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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.

Filmas. Spalio 7 dieną 17.00 
val. Anykščių koplyčioje vyks 
Vytauto V. Landsbergio filmo 
„SENIS PRIE JŪROS“ peržiū-
ra, diskusija ir naujos knygos 
„LAIKINAS NUMAS“ prista-
tymas. Įėjimas laisvas.

Gatvė. Kurklių seniūnijos 
Kurklių I kaimo Kurklių 1-o-
sios gatvės gyventojai Anykščių 
rajono tarybos prašo pakeisti 
Kurklių 1-osios gatvės pavadi-
nimą. Adresas su Kurklių 1-o-
sios gatvės pavadinimu sukelia 
daug painiavos ieškant adresato 
– Kurklių pavadinimas adreso 
struktūroje kartojasi tris kartus: 
Kurklių seniūnija, Kurklių I kai-
mas, Kurklių 1-oji gatvė. Gy-
ventojaišios gatvės pavadinimą 
prašo pakeisti į Šaulių.

Pasiūlymas. Architektas, 
grupės „Antis“ lyderis Algirdas 
Kaušpėdas Anykščių A. Bara-
nausko ir A. Vienuolio – Žu-
kausko memorialinio muziejaus 
direktoriui Antanui Verbickui 
patarė ieškoti investicijų mažiu-
kui funikulieriui – nuo Anykščių 
turizmo informacijos centro iki 
Antano Baranausko klėtelės kal-
ne. „Būtų ir atrakcija, ir vyresni 
žmonės ar turintys negalią galė-
tų į muziejų pasikelti“, - portalui 
15min. Sakė A.Kaušpėdas.

Išvyka. Anykščių rajono sa-
vivaldybė iš UAB „Transporto 
centras“ už 720 Eur išsinuomo-
jo autobusą su vairuotoju. Savi-
valdybės specialistė ryšiams su 
visuomene Silvija Sakevičiūtė 
informavo, kad autobusas nuo-
mojamas spalio 6-osios išvykai 
į Jurbarko savivaldybę.

Paroda. Spalio 6 d. 17 val. 
Anykščių menų inkubatoriuje, J. 
Biliūno g. 53, Anykščiuose bus 
atidaroma Rimanto Milkinto 
personalinė paroda „Laikmečio 
diagrama“.

Rusai rusus pavertė ukrainiečiais
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Anykštėnas, buvęs UAB 

„Jarimpeksas“ bei Anykščių 
krepšinio klubo savininkas 
Rimas Jasiūnas praėjusią sa-
vaitę grįžo iš šalia Lvivo esan-
čio kurortinio Ukrainos mies-
to Truskaveco. Anykštėnas 
į karo niokojamą Ukrainą 
vyko susitikti su savo draugu 
ir buvusiu verslo partneriu 
ukrainiečiu. Jo sodyboje prie 
Rubikių ežero kelis mėnesius 
gyveno Dmitrijaus ir jo bro-
lio šeimos, o frontui atsitrau-
kus nuo Poltavos, verslinin-
kų žmonos su vaikais grįžo 
namo. 

Verslininkas, anykštėnas Rimas Jasiūnas (kairėje) taikos metais dažnai lankydavosi savo bičiulio 
ukrainiečio Dmitrijaus ūkyje ir įmonėse.

Ruošiamasi 
sutvarkyti 
Buteikių 
piliakalnį

Svėdasuose 
atidengtas 
ženklas 
Radviloms

Respublikinio 
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sklaidai vietos 
atsirado tik 
renginių plane

Anykščiai be 
baseino sunkiai 
įsivaizduojami
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Anykščių tiltai

temidės svarstyklės

Siekis. Krašto apsaugos mi-
nisterija siekia iš NATO fondo, 
skirto Afganistano pajėgoms 
remti, susigrąžinti beveik 3 
mln. eurų ir juos atiduoti Ukrai-
nos reikmėms. Ministerijos tei-
gimu, šiuo metu NATO Afga-
nistano nacionalinių saugumo 
pajėgų patikos fonde yra 2 mln. 
876 tūkst. JAV dolerių (2 mln. 
940 tūkst. eurų), kuriuos Lie-
tuva sumokėjo nuo 2015 metų. 
Iki šių metų pabaigos galima 
susigrąžinti arba pervesti į ki-
tus NATO fondus kiek daugiau 
nei 2 mln. dolerių, o vėliau bus 
galima kreiptis ir dėl likusios 
sumos perskirstymo. Šis NATO 
fondas buvo įkurtas Afganista-
no nacionalinių saugumo pa-
jėgoms išlaikyti. Tam kasmet 
būdavo pervedama po pusę 
milijono dolerių. Tačiau pernai 
Afganistano valdymą perėmus 
Talibanui, minėtų pajėgų ne-
beliko ir fondas nustojo teikti 
paramą Afganistanui.

Kandidatai. Lietuvos nacio-
nalinių kultūros ir meno premijų 
komisijai pateikta 30 kandidatų, 
pirmadienį pranešė Kultūros 
ministerija. Skirti svarbiau-
sią įvertinimą kultūros srityje 
siūloma dirigentui Stanislavui 
Domarkui, fotomenininkams 
Aleksandrui Ostašenkovui, Ri-
mantui Dichavičiui ir Violetai 
Bubelytei, aktoriams Arvydui 
Dapšiui, Dainiui Svobonui, 
kino operatoriui Donatui Pe-
čiūrai, kino režisierei Giedrei 
Žickytei. Nacionalinę kultūros 
ir meno premiją siūloma suteikti 
ir Ukrainoje, Mariupolyje, šie-
met nužudytam kino režisieriui 
Mantui Kvedaravičiui. Premijų 
komisija, įvertinusi pretendentų 
veiklą Lietuvos kultūros ir meno 
kontekste, atrinks ne daugiau 
kaip šešis laureatus. Lietuvos 
nacionalinė kultūros ir meno 
premija yra aukščiausias kūrėjo 
įvertinimas, įrodantis išskirti-
nį menininko braižą ir kūrybos 
pripažinimą. Šis apdovanojimas 
skiriamas už reikšmingiausius 
kūrinius, sukurtus per pasta-
ruosius septynerius metus, ir ne 
daugiau kaip dvi premijos gali 
būti skiriamos už ilgametį kū-
rėjo kūrybinį indėlį į kultūrą ir 
meną. Nacionalinės kultūros ir 
meno premijos yra 800 bazinių 
socialinių išmokų dydžio – šie-
met tai sudaro 33,6 tūkst. eurų.

Patikėtinis. Lietuva išsiun-
čia iš šalies Rusijos laikinąjį 
reikalų patikėtinį Sergejų Ria-
bokonį dėl su diplomato sta-
tusu nesuderinamų veiksmų ir 
pareiškimų, pirmadienį pranešė 
Užsienio reikalų ministerija.S. 
Riabokonis Lietuvoje paskelb-
tas nepageidaujamu asmeniu ir 
privalo iš šalies išvykti per pen-
kias dienas.

-BNS

Konfliktas. Spalio 2 die-
ną  apie 17.30 val. Anykščių 
seniūnijos Ažuožerių kaimo 
parduotuvėje pardavėjai atsi-
sakius parduoti alkoholį vyrui 
(g. 1973 m.), šis sukėlė parda-
vėjai fizinį skausmą bei palikęs 
pinigus už alkoholį pasišalino 

iš parduotuvės. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Medžiai. Spalio 1 dieną, šeš-
tadienį, ugniagesiai pašalino 
ant kelių nuvirtusius medžius. 
Medžiai buvo nuvirtę ant kelių 
Kavarsko seniūnijos Judinio 
kaime bei Andrioniškio seniū-
nijos Latavos kaime.

Pelenai. Spalio 1 dieną, šeš-

tadienį,  Anykščių seniūnijos 
Elmininkų I kaime, Kaštonų 
g., gyvenamojo namo rūsyje, 
plastmasiniame inde degė pe-
lenai. Pelenai buvo išnešti į 
lauką ir užgesinti pačių gyven-
tojų. Patalpos buvo išvėdintos 
ir apžiūrėtos ugniagesių.

Gaisras. Rugsėjo 30 dieną, 
penktadienį, Svėdasų seniūni-

jos Butėnų kaime degė medinis 
ūkinis pastatas. Gaisro metu 
nudegė ūkinio pastato stogas, 
išdegė vidus ir viduje buvę 
namų apyvokos daiktai. Gaisro 
metu išgelbėtas gyvenamasis 
namas, malkinė, kuri buvo blo-
kuota prie ūkinio, mūrinė lauko 
viralinė, pirtis, sodo technikos 
inventorius. Įvykis tiriamas.

Brangiausias šių metų Obuolinių renginys – 
Metų ūkių apdovanojimai
Anykščiuose rugsėjo 24 - tą dieną vykusios tradicinės ru-

dens šventės – Obuolinių bei Turizmo nakties kainos negali-
ma palyginti su praeitų metų to paties pavadinimo renginio 
kaina, nes pasikeitė Anykščių rajono savivaldybės Kultū-
ros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėjai. 

 Brangiausias renginys – „Metų ūkių 2022“ apdovanoji-
mai, kuriuose koncertavo grupė „Du Donatai“ bei „Anykš-
čių kvarteto“ koncertas ir meninė šviesų instaliacija.

„Šiais metais Anykščių Kul-
tūros centre tradiciškai buvo 
pagerbiami ir apdovanojami 
rajono ūkininkai. Pasak Anykš-
čių rajono savivaldybės Kul-
tūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus vedėjos Kristinos 
Jakubauskaitės-Veršelienės, 
šis Obuolinių renginys buvo 
sąlyginai brangiausias, rajono 
savivaldybės biudžetui atsiėjęs 
3900 Eur.

„Tačiau tai yra ir daugiausiai 
paramos – 700 eurų rėmėjų lėšų 
– pritraukęs renginys. Antras 
pagal brangumą renginys buvo 
Pasaulio anykštėnų bendrijos 
rengiamas „Anykščių kvarteto“ 
koncertas ir meninė šviesos ins-
taliacija, kainavusi 3000 eurų, 

tačiau tai Pasaulio anykštėnų 
bendrijos laimėto projekto da-
lis, kuri finansuojama pagal Sa-
vivaldybės kultūros projektų ir 
kūrybinių iniciatyvų įgyvendi-
nimo priemonę, be to, jis buvo 
iš dalies finansuojamas pačios 
Pasaulio anykštėnų bendrijos 
nuosavomis lėšomis“, – sakė K. 
Jakubauskaitė-Veršelienė.

Pasak rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komuni-
kacijos skyriaus vedėjos, pa-
pildomai finansiškai nekainavo 
Anykščių Kultūros centro te-
atralizuotas koncertas „Obuo-
linių pasaka“ (rež. Jolanta 
Pupkienė), A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žukausko me-
morialinio muziejaus rengiama 

vienos dienos paroda „Paskuti-
nieji A. Baranausko gyvenimo 
kūriniai-autografai iš Vilniaus 
universiteto bibliotekos fondų“, 
Anykščių menų centro rengia-
mos žibintų gamybos edukaci-
nės dirbtuvės „Įžiebkime Lai-
mės žiburį“, Anykščių L. ir S. 
Didžiulių viešosios bibliotekos 
melomanų susitikimas „Atnešk 
ir tu vinilinę plokštelę“.

Obuolinių ir Turizmo nak-
ties renginių sąmata šiais me-
tais siekia 17 000 Eur. „Vos  
ne pusę – net  7000 Eur – šios 
sumos sudaro kultūros įstaigų, 
nevyriausybinių organizacijų 
pritrauktos išorinio finansavi-
mo lėšos bei rėmėjų lėšos. Apie 
5000 eurų yra ne savivaldybės, 
ne biudžetinio ir ne projektinio 
ar specialaus finansavimo, o iš 
šalies pritraukti pinigai – pa-
vyzdžiui, buvo galima daryti 
veiklas iš URBACT projekto 
biudžeto, iš jo finansuota „Ža-
lioji vakarienė“, diskusija apie 
vaikščiojimą. Savivaldybės 
biudžeto dalis, skirta Obuolinių 
ir Turizmo nakties renginių or-

ganizavimui 2022 metais, yra 
mažesnė ir sudaro 4000 Eur, o 
2021 metais sudarė 5000 Eur. 
Kokia bendra pernykštės šven-
tės sąmata, pasakyti sunku, nes 
keitėsi darbuotojai ir tokios 
koncentruotos informacijos 
nėra“, – sakė K. Jakubauskaitė-
Veršelienė.

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Nebeperka medienos
Rusijai pradėjus karą Ukrainoje ir greitai po to užsida-

rius kariaujančių šalių rinkoms, medienos perdirbėjai nuo-
gąstavo, jog nebebus iš kur nusipirkti žaliavinės medienos. 
Tačiau atsitiko atvirkščiai: sandėliai pilni apdirbtos dvigu-
bo pjovimo medienos,  o niekam jos nebereikia.

Luko Pakelčio valdomos 
UAB„ESSPO“ viena veiklos 
krypčių - medienos apdirbimas 
ir pardavimas į Vakarus. Pasak 
verslininko, rudenį užsidarė 
praktiškai visos Vakarų rinkos, 
niekam dvigubo pjovimo me-

dienos nebereikia. „Per covidą 
daugelis puolė kažką statyti. 
Dabar turtingieji keliauja, o bie-
dnesni jau taupo. Visų medie-
nos apdirbėjų sandėliai pilni“, 
- „Anykštai“ sakė L.Pakeltis.

Žaliavinė mediena pirkta 

gerokai aukštesnėmis kaino-
mis nei dabartinės kainos, nes, 
pasak L.Pakelčio, užsidarant 
Rusijos rinkai buvo bijota, kad 
medienos kainos kils iki „kos-
moso“, todėl visi jos apdirbėjai 
puolė pirkti kiek įmanoma di-
desnius kiekius.    

Sūnaus Vaido Puodžiuko 
įmonėje UAB „LT Fire Wood“ 
konsultantu dirbantis Valen-
tinas Puodžiukas „Anykštai“ 
sakė, kad jų įmonėje situa-

cija analogiška, kaip ir pas 
L.Pakeltį. „Du dalykai sutapo 
- recesijos pradžia ir statybų 
sezono pabaiga“, -  „Anykštai“ 
sakė V.Puodžiukas. Jis dėstė, 
kad  UAB „LT Fire Wood“ ban-
do smulkinti gamybą, vietinei 
rinkai tiekia dailylentes, kitus 
medienos produktus. 

Pasak L.Pakelčio, atėjus 
energetinei krizei, išlošė me-
džio skiedrų, malkų ar granulių 
pardavėjai. Kuro kainos auga.     

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ruošiamasi sutvarkyti Buteikių piliakalnį
Anykščių rajono savivaldybė paskelbė Kurklių seniūni-

joje esančio Buteikio piliakalnio tvarkybos darbų  viešąjį 
pirkimą.

250 kv. m piliakalnio plote 
numatoma atlikti archeologi-
nius žvalgymus.Rangovui duo-
ta užduotis  panaikinti piliakal-
nio paviršinės erozijos židinius, 
atlikti želdinių šalinimo darbus.
Numatoma ant piliakalnio su-
tvarkyti pėsčiųjų takus, įrengti 

medinius laiptus. 
Ant piliakalnio bus įrengti 

paminkliniai riboženkliai, šalia 
– suolai ir informacinis sten-
das.

2020 metais buvo parengtas 
Buteikių piliakalnio su gyven-
viete tvarkybos ir pritaikymo  

darbų projektas (projekto va-
dovas – architektas Aurimas 
Vengrys).

Kultūros paveldo departa-
mentui pristatydamas projek-
tinius sprendinius, architek-
tas A.Vengrys pabrėžė, kad 
piliakalnio griovių ir pylimų 
sistema labai išraiškinga kraš-
tovaizdžio požiūriu, tačiau 
Pirmojo pasaulinio karo metu 
piliakalnio aikštelė apnaikinta, 

kai ji buvo kasinėjama.
Buteikių piliakalnis datuoja-

mas pirmuoju tūkstantmečiu. 
1942 metais  Buteikių piliakal-
nį žvalgė P. Tarasenka, 1969 
žvalgomuosius archeologinius 
tyrimus atliko Istorijos institu-
tas. Piliakalnio aikštelėje ir pie-
tinėje papėdėje rasta kultūrinio 
sluoksnio liekanų, rytinėje – 
lipdytos lygiojo, brūkšniuotojo 
ir grublėtojo paviršiaus kerami-
kos, geležies šlako.

-ANYKŠTA

Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komuni-
kacijos skyriaus vedėja Kristi-
na Jakubauskaitė-Veršelienė 
džiaugiasi, kad šventėms pa-
vyksta pritraukti lėšų iš šalies.
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tautos balsas

Anykščiai be baseino sunkiai įsivaizduojami
Rugsėjo pabaigoje vykusiame Anykščių rajono tarybos 

posėdyje didžioji dalis kalbų sukosi apie baseiną „Bange-
nis“, kurį administruojanti viešoji įstaiga „Sveikatos oazė“ 
išgyvena finansinę krizę.

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, ar reikia ieškoti kelių, 
kaip Anykščių rajono savivaldybės biudžeto pinigais gelbėti 
baseiną „Bangenis“.

Sudėtinga ne tik 
Anykščiuose

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, socialdemokratas:

Nesu visai įsigilinęs į tuos da-
lykus, bet, kiek turiu informaci-
jos, lyg ir yra priimtas sprendi-
mas, kad reikia gelbėti baseiną 
bendrom jėgom, pasinaudojant  
programomis ir kitomis prie-
monėmis. Lietuvoje, kiek ži-
nau, daug baseinų užsidarė, bet 
jei Anykščių rajono tarybos yra 
priimtas toks sprendimas, rei-
kia ieškoti variantų. 

Uždaryti baseino nereikia, 
nes uždarius pasekmės bus, o 
ateity bus sunkiau, nes neeks-
ploatuojamame objekte viskas 

amortizuojasi greičiau. Be to, 
žmonių atleidimas iš darbo yra 
labai skaudus, o vėliau gali būti 
sunku sukomplektuoti specia-
listus.

Dabar sudėtinga ne tik 
Anykščiuose. Sudėtinga visoje 
Lietuvoje.

Baseinas teikia 
naudą vietiniams 
gyventojams

Deividas DILYS, verslinin-
kas:

Nelabai galiu komentuoti, nes 
nežinau visos situacijos. Rei-
kia žiūrėti į viešosios įstaigos 
„Sveikatos oazė“ perspektyvas 
dviem, trims, penkiems mėne-

siams. Eiti paprasčiausiu keliu 
ir baseiną uždaryti – nemanau, 
kad tai būtų geriausias sprendi-
mas. Padidėtų bedarbystė, ne-
tektume objekto, kuris į rajoną 
pritraukia lankytojų ir pan..

Sakyti, kad baseiną „Bange-
nis“ parduoti? Nemanau, kad 
tokie dalykai parsiduotų per dvi 
savaites ar du mėnesius.

O finansuoti baseiną iš savi-
valdybės tik dėl finansavimo, 
kad jis išgyventų du – tris mė-
nesius?

Negaliu atsakyti, ką reikėtų 
padaryti, neturėdamas duome-
nų analizės ir skaičių.

Baseinas ne tik pritraukia 
turistus, jis teikia naudą ir vie-
tiniams gyventojams. Čia mo-
komi vaikai plaukti, gyvento-
jai gali lankytis pirtyse ir pan.. 
Baseinas turi didelę įtaką vieti-
niam gyvenimui.

Baseinas yra viešoji įstaiga, 
o jos tikslas – ne gauti pelno, 
o tenkinti viešuosius interesus. 
Jei savivaldybė mato naudą, 
kad baseinas tenkina viešąjį in-
teresą, reikia dėti pastangas jį 
išlaikyti.

Reikia kelti 
paslaugų kainas

Valdas ŽALA, verslinin-
kas:

Lankausi baseine kiekvieną 
sekmadienį. Baseinas Anykš-

Kad baseiną „Bangenis“ rei-
kia gelbėti – tai faktas. Anykš-
čių rajono tarybos sprendimu 
Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centrui buvo padidinta 
plaukimo takelių nuomos kai-
na. Jeigu mokesčių mokėtojų 
pinigai tam skiriami, norėtųsi, 
kad ir pats baseinas taptų atvi-
resnis. Mūsų idėja – padidinus 
finansavimą baseinui, rajono 
moksleiviams kartą per mėnesį 
suteikti galimybę baseine apsi-
lankyti nemokamai.

Mūsų siūlymas nėra susijęs 
su artėjančiais savivaldos rinki-
mais. Taip jau sutapo, kad tokiu 
laikotarpiu baseinas atsidūrė 
ant bankroto ribos.

Lietuvoje baseinai yra biu-
džetinės įstaigos, todėl svars-
tytina, kad „Bangenis“ taptų 
biudžetine įstaiga – tai atrištų 
rankas jam skirti finansavimą 
iš savivaldybės biudžeto, o to 
dabar, kai jis yra administruo-
jamas viešosios įstaigos, daryti 
negalima.

-ANYKŠTA

savaitgalio diskusija Kas galėtų įsikurti „inkiliuke“?
Jau kurį laiką Anykščiuose, A.Baranausko aikštėje, statinys, anykštėnų vadinamas „inkiliu-

ku“, stovi tuščias. Turistai klausinėja, kas čia per statinys, kodėl jis tuščias. Pasigirsta kalbų, 
kad „inkiliukas“ visai nepuošia Anykščių miesto centro. Kokia Jūsų nuomonė apie „inkiliu-
ką“? Gal šį statinį reikėtų renovuoti, o gal nugriauti? O jei palikti, kas jame galėtų įsikurti?

Senjorė:„Prie Laisvės pamin-
klo kone kasdien susirenka kaip 
į darbą visokie pijokai, bomžai, 
užkabinėja sėdinčius ant suo-
liukų piliečius, prašo išmaldos, 
girtauja, rūko, nors ten nerūki-
mo zona. Tai atiduot tą pastatėlį 
tiem varganiem pijokėliams ir 
tegul ten būriuojasi. vis mažiau 
bis gėdos Anykščiams dėl tokių 
valkataujančių, išmaldos pra-
šančių svieto perėjūnų.“

Jis toks:„2 metus ant plytga-
lių miesto aikštėje stovėję kios-
keliai, vaiduokliais iškabinėtas 
Dainuvos slėnis – tai beskonio 
ir menko sprendimų priėmėjų 
supratimo pasekmė. Na o taip 
vadinamas „inkiliuku“ statinys 
mažai kam kliūna. Jam paskir-
tį galima rasti – pav.: čia virti 

anykštėnams nemokamą kavą 
arba, palikus vieną langą, įrengti 
savivaldybės „vieną langelį“…“

Rolke:„Galėtų būti spaudos 
kioskas.“

00:„Pastatas neturininis nei vi-
zualines nei architektūrines vertes, 
kvadratai per maži veiklai. Manau 
jo neturėtų ten būti, pašalinus sta-
tini atstatyti gatvę eismui.:

Aš:„Prieš rašydami išsiaiškin-
kite, kam šis pastatas priklauso. 
Jei niekas nepasikeitė minimas 
inkiliukas priklauso ne savival-
dybei, o privačiam asmeniui, 
todėl ne vien ji spręstų jos liki-
mą. Gal patiktų ir miesto archi-
tektam priimtų pirminį statinio 
neuzbaigtą projektą. Pirmutinis 
savininkas norėjo mažą inkiliu-
ką apgaubti permatomu gaubtu, 

o po gaubtu žiemą, vasarą turejo 
veikti kavinukė.“

Bitininkas:„Jei miesto parke 
kažkas sumanė daržus sodinti, 
tai šitame keistame namelyje 
galima laikyti bites. O medų 
paskui išdalinti skurdžiams, ku-
rių ir Anykščiuos, ir visoj Lietu-
voj vis daugėja. Tą keistą name-
lį galima pavadinti aviliu, o prie 
jo būtinai lentelę pritvirtinti su 
projektuotojo pavarde.“

Cekava Zosė:„ Vis tik statant 
miesto centre panašius stati-
nius reiktų gerai apgalvoti, ku-
riam tikslui jie bus naudojami 
ir iš viso, ar jie reikalingi. Juk 
tai kainuoja nemažus pinigus 
iš biudžeto. Dabar išeina taip- 
kam šauna kokia mintis galvon, 
tą ir padaro. Paskui sprendžia-

ma ką su tokiais bereikalingais 
dalykais daryti? Gal reikėtų 
paviešinti, kas šito negražiai at-
rodančio šašo sumanytojas, ar-
chitektas, kuriam biesui jis buvo 
pastatytas?“

Juozas:„Teisigumo dėlei siū-
lyčiau paskelbti konkursą su sa-
vivaldybe dėl įveiklinimo kon-
cepcijos sukūrimo. Įvardinkite 
leistinas veiklų gaires, autoriaus 
atlygį už geriausios idėjos pa-
siūlymą. Taip apsaugosite mūsų 
gerbiamo mero ir Anykščių re-
putaciją nuo neveiklumo tipažą 
pasižiminčios vietos valdžios ti-
tulus renkančių savivaldybių.“

Jis kitoks:„Mano nuomone 
šis statinys gali būti įtrauktas į 
miesto centro nekilnojamo kul-
tūros paveldo objektų sąrašą. 
Spaudos atstovai ir redakcijai, 
turėdama visas galimybes gauti 

informacijai iš atsakingų insti-
tucijų apie architektūrinius stati-
nius savivaldybės rajono centre, 
galėtų pateikti išsamesnę infor-
macija publikacijoje. Skaityto-
jams siūlyti verslo planus dėl 
savivaldybės valdomo objekto, 
negaunant už tokį darbą nei 10 
skatikų kažkaip žema būtų, at-
sižvelgiant į tai, kad savivaldy-
bės įstaiga, atsakinga už verslo 
ir turizmo informaciją gauna 
dešimtis tūkstančių iš mokesčių 
mokėtojų biudžeto sąskaitos vie 
už tai, kad savivaldybės valdini-
nakai ir valdžios politikai suži-
notų tai kas yra žinoma kituose 
valstybės institucijų valdomuo-
se duomenų rinkiniuose.“

Branys iš Burbiškia:„Tikrai 
tualetui būtų tinkamiausia vieta.“

(Kalba netaisyta – red. past.)

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

čiuose yra traukos centras. 
Pastebime, kad baseine lanko-
si net daugiau žmonių iš kitų 
miestų nei iš pačių Anykščių.

Anykščių baseine labai ne-
didelės paslaugų kainos, bet, 
palyginti su Vilnium ar Druski-
ninkais, pas mus paslaugų kai-
nos dvigubai mažesnės. Srautas 
baseine „Bangenis“ yra didelis 
ir vienintelis kelias jį gelbstint – 
reikia didinti paslaugų kainas.

Visiems dabar sunku dėl 
brangstančių energetinių resur-
sų, bet tą laikotarpį mes turime 
išgyventi.

Manau, kad daug tais daly-
kais ir spekuliuojama.

Uždaryti baseiną būtų ne-
sąmonė. Savivaldybė turi jį 
dotuoti. Ir kito kelio nėra – tik 
kelti paslaugų kainas.

Baseinas turi 
tapti atviresnis

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas:

Duokit nemokamos elektros!
Nesišaipau, kad Anykščių rajo-

no valdžia nusprendė, jog anykš-
tėnai vietiniais autobusais galės 
važinėti nemokamai. Visuomet 
yra geriau, kai ką nors duoda nei 

kai ką nors atima. Tik bėda, kad 
bėgant metams autobusų maršru-
tai ir reisai vis retėjo ir gyvento-
jai paprasčiausiai atprato važinėti 
autobusais. Bijau, kad padarius 

autobusus nemokamus, tų reisų 
nepadaugės.

Siūlyčiau rajono valdžiai paieš-
koti būdų, kaip gyventojams padė-
ti kitose konkrečiose sferose. Man 

asmeniškai baisiausias būsimas 
elektros brangimas. Jeigu valdžia 
surastų būdą, kaip bent kelias 
valandas per parą (pavyzdžiui, 
nuo pirmos valandos nakties iki 
ketvirtos ryto) tiekti nemokamą 
elektrą, būtinai už ją balsuočiau. 
Per tas nemokamas valandas išsi-

skalbčiau, pasišildyčiau vandens 
elektriniame boileryje, prigerčiau 
arbatos. Niekam juk naktį elek-
tros nereikia, tai kodėl man ir 
panašiems į mane neatidavus tos 
elektros nemokamai.

Jadvyga iš  Troškūnų seniūnijos
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Svėdasuose atidengtas ženklas Radviloms
Raimondas GUOBIS

Rugsėjo 29 dienos vidurdienį Svėdasuose prasidėjo bai-
giamasis Kėdainių krašto muziejaus organizuojamo tradi-
cinio šių metų festivalio „Radviliada“ renginys. 

Miestelio centre atidengtas kunigaikščių Radvilų epochą 
primenantis ženklas, vyko mokslinė diskusija apie kuni-
gaikščių Radvilų giminę ir jų gyvenimą Svėdasuose.

Tvirtą, iš storo metalo lakšto 
suformuotą, didikų herbo ere-
lį primenantį, kiaurapjovėmis 
raidėmis ir ženklais išmargintą 
dailininko Povilo Šorio sukurtą 
ir meistro Justo Sriubo paga-
mintą žymenį kunigaikščiams 
Radviloms atminti Svėdasų 
miestelio centre atidengė Kė-
dainių muziejaus direktorius 
Rimantas Žirgulis ir Svėdasų 
seniūnas Saulius Rasalas. 

R. Žirgulis papasakojo apie 
jau aštunti metai mieste prie 
Nevėžio vykstantį festivalį 
„Radviliada“ ir jo šiemetinį 
ekskursą į kunigaikščių Radvi-
lų istorijai reikšmingą Svėdasų 
miestelį. 

Kultūros namuose kelis šo-
kius pašoko  Anykščių istorinių 
šokių studijos „Baltoji Pavana“ 
šokėjai. O jau tuomet, susėdę 
prie stalelio Lietuvos istorine 

ir Svėdasų vėliavomis papuoš-
toje scenoje, moderatoriaus R. 
Žirgulio įtraukti į senųjų laikų 
tėkmę, apie Radvilas, jų kultū-
rinę, ekonominę, karinę veiklą 
Svėdasų krašte įtaigiai, pakai-
tomis, vienas kitą papildydami, 
kartais ir pasiginčydami kalbė-
jo profesoriai Raimonda ir Ai-
vas Ragauskai. 

Panirę į diskusijos „Svėdasai 
– europietiško Radvilų pasaulio 
dalis“ tėkmę, pasijutome tarsi 
reto įdomumo filme, susikau-
pę nuostabias žinias gaudė ne 
tik vyresni, bet ir didelis būrys 
Svėdasų J. Tumo – Vaižganto 
gimnazijos moksleivių.

A. Ragauskas pažymėjo, kad 
Svėdasai tarsi įstrigę XIX – XX 
a. istorijos tarpsnyje, kuriame 
kaip didžiulė žvaigždė spindi 
kan. Juozo Tumo – Vaižganto 
asmenybė. Juk miestelyje yra 

jam pastatytas puikus pamin-
klas, jo vardu pavadinta pagrin-
dinė gatvė, gimnazija, krašto 
muziejus, tiltas. Verta, pažini-
mo, patirties labui žvilgtelėti ir 
į senesnius laikus, į kunigaikš-
čių Radvilų pasaulį.

Pasirodo, kad pirmieji Svėda-
sų krašto, kaip Radvilų valdos, 
formavimosi pradžios doku-
mentiniai paliudijimai siekia 
dar XV amžiaus vidurį, kuomet 
minimas 30 dvaro žirgų šėrikų 
sodžius prie Jaro ežero. Palen-
gva supirkdamas ir kitais keliais 
jungdamas žemes Mikalojus 
Radvila XVI amžiaus viduryje 
suformavo didžiulę, mažytę ku-
nigaikštystę primenančią Svė-
dasų dvaro valdą. Juk to meto 
didikai savo valdose gyveno 
kaip viešpačiai, turėjo iždą, raš-
tinę, turėjo teisę savo valdinius 
kalinti, nubausti net mirtimi. 

Šalia rūmų buvęs įvairių gy-
vūnų turtingas žvėrynas, ku-
riame, matyt, gyvenę ir liūtai. 
Dvaro valdose veikė balų rūdos 
kasykla, buvo lydomas metalas, 
taip pat gaminami sviediniai pa-
trankoms. 

Svėdasus valdęs Mikalojus 
Radvila Juodasis buvo ryški to 
meto LDK politinė žvaigždė,  
kartu su Albertu Goštautu jis rū-
pinosi II Statuto kūrimu, Livo-
nijos prijungimu ir reformacijos 
plėtra. Jo sėkmei pasitarnavo ir 
pusseserės, karaliaus žmonos 
Barboros Radvilaitės, pagalba. 
Įdomu, kad Radvila kaip kišen-
pinigius smulkioms išlaidoms 
nešiodavosi 20 kapų grašių. 
Milžiniška suma, juk už 5 kapas 
grašių tuo metu buvo galima nu-
pirkti 10 karvių. O labai sėkmin-
gai metus darbavęsis valstietis 
tepelnydavo 3 – 4 kapas grašių. 

Vėliau Svėdasus valdė Mika-
lojus Kristupas Radvila Našlai-
tėlis, didžiai išsilavinęs, daug 
kalbų mokantis vyras, visoje 
Europoje išgarsėjęs knyga „Ke-
lionė į Jeruzalę“. 

Du dešimtmečius Svėdasus 

Ženklo kunigaikščiams Radviloms Svėdasuose atidengimo aki-
mirka. 

Ženklą Radvilams atidengus. 

valdė ir pirmasis lietuvis kardi-
nolas Jurgis Radvila. 

Svėdasuose būta tikrai įspū-
dingų įvykių: 1577 m. į mūšį 
Livonijoje per miestelį žygiavo 
keliolikos tūkstančių karių Žy-
gimanto Augusto kariuomenė. 
1589 m. rugpjūčio 16 d. pro 
Svėdasus į Taliną važiavo ir čia 
nakvojo valdovas Vladislovas 
Vaza. Svėdasų dvare 1640 m. 
rugsėjį mirė ir po bene keturių 
mėnesio gedulo čia iškilmingai 
pašarvotas buvo didysis etmo-
nas Kristupas Radvilas Per-
kūnas. Dalyvaujant didžiulei 
miniai svarbių pareigūnų, ka-
riuomenės pulkų, jis nulydėtas į 
Vyžuonas ir palaidotas ten. Pa-
žymėtina, kad Vyžuonų mauzo-
liejuje buvę karstai dabar eks-
ponuojami Kėdainių reformatų 
bažnyčioje. Visoje karalystėje 
Svėdasų vardas skambėjo po 
to, kai 1647 m. didikas nupjo-
vė klebono pastatytus kryžius. 
Byla atsidūrė senate Varšuvoje, 
Radvila vos nebuvo apšauktas 
eretiku, tačiau, kaltininkui su-
sitaikius su kunigu, aistros nu-
rimo. 

Svėdasai pateko į to meto že-
mėlapius. Radvilų kartografas 
Juozapas Narunavičius – No-
romskis XVII a. viduryje su-
darė Svėdasų miestelio planą. 
R. ir A. Ragauskai pateikė dar 
daug įdomybių, kol galiausia 

Iš kairės - Kėdainių muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis, Radvilų istorijos populiarintojas, 
„Baltia druk“ leidyklos, kuri išleido daug knygų apie LDK paveldą, leidėjas Virginijus Strolia ir 
profesoriai Raimonda ir Aivas Ragauskai. 

Rudeniškas Radvilų erelis. 

Radiniai iš Radvilų dvarvietės Svėdasuose. 

atvedė į svaiginančios istorijos  
liūdnoką pabaigą – Radvilos 
bankrutavo ir neteko didžiosios 
dalies savo valdų. Jas pusvel-
čiui supirko kiti tuo metu dides-
nę galią turėję didikai, o Svė-
dasuose greitai prasidėjo grafų 
Marikonių epocha. Pabaigoje 
A. Ragauskas pažymėjo, kad 
kadaise visi šio krašto gyvento-
jai tarnavo Radviloms, o dabar 
savo istorija, savo patirtimi di-
dikai tarnauja mums.

Apžiūrėta bibliotekoje veikusi 
Radvilų dvarvietės radinių – ko-
klių, plytų fragmentų, nūnai sau-
gomų Anykščių A. Barnausko ir 
A. Vienuolio – Žukausko me-
morialinio muziejaus fonduose 
- paroda. Peržiūrėtas režisierės 
Ramunės Rakauskaitės doku-
mentinis filmas „Radviliada“. 
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Linksmybių nėra

„Susitikome pusiaukelėje. 
Mano bičiuliui Dmitrijui iš Pol-
tavos, kurioje jis gyvena, - tūks-
tantis  kilometrų, o man iki Lvivo 
irgi tūkstantis kilometrų“, - dės-
tė R.Jasiūnas. Lvivo sritis - toli 
nuo fronto ir karas ten jaučiamas 
tik netiesiogiai. „Viskas prislo-
pinta: nei statybų, nei didesnių 
judesių, bet žmonės gyvena. 
Truskovecas – kurortas, garsus 
mineralinio vandens šaltiniais. 
Tame miestelyje visad būdavo 
anšlagas,  dabar judesio mažiau, 
bet restoranėliai dirba, veiksmas 
vyksta. Nepasakytum, kad tvyro 
liūdesys. Bet džiugesio irgi nėra. 
Restoranuose muzika negroja, 
ir užsidaro jie anksčiau. Nebėra 
linksmybių. Pusė Ukrainos ne-
renka jokių biudžetų, komuna-
linės tarnybos dirba minimaliu 
režimu. Charkive žmonės aps-
kritai gyvena pagal karo taisy-
kles - kiekvienas už save, o kur 
karas nepalietė... Jų kainų lygis 
dabar rojus mums. Prieš karą 
euras kainavo 25 grivnas, dabar 
40. Beveik du kartus viskas atpi-
go.  Restorane antras patiekalas 
kainuoja 2-3 eurus. 5 eurai už 
kepsnį - tai jau labai daug. Žmo-
nių kavinėse yra. Bet mes juk tik 
Lvive buvome, kuris toliausiai 
nuo problemų. Prie sienos kro-
vininio transporto eilės. Lietuvių 
cisternos, grūdovežiai važiuoja. 
Ukrainos vietinėje rinkoje kuku-
rūzai ar grūdai kainuoja 4 kartus 
pigiau nei pas mus. Bet tai pigi 
prekė, o su automobiliniu trans-
portu savaitę stovi, kol įvažiuoji, 
savaitė - kol išvažiuoji. Logistika 
velniškai išbrangusi, bet kas nori, 
gali rasti ir naujų verslo nišų“, - 
„Anykštai“ kalbėjo R.Jasiūnas.

Anykštėnui perrašė verslą

R.Jasiūnas daugelį metų ver-
tėsi didmenine žemės ūkio pro-
duktų prekyba, jo įmonės darė 
daugiamilijonines apyvartas, 
produkciją pirko ir pardavė trau-

kinių sąstatais ir tanklaiviais. 
„Jarimpekso“ laikais ukrainie-
čiai ūkininkai internete susirado 
šią Anykščių įmonę ir pradėjo su 
ja dirbti.  „Jauni vyrukai, gal 15 
ar daugiau metų už mane jaunes-
ni. Niekas tada Ukraina netikėjo, 
o aš patikėjau. Gal todėl man 
versle ir sekėsi, kad nebijoda-
vau, sumokėdavau, atsivežda-
vau, perparduodavau. Mūsiškiai 
bijodavo pervesti pinigus ukrai-
niečiams, o ukrainiečiai, kol ne-
gaudavo pinigų, bijodavo siųsti 
produkciją. Pagal savo sugedi-
mo laipsnį vienodi buvome, visi 
bijojome būti apgauti. O mes 
su jais gerai susidirbome. Iš jų 
sąlyginai didelį kiekį kukurūzų 
nupirkau ir, kaip bebūtų keista, 
pinigų sumokėjau tiek, kiek ir 
buvome sutarę. Paskui jie man 
daug paslaugų padarė ir aš jiems 
dariau paslaugas, - taip tapome 
tarytum broliai. Jie man daug pa-
dėjo, ypač per bankrotus, ieškojo 
variantų, kaip padėti, kurį laiką 
tik dėl jų dar ir laikiausi. Jau bi-
čiuliavomės, kai mano mašina 
po Rubikių ežero ledu atsidūrė. 
Aš turėjau bilietą į  Ukrainą, o 
mašina - po ledu. Reikia rink-
tis, ar mašiną traukti, ar išskristi 
į Ukrainą. Pasirinkau Ukrainą, 
sakau, - tą mašiną anksčiau ar 
vėliau iškrapštysim. Jiems nu-
skridęs rodžiau nuotraukas, jie 
stebėjosi, kad atskridau, palikęs 
mašiną ežere. Reiškia, mes esa-
me svarbūs, palikai mašiną. Tuo 
metu ta mano „Audi“ buvo neei-
linė ir pagal kainą, ir pagal mo-
delį. Jie nemaži ūkininkai, dirba 
apie 10 tūkst. ha, turi produkcijos 
apdirbimo įmones. Ir Ukrainoje 
toks kąsnis yra geras.  Kai Vikto-
ras Janukovičius atėjo į valdžią, 
vieną dieną pas juos atvažiavo 
kostiumuoti vyrai, sako, - turit 
perrašyti verslą. Ukrainiečiai 
skambino man, sako greit turi 
atvažiuoti, tau turime notariškai 
viską perrašyti. Varyk, greitai 
reikia.  Įsivaizduokit man visą tą 
ūkį patikėjo „ant garbės žodžio.“  
Kai perrašė,  valdžia jau bijojo 
lįsti prie jų: užsienietis savinin-
kas, pabijojo skandalo. Kartą 

jiems labai staigiai reikėjo pini-
gų. Bet šitas pasakojimas jau bus 
mano puikybė... Vienas mano 
draugas vaikšto pėsčias po Euro-
pą, Ispaniją perėjo, Italiją. Klau-
siu  - kodėl niekas apie jį nieko 
nežino. Jis sako - jeigu girčiausi, 
tai jau būtų puikybė. Iš savo pui-
kybės papasakosiu - taigi, mano 
bičiuliams ukrainiečiams kartą 
reikėjo dviejų milijonų dolerių. 
Skubiai. Gal tik mėnesį buvo-
me pažįstami. Sakau, pas mane 
tiek nėra apyvartoje, bet aš turiu 
draugų, kurie gali. Mano įmonei 
draugai paskolino, aš jam išsiun-
čiau pinigus į Ukrainą. Jis paskui 
sakė, kad gavęs pinigus pagalvo-
jo, kad Rimas labai geras, bet ir 
šiek tiek durnas. Paskui ir pats 
pagalvojau, kad gal ir per daug 
buvo rizikos.  Nuskrendu pas jį 
lėktuvu. Sako, galvojau, kad tu-
rėtum atskristi bent pasižiūrėti. 
Grąžino jis tuos pinigus laiku.  
Man patikdavo pasitikrinti dide-
liais pinigais. Bet ne kartą pini-
gus ir praradau. Su  Kazachstanu 
dirbau. Pervedžiau pinigus. Par-
tneris juos gavo ir turėjo atsiųsti 
prekes. Skambinu, sakau, kodėl 
man prekių neatsiunti? Tai kad, 
sako, negaliu, nebeturiu pini-
gų. Sakau, taigi aš tau pinigus 
nusiunčiau. Gavai? Gavau. Bet 
pinigai, kuriuos gavau, dabar 
mano. Man butą reikėjo nusi-
pirkti, paskolą atiduoti. Nebetu-
riu pinigų. Kaip, sakau, suprasti? 
Jis man sako: tu man pinigus 
išsiuntei? Išsiunčiau. Jie dabar 
mano? Tavo. Tai ko tu dabar iš 
manęs nori? Gal kokių 40 ar 50 
tūkst. dolerių „nunešė“.  Nema-
žai esu taip pinigų praradęs, bet 
rizikuodamas esu daugiau išlo-
šęs nei praradęs. Dabar mano 
ukrainiečiai sako, jog, jeigu ne-
bus kam pastatyti paminklo, kai 
numirsi, mes tikrai pastatysim. 
Pinigai - ne laimė ir ne džiaugs-
mas. Džiaugsmas ir didžiausias 
turtas yra santykiai“, - kalbėjo 
R.Jasiūnas.      

Ruošėsi ūkio gynybai

„Jie iš pat pradžių, kai tik pra-
sidėjo karas, sakė:  mes visi eisi-
me į karą. Kiekvienam rusui ger-
klę perkąstų, tik duok jiems rusą. 
Daug jų draugų ir bendradarbių 
žuvę.  Pirmomis karo dienomis 
jie susirūpino savo ūkio gynyba. 
Sukūrė struktūrą, pasidalij o atsa-
komybėmis. Prisigamino pilnus 
sandėlius Molotovo kokteilių, 
manęs paprašė naktinio matymo 
prietaisų. Kiek yra, sako, visus 
supirk. Kiek buvo pas Žalą ( 
Valdas Žala - UAB „Zala Arms“ 
savininkas - aut.past.), visus 
nupirkau. Paskui dar Lenkijoje  
pirkau ir išsiuntėm. Dar norėjo 
antidronų, prietaisų, kurie dro-
nus numuša. Bet čia jau negalė-
jau padėti, tokių prietaisų laisvai 

prekyboje nebūna. Jie ginklų irgi 
turi, visiems darbuotojams išda-
lijo. Jie galvojo, kaip ginti savo 
ūkį. Ir prieš tankus būtų kariavę. 
Man atsiuntė filmuką, kaip jie 
išbando molotovo kokteilius. 
Meta į sieną, ugnis, tada riks-
mas „o bl... ten gi elektros laidai 
buvo... dega visi laidai“, -  kaip 
bičiuliai ukrainiečiai sutiko žinią 
apie prasidėjusį karą, pasakojo 
R.Jasiūnas. 

„Jie tikri ukrainiečiai, kalba 
tik ukrainietiškai. Dabar, sako, 
net Poltavoje visi išmoko ukrai-
nietiškai kalbėti.  Jų žemės pava-
sarį praktiškai ant fronto linijos 
buvo. Galvojo - sėti ar nesėti. Ir 
rizikavo, sėjo. Rusai iki Poltavos 
taip ir nenuėjo, atsitraukė. Nuo 
Charkivo iki Poltavos 110 km., 
o rusai buvo jau už Charkivo at-
ėję. Apsėti 10 tūkst. ha yra labai 
dideli pinigai. Ir kuras, ir sėklos, 
ir trąšos. Jie sėkmingai apsisėjo, 
sėkmingai nukūlė. Sukelia logis-
tika dabar problemų, bet reali-
zuoja produkciją.

Kai prasidėjo karas, sakau, tu-
riu aš kur gyventi, - atvažiuokite. 
Siųsk, sakau, visus saviškius pas 
mane. Pradžioje atsisakė, o pas-
kui paskambino - pas tave dar 
neužimta? Sako, jeigu neužimta, 
maniškiai jau kelyje, atvažiuos. 
Praėjo gal dvi dienos, naktį pri-
važiavo moteriškės - žmonos su 
vaikais ir motina. Vyrai liko na-
mie. Atvažiavo ir gyveno. Buvo 
išvažiavę, paskui vėl grįžo, da-
bar išvažiavo jau galutinai. Buvo 
malonu padėti. Visiems karas 
buvo šokas, nenorėjo, kad vaikai 
agresiją matytų. Nereikėjo man 
ypatingai jomis rūpintis, atva-
žiavo su savo mašinomis. Tiesa, 
viena Burbiškyje po kelių dienų 
pakliuvo į avariją, prie kapelių 
išlindo iš šalutinio kelio ir savo 
mašiną sudaužė. Buvo rūpestė-
lių. BMW prašė 28 tūkst. eurų 
už remontą, bet pasisekė, sura-
dome gerą meistrą Panevėžyje, 
tai už keturis kartus mažesnę 
sumą padarė idealiai. Į Ukrainą 
ji išvažiavo savo mašina, tik dar 
gražesne nei atvažiavo. Moterys 
šeimininkiškos, pačios jos ten 
tvarkėsi. Šventes kartu šventė-
me“, - kalbėjo anykštėnas. 

Ieško naujų verslo nišų
 
Pasak R.Jasiūno, jo bičiuliai ir 

buvę verslo partneriai ukrainie-
čiai yra modernūs ūkininkai, ku-
rie idėjų semiasi ir iš Lietuvos, ir 
iš viso pasaulio 

„Kai, būdavo, nuvažiuoju - ve-
džioja po savo įmones, su pasi-
didžiavimu pristato: čia mano 
draugas. Per mane pas juos va-
žiavo lietuviai architektai jiems 
namų ir ofisų atnaujinti.  Kiek 
jie uždirba, tiek investuoja, ne-
sišvaisto tais milijonais ir nesi-
puikuoja. Daug važinėja po Eu-

ropą, po Ameriką. Daug mato, 
naujoves pas save įgyvendina. 
Ką užaugina tuose 10 tūkst. ha, 
beveik viską patys ir perdirba. 
Jie supranta, kad žaliavą papras-
čiausia, bet drauge ir pigiausia 
parduoti. Pasistatė kukurūzų 
sterilizavimo įrangą, visą cechą. 
Įrangos gamintoja – Šveicarija, 
o tokių cechų Europoje gal tik 
keli. Ukrainoje tikrai kito tokio 
nėra.Turi ilgalaikius kontrak-
tus su amerikiečiais. Kalendras, 
garstyčias, kitus nišinius pro-
duktus augina. Mažos morkytės 
Amerikoje labai populiarios. 
Pradėjo auginti. Nusipirko ame-
rikietiškus kombainus, olandiš-
kas technologines įmones, su-
sirado lietuvius projektuotojus. 
Keliuose tūkstančiuose hektarų 
įrengta laistymo sistema. Lietu-
voje tokių dalykų niekas neturi“,  
-  pasakojo R.Jasiūnas. 

Rusai pralaimi ir dėl 
kvailumo

R.Jasiūnas sako, kad ir pasi-
baigus karui Ukraina dar ilgai 
laižysis ne tik ekonomines, bet 
ir moralines žaizdas. „Nežinia, 
kaip ir kada šalis išsigydys nuo 
žiaurumo, brutalumo, vulga-
rumo. Viskas susipynę į baisų 
emocinį mišinį. Pilna trinties, 
tarpusavio įtampų, - sakė anykš-
tėnas.  

Charkivas - antras pagal dydį 
Ukrainos miestas, jame  gyveno 
gal 2,5 mln. gyventojų. Dabar 
miestas tuščias, nėra žmonių, 
liko gal tiek, kiek Panevėžyje. 
Daugelis iš Charkivo persikraus-
tė į Poltavą. Charkivas buvo 
visiškai rusiškas miestas. Ten 
rusams reikėjo taikiai įeiti, gra-
žiai paprašyti - mes norime  būti 
kartu su jumis ir dauguma būtų 
rusus džiaugsmingai priėmę. 
Bet rusams  „nedašuto“, pradėjo 
miestą daužyti, o visus Charkivo 
rusus jie staigiai pavertė ukrai-
niečiais. Beveik visi dabar šne-
ka ukrainietiškai.  Ir jie niekada 
to nebeatleis. Karas  kiekvienai 
šeimai atnešė tragedijas: žmo-
nės prarado artimuosius, prara-
do verslus, tapo luošiais.  Pro-
tingai elgdamiesi rusai galėjo 
dalį Ukrainos teritorijos paimti. 
O dabar  ne tik šita karta, bet ir 
kitos kartos su rusais nesiderės. 
Neliko šansų jokiems kompro-
misams./.../. Ukrainiečiai save 
laiko europiečiais ir laisvais 
žmonėmis. Mano bičiuliai neti-
ki, jog, jeigu jų įmonės vyrams 
būtų liepta eiti kariauti, nors vie-
nas atsisakytų.  Visi tą pačią die-
ną apsivilktų uniformas.  Bet ten 
yra rezervistų gradacijos. Mano 
bičiuliams eilė  kariauti ateitų, 
jeigu prieš tai milijonas arčiau 
eilėje esančių būtų nukauta. 
Ukrainiečiai didžiuojasi karei-
viais, kariai - geromis ekipuotė-
mis, jie profesionalai. Nėra tokių 
kaip rusai, pijokėlių. Ukrainos 
vyrai žino, už ką kariauja“, - aiš-
kino R.Jasiūnas.

Rusai rusus pavertė ukrainiečiais

Ukrainietės su vaikais kelis mėnesius gyvenos Rimo Jasiūno so-
dyboje prie Rubikių ežero.
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Kaip ir kodėl pandemija tapo „infodemija“?

Pasaulį sukrėtusi COVID-19 pandemija neilgai trukus buvo 
įvardinta kaip informacinė epidemija, trumpiau tariant, info-
demija. Tai sukėlė dar didesnį chaosą, nes žmonėms tapo sun-
ku atsirinkti teisingą ir patikimą informaciją.  

Nors nuo pandemijos pradžios praėjo beveik treji metai, pa-
dariniai psichinei ir emocinei sveikatai juntami iki šiol, o de-
zinformacija ir melagienos neatsitraukė. 

Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro direktoriaus, gy-
dytojo psichiatro Martyno Marcinkevičiaus teigimu, šiuo lai-
kotarpiu visuomenės psichikos būseną lemia ne tik pandemija, 
informacinė epidemija, bet ir netoliese vykstantis karas. 

Jis ragina nepasiduoti informaciniam chaosui, išlikti sąmo-
ningiems ir apsaugoti save, stengiantis riboti laiką socialiniuose 
tinkluose ir kituose informaciją skleidžiančiuose kanaluose. 

Oficialios ir patvirtintos informacijos priemonės dažnai atnauji-
na turinį, o kiti kanalai ar grupės, skleidžiančios dezinformaci-
ją, remiasi tomis pačiomis sąmokslo teorijomis, mitais.  

Nuotr. iš freepik.com

Pasaulinės negandos daro 
didžiulę įtaką
Pasak M. Marcinkevičiaus, prie 

aplinkybių, kurios daro didžiau-
sią įtaką šiandieninės visuomenės 
psichikos sveikatai, būtų galima 
priskirti pasaulinę pandemiją ir 
Ukrainoje vykstantį karą. 

„Tik prasidėjus pandemijai, 
specialistai iškart diskutavo, ko-
kią reikšmę tai turės mūsų psi-
chinei ir emocinei sveikatai. Ka-
dangi pandemija užsitęsė gerokai 
ilgiau, nei visi tikėjosi, per tą lai-
kotarpį daugelis sutrikimų mu-
myse užsifiksavo ir tapo lėtiniais. 
Tai yra viena priežastis, kodėl 
mes pandemijos pasekmes vis 
dar jaučiame ir jausime“, – pažy-
mi M. Marcinkevičius. Ir pridu-
ria: „Nemaža dalis asmenų jaučia 
pokovidinio sindromo pasekmes 
– žmonės jaučiasi lyg rūke, juos 
kamuoja bendras silpnumas, 
mieguistumas, negebėjimas susi-
kaupti ir išlaikyti dėmesio. Visa 
tai veikia ir psichikos sveikatą.“ 

Nors šiuo metu ekstremalioji 
situacija šalyje dėl COVID-19 
yra oficialiai nutraukta, artėjant 
šaltajam sezonui, daugelis jaučia 
didesnį nerimą, nežino, kas lau-
kia ir ko reikėtų tikėtis. 

Be viso to, gydytojas psichia-
tras atkreipia dėmesį ir į netoliese 
vykstantį karą Ukrainoje, kuris 
turi didžiulę įtaką dabartinei vi-
suomenės psichinei ir emocinei 
gerovei. 

„Visi matome šokiruojančius 
vaizdus iš karo fronto, susiduria-
me su tuo tiesiogiai – vieni turi 
giminių ar pažįstamų Ukrainoje, 
kiti priglaudžia karo pabėgėlius 
savo namuose, treti savanoriauja“, 
– sako psichiatras, papildydamas, 
kad ypač karo pradžioje buvo jau-
čiamas didžiulis nesaugumo jaus-
mas, baimė ir grėsmė gyvybei. 

Nors dabar visuotinis nerimas 
aprimo, kilo ekonominių sunku-
mų, kurie neigiamai veikia žmo-
nių gerovę: „Mūsų psichika, dar 
iki galo neatsigavusi nuo pande-

mijos sukeltų išbandymų, gavo 
antrąją bangą – karo sukeltą ne-
stabilumą.“ 

„Rožinis“ pasaulis – 
sugriautas  
M. Marcinkevičius sako – kie-

kvienas iš mūsų galime asmeniš-
kai palyginti, kaip jautėmės 2019 
metais, kai pasaulis, bent jau Eu-
ropa, buvo saugi vieta, ekonomi-
ka augo ir mūsų gyvybei negrėsė 
pavojus, ir kaip jaučiamės dabar. 

„Anuomet keliavome po visą 
pasaulį, jautėmės saugūs ir mė-
gavomės gyvenimu. O per pas-
taruosius trejus metus visas šis 
vaizdas subyrėjo į šipulius. Su-
pratome, kad esame labai pa-
žeidžiami“, – aiškina gydytojas 
psichiatras. 

„Tikėjome, kad pasaulis yra 
pakankamai pažangus ir gebės 
susitvarkyti su visais kilusiais 
sunkumais. Tačiau pasirodė, 
kad net mažas virusas gali vis-
ką sugriauti, pražudyti artimus 
žmones ir sukelti didžiulius pa-
darinius. Taip pat ir netolimoje 
Europos šalyje kilęs karas mus 
privertė susimąstyti, kad iš tiesų 
mes nesame pajėgūs kontroliuoti 
savo gyvenimo“, – pandemijos ir 
karo poveikį psichikos sveikatai 
apibūdina M. Marcinkevičius. 

Anot jo, nuo koronaviruso pra-
džios jaučiamas lengvos depresi-
jos, nerimo, ypač nemigos sutri-
kimų padidėjimas. 

„Šiuo metu kol kas nemato-
me didelio pagerėjimo, bet jo ir 
negali būti dėl pastarųjų įvykių 
pasaulyje.“ 

Kaip pandemija tapo 
„infodemija“?
Pasaulio sveikatos organiza-

cija (PSO) buvo pirmieji, kurie 
COVID-19 protrūkį pavadino 
„infodemija“. Šis terminas reiš-
kia milžinišką tikslios ir netiks-
lios informacijos kiekį, dėl kurio 
žmonėms tampa sunku atsirinkti 
teisingą informaciją, patikimus 
šaltinius. 

„Natūralu, kad prasidėjus koro-
naviruso infekcijos plitimui nei-
giamos informacijos buvo labai 
daug – kone visi vis tikrindavo-
me, kiek yra naujų užsikrėtimų, 
mirčių, kokia grėsmė ir kokių 
naujų rekomendacijų reikia lai-
kytis, norint išsaugoti savo svei-
katą. Kada gauname tokį didžiulį 

informacijos kiekį, tai neigiamai 
veikia žmogaus psichikos svei-
katą. Tad pagrindinis patarimas – 
riboti savo buvimą socialiniuose 
tinkluose, interneto svetainėse, 
kuriose gaunate ir skaitote įvairią 
informaciją“, – sako psichiatras. 
Jis papildo: „Užtenka žinoti pa-
grindines naujienas, jas tikrinti 
kartą ar kelis per dieną, o ne kas 
pusvalandį ar dar dažniau.“ 

Primenama, kad tiksli ir nau-
jausia informacija apie CO-
VID-19 situaciją Lietuvoje yra 
skelbiama oficialioje LR Vyriau-
sybės interneto svetainėje www.
koronastop.lrv.lt. 

Ragina nepasiduoti 
informaciniam chaosui
Nors ankstesnės epidemijos 

taip pat kėlė nerimą ir „sėjo“ pa-
niką pasaulyje, baimei dėl CO-
VID-19 didelę įtaką turėjo ir vis 
dar turi itin greitas ir globalus 
informacijos perdavimas:  inter-
netas, socialiniai tinklai.

Pasak Vilniaus miesto psichi-
kos sveikatos centro vadovo, 
internetą ir socialinius tinklus 
galima pavadinti trumpai ir kon-
krečiai – informaciniu šiukšlynu. 

„Nors ten būna labai gerų bei 
naudingų dalykų, viskas jame 
yra suversta į vieną krūvą – tie-
sa ir netiesa, kliedesiai ir faktai. 
Jeigu informaciniai kanalai, to-
kie kaip spauda ar televizija, turi 
tam tikrus žmones, kurie visą 
informaciją „prakošia“, sociali-
niuose tinkluose visi gali platinti 
bet ką“, – pabrėžia M. Marcin-
kevičius, atkreipdamas dėmesį 
į dezinformacijos ir melagingos 

informacijos mastą. 
Akcentuojama tai, kad ofici-

alios ir patvirtintos informaci-
jos priemonės dažnai atnaujina 
turinį, o kiti kanalai ar grupės, 
skleidžiančios dezinformaciją, 
remiasi tomis pačiomis sąmokslo 
teorijomis, mitais.  

Be to, gydytojas psichiatras 
įspėja – moksliniais tyrimais 
įrodyta, kad po pabuvimo socia-
liniuose tinkluose žmogaus savi-
jauta ir dvasinė būsena pablogėja 
vidutiniškai 8–10 procentų. 

Tad jis ragina žmones: bū-
kite sąmoningi ir apsaugokite 
save, stengdamiesi riboti laiką 
socialiniuose tinkluose ir kituo-
se informaciją skleidžiančiuose 
kanaluose, atsakingai atsirinkite 
skaitomus šaltinius, atkreipkite 
dėmesį į informacijos patikimu-
mą, oficialumą. 

„Nuo viso to priklauso mūsų 
psichinė ir emocinė gerovė, tad 
stenkimės elgtis taip, kad savo 
psichinę sveikatą stiprintume, o 
ne žlugdytume“, – teigia jis, pri-
durdamas, kad reikėtų nepamiršti 
skaityti sau įdomių ir su pasau-
linėmis negandomis nesusijusių 
skaitinių, užsiimti malonia ir at-
palaiduojančia veikla. 

Šalyje prieinama nemokama 
pagalba
Ieškant pagalbos ar norint pa-

sikonsultuoti, primenama, kad 
kiekvienas asmuo be gydytojo 
siuntimo gali gauti nemokamas 
psichologo konsultacijas psichi-
kos sveikatos centre arba visuo-
menės sveikatos biure. Tam nėra 
reikalingas gydytojo siuntimas. 

Norintiesiems gauti pagal-
bą nuotoliniu būdu patariama 
skambinti pagrindine emocinės 
paramos linija – 1809. Itin skubi 
pagalba teikiama paskambinus 
112. 

Visą pagalbos linijų sąrašą ga-
lima rasti „Pagalba sau“ interne-
to svetainėje www.pagalbasau.lt/
pagalbos-linijos/. Joje gausu in-
formacijos apie emocinę sveikatą 
ir psichologinę pagalbą sudėtin-
giausiais gyvenimo atvejais. 

Užsak. Nr.870

M. Marcinkevičius teigia: 
„Stenkimės elgtis taip, kad 
savo psichikos sveikatą sti-
printume, o ne žlugdytume.“ 

Nuotr. iš asmeninio archyvo

sprintas

Dėkoju Anykščių ligoninės vyriausiajam gydytojui D. 
VAIGINUI, gydžiusiai gydytojai V. PAŽĖRIENEI, gydytojai 
G. VASILIAUSKIENEI, slaugytojoms ir visam personalui už 
Janės Tuskenienės gydymą ir priežiūrą.

Dukra

Biatlonas. Otepėje (Estija)  
atvirojo Lietuvos vasaros bi-
atlono čempionato sprinte ly-
deriams teko paplušėti. 10 km 
distancijoje daugkartinį Lie-
tuvos bei Baltijos čempioną 
Vytautą Strolią pranoko estas 
Rene Zahkna. Pastarasis šaudy-
kloje užvertė visus taikinius, o 
lietuvis dukart suklydo stovė-
damas (šaudymas 0+2). Nuga-
lėtojui anykštėnas pralaimėjo 
23 sekundėmis. Kitas anykštė-
nas Linas Banys užėmė 13-ąją 
vietą.  Estijoje taip pat varžėsi 

ir AKKSC atstovė Viktorija 
Kapancova, kuri savo amžiaus 
grupėje užėmė 13 vietą sprinto 
rungtyje. Patirtį kaupė Mikas 
Vildžiūnas (13 vieta sprinto 
rungtyje), Juozas Augustinavi-
čius (24 vieta sprinte), Rusnė 
Motiejūnaitė (20 vieta sprin-
te), Austėja Pupelytė (18 vieta 
sprinte), Kernius Dabravolskas 
(28 vieta sprinte).

Šaškės. Savaitgalį Kupiškyje 
vyko šaškių-šachmatų turnyras 
olimpinių žaidynių, pasaulio ir 
Europos čempiono Virginijaus 
Aleknos įsteigtai taurei laimėti. 
Jame dalyvavo 70 dalyvių. Šaš-

kių turnyrą laimėjo Valdemaras 
Veršulis. Moterų turnyre Zita 
Sriubienė užėmė 3 vietą. Šach-
matų turnyre Robertas Kemeklis 
taip pat iškovojo trečiąją vietą.

Futbolas. FK „Anykščiai“ 
pasiekė dar vieną užtikrintą per-
galę Sekmadienio futbolo lygo-
je. Anykštėnai namuose net 6:0 
sutriuškino Vilniaus „Futbo-
liuko“ klubą. Nugalėtojams du 
įvarčius pelnė D. Šiaučiūnas, 
po sykį pasižymėjo broliai Bu-
gailiškiai, A. Samoilovas ir M. 
Jakštas. Tai buvo paskutinės šio 
sezono „Anykščių“ rungtynės 
namų arenoje – likusius keturis 

mačus anykštėnai žais Vilniuje. 
Po 18 turų mūsų miesto atsto-
vai SFL lygos B divizione už-
ima antrąją vietą, keturiais taš-
kais atsilikdami nuo „Tėvynės 
Sąjungos“.

Plaukimas. Jaunieji Anykš-
čių KKSC plaukikai išmėgino 
savo jėgas Varėnoje surengtose 

varžybose. Tarp gausių „Va-
rėnos žuvelės 2022“ dalyvių 
užtikrintai pasirodė Gabrielė 
Ambraškaitė, kuri iškovojo du 
sidabro ir vieną bronzos meda-
lį. Sidabro medaliu pasipuošė ir 
Pranciškus Lotyš bei jauniau-
sias komandos narys Jokūbas 
Paulauskas.
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įvairūs

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

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

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
Spalio 6 d. (ketvirtadienį)  

PASKUTINĮ KARTĄ ŠIAIS METAIS 
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. 1382 Žaidimo data: 2022-10-02 Skaičiai: 
39 61 68 28 74 57 71 49 63 33 03 09 02 38 56 23 60 51 54 40 08 42 43 
72 27 67 59 30 10 48 31 58 34 11 73 70 53 18 21 50 (Teleloto+ pirmieji 
12 kamuoliukų, keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 47 26 62 16 64 69 05 
01 24 04 75 15 12 32 65 14 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas 
Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 10834.00€ 2 Užbraukus 
įstrižaines 27.00€ 316 Užbraukus eilutę 4.00€ 7262 Užbraukus keturis 
kampus 3.00€ 9587 Papildomi prizai Bilietas Prizas 014*356 100 Eur 
TOPO centras kuponas 022*403 Kavos aparatas MASTER COFFEE 
009*261 Kavos aparatas MASTER COFFEE 0116297 Motoroleris 
Honda PCX125 01**081 Nešiojama kolonelė JBL GO3 022*013 
Pakvietimas į TV studiją 004*809 Pakvietimas į TV studiją 013*384 
Pakvietimas į TV studiją 020*389 Telefonas Samsung Galaxy A13 
0070316 Toyota Yaris Cross 0049375 Toyota Yaris Cross 02**976 
Vaisių 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. 4134
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.

parduoda

horoskopas
AVINAS. Būkite šią savaitę itin 

dėmesingas. Gali būti bandoma 
įvelti jus į neaiškius reikalus.

JAUTIS. Jūs užsitarnavote pa-
tikimo žmogaus vardą ir, labai 
galimas daiktas, tai atsilieps jūsų 
karjerai.  

DVYNIAI. Galima emocinė kri-
zė šeimoje. Neapgalvoti žodžiai ar 
veiksmai gali turėti ilgalaikių nepa-
geidautinų padarinių. 

VĖŽYS. Smulkios nesėkmės 
gali atnešti didelę sėkmę, kad ir 

kaip paradoksaliai tai skambėtų.  
LIŪTAS. Pasirūpinkite sveika-

ta, o savaitgalį viso jūsų dėmesio 
pareikalaus šeimos reikalai. Galite 
sulaukti gerų naujienų.

MERGELĖ. Pagaliau įvyks il-
gai laukti pokyčiai tarnyboje. Ne-
skaičiuokite, o juo labiau neleiskite 
dar neuždirbtų pinigų.

SVARSTYKLĖS. Savo asmeni-
niams reikalams šią savaitę turėtu-
mėte teikti pirmenybę.  

SKORPIONAS. Akivaizdžiai 
laikysite vadeles savo rankose. 
Bent retkarčiais pagalvokite, ar ne 

per daug reikalaujate iš kitų. 
ŠAULYS. Karjeros reikalai pa-

galiau pajudės į priekį, nors iš pra-
džių ir patirsite stresą. 

OŽIARAGIS. Finansiniai rei-
kalai klostysis ne per geriausiai, bet 
viską atpirks malonus bendravimas 
su senais bičiuliais savaitgalį.

VANDENIS. INežiopsokite ir 
nesėdėkite sudėjęs rankų, imkitės 
iniciatyvos siekiant permainų.

ŽUVYS. Savo širdgėlą ir pyktį 
išlieti ant partnerio taip pat būtų ne 
pati geriausia išeitis. Pirmiausia pa-
sistenkite susitarti su savimi.

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių 
direkcija (J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 
Vilnius, įmonės kodas 188710638, tel. +370 

5 232 9600, el. paštas lakd@lakd.lt) skelbia administracinių 
patalpų Anykščiuose nuomos pirkimą skelbiamų derybų būdu. 
Pirkimo dokumentų pateikimo terminas – 2022 m. spalio 17 d. 
Su pirkimo dokumentais galima susipažinti įmonės interneto 
svetainėje https://lakd.lt/skelbimai.

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

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

Tel. (8-625) 44123.

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

Tel. (8-610) 85178.

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

Tel. (8-609) 92144.

Superkame kArves, 
bulius ir telyčiAs 

„KREKENAVOS 
AGrOFirMOs“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
tel. (8-612) 02125 .

Medžio apdirbimo įmonė 
tiESiOgiAi pERKA 

Mišką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

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

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
tel. (8-686) 86702.

kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, angų didini-
mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 
Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

Kuras

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.

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

Tel. (8-608) 44340.

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.

Nuoma

Išnuomuojamos administra-
cinės, gamybinės ir sandėlia-
vimo paskirties patalpos adre-
su: Gegužės g. 14, Anykščiai. 
Teirautis tel. (8-655) 99591 
arba el. paštu:
uab.orinata@gmail.com.

Paslaugos

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

Tel. (8-656) 24531.

dovanoja
Mėšlą.
Tel. (8-682) 91197.

Informuojame žemės sklypų (kadastrinis Nr.3410/0001:445 ir Nr.3410/0001:81), 
esančių Smėlynės k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav., paveldėtojus, kad  UAB 
„Anykščių matininkas“ matininkas V.G. (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-
377) 2022-10-11 10.00 val. vykdys žemės sklypo (projektinis Nr.857-1), esan-
čio Smėlynės k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašom kreiptis į UAB „Anykščių matininkas“ adresu J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai 
LT-29114, el. paštu: info@anmat.lt, arba telefonu Nr. (8-698) 16608.

Informuojame žemės sklypų (kadastrinis Nr.3416/0002:257 ir Nr.3416/0002:176), 
esančių Juškonių k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., savininkus, kad UAB „Anykščių 
matininkas“ matininkas V.G. (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-377) 2022-10-13 
9.00 val. vykdys žemės sklypo (kadastrinis Nr.3416/0002:203), esančio Juškonių 
k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į 
UAB „Anykščių matininkas“ adresu J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai LT-29114, el. paštu: 
info@anmat.lt, arba telefonu Nr. (8-698) 16608.
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anekdotas

oras

+7

+10

mėnulis
spalio 4-7 d.d. - priešpilnis.

Edvinas, Galė, Gilda, Donata, 
Placidas, Palemonas.

Brunonas, Budvydas, Vytenė.

Morkus, Renatas, Butrimas, 
Eivina, Justina.

Pranciškus, Eivydė, Pranas, 
Mąstautas.

šiandien

spalio 5 d. 

vardadieniai

spalio 6 d. 

spalio 7 d. 

Respublikinio festivalio sklaidai vietos 
atsirado tik renginių plane
Anykščių kultūros centras nesuinteresuotas, kad apie rajo-

ne vykstančius net ir respublikinio lygio renginius pasklistų 
kuo platesnė informacija. Taip nutiko ir su praėjusį savaitgalį 
Anykščių kultūros centro Leliūnų skyriuje 16-ąjį kartą vyku-
siu respublikiniu vokalinių ir romansinio dainavimo kolekty-
vų festivaliu – konkursu „Skrendanti muzikos paukštė“. 

Įprastai apie tokius renginius jų organizatoriai  dėmesį ban-
do patraukti pranešimais spaudai, žiniasklaidos puslapių ma-
tomiausiose pozicijose, tačiau Anykščių kultūros centras iki 
šiol vadovaujasi principu – „jeigu tau reikia, ir ieškokis“.

Kolektyvai iš septynių 
rajonų

Šiais metais festivalyje – 
konkurse „Skrendanti muzikos 
paukštė“ dalyvavo devyni ko-
lektyvai iš Anykščių, Kupiškio, 
Pasvalio, Utenos, Ignalinos, 
Panevėžio, Pasvalio rajonų, o 
į sceną lipo net pats Anykščių 
menų centro direktorius, solis-
tas Tomas Tuskenis. T.Tuskenis 
pasirodė kartu su mišriu vokali-
niu ansambliu „Leliūna“, kuria-
me dainuoja jo tėvai – Alvyra ir 
Romualdas Tuskeniai.

Festivalio – konkurso „Skren-
danti muzikos paukštė“ daly-

vius vertino komisija, kurios 
nariai buvo Anykščių kultūros 
centro direktorė Dijana Petro-
kaitė, etnografė – folkloristė 
Regina Stumburienė,  kolekty-
vų „Tabalai“ ir „Puella“ vadovė 
Rūta Aglinskienė. Komisijai 
pirmininkavo koncertmeiste-
ris, muzikos pedagogas Stasys 
Aglinskas.

Romantinio dainavimo gru-
pėje varžėsi du kolektyvai. 
Anykščių kultūros centro Bur-
biškio skyriaus romantinio dai-
navimo kolektyvui „Pivonija“ 
(vad.Robertas Raišelis) skirta 
antroji vieta, o Kupiškio kultū-
ros centro Subačiaus padalinio 

moterų vokaliniam ansambliui 
„Luknė“ (vad.Irena Jėčiuvienė) 
– trečioji vieta.

Vokalinių ansamblių katego-
rijoje pirmoji vieta ir žiūrovų 
simpatijos prizas atiteko Igna-
linos kultūros centro Didžia-
salio padalinio vokaliniam trio 
„Vėtrungė“ (Valentina Sinke-
vič), dar viena pirmoji vieta 
skirta Pasvalio kultūros centro 
Joniškėlio skyriaus moterų vo-
kaliniam ansambliui „Kvinta“ 
(vad.Jolanta Giedraitienė). An-
troji vieta skirta  Kupiškio kul-
tūros centro Noriūnų padalinio 
moterų vokaliniam ansambliui 
„Naktakė“ (vad.Irena Jėčiuvie-
nė), trečioji vieta – Panevėžio 
rajono Raguvos seniūnijos kul-
tūros centro moterų vokaliniam 
ansambliui „Baladė“ (vad.Rima 
Žudienė).

Festivalio – konkurso „Skren-
danti muzikos paukštė“ dalyviai 
buvo vaišinami „putarmasu“, 
kurį virė Anykščių kultūros 
centro Leliūnų skyriaus vadovė 
Birutė Ražanskienė pradėjusi 
dirbti nuo spalio.

Direktorė teisinosi

Pasibaigus festivaliui – kon-
kursui „Skrendanti muzikos 
paukštė“, „Anykšta“ susisiekė 
su Anykščių kultūros centro 
direktore Dijana Petrokaite. Di-
rektorės klausėme, kodėl ji taip 
„nemyli“ kaimuose rengiamų 
švenčių, o apie respublikinio 
lygio festivalį – konkursą infor-
macija buvo paminėta tik įstai-
gos „Facebook“ paskyroje įdė-
tame Anykščių kultūros centro 
skyrių renginių plane.

„Na taip jau išėjo, kad serga 
mūsų darbuotoja, kuri užsii-
ma renginių viešinimu. Čia ne 

Festivalio – konkurso „Skrendanti muzikos paukštė“ „vinimi“ tapo 
scenoje pasirodęs Anykščių menų centro vadovas Tomas Tuskenis.

Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė (viduryje) nesurado tinkamų žodžių, kodėl 
taip prastai jos vadovaujama įstaiga viešina net respublikinio lygio festivalius.

dėl „nemeilės“ ar dar dėl ko. 
Tiesiog gal vėliau afiša buvo 
padaryta tiesiog. Žmoniškieji 
dalykai susidėjo...“ - dėl prasto 
festivalio – konkurso viešinimo 
teisinosi D.Petrokaitė.

Pasidomėjus, kas atsakingas 
už Anykščių kultūros centro ren-
ginių viešinimą, D.Petrokaitė 
sakė, kad šias funkcijas atlieka 
Anykščių kultūros centre dir-
banti Monika Bužinskienė.

„Anykšta“ iš Anykšių menų 
centro, Anykščių A. Baranaus-
ko ir A. Vienuolio – Žukaus-
ko memorialinio muziejaus, 
Anykščių menų inkubatoriaus 
– menų studijos, Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centro gauna 
informaciją apie svarbesnius 
renginius, tačiau iš Anykščių 
kultūros centro redakcija nieko 
panašaus nesulaukia. Kodėl?

„Dabar jau yra taip, kaip yra“, 
- nekalbi šia tema buvo Anykš-
čių kultūros centro direktorė 
D.Petrokaitė.

Tik „Anykštos“ prispausta, 
Anykščių kultūros centro di-
rektorė D.Petrokaitė prisižadė-
jo, kad nuo šiol apie įstaigos 
renginius po Anykščių rajoną 
pasklis platesnė informacija.

Leliūnuose vykęs renginys -  
ne „feisbukinei“ publikai

„Anykšta“ taip pat kalbėjosi su 
festivalyje – konkurse „Skren-
danti muzikos paukštė“ netikė-
tai pasirodžiusiu ir renginio „vi-
nimi“ tapusiu Anykščių meno 
centro direktoriumi T.Tuskeniu. 
Pašnekovas negailėjo gražių žo-
džių renginio dalyviams.

„Šiame festivalyje – konkur-
se dalyvauja mėgėjai, bet, kiek 
teko jų pasiklausyti, matosi, kad 
jie dega tuo, ką daro. Ir dėl to 
yra smagu“, - sakė T.Tuskenis.

Anykščių menų centras yra 
viena iš tų įstaigų, kuri ypač 
daug dėmesio skiria tam, kad 
apie jos organizuojamus rengi-
nius žinia pasklistų kuo plačiau 
– informacija skelbiama spau-
dos puslapiuose, internetiniuo-
se portaluose.

„Facebook“ tikrai neužtenka, 
kad žmonės sužinotų apie ren-
ginius ir į juos ateitų. Toks ren-
ginys, koks vyko Leliūnuose, 
nėra skirtas „feisbukinei“ audi-
torijai. Žinoma, jei taikai į tam 
tikrą žmonių grupę, pavyzdžiui, 
jaunimą, „Facebook“ yra geras 
įrankis, bet gerai informacijos 
sklaidai svarbu pasinaudoti ir 
žiniasklaidos teikiamais priva-
lumais“, - kalbėjo T.Tuskenis.

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Eina kartą drakonas per miš-
ką. Linksmas švilpauja. Sutinka 
mešką:

– Tu kas?
– Meška.
Drakonas išsitraukia užrašų 

knygutę ir sako:
– Taip, užsirašom – meš-ka. 

Ateisi pas mane ryt ryte, aš tave 
suvalgysiu pusryčiams!

Meška apsiverkia, o drakonas 
sau pasišvilpaudamas nuėjo to-
liau. Sutiko lapę:

– Kas tu?
– Lapė.
– Užsirašau – la-pė. Ateisi pas 

mane ryt dieną – tave suvalgysiu 
pietums!

Lapė į ašaras, drakonas eina 
toliau. Sutinka zuikį:

– Kas tu?
– Zuikis!
– Užsirašau – zui-kis. Ryt ateik 

vakare, būsi mano vakarienė!
– O galima neateiti?
– Galima. Išbraukiam...

***
Gamtos apsaugos inspekto-

rius:
- Kodėl meškeriojate draudžia-

moje vietoje?
- Aš nemeškerioju. Aš slieką 

maudau.
- Parodykite! O dabar mokėki-

te baudą!
- Už ką?
- Už tai, kad sliekas be maudy-

mosi kostiumėlio.

***
Pagauna policininkas vagį va-

giant ir barasi:
– Aš tau parodysiu, kaip vogti, 

aš tau parodysiu...
– Gerai būtų, nes mane jau tre-

čią kartą pagauna, – sako vagis.


