
6 psl.

3 psl.3 psl.2 psl.

74-ieji leidimo metai 2022 m. spalio 18 d., antradienis

šiupinys

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 81/9671

http://www.anyksta.lt

   

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.

Anykštėnai skuba gauti būsto šildymo 
kompensacijas Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Šiais metais drastiškai pa-
kilus kainoms, anykštėnai 
suskubo pildyti dokumentus 
būsto šildymo kompensaci-
jai gauti. 

Nors šildymo sezonas tik 
prasidėjo, tačiau gyventojai 
prašymus dėl būsto šildymo 
kompensacijų skyrimo gali 
teikti rajono savivaldybei, 
savo seniūnijai arba elektro-
niniu būdu www.spis.lt. 

Pastebima, kad anykštė-
nai aktyviau nei pernai krei-
piasi dėl būsto šildymo kom-
pensacijų.

Istorijų dvarelyje prekiaus saldumynais
Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bi-

bliotekos paskelbtas Istorijų dvarelio patalpų viešasis nuo-
mos konkursas susilaukė ypač didelio susidomėjimo. 

Anykščių L. ir S.Didžiulių viešosios bibliotekos direkto-
rius Romas Kutka „Anykštą“ informavo, kad viešajame 
patalpų nuomos konkurse iš viso dalyvavo 10 pretendentų.

„Dvi paraiškos nebuvo verti-
namos, nes jos neatitiko reikala-
vimų“, - sakė R.Kutka.

Istorijų dvarelyje esančių pa-
talpų nuomos konkursą laimėjo 
mažoji bendrija „Paupio“. In-
ternete skelbiama, kad ši mažoji 
bendrija veikia vos kiek daugiau 
nei mėnesį, ji yra registruota Kur-
klių seniūnijos Buteikių kaime. 
Mažosios bendrijos „Paupio“ di-
rektorė yra Eglė Černauskytė.

Pradinė 44,06 kv.m  Istorijų 
dvarelio patalpų nuomos kaina 
siekė 3,43 Eur  už 1 kv. m per 
mėnesį. Mažoji bendrija „Pau-
pio“ už 1 kv.m pasiūlė mokėti di-
džiausią iš visų pretendentų siū-

lomą kainą – 8,21 Eur už 1 kv.m 
per mėnesį.

Konkurso laimėtojas išsinuo-
motose patalpose privalės teikti 
maitinimo ir su tuo susijusias 
paslaugas. Patalpų nuomos sutar-
tis įsigaliojo nuo spalio 3 dienos, 
tačiau kol kas viešojo maitinimo 
įstaiga Istorijų dvarelio patalpose 
dar neveikia.

Pasidomėjus, ką konkurso lai-
mėtojas žada siūlyti klientams, 
bibliotekos direktorius R.Kutka 
sakė, kad Istorijų dvarelio pašo-
nėje bus prekiaujama konditeri-
niais gaminiais.

R.Kutka prisipažino, kad jį 
nustebino, jog viešajame Istorijų 

dvarelio patalpų nuomos kon-
kurse dalyvavo tiek daug pre-
tendentų: „Mums keista buvo, 
kad tiek daug dalyvių. Iš esmės 
daugiausia jauni žmonės konkur-
se dalyvavo, gal jie turi kažkokių 
sumanymų.“

Priminsime, kad Istorijų dva-
relyje patalpas viešojo maitini-
mo veiklai buvo išsinuomojusi 
mažoji bendrija „Roko virtuvė“, 
tačiau  šios bendrijos vadovas 
Rokas Galvonas nusprendė liepą 
patalpų nuomos sutartį su bibli-
oteka nutraukti šalių susitarimu.
„Roko virtuvė“ kavinę Istorijų 
dvarelyje atidarė 2020 metų lie-
pą, tačiau jau po kelių mėnesių 
veiklos, prasidėjus koronaviruso 
pandemijai, maitinimo įstaiga 
buvo uždaryta.

Projektas ,,Okuličiūtės dvare-
lio restauravimas ir pritaikymas 
viešojo kultūrinio turizmo rei-
kmėms“ atliktas 2017 metais ir fi-

nansuotas ES fondų lėšomis (419 
tūkst. 264 Eur) bei iš Anykščių 
rajono savivladybės biudžeto (73 
tūkst. 987 Eur). Dvarelyje turėtų 
vykti įvairios kultūrinės veiklos.

-ANYKŠTA

Anykščių viešosios bibliote-
kos direktorius Romas Kutka 
neslėpė nuostabos, kad Isto-
rijų dvarelio patalpų nuomos 
konkursas susilaukė didžiulio 
verslininkų  susidomėjimo.

Šiemet centralizuoto šildymo sezoną Anykščiai pradėjo praėjusį trečiadienį, o Vilnius - vakar.

Remontas. Iki spalio 30 
dienos numatyta suremontuoti 
automobilių stovėjimo aikšte-
les Anykščių miesto Liudiškių 
ir Vienuolio gatvėse. Dėl aikš-
telių remonto darbų Anykščių 
rajono savivaldybė pasirašė 5 
tūkst.190 Eur vertės sutartį su 
AB „Anykščių melioracija“. 
Bus atliekami smulkūs remonto 
darbai – užlyginamos aikštelė-
se atsiradusios duobės.

Muzika. Spalio 22 dieną 
Debeikių seniūnijos Leliūnų 
kaime vyksiančioje Debeikių 
seniūnijos rudens darbų pa-
baigtuvių šventėje koncertuo-
siantis žinomas atlikėjas Nė-
rius Pečiūra nufilmavo vaizdo 
siužetą, kuriame uždainavo 
apie Debeikius ir Leliūnus. Le-
liūnuose vyksiančioje rudens 
darbų pabaigtuvių šventėje taip 
pat koncertuos anykštėnas Ra-
mūnas Šiaučiulis. Apie Anykš-
čių rajono vietoves dainuojantį 
N.Pečiūrą galima išvysti porta-
le anyksta.lt .

Remontas. Molėtuose regis-
truota Žiuko įmonė Anykščiuo-
se atliks Gėlių gatvės šaligatvio 
paprastojo remonto darbus. 
Individuali įmonė su Anykščių 
rajono savivaldybe pasirašė 
65 tūkst.362 Eur sutartį. Žiu-
ko įmonė savivaldybei pateikė 
duomenis apie atliktų gatvės, 
kelio ar panašios paskirties sta-
tinio remonto darbus. Įmonė 
2018 – 2021 metais  yra atli-
kusi trijų miško kelių tiesimo 
darbus.

Netektis. Mirė agronomas 
Juozas Žąsinas (1948-2022),  
vienas iš buvusių kolūkio 
„Anykščių šilelis“ vadovų. 
Apie netektį „Facebook“-e pra-
nešė velionio dukra, rašytoja 
Jurga Žąsinaitė.

Šiemet nuo 
COVID-19 mirė 
12 rajono 
gyventojų

„Mes mokomės 
gintis, jie mokosi 
žudyti“

Kodėl POP kultūra sulaukia 
daugiau dėmesio nei profesionalioji?

Tomas TUSKENIS: 
„Profesionalus menas niekada 

nebus paklausus“



  
KONKREČIAI

spektras
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temidės svarstyklės

Savivaldybė perka nutolusią saulės elektrinę Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė planuoja įsigyti 333,46 kW 
galingumo geografiškai nutolusią  saulės elektrinę. Elektri-
nės įsigijimui, aptarnavimo ir priežiūros paslaugoms spalio 
pradžioje paskelbtas tarptautinis viešasis pirkimas.

Savivaldybė skelbia, kad sau-
lės elektrinėje pagaminta elektros 
energija bus naudojama Anykščių 
miesto gatvių apšvietimui,  pa-
skirstant ją atskiriems miesto ga-
tvių objektams pagal jų turimas 
įvado galias.  Iš viso mieste saulės 
energija apšviestų 24 gatves.

 Saulės energija taip pat būtų 
naudojama Anykščių seniūnijos 

administraciniame pastate, kuris 
yra J.Jablonskio gatvėje.

Saulės elektrinės įrengimui  
Anykščių rajono savivaldybei 
Aplinkos ministerijos Aplinkos 
projektų valdymo agentūra yra 
skyrusi 264 tūkst.687 Eur.

Priminsime, kad pavasarį 
Anykščių rajono savivaldybė 
planavo saulės elektrinių parką 

statyti Kavarsko seniūnijos Šerių 
kaime esančio oro uosto – aero-
dromo nusileidimo tako teritorijo-
je. Dėl to  šis  objektas net buvo 
išbrauktas iš  viešajame aukcione 
parduodamo savivaldybės turto 
sąrašo.

Anykščių rajono taryba infor-
muota, kad oro uosto – aerodro-
mo nusileidimo tako teritorijoje 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracija galėtų pasistatyti  
savo saulės elektrinių parką.

Planuojamo saulės elektrinių 
parko galia siektų 5 MW, o joje 

pagaminta elektra būtų tiekiama 
savivaldybei bei jai priklausan-
čioms biudžetinėms įstaigoms.

Tiesa, Anykščių rajono savi-
valdybės vadovai  kalbėjo, kad 
kol kas elektrinės parko projekto 
vystymui nėra sąlygų dėl Lietu-
vos elektros perdavimo sistemos 
operatoriaus „Litgrid“ keliamų 
sąlygų. „Litgrid“ paprašė  savi-
valdybės suremontuoti elektros 
pastotę ir liniją, kurios būtų rei-
kalingos saulės elektrinės eks-
ploatacijai, o tai kainuotų maž-
daug 5 mln.Eur.

Anykščiuose bei Viešintose numatoma sodinti medelius
Anykščių rajono savivaldybė perka medelius, kurie bus 

sodinami Anykščiuose bei Viešintose.
Iš viso planuojama įsigyti per 100 įvairių medelių.

Anykščių miesto Troškūnų 
gatvėje numatoma pasodinti 15 
paprastųjų klevų, šalia Vilniaus 
gatvės 36 sklypo – 14 mažala-
pių liepų, prie Vilniaus gatvės 
žiedo ir Žvejų gatvėje – 30 juo-

dųjų pušų.
A.Vienuolio gatvėje, šalia 

apžvalgos aikštelės, numatyta 
pasodinti 15 juodųjų pušų, šalia 
J.Biliūno gatvės daugiabučių – 
15 klevų.

Viešintų seniūnijoje numa-
tyta pasodinti 20 medelių – 10 
juodųjų pušų ir 10 putinalapių 
pūslenių.

Viešąjį pirkimą laimėjęs 
rangovas medelius sodins tik 
Anykščių mieste. Techninę 
užduotį parengusi Anykščių 
rajono savivaldybės Architek-
tūros ir urbanistikos skyriaus 

vyriausioji specialistė Kristina 
Vaizgėlienė nurodė, kad į Vie-
šintų seniūniją medelius reikės 
tik pristatyti.

Medelius numatoma pasodin-
ti iki lapkričio 4 dienos. Nepri-
giję medeliai būtų atsodinami 
tiekėjo lėšomis kitų metų ba-
landžio – gegužės mėnesiais.
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Akcija. „Maisto bankas“ 
skelbia per dvi dienas trukusią 
akciją surinkęs per 290 tūkst. 
maisto produktų, kuriuos per 
nepasiturintiems žmonėms au-
kojo Lietuvos gyventojai. 

Pratybos. Lietuvoje prasi-
dėjo vienos didžiausių tarptau-
tinių karinių pratybų Lietuvoje 
„Geležinis vilkas 2022-II“. Dvi 
savaites Generolo Silvestro Žu-
kausko poligone Švenčionių 
rajone ir jo apylinkėse treniruo-
sis kariai iš Lietuvos, Belgijos, 
Čekijos, Vokietijos, Nyderlan-
dų, Norvegijos, Liuksemburgo, 
Jungtinės Karalystės, Jungtinių 
Valstijų ir Australijos. Iš viso 
pratybose dalyvaus apie 3500 
karių ir 700 karinės techni-
kos vienetų: tankų, pėstininkų 
kovos mašinų, šarvuočių, ar-
tilerijos pabūklų, aprūpinimo 
bei administracinės paskirties 
transporto.

Svarstymai. Lietuvoje svars-
tomi planai nuo beždžionių 
raupų skiepyti rizikos grupių 
asmenis, tarp jų prioritetas 
būtų skiriamas jauniems 30-40 
metų vyrams, turintiems lyti-
nių santykių su tos pačios lyties 
asmenimis. Būtų skiepijami 
didžiausią riziką užsikrėsti tu-
rintys asmenys. Iki šiol Lietu-
voje beždžionių raupais susir-
go penki asmenys, paskutinieji 
atvejai nustatyti rugpjūtį. Jiems 
susirgus į Lietuvą dar nebuvo 
atvežta vakcina nuo beždžionių 
raupų. Kol kas nebuvo panau-
dota nė viena vakcinos dozė. 
Lietuva yra gavusi 1400 dozių.

Bokštas. Klaipėdos savival-
dybė ir statybų bendrovė „Pa-
mario restauratorius“ pasirašė 
3,38 mln. eurų vertės sutartį dėl 
Klaipėdos pilies didžiojo bokš-
to atstatymo. Darbai turėtų būti 
baigti  2025-ųjų kovą,. Pagal 
projektinius pasiūlymus Klai-
pėdos senamiestyje, tarp Pilies 
ir Priešpilio gatvių iš raudonų 
plytų sumūrytas cilindro formos 
bokštas su kūgio formos stogu 
bus maždaug 47 metrų aukščio, 
jo viršuje numatoma įrengti 
apžvalgos aikštelę. . XIII am-
žiaus viduryje Klaipėdos pilį, 
anuomet vadintą Mėmelburgu, 
dabartinės piliavietės teritorijo-
je pastatė Vokiečių ordinas. Per 
savo istoriją ji ne kartą degė, 
buvo perstatyta ir visiškai išny-
ko XIX amžiuje. 

Kava. Kavinių tinklo „Hura-
can coffee“ atstovo teigimu jų 
tinklo kavinėse kavos puodelis 
per metus pabrango apie 10-12 
proc.. Tuo metu kava labiausiai 
pabrango Suomijoje (43,6 proc.), 
toliau eina Lietuva (39,9 proc.), 
Švedija (36,7 proc.), Estija (36,4 
proc.) ir Vengrija (34,3 proc.).

-BNS

Paieška. Spalio 14 dieną 
apie 8.00 val. iš Anykščių se-
niūnijos Ažuožerių kaimo išė-
jo ir dingo be žinios jaunuolis 

(g. 2006 m.). Pradėtas iki-
teisminis tyrimas dėl asmens 
paieškos.

Suodžiai. Spalio 16 dieną 
Andrioniškyje, Pušyno g., gy-
venamojo namo kamine degė 

suodžiai. Iškviesti ugniagesiai 
budėjo, kol suodžiai kamine 
išdegė, jie nustatė, kad pavo-
jaus nebuvo. Gesinimo darbai 
vykdomi nebuvo, turtas nenu-
kentėjo.

Laužas. Spalio 15 dieną  
Troškūnų seniūnijos Žiedonių 
kaime degė sugrėbtų lapų ir 
šakų laužas. Laužas buvo ne-
prižiūrimas, todėl jį užgesino 
ugniagesiai.

Ūkininkų dėmesiui!
LSMU Veterinarijos tęstinis mokymo ir konsultavimo centras organizuoja nemokamą 8 ak. val. 

seminarą tema „Pridėtinės vertės saugių avienos pusgaminių ir gaminių su sumažintu sočiųjų rie-
balų ir padidintu skaidulinių medžiagų kiekiu gamyba avininkystės ūkiuose“.

Dalyvavusiems seminare bus išduodami ŽŪM patvirtinti kvalifikacijos pažymėjimai, dalomoji 
medžiaga, suteikiamas maitinimas

Jūsų lauksime spalio 21 d.:
Kavinėje „Šaulių namai“, Luknos g. 32A, Skiemonys, Anykščių r., nuo 9:00 val.• 
Viešbutyje „Nykščio namai“, Liudiškių g. 18, Anykščiai, nuo 9:00 val.• 

Būtina išankstinė registracija tel. (8-670) 13140 arba el. paštu zydrune.gustauskiene@lsmuni.lt
Seminaras nemokamas.                Užsak. Nr.914

Šiemet nuo COVID-19 mirė 12 rajono gyventojų
Per devynis šių metų mėnesius Anykščių rajone įregis-

truoti 82 kūdikių gimimai, mirė 396 gyventojai, skelbia 
Anykščių rajono savivaldybės Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyrius.

 Šiais metais įregistruoti  
37 berniukai ir 45 mergaitės. 
66 vaikai gimė Lietuvoje,16 
– užsienio valstybėse. Tarp 
visų, Lietuvoje gimusių kūdi-
kių, 64 gimė susituokusiems 
tėvams, 15 pripažinta tėvystė 
ir 3 kūdikius įregistravo vie-
nišos motinos. 

Kūdikiams dažniausiai 
buvo suteikiami nesikartojan-
tys vardai, tačiau buvo ir po 
keletą kartų pasikartojančių: 
Lėja (5), Patricija (2), Pauli-
na (2), Gabija (2), Smiltė (2), 
Jonė (2), Elzė (2), Titas (2), 
Motiejus (2), Matas (2), Tajus 
(2), Aironas (2). Retesni vaikų 
vardai: Odrė, Mėja, Ignė, Nei-
tas, Deinas, Lijamas, Nikolas.

Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriuje per 2022 
metų sausio–rugsėjo mėnesius 
įregistruoti 396 mirties įrašai. 
Dažniausia mirties priežastis 
buvo įvairios širdies ir krau-
jagyslių ligos, piktybiniai 
navikai. 12 mirusių asmenų 
pagrindinė mirties priežastis 
nurodyta  COVID-19 liga. 4 
žmonės mirė užsienyje.

2022 metais per 9 mėne-
sius susituokė 153 poros. 95 
poros tuokėsi Teisės, perso-
nalo ir civilinės metrikacijos 
skyriuje, 54 – bažnyčiose ir 
4 – užsienio valstybėse. Su-
darytos 9 santuokos tarp LR 
piliečių ir užsienio valstybės 
piliečių. 24 santuokų sudary-
mo registravimo ceremonijos 
buvo organizuotos ne civili-

nės metrikacijos  įstaigoje, o 
norinčiųjų susituokti asmenų 
pasirinktose vietose. Poros 
tuokėsi sodybose, Burbiškio 
dvare, ant Liudiškių piliakal-
nio, prie šešiakamienio Elmės 
ąžuolo ir kitose vietose.

 Šiais metais per 9 mėnesius 
išsituokė 36 sutuoktinių po-
ros. Tarp jų 5 santuokos nu-
trauktos užsienio valstybėse. 
Po santuokos nutraukimo 5 
moterys pasirinko iki santuo-
kos sudarymo turėtas pavar-
des, o 31 išsituokusi moteris 
pasiliko santuokos sudarymo 

metu pasirinktą sutuoktinio 
pavardę.

Per 9 mėnesius į užsienį iš 
Anykščių rajono išvyko 150 
asmenų. 51 asmuo išvyko 
į Jungtinę Karalystę, 33 – į 
Norvegiją, 22 – į Vokietiją, 9 
– į Nyderlandus, 7 – į Daniją.

2021 metais sausio – rugsė-
jo mėnesiais Anykščių rajone 
registruota 119 kūdikių gimi-
mų, mirė – 452 gyventojai. 
Pernai per devynis mėnesius 
rajone susituokė 114 porų, o 
išsituokė 48.

-ANYKŠTA
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komentarai Kodėl POP kultūra sulaukia daugiau dėmesio nei profesionalioji?
Anykščiuose dažnai vyksta aukštos kokybės renginiai: pro-

fesionalių aktorių atliekami spektakliai, profesionalių muzi-
kantų, atlikėjų pasirodymai. Tačiau kur kas daugiau dėme-
sio sulaukia ir pilnas sales surenka populiariosios kultūros 
renginiai, mėgėjiškų teatrų ar muzikantų pasirodymai. 

„Anykšta“ teiravosi Anykščių krašto menininkų: kodėl 
taip yra? Galbūt profesionalų pasirodymai kraštiečiams neį-
domūs ar per brangūs? 

Profesionalus 
menas niekada 
nebus paklausus

Tomas TUSKENIS, Anykš-
čių menų centro direktorius:

„Tai yra absoliučiai normali 
praktika. Profesionalus menas 
visada buvo lyg nišinis, pritrau-
kiantis mažiau publikos. Bet ro-
dyti profesionalų meną, edukuoti 
žmones yra būtina. Profesionalus 
menas niekada nebuvo masinio 
vartojimo produktas ir tai tikrai 
nėra kažkokia išskirtinė anykš-
tėnų problema. Nuvažiuokime 
į Vilnių, pažiūrėkime parodų 
atidarymus, muziejų lankymus. 

Procentine išraiška, lankytojų 
skaičių padalijus iš  gyventojų 
skaičiaus ir pažiūrėjus, kiek susi-
renka, tai miesteliuose į tą parodą 
ateitų 1-2 žmonės.

Tiesiog taip yra. Žmogus labiau 
renkasi tai, kas jam yra artima. 
Pavyzdžiui, jei vietiniai žmonės 
dainuoja, tai daugiausia susiren-
ka draugai, kurie jų klausosi. Tie 
patys atlikėjai mielai pasiklauso 
kolegų. Tai yra natūralu. 

O kad mes turime padėti pro-
fesionaliam menui ir jį rodyti, tai 
neginčytina. Tačiau tai niekada 
nebus paklausus produktas. Pa-
lyginkime, jei atvažiuos „Me-
tallica“ ir „Turandot“ (Giacomo 
Puccini trijų veiksmų opera – 
red. past.), tai pastaroji niekada 
nesurinks tiek žmonių. 

Ar dabar į Menų centrą ateina 
daugiau žmonių nei anksčiau? 
Nebūčiau linkęs vertinti, nes 
popandeminė situacija dar jau-
čiama. Į mūsų organizuojamus 

koncertus dažniau ateidavo dir-
bantys vyresni žmonės, o jie sau-
gosi – jei žmogui sloga, jis tikrai 
neateis. 

Nors pas mus bilietai nebran-
gūs, bet išaugus kainoms žmonės 
jau pagalvoja, kur tuos pinigus iš-
leisti. O jei teatre bilieto kaina 17 
eurų, o į spektaklį einama dviese, 
jau susidaro nemaža suma...“

Žanrą renkiesi 
pagal būseną

Kristina VIČINIENĖ, 
Anykščių muzikos mokyklos 
direktorė:

„Manau, kad žmogus rengi-
nius renkasi pagal tai, kaip jis 
vieną ar kitą meną supranta. Jei jį 
džiugina spektaklis ar koncertas, 
tai jis jį ir renkasi. Nemanau, kad 
kainos yra didelė problema, nes 
jei žmogui spektaklis labai patin-
ka, jis jį ir rinksis. Mano asme-
nine nuomone, kaina čia neturėtų 
reikšmės, nors, žinoma, į kito 
kailį neįlįsi, sunku pasakyti. 

Manyčiau, kad žmonės renka-
si žanrus pagal savo suvokimo 
laipsnį. Tikrai nesakyčiau, kad 
anykštėnai yra nepribrendę pro-
fesionaliam menui – buvau Ro-
lando Kazlo režisuotame spekta-
klyje, kur tikrai reikia pagalvoti, 
ką jis nori parodyti, bet salė buvo 
beveik pilna. Negalime sakyti, 
kad anykštėnai neišprusę, taip 
tikrai nėra. 

Tačiau ne kiekvienam tas žan-
ras patinka: aš ir pati, nors ir galiu 
suprasti vieną ar kitą spektaklį, 
bet jei jis manęs nedomina, į jį 
ir neisiu. Tiek į spektaklį, tiek į 
koncertą žiūrovas ateina arba at-
sipalaiduoti, arba pamąstyti, tad ir 
renkiesi pagal tai, kokia yra tavo 
būsena. O per gyvenimą žmogaus 
būsenos juk būna įvairios.“

Reikia šviesti 
žiūrovą

Jolanta PUPKIENĖ, 
Anykščių Kultūros centro 
Troškūnų skyriaus padalinio 
vadovė, režisierė:

„Nemanau, kad bilietai čia 
turi didžiausią reikšmę. Many-
čiau, kad privalome prie profe-
sionalios kultūros publiką regi-
onuose pratinti. 

Tokio lygio projektai, kaip 
dabar vykstantis profesionalių 
spektaklių festivalis, yra tikrai 
aukštos meninės kultūros. Ko-
dėl jie mažiau populiarūs? Ga-
liu pasakyti, kad galbūt reikia 
profesionalios kultūros sklaidą 
didinti ir šviesti patį žiūrovą.

Kiekvienas profesionalus me-
nas didžiąja dalimi yra šviečia-
moji kultūra. Žmogus arba jos 
nori, arba nenori. Manyčiau, 
kad tai priklauso nuo vietos, 
nuo pačių žmonių.

Nemanyčiau, kad trūksta re-
klamos. Jeigu žmogus domisi, 
jis ir randa, o jei nesidomi, jam 
neįdomu, gali tą reklamą daryti 
kaip nori, jis į tą renginį neis. 
Manau, kad reklamos yra pa-
kankamai, tikrai ne mažiau nei 
kituose rajonuose: Anykščiuose 
būnant nežinoti, kad čia vyks-
ta renginiai, tai jau asmeninis 
žmogaus reikalas, ar jis nori 
domėtis, ar nenori. Per prievar-
tą žmogui to neįdėsi.“

-ANYKŠTA

„Mes mokomės gintis, jie mokosi žudyti“
Anykščiuose praėjusią savaitę keletą dienų viešėjo dvasi-

ninkas iš Ukrainos Tėvas Georgijus – Georgijus Kovalen-
ka.  Tėvas Georgijus - Kyjivo Sofijos soboro, svarbiausios 
Ukrainos šventovės, dvasininkas. 

Ukrainoje garsus dvasininkas, daugelio pravoslavų cer-
kvės žiniasklaidos priemonių įkūrėjas ir vadovas, filosofi-
jos mokslų daktaras G.Kovalenka Anykščiuose ukrainiečių 
kalba laikė mišias, susitiko su Anykščių rajono savivaldybės 
meru Sigučiu Obelevičiumi, bendravo su Antano Baranaus-
ko pagrindinėje mokykloje besimokančiais ukrainiečiais. 

Į Šv. mišias ukrainiečiai 
atvyko iš kitų miestų

Mišios aukotos  penktadie-
nį, spalio 14-ąją, Anykščių 
A.Vienuolio Žukausko memo-
rialinio muziejaus salėje.  Spa-
lio 14-oji – viena svarbiausių 
dienų Ukrainoje –  tą pačią die-
ną švenčiama religinė šventė 
Pokrova (Šventosios Mergelės 
apsireiškimo šventė), Ukrainos 
gynėjų diena, Ukrainos kazokų 
diena bei Ukrainos sukilėlių ar-
mijos įkūrimo diena. 

Mišiose dalyvavo dar vienas 
pravoslavų dvasininkas, vilnie-
tis Vitalijus Mockus. Vilniaus 
vyskupijoje, kuri yra pavaldi 
Maskvos patriarchatui, dirbęs 
V.Mockus nepritarė Rusijos 
invazijai į Ukrainą, todėl buvo 
atleistas iš pareigų.

Tėvo Georgijaus apsilanky-
mą Anykščiuose organizavęs 
Anykščių krašto garbės am-

basadorius Ukrainoje Virgi-
nijus Strolia „Anykštai“ sakė, 
kad į Šv. mišias susirinko 
apie 180 žmonių, o tiesioginę 
Šv.mišių transliaciją dvasinin-
ko „Facebook“-e žiūrėjo 1200 
asmenų.

Anykščių kultūros centro 
moterų ansamblis „Volaukis“ 
padainavo keletą patriotinių 
lietuvių liaudies dainų. Pasi-
rodymą surengė ir mokytojos 
Olenos Gorinovos parengti 
Antano Baranausko pagrindi-
nėje mokykloje besimokantys 
ukrainiečiai.

Po Šv.mišių automobilių sto-
vėjimo aikštelėje, šalia Anykš-
čių turizmo ir verslo informaci-
jos centro pastato, visi atėjusieji 
buvo vaišinami šauliška koše ir 
arbata. V.Strolia džiaugėsi, jog 
susirinkusieji neskubėjo skirs-
tytis, pabuvo drauge su tokio 
pat likimo ištiktais tautiečiais.

Į Šv.mišias atvyko ne tik 

kuriems dar nėra 60-ies metų, 
privalo gauti šios šalies val-
džios leidimą išvykti iš valsty-
bės teritorijos.   

Su Antano Baranausko pa-
grindinės mokyklos mokiniais 
ukrainiečiais Tėvas Georgijus 
bendravo kelias valandas - ats-
kirai susitiko su jaunesniais ir 
vyresniais vaikais. Kalbėdamas 
su mažaisiais, jis sakė, kad mo-
kiniai yra jo vyresniųjų anūkų 
bendraamžiai ir siūlė šiems 
įsivaizduoti, kad bedrauja su 
savo seneliu. „Seneliai anūkus 
auklėja geriau nei tėvai, nes se-
neliai prisimena savo klaidas, 

kurias darė auklėdami vaikus, ir 
stengiasi jų nebekartoti“,  -  vai-
kams kalbėjo Tėvas Georgijus.

Dvasininkas, filosofijos moks-
lų daktaras G. Kovalenka yra ir 
vaikų rašytojas.  Jis yra išleidęs 
knygą „Biblinės istorijos vai-
kams“. 

Vaikams jis pasakojo apie 
Rojaus obuolio istoriją,  kalbė-
jo, kad šioje nuodėmės istori-
joje Adomas galėjo kaltę versti 
Ievai, Ieva - žalčiui... Taip, tikė-
tina, ir būtų nutikę, jeigu Ado-
mas ir Ieva būtų buvę vaikai.

(Nukelta į 8 psl.)

Anykščių rajone apsistoję 
ukrainiečiai - buvo atvykusių iš 
Vilniaus, Kauno, net Klaipėdos. 
Trijų kadencijų Seimo narys 
Gintaras Šileikis mikroautobu-
su atvežė grupę Panevėžyje gy-
venančių ukrainiečių.

„Galiu pažadėti, kad Šv.mišios 
- ne vienkartinė akcija. Tikiuo-
si, kad bendri renginiai taps 
tradiciniai. Ir Tėvas Georgijus 
žada dar kartą atvykti į Anykš-
čius, jeigu tik bus įmanoma. 
Planuojame, kad sausio 7-ąją, 
per pravoslavų Kalėdas, jis 
vėl apsilankys Anykščiuose“, -  
„Anykštai“ sakė V.Strolia.

      
Mokyklai dovanojo 
ukrainietiškų knygų

Ketvirtadienį iš Vilniaus au-
tobusų stoties Tėvą Georgijų 
pasiėmęs V.Strolia jam parodė 
Vilnių bei sostinės apylinkes. 
Dvasininkas apžiūrėjo ir svar-
besnius Anykščių turistinius 
objektus.  Dvasininkas mūsų 
šalyje lankėsi pirmą kartą. Jis 
į Lietuvą atvyko maršrutiniais 
autobusais,  kelionėje iš Kyjivo 
per Varšuvą į Vilnių užtrukęs 
visą parą. Pirmadienio vakarą  
Tėvas Georgijus išvyko atgal į 
Kyjivą.

Beje, prieš kirsdamas Ukrai-
nos sieną, Tėvas Georgijus, 
kaip ir visi kiti Ukrainos vyrai, 

 Anykščių rajono garbės ambasadorius Ukrainoje Virginijus 
Strolia Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos bi-
bliotekai dovanojo ukainietiškų knygų.
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tautos balsas

Pradėjau gyventi tuomet, kai sugebėjau 
atsispirti nuo dugno

Kalbėti apie savo proble-
mas, kai jos pradėtos spręsti 
arba išspręstos, yra viena, 
tačiau išdrįsti pripažinti sau 
ir tai paversti atspirties taš-
ku – visai kas kita. Kartais 
sugebėjusių atsitiesti ir pa-
keisti savo gyvenimą žmo-
nių istorijos gali pasirodyti 
nereikšmingos ir neturinčios 
tikslo, tačiau tik ne tada, kai 
jos pasakojamos pirmuoju 
asmeniu. 

Narkotikų, tabako ir alko-
holio kontrolės departamen-
to tyrimų duomenimis, nors 
kartą gyvenime narkotikus 
yra vartoję 14 procentų lie-
tuvių. Būdamas penkioli-
kos, Kęstutis Kaupas pirmą 
kartą išbandė narkotikus, o 
šiandien, be medikų pagal-
bos savarankiškai įveikęs 
narkotikų priklausomybę, 
jis dalijasi savo patirtimi ir 
siekia įkvėpti kitus.

Nuskausminamieji nuo 
emocinių traumų
„Viskas prasidėjo nuo per-

skaitytų knygų. Jack Kerouac 
„Kelyje“ ir Karloso Kastanedos 
knygos apie augalus manyje 
sužadino smalsumą. Suvokiau, 
kad taip, kaip žmogus ragau-
ja skirtingus maisto patieka-
lus, taip pat galima išbandyti 
įvairias medžiagas ir pajusti jų 
sukeliamą būseną“, – pokalbį 
pradeda vyras. 

Jis pasakoja narkotikus var-
tojęs kaip nuskausminamuo-
sius nuo savo emocinių traumų: 
„Bandžiau jais pamiršti žemą 
savivertę, kurią man įdiegė pa-
tėvis. Jis nuolat sakydavo, kad 
esu nieko vertas ir nieko ne-
sugebu, todėl suprastėjo mano 
mokymosi rezultatai, kol ga-
liausiai mečiau mokyklą ir pa-
bėgau iš namų.“

Vartoti psichotropines me-
džiagas paskatino nuolatinė 
baimė, psichologinis ir fizinis 
smurtas šeimoje, privertęs ne-
pilnametį pabėgti iš namų ir 
ieškoti laisvės. 

„Gyvenau gatvėje ir nieko 
neturėjau. Galėjau grįžti ir gy-
venti namuose su savo šeima, 
kaip visi mano bendraamžiai, 
bet noras pačiam spręsti, kaip 
noriu gyventi, man to neleido“, 
– sako K. Kaupas.

Tokį elgesį pagrindžia me-
dicinos psichologė Kotryna 
Mikalauskaitė. Jos nuomone, 
vaikystėje ar paauglystėje dėl 
tam tikrų priežasčių daug stre-
so ir įtampos patyręs žmogus, 
pabandęs narkotinių medžiagų, 
pajaučia didelį palengvėjimą ir 
suvokia, kad būtent pasirinkta 
medžiaga galėtų puikiai pa-
sitarnauti siekiant nuslopinti 
jausmus, kurių asmuo nenori 
jausti.

Į priekį vedė didžiausias 
noras – laisvė
Atėjęs pas narkotikų prekei-

vį, norėdamas nusipirkti dozę, 
jis pakliuvo į situaciją, kuri 
apvertė Kęstučio pasaulėžiūrą 
aukštyn kojomis. Buvo praėję 
metai nuo pirmos psichotropi-
nių medžiagų dozės.

„Atėjau nusipirkti dozės. Jis 
man pasiūlė palaukti 15–20 
minučių, kol atveš siuntinį, nes 
tuo momentu neturėjo ko par-
duoti. Nuėjau į kambarį, kur 
sėdėjo dar keletas vaikinukų. 
Jie buvo narkomanai ir palaikė 
mane už „savą“, nes buvau toks 
pat baltas, kaip ir jie. Klausiau-
si istorijų apie tai, kaip jie ruo-
šiasi gauti pinigų, kad tik galėtų 
nusipirkti narkotikų. Išgirdau 
bent dešimt skirtingų apiplėši-
mų ir vagysčių versijų. Mane 
apėmė siaubas. Suvokiau, kad 

aš einu to link ir tapsiu toks, 
kaip jie. Kadangi laisvė buvo ir 
yra vienas iš svarbiausių daly-
kų, supratau, kad ir toliau taip 
gyvendamas galiu prarasti patį 
brangiausią turtą ir todėl nu-
sprendžiau niekada daugiau ten 
negrįžti. Rodos, visą kūną ir są-
monę nudiegė emocinis suvo-
kimas, kad tai turi pasikeisti“, 
– atvirauja Kęstutis.

Kamuojamas abstinencinių 
pagirių, vyras autostopu išvy-
ko į Norvegiją, kur po savaičių 
klajonių pavyko gauti darbą ir 
įsitvirtinti – taip prasidėjo ke-
lias į blaivybę.

Gyvenimo etapas, likęs 
užnugaryje
Respublikinio priklausomy-

bių centro specialistė sako, 
kad psichologiškai priklausomi 
žmonės galvoja, jog medžiaga, 
šiuo atveju narkotikai, jiems 
gyvybiškai reikalinga. Tokie 
asmenys pradeda mažiau lai-
ko ir dėmesio skirti dalykams, 
kurie anksčiau būdavo svar-
būs, kol galiausiai juos užvaldo 
vartojama medžiaga. Lietuvis 
džiaugiasi tądien supratęs, jog 
vienintelis būdas išsigelbėti yra 
dirbti su savimi, todėl pradėjo 
sekti, analizuoti ir keisti savo 
elgesį.

„Palikti senus draugus ir vei-
klas užnugaryje buvo sąmo-
ningas žingsnis. Taip galėjau 
kurti savo gyvenimą iš naujo, 
– sprendimu išvykti iš šalies 
džiaugiasi vyras ir priduria: – 
Landynės ir laiptinės man pa-
bodo. Norėjau gyventi, norėjau 
susitvarkyti gyvenimą, turėti 
stogą virš galvos ir pinigų savo 
poreikiams.“

Didžiulė pagalba tapo vie-
ta gerai apmokamame darbe. 
Alpinisto profesija reikalauja 
prisiimti atsakomybę už save, 
savo sveikatą ir gyvybę – tai 
motyvavo į Norvegiją emigra-
vusį lietuvį ir kėlė jo savigarbą.

Kęstutis sako: „Greitai įsto-
jau į 12 darbo dienų iš eilės ir 
9 laisvadienių ritmą. Bėgant 
laikui, atradau veiklas, kurios 
man tapo savotiški svaigalai ir 
padėjo užsimiršti. Pavyzdžiui, 
menas – muzika, poezija, rašy-
mas, šokis ir dainavimas.“

„Tai ne raketų dėsniai“
K. Kaupas jau daugiau nei 

du dešimtmečius nevartoja 
narkotikų. Išmesti iš gyveni-
mo svaigalus ir niekada prie jų 
nebegrįžti paskatino gyvenimo 
vertės suvokimas. Su narko-
tikais paprasta gyvenimą su-
griauti, o kitomis priemonėmis 
ir veiksmais galima jį kurti. 

„Žmonės pamiršta sau atsa-
kyti į klausimą, ko jie iš tiesų 
nori. Kai matai tikslą, pasidaro 
aišku, ką daryti. Tai ne raketų 
dėsniai“, – šmaikštauja jis.

Lygiai taip pat Kęstutis pa-
matė tikslą su žmona užsukęs į 
gydymo įstaigą. Nugirdęs spe-
cialistų pokalbį apie priklauso-
mybes turinčius žmones, vyras 
papasakojo apie savo emocinius 
sukrėtimus ir kaip pavyko su jais 
susidoroti be medikų pagalbos. 
Gydytojai paprašė savo išgyve-

nimais pasidalyti su kitais, kurie 
jaučiasi beviltiškai, nemato išei-
ties, nesikreipia ir neieško pagal-
bos, kurios jiems tikrai reikia.

Netrukus Kęstutis parengė 
straipsnį, kurį paskelbė vienas di-
džiausių šalies naujienų portalų. 
Prisistatęs straipsnio herojumi, 
vyras pradėjo socialiniame tinkle 
„Facebook“ kelti savo tekstus. 

„Tikiu, kad mano rašymas 
padeda žmonėms. Juk prisire-
gistravę vartotojai neprivalo 
komentuoti ar spausti „patin-
ka“. Jie gali likti anonimais, ta-
čiau klausytis mano pasakojimų 
ir bandyti juose atrasti dalelę 
savęs. Jau yra pasitaikę keletas 
atvejų, kai visiškai nepažįsta-
mi žmonės parašo žinutę, kad 
mano patirtis paskatino juos 

veikti ir atsisakyti narkotikų. 
Tai šviesiausia tamsios istorijos 
dalis“, – teigia jis.

Pagalba suteikiama 
kiekvienam
Dalydamasi savo patirti-

mi, K. Mikalauskaitė pastebi, 
kad tiek vyrai, tiek moterys 
išgyvena stiprų gėdos ir kal-
tės jausmą. Vis dėlto galima 
atkreipti dėmesį, kad moterys 
kartais būna labiau linkusios 
slėpti problemą, vengti atsiver-
ti artimiesiems ar pasitarti su 
specialistais. Bet kokiu atveju 
kiekvienas žmogus pereina psi-
chologinį procesą, kurio metu 
pradeda suprasti savo elgesį, jo 
pasekmes ir pradeda svarsty-
ti galimus kitus pasirinkimus, 
kol galiausiai priima sprendi-
mą imtis atitinkamų veiksmų. 
Reikšmingiausiai prisidėti prie 
žmogaus apsisprendimo gydy-
tis gali pagarbus, humaniškas 
ir geranoriškas specialistų ir 
aplinkinių požiūris, kuris gali 
žmogui padėti atrasti drąsos ir 
vidinių resursų pradėti pokytį.

Turėdami įtarimą apie besi-
vystančią priklausomybę, pa-
sikonsultuokite su kvalifikuo-
tu specialistu privačioje arba 
valstybinėje gydymo įstaigoje. 
Specialistas, atsižvelgdamas į 
pacientą, parinks tinkamiausią 
gydymo būdą.

Jaučiant emocinius sunku-
mus, telefonu 1809 galima 
kreiptis į emocinės paramos 
tarnybas. Visą Lietuvoje vei-
kiančių psichologinės pagalbos 
linijų sąrašą ir kontaktus gali-
ma rasti nacionalinės psichikos 
sveikatos platformoje „Pagalba 
sau“ (www.pagalbasau.lt/pa-
galbos-linijos/). Taip pat ne-
mokama psichologinė pagalba 
prieinama šalies poliklinikų 
psichikos sveikatos centruose, 
visuomenės sveikatos biuruose. 
Iškilus pavojui sveikatai arba 
gyvybei, skambinkite bendruo-
ju pagalbos numeriu 112.

Nuotr. iš asmeninių archyvų
Užsak. Nr. 913

Kęstutis Kaupas nuolatiniu 
darbu su savimi įveikė pri-
klausomybę nuo narkotikų.

Medicinos psichologė K. Mi-
kalauskaitė sako, kad svar-
biausia – noras padėti sau ir 
pacientui. 

Svarbu kiekvieną savivaldos žingsnį nušviesti per skaidrią plėvelę
„Anykšta“ rašė, kad Anykš-

čių rajono savivaldybė iš UAB 
„Transporto centras“ už 720 
Eur išsinuomojo autobusą su 
vairuotoju ir per Vietos savival-
dos dieną lankėsi Jurbarke.

Pasidalijimas gerąja patirtimi 
yra naudingas abiem pusėms, 

savivaldybė neturėtų vengti 
išvykų ir kolegų iš kitų rajonų 
priėmimo, tačiau labai keista, 
kad po šios išvykos nei Anykš-
čių rajono savivaldybė, nei Jur-
barko savivaldybė nepasidalijo 
pranešimu ir nuotraukomis. 
Juk mums, anykštėnams, labai 

įdomu, ką ten, Jurbarke, val-
džios atstovai pamatė, ką naujo 
sužinojo, kuo buvo vaišinami. 
Gal, pasinaudojus to rajono ge-
rąja patirtimi, sulauksime ne tik 
nemokamų autobusų, baseino 
paslaugų už dyka, bet gausime 
ir nemokamų pietų? Dabar esa-

me palikti be jokios informaci-
jos.

Ateityje būtinai reikia į de-
legaciją priimti rajono spaudos 
žurnalistą, kad fiksuotų, už kiek 
savivaldybės delegacija paval-
gys išvykoje, ką kalbės ir t.t..  
Juk, rinkimams artėjant, svar-

bu viską nušviesti per skaidrią 
plėvelę, kuri neiškreiptų gražių 
savivaldos dienos susitikimo 
spalvų.

Marytė iš Burbeklių kaimo

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-98-54.  
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INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, FIZINIAMS ASMENIMS, NAUDOJANTIEMS ŽEMĘ PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE 
ĮREGISTRUOTĄ SUTARTĮ, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministro 2022 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 1-230 patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje esančių 

magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano (toliau – Planas) sprendiniai.
Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNS įstatymas) 11 str. 3 ir 4 d. nuostatomis informuojame apie Planu nustatytas teritorijas ir žemės skly-

po (-ų) savininko (-ų), taip pat asmens (-ų), kurio (-ių) teisė į žemės sklypą (-us) įregistruota Nekilnojamojo turto registre, kurio (-ių) gyvenamosios vietos adresas nežinomas arba 
kuriam (-iems) nepavyko įteikti registruoto laiško (detalesnė informacija žemiau pateiktoje lentelėje), teisę kreiptis į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių AB „Amber 
Grid“ (toliau – Plano iniciatorius) dėl SŽNS įstatymo 13 str. 1 d. nurodytos kompensacijos išmokėjimo. Informuojame, kad teisę į kompensaciją galite įgyvendinti Plano iniciatoriui 
pateikiant Metodikoje „Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, 
nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika“ nustatyta tvarka užpildytą prašymą išmokėti kompensaciją (kurio forma nustatyta šioje Metodikoje) 
kartu su pridedamais dokumentais. Pažymėtina, kad vadovaujantis LR SŽNS įstatymo 141 str. 3 d. kompensacijos nemokamos, kai nurodytai veiklai statybą leidžiantys dokumentai 
buvo išduoti, suderinti ir veikla pradėta vykdyti iki 1992-05-11 bei SŽNSĮ įstatymo 13 str. 5 d. numatytais atvejais.

Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į Planu nustatytą teritoriją*, kurio savininko (-ų), fizinio (-ių) asmens (-ų), naudojančių žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, gyvenamosios vietos adresas nežinomas

Unikalus Nr. Adresas Unikalus Nr. Adresas

3427-0002-0050 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Dembuvka  4400-1218-8637 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Užunvėžiai  

3430-0003-0105 Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Geležinė  3427-0002-0056 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Užunvėžiai  

3427-0001-0173 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Kališkos  3430-0003-0110 Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Geležinė  

4400-2187-1049 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Buteikiai  4400-0480-6346 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Užunvėžiai  

3456-0003-0052 Anykščių r. sav., Anykščių sen., Dvaronys  3474-0003-0081 Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Mackonys  

3440-0003-0065 Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Geležinė  4400-0491-3624 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Obelynė  

4400-1659-2864 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Staškūniškis 4400-0808-3130 Anykščių r. sav., Anykščių sen., Dirvonai  

4400-1659-2953 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Staškūniškis 4400-0808-3318 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Padvarninkai  

3430-0003-0113 Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Geležinė  3427-0001-0156 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Buteikiai

3430-0003-0212 Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Jonydžiai  4400-1041-5179 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Buteikiai  

3430-0003-0213 Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Geležinė  4400-1525-1013 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Buteikiai  

4400-0900-6366 Anykščių r. sav., Anykščių sen., Klevėnai  3416-0002-0091 Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Jonydžiai  

4400-0260-9025 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Staškūniškis 4400-2426-7290 Anykščių r. sav., Anykščių sen., Žilvičiai  

3472-0002-0146 Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Domeikiai  4400-2506-6706 Anykščių r. sav., Anykščių sen., Žilvičiai  

3472-0002-0155 Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Domeikiai  4400-2010-6904 Anykščių r. sav., Anykščių sen., Klevėnai  

3472-0002-0013 Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Šobliškiai 3430-0003-0032 Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Jonydžiai  

3472-0002-0014 Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Šobliškiai 4400-1659-4959 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Staškūniškis  

4400-0483-3676 Anykščių r. sav., Anykščių sen., Klevėnai  3427-0001-0053 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Antakalniai  

4400-0878-0856 Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Geležinė  3427-0001-0021 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Obelynė  

4400-5633-7390 Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Domeikiai  3430-0003-0038 Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Jonydžiai  

3472-0002-0011 Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Domeikiai  3416-0002-0152 Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Jonydžiai  

4400-2650-7522 Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Domeikiai  3416-0002-0086 Anykščių r. sav., Anykščių sen., Žilvičiai  

4400-3924-7020 Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Domeikiai  4400-2134-6147 Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Jonydžiai  

3472-0002-0016 Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Šobliškiai 4400-2237-6610 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Didžiakaimis  

4400-2389-7790 Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Džiugai  3466-0002-0075 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Staškūniškis,  S. Ylos g. 14

4400-4534-3314 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Paulinava  4400-0260-5382 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Staškūniškis  

3430-0003-0114 Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Geležinė  3434-0001-0219 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Moliakalnis  

3430-0003-0128 Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Geležinė  3434-0004-0145 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Didžiakaimis  

3434-0004-0152 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Didžiakaimis  3430-0003-0040 Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Jonydžiai  

3434-0004-0151 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Didžiakaimis  4400-5798-7205 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Moliakalnis  

3464-0003-0002 Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Gikonys  Gikonių g. 2 3474-0004-0100 Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Dagia I  

3427-0002-0162 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Pagojė  3434-0001-0173 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Kurkliai  

4400-2348-2517 Anykščių r. sav., Traupio sen., Levaniškiai  4400-1966-4292 Anykščių r. sav., Traupio sen., Levaniškiai  

3438-0001-0242 Anykščių r. sav., Traupio sen., Levaniškiai  3438-0001-0084 Anykščių r. sav., Traupio sen., Levaniškiai  Žolynų g. 3

4400-2348-2593 Anykščių r. sav., Traupio sen., Levaniškiai  4400-0144-6099 Anykščių r. sav., Traupio sen., Levaniškiai  

4400-0350-0654 Anykščių r. sav., Traupio sen., Levaniškiai  3438-0001-0178 Anykščių r. sav., Traupio sen., Levaniškiai  

3438-0001-0131 Anykščių r. sav., Traupio sen., Levaniškiai  

Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į Planu nustatytą teritoriją*, kurio savininkui (-ams), fiziniam (-iems) asmens (-ims), naudojantiems žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, nepavyko įteikti registruoto laiško

Unikalus Nr. Adresas Unikalus Nr. Adresas

3474-0003-0039 Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Vaičiuliškiai  3472-0002-0032 Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Domeikiai  

4400-2333-9231 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Gabrėlai  4400-2564-8393 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Pagojė  

3456-0002-0307 Anykščių r. sav., Anykščių sen., Pavajai  4400-2589-4700 Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Ustronė II  

4400-1751-7196 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Sargūnai  3456-0002-0247 Anykščių r. sav., Anykščių sen., Kirkiliškiai  

4400-1751-6933 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Sargūnai  3464-0003-0067 Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Gikonys  Gikonių g. 4

3474-0002-0020 Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Vaičiuliškiai  3430-0003-0106 Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Geležinė  

3430-0003-0131 Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Geležinė  4400-0172-3068 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Obelynė  

3427-0002-0214 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Pamelija  4400-5298-8340 Anykščių r. sav., Anykščių sen., Katlėriai  

4400-4702-5036 Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Dagia I  4400-5321-4160 Anykščių r. sav., Anykščių sen., Katlėriai  

3456-0002-0021 Anykščių r. sav., Anykščių sen., Šlavėnai  3456-0002-0051 Anykščių r. sav., Anykščių sen., Lukošiškiai  

4400-0697-6738 Anykščių r. sav., Kurklių sen., Staškūniškis  4400-1668-8184 Anykščių r. sav., Anykščių sen., Lukošiškiai  

3472-0002-0108 Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Domeikiai  4400-0965-7572 Anykščių r. sav., Anykščių sen., Dvaronys  

3472-0002-0107 Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Domeikiai,  Miško g. 9 3474-0003-0339 Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Pankėnai  

3430-0003-0172 Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Geležinė  3438-0001-0214 Anykščių r. sav., Traupio sen., Levaniškiai  

3438-0001-0213 Anykščių r. sav., Traupio sen., Levaniškiai  3438-0001-0041 Anykščių r. sav., Traupio sen., Levaniškiai  

3438-0001-0215 Anykščių r. sav., Traupio sen., Levaniškiai  4400-0017-1322 Anykščių r. sav., Traupio sen., Levaniškiai  

*Magistralinių dujotiekių apsaugos zonų dydžiai nurodyti LR SŽNS įstatymo 27 str. 1 ir 2 d., kurių ribose taikytini LR SŽNS įstatymo 28 str. įtvirtinti ūkinės ir/ar kitos veiklos apribojimai. Susijusios infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir jų ribose 
įtvirtinti ūkinės ir/ar kitos veiklos apribojimai: Elektros tinklų apsaugos zonų dydis – LR SŽNS įstatymo 24 str. 3 d., jose taikytini apribojimai – LR SŽNS įstatymo 25 str.

Su patvirtinto Plano sprendiniais galite susipažinti Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje adresu  https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai.
Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el.p. info@ambergrid.lt, interneto svetainė www.ambergrid.lt. Už Plano rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Rūta Bastikaitienė, tel. +370 640 42 750, 

el.p. r.bastikaitiene@ambergrid.lt.
Plano rengėjas – UAB „Atamis“,  Žirmūnų g. 139, Vilnius LT-09120, tel. +370 5 272 8334, el.p. info@atamis.lt,  interneto svetainė www.atamis.lt. Atsakingas asmuo – projekto dalies vadovė Asta Anikėnienė, tel. +370 614 32520, el.p.  a.anikeniene@atamis.lt.
Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Atamis“ ar AB „AmberGrid“ aukščiau nurodytus atsakingus asmenis.

Užsak. Nr. 911
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Sutaupykite su „Tele2“: operatorius mažina 
populiariausių savo planų kainas

Mobiliojo ryšio opera-
torius „Tele2“ naujiems ir 
esamiems klientams siūlo 
būdą sutaupyti – populia-
riausi pokalbių ir interneto 
planai prieinami už rekor-
diškai mažą kainą. Šiuo 
metu sudarę ar pratęsę 
sutartį klientai už kasdie-
nes ryšio paslaugas net iki 
dvejų metų mokės mažiau 
nei įprastai. 

„Siekiame klientams suteikti 
gerą paslaugų kokybę už pa-
trauklią kainą. Sumažindami 
populiariausių planų kainas 
norime užtikrinti galimybę vi-
siems naudotis kokybiškomis 
ryšio paslaugomis“, – sakė Pe-
tras Masiulis, „Tele2“ generali-
nis direktorius Baltijos šalims.

Populiariausias planas – 
už rekordiškai mažą kainą

„Tele2“ vieną labiausiai kli-
entų pamėgtą planą dabar siū-
lo už rekordiškai mažą kainą 
–  jis kainuos vos 9,90 Eur/
mėn, vietoje 15,90 Eur/mėn. 
Šis mokėjimo planas, sudarant 
neterminuotą paslaugų teikimo 
sutartį, įprastai kainuoja 17,50 
Eur/mėn. Įsigiję šį planą kli-
entai kas mėnesį gaus neribotą 
minučių kiekį pokalbiams, ne-
ribotas SMS bei 10 GB duome-
nų Lietuvoje, iš kurių net 8,76 
GB galioja Europos Sąjungoje. 
Daugiau informacijos apie pa-
siūlymo sąlygas rasite čia. 

Specialu pasiūlymu galima 
pasinaudoti sudarant terminuo-
tą sutartį 18 mėn. laikotarpiui 
be telefono arba 24 mėn. termi-
nui, įsigyjant telefoną ir mokant 

jo kainą dalimis. 
Sudarę sutartį su šiuo planu 

klientai gaus ne tik ryšio pas-
laugas, bet ir papildomų nemo-
kamų paslaugų. Jie 3 mėnesius 
galės naudotis „Laisvo interne-
to“ ir mobiliojo parašo paslau-
gomis bei pirmąjį mėnesį nar-
šys neribotai. 

Pigesnis internetas 
namams 

Naujiems klientams siūlo-
ma speciali „Laisvo interne-
to“ kaina – sudarant sutartį 24 
mėn. laikotarpiui, 30 GB planas 
kainuos vos 3,99 Eur/mėn. Šio 
mokėjimo plano kaina, suda-
rant neterminuotą paslaugų tei-
kimo sutartį, paprastai siekia 11 
Eur/mėn. Daugiau informacijos 
apie pasiūlymo sąlygas rasite 
čia. 

Klientai, užsisakantys šį pla-
ną, 14 dienų galės išmėginti 
„Laisvo interneto“ paslaugą 
nemokamai ir pirmąjį mėnesį 
galės nemokamai naudotis ne-
ribotu internetu.  

Pagal RRT paskelbtą ju-
driojo ryšio tinklų tikėtinų 
aprėpties zonų žemėlapį, „Te-
le2“ mobilusis 4G internetas 
pirmauja tarp trijų didžiausių 
judriojo ryšio tiekėjų vidutinio 
rėžio aprėptyje („Tele2“ den-

gia 80 – 85 proc. Lietuvos teri-
torijos, kiti du ryšio tiekėjai 75 
– 80 proc.), o kituose rėžiuose 
nenusileidžia kitiems judriojo 
ryšio tiekėjams (silpnojo rėžio 
aprėptis visų operatorių apima 
97 – 100 proc. teritorijos, sti-
priojo rėžio aprėptyje „Tele2“ 
kartu su vienu iš ryšio tiekėju 
apima 45 – 50 proc. teritorijos, 
kai trečiasis operatorius – 40 – 
45 proc.).

Užsak. nr.912

(Kalba netaisyta – red. past.)

savaitgalio diskusija
Kalėdų eglutės – politinis klausimas ar bendruomenės susitarimas?

Seimo narys, konservatorius Linas Slušnys socialiniuose 
tinkluose pasidalijo įžvalgomis apie Lietuvos savivaldybėse 
puošiamas kalėdines eglutes:„Klausau diskusijos apie Kalė-
dų eglutes savivaldybėse ir pagalvojau, kad tai toks reiškinys, 
kuris galėtų demonstruoti miesto bendruomenės įsitrauki-
mą. Taigi turime lėšų rinkimo platformas - kaip „contribee“ 
ar kitos - ir gyventojai gali patys paremti miesto eglutes. Tai 
ir būtų ženklas, kiek ir ko nori miesto bendruomenė. Surinks 
milijoną, tai ir bus įrengtas visas miestelis su atrakcijomis.“

Ką manote apie Seimo nario išsakytas mintis? Gal jas rei-
kėtų pritaikyti ruošiantis kalėdiniam laikotarpiui Anykš-
čiuose ir visame rajone?

Optimistas: „Kalėdų eglu-
tės tapo kažkokių varžybų, 
lenktynių dalyku: kuri savival-
dybė daugiau pinigų tam išleis, 
kuri eglutė bus įmantresnė, 
keistesnė. Tam milijonai lėšų 
iššvaistoma. Ir anykštėnai ser-
ga tokia didybės manija, viso-
kiausių kalėdinės eglutės puo-
šimo variantų prigalvoja. Štai 
ir šiemet jau nori pasipuikuoti 
ir vieną eglę puošti prie įva-
žiavimo nuo Troškūnų pusės, 
kitą - miesto centre. O visai 

užtektų vienos ir natūraliai au-
gančios. Tikrai Kalėdine egle 
turėtų rūpintis ne savivaldybė, 
o miesto bendruomenės. Tegu 
parodo iniciatyvą, paremti ga-
lėtų vietos verslininkai, gal ir 
šiaip aukotojų atsirastų. Nėra 
reikalo švaistyti biudžeto pi-
nigus, ypač dabar, sunkmečiu, 
kai aplink tiek skurdžiai gyve-
nančių žmonių pilna.“

Patarimas: „Siūlyčiau net 
neminėti kaimo bendruome-
nių kabant apie miesto mies-

čioniškumą. Mūsų bendruo-
menės be jokių biudžetinių 
pinigų sugeba papuošti kalė-
dines egles, kurios yra tikros, 
simbolizuojančios šventę, 
sukuriančios puikią nuotaiką. 
Nebūkit jūs, miestiečiai, pre-
kybininkų ir firmelių, siūlan-
čių eglės puošimo paslaugą, 
išlaikytojais.“

Androniškio bobūnė: „ne-
sijaudinkit, savivaldybė skir-
dama pinigus dėl miesto eglės 
mokesčius paima iš visų rajo-
no gyventojų vienodai ar jis 
Andrioniškio seniūnijos kai-
mietis, ar miesčionis, tik dėl 
kaimo ar seniūnijos miestelio 
papuošimo, kaip minėjote, 
biudžeto pinigų neskiria. Vat 
jums ir socialinis teisingumas 
iš rajono centro….“

Braniukas: „Gėda turi būti 
visai LT, kad net tokios disku-
sijos kyla! Ant eglutės, kurią 
turiu kieme, šiais metais paka-
binsiu burokėlius, kopūstus ir 
obuolius. Man net gėda kiniš-

kas lemputes kabinti, kai tokia 
elektros kaina! LR Seimo na-
riams palinkėčiau kiaušus pa-
šutusius savo išsiplauti geriau 
negu ten jie sėdi posėdžiuose 
susmirdę už tuos eglių pini-
gus!“

Siūlymas: „Visą rajono 
biudžetą išdalyti po lygiai 
kiekvienam. Pavyzdžiui, biu-
džetas 40 000 000 dalinamas į 
25 000 rajono gyventojų. Kie-
kvienas gauna po 1600 eur. Ir 
daro su jais ką nori. Susime-
ta 10 žmonių tuos pinigus ir 
pasistato eglę. Kitas – sumo-
ka už mokslą, dar kitas – už 
gydymą, dar kitas – už šviesą 
prie namo, dar kitas – gatvę iš-
siasfaltuoja. Va čia tai lygiava 
būtų. Nereikėtų nei valdinin-
kų, nei mokytojų, nei gydyto-
jų, nei žurnalistų. Kiekvienas 
gyvena kaip išmano.“

Juozas ne Juozas: „Kalėdi-
nės eglės puošimu galėtų pasi-
rūpinti bendruomenės ir kitos 
visuomeninės organizacijos, 

kurių Anykščiuose ir visame 
rajone pilna. Juk sugeba kai 
kas organizuoti visokius Miško 
festivalius, Miestelėnų pusry-
čius bei kitokius renginius. Tuo 
labiau, kad nevyriausybinių or-
ganizacijų projektus dažnai iš 
biudžeto lėšų finansuoja savi-
valdybė. Biudžeto lėšas galima 
panaudoti kur kas prasmingiau, 
nei ištaškyti miesto papuošimui 
ar Kalėdų eglei.“

Senis šaltis: „Anksčiau būda-
vo madoje natūralių eglių puo-
šimas ir tam nereikėjo didelių 
pinigų. Paskui prasidėjo išdur-
niavimas, lenktynės, visokių 
bukapročių pasiūlymai daryti 
egles iš metalo. medžio, beto-
no, plastiko ir kitokių medžia-
gų. Tegu tie, kas vaikosi tokių 
madų, ir puošia pseudoegles iš 
savo pinigų. O anykštėnai tegu 
parodo pavyzdį ir vėl grįžta prie 
normalios eglės papuošimo ir 
biudžeto pinigų taupymo.“

(Atkelta iš 1 psl.)

Anykščių rajono savivaldy-
bės socialinės paramos sky-
riaus vedėja Ieva Gražytė sakė: 
„Gyventojai dėl būsto šildymo 
išlaidų kompensacijų, palygin-
ti su praėjusiais metais, iš tiesų 
kreipiasi aktyviau. Jau rugsė-
jo mėnesį gyventojai pradėjo 
domėtis būsto šildymo išlaidų 
kompensacijomis ir galimybė-
mis pateikti prašymus.“

Gyventojai kreipiasi ne tik 
dėl centralizuoto šildymo, bet ir 
dėl kietojo kuro kompensacijų: 

malkų, durpių briketų, akmens 
anglių, taip pat dėl kitokio kuro 
(suskystintų dujų balionuose), 
šildymo elektra ir dujomis.

Paklausta, kokios turi būti 
žmogaus ar šeimos pajamos, kad 
gautų būsto šildymo kompensa-
ciją, I. Gražytė paaiškino: „Kon-
kretus asmens pajamų dydis 
teisės aktuose nėra nurodytas. 
Tačiau bendrai gyvenantiems 
asmenims ar vienam asmeniui 
už normatyvinį būsto plotą 
kompensuojama būsto šildymo 
išlaidų dalis, viršijanti 10 pro-
centų skirtumo tarp šeimos arba 

vieno gyvenančio asmens paja-
mų ir dviejų valstybės remiamų 
pajamų dydžių (tai yra, 294 Eur) 
kiekvienam šeimos nariui arba 
trijų valstybės remiamų pajamų 
dydžių (441 Eur) vienam gyve-
nančiam asmeniui. 

Visų pirma, yra nustatoma 
teisė į kompensacijas, o tik po 
to yra vertinamos asmens ar 
šeimos narių gaunamos paja-
mos, skaičius. Kompensacijos 
dydis gali skirtis priklausomai 
nuo asmens ar šeimos gaunamų 
pajamų.“

Pasak I. Gražytės, praeitą šil-

dymo sezoną (2021 metų spalio 
mėnuo – 2022 metų balandžio 
mėnuo) būsto šildymo kom-
pensacijas gavo 2933 rajono 
gyventojai.

2022 metais kompensacijoms 
už šildymą iš savivaldybės biu-
džeto lėšų skirta 333 tūkst. Eur.

Jei gyventojas pavėlavo pa-
teikti prašymą prasidėjus šildy-
mo sezonui, jis tai gali padaryti 
ir vėliau bei atgauti pinigus už du 
praėjusius mėnesius. Kad gautų 
kompensacijas visą šildymo se-
zoną, gyventojai prašymus turi 
pateikti kas tris mėnesius.

Anykštėnai skuba gauti būsto šildymo kompensacijas

Anykščių savivaldybės soci-
alinės paramos skyriaus ve-
dėja Ieva Gražytė sakė, kad 
pernai būsto šildymo kom-
pensacijas gavo beveik 3000 
rajono gyventojų.
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horoskopas

AVINAS. Būkite itin dė-
mesingas. Gali būti bandoma 
įvelti jus į neaiškius reikalus. 
Laikas jūsų pusėje, verčiau 
luktelėkite, kol padėtis išaiš-
kės.

JAUTIS. Kad ir ko šią sa-
vaitę imsitės, darbai degte 
degs jūsų rankose. Pasistenki-
te, kad ir viršininkas tai paste-
bėtų. Labai atsargiai leiskite.

DVYNIAI. Retsykiais san-
dėriai turi malonią finansinę 
pusę. Bent vienas toks šią sa-
vaitę laukia ir jūsų. Galite būti 
emociškai nestabilus.

VĖŽYS. Energiją švaistote 
nenaudingai ir neracionaliai. 
Saugokite piniginę, ypač an-
troje savaitės pusėje.

LIŪTAS. Turėsite progos 
susipažinti su jums svetimo-
mis gyvenimo sritimis. Būtų 
puiku, kad iš įgytos patirties 
išties pasimokytumėte. 

MERGELĖ. Toks progre-
sas, kokį jūs įsivaizduojate, 
deja, neįmanomas. Teks susi-
taikyti su ribotomis savo gali-
mybėmis. 

SVARSTYKLĖS. Jūs žino-
te, ką turite padaryti, tačiau 
galite susidurti su visiškai 
netikėtomis kliūtimis. Teks 
atmesti visus prašymus prisi-
imti dar papildomų darbų. 

SKORPIONAS. Jums teks 
šią savaitę susidurti su išties 
grėsmingu priešininku. Todėl 
būkite atsargus ir nekelkite 
dulkių be reikalo. Truputis 
egoizmo taip pat praverstų. 

ŠAULYS. Nuobodulys - 
jūsų priešas, tad venkite jo 
visais įmanomais būdais. Ne-
žadėkite, jei nesate tikras, kad 
tikrai sugebėsite tesėti žodį.

OŽIARAGIS. Jus vilioja 
dideli siekiai ir kilnūs tikslai. 
Daug ką nustebinsite neišsen-
kama energija ir organizuotu-
mu. 

VANDENIS. Jau visai į pa-
baigą einantys darbai gali pa-
reikalauti netikėtų papildomų 
investicijų. Teks peržiūrėti 
savo finansinę padėti ir gal 
kiek pataisyti biudžetą. 

ŽUVYS. Kažkas labai ne-
apibrėžto kirba jūsų galvoje, 
todėl užsispyręs laikotės savo 
tariamos tiesos. Labai nenu-
stebkite, jei nesulauksite pri-
tarimo.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-625) 44123.

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.

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. spalio 17-21 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 .

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

Tel. (8-610) 85178.

Krūmų ir menkavertės medie-
nos kirtimas apleistose žemė-
se ir sodybose. Menkavertės 
medienos ir miško pirkimas. 

Tel. (8-656) 77315.

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.

Nekilnojamasis turtas

3 k. butą Svėdasų miestelio 
centre. Centrinis šildymas. Arti 
parduotuvės, gimnazija, stote-
lė. 27 800 Eur.

Tel. (8-645) 63622.

Kuras

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

Tel. (8-648) 84052.

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.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 
Perka įvairios būklės miškus.

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Špižinius pečius, akmenis, 
šulinio ritinius, kompresorius. 

Tel. (8-614) 01206. 

Paslaugos 

Dengia įvairius stogus, skar-
dina kaminus, kraigus, vėjalen-
tes, lydo ritininę dangą, mon-
tuoja lietvamzdžius. Darbus 
atlieka savo medžiagomis. 

Tel. (8-664) 21242.

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

Tel. (8-656) 24531. 

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

Tel. (8-609) 92144.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

Matininkas Juozas Dūdėnas 2022-10-28 10.00 val. atliks kadas-
trinius matavimus sklypo projektinis Nr. 3412/2:proj.625-3, esan-
čio Drobčiūnų k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav. Kviečiame daly-
vauti ribų ženklinime gretimo žemės sklypo kadastro Nr. 3412/2:168 
savininką. Kontaktinė informacija: Tel. (8-606) 42947, 
matininkas.dudenas@gmail.com, adresas: Maironio g. 4, Utena. 

Matininkas Juozas Dūdėnas 2022-10-28 11.00 val. atliks kadas-
trinius matavimus sklypo projektinis Nr. 3422/2:proj.478-4, esančio 
Morkūniškių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav. Kviečiame dalyvauti 
ribų ženklinime gretimo žemės sklypo kadastro Nr. 3422/2:222 pa-
veldėtojus. Kontaktinė informacija: Tel. (8-606) 42947, 
matininkas.dudenas@gmail.com, adresas: Maironio g. 4, Utena. 

Matininkas Juozas Dūdėnas 2022-10-28 12.00 val. atliks kadastrinius mata-
vimus sklypo projektinis Nr. 3422/2:proj.478-1, esančio Savičiūnų k., Svėdasų 
sen., Anykščių r. sav. Kviečiame dalyvauti ribų ženklinime gretimų žemės sklypų 
kadastro Nr. 3422/2:186 bei kadastro Nr. 3422/2:159 savininkus. Kontaktinė 
informacija: Tel. (8-606) 42947, matininkas.dudenas@gmail.com, adresas: 
Maironio g. 4, Utena. 

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3436/0002:184), esančio Leliūnų k., Debeikių sen., 
Anykščių r. sav., savininką, kad UAB ,,Anykščių matininkas“ matininkas V.G., kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr. 2M-M-377, atliko žemės sklypo (kadastro Nr. 3436/0002:181 ir Nr.3436/0002:182), esančių Leliūnų 
k., ribų ženklinimo darbus.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3436/0001:255), esančio Leliūnų k., Debeikių sen., 
Anykščių r. sav., savininką, kad UAB ,,Anykščių  matininkas“ matininkas V.G., kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr. 2M-M-377, atliko žemės sklypo (kadastro Nr. 3436/0001:284), esančių Leliūnų k., ribų ženklinimo 
darbus. Prireikus išsamesnės informacijos prašome kreiptis į įmonę UAB ,,Anykščių matininkas“ adresu 
J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, el. p. info@anmat.lt arba telefonu (8-698) 16608.

Negalinčiai moteriai reikia lankančios padėjėjos, kaip 
globėjos. Pageidautina turinčios transportą. 

Tel. (8-609) 57566.
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anekdotas

oras

+12

+15

mėnulis
spalio 18-21 d.d. - delčia.

Akvilinas, Izaokas, Paulius, 
Geisvilas, Kantrimė, Laura, 
Kleopatra, Povilas.

Irena, Gedas, Deimina, Adelė, 
Adelina, Adelija.

Uršulė, Raitvilas, Gilanda, 
Hiliaras, Vilma.

Lukas, Liubartas, Kęsmina, 
Vaiva.

šiandien

spalio 19 d. 

vardadieniai

spalio 20 d. 

spalio 21 d. 

Kalėdų išvakarėse teisėjas, 
apimtas šventinių nuotaikų, 
klausia kalinio:

- Kuo esi kaltinamas?
- Pernelyg ankstyvu kalėdinių 

dovanėlių pirkimu, - atsako šis.
- Bet juk tai ne nusikaltimas, 

- tarė teisėjas. - Kada gi tu pra-
dėjai apsipirkinėti?

- Dar iki parduotuvės atidary-
mo, - atsako kalinys.

***
Grįžta vyras iš komandiruo-

tės, žiūri - žmona sėdi fotelyje 
ir skaito knygą.

- Tu ir vėl su romanu?
- Romanai, išeik, jis viską 

žino...

***
– Diana, kaip tu nusideginai 

abi ausis?
– Tu paskambinai, kai aš ly-

ginau drabužius. Užsigalvojau, 
o vietoje telefono ragelio pridė-
jau prie ausies lygintuvą.

– O antrą ausį?
– Turėjau paskambinti gydy-

tojui...

***
Senas kavalierius kreipiasi 

pagalbos į draugą:
- Negaliu vesti, nes visos 

merginos, kurias išsirenku, ne-
patinka motinai.

- O tu vesk tą, kurios būdas 
panašus į motinos, - pataria 
draugas. - Matysi, jai patiks.

Po kurio laiko draugai vėl su-
sitinka:

- Paklausiau tavo patarimo ir 
vedžiau.

- Na, viskas gerai?
- Ne, dabar tėvas negali jos 

pakęsti...

(Atkelta iš 3 psl.)
Mažųjų Tėvas Georgijus 

klausinėjo, iš kur jie atvykę, 
kas iš artimųjų liko namuose. 
Viena mergaitė, pasakiusi, kad 
namuose buvo likęs brolis, ta-
čiau jis žuvo, pravirko. Ją guos-
ti ėmė šalia sėdėję vaikai.

V.Strolia A.Baranausko pa-
grindinės mokyklos bibliotekai 
dovanojo tris dėžes ukrainietiš-
kų knygų. Vėliau, „Anykštos“ 
paklaustas, iš kur pas jį tiek 
ukrainietiškų knygų, leidyklą 
Ukrainoje turintis V.Strolia 
sakė, kad spausdintu ukrainie-
tišku žodžiu pasirūpinę jo ko-
legos. „Į Ukrainą humanitarinę 
pagalbą vežantis transportas 
atgal paprastai grįžta tuščias. 
Per  kolegas leidėjus ieškau, 
kas gali parūpinti knygų,  kas 
gali knygas atgabenti iki Lvivo. 
Žodžiu, vyksta šiuolaikinė kny-
gnešystė“, - „Anykštai“ sakė 
V.Strolia.   

.
 Dovanojo Orantą - 
gavo angelą

Lankydamasis pas Anykš-
čių rajono merą S.Obelevičių, 
Tėvas Georgijus mūsų rajono 
vadovui įteikė ikoną - Oran-
tą, kurioje vaizduojama Švč. 
Mergelė Marija iškeltomis ran-
komis. Žymiausia pravoslavų  
Oranta yra Kyjivo Šv. Sofijos 
soboro mozaika. 

S.Obelevičius svečiui įtei-
kė medinį angelą, sakydamas, 
kad viliasi, jog  Angelas saugos 
Ukrainą.

Didžiulę šeimą turintis Tėvas 
Georgijus kalbėjo, kad prasidė-
jus karui visą šeimą išvežė iš 
Kyjivo, tačiau beveik visi jau 
grįžo. Pastarosiomis dienomis, 
vėl prasidėjus Kyjivo apšaudy-

„Mes mokomės gintis, jie mokosi žudyti“

keturias suaugusias dukras, pa-
auglį sūnų ir tris anūkus turintis 
54-erių metų dvasininkas.     

Susitikime su meru 
S.Obelevičiumi Tėvas Georgi-
jus  nemažai kalbėjo apie pas-
tarųjų dienų rusų atakas prieš 
civilius objektus, kai daug rusų 
sparnuotojų raketų smigo į Ky-
jivą ir net Lvivą. Pasak dvasi-
ninko, Ukrainos didmiesčiai 
dabar labiau pažeidžiami nei 
karo pradžioje, nes priešlėk-
tuvinės gynybos sistemos pa-
trauktos arčiau fronto linijos, 
o be to, rusai išmoko rezultaty-
viau pulti. Ukrainietis aiškino, 
jog iš Baltarusijos teritorijos 
bei karinių jūrų laivų leidžiami 
savotiški raketų spiečiai,- bent 
dalis raketų pasiekia tikslą. 

„Mes mokomės gintis, jie taip 
pat mokosi… Mokosi žudyti“, 
– kalbėjo dvasininkas.  

„Kyjive gyvenimas buvo grį-
žęs į beveik įprastines vėžes, 
bet vėl viskas pasikeitė. Įtampa 
grįžo. Per karą pradėjau kitaip 
planuoti darbus. Nebeplanuoju 
kelių dienų į priekį. Planavimas 
susijęs tik su labai trumpais in-
tervalais“, - prisipažino dvasi-
ninkas. 

S.Obelevičius svečiui papa-
sakojo, kad buvusios Viešintų 
mokyklos pastate ketinama 
laikinai apgyvendinti karo pa-
bėgėlius iš Ukrainos. O Tėvas 
Georgijus dėkojo anykštėnams 
ir visiems lietuviams už rūpini-
mąsi jo tautiečiais

-ANYKŠTA 

mui, jo žentas ir anūkas buvo 
netoli smūgių epicentro ir vos 
spėjo nubėgti į slėptuvę. 

„Pats ramiau jaučiuosi, galiu 
lengviau koncentruotis į darbą, 
kai žinau, jog šeima yra saugi. 
Bet su savo moterimis man visi 
sunkiau susitarti“, - šypsojosi 

Tėvas Georgijus Antano Baranausko pagrindinės mokyklos mo-
kinius kvietė įsivaizduoti, kad jie kalbasi su savo seneliu.

Į Šv.mišias suvažiavo ir ukrainiečių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio.   jono jUNEVIČIAUS nuotr.

Šv. Mišias tėvas Georgijus aukojo Anykščių muziejaus salėje.

A. Baranusko mokyklos mokytoja Olena Gorinova su vienu iš 
mokinių.


