
tyną, kiekis, didėja sąnaudos ir 
blogėja veiklos rezultatas“, - nu-
rodė K.Šapoka.

Skyrė lėšų gyventojų 
švietimui

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“, siekdama didinti atliekų 
rūšiavimo kokybę, pernai nau-
dojo įvairias informacinės sklai-
dos priemones atliekų turėtojams 
šviesti, formuoti  tinkamus atlie-
kų rūšiavimo įgūdžius. Pasak 
K.Šapokos, buvo dalijami infor-
maciniai lapeliai atliekų turėto-
jams, informacija apie rūšiavimo 
svarbą skelbiama bendrovės inter-
netiniame puslapyje, socialiniame 
tinkle „Facebook“, laikraščiuose. 
2021 metais Bendrovė šiai prie-
monei skyrė 2 tūkst. 608 Eur.

Daugiabučiuose darbų 
atlikta mažiau

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ 2021 metais administravo 
144 gyvenamuosius daugiabu-
čius namus Anykščių mieste ir 
77 namus kaimo vietovėse – iš 
viso 221 daugiabutį namą. Visų 
šių namų administruojamas 
bendras naudingasis plotas – 
171 109,26 m². Daugiabučių 
namų administravimą ir priežiū-
rą atlieka Butų ūkio padalinys, 
kuriame yra įsteigta 12 etatų. 
Administracinį darbą Butų ūkio 
padalinyje vykdo 4 darbuoto-
jai – direktoriaus pavaduotojas, 
vadybininkė (statinių techninės 
priežiūros specialistė), buhalte-
rė, juristas (0,5 etato).

Bendrojo naudojimo objek-
tų nuolatinę techninę priežiū-
rą vykdo 10 darbuotojų : Butų 
ūkio padalinio vadovas, 4 sta-
tybininkai, 1 stalius, 3 santech-
nikai ir 1 elektrikas. Tie patys 

darbuotojai vykdo ir avarijų 
likvidavimą bei santechnikų ir 
elektrikų tarnybos budėjimą po 
darbo, taip pat  išeiginėmis bei 
švenčių dienomis.

Pasak K.Šapokos, 2021 me-
tais darbų buvo atlikta už 190 
tūkst. 577 eurus, t. y. 17,6 proc. 
mažiau nei 2020 metais. 

„Pagrindinė priežastis, kad  
dėl Covid-19 pandemijos dar-
bo jėga buvo nukreipta viešųjų 
pirkimų laimėtų konkursų dar-
bams atlikti. Šių darbų vertė 111 
tūkst.200 eurų“, - veiklos atas-
kaitoje rašo K.Šapoka.

Rangovai ne visada patikimi

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ dalyvaujant daugiabučių 
namų energetinio efektyvumo 
didinimo (modernizavimo) pro-
gramoje, 2021 metais  buvo re-
novuotas 51 daugiabutis namas. 

Metų pabaigai statybos rangos 
darbai buvo tęsiami 26 daugia-
bučiuose namuose. 

 „Administruodami šį projek-
tą, susiduriame su šiomis proble-
momis:  rangovo patikimumas, 
techninių projektų parengimas, 
terminų uždelsimas bei užbaigtų 
darbų perdavimas ir akto gavi-
mas statybai užbaigti“, - veiklos 
ataskaitoje nurodo K.Šapoka.

Pandemija didino pajamas 
už laidojimo paslaugas

Apžvelgdamas teikiamas 
laidojimo paslaugas, UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ 
direktorius K.Šapoka pastebė-
jo, kad bendrovei tenka dirbti 
konkurencinėmis sąlygomis, 
nes mieste veikia kita privati 
laidojimo paslaugas teikianti 
įmonė, be to, rajone paslaugas 
teikia ir kitų rajonų (Ukmergės, 
Utenos) įmonės.

„Tai mažina galimybę gauti 
didesnes pajamas, kadangi dalį 
paslaugų pasiima konkurentai. 
Šiais metais pajamas pavyko 
padidinti 32,9 proc. ir tam įta-
kos turėjo dėl Covid -19 pande-
mijos padidėjęs mirčių skaičius 
rajone bei laimėtas Anykščių 
rajono savivaldybės skelbtas 
viešasis mirusiųjų smurtine ar 
netikėta mirtimi asmenų Anykš-
čių rajone gabenimas iš įvykio 
vietos į teismo medicinos įs-
taigą konkursas. 2021 metais 
Bendrovė gavo 363 užsakymus 
duobėms iškasti bei paruošti 
palaikus šarvojimui“, - veiklos 
ataskaitoje rašo K.Šapoka.

Pirtis nešė nuostolius

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ teikiamos pirties paslau-
gos buvo nuostolingos.

„Pirties paslaugomis pasinau-
dojo 1 tūkst. 228 lankytojai, iš 
jų 592 socialiai remtini asmenys. 
Kasmet mažėjantis lankytojų 
skaičius didina šios paslaugos 
nuostolį, nes brangsta šildymas, 

elektra ir kiti resursai“, - pastebė-
jo K.Šapoka.

Turgaus prekeivių sumažėjo

UAB „Anykščių komunali-
nis ūkis“ taip pat administruoja 
Anykščių miesto turgavietę.

„Per metus Anykščių miesto 
turgavietėje prekiavo daugiau kaip 
14 tūkst.900 prekeivių, 6 proc. 
mažiau, palyginti su 2020 metais. 
Pagrindinė sumažėjimo priežastis, 
kad sausio–vasario mėn. iš dalies 
dėl Covid-19 buvo stabdoma pre-
kyba tam tikromis prekėmis“, - 
veiklos ataskaitoje rašo K.Šapoka.

Skolų sumažinti nepavyksta

Pasak UAB „Anykščių ko-
munalinis ūkis“ direktoriaus 
K.Šapokos, gyventojų skolų už 
suteiktas paslaugas metai po metų 
bendrovei nepavyksta sumažinti. 

„Už komunalinių atliekų tvar-
kymą skolos 102 tūkst.600. eurų 
(padidėjo 44,4 tūkst. euro, arba 
76,5 proc., lyginant su 2020m.),  
už daugiabučių namų adminis-
travimą - 29 tūkst.300 eurų ( pa-
didėjo 1,1 tūkst. euro, arba 3,6 
proc., lyginat su 2020 m). Metų 
eigoje skolininkams buvo siun-
čiami priminimai, SMS žinutės, 
o nereaguojantys perduoti į teis-
mą (perduota 50 asmenų).  

Antstolė iš ankstesniais me-
tais perduotų teismo įsakymų 
išieškojo per  4 tūkst. eurų sko-
los.  Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos pelno mokesčio 
įstatymo 25 straipsniu, Bendro-
vė, pasibaigus finansiniams me-
tams, pripažino beviltiškomis ir 
abejotinomis skolomis 29 tūkst. 
552 eurus ir šią sumą nurašė į 
bendrąsias sąnaudas“, - veiklos 
ataskaitoje rašo K.Šapoka.

Investicijoms – 
per 240 tūkst. Eur

2021 metus į UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“  veiklą inves-
tuota 240 tūkst.600 eurų. Inves-
ticijas sudarė akcininko įnašas ( 
99 tūkst. 999 Eur) ir banko kre-
ditas ( 135 tūkst. 587 Eur). 

„Nupirkta nauja universali 
šiukšliavežė su manipuliatoriumi 
atliekoms vežti ir iš pusiau pože-
minių konteinerių. Įsigyta darbo 
priemonių; nulinio apsisukimo 
traktorius šienavimui, konteine-
rių, nauja apskaitos programa 
renovuotų daugiabučių namų pa-
skoloms administruoti“, - veiklos 
ataskaitoje rašo K.Šapoka.

Atlyginimai siekia beveik 1 
tūkst. Eur

2021 metų pabaigoje UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“  
dirbo 92 darbuotojai - 2 vado-
vai, 20 specialistų ir 70 darbi-
ninkų. Per metus į darbą pagal 
terminuotas sutartis sezoniniam 
darbui buvo priimti 59 žmonės, 
atleisti – 66 žmonės. Bendrovės 
darbuotojų vidutinis darbo už-
mokestis  siekia 970 Eur.
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“ (8-381) 5-82-46 
arba el.paštu anyksta@anyksta.lt  

Azartiniai lošimai – (ne)kaltas žaidimas?
Kartais „nekaltas pramo-

ginis lošimas su draugais“ 
gali virsti nekontroliuojamu 
elgesiu – kankinančia pro-
blema, patologija, rimta pri-
klausomybe nuo azartinių 
lošimų. Todėl būtina įver-
tinti šių „smagių pramogų“ 
grėsmę iš anksto. 

Respublikinio priklauso-
mybės ligų centro (RPLC) 
gydytoja psichiatrė Sigita 
Šolytė atkreipia dėmesį į ty-
rimų duomenis, įrodančius, 
kad loterijos, kortų žaidimai 
siejami su vidutine patologi-
nio lošimo rizika, o kazino 
lošimai – su didele patologi-
nio lošimo rizika.

Apie priklausomybę nuo 
azartinių lošimų, grėsmę, 
skaudžius padarinius ne tik 
lošiančiajam, bet ir jo aplin-
kai, kalbamės ir su RPLC 
socialine darbuotoja Svetla-
na Volujevič. 

Kada vertėtų sunerimti? 
Azartinis lošimas – tai rizika ir 

viltimi paremtas žaidimas, galintis 
turėti itin skaudžių ir skausmingų 

padarinių. „Tai rizikingas kažko 
reikšmingo statymas su viltimi 
įgyti ką nors didesnės vertės. Pasi-
kartojantys patologinio potraukio 
prie azartinių lošimų epizodai gali 
užvaldyti asmens gyvenimą, dėl to 

yra atsisakoma socialinių, darbinių, 
materialinių ir šeimos vertybių bei 
įsipareigojimų“, – teigia gydytoja 
psichiatrė S. Šolytė. 

Anot jos, tokiam sutrikimui, kurį 
sukelia azartiniai lošimai, būdingas 
dažnas potraukis lošti, rizikavimas 
vis didesne pinigų suma, kad būtų 
pasiektas trokštamas malonumas. 
Priklausomi asmenys būna ka-
muojami nuovargio, dirglūs. Apie 
lošimų mastą meluoja savo šeimos 
nariams, artimiesiems, gydyto-
jams, todėl kyla grėsmė, kad san-
tykiuose, šeimoje, darbe, karjeroje, 
įgyjant išsilavinimą kils sunkumų. 

Neretai lošimas tampa būdu 
pabėgti nuo problemų ar pagerin-
ti prastą nuotaiką, o po pralošimo 
iškart siekama „atsilošti“. 

„Labai dažnai asmenys, turin-
tys problemų dėl lošimo, linkę 
jas slėpti ir neigti, todėl pirmuoju 
ženklu gali būti pasikeitęs artimojo 
elgesys, išsisukinėjimas nuo anks-
tesnių pareigų arba jų neatlikimas, 
dažnas prašymas skolinti, iš namų 
dingstantys daiktai ir visi kiti anks-
čiau minėti simptomai. Kai lošimas 
tampa probleminiu – atsiranda pa-
sekmės“, – sako S. Šolytė. 

Plona riba tarp pramogos 
ir priklausomybės
Priklausomybė nuo azartinių lo-

šimų neištinka staiga – tai yra ilgas 
procesas. 

„Yra geras posakis – jeigu iš kar-
to įmeti varlę į verdantį vandenį, ji 
iššoks ir išgyvens, o jeigu ją virinsi 
ant labai lėtos ugnies, ji palaipsniui 
išvirs. Šis posakis kažkiek atspin-
di priklausomybės formavimąsi 
– žmogus nepastebi, kaip nekaltas 
lošimas, loterija ar lažybos pavirsta 
į rimtą ligą – priklausomybę. Riba, 
kuri skiria pramogą nuo lošimo, 
yra plona, sunkiai apčiuopiama“, 
– tvirtina socialinė darbuotoja S. 
Volujevič. 

Jos teigimu, iš pradžių žmogus 
lošia pramogaudamas, leisdamas 
laisvalaikį ir tik sukeldamas sau ri-
ziką. Jeigu jis įsivertina ir supranta, 
kad rizika rimta, nusistato sau lo-
šimo ribas, kurių pavyksta laikytis, 
– rizika suvaldyta.  

„Visgi dažniau žmonės numoja 
ranka į riziką, tokiu būdu ilgainiui 
auga pripratimas (tolerancija), no-
risi lošti daugiau, dažniau, rimčiau 
ir didesnėms sumoms, lošimas 
užima vis daugiau laiko, lošiama 
darbo ar mokslų metu. Tuomet jie 
lošia sukeldami sau apčiuopiamą 
žalą, pavyzdžiui, finansams, san-
tykiams ar sveikatai. Jeigu šioje 
vietoje pavyksta sustoti, nusistatyti 
ribas bei jų laikytis, – puiku. Ta-
čiau tai padaryti tampa sunku, nes 
lošimas asmenį labai stipriai įtrau-
kia – jis jaučia azartą, malonumą, 
patiria greitą „apdovanojimą“, o 
prasilošęs nori būtinai „atsilošti“, 
ir patenka į užburtą ratą“, – aiški-
na S. Volujevič, pridurdama, kad, 
lošdamas ir nepaisydamas konkre-
čios žalos, žmogus po kurio laiko 
peržengia nematomą liniją ir įgyja 
priklausomybę. 

Padariniai – žlugdantys 
S. Volujevič patirtis rodo, kad 

nuo lošimų priklausomi asmenys 
neretai turi reikalų su antstoliais, 
dažnai patiria teisinių, finansinių 
problemų ir skolų. Norėdami at-
silošti, jie naudojasi greitaisiais 
kreditais, kurių vėliau neįstengia 
grąžinti, todėl artimiesiems tenka 
„dengti“ finansinius įsiskolinimus, 
tuo nuskurdinant šeimos biudžetą. 

Priklausomo asmens ir jų ar-
timųjų psichika ir kūnas gyvena 
nuolatiniame įtampos ir išgyveni-

mo režime, kurį sunku ilgai atlai-
kyti. 

„Dirbant su kompulsyviais lošė-
jais ir jų artimaisiais dažnai galima 
išgirsti, kad jų visų psichologinė 
būsena yra labai sudėtinga. Jie jau-
čiasi dirglūs, pervargę nuo įtampos, 
finansinių sunkumų, pasireiškia ne 
tik psichologinių, tokių kaip neri-
mas, panikos priepuoliai, depresinė 
būsena ar mintys apie savižudybę, 
bet ir somatinių sutrikimų – paky-
la kraujospūdis, atsiranda stiprūs 
galvos skausmai, nemiga. Priklau-
somi asmenys ir jų artimieji gali 
pradėti dažniau ir gausiau vartoti 
alkoholį norėdami užmiršti sun-
kumus, jų nesprendžia“, – rizikas 
vardija socialinė darbuotoja. 

Be viso to, artimiesiems for-
muojasi netiesioginė priklauso-
mybė: „Jie tampa priklausomi 
nuo lošiančio asmens ir nustoja 
gyventi savo gyvenimą, nes vis-
kas pradeda „suktis“ aplink pri-
klausomą žmogų. Tokia šeima 
neretai atsiriboja nuo socialinio 
gyvenimo, mažai bendrauja su 
aplinkiniais, apriboja ryšius su 
draugais, giminėmis, slepia savo 
šeimos problemas nuo aplinkinių, 
nes jaučia gėdą. Apleidžia savo 
ankstesnius pomėgius, nes tam 
nelieka nei noro, nei finansinių ar 
emocinių resursų.“ 

S. Šolytė atkreipia dėmesį – 
pirmuoju ženklu, kad atsiran-
da priklausomybė nuo azarti-
nių lošimų, gali būti pasikeitęs 
artimojo elgesys. 

S. Volujevič: „Priklausomy-
bė susiformavo per ilgą laiką, 
todėl nevertėtų tikėtis greito 
gijimo.“ 

Rekomenduojama vengti 
pamokslų
Dažniausiai artimieji tampa pir-

mieji, kurie pastebi su lošimu su-
sijusias artimojo problemas. 

Todėl gydytoja psichiatrė S. 
Šolytė pataria pirmiausia pasirū-
pinti savimi – savo psichologine 
ir finansine gerove bei saugumu, 
ieškoti kvalifikuotos pagalbos. 

Jos teigimu, svarbiausia vengti 
moralizavimo lošiančiajam, pa-

mokslų ir baudimo. O kai kenčian-
tys nuo lošimų asmenys atsigręš į 
savo elgesį ir matys pasekmes, 
svarbu būti šalia, pagal galimybes 
padėti, paskatinti kreiptis pagal-
bos į specialistus.

„Kuo lošiančiam asmeniui grei-
čiau leisime pamatyti ir pajausti 
su lošimu susijusias pasekmes, 
tuo greitesnis bus jo sveikimas 
arba bent jau pagalbos paieška“, 
– sako ji. 

Socialinė darbuotoja S. Voluje-
vič priduria – jei artimieji grąži-
na kompulsyvaus lošėjo skolas, 
tokiu būdu jie tik skatina neatsa-
kingą šio žmogaus elgesį, sukuria 
jam saugumo jausmą, kad jis gali 
„išsisukti“, jį visada „ištrauks iš 
bėdos“. 

„Artimiesiems svarbu nekelti 
sau tikslo „išgelbėti“, nes jis nėra 
realus. Tai yra rimta liga, kurią 
gydo kvalifikuoti specialistai, o 
artimasis nėra kvalifikuotas speci-
alistas, tad svarbu savęs nekaltinti, 
kad nepavyksta suvaldyti artimo-
jo ligos“, – pataria S. Volujevič.

Ji sako, kad kvietimas į atvirą ir 
nuoširdų pokalbį yra tinkama pa-
galba, nes tai yra priešingas elge-
sys slapukavimui ir nutylėjimams. 
Svarbiausia leisti priklausomam 
asmeniui pamatyti, kad norite jį 
suprasti ir kartu rasti pagalbą. 

„Tačiau nevertėtų tikėtis greitų 
rezultatų net tuomet, jei artimasis 
sutiko nueiti pas specialistus, ka-

dangi priklausomybė išsivystė per 
ilgą laiką, todėl gijimas bus taip 
pat ilgas ir daug jėgų reikalaujantis 
procesas“, – sako socialinė dar-
buotoja. 

nuotr. iš asmeninio archyvo
Užsak. nr. 741

Lošėjams ir jų artimiesiems pagalba teikiama Respublikiniame 
priklausomybės ligų centre (interneto svetainė www.rplc.lt). 

Taip pat visoje Lietuvoje veikia anoniminių lošėjų grupės (inter-
neto svetainė www.anoniminiailosejai.lt) ir priklausomų asmenų 
artimųjų savipagalbos grupės (interneto svetainė www.al-anon.lt).

Aktualią informaciją apie lošimų priklausomybę ir prieinamą psi-
chologinę pagalbą rasite nacionalinėje psichikos sveikatos svetainėje 
www.pagalbasau.lt bei interneto svetainėje www.nebenoriulosti.lt.

Gatvelė panaši į tankodromą
Sekmadienį (rugpjūčio 7 d.) 

teko važiuoti  iš Traupio į Sur-
degį. Grįždamas parduotuvėje 
nusipirkau jūsų laikraštį, nes 
smalsu sužinoti, kuo gyvena 

Anykščių kraštas. O ten me-
ras S. Obelevičius guodžiasi 
netoli Svėdasų vos karterio 
nepalikęs... Kadangi meras 
gyvena Traupyje (sužinojau 8 

psl.), tai spėju, jog į darbą jis 
važiuoja per Kavarską, nes, 
jeigu važiuotų per Troškūnus, 
Traupio gatve, tai netektų ne 
tik karterio. Gatvelė neilga, 

bet panaši į tankodromą. Kas 
perspės merą ten nevažiuo-
ti, nes gali likti be mašinos? 
Nesu vietinis, todėl lyg ir 
nepatogu kištis. Meras taip 
gražiai rūpinasi Traupio var-
liagyviais ir šerine kalnarūte, 

o Traupio gatvę Troškūnuose 
užmiršo. Matyt, „vengdamas“ 
interesų konflikto...

Pagarbiai
Gediminas Žardeckas

Kainą liberalizavo, kad neliktų kaltų
Kas galėjo pagalvoti, kad 

XXI amžiuje elektra taps 
prabangos preke? O tapo. 
Elektros kaina auga kaip ant 
mielių. Man nebūtų taip pik-
ta, gal net suprasčiau, kodėl 
kaina taip sparčiai kyla, juk 

visas pasaulis išgyvena ne 
pačius geriausius laikus. Bet 
esminis dalykas, kurio nega-
liu valdžiai atleisti, yra rin-
kos liberalizavimas.

Dabar mes neva galime 
rinktis elektros tiekėją. Bet 

kas man iš to? Visi elektrą 
parduoda brangiai ir visų ta 
elektra vienoda. Nėra juodai-
baltos ar spalvotos elektros. 
Tas rinkos liberalizavimas  
prilygsta valdžios rankų nu-
siplovimui - neva kuo mes 

čia dėti, ne mes elektrą bran-
giname, o tiekėjai. Ir, kaip 
visuomet,  nukenčia pats pa-

prasčiausias žmogelis.

nijolė iš kurklių 
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savaitgalio diskusija

sprintas

(Kalba netaisyta – red. past.)

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė 
portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kvie-
sime skaitytojus portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams 
aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spaus-
dinsime šių diskusijų apžvalgas. 

Valstybės įmonė Registrų centras
organizuoja žemės ir statinių masinio vertinimo dokumentų viešą svarstymą

Valstybės įmonė Registrų centras, vykdydama jai pavestas funkcijas, atliko žemės ir statinių ma-
sinį vertinimą bei parengė naujas žemės ir statinių masinio vertinimo ataskaitas. Informuojame, 
kad žemės ir statinių masinio vertinimo dokumentų viešas svarstymas vyks š. m. rugsė-
jo 19-30 d. Masinio vertinimo dokumentai ir projektinės vidutinės rinkos vertės viešo svarsty-
mo metu bus skelbiami Registrų centro interneto svetainėje www.registrucentras.lt/p/460. 

Anykščių r., Ignalinos r., Molėtų r., Utenos r., Zarasų r. ir Visagino savivaldybių žemės ir statinių 
masinio vertinimo dokumentų viešas aptarimas vyks š. m. rugsėjo 19-23 d. 8–12 val. ir rugsėjo 26-30 d. 
12–16 val. Registrų centro Utenos padalinyje (Kauno g. 20, Utena), 108 kabinete. 

Kviečiame dalyvauti ir pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus.
Atsižvelgiant į besikeičiančią epidemiologinę situaciją šalyje, informacija apie galimybes pareikš-

ti pastabas bei pasiūlymus bus paskelbta Registrų centro interneto svetainėje www.registrucentras.lt.
Valstybės įmonė Registrų centras

2022 m. rugpjūčio 30 d. 10 val. šaukiamas Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos 45-asis posėdis.

TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE.
Komitetų posėdžiai vyks:
2022 m. rugpjūčio 26 d. (penktadienį).
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10 val. III a. 304  kab. 
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11 val. I a. 108 kab. 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13 val. III a. 304 kab.
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15 val. II a. 206 kab.
Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti  Anykščių rajono savivaldybės in-

ternetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt
Užsak. nr. 742

Kiek kainuoja į mokyklą išleisti vaiką?
Artėja naujieji mokslo metai, tėvai vis dažniau varsto par-

duotuvių duris, savo atžaloms ieškodami naujų drabužių, mo-
kyklinių reikmenų. Kaip manote, kiek šiemet kainuos vieną 
vaiką išleisti į mokyklą? Ar pastebėjote, kad mokyklai reika-
lingos prekės pabrango? Kokias renkatės alternatyvas par-
duotuvėms, kad apsipirktumėte prieš Rugsėjo 1-ąją pigiau?

dirbančioji Monika: „Pa-
brango prekės ir parduotuvėse, 
ir turguose. Net padėvėtų rūbų 
kainos šoktelėjo, o juk jie už-
sieniuos kaip labdara atiduoda-
mi arba pusvelčiui parduoda-
mi. Reikia ar nereikia, viskas 
brangsta. Dabar laimi tik pašal-
piniai, nes valstybė jų vaikams 
ir maisto produktus skiria, ir 
mokyklinėms prekėms įsigyti 
pašalpas duoda ar nuperka tuos 
daiktus. O jei tu žmogus dir-

bantis, ne pašalpinis, tai už vis-
ką mokėk, tik mokėk.”

Bedarbė Judita: „Man beveik 
nė kiek nekainuoja. Esu bedar-
bė, vos pragyvenu iš pašalpų 
su trijų vaikų šeima. Mokykla 
padėtį žino, aprūpina vaikus 
mokymo priemonėm, spor-
to apranga. Drabužių beveik 
naujų nuperku pigiai pievelė-
je, dar geri kaimynai atiduoda 
savo vaikų išaugtinius. Vežio-
ja mokyklinis autobusiukas, 

mokykloje vaikai nemokamai 
maitinami. Nežinau, kaip reiktų 
gyventi, jei nepadėtų valstybė, 
mokykla.”

Julija: „Viskas kainuoja be 
galo daug ir dar brangsta. Aš 
savo vaikus pradedu ruošti nau-
jiems mokslo metams, kai dar 
senieji būna tik įpusėję. Tau-
pau, neišlaidauju, vis galvoju, 
kaip reikės vaikus aprengti, 
mokyklines priemones nupirk-
ti. Baisu, kai pagalvoji. Vaikai 
auga, norisi geresnių rūbelių, 
o knygų, sąsiuvinių, kuprinių, 
sportinės aprangos, avalynės 
kainos irgi kaip ant mielių auga. 
Ne viską gali ir įpirkti. Štai tau 
ir gerovės valstybė.”

Svedasu Jadze:„Misliju kad 
rajkia taupiau gyvint. Galima 

tuos pačius rubelius, batukus 
panaudot kai vienas vaikas 
išauga, maženem vajkui, ata-
duot kaimynu vaikam ir pana-
šiai. Sasiuviniuos rašyt galima 
taupjau, kuprines rajkia labjau 
pasaugat, kad keliem metam 
užutekt. Rajkia pirtkt pigesnius 
mabilius tiliponus, kampjute-
rius. Visku galima pataupyt, 
kad kelem metam užutekt. Taip 
mes augam ir buva gerai.”

Pesimistas: „Darmajedų pa-
šalpynių vaikams valstybė ir 
savivaldybės padės, mokyklos 

lakstys dėl tokių vaikų. O nor-
malioms šeimoms, kurios iš 
varganų algelių vos pragyvena, 
niekas nepadeda. Prieš rugsėjį 
mums paskutines kelnes nu-
maus, kai tokia gerovės valsty-
bės politika.”

Našlė Kostė: „Algos gavau 
700 EUR, mokesčiams išleidau 
300 EUR, dviem vaikams rug-
sėjo pirmai pasiruošt išleidau 
po 200 EUR sumoje 400 EUR. 
Kiek liko pragyvenimui? Teks 
badauti. Štai kiek kainuoja pa-
siruošimas naujiem mokslo 
metam.”

Teleloto. Žaidimas nr. 1376  Žaidimo data: 2022-08-21 
Skaičiai: 67 01 43 34 16 21 60 29 70 61 32 28 63 62 44 14 37 
03 33 49 66 17 55 11 10 58 46 48 47 20 75 26 40 02 31 41 71 23 
19 38 (Teleloto+ pirmieji 12 kamuoliukų, keturi kampai, eilutė, 
įstrižainės) 27 52 69 35 74 22 05 04 57 30 45 42 (visa lentelė) 
Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą 
lentelę 5166.00€ 4 Užbraukus įstrižaines 21.00€ 379 Užbraukus 
eilutę 3.00€ 7601 Užbraukus keturis kampus 4.00€ 7164 Pa-
pildomi prizai Bilietas Prizas 0170662 Automobilis TOYOTA 
RAV4 0052567 Laiminga vieta prizas 454 Eur 0052573 Laimin-
ga vieta prizas 454 Eur 0054398 Laiminga vieta prizas 454 Eur 
0057389 Laiminga vieta prizas 454 Eur 0057390 Laiminga vieta 
prizas 454 Eur 0057392 Laiminga vieta prizas 454 Eur 0062651 
Laiminga vieta prizas 454 Eur 0062654 Laiminga vieta prizas 
454 Eur 0065616 Laiminga vieta prizas 454 Eur 0067440 Lai-
minga vieta prizas 454 Eur 0067878 Laiminga vieta prizas 454 
Eur 022*502 Pakvietimas į TV studiją 020*712 Pakvietimas į 
TV studiją 002*225 Pakvietimas į TV studiją.

TWENTY FINGERS DUO kviečia į elektroakustinės 
muzikos koncertą DUALITAS+

„Twenty fingers duo“ – 2016 metais Vilniuje Loros Kmie-
liauskaitės (smuikas) ir Arno Kmieliausko (violončelė) įkur-
tas duetas, pasižymintis išskirtine muzikos raiška, naujomis 
meninėmis idėjomis ir kūrybiniais sprendimais. 

Baigę klasikinės muzikos studijas ir tapę daugelio tarp-
tautinių ir nacionalinių konkursų laureatais „Twenty fin-
gers duo“ nariai aktyviai dalyvauja ir inicijuoja įvairius 
šiuolaikinio meno projektus, didelį dėmesį skiria bendra-
darbiavimui su kitų meno sričių kūrėjais. 

Pagrindinis ansamblio muziki-
nės veiklos uždavinys – lietuviškos 
muzikos puoselėjimas ir propaga-
vimas, o dueto veiklos laukas aprė-
pia įvairias menines praktikas: nuo 
akademinės formos koncertų iki 
audiovizualinių instaliacijų, kino ir 
teatro produkcijos.

Koncertinė programa „Dualitas“ 
sunarstyta iš kompozitorių Kristu-
po Bubnelio ir Ritos Mačiliūnai-
tės garsų. Tai du didelės apimties 
kūriniai, du skirtingi kompozitorių 
priėjimai prie styginių instrumentų 
skambesio. Kompozicijos atspindi 
ne tik skirtingus kūrėjų požiūrius į 
garso raišką, dueto narių, akustinių 
instrumentų ir elektronikos santy-
kius, bet ir pačią kūrybinio proceso 
strategiją. 

Ritos Mačiliūnaitės „Dreamcat-
cher 2120“ (2021) siurealų garsi-
nio sapno naratyvą formuoja realių 
kompozitorės apklaustų žmonių 

sapnų fragmentai. Penkios kūrinio 
dalys – tai penkios skirtingos žmo-
nėms apsireiškiančių sapnų katego-
rijos, kurias lydintis tekstas moty-
vuoja ir jų garsinę medžiagą.

Kristupo Bubnelio „...please le-
ave your message after the tone...“ 
(2020) yra dviejų kūrėjų vizijų re-
zultatas – elektronikos partiją su-
kūrė amerikiečių kompozitorius 
bei dirigentas Elias Peter Brown, 
o kintančių intensyvumų dialogo 
principas šiame kūrinyje tampa 
pagrindine muzikinės medžiagos 
vystymo jėga. Kompozicijoje už-
koduotas „nuotolio“ kategorijos 
persvarstymas kartu yra ir garsinė 
pandemijos užkluptos visuomenės 
patirčių refleksija.

Būtent Anykščiams skirtoje mu-
zikinėje programoje suskambės ir 
kraštiečio Juliaus Aglinsko kūrinys 
„Tarp tylos“.

„Muzikinė medžiaga kaskart atsi-

duria „tarp tylos“ taktų. Tam tikros 
laiko atkarpos, kuriose tarsi nieko 
nevyksta. Visai kaip įvykis „čia ir 
dabar“, neišvengiamai atsidūręs bū-
tajame laike ir tapęs tyla – panašia į 
tą, esančią miške... Praėjusio laiko 
akimirkoms, miškui ir jo tylai.“ – 
kompozitorius J. Aglinskas.

„Twenty fingers duo“ koncertas 
vyks rugpjūčio 27 dieną (šeštadie-
nį) 18.00 val. Angelų muziejuje – 
Sakralinio meno centre (Vilniaus g. 
11, Anykščiai). Bilieto kaina 4 Eur.

Futbolas I. Sekmadienio futbolo 
lygoje FK„Anykščiai“ savų sirgalių 
akivaizdoje 2:0 nugalėjo B diviziono 
lyderę „Tėvynės Sąjungą“. Pirmasis 
įvartis krito 22–ąją min., kai varžovų 
vartininką pergudravo Darijus Jak-
šys. Antrojo kėlinio pradžioje (50 
min.) rezultatyviausias ekipos žai-
dėjas vėl pasižymėjo tiksliu smūgiu 
ir skirtumas dar labiau išaugo (2:0). 
Rungtynės nesėkmingai baigėsi 
„Anykščių“ puolėjui Dominykui 
Bugailiškiui. Po grubios varžovo 
pražangos žaidėjas patyrė nugaros 
traumą. Po 12 turų anykštėnų ko-
manda SFL B divizione užima an-
trą vietą, vos tašku atsilikdama nuo 
„Tėvynės Sąjungos“. Artimiausias 
rungtynes žais rugpjūčio 28 d. 15.00 
val., kai Anykščių stadione susitiks 
su ketvirtoje vietoje žengiančia „Na-
vigatoriai Old Boys“ komanda. 

Futbolas II. Finišavo atviros 
Anykščių rajono 5×5 futbolo pir-
menybės. Paskutiniame ture žaidė 
lyderė „Raguva“ ir ESSPO. Antra-
jame kėlinyje „Raguva“ pirmavo 
2:0, tačiau ESSPO tiksliai realizavo 

baudinį, o netrukus ir išlygino rezul-
tatą (2:2). Suskaičiavus visų turų re-
zultatus paaiškėjo, kad pirmoji vieta 
bendroje įskaitoje atiteko „Raguvai“, 
antroji – ESSPO, o trečioji – „Troš-
kūnams“.

Krepšinis. Baigėsi trečiasis 
Anykščių raj. 3×3 krepšinio čempi-
onatas. Šeštajame ture vyrų grupėje į 
pusfinalio etapą pateko „Partizanai“, 
„Kupiškis“, „Pietų parkas“ ir „Cos-
mos“. Po atkaklių rungtynių paaiškė-
jo, kad dėl aukso medalių susigrums 
dvi čempionato reitingo lyderės – 
„Cosmos“ ir „Kupiškis“. Anykštėnai 
laimėjo, tačiau jiems nepavyko ap-
lenkti varžovų bendrame pirmenybių 
reitinge. Trečią vietą iškovojo „Pietų 
parkas“, tačiau pralaimėję „Parti-
zanai“ pernelyg neliūdėjo – jiems 
atiteko bendros įskaitos bronziniai 
apdovanojimai. Moterų grupėje tiek 
etapo varžybose, tiek reitingo lente-
lėje užtikrintai pasirodė „Kupiškio 
merginos“, kurios paskutiniame ture 
aplenkė „AU rinktinę“. Jaunimo gru-
pėje visus varžovus nugalėjo „Elmis 
Jr.“ ekipa, tačiau bendroje įskaitoje 
užėmė trečią vietą, į priekį praleidę 
„Tris su bauda“ bei „Kupiškį“.



  
SKELBIMAI

Iš nuotraukos darome 
portretus laidotuvėms

     (iki A4 formato). 

UAB „Anykštos redakcija“ 
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Nuotraukos su 
rėmeliu 

 kaina – 30 
eurų.
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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

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-610) 85178.

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

Tel. (8-608) 44340.

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.

VIŠTAIČIŲ PRISTATYMAS Į 
NAMUS !

Prekiaujame M. Steponavičiaus 
ūkio (KAIŠIADORIŲ r., Žasliai) 
jaunomis vakcinuotomis 5 mėn. 
įvairių spalvų (rudomis, juodomis, 
raibomis, pilkomis, margomis, 
baltomis) DOMINANTE veislės ir 
baltomis Leghornų veislės dede-
klėmis vištaitėmis. 

Pristatome į namus. 
PRISTATYMAS NEMOKAMAS. 

Tel. užsakymams :  (8-612) 17831, 
(8-611) 51770.

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.

Medžio pjuvenų granules 6 
mm, medžio pjuvenų briketus, 
po 1t.  Atveža. 

Tel. (8-656) 30184.

Kita

Sėklą: žieminių kvietrugių 
Meloman ir kviečių Fenomen 
(veislė su akuotais). Galima 
beicuoti. 

Tel. (8-645) 65391.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGPJŪČIO 25 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime „Kaišiadorių“ paukš-
tyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis dėsliosiomis 
vištaitėmis bei kiaušinius pradė-
jusiomis dėti vištomis (kaina nuo 
5,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais. Spec. 
lesalai. Jei vėluosime, prašome 
palaukti. Tel. (8-632) 40215.

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

Paslaugos

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

Tel. (8-656) 24531. 

Matininkė Raimonda Kukienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-381) informuoja žemės 
sklypo  kadastro Nr. 3401/0002:29, esančio Didžiuliškių k, Viešintų sen. savininko A.V.J.. 
turto paveldėtojus, sklypo Nr. 3438/0002:214, esančio Maciūnų k., Traupio sen., savininkės  
E.S. turto paveldėtojus, kad, 2022-08-30 9:00 vykdys žemės sklypo projekto Nr. 474-1, esan-
čio Maciūnų k., o 16:30 sklypo Nr. 3401/0002:149, esančio  Didžiuliškių k. ribų ženklinimo 
darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis adresu: Dariaus ir Girėno g. 13, 
Anykščiai, el. paštu: matininke.raimonda@gmail.com arba telefonu (8-615) 52936.

Informuojame  žemės sklypų (kadastro Nr. 3480/0002:138 ir 3480/0002:139), esančių 
Mileikiškių k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav., savininkės turto paveldėtojus, kad UAB 
,,Anykščių matininkas“ matininkas Julijonas Jurkėnas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-
M-1760, atliko žemės sklypo (projektinis Nr. 462-5), esančio Mileikiškių k., Troškūnų sen., 
Anykščių r., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos prašome kreiptis 
į įmonę UAB ,,Anykščių matininkas“ adresu J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai el. p.: julijonas.
jurkenas@anmat.lt arba telefonu (8-615) 52931.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.3424/0005:0089) esančio Kalvelių k., Debeikių sen., 
Anykščių r. sav., J.D. savininką, kad MB „Anykščių projektai“ matininkė Daiva Gokienė (kvalifi-
kacijos pažymėjimo Nr.2M-M-1762) 2022 m. liepos 28 d. atliko žemės sklypo (pr. Nr. 6), esančio  
Kalvelių k., Debeikių sen., Anykščių r. sav. ribų ženklinimo darbus. Prašome žemės sklypo savi-
ninką J.D., 10 d.d. laikotarpyje po paskelbimo spaudoje, kreiptis į MB „Anykščių projektai“ adresu 
Šilelio g. 16, Naujųjų Elmininkų k., Anykščių sen.,  LT-29153, el. paštu: daiva.gokiene@anmat.lt, 
arba telefonu Nr. (8-687)  70154, dėl bendros sklypo ribos suderinimo.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3480/0002:81), esančio Umėnų k., Troškūnų 
sen., Anykščių r. sav., savininkės turto paveldėtojus, kad UAB ,,Anykščių  matininkas“ ma-
tininkas Julijonas Jurkėnas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-1760, atliko žemės sklypo 
(projekti- nis Nr. 464-4), esančio Umėnų k., Troškūnų sen., Anykščių r., ribų  ženklinimo dar-
bus. Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3480/0001:649), esančio Dariaus ir Girėno 
g. 67, Vaid- lonių k, Troškūnų sen, Anykščių r. sav, bendrasavininko turto paveldėtojus, kad 
UAB,,Anykš čių  matininkas“ matininkas  Julijonas  Jurkėnas,  kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-1760, atliko žemės sklypo (projektinis Nr. 460), esančio Dariaus ir Girėno g. 69, 
Vaidlonių k., Troš- kūnų sen., Anykščių  r., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės 
informacijos prašome kreiptis į įmonę UAB ,,Anykščių matininkas“ adresu  J. Biliūno g. 4-8, 
Anykščiai el. p. julijo nas.jurkenas@anmat.lt arba telefonu (8-615) 52931.

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

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

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

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

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) 59458;
(8-686) 33036.

El. p.: reklama@anyksta.lt

AVINAS. Kuo daugiau poil-
sio ir pramogų šią savaitę! Ati-
dėkite vėlesniam laikui visus 
darbus, kurie tik gali palaukti. 
Spręsdamas finansinius reikalus 
drąsiai vadovaukitės intuicija.

JAUTIS. Visuomeninė veikla 
bus ypač produktyvi. Susirasite 
naujų draugų ir bendraminčių. Jei 
traukia kelionės, savaitgalį pasi-
stenkite šį savo norą įgyvendinti.

DVYNIAI. Pirmoje savaitės 
pusėje būsite linkęs daryti pats 
vienas ir savo rankomis. Ben-
dradarbiavimas, ypač dalyki-
nis, gali būti vaisingas. Savait-
galį neišlaidaukite, nes piniginė 
ištuštės bematant.

VĖŽYS. Saugokitės, šią sa-
vaitę galite patirti didelių nuos-
tolių. Savaitės pradžioje jūsų 
planams gali būti labai nepri-

tarta, bet neklausykite neargu-
mentuotos nuomonės. 

LIŪTAS. Šią savaitę niekam 
neleiskite stoti jums skersai ke-
lio. Klausykite savo širdies ir 
intuicijos. Savaitgalį užsiimkite 
tik tokiais projektais, kurie pa-
reikalaus iš jūsų darbo ir laiko, 
bet ne pinigų.

MERGELĖ. Pirmoje savai-
tės pusėje neišlaidaukite pra-
mogoms, vaikams ir dovanoms. 
Sutuoktiniai turės progų įsitikin-
ti tiek gerosiomis, tiek blogosio-
mis bendro gyvenimo pusėmis.

SVARSTYKLĖS. Savaitės 
pradžioje būkite ypač nuošir-
dus bendraudamas, antraip 
nieko neišspręsite. Visą savaitę 
turėsite puikią nuojautą pelnin-
goms investicijoms. 

SKORPIONAS. Tramdykite 
savo emocijas. Prieš imdamasis 
bet kokių veiksmų pasistenkite 

surinkti ir įvertinti visus įmano-
mus faktus. 

ŠAULYS. Jūsų idėjos labai 
įdomios ir neblogai pagrįstos, 
bet būkite pasiruošęs jas ak-
tyviai ginti. Oponentų turėsite 
daugiau nei pakankamai. 

OŽIARAGIS. Pirmoje sa-
vaitės pusėje ant jūsų pečių 
užgrius daugybė rūpesčių tiek 
darbe, tiek šeimoje. Gelbės tik 
kantrybė ir apsukrumas. 

VANDENIS. Būtų labai pui-
ku, jei savaitės pradžioje išvyk-
tumėte į komandiruotę ar šiaip 
kokią kelionę. Įgytumėte labai 
naudingų žinių ir patyrimo. 

ŽUVYS. Savaitės pradžio-
je nė nesitikėkite, kad kažkas 
kitas srėbs jūsų užvirtą košę 
ar mokės jūsų skolas. Kur kas 
daugiau pasiektumėte, jei būtu-
mėte sąžiningesnis ir atviresnis 
pats sau. 
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anekdotas

oras

+16

+28

mėnulis
rugpjūčio 22 - 26 d.d. - delčia.

Baltramiejus, Michalina, 
Viešvilas, Rasuolė, Alicija, 
Baltrus, Mykolė.

Juozapas, Liudvikas, 
Patricija, Mangailas, 
Mangailė, Liucilė, Liudas.

Kazimieras, Zefirinas, 
Gailius, Algintė, 
Aleksandras, Gailutis, 
Vilandas.

Pilypas, Rožė, Girmantas, 
Tautgailė.

šiandien

rugpjūčio 24 d.

vardadieniai

rugpjūčio 25 d. 

rugpjūčio 26 d. 

Vyras drabužių parduotuvėje 
klausia pardavėjo:

- Ar galiu pasimatuoti mėlyną 
kostiumą vitrinoje?

Pardavėjas:
- Ne, pone, jūs turite, kaip ir 

visi kiti, daryti tai matavimosi 
kabinoje.

***
Prieina paršiukas prie rozetės 

ir sako:
- O brolyti, kaip giliai tave 

užmūrijo!

***
Pakvietė karalius anglą, rusą 

ir lietuvį. Kas ilgiau išbus su 
šešku, tas gaus pusę karalystės. 
Anglas - dvi, tris, penkias mi-
nutes... Išėjo ir sako:

- Daugiau negaliu.
Rusas - penkias, dešimt, pen-

kiolika minučių. Išėjo ir sako:
- Daugiau negaliu.
Lietuvis - vieną, dvi, tris va-

landas. Išėjo šeškas ir sako:
- Daugiau negaliu...

***
Į darbą atėjo naujas skyriaus 

vadovas. Apžiūrėjo savo nau-
jąjį kabinetą ir pasikvietė savo 
pavaduotojus kartu parūkyti. 
Rūkomajame vadovas skėlė 
anekdotą. Visi juokiasi, išsky-
rus vieną.

- Ei, visiems juokinga, o ko-
dėl tau ne?

- Aš ne iš jūsų skyriaus.

Dovanojo skėtį, saugantį nuo 
visų negandų

(Atkelta iš 1 psl.)

Žvelgiant į laimingus įsijau-
tusių į muziką ir visus rūpesčius 
pamiršusių žmonių veidus, gali-
ma buvo manyti, kad pats festi-
valis ir yra tas skėtis, visus ap-
gaubęs festivalio dvasia ir nors 
trumpam atitraukęs nuo kasdie-
nybės rūpesčių, neramaus lai-
kmečio bei  privertęs užsimiršti 
ir džaugtis  atlikėjų dovanota 
poezija,  nuostabia gyva muzi-
ka, susitikimais ir nuoširdžiu 
bendravimu  su kūrėjais.

Festivalis prasidėjo ketvirta-
dienį Antano Baranausko skvere. 
Tris dienas truksiantį „Purpurinį 
vakarą“ atidarė svečiai iš Zarasų 
krašto: seserys Teresė ir  Milda, 
žinomos kaip grupė „Baltos var-
nos“, ir jų tėtis, Zarasų kultūros 

centro kapelos vadovas Gintaras 
Andrijauskas, susibūrę į trio, 
anykštėnams dovanojo nuosta-
bų koncertą. 

Penktadienio vakarą Dainu-
vos slėnyje vyko Didysis grupių 
dienos koncertas. Jame pasirodė 
jau minėtos „Baltos varnos“ , 
Domantas Razauskas su grupe 
„Vos vos“ ir kiti, tačiau ypatin-
go jaunimo dėmesio ir palai-
kymo susilaukė grupė „jauti“, į 
bendrą šėlsmą publiką įtraukusi 
jau pirmąja daina. Kai vokalis-
tas dainuodamas scenos kolona 
užlipo iki pat viršaus, ne vienas 
aikčiojo iš susižavėjimo ir sten-
gėsi įamžinti drąsuolio akrobati-
nius gebėjimus telefonu. Grupės 
dalyviai, 2016 – aisiais pradėję 
koncertuoti vaikinai, buvo pri-
statyti kaip matematinio roko 

Festivalio dovana anykštėnams  - Andrijauskų, svečių iš Zarasų, 
trio – seserys Milda ir Teresė bei jų charizmatiškasis tėtis Gintaras.

„jauti“ grupės vokalistas 
žiūrovus pribloškė, kai dai-
nuodamas scenos kolona už-
lipo iki pat stogo.

Ovidijus Vyšniauskas „Purpuriniame vakare“ pasirodė pirmą 
kartą.            jono jUneViČiAUs nuotr.

Koncertuojant Linai Ras-
tokaitei, žiūrovai plūstelėjo 
prie scenos. 

Dainuvos slėnyje po devynerių metų pertraukos vėl koncertuoja 
Lietuvos kantri tėvas Virgis Stakėnas.

grupė, spėjusi pelnyti Metų 
grupės titulą: jie jau yra išleidę 
keturis albumus ir populiariose 
muzikinėse platformose sulaukę 
7 milijonų perklausų.

Šiame koncerte atlikėjai iš 
Skuodo Živilei Mackevičiūtei 
buvo įteikta 12 – oji Sauliaus 
Mykolaičio premija už ryškiau-
sią dainuojamosios poezijos de-
biutą. Festivalyje merginą pasie-
kė liūdna žinia, kad į amžinybę 
iškeliavo jos mylima močiutė...

Šeštadienį aštuonioliktą va-
landą Dainuvos slėnyje prasi-
dėjęs Dainuojamosios poezijos 
koncertas truko šešias valandas. 
Koncertuojant Linai Rastokai-
tei su Dimitrijum Golovanovu 
(klavišiniai), kurie atliko išskir-
tinai tik lietuvių autorių dainas, 
gausybė žiūrovų plūstelėjo prie 
scenos, džiaugdamiesi atlikėjų 
meistriškumu ir dėmesiu lietu-
viškam repertuarui. 

Žiūrovai ypač šiltai sutiko 
svečią iš Prancūzijos Laurent 
Secco,  koncertavusį su Vygantu 
Kazlausku ir gyvo garso grupe 
bei styginių kvartetu.

Virgis Stakėnas, vadinamas 
Lietuvos kantri tėvu, prisimi-
nė, jog  „Purpuriniame vakare“ 
jis koncertavo prieš devynerius  
metus. Pasak jo, tuomet festiva-
lis vadinosi bardų... Savo talento 
gerbėjus jis džiugino lyriškomis 
ir sentimentaliomis dainomis.

Įdomu tai, kad kita lietuvių 
muzikos pasaulio įžymybė Ovi-
dijus Vyšniauskas, koncertavęs 
su  gitaristu Gintaru Šulinsku, 
šiame festivalyje dalyvavo pir-
mą kartą. Kelias vokalisto jau-
nystės laikų dainas, sukurtas 
prieš 37 metus, žiūrovai ploji-
mais privertė kartoti.

Vidurnaktį festivalį užbaigė 
Keistuolių teatro trejetas - Ilona 
Balsytė, Aidas Giniotis ir Darius 
Auželis. 

Scenoje  su Vygantu Kazlausku koncertuoja vienintelis atlikėjas 
iš užsienio - prancūzas Laurent Secco.

Beje, tarp informacinių par-
tnerių koncerto vedėjos aktorės 
Neringa Varnelytė ir Vitalija 
Mockevičiūtė, gal pokštauda-
mos, gal rimtai, paminėjo ir ne-
beleidžiamą laikraštį „Šilelis“.

-AnYkŠTA


