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Pasveikinkite per „Anykštą“ 
vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 50 eurų.

Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje, tel. (8-686) 33036.
 El.p. reklama@anyksta.lt

Jūsų sveikinimas gali būti matomas ir anyksta.lt skaitytojams.

Koncertas. Šeštadienį spalio 
1dieną, 17.00 val. Angelų mu-
ziejuje-Sakralinio meno centre 
skambės koncertas „Epochų 
kryžkelėje“, kurį atliks kame-
rinis ansamblis „Vilniaus arse-
nalas“: Laima Šulskutė (fleita), 
Rolandas Romoslauskas (al-
tas), Sergejus Okruško (forte-
pijonas). Programoje skambės 
F.Kuhlau, G. Gershwin, Á. 
Piazzolla, G. Kuprevičiaus ir F. 
Latėno kūriniai. Bilieto kaina 4 
Eur. Bilietais prekiaujama ren-
ginio vietoje.

Jubiliejus. Sekmadienį, spa-
lio 2 dieną, Svėdasų bažnyčio-
je bus švenčiami tituliniai Šv. 
arkangelo Mykolo atlaidai bei 
minimas pirmosios bažnyčios 
500 metų jubiliejus. Šv. Mišių 
pradžia 11 val. Dalyvaus Pa-
nevėžio vyskupas Linas Vodo-
pjanovas, vyks knygos „Penki 
amžiai Šv. arkangelo Mykolo 
globoje“ sutiktuvės, koncertas.

Iniciatyva. LR Prezidento 
Gitano Nausėdos globojamas 
projektas „Lietuvos galia“ pa-
kvietė visuomenę padėti išrink-
ti geriausias pilietines iniciaty-
vas.Tarp pasiūlytųjų viena yra 
ir anykštėno Tautvydo Piragio 
jau penktus metus iš eilės orga-
nizuojama tarptautinė socialinė 
akcija „Galiu daugiau nei tu 
manai“, kurios tikslas – šviesti 
visuomenę apie Dauno sindro-
mą ir jį turinčius žmones.

Darbotvarkė. Rugsėjo 27 
dieną Vilniuje  Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius daly-
vaus renginyje „Regionų diena 
Lietuvos mokslų akademijoje“. 
Rugsėjo 28 dieną meras daly-
vaus Utenos apskrities vyriau-
siajame policijos komisariato 
renginyje, skirtame  Policijos 
(Angelų sargų) dienai.

Obuolinių naktį nušvito „Laimės žiburys“
Rugsėjo 24-ąją Anykščiuose vyko tradicinė rudens šventė 

– Obuolinės ir Turizmo naktis: vyko mugė, koncertai, entu-
ziastai turėjo galimybę su žinomais žmonėmis padiskutuoti 
apie vaikščiojimą bei su jais pasivaikščioti,  ant užtvankos 
tilto vyko „Žalioji vakarienė“. Buvo apšviesti Šventosios 
fontanai, o vakare apšviestas „Laimės žiburys“, tačiau 
skelbtos eitynės su žibintais neįvyko.

Tradiciškai Anykščių Kultūros centre buvo apdovanoti ir 
„metų ūkiai“.

Nauji fontanai biudžetui kainavo apie 65 tūkst. eurų. Apšvie-
timas bus jungiamas valandą iki leidžiantis saulei, kasdien iki 
spalio vidurio. „Laimės žiburio“ apšvietimą dovanojo instaliaci-
jos autorius Arvydas Buinauskas. 

Ukrainiečiai 
džiaugiasi 
parama

Laukia 
teismo su 
Audrone 
Pajarskiene

Kazys ŠAPOKA, UAB 
Anykščių komunalinis ūkis 
direktorius:

„...Šviečiančios „lazdos“ ne-
bus išjungtos.“

Rajono gatves apšvies mėnulis



  
KONKREČIAI

spektras

2022 m. rugsėjo 27 d.

temidės svarstyklės

Vilkai. Naujo medžioklės se-
zono metu siūloma nustatyti 282 
vilkų sumedžiojimo limitą ir jo 
neskirstyti rajonais. Aplinkos 
ministerija pranešė parengusi 
tokį įsakymo projektą dėl vil-
kų sumedžiojimo 2022–2023 
metais ir kviečia visuomenę, 
institucijas su juo susipažinti. 
Tokį limitą siūloma nustatyti 
atsižvelgus į vilkų populiaciją ir 
rūšies apsaugos poreikius. Sie-
kiant, kad vilkai būtų medžio-
jami proporcingai jų natūraliai 
gausai, limito rekomenduojama 
neskirstyti rajonais. Vilko ap-
saugos planas įpareigoja nusta-
tant sumedžiojimo limitą įver-
tinti besiveisiančių vilkų šeimų 
skaičių. Minėti tyrimai rodo, 
kad Lietuvos teritorijoje gyvena 
ne mažiau kaip 87 vilkų šeimos.

Patruliavimas. NATO oro po-
licijos misiją vykdantys naikin-
tuvai praėjusią savaitę tris kartus 
kilo patruliuoti palei Baltijos ša-
lių oro erdvės sieną su Rusija ir 
Baltarusija bei atpažinti ir lydėti 
skrydžio taisykles tarptautinėje 
oro erdvėje virš Baltijos jūros 
pažeidusių orlaivių. Rugsėjo 20 
dieną NATO oro policijos nai-
kintuvai kilo atpažinti du rusų 
naikintuvus MiG-31 ir du Su-
27, skridusius tarptautine oro 
erdve iš Kaliningrado srities ir 
grįžusius į ją. Rugsėjo 21 dieną 
NATO oro policijos naikintuvai 
kilo atpažinti transportinį orlai-
vį Il-76. Rusų orlaiviai skrido 
be radiolokacinių atsakiklių, 
be skrydžio planų, vienu atveju 
radijo ryšio su Regioniniu skry-
džių valdymo centru nepalaikė, 
kitu – palaikė. NATO oro polici-
jos misija Baltijos šalyse vykdo-
ma iš Lietuvos ir Estijos.

Pavadinimas. Kultūros mi-
nistras Simonas Kairys patvir-
tino naują Lietuvos rusų teatro 
pavadinimą, jis vadinsis Vil-
niaus senasis teatras. Naujasis 
įstaigos pavadinimas patvirtin-
tas vadovaujantis ministerijos 
suburtų ekspertų, taip pat Pro-
fesionaliojo scenos meno įstai-
gų tarybos rekomendacijomis. 
Kaip anksčiau teigė ministerija 
Vilniaus Senojo teatro pava-
dinimas kartu yra ir nuoroda į 
ilgaamžę šio pastato istoriją, ir 
atitinka šiandienius teatro nuos-
tatus bei užsibrėžtą kryptį. S. 
Kairys tvirtino, kad naujasis te-
atro pavadinimas kur kas labiau 
atitinka esamas veiklos gaires, 
atspindi pastato istoriją ir atve-
ria platesnes galimybes vykdyti 
įvairias daugiakultūres iniciaty-
vas. Teatro trupės šios permai-
nos neturėtų paliesti. Raginimai 
atsisakyti dabartinio Lietuvos 
rusų dramos teatro pavadinimo 
kultūros bendruomenėje kilo 
po vasarį Rusijos pradėto karo 
Ukrainoje.

-BNS

Smurtas. Rugsėjo 25 dieną 
apie 15 val. Anykščiuose, J. Tu-
mo-Vaižganto g., vyras (g. 1976 
m.) smurtavo prieš moterį (g. 
1982 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir už-
datytas į areštinę.

Paieška. Rugsėjo 25 dieną 
apie 14. val. iš Aknystos globos 
namų išėjo globos namų gy-

ventojas (g. 1966 m.) ir iki šiol 
negrįžo. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Vagystė. Rugsėjo 25 dieną 
gautas moters (g. 1949 m.) pa-
reiškimas, kad Anykščių miesto 
turguje iš rankinės dingo pinigi-
nė, kurioje buvo 116 eurų ir as-
mens dokumentai. Padaryta 121 
euro žala. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Turistas. Rugsėjo 24 dieną 

apie 14.30 val. Anykščiuose, 
Troškūnų g., vyras (g. 1985 m.), 
gyvenantis Panevėžio rajone, 
vairavo automobilį VOLKS-
WAGEN PASSAT būdamas ne-
blaivus (nustatytas 3,87 prom. 
neblaivumas). Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Bėglys. Rugsėjo 23 dieną iš 
bendruomeninių globos namų 
Anykščių seniūnijos Ažuožerių 
kaime išėjo globotinis (g. 2006 

m.) ir negrįžo. Jaunuolio buvi-
mo vieta nežinoma. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas dėl dingu-
sio asmens be žinios.

Nesantaika. Rugsėjo 23 die-
ną apie 8.30 val. gyvenamajame 
name Troškūnų seniūnijos Sur-
degio kaime vyras (g. 1960 m.) 
sukėlė fizinį skausmą moteriai 
(g. 1954 m.). Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Ukrainiečiai džiaugiasi parama
Būrys anykštėnų ūkininkų atsiliepė į Anykščių krašto gar-

bės ambasadoriaus Ukrainoje Virginijaus Strolios kvietimą 
parūpinti Anykščiuose gyvenantiems karo pabėgėliams 
ukrainiečiams daržovių. 

V.Strolia už paramą daržovė-
mis ukrainiečių vardu dėkoja 
Danutės iš Vikonių šeimai, Sil-
vijai Šiaučiūnienei, ūkininkui 
iš Surdegio Petrui, Ildai ir Ri-
mantui Radzevičiams, Stasiui 
iš „profesinės“, Julijai iš Ladi-

gos gatvės, Jolantai iš Ažupie-
čių gatvės, Romai iš J.Biliūno 
gatvės, Eugenijai iš Kavarsko 
seniūnijos ir kitiems, kurie net 
savo vardų bendrabučio budė-
tojai nepasakė.

Pasak V.Strolios, „Anykšto-

je“ pirmą kartą paskelbus žinią, 
jog ukrainiečiams reikia para-
mos sodo ir daržo gėrybėmis, 
buvo sulaukta didžiulio dėme-
sio ir tokios paramos srauto. 
V.Strolia sakė, jog net šiek tiek 
nustebo išvydęs tokį anykštėnų 
gerumą. 

Anykščių krašto garbės am-
basadoriaus Ukrainoje sako, 
kad dabar atėjo laikas dar kartą 
kreiptis į ūkininkus - nuima-

Laukia teismo su Audrone Pajarskiene
Regiono apygardos teismo Panevėžio rūmai dar nepasky-

rė posėdžio, kuriame bus nagrinėjamas buvusios Anykščių 
rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vedėjos Audronės Pajarskienės ieš-
kinys  buvusiam darbdaviui, datos.

A. Pajarskienės ieškinį teismas 
priėmė birželio mėnesį.Tiksliau, 
dalį ieškinio. Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracija teismui 
pateikė atsiliepimą. Šiuo metu lau-
kiama šalių šaukimo į teismą. Pri-
minsime, jog A. Pajarskienė į teis-
mą kreipėsi dėl mobingo buvusioje 
darbovietėje, dėl Anykščių mero 
Sigučio Obelevičiaus neveikimo ir 
dėl žalos atlyginimo. Ieškinio dalis 
dėl mobingo buvo atmesta, o skun-
do dalį dėl mero neveikimo ir dėl 
žalos atlyginimo teismas nagrinės.

A.Pajarskienė iš darbo buvo 
atleista praėjusių metų gruodžio 

3-iąją šalių susitarimu, o tos pa-
čios dienos vakarą Anykščių ra-
jono tarybos nariams išplatino 15 
puslapių apimties skundą. Šiame 
skunde ji Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos direk-
torę Ligitą Kuliešaitę kaltino psi-
chologiniu spaudimu, mobingu, 
žeminimu ir prašė sudaryti komi-
siją, kuri ištirtų rajono adminis-
tracijos vadovės veiksmus.

Meras S. Obelevičius kelis kar-
tus bandė sudaryti komisiją, tačiau 
rajono vadovui sunkiai sekėsi rasti 
darbiniais santykiais su administra-
cijos direktore nesusijusių asmenų, 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

kurie sutiktų tirti A. Pajarskienės 
istoriją, – paskirtieji komisijos pir-
mininkai rasdavo įvairių priežasčių 
atsisakyti šios veiklos.

„A. Pajarskienės skunde pri-
rašyta daug netiesos. Ji pasakoja 
apie tai, ko nebuvo, net apie tas 
situacijas, kurias matė liudinin-

kai. Nematau aš, ką ten reikia tir-
ti“, – apie tai, kodėl nepersisten-
gė inicijuodamas A.Pajarskienės 
skundo tyrimą, kalbėjo meras 
S.Obelevičius. (Vidmantas 
ŠMIGELSKAS, „Audronės Pa-
jarskienės istorija pasiekė teis-
mą“; „Anykšta“ 2022 06 14).

Regiono apygardos teismo Panevėžio rūmai posėdžio, kuriame 
bus nagrinėjamas Audronės Pajarskienės ieškinys, datos dar 
nepaskyrė.

Savivaldybės įsteigtų premijų laukia pokyčiai Robertas ALEKSIEjūnAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės įsteigtą Teresės Mikeliūnaitės 
kultūros premiją siūloma teikti kas antrus metus, o Antano Ba-
ranausko literatūrinę premiją skirti ir už kūrybos vertimus.

„Kasmet yra sulaukiama vis ma-
žiau T. Mikeliūnaitės kultūros pre-
mijos kandidatų anketų. Dalis an-
ketų tik iš dalies atitinka keliamus 
kandidatams reikalavimus, kurie 
yra nurodyti T. Mikeliūnaitės kul-
tūros premijos nuostatuose“, - in-
formuota Anykščių rajono taryba.

Priminsime, kad  šiemet birželį 
vykusiame Anykščių rajono sa-
vivaldybės Kultūros tarybos po-
sėdyje buvo keltas klausimas dėl 
Teresės Mikeliūnaitės kultūros 
premijos teikimo termino nustaty-
mo. Po diskusijų nuspręsta siūlyti 
premiją teikti kas antrus metus, 
skaičiuojant nuo šių metų. Pa-
skutinė T.Mikeliūnaitės premija 
teikta 2021 metų gruodžio 3 dieną 
istorikui  Gintarui Ražanskui.

Jei Anykščių rajono taryba pri-

tars, kita Teresės Mikeliūnaitės 
kultūros premija būtų teikiama 
2023 metais.

Pokyčiai laukia ir dar vienos 
Anykščių rajono savivaldybės 
įsteigtos premijos.

Rugpjūtį vykusiame Anykščių 
rajono savivaldybės Antano Ba-
ranausko literatūrinės premijos 
skyrimo komisijos posėdyje buvo 
svarstytas klausimas dėl premijos 
teikimo nuostatų papildymo. 

Po diskusijų nuspręsta siūlyti 
nuo 2023 metų premiją teikti ir už 
trejų pastarųjų metų profesiona-
lios anykštėnų kūrybos vertimus. 

Iki šiol premija buvo teikiama 
už grožinės literatūros kūrinius ar 
profesionaliosios literatūrologijos 
kūrinius, skirtus populiarinti An-
tano Baranausko kūrybą.

Pernai ši premija buvo įteikta 
poetei, vertėjai Reginai Katinai-
tei-Lumpickienei.

T.Mikeliūnaitės kultūros pre-
mijos dydis yra 1,5 tūkst. Eur, o 
A.Baranausko literatūrinės pre-

mijos – 3 tūkst. Eur.
Tiesa, A.Baranausko literatū-

rinė premija turėtų didėti iki 3 
tūkst.220 Eur, kadangi jos dydį 
norima susieti su bazinės sociali-
nės išmokos dydžiu.

mas paskutinis derlius, o tai, 
kas buvo sukaupta bendrabučio 
rūsyje, jau yra suvalgyta. „Kas 
turi daržovių ir gali jomis pasi-
dalyti su karo pabėgėliais, yra 
laukiami. Būsime labai dėkin-
gi“, -  kvietė V.Strolia. 

Buvusio Anykščių profesinės 
mokyklos bendrabučio adresas 
–  Ažupiečių g. 2b. Nuo 8 iki 16 
val. dirba budėtoja Nijolė ( tel. 
8 673 82282), nuo 16 iki 23 val. 
– Katerina (tel.8 673 70372).    

-AnYKŠTA



ANYKŠČIŲ TILTAI 2022 m. rugsėjo 27 d.

(Nukelta į 5 psl.)

komentarai Rajono gatves apšvies mėnulis

Obuolinių naktį nušvito „Laimės žiburys“

Anykščių rajono savivaldybė nuo rugsėjo sutrumpino gatvių apšvietimo laiką Anykščių 
mieste. Tačiau seniūnijose gatvių apšvietimo laikas trumpės nuo spalio.

Teigiama, kad tokie pokyčiai – reakcija į didėjančias elektros energijos kainas. Savivaldybė 
taupys gatvių apšvietimo sąskaita, tačiau švenčių organizavimui, reprezentacinėms reikmėms, 
komandiruotėms į užsienio šalis savivaldybės biudžeto pinigai netaupomi net ir  sunkmečiu.

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kaip jie jaučiasi, vaikščiodami nepašviestomis gatvėmis, tei-
ravosi, ar reikia taupyti gatvių apšvietimo sąskaita.

Laikmetis verčia 
taupyti

Aleksas ALEKSIŪNAS, 
Svėdasų seniūnijos Daujočių 
seniūnaitijos seniūnaitis, MB 
„Allex“ vadovas:

Kol kas mūsų kaime gatvių 
apšvietimas neįjungtas, bet 
klausimo šia tema nesiruošiu 
kelti, nes reikia žiūrėti į visų 
bendrus interesus. Nieko bai-
saus, kad šį sezoną gatvės, 
taupant savivaldybės biudže-
to pinigus, bus apšviečiamos 
trumpiau. Toks laikmetis, kad 
visi mes pradedame taupyti.  
Aš ir pats savo parduotuvėje du 
šaldiklius atjungiau, nes matau, 

kokia situacija. Už elektrą mo-
kėjau 120 eurų, o dabar gavau 
380 eurų sąskaitą. Čia verta su-
nerimti visiems.

Mažojoje Lietuvos 
kultūros sostinėje - 
tamsa

Šarūnė KALIBATAITĖ, 
Kavarsko seniūnijos seniūnė:

Kavarske – Lietuvos mažojo-
je kultūros sostinėje gatvės va-
karais neapšviečiamos. Gatvės 
neapšviestos dėl to, kad  dar 
ne sezonas, neatėjo tam laikas. 
Gatvės neapšviestos ne tik Ka-
varske, bet ir kitose seniūnijo-

se. Kiekvienais metais žmonės 
į seniūniją  skambina dėl gatvių 
apšvietimo, tačiau šiemet kol 
kas niekas neskambino. Gal-
būt dar ankstoka įjungti gatvių 
apšvietimą, žmonės to nepasi-
genda. Turbūt, žvelgiant į da-
bartinę situaciją, žmonėms yra 
„įsijungęs toks solidarumas.“ 
Bet, manau, kad  tų skambučių 
dėl gatvių apšvietimo mes dar 
iš gyventojų sulauksime.

Savivaldybė turi  
supažindinti su 
taupymo planu

Ričardas SARGŪNAS, 

Anykščių rajono tarybos na-
rys (Darbo partija):

Žmonės dėl neapšviestų ga-
tvių nenukentės. Dabar įveda-
mas taupymo režimas ir matau, 
kad bus dar daugiau drastiškų 
sprendimų. Nors mieste jau 
daug kur yra įrengti LED švies-
tuvai, bet jie vis tiek eikvoja 
elektrą. Naktį gal apsieisime ir 
be gatvių apšvietimo, ką darysi, 
kai mes patys Lietuvoje nepa-
sigaminame, ko mums reikia. 
Visą laiką buvome įpratę, kad 
60 proc. elektros energijos įsi-
gydavome iš užsienio. Taip ir 
išėjo.

Žinau, kad Kavarske ir kituo-
se miesteliuose šiuo metu ga-
tvės neapšviestos. Manau, kad 
tai jau perteklinis taupymas. 
Reikia, kad gatvės būtų apšvies-
tos bent jau tuo metu, kai žmo-
nės po darbų grįžta į namus, yra 
kažkoks judesys. Negali būti 
taip drastiškai išjungiamas ga-
tvių apšvietimas. Apie tai nie-
kada ir nebuvo kalbos.

Taupant savivaldybės biudže-
to pinigus, reikia gal mažiau vi-
sokių samdomų renginių. Gal ir 
tai leistų kažkiek sutaupyti.

Manau, kad Anykščių rajono 
savivaldybė visuomenei turėtų 
pateikti energijos resursų tau-
pymo planą. Galima taupyti ne 
tik šviesos sąskaita, kartais yra 
ir įrengimų, kurie veikia be rei-
kalo.

Šviečiančios 
„lazdos“ nebus 
išjungtos

Kazys ŠAPOKA, UAB 
Anykščių komunalinis ūkis 
direktorius:

Mūsų bendrovė eksploatuoja 
Anykščiuose, šalia Tilto gatvės 
komplekso, įrengtas taip va-
dinamąsias šviečiančias „laz-
das“, tačiau iš Anykščių rajono 
savivaldybės nesame gavę nu-
rodymų, kad, taupant elektros 
energiją, jų apšvietimas būtų 
sumažintas ar imtasi kitų tau-
pymo priemonių.

Kiek  įsivaizduoju, tai švie-
čiančių „lazdų“ galingumas 
šiuo metu yra sumažintas iki 
minimumo, tai yra taupusis 
LED apšvietimas.

Seniūnijose gatvių apšvie-
timas bus įjungtas tada, kai iš 
Anykščių rajono savivaldybės 
gausime nurodymą. Tai turėtų 
būti spalio mėnesį.

- AnYKŠTA

(Atkelta iš 1 psl.)

Mugės – negausios 

Obuolinės pasitiko muge: 
buvo prekiaujama  rankdarbiais, 
papuošalais, žaislais, drabužiais 
ar galanterija. Siūloma nusipirk-
ti žuvies, kuri buvo rūkoma čia 
pat, kaip ir visų akivaizdoje ke-
pamas šakotis.

Mugė buvo gerokai mažesnė, 
palyginti su Anykščių miesto 
švente, kaip ir žmonių skaičius 
renginiuose.

Miesto parke, buvo parody-
ta „Obuolinių pasaka“ pagal 
Vytauto V. Landsbergio kūrinį 

„Obuolių pasakos“ (režisie-
rė – Anykščių Kultūros centro 
Troškūnų skyriaus vedėja Jolan-
ta Pupkienė). Šoko ir dainavo 
Anykščių krašto suaugusiųjų ir 
vaikų mėgėjų kolektyvai, o pa-
grindinį pasakos veikėją Obele-
vičių suvaidino Svėdasų seniū-
nas Saulius Rasalas. 

Ūkininkai kvietė pasivaišinti 
pačių užaugintais produktais, o 
šalia palapinės vaikai galėjo pa-
glostyti aveles ar apžiūrėti vištas.

Prie bibliotekos pasodintas 
Stelmužės ąžuolo „vaikas“ 

Lietuvos jaunimo metų, taip 

pat  ir Obuolinių  proga prie vie-
šosios L. ir S. Didžiulių biblio-
tekos Anykščių jaunimo klubo 
iniciatyva buvo pasodintas iš 
Stelmužės ąžuolo gilės išaugin-
tas ąžuoliukas. Tai  respubliki-
nio projekto „Jaunimo parkas“, 
organizuojamo Nacionalinės 
jaunimo reikalų koordinatorių 
asociacijos kartu su Lietuvos 
savivaldybių asociacija, rengi-
nys.

„Dalis Lietuvos savivaldy-
bių ąžuoliukus jau pasisodino, 
tačiau mes nusprendėme, kad 
kaitrią vasarą sodinukas gali 
neprigyti, ir nusprendėme, kad 
Obuolinės – puiki proga paso-

dinti savąjį ąžuoliuką“, – sakė 
Anykščių rajono savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatorė 
Inga Beresnevičiūtė.

Medelį pasodino Anykščių 
jaunimo klubo jaunuoliai bei ra-
jono savivaldybės meras, gamti-
ninkas Sigutis Obelevičius. 

Jaunimo reikalų tarybos pir-
mininkas Šarūnas Grigonis 
sakė, kad vieta ąžuoliukui buvo 
išrinkta simbolinė – prie šiemet 
atsidariusio Jaunimo centro.

Ant upės kranto vyko 
diskusija apie vaikščiojimą 

Šiųmetinės šventės akcentas 

– vaikščiojimo nauda, atradimai 
vaikštant, buvimas gamtoje. 
Vaikščiojimo entuziastai turė-
jo galimybę išklausyti žinomų 
žmonių pasidalijimų  patirtimis 
bei mintimis apie vaikščiojimą 
bei su jais padiskutuoti. 

Diskusijoje dalyvavo klima-
tologas Silvestras Dikčius, kuris 
sakė: „Žvelgiant į žmogų, kaip 
į gyvūną, kuris turi dvi kojas, 
man atrodo, kad transportas yra 
labiau alternatyvus negu ėjimas, 
kuris yra natūraliausiais susisie-
kimo būdas. Vaikščioti visada 
mėgau, tačiau supratimas, kad 
esu vaikščiotojas, atėjo prieš še-
šerius metus, kai nukeliavau 900 
km Ispanijoje“, – pasakojimą 
apie tai, kaip „atrado“ vaikščio-
jimą, pradėjo S. Dikčius.

Keliautojas, alpinistas, anykš-
tėnas Vladas Vitkauskas teigė, 
kad jam itin patinka vaikščioti 
po Anykščių gamtą:„Kad bū-
čiau pakviestas į šią draugiją, 
teko ir aukščiausiame žemės 
taške – Everesto viršūnėje – 
pabūti. Tačiau, kad atrasčiau 
vaikščiojimą, teko iš viršūnės 
nusileisti ant žemės“. 

Pokalbio dalyvis teigė labai 
skeptiškai žiūrėjęs į vaikščio-
jimą su lazdomis, tačiau, kai šį 
užsiėmimą išmėginęs, jį pamė-
gęs bene labiausiai.

Tradiciškai Anykščių Kultūros centre buvo apdovanoti metų ūkiai.     
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UAB „Anykščių šiluma“ informacija
Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina 

spalio mėnesiui.
Šilumos kaina su pridėtinės vertės 
mokesčiu:
 gyventojams – 14,28 ct/kWh
 juridiniams asmenims – 15,85 ct/kWh
Karšto vandens kaina su pridėtinės 
vertės mokesčiu:
 gyventojams – 12,24 Eur/m3
 juridiniams asmenims – 13,59 Eur/m3

Neįgaliųjų draugijai teks užverti duris?

Neįgalieji turi būti 
mokomi

„Anykščių rajone situacija, 
kalbant apie neįgaliuosius, 
nėra bloga. Kol kas. Respu-
blikos mastu, nevyriausybi-
nių organizacijų aspektu, lau-
kia labai didelis sunkmetis, 
– sakė A. Šerėnienė. – Artėja 
nevyriausybinių organizacijų 
akreditavimas, o akreditavime 
yra numatomos tik dvi vei-
klos, kurios galbūt labiau pri-
taikytos žmonėms su protine 
negalia, jos nėra pritaikytos 
pagal neįgalumo specifiką. 

Kaip ir mokyklose, ir pas 
mus bus įvestas krepšelis. Aš 
nebijau akreditacijos, galbūt 
tuos reikalavimus mes atitik-
sime, bet užuot vykdę 5 ar 6 
veiklas, kurias turime dabar, 
turėsime akredituotas tik dvi. 
Mes galime jas vykdyti, bet 
krepšelio negausime. 

Savivaldybė 50 procentų 
prisidės, o mažiausias krepše-
lis žmogui – 23 eurai. O aš tu-
riu įdarbinti socialinį darbuo-
toją, specialistus, vairuotoją, 
buhalterį. Iš kokių lėšų? O dar 
elektra, kiti patarnavimai… 
Šiuo metu įdarbinti 5 žmonės, 
o laikantis naujojo projekto 
būtų atleisti visi.“

Neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė sakė, kad šiuo metu 
draugija vykdo įvairias vei-
klas, kurios, atėjus naujai 
tvarkai, nunyktų, nes jų nebū-
tų iš ko finansuoti. 

„Mes čia ir skalbiame – turi-
me penkias skalbimo mašinas, 
turime kirpyklėlę, yra vykdo-

ma aktyvi sveika gyvensena, į 
baseiną einame, yra saviraiš-
kos įgūdžių tobulinimas, už-
imtumo būrelis, kur moterys 
siuva, lipdo, mezga, velia – 
ko tik mes nesugalvojame. 

Net ir mūsų neįgaliųjų dar-
bų parodą Seime ką tik atida-
rėme. Mūsų draugija gyvena 
gerai, bet nuo kitų metų, net 
bijau galvoti, kas gali būti. Aš 
turiu daug patirties, dirbu 22 
metus, o 30 metų bendrauju 
su neįgaliaisiais. 

Sprendžiant pagal aprašus, 
mūsų, nevyriausybinių orga-
nizacijų, langai bus uždary-
ti…“ - ministerijos sprendi-
mais nusivylė A. Šerėnienė. 
- Aprašai, paruošti departa-
mento, Socialinės apsaugos 
ministerijos, yra keičiami la-
bai dažnai ir dažniausiai juo-
se rašoma, kad žmones reikia 
mokyti. Vykdėme labai daug 
projektų. 

Socialinėms funkcijoms 
atkurti yra įrengti kabine-
tai, supirkta įranga, turėjome 
socialinių funkcijų atkūri-
mo specialistę, kuri žmones 
mokė, kaip pasidaryti savi-
masažą, mankštelę, pratimus. 
Aprašuose to neliko, uždrau-
dė… Turėjome gražų projektą 
– karštos sriubos pristatymą į 
namus, gavome visus veteri-
narijos leidimus, viską. 

O apraše parašyta, kad po 
insulto žmogų turime mokyti 
sriubą virti dienos centre. Dar 
nesuvokiau, kaip tai pada-
ryčiau. Turėjome tikrai gerų 
projektų, kuriuos numarino. 
Apmaudu, kad susikūrėme to-

Sigita PIVORIEnĖ
sigita.p@anyksta.lt

Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Aldona 
Šerėnienė sunerimusi: organizacijos laukia sunkūs laikai ne 
tik dėl finansinės krizės, tačiau ir dėl numatomų permainų. 

Užuot tęsus šiuo metu vykdomas penkias veiklas, ketina-
ma akredituoti tik dvi, kurios, nežinia, ar net bus pritaiky-
tos neįgalumo specifikai… 

Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Aldona Šerė-
nienė stebėjosi Socialinės apsaugos ministerijos bei kitų įstaigų 
sprendimais akredituoti tik dvi draugijos veiklas, nors šiuo metu 
jų yra vykdoma penkios arba šešios. Moteris tikisi, kad šia tema 
dar bus diskutuojama ir neįgaliųjų draugijai durų užverti ne-
teks. 

kius puikius centrus, pas mus 
ateina daug žmonių, o šitaip 
daroma. Kalbėjau su keliomis 
didelėmis draugijomis – jos 
net nesiruošia akredituotis. 
Tai reiškia, kad jie negaus 
krepšelio, o jei jie neturės nė 
vieno euro, užsidarys.“ 

Paklausta, kodėl, jos ma-
nymu, gimsta tokie projektai, 
kurie organizacijoms nėra 
naudingi, A. Šerėnienė kal-
bėjo: „Tie, kurie ruošia pro-
jektus, aprašus, manau, nesu-
vokia, ko reikia neįgaliajam. 
Jam reikia ne tik pagalbos į 
namus ar mokymų, bet ir už-
imtumo, ir pokalbio, susiėji-
mo, bendravimo. 

O jie viską daro pagal vieną 
modelį – mokyti. Kai žmogus 
yra su protine negalia, jį gali 
mokyti visą gyvenimą. Vien 
batų raištelius užsirišti tiek 
vaiką, tiek suaugusį žmogų, 
turintį protinę negalią, gali 
mokyti metų metus. Yra neat-
sižvelgiama, ko žmogui reikia. 
Pas mus yra savitarnos skalby-
kla. Pagalvokite – mes neturi-
me skalbti, turi žmogus ateiti, 
mes jam turime parodyti, kaip 
įsijungti mašiną, išmokyti ja 
naudotis. O kad jis nei tos ma-
šinos, nei vandens namuose 
neturi, niekam neįdomu. 

Negaliu sakyti, jie tikrai 
rengia įstatymus, dirba, bet 
neatsiklausia neįgaliojo, ko 
jam šiandien reikia. O reikia 
pradėti nuo paprastų dalykų, 
ne taip, kaip daroma Euro-
poje, kur didžiulės pensijos, 
kompensacijos, kur žmogui 
nereikia tos nevyriausybinės 
organizacijos.“

Daugės vienišų žmonių

A. Šerėnienė sakė, kad yra 
lankiusis Italijoje, Švedijoje, 
kur susipažino su neįgaliųjų 
integracijos į visuomenę prie-
monėmis – jos yra kiek kito-
kios nei Lietuvoje.

„Pas mus daugiau yra vyk-
doma nevyriausybinė veikla 
– laisvalaikio, užimtumo, 
mankštų, o kitur yra stengia-
masi paruošti neįgalų žmogų 
įdarbinti. Yra net neįgaliųjų 
įmonės, kur žmonės gauna 
viską – ir poilsį, ir užimtumą, 
ir ruošiami į darbo rinką.

 Ruošiami ir metus, ir dve-
jus, ir trejus. Jei žmogui per 
kelerius metus nepavyksta 
išsiugdyti darbinių įgūdžių, 
jis ir lieka tame centre, toje 
įmonėlėje, paprastai tariant, 
žaisti. Tie, kurie savo gebėji-
mus išvysto, eina į darbo rin-
ką, juos paima viena ar kita 
įmonė. 

Taip anais laikais buvo 
Švedijoje“, – kitokią patirtį 
prisiminė pašnekovė ir neslė-

pė nustebimo, kad neįgaliųjų 
draugijai pagal naująją akre-
ditavimo tvarką taip pat tektų 
žmones ruošti darbo rinkai: 
„Aš nustebau, kad pagal mūsų 
akreditavimą turėsime ruošti 
žmogų darbinei rinkai. 

Tą turėtų daryti Užimtumo 
tarnyba. Tokiu atveju mums 
reikėtų papildomai specialis-
tus samdyti, kad jie žmones 
tinkamai paruoštų. Galėtume 
tai padaryti, jei turėtume iš 
ko. Kas ateis dirbti – savano-
riai?“- klausė pašnekovė. 

A. Šerėnienė įsitikinusi, 
kad, užsidarius neįgaliųjų 
draugijai, padaugės ir vieni-
šų, nelaimingų žmonių: „Šiuo 
metu turime užimtumo spe-
cialistą, turime vairuotoją, 
kuris nuveža į Vilnių, gydy-
mo įstaigas, bankus, net ir į 
kapines, jei žmogus paprašo. 
Maistą vežame – pas mus per 
savaitę ateina 150 žmonių, 
pusė jų – neįgalieji, kita pusė 
– socialiai remtini žmonės. 

Man moterys sakė, kad jei 
kitais metais užsidarome, bus 
depresija. Reikia žmonėms ir 
pabendrauti, ir arbatos atsi-
gerti. Žinoma, galėtume žmo-
nes įleisti į patalpas ir taip, bet 
juk reikia kažkam mokėti tiek 
už jas, tiek už paslaugas“… 

Tolerantiški visiems

Nepaisant artėjančių per-
mainų, dabartine neįgaliųjų 
situacija Anykščių rajone A. 
Šerėnienė džiaugėsi – šiai vi-
suomenės daliai padeda tiek 
savivaldybė, tiek ir toleran-
tiškesni tapę anykštėnai.

„Rajone neįgalieji tikrai 
nėra nuskriausti. Mūsų orga-
nizacija dėl neįgaliųjų sten-
giasi, mes netgi prisidedame 
prie socialiai remtinų žmo-
nių gerovės – jiems ir maisto 
duodame, nors ir besibaigian-
čio galiojimo, yra ir drabužių, 
kuriuos vieni žmonės atneša, 
kiti pasiima. Rajono mastu 
nėra nuskriausta nei mūsų or-
ganizacija, nei neįgalieji. 

Paslaugų yra nemažai, o pas-
laugų centras jų yra labai daug 
išplėtęs. Dirbame daugiausia 
su fizinę negalią turinčiais 
žmonėmis, suteikiame jiems 
kirpimo, relaksacijos, užimtu-
mo paslaugas – mes neriboja-
me žmonių, ateina visi, kurie 
nori“, – pasakojo neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė. 

„Mūsų visuomenė yra tole-
rantiška neįgaliajam, – paste-
bėjo daug metų šioje srityje 
dirbanti moteris. – Toleran-
tiška net ir tam, kuris vaikš-
to prie konteinerių murzinas. 
Sakau taip todėl, kad žmonės 
mums paskambina ir sako, kad 
štai šis žmogus maisto ieško 
konteineriuose, ar jūs matėte, 
ar negalite pasikviesti? 

Anksčiau to nebūdavo – to-
kie žmonės būdavo ignoruo-
jami, mūsų net klausdavo, 
kam mes tokius remiame. 
Tačiau tas vadinamasis „pijo-
kas“ taip pat yra žmogus ir jis 
turi tam tikrą susirgimą, mes 
turime būti tolerantiški.“ 

Taip pat A. Šerėnienė ne-
sutiko su neretai išgirstama 
nuomone, kad neįgalūs žmo-
nės yra ignoruojami ar jiems 
suteikiama nevisavertė pagal-
ba, – bent Anykščių rajone 
šiais žmonėmis yra rūpinama-
si pagal esamas galimybes.

„Nemanau, kad neįgalieji yra 
ignoruojami, – vien būstų kiek 
jiems pritaikėme. Ir savivaldy-
bė dideliu procentu prie to pri-
sideda, kad žmogui būtų pato-
gu išsimaudyti, nulipti, į lauką 
patekti. 

Jei kas ir sako, kad yra blogai, 
nesutikčiau su tuo. Valstybės 
parama taip pat yra didelė, net 
ir tam gulinčiajam yra padidin-
tas sauskelnių, paklotų kiekis. 
Su mūsų savivaldybe, kiek aš 
dirbu, nebuvo jokių problemų 
– nei su meru, nei su socialinės 
paramos vedėja, nei su admi-
nistracija. 

Nors ir jų kišenė ne guminė, 
visada pagelbėja, aš savival-
dybe pasitikiu“, – kalbėjo A. 
Šerėnienė.
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Obuolinių naktį nušvito „Laimės žiburys“

(Atkelta iš 3 psl.)

Alytiškis menininkas, mo-
kytojas Redas Diržys ne kar-
tą prajuokino auditoriją: „Kai 
turėjome šunį, vaikščiojome 
paskui šunį. Kai šuo numirė, 
vaikščiojome ten, kur, atrodytų, 
eitų šuo”. Menininkui neatro-
do patrauklus vaikščiojimas su 
navigacija: „Juk pasiklysti yra 
visai smagu“.

Anykštėnas gamtininkas Ro-
landas Lančickas pastebėjo, 
kad šiuolaikiniai vaikai vis dėl-
to mėgsta vaikščioti ir po eks-
kursijų po Anykščių šilelį jam 
labai smagu matyti „gerąjį“ 
nuovargį dalyvių akyse.

Po diskusijos visi dalyviai 
buvo pakviesti į vaikščiojimus 
ir atradimus su R. Diržiu, kuris 
pažadėjo kelionę be tikslo.

Buvo eksponuojami unikalūs 
A. Baranausko rankraščiai

A. Baranausko klėtelės gaub-
te vienai dienai iš Vilniaus 
buvo atvežta ypatinga paroda, 
pavadinta „Paskutinieji A. Ba-
ranausko kūriniai – autografai 
iš Vilniaus universiteto fondų“, 
kurioje buvo eksponuojami gar-
siojo anykštėno rašytojo Antano 
Baranausko versti šventraščio 
tekstai, vienas kurių - vyskupo 
ranka įrašytas paskutinę gyve-
nimo dieną. 

„Yra žinoma, kad A. Bara-
nauskas, vertęs Šventąjį Raštą, 
nuėjo pailsėti ir ketino darbą 
tęsti, tačiau tą pačią dieną ir 
mirė“, – apie rankraštį, kurį 
paskutinę gyvenimo dieną lietė 
rašytojo ranka, pasakojo VU bi-
bliotekos Rankraščių skyriaus 
vadovė dr. Inga Liepaitė. 

I. Liepaitės teigimu, šie uni-
kalūs A. Baranausko kūriniai 
Anykščiuose svečiuojasi, ko 
gero pirmą ir paskutinį kartą, 
nes vežioti tokius eksponatus 
visuomet yra rizikinga. 

„Iš pradžių buvo kilusi mintis 
juos eksponuoti Seinuose, kur 
raštai ir buvo išversti, tačiau 
pagalvojome, kad Seinai šiek 
tiek per toli. Tad kodėl ne A. 
Baranausko gimtinė – juk čia 
juntama ypatinga jo dvasia“, 
– apie sprendimą eksponuoti 
autentiškus raštus Anykščiuose 
pasakojo viešnia.

Apdovanoti metų ūkiai 

Buvo įteiktos nominacijos 
keturiolikai ūkių, o ūkininkus 
apdovanojo Anykščių rajono 
savivaldybės meras Sigutis 
Obelevičius, Anykščių rajono 
savivaldybės žemės ūkio sky-
riaus vedėjas Virmantas Veliko-
nis, Anykščių rajono ūkininkų 
sąjungos pirmininko pavaduo-
tojas Paulius Leščinskas bei 
Lietuvos žemės ūkio konsulta-
vimo tarnybos Anykščių biuro 
vadovė Vilma Lebedė.

Lino Skačkausko ūkis gavo 
apdovanojimą „Už drąsą ir iš-
tvermę puoselėjant ekologinį 
pienininkystės ūkį“, Juditos ir 
Prano Patumsių ūkis – „Už sa-
vęs atradimą kaime ir sėkmin-
gai sukurtą ekologinį mėsinės 
gyvulininkystės ūkį“, Gitos ir 
Kęstučio Opulskių ūkis „Už 
ryžtą kurtis kaime ir naujų kelių 
žemės ūkio veikloje atradimą“, 
Daivos Filistovič ūkis - „Už 
darną su gamta ir įrodymą, kad 
ir mažas ūkis gali būti gyvybin-
gas“, Ramūno Gedziūno ūkis - 
„Už pasiryžimą veiklai kaime, 

Šis senovinis automobilis sulaukė nemaža dėmesio – vieni prie 
jo fotografavosi, kiti bandė įminti mįslę, kokios jis markės ir 
kada pagamintas.    

siūnienė, antropologė Jekateri-
na Lavrinevic, Miško festivalio 
organizatorė Monika Peldavi-
čiūtė, rajono savivaldybės me-
ras Sigutis Obelevičius, eko-
loginio ūkio vadovas Vytautas 
Burba.  

Koncertavo net Petras 
Vyšniauskas

Rudens šventės dalyviai 
galėjo pašokti zumbos ritmu, 
pasiklausyti koncertų, kuriuo-
se grojo ar dainavo žinomi 
atlikėjai – Raimonda Tallat-
Kelpšaitė, Gytis Cinauskas, 
Petras Vyšniauskas, Alek-
sandra Žvirblytė, „Anykščių 
kvartetas“.

Taip pat pirmą kartą buvo 
įjungti ir šokantys fontanai, 
kurie, nusileidus saulei, švy-
tėjo įvairiausiomis spalvomis.

Mieste kursavo traukinukas, 
buvo galima pasivažinėti ir 
trumpuoju Siauruko reisu, nu-
sifotografuoti prie senovinio 
automobilio, papuošto rudens 
gėrybėmis.

Pamiršo žygį su žibintais 

21 valandą Tilto gatvėje 
žmonės laukė žygio su žibin-
tais.Tačiau organizatoriai ne-
pasirodė ir žygis neįvyko.

Paklausta, kodėl neįvyko 
šventės programoje net du 
kartus minimas Šviesos žygis 
su žibintais Anykščių rajono 
savivaldybės Kultūros, turiz-
mo ir komunikacijos skyriaus 
vyriausioji specialistė Inga 
Eidrigevičienė nurodė Pa-

saulio anykštėnų bendriją ir 
Anykščių menų centrą.

 „Anykštos“ kalbinta Anykš-
čių menų centro direktoriaus 
pavaduotoja Rita Babelienė 
sakė, kad, nors programoje 
buvo įrašytas „Šviesos žygis 
su žibintais“, jo ,,tokio cen-
tralizuoto nebuvo. Tikslios 
išvykimo vietos nebuvo – kai 
kas išėjo iš savo namų, kai 
kas nuvažiavo“, sakė R. Ba-
belienė ir nurodė, kad plačiau 
situaciją galėtų pakomentuoti 
VšĮ Anykščių turizmo ir vers-
lo informacijos centro direk-
torė Renata Gudonienė. O ši 
kalbėjo, kad  centras su žygiu 
neturi nieko bendro. „Mes 
tik padavėme raktus Tomui 
Tuskeniui“… - kalbėjo direk-
torė, turėdama galvoje Tilto 
gatvėje nuo 17 val. vykusias 
žibintų gamybos edukacijas.

Taip pat 22 valandą prie „Lai-
mės žiburio“ susirinkę anykš-
tėnai pamatė jau apšviestą pa-
minklą, nors buvo skelbiama, 
kad  šviesų instaliacija prasidės 
22 valandą. „Staigaus įžiebimo 
nebuvo, nes atvykę meistrai 
viską paruošė anksčiau ir sau-
lei leidžiantis apšvietimas ėmė 
matytis“, – paaiškino R. Babe-
lienė. 

Nusivilti teko tiems, kurie 
laukė eksperimentinio perfor-
manso „Linamynis“ Niūronyse, 
nes, susirgus vadovei, renginys 
neįvyko.

Prie „Laimės žiburio“ koncertavo „Anykščių kvartetas“ - profe-
sionalės muzikantės Barbora Domarkaitė, Dovilė Juozapaitie-
nė, Roma Jaraminaitė ir Rasa Vosyliūtė. 

Obuolį „Obuolinėse“ vaidinęs Svėdasų seniūnas Saulius Rasalas 
pasinaudojo proga pabendrauti su meru Sigučiu Obelevičiumi.

tikslo turėjimą ir pastangas jį 
pasiekti“.

Tarp apdovanotojų - ir Tado 
Malinausko ūkis „Už tėvų dar-
bų tęstinumą ir kryptingą ėjimą 
tikslo link“, Almos ir Viliaus, 
Evelinos ir Jauniaus, Andriaus, 
Dominyko Juodelių ūkis. „Už 
ilgametį darbą kuriant puikų 
agrokraštovaizdį, protėvių is-
torijos pažinimą ir saugojimą 
bei jaunosios kartos įtraukimą 
į tolesnį ūkio vystymą“, Jono 
Bražionio ūkis - „Už išsaugo-
tą meilę tėviškei ir skiriamas 
investicijas turizmo vystymui 
Anykščių krašte“, Jolitos ir 
Rimvydo Srazdų ūkis - „Už 
jaunatvišką optimizmą, naujų 
veiklų kaime atradimą ir vys-
tymą“.

Taip pat apdovanojimus gavo 
ir Andželos ir Tado Niaurų ūkis 
„Už išsaugotą ir puoselėjamą 
protėvių sodybą, su gamta dar-
nų ūkininkavimą“, Gintarės 
ir Pauliaus Miškinių ūkis „Už 
teisingą pasirinkimą ir sukurtą 
gyvybingą šeimos ūkį“, Kristi-
nos ir Kęstučio Kielų ūkis „Už 
pasiryžimą grįžti ūkininkauti į 
senelių žemę, meilę savo augin-
tiniams, begalinį darbštumą“, 
Karolinos ir Karolio Ažusienių 
ūkis „Už senelių ir tėvų ūkio 
tęstinumą ir puoselėjimą“, Pau-
liaus Šimėno ūkis. „Už origina-
lias veiklos idėjas, jų sklaidą ir 
įgyvendinimą“.

Buvo apdovanoti trys 2022 
metų ūkio nugalėtojai. Trečio-
ji vieta skirta Nijolės-Liucijos 
ir Kęstučio Skudų ūkiui „Už 
ilgametę kantrybę ir ištvermę, 
sumanumą, sukuriant pavyzdi-
nį šeimos pienininkystės ūkį“. 
Antroji vieta atiteko Valentino 
Kiaulevičiaus ūkiui „Už spren-
dimą įsijungti į tėvų pradėtus 
šeimos ūkio kūrimo darbus“. 
Pirmosios vietos nugalėtojai – 
Gitanos ir Daliaus Raškevičių 
ūkis „Už kryptingą darbą, įžval-
gias investicijas, nuoseklumą, 
apvainikuotą pavyzdinio auga-
lininkystės ūkio sukūrimu“.

Po apdovanojimų ceremoni-
jos nominantams ir svečiams 
koncertavo muzikos grupė „Du 
Donatai“, vyko banketas.

Kvietė „Žalioji vakarienė“

Naujiena šventėje –  „Žalioji 
vakarienė",  pavadinta „Žmogus 
miestui, miestas – žmogui“.

Į vakarienę susirinkę žaliai 
pasipuošę svečiai dėjo bendras 
vaišes ant žalia staltiese puošto 
didžiulio bendro stalo. Vakarie-
nės vieta pasirinkta prie restora-
no „Basi Basi“, ant Šventosios 
užtvankos tilto (apie šį renginį 
plačiau skaitykite šeštadinio 
,,Anykštoje”).

Kalbėjo Anykščių rajono vy-
riausioji architektė Daiva Ga-
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Svarbiausia suprasti tai: tu niekada nesi vienas su savo problemomis
Pasaulio sveikatos organi-

zacijos (PSO) 2022 m. duo-
menimis, vienas iš aštuonių 
žmonių pasaulyje susiduria 
su psichologinėmis proble-
momis. Tačiau vis daugiau 
žmonių išdrįsta apie tai kal-
bėti garsiai – tokiu būdu jie 
padeda kitiems, patirian-
tiems sunkumus, ir primena, 
kad visos problemos yra iš-
sprendžiamos, tik svarbiau-
sia nelikti vienam ir kreiptis 
pagalbos. Siekdamas įkvėp-
ti nepasiduoti, menininkas 
Algis Kriščiūnas, buvęs le-
gendinės grupės „Foje“ bū-
gnininkas, dalijasi savo pri-
siminimais apie laikotarpį, 
kai ištiko pirmoji panikos 
ataka, ir apie tai, kaip jam 
pavyko su tuo susidoroti. 

Teisinga diagnozė – 
pakeitus gydytoją
Šiandien Algis gyvena tarp 

Lietuvos ir Kanarų salų, prisi-
deda prie vieno žymiausių žur-
nalų šalyje rengimo ir leidybos, 
aktyviai muzikuoja, fotografuo-
ja ir tapo. Jo gyvenimo tempas 
pašėlęs, o kasdienybė kupina 
skirtingų veiklų, kurios jam tei-
kia begalę džiaugsmo, bet prieš 
daugiau nei dešimtmetį įtemptas 
gyvenimo būdas tapo panikos 
atakų priežastimi. Dvejus metus 
trukę ir keliskart per mėnesį pa-
sikartojantys panikos priepuoliai 
buvo ne juokais jį išgąsdinę. 

Menininkas sako, kad, prasi-
dėjus pirmiesiems priepuoliams, 
jam pasidarydavo labai baisu ir 
dėl to būklė tik dar labiau pablo-
gėdavo. Tuomet jis nė nenutuokė, 
kad tai – psichologinė problema.

„Tai – tiesiog fizinis negala-
vimas“, – taip buvo atsakyta į 
klausimą, kodėl vyrui karts nuo 
karto vis pradėdavo tirpti veidas, 
lūpos, pirštai, rankos, užeidavo 
migreninis galvos skausmas, du-
sulys ir imdavo rodytis, kad stoja 
širdis. Tik pakeitęs šeimos gydy-

toją, menininkas pagaliau išgirdo 
objektyvią diagnozę ir paaiškini-
mą, kad šiuos negalavimus su-
kėlė pervargimas, perdegimas ir 
perfekcionizmas.

Bijo, kad nepasikartotų
Specialistai panikos ataką api-

būdina kaip staigų nerimo prie-
puolį, atsirandantį be aiškiai su-
vokiamos priežasties ar paskatos. 
Dažniausiai tai lemia įvairiausių 
aplinkybių kompleksas. Anot psi-
chiatrės Sonatos Slavinskienės, 
svarbiausios yra psichologinės 
priežastys, pavyzdžiui, psicholo-
ginės traumos, nuolatinis stresas 
ir įtampa. Kartais tai gali būti ir 
seksualinė prievarta, netektys, 
agresija.

„Tai priežastys, kurių mes, 
žmonės, aiškiai nesuvokiame, 
neprisimename, negalime ar net-
gi bijome prisiminti. Neretai jas 
ignoruojame, bandome nuneigti, 
„kažkaip susitvarkyti“. Dažnu 
atveju tai ir būna tas vadinamasis 
„paskutinis lašas“, kuomet mūsų 
psichologinės gynybos nebeat-
laiko ir ištinka panikos ataka“, 
– teigia psichiatrė. Ir priduria: 
„Nors vieną panikos ataką pa-
tyrusį žmogų nuolat lydi baimė, 
kad tai nepasikartotų.“

Išeitis – pakeisti 
gyvenimo būdą
Iš savo šeimos gydy-

tojo Algis gavo rimtą 
užduotį – peržiūrėti savo 
vertybes, dienotvarkę ir 
iš esmės pakeisti požiū-
rį į gyvenimą. Pacientui 
buvo liepta kasdien rasti 
laiko, kuris būtų nesusi-
jęs su darbine veikla ar 
šeima, laiko, kurį galėtų 
skirti asmeniškai sau.

Fuerteventūroje, Ispa-
nijoje, su šeima gyve-
nantis lietuvis atrado bė-
gimą, padėjusį atsitraukti 
nuo kasdienių problemų: 
„Pradėjęs bėgioti, su-
pratau, kad tą laiką, kol 
bėgu, galiu išnaudoti 
galvojimui apie tai, ką aš 
čia, pasaulyje, veikiu, ką 
dar noriu nuveikti, ar esu 

patenkintas tuo, kaip gyvenu, ir 
ką galėčiau pakeisti.“

Malonia rutina tapo ir sau pa-
čiam mestas iššūkis kiekvieną 
dieną nufotografuoti tai, kas at-
rodo patrauklu, ir pasidalyti so-
cialiniuose tinkluose. Tapytojo 
žmona Jurga šią užduotį pakrei-
pė kita linkme – kasdien paklaus-
ti skirtingo žmogaus, kas jį daro 
laimingą, ir jį nufotografuoti. 
Norėdamas „išgauti“ asmenišką 
laimės paslaptį, Algis šnekučiuo-
davosi su praeiviais, kartais net ir 
keliasdešimt minučių. Galop jis 
surinko keturis šimtus skirtingų 
atsakymų.

„Žmonės parodė šimtus būdų, 
kaip būti laimingam, kuriuos aš 
jau ir taip žinojau. Reikėjo, kad 
kažkas juos man primintų, kad 
jų nepražiopsočiau. Paprastas 
pavyzdys yra šuo ir jo šeiminin-
kas. Šuo nori įtikti, tarnauti ir 
dovanoja savo gyvenimą šeimi-
ninkui, kuris turėtų priimti tai su 
dėkingumu. Glostydamas šunį, 
žmogus turėtų ne tik pasidžiaugti 
jo švelniu kailiu, bet pajausti ir 
suprasti, kiek daug gyvūnas jam 
duoda. Juk ne veltui sakoma, kad 
šuo – geriausias žmogaus drau-
gas. Tokiais momentais jaučiu, 

kad gyvenimas yra labai gražus“, 
– atvirauja charizmatiškasis me-
nininkas.

Trijų aštuonetų taisyklė
Kiekvienas žmogus gali sti-

printi savo sveikatą, pasitelk-
damas trijų aštuonetų taisyklę: 
aštuonios valandos miego, aštuo-
nios valandos darbe ir aštuonios 
valandos, skirtos laisvalaikiui ir 
mėgstamai veiklai. 

S. Slavinskienė, dalydamasi 
patirtimi, sako, kad kartais pa-
cientai, prieš ištinkant panikos 
atakai, prisipažįsta kurį laiką jau-
tę didžiulę įtampą, stresą. Vieni 
nesėkmingai bandė tai išspręsti 
patys, kiti – ignoravo savo pro-
blemas ir nuo jų bėgo, o apsi-
lankyti pas specialistą neturėjo 
galimybių.

Psichiatrė atkreipia dėmesį: 
jau patyrus panikos ataką, būtina 

drąsino egzistencinės psichotera-
pijos knygos.

Šmaikščiai lygindamas psicho-
terapiją su masažu, vyras juokau-
ja, kad abu šie dalykai yra būtini 
kiekvienam žmogui, nes jie tie-
siog padeda. 

Nors daug jėgų ir ryžto parei-
kalavęs laikotarpis jau praeityje, 
retkarčiais Algis vis dar pagauna 
save, siekiant perfekcionizmo. 
Tačiau jis džiaugiasi aiškiai suvo-
kiantis esmę, kad laikas yra daug 
brangesnis už pasaulio pripažini-
mą, o gyvenimas – brangesnis už 
bet kokius turtus. O žvelgdamas į 
praeitį ir matydamas tai, ką turi ir 
ko yra pasiekęs, menininkas užti-
krintai teigia, jog būtų protingiau 
skirti laiko sau, dar iki ištinkant 
panikos atakoms.

Jaučiant emocinius sunku-
mus, patariama kreiptis į emo-
cinės paramos tarnybas, pagalba 
teikiama telefonu 1809. Taip 
pat kiekvieną dieną 18–24 val. 
„Jaunimo linijos“ savanoriai 
teikia jaunimui emocinę paramą 
(https://www.jaunimolinija.lt/lt/
pagalba/pagalba-pokalbiais-in-
ternetu/). Suaugusieji gali kreip-
tis el. paštu vilties.linija@gmail.
com, 116123@viltieslinija.lt nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
17:00–20:00 val. Visą Lietuvoje 
veikiančių psichologinės pagal-
bos linijų sąrašą ir kontaktus ga-
lima rasti nacionalinės psichikos 
sveikatos platformoje „Pagalba 
sau“ (www.pagalbasau.lt/pagal-
bos-linijos/). Taip pat nemokama 
psichologinė pagalba prieina-
ma šalies poliklinikų psichikos 
sveikatos centruose, visuome-
nės sveikatos biuruose. O esant 
ūmiai būklei, kai gresia pavojus 
sveikatai arba gyvybei, rekomen-
duojama skambinti bendruoju 
pagalbos numeriu 112.

Užsak. nr. 840

Šiandien menininkas A. Kriščiūnas sako 
supratęs, kad laikas svarbesnis už pasaulio 
pripažinimą, kurio siekė, kol galiausiai tai 
sukėlė panikos atakas.

nuotr. iš asmeninio archyvo

Psichiatrės S. Slavinskienės 
teigimu, vienąkart ištikus 
panikos atakai, žmogų nuo-
latos persekios baimė.

nuotr. iš asmeninio archyvo
kreiptis į savo šeimos gydytoją, 
kad jis įvertintų problemą ir pa-
skirtų gydymą. Psichoterapija 
gali padėti išsiaiškinti ir suprasti 
gilumines panikos atakų prie-
žastis, atrasti būdų jų išvengti. 
O tam tikrais atvejais prireikia ir 
medikamentinio gydymo.

Būtina skirti laiko sau
Algis išbandė medikamenti-

nį gydymą ir psichoterapiją, bet 
nepasiduoti menininką labiausiai 

(Kalba netaisyta – red. past.)

savaitgalio diskusija

Šventės programą organizatoriai 
surašė per mažomis raidėmis

Šį savaitgalį Anykščiuose buvo švenčiamos  Obuolinės, taip 
pat vyko Turizmo nakties renginiai.

Portalas anyksta.lt skaitytojų klausė, kaip jie vertina šventės 
programą, kvietė pasidalyti renginiuose patirtais įspūdžiais.

Šį kartą skaitytojai  organizatoriams turėjo priekaištų dėl 
renginio reklamos.

Svedasu Jadze: „Narejau va-
žiuot švinten, mislijau kad ke-
leivines veš už dyka kaip nori 
rajona valdžia padaryt. Ale pas-
roda kad švintadieniais keleivi-
nes iš Anykščiu in kaima vieto-
ves nevažynėja, ba ir jom buna 
išeigines dienas. Tai pralaukus 
pusdenį statelaj grižau marka-
dna nama. Je taip narejas pa-
matyt kaip musu seniunas vai-
dina Obalinių spektakly ir kaip 

du Danatai dainuoja. Gerai, kad 
patigrapiju internetas pride-
ja tai pamačiau. Je kas švintej 
daugiau tureja but tai Anykštas 
gazietaj nikaip neunskaičiau. 
Kad visi dabar taupa elektru 
tai nedyvai, ale kad ir poperių 
pradeja taupyt tai navatna. Un-
deda taki skelbimu ape švinti 
smulkiom litaram parašytu kad 
senas žmogus negali net uns-
kaityt.“

Pensininkė Adelė: „Šventės 
programa, paskelbta Anykštoje, 
išspausdinta tokiu mažu šriftu, 
dar plakatas tamsios spalvos, 
tai ir su padidinamu stiklu ne-
įmanoma suskaityti. Nejaugi 
negalima parengti normalaus, 
gerai įskaitomo plakato, kad 
nereikėtų žabalinėti. Renginių 
labai daug, kai kurie net perte-
kliniai. Atrodo, kad rajonai ir 
miestai tarpusavy lenktyniauja 
kas daugiau visokių atrakcijų 
prigalvos. Anykščiai nuo kai-
mynų nenori atsilikti.Geriau 
apie kokybę reikėtų pagalvoti, 
ne apie kiekybę.“

sprintas

Krepšinis. Anykščių krepšinin-
kė Gytė Pupelytė sulaukė neeili-
nio įvertinimo – 13–metė įžaidėja 
apsivilko Lietuvos jaunių (U–16) 
ekipos marškinėlius. U-16 ko-
manda Europos merginų krepši-
nio lygos pirmojo etapo varžy-
bose Anykščiuose užėmė trečią 
vietą. G. Pupelytė finalinėse etapo 
varžybose per dvejas rungtynes 
(žaidė 20 min.) surinko 4 taškus.

Slidinėjimas. Ignalinoje vyko 
Lietuvos slidinėjimo vasaros čem-
pionatas. Sprinto rungtyje Anykš-
čių KKSC sportininkai džiaugėsi 
iškovotais medaliais. Eglė Savic-
kaitė užėmė antrą, o Matas Gra-
žys – trečią vietą. 10 km distanci-
joje laisvu stiliumi Eglė ir Matas 
finišavo antri.

Plaukimas. Anykštėnas Julius 
Bačkulis toliau patenka tarp pajė-
giausių Lietuvos plaukikų.Rugsė-

jo mėnesį paskelbtame geriausių 
šalies plaukikų vyrų reitinge jis 
užima 13 vietą. Šiame sezone jis 
pasižymėjo įspūdingiausiu asme-
niniu rezultatu, laisvu stiliumi 100 
m distanciją įveikė per 50,66 s.

Imtynės. Anykščių KKSC 
imtynininkai dalyvavo Šiauliuo-
se surengtose Lietuvos jaunučių 
U–15 ir jaunimo U–20 žaidynė-
se. Čempionais tapo anykštėnai 
Mangirdas Braždžiūnas ir Kipras 
Puikis, ant antrojo pakylos laipte-
lio lipo Kipras Gvozdas, o Mijui 
Vilūnui atiteko bronzos medalis.

Bėgimas. Spalio 8 dieną vyks 
tradicinis pagarbos partizanams 
bėgimas „Algimanto apygardos 
partizanų kovų takais“. Startas 
- 12 val. prie buvusio Algiman-
to apygardos štabo bunkerio 
(Anykščių rajonas, Šimonių giria, 
prie Priegodo ežero). Bėgikai ga-
lės išmėginti jėgas 1,5 ir 7,7 km 
distancijose.



  
SKELBIMAI

perka
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įvairūs

Skelbimus galite skelbti ir 
portale anyksta.lt

Asmeninio skelbimo kaina:
7 Eur -7 dienos; 

12 Eur - 14 dienų.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGSĖJO 29 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.

Teleloto. Žaidimas nr. 1381 Žaidimo data: 2022-09-25 Skaičiai: 26 
34 28 23 68 58 45 29 54 39 74 04 33 61 37 71 41 73 44 60 10 57 59 17 
11 75 13 72 16 53 55 03 42 62 32 64 14 20 35 67 (Teleloto+ pirmieji 12 
kamuoliukų, keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 09 50 65 47 46 27 08 15 
48 18 69 40 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skai-
čius Užbraukus visą lentelę 24969.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 28.00€ 
354 Užbraukus eilutę 3.00€ 8952 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 
13867 Papildomi prizai Bilietas Prizas 024*831 100 Eur TOPO centras 
kuponas 028*573 Kavos aparatas MASTER COFFEE 028*307 Kavos 
aparatas MASTER COFFEE 0227982 Motoroleris Honda PCX125 
00**337 Nešiojama kolonelė JBL GO3 024*943 Pakvietimas į TV stu-
diją 011*619 Pakvietimas į TV studiją 019*658 Pakvietimas į TV studiją 
014*523 Telefonas Samsung Galaxy A13 0171936 Toyota Yaris Cross 
0257449 Toyota Yaris Cross 0290808 Toyota Yaris Cross 00**836 Vai-
sių džiovyklė Zyle ZY110FD

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

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. 4132
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.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3410/0001:798), esančio Žiedonių k., 
Troškūnų sen., Anykščių r. sav., bendrasavininkus, kad UAB ,,Anykščių matininkas“ 
matininkas Julijonas Jurkėnas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1760, atliko 
žemės sklypo (kadastro Nr. 3410/0001:785), esančio Žiedonių 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.

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.

Paslaugos

Geodeziniai matavimai. Ribų 
nustatymas. Topografinės 
nuotraukos. Pastatų energinio 
naudingumo sertifikatai.

Tel. (8-609) 92144.

Dengia įvairius stogus, skar-
dina kaminus, kraigus, vėja-
lentes, lydo ritinine danga, 
montuoja lietvamzdžius. Dirba 
savo medžiagomis. 

Tel. (8-633) 61372.

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

Tel. (8-656) 24531. 

dovanoja
Ožką. 
Tel.(8-682) 91197.

UAB „JONROKA“ ORGANIzUOJA:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus; 95 k. mokymus; 

B kategorijos praplėtimą (A1),
B kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže.

Renkama nauja grupė teorijai ir praktikai mokytis 2022 m. rugsėjo 26-30 d.
Į kursus prašome registruotis internetu, puslapyje www.jonroka.lt

nuolat  papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidusiems KET (mokymai vyksta 
nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti būdami namuose)

Daugiau informacijos  Tel. (8-698) 70127, (8- 657) 68156, www.jonroka.lt .

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.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-610) 85178.

Brangiai miškus: jaunuolynus, 
savaime užaugusius, malkinius 
ir brandžius. Žemę apaugusią 
medžiais ar krūmais. 

Tel. (8-625) 44123.

parduoda

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 ir baltomis Leghornų 
veislės dedeklėmis vištaitėmis. 
Pristatome į namus. 

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

(8-611) 51770.

Nekilnojamasis turtas

Namą Kęstučio g. (90,23 kv. 
m, karkasinis, rekonstruotas 
2000 m., su baldais ir buiti-
ne technika, garažas, 5,13 a. 
sklypas). Kaina 80 000 Eur. 

Tel. (8-685) 45762.

Kuras

Įvairias malkas, turi sauses-
nių. Veža miškovežiu po 30 
erdm, kaladėmis arba skaldy-
tas iki 9 erdm.

Tel. (8-648) 84052.

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.

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

Tel. (8-656) 01913.

Kita

Spanguoles, 1 l – 5 Eur, turiu 
100 litrų. Kaina nenuginčijama.  
Žalioji g. 9, Kazliškis, Rokiškio r. 

Tel. (8-677) 18177.

Uosines, ąžuolines medienos 
atraižas pakais ir supjautas. 
Atveža. 

Tel. (8-609) 91007.

Andrioniškio lentpjūvė - pjau-
tą, džiovintą, obliuotą statybi-
nę medieną. Atlieka medienos 
pjovimo paslaugas. Nebrangiai 
parduoda sausas, kūrenimui 
tinkamas pjuvenas. 

Tel. (8-687) 38239.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

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.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskir-
t ies  žemę Kurklių, 

Anykščių, Gražiavietės 
kadastrinėse vietovėse. 

Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

Dėl informacijos apie numatomą žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimą paskelbimo
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius (toliau – Skyrius) informuoja, kad yra numatomas že-

mės sklypų, kurie jų formavimo metu pateko į teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ir, kurių nekilno-
jamojo daikto kadastro duomenų bylose jos nebuvo nurodytos ir įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, esančių Anykščių 
rajono savivaldybėje Anykščių seniūnijoje unikalūs Nr. 3454-0001-0147, 3424-0005-0167, 4400-0968-0562, 4400-0266-2433, 
3426-0001-0306, 4400-0156-7019, 3426-0003-0021, 3416-0005-0010, 4400-0456-6370, 3416-0006-0144,  3416-0006-0145, 3416-
0006-0046, 3416-0001-0009, 3416-0001-0143, 4400-1146-7971, 3416-0005-0008,  3426-0004-0104, 3414-0001-0126, 3414-0001-
0021, 3426-0004-0104, 3416-0002-0178, 4400-0091-2305, Skiemonių seniūnijoje unikalūs Nr. 3430-0001-0087, 3464-0001-0183, 
3464-0002-0066, Kavarsko seniūnijoje unikalūs Nr. 3432-0004-0021, 3428-0003-0013, 4400-1804-9242, 3428-0003-0030,  3428-
0004-0006, 3420-0001-0083, 3420-0001-0214, 3420-0001-0164, 3420-0001-0020, 3428-0004-0003,  3420-0001-0067, Svėdasų 
seniūnijoje unikalūs Nr.3412-0002-0053, 3412-0002-0149, 4400-1013-8999, 3422-0001-0381,  3422-0001-0339, Kurklių seniūnijoje 
unikalūs Nr. 3427-0001-0184, 3427-0002-0192, 3434-0001-0097, 3434-0001-0124,  3427-0003-0037, Troškūnų seniūnijoje unika-
lūs Nr. 4400-0900-8839, 4400-1159-5330, 4400-1491-4880, 4400-1532-0888, Debeikių seniūnijoje unikalūs Nr. 3424-0004-0032, 
4400-1005-2886, 4400-208/4-5176, 3424-0001-0031,  4400-0242-0119, 3424-0002-0015, kadastro duomenų pakeitimas įrašant 
specialiąją žemės naudojimo sąlygą Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis). Žemės sklypų dalys priklauso mirusiems 
asmenims arba asmenims, kurių gyvenamoji vieta nežinoma. Pastabas dėl numatomo kadastro duomenų pakeitimo žemės sklypų 
savininkai arba mirusių savininkų turto paveldėtojai gali pateikti Skyriui (adresu J. Biliūno g. 19, Anykščiai) raštu ne vėliau kaip per 
30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo.

horoskopas
AVINAS. Nuolat jausite laiko 

trūkumą, nesistenkite atlikti visų 
darbų iš karto. 

JAUTIS. Suklydęs stenkitės pa-
sitaisyti tuojau pat - nelaukite pato-
gesnio momento. 

DVYNIAI. Nieko nėra neįma-
noma, ypač šią savaitę. Labai gera 
proga pradėti rašyti dienoraštį. 

VĖŽYS. Jūsų profesinė veikla 
gali pareikalauti iš jūsų kur kas dau-
giau pastangų nei paprastai.  

LIŪTAS. Liūtai trykš energija, 
entuziazmu. Geras laikas brandinti 
naujas idėjas, generuoti strategiją. 

MERGELĖ. Būsite laisvesnis 
dvasiškai ir kūrybiškesnis nei pa-
prastai. Labai tinkama imtis naujos 
veiklos.

SVARSTYKLĖS. Kamuos savi-
raiškos problemos. Ypač skausmin-
gai reaguosite į visokiausio plauko 
suvaržymus ir apribojimus.  

SKORPIONAS. Būsite pilnas 
jėgų ir energijos, tik nežinosite, ku-
ria linkme ją tinkamai nukreipti.  

ŠAULYS. Labai tikėtina, kad 
būsite sutrikęs, blaškysitės, neraci-
onaliai išnaudosite tiek darbui, tiek 
poilsiui skirtą laiką. 

OŽIARAGIS. Labai tikėtina, 
kad priimsite klaidingą sprendimą 
ir kurį laiką eisite netinkamu keliu.

VANDENIS. Imkitės tik to, kas 
jums išties yra svarbu. Sąžiningas 
pasikeitimas idėjomis stiprina soli-
darumą.

ŽUVYS. Jus labai kamuoja nuo-
taikų kaita. Neleiskite sau plaukti 
pasroviui. 
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Nuo šiol sakuromis gėrėsis ir anykštėnai: 
„Anykščių vynas“ miestui dovanoja japoniškų vyšnių sodą
Kasmet gražėjantys Anykščiai įgijo dar vieną puošnų akcentą – sakurų sodą, kuris jau 

ateinantį pavasarį džiugins miestą rausvais žiedlapiais. Penktadienį „Anykščių vyno“ ko-
lektyvas miesto širdyje pasodino dvi dešimtis japoniškų vyšnaičių, taip kurdamas gražią ir 
prasmingą tradiciją įmonės gimtadienio proga įteikti dovaną miestui.

Pernai, minėdami 95-ąjį 
„Anykščių vyno“ jubiliejų, 
įmonės darbuotojai Obelų ga-
tvę apsodino jaunėlėmis obe-
limis. Šiemet Obuolinių šven-
tės išvakarės jie į darbus kibo 
mieste centre – Dariaus ir Girė-
no gatvėje. 

„Šia gatve kasdien praeina 
šimtai miestelėnų, tad vis ieško-
me būdų, kaip atnaujinti „Anykš-
čių vyno“ teritoriją. Jau kurį laiką 
mūsų gamyklos sienas puošia ga-
lerija – ant pastato kabo gražiau-

sių Anykščių vietų kadrai, kurie 
yra patekę į garsųjį „Neregėtos 
Lietuvos“ albumą. Naujai prie 
tvoros pasodintos sakuros padės 
kurti dar jaukesnę erdvę, kuri, ti-
kime, taps ir patrauklia pasivaikš-
čiojimų vieta“, – sako „Anykščių 
vyno“ gamyklos vadovė Liubovė 
Rebiatnikova.

Šiemet sakuros miesto graži-
nimui pasirinktos ne atsitikti-
nai. Iki šiol anykštėnai, pavasarį 
norėdami pasigrožėti japoniškų 
vyšnių žiedų magija, turėdavo 

vykti į kitus miestus, bet jau 
kitąmet Lietuvoje pamiltos pa-
vasarinės puošmenos pražys ir 
Anykščių centre. 

„Tai mūsų padėka miestui, nes 
anykštėnų žinios, entuziazmas 
ir nuoširdus darbas sukuria są-
lygas gaminti tokius produktus, 
kurie garsina Anykščius ne tik 
Lietuvoje, bet ir svečiose šalyse. 
Tarp jų – ir tolimojoje Japonijoje, 
mat „Anykščių vyno“ produktai 
keliauja ir į šią šalį. Sakuros yra 
vienas geriausiai atpažįstamų Ja-
ponijos simbolių pasaulyje, tad 
naujai pasodinti medeliai ir džiu-
gins akis, ir gražiai įprasmins 
sukurtus prekybinius ryšius tarp 
Anykščių bei „tekančios saulės“ 
šalies“, – pažymi bendrovės ga-
myklos vadovė.

L. Rebiatnikova tiki, kad me-
džių sodinimas yra ypač pras-
minga dovana, nes taip priside-
dama prie gražesnės aplinkos, 

kuria galės džiaugtis visi. Vais-
medžiai Anykščiuose įgyja ir 
papildomą simbolinę prasmę.

„Senosios vyndarystės tra-
dicijos Lietuvoje, kurias dabar 
tęsia „Anykščių vynas“, su-
sijusios būtent su vaismedžių 
sodais ir uogynais, o ne su vy-
nuogynais. Atkaklus ir išradin-
gas gamyklos įkūrėjas Balys 
Karazija prieš beveik šimtmetį 
sumanė, kaip panaudoti ligi tol 
nelabai vertintas sodo, paeže-
rių, miškų gėrybes, o jo dėka 
sodai tapo neatsiejama Anykš-
čių krašto dalimi“, – primena L. 
Rebiatnikova.

šiais laikais gamyklos darbui 
vien Anykščių regiono derliaus 

nebepakanka – „MV GROUP 
Production“ valdomas „Anykš-
čių vynas“ kasmet superka di-
džiulius kiekius vaisių ir uogų 
iš visos Lietuvos ūkių.

Tiesa, sakuros nors ir yra 
vaismedžiai, tačiau Lietuvoje 
paprastai vaisių nebrandina – 
medeliai auginami kaip dekora-
ciniai, kadangi balandžio-gegu-
žės mėnesiais pražysta gausybe 
skaisčiai rausvų pilnavidurių 
žiedų kekių. Japoniškos vyš-
nios noriai sodinamos visame 
pasaulyje, o fotografuotis prie 
ryškių jų žiedų tapo savita pa-
vasariška tradicija ir Lietuvoje.

Užsak. nr. 841


