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PARODA. Rugsėjo 28 d., šeš-
tadienį, 16 val. Koplyčioje – Pa-
saulio anykštėnų kūrybos centre 
Gvido Latako tapybos ir medalių 
meno parodos „Riterio sapnas“ 
atidarymas. Paroda veiks iki spalio 
20 d. Renginys nemokamas. 

Mykolinės. Rugsėjo 29 d., se-
kmadienį, Svėdasuose bus švenčia-
mi tituliniai Šv. arkangelo Mykolo 
atlaidai, moksline - istorine konfe-
rencija bus pagerbtas ir prisimintas 
kan. Juozas Tumas - Vaižgantas, 
giedos mecosopranas Brigita Bu-
blytė.

Prisieks. Ateinantį ketvirtadienį 
Tarybos nario priesaiką duos 29-
erių metų ,,valstietis“, UAB ,,Vaja 
Farm“ direktorius Dominykas Tut-
kus. D.Tutkus Anykščių rajono 
Taryboje keičia Kazį Šapoką. Pas-
tarasis grįžo į UAB Anykščių komu-
nalinis ūkis direktoriaus pareigas, o 
įstatymai draudžia vienu metu būti 
savivaldybės valdomo UAB vado-
vu ir rajono Tarybos nariu. 

Algos. Anykščių rajono taryba 
ateinantį ketvirtadienį savo spren-
dimu patvirtins užmokesčio savi-
valdybės valdomų UAB valdybų 
nariams tvarką. Algos valdybų 
nariams bus išmokamos kartą per 
ketvirtį, suskaičiavus jų faktiškai 
išdirbtą darbą. Nurodoma, kad kie-
kvienas valdybos narys neturėtų 
gauti daugiau nei 1/5 bendrovės 
direktoriaus algos.

Narkotikai. Rugsėjo 21 die-
ną,  apie 20.25 val., Anykščiuose, 
Žiburio g., buvo sustabdytas au-
tomobilis „VW Golf“, kurį vaira-
vo vyras (g. 1988 m.), gyvenantis  
Kavarsko seniūnijos Pienionių kai-
me. Pas keleivį (g. 1994 m.), gy-
venantį Anykščiuose, V. Kudirkos 
g., rasta popieriaus skiautė, į kurią 
buvo susukta žalios spalvos, turinti 
aštrų specifinį kvapą augalinė, ga-
limai narkotinė medžiaga marichu-
ana. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Į areštinę uždaryti vyras (g. 1988 
m.), vyras (g. 1994 m.), vyras (g. 
1996 m.), gyvenantis Didžiojoje 
Britanijoje. Vyras (g. 1994 m.), 
gyvenatis Ukmergės rajone, Tau-
jėnuose, Paupio g., po apklausos 
paleistas.

„Obuolinėse“ trūko tik obuolių Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

,,Obuolinės“ - šventė be obuo-
lių. Štai taip keliais žodžiais 
būtų galima apibūdinti šešta-
dienį Anykščiuose vykusią ru-
dens darbų pabaigtuvių šventę, 
kuriai koją kišo darganotas, 
rudeniškas oras. Šventės metu 
paskelbti konkurso ,,Metų ūkis 
2019“ nugalėtojai, „Obuolinių“ 
proga miesto gatvėmis kursavo 
sovietmetį menantis autobusas 
,,Ikarus“, duris smalsuoliams 
atvėrė Anykščių šv.Neviškio 
cerkvė, taip pat laukė ir dar 
daugiau įdomybių.

Pirmoji vieta „Metų ūkio“ konkurse  skirta  Kavarsko seniūnijos ūkininkui, Anykščių Antano Vie-
nuolio progimnazijos biologijos mokytojui Valentinui Gudėnui.

Kompromisai nepadaro 
gyvenimo geresnio Austėja ŠMiGelskAiTĖ

Šeštadienį, rugsėjo 21-ąją, 
17 valandą Anykščių kultūros 
centre, Kino namų salėje, vyko 
filmo ,,Nijolė“ peržiūra ir susi-
tikimas su filmo kūrybine ko-
manda bei skulptorės Nijolės 
Šivickas, filmo protagonistės, 
sūnumi, buvusiu Bogotos meru, 
profesoriumi, matematiku, filo-
sofu Antanu Mockumi. 

Kolumbijos lietuvis, politikas Antanas Mockus su draugų anykštėnų šeima – rašytoju Rimantu Va-
nagu ir Violeta Vanagiene.
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Sąžiningiausia seniūnus rinkti 
tiesiogiai

Ona REPEČKIENĖ, konser-
vatorė, vyriausia Anykščių rajo-
no tarybos narė: 

„...Ne Vilniuje reikia rinkti 
seniūnus, o ten, kur jie dirbs...“ 
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norėjo išsaugoti 
vyrus

4 psl.



  
KONKREČIAI 2019 m. rugsėjo 24 d.

spektrasIr vėl ant to paties grėblio? Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Iš darbo UAB Anykščių komunalinis ūkis atleistas eksmero 
Kęstučio Tubio bendražygis Alfrydas Savickas parašė skundą 
Ginčų komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Ši institucija aiškinsis, ar 
A.Savicko atleidimas iš UAB 
Anykščių komunalinis ūkis buvęs 
teisėtas. Pasak paties A.Savicko, 
Ginčų komisija turi galimybę įpa-
reigoti darbdavį grąžinti darbuoto-
ją atgal į darbą, jeigu nustato, kad 
jo atleidimas buvęs neteisėtas.

A.Savickas iš darbo atleistas dar 
tuo metu, kai UAB Anykščių ko-
munalinis ūkis laikinuoju vadovu 
buvo Linas Pravilionis. A.Savickas 
komunaliniame ūkyje nebedirba 
nuo rugpjūčio mėnesio.

Buvęs Anykščių rajono tarybos 

narys A.Savickas pranešimą apie 
atleidimą iš darbo gavo dar pava-
sarį - tuo pat metu, kaip ir eksmero, 
UAB ,,Anykščių vandenys“ direk-
toriaus Alvydo Gervinsko žmona 
Aušra. Iškart, kai pranešimai apie 
atleidimus iš darbo buvo įteikti, 
net rajono vadovai abejojo, ar jie 
yra teisėti. Tačiau A.Gervinskienė 
nusprendė neieškoti teiybės ir jau 
susirado kitą darbą.

O A.Savickas, gavęs pranešimą 
apie atleidimą iš darbo, vėliau dar 
kurį laiką turėjo nedarbingumo pa-
žymėjimą, kol galų gale visgi turė-

jo pasitraukti iš komunalinio ūkio. 
Priminsime, jog neteisėtas 

Anykščių seniūno Eugenijos Pa-
jarsko atleidimas iš darbo Anykš-
čių rajono biudžetui kainuos ma-
žiausiai 10 tūkst. eurų. Ši suma 
gali vos ne padvigubėti, jeigu ,,So-
dra“ dar išsiieškos iš savivaldybės 
pinigus, kurie išmokėti E.Pajarskui 
kaip bedarbio pašalpa. Pirminiais 
duomenimis, ,,Sodra“ turėtų priim-
ti sprendimą bedarbio pašalpą išsi-
ieškoti būtent iš darbdavio, o ne iš 
asmens, kuriam išmokėti pinigai.  

Kol kas neaišku, kokios finan-
sinės išlaidos komunalininkams 
gresia, jeigu Ginčų komisija prie 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos priims A.Savickui palan-
kų sprendimą.

Iš darbo atleistas politikas 
Alfrydas Savickas bando 
grįžti į UAB Anykščių komu-
nalinis ūkis.

Paveldas. Atsistatydinus dviem 
Valstybinės kultūros paveldo komi-
sijos nariams į šią komisiją siūlomi 
muziejininkas Raimundas Balza 
ir architektas Augis Gučas. Vasarą 
iš komisijos savo noru pasitraukė 
Donatas Brandišauskas ir Skaidra 
Trilupaitytė. Kadangi jų kandidatū-
ras buvo parinkusi valdančioji Vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija, ji 
parinko ir naujus kandidatus. R. Bal-
za vadovauja Šiauliuose esančiam 
„Aušros“ muziejui, yra Muziejų 
asociacijos valdybos pirmininkas. A. 
Gučas – architektas, urbanistas, pro-
jektų vadovas, jis jau yra dirbęs Vals-
tybinėje kultūros paveldo komisijo-
je. Pagrindinė Valstybinės kultūros 
paveldo komisijos misija – dalyvauti 
formuojant kultūros paveldo apsau-
gos politiką ir strategiją, informuoti 
Seimą, prezidentą ir Vyriausybę apie 
kultūros paveldo apsaugos proble-
mas, rengti įstatymų ir kitų teisės 
aktų, susijusių su kultūros paveldo 
apsauga, projektus.

Avarija. Šilalės rajone, Kerbe-
džių kaime, šeštadienį neblaivus 
savivaldybės tarybos narys sukėlė 
avariją. Tauragės policijos atstovė 
Greta Kęsminaitė BNS patvirtino, 
kad avariją sukėlė Arvydas Petkus. 
Sodybos kieme neblaivus tarybos na-
rys važiuodamas automobiliu „Audi 
A8“ atsitrenkė į kitą kieme stovėjusį 
„BMW 530“, priklausantį 1995 me-
tais gimusiam vyrui. Politikui nusta-
tytas 2,29 promilės girtumas. Policija 
pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vairavi-
mo neblaiviam. Kaip skelbiama Šila-
lės rajono savivaldybės puslapyje, A. 
Petkus priklauso partijos „Tvarka ir 
Teisingumas“ frakcijai. 

Ryšys. Lietuvos mobiliojo ry-
šio bendrovės „Bitė“ antrinė įmonė 
Latvijoje „Bite Latvija“ ir bendrovė 
„Tele2“ įsteigė bendrą įmonę „Cen-
turia“ 5G tinklo diegimui Lietuvoje 
ir Latvijoje. Latvijos įmonių registro 
duomenimis, „Centuria“ įstatinis 
kapitalas – 2 mln. eurų. „Bite La-
tvija“ ir „Tele2“ valdo po 50 proc. 
jos akcijų. Birželio pradžioje „Bitė“ 
ir „Tele2“ pristatė planus sukurti 
bendrą radijo prieigos tinklą (angl. 
radio access network,, arba RAN), 
taip optimizuojant abiejų bendrovių 
infrastruktūros priežiūrą Lietuvoje ir 
Latvijoje. Skelbta, kad bendra įmonė 
diegs 5G tinklą bei valdys bendrovių 
RAN tinklo (bazinės stotys ir ante-
nos) infrastruktūrą. Bendrą tinklą 
sukurti numatoma iki 2023 metų 
pabaigos. Iki 2021 metų vyks plana-
vimo ir pasirengimo darbai.

Pasirašė. Ukrainos prezidentas 
Volodymyras Zelenskis pirmadienį 
pasirašė įstatymą dėl valstybės va-
dovo apkaltos procedūros, patvirti-
no parlamentas. Anksčiau šį mėnesį 
Aukščiausioji Rada pritarė preziden-
tūros pateiktam įstatymo projektui, 
suteikiančiam parlamentui įgalioji-
mus nušalinti nuo valdžios preziden-
tą, šiam išdavus valstybę ar padarius 
kitą sunkų nusikaltimą. Tokia inici-
atyva buvo vienas iš V. Zelenskio 
prieš rinkimus duotų pažadų. Re-
miantis teisės aktu, valstybės vado-
vo nusikaltimus gali tirti specialioji 
parlamento komisija, kurios išvados 
pateikiamos šalies aukščiausios ins-
tancijos teismams. Norint nušalinti 
prezidentą, už atitinkamą nutartį turi 
balsuoti mažiausiai trys ketvirtada-
liai deputatų. Anksčiau šį mėnesį 
ukrainiečių parlamentarai taip pat 
pritarė siūlymui atimti iš deputatų 
neliečiamybę; tai irgi buvo vienas iš 
V. Zelenskio pažadų.

-Bns

Apie Kavarsko žydus ir žmogiškumą Rimantas VARAnAViČiUs

Vakar buvo Lietuvos žydų genocido atminimo diena. Vakare 
uždegiau ant palangės savo menorą ir paminėjau nužudytus Ka-
varsko žydus taip, kaip jaučiu, kaip galiu tai įsivaizduoti. Tin-
kamiausia vieta tam - Naujosios žydų kapinės. Vieta aukšta ir iš 
čia, žiūrėdami viena kryptimi, galime mintyse aplankyti visas su 
Kavarsko žydų nužudymu susijusias vietas. 

Kai pirmąkart fotografavau šią 
vietą 1976 m., vieta buvo atvira, 
neapaugusi medžiais, matėsi ge-
rai bažnyčia ir net kelio į Kurklius 
gabalėlis. Dabar taip jau nebėra. Iš 
čia, būdamas toli nuo Kavarsko, ga-
liu apžvelgti visą mūsų miestelį ir 
įsivaizduoti jį tokį, koks buvo prieš 
karą ir kokį smulkiai aprašė savo 
knygoje „The Shtetl That Was“ 
Ralfas Jaffė, įsivaizduoti tokį, kokį 
matė ir paliko mums Beilė Deleč-
kaitė Franko Buonagurio knygoje 
„The Last Bright Days“, pagaliau 
suvokti Kavarską tokį, kokį gerai 
prisiminė mūsų tėvai ir seneliai.

Čia pat, už kelių žingsnių, pirmoji 
sušaudymo vieta. Tarp 18 neįtikusių 
fašistinei valdžiai ir čia sušaudytų 
žmonių - 16 žydų. Pavardės žino-
mos. Aukos iš čia perkeltos į miesto 
kapines. Yra apleistas paminklas.

Tuoj už miestelio - paupės krū-

mai, upė, Pumpučių duobė, už jos, 
įkalnėje, vieta, kur sušaudyta dau-
giau žydų. Gal netoliese yra ir kitų 
nepažymėtų sušaudymo vietų? Čia 
nei nužudytų aukų skaičiaus, nei 
pavardžių nežinome.

Beveik ta pačia kryptimi minty-
se aplankykime Pivonijos šilą už 
Ukmergės, kur nužudyti visi kiti 
Kavarsko žydai. Žudynių mastą čia 
liudija gigantiški kapai, kurių Ral-
fas Jaffė čia suskaičiavo trylika.

Kol kas neturime nei prieš pat 
karą Kavarske gyvenusių žydų są-
rašo, nei išsamaus nužudytų Ka-
varsko žydų sąrašo, užtat tradicinį 
nužudytų žydų pavardžių skaitymą 
galėtume pakeisti virtualia ekskur-
sija po 1936 m. planuose pažymė-
tas gatves, vardydami ten gyvenu-
sius žydus, minėdami jų verslus ir, 
jeigu  esama žinių, jų likimus. Pa-
klaida čia nėra svarbi, nes didžiulė 

Kavarsko žydų bendruomenė, įkvė-
pusi miesteliui gyvybingumo, buvo 
sunaikinta visiškai. Miestelis staiga 
ištuštėjo. Prasidėjo didelė maišaly-
nė, plėšikavimas ir suirutė, o ban-
dymas po karo sukurti klestintį „so-
cialistinį“ Kavarską greit išsikvėpė. 
Praradimai buvo pernelyg dideli, 
tartum kurtume „gerovės valstybę“ 
kapinėse.

Akivaizdi to iliustracija - Poilsio 

parko kūrimas buldozeriu ,,nušluo-
tų“ Senųjų žydų kapinių vietoje.

Dėkoju Dievui, kad mūsų gimi-
nėje neatsirado vyrų, pasidavusių 
ano meto neapykantos epidemijai ir 
jie visi išlaikė nuo mažens religingų 
tėvų įdiegtą žmogiškumo egzaminą. 
Neapykantos, darančios iš žmogaus 
budelį, pateisinti negalima, antraip 
niekada neatsikratysim nužudytų 
žmonių prakeikimo.

Baigia išnykti užrašas ant arkos, skelbiantis tai, kad ,,ir turtuo-
liai, ir vargšai čia lygūs". Vaizdą į Kavarską seniai uždengė už-
augusios eglės.

Autoriaus nuotr.

Tie patys pretendentai į seniūnus Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį penktadienį, rugsėjo 20-ąją, vyko Andrioniškio seniū-
no konkursas, o šiandien - Viešintų seniūno konkursas.

Andrioniškio seniūno konkursui 
registravosi 8, Viešintų -7 preten-
dentai. Didžioji dalis potencialių 
seniūnų nusprendė dalyvauti abie-
juose konkursuose. Pagal naująją 
tvarką konkurso komisija išrenka 

du finalininkus, iš kurių būsimąjį 
seniūną išsirinks Anykščių rajono 
savivaldybės admisnistracija.

Patys konkurso dalyviai žino, 
kas tapo penktadienio konkurso 
finalininkais, tačiau pranešimas 

Anykščių rajono savivaldybei apie 
konkurso rezultatus turi būti pra-
neštas tik per penkias dienas. Tad 
Andrioniškio seniūno konkurso fi-
nalininkai greičiausiai dalyvaus ir 
Viešintų seniūno konkurse. 

Ne tik teoriškai, bet ir praktiš-
kai, viename konkurse puikiai 
pasirodę pretendentai neturėtų 
,,veidu į purvą“ kristi ir antrajame 

konkurse.  
Redakcijos duomenimis, An-

drioniškio seniūno konkurso fi-
nalininkais tapo vienas Anykščių 
rajono tarybos narys bei vienas 
valdančiosios partijos atstovas. 
Viešintų seniūno konkurse daly-
vaus dar vienas Anykščių rajono 
tarybos narys, kuris Andrioniškio 
seniūno konkurse nesivaržė. 

Dešiniajame krante - nesibaigiantys 
papildomi darbai
Anykščių rajono savivaldybės administracija pasirašė jau sep-

tintąjį susitarimą dėl papildomų darbų su Anykščių miesto apž-
valgos aikštelės ir pėsčiųjų bei dviračių tako dešiniajame Švento-
sios upės krante rangovais UAB ,,Jungtiniai projektai“.

Rugsėjo 12 dieną sudarytos pa-
pildomų darbų   sutarties  vertė 
siekia  31 tūkst. 533 Eur. Papil-
domi darbai vyks iki lapkričio 30 
dienos.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijai adresuotame 
rašte šių metų liepą UAB ,,Jung-
tiniai projektai“ direktorius 

Mindaugas Devėnas atkreipė 
dėmesį, kad darbai dešiniajame 
Šventosios upės take stringa dėl 
Anykščių rajono savivaldybės 
parengto techninio projekto ne-
tikslumų.

UAB ,,Jungtiniai projektai“ di-
rektorius M.Devėnas taip pat iš-
dėstė, kad ne visi susitarimai dėl 

papildomų darbų šiemet buvo pa-
sirašyti dėl politinių procesų. Esą 
dėl vykusių savivaldos rinkimų 
sutarčių pasirašymas su rangovu 
buvo vilkinamas. Priminsime, 
kad praėjusią kadenciją Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijai vadovavo šiuo metu Anykš-
čių rajono tarybos nario pareigas 
užimantis Audronius Gališanka.

Pernai balandį  dar Kęstučio 
Tubio komandos pradėtą Anykš-
čių miesto apžvalgos aikštelės ir 
pėsčiųjų bei dviračių tako Šven-

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

tosios upės tako dešiniajame take 
projektą lydi daugybė broko ir 
įtarimų keliančios sutartys dėl 
papildomų projekto darbų. Šios 
kadencijos valdantieji skaičiuoja, 
kad 1 mln. 89 tūkst. eurų vertės 
projektas papildomai pareikalaus 
dar 100 tūkst. eurų.

Rangos darbai buvo pradėti 
vykdyti pernai, gegužės mėnesio 
pradžioje. Projektą buvo tikimasi 
užbaigti iki 2019 metų birželio 
pabaigos, dabar jis pratęstas iki 
žiemos pradžios.
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komentarai

IŠ ARTI

komentarai Seniūnų skyrimo tvarka - modelių be grėsmių nebūna 
Pasikeitus seniūnų skyrimo tvarkai, pretendentams nebereikia laikyti gebėjimo testo. Asme-

nys, užsiregistravę konkursui, važiuoja į  Vilnių, į sostinę atvyksta ir gausi anykštėnų komisijos 
narių delegacija. Konkurso komisijoje - savivaldybės administracijos atstovas, trys seniūnaičiai 
ir trys ministerijos atstovai. Per pirmąjį konkurso etapą išrenkami du finalininkai, iš kurių savi-
valdybės administracija išsirenka nugalėtoją.

Pašnekovų klausėme, ar naujoji sistema yra geresnė už anksčiau buvusias. O gal atvirkščiai 
- ministerijos atstovų balsai nebėra lemiami ir rajono valdžia gali pasirinkti ne patį geriausią, 
o ,,patogiausią“ asmenį? Kita vertus, pretendentai į seniūnus jau prieš konkursą turi galimybę 
daryti poveikį seniūnaičiams ir kas gali garantuoti, kad kas nors iš kandidatų tokia galimybe 
nepasinaudos...

Nereikia bijoti 
valdžios įtakos

Kęstutis TUBIS, buvęs 
Anykščių rajono meras, rajono 
Tarybos narys: 

,,Vien tai, kad konkursas vyks-
ta Vilniuje - jau yra gerai.  Iš 
esmės, kad konkursas yra dviejų 
pakopų - taip pat gerai. Tiesa, ži-
nau iš patirties, kaip į kitas vals-
tybines pareigas buvo vykdomos 
atrankos - į kitą etapą patenka 
penki geriausieji, o paskui nuga-
lėtoju tampa tas, kas pirmajame 

konkurse užėmė ketvirtąją vie-
tą... Manau, kad pretendentų į 
seniūnus skaičius išaugo todėl, 
kad jiems ženkliai pakelti atly-
ginimai, finansinis motyvavimas 
taip pat yra svarbus. 

Seniūnaičių dalyvavime kon-
kursų komisijose vien blogio 
įžiūrėti nereikėtų - jie visuome-
niški, situaciją vietoje žinantys 
žmonės.

Galų gale, kažin ar reikia bi-
joti, kad didelę įtaką sprendimų 
priėmimui turi rajono vadovai. 
Jie tam ir išrinkti, kad priimtų 
sprendimus, o jeigu išrinktieji 
daro klaidas ir pridaro tų klaidų 
kritinį kiekį - žmonės per rinki-
mus apie jų darbus pasako savo 
nuomonę.“ 

Atsiveria 
galimybės 
seniūnų 
dinastijoms

Šarūnas GRIGONIS, konser-
vatorius, jauniausias Anykščių 
rajono tarybos narys: 

,,Nemanau, kad padidėjusi sa-
vivaldybės administracijos įtaka 
skiriant seniūnus yra blogis, nes 
tokią tvarką numato įstatymai, 
seniūnams reikalinga ir tam tikra 
kvalifikacija, ir darbo patirtis, 
ir teisinės žinios. Savivaldybės 
administracija kartu su seniū-
naičiais, renkamais gyventojų, 
geriausiai žino konkrečios seniū-
nijos problemas. Dėl galimo po-
veikio seniūnaičiams - grėsmės 
yra, ypač todėl, kad atsiveria gali-

mybė amžinai seniūnų dinastijai, 
tačiau vargu ar įmanoma sukurti 
modelį, kuriame nebūtų jokių 
grėsmių, tad vertėtų galvoti apie 
tai, kaip suefektyvinti vietos val-
džią, suteikti daugiau savarankiš-
kumo savivaldybių seniūnijoms 
ir seniūnijų bendruomenėms. 
Apibendrinant - didelių proble-
mų naujame modelyje nematau, 
jei tik seniūnai vykdys visas savo 
pareigas tinkamai.

Sąžiningiausia 
seniūnus rinkti 
tiesiogiai

Ona REPEČKIENĖ, konser-
vatorė, vyriausia Anykščių rajo-
no tarybos narė: 
,,Ne Vilniuje reikia rinkti seniū-
nus, o ten, kur jie dirbs. Geriau-
sias, sąžiningiausias modelis būtų 
tiesioginiai seniūnų rinkimai. Ku-
ris kandidatas seniūnijos gyven-

tojams yra priimtiniausias, tegul 
jį išsirenka ir tegul tas žmogus 
seniūnijai vadovauja.“

Bando tikėti 
objektyvumu

Alvydas GERVINSKAS, bu-
vęs Anykščių rajono meras, UAB 
,,Anykščių vandenys“ direktorius: 

,,Nėra blogai, kad nebeliko testų. 
Dabar pretendentų skaičius gerokai 
didesnis, matome 7-8 žmonės regis-
truojasi, o anksčiau būdavo vienas 
kandidatas ar apskritai nė vieno neat-
sirasdavo. 

Tikiuosi, kad seniūnaičiai yra laisvi 
žmonės ir jiems savivaldybės admi-
nistracija nedaro įtakos. Kai palieka-
mi du lyderiai, iš kurių administracija 
renkasi nugalėtoją, tikėtina, kad bus 
pasirinktas tas, kurį geriau pažįsta, 
geriau žino. 

Tik viltis reikia, kad parenkant se-
niūnus esminiu motyvu netaps politi-
niai interesai.“

-AnYkŠTA

„Obuolinėse“ trūko tik obuolių

(Atkelta iš 1 psl.)

Nors, kaip sakoma, tokiu oru 
nė šuns į lauką nevaro, šeštadienį 
miesto centre vykusioje mugėje 
apsiginklavusiųjų skėčiais netrū-
ko. Organizatoriai mugę įvardijo 
kaip amatų ir derliaus gėrybių, 
tačiau joje nebuvo parduodančių 
nei bulvių, nei obuolių. Didžiausi 
miestelėnų susibūrimai, kaip vi-
suomet, buvo prie mėsos bei žuvies 
gaminių. Mugėje savo produkciją 
siūlė mažieji aludariai, palapinėse 
buvo siūloma ir ,,Anykščių vyno“ 
gamykloje gaminama produkcija.

Didžioji dalis A.Baranausko 
aikštės buvo užimta įvairių so-
dinukų augintojų - vaikštant čia 
buvo galima pasijusti tarsi sode. 

Nieko keista, kad būtent šiame 
,,sode“ sutikome ir besisukiojantį 
Anykščių rajono merą, gamtininką  
Sigutį Obelevičių, kurį lydėjo jo 
patarėjas Dalis Vaiginas.

Šalia Anykščių kultūros centro 
pastatytoje scenoje buvo pristato-
mas tarptautinis kultūros ir istori-
jos festivalis ,,Jungtys“. Šventėje 
savo amatus demonstravo bei 
kulinarinio paveldo patiekalais 
vaišino anykštėnai, svečiai iš Ku-
piškio atsivežė ,,Pagrabinių“ ban-
delių, baltarusiai bei latviai kvietė 
paragauti duonos gaminių ir net 
naminio alaus. Istorinio-kultūrinio 
festivalio akcentas – ansamblių iš 
Latvijos ir Lietuvos pasirodymai 
bei šių šalių tautinių kostiumų pri-
statymai, kuriuos dėl prasto oro 

išvydo tik saujelė žmonių.
Popiet Anykščių kultūros centre 

vykusiame renginyje apdovanoti 
konkurso ,,Metų ūkis 2019“ nuga-
lėtojai.

Pirmoji vieta šiame konkurse ati-
teko Kavarsko seniūnijos ūkinin-
kui, Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos biologijos mokyto-
jui,  Budrių kaimo bendruomenės 
pirminkui ir šio kaimo bibliotekos 
filialo bibliotekininkui Valentinui 
Gudėnui. Savo ūkyje V.Gudėnas 
augina paukščius, galvijus bei ja-
vus, kepa pyragus.

Antroji konkurso ,,Metų ūkis 
2019“ vieta skirta Anykščių seniū-
nijos ūkininkams Ingridai ir Min-
daugui Bauroms. Šie ūkininkai 
augina 40 - ties  rūšių šiltnamines 

ir lauko gėles bei įvairius dekora-
tyvius augalus, kuriais puošiasi ir 
trys rajono seniūnijos. Ūkininkai 
savo augalais prekiauja Anykščių 
ir Ukmergės turgavietėse.

Trečioji vieta atiteko Viešintų 
seniūnijos ūkininkui Arvydui Pas-
mokiui. Šis ūkininkas turi įspūdin-
gą Lietuvos sunkiųjų arklių veislės 
bandą, savo ūkyje augina povus, 
perlines vištas, fazanus.

Rudens darbų pabaigtuvių rengi-
nyje apdovanota ir daugiau Anykš-
čių rajono ūkininkų.

,,Už indėlį į tradicinio amato iš-
saugojimą, ,,Pintinių muziejaus“ 
įkūrimą bei įgūdžių perdavimą jau-
najai kartai“ pasveikinti Andrio-
niškio seniūnijos ūkininkai Ligita 
ir Kazys Morkūnai. Šių ūkininkų 

sodyboje galima susipažinti su 
XIX - XX a. amžiaus namų apyvo-
kos daiktais, tų laikų buitimi. 

,,Už netradicinės egzotiškos 
žemės ūkio šakos propagavimą“ 
apdovanoti Regina ir Antanas 
Kalinkos iš Anykščių seniūnijos. 
Ūkininkai dirba 37,45 ha žemės, 
prižiūri 27 bičių šeimas, ūkyje au-
ginamos Dovydo elnių ir  danielių 
bandos.

,,Už darną su gamta ir įrodymą, 
kad ir mažas ūkis gali būti gyvybin-
gas“ pagerbtas Anykščių seniūni-
jos ūkininkas Rolandas Lančickas. 
Jo vitaminų ūkyje auga šilauogės, 
avietės, gervuogės, sauskrūmiai, 
medlievos, vyšnios, trešnės, sly-
vos. Tai -  šeimos ūkis, orientuotas 
į galutinį vartotoją, sodininkystės 
ir bitininkystės harmoniją.

,,Už natūralių vilnos spalvų 
paieškas rudenėjančioje gamtoje 
ir aktyvią visuomeninę veiklą“ pa-
sveikinta Jūratė Zavišienė. Ji yra 
ne tik darbšti Debeikių miestelio 
ūkininkė, deklaruojanti apie 50 ha 
žemės, bet ir sertifikuota tautinio 
paveldo produktų tradicinė amati-
ninkė, senojo vilnos karšimo ama-
to puoselėtoja. J. Zavišienė taip 
įsitraukė į vilnos apdirbimo tradi-
cijų gaivinimą, kad ne tik verpia 
vilnonius siūlus, mezga bei velia 
vilnonius gaminius, bet ir pati au-
gina vokiečių juodgalvių ir mėsinių 
merinosų veislės avis. 2018 metais 
Jūratė tapo Debeikių moterų vei-
klos centro pirmininke. Kartu su 
kitomis Debeikių moterų veiklos 
centro narėmis organizuoja eduka-
cinę programą „Vilnos kelias“.

Antroji vieta konkurse ,,Metų ūkis“ atiteko Anykščių seniūnijos 
ūkininkams Ingridai ir Mindaugui Bauroms.

Trečioji vieta ,,Metų ūkio“ konkurse skirta Viešintų seniūnijos 
ūkininkui Arvydui Pasmokiui.

(Nukelta į 8 psl.)
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savaitgalio diskusija

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

Kaimo žmonių šventė miesčionims
Praėjusį šeštadienį Anykščiuose buvo svenčiamos  „Obuolinės“. Savaitgalį portalo anyksta.lt 

skaitytojų klausėme, kaip jie vertina šių metų ,,Obuolinių“ programą, ar žada lankytis šioje šven-
tėje, kvietėme pasidalyti patirtais įspūdžiais.

Kaimietė:„Argi tai šventė? 
Gal miesčionims ir šventė, nes 
kaimo žmonės turi visko mie-
čionims privežti - tai obuolių, 
tai pyragų, tai obuolienės košės, 
žiūrint, kokia tematika renginys. 
Prie dykų vaišių visi kaip lauki-
niai puola. O kada miesto žmo-
nės suorganizuos kokią šventę 
kaimo žmonėms?“

Kaimiečiai:„Tikra teisybė, 
kad seniūnijų gyventojai turi 
ruošti visokias užduotis ir vež-
ti miestan. Paklauskit seniūnų, 
bendruomenių vadovų- visi pa-
tvirtins. Teisingai ,,Obuolinės“ 
vadinamos kaimo žmonių švente 
miesčionims.“

Jadze iš Svedasu:„Man švinte 
bažnyčioj, a ne kažkokias Obuo-
lines. Su dieduku pasėdėsiu, aba-
lių pavalgysim, abalinio vyno 
pagersim ir bus gerai. Ko ti grūs-

tis Anykščiuos? Kad miestiečiam 
švintį padaryt?“

li 0v8:„Kiekviena diena turi 
būti šventė!!! Gyventi, matyti, 
mylėti... Save, kitą ir mūsų mies-
tą! Bet kas iš to.. Kas iš tų šven-
čių? Jei vietos Anykštėnų tai tie-
siog nedžiugina! Ir virk neviręs 
tą obuolių košę... Nuo to šventė 
didesnė netaps. Ir taip bus iki 
tol... Kol Anykščių verslo ir po-
litikos elitas nesupras. Kad žmo-
nės kiekvieną dieną nori jaustis 
kaip per šią Obolinių šventę.“

toks:„o jūs paklauskit, kiek 
kaiņuoja vieta prekiauti toj 
obuolynėj - nuo 40 eurų iki 60, 
berods. Kur tie pinigai nusėda? 
Anksčiau rajono ūkininkai buvo 
leidžiami prekiauti nemokamai...
db kažin ar yra vietinių ūkininkų 
produkcijos.“

Kaimas:„Įdomiausia programa 
vakare, bet tai tik anykštėnams. 
Rajono gyventojui neprieinama,- 
jei į Anykščius nuvažiuot ir dar 
kursuotų koks autobusas, tai su-
grįžt jau tikrai nėra kuo. Ne visi 
juk vairuoja, ne visi automobilius 
turi. Taip yra su visomis šventė-
mis ir renginiais - dalyvauti no-
rėtųsi, bet neįmanoma.“

Nejuozas: „Nafik tas ikaras 
miesty trinas - kaimuos užsuktų 
geriau“.

Obuolius: „Tai ir yra miesto, o 
ne kaimo šventė. Kaimas gauna 
įvairias paramas per bendruome-
nes dėl švenčių rengimo savo se-
niūnijose ir kaimuose.“

AS: „LABAI ŠAUNI ŠVEN-
TĖ, TIK PROGRAMOS NERA-
DAU.“

Jo: „Koks skirtumas, gauna 
ar ne. Galėtų skirti papildomus 
autobusus, kai tokie renginiai 
vyksta.“

abalys: „Oi, kaip visko bus, oi, 
kaip smagu ir faina, bet progra-
mos niekur“.

,,Valstiečiai“ įtikino - jie tik norėjo 
išsaugoti vyrus Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Vyriausioji rinkimų komisija konstatavo nesurinkusi duomenų, 
kurie leistų teigti, kad pernai lapkritį Anykščių rajone  surengta 
akcija ,,Išsaugokime vyrus“, kurios metu gyventojams buvo siū-
loma nemokamai atlikti medicinos tyrimus, buvo Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos dalis ar ši akcija 
būtų buvusi  skirta šiai partijai ir jos nariams populiarinti. Akci-
jos organizatorius Vyriausiajai rinkimų komisijai prieš artėjan-
čius savivaldos rinkimus apskundė tuometinis Anykščių rajono 
meras Kęstutis Tubis ir organizacija ,,Baltosios pirštinės“.

Pernai lapkričio 21 dieną  dėl ak-
cijos ,,Išsaugokime vyrus“ Vyriau-
sioji rinkimų komisija  buvo gavusi 
paklausimą. Paklausimo iniciatoriai 
prašė ištirti, ar šioje akcijoje nėra 
rinkėjų papirkinėjimo požymių.

Projektas „Išsaugokime vyrus“ 
plačiai naudoja Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos pavadinimą, lo-
gotipą, finansuojamas sąjungos pir-
mininko Ramūno Karbauskio įmo-
nių ir bendrovių lėšomis. Projekto 
veiklą Anykščių rajone organizuoja 
ir koordinuoja šios sąjungos nariai 
ir politikai. Anykščių rajono sa-

vivaldybės visuomenės sveikatos 
direktorė 2018 m. vasario 22 d. 
kreipėsi į Lietuvos sergančiųjų pro-
statos vėžiu draugijos prezidentą 
Paulių Rakštį, prašydama nusiųsti 
laboratoriją į Anykščių rajoną, ta-
čiau laboratorijos atvykimas, ma-
nytume, Seimo nario Antano Bau-
ros iniciatyva buvo organizuotas tik 
prasidėjus rinkimų kampanijai. La-
boratorijos atvykimo į Anykščius 
grafikas buvo patvirtintas tik 2018 
m. lapkričio 20 d.“, - savo įžvalgas 
išdėstė paklausimo autoriai.

Po paklausimo praėjus penkioms 

dienoms, lapkričio 26 dieną Vy-
riausioji rinkimų komisija dėl ak-
cijos ,,Išsaugokime vyrus“ sulaukė 
pranešimo. Prie pranešimo buvo  
pridėta mobiliosios laboratorijos, 
ant kurios užklijuoti lipdukai su 
Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos 
(toliau – LVŽS) logotipu, nuoroda į 
LVŽS interneto svetainę www.lvzs.
lt ir užrašo „Projekto globėjas Ra-
mūnas Karbauskis“ nuotrauka bei 
klausiama, ar mobilioji laboratorija 
ir jos vykdoma veikla nepažeidžia 
rinkimų agitacijos nuostatų.

Gruodžio 20 dieną Vyriausioji 
rinkimų komisija dėl akcijos ,,Iš-
saugokime vyrus“ sulaukė ir  skun-
do.

Skunde buvo teigiama: „Akivaiz-
džiai matyti, kad projekto grafikas 
itin suintensyvėjo prieš vyksiančius 
rinkimus, 2017 m. nevyko jokie 
rinkimai – autobusiukas lankėsi tik 
3 vietovėse per visus kalendorinius 
metus. Tuo tarpu nuo 2018 m. ruo-
šiantis vietos savivaldos rinkimams 
LVŽS simbolika papuošto autobu-
siuko lankymosi grafikas itin su-
intensyvėjo ir apsilankė jau 18-oje 
skirtingų savivaldybių“.

Su Vyriausiajai rinkimų komisijai  
pateiktais skundais dėl mobiliosios 
laboratorijos veiklos Anykščių ra-
jone taip pat buvo pateikta infor-
macija, kad akcija „Išsaugokime 
vyrus“ buvo reklamuojama lai-
kraštyje „Anykšta“, kuriame buvo  
skelbiami mobiliosios laboratorijos 
tyrimų atlikimo grafikai. Vyriausio-
ji rinkimų komisija ,,Anykštoje“ 
publikuojamoje informacijoje apie 
akciją politinės reklamos požymių 
neįžvelgė.

Dėl Anykščių rajone vykstančios 
akcijos ,,Išsaugokime vyrus“ Vy-
riausiajai rinkimų komisijai aiški-
nosi ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga.

,, LVŽS nėra žinomos aplinky-
bės, dėl kurių prasidėjusios rinkimų 
kampanijos laikotarpiu mobilioji 
laboratorija būtų privalėjusi Anykš-
čių rajoną aplenkti. LVŽS kreipėsi 

į R. Patalauskienę ir pastaroji nu-
rodė, kad Projektui savanoriškai ji 
talkino ne vieną kartą. Kiek moteris 
prisimena, Projektui ji talkino 2011 
m., 2014 m. ir šį kartą, t. y. 2018 
metais. Antanas Baura yra vienas 
iš asmenų, dar 2011 m. raginusių 
savanoriška pagalba prisidėti prie 
Projekto vykdymo. <...> A. Baura, 
žinodamas, kad į Anykščių rajoną 
atvyksta mobilioji laboratorija, bei 
siekdamas, kad kuo daugiau žmo-
nių pasitikrintų sveikatą, susitiko 
su savivaldybės administracijos at-
stovu bei įstaigų vadovais“, - buvo 
rašoma paaiškinime Vyriausiajai 
rinkimų komisijai.

Atlikusi tyrimą dėl akcijos ,,Iš-
saugokime vyrus“ Anykščių rajone, 
Vyriausioji rinkimų komisija kons-
tatavo, kad ,,surinkti duomenys neį-
rodo, kad Anykščių rajone 2018 m. 
lapkričio 26 – gruodžio 18 dienomis 
organizuojant akciją „Išsaugokime 
vyrus“ būtų pažeistos Savivaldybių 
tarybų rinkimų įstatymo nuostatos 
dėl rinkėjų papirkimo ar Politinių 
kampanijų finansavimo ir finansa-
vimo kontrolės įstatymo nuostatos 

dėl politinės reklamos, nes buvo 
vykdomas tęstinis projektas (vykdo-
mas ir pasibaigus rinkimams), nėra 
duomenų, kad kontaktinis asmuo, 
vėliau LVŽS kelta kandidatė Regi-
na Patalauskienė, akcijos metu būtų 
vykdžiusi rinkimų agitaciją. Vien 
tik LVŽS, vienos iš projekto partne-
rės, logotipo buvimas ant laborato-
rijos pats savaime nėra pakankamas 
pagrindas pripažinti įstatymų pažei-
dimą, kadangi turi būti papildomos 
aplinkybės, iš kurių būtų galima 
spręsti, kad laboratorija ir ją lydėjęs 
asmuo siekė paveikti rinkėjų moty-
vaciją balsuojant rinkimuose.“

Beje, dėl analogiškos akcijos 
,,Išaugokime vyrus“ konstatuota, 
kad rinkėjų papirkimas vyko Aly-
tuje, Druskininkuose bei Varėnoje.
Vyriausioji rinkimų komisija tikina, 
kad taip nutiko dėl to, kad kiekvie-
no atvejo kontekstas buvo  buvo 
skirtingas.

Nors skundų dėl akcijos ,,Išsau-
gokime vyrus“ Anykščių rajone Vy-
riausioji rinkimų komisija sulaukė 
praėjusių metų pabaigoje, sprendi-
mai priimti tik praėjus pusmečiui.

Vyriausioji rinkimų komisija neįžvelgė nieko bloga, kad mobi-
liąją laboratoriją Anykščių rajone lydėjo kandidatė į Anykščių 
rajono tarybą, ,,valstietė“ Regina Patalauskienė.

Praėjusių metų pabaigoje mobiloji laboratorija Anykščių rajone 
aplankė 40 vietovių.

lVŽs nuotr.
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Nuoširdžiai užjaučiame 
Elvyrą MANEIKIENĘ 
mirus mylimam vyrui. Te-
lydi Jus paguoda bei dva-
sios stiprybė šią sunkią 
netekties valandą.

UAB "Anykščių šiluma" 
kolektyvas

užjaučia

Kompromisai nepadaro gyvenimo 
geresnio

(Atkelta iš 1 psl.)

Menininkės kilmė -
anykštėniška

Nijolė Šivickas – iš Anykščių ki-
lusi keramikė, vėliau, Antrojo pasau-
linio karo metais, iš Lietuvos bėgusi 
nuo sovietinio režimo į Štutgartą, 
kur mokėsi meno akademijoje. Ten 
ji susipažino su savo būsimuoju 
vyru Alfonsu Mockumi ir persikėlė 
į Kolumbiją. Antanas Mockus – N. 
Šivickas sūnus – matematikos ir filo-
sofijos profesorius, politikas, buvęs 
Kolumbijos sostinės Bogotos meras, 
kelis kartus kandidatavęs ir per plau-
ką neišrinktas Kolumbijos preziden-
tu. Filmas ,,Nijolė“ - pasakojamas 
apie mamos ir sūnaus ryšį. Pokalbiai 
– lietuviškai ir ispaniškai, jų kelionė 
į Lietuvą, susitikimai su čia liku-
sia gimine bei N. Šivickas kūrybos 
pristatymas lietuviams. Filme, kurį 
režisavo italas Sandro Bozzolo, yra 
ir anykštėnų – svarbų vaidmenį, pa-
sak A. Mockaus, jo mamos gyveni-
me suvaidinęs anykštėnas rašytojas 
Rimantas Vanagas, kurio kūrybą N. 
Šivickas skaitė, bei vaikų gydytoja 
Ledina Kaladienė, slaugiusi Anykš-
čiuose pasilikusią N. Šivickas 
mamą. Anykščiuose šeštadienį buvo 
surengti du filmo peržiūros seansai, 
tačiau į pirmąjį, po kurio žiūrovai 
galėjo pasikalbėti su A. Mockumi, 
bilietų nebebuvo jau dvi dienos prieš 
renginį.

Menas, gimęs vienatvėje ir 
laisvėje

Praėjus vos kelioms dienoms po 
to, kai pamatė filmą, 97-erių me-
nininkė Nijolė Šivickas iškeliavo. 
,,Jai tas filmas buvo visai nesvar-
bus, tačiau žinojo, koks jis svarbus 
mums“, - sakė filmo prodiuserė Da-
gnė Vildžiūnaitė. Menininkė, pasak 
sūnaus, profesoriaus A. Mockaus, 
bijojo, kad filmas nesukeltų šeimo-
je konfliktų, nors šiaip skulptorė ne-
linkusi į kompromisus. N. Šivickas 
tikėjo, jog kompromisas viso labo 
padaro abu žmones nelaimingus, 
nes nė vienas negauna to, ko tikė-
josi. Filme skulptorė pripažino, jog 
mieliausiai laiką ji leisdavo viena, 
savo dirbtuvėse, nors žmonių kar-
tais išvengti nepavykdavo – jos sū-
nus A. Mockus – Kolumbijos gar-
senybė, prie jų namų nuolat būdavo 
žurnalistų.

 Po filmo peržiūros buvo iškeltas 
klausimas, ar galima tikėtis, jog N. 
Šivickas darbai bus atvežti į Lie-
tuvą, tačiau A. Mockus sakė, jog 
neįmanoma nieko garantuoti dėl to, 
jog tai – visų pirma – susitarimas 
tarp dviejų valstybių bei galybės 
dokumentų pildymas, tačiau tokios 
galimybės neatmetė: ,,Klausimas, 
kam priklauso tie darbai ir kaip ins-
titucijos žiūrės į darbų perdavimą“, 
– sakė lietuviškai kalbantis, tačiau 
Kolumbijoje gimęs ir užaugęs pro-
fesorius.

Nežino, ar dar sugrįš

Lietuvoje A. Mockus viešėjo ke-
liskart : pirmąjį kartą – 1974 – aisiais, 
o keturis ar penkis kartus profesorius 
sakė buvęs Anykščiuose, kur su 
mama apsistodavo Vanagų šeimoje. 
Vienas filmo epizodas nufilmuotas 
būtent Rimanto ir Violetos Vanagų 
namuose, kur N. Šivickas kalbasi su 
R. Vanagu apie mirtį ir skaito rašy-
tojo kūrybą. Kolumbijoje su žmona 
Adriana gyvenantis A. Mockus sakė 
nežinantis, ar vėl sugrįš į Anykščius, 
kur prieš porą metų lankėsi dar su 
mama: ,,Sandro buvo vienas žmo-
gus, svarbus Nijolės gyvenime, kitas 
buvo Rimantas“, - kalbėjo profeso-
rius apie mamą, kuri buvo didžiausia 
jo kritikė, vertusi apmąstyti ir ėjimą 
į politiką mafijos valdomoje Bogo-
toje.

Režisierius -  italas, dirbęs Kolum-
bijoje, tačiau studijavęs Lietuvoje.

Filmo ,,Nijolė“ režisierius Sandro 
Bozzolo pasakojo, jog pirmąkart at-
vyko į Lietuvą per ,,Erasmus“ mainų 
programą, studijavo Kaune, o tada 
išgirdo apie Antaną Mockų – filo-
sofą, politiką, matematiką. Susiti-
kimo su anykštėnais metu angliškai 
su filmo prodiusere D. Vildžiūnaite 
kalbėjęs S. Bozzolo sakė, jog paau-
glystėje neturėjo herojų – jo sienų 
nepuošė žymių atlikėjų ar sporti-
ninkų plakatai, tačiau vėliau tokiu 
herojumi tapo A. Mockus. Italui, 
kilusiam iš kalnuoto Italijos regiono, 
atvykus į Bogotą pavyko užmegzti 
šiltus santykius su Nijole Šivickas 
– režisierius pasakojo, jog moteris 
pirmiausia liepė jam parodyti savo 
rankas, o tada ištarė: ,,gerai“, nes 
jaunojo režisieriaus rankos buvo su-
diržusios nuo malkų skaldymo kal-
nuose. S. Bozzolo į filmo pristatymą 
susirinkusiems anykštėnams sakė, 
jog iš pradžių skulptorė jį mokė lip-
dyti. Filmuotis nenorėjo. Italui pa-
klausus, ar jie galėtų abu sugalvoti, 
apie ką filmuotų dokumentinį filmą, 
moteris pasiūlė filmuoti dokumenti-
ką apie skyles – skyles keramikoje, 
nosies skyles, batų raištelių skylutes. 
Taigi kurį laiką dokumentinis filmas 
apie Nijolę Šivickas ir Antaną Moc-
kų vadinosi ,,Projektas apie skyles“. 
Režisierius juokavo, jog tokio pava-
dinimo privertė atsisakyti prie filmo 
kūrybinės komandos prisijungusi 
prodiuserė D. Vildžiūnaitė.

Nusikalstamumą sumažino 
uždaręs barus

Kalbėdami apie sukurtą filmą, re-
žisierius ir prodiuserė atskleidė, jog 
turi dar daug nepanaudotos medžia-
gos. Įdomu tai, kad stengdamasis 
padėti kūrybinei grupei, Antanas 
Mockus dėl savo itin charizmatiško 
būdo kartais visai netyčia tapdavo  
netgi svarbesniu filmo personažu 
nei pagrindinė herojė, jo mama Ni-
jolė. Vienas iš filmo kadrų - tram-
dydamas įsišėlusius studentus, 
profesorius  viešai rodo užpakalį 
- šia archyvine dokumentine scena 
ir prasideda kino juosta ,,Nijolė“. 
Paprašytas pakomentuoti tokį savo 
poelgį,  A. Mockus atsakė, kad gal 
ir negerai taip elgtis, bet ir didelio 
blogio neįžvelgė, tvirtindamas, kad 
iš esmės jis nepadaręs nieko bloga, 
nes balta spalva, kaip žinia, yra tai-
kos spalva. Kaip politikas, garsėjo 
itin ekscentrišku elgesiu. Filmo reži-
sierius, vieno iš pristatymo dalyvių 
paklaustas, ar galime tikėtis antrojo 
filmo, tik šį kartą apie A. Mockų,  
griežto „ne“ neištarė. Kino juosto-
je ,,Nijolė“ yra ir kitas archyvinis 
dokumentinis kadras – politikas  A. 
Mockus šliūkšteli oponentui į veidą 
vandeniu. Komentuodamas šią situ-
aciją, buvęs Bogotos meras tvirtino, 
kad pasielgus netinkamai reikia 
gebėti įvertinti savo elgesį ir atsi-
prašyti, nes būtent toks gebėjimas 
yra labai svarbus visuomenei. Kaip 
politikas, A. Mockus priimdavo itin 
originalius ir kartais net šokiruojan-
čius sprendimus : bėgiojo apsiren-
gęs Supermeno kostiumą, kartu su 
mama Nijole Šivickas rengė įvairius 
,, hepeningus“, siekdamas atkreipti 
visuomenės dėmesį į Kolumbijos 
problemas. Būdamas Kolumbijos 
sostinės meru 2001 – 2003 metais  
pastebimai sumažino nusikalstamu-
mą Bogotoje paprastu sprendimu - 
meras išleido įsaką nakčiai uždaryti 
miesto barus, nes buvo pastebėta, 
kad karštakraujai kolumbiečiai ge-
rokai įgėrę tiesiog skerdžia vienas 
kitą  apie ketvirtą valandą ryto. Me-
ras pats asmeniškai tikrino, ar barų 
savininkai vykdo nurodymą. Po šio 
sprendimo įsigaliojimo praėjus kiek 
laiko, A.Mockus Bogotoje surengė 
,,hepeningą“, per kurį į karstus atsi-
gulė tiek žmonių, kiek dėl šio įsako 
poveikio buvo išsaugota gyvybių. 

Simbolinis ,,numirėlių“ prisikė-
limas iš karstų įtikinamai parodė 
pasiektus rezultatus. 2010-aisiais A. 
Mockus šalies prezidento rinkimų 
antrajame ture nusileido Chuanui 
Manueliui Santosui. 

Trečioji Šivickų – Mockų 
karta lietuviškai nebekalba

Anykščiuse Antanas Mockus į 
kino filmo peržiūros žiūrovų klau-
simus atsakinėjo lietuviškai, tačiau 
profesoriui jau aiškiai pristigda-
vo žodžių, kartais jis gelbėdavosi 
vartodamas tarptautinius žodžius, 
neretai į savo atsakymą ar komen-
tarą įterpdavo angliškų, ispaniškų, 
prancūziškų frazių. Po susitikimo 
,,Anykštai“ uždavus klausimų, 
ar A.Mockaus vaikai kalba lietu-
viškai, profesorius atsakė, kad jo 
mamos Nijolės namuose visuomet 
buvo kalbama lietuviškai - ispa-
niškai ji taip ir neišmoko tobulai 
kalbėti, ir pridūrė, kad jo paties 
šeimoje situacija kitokia. ,,Trečioji 
Šivickų – Mockų generacija lie-
tuvių kalbos jau nebevartoja, nors 
vyriausia dukra dar šiek tiek moka 
lietuviškai“,- sakė žymiausias išei-
vių iš Anykščių vaikas, daugiausia 
pasiekęs kaip politikas, buvęs Ko-
lumbijos sostinės Bogotos meras 
Antanas Mockus.

Filmo ,,Nijolė“ kūrybinė komanda (iš kairės): prodiuserė Dagnė Vildžiūnaitė, 
režisierius Sandro Bozzolo ir Nijolės sūnus, profesorius Antanas Mockus.

Antroji iš dešinės – anykštėnė vaikų gydytoja Ledina Kaladiene, 
kuri slaugė Lietuvoje likusią Nijolės Šivickas mamą.

Antano Mockaus žmona kolumbietė Adriana su Rimantu ir Violeta Vanagais.
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MOZAIKA

AVINAS. Savaitės pradžioje 
nuolat jausite laiko trūkumą, tad ne-
sistenkite atlikti visų darbų iš kar-
to - verčiau susikoncentruokite ties 
vienu svarbiausiu. Į nesėkmes būsi-
te linkęs reaguoti pernelyg emocin-
gai. Verčiau atsikratykite įspūdžio, 
kad kontroliuojate padėtį - tai ne-
tiesa. Kaip baigsis savaitė - visiškai 
neaišku. Veiks aplinkybės, menkai 
nuo jūsų tepriklausančios.

JAUTIS. Pirmosiomis savaitės 
dienomis suklydęs stenkitės pasitai-
syti tuojau pat - nelaukite patogesnio 
momento. Savieigai palikti reikalai 
tik blogės, tad reikės nuolatinio jūsų 
dalyvavimo ir priežiūros. Trečiadie-
nį ar ketvirtadienį būtinai apdova-
nokite save nedideliu mielu pirkiniu 
ar neįprastai prašmatniais pietumis. 
Savaitgalį nesėdėkite namuose, kita 
vertus, tolimų išvykų taip pat nepla-
nuokite - pakaks nueiti į kino teatrą 
ar aplankyti naują parodą.

DVYNIAI. Nieko nėra neįma-

noma, ypač šią savaitę. Nuo pat 
pirmadienio galite tikėtis įdomių 
neįprastų įvykių. Labai gera proga 
pradėti rašyti dienoraštį, net jei at-
pasakoti įvykiai jums pačiam atro-
do tik blyškus realybės šešėlis. Sa-
vaitgalį tikėkitės trumpo, bet labai 
intensyvaus ir turiningo susitikimo 
su nepaprastai įdomiu žmogumi.

VĖŽYS. Porą dienų turiningai 
pailsėjęs, nuo pat pirmadienio ver-
čiau vėl visa jėga kibkite į darbus. 
Jūsų profesinė veikla gali pareika-
lauti iš jūsų kur kas daugiau pastan-
gų nei paprastai. Jūs žinote, kad to-
kių dienų būna, bet kaip visada jos 
užklumpa netikėtai. Visą šią savaitę 
būsite ganėtinai impulsyvus, grei-
tas supykti, įsižeisti ir anaiptol ne 
toks greitas atleisti ar taikytis. Kad 
ir kaip ten būtų, pasistenkite, kad ši 
gana netipiška Vėžiui situacija ne-
taptų nevaldoma.

LIŪTAS. Visą šią savaitę Liūtai 
trykš energija, entuziazmu ir bus 
pilni artėjančių nepaprastų pokyčių 
nuojautos. Geras laikas brandinti 

naujas idėjas, generuoti strategiją, 
bet netinkamas galutiniams spren-
dimams priimti. Reikalai konkre-
tesnį pavidalą įgis nuo savaitės vi-
durio. Nenustebkite, jei savaitgalį 
pajusite nenumaldomą poreikį pa-
būti vienas.

MERGELĖ. Šią savaitę būsite 
laisvesnis dvasiškai ir kūrybiškes-
nis nei paprastai. Labai tinkama 
savaitė imtis naujos veiklos - gal 
nauja tarnyba, sporto šaka ar hobis. 
Pasistenkite nepasiduoti depresijai, 
kai savaitės viduryje reikalai klos-
tysis ne taip, kaip buvote numatęs. 
Savaitgalį pasistenkite atsikratyti 
senų nebenaudojamų daiktų.

SVARSTYKLĖS. Visą savai-
tę kamuos saviraiškos problemos. 
Ypač skausmingai reaguosite į viso-
kiausio plauko suvaržymus ir apri-
bojimus. Iš aplinkinių galite tikėtis 
tik įvairiausių bandymų kaip nors 
pasinaudoti jumis saviems tikslams. 
Penktadienis - ribinė diena. Daug 
kas baigsis ir daug kas prasidės.

SKORPIONAS. Šią savaitę bū-
site pilnas jėgų ir energijos, tik ne-
žinosite, kuria linkme ją tinkamai 
nukreipti. Tad ir griebsite kiekvieną 
pasitaikiusią progą, kad tik save 
realizuotumėte. Ir dėl to veršitės į 
priekį ne visuomet pačiomis garbin-
giausiomis priemonėmis. Į savaitės 
pabaigą viskas daugmaž turėtų su-
sitvarkyti.

ŠAULYS. Labai tikėtina, kad bū-
site sutrikęs, blaškysitės, neraciona-
liai išnaudosite tiek darbui, tiek po-
ilsiui skirtą laiką. Ženkite šiek tiek 
mažesniais žingsneliais! Neforsuo-
kite per jėgą savo projektų. Tikriau-
siai verta paklusti instinktyviam 
norui kiek galima daugiau laiko 
praleisti namuose. Pasistenkite su-
teikti kuo daugiau džiaugsmo savo 
šeimai, kad ji nesijaustų pamiršta.

OŽIARAGIS. Pirmoje savaitės 
pusėje jums bus rodomi viliojantys 
ir intriguojantys, bet pakankamai 
painūs simpatijos ar net meilės žen-
klai. Labai tikėtina, kad priimsite 
klaidingą sprendimą ir kurį laiką 

eisite keliu, vedančiu aklavietėn. 
Palikite visa tai ir ieškokite nau-
jų vietų, kur galėtumėte realizuoti 
save. Apskritai įdirbis neblogas, bet 
vaisių dar teks luktelėti.

VANDENIS. Pirmoje savaitės 
pusėje niekaip negalėsite atsikraty-
ti nepasitenkinimo savimi jausmo. 
Nemalonūs prisiminimai neišven-
giamai išmuš iš vėžių, ir pusiaus-
vyrą atgausite tik į savaitės pabai-
gą. Ketvirtadienį imkitės tik to, kas 
jums išties yra svarbu. Sąžiningas 
pasikeitimas idėjomis stiprina so-
lidarumą. Tikėtina, kad savaitgalį 
susipažinsite su dvasiškai labai sau 
artimu žmogumi.

ŽUVYS. Ši savaitė nebus iš len-
gvųjų. Jus labai kamuoja nuotaikų 
kaita. Neleiskite sau plaukti pasro-
viui. Pasistenkite susirasti daugiau 
sau įdomių pramogų, nebūkite abe-
jingas viskam. Savaitės viduryje 
galite sulaukti netikėtų simpatijos 
ženklų iš priešingos lyties asmens. 
Savaitgalį saugokitės peršalti ir ne-
persivalgykite.

gimė

Ema AFANASJEVAITĖ, gimusi 08 26

Gabrielius TRINKŪNAS, gimęs 09 11

Viltė IMBRASAITĖ, gimusi 09 12

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ DĖMESIUI!
Rugsėjo 26 d. iš Anykččių rajono savivaldybės gyventojų bus nemokamai renkamos šios susikaupusios ir aplinkai pavojingos atliekos: automo-

bilių akumuliatoriai, automobilių amortizatoriai, automobilių kuro, tepalo ir oro filtrai, panaudota alyva, baterijos (galvaniniai elementai), 
lengvųjų automobilių padangos (vienas gyventojas (transporto priemonės valdytojas) galės atiduoti ne daugiau kaip 2 naudotas padangas, todėl 
būtina su savimi turėti transporto priemonės registracijos pažymėjimą).

Atliekos priimamos tik iš fizinių asmenų ir tik lentelėje nurodytu laiku surinkimo vietoje perduodant jas UAB „Žalvaris“ vairuotojui. 
Palikti atliekas surinkimo vietoje griežtai draudžiama.

Įmonėms, ūkininkams informacija apie tinkamą alyvų ir apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą teikiama mob. 8 687 95 159 arba el. paštu 
info@agia.lt.

Rugsėjo 26 d. (ketvirdienis)

Apsilankyk www.agia.lt ir sužinok kur atiduoti seną, nebevažiuojantį automobilį arba susisiekite su mumis info@agia.lt. Pasirūpinsime, kad 
senas automobilis būtų saugiai sutvarkytas.

Seni, eksploatuoti netinkami automobiliai palikti rūdyti kur nors pakelėse ar daugiabučių kiemuose ne tik užima vietą ir nepuošia aplinkos, bet ir 
kelia grėsmę aplinkai, nes juose yra daug pavojingosioms atliekoms priskiriamų detalių – tokių kaip naudoti akumuliatoriai, oro, kuro ir tepalo filtrai, 
amortizatoriai, elektronikos prietaisai ir kt.

Užsak. nr. 1020

Riedslidės. Ignalinoje vyko Lie-
tuvos slidininkų vasaros čempio-
natas, kuriame dalyvavo ir Anykš-
čių KKSC sportininkai. Pirmąją 
varžybų dieną riedslidėmis čiuožę 
sportininkai išbandė jėgas sprinto 
rungtyje laisvuoju stiliumi. Ge-
riausiai iš anykštėnų sekėsi Pauliui 
Januškevičiui, kuris vyrų grupėje 
tik paskutinę akimirką nusileido 
čempionu tapusiam visaginiečiui 
S.Terentjevui bei iškovojo antrą 
vietą. Jaunių  grupėje Edvinas Ši-
monutis buvo neįveikiamas ir pa-
sipuošė aukso medaliu, Irmantas 
Žilinskas džiaugėsi antrąja vieta. 
Tarp merginų Fausta Repečkaitė 
finišavo antra, o jaunučių merginų 
grupėje Eglė Savickaitė taip pat 
užėmė antrąją vietą.Vaikų grupėje 
Mantas Gražys finišo liniją kirto 
antras. Antrą dieną buvo varžo-
masi klasikiniu stiliumi atskirose 
distancijose pagal amžiaus grupes. 
Tarp vyrų Edvinas Šimonutis užė-
mė antrąją vietą, Paulius Januške-
vičius - ketvirtąją. Kitose grupėse 
Fausta Repečkaitė finišavo trečia, 
Irmantas Žilinskas - pirmas, Tadas 
Baltrūnas - antras, Mantas Gražys 
iškovojo antrąją vietą.

Krepšinis. Rugsėjo 21 dieną 
,,Nykščio namų“ arenoje vyko 
naktinio krepšinio turnyras. Fi-
nale Vilniaus ,,Losrita“ 56-25 
įveikė ,,Kavarską“, o varžybose 
dėl 3 - iosios vietos Anykščių 
,,Cosmos“ 42-32 nugalėjo Molė-
tų ,,Inerciją“.

Imtynės. Mirgorode (Ukraina) 
vykusiame tarptautiniame imty-
nių turnyre  anykštėnai Mangir-
das Braždžiūnas, Kipras Gvozdas 
ir Augustas Vaitiekūnas iškovojo  
bronzos medalius, o Kipras Pui-
kis nusileido tik vienam varžovui 
ir iškovojo antrąją vietą.

sprintas

Pradedama tautinio kostiumo 
populiarinimo kampanija

Lietuvos nacionalinis kultūros 
centras kartu su „Neregėtos Lietu-
vos“ autoriumi ir leidėju Mariumi 
Jovaiša pradeda tautinio kostiumo 
populiarinimo kampaniją #taudra-
buzis.

Projekto metu socialinių tin-
klų „Instagram“ ir „Facebook“ 
garsenybės dalyvaus fotosesijose 
vilkėdami tradiciniais drabužiais 
ir dalysis nuotraukomis savo so-
cialinių tinklų paskyrose, praneša 
organizatoriai.

Jonas Nainys, Dovilė Filmanavi-
čiūtė, Beata Nicholson, Deimantė 

Kazėnaitė, Karolina Meschino, In-
drė Stonkuvienė, Ignas Lelys ir ki-
tos tautiniais drabužiais vilkinčios 
ryškios asmenybės fotografuosis 
moderniame biure, restorane, auto-
mobilyje, oro balione, sporto aikš-
tyne, oro uoste ir kitose vietose.

Pasak organizatorių, šia kampa-
nija moderniai jaunajai kartai sie-
kiama parodyti ir priminti, kad tau-
tiniai drabužiai yra gražūs, stilingi 
ir juos galima dėvėti įvairiomis 
progomis ir įvairioje aplinkoje, 
siejant praeitį su dabartimi.

Kampanijos nuotraukomis nu-

matoma sukurti kontrastą ir švel-
nias provokacijas, kai tradicinis 
kostiumas derinamas su šiuolai-
kiniais aksesuarais, tatuiruotėmis, 
auskarais ir kitais atributais. 

Projekto organizatoriai tikisi, 
kad toks naujoviškas požiūris suin-
triguos jaunus žmones ir paskatins 
paieškoti progų apsirengti tautinį 
drabužį – visą kostiumą ar tik atski-
rą jo dalį – tradiciniais raštais mar-
gintus delmonus, riešines, juostas, 
kojines, lininius marškinius, vilno-
nes skaras ar kitas detales.

-Bns
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perka

įvairūs

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217. 

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai Lietuvoje  miškus: jau-
nuolynus, atsodintus ir savaime 
užaugusius, malkinius ir bran-
džius. Žemę apaugusią medžiais.

Tel. (8-641) 55554.

Miškus, namus, sodybas, butus, 
žemę. Sutvarko dokumentus, ap-
moka notaro išlaidas. 

Tel. (8-620) 66662. 

Visoje Lietuvoje - mišką (ir mal-
kinį) su žeme arba išsikirtimui. 
Moka nuo 2000 Eur/ha iki 10 000 
Eur/ha.

Tel. (8-687) 26005.

Sodybą ar namą, mieste ar kai-
me. Siūlyti įvairius variantus. Gali 
būti su mišku ir didesniu žemės 
sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

Superkame karveS, 
buliuS ir TelyčiaS 

„krekeNavOS 
aGrOFirMOS“ 

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

brangiai visoje lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

brangiai superkame 
MiŠkuS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

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.

Mb vytauto paminklai

gamina paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kala raides, tvarko 
kapavietes. Atlieka 
individualius užsa-
kymus.

Tel. (8-627) 01727.

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
Papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET ir praradu-

siems vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis tel. (8-657) 72987 arba Liudiškių 

g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų registracija 
tel. (8-657) 68156.

Matininkė Raimonda Kukienė 2019-09-10 atliko žemės sklypo, kadastro Nr. 3414/0001:248, 
esančio Ažuožerių k., Anykščių sen., Anykščių r.sav. ir sklypo kadastro Nr. 3456/0004:189, esančio 
Liudiškių 3-oji g. 1, Liudiškių k., Anykščių sen., Anykščių r.sav. kadastrinius matavimus. Kviečia-
me atvykti žemiau nurodytu adresu gretimų sklypų Nr. 3414/0001:210 savininkę D.A. ir sklypo Nr. 
3456/0004:190 savininkę S.S. ar jų įgaliotus asmenis dėl ribų suderinimo 10 dienų laikotarpyje po 
paskelbimo spaudoje. 

Kontaktinė informacija: Dariaus ir Girėno g. 13, LT-29116 Anykščiai, tel. (8- 615) 52936, el. paštas: 
matininke.raimonda@gmail.com

Informuojame, kad UAB „ELTIREMA“ pagal rangos sutartį su 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ vykdys 35 kV elektros oro 
linijos „Vašuokėnai-Viešintos“ remonto darbus nuo  2019-10-02 
iki 2019-10-04.

Žemės sklypų savininkai ar naudotojai, per kurių žemės sklypus 
yra nutiesta remontuojama oro linija, turintys klausimų dėl darbų 
vykdymo, gali kreiptis tel. 8-5-2788257.

2019 m. rugsėjo 30 d. bus atliekami žemės sklypo ribų ženklinimai: 
-09.00 val. sklypo (kadastrinis Nr. 3438/2:20), esančio Anykščių  r. sav., 

Levaniškių  k., Liepų g. 19 
Kviečiame kaimyninių sklypų savininkus dalyvauti. 
UAB ,,Aukštaitijos  matininkas“, Lauko g. 7, Panevėžys. Matininkas Ri-

mantas Ribokas tel. (8-698) 01021. info@aukstaitijosmatininkas.lt

UAB „Inžinerija ir topografija“ ieško žemės sklypų 
Kad. Nr. 3403/0016:160 ir 3403/0016:123, savininkų 
paveldėtojų, dėl gretimo žemės sklypo kadastrinių ma-
tavimų S. Neries g. 5, Anykščiai. Tel. (8-670) 46764.

GEODEZINIAI 
MATAVIMAI.
Tel. (8-676) 99056.

Nuoma

Medinų kaime išnuomoja 4 ha 
žemės sklypą.

Tel. (8-620) 50116.

buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Nestandartinių baldų gamyba. 
Virtuvės, spintos, prieškambario 
ir kt. 

Tel. (8-609) 53861.

siūlo darbą

Medkirtės operatoriui ir medve-
žės operatoriui. Darbas Anykščių 
miškuose.

Tel. (8-611) 55157.

Garantuotas darbas namų tvar-
kytojoms (-ams) Anglijoje. Anglų 
kalba nebūtina. Uždarbis 1500-
2000 eurų mėn. Be žalingų įpro-
čių. 

Tel. (8-672) 41083; 
www.superdarbas.com 

ruGSĖJO 26 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime "Kaišiadorių" paukšty-
no vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. ru-
domis, raibomis, dėsliosiomis viš-
taitėmis, bei kiaušinius pradėjusio-
mis dėti vištomis (kaina nuo 4 Eur). 
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais 10 vnt. - 1 Eur. Spec. 
lesalai. Jei vėluosime, prašome 
palaukti. Tel. (8-608) 69189.

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.

kuras

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, 
skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Skaldytas malkas, kalades, su-
pjautas medienos atraižas.

Tel. (8-609) 91007, 
(8-622) 44850.

Skaldytas ir neskaldytas malkas 
bei pjuvenas. Pristato ir mažais 
kiekiais. 

Tel. (8-675) 63191.

kita

Savos gamybos traktorių su pa-
dargais. Kaina 550 Eur.

Tel. (8-686) 99263.

Kiaulienos skerdieną puselėmis. 
Atveža į namus.

Tel. (8-652) 69920.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

Tel.: (8-611) 34567, 
(8-686) 80994.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Butą. Gali būti visoks (suremon-
tuotas ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tekl. (8-670) 37592.

automobiliai

Įmonė - automobilius. Gali būti 
su defektais, be TA, išregistruoti. 
Išrašo dokumentus.

Tel. (8-607) 67679.

UAB „Deviro“ - važiuojančius, 
nevažiuojančius automobilius. 
Atsiskaito iš karto, utilizuoja.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

Bendra Lietuvos – Olandijos  
UAB „BARTYNCO“  veršelius au-
ginimui. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža.

Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.

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

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

kita

Perka/paima obuolius. Sutvarko 
sodą: išgrėbia lapus, surenka su-
gedusius krituolius. Gali apgenėti 
medžius.

Tel. (8-606) 60545.

dovanoja

Šuniukus. Augs nedideli.
Tel. (8-615) 47417.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, 

jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

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

Tel. (8-686) 33036.

asmeninis skelbimas, jeigu 
jame tik vienas žodis ir telefono 
numeris, antradienio „Anykštoje“ 
kainuos tik 5 eurus, šeštadienio – 

6 eurus.
 

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

Anykščiai. 
Tel. (8-686) 33036.
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vardadieniai

Gerardas, Gedvinas, Gedvinė.

Kleopas, Vladislovas, Vaigintas, 
Ramvydė, Aurelija.

Damijonas, Vydenis, Gražina, 
Kipras, Justina, Justė.

Vincentas, Kovaldas, Daugilė, 
Damijonas, Adalbertas.

Kalbasi du vyrai:
– Klausyk, tavo žmona į darbą 

vaikšto?
– Mmm… vaikšto.
– Teisingai, ir aš saviškei neduo-

du pinigų talonėliams…

***

Tikybos mokytojas klausia Pe-
triuko:

- Tu meldiesi prieš valgį?
- Ne, mano mama skaniai gami-

na.

***

Priežastis, dėl kurios politikai 
taip stengiasi, kad juos perrinktų, 
yra ta, kad priešingu atveju jiems 
tektų gyventi pagal įstatymus, ku-
riuos jie priėmė.

***
Operacinė. Vyksta operacija. Iš 

po operacinio stalo:
- Miau!
Chirurgas:
- Škac!
Iš po stalo:
- Miau!
Chirurgas:
- Eik lauk!
Iš po stalo:
- Miau!
Chirurgas, netekęs kantrybės, at-

pjauna paciento gabaliuką ir nume-
ta po stalu: - Ėsk, jau, ėsk, besoti...

***
Pingvinukas sako tėčiui pingvi-

nui:
- Tėveli, kodėl žmonės sako, kad 

mes kvaili?
- Kas sako?
- Žmonės sako.
- Ką sako?
- Žmonės sako, kad mes kvaili?
- Kas kvaili?
- Na, mes!
- Ką mes? - vėl klausia tėtis.
Pingviniukas netekęs kantrybės:
- Ai, tėveli, geriau einam mau-

dytis.

„Obuolinėse“ trūko tik obuolių

,,Už mėsinės galvijininkystės ūkio 
vystymą ir meilę savo augintiniams“ 
atsiimti apdovanojimo į Anykščių 
kultūros centro sceną kilo Virginija 
ir Stanislovas Simanavičiai iš Debei-
kių seniūnijos. Šie ūkininkai  dirba 
apie 90 ha žemės, augina grūdines 
kultūras. Debeikiečiai vieni pirmųjų 
rajone ėmė auginti mėsinius Šarolė 
veislės galvijus. Kiekvienais metais 
jie atnaujina žemės ūkio techniką ir 
sėkmingai plečia bandą ir ūkį.

,,Už Pienionių dvaro prikėlimą, 
dvasios bei šilumos jam įkvėpimą ir 
istorijos atgaivinimą“ pagerbta Biru-
tė Venskienė iš Kavarsko seniūnijos. 
2008 metais ši moteris  įregistravo 
ūkininko ūkį, deklaruoja ir prižiūri 
aplinkines pievas, augina avis. Da-
bar, lankantis Pienionių dvare, gali-
ma pamatyti ne tik sutvarkytą buvu-
sią oficiną, bet ir nuo seno sodyboje 
išlikusius ir taip pat atnaujintus kitus 
pastatus – svirną, rūkyklą, spirito 
varyklą, išvalytus tvenkinius, prižiū-
rėtą parką. Dvaro savininkė svečius 
pasitinka kvepiančiais pyragais ir 
vaizdingais pasakojimais apie dvaro 
praeitį. Prie vartų, kaip ir prieš dau-
gelį metų, svečius pasitika išdidžių 
liūtų skulptūros – tikra Pienionių 
dvaro sodybos puošmena.

 ,,Už įgyvendinamus Anykščių 
rajono strateginio vystymo tikslus“ 
pasveikintas Ričardas Jurevičius, 
kuris  ūkinę veiklą vykdo Pavirinčių 
kaime, šalia buvusio Pavirinčių III 
dvaro bravoro,  tarpukaryje veikusio 
malūno. Jo ūkyje auginami poniai 
neretai sulaukia važiuojančiųjų link 
Vilkatėnų poilsiavietės žmonių dė-
mesio. Dažnas stabteli įsiamžinti su 
žaviaisiais ūkio gyventojais. Šis ūkis 
yra pavyzdys, kaip suderinti verslą ir 
ūkininkavimą, drauge gerinant kraš-
tovaizdį.

,,Už ūkio ir sodybos darną bei 
skiriamas ypatingas pastangas savo 
augintinių priežiūrai ir apsaugai“  
apdovanoti Eugenija ir Almantas 
Kuodžiai iš Skiemonių seniūnijos. 
Šie ūkininkai  verčiasi ekologine 
avininkyste. Ūkininkauja nuo 2003 
metų. Dirba apie 60 ha žemės. Šei-
ma rūpinasi ne vien ūkiu, bet garsėja 
ir puikiai sutvarkyta, išpuoselėta so-

dyba. Ūkininkai yra daug įdėję pa-
stangų, kad  apsaugotų savo ūkį nuo 
plėšriųjų gyvūnų.

,,Už svaiginantį optimizmą, savęs 
atradimą kaime bei kelių šeimos 
kartų bendrą darbą ūkyje“ apdova-
noti Lina ir Remigijus Dolibagai iš  
Skiemonių seniūnijos. Jie  ūkinin-
kauja nuo 2017 metų. Jauna šeima 
iš emigracijos grįžo ne į miestą, bet 
persikėlė gyventi į kaimą. Dekla-
ruoja apie 10 ha žemės. Augina 13 
pieninių ožkų ir tiek pat jauniklių, 
keletą avių, daro ožkų pieno sūrius 
ir juos sėkmingai realizuoja, planuo-
ja plėstis ir užsiimti ožkininkyste ir 
sūrių gamyba.

 ,,Už laisvalaikį, skiriamą ūkinin-
kavimui bei senelių sodybos puo-
selėjimui“ pagerbti Jolita ir Romas 
Budreikos iš Svėdasų seniūnijos. 
Šių ūkininkų  ūkis yra smulkusis, o 
abu jie dar  dirba priešgaisrinėje tar-
nyboje. Ūkininkai augina  danielius 
ir arklius.

Inga ir Arvydas Kiliai atsiėmė 
apdovanojimą ,,Už išpuoselėtą 
kaimo turizmo sodybą, saugomas 
miško paslaptis ir darbą ne tik sau, 
bet ir darbą Svėdasų bendruomenei 
bei visam Anykščių kraštui“. Kilių 
šeima  aktyviai dalyvauja Svėdasų 
bendruomenės veikloje, o jų kaimo 
turizmo sodyba yra nuostabioje vie-
toje, prie Alaušo ežero. 

,,Už retų veislių avių bei šunų vei-
simą bei nuolatines naujovių paieš-
kas“ pasveikintas ūkininkas Polgen-
to Dumbrava  iš Traupio seniūnijos. 
Ūkininkas  dirba 28 ha žemės, augi-
na avis, gamina ir restauruoja bal-
dus, kryžius.

,,Už gražiai suformuotą galvijų 
bandą ir senos sodybos atkūrimą bei 
puoselėjimą“ apdovanojimą atsiėmė 
Troškūnų seniūnijos ūkininkas ir 
verslininkas Algirdas Kuoja. Jis dir-
ba per 120  ha žemės, veisia Šarole 
veislės mėsinius galvijus. Turi gra-
žią, išpuoselėtą sodybą, kurioje pri-
ima norinčius pajusti kaimo ramybę 
ir gamtos grožį, papoilsiauti. Be to, 
dar ir kolekcionuoja senovinius au-
tomobilius.

,,Už laisvalaikį ir širdį, paaukotus 
ūkiui ir rankdarbiams“ pasveikinti 
troškūniečiai ūkininkai Skaidrė ir 
Meilutis Grincevičiai. Ūkininkai au-

gina avis. Skaidrė yra Vašuokėnų se-
niūnaitijos seniūnaitė, išrinkta šioms 
pareigoms jau antrą kadenciją. Mo-
teris laisvalaikiu velia gaminius iš 
vilnos, kurių didelė dalis iškeliauja 
į užsienį.

,,Už meilę žemei ir darbui, išradin-
gumą ir kruopštumą“ apdovanotas 
Rimas Indilas iš Viešintų seniūnijos. 
Ūkininkas laiko karves, laisvalaikiu 
savo rankomis tobulina turimą tech-
niką.

,,Už Akmenos dvaro atkūrimą, 
svetingumą ir visuomeninę veiklą“ 
rudens darbų pabaigtuvių šventėje 
apdovanoti Regina ir Rimgaudas 
Žirgulevičiai iš  Viešintų seniūnijos. 
Šie žmonės  įdėjo daug darbo, atkur-
dami senelio dvarą ir jo aplinką, jie 
visuomet laukia ir nuoširdžiai priima 
svečius.

Ūkininkus sveikino Seimo narys 
Antanas Baura, Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius, Anykš-
čių rajono ūkininkų sąjungos pirmi-
ninkas Žilvinas Augustinavičius.

,,Šių metų konkurso ,,Metų ūkis“ 
koncepcija nustebino ir mus, komi-
sijos narius. Atradome tokių dalykų 
važinėdami po rajono ūkius, kad šir-
dis džiaugiasi žiūrint. Pasirodo, kad 
galima ne vien arti ir sėti, ne vien 
ūkinius gyvūnus auginti, bet ir dar 
kažką gražaus sukurti mūsų kaime. 
Iš to pragyventi įmanoma gal ir ne-
labai ištaigingai, bet verstis galima. 

Maloniai nustebino ir praturtino mus 
bendravimas su maloniais, nuošir-
džiais žmonėmis, iš jų išgirstos isto-
rijos“, - kalbėjo Ž.Augustinavičius.

Beje, šiemet į rudens darbų pa-
baigtuvių šventę neatvyko nė vie-
nas Žemės ūkio ministerijos ar kitos 
aukštesnės žemdirbiškos valdžios 
institucijos atstovas.

Ūkininkams šventėje koncertavo 
Lietuvos popmuzikos atlikėja Irena 
Starošaitė, kuri scenoje prisipažino, 
kad labai mėgsta obuolius.

Šeštadienį Anykščiuose taip pat 
vyko Turizmo nakties renginiai. Ypa-
tingo lankytojų dėmesio susilaukė at-
vertos Anykščių šv.Neviškio cerkvės 
durys. Pasiklausyti cerkvės šventiko, 
tėvo Fiodoro Guriliovo į cerkvę visi 
norintieji nesutilpo - žmonės būria-
vosi prie šventovės laiptų.

Ne mažesnio žmonių susidomėji-
mo susilaukė ir po Anykščių miestą 
važinėjęs, sovietmetį menantis auto-
busas ,,Ikarus“. Pramoginę kelionę 
po Anykščius dovanojo asociacija 
,,Retromobile“.

Vakarop ant Šventosios upės, 
krantinėje minint Rudens lygiadie-
nį, sudegintas menininko Žilvino 
Prano Smalsko pagamintas šiaudi-
nis apeiginis ožys, Anykščių koply-
čioje skambėjo muzikos pedagogo 
Broniaus Petroko kūryba. Turizmo 
nakties renginiai baigėsi tik po vi-
durnakčio.

Į Anykščių šv.Neviškio cerkvę visi norintys nesutilpo. Šventosios upėje liepsnojo apeiginis ožys.

(Atkelta iš 3 psl.)

Smalsuolių dėmesį „Obuolinėse“ traukė eržilas Meras.
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