
72-ieji leidimo metai 2020 m. gegužės 26 d. antradienis

   

šiupinys

4 psl.

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 41/9431

http://www.anyksta.lt

2 psl.2 psl. 5 psl. 8 psl.

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58;  
(8-686) 33036.

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, 
portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Anykščių ligoninės direktorius 
neatlaikė valdžios spaudimo Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Penktadienį, gegužės 21 dieną, 
Anykščių ligoninės direktorius 
dr. Audrius Vasiliauskas apsi-
sprendė trauktis iš pareigų. Iš 
darbo jis išeina šalių susitarimu. 
Sprendimą dėl dr. A.Vasiliausko 
atleidimo iš pareigų kitą savaitę 
vyksiančiame posėdyje priims 
Anykščių rajono taryba.

Darbą Anykščių ligonineje paliekantis dr. Audrius Vasiliauskas sakė pastebėjęs, kad sveikatos sis-
tema yra politizuota.

Nebenori kaitinti atmosferos

,,Per ilgai šitas procesas užsitę-
sė. Nebenoriu kaitinti atmosferos 
ir kažkam papildomų minčių teikti. 
Nutraukiam darbo santykius, ir vis-
kas. Kažko, matyt, nepadariau. ,,Ant 
karštųjų“ aiškindamas nežinau, ar 
būsiu teisus. Kai procesas pasibaigs, 
tuomet galėsime atviriau pasikalbė-
ti apie sveikatos apsaugos sistemą, 
kaip aš ją įsivaizduoju Anykščių 
rajone“, - prieš pateikdamas savival-
dybei atsistatydinimo pareiškimą, 
kalbėjo dr. A.Vasiliauskas.
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Jurzdiko gyventojams karantiną iškęsti 
padeda gamtos prieglobstis

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Jurzdiko seniūnaitijos seniūnaitė Irena Vaitkienė mano, kad 
miesto seniūnaičiai žmonėms vis dar yra naujovė.

Anykščių miesto Jurzdiko seniūnaitijos seniūnaitė Irena Vait-
kienė įsitikinusi, kad koronavirusas nėra toks baisus, kaip apie 
jį kalbama, ir apie pasaulyje išplitusią epidemiją turi savo nuo-
monę. Seniūnaitė prisipažino, kad per karantiną su seniūnaitijos 
gyventojais palaikyti ryšį yra gan sudėtinga ir baiminasi, kad jis 
ateityje gali paskatinti žmonių susvetimėjimą.

Jurzdike paprasčiau 
izoliuotis

I.Vaitkienė pastebėjo, kad per 
karantiną Jurzdiko seniūnaitijos 
gyvenimas gerokai pasikeitė. Tie-
sa, pasak seniūnaitės, šį laikotarpį 
Jurzdiko gyventojams iškęsti ge-
rokai lengviau, nes daugelis gy-
vena nuosavuose namuose ir turi 
galimybę daugiau laiko praleisti 
gryname ore.

„Jurzdikas yra nuosavų namų 
kvartalas, nusidriekęs palei Šven-
tosios upę iki Anykščių šilelio.  

Gyventojams čia ne taip sudėtinga 
izoliuotis vieniems nuo kitų, kaip 
daugiabučių gyventojams kitose 
miesto vietose. Gyvenimo tempas 
Jurzdike sulėtėjo, žmonėms atsi-
rado daugiau laiko pasivaikščioti 
paupiu, pasirūpinti savo sveikata. 
Pavasarį daug darbo kieme, darže, 
tad žmonės daug laiko praleidžia 
gryname ore, gražindami savo 
aplinką ir švarindami bei remon-
tuodami namus”, - pasakojo se-
niūnaitė.

Saviizoliacija. Anykščių rajono 
mero pavaduotojas, rajono Ekstre-
malių situacijų komisijos operacijų 
vadovas Dainius Žiogelis sakė, kad 
daugėja iš užsienio grįžusių asme-
nų, kurie Anykščiuose  užsidaro 
privalomai dviejų savaičių trukmės 
saviizoliacijai dviejų žvaigždučių 
viešbutyje ,,Puntukas“. Sekmadie-
nį viešbutyje apgyvendintas jau 
5-as gyventojas. Saviizoliacijoje 
esančius asmenis šalia viešbučio 
akylai stebi saugos firmos ,,Šerifai“ 
ekipažas, juos maitina populiarus 
Anykščių miesto pub'as ,,Sekly-
čia“, o į viešbutį asmenys atvežami 
nemokamai savivaldybės tarnybi-
niu transportu. Pasak D.Žiogelio, 
saviizoliacija viešbutyje ,,Puntu-
kas“ domisi labai daug žmonių, ku-
rie gyvena Norvegijoje ar net JAV. 
Pirmadienio popietę informavo, 
kad naujų susirgimų koronavirusu 
Anykščių rajone nenustatyta.

Atidarymas. Gegužės 30 die-
ną, penktadienį, lankytojams duris 
atvers Anykščiuose, Okuličiūtės 
dvarelyje, įrengtas Istorijų dvarelis. 
Naujojo Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešosios bibliotekos filialo atida-
rymas numatytas 11 valandą, jame 
dalyvaus Anykščių rajono savival-
dybės vadovai.

Gaisras. Gegužės 23 dieną, šeš-
tadienį, Kurklių seniūnijos Starkiš-
kio kaime sudegė medinis ūkinis 
pastatas. Per gaisrą taip pat sudegė 
viduje buvęs įvairus ūkinis invento-
rius ir apie 5 m³ lentų. Apsaugotas 
tvartas.

Gaisras II. Gegužės 24 dieną, 
sekmadienį, Svėdasų seniūnijos Vi-
sėtiškių kaime gyvenamojo namo 
dūmtraukyje degė suodžiai. Paste-
bėta, kad palėpėje, aplink kaminą, 
smilko apšiltinimo vata. Ugniage-
siai išrinko kaminą nuo viršaus iki 
namo perdangos, nuardė apie 1,5 
kv. m stogo.

Siaurukas. VšĮ ,,Aukštaitijos 
siaurasis geležineklis“ pranešė, kad 
gegužės 30 dieną startuos regulia-
rūs reisai ,,Anykščiai - Rubikiai 
– Anykščiai“. Lankytojai taip pat 
kviečiami dalyvauti ir edukacinėse 
programose.

Per karantiną 
išlaidesnis buvo 
konservatorius

Pienionių 
dvaro sodybos 
koplytėlė bus 
atnaujinama

O gal geriau - ,,Anykščiai - čia gera 
lauktis“?

Alvydas JANICKAS, anykš-
tėnas:

„Šiuo metu turime beveik 2 
tūkst. bedarbių. Aš nežinau, ar 
tiems žmonėms galima sakyti, 
kad čia gera laukti?“

Signatarą 
brandinę 
Užunvėžiai
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spektras

temidės svarstyklės
Muštynės. Gegužės 22 die-

ną,  apie 20.10 val., Anykščiuose, 
Obelų g., jaunuolis (g. 2004 m.), 
gyvenantis Anykščių seniūnijo-
je, kitam jaunuoliui (g. 2002 m.), 
gyvenančiam Anykščiuose, Drau-
gystės g., sukėlė fizinį skausmą. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Gegužės 24 dieną, 

apie 15.58 val., Anykščiuose, A. 
Vienuolio g., būdamas neblaivus 
(nustatytas 2,64 prom. girtumas) 
vyras (g. 1982 m.) smurtavo prieš 
moterį (g. 1989 m.). Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Vyras sulaiky-
tas ir uždarytas į areštinę.

Bėglys. Gegužės 24 dieną, apie 
16.43 val., Troškūnų seniūnijos  
Karčių kaime vyras (g. 1967 m.) 
smurtavo prieš moterį (g. 1970 

m.). Vyras iki policijos atvykimo 
iš namų pasišalino.  Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. 

Konfliktas. Gegužės 24 die-
ną,  apie 19.50 val., Troškūnų 
seniūnijoje būdamas neblaivus 
(nustatytas 1,83 prom. girtumas) 
vyras (g. 1962 m.) smurtavo prieš 
moterį (nustatytas 1,76 prom. 
girtumas) (g. 1966 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.  Vyras sulai-

kytas ir uždarytas į areštinę.

Keliautoja. Gegužės 24 dieną,  
apie 13.55 val., kelyje Pagojė-
Sedeikiai-Viešintos-Nociūnai 6,6 
km buvo sustabdytas automobilis 
,,VW Touran“, kurį vairavo bū-
dama neblaivi (nustatytas 1,89 
prom. girtumas) moteris (g. 1967 
m.), gyvenanti Viešintų seniūni-
joje. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas.

Anykščių rajono garbės pilietis bus laidojamas birželį
Visuomenininko, verslininko, Anykščių rajono garbės piliečio 

Alvydo Bitino laidotuvės vyks birželio 4 dieną, pranešė jo arti-
mieji. 

Urna bus pašarvota UAB 
„Anykščių energetinė statyba“ 
salėje (Stoties g. 5, Anykščiai), 
atsisveikinimas nuo 10 valandos. 
Šv. Mišios Anykščių Šv. Mato 
bažnyčioje - 14 val. Velionis bus 
laidojamas Anykščių senosiose 

kapinėse. 
A.Bitinas mirė gegužės 5-ąją, 

eidamas 76-uosius metus.
1977 metais A.Bitinas tapo 

Anykščių mechanizuotos kolonos 
viršininku, perėmęs šios įmonės 
vairą iš ilgamečio jos vadovo, 

savo tėvo Teodoro Bitino. Po įmo-
nės reorganizacijos buvo AB ir 
UAB ,,Anykščių energetinė staty-
ba“ generalinis direktorius iki pat 
2015 metų.

Už profesionalumą, atsidavimą 
darbui, gebėjimus A.Bitinas pel-
nė ne vieną įvertinimą. Jis buvo 
apdovanotas Lietuvos energetikų 
garbės ženklu, Lietuvos elektros 
energetikos asociacijos preziden-

to padėkos raštu, Anykščių rajono 
savivaldybės Šimtmečio anykštė-
no atminimo ženklu.

 Už nuopelnus Anykščių kraštui 
2014 metais A.Bitinui suteiktas 
Anykščių rajono Garbės piliečio 
vardas, nuo 2006-ųjų jis buvo 
Anykščių Jono Biliūno gimnazi-
jos Garbės galerijos nariu.

-AnYkŠTA

Pienionių dvaro sodybos koplytėlė bus 
atnaujinama

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

UAB ,,Vilniaus restauratoriai” Kavarsko seniūnijoje restauruos 
Pienionių dvaro sodybos koplytėlę su Nukryžiuotojo skulptūra. 
Darbai kainuos 19 tūkst. 850 Eur.

Techninę koplytėlės sutvarkymo 
darbų užduotį parengusi Anykščių 
rajono savivaldybės Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus specialis-
tė Daiva Stankevičienė restaurato-
riams nurodė nuo koplytėlės sienų 
pašalinti suirusį tinką,užtaisyti 
plytų mūro siūles, sutvarkyti įtrū-
kimus ir plyšius.

Koplytėlės viduje numatyta 
naujomis dailylentėmis iškalti 
lubas, restauruoti kryžių su Nu-
kryžiuotojo skulptūra, demontuoti 
stogo dangą ir uždengti stogą nau-
ja cinkuota skarda, taip pat res-
tauruoti ant stogo smailės esantį 
metalinį kryžių.

Planuojama, kad koplytėlės 
tvarkybos darbų projekto paren-
gimas bei pati restauracija užtruks 
aštuonis mėnesius.

,,Pienionių dvaras Kavarsko 

apylinkėje yra vienas iš kelių se-
najame administraciniame Pie-
nionių lauke buvusių dvarų, va-
dintų tuo pačiu Pienionių vardu. 
Formuotis pradėjo XV a. pab. Iki 
XVII a. vid. dvaro šeimininkais 
buvo Sapiegos, Pacai. 1655 m. 
dvaras atiteko Antanui Daumantui 
Siesickiui. Nuo to laiko Pienionių 
dvaro sodyba priklausė Siesickių 
giminei. XVII - XVIII a. Pienio-
nys buvo antraeilė valda, dažnai 
įkeičiama ir ėjusi iš rankų į ran-
kas. Dabartinės dvaro sodybos 
kūrimosi pradžia - XVIII a. pab. 
- XIX a. pr., kuomet įkeistą dvarą 
1788 m. nupirko Justinas Siesickis 
ir kartu su savo sūnumis Antanu 
Valerijonu bei Feliksu pradėjo jį iš 
pagrindų tvarkyti: pastatyti rūmai, 
oficinos, oranžerijos, perstatyti 
ūkiniai dvaro pastatai, pertvarky-

tas parkas. Mirus Juozapui Dau-
mantui Siesickiui (1858-1927), 
dvaras tapo jo ūkvedžio Juozo 
Šablevičiaus nuosavybe. 1950 
metais Pienionyse buvo įsteig-
ta Kavarsko mašinų ir traktorių 
stotis, o kiek vėliau - žemės ūkio 
technikos remonto dirbtuvės. 

Lietuvai atkūrus Nepriklausomy-
bę, Pienionių dvarą su pastatais 
atgavo Juozo Šablevičiaus pali-
kuonys. 2006 m. dvarą nusipirko 
Birutė Venckienė, kuri pradėjo 
sodybos restauravimo ir atkūrimo 
darbus”, - rašo tinklapis pamaty-
klietuvoje.lt

Pienionių dvaras garsėjo ne tik  įspūdinga architektūra bei egzo-
tiniais augalais, bet ir spirito varykla.

Per karantiną išlaidesnis buvo 
konservatorius

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Seimas paviešino šių metų pirmųjų trijų mėnesių parlamenti-
nes išlaidas. Anykštėnai Seimo nariai, ,,valstietis” Antanas Bau-
ra ir konservatorius Sergejus Jovaiša, šias lėšas leido skirtingai 
- S.Jovaišos išlaidos šį kartą gerokai buvo didesnės nei A.Bauros.

Seimo narys A.Baura sausio - 
kovo mėnesiais biuro, kompiute-
rių, kitos technikos nuomai išleido 
113,97 Eur. Gėlių ,,valstietis” pirko 
už 39 Eur, kanceliarinių prekių už 
42,74 Eur. Knygoms A.Baura iš-
leido 90 Eur. Suvenyrų seimūnas 
pirko net už 799,71 Eur. Tarnybi-
nių telekomunikacijų paslaugoms 
anykštėnų atstovas Seime išleido 
51,86 Eur, telekomunikacijų ir in-
terneto paslaugos jam atsiėjo 48,66 
Eur.

Daugiausia parlamentinių lėšų 
A.Baura išleido transporto prie-
monės eksploatavimui, techninei 
priežiūrai, remontui - tai mokesčių 
mokėtojams kainavo 861,47 Eur. 
Viešosios informacijos rengėjams 
seimūnas sumokėjo 438,30 Eur.

Iš viso per šių metų sausio - 
kovo mėnesius A.Baura išleido 2 

tūkst.485 Eur ir 71 ct.
Konservatoriaus S.Jovaišos par-

lamentinės išlaidos gerokai viršijo 
A.Bauros. Seimūnas per tris mėne-
sius išleido 3 tūkst. 156 Eur ir 38 
ct.

Banko sąskaitos aptarnavimui 
S.Jovaiša išleido 4,50 Eur, biuro, 
kompiuterių ir kitos kompiuteri-
nės technikos nuoma jam atsiėjo 
1 tūkst.720 Eur. Gėlėms parla-
mentaras skyrė 65 Eur, kanceliari-
nėms prekėms - 5,54 Eur. Knygų 
S.Jovaiša įsigijo už 231 Eur, leidi-
nių prenumeratai išleido 133 Eur. 
Suvenyrai seimūnai atsiėjo 102 
Eur, tarnybinių telekomunikacijų 
paslaugos - 77 Eur.

Transporto priemonės draudimui 
S.Jovaiša išleido 56 Eur, jos eks-
plotacijai ir remontams - 633 Eur. 
S.Jovaiša taip pat už 47 Eur pasi-

naudojo transporto skyriaus paslau-
gomis.

80 Eur S.Jovaiša išleido viešosios 
informacijos rengėjams.

Nors pinigai atrodo nemaži, per 
pirmus tris šių metų mėnesius Sei-
mo nariai išleido gerokai mažiau 
parlamentinei veiklai skirtų lėšų 

nei galėjo.Tai siejama su šalyje pa-
skelbtu karantinu.

Seimo nariams kas mėnesį skiria-
ma 0,8 vidutinio mėnesio darbo už-
mokesčio dydžio suma išlaidoms, 
susijusioms su jų parlamentine vei-
kla. Šiuo metu tai yra kiek daugiau 
nei 1 tūkst. eurų per mėnesį.

Seimo narys Antanas Baura 
per tris šių metų mėnesius par-
klamentinėms išladoms panau-
dojo 2 tūkst. 485 Eur ir 71 ct.

Seimo nario Sergejaus Jo-
vaišos parlamentinės išlai-
dos šiemet siekė 3 tūkst.156 
Eur ir 38 ct.

Rekomendacijos. „Šiuose spren-
dimuose nebelieka išskiriamų rizi-
kos grupių, nelieka rekomendacijų 
prie įėjimo kabinti informaciją su 
rekomendacija ir įspėjimu nesi-
lankyti rizikos grupės žmonėms“, 
– spaudos konferencijoje sakė svei-
katos apsaugos ministras Aurelijus 
Veryga. „Tai padaryta sąmoningai, 
reaguojant į audringas diskusi-
jas viešoje erdvėje, nes pasitaikė 
atvejų, kai rekomendacijos buvo 
suprastos kaip įpareigojimai arba 
draudimai patekti tam tikrų grupių 
asmenims“, – pridūrė jis. Be to, ne-
tenka galios rekomendacija ugdyti 
vaiką namuose, kai jis serga lėti-
nėmis ligomis arba kai vaikas gy-
vena su žmonėmis, priklausančiais 
rizikos grupei. Taip pat nebegalioja 
rekomendacija neleisti vaikui daly-
vauti neformaliojo ugdymo veiklo-
se, jei jis serga lėtinėmis ligomis. 
Vis dėlto A. Veryga pabrėžia, kad 
bendrosios rekomendacijos rizikos 
grupėje esantiems žmonėms ir to-
liau išlieka.

Išmokos. Lietuvos kultūros ta-
ryba pirmadienį pranešė pradedanti 
mokėti vienkartines kompensacines 
išmokas savarankiškai dirbantiems 
kūrėjams, dėl karantino praradu-
siems pajamų. Pranešama, kad iš 
viso dėl kompensacijų kreipėsi 863 
žmonės, išmokos pasieks 698 kū-
rėjus, kurie atitiko kompensavimo 
programos sąlygas. Iš viso paskirs-
tyta 656 tūkst. eurų Kultūros tary-
bos administruojamų lėšų dalies, 
gautų iš tuščios laikmenos atlygio.  
Po 600 eurų gaus 420 kūrėjų, po 
1,2 tūkst. eurų – 161, po 1,8 tūkst 
eurų – 117 kūrėjų. Kultūros tarybos 
teigimu, išmokos paskirstytos pro-
porcingai, atsižvelgiant į pajamų 
praradimų dydžius. Likusios šios 
programos lėšos – kiek daugiau nei 
94 tūkst. eurų –  bus paskirstytos 
skelbiant naują konkursą gegužės 
28 dieną Lietuvos kultūros tarybos 
interneto svetainėje.

Memorandumas. Verslo ir darb-
davių atstovai bei dalis profsąjungų 
pirmadienį pasirašė memorandumą, 
kuriuo darbdaviai įsipareigojo ne-
mažinti darbuotojų atlyginimų, jei 
Seimas patvirtins prezidento siūly-
mus 5 punktais mažinti gyventojų 
pajamų mokestį (GPM) ir 50 eurų 
didinti neapmokestinamąjį pajamų 
dydį (NPD). Memorandumą pasi-
rašė asociacijos „Infobalt“, „Inves-
tors’ Forum“, Lietuvos darbdavių 
ir Lietuvos verslo konfederacijos, 
Pramonininkų konfederacija, Pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų 
asociacija ir profesinės sąjungos 
„Solidarumas“ bei „Sandrauga“. 
Prezidento patarėjas Simonas 
Krėpšta tikisi, jog įstatymo pakei-
timai, jei juos priims Seimas,  ne-
paveiks žmonių darbo sutarčių, o 
papildomas pajamų padidėjimas 
atiteks darbuotojams.

Misija. Kinija planuoja lie-
pos mėnesį pradėti įgyvendinti 
savo ambicingus Marso misijos 
planus, apimančius nuotoliniu 
būdu valdomo roboto nusileidimą 
Raudonosios planetos paviršiuje. 
Pekinas yra investavęs trilijonus 
juanių į savo kosmoso programą, 
siekdamas pasivyti savo varžo-
vą Vašingtoną, taip pat įtvirtinti 
savo, kaip pasaulio galybės, sta-
tusą. Marso misija yra vienas iš 
daugelio naujų Kinijos vykdomų 
kosmoso projektų.

- Bns
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DIRBU SAU

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.)

,,Coffee Hill Anykščiai” klientai 
dievina balintą kavą Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Karantino suvaržymų sunkumus ,,Coffee Hill” tinklui priklau-
santi kavinė Anykščiuose atlaikė ir lankytojus vėl kviečia mėgau-
tis kvapnia kava. Šį sezoną kavinė žada pasiūlyti ir naujienų - va-
sarą bus galima atsigaivinti šalta gazuota kava bei išbandyti kitus 
naujus gėrimus.

,,Coffee Hill Anykščiai” įkūrėjas 
Gytis Šapoka ,,Anykštai” pasako-
jo, kad per karantiną, kuomet kavi-
nė buvo uždaryta, buvo sunku.

,,Paskelbus karantiną Lietuvoje, 
reikėjo priimti sprendimą, ką dary-
ti toliau: ar pristabdyti kavinės vei-
klą, ar teikti kavą bei desertus tik 
išsinešimui. Nusprendėme nerizi-
kuoti klientų ir darbuotojų sveikata 
ir nuo pirmos karantino dienos vei-
klą sustabdėme iki tol, kol karan-
tino sąlygos švelnės. O karantino 
poveikis, kaip ir visam smulkiajam 
verslui, yra sunkus, tačiau įveikia-
mas. Šiuo atveju mūsų darbuotojų 
ir kavinės svečių gerovė bei svei-
kata mums buvo svarbesnė nei pel-
nas”, - teigė G.Šapoka.

Švelninant karantino sąlygas, 
kavinė ,,Coffee Hill Anykščiai” 
veiklą atnaujino gegužės 1 dieną.

 ,,Darbo laiką pakoregavome at-
sižvelgdami į susidariusius klientų 
įpročius karantino laikotarpiu. Ka-
vinė dabar  dirba nuo 10 iki  19:30 

val.  Bet nuo birželio dirbsime 
įsprastu kavos namų darbo laiku.  
Be abejonės, laikomės privalomų 
saugumo reikalavimų - tik įžen-
gę pro duris, rasite dezinfekcinio 
skysčio rankoms, dezinfekuojame 
ir vėdiname kavinės patalpas, pa-
laikome ir reikiamą dviejų metrų 
atstumą tarp staliukų, kavinės sve-
čius aptarnaujame per atstumą”, 
- apie pokyčius kavinėje pasakojo 
G.Šapoka.

Kavinė ,,Coffee Hill Anykščiai” 
yra įsikūrusi Anykščių kultūros 
centre, tačiau čia jau kurį laiką dėl 
koronaviruso pandemijos metu pa-
skelbto karantino nevyksta rengi-
niai, nėra žmonių šurmulio.

,,Aš ir ,,Coffee Hill Anykščiai” 
kolektyvas pasiilgo šurmulio kul-
tūros centre, renginių ir susibūri-
mų. Bet tikimės, kad dabartinė tyla 
netruks ilgai ir mažais žingsniais 
grįšime į kultūrinį ir tą gyvenimą, 
koks buvo seniau. Natūralu, susto-
jus renginiams, ir srautai ne tokie 

dideli, tačiau turime ir savo klientų 
ratą, kurie ateina į kultūros centrą 
ne dėl renginių, o pas mus. Tokį 
lojalumą labai vertiname”, - sakė 
G.Šapoka.

 Anykščiuose atsiranda vis dau-
giau vietų, kuriose siūloma mė-
gautis kava. ,,Coffee Hill Anykš-
čiai” savininkas G.Šapoka tikina, 
kad konkurencija yra sveikintinas 
dalykas.

,,Konkurencija leidžia nesustoti, 
tobulėti. Savo baristoms visuomet 
sakau, kad pirmoje vietoje yra ge-
ras kliento aptarnavimas ir koky-
biškai pagaminta kava. Klientai 
pas mus sugrįžta ne tik dėl koky-
biškų kavos pupelių ar tinkamai 
paruoštos kavos, bet ir dėl mūsų 
išskirtinių, kitokių desertų bei uni-
kalios aplinkos, kuri supa. Juk ne 
veltui esame kultūros centre”, - pa-
brėžė G.Šapoka.

Pasiteiravus, ar per karantiną 
pasikeitė kavinės klientų įpročiai, 
G.Šapoka sakė, kad to nepastebė-
jęs.

,,Negalėčiau teigti, kad kažkas 
pasikeitė, greičiau lankytojai buvo 
išsiilgę savo mėgstamiausio ka-
vos gėrimo. Stebėdamas klientus, 
negalėčiau išskirti, kad pas mus 
dažniau lankosi jaunimas ar vyres-
nio amžiaus žmonės, o tai džiugu, 
kadangi tiek vieni, tiek kiti atranda 
tai, kas jiems tinka ir patinka”, - 
džiaugėsi pašnekovas.

Su ,,Cofee Hill Anykščiai” savi-
ninku G.Šapoka taip pat išsiaiški-
nome, kokią gi kavą šios kavinės 
lankytojai mėgsta labiausiai.

 ,,Anykščiuose ,,TOP 1”  - ba-
lintos kavos kategorija. Tai ,,latte” 
su priedais ir be priedų, ,,kapuči-
nas”, ,,flat white” kava?”, - vardijo 
G.Šapoka.

 Dažnai tenka išgirsti klausi-
mą - kokia turi būti gera kava? Šį 
klausimą uždavėmė ir ,,Coffee Hill 
Anykščiai” savininkui.

,,Ką esu supratęs per šiuos kavos 
namų gyvavimo metus - tai, kad 
kiekvienas mūsų turime savo geros 
kavos supratimo žinias. Man as-
meniškai - gera kava yra pagamin-
ta iš kokybiškai šviežiai skrudintos 
kavos pupelių bei ką tik sumaltos 
kavos, be pieno. Nes tik tada gali 
pajusti tikrą kavos skonį, aromatą 
bei charakterį”, - apie savo skonį 
kalbėjo G.Šapoka.

Rubrikoje ,,Dirbu sau“ pasakosime apie tai, kaip gyvuoja Anykščių rajono smulkieji verslininkai. Smul-
kiuosius verslininkus, norinčius papasakoti apie savo veiklą, problemas, kviečiame kreiptis į redakciją telefono 
numeriu 8-671 76995 arba el.paštu robertas.a@anyksta.lt . Atkreipiame dėmesį, kad naujoji rubrika nėra rekla-
ma: pasakojimus apie smulkiuosius verslininkus redakcija rengs ir spausdins nemokamai.

Šį sezoną ,,Coffee Hill Anykš-
čiai” klientams pasiūlys ir naujo-
vių.

 ,,Mes kiekvieną sezoną svarsto-
me, analizuojame ir klausinėjame 
klientų, ko jie norėtų, ko jiems 
trūksta. Ir visada atnaujiname ne 
tik kavos, bet ir užkandžių ar de-
sertų meniu. Šiai vasarai turėsime 
ne vieną naujieną. Siūlysime nuo 
patikrintų kavos gėrimų, kaip ga-
zuota šalta kava, ,,bubble latte” iki 
specialios kavos su alkoholiu”, - 
atskleidė G.Šapoka.

Tie, kas jau yra apsilankę ,,Cof-
fee Hill Anykščiai” kavinėje, ko 
gero, atkreipė dėmesį ir į ten skam-
bančią muziką.

 ,,Muzika pas mus groja legaliai. 
O už repertuarą yra atsakinga mano 
žmona Marija. Ji puikiai moka pa-
rinkti tai, kas būtų miela ausiai”, - 
apie tai, kas atsakingas už kavinės 
grojaraštį, pasakojo G.Šapoka.

Vis dažniau galima išgirsti ragi-
nimus kavos negerti iš plastikinių 
puodelių, prisidėti prie gamtos iš-
saugojimo. Ar ekologoija svarbi ir 

,,Coffee Hill Anykščiai” kavinei?
 ,,Mes už gamtos tausojimą ir 

jos puoselėjimą. Mūsų kavinėje 
galite rasti rūšiavimo dėžių, klien-
tams, geriantiems kavos gėrimus 
vietoje, ruošiame į stiklinę ar kera-
minę tarą. Jau pusmetį naudojame 
daugkartinius šiaudelius, o išsine-
šimui  - popierinius. Visada džiau-
giamės pamatę klientą, atvykusį su 
savo daugkartiniu puodeliu. Esa-
me ekologijos šalininkai”, - tikino 
G.Šapoka.

Jau greitai prasidės vasara, tad 
Anykščiuose galbūt bus galima 
išvysti daugiau turistų. G.Šapoka 
prognozuoja, kad šiemet turizmo 
sezonas turėtų būti intensyvus, kaip 
ir pernai.

 ,,Anykščiai kasmet gražėja, tad 
tikiuosi, kad šie metai nebus pras-
tesni už praeitus. Anykščiuose yra 
ne tik ką aplankyti, bet ir paragauti. 
Labai rekomenduojame apsilanky-
ti - tai nuostabus, jaukus ir žalias 
miestas”, - užsukti į Anykščius 
kvietė ,,Coffee Hill Anykščiai” sa-
vininkas G.Šapoka.

,,Coffee Hill Anykščiai” savininkas Gytis Šapoka sakė, kad ka-
rantino sunkumus kavinė įveikė, nors ir buvo sunku.

Anykščių kultūros centre veikianti kavinė klientus pasitinka iš-
skirtine aplinka, stilinga muzika ir kokybiška kava.

Portalo anyksta.lt skaitytojai diskutavo apie medžioklę
Atnaujintos medžioklės taisyklės susilaukė audringų diskusijų ir vertinimų. Ypač plačiai buvo 

aptarinėjama medžioklė su lankais. 
Kaip manote, ar reikia įteisinti seniau Lietuvoje uždraustus medžiojimo būdus? Ar, tvirtinant 

medžioklės taisykles, turi būti tariamasi su visuomene? Kaip vertinate medžioklės ir medžiotojų 
kultūrą, tradiciijas Lietuvoje?

Kaimo Jurgis: „Gal aš ir durnas, 
ale kaip čia išeina. Vienas Dievo 
įsakymas reikalauja: ,,Nežudyk“. 
O kai kurie kunigai yra medžioto-
jai ir žudo žvėris. Gal reikėtų kuni-
gams atsisakyti medžioklių.“

Leonas Alesionka: „O aš patei-
sinu ir sveikinu kunigus, kurie yra 
medžiotojai. Pažįstu ne vieną ir ne 
tik Anykščių rajone kunigaujan-

čius. Kaip LR Medžioklės įstaty-
mo vienas iš autorių, pristačiusių 
šį įstatymą LR Seime, gerbiu ku-
nigus, atnešančius į medžioklę se-
novines tradicijas, puoselėjančius 
medžioklinę kultūrą.“

Nuomonė: „Medžioklė nuo seno 
- tai mūsų kultūros dalis. Keičiasi 
laikai, keičiasi ir jos forma ir tradi-
cijos. Ji griežtai yra reguliuojama, 

todėl nemanau, kad keli pakeitimai 
kažką labai pakeis. Juk dauguma 
žmonių tingi patys augintis ar me-
džioti susimokėjus, mieliau perka 
parduotuvėj jau ,,nužudytą”, nes 
taip patogiau.“

Verčiau: „medžiotojai pasitar-
nautų visuomei. Labai jau pri-
viso kaimuose valkataujančių, 
šeimininkų neprižiūrimų palaidų 

šunų. Jau praeiti kaimo gatve ne-
aplotas, neapkandžiotas nebegali, 
paštininkai tik dujomis atsigina. 
Gal mdžiotojai galėtų specialiais 
nepavojingais šoviniais tokius 
šunis užmigdyti ir juos nugabenti 
saugiai į gyvūnų globos namus? 
O iš apsileidėlių šeimininkų būtų 
galima Medžiotojų klubams išsi-
reikalauti pinigų. Tai bent būtų 
geras ir naudingas darbas atlik-
tas.“

Tikinčioji: „Pritariu visiems, 
kurie sako, kad kunigams ne vieta 
medžioklėje su šautuvu. Kunigo 
vieta bažnyčioje, prie altoriaus, o 
ne kruvinose žvėrių skerdynėse. 
Kaip iš tokių rankų, susitepusių 
niekuo nekaltų gyvūnų krauju, ga-
lima Dievo kūną priimti? Ir iš viso 
medžiokles reikia uždrausti, nebent 
kokį pasiutusį ar grėsmę žmonėms 
keliantį žvėrį reiktų sumedžioti.“
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Anykščių ligoninės direktorius neatlaikė 
valdžios spaudimo

(Atkelta iš 1 psl.)

Anykščių ligoninės direktorius 
dr. A.Vasiliauskas prisipažino jau 
pavargęs aiškintis Anykščių rajono 
savivaldybei dėl neva jo padarytų 
darbo pažeidimų.

,,Tai atima laiką, trikdo darbą ir kas-
dienybę“, - sakė dr. A.Vasiliauskas.

Teigia, kad nesusitvarko su 
pareigomis

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius teigia, kad Anykščių li-
goninės direktorius dr. A.Vasiliauskas 
nesusitvarko su direktoriaus parei-
gomis.

,,Jam labai sunkiai sekasi. Rei-
kėjo atnaujinti planinį darbą, tačiau 

jis neatnaujintas, nors Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros centras 
tai seniai padaręs. Dabar pacientai 
nukreipiami ne į mūsų, o į kitas li-
gonines. Dėl to prarandami pinigai ir 
visa kita. Sunku žmogui tvarkytis“, 
- kalbėjo S.Obelevičius.

Anykščiuose jau buvo 
susitvarkęs savo buitį

Darbą Anykščių ligoninėje palie-
kantis dr. A.Vasilauskas sakė, kad 
apkaltinti galima bet kurį žmogų.

,,Tik kažkur reikia pasiknaisioti 
ir viena uždėta varnelė gali būti pa-
daryta didelė paukšte. Meras kaip 
mąsto, taip mąsto. Tebūnie“, - kal-
bėjo dr. A.Vasiliauskas.

Pasiteiravus, koks jausmas api-

ma žinant, kad teks palikti Anykš-
čių ligoninės direktoriaus parei-
gas ir greičiausiai Anykščius, dr. 
A.Vasiliauskas kalbėjo : ,,Anykš-
čiuose jau buvau susitvarkęs savo 
buitį. Nemigruosi juk kiekvieną 
dieną Iš Vilniaus į Anykščius. Dėl 
to anksčiau jau buvo daug paska-
lų dėl to. To važinėjimo iš tikrų-
jų buvo labai nedaug. Iš pradžių 
gyvenau pas giminaičius, o po to 
radau gyvenamąją vietą. Gaila dėl 
susidariusios situacijos, bet gyve-
nime yra pakilimas ir yra nusilei-
dimas“.

Dr. A.Vasiliauskas prisipažino, 
kad Anykščiai jam spėjo tapti mie-
lu kraštu.

,,Graži gamta čia, daug gerų 
žmonių čia sutikau. Nieko prieš 
Anykščius neturiu“, - atviravo dr. 
A.Vasiliauskas.

Darbų gydytojams nėra daug

Pasitraukęs iš Anykščių ligo-
ninės direktoriaus pareigų, dr. 
A.Vasiliauskas prisipažino labiau-
siai norintis bent porą savaičių nuo 
visko pailsėti.

Paklaustas apie tolesnes karjeros 
galimybes, dr. A.Vasiliauskas pa-
stebėjo, kad rasti darbą už minima-
lią algą - ne problema.

,,O darbų, kurie suteikia gyveni-
me didesnes galimybes tobulėti, tų 
darbų ir tiems patiems gydytojams 
nėra daug. Jeigu galėtų gyventi vi-
savertiškai, gydytojai nevažinėtų 
į įvairias vietas po tris - keturias 
darbo vietas turėdami“, - kalbėjo 
dr. A.Vasiliauskas.

Sveikatos sistema politizuota

Baigdamas pokalbį, dr. A. Vasi-
liauskas visą šią situaciją, į kurią 
pateko dirbdamas Anykščių ligo-
ninėje, pavadino vienu žodžiu - 

,,politika“.
,,Sveikatos sistema yra tiek po-

litizuota, kad tikrai paprastam 
žmogui neprideda kokybės balo, 
pridėtinės vertės“, - pastebėjo dr. 
A.Vasiliauskas.

Kliuviniu tapo po savivaldos 
rinkimų

Anykščių ligoninės direktoriu-
mi dr. A.Vasiliauskas, laimėjęs 
konkursą, buvo paskirtas 2018-ųjų 
metų pabaigoje. Anykščių rajono 
savivaldybė tuomet išplatintame 
pranešime skelbė, kad ,,ligoninės 
bendruomenė šiltai sutiko ir į ko-
lektyvą priėmė A.Vasiliauską.“

Po 2019 metų savivaldos rinki-
mų Anykščių rajono savivaldybė-
je pasikeitus politinėms jėgoms, 
Anykščių ligoninės direktorius dr. 
A.Vasiliauskas tapo savivaldy-
bei kliuviniu. Pirmieji perspėjimo 
ženklai, kad dirbti nebus lengva, 
dr. A.Vasiliauskui buvo pasiųsti 
Anykščių rajono tarybos, kai ši ne-
patvirtino 2018 metų Anykščių ligo-
ninės veiklos ataskaitos. Jau tuomet 
valdantieji demonstravo, kad jiems 

neaiškūs ligoninės vadovo planai, 
vizijos. Dar kartą Anykščių ligoni-
nės direktoriaus dr. A.Vasiliausko 
veiklos ataskaitą Anykščių rajono 
taryba atmetė šiemet.

Šį pavasarį dr. A.Vasiliauskas 
Anykščių rajono savivaldybės 
nemalonę užsitraukė dėl to, kad 
prieštaravo ligoninės patalpose 
atidaryti Karščiavimo kliniką. Dr. 
A.Vasiliauskas kalbėjo, kad koro-
naviruso pandemijos metu ji gali 
tapti ,,tiksinčia bomba“.

Dėl to dr. A.Vasiliauskas mėne-
siui buvo nušalintas nuo direkto-
riaus pareigų, o jo vietą laikinai 
užėmė buvęs Anykščių ligoninės 
vadovas ir Anykščių rajono mero 
patarėjas Dalis Vaiginas.

Dr. A.Vasiliauskui, po nušali-
nimo iš pareigų grįžus į darbą, 
Anykščių rajono savivaldybė ir 
toliau demonstravo atvirą nepasi-
tenkinimą jo darbu. Paskutinį kar-
tą priekaištai ligoninės direktoriui 
išsakyti dėl to, kad šis nesugėbėjo 
laiku atlaisvinti patalpų, kuriose 
turėjo įskurti Anykščių socialinių 
paslaugų centro Dienos centras as-
menims su negalia.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius aiškina, kad dr. Au-
driui Vasiliauskui sunkiai sekėsi susitvarkyti su direktoriaus 
pareigomis.

Jurzdiko gyventojams karantiną iškęsti padeda gamtos 
prieglobstis

(Atkelta iš 1 psl.)

Informacija, kam per 
karantiną reikia pagalbos, 
nepasiekia

Pasak Jurzdiko seniūnaitės 
I.Vaitkienės, karantino laikotarpis 
– neramus metas vyresniojo am-
žiaus žmonėms.

„Žinoma, karantinas žmones 
taip pat baugina. Ypač sunkus šis 
metas yra senyviems vienišiems 
žmonėms, kurie negali savimi pa-
sirūpinti ir jaučiasi atskirti. Jiems 
tenka pasikliauti artimaisiais ar 
kita pagalba iš šalies. Kadangi 
tiesiogiai bendrauti su dauguma 
žmonių karantino metu nėra ga-
limybių, nežinau, kaip laikosi di-
džioji dauguma vietos gyventojų. 
Kiek galėjau, pasidalinau infor-
macija Jurzdiko bendruomenės 
puslapyje ir žodžiu apie savano-
rių  siūlomą pagalbą, bet nežinau, 
kiek ta informacija pasiekė tuos, 
kam labiausiai reikia pagalbos”, - 
sake I.Vaitkienė.

Jurzdiko seniūnaitijos seniū-
naitė I.Vaitkienė svarstė, kad 

greičiausiai pagalbos per karanti-
ną stokojantys gyventojai neliko 
be pagalbos.

„Šiuo metu  seniūnaitijoje yra 
žmonių, kenčiančių dėl  karanti-
no, t.y. vieniši, seni, darbą  pra-
radę žmonės. Kaip juos pasiekti 
ir tinkamai informuoti ar suteikti 
pagalbą, ir net sužinoti, kad jiems  
reikia pagalbos? Manęs nepasie-
kia jokia tiesioginė informacija iš 
žmonių ar kokių institucijų  apie 
žmonėms reikalingą pagalbą, bet 
įsivaizduoju, kad tokių žmonių 
yra, bet gal apie juos žino savival-
dybė ar kitos suinteresuotos insti-
tucijos?” - kalbėjo I.Vaitkienė.

Ragina nepaskęsti 
nepagrįstose baimėse

Jurzdiko seniūnaitijos seniū-
naitė I.Vaitkienė, kalbėdama apie 
pasaulį drebinantį koronavirusą, 
dėstė savo nuomonę bei paste-
bėjimus: „Dažnai žmonės yra ir 
perdėtai įsibaiminę dėl viruso 
ar nesuprantantys  rizikos. Ten-
ka matyti net pavienius žmones 
miške vaikštančius su kaukėmis.  

Jiems būtų naudinga žinoti, kad 
tokiose situacijose kaukė nieko 
neapsaugo, o tik apsunkina kvė-
pavimą. Taip pat svarbu žinoti, 
kad dauguma užsikrėtusiųjų per-
serga lengva Covid-19 forma. 
Taigi, svarbu, kad žmonės nepa-
skęstų nepagrįstose baimėse“.

Kai kurias problemas spręsti 
sekasi sunkiau

Nors karantinas ir tęsiasi, gyve-
nimas juk nesustojo. Jurzdiko se-
niūnaitijos seniūnaitė I.Vaitkienė 
vardijo spręstinas seniūnaitijos 
problemas.

„Eismo greičio reguliavimas 
Vilniaus gatvėje, betoninių stul-
pų panaikinimas pagrindinėje 
gatvėje, gamtos ir kraštovaizdžio  
išsaugojimas”, - problemas var-
dijo I.Vaitkienė.

Pasidomėjome, o kokias gi 
problemas Jurzdiko seniūnai-
tijoje pavyko jau išspręsti. Juk 
I.Vaitkienė šios seniūnaitijos 
seniūnaitės pareigas užima jau 
antrą kadenciją iš eilės. „Pavyko 
sėkmingai sudalyvauti Koplyčios 

projekto svarstyme ir sustabdyti 
brandžių medžių iškirtimą ir teri-
torijos užbetonavimą. Kiti klausi-
mai juda lėčiau. Pavyzdžiui, krei-
piausi dėl eismo Vilniaus gatvėje, 
kurioje nuolat pažeidžiamas grei-
čio ribojimas, tačiau sprendimo 
tebelaukiame. Bet dažniausiai 
gyventojai kreipiasi dėl smulkių 
vietinės reikšmės problemų, ku-
rias reikia susiderinti vietoje ar 
paskambinus į savivaldybę. Pa-
vyzdžiui, dėl senų pašto dėžučių 
naikinimo, kaimynų nesutari-
mo dėl tvorų, viešojo transporto 
tvarkaraščio iškabinimo stotelė-
je, lapų išvežimo rudenį ir pana-
šiai”, - dėstė I.Vaitkienė.

Bendradarbiauti dar tik 
mokomasi

Pasiteiravus, ar seniūnaičiai su-
laukia realios pagalbos iš Anykščių 
rajono savivaldybės, ar netrūksta 
darnaus bendradarbiavimo, Jurz-
diko seniūnaitė I.Vaitkienė kalbė-
jo: „Dirbti kartu ir bendradarbiauti 
dar mokomės. Miesto seniūnaičiai 
visiems mums dar  yra naujovė, o 

ir valdžia savivaldybėje yra ne 
taip seniai pasikeitusi. Dabartiniu 
metu ir situacija neeilinė, kai visi 
yra paskendę karantino iššūkiuo-
se. Bet santykiai geranoriški, tad 
tikėkimės, kad su laiku atsiras 
bendradarbiavimo tradicijos ir ge-
riau apčiuopiami rezultatai.”

Baisu, kad žmonės 
nesusvetimėtų

I.Vaitkienė yra ne tik Jurzdiko 
seniūnatijos seniūnaitė, bet ir šio 
Anykščių miesto mikrorajono 
bendruomenės pirmininkė. Pa-
šnekovė pastebėjo, kad karanti-
nas gali pakeisti bendruomeniš-
kumo tradicijas.

„Visada buvo sunku žmones 
gyvai suburti bendram pasibuvi-
mui ar renginiui. Tam reikėdavo 
įdėti nemažai pastangų. Tačiau 
susitikę žmonės džiaugdavosi 
bendravimu ir norėdavo daugiau 
renginių, susitikimų. Dabar, kai 
skatinamas atsiskyrimas, gyvas 
bendravimas kenčia ir baisu, kad 
tai netaptų susvetimėjimu ir įpro-
čiu”, - nuogąstavo I.Vaitkienė.

Dr. Audrius Vasiliauskas Anykščių ligoninės vadovu tapo 2018 
- ųjų rudenį.
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5 ES paramos priemonės, kurios padės pasiekti 
Jūsų ūkio ar verslo tikslų

Vis dar planuojate įkurti ūkį ar atnaujinti esamo ūkio infrastruktūrą, techniką, o gal turite verslo idėjų, kurios 
būtų vystomos kaimo vietovėse? Kviečiame sukrusti ir jau apsispręsti, nes Jūsų idėjoms įgyvendinti skiriama 
2014–2020 m. finansinės paramos perspektyva eina į pabaigą. Dabar pats laikas kreiptis į Konsultavimo tarnybos 
Anykščių r. biuro vadovę ir verslo ekonomikos konsultantę Vilmą Lebedę. 

Kodėl mes? Todėl, kad turime patirties ir dirbame visoje Lietuvoje – per du dešimtmečius ūkininkams ir kitiems 
verslo subjektams sėkmingai parengėme daugiau nei 10000 verslo planų ir atlikome visus jų administravimo 
darbus, gavus paramą. Pasirinkite tinkamiausią paramos priemonę ir mūsų konsultantai su Jumis dirbs – nuo 
paraiškos parengimo iki projekto įgyvendinimo. 

1. Iki birželio 30 d. ren-
kamos paraiškos pagal prie-
monę „Investicijos į žemės ūkio 
valdas“.

Paraišką gali tikti fizinis ar ju-
ridinis asmuo, įregistravęs valdą 
(fizinis asmuo dar ir ūkininko 
ūkį) ir ne trumpiau kaip 12 mė-
nesių vykdantis ž. ū. veiklą ir iš 
jos gaunantis pajamų. Didžiausia 
paramos suma vienam projektui 
– 50 tūkst. Eur. Galėsite: įsigyti 
žemės ūkio technikos ir įrangos, 
transporto priemonių; savo valdo-
je įsirengti reikiamą infrastruktū-
rą, ją rekonstruoti; kompensuoti 
statybos, rekonstravimo, kapita-
linio remonto išlaidas. Yra papil-
domų sąlygų. 

2. Iki birželio 15 dieno-
mis renkamos paraiškos pagal 
priemonę „Parama ekonominės 
veiklos pradžiai kaimo vietovė-
se, kai verslo planui įgyvendinti 
mokama išmoka“. 

Parama skiriama pareiškėjams, 
siekiantiems kurti ne žemės ūkio 
srities verslą kaimo vietovėje. Di-
džiausia paramos suma vienam 

projektui – 18 800 Eur (kai suku-
riamas ne mažiau kaip 1 etatas) 
arba 37 600 Eur (kai sukuriami ne 
mažiau kaip 2 etatai).

Finansuojamos visos būtinos 
išlaidos, skirtos verslo planui 
įgyvendinti ir ekonominei veiklai 
vykdyti. Paraiškas gali teikti fizi-
niai asmenys arba naujai įsteigtos 
labai mažos įmonės. Paramai tai-
komas 100 proc. intensyvumas. 

Šiam paraiškų priėmimo etapui 
skirta 25 mln. Eur lėšų.

3. Nuo  birželio 1 d. iki 
liepos 31 d. renkamos paraiškos 
pagal priemonę „Parama jau-
nųjų ūkininkų įsikūrimui“.

Pareiškėjas turi būti ne vyresnis 
kaip 40 metų amžiaus, kuri pirmą 
kartą steigiasi žemės ūkio valdoje 
ir ūkyje kaip ūkio valdytojas, o 
valdą ir ūkininko ūkį yra įregis-
travęs ne anksčiau kaip prieš 2 
m., taip pat nebuvo ir nėra patei-
kęs paraiškos tiesioginėms išmo-
koms gauti. 

Paramos galima prašyti tiek 
naujai, tiek naudotai technikai ir 
įrangai įsigyti bei kitoms su vers-

lo plano įgyvendinimu susiju-
sioms išlaidoms. Didžiausia para-
mos suma vienam projektui – 40 
tūkst. Eur. Paramai taikomas 100 
proc. intensyvumas.

4. Nuo birželio 1 d. iki 
birželio 30 d. renkamos paraiš-
kos pagal veiklos sritį „Parama 
smulkiesiems ūkiams“. Paraiš-
kos bus renkamos ir rugpjūčio 
mėnesį. 

Pareiškėju gali būti fizinis as-
muo iki paramos paraiškos pa-
teikimo dienos savo vardu įre-
gistravę valdą ir ūkininko ūkį. 
Remiama veikla: žemės ūkio 
produktų gamyba, žemės ūkio 
produktų (pagamintų (išaugintų) 
valdoje) perdirbimas ir tiekimas 
rinkai. 

SVARBU! Jei pareiškėjas yra 
gavęs paramą pagal šią veiklos 
sritį, pakartotinai parama gali 
būti skiriama tik kitai veiklai. 
Paramos suma vienam projektui 
– 15 000 Eur. Paramos intensy-
vumas – 100 proc.  dviem dali-
nėmis išmokomis (80 proc. – po 
sprendimo skirti paramą priėmi-

mo; 20 proc. 
– mokama ki-
tais metais po 
verslo plano 
tinkamo įgy-
vendinimo).

5. Nuo 
liepos 1 d. iki 
rugpjūčio 31 
d. renkamos 
p a r a i š k o s 
pagal veiklos 
sritį „Pa-
rama investicijoms, skirtoms 
ekonominės veiklos kūrimui ir 
plėtrai“.

Pareiškėju gali būti juridinis 
arba fizinis asmuo, kuris nuo 
paraiškos pateikimo iki paramos 
sutarties pasirašymo turi atitikti 
labai mažos arba mažos įmonės 
reikalavimus. Parama teikiama 
ne žemės ūkio veiklai plėtoti. 
Viename projekte gali būti nu-
matyta keletas remiamų ekono-
minės veiklos rūšių. 

Didžiausia paramos suma vie-
nam projektui 200 000 Eur. Fi-
nansuojama 50 proc. tinkamų fi-

nansuoti išlaidų. Finansuojama: 
statinių statyba, rekonstravimas 
ir (arba) kapitalinis remontas, 
technikos ir įrangos įsigijimas ir 
įrengimas, kompiuterinė ir pro-
graminė įranga, infrastruktūros 
projekto įgyvendinimo vietoje 
kūrimas ar gerinimas, bendro-
sios projekto išlaidos.

Dvejojate ir sunku apsispręs-
ti? Kviečiame konsultuotus te-
lefonu (8 655 56 579) arba el. 
paštu – vilma.lebede@lzukt.lt.  

Užsak. nr. 498

O gal geriau - ,,Anykščiai - čia 
gera lauktis“?

Per karantiną Anykščių rajono savivaldybės Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus vedėja Audronė Pajarskienė sugalvojo 
naują komunikacinį šūkį ,,Anykščiai - čia gera laukti...“ Anykš-
čių rajono mero patarėja, Kultūros tarybos pirmininkė Gabrielė 
Griauzdaitė - Patumsienė ,,Anykštai“ pasakojo, kad šiam šūkiui 
,,vieningai“ pritarė savivaldybės bei biudžetinių įstaigų vadovai.

,,Anykšta“ klausė pašnekovų, kaip jie vertina Anykščių rajono 
savivaldybės kuriamus komunikacinius šūkius, teiravosi, ar jie 
yra reikalingi.

Nematau 
prasmės susieti 
miestą su 
laukimo būsena

Jurga KLIMAITĖ - RIE-
BLING, viešųjų ryšių specialis-
tė:

- Mano manymu, visus jau išvar-
ginusio karantino šūkiai išvis gali 

būti tik du: ,,Būkime sveiki“ arba 
,,Tegul tai greičiau pasibaigia!“

Tiesą sakant, nematau prasmės 
susieti miestą su laukimo būsena. 
Jei tai būtų orientuota į vaiko lau-
kimosi etapą ir norėtųsi pabrėžti 
sveiką, ramią, malonią Anykščių 
atmosferą, tada taip - tiktų šūkis 
,,Čia gera lauktis“. 

O tiesiog laukti Anykščiuose 
kažko - gal laimėjimo loterijoje, 
gal karantino pabaigos ar pasaulio 
pabaigos... Vargu ar tai gera min-
tis.

Siūlyčiau trumpinti šūkį ir tiesiog 
sakyti: ,,Anykščiai - čia gera“.

Nežinau, ar 
bedarbiams gera 
laukti...

Alvydas JANICKAS, anykštė-
nas:

- Kai išgirdau pirmą kartą šūkį 
,,Anykščiai - čia gera laukti...“, 
smagiai nusikvatojau. Kilo mintis 
- tai ko čia jiems taip gera laukti? 
Dabar sunki situacija, karantinas. 
Pas mus ir iki koronaviruso epide-
mijos bedarbystės rodikliai buvo 
vieni aukščiausių Lietuvoje. Esa-
me buvę ketvirtoje vietoje visoje 
Lietuvoje pagal bedarbių skaičių. 
Šiuo metu turime beveik 2 tūkst. 
bedarbių. Aš nežinau, ar tiems 
žmonėms galima sakyti, kad čia 
gera laukti?

Kalbant apie šūkius, juos mėgo 
autoritariniai režimai. Šūkiai buvo 
labai populiarūs Komunistų parti-
joje, komjaunimas mėgo šūkius. 
Dabar šūkius taip pat naudoja tota-
litarinės valstybės - Kinija, Šiaurės 
Korėja, Baltarusija... Tai atspindi 
tam tikrą demokratijos lygį.

Manęs šūkiai nežavi.

Ką tuo šūkiu 
norima 
prisišaukti?

Gintaras GIRNIUKAITIS, 
anykštėnas:

- Nežinau, ką tuo šūkiu norima 
prisišaukti. Ar čia norima, kad bū-
tum išgirstas, ar čia turi kažkas at-
siliepti? Kiekvienas veiksmas turi 
turėti savo tikslą.

Šūkis ,,Čia gera laukti...“ toks 
labai filosofinis. Kiekviena inici-
atyva yra sveiktinas dalykas, bet 
tokiu laikotarpiu tie šūkiai yra ne 
esminiai dalykai. Dabar reikia gal-
voti apie ekonomikos skatinimo 
programą.

Šūkis turi duoti kažkokią mintį. 
Pavyzdžiui, šūkiu galima kviesti į 
Anykščius pramogauti. Anykščių 
rajono savivaldybė turėtų apie tai 

galvoti. Gal net investuoti į Rubi-
kių paplūdimius.

Tie šūkiai kaip partijų. ,,Nusipel-
nėme gyventi geriau“ buvo toks, 
bet vis vien negyvename geriau.

Laukti grįžau į 
Anykščius

Vainius INDRIŪNAS, muzi-
kantas:

- Man patinka tie šūkiai. Jie, 
kaip suprantu, yra derinami prie 
situacijos. 

Pastaruoju laiku tikrai laukiam 
karantino pabaigos, bičiuliavimosi, 
draugystės, kelionių.

Aš pats grįžau į Anykščius lauk-
ti, nes didžiuosiuose miestuose 
daugiau žmonių, todėl didesnė ri-
zika, daugiau streso. Ir čia tikrai 
gerai.

-AnYkŠTA
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MOZAIKA

Asmeninis 
skelbimas, jeigu 

jame tik vienas žodis ir 
telefono numeris, an-
tradienio „Anykštoje“ 
kainuos tik 5 eurus, 

šeštadienio – 6 eurus.
 Skelbimai priimami 

„Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus 

g.29, Anykščiai. 
Tel. (8-686) 33036.

horoskopas

AVINAS. Nesėkmė savaitės 
pradžioje jus taip paveiks, kad 
neišvengiamai būsite labai suir-
zęs. Tačiau savo širdgėlą ir pyktį 
išlieti ant partnerio taip pat būtų 
ne pati geriausia išeitis. Pirmiau-
sia pasistenkite susitarti su savi-
mi. Savaitgalį pasistenkite išmesti 
iš galvos visus savaitės darbus ir 
tiesiog gerai pailsėti.

JAUTIS. Pirmomis savaitės 
dienomis tikriausiai išdidžiai at-
sisakinėsite draugiškai jums siū-
lomos pagalbos. Ir be reikalo. Tai 
kenkia jūsų reputacijai ir mažina 
galimybes. Pagaliau pamažu, ta-
čiau patikimai pajusite ateinan-
čias permainas. Nežiopsokite ir 
nesėdėkite sudėjęs rankų, imkitės 
iniciatyvos.

DVYNIAI. Ryžtingai meskite 
šalin akivaizdžiai neperspekty-

vius darbus ir ieškokite naujų sri-
čių. Savaitės viduryje jums derėtų 
būti santūresniam. Būsite labai 
energingas ir kūrybiškas, bet tu-
rite saugotis nepridaryti dalykų, 
kurių vėliau reikėtų gailėtis.

VĖŽYS. Būkite protingas! 
Tikrai nieko nenutiks, jei dabar 
atsisakysite idėjos, kurios tvirtai 
laikėtės - iš tiesų ji visiškai nie-
kam tikusi. Antroje savaitės pusė-
je galima emocinė krizė šeimoje. 
Neapgalvoti, impulsyvūs žodžiai 
ar veiksmai gali turėti ilgalaikių 
nepageidautinų padarinių.

LIŪTAS. Ko gera, savaitė 
prasidės nekaip, bet nuo vidurio 
smulkios nesėkmės gali atnešti 
didelę sėkmę, kad ir kaip para-
doksaliai tai skambėtų. Jei turite 
ką parodyti, nesivaržykite užeiti 
pas viršininką. Perdėtas kuklumas 
nepadės kopti karjeros laiptais. 
Savaitgalį imkitės iniciatyvos su-

sitikti su seniai nematytu bičiuliu.

MERGELĖ. Tuščias reikalas 
šią savaitę eiti prieš srovę. Jausi-
te nenumaldomą poreikį gilintis į 
nepažįstamas sritis. Labai tikėti-
ni dideli finansiniai pokyčiai, bet 
nebūtinai į blogąją pusę. Savaitės 
pradžioje pasirūpinkite sveikata, o 
savaitgalį viso jūsų dėmesio parei-
kalaus šeimos reikalai. Paštu galite 
sulaukti gerų naujienų.

SVARSTYKLĖS. Pirmoje sa-
vaitės pusėje pagaliau įvyks ilgai 
laukti pokyčiai tarnyboje, deja, jie 
tikriausiai nuvils. Jūsų elgesys gali 
būti pernelyg impulsyvus ir neap-
galvotas, vis dėlto trečiadienį turė-
site progą susitaikyti su žmogumi, 
su kuriuo susipykote praeitą savai-
tę. Neskaičiuokite, o juo labiau ne-
leiskite dar neuždirbtų pinigų.

SKORPIONAS. Savo asmeni-
niams reikalams šią savaitę turė-

tumėte teikti pirmenybę. Savaitės 
viduryje netramdykite impulso 
improvizuoti ką nors beprotiško. 
Tam turėsite pakankamai teigia-
mos energijos ir sėkmės. Savaitga-
lį sutrikęs galite pasielgti kvailai ir 
neapgalvotai. Nežinomybės baimė 
privers priimti sprendimą nė neiš-
siaiškinus, kas iš tiesų vyksta.

ŠAULYS. Visą savaitę akivaiz-
džiai laikysite vadeles savo ranko-
se. Jūs jaučiatės neįtikėtinai ener-
gingas ir tikitės, kad kiti jaučiasi 
taip pat. Bent retkarčiais pagalvo-
kite, ar ne per daug reikalaujate iš 
kitų. Jei gerai žinote, kokio daikto 
jums reikia, savaitės pradžioje drą-
siai eikite į parduotuves - pirkinys 
bus sėkmingas.

OŽIARAGIS. Vieno susitikimo 
metu šią savaitę bus vėl prisiminta 
sena bjauri istorija. Kalbėkite apie 
ją tik tiek, kiek yra būtina. Paska-
los, kuriomis ji apipinta, ir taip jau 

viską komplikuoja. Karjeros reika-
lai pagaliau pajudės į priekį, nors iš 
pradžių ir patirsite stresą.

VANDENIS. Ši savaitė nebus iš 
lengvųjų. Jus labai kamuoja nuo-
taikų kaita. Neleiskite sau plaukti 
pasroviui. Pasistenkite susirasti 
daugiau sau įdomių pramogų, ne-
būkite abejingas toks viskam. Šią 
savaitę pagaliau pasitaikys proga 
išsiaiškinti santykius, jau senokai 
jus slegiančius. Turėtų palengvėti. 
Pats laikas planuoti atostogas.

ŽUVYS. Savo sumanymui 
privalote gauti tam tikrų svarbių 
asmenų pritarimą. Savaitės vidu-
ryje pokalbio metu turėsite gerai 
paprakaituoti, kad surastumėte įti-
kinamų žodžių. Juk jums įdomus 
dalykas turi pasirodyti patrauklus 
ir kitiems. Finansiniai reikalai 
klostysis ne per geriausiai, bet vis-
ką atpirks malonus bendravimas su 
senais bičiuliais savaitgalį.

parduoda
PIRKITE AB ,,VILNIAUS 

PAUKŠTYNAS“ VIŠČIUKUS! 
ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI, 

KALAKUČIUKAI, VIŠTAITĖS
GEGUŽĖS 27 d., trečiadienį, 

prekiausime AB,,Vilniaus paukštynas“ mė-
siniais broileriniais vienadieniais ir paau-
gintais 3 – 4 savaičių ROSS – 308 ir COBB 
– 500 veislės viščiukais. Taip pat mėsiniais 
ančiukais ir žąsiukais, vienadienėmis viš-
taitėmis, mėsiniais BIG – 6 veislės kalaku-
čiukais, jaunomis 3 – 4 mėn. vištaitėmis, 
pašarais. Tel. užsakymams (8-612) 17831:

Svirnuose II – 10.30, Kavarske – 10.45, 
Janušavoje – 11.00, Dabužiuose – 11.20, 
Ažuožeriuose – 11.35, Anykščių turguje – 
11.50, Kuniškiuose – 12.10, Troškūnuose – 
12.35, Surdegyje – 12.50, Viešintose – 13.30, 
Padvarninkuose – 13.45, Andrioniškyje – 
14.00, Naujuosiuose Elmininkuose – 14.25, 
Elmininkuose – 14.35, Čekonyse – 14.40, 
Debeikiuose – 14.50, Rubikiuose – 15.10, 
Burbiškyje – 15.25, Mačionyse – 15.45, 
Skiemonyse – 16.10, Kurkliuose – 16.35, 
Staškūniškyje -16.50.

Tel. (8-612) 17831.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
GEGUŽĖS 28 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime "Kaišiadorių" paukštyno vak-
cinuotais, sparčiai augančiais ROSS-309 
veislės vienadieniais mėsinias broileriais, 
1-2-3-4 savaičių paaugintais mėsiniais broile-
riais, vienadienėmis vištytėmis (Olandiškos). 
2-3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosio-
mis vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 4 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt.-1 
Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašome 
palaukti. Priimami išankstiniai užsakymai tel. 
(8-608) 69189.   

Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 16:00 tur-
gus, Ažuožeriai 16:15, Zaviesiškis 16:20, 
Kavarskas 16:30, Svirnai 16:40.

Kuras

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-656) 01913.

Įvairias malkas kaladėmis, skal-
dytas, 3 m ilgio. Turi sausesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

Malkas kaladėlėmis ir skaldytas.
Turi sausų.

Tel. (8-688) 16462

Akcijos įvairių rūšių malkoms 3 
m rąsteliais. Veža 15-30 erdm. 

Tel. (8-684) 81890.

Beržo, juodalksnio malkas kala-
dėmis, skaldytas. Medienos atrai-
žas pakais, supjautas. 

Tel. (8-609) 91007.

Durpių briketus, pjuvenų brike-
tus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Kita

Statybinę medieną, skaldytas 
malkas, pjuvenas. Atveža.

Tel. (8-686) 88713.

Kviečius, miežius, avižas, žirnius, 
kukurūzus, mišinį, įvairius pašari-
nius miltus, sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Naudotus surenkamus garažus 
2 ir 3 metrų aukščio, plotis 3, 4, 
5 m. Kaina nuo 350 Eur. Gali at-
vežti, surinkti.

Tel. (8-687) 73343.

Prancūzijos karalienės 
Marie-Antoinette kelioninis 
lagaminas parduotas aukcione

Kelioninis lagaminas, kažkada 
priklausęs per Prancūzijos revoliu-
ciją giljotinuotai karalienei Marie 
Antoinette, buvo parduotas už pen-
kis kartus didesnę nei prognozuota 
kainą karališkų daiktų aukcione 
šalia jos buvusių namų –Versalio 
rūmų.

Didžiulė siuvinėta servetėlė, 
naudota per Austrijoje gimusios 
karalienės karūnaciją, taip pat 
buvo parduota už keliskart didesnę 
kainą, nei numatė vertintojai.  

Aukcionų namai „Osenat“ pra-
nešė, kad sekmadienį vakare in-
tensyvios varžytinės dėl vienos 
garsiausių Prancūzijos karalienių 
relikvijų vyko „ir salėje, ir telefonu 
bei internetu“.  

Oda aptrauktas kelioninis laga-
minas, ant kurio iškaltas užrašas 
„Karalienės kambarys Nr. 10“, 
buvo parduotas už 43 750 eurų, 
nors anksčiau buvo įvertintas suma 
nuo 8000 iki 10 000 eurų. 

Servetėlė iš damasko audinio su 
lelijomis – Prancūzijos karališkųjų 
rūmų ženklu – laurų vainikais ir ro-
žių puokšte viduryje atiteko pirkė-
jui, sumokėjusiam 14 500 eurų.

Marie Antoinette buvo išsaugo-
jusi gerus prisiminimus apie savo 
karūnavimo ceremoniją, 1775 me-

tais įvykusią Reimso katedroje.
„Nuostabus dalykas būti taip 

gerai sutiktai, praėjus dviem mė-
nesiams po sukilimo“ dėl aukštų 
duonos kainų, rašė ji savo motinai 
į Vieną. 

Ironiška, kad karalienei priskir-
tas pareiškimas, kad duonos netu-
rintys badaujantys valstiečiai turėtų 
valgyti pyragus, vėliau nulėmė jos 
ir visos Prancūzijos monarchijos 
likimą, nors įrodymų, kad Marie- 
Antoinette tikrai būtų tai pasakiusi, 
nėra. 

Jos sutuoktinio Liudviko XVI, 
kuris taip pat buvo giljotinuotas, 
plaukų sruoga buvo parduota už 
4 000 eurų. Šią karališkąją porą 
Prancūzijos monarchijos šalininkai 
iki šiol laiko kankinių pora. Kara-
liaus plaukai yra laikomi širdies 
pavidalo kalnų krištolo medalione.

Tokijuje suimtas Imperatoriš-
kųjų rūmų griovį perplaukęs ir į 
jų teritoriją patekęs vyras

Tokijuje pirmadienį buvo suim-
tas Imperatoriškųjų rūmų griovį 
perplaukęs vyras, paskui perlipęs 
išorinę sieną ir patekęs į uždraustą 
teritoriją, pranešė policiją.

Pasak jos, šis asmuo yra vyres-
nis nei 40 metų ir buvo sulaikytas 
ryte, kai pasirodė rūmų vidinėje te-
ritorijoje prieš pat ryžių sodinimo 
ceremoniją kitoje rūmų dalyje, ku-

rioje turėjo dalyvauti imperatorius 
Naruhito.

Iškart po incidento nebuvo pa-
skelbta jokių kitų detalių, įskaitant 
vyro tapatybę ir galimą įsibrovimo 
motyvą.

Vienas policijos atstovas pažy-
mėjo, kad incidentas nesutrikdė 
ryžių sodinimo ceremonijos.

Sulaikytasis nėra pirmas asmuo, 
areštuotas dėl įsibrovimo pro rūmų 
gynybos įtvirtinimus.

Pasak naujienų agentūros „Ky-
odo News“, 2013 metais buvo su-
laikyti britų turistais prisistatę du 
vyrai, kurie dėvėdami apatinius 
drabužius perplaukė griovį ir pa-
siekė išorines sienas.

Metais anksčiau buvo sulaikytas 
kitas rūmų teritorijoje aptiktas ja-
ponas; jis irgi dėvėjo vien apatinius 
drabužius. Jis pareiškė policijai, 
kad perplaukė griovį, nes norėjo 
susitikti su imperatoriumi.

2008 metais buvo areštuotas 
nuogas britas, perplaukęs griovį ir 
visų akivaizdoje pradėjęs kopti į 
sieną. Jis net apsiginklavo pagaliu 
ir priešinosi policininkams, mėgi-
nusiems jį užkalbinti.

Tokijo centre įsikūrę Imperato-
riškieji rūmai yra viena populia-
riausių Japonijos lankytinų vietų.

Tam tikros teritorijų dalys yra 
atviros visuomenei, tačiau didžio-
ji dalis po apylinkes išsidriekusio 
komplekso yra neprieinama – ten 
patekti galima tik pro budriai sau-
gomus įėjimus. Prie rūmų vartų ir 
griovių nuolat patruliuoja policija.

Paveldosaugininkai ragina 
nedeginti ugnies ant dubenuotų-
jų akmenų

Kultūros paveldo departamen-
tas pirmadienį pranešė raginantis 
žmones nedeginti ugnies ant du-
benuotųjų akmenų, kurių dauguma 
yra įtraukti į Kultūros vertybių re-
gistrą.

„Vaizdinys, kad dubenuotieji 
akmenys yra senovės aukurai, yra 
klaidingas, bet labai gajus. Aki-
vaizdu, kad kažkur edukacijoje 
buvo padaryta didžiulė spraga, jog 
toks vaizdinys įsišaknijo”, – prane-
šime sakė Kultūros paveldo depar-
tamento Kontrolės skyriaus vedėja 
Donata Armanavičienė.

Pasak specialistės, su žmonėmis, 
kūrenančiais ugnį ant tokių akme-
nų, jau daugelį metų susiduria Gra-
žutės regioninio parko darbuotojai 
– žmonių nuo ugnies kūrenimo ant 
Lūžų dubenuotojo akmens nesu-
stabdo ir raginimai to nedaryti in-
formaciniuose stenduose, spaudoje 
ar feisbuke.

Kultūros paveldo departamentas 
primena, kad Lūžų akmuo stūkso į 
Kultūros vertybių registrą įrašytoje 
Lūžų senovės kulto vietoje, Anta-
lieptės apylinkėse.

Lūžų akmenį restauravęs arche-
ologas, profesorius Vykintas Vait-
kevičius sako, kad ugnies kūreni-
mas akmenį gadina.

„Atsiranda ertmės, akmuo ski-
linėja. Įtrūkimai didėja ir žiemą 
skverbiantis vandeniui, ledui. Po 
to daug rūpesčių iškyla mėginant 
tokius sužalotus akmenis išsaugo-
ti, ertmes užpildyti apsauginėmis 
priemonėmis“, – teigė archeolo-
gas.

Jo teigimu, Lūžų akmeniui 
ugnies kūrenimas yra pragaištin-
gas, jį nuolat reikia restauruoti.

„Akmuo buvo taip išdegintas, 
pilnas įtrūkimų, kad dubenyje van-
duo negalėdavo užsibūti, visas per 
įtrūkimus išbėgdavo. Pernai ban-
dėme glaistyti, restauruoti. Atrodo, 
kad pasisekė įtrūkimus užgydyti. 
Jei vėl kūrentojai nesugrįš“, – sakė 
V. Vaitkevičius.

„Blogiausia, kad tokie atvejai 
plinta kaip liga. Susidaro įspūdis, 
kad įrengtų informacinių stendų 
jie net neskaito. Prie Lūžų akmens 
su Gražutės regioninio parko dar-
buotojais pastatėm stendus, bet vis 
rasdavome sunaikintus, vos ne kas 
savaitę reikėjo vis naujus vežti“, – 
teigė jis.

Kultūros paveldo departamento 
teigimu, Lūžų akmuo su dubeniu 
yra išlikęs nuo Šavašos slėnyje bu-
vusios senovės lietuvių šventyklos, 
gyvavusios iki XV-XVII amžiaus, 
tačiau ugnis buvo kūrenama ne ant 
dubenuotojo akmens, o šalia įreng-
tame aukure.

Paveldosaugininkai teigia, kad 
ugnis ant dubenuotųjų akmenų 
kartais deginama ir neteisingai in-
terpretuojant senovės lietuvių pa-
pročius, tokiu būdu buvo apgadin-
tas ir Joniškio rajone, ant Sidabrės 
piliakalnio, esantis dubenuotasis 
akmuo, taip pat archeologams tekę 
tvarkyti ir Rambyno šventvietėje.

Dubenuotieji akmenys – auku-
rai, tačiau, anot paveldosauginin-
kų, niekada jų dubenyse nebūdavo 
kūrenama ugnis. Akmenų dubenys 
buvo skirti aukoti alui, midui, pa-
aukoto gyvūno kraujui, o lietaus 
vanduo, prisikaupęs dubenyje, se-
niau laikytas šventu, gydomuoju. 

-Bns
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Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Kultūrų sankryža“ remia 3000 eurų.

Teleloto Žaidimas nr. 1259 Žaidimo data: 2020-05-24 Skaičiai: 67 60 16 23 73 52 11 
56 37 50 43 59 53 32 63 12 58 03 46 66 36 20 74 04 29 01 64 61 22 24 44 41 38 40 47 17 
07 48 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 08 30 27 15 62 14 34 72 06 05 51 13 39 (visa len-
telė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 18246.00€ 1 
Užbraukus įstrižaines 27.50€ 393 Užbraukus eilutę 1.50€ 11553 Užbraukus keturis kampus 
2.00€ 10379 Papildomi prizai Bilietas Prizas 04**160 100 Eur AP dalybų prizas 01**367 
100 Eur AP dalybų prizas 01**018 100 Eur AP dalybų prizas 03**307 100 Eur AP dalybų 
prizas 01**358 100 Eur AP dalybų prizas 0292982 100 EUR piniginis prizas 0301222 100 
EUR piniginis prizas 0003826 100 EUR piniginis prizas 0280452 1000 Eur AP dalybų prizas 
0447224 1000 Eur AP dalybų prizas 0278399 1000 Eur AP dalybų prizas 0426392 1000 Eur 
AP dalybų prizas 0431183 1000 Eur AP dalybų prizas 0314429 1000 Eur AP dalybų prizas 
0006461 1200 Eur piniginis prizas 0222416 1800 Eur piniginis prizas 02**635 200 Eur AP 
dalybų prizas 01**866 200 Eur AP dalybų prizas 03**652 200 Eur AP dalybų prizas 00**572 
200 Eur AP dalybų prizas 0276501 2000 Eur AP dalybų prizas 0314932 2000 Eur AP dalybų 
prizas 042*882 208 Eur piniginis prizas 023*034 208 Eur piniginis prizas 0043707 208 Eur 
piniginis prizas 0110581 208 Eur piniginis prizas 0147776 208 Eur piniginis prizas 0186402 
208 Eur piniginis prizas 0244188 3600 Eur piniginis prizas 0279886 3700 Eur piniginis 
prizas 0444018 50 000 Eur AP dalybų prizas 00**689 500 Eur AP dalybų prizas 0335246 
5000 Eur AP dalybų prizas 0284586 5000 Eur AP dalybų prizas 0430577 600 Eur piniginis 
prizas 0386797 650 Eur piniginis prizas 0269171 700 Eur piniginis prizas 0362110 700 Eur 
piniginis prizas 0308464 Automobilis Toyota Corolla

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. 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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

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, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

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

Nekilnojamasis turtas

Bet kokios būklės mišką, gali 
būti malkinis. Atlieka sanitarinius 
valymus, tvarko vėjovartas.

Tel. (8-604) 12810.

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Perka ir tvarko išdžiūvusius, vėjo 
išverstus miškus, malkinius miš-
kus, valo apleistas pievas.

Tel. (8-600) 22488.

Automobiliai

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-629) 10247.

įvairūs
UAB „JONROKA“ vėl organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų kursus; 95 k. mokymus pagal motorinių transporto priemonių kro-
viniams vežti vairuotojo modulinę profesinio mokymo programą.
Renkama nauja grupė 2020 m. gegužės 27 d. 

16 val. Liudiškių g. 29, Anykščiai
Papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba 

pažeidusiems KET rengiame nuotoliniu būdu, kursuose galėsite 
dalyvauti neišėję iš namų.
Informacija ir registracija tel.: (8-698) 70127, (8-657) 68156 arba 
internetu www.jonroka.lt.

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.

VYTAUTO  PAMINKLAI
Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles, kalame 

raides, tvarkome kapavietes. Atliekame individualius 
užsakymus.

Kviečiame į  naujai atidarytą paminklų 
parduotuvę, adresu Vilniaus g. 50, Anykščiuose.

Tel. (8-627) 01727.

Matininkas Žilvinas Strolia 2020-02-11 atliko žemės sklypo kadastro Nr. 3428/0002:46, 
2020-02-18 žemės sklypų proj. Nr. 559 ir 619-1 ir 2020-02-25 žemės sklypo kadastro 
Nr. 3428/0004:45 esančių Pienionių k., Papragių k., Girelės k., ir Maželių k. Kavarsko 
sen. Anykščių r. kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adre-
su gretimų žemės sklypų kad. Nr. 3428/0002:174, 3475/0001:584, 3475/0001:244, 
3428/0004:236 ir 3428/0004:306 savininkų turto paveldėtojus ar įgaliotus asmenis dėl 
bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje. 

Kontaktinė informacija: S. Dariaus ir S. Girėno g. 13, LT-29116 Anykščiai, 
tel. (8-605) 80239, el.p. zilvinasstrolia1@gmail.com 

Dovanoja

4 metų šunį (prancūzų buldo-
gas).

Tel. (8-674) 60467.

Paslaugos

Buhalterė su aukštuoju išsilavi-
nimu, vyr. buhalterės darbo patir-
timi, asmenine kompiuterine įran-
ga ir buhalterine programa, teiktų 
buhalterinės apskaitos paslaugas 
įmonėms ir ūkininkams. 

Tel. (8-620) 73530. 

Kanalizacijos "Traidenis", 
"August", "Feliksnavis", 
"Švaistė", "Solido". Nuotekų 
talpos. Montavimas, servisas. 
Konsultacijos. 

Tel. (8-644) 46794.

Baldų gamybos įmonei 
Ukmergėje reikalingas baldų ga-
mybos cecho meistras, baldų ga-
mybos darbininkai. Įmonė siūlo 
darbo užmokestį, atitinkantį darbo 
rezultatus, kompensaciją trans-
porto išlaidoms.

Tel. (8-674) 50109.

siūlo darbą

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

Agentas Algirdas – veršelius. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito 

iš karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

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

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.
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oras
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anekdotas

gegužės 26 - 28 d. - jaunatis, 
gegužės 29 d. -priešpilnis.

mėnulis

šiandien

gegužės 28 d.

gegužės 29 d.

gegužės 27 d.

vardadieniai

Pilypas, Algimantas, Milvydė, 
Eduardas, Vilhelmina.

Augustinas, Genadijus, 
Virgaudas, Žymantė, Brunonas, 
Leonora.

Justas, Jogirdas, Rima, 
Augustinas.

Teodozija, Algedas, Erdvilė, 
Magdalena, Magdė.

+7

Važiavo bobutė dviračiu ir ją su-
stabdė policininkas:

- Kur važiuoji, bobute?
- Į kapines...
- O kas dviratį parveš?

***
Draugės kalbasi:
- Ką tu gavai dovanų per gimtadie-

nį ? - klausia viena.
- Matai tą raudoną BMW? - pirštu 

rodo kita.
- Aha,- nusistebėjus atsako draugė.
- Tai va. Tokios pat spalvos skry-

bėlę!

***
- Koks jūsų požiūris į naktinį gy-

venimą.
- Labai teigiamas.
- O ką jūs labiau mėgstate: barus, 

restoranus, kazino, diskotekas?
- Labiau mėgstu kietai išsimiego-

ti...

***
Mikė Pūkuotukas visiškai nenorėjo 

vesti, bet mintis apie jo laukiantį me-
daus mėnesį tiesiog varė jį iš proto.

***
Du vyrukai kalbasi:
– Atsimeni Petrą?
– Tą, kuris mokykloje kates kan-

kindavo?
– Taip.
– Na, atsimenu, o ką?
– Tai va, jis gi dirbo budeliu… Tol, 

kol Lietuvoje neuždraudė mirties 
bausmės…

– A, kažką tokio girdėjau… O kaip 
dabar jam sekasi?

– Na… Lyg ir neblogai, įsidarbino 
stomatologu.

***
Tėvas pamokslauja sūnui:
- Sūnau, ar žinai, kad būdamas tavo 

metų, Vinstonas Čerčilis kiekvieną 
rytą keldavosi penktą valandą ir dary-
davo mankštą?

- Tėti, ar žinojai, kad sulaukęs tavo 
metų Vinstonas Čerčilis jau buvo Bri-
tanijos ministras pirmininkas? - atkir-
to sūnus.

Signatarą brandinę Užunvėžiai
Raimondas GUOBis

Užunvėžiai – nedidelis Rytų Aukštaitijos kaimelis, kadaise toks 
gražus, kad jį besižavėdami galėjo paimti į delnus karaliai. Taip, 
kaip Mikalojus Konstantinas Čiurlionis savo paveiksle „Karalių 
pasaka“ vaizdavo...

Švenčiant kasmetines Nepriklausomybės šventes, o ypač išgy-
venant 1918 metais gimusios naujosios Lietuvos šimtmetį, daugy-
bė žmonių aplankė šiame atokiame kaimelyje pažymėtą Vasario 
16- osios akto signataro Stepono Kairio (1879-1964) tėviškę.

Į Užunvėžius neretai organizuojami pėsčiųjų žygiai, rengiamos 
dvasinio tobulėjimo stovyklos.

Karalių delnuose...

Viena prie kitos prigludusios, 
senajame kaime palei vieškeliuką 
išsieiliavusios sodybos tarsi kupe-
toje, kurią tikrai patogu buvo pa-
sakų karaliams savo milžiniškais 
delnais į dangų kilstelėti, į ramesnę 
vietelę panėšėti. Idiliškas, kartu 
ir rupiai primityvus sodžiaus gy-
venimas buvęs tais tolimais XIX 
amžiaus pabaigos metais. Kietas 
darbas, dažno ūkininko svajonė - 
išleisti savo atžalą į mokslus, kad 
baltą duoną valgytų, kad po to sa-
viesiems įsikabinti padėtų. Didžio-
ji svajonė buvo matyti savo sūnų 
kunigu. Ir Steponą Kairį, kadaise 
Tumasonį, gimusį Kurklių parapi-
jos sodžiuje, tėvai moksluos leido 
su šia viltimi. Gimnaziją bebai-
giant įvyko pokalbis, sukėlęs er-
zelį: jeigu nenorįs kunigu mokytis, 
tai eisiąs rytoj arti kartu su visais, 
žinosiąs... Atšalo jaukus santykis 
su tėvu, bet Steponas tapo inžinie-
riumi.

Gimtasis kaimas, sodžius iš Ka-
ralių delnų, sulaukė iš savo vaiko 
padėkos su atgaila už nesuartus 
laukus ir nenupjautus javus: gavęs 
premiją už Kauno vandentiekio 
projektą, aukojo gimtojo kaimo 
mokyklos rūmui statyti. 

Dvasinis ir kultūrinis centras
 
Mokyklos statybos prasidėjo 

1939 metais. Spėriai kilo mūrinės 
sienos, pastatas buvo modernus, 
su jaukiomis klasėmis, erdviomis 
palėpėmis, kur buvo įrengti butai 
mokytojams. Planuota tokio tipo 
mūrines mokyklas statyti visoje 
Lietuvoje, pakeičiant iki šiol nau-
dotą medinių mokyklų pastatų 
vajų. S. Kairys šioms statyboms 
paaukojo 8 tūkstančius litų – visą 
už sėkmingą vandentiekio projek-
to Kauno mieste įvykdymą gautą 
premiją. 

Tuo pat metu ant gretimos kal-
vos kilo bažnyčios sienos, aktyvūs 
apylinkės katalikai pasiekė, kad 
būtų sukurta atskira tikinčiųjų ben-

druomenė, kad būtų leista statyti 
bažnyčią ir steigti parapiją. Baž-
nyčia kilo moderni, prisikėlimą ir 
ateities šviesą simbolizuojančiu 
bokštu, sienų modernybe, juk su-
projektavo ją garsus latvių kilmės 
architektas Karolis Reisonas, pa-
gal jo projektą pastatyta ir istorinė 
Prisikėlimo bažnyčia Kaune bei 
daugybė reikšmingų pastatų. Sta-
tyboms sumaniai vadovavo Kur-
klių klebonas Steponas Telksnys, o 
prašant maldomis taikos vis labiau 
besidrumsčiančiame pasaulyje 
bažnyčiai suteiktas Švč. Mergelės 
Marijos Taikos Karalienės titulas. 
Šventovę pašventinus, sutvarkius 
parapijos ribas, apsirūpinus žeme 
dvasininkams - savo ūkį naujajai 
parapijai dovanojo Uršulė Banė-
naitė-Kisielienė, o tarnystę pradėjo 
pirmasis klebonas Jonas Klimavi-
čius. Truputį daugiau nei tris de-
šimtmečius kunigu  užunvėžiškiai 
džiaugėsi, nuo 1977 metų dvasi-
ninkas prie Užunvėžių bažnyčios 
nebegyvena, atvyksta patarnauti iš 
Kurklių ar Kavarsko.

Pasak istorikų, pirmoji hidroelek-
trinė Lietuvoje, 45 kilovatų galin-
gumo jėgainė, gretimame Gabrėlių 
kaime užtvenkus Nevėžos upelaitę, 
įrengus vandenį sukaupiantį tven-
kinį, pradėjo veikti 1936 metų pa-
baigoje. Ją įrengęs inžinierius ir 
Lietuvos kariuomenės karininkas 
Antanas Banėnas pasirūpino, kad 
Užunvėžių kaime, už gero kilome-
tro, būtų įrengtas elektros varikliu 
sukamas malūnas su lentpjūve. 
Reta tuo laiku Lietuvoje buvo elek-
tra maitinamų malūnų.

Sovietmečio pasaulis

Pradžios mokykla išgarsėjo, kai 
joje 1950 metų rugpjūčio 15 - ąją 
įvykusiose kautynėse  žuvo palė-
pėje slėptuvę įsirengę du partiza-
nai,  broliai - Balys Lasys - Darius 
ir Jonas Lasys - Girėnas. Užklupti 
laisvės kariai išmaniai priešinosi, 
liudijama, kad jie nukovė ir su-
žeidė keletą sovietinių karininkų 
ir kareivių. Partizanus globojusi 

mokytoja Marija Morkūnienė buvo 
areštuota ir įkalinta.

Mokykla 1953 metais  išaugo iki 
septynmetės, mokinių skaičius per-
kopė šimtą, o 1962 - 1969 metais 
čia veikė jau aštuonmetė mokykla. 
Tačiau mokykla palengva menko, 
traukėsi ir 1975 metais buvo už-
daryta. Lietuvai žengiant į naująją 
nepriklausomybę, puikiame rūme 
veikė biblioteka ir parduotuvė, 
buvo rodomas kinas, bet vėliau 
pastatas palengva buvo apleistas. 
O galėtų būti puikiausia vieta jau-
nimo stovykloms ar tai pačiai so-
cialdemokratų partijai, konferen-
cijoms ar poilsiui, juk jie žodžiais 
taip S. Kairį myli, dažnai save jo 
idėjų vykdytojais vadina. Tačiau 
signataras niekada nesibičiuliavo ir 
nerėmė stambaus kapitalo atstovų, 
kitokia buvo socialdemokratija.

Šiandienos Užunvėžių pasaulis

Prie senojo mokyklos rūmo 2017 m. birželio 15 popietę stabtelė-
jo žygio Anykščiai - Užunvėžiai dalyviai.

Užunvėžių bendruomenės aktyvistai prie signatarą S. Kairį įam-
žinusio stogastulpio. Iš kairės - Danielius Vitonis, Ona Arlaus-
kienė ir Algirdas Arlauskas.

Bažnyčia išliko, tarsi amžinybę 
simbolizuotų. Tokia jau Dievo va-
lia. Klebonijoje kiekvieną vasarą 
vyksta veiklių kauniečių rengia-
mos dvasinio tobulėjimo stovy-
klos, kuriose dažnai pažinimu da-
lijasi vienuolės iš Prancūzijos.

Kaimas vis dar gyvas. Vaitie-
kūnų sodyboje, savo motinos tė-
viškėje, apsigyveno Algimantas 
Vaitiekūnas - tvirtas, seno sukir-
pimo lietuvis, dar ne taip seniai į 
visas tautines šventes Anykščiuo-
se pėsčias nukakdavęs – juk ne-
toli, tik keliolika kilometrų. Pri-
siekęs vėliavnešys buvo. Dabar  
jau viskas kitaip: senatvė atėjo, 
žingsnis sutrumpėjo, jo tepakan-
ka ūkiui apeiti. Bet senolis Lietu-
vos nepriklausomybe džiaugiasi, 
didžiuodamasis, kad užunėvėžie-
čiai ir šiais laikais žinomi visoje 
Lietuvoje ir net platesniame pa-
saulyje.

Bronė Vaitiekūnaitė labai jau vengė fotografuotis, sutiko tik 
taip, kad niekas nematytų veido, juk daug svarbiau jos kruopš-
čiai prižiūrėtos bulvės, kurios puikiai auga ir dera. 

Algimantas Vaitiekūnas  ir sargusis jo  bičiulisTigras...
Autoriaus nuotr.


