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Rugsėjo 1-oji : moksleivių mažėja, 
uždarytos bei reorganizuotos mokyklos

Naujuosius mokslo metus Anykščių rajone šį rudenį pra-
deda 1 tūkst.851 moksleivis. Liūdna realybė, tačiau viena 
mokykla jau nebepravers durų, dar dvi ugdymo įstaigos 
reoganizuotos. Likusios mokyklos moksleivius pasitiks atsi-
naujinusios, o pirmokų lauks Anykščių rajono savivaldybės 
dovanos.

Plačiau apie prasidedančius naujuosius mokslo metus 
„Anykšta“ kalbėjosi su Anykščių rajono savivaldybės Švie-
timo skyriaus vedėja Jurgita BANieNe. 

Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Jurgita 
Banienė pastebėjo, kad prieš trejus ir daugiau metų moksleivių 
skaičiaus mažėjimo tendencijos buvo spartesnės nei dabar.

 - Kasmet tenka konstatuoti, 
kad moksleivių skaičius rajone 
gana sparčiai mažėja, galbūt 
įžvelgiate kokių nors teigiamų 
tendencijų? 

-  2022–2023 mokslo metais 
Anykščių rajono savivaldybėje 
pagal bendrojo ugdymo progra-
mas planuojama ugdyti 1851 mo-
kinį (pernai buvo 1898). Jau treti 
metai, kai mokinių skaičius ma-
žėja, nors ir neženkliai (nuo 19 iki 

47). Prieš trejus ir daugiau metų 
vaikų skaičius kasmet mažėjo po 
100 ir daugiau.

- Kiek į rajono mokyklas šie-
met ateis pirmokų? 

- Planuojame, kad į rajono mo-
kyklas šiemet ateis apie 160 pir-
mokų (pernai buvo 176).

KoNceRtAs. Rugsėjo 2 
dieną, penktadienį, 19.00 val. 
Anykščių Šv. Mato bažnyčio-
je vyks tarptautinio „Senosios 
muzikos ansamblio“ koncertas 
„Karališkos sutiktuvės“. Skam-
bės XVII a. vokiečių ankstyvo-
jo baroko muzika. Koncertas 
NEMOKAMAS!

Moksleiviai. Anykščių menų 
mokykla suskaičiavo, kad nuo 
Rugsėjo 1 dienos šią mokyklą 
lankys 308 moksleiviai. 169 mo-
kysis pagal formaliojo švietimo 
programas, o 126 pagal neforma-
liojo švietimo programas. Moky-
klą lankys ir 13 suaugusiųjų.

Gaisringumas. Anykščių ra-
jono miškuose jau vyrauja ketvir-
tos klasės miškų gaisringumas, 
skelbia Lietuvos hidrometeorolo-
gijos tarnyba.

sveikintojai. Rugsėjo 1-ąją  
Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius vyks į Anykščių 
Jono Biliūno gimnaziją, o jo 
pavaduotojas Dainius Žiogelis 
–  į Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinę mokyklą. Administra-
cijos direktorė Ligita Kuliešaitė 
sveikins Kavarsko pagrindinės 
mokyklos - daugiafunkcio centro 
bendruomenę, o jos pavaduotoja 
Veneta Veršulytė  Troškūnų Ka-
zio Inčiūros gimnazijos bendruo-
menę.

išvyka. Rugsėjo 2 dieną, 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius dalyvaus į Veisiejuo-
se vykstančiame Lietuvos regio-
ninių parkų 30-mečio festivalyje.

Pomėgis. Andrioniškio seniū-
nijos seniūnas Rolandas Lančic-
kas susidomėjo šamaniškaisiais 
būgnais. Socialiniuose tinkluose 
R.Lančickas pasidalijo žinia, kad 
dalyvavo šamaniškojo būgno ga-
minimo dirbtuvėse. 

Provokatoriai 
perpildė lauko 
tualetą?

Ar sunku vaiką 
išleisti į 
mokyklą?

Kęstutis tubis 
prašo naujos 
stt įrašų 
ekspertizės
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temidės svarstyklės

Gaisras. Rugpjūčio 26 die-
ną ugniagesiai gavo praneši-
mą, kad Kavarsko seniūnijos 
Šovenių kaime, Atžalyno g., 
dega kemperio namelis.Gaisro 
metu kemperis sudegė visiškai. 

Kemperis buvo pagamintas iš 
plastiko.Įvykis tiriamas.

Paieška. Rugpjūčio 26 dieną  
apie 15 val.Anykščių seniūnijo-
je dviračiu išvažiavo jaunuolis 
(g. 2006 m.) ir iki šiol negrįžo. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Rugpjūčio 26 dieną  

apie 04.30 val. Anykščiuose, 
Statybininkų g., rastas vyro 
(g. 1955 m.) kūnas be išorinių 
smurto žymių.Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas mirties priežas-
čiai nustatyti.

smurtas. Rugpjūčio 26 die-
ną apie 17 val.Troškūnų seniū-

nijoje  neblaivus (nustatytas 
3.04 prom. girtumas) vyras (g. 
1985 m.) sukėlė fizinį skausmą 
neblaiviam (nustatytas 1.42 
prom. girtumas) vyrui (g. 1965 
m.). Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Smurtavęs vyras sulaiky-
tas ir uždarytas į  areštinę.

taupymas. Valstybės turtą 
valdantis Turto bankas nuo rug-
sėjo skelbia energijos taupymo 
konkursą „putinOut“ maždaug 
500 jo valdomų patalpų ir tikisi, 
kad jose įsikūrusios institucijos 
sutaupys mažiausiai 10 proc. 
energijos, arba apie 1,5 mln. 
eurų per metus. Taupymo kon-
kurso pavadinimas „putinOut“ 
yra angliškas žodžių žaismas, 
reiškiantis ir „Putinai, lauk“, ir 
„įjungti bei išjungti (elektrą)“. 
Pasak M. Sinkevičiaus, kon-
kursu norima keisti darbuotojų 
ir įstaigų elgesį, kad būtų su-
taupyta bent 10 proc. elektros 
energijos ir 5 proc. šildymo są-
naudų. Anot taupymo konkurso 
rengėjų, labiausiai taupančioms 
institucijoms bus skirti iki 100 
tūkst. eurų vertės prizai, o  kon-
kursas turėtų vykti bent iki 
metų pabaigos.

tiekėjas. Pasibaigus veiklą 
stabdančios bendrovės „Perlas 
Energija“ nustatytam laikui jos 
klientams pasirinkti kitą nepri-
klausomą elektros tiekėją, tai 
padarė 95 tūkst. vartotojų iš be-
veik 130 tūkst., teigia bendrovės 
vadovas. Terminas pasirinkti 
kitą tiekėją baigėsi sekmadie-
nį, sakė Vilius Juraitis. Anot 
jo, daugiau nei pusė naujo tie-
kėjo nepasirinkusių bendrovės 
klientų priskiriami trečiajam 
elektros rinkos liberalizavimo 
etapui. Vyriausybė irgi ketina 
skirti dalines kompensacijas 
„Perlas Energijos“ klientams – 
kito tiekėjo nepasirinkusiems 
vartotojams iki spalio 1 dienos 
bus tiekiama garantinio tieki-
mo elektra, bet jos kaina turėtų 
siekti tik 24 centus, o skirtumas 
tarp garantinio ir visuomeninio 
tiekimo kainos turėtų būti pa-
dengtas iš valstybės biudžeto. 
Iki Naujųjų metų elektros kilo-
vatvalandė šiems vartotojams 
turėtų kainuoti irgi 24 centus – 
Energetikos ministerija jau pa-
rengė tai numatančias įstatymo 
pataisas. 

Kandidatas. Lietuva planuo-
ja teikti savo kandidatą į Tarp-
tautinės kriminalinės policijos 
organizacijos (Interpolo) Vyk-
domojo komiteto nario vice-
prezidento Europai pareigas. Į 
šias pareigas siūlomas Lietuvos 
policijos generalinio komisaro 
pavaduotojas Arūnas Paulaus-
kas. Pasak Policijos departa-
mento Komunikacijos skyriaus 
patarėjos Revitos Janavičiūtės,  
Lietuvos policijos atstovas pir-
mą kartą kandidatuos į tokias 
pareigas. A. Paulausko kan-
didatūros teikimą kitą savaitę 
svarstys Ministrų kabinetas. 
Viceprezidento rinkimai vyks 
šių metų spalio 18–21 dienomis 
per Interpolo Generalinę asam-
blėją Indijoje.

- BNS

Vakar, rugpjūčio 29-ąją, Panevėžio apygardos teismas 
pradėjo nagrinėti Panevėžio apygardos prokuratūros ape-
liacinį skundą buvusio Anykščių rajono savivaldybės mero 
Kęstučio tubio byloje. 

Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų visiškai išteisintą 
K.tubį prokuratūra prašo bausti pagal visus tris bylos epi-
zodus ir skirti jam anksčiau siūlytą bausmę -  59 tūkst. 900 
eurų baudą, konfiskuoti 1 tūkst. eurų  bei 7- eriems metams 
atimti iš jo teisę dirbti valstybės tarnyboje.

Apeliacinį skundą nagrinėja 
Panevėžio apygardos teismo 
teisėjų kolegija - Valdas Ciesiū-
nas  (pranešėjas), Donatas Jatu-
žis ir Danutė Švitinienė.

Posėdžio pradžioje K.Tubio 
advokatas Giedrius Danėlius 
pateikė teismui sąskaitą, kurią 
jis išrašė ginamajam už  pagal-
bą ruošiantis apeliacinio skundo 
nagrinėjimui, bei K.Tubio at-
likto pavedimo kopiją. Sąskaita 
prijungta prie bylos medžiagos.   

Pranešėjas V.Ciesiūnas rug-
pjūčio 28-osios posėdyje per-
skaitė ištraukas iš Panevėžio 
apygardos prokuratūros apelia-
cinio skundo. 

Skunde nurodoma, kad ištei-
sinamąjį nuosprendį priėmusi 
Utenos apylinkės teismo Molė-
tų rūmų teisėja Monika Benetė 
padarė prieštaringas išvadas ir 
neįvertino dalies labai svarbių 
įrodymų. 

Panevėžio apygardos teis-
me išteisintajam K.Tubiui ats-
tovavo jo gynėjas advokatas 
G.Danėlius. Advokatas paprašė 
teismo papildomų įrodymų ty-
rimo. Jis grįžo prie pirmosios 
instancijos teisme kelto klau-

simo dėl K.Tubio baudžiamojo 
persekiojimo pagrįstumo. Šiau-
lių apylinkės teismas atskira nu-
tartimi Specialiųjų tyrimų tar-
nybai (STT) leido prieš K.Tubį 
pradėti kriminalinės žvalgybos 
veiksmus 2018 metų rugpjūčio 
mėnesį. Tokių veiksmų pagrin-
du buvo įvardytas įtarimas, kad 
K.Tubis neskaidriai organizuo-
ja viešųjų pirkimų konkursus. 
Pasak G.Danėlio, pirmieji STT 
fiksuoti K.Tubio kontaktai su 
jo baudžiamosios bylos epi-
zodų herojais fiksuoti tik 2018 
metų spalio ir lapkričio mėne-
siais. „Tikrinta jo (K. Tubio, - 
red. pastaba) atitiktis įstatymų 
reikalavimams, kol pagaliau į 
akiratį pateko kažkoks tariamas 
nusikaltimas“, -  dėstė advoka-
tas. Jis prašė teismo išreikalauti 
iš STT  kriminalinės žvalgybos 
pradžios prieš K.Tubį pagrin-
dimo, kuriuo remiantis Šiaulių 
apylinkės teismas leido STT 
sekti tuometinį Anykščių rajono 
merą. Taip pat advokatas prašė 
išsireikalauti trijų dienų įrašus, 
padarytus K.Tubio kabinete, ir 
atlikti jų pakartotinę ekspertizę. 
K.Tubis nuo savęs dar paprašė 

ir ketvirtosios dienos įrašo eks-
pertizės. Pasak K.Tubio, įra-
šai nėra vientisi, jie iškarpyti, 
„parenkant man nenaudingas 
dalis.“ 

Utenos apylinkės teismo Mo-
lėtų rūmai K.Tubio šalies pra-
šymu buvo priėmę sprendimą 
dėl STT įrašų ekspertizės atliki-
mo. Ekspertai konstatavo, kad 
įrašai vientisi. Tačiau, K. Tubio 
ir jo gynėjo teigimu, buvo at-
likta įrašų kopijų ekspertizė, o 
iš kopijų neįmanoma nustatyti, 
ar įrašai nėra iškarpyti. Šį kartą 
K.Tubio šalis prašė įrašų origi-
nalų ekspertizės.

Valstybės kaltinimą palai-
kanti Panevėžio apygardos 
prokuratūros prokurorė Dalia 
Markauskienė sakė, jog tokie 
K.Tubio šalies prašymai ėjo ir 
pirmos instancijos teisme. „Jo-
kių padirbinėjimų šioje srityje 
nėra ir būti negalėjo. /.../. Eks-
pertizė buvo atlikta. Ji užtruko 
beveik metus. Naujos eksperti-
zės skyrimas būtų baudžiamojo 
proceso vilkinimas“, - teisme 
kalbėjo prokurorė. 

K.Tubio baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą Utenos apylinkės 
teismo Molėtų rūmai pradėjo 
2019 metų vasaros pabaigoje. 
Liudininkais į Utenos apylin-
kės teismo Molėtų rūmus buvo 
iškviesta dešimtys anykštėnų ir 
kitų miestų gyventojų.

Priminsime, jog K. Tubis, 
tuo metu ėjęs Anykščių rajono 
savivaldybės mero pareigas, 
STT pareigūnų buvo sulaikytas 
2019-ųjų sausio 28 dieną, prieš 
pat savivaldos rinkimus. Iki su-
laikymo STT pareigūnai kelis 
mėnesius stebėjo tuometinio 
mero K. Tubio darbo kabine-
tą, teismui buvo pateikti garso 
ir vaizdo įrašai. Taip pat buvo 
klausoma ir jo pokalbių tele-

fonu bei daromi šių pokalbių 
įrašai.

K. Tubis buvo kaltinamas 
prekyba poveikiu pagal tris epi-
zodus.

Vadinamajame Rimvydo Ku-
gio epizode jis kaltintas, jog 
galimai pažadėjo paveikti savi-
valdybės darbuotojus, kad šie 
skubos tvarka atliktų visus veiks-
mus, jog  R.Kugio atstovaujama 
bendrovė galėtų išsinuomoti 
žemės sklypą bei gauti leidimus 
vykdyti jame verslininko pagei-
daujamo aukštingumo statybas. 
Už  tai bendrovės atstovas gali-
mai surado asmenį, kurio vardu 
į K.Tubio vadovaujamo rinki-
mų komiteto „Anykščių krašto 
labui“ sąskaitą kaip auka buvo 
pervestas tūkstantis eurų.

Pagal antrąjį, vadinamąjį 
„VLI Timber“ epizodą, K.Tubis 
kaltintas iš verslininko Dariaus 
Lackaus galimai reikalavęs 
finansinės paramos rinkimų 
komitetui. Už  tai, kaip buvo 
įtariama, tuometinis rajono va-
dovas pažadėjo pagalbą, kad 
valstybės lėšomis būtų sutvar-
kytas įvažiavimo kelias į versli-
ninko atstovaujamą bendrovę.

Pagal trečiąjį (Arvido Pa-
juodžio) epizodą K.Tubis 
kaltintas, kad, norėdamas už-
sitikrinti politinę paramą pri-
imant kai kuriuos Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos 
sprendimus, jis galimai paža-
dėjo Anykščių rajono tarybos 
nariui A.Pajuodžiui pareigas 
savivaldybės valdomoje UAB 
„Anykščių vandenys“.

Pirmadienį posėdis truko vos 
valandą. Kolegija pasitarusi 
priėmė sprendimą padaryti per-
trauką ir sprendimą dėl K.Tubio 
šalies prašymų tenkinimo (arba 
netenkinimo) paskelbti ateinan-
tį penktadienį. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.ltKęstutis tubis prašo naujos stt įrašų 

ekspertizės

Buvusio Anykščių rajono savivaldybės mero Kęstučio Tubio byla 
pasiekė antrosios instancijos teismą.

Apeliacinį skundą Kęstučio Tubio byloje nagrinėja Panevėžio 
apygardos teismo teisėjų kolegija.
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komentarai
Ar sunku vaiką išleisti į mokyklą?

Provokatoriai perpildė lauko tualetą?
Anykštėnas (redakcijai pavardė žinoma)  kreipėsi į 

„Anykštą“ ir  išsakė savo nuomonę apie pramoginę kelionę 
siauruoju geležinkeliu. Anykštėną supykdė „plėšikų“ elge-
sys, netvarkingas surdegio stoties lauko tualetas, krūmais 
apaugę geležinkelio bėgiai. 

Atsakydamas į anykštėno kritiką, VšĮ „Aukštaitijos siau-
rasis geležinkelis“ direktorius dr.Darius Liutikas tvirtino, 
jog anykštėnas lauko tualetu naudojosi neteisėtai ir dar 
„neaišku, ką jis ten veikė“. 

Bijo, kad vaikas neliktų 
neįgalus

„Atvažiuoja ir užsieniečių. 
Ką jie parvažiavę namo apie 
mūsų Anykščius papasakos?“ - 

kalbėjo į „Anykštos“ redakciją 
atėjęs vyras. 

Artimųjų jis buvo pakviestas 
keliauti siauruku iš Anykščių 
iki Surdegio. Surdegio gele-
žinkelio stotyje pramogautojų 

laukė vaišės, buvo užsakytas ir 
traukinio užpuolimas.

 „Pirmiausia apie „plėšikus“. 
Jeigu savigynai turi ginklą, pa-
žiūrėkit,  kokios ten taisyklės.
„Plėšikų“ ginklai garsiniai, bet 
garsas yra toks, kad viena mo-
teriškė sakė: „Aš pusę vakaro 
negirdėjau viena ausimi.“ Tik 
sustoja traukinys, kiša pro ati-
darytą langą ir šauna, nežiūri. 
Šauna iš pistoleto, garsas toks 
didelis. Vagone vaikas pusės 
metų. Išsigando. Gali nekalbė-
ti, gali mikčioti pradėti. Kalba 
jam gali būti pažeista. Niekas 
neleido į žmogų šauti. Tegul jie 
važinėja, bet turi keisti savo re-
pertuarą, savo taisykles. 

Surdegyje nuo sovietmečio 
stovi lauko tualetas. Mes ten 
buvome tris valandas. Įeinu į 
vyrų tualetą. Turinys visas plau-
kia ligi pat viršaus, jis niekada 
nesiurbtas. Mėtosi  kažkokios 
mėsos, gal kaulai. Didžiuliai 
tokie, viršum to turinio plaukia. 
O kvapas koks! Dvokas pūvan-
čios mėsos. Dievuliau, kur mes 
gyvename. Ir atveža žmones. 
Du vagonus, gal šešiasdešimt 
žmonių. 

Trasa visai neparuošta, laz-
dynai ir karklai auga beveik ligi 
pat bėgių. Labai karšta, atidaro 
langus, tai kai braukia, akis gali 
iškabinti šakos. Gali žmogus 
visam gyvenimui likti invalidu. 

Kvėpuoti nėra kuo. Loko-
motyvas, iš patvorio ištrauk-
tas, tiek dūmina. Debesys. Kai 
įvažiuoja į tą Troškūnų mišką, 
tai viskas dūmuose paskęsta, ir 
viduje smarvė, net apsinuodyti 
gali. 

Aplinkos apsaugos ministras 
Simonas Gentvilas šneka, kad 
reikia mašinas uždrausti, kurios 
pereina „technikinę“, bet yra 

senos. Kurių išmetamas dujas 
matuoja, bet kai mašinai dau-
giau nei  10 metų, reikia važi-
nėti uždrausti... Daugumai ma-
šinų daugiau nei dešimt metų.

 O čia palieka dūmų debesis.  
Jis gi ir per Anykščius važiuoja. 
Pastatė stalus, vaišino. Vėjelis 
papūtė - gaišenos kvapas. Neži-
nau, ar iš to tualeto kvapas ėjo, 
ar krūme kažkokia gaišena. 

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ direktorius Darius Liu-
tikas tikina, kad anykštėnas, apsiskundęs „Anykštos“ redakcijai, 
gali būti provokatorius.

Anykščių „plėšikų“ lyderis Žilvinas Pranas Smalskas aiškina, 
kad net teoriškai šauti pro vagono langą į jo vidų - neįmanoma, 
nes lango iš lauko pusės neįmanoma pasiekti. 

Kiekviena Rugsėjo pirmoji priverčia tėvelius pinigines 
paploninti kaip reikiant. Klausiame anykštėnų – ar brangu 
vaiką išleisti į mokyklą? Kas kainuoja daugiausia? Ar sten-
giatės naujiesiems mokslo metams sutaupyti?

stengiasi pirkti 
po truputį

Gintarė siNiAKoVieNĖ, 
geografė:

„Brangiausios yra pratybos. 
O kai išleidžiamas pirmas vai-
kaas, visas mokinio krepšelis 
daug kainuoja. Tačiau šiemet 
man pasisekė, nes pirmokams 
rajono savivaldybė dovanoja 
mokymosi priemonių krepšelį. 
Tai pirmokų tėveliams šiek tiek 
palengvins finansines išlaidas.

Mokykloje uniformos yra 
reikalingos, jos kainuoja apie 
30 eurų, bet man yra truputėlį 

lengviau, nes auginu pameti-
nukes: viena drabužėlį išauga, 
lieka kitai. Bet kokiu atveju, 
manau, uniformą yra lengviau 
nusipirkti nei kelis komplektus 
rūbų. 

Aš manau, kad daug kas nuo 
požiūrio priklauso. Jei drabužių 
vaikai neišaugo, jei kuprinė ne-
sudėvėta, nesu linkusi kiekvie-
nais metais pirkti naujų daiktų. 
Kol kas pavyksta ir su vaikais 
susitarti, kad nereikėtų pirkti. 

Žinoma, visur kainos kyla, ne 
tik mokyklinėms prekėms, bet 
sąžiningai neskaičiavau, kiek 
kainuoja du vaikus į mokyklą 
išleisti. Niekada neperku visko 
iš karto, stengiuosi po truputį 
priemones supirkti. 

Paprasčiausia suskaičiuoti iš-
laidas už pratybų sąsiuvinius – 
abiem mergaitėms jos kainuoja 
100 eurų, visa kita, manyčiau, 
dar apie 100 eurų. Išlaidų yra, 
bet nepasakyčiau, kad tai yra 
labai skausminga piniginei, kai 
viso krepšelio neperki iš kar-
to.“

Mokinio 
krepšelis daug 
kainuoja

Alytė oBeLeViČieNĖ, 
pradinių klasių mokytoja:

„Jeigu mokykloje yra dėvi-
ma uniforma ir turite pirmoką 
ar vaikui ją reikia keisti, tai ji 
tėveliams kainuoja daugiau-
sia. Dabar visas moksleivio 
krepšelis kainuoja brangiai: ir 
sportinė apranga, ir kuprinės.

Nors pratybų sąsiuviniai 
nėra privalomi, tačiau daž-
niausiai juos perkame, o jie 
kainuoja iš tiesų daug – pra-
tybos vienam vaikui atsieina 
daugiau nei trisdešimt eurų. 
Šiek tiek finansinė našta yra 
sumažinama socialinės rizi-
kos grupės šeimoms – joms 

priemonės yra suteikiamos 
nemokamai. 

Daug metų dirbau mokyto-
ja, bet iš tėvų neteko girdėti 
skundų, kad nepajėgia išleis-
ti vaiko į mokyklą. Paprastai 
pratybų sąsiuvinius nupirkda-
vau pati, o jei tėvai tuo metu 
pinigų neturėdavo, atiduoda-
vo dalimis per tam tikrą laiką 
ir jokių priekaištų, kad kažko 
nereikia, kažko nepirkti, ne-
būdavo. Mes, žinodami tėvų 
galimybes, visada stengdavo-
mės susitvarkyti minimaliais 
resursais.“ 

Brangūs pratybų 
sąsiuviniai

Jelena BAJoRŪNieNĖ, 
traupietė:

„Tris vaikus išleisti į mo-
kyklą nelengva. Ypač šiais 
metais, nes du iš jų eis į kitą 
mokyklą, todėl reikėjo pirk-
ti naujas uniformas: mažajai 
pirkau naują, viduriniam ga-
vome per pusę pigesnę, šiek 
tiek dėvėtą, o vyriausiam dar 
tinka senoji. 

Taip pat ir geresnė avalynė 
yra brangi, o drabužius kartais 
nuperkame dėvėtų drabužių 
parduotuvėje, kartais – nau-
jus. Pastebėjau, kad drabužiai 
ir avalynė iš tiesų pabrango.

Mažajai dar ir pratybų są-
siuviniai daug kainavo. Vy-
riausias mano sūnus bus 
vienuoliktokas, o vidurinis 
– šeštokas, dar nežinome, ar 
jiems bus reikalingi pratybų 
sąsiuviniai.

Šiais metais nepirkome 
naujų kuprinių – dar geros 
pernykštės. Bet jei pirktu-
me naujas – o norisi nupirkti 
geresnes – jos kainuotų apie 
šimtą eurų. Nėra lengva, bet 
dirbu, stengiamės pataupyti 
dėl vaikų. 

O taupau savo namų sąskai-
ta – neremontavau savo kam-
bario. Išgaliu vaikus išleisti, 
bet nėra lengva, ypač auginant 
kelis vaikus.“

-ANYKŠTA
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Rugsėjo 1-oji : moksleivių mažėja, 
uždarytos bei reorganizuotos mokyklos

(Atkelta iš 1 psl.)

Kiekvienam pirmokui savival-
dybė dovanos Pirmoko krepšelį 
su savivaldybės logotipu. Jo turi-
nį sudaro sąsiuviniai, aplankalai, 
pieštukai, plastilinas, piešimo 
popierius, spalvotas popierius 
ir kartonas, flomasteriai, gua-
šas, akvarelė, teptukai, liniuotė, 
trintukas-drožtukas, korektorius, 
klijai, žirklutės. Savivaldybės 
biudžetui tai kainavo 3 tūkst.879 
Eur.

- Priminkite, kurios Anykščių 
rajono ugdymo įstaigos šiais 
mokslo metais jau nebepravers 
durų arba pasitiks Rugsėjo 
1-ąją pasikeitusios po reorgani-
zacijos. Kaip Anykščių rajono 
savivaldybė pasirūpino šias įs-
taigas lankiusiais moksleiviais, 
jų pavėžėjimu į kitas ugdymo 
įstaigas? Kuriose ugdymo įs-
taigose jie tęs mokslus?

- Nuo šių metų rugsėjo 1 d. 
uždarytas Kavarsko pagrindinės 
mokyklos Traupio skyrius, ku-
riame praėjusiais mokslo metais 
mokėsi tik 21 mokinys. Jie moks-
lus tęs artimiausiose ugdymosi 
įstaigose  Kavarske, Raguvoje. 

Svėdasų Juozo Tumo - Vaiž-
ganto gimnazijos Debeikių sky-
riuje nebebus vykdoma pagrin-
dinio ugdymo programa. Liks tik 
pradinio, priešmokyklinio ir iki-
mokyklinio ugdymo programos. 
Debeikių skyriaus didžioji mo-
kinių dalis (12 mokinių) mokslus 
tęs Svėdasų Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijoje, kiti – Anta-
no Vienuolio progimnazijoje ir 
Antano Baranausko pagrindinėje 
mokykloje. 

Troškūnų Kazio Inčiūros gim-
nazijos Viešintų daugiafunkcio 
centro skyriuje nebebus vykdo-
ma pradinio ugdymo programa 
(2021–2022 m. m. buvo ugdomi 
tik 8 pradinukai). Viešintų 2 mo-
kinukai mokslus tęs Antano Vie-
nuolio progimnazijoje, o kiti 6 
– Troškūnų Kazio Inčiūros gim-
nazijoje. Viešintų daugiafunkcio 
centro skyriuje liks tik ikimoky-
klinio ir priešmokyklinio ugdy-
mo programos.

Kaip ir ankstesniais mokslo 
metais, taip ir šiemet, į mokyklą 
ir atgal mokinius vežios moky-
kliniai, maršrutiniai autobusai.

- Kiek, uždarius ar reorga-
nizavus rajono mokyklas, ten 
dirbusių pedagogų susirado 
darbą ir toliau mokys vaikus?

- Uždarius skyrių arba nebe-
vykdant mokyklų skyriuose kai 
kurių ugdymo programų, beveik 
visi mokytojai darbus tęs kito-

se mokyklose. Pavyzdžiui, iš 14 
Traupio skyriuje dirbusių mo-
kytojų, 6 toliau dirbs Kavarsko 
pagrindinėje mokykloje, 7 tęs 
darbus kitose rajono įstaigose, 1 
dar neapsisprendęs, bet turi darbo 
pasiūlymą. Iš 4 Debeikių skyriu-
je dirbusių mokytojų, 1 ir toliau 
dirbs miesto mokykloje, 1 gavo 
siūlymą gretimoje savivaldybėje, 
kiti 2 svarsto kitas galimybes.

- Darbo skelbimuose matyti, 
kad kai kurioms mokykloms 
trūksta tam tikrų pedagogų. 
Kokių veiksmų savivaldybė 
prieš naujuosius mokslo metus 
ėmėsi, kad pedagogų netrūk-
tų?

- Anykščių rajono savivaldy-
bės taryba 2022 m. kovo 31 d. 
sprendimu patvirtino Anykščių 
rajono savivaldybės trūkstamų 
specialybių pedagogų pritrauki-
mo, ugdymo mokslų bakalauro, 
pedagogikos, profesinių bei per-
kvalifikavimo studijų kofinansa-
vimo tvarkos aprašą. Tikslas – 
pritraukti trūkstamų specialybių 
pedagogus dirbti savivaldybės 
mokyklose, skatinti asmenis įgyti 
pedagogo profesinę kvalifikaciją, 
profesiją ar persikvalifikavimą. 
Savivaldybės finansinė para-
ma gali būti skiriama bakalauro 
studijose ištęstine studijų for-
ma studijuojantiems asmenims 
(dirbantiems rajono švietimo 
įstaigoje(se) ir studijuojantiems 
mokamose trūkstamų pedagogi-
nių specialybių bakalauro studi-
jose) – 40 proc. metinės studijų 
kainos (už kiekvienus studijų 
metus), taip pat pedagogikos pro-
fesinėse studijose besimokan-
tiems asmenims – 40 proc. nuo 
visos studijų kainos (vienkartinė 
išmoka). Savivaldybės finansinė 
parama taip pat gali būti skiriama 
pedagogų perkvalifikavimo stu-
dijose besimokantiems asmenims 
– 40 proc. nuo visos studijų kai-
nos (vienkartinė išmoka), trūks-
tamų specialybių pedagogams, 
atvykusiems dirbti į savivaldybės 
mokyklas būsto nuomai  – 40 
proc. nuo metų būsto nuomos 
kainos, ne daugiau kaip 1 tūkst. 
200 Eur (vienkartinė išmoka).

- Kaip per vasarą atsinaujino 
mokyklų materialinė bazė? 

- Visose miesto ir dalyje kaimo 
darželių grupėse jau yra sumon-
tuoti oro kondicionieriai. Svėda-
sų Juozo Tumo -Vaižganto gim-
nazijoje baigiama įrengti nauja 
ikimokyklinio ugdymo grupė, 
suremontuoti trys kabinetai. Vai-
kų lopšelyje-darželyje „Eglutė“ 
atliktas stogo remontas, dar re-
montuojama viena grupė su ko-

ridoriumi. Vaikų lopšelyje-dar-
želyje „Žiogelis“ suremontuotas 
logopedo kabinetas, atnaujinta 
dalis lauko takų. Lopšelyje-dar-
želyje „Žilvitis“ atliktas dalinis 
virtuvės remontas, atnaujinti 
žaidimų aikštelės takai, paklota 
minkšta danga. Vaikų lopšelyje-
darželyje „Spindulėlis“ sutvar-
kyta dalis lauko takų. Antano 
Baranausko pagrindinėje moky-
kloje pakeistos lauko durys, dalis 
langų. Troškūnų Kazio Inčiūros 
gimnazijoje perdažytos sienos, 
įrengtos dvi edukacinės erdvės, 
sporto aikštyne pakeista danga. 
Kavarsko pagrindinėje moky-
kloje-daugiafunkciame centre 
perdažytos koridorių ir kai ku-
rių kabinetų grindys, sutvarkyti 
lauko laiptai. Antano Vienuolio 
progimnazijoje atnaujintas logo-
pedo, gamtos mokslų kabinetai, 
pirmo aukšto pradinukų korido-
riaus grindų danga, įkurtos dvi 
edukacinės erdvės, vienai klasei 
nupirkti nauji suolai, išmanieji 
ekranai, planšetės. Jono Biliūno 
gimnazijoje šiuo metu dar re-
montuojami lauko laiptai. Meno 
mokyklos dailės skyriuje naujai 
įrengta molio degimo klasė (pa-
keisti langai ir durys, įrengta ap-
saugos signalizacija, ventiliacija, 
šildymo sistema, pakeista elek-
tros instaliacija, suremontuotos 
sienos, lubos ir grindys, restau-
ruotos spintos). Muzikos skyriu-
je įrengtos teritorijos stebėjimo 
vaizdo kameros bei naujai įrengta 
apsaugos sistema, suremontuoti 
vidinio kiemo laiptai. Mokykla 
įsigijo elektrinį bosinį akordeoną 
ir molio degimo krosnį.

- Kokios naujovės nuo šio ru-
dens mokinių maitinimo, pavė-
žėjimo klausimais?

- Mokinių maitinimo tvarka 
bei tiekėjai šiais metais nesikeitė. 
Kaip ir praėjusiais metais, maiti-
nimą mokyklose teiks privačios 
įstaigos bei miesto darželiai. 
Priešmokyklinukai ir 1-2 klasių 
mokiniai bus maitinami nemo-
kamai. Tėvams dėl šio amžiaus 

vaikų maitinimo niekur kreiptis 
nereikia. Dėl vyresnio amžiaus 
mokinių nemokamo maitinimo 
tėvai turi kreiptis į savivaldybės 
Socialinės paramos skyrių, se-
niūniją ar mokyklą, pateikdami 
nustatytos formos dokumentus. 

Mokinių pavėžėjimas vyks taip 
pat, kaip ir ankstesniais metais. Jį 
reglamentuoja Anykščių rajono 
mokyklų mokinių ir vaikų glo-
bos įstaigų gyventojų vežiojimo 
ir važiavimo išlaidų kompensa-
vimo tvarkos aprašas. Mokiniai 
vežiojami mokykliniais, marš-
rutiniais autobusais. Atskirais 
atvejais, kai jų negalima pavežti 
anksčiau minėtais būdais, – tėvų 
transportu. Visos važiavimo iš-
laidos maršrutiniu transportu 
kompensuojamos kaimuose ir 
miesteliuose gyvenantiems prieš-
mokyklinio ugdymo ir 1–8 kla-
sių mokiniams, važiuojantiems 
į artimiausią atitinkamą ugdymo 
programą vykdančią mokyklą, 
bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 
klasių (gimnazijų 1–4 klasių), 
Savivaldybės formalųjį švietimą 
papildančio ugdymo mokyklų, 
Savivaldybės biudžetinių įstaigų, 
vykdančių neformaliojo vaikų 
švietimo programas, Viešosios 
įstaigos Aukštaitijos profesinio 
rengimo centro Anykščių filialo 
mokiniams, važiuojantiems į mo-
kyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal 
mokinio pažymėjime nurodytu 
maršrutu vietinio (priemiestinio) 
reguliaraus susisiekimo autobu-
sais, tolimojo reguliaraus susi-
siekimo autobusais šių mokyklų 
ar įstaigų darbo dienomis. Nefor-
maliojo vaikų švietimo įstaigų 
mokiniams ši lengvata taikoma ir 
ne darbo dienomis.  Rugsėjo 1–5 
d. Anykščių rajono savivaldybės 
mokyklų mokiniai UAB ,,Trans-
porto centras“ autobusais važiuo-
ja tik pateikę mokinio pažymėji-
mą su jame nurodytu maršrutu.

- Anykščių rajono savival-
dybė nusprendė dalyvauti 
„tūkstantmečio mokyklų“ 
programoje? Kokia šio pro-
jekto stadija šiuo metu  mūsų 

rajone?

- Savivaldybė dalyvaus Tūks-
tantmečio mokyklų programos 
II etape. Rengiamas Pažangos 
planas.

- Daugėja ar mažėja vaikų 
Anykščių rajono vaikų lopše-
liuose-darželiuose? Ar  yra eilės 
į juos patekti? Kokia vaikų lop-
šelių-darželių situacija rajone? 

- Pagal ikimokyklinio ir prieš-
mokyklinio ugdymo programas 
ugdomų vaikų skaičius rajone 
yra kiekvienais metais labai pa-
našus – apie 660. Šiais metais 
planuojame 16 priešmokykli-
nukų daugiau nei pernai – apie 
174. Siekiant patenkinti visų tėvų 
poreikius, šiais metais komplek-
tuojama dar viena nauja ikimo-
kyklinio ugdymo grupė Svėdasų 
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazi-
joje. Miesto darželiuose yra tik 
4 laisvos vietos 2019 m. gimu-
siems vaikams ir tik 1 vieta 2020 
m. gimusiems vaikams. Rajone 
laisvų vietų 3–6 m. vaikams yra 
Kurkliuose, Viešintose, Debei-
kiuose, Svėdasuose, Troškūnuo-
se ir Raguvėlėje. Daugėja tėvų 
prašymų vaikus ugdyti nuo vie-
nerių–dvejų metų, todėl nuo rug-
sėjo 1 d. liks nepatenkinti penki 
tėvų prašymai: du Troškūnuose 
(vaikams, gim. 2020 m.) ir trys 
vaikų lopšelyje-darželyje „Spin-
dulėlis“ (vaikams, gim. 2021 ir 
2019 m.). 

- Jūsų linkėjimai Anykščių 
bendruomenei Rugsėjo 1-osios 
proga?

- Susitelkimo, pasitikėjimo 
vieni kitais ir atsakomybių pa-
sidalijimo. Mokyklų vadovams 
linkiu būti įkvepiančiais lyderiais 
ir kartu su savo bendruomenė-
mis kurti mokyklą, kurioje kie-
kvienas mokinys ir mokytojas 
yra svarbus, pastebėtas, turi ga-
limybę tobulėti, jaučiasi saugus 
eksperimentuoti, bandyti, kurti. 
Sėkmės visiems!
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(Tęsinys- specialiai iš Odesos. Reportažų pradžia „Anykšta“ Nr. 24, 
2022-03-26).

Eladoradas BuTRIMAS

Ukrainos užpuolimą Maskva melagingai 
sieja su 2014 metų riaušėmis odesoje 

Rusijai užpuolus Ukrainą ne tik paprasti žmonės, bet ir 
politikos ekspertai suko ir vis dar tebesuka galvas ieškoda-
mi atsakymo – kas  yra šio karo priežastis.

Kremliaus aiškinimas, jog 
pradėtas ne karas, o „speciali 
operacija“, kurios tikslas yra 
„denacifikuoti ir demilitarizuo-
ti“ Ukrainą, yra ir absurdiškas, 
ir nekonkretus. Praėjus mėne-
siui nuo karo pradžios, keistą 
kilusio karo versiją nurodė pro-
pagandinis Kremliaus tinklapis 
„Baltnews“, skirtas Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos šalių rusakal-
biams.

Maskvos įsiveržimą į Ukrai-
ną tinklapis teisino noru at-
keršyti už „žudynes“ Odeso-
je. „Baltnews“ teigimu, prieš 
aštuonerius metus Kijevo 
Maidano aikštėje vykusios de-
monstracijos buvo Vakarų šalių 
inicijuotas pučas, per kurį buvo 
nuverstas prezidentas Viktoras 
Janukovyčius, ir valdžion atėjo 
nacistai.

Odesos gyventojai esą pa-
smerkė pučą, todėl Odesoje 
„ėmė formuotis liaudies, nesu-
tinkančios su perversmu Kije-
ve ir nacistų atėjimu į valdžią, 
judėjimas“. Kijevas esą panoro 
su tuo judėjimu, pasivadinu-
siu „Antimaidanas“, susidoroti 
ir pasiuntė į Odesą nacistus iš 
partijos „Dešinysis sektorius“.

Šie 2014 metų gegužės 2 die-

ną tariamai užpuolė taikią Pu-
tino garbintojų demonstraciją, 
o vėliau padegė Profsąjungų 
rūmus. „Šiame pragare žuvo 42 
žmonės, dar šeši buvo užmušti 
gatvėse, daugiau nei 240 sužeis-
ta, (...) būtent ši tragedija išpro-
vokavo pilietinį karą Donbase, 
užsitęsusį aštuonerius metus“, 
- teigia Kremliaus tinklapis.

„Baltnews“ parašė: „Šian-
dien mes tą dieną (2014.05.02) 
minime kaip vieną iš priežas-
čių, kodėl Rusija pradėjo spe-
coperaciją“. Tinklapis priminė 
ir V.Putino mestą kaltinimą, 
jog Odesos „žiaurumus įvykdę 
nusikaltėliai liko nenuteisti, jų 
niekas neieško, bet mes žinome 
visų jų pavardes.“

Kremliaus tinklapio tvirtini-
muose teisinga visgi yra vien 
tai, kad prieš aštuonerius metus 
Odesoje įvyko baisi tragedi-
ja. Visa kita yra propagandinis 
melas.

Per tą mitingą Odesoje puti-
nistai ne tik kad nebuvo taikūs, 
-  jie pirmieji ir ėmė šaudyti. 
Tragedijos užuomazgų ir kal-
tininkų reikia ieškoti būtent 
Kremliuje, nes būtent iš čia 
buvo kurstomos  demonstraci-
jos, finansuojami jų rengėjai, 

kurie, po tragedijos pabėgę į 
Rusiją, buvo  joje priglausti ir 
neišduodami Odesos teismui.

Siekdamas apjuodinti Kijevą, 
Kremlius pasiekė melo viršūnę:  
tvirtinama, kad tragedija Ode-
soje išprovokavo „pilietinį karą 
Donbase“. Tačiau tiesa ta, kad 
putinistai Donbase valdžią už-
grobė ir karą pradėjo dar prieš 
tris savaites iki gaisro Odesoje.

Be to, likus savaitei iki riau-
šių Odesoje, maskoliai nuo 
Ukrainos atplėšė Luhansko 
pseudorespubliką, o dar prieš 
du mėnesius užgrobė Krymą. 
Būtent tokie agresyvūs Rusijos 
veiksmai sukėlė įtampą Odeso-
je, nes Kijevas baiminosi, jog 
Maskva ir šį regioną bandys at-
plėšti nuo Ukrainos.

Vėlesni demaskavimai pa-
liudijo, kad tokia Kijevo baimė 
buvo pagrįsta, nes Maskvoje 
jau buvo ruošiami Odesos res-
publikos pasai ir siuvamos se-
paratistinės vėliavos.

Odesos įvykius stebėjęs ir vė-
liau jų tyrimo komisijoje daly-
vavęs chemikas bei žurnalistas 
Vladislavas Balinskis neslepia 
pasipiktinimo Kremliaus teigi-
niais. Tyrėjas papasakojo, jog 
putinistai 2014 pavasarį pasi-
statė dujomis apšildomas pala-
pines, jose apsigyveno ir ėmė 
ištisomis paromis kritikuoti 
naująją Ukrainos valdžią. 

Maskvai vasario 24 dieną 
užėmus Krymą, putinistai iš-
drąsėjo ir bandė užgrobti Ode-
sos policijos ginklų sandėlį bei 
okupuoti miesto meriją. Tai 
pažadino Kijevo politikus, ir 
šie į rusakalbę Odesą pasiuntė 
Kijevo Maidano barikadose už-
sigrūdinusius  aktyvistus.

Šie įrengė blokadas miesto 
prieigose ir ėmė tikrinti maši-
nas, ar jose nėra vežami ginklai 
maskoliams. Kremliaus rėmė-
jams buvo nurodyta išardyti pa-
lapines prie Profsąjungų rūmų 
ir mitingus rengti tik dienomis.

Tokiam nurodymui nepaklu-
sus, ukrainiečiai nutarė patys 
išardyti putinistų palapines, 
stendus ir sceną. Tai padaryti 
buvo nuspręsta gegužės antrą 
dieną, kai Odesoje vyko futbo-
lo rungtynės tarp vietos „Čer-
nomoreco“ ir Charkivo „Meta-
listo“ komandų. 

Šių komandų aistruoliai tar-
pusavyje bičiuliavosi ir garsėjo 
simpatijomis Kijevui. Buvo ti-
kimasi, kad išsigandę į miestą 
suvažiavusių keleriopai gauses-
nių Kijevo šalininkų putinistai 
patys palapines susirinks. 

Siekdamas taikaus konflikto 
išsprendimo, Odesos meras su-
kvietė putinistų lyderius, išmo-
kėjo jiems solidžias pinigines 

premijas ir išgavo pažadą gegu-
žės antrą dieną nemitinguoti.

„Visi buvo įsitikinę, jog pala-
pinių miestelį pavyks taikingai 
likviduoti, ir nei miesto vado-
vai, nei politinių partijų lyderiai 
nenumatė tragedijos“, - sakė 
V.Balinskis. Buvo planuojama, 
kad į Odesą kitą dieną iš Kije-
vo atskris Julia Tymoszenko ir 
pasakys kalbą apie Ukrainos 
vienybę.

Vidurdienį miesto centre į 
pergalingą eiseną ėmę rinktis 
Kijevo šalininkai didžiai nu-
stebo pamatę, jog netoli buriasi 
ir gausūs Kremliaus rėmėjai. 
Spėjama, kad jų lyderiai nak-
tį gavo iš Maskvos nurodymą 
priešintis, todėl putinistai ėmė 
svaidyti į ukrainiečius butelius 
ir akmenis, o po kiek laiko ėmė 
ir šaudyti.

Videokameros įamžino, jog į 
Kijevo šalininkus šaudę asme-
nys slėpėsi už policininkų nu-
garų, o tai sukėlė įtarimus, jog 
dalis policininkų buvo ištikimi 
Maskvai. 

Kulkoms pakirtus du ukrai-
niečius, žinia apie šių mirtį įsiu-
tino bičiulius, tad netrukus ke-
letas iš jų irgi atsinešė ginklų. 

Videokameros įamžino, jog 
putinistai buvo gerai pasiruošę 
kovai – per naktį buvo prisiga-
minę daugybę Molotovo kok-
teilių. Ukrainiečiai savo ruožtu 
Molotovo kokteilius skubiai 
gaminosi gatvėje, išpylę iš bu-
telių nusipirktą alų ir pripylę į 
juos benzino.

Riaušės centre tęsėsi kelias 
valandas, per susišaudymus 
iš viso žuvo aštuoni asmenys, 
o keliasdešimt buvo sužeisti 
kulkų ir akmenų. Vėliau ukrai-
niečiai, sulaukę iš stadiono atė-
jusių futbolo aistruolių, patrau-
kė už kelių kilometrų esančių 
Profsąjungų rūmų link.

Čia buvę demonstrantai pas-
kubomis subėgo į rūmus, kar-
tu kviesdami ten sueiti ir kelis 
šimtus pašalinių žioplių. Pas-
tarieji, tiesą sakant,  ir tapo au-
komis, mat liko vestibiulyje, o 
protestų lyderiai užsibarikada-
vo ant stogo.

Nuo stogo putinistai į susirin-
kusius šaudė, mėtė sprogmenis 
ir akmenis. Ukrainiečiai iš pra-
džių aikštėje padegė visas pu-
tinistų palapines, o po to ėmė 
veržtis į rūmus.

Po keliolikos minučių vesti-
biulyje, kurio duris bei langus 
putinistai užbarikadavo medi-
niais pastoliais,  pasirodė  lieps-
nos. Gaisras greičiausiai kilo 
nuo įmesto „Molotovo“ koktei-
lio, nors jį sukelti galėjo ir su 
degiaisiais skysčiais neatsargiai 
elgęsi putinistai.

Užsidegus medinėms barika-
doms, vestibiulyje buvę žmo-
nės puolė bėgti laiptais į viršų 
ar prie langų, tikėdamiesi juos 
pradarę iššokti. Langai, deja, 
buvo grotuoti, o viršutiniuose 
aukštuose buvo mažai tranzi-
tinių erdvių, nes šiame aukšte 
įsikūrusios firmos buvo jas už-
blokavusios grotomis.

Po keleto minučių nuo de-
gančios medienos liepsnoti ėmė 
sienų dažai, plastiko elemen-
tai ir ant grindų papiltas ben-
zinas. Pradaryti langai sukėlė 
skersvėjį ir ugnį įžiebė tiek, jog 
temperatūra laiptų aikštelėje, 
anot V.Balinskio, pasiekė 600 
laipsnių. 

Supratę, kad gaisras tapo 
žudikiškas, ukrainiečiai puolė 
gelbėti putinistų - nunešė prie 
pastato metalinę estrados kons-
trukciją, kad jie saugiai galėtų 
nulipti iš antro aukšto. Aukų 
galėjo būti mažiau, tačiau ant 
stogo sulipę aršiausi maištinin-
kai uždarė liukus ir neįsileido 
bėgusių nuo gaisro.

Žuvusių kiekį padidino ir tai, 
jog gaisrininkai atvyko tik po 
pusvalandžio, nors jiems va-
žiuoti reikėjo vos 500 metrų. 
Gaisrininkų vadai vėliau teisi-
nosi bijoję, kad pavaldiniai gali 
nukentėti nuo riaušininkų, ir 
netikėję, kad situacija yra tokia 
rimta. 

Panašiai teisinosi ir policijos 
vadai, nors jų keistas elgesys 
taip ir liko neatskleistas, mat 
net trys policijos vadai po tra-
gedijos paspruko į Rusiją.

Nepriklausomo tyrimo iš-
vados

Nelaukdami oficialaus Kije-
vo tyrimo pabaigos, keliolika 
Odesos žurnalistų, teisininkų ir 
mokslininkų susibūrė į eksper-
tinę „Gegužės antrosios grupę“ 
ir paskelbė savo išvadas apie 
tragediją. 

 Grupė surinko ir paviešino 
visus faktus apie tos dienos 
įvykius, tačiau kaltųjų paiešką 
patikėjo teismui. 

Riaušės Odesoje prasidėjo po to, kai putinistai nušovė mitinguo-
jantį ukrainietį Igorį Ivanovą. 

Tragedijos tyrimo komisijos 
narys, chemikas bei žurna-
listas V.Balinskis piktinasi 
Maskvos melu. 

(Nukelta į 6 psl.)
Nuotraukoje iš interneto – akimirka prieš kylant žudikiškam 
gaisrui Profsąjungų rūmuose.
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horoskopas teleloto. Žaidimas nr. 1377  
Žaidimo data: 2022-08-28 
skaičiai: 03 71 69 37 70 33 41 
25 30 35 46 31 55 11 34 48 28 
17 36 62 50 38 26 02 44 20 45 
51 58 24 27 57 23 63 08 13 49 
22 04 54 (Teleloto+ pirmieji 
12 kamuoliukų, keturi kampai, 
eilutė, įstrižainės) 64 47 60 07 
01 52 05 65 16 (visa lentelė) 
Prizai Žaidimas Laimėjimas 
Laimėtojų skaičius Užbraukus 
visą lentelę 20492.00€ 1 Už-
braukus įstrižaines 29.00€ 274 
Užbraukus eilutę 4.00€ 6216 
Užbraukus keturis kampus 
11.00€ 2550 Papildomi prizai 
Bilietas Prizas 007*189 500 
Eurų 0077330 Laiminga vieta 
prizas 2500 Eur 0077333 Lai-
minga vieta prizas 2500 Eur 
021*768 Pakvietimas į TV stu-
diją 018*754 Pakvietimas į TV 
studiją 000*306 Pakvietimas į 
TV studiją 0139350 Volkswa-
gen T-Cross.

AViNAs. Visą šią savaitę 
trykšite energija, entuziazmu ir 
bus pilni artėjančių nepaprastų 
pokyčių nuojautos. Pats laikas 
ruoštis į medžioklę, leistis ieš-
koti nuotykių ir linksmybių. 
Savaitės pramogų troškimas 
nesumažins jūsų sugebėjimų 
racionaliai protauti.

JAUtis. Jūsų laukia itin 
aktyvi protinė veikla, o gal 
net nervinis išsekimas. Savai-
tės pradžioje būsite praktiškai 
nepajėgus priimti bent kiek 
svarbesnį sprendimą. Kad ir 
ko imtumėtės, viskam bus 
savas laikas, savos ribos ir 
taisyklės. Su tuo teks tiesiog 
susitaikyti.

DVYNiAi. Iš tikrųjų jums 
visiškai tas pat, kas vyks šią sa-

vaitę. Jūs viską darysite lengva 
ranka ir su gera nuotaika, tuo 
nusipelnydamas aplinkinių pa-
garbą. Jei visuomet viskas būtų 
taip paprasta, kaip lengva būtų 
gyventi!

VĖŽYs. Šią savaitę iš tiesų 
verta būti itin akylam. Kažkur 
jūsų laukia puiki proga. Būki-
te atidus! Vienintelis laiku ir 
vietoje pasakytas žodis ateityje 
gali atnešti didžiulės naudos. 

LiŪtAs. Jūsų galvoje suka-
si mintys kažką palenkti į savo 
pusę ir parodyti tam žmogui vi-
sokeriopas savo simpatijas. Jei 
sumanytą susitikimą įtrauksite 
į šios savaitės planus, turėsite 
daugiausia šansų pasiekti trokš-
tamą tikslą. 

MeRGeLĖ. Dvasios taika 
ir ramybė - štai ko sieksite visą 
šią savaitę. Šia prasme rezul-

tatai ims matytis nuo savaitės 
vidurio. Iki to laiko dienos gali 
būti neramios ir permainingos.

sVARstYKLĖs. Jūsų akty-
vumas šią savaitę kitiems gali 
sukelti ne itin malonius jaus-
mus. Pagaliau jums pavyks iš-
siaiškinti, iš kurios pusės pučia 
vėjas, ir į daug ką pažvelgsite 
kitomis akimis.

sKoRPioNAs. Iš aplinki-
nių galite tikėtis tik įvairiausių 
bandymų kaip nors pasinaudoti 
jumis saviems tikslams. Tikriau-
siai verta paklusti instinktyviam 
norui kiek galima daugiau laiko 
praleisti namuose.

ŠAULYs. Ši savaitė jums bus 
tokia, kad privalote gyventi pla-
čiai atmerktomis akimis ir į vis-
ką labai gerai įsiklausyti. Jeigu 
jums pavyktų teisingai nukreip-
ti svarbius įvykius ir pasirinkti 

reikiamą tolesnį veikimo planą, 
sėkmė būtų garantuota. 

oŽiARAGis. Mąstymas 
bus greitesnis, kūrybiškesnis ir 
lankstesnis. Ypač harmoningi 
santykiai su sutuoktiniu. Reika-
lai gali šiek tiek komplikuotis 
savaitės viduryje, bet į pabaigą 
vėl viskas susitvarkys.

VANDeNis. Visą savaitę bus 
aktualios bendravimo ar tiesiog 
santykių su kitais žmonėmis pro-
blemos. Savaitgalį saugokitės 
kartu su senais rakandais neiš-
mesti ir naudingų daiktų (ir tie-
siogine, ir perkeltine prasme).

ŽUVYs. Labai tinkama sa-
vaitė imtis naujos veiklos - gal 
nauja tarnyba, sporto šaka ar 
hobis. Lygiai taip pat galimi 
pokyčiai dvasinėje plotmėje. 
Būsite laisvesnis dvasiškai ir 
kūrybiškesnis nei paprastai.

savaitgalio diskusija

(Kalba netaisyta – red. past.)

(Kalba netaisyta – red. past.)

investicijos į nekilnojamąjį turtą Anykščiuose – 
kokie yra pliusai ir minusai?

Praėjusį savaitgalį portalo anyksta.lt skaitytojai diskutavo apie nekilnojamąjį turtą, būs-
to nuomą Anykščiuose. skaitytojų klausėme: kaip vertinate butų nuomos kainas Anykš-
čiuose? Ar sunku Anykščiuose išsinuomoti būstą? Kaip manote, ar gera investicija yra 
Anykščiuose įsigyti gyvenamąjį namą? Kaip vertinate parduodamų gyvenamųjų namų 
kainas? o gal verčiau pirkti namus Anykščių rajono miesteliuose ir kaimuose?

Aukštaitis: „Anykščiuose 
butų ir namų kainos gana dide-
lės, palyginti su atlyginimais. 
Kodėl laikosi didelės kainos? 
Matyt, pinigai ateina iš kitur – 

gal kažką nuperka emigrantas, 
užsidirbęs Norvegijoj, ar tur-
tingesnis vilnietis ar kaunietis. 
Vietoje dirbančiam žmogui 
sudėtinga, bet taip yra beveik 

visoje Lietuvoje. Vilniuje ar 
Kaune atlyginimai didesni, bet 
uždirbdamas vidutinį atlygini-
mą būstui ir ten nelabai sutau-
pysi.“

Realistas: „Mieste įsigyti 
butą ar namą - nereali svajonė. 
Už tokius atlyginimus tik suge-
bėk prasimaitinti ir mokesčius 
sumokėti, daugiau nieko. Ban-
kai net ir paskolų nesuteiks, kai 
sužinos, kiek uždirbi. Būsto 
įsigijimas šiuo metu tiktai pini-
guočiams, kurie jų beprotiškai 
daug turi, o ne biednam papras-
tam žmogeliui.“

tėtis: „kainos nerealios, „pli-
ku“ atlyginimu nepritaupysi 
- imt paskolą ? O kuo mokėt, 
jei atlyginimai menki. Taigi, 
jaunimui problema Anykščiuos 
nusipirkti butą ar namą - kur 
mieste yra įmonė ar firma, kuri 
moka padorų atlyginimą.“

+ -: „Pliusas – pasirinkimas, 
minusas – kaina.

(Atkelta iš 5 psl.)

Grupės ekspertai apie trage-
dijos priežastis spaudai išsakė 
vien subjektyvias asmenines 
nuomones.

Pasikartojanti ekspertų išva-
da yra tokia: tragedija nebuvo 
suplanuota,  ją sukėlė fatališkai 
susiklosčiusių aplinkybių visu-
ma. Kaltais reiktų laikyti daug 
ką -  aplaidžiai dirbusius teisė-
saugininkus ir gaisrininkus, ra-
dikalumą kursčiusius politikus, 
demonstracijų organizatorius 

bei pačius demonstrantus.
Maskva visą kaltę suvertė 

ukrainiečiams, o minėtus įvy-
kius įvardijo kaip „Odesos Cha-
tynę“, teigdama, jog ukrainie-
čiai atkartojo Vokietijos nacių, 
1943 metais sudeginusių minė-
to baltarusių kaimo gyventojus, 
žiaurumą.

Melui pagrįsti Maskva panau-
dojo kelias trumpas videoįrašų 
iškarpas, kuriose įamžinta, kaip 
vienas ukrainietis spiria pro lan-
gą iššokusiam separatistų lyde-
riui, o kitas šaudo centre kilusio-

se riaušėse. Žymiai gausesnius 
įrašus, demaskuojančius, jog 
pirmi šaudyti ėmė bei kruvinus 
susirėmimus inicijavo Maskvos 
šalininkai, Kremlius nuslėpė.

Maskva neskelbia ir to, jog fi-
nansavo ir kurstė riaušininkus, 
o po tragedijos priglaudė nuo 
teismo pabėgusius policijos 
vadus bei maišto lyderius, sie-
kusius atplėšti Odesos regioną 
nuo Ukrainos.

Policininkų bei separatistų 
vadų pabėgimas apsunkino tra-
gedijos tyrimą. Jį, deja, kompli-

kavo ir objektyvių bei subjek-
tyvių faktorių nulemtas Kijevo 
neveiklumas tiriant tragediją.

Tuo metu Ukraina išgyveno 
Krymo netektį bei Donecko ir 
Luhansko regionuose prasidė-
jusį karą, kurio fone Odesos 
tragedija nebeatrodė tokia su-
krečiama.  

Tyrimą komplikavo ir subjek-
tyvūs faktoriai - tai, jog visos 
partijos bei keli milijardieriai 
oligarchai stengėsi išvengti kal-
tinimų saviems aktyvistams ir 
kišosi į tyrėjų darbą.

Kišosi ir Rusija, o dėl dau-
gybės trukdžių nebuvo surinkti 
visi įkalčiai; iš tyrimo atsistaty-
dino keliolika prokurorų, todėl  
byla per aštuonerius metus iki 
galo ir nebuvo ištirta. Tai liudi-
ja dideles prieškarinės Ukrainos 
teisingumo spragas, - tai negai-
lestingai kritikavo tarptautinės 
organizacijos.

Maskvos melą apie Odesos tra-
gediją Briuselyje labai aktyviai, 
anot V.Belinskio, skleidė Latvi-
jos rusų sąjungos lyderė, euro-
parlamentarė Tatjana Ždanok. 

Ukrainos užpuolimą Maskva melagingai sieja 
su 2014 metų riaušėmis odesoje 

tautos balsas

savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“ (8-618) 25835, 
(8-671) 76995 arba el.paštu anyksta@anyksta.lt  

Kaltų nėra...
Kai 2000-aisiais man atmata-

vo žemės sklypą, apsidžiaugiau, 
kad ant „rubežiaus“ stovi elek-
tros stulpas su atrama - tiksliai 
žinosiu savo sklypo ribą. Kasmet 
deklaruodama šį sklypą nepaste-
bėjau, kaip prabėgo 20 metų.O 
šiemet deklaruodama savo skly-
pą sužinojau, kad ir elektros 
stulpas, ir 6 mano sklypo žemės 
arai nukeliavo į valstybinę žemę. 
Šiaip stebuklais aš tikiu, ale to-
kiais grynai žemiškais – ne. 
Nuo mažumės esu „cekava“, tai, 
sakau, Anykščiuos išsiaiškin-
siu. Pasiėmiau anūko elektrinį  

paspirtuką ir, neviršydama grei-
čio, nulėkiau į Anykščius, į že-
mėtvarką. Atsakingas valdinin-
kas man kategoriškai pareiškė, 
kad jis nekaltas.

- Ir aš nekalta, - nejučia išsprū-
do man.

- Na va, kaip gerai, - vadina-
si, kaltų nėra. Pasidarysi sklypo 
geodezinę nuotrauką ir viskas 
atsistos į savo vietą! – džiugiai 
išpyškino valdininkas.

- A kiek kainuos? - klausiu jo.
- Na, du šimtai su viršum, - at-

sakingai pareiškė jis, kartu ties-
damas man matininko vizitinę 

kiniais laikais, a dabartės čėse.
Bet ir namo sugrįžusiai nege-

ros mintys nedavė ramybės. Vis 
galvoju – mano gi sklypelis ma-
žas, stačiakampis, tai matinin-
kas, net ir pritūpdamas ant kie-
kvieno kampo, jį apeis greičiau 
nei per pusvalandį, a mokėt rai-
kia tokius pinigus! Mano keturių 
klasių aritmetikos įgūdžiai per 
silpni suskaičiuot, kiek matuoto-
jas šitaip uždirba per dieną, per 

savaitę, per mėnesį?.. Apsirami-
nau tik prisiminusi kitados mo-
čiutės mėgtus kartoti žodžius:  
„Skaičiuok savo, o ne svetimus 
pinigus.“

Kaip bebūtų, dabar visiškai įti-
kėjau žemiškais stebuklais – ti-
krų tikriausiai gali vaikščioti net 
elektros stulpas su atrama.

Zosė

kortelę. – Geras vyriokas. Gerai 
darbą padarys.

Pasijutau nekaltai nubausta 
dviejų su viršum eurų bauda. 
Aiškiai supratau, kad, sumokėjus 
tuos pinigus, elektros stulpas su 
visa atrama ir su 6 mano sklypo 
žemės arais stosis savo vieton. 
Laiptais leisdamasi, teatleidžia 
man dangus, labai taip negražiai 
pamislijau: „A galgi planų brai-
žytojas taip atmestinai braižo, 
kad matininkai turėtų darbo ir 
nekaltieji turėtų naudos.“ Ale šią 
mintį grait nuvijau šalin, prisimi-
nusi, kad gyvename gi ne kolū-
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 Tel.: (8-381) 594 58.
El.p. reklama@anyksta.lt

Nuotraukos 
su rėmeliu 

 kaina – 
30 eurų.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Anykščių tiltai“ remia 14 tūkst. eurų.

Vyr. redaktorė

įvairūs

Jei norite ką nors padovano-
ti, toks skelbimas „Anykštoje“ 
Jums nieko nekainuos. 

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

Jeigu asmeniname skelbime 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.

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

progomis.
Sveikinimo kaina – 50 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai
Tel. (8-381) 5-98-54.

parduoda

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas 2200 egz.     Užs. Nr. 4124
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. (8-679) 14241.

Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. (8-618) 25835,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Projektų vadovė Monika Leonavičienė, tel. (8-686) 33036.
Buhalterija (prenumerata), tel. (8-381) 5-94-58.
Reklamos skyrius tel. (8-381) 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

VIŠTAIČIŲ PRISTATYMAS Į 
NAMUS !

Prekiaujame M. Steponavičiaus 
ūkio (KAIŠIADORIŲ r., Žasliai) 
jaunomis vakcinuotomis 5 mėn. 
įvairių spalvų (rudomis, juodo-
mis, raibomis, pilkomis, mar-
gomis, baltomis) DOMINANTE 
veislės, Legbarų veislės (dedan-
čios žaliais kiaušiniais) ir balto-
mis Leghornų veislės dedeklėmis 
vištaitėmis. Pristatome į namus. 

PRISTATYMAS NEMOKAMAS. 
Tel. užsakymams :  (8-612) 17831, 

(8-611) 51770.VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGSĖJO 1 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime „Kaišiadorių“ paukšty-
no vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. ru-
domis, raibomis dėsliosiomis vištai-
tėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 5,50 Eur).
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais. Spec.lesalai. Jei  vė-
luosime, 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.

Siūlome lengvo pobūdžio 
darbą gamyboje Panevėžyje! 

Anykščių gyventojams – 
galimybė vykti į/iš darbo 

NEMOKAMAI! 
Atlyginimas 720–1000 Eur/mėn. į rankas.
Susisiekite tel. (8-633) 91256.

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.

Nekilnojamasis turtas

Dirbamos žemės sklypą 4,83 
ha Anykščių r., Smėlynės k., 
Troškūnų sen. 1 ha kaina 5000 
Eur (kaina derinama).

Tel.: (8-620) 58590, 
(8-616) 55462.

Kuras

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

Tel. (8-656) 30184.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-608) 44340.

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.

Senus miškus, malkinius 
miškus, kirtavietes visoje 
Lietuvoje nuo 1000 iki 10 000 
eurų už hektarą. Apmokėjimas 
išankstinis.

Tel. (8-610) 85178.

Automibiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-609) 31414.

Informuojame žemės sklypų (kadastro Nr. 3464/0001:60 ir 3464/0001:61), esančių Skiemonių k., Skiemonių 
sen., Anykščių r. sav., paveldėtojus, kad UAB ,,Anykščių  matininkas“ matininkas V.G., kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-377, 2022-06-21 atliko žemės sklypo (projektinis Nr.710-22), esančio Skiemonių k., ženklinimo darbus. 

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3464/0002:105), esančio Skiemonių k., Skiemonių sen.,  Anykščių r. 
sav., savininkę, kad UAB ,,Anykščių matininkas“ matininkas V.G., kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-377, 2022-06-
21 atliko žemės sklypo (projektinis Nr.710-23), esančio Skiemonių k., ženklinimo darbus. 

Informuojame žemės sklypų (kadastro Nr. 3464/0001:116 ir 3464/0001:0032), esančių Mediniškių k., Skiemonių 
sen., Anykščių r. sav., paveldėtojus, kad UAB ,,Anykščių  matininkas“ matininkas V.G., kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-377, 2022-06-09 atliko žemės sklypo (projektinis Nr.710-26), esančio Mediniškių k., ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos prašome kreiptis į įmonę UAB ,,Anykščių matininkas“, adresu J. Biliūno g. 4-8, 
Anykščiai, el. p. info@anmat.lt arba telefonu (8-698) 16608.

Informuojame žemės sklypų (kadastro Nr. 3480/0002:138 ir 3480/0002:139), 
esančių Mileikiškių k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav., savininkės turto pa-
veldėtojus, 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.

Paslaugos 

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

Registracija (8-605) 32452.

Dažo namus, stogus (skar-
dinius, šiferinius). Dengia 
stogus, lydo rulonine danga. 
Montuoja  lietvamzdžius. Dirba 
savo medžiagomis. 

Tel. (8-658) 37897.

Fasadų šiltinimas, apdai-
la. Atlieka fasadų šiltinimą. 
Tinkuoja, deda dekoratyvinį 
tinką. Ilgametė patirtis. Suteikia 
garantiją. 

Tel. (8-676) 52289.

Fasadinių pastolių nuoma. 
Fasadinių pastolių „Layher“ 
nuoma. 

Tel. (8-676) 52289.

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

Tel. (8-656) 24531. 

Mini ekskavatoriumi atlie-
ka įvairius žemės kasimo, 

planiravimo darbus. 
Tel. (8-644) 41260.

Jaunos vištaitės!
Rugsėjo 1 d. (ketvirtadienį) pre-

kiaus Kaišiadorių rajono paukštyno 
vakcinuotomis 3-6 mėn. rudomis, rai-
bomis, baltomis, pilkomis, juodomis ir 
lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir 
jau pradėjusiomis kiaušinius dėti viš-
taitėmis bei spec. lesalais, turės gai-
džių (tel. 8-616 50414). 

Svėdasuose 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.

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

Tel. (8-656) 01913.

Kita

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

Tel. (8-645) 65391.

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.
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izabelė, Raimundas, 
Raimunda, Vilmantas, 
Vilmantė, Raimondas.

egidijus, Verena, Gytautas, 
Burvilė, Gytis.

ingrida, Protenis, Vilgaudas, 
steponas, Vilgaudė.

Feliksas, Kintenis, Augūna, 
Adauktas, Gaudencija, Vesta, 
Laimis, Joris.

šiandien

rugpjūčio 31 d.

vardadieniai

rugsėjo 1 d. 

rugsėjo 2 d. 

Kaimas. Lauko tualete be 
durų sėdi Petras. Pro šalį eina 
Onutė ir sako: 

- Petrai, turėtum sarmatos, 
nors duris įsidėtum...

Petras: 
- O ką čia vogsi...

***
Skelbimas: 
Kokybiškai taisome bet ko-

kius prietaisus (Belskite į du-
ris, skambutis neveikia).

****
Kaimiečiui Pranui, pate-

kusiam į kalėjimą, baigėsi 
prastai. Į klausimą - „kada 
ryte keliesi?“ - atsakė: „Su 
pirmais gaidžiais.“

***
Žmogui visą laiką reikia 

sakyti tiesą, o tos mėlynės po 
akimis po savaitės praeina.

***
Įmonės vadovas kiekvieną 

dieną po darbo pabučiuoja 
darbuotojus į lūpas, kad išsi-
aiškintų, kuris dyzelį vagia.

***
- Brangioji, tu pamiršai pa-

sidažyti.
- Ai, nieko baisaus.
- Na, aš taip nepasaky-

čiau...

(Atkelta iš 3 psl.)

Aplink viskas krūmais apau-
gę.  Iš lauko ta stotis visa ap-
šiurus. Stori medžiai nudžiūvę, 
šakos nudžiūvusios. Gerai, kad 
vėjo nebuvo, jeigu vėjas - kristų 
šakos ant žmogaus. Viskas ten 
be jokių taisyklių“ , - kalbėjo 
anykštėnas S.Navickas.

Pasak anykštėno, vaikas, kurį 
„plėšikai“ išgąsdino, yra jo 
anūkas. 

Vyras sakė, kad jis išsakė savo 
priekaištus  artistams, o šie jam 
atšovė: „Kas tu toks, kad čia 
aiškini“. „Būčiau jaunesnis, ka-
žin ar būčiau tik žodžiais jiems 
paaiškinęs. Pirkom pramogą, 
žinojom, kad bus „plėšikai“, 
bet nežinojome, kad bus iki to-
kio lygio“ , - dėstė anykštėnas.  

Patarė galvoti,  kur 
dera vežtis kūdikius

Anykščių „plėšikų“ lyderis 
Žilvinas Pranas Smalskas, ko-
mentuodamas anykštėno išdės-
tytus priekaištus „plėšikams“, 
sakė, jog visuomet šaudoma 
tik lauke, pistoleto pro vagono 
langą įkišti paprasčiausiai nėra 
galimybių. „Pabandykit pasiek-
ti langą. Neįmanoma, nepasiek-
sit“, - tikino Ž.P.Smalskas.

Pasak jo, artistai nežino, kokio 
amžiaus žmonės atvažiuoja trau-
kiniu. „Užsisako pramogą, skirtą 
suaugusiems, ir  vežasi kūdikį. Te-
gul žiūri, kur kūdikį galima vežtis, 
kur negalima. Dar tegul nusiveža 
vaiką į roko koncertą ir ima pik-
tintis, kad ten buvo didelis triukš-
mas. Daugiau nei dešimt metų 
atliekame traukinio užpuolimus ir 
iki šiol niekam neužkliuvome. Bet 
atsirado vienas nepatenkintas“,   - 
kalbėjo „plėšikų“ lyderis.         

Kaulų privežė turistai?

VšĮ „Aukštaitijos siaura-

Provokatoriai perpildė lauko tualetą?
natas - stovi paprasta būdelė su 
dvejomis durimis. Vienoj pusėj 
kabo vyro atvaizdas, kitoj - 
moters, dar ir ant durų užrašy-
ta – „Vyrams“ bei „Moterims“.  
Pats žiemą stoties lauko tualete 
buvau, ir, kaip dabar paaiškė-
jo, taip pat atlikau neteisėtus 
veiksmus. 

Direktorius, paprašytas pa-
aiškinti, iš kur žmogui žinoti, 
kad lauko tualetais negalima 
naudotis, sakė, jog dėl to .... 
kad, stoties pastato viduje yra 
civilizuoti tualetai. 

Mažai tikėtina, kad žmogus, 
susiruošęs pramogauti trau-
kinuku, įsidėjo maišą su kau-
lais ir, juos nuvežęs į Surdegį, 
sumetė į tualetą. Ko žmogus į 
lauko tualetą ėjo ir ką ten veikė, 
regis, nuspėti, net ir nebūnant 
mokslų daktaru, nėra labai su-
dėtinga.  

Direktoriaus paklausiau, ar, 
jo nuomone, anykštėnas pikty-
biškai prisisiojo ir pilną lauko 
tualeto duobę. Dr. D.Liutikas 
atsakė, jog jis manąs, kad tuale-
to duobė nėra pilna. Žodžiu, ši-
tas kaltinimas besiskundusiam 
anykštėnui yra panaikintas.

Pirmadienį, rugpjūčio 29 die-
ną, jau po pokalbio su „Anykš-
ta“ Surdegio geležinkelio stoties 
lauko tualetas buvo užrakintas.

sis geležinkelis“ direktorius 
dr.D.Liutikas pripažino, kad 
geležinkelio pylimas yra apau-
gęs krūmais. 

„Prieš vienerius metus, kai 
perėmiau vadovavimą, nebuvo 
pylimas prižiūrėtas, švelniai 
tariant. Tvarkome, bet 68 kilo-
metrus ne taip lengva prižiū-
rėti, trūksta ir žmogiškųjų, ir 
finansinių išteklių“, -  aiškino 
direktorius. Kalbėdamas apie 
dūmijantį garvežį dr.D.Liutikas  
aiškino, jog garvežys yra tech-
nikos paveldas ir jeigu kažkam 
tokia pramoga yra nemaloni, 
tai gali paprasčiausiai nepra-
mogauti. 

Apie Surdegio geležinke-
lio stoties lauko tualetą VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ direktorius dr.D.Liutikas  
komentaro iš karto pateikti ne-
galėjo, o kai išsiaiškino, iškėlė 
klausimą, ar tik ne pats besi-
skundžiantis anykštėnas dėl 
netvarkos lauko tualetuose yra 
kaltas. 

„Buvo atrakinta stotis, ten yra 

tualetai ir jais reikėjo naudotis. 
Ko žmogus ėjo į lauko tualetą ir 
ką jis ten nuveikė? Pakalbėjau 
su savo darbuotojais - jie kelia 
klausimą, ar tik ne tas anykštė-
nas pats juos ir priteršė. Jis ne-
teisėtai naudojosi tuo tualetu“, 
- aiškino dr.D.Liutikas.

Prie Surdegio geležinkelio 
stoties esantys lauko tualetai, 
regis, nėra muziejinis ekspo-

Rugpjūčio mėnesį VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ pradėjo teikti naują unikalią vagono-
pirties paslaugą.

Naudojimasis Surdegio geležinkelio stoties lauko tualetu gali 
būti laikomas provokacija. Šiuo metu jau kaba spynos.

Surdegio geležinkelio stotis pastatyta XIX amžiaus pabaigoje.


