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Dyzelinių ir benzininių automobilių, 
žemės ūkio ir statybinės 

technikos variklių diagnostika ir taisymas:

www.dyzelita.lt
Panevėžys, S. Kerbedžio g. 19

Mob.tel. (8-698 ) 32447

Mokyklai pasiūlyta suteikti Vytauto 
Landsbergio žmonos vardą Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Jauniausias Rajono tarybos narys ėmėsi iniciatyvos 
pagerbti jaunimą

Šarūno Grigonio nuomone, „jaunimui įdomiausia ta informaci-
ja, kuri išgirstama iš panašaus amžiaus jaunuolių lūpų“. 

Anykščių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, vado-
vaujama dvidešimtmečio Anykščių rajono tarybos nario Šarūno 
Grigonio, rinkto iš konservatorių partijos sąrašo, planuoja rengti 
Jaunimo metų apdovanojimus. 

Iki šiol Anykščių krašte jaunimas būdavo tik simboliškai  pa-
gerbiamas renginyje „Mažieji žygdarbiai“, o atskiros, būtent šiai 
amžiaus grupei skirtos ceremonijos nėra buvę.

Julija ABUAŠVILI

Stengtis motyvuoja gražus 
pavyzdys

Pasak visuomenininko Š. Grigo-
nio, pagrindiniai renginio tikslai – 
pastebėti veiklius, entuziastingus 
jaunuolius ir skatinti jų aktyvumą 
mokslo, meno, sporto, verslo, pi-
lietiškumo srityse.

„Didžiausia motyvacija steng-
tis – tai matyti gražų pavyzdį šalia 
savęs“, – pastebi Š. Grigonis, sė-
kmingai derinantis politinę veiklą 
Anykščiuose su teisės studijomis 

Vilniaus universitete. Anot jo, dar 
jaunimui svarbu žinoti apie kitokį 
pasirinkimą, kaip galima praleisti 
laisvalaikį, užuot sukiojusis greta 
prekybos centro „Bikuva“. 

Jaunimo metų apdovanojimai 
įvertintų jau esamus Anykščių ra-
jono gyventojų pasiekimus, drau-
ge ir įkvėptų žygdarbiams kitus. 
Pasak Š. Grigonio, aplinkui gausu 
jaunuolių, užsiimančių prasminga 
veikla, ir juos skatinti yra naudin-
ga tiek savivaldybei, tiek jauniems 
žmonėms. 

Rajono kultūros tarybai buvo demonstruojama, kaip atrodytų ant pėsčiųjų tilto Anykščiuose nu-
pieštas Šv.Jonas Nepomukas.

Liepos 9 dieną  į posėdį rin-
kosi Anykščių rajono savival-
dybės Kultūros taryba. 

Posėdyje vertinti Anykščių 
rajono savivaldybei pateikti 
kultūros ir leidybiniai projek-
tai, diskutuota apie žymiųjų 
anykštėnų - profesorių Antano 
Tylos ir Geažinos Ručytės - 
Landsbergienės atminimo me-
morialinį įamžinimą.

Anykštėnai bus 
intensyviau 
testuojami dėl 
koronaviruso

,,Anykščių 
vandenys“ 
pirks fasuotą 
geriamąjį 
vandenį
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Ar Anykščių menų mokyklai reikia 
suteikti profesorės vardą?

Alvydas GERVINSKAS, bu-
vęs Anykščių rajono meras:

„Jeigu būtų visuomenės ap-
klausa, šiandien negalėčiau atsa-
kyti, kokia būtų mano nuomonė 
šiuo klausimu“.

Tapytojų plenerą 
Troškūnuose 
surengė 
kvalifikuotas 
agronomas

Darbotvarkė. Trečiadienį 
Anykščių vicemeras Dainius Žio-
gelis kartu su savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduoto-
ja Veneta Veršulyte  vyks į Kelmės 
ir Kauno rajonus, į Vieningo savi-
valdybės įmonių klientų aptarnavi-
mo centrus. Penktadienį D.Žiogelis 
kartu su savivaldybės administraci-
jos direktore Ligita Kuliešaite vyks 
į Dubingius, dalyvauti Regioninės 
politikos forume. Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius jau an-
tra savaitė kaip serga. Jis gydėsi  
Anykščių ligoninėje.

Pagalba. Liepos 10 dieną Ka-
varsko seniūnijos Narbutų kai-
me užklimpo policijos tarnybinis 
lengvasis automobilis ,,Škoda“. 
Ugniagesiai automobilį ištraukė.

Reitingas. Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokratų 
Taryba šeštadienį patvirtino galuti-
nį partijos kandidatų Seimo rinki-
muose sąrašą. Seimo narys Serge-
jus Jovaiša šiame sąraše yra 40-tas, 
Anykščių rajono mero patarėja 
Gabrielė Griauzdaitė - Patumsienė  
- 117-ta. Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos kandidatų į Lietuvos 
Respublikos Seimą sąraše Seimo 
narys Antanas Baura yra 85-tas, 
Anykščių rajono tarybos narys Do-
minykas Tutkus - 84-tas.

Tarša. Liepos pradžioje tyrimus 
atlikę Nacionalinės visuomenės 
sveikatos priežiūros laboratorijos 
specialistai nustatė, kad Šventosios 
upės vandenyje ties Dainuvos slė-
niu ir Nevėžos ežero maudyklose 
viršytas leistinas žarninių ente-
rokokų kiekis. Dėl padidėjusios 
mikrobiologinės taršos šiuose van-
dens telkiniuose maudytis nereko-
menduojama.

Verslas. Šio mėnesio pabaigoje 
užsidaro Anykščių miesto pirties 
pastate veikianti kavinė ,,Prie pir-
ties“. Patalpos, kuriose veikia ka-
vinė, priklauso UAB ,,Anykščių 
komunalinis ūkis“. Bendrovė jau 
paskelbė patalpų nuomos konkur-
są. Kavinė ,,Prie pirties“ priklau-
so  anykštėnei Daivai Puzinienei. 
Rekvizitai.lt skelbia, kad įmonėje 
dirba penki darbuotojai.
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Pamestus pinigus grąžino 
po metų Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt
Kaunietę Reginą Tumienę nustebino Kurkliuose veikiančios IĮ 

,,Džemilė“ parduotuvės pardavėjos sąžiningumas.
,,Pernai mano anūkė parduotu-

vėjė pametė 10 eurų. Ieškojome 
pamestų pinigų, bet, deja, nerado-
me. 

Po metų vėl užėjau į tą pačią 
parduotuvę ir, jūs tik įsivaizduo-
kite, pardavėja atidavė tą pamestą 
pinigėlį“,- „Anykštai“ pasakojo 
R.Tumienė.

Moteris pasakojo, kad pardavėja 
grąžino 10 Eur, kurie netgi buvo 

taip pat sulankstyti, kaip juos pa-
metė anūkė. 

Pardavėja pasakojo, kad pames-
tus eurus rado tvarkydama parduo-
tuvę - banknotas buvo nukritęs už 
šaldytuvų. ,,Esu labai sujaudinta. 
Tokio sąžiningumo iš pardavėjos 
Gražinos Žukauskienės nesitikė-
jau“, - sakė R.Tumienė, kiekvieną 
vasarą su anūke grįžtanti į Kur-
klius, savo tėviškę.

,,Anykščių vandenys“ pirks fasuotą geriamąjį vandenį
Anykščių rajono gyventojus geriamuoju vandeniu aprūpinanti  

UAB ,,Anykščių vandenys“ pasirašė sutartį su šaltinio ir geria-
mojo vandens ,,Žalia giria“ gamintojais.

Su sostinėje registruota UAB 
,,Gelsva“ sutarta, kad penkerius 
metus bendrovė UAB ,,Anykščių 
vandenys“ tieks geriamąjį vandenį. 
Sutarties vertė - 1 tūkst. eurų.

Laikinasis UAB ,,Anykščių van-
denys“ direktorius Egidijus Šilei-
kis paaiškino, kam pačiai vandenį 
išgaunančiai ir jį vartotojams tie-
kiančiai bendrovei reikalinga tokia 
sutartis.

,,Tokia sutartis pagal reikala-
vimus pasirašyta dėl ekstremalių 
situacijų. Jei, tarkim, kažkurioje 

mažoje vandenvietėje suprastėja 
vandens kokybė, jo nebegalima 
naudoti maistui, mes turime pa-
teikti kažkokią alternatyvą“, - sakė 
E.Šileikis.

Kilus ekstremaliai situacijai ir 
gyventojams likus be geriamojo 
vandens, pasak UAB ,,Anykščių 
vandenys“ laikinojo direktoriaus 
E.Šileikio, būtų sudėtinga įmonės 
transportu gyventojams pristatyti 
vandenį.

,,Nuvežtume su cisterna, bet kaip 
mes tą vandenį išdalinsime? O su-

tartyje numatyta, kad, esant reika-
lui, gautume geriamąjį vandenį, 
sufasuotą po 5 litrus, ir jį žmonėms 
dalintume“, - kalbėjo E.Šileikis.

Anykščių rajono gyventojai už 
geriamąjį vandenį moka vieną di-
džiausių kainų Lietuvoje, tačiau ki-
lus ekstremaliai situacijai, vanduo 
žmonėms būtų dalijamas už dyką.

,,O ką darysi? Aprūpinti žmones 
geriamuoju vandeniu mes turėtu-
me tol, kol būtų atnaujintas įprasti-
nis  kokybiško geriamojo vandens 
tiekimas“, - sakė E.Šileikis.

UAB ,,Gelsva“ taip pat priklau-
so parduotuvių tinklas ,,Vynoteka“, 
tačiau sutartyje apie kitus gėrimus 
neužsimenama.

-AnYkŠTA

Laikinasis UAB ,,Anykščių 
vandenys“ direktorius Egi-
dijus Šileikis sakė, kad kilus 
esktremaliai situacijai gy-
ventojams vanduo būtų dali-
jamas veltui.

KVIETIMAS
Kviečiame į tradicinį talentų  sambūrį „Ieškokime 

„deimančiukų“ savyje ir šalia savęs“ 2020 m. liepos 18 
dieną (šeštadienį) nuo 13 val. 

Renkamės Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje (Anykščių rajono 
Svėdasų seniūnijos Kunigiškių I kaimas). 

Laukiame visų– ir turinčių kokių nors talentų, kuriančių, ir 
žiūrovų!

Tautodailės darbų ir rankdarbių parodos, literatų kūryba, koncertas 
muziejaus kiemelyje suteiks kiekvienam malonių įspūdžių.
Organizatoriai:
Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius,
Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus,
Asociacija Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“.

Partneriai:
Asociacija Vaižganto krašto bendruomenė.
Informacinis rėmėjas: 
,,Anykštos” leidinių grupė.

Anuliavo. Teisėjas anuliavo Kata-
lonijos regiono vyriausybės sprendi-
mą daugiau kaip 140 tūkst. žmonių 
leisti išeiti iš namų tik į darbą ir kitais 
būtinais tikslais, nurodydamas, kad 
tik centrinė vyriausybė gali paskelb-
ti judėjimo suvaržymo priemones. 
Ispanijos šiaurės rytuose esančios 
Katalonijos valdžia sekmadienį pa-
skelbė nurodymą žmonėms be būti-
no reikalo neiti iš namų. Be to, prieš 
savaitę dėl COVID-19 protrūkio 
buvo apribotos kelionės į Segrijos 
apygardą ir iš jos. Tačiau didžiausio 
apygardos miesto Leridos teisėjas 
pirmadienio naktį nusprendė, kad 
naujoji priemonė yra „neselekty-
vi ir neproporcinga“, todėl turi būti 
taikoma tik nepaprastosios padėties, 
kurią gali įvesti tik centrinė vyriau-
sybė, sąlygomis. Regiono vicepre-
zidentas Pere Aragonesas yra sakęs, 
kad Katalonijos vyriausybė planuoja 
apskųsti teisėjo sprendimą. Korona-
viruso protrūkis kaimiškoje Segrijos 
apygardoje yra susijęs su darbais 
ūkiuose ir sezoniniais darbininkais, 
kurių daugelis dirba ir gyvena pavo-
jingomis sąlygomis.

Skolinasi. „Nasdaq“ Vilniaus bir-
žoje pirmadienį įvykusiame dvylikos 
metų trukmės Vyriausybės vertybinių 
popierių (VVP) emisijos, iki kurios 
išpirkimo liko 4229 dienos, papil-
dymo aukcione obligacijų išplatinta 
už 10 mln. eurų, vidutinė palūkanų 
norma buvo 0,271 procento. Ši emi-
sija pradėta platinti vasario 10 dieną 
– tuomet obligacijų parduota už 20 
mln. eurų, vidutinės palūkanos buvo 
0,388 procento. Po pirmadienio auk-
ciono bendras emisijos nominalus 
dydis pasiekė 30 mln. eurų. Aukci-
one pasiūlyta mažiausia palūkanų 
norma buvo 0,24 proc., patvirtinta 
didžiausia – 0,28 procento. Šiai VVP 
emisijai nustatytas 0,3 proc. atkarpos 
dydis. 

Mokesčiai. Daugiau nei 80 mi-
lijonierių pirmadienį paragino viso 
pasaulio vyriausybes padidinti mo-
kesčius itin turtingiems asmenims, 
o surinktomis lėšomis finansuoti 
pasaulio ekonomikos atsigavimą po 
koronaviruso pandemijos. Atvirame 
laiške turtuolių grupė, pasivadinusi 
„Milijonieriai žmonijai“, teigė, kad 
jiems turėtų būti taikomi didesni 
mokesčiai „nedelsiant, iš esmės ir vi-
sam laikui“. Tarp laišką pasirašiusių 
asmenų yra ledų įmonės „Ben and 
Jerry's“ įkūrėjas Jerry Greenfieldas, 
scenarijaus autorius Richardas Cur-
tisas ir kino režisierė Abigail Disney. 
Prie jų prisidėjo ir JAV verslininkas 
Sidney Topolis bei Naujosios Ze-
landijos mažmenininkas Stephenas 
Tindallis. „COVID-19 smogus pa-
sauliui, tokie milijonieriai kaip mes 
galime suvaidinti svarbų vaidmenį jį 
išgydant“, – rašoma laiške. „Ne, mes 
nesame tie, kurie rūpinasi ligoniais 
intensyvios terapijos palatose. Mes 
nevažiuojame greitosios medicinos 
pagalbos automobiliais, kurie veža 
ligonius į ligonines. Mes nepakrau-
name maisto parduotuvių lentynų ir 
nepristatome produktų iki durų,“ – 
kalbama laiške. „Tačiau mes turime 
pinigų, daug pinigų. Pinigų, kurių 
dabar labai reikia, ir jų prireiks ir at-
einančiais metais, kol mūsų pasaulis 
atsigaus nuo šios krizės“, – pridūrė 
laiško autoriai. Laiškas buvo pa-
skelbtas prieš būsimą Didžiojo dvi-
dešimtuko (G20) finansų ministrų 
susitikimą. Šalims imantis veiksmų 
švelninti neigiamą pandemijos eko-
nominį poveikį, kai kurios valstybės 
jau ėmė svarstyti galimybę padidinti 
mokesčius.

-Bns

Apie angelus ir kitas 
būtybes
10-ąjį jubiliejų Angelų muziejus pasitinka su paroda „APIE 

ANGELUS IR KITAS BŪTYBES“. Parodos kuratorius dr. Vidas 
Poškus. 

Parodos pristatymas vyks liepos 25 d., šeštadienį, 18 val.

Smurtas. Liepos 10 dieną,  
apie 18.00 val., Anykščiuose, 
Statybininkų g., moteris (g. 
1972 m.) smurtavo prieš vyrą 
(g. 1939 m.). Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Moteris sulaiky-
ta ir uždaryta į areštinę.

Konfliktas. Liepos 11 dieną,  
apie 01.20 val., Anykščiuose, 
Liudiškių g., vyras (nustatytas 
2,39 prom. girtumas), (g. 1975 
m.) smurtavo prieš moterį (nu-
statytas 1,82 prom. girtumas), 
(g. 1982 m.). Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Vyras sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

Mirtis. Liepos 10 dieną,  apie 
14.00 val., Kurklių seniūnijoje 
rastas mirusio vyro (g. 1951 
m.) kūnas be išorinių smurto 
žymių. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai nu-
statyti.

Areštinė. Liepos 11 dieną,  

apie 21.45 val., Kavarsko se-
niūnijoje  neblaivus (nustatytas 
2,03 prom. girtumas) vyras (g. 
1963 m.) smurtavo prieš ne-
blaivią (nustatytas 0,82 prom. 
girtumas) moterį (g. 1967 m.). 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Angelų muziejuje Anykščiuose 
eksponuojamoje parodoje pri-
statoma grupė darbų iš Vilniaus 
dailės akademijos muziejaus rin-
kinių. Tai su angelais ir kitomis 
fantastinėmis būtybėmis susiju-
sios tematikos, – ne tik studentų, 
bet ir Lietuvos dailės klasikų, 
kūriniai. Laikais, kuomet aukšto-
siose dailės mokyklose dominavo 
akademinė vaizduojamųjų menų 
ugdymo programa, mitiniams 
gyventojams daugiau dėmesio 
būdavo skirta nebent didžiosiose, 
diplomams dedikuotose, su mito-
loginiu ar religiniu žanru susiju-
siose kompozicijose. 

Sovietiniais laikais angelo fi-
gūra irgi pasirodydavo tik labai 
specifinėmis progomis. 

Nepriklausomybės laikotarpiu 
angelariumai ir bestiariumai taip 
pat kalbėdavo apie ypatingą stu-
dentų ir klasikų poziciją, jų uni-
kalų požiūrį į pasaulį ir kultūros 
pažinimą. 

Tad klausiant – „kokie yra an-

gelai ir kitos būtybės Vilniaus 
dailės akademijoje?“, atsakymas 
būtų vienareikšmis – jie kitokie, 
nulemti laiko ir socialinės, kultū-
rinės aplinkos. 

Šios parodos chronologinės 
ribos aprėpia kelis šimtmečius – 
nuo aštuonioliktojo amžiaus grafi-
kos (vario raižinių, vaizduojančių 
šventuosius, apsuptus angeliukų) 
iki šių dienų tapybos (kurioje 
angelai ar jiems artimos būtybės 
traktuojamos personaliai).

Parodos menininkai: Valen-
tinas Antanavičius, Vincas Ki-
sarauskas, Gintautas Kubilius, 
Rūta Matulevičiūtė, Viktoras 
Petravičius, Goda Pužauskie-
nė, Adomas Raudys-Samogitas, 
Leopoldas Surgailis, Fabijonas 
Šulcas, Justinas Vaitiekūnas, Al-
bertas Veščiūnas

Paroda veikia: 2020 07 03 – 08 
04.

Anykščių menų centro 
informacija

Anykštėnai bus intensyviau testuojami 
dėl koronaviruso

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono gyventojai visą šią savaitę bus intensyviau 
profilaktiškai tiriami dėl koronaviruso infekcijos. Anykščių rajo-
no savivaldybėje fiksuojamas didesnis sergamumas šia infekcija 
nei kitose Lietuvos savivaldybėse. 

Patvirtintas Lietuvos epidemiolo-
ginis rodiklis yra 1,9 atvejo, tenkan-
čio 100 tūkst. gyventojų. Testavimo 
apimtys didinamos tose savivaldybė-
se, kuriose sergamumo rodiklis 100 
tūkst. gyventojų yra didesnis kaip 5 
ir per paskutines 14 dienų yra nusta-
tytas daugiau nei vienas užsikrėtimų 
koronaviruso infekcija atvejis. 

Anykščių rajone sergamumo ro-
diklis šiuo metu yra 8,7. Šis rodiklis 

yra didesnis nei Vilniaus ( 7), Tra-
kų (6,1), bei Kretingos rajonuose  ( 
5,3), kur taip pat  vyks profilaktiniai 
tyrimai.

Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas, savivaldybės Ekstremalių si-
tuacijų operacijų vadovas Dainius 
Žiogelis su ironija kalbėjo, kodėl 
Anykščių rajono savivaldybė pateko 
tap tų savivaldybių, kuriose korona-
viruso testavimas intensyvinamas.

,,Sveikatos apsaugos ministras 
Aurelijus Veryga taip jau nustatė. 
Jei rajone būtų anksčiau nustatytas 
vienas koronaviruso atvejis, būtų 
labai gerai ir niekas nekreiptų dė-
mesio, o du - jau labai daug“, - kal-
bėjo D.Žiogelis.

Sveikatos apsaugos ministerija 
paskelbė, kad  šią savaitę profilak-
tiškai bus tiriami gydymo įstaigų 
darbuotojai. Gydymo įstaigų paci-
entai bus tiriami atsitiktine tvarka. 

Kiti darbuotojai, kurių darbo 
specifika susijusi su klientų aptar-
navimu, pavyzdžiui, dirbantys vais-
tinėse, parduotuvėse, bus tiriami 

atsitiktine tvarka. Jų registracija bus 
vykdoma Karštąja koronos linija 
numeriu 1808, žmonės turės atvykti 
į mobiliuosius punktus. 

Beje, D.Žiogelis atskleidė, kad 
dėl koronaviruso buvo ištirtas ir 
praėjusią savaitę į Anykščių ligoni-
nę patekęs Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius - jo mėginys 
buvo neigiamas.

Šiuo metu Alantos technologi-
jos ir verslo mokyklos Anykščių 
filialo bendrabutyje saviizoliaci-
jai yra užsidaręs vienas asmuo. Jo 
karantinavimosi laikotarpis, pasak 
D.Žiogelio, jau eina į pabaigą.
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Jauniausias Rajono tarybos narys ėmėsi 
iniciatyvos pagerbti jaunimą

(Atkelta iš 1 psl.)

Konkretumo dar trūksta

Paklaustas, kada planuojamas 
sumanytas renginys, jauniausias 
Anykščių savivaldybės atstovas Š. 
Grigonis teigia: „Aktyviai tariamės 
su rajono vadovais, kada surengti 
apdovanojimus, kokių išlaidų tam 
reikės. Tikimės, kad pavyks 2020 
metų pabaigoje ar kitų metų pradžio-
je“. Tačiau abejonių dėl renginio da-
tos, pasak jaunojo politiko, kelia ko-
ronavirusas: „Neaišku, ar atsinaujins 
ligos banga“, – apie tai, ar šiais me-
tais pavyks surengti apdovanojimus, 
kalbėjo Š. Grigonis. –„Svarbiausia, 
kad tokią idėją turime ir esame pasi-
ruošę ją vystyti.“

Dėl konkrečios renginio vietos ar 
būsimų prizų kol kas dar nėra nu-
spręsta. „Dažniausiai tokio tipo ren-
giniai vyksta kultūros centruose“, – 
pastebi Š. Grigonis, atsižvelgdamas į 
kitose savivaldybėse vykusius pana-
šius apdovanojimus. O prizų dydis, 
pasak jo, priklausys nuo finansavi-
mo, gausimos paramos. 

Siūlo dešimt nominacijų

Jaunimo reikalų taryba iš viso nu-
matė dešimt nominacijų. Jų pavadi-
nimai atspindi sritis, kuriose turėtų 
būti sužibėjęs kandidatas, kaip antai: 
„Metų sportininkas“, „Metų kūry-
biška siela“, „Metų protas“, „Metų 
savanoris“, „Metų jaunimo iniciaty-
va“ ir kt.

Pretenduoti į apdovanojimus gali 
jauni žmonės nuo 14 iki 29 metų. 
Atsižvelgiama, ar kandidatas garsina 
Anykščių rajoną savo darbais, ar pri-
sideda prie visuomeninės veiklos, ar 

atstovauja jaunimo interesams. Išim-
tis – dvi nominacijos: „Metų jaunimo 
autoriteto“ titulo gali siekti ir vyresni 
nei trisdešimties kraštiečiai, o „Metų 
jaunimo rėmėjo“ vardą užsitarnauti 
gali remiantys jaunimą fiziniai ar ju-
ridiniai asmenys bei jų grupės.

Kandidatus gali siūlyti tiek mo-
kyklos, tiek su jaunimu dirbančios 
visuomeninės organizacijos, tiek 
įmonės ar rajono gyventojai. Savo 
kandidatūrą galima išsikelti netgi 
pačiam.

Rezultatus lems ir visuomenės 
balsai

Pagrindinis idėjos įvertinti Anykš-
čiuose gyvenančius ir dirbančius jau-
nus žmones iniciatorius Šarūnas Gri-
gonis pasakoja, kad atranką sudarys 
du etapai: nusipelniusių jaunuolių 
nominavimas ir rinkimai. „Planuo-
jame, kad kandidatų vertinimą lems 
50 proc. pačių gyventojų balsavimas 
internetinėje erdvėje. Dar planuoja-
me, kur tiksliai tai vykdysime. Grei-
čiausiai anketos principu internete“, 
– dalijasi planais Š. Grigonis. 

Likusius 50 proc. verdikto sudarys 
Jaunimo reikalų tarybos narių spren-
dimas, o į šią tarybą įeina 5 jaunimo 
atstovai, 3 Anykščių rajono tarybos 
ir 2 rajono savivaldybės administra-
cijos nariai. 

Jaunieji tarybos atstovai - Simo-
nas Baronas, Svėdasų Vaižganto 
gimnazijos mokinių tarybos vado-
vas, Ilma Kasperūnaitė, „Gelbėkit 
vaikus“ organizacijos savanorė, 
Simas Mickevičius – Anykščių J. 
Biliūno gimnazijos savivaldos at-
stovas, Aistė Vilkaitė, Lietuvos jau-
nųjų konservatorių lygos Anykščių 
skyriaus pirmininkė, Dominykas 

Puzinas, Gynybos paramos fondo 
koordinatorius.

Anykščių rajono tarybai atsto-
vauja Š. Grigonis, Dangira Nefienė, 
Mindaugas Sargūnas. O Anykščių 
rajono savivaldybės administraci-
jai – Silvija Sakevičiūtė, Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos skyriaus 
specialistė, ir  Karolina Stankevičiū-
tė, Investicijų ir projektų valdymo 
skyriaus specialistė.

Iniciatorius – energingas 
studentas  

Š. Grigonis žinomas kaip pats jau-
niausias savivaldybės tarybos narys 
Lietuvoje. Rinkimų metu jis buvo 
iškeltas Tėvynės sąjungos – Lietu-
vos krikščionių demokratų partijos 
sąraše, tačiau konservatorių partijai 
nepriklauso. Dirbti krašto labui  jau-
nuolis prisiekė pernai gegužę.

Oficiali tapsmo rajono tarybos na-
riu ceremonija sutapo su kita švente, 
asmeniškai svarbia Šarūnui, tuomet 
dar abiturientui. „Ryte teko prisiekti, 
ranką padėjus ant Konstitucijos, o po 
pietų jau važiavau į mokyklą vesti 
paskutinio skambučio renginio“, – 
prisimena anykštėnas.

Šiuo metu jaunuolis studijuoja 
teisę Vilniaus universitete. „Nuo 
rugsėjo naujomis jėgomis – į antrą 
kursą“, – Š. Grigonis ryžtingai nusi-
teikęs tęsti studijas.  Paklaustas, kaip 
pavyksta derinti mokslus su politine 
veikla, Šarūnas dalijasi patirtimi: 
„Keliauju iš Vilniaus į Anykščius 
visą studijavimo laikotarpį.“ Anot 
jo, dėl studijų daugiausia laiko pra-
leisdavęs sostinėje, o kai grįždavęs 
savaitgaliais, tuomet „tvarkydavęs 
reikalus savivaldybėje“. Taip pat šią 
vasarą du mėnesius atliks praktiką 

Vilniaus miesto savivaldybės duo-
menų apsaugos skyriuje, ten sieks 
„rekomendacijos ir patirties“. 

Daugiau nei metus Šarūnas pirmi-
ninkauja Anykščių rajono Jaunimo 
reikalų tarybai. Jis šios institucijos 
veiklą vertina teigiamai: „Surengia-
me 7 posėdžius per metus. Manau, 
neblogai sekasi – savo veiklą garsi-
name, aktyviai skleidžiame.“

Rūpinasi pažeidžiamomis 
bendruomenės grupėmis

Anykščių krašto jaunimo atliktų 
darbų naudą bendruomenei buvo ga-
lima pastebėti plika akimi. 

Š. Grigonis išskiria vieną ryškes-
nių pilietinių veiklų: „Labiausiai 
nudžiugino visai neseniai pavykusi 
iniciatyva per pandemiją susitelkti 
ir karantino laikotarpiu vykdyti ne-
mokamą maisto produktų pristatymą 
į namus.“ Šiam tikslui Nacionalinis 
savanorių pagalbos koordinavimo 
centras įsteigė trumpąjį telefono 
numerį 1827, kuriuo paskambinus 
ir prisistačius, nurodžius adresą, bū-
tini maisto produktai į namus buvo 
pristatomi nemokamai. „Aukodami 
asmeninį laiką, prisijungė nemaža 
jaunimo (žinoma, buvo ir vyresnio 
amžiaus žmonių), pavyko padėti ne-
mažai daliai anykštėnų“, – komen-
tuoja Š. Grigonis. Pašnekovas mini, 
kad karantino laikotarpiu „pagrin-
dinis iniciatorius ir pajėgų telkėjas“ 
buvo gimnazistas iš Anykščių Domi-
nykas Puzinas.

Pasak Š. Grigonio, dar viena jaunų 
entuziastų dėmesio sulaukusi sritis – 
beglobių gyvūnų priežiūra regione. 
Jaunasis politikas konstatuoja, kad 
Anykščių rajone nėra gyvūnų globos 
namų, todėl „prieš kelerius metus 
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(Kalba netaisyta - red.past.)

Ar Anykščių menų mokyklai reikia suteikti profesorės vardą?
Pasaulio anykštėnų bendrija siūlo kartu su būsimosios Anykš-

čių menų mokyklos bendruomene svarstyti šiai meninio ugdymo 
įstaigai suteikti prof.Gražinos Ručytės - Landsbergienės vardą.

,,Anykšta“ teiravosi pašnekovų, ar jie pritartų mokyklą pa-
vadinti iš Anykščių krašto kilusios muzikės ir visuomenininkės 
vardu.

Dovanojo knygų

Kristina VIČINIENĖ, Anykš-
čių muzikos mokyklos direkto-
rė:

-Tai, kad Anykščių menų moky-
klai siūloma suteikti prof. Gražinos 
Ručytės - Landsbergienės vardą, 
negirdėjau, nes šiuo metu atosto-
gauju. Dabar daugelis atostogauja, 
todėl, manau, kad diskusijai apie 
šio vardo suteikimą geriausias lai-
kas bus rudenį.

Anykščių muzikos mokykla 
kartą yra gavusi prof. G.Ručytės - 

Landsbergienės finansinę paramą. 
Ji buvo skirta įsigyti knygoms ir 
siekė keletą šimtų litų.

Anykščių muzikos mokykla taip 
pat yra dalyvavusi muziejaus pro-
jekte, kai nakties muzika skambėjo 
buvusio Ručių manufaktūros pas-
tato balkone, kur grodavo būsimoji 
muzikė G.Ručytė-Landsbergienė.

Kaip perkūnas iš 
giedro dangaus

Romaldas GIŽINSKAS, anykš-
tėnas:

-Tikrai negirdėjau, kad Anykščių 
menų mokyklai norima suteikti prof. 
Gražinos Ručytės - Landsbergienės 
vardą, bet nesuvokiu, dėl ko tai nori-
ma padaryti. Jeigu iš tikrųjų galvoja-
ma daryti tokius dalykus, pirmiausia 
apie tai privalo būti pasitarta su rajo-
no visuomene.

Daug metų dirbau Anykščių mu-
zikos mokykloje, tačiau niekada ne-
buvo jokių prof. G.Ručytės-Lands-
bergienės ryšių su šia įstaiga. O jeigu 
buvo kažkokie asmeniniai ryšiai, tai 
jie buvo susiję su politika.

Žinau visą prof. G.Ručytės - 
Landsbergienės gyvenimo istoriją. 
žinau, kad jos sūnus Anykščių rajo-
ne turėjo nusipirkęs namą. Bet ži-
nia, kad Anykščių meninio ugdymo 
įstaigai suteikti jos vardą, man tai 
nesuvokiama - tai žinia kaip iš gie-
dro dangaus. Konservatoriai jau eilę 
metų ,,sėdi ant atsarginių suolelio“, 
tai čia, tikriausiai, Anykščių rajono 
mero iniciatyva. 

Retorinis klausimas - kas garses-
nis rašytojas Juozas Baltušis ar prof. 
G.Ručytė- Landsbergienė?

Susidurti neteko
Alvydas GERVINSKAS, bu-

vęs Anykščių rajono meras:

- Manau, kad dėl vardo suteikimo 
mokyklai reikėtų platesnės visuome-

nės nuomonės apklausos. Be abejo, 
prof. Gražina Ručytė-Landsbergienė 
Anykščiams tikrai yra nusipelniusi 
nemažai, bet manau, kad yra ir dau-
giau nusipeniusių žmonių, kurių var-
du galėtų būti pavadinta mokykla.

Dirbant man Anykščių rajono 
meru, su prof. G.Ručytės-Landsber-
gienės finansine ar kitokia parama 
anykštėnams susidurti neteko. Net 
neteko ir su ja pačia bendrauti.

Jeigu būtų visuomenės apklausa, 
šiandien negalėčiau atsakyti, kokia 
būtų mano nuomonė šiuo klausimu. 
Reikėtų pasižiūrėti,  kokių pasiūly-
mų būtų daugiau.

Neatskiriama 
Lietuvos dalis

Antanas VERBICKAS, Anykš-
čių Antano Baranausko ir Antano 
Vienuolio - Žukausko memoriali-

nio muziejaus direktorius:

-Tai yra puiku, džiaugiuosi, kad 
tokie dalykai svarstomi. Tas žmogus 
yra nusipelnęs Lietuvai, o Anykščiai 
yra neatskiriama Lietuvos dalis. Ji 
yra simbolis, kaip žmogus nepalūžo 
tremtyje, o kaip muzikė ir menininkė, 
ji - aukščiausios kategorijos akompa-
niatorė ir dėstytoja. Muziejui su prof. 
G.Ručyte - Landsbergiene bendra-
darbiauti neteko, bet mes per miesto 
šventę ją prisiminsime prie Ručių 
namų kaip garsią Anykščių krašto as-
menybę. Esu surengęs porą jos jubi-
liejų paminėjimų, man laimė, kad tai 
teko daryti. Jei Anykščių menų mo-
kyklai būtų suteiktas profesorės var-
das, mokykla turėtų tradicijas ir gal-
vojimą, kaip per valią galima pasiekti 
tikslus. Jos pavyzdys yra unikalus.

-AnYkŠTA

suburta anykštėnų gyvūnų mylėtojų 
grupė ,,Facebook‘e“. Čia dalijamasi 
informacija apie beglobius, dingu-
sius, rastus augintinius. Š. Grigonio 
nuomone, paskyra „buvo reikalinga, 
ja anykštėnai naudojosi, ji ir dabar 
aktyviai veikia“. Jaunimui padedant 
Anykščiuose, daugiabučių kiemuo-
se, įkurti pirmieji beglobių gyvūnų 
nameliai. 

Šiuo metu vadžias į savo rankas 
beglobių gyvūnų klausimu „perė-
mė Deimantė Rukšėnaitė ir viešoji 
įstaiga „Pūkuota svajonė“, su kuria 
bendradarbiauja jaunimas“.  Politi-
ko teigimu, „pati Deimantė siekia, 
kad gyvūnų globos namai atsirastų ir 
mūsų krašte“.

Dirvą idėjai paruošė jaunimas 
ir kitos savivaldybės

Jaunimo metų apdovanojimų idė-
jos grūdas pasėtas dar pernai gruo-
dį vykusiame atvirame Anykščių 
krašto jaunimo susirinkime. Pasak 
Š. Grigonio, viena ar dvi dešimtys 
savivaldybės narių negali tiksliai nu-
matyti jaunosios kartos poreikių. To-
dėl Anykščių bibliotekoje surengta-
me atvirame posėdyje pats jaunimas 
išreiškė norą, kad aktyvūs regiono 
bendruomenės nariai būtų pagerbti 
ir paskatinti būtent jiems skirtame 
renginyje.

Vystyti šią idėją įkvėpė ir kitų Lie-
tuvos miestų praktika. Š. Grigonis 
teigia pats Pasvalyje regėjęs pana-
šius veiklaus jaunimo apdovanoji-
mus. Jie, pasak politiko, nereikalau-
ja „didelių resursų, didelio biudžeto, 
fejeverkų“.  Tačiau svarbiausia ne 
reginio mastas, o pagrindinė mintis 
– meras spaudžia ranką, įteikia di-
plomą ir ragina sužibėjusį jaunuolį 
ir toliau savo darbais uždegti kitus. 
Nedaug kuo skiriasi ir projektai, ren-
giami ir Panevėžyje, Vilniuje, Laz-
dijuose, Elektrėnuose, kur jaunimas 
taip pat aktyvus. Š. Grigonis apiben-
drina: „Greičiausiai tokius apdova-
nojimus daro daugiau savivaldybių 
negu nedaro“. 
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Mokyklai pasiūlyta suteikti Vytauto 
Landsbergio žmonos vardą

(Atkelta iš 1 psl.)

Siūlo mokyklai suteikti var-
dą, įsteigti  vardines premijas 
bei 
stipendijas

Pasaulio anykštėnų bendrija 
į Anykščių rajono savivaldybę 
kreipėsi  dėl ilgamečio Pasaulio 
anykštėnų bendrijos pirmininko, 
mokslininko, istoriko, akademiko 
prof.Antano Tylos ir muzikės, vi-
suomenininkės, Nepriklausomos 
Lietuvos laikų Anykščių versli-
ninkų Prano ir Agnietės Ručių 
dukters, prof. Gražinos Ručytės 
- Landsbergienės atminimo įam-
žinimo.

Anykščių rajono savivaldybei 
atsiųstame rašte Pasaulio anykš-
tėnų bendrijos pirmininkas, mu-
zikos prof. Tomas Ladiga dėstė, 
kad prof. A.Tyla ,,tyliai išėjo, 
palikdamas patriotizmo, ištiki-
mybės gimtinei, garbės ir savi-
garbos suvokimo pavyzdžius“, 
o ,,šių metų pradžioje 90-metį 
pasitikusi Lietuvos Atkuriamojo 
Seimo pirmininko prof. Vytauto 
Landsbergio žmona pasitraukė 
į Amžinybę, palikdama šviesų 
pėdsaką savo amžininkams, spė-
jusiems patirti jos optimizmą, dė-
mesį, rūpestį.“

Pasaulio anykštėnų bendri-
jos pirmininkas prof. T.Ladiga 
savivaldybei pasiūlė parengti 
ir artimiausiu metu įgyvendinti 
žymiųjų anykštėnų memoriali-
nio įamžinimo Anykščių krašte 
priemonių planą, kad ,,G.Ručytė 
-Landsbergienė ir A.Tyla savo 
darbų vaisiais ir paliktomis idė-
jomis toliau turtintų ir stiprintų 
Anykščius ne tik Lietuvos,bet ir 
platesniame kontekste.“

Pasaulio anykštėnų bendri-
ja pasiūlė įrengti Anykščiuose 
prof.A.Tylos skaityklą, kurios 
pagrindu taptų profesoriaus do-
vanota asmeninė biblioteka bei 
archyvas, ar jo vardu pavadinti 
vieną iš Anykščių miesto gatvių.

O prof. G.Ručytės - Landsber-
gienės vardu siūloma svarstyti 
galimybę pavadinti  anykštėnų 
meninio ugdymo įstaigą.

Pasaulio anykštėnų bendrija 
taip pat pasiūlė įsteigti abiejų 
profesorių vardines stipendijas ar 
premijas jauniesiems istorikams 
ir muzikantams.

Perspėjo, kad su atminimo 
įamžinimu skubama

Kultūros tarybos narė, ,,Anykš-
tos“ leidinių grupės vyriausioji 
redaktorė Gražina Šmigelskienė 
savivaldybės administracijai pa-
tarė pasidomėti, koks terminas 
turi praeiti po žmogaus mirties, 
kad jo vardu būtų galima pava-
dinti gatvę ar mokyklą.

,,Tas terminas Vyriausybės tei-
sės aktuose numatytas neatsitik-
tinai. Tai yra padaryta tam, kad 
visuomenė galėtų apmąstyti žmo-
gaus nuveiktus darbus, suvoktų, 
koks jo indėlis  laike. Tai ir pa-
garba mirusiam žmogui, ir  prie-
monė nepriimti skubotų sprendi-
mų“, - kalbėjo G.Šmigelskienė.

Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus vedėja Audronė Pa-
jarskienė prisipažino, kad šioje 

vietoje savivaldybės administra-
cija neatliko savo ,,namų darbų“ 
ir tuo prieš Kultūros tarybos po-
sėdį nepasidomėjo.

,,Vyriausybės nutarimas mums 
nereglamentuoja pokalbio temos. 
Kalbėtis, tartis apie žymių anykš-
tėnų memorialinį įamžinimą 
mums niekas nedraudžia“, - buvo 
įstikinusi A.Pajarskienė.

Pasigedo informacijos apie 
nuopelnus Anykščių kraštui

Kultūros tarybos narė G. Šmi-
gelskienė sakė taip pat pasigedu-
si daugiau informacijos apie prof. 
G.Ručytės - Landsbergienės me-
cenatystę, nuopelnus Anykščių 
kraštui - apie tai, kreipdamasi į 
Anykščių rajono savivaldybę dėl 
žymių anykštėnų įamžinimo, Pa-
saulio anykštėnų bendrija nepa-
teikė jokio rašto.

,,Aiškinamajame rašte, iš-
skyrus tai, kad prof. G.Ručytė 
- Landsbergienė yra Anykščių 
krašto dukra, daugiau jos nuopel-
nų nepateikiama, - atkreipė dė-
mesį G.Šmigelskienė. - Gal pro-
fesorės fortepijonas dovanojamas 
Anykščių muzikos mokyklai, gal 
natos, o gal ji tyliai, nesigarsin-
dama rėmė gabius jaunuosius 
Anykščių krašto muzikantus, tik 
mes to nežinome“.

G.Šmigelskienė paprašė 
Anykščių rajono savivaldybės 
administraciją kreiptis į Pasau-
lio anykštėnų bendriją ir papra-
šyti jos pateikti prof. G.Ručytės 
- Landsbergienės nuopelnų 
Anykščių kraštui sąrašą bei su 
juo supažindinti Kultūros tary-
bos narius.

,,100 proc. pritariu G. Šmi-
gelskienei. Dėl prof. G.Ručytės 
- Landsbergienės memorialinio 
įamžinimo aš taip pat abejočiau, 
nes mes apie ją daug nežinome. 
Tačiau tuo turi pasirūpinti rašto 
teikėjai“, - sutiko A.Pajarskienė.

Neaišku, kieno lėšomis būtų 
mokamos stipendijos bei 
premijos

 ,,Anykštos“ leidinių grupės 
vyriausioji redaktorė G. Šmigels-
kienė Kultūros tarybos posėdyje 
taip pat iškėlė  mintį apie pla-
nuojamų įsteigti prof. A.Tylos 
ar G.Ručytės - Landsbergienės 
vardinių premijų finansinius šal-
tinius.

,,Jeigu Pasaulio anykštėnų ben-
drija iš savo narių mokesčio ar 
geranoriškos paramos nori įsteig-
ti stipendiją moksleiviui, rajonui 
nenormalu būtų jos nepriimti. 
Rajonas tai turėtų priimti su di-
dele garbe ir sudarytų galimybę  
stipendiją įteikti per Anykščių 
miesto šventę drauge su mero pa-
dėka“, - sakė G.Šmigelskienė.

Kadangi ir planuojamų steigti 
stipendijų bei premijų finansiniai 
šaltiniai Kultūros tarybai nebuvo 
pateikti, ir šią Pasaulio anykštėnų 
bendrijos informaciją savivaldy-
bės administracija paprašyta pa-
tikslinti.

Kaip tarybiniais laikais...

Beje, Kultūros tarybos posėdy-
je kalbėta ir apie Anykščių rajono 
garbės piliečių atminimo įamžini-

mą.Vieni Kultūros tarybos nariai 
kalbėjo, kad jų vardu būtų gali-
ma pavadinti Anykščių rajono 
gatves, buvo siūlymų ant pastatų 
įrengti atminimo ženklus.

,,Garbės piliečiai jau yra įam-
žinti, jie yra garbės piliečių sąra-
šuose. Nereikėtų, kaip tarybiniais 
laikais, skubėti tų žmonių vardais 
vadinti gatvių. Atminimo įamži-
nimo formų yra daug ir labai įvai-
rių“, - pastebėjo Kultūros tarybos 
narė, UAB ,,Anykštos redakcija“ 
direktorė, ,,Anykštos“ leidinių 
grupės vyriausioji  redaktorė G. 
Šmigelskienė, ragindama palikti 
šį klausimą aptarti ir visuomenei, 
o ne tik siaurame Kultūros tary-
bos narių rate.

Kultūros tarybos narė Lina 
Rimkienė pastebėjo, kad pagerbi-
mo ženklai turėtų būti ne univer-
salūs, o parenkami atsižvelgiant 
į nusipelniusio asmens indėlį į 
krašto kultūrą. 

,,Balvonams“ pinigų nedavė, 
bet erotinę knygą rems

Kultūros taryba įvertino 13 kul-
tūros ir tris leidybos projektus. 
Kai kurie, jau tradiciniais tapę 
kultūros projektai šį kartą pritari-
mo nebesulaukė.

Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros taryba vienbalsiai nu-
sprendė, kad iš rajono biudžeto 
nebereikia remti Anykščių meni-
ninkų asociacijos projekto ,,Gi-
zelis“.

Projektą ,,Gizelis“ jau keletą 
metų vykdo šios asociacijos va-
dovas Žilvinas Pranas Smalskas. 
Labiausiai matomi šio projekto  
vaisiai - medinės skulptūros, ku-
rias pats menininkas vadina ,,bal-
vonais“.

Projektui iš savivaldybės Ž.P. 
Smalskas norėjo gauti 2 tūkst.500 
Eur.

Kultūros tarybos nariai kalbė-
jo, kad šis projektas per tiek metų 
jau spėjo išsisemti, tiesa, jie pri-
tarė kitam Ž.P.Smalsko pateiktam 
projektui ,,Žodžiai kišenėje“, ku-
riam rekomendavo skirti prašo-
mus 2 tūkst. Eur. Tai bus poezi-
jos knygelė apie vyro ir moters 
tarpusavio santykius. Beje, ne-
seniai autorius šiai knygai ilius-
truoti ieškojo erotinių nuotraukų 
- jas siųsti moteris Ž.P. Smalskas 
kvietė per feisbuką ir ,,Anykštai“ 
pasakojo, kad bent keleto tokių 
nuotraukų sulaukęs.

Kultūros tarybos narys, vers-
lininkas  Darius Čypas sakė, 
kad pritaria Ž. Smalskaus knygų 
finansavimui, nes jos bus ilius-
truojamos poeto sukurtais ,,bal-
vonais“ ir dėl to reprezentuos 
rajoną, o redaktorė G. Šmigels-
kienė ironizavo, kad gerų autorių 
geroms knygoms savivaldybės 
paramos nereikia - jas noriai lei-
džia leidyklos, o rašytojai iš to 
ir  užsidirba. Ji siūlė peržiūrėti 
leidybinių projektų nuostatus, o 
biudžeto lėšomis ragino remti tik 
kultūrinius - šviečiamiamuosius 
ar išliekamąją vertę turinčius lei-
dinius. 

Kultūros taryba siūlys eksper-
tams paremti ir anykštėnų kūrė-
jų Mildos Telksnytės ir Vyganto 
Račkaičio knygą ,,Pro Laiko 
rūką“, į kurią, pasak rajono kul-
tūros tarybos narės, biblioteki-

ninkės Audronės Berezauskienės, 
sudėta ir daug šių autorių straips-
nių, kadaise publikuotų ,,Kolek-
tyvinaime darbe“  bei ,,Anykšto-
je“: ,,Tai straipsniai apie krašto 
asmenybes - mokytoją Aldoną 
Daugilytę, mirusią gėlininkę Ei-
vienę. Skaičiau, tai iš tiesų puikūs 
tekstai, reprezentuojantys Anykš-
čių kraštą ir jo asmenybes“, - kal-
bėjo rankraštį mačiusi A. Bere-
zauskienė. Šios knygos leidybai 
prašoma 1 tūkst. 220 eurų. 

Taip pat siūloma finansuoti pa-
nevėžietės Lionės Lapinskienės 
monografiją ,,Bronė Buivydaitė: 
gyvenimo eskizai“. Šiai knygai 
prašoma iš rajono biudžeto skirti 
4 tūkst. 369 eurus. 

Piešinio, kaip ant bendrabu-
čio sienos, nebenori

Rajono kultūros taryba svarstė 
13 kultūros projekų - pritarė su-
manymui skirti pinigų režisierių 
Vytauto ir Galinos Germanavičių 
vardo vaikų teatrų festivaliui, 
padėti ,,Devisltone“ festivalio 
organizatoriams surengti naują 
mini festivalį-stovyklą, paremti 
choro ,,Salve, Cantus“ 30 metų 
jubiliejaus renginius, tradicines 
,,Vaižgantines“.

Anykščių rajono savivaldybė iš 
VšĮ ,,Eik art“ sulaukė pasiūlymo 
pėsčiųjų tiltą per Šventosios upę 
papuošti piešiniu.

Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros tarybos nariai, taip pat 
ir savivaldybės architektai, pa-
matę piešinio eskizą, konstatavo, 
kad tiesmukas Šv.Jono Nepomu-
ko vaizdavimas ant tilto nėra pats 
geriausias variantas.

,,Mes jau turime pavyzdį. Tai  
piešinys Anykščiuose, ant Valan-
čiaus gatvės bendrabučio sienos. 
Absurdas. Negalima taip daryti 
miesto erdvėse. Čia lygiai taip 
pat“, - paiūlytą piešinį įvertino 
Kultūros tarybos narys, architek-
tas Kęstutis Indriūnas.

Posėdyje kalbėta, kad savival-
dybės architektai neprieštarautų, 
jog pėsčiųjų tiltą papuoštų pieši-
nys, tačiau pageidaujama, kad jis 
būtų kitoks, mažiau konkretus, 
pavyzdžiui, būtų vaizduojami 
gamtos motyvai.

Kultūros tarybos pirmininkė 
kažką ne taip perskaitė ir...
įsižeidė

Portalui anyksta.lt paskelbus, 
kad Kultūros tarybos nariai kri-
tiškai įvertino piešinio eskizą su 
Šv.Jonu Nepomuku, feisbuke į tai 
kažkodėl jautriai suregavo Kultū-
ros tarybos pirmininkė Gabrielė 
Griauzdaitė - Patumsienė. Kultū-
ros tarybos pirmininkė kažkodėl 
suprato, kad kritikuojamas visas 
projektas ,,Šv.Jono Nepomuko 
tilto piešinys“.

,,Kaip Anykščių rajono savi-
valdybės kultūros tarybos pirmi-
ninkė, norėčiau patikinti, kad nė 
vienas tarybos narys nepasakė 
tokių žodžių, jog projektas nie-
kam tikęs. Tai yra visiška jūsų 
( ,,Anykštos“ redakcijos, - red.
pastaba) interpretacija ir nepa-
garba tiek projekto autoriams, 
tiek visiems vakar posėdžiavu-
siems kultūros tarybos nariams. 
Diskusijoje mes visi vieningai 

sutarėme, jog projekto idėja ti-
krai gera ir gatvės menas tam 
pritaikytose teritorijose tikrai 
gali pagyvinti senų statinių sie-
nas ir pradžiuginti miesto gy-
ventojus bei svečius. Tačiau 
svarstant abejonių sukėlė pro-
jekte pateiktas vienintelis pieši-
nio eskizas - Šv. Jonas Nepomu-
kas. Jis yra miesto herbo dalis, 
šventasis, ir daug kas nepritarė 
jo atvaizdui patiltėje. Pasikarto-
siu, jog pati idėja yra sveikintina 
ir mes ją palaikome, tačiau rei-
kalingas didesnis menininko įsi-
gilinimas ir vaizdinės medžiagos 
skirtingų variantų apsvarstymas 
bei derinimas su architektūros 
ir urbanistikos skyriaus specia-
listais“, - dėstė G.Griauzdaitė - 
Patumsienė.

Anykščius lygino su 
autsaideriais

Kultūros tarybos posėdyje 
buvo pristatoma antrus metus 
įgyvendinama  Lietuvos kultū-
ros tarybos programa ,,Tolydi 
kultūrinė raida“ ir jos įgyven-
dinimas Utenos regione. Ute-
nos regioninės kultūros tarybos 
pirmininkė yra Anykščių rajono 
savivaldybės Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus vedėja 
A.Pajarskienė.

Kultūros tarybos nariams ji pa-
sakojo, kad iš Utenos apskrities 
Lietuvos kultūros tarybai pernai 
buvo pateikta 214 projektų, 60 iš 
jų - iš Anykščių rajono.

,,Jūs matote, kad mažne iš pu-
sės milijono eurų beveik 45 proc. 
paėmė anykštėnai. Anykščių kul-
tūra, kultūros projektų kokybė 
yra labai aukšta, mes labai ryš-
kiai lyderiaujame“, - pasakojo 
A.Pajarskienė.

A.Pajarskienė sakė, kad patei-
kus analizę kitoms Utenos regio-
no savivaldybėms buvo ,,šokas“,  
kai pamatė, kad beveik pusė kul-
tūros projektams skirto biudžeto 
atitenka Anykščių rajonui, ir jos 
ėmė teikti daugiau projektų.

Tiesa, pristatymo metu Anykš-
čių rajoną A.Pajarskienė kažko-
dėl stengėsi lyginti su prasčiau-
siai pasirodžiusiomis, o ne ,,ant 
kulnų“ Anykščiams jau lipančio-
mis arba pagal kai kuriuos para-
metrus Anykščius pralenkiančio-
mis savivaldybėmis.

Posėdžio medžiaga sudėtin-
gai pasiekiama

Liepos 9-osios Anykščių ra-
jono savivaldybės Kultūros ta-
rybos posėdis, kaip jau tampa 
Anykščiuose ,,norma“,  sureng-
tas patyliukais - apie būsimą po-
sėdžio laiką informuoti tik Kul-
tūros tarybos nariai, apie posėdį 
Anykščių rajono savivaldybės 
tinklapyje neužsiminta nė puse 
žodžio. Įdomus ir dar vienas fak-
tas - posėdžio medžiaga Kultūros 
tarybos nariams išsiuntinėta per 
failų dalijomosi programą. Nuo-
roda su dokumentais buvo aktyvi 
tik savaitę, deja, medžiagą iš-
siuntusi Kultūros tarybos pirmi-
ninkė G.Griauzdaitė- Patumsienė 
apie tai iš anksto neperspėjo, tad 
su ja laiku susipažinti kai kurie 
Kultūros tarybos nariai neturėjo 
galimybės.
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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.)

Kaip įamžinti žymiųjų anykštėnų atminimą?
Liepos 9 dieną, ketvirtadienį, vykusiame Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybos posė-

dyje buvo atidėtas klausimas dėl žymiųjų anykštėnų atminimo įamžinimo. Įamžinti prof. Antano 
Tylos ir Gražinos Ručytės - Landsbergienės atminimą pasiūlė Pasaulio anykštėnų bendrija. Siū-
loma prof. G.Ručytės - Landsbergienės vardu pavadinti  anykštėnų meninio ugdymo įstaigą, taip 
pat įsteigti abiejų profesorių vardines premijas jauniesiems istorikams ir muzikantams. Kultūros 
taryba įpareigojo savivaldybę  Pasaulio anykštėnų bendrijos paprašyti pateikti išsamesnę informa-
ciją apie prof. Gražinos Ručytės - Landsbergienės mecenatystę ir nuopelnus Anykščių kraštui bei 
išsiaiškinti, iš kokių šaltinių būtų mokamos vardinės premijos - Pasaulio anykštėnų bendrijos ar 
Anykščių rajono savivaldybės.

Kokia yra Jūsų nuomonė apie žymiųjų anykštėnų atminimo įamžinimą? Kokios tam būtų geriau-
sios priemonės ir būdai?

Justinas: „Pirmiausia reikia 
daugiau pagarbos rodyti gyvie-
siems, o ne kalbėti kaip pagerbti 
mirusius. Kažkodėl tylime apie ra-
šytojo Juozo Baltušio pagerbimą, 
įamžinimą, o apie Gražiną Lands-
bergienę prabilome. Ar Baltušis 
mažiau nusipelnęs už prof. Vytau-
to Landsbergio žmoną? Nereikia 
žmonių skirstyti į juodus ir baltus, 
gerus ir blogus.“

pensininkė: „Reikia pirma su-
sidėlioti prioritetus apie žymius 
žmones. Vieni nusipelnė Anykš-
čiams daugiau, kiti- mažiau. Ne-
pulkim nuogom subinėm į dilgėles 
ir neskubėkim. Kuo, pavyzdžiui, 
Gražina Ručytė - Landsbergienė 
nusipelnė Anykščiams? Kad čia 
gimė ir kad buvo Sąjūdžio veikėjo 
prof. Vytauto Landsbergio žmona? 
Yra žymiai labiau nusipelniusių 
žmonių, kuriuos tiesiog užmiršo-

me, nevertinome. Pasaulio anykš-
tėnų bendrija neturėtų būti tokia 
vienašališka ir turėtų pateikti to-
kių žmonių visą sąrašą. Tegu tauta 
sprendžia.“

Jadze iš Svedasu: „Labai gera 
diskusija. Rajkia inamžint nuspel-
niusius žmones. Par mum Sveda-
sys labai Vaižgantas gražiai pami-
nėtas, pagerbtas. Ale turim ir savu 
gyvu klasiku takiu kaip rašytojai 
fotomenininkai Guobis Raimon-
das, Bagdonas Vytautas, Švelnie-
ne, Lapienis, aktarius Jakšys i dar 
keli. Ale anys gyvi, rajkia jas da-
bar pagerb, nelaukt takiu žmaniu 
smertes. Visur yr žmanių žymių, 
tai žednam rajoni, žednoj seniuni-
jaj rajkia mylet ir gerbt.“

Klausimėlis: „Ar kultūros ta-
ryba ar pasaulio anykštėnai turi 
moralinę teisę spręsti už eilinius 

anykštėnus, ką galima vadinti žy-
miais anykštėnais?“

Kažką primena, ar ne?: „Kaip 
koks stalininis asmenybės kultas 
įsivyrauja. Klaipėdoje statomą 
keltą siūloma pavadinti ,,Vladimi-
ru Leninu“, Anykščių meno moky-
klą - Nadieždos Konstantinovnos 
Krupskajos vardu. Netoli nuo so-
vietų tepabėgom.“

Taigi: „O kas ta Landsbergienė, 
kuo ji įžymi ir nusipelniusi, ar tuo, 
kad, kaip elgetoms, pametėjo ne 
savų pinigų, nes nebėra valstybės 
šeimininkės, kaip socializmo lai-
kais, kuri turėjo pinigų ir finansuo-
davo viską, kas buvo reikalinga 
visuomenei, tada mokykloms, gy-
dymo įstaigoms ir kt. nereikėjo el-
getauti, ir bučiuoti rankas ponams 
už išmaldų davimą, tada žmonės 
gyveno oriai ir turėjo savigarbos.“

Nuomonė: „Tik patys anykštė-
nai ir tik jie turi siūlyti, kokius bu-
vusius anykštėnus reikėtų pagar-
biai įamžinti, tik ne Obelevičiaus 
komanda, kuri pasiduoda pigiems 
,,triukams“!Tegu įamžina švento-
riuje, kaip kažkada buvo pastatytas 
I.Andriukaitienės portretas.Ten pa-
maldžios davatkėlės galės pagarbą 
atiduoti...“

taip ir ne kitaip: „tik ir tik už 
a.a.V.Galvoną. Kiek šventes rėmė, 
kiek labdaros atvežė ir dar daug 
darbų nudirbo vertas apdovanoji-
mo pirmas. Tačiau buvo nemyli-
mas gyvas,o dabar pamatysime.“

Primenu:„Aa.Vyt.Galvonas 
rėmė bažnyčias, privačius asme-
nis, Anykščių ligoninę, mokyklas,  
minėtas šventes,daug buvo prisidė-
jęs prie miestelėnų gyvenimo, bet 
,,netiko konservatoriams, nebuvo 
iš jų lizdo... todel liko nuošaly, o 
serioža, pamėtęs kamuolį, tapo 
įžymybė, o dabar dar juokingesnis 
pasiūlymas, pažymėti lanzbergio 
žmoną, tik už kokį indėlį ? Kad pa-
niekino Anykščių žemės ? Geriau 
tiko Vilniaus ? Mere, ar turi kiau-
šius paprieštarauti ?“

...gal užteks...: „Kai daug 
kur ir ką rėmė, kai tikrai buvo 

atsidavęs savo gimtajam mies-
teliui a.a V.Galvonas-visų 
mėgiamas,laukiamas,gerbiamas...
visųr buvo kviečiamas,o jis vi-
sada aukojo(iš savo kišenės), per 
daug nesismulkino ir išlikda-
vo orus.Štai šį žmogų REIKIA 
ĮAMŽINTI JO GIMTAJAME 
MIESTELYJE! Gal laikas nebe-
kaišioti partijų, nes jos čia visai 
nereikalingos,o REIKALINGAS 
SUPRATIMAS,BLAIVUS PRO-
TAS ir LOGIŠKUMAS!Lai anykš-
tėnai drąsiai reiškia savo nuomonę 
ir nebūna abejingi neišmanėlių su-
sireikšminusių sprendimams!Gal 
užteks pasyviai stebėti ,tylėti, o 
paskui kažką keiksnoti už netiku-
sius sprendimus?Su didele pagarba 
lai gerb.a.a.Landsbergienės atmi-
nimą įprasmina Vilnius, kur ji daug 
metų koncertavo, užsiėmė aktyvia 
veikla ir TEN buvo pripažinta-tai 
būtų teisingiau“.

Iš toliau: „Pritariam už a.a.Vyt.
Galvoną, Anykščių sūnų, pagerbi-
mo vertas 100 % ir nekiškit par-
tijos, čia Žmogaus pagerbimas, 
kuris tikrai vertas.O Lanzbergienę 
pagerbs ten, kur dirbo.“

„Pragiedruliai“ virš Nevėžio Raimondas GUoBIs

Liepos 7 - 9 dienomis įvyko kraštotyrinė ekspedicija Nevėžiu iki 
Kėdainių, upės pakrantėse ieškant kan. Juozo Tumo - Vaižganto 
gyvenimo ir kūrybos pėdsakų. 

Taip pažymėti ,,Pragiedrulių“ metai. Valaktėliuose, kur Vaiž-
gantas kunigavo 1902 - 1905 m., kunigas  susapnavo sapną, iš-
pranašavusį spaudos laisvę,  skelbė Dievo žodį ir kūrė dailiąją 
literatūrą, straipsnius apie tautinį atgimimą laikraščiams.

Vaižgantui skirtas vakaras - pokalbis apie ,,Pragiedrulius“, 
geras knygas, upes bei kitas įdomybes vyko Ustronės knygnešių 
muziejuje. 

,,Pragiedruliai“ virš Nevėžio, 
gal dar tiksliau - Nevėžyje.  

Nuleidę baidarę šiek tiek žemiau 
didžiule gotikine bazilika stūk-
sančio Naujamiesčio, leidomės 
žemyn veik netekančia, tamsia ir 
paslaptinga, lūgnėmis, lelijomis ir 
kitais žolynais smarkiai užaugusia 
upe. Šiek tiek vingių, nemažai vi-

sai tiesių, veik sustingusių atkarpų, 
nuostabi brasta, akmenynai ir pora 
suirusių užtvankų, kurias įveikiant 
per srovės pralaužtus siaurus vartus 
tykojo nemenki pavojai. Kriokliu 
krintančioje srovėje riogsojo ne tik 
akmenys, bet ir smygsojo medi-
niai kuolai. Laimingai tas užtvaras 
įveikę, prisiyrėme lieptą, ant kurio 

puikavosi užrašas ,,Vadaktėliai“. 
Aplankėme čia pat, ant dešiniojo 
kranto kalvos, stūksančią Šv. Jono 
Nepomuko bažnyčią, pastovėjome 
po Vaižganto ąžuolu, prisiminėme 
jo sapną - per liūtį vieškeliu kelia-
vęs caras su palyda ir užklydęs į 
kleboniją, čia apsinakvojęs, o rytą  
tarpduryje Vaižgantas pačiupęs jį 
į glėbį. Kunigas tikino: nepalei-
siąs, kol Imperatorius negrąžinsiąs 
spaudos ir mokyklų lietuviams. 
Caras tik nusišypsojo – tebūnie 
kaip šeimininkas norįs.

Iš tiesų, lėčiausia Lietuvos upė. 
Kinkuojame su broliu Algimantu 
irklais kaip galeroje. Nors ir gera-
noriškas, bet sunkus darosi šis dar-
bas,  o aplinkui vis slenka lietaus 
pritvinkę debesys, tolumose dunda 
griaustiniai - pragiedruliai virš Ne-
vėžio. 

Stabtelim prieplaukoje prieš 
Krekenavą. Regioninio parko di-
rektorė Alma Kavaliauskienė atos-
togauja, o jos kėdėje sėdi ne koks 
svetimas žmogus, bet svėdasiškis 
Julius Auglys. Savi žmonės, juk 
svėdasiškis svėdasiškį ir iš nosies 
pažįsta. Tuoj parodo Nevėžio upės  
grožio įkvėptą ir persmelktą parko 
ekspoziciją, kopiame į apžvalgos 
bokštą. Slėnio pievose ganosi kar-
vės, banguoja javų laukai,  netoli 
stūkso aukšti bazilikos bokštai, už 
liepų kepurių - senosios klebonijos 
likučiai su aukštu kaminu - tame 
name didžiojo karo metais gyve-
no tautos dainius Jonas Mačiulis - 
Maironis ir taip gražiai apie tėvynę 
Lietuvą bei susimąsčiusį Nevėžį 
eiliavo. Paslaptinga upe leidžiamės 
žemyn. Praplaukiame tiltą, o širdį 
suspaudžia - žavingasis gelžbeto-
ninių konstrukcijų Prano Markūno 
tarpukario šedevras nugriautas - jo 
vietoje prieš kelerius metus pasta-

tytas šiuolaikinis tiltas. Gerokai po 
pietų sugrįžtame į bazę Ustronėje. 
Muziejaus vedėjas vaišina arbata, 
kitais gardėsiais ir po valandė-
lės atsisveikinę judame Nevėžio 
pakrantėmis žemyn jau kairiuoju 
krantu. Dešinėje pasilieka Burve-
lių šventieji alkakalniai. Pagaliau 
išnyra ir mano išsvajotas Šven-
tybrastis. Apima toks jaudulys: 
juk esame ten, kur apsigyveno iš 
svarbiausios baltų šventvietės Prū-
sijoje su šventa ugnimi ir kitomis 
relikvijomis pasitraukęs vyriausia-
sis žynys - Krivių Krivaitis. Maža 
bažnytėlė, pakalnėje paminklai 
Nepriklausomybei bei 1963 m. su-
kilėliams, o šlaite keturi milžiniš-
ki ąžuolai. Pajautos tarsi senovės 
šventykloje, kur senovės dievus 
prisimenam, Perkūne dievaiti, ir 
savo tautyste pasidžiaugiam.

Šeteniuose žengėme šviesos nu-
tvieksta pieva prie baltutėlio svir-
no. Jis pasilikęs iš garsaus Liaudos 
bajorų dvaro, Nobelio premijos 
laureato, rašytojo Česlovo Milošo 

gimtinės. Įrašai metaliniuose kny-
gų formos skyduose, parko me-
džiai, tolimas ir tamsus Nevėžio 
atspindys. Isos slėnis. Taip pava-
dinta Č. Milošo biografinė knyga 
- viena nuostabiausių. Keliaujame 
tolyn, šmėsteli didinga Apytalau-
kio bažnyčia ir po valandėlės mes 
jau Kėdainiuose - kunigaikščių 
Radvilų viešpatijoje. Užsukame į 
puikiuose rūmuose įsikūrusį ,,Pe-
gaso“ knygyną, po to klaidžiojame 
po senamiestį, prie paminklo ku-
nigaikščiui Radvilai prisimename 
Vaižganto ,,Pragiedrulių“ epilogą, 
legendą apie Alaušo varpą, kurioje 
kalbama apie Svėdasus valdžiu-
sį Radvilą, nuožmų didiką, kuris 
varpinės bokštą nugriovęs, o var-
pą įmetęs į giliausią ežero sietuvą. 
Vaižgantiškas Nevėžio pakrantes 
aplankę, gerokai jubiliejinių atvi-
rukų, plakatų su Nevėžio upe pa-
daliję, Anykščių kredito unijai už 
bendradarbiavimą dėkingi, pavar-
gę, bet laimingi sugrįžome į Vaiž-
ganto kraštą - Svėdasus.

Svėdasiškis tarp svėdasiškių. Krekenavos regioninio parko tar-
nautojas, svėdasiškis Julius Auglys kartu su ekspedicijos daly-
viais Algimantu Baronu ir Raimondu Guobiu.

 Iš Naujamiesčio prieplaukos išplaukiant...
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MOZAIKA

horoskopas

Oras-oras sistemų 
montavimas. 

Oras-oras kondicionavimo 
sistema su montavimo 

darbais nuo 
700 EUR + PVM.

Tel. Nr. (8-671) 77195. 

V ė d i n i m o  s i s t e m ų  m o n t a v i m a s 

AVINAS. Pirmomis savaitės 
dienomis galite išgirsti įtikimai 
skambantį, bet iš tiesų visai blogą 
patarimą. Neklausykite jo! Nepa-
mirškite svarbios gyvenimo tiesos 
- kaip šauksi, taip atsilieps. O sa-
vaitės pradžioje jūs būsite piktas 
ir provokuosite kivirčus... Geriau 
pasijusite tik penktadienį, paga-
liau pastebėjęs saulę pakeliui iš 
darbo.

JAUTIS. Šią savaitę jus bandys 
įsprausti į gan ankštus rėmus, o 
tai jums labai nepatiks ir gerokai 
gadins nuotaiką. Teks bandyti pa-
čiam vaduotis iš blogų nuotaikų ir 
ramintis svajonėmis apie geresnę 
ateitį. Pasistenkite nepasiduoti nei 
svetimai įtakai, nei savoms emoci-
joms.

DVYNIAI. Šios jūsų savaitės 
pirmąją pusę labai teigiamai įtakos 
Merkurijus. Tai suteiks jums ener-
gijos, kūrybingumo ir atneš naujų 
kontaktų. Antroje savaitės pusė-
je konfliktas darbe pareikalaus iš 
jūsų tam tikros aukos. Geriausios 
savaitės dienos bus trečiadienis ir 
ketvirtadienis.

VĖŽYS. Šios savaitės pradžioje 
jūsų elgesys svyruos tarp karštako-
šiškumo ir meilumo - pakankamai 
keistas derinys. Šiaip ar taip, sunku 
bus rasti jus suprantančių žmonių. 
Nuo pat pirmadienio vis atrodys, 
kad išlipote iš lovos ne ta koja. 
Pagerėjimo galite tikėtis tik penk-
tadienį.

LIŪTAS. Savaitės pradžioje jūs 
būsite labai geros formos ir galėsite 
dirbti labai produktyviai. Jūs labai 

lengvai užmegsite naudingus kon-
taktus, sugebėsite puikiai užjausti 
kolegas. Trečiadienį ir ketvirtadie-
nį ar net iki savaitės pabaigos gali-
te jausti nesuprantamą įtampą.

MERGELĖ. Kitą savaitę paju-
site Amūro laidomas strėles, be to, 
jus globos ir Venera. Savaitės pa-
baigoje labai sustiprės jūsų ryšys 
su partneriu. Jei įmanoma, svarbių 
verslą ar pinigus liečiančių spren-
dimų šią savaitę verčiau nedaryki-
te.

SVARSTYKLĖS. Savaitės pra-
džioje pasistenkite būti kuklesnis 
ir nuolankesnis, kitaip į paviršių 
išplauks visi pikti jūsų kėslai. Jei 
norite išsaugoti ramybę namuo-
se ar draugystę, teks susitaikyti 
su neišvengiamomis piniginėmis 
išlaidomis. Savaitgalį laukite stai-

gmenos.

SKORPIONAS. Savaitės pir-
moje pusėje dėl Veneros įtakos 
jausitės lyg su sparnais. Būsite lin-
kęs viską pervertinti ir išpūsti. Ta-
čiau į savaitės pabaigą pasiduosite 
valgymo malonumams ir veikiau-
siai dėl to savaitgalį būsite blogos 
nuotaikos.

ŠAULYS. Šią savaitę jūsų 
žvaigždės atneš ramybę jūsų sielai 
ir suteiks jėgų jūsų kūnui. Savaitės 
pabaigoje jūsų darbai bus įvertin-
ti kaip novatoriški ir net genialūs. 
Santykiai su artimu žmogumi ra-
dikaliai pagerės, jei būsite iš tiesų 
nuoširdus ir atviras.

OŽIARAGIS. Pirmoje savaitės 
pusėje verčiau palaikykite liežuvį 
už dantų, nes žodis, išlėkęs žvir-

bliu, sugriš jaučiu. O tuomet galite 
tikėtis visokiausių nesusipratimų. 
Be to, galite būti labai agresyvus. 
Ketvirtadienį, deja, tikėtinos tikro-
sios nesėkmės...

VANDENIS. Šią savaitę būsite 
apsėstas medžiotojo aistros. Pa-
bandykite ją sutvardyti ir neper-
sekiokite savo kolegų už kažkada 
patirtas nuoskaudas. Nuo savaitės 
vidurio turėtumėte būti nebe toks 
agresyvus ir kur kas geresnės nuo-
taikos.

ŽUVYS. Jau nuo pirmadienio 
jūsų savijauta ims gerėti, o savait-
galį pasieks aukščiausią tašką. Visą 
savaitę būsite apsvaigęs iš meilės 
ir labai švelniai dairysitės į kitos 
lyties atstovus. Senam geram bi-
čiuliui gali prireikti jūsų paramos, 
tikriausiai materialinės.

Žygimantui Pavilioniui 
nepavyko teisme panaikinti 
Etikos komisijos išvados dėl „Ro-
muvos“

Parlamentarui konservatoriui 
Žygimantui Pavilioniui nepavyko 
teisme panaikinti jam nepalankios 
Seimo Etikos ir procedūrų komisi-
jos išvados dėl pasisakymo, seno-
vės baltų religinę bendriją „Romu-
va“ susiejusio su Kremliui palankia 
politika.

Politikas Vilniaus apygardos 
administraciniam teismui (VAAT) 
skundė parlamento etikos sargų iš-
vadą, kad jis pažeidė politikų elge-
sio kodeksą plenariniame posėdyje 
svarstant „Romuvos“ pripažinimo 
klausimą bendriją susiejęs su buvu-
siu sovietų saugumu bei dabartine 
Kremliaus politika.

Etikos sargai tokį sprendimą pri-
ėmė dėl Ž. Pavilionio pasisakymo, 
kad „Rusijos KGB nuosekliai nuo 
sovietinių laikų darė viską, kad pa-
gonybė Lietuvoje sustiprėtų“.

„Pasiskaitykite A. Dugino 
(Kremliaus ideologo) raštus. Jis aiš-
kiai įvardija, kad krikščionybė yra 
vienas iš tų akmenų, kuriuos Lie-
tuvoje reikia sunaikinti, tai buvo ir 
partizaninio judėjimo atrama. Todėl 
aš manau, kad norėdami ar nenorė-
dami, sąmoningai ar nesąmoningai 
šiuo metu tie, kurie teikia šį projek-
tą, tiesiog vykdo Kremliaus instruk-
ciją“, – sakė konservatorius.

Senovės baltų religinė bendri-
ja dėl šių žodžių kreipėsi į Seimo 
Etikos ir procedūrų komisiją, o Ž. 
Pavilionis nepalankią jam išvadą 
apskundė teismui.

VAAT liepos 10 dienos sprendi-
mu konstatavo, kad Ž. Pavilionis 
viešai pasisakydamas, kad bendrijos 
„Romuva“ veikla tiesiogiai susijusi 
su Kremliaus politika, paskleidė ti-
krovės neatitinkančią informaciją ir 
taip pažeidė Politikų elgesio kodek-
są, todėl Seimo Etikos ir procedūrų 
komisijos išvados naikinti nėra pa-
grindo.

Šis sprendimas gali būti skun-
džiamas Lietuvos vyriausiajam 
administraciniam teismui.

VAAT pabrėžė, kad Seime svars-
tant neopagonių pripažinimo klau-
simą „jokių oficialių duomenų 
dėl bendrijos „Romuva” sąsajų su 
Kremliumi iš Valstybės saugumo 
departamento bei Seimo Naciona-
linio saugumo ir gynybos komiteto 
nebuvo gauta“.

„Kaip pagrįstai nurodyta (Etikos) 
komisijos Išvadoje, Sovietų Sąjun-
gos valdžios požiūris į Lietuvos 
Katalikų bažnyčią buvo neigiamas. 
Tačiau senovės baltų tikėjimas, 
skirtingai nei teigė pareiškėjas, ne-
buvo puoselėjamas ir stiprinamas“, 
– teigia teismas.

Ž. Pavilionis skunde teismui ar-
gumentavo, kad Etikos ir procedūrų 
komisija „pažeidė Konstitucijoje 
įtvirtintą imperatyvią nuostatą, kuri 
neleidžia už balsavimus ar kalbas 
Seime persekioti Seimo nario“.

Parlamentaras taip pat pažymėjo 
savo pasisakyme tiesiogiai neįvar-
dijęs „Romuvos“, o kalbėjęs apie 
pagonybę apskritai, siūlęs pagalvoti 
apie santykius su Lenkija, geopoli-
tinius aspektus, raginęs susirūpinti 
Lietuvos įvaizdžiu krikščioniškame 
pasaulyje. 

Seimas pernai atmetė seno-
vės baltų religinės bendruomenės 
„Romuva“ siekį gauti valstybės 
pripažinimą. Seimui netenkinus 
„Romuvos“ prašymo, pakartotinai 
bendruomenė dėl valstybės pripa-
žinimo galės kreiptis po dešimties 
metų. „Romuva“ dėl šio sprendimo 
kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių 
Teismą.

Per 2001 metų gyventojų sura-
šymą senajam baltų tikėjimui save 
priskyrė 1,2 tūkst. gyventojų, o 
2011 metais – 5,1 tūkst. gyventojų.

Elvio Preslio vienintelis 
vaikaitis mirė būdamas 27 metų

Elvis Presley vienintelis anūkas 
sekmadienį mirė, naujienų agentū-
rai AFP patvirtino jo motina Lisa 
Marie Presley, amerikiečių žinias-
klaidai pranešus, kad velionis ti-
kriausiai nusižudė.

27 metų Benjaminas Keough 
buvo rastas negyvas netoli Los 
Andželo esančiame Kalabasase, 
portalą TMZ informavo šaltiniai 
policijoje. Įtariama, kad jis šovė sau 
į galvą.

Vadybininkas Rogeris Widy-
nowski (Rodžeris Vidinovskis) in-
cidento nekomentavo, bet pabrėžė, 
kad L. M. Presley – rokenrolo kara-
liaus vienintelė atžala, gimusi san-
tuokoje su aktore Priscilla Presley 
(Priscila Presli) – yra „susisielojusi, 
nepaguodžiama ir neapsakomai pri-
blokšta“.

„Ji dievino tą berniuką. Jis buvo 
jos gyvenimo meilė“, – sakė R. 
Widynowski ir pridūrė, kad L. M. 

Presley „stengiasi likti stipri“ savo 
dukroms.

B. Keough retai rodydavosi vie-
šumoje, tačiau keliose išlikusiose 
jo nuotraukose matyti, kad jis pagal 
išvaizdą buvo labai panašus į savo 
senelį.

Dar tris vaikus turinti L. M. 
Presley kartą pavadino savo sūnaus 
panašumą į E. Presley „tiesiog neį-
tikėtinu“.

TMZ pranešė, kad B. Keough 
buvo muzikantas, suvaidinęs keletą 
vaidmenų ir 2017 metais sudaly-
vavęs 40-osiose E. Presley mirties 
metinėse žvaigždės buvusiuose na-
muose Memfio Greislande.

Rokenrolo legenda E. Presley 
mirė 1977 metais, būdamas 42-ejų.

Bolivudo superžvaigždei 
Aishwaryai Rai nustatytas 
koronavirusas

Bolivudo superžvaigždei Ais-
hwaryai Rai testais nustatytas ko-
ronavirusas, sekmadienį naujienų 
agentūrai AFP sakė vienas Mumba-
jaus miesto pareigūnas.

Anksčiau sekmadienį viena 
Mumbajaus ligoninė pranešė, kad 
aktorės ir buvusios „Mis Pasau-
lis“ vyrui Abhishekui Bachchanui 
ir uošviui Amitabhui Bachchanui, 
kurie taip pat yra Bolivudo superž-
vaigžės, nustatytas naujasis korona-
virusas ir kad jie hospitalizuoti su 
vidutinio sunkumo simptomais.

A. Rai ir jos 44 metų sutuoktinio 
aštuonerių metų dukra Aaradhya  
taip pat užsikrėtė naujuoju korona-
virusu, sakė minėtas miesto parei-
gūnas, kuris nesutiko viešinti savo 
pavardės.

Ankstesniame privačios Nanava-
ti ligoninės pareiškime nurodoma, 
kad 77 metų Amitabho Bachchano 
būklė stabili, jis izoliuotas. Šešta-
dienį pats aktorius tviteryje parašė, 

kad jam testais nustatytas koronavi-
rusas, ir paprašė žmonių, bendravu-
sių su juo per pastarąsias 10 dienų, 
pasitikrinti. 

Jo sūnus Abhishekas Bachchanas 
šeštadienį vakare tviteryje parašė: 
„Mes abu su vidutinio sunkumo 
simptomais paguldyti į ligoninę. 
Visų prašau... nepanikuoti.“

Vyresnysis Bachchanas per pas-
taruosius penkis dešimtmečius yra 
suvaidinęs daugiau kaip 200 Indijos 
filmų. Jis taip pat yra buvęs politi-
kas ir televizijos laidų vedėjas.

Bachchanai dažnai pavadinami 
pirmąja Bolivudo šeima. Vyresnio-
jo Bachchano žmona Jaya taip pat 
yra aktorė, vienu metu buvo parla-
mento narė.

Turkijos teismas panaikino 
Švč. Išminties soboro muziejaus 
statusą

Turkijos aukščiausioji teismo 
institucija penktadienį atšaukė Bi-
zantijos imperijos laikų Švč. Išmin-
ties soboro turėtą muziejaus statusą 
ir atvėrė kelią vėl paversti šį VI a. 
statinį mečete, pranešė valstybinė 
Anatolijos naujienų agentūra.

Valstybės Taryba, išnagrinėjusi 
vienos Turkijos nevyriausybinės or-
ganizacijos pateiktą ieškinį, panai-
kino 1934 metų vyriausybės spren-
dimą ir nutarė, kad į UNESCO 
Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktas 
soboras vėl turi būti atvertas musul-
monų maldininkams.

Turkijos sprendimas paversti 
Bizantijos imperijos laikų Švč. Iš-
minties soborą mečete yra „atvira 
provokacija visam civilizuotam 
pasauliui“, penktadienį pareiškė 
Graikija. 

Turkijos „prezidento Erdogano 
pademonstruotas nacionalizmas... 
sugrąžina jo šalį šešiais amžiais at-
gal“, – sakoma Graikijos kultūros 

ministrės Linos Mendoni pareiški-
me.

R. T. Erdogano pranešimas, kad 
į UNECO Pasaulio paveldo sąrašą 
įtrauktas objektas bus perduotas 
Turkijos religinių reikalų direktora-
tui, buvo padarytas Turkijos aukš-
čiausiajai administracinio teismo 
institucijai atšaukus šio VI amžiaus 
istorinio statinio muziejaus statusą.

Pasak L. Mendoni, teismo spren-
dimas „visiškai patvirtina, kad nėra 
nepriklausomo teisingumo“ Turki-
joje.

Ekumeninis patriarchas Bal-
tramiejus I, pasaulio ortodoksų 
dvasinis lyderis, praėjusį mėnesį 
perspėjo, kad Švč. Išminties sobo-
ro pavertimas mečete „nuteiks mi-
lijonus pasaulio krikščionių prieš 
islamą“.

Jungtinės Valstijos ir Rusijos pa-
reigūnai taip pat perspėjo Turkiją 
atsisakyti šio ketinimo.

Rusijos Ortodoksų Bažnyčia 
penktadienį išreiškė nusivylimą 
dėl Turkijos sprendimo panaikinti 
soboro muziejaus statusą ir apkal-
tino valdžią ignoruojant milijonus 
krikščionių.

„Milijonų krikščionių būgšta-
vimai nebuvo išgirsti“, – naujienų 
agentūrai „Interfax“ pareiškė Baž-
nyčios atstovas Vladimiras Legoi-
da.

Šis sprendimas „rodo, kad visi 
raginimai spręsti padėtį itin atsar-
giai buvo ignoruoti“, – pridūrė V. 
Legoida.

Rusijos Ortodoksų Bažnyčia 
anksčiau ragino vengti drastiškų 
sprendimų dėl buvusios katedros 
statuso, o jos vadovas patriarchas 
Kirilas sakė esąs „giliai susirūpi-
nęs“ dėl galimo soboro pavertimo 
mečete. Anot jo, toks žingsnis kelia 
„grėsmę visai krikščioniškajai civi-
lizacijai“.

-Bns
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Kultūrų sankryža“ remia 3000 eurų.

įvairūs

parduoda siūlo darbą

Vyr. redaktorė

Teleloto. Žaidimas nr. 1266 Žaidimo data: 2020-07-12 Skaičiai: 21 60 27 18 38 59 11 61 35 75 73 15 09 03 71 31 68 14 57 
33 16 49 25 52 42 02 72 01 47 19 69 65 08 67 62 64 07 48 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 30 17 04 34 32 55 66 28 74 37 54 45 
(visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 7404.00€ 2 Užbraukus įstrižaines 16.00€ 544 
Užbraukus eilutę 2.00€ 8871 Užbraukus keturis kampus 1.00€ 53205 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0367264 Automobilis Toyota 
Yaris 020*845 Dviratis Azimut Classic 28" 0311185 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0074032 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0297813 
Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0348060 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0087346 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 031*525 Hamakas O. 
E. Camp 004*041 Hamakas O. E. Camp 032*166 Hamakas O. E. Camp 007*270 Hamakas O. E. Camp 005*844 Išmanioji apy-
rankė Xiaomi 026*981 Išmanioji apyrankė Xiaomi 017*079 Išmanioji apyrankė Xiaomi 016*547 Išmanioji apyrankė Xiaomi 0057387 
Laiminga vieta prizas 77 Eur 0058266 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0045792 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029225 Laiminga vieta 
prizas 77 Eur 0029228 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029231 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029234 Laiminga vieta prizas 77 Eur 
0029236 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029239 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029242 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029245 Laiminga 
vieta prizas 77 Eur 0029247 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029249 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029252 Laiminga vieta prizas 77 
Eur 0029255 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029257 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029261 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029263 
Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029266 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029268 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029270 Laiminga vieta 
prizas 77 Eur 0029272 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029274 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029276 Laiminga vieta prizas 77 
Eur 0029277 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029278 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029279 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029280 
Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029281 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029282 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029283 Laiminga vieta 
prizas 77 Eur 0029284 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029285 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029286 Laiminga vieta prizas 77 
Eur 0029287 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029288 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029289 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029290 
Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029291 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029292 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029293 Laiminga vieta 
prizas 77 Eur 0029295 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0029297 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0045745 Laiminga vieta prizas 77 
Eur 0045749 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0045752 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0045755 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0045759 
Laiminga vieta prizas 77 Eur 0045762 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0045764 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0045767 Laiminga vieta 
prizas 77 Eur 0045772 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0045776 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0045782 Laiminga vieta prizas 77 
Eur 0045786 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0045789 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0045791 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0045793 
Laiminga vieta prizas 77 Eur 0045794 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0045795 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0045796 Laiminga vieta 
prizas 77 Eur 0045797 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0052993 Laiminga vieta prizas 77 Eur 0055155 Laiminga vieta prizas 77 Eur 
0055624 Laiminga vieta prizas 77 Eur 031*307 Lauko kepsninė Mustang 004*263 Lauko kepsninė Mustang 019*368 Ledų gaminimo 
aparatas DELIMANO 009*123 Ledų gaminimo aparatas DELIMANO 006*957 Ledų gaminimo aparatas DELIMANO 029*766 Ledų 
gaminimo aparatas DELIMANO 015*523 Pakvietimas į TV studiją 036*679 Pakvietimas į TV studiją 020*885 Pakvietimas į TV stu-
diją 013*172 Planšetė Lenovo TAB M-7 0109812 Pretendentas į VW TOUAREG 0173144 Pretendentas į VW TOUAREG 014*215 
Siurblys-robotas SEVERIN 016*664 Telefonas Samsung Galaxy A20e 018*183 Tinklinio rinkinys DUNLOP 034*124 Tinklinio rinkinys 
DUNLOP 031*837 Tinklinio rinkinys DUNLOP 004*789 Tinklinio rinkinys DUNLOP 036*743 Trintuvas BOSCH MMBM401W 025*345 
Trintuvas BOSCH MMBM401W 029*442 Trintuvas BOSCH MMBM401W

PIEVŲ ŠIENAVIMAS IR ŽOLĖS SMULKINIMAS. 
(Skiemonių sen., Anykščių raj.)

Tel. (8-630) 10200.

UAB „JONROKA“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
95 k. mokymus pagal motorinių transporto priemonių kroviniams vežti 
vairuotojo modulinę profesinio mokymo programą.

Renkama nauja grupė nuo 2020 m. liepos 15 d. 16 val. 
Liudiškių g. 29, Anykščiai

Papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba 
pažeidusiems KET (mokymai vyksta nuotoliniu būdu).
Informacija ir registracija tel.: (8-698) 70127, (8-657) 68156; www.jonroka.lt.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

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.

UAB „Anykščių energetinė statyba“ siūlo darbą:
                   INŽINIERIUI (-EI)
Darbo pobūdis
Energetikos statybos objektų dokumentacijos 

ruošimas;
Elektros tinklų schemų braižymas ir koregavi-

mas AutoCAD programą;
Elektros projektų ir schemų analizė;
Bendravimas su užsakovais.

REIKALAVIMAI
Aukštasis/ aukštesnysis inžinerinis elektrotechninis išsilavinimas
Patirtis ruošiant techninę dokumentaciją( privalumas);
Geri įgūdžiai dirbant su MS Office programomis;
Atsakingumas, kruopštumas
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas (privalumas).

MES JUMS SIŪLOME
Darbą nuolat augančioje, šiuolaikiškoje ir didelėje kompanijoje;
Profesinio tobulėjimo galimybes;
Kompetencijas atitinkantį atlyginimą- nuo 700 Eur į rankas.

CV siųskite: info@energetinestatyba.lt
Tel. informacijai:  (8-614) 33084.

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.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Seno žmogaus priežiūrai visą 
parą reikalingas kantrus, slaugan-
tis asmuo. 

Tel. (8-687) 39709

Atnaujiname 
minkštus baldus. 

Keičiame gobeleną, odą. 
Gaminame čiužinius. 

Pasiimame ir parvežame.
Tel. (8-610) 10341 

atnaujinkbaldus@gmail.com

Kuras

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

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

Tel. (8-600) 63820.

Brangiai įvairias apleistas že-
mės ūkio paskirties žemes. 

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-604) 12810.

Automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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.

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

Tel. (8-630) 57490.

Kita

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

Tel. (8-611) 47343.

Svetainės baldai iškraustomame 
name: sekcijos, lovos, sofos ir vir-
tuvės baldai. 

Tel. (8-687) 30318 

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

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.
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liepos 16 d.

liepos 17 d.

liepos 15 d.

vardadieniai
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Kamilas, Vydas, Eigilė, 
Libertas.

Bonaventūras, Mantas, 
Gerimantė, Henrikas, 
Rozalija, Rožė, Herkus.

Vaigaudas, Danguolė, 
Faustas, Marija.

Aleksas, Magdalena, 
Darius, Girėnas, Vaiga.

liepos 12 d. - 17 d. - delčia.

Stomatologo kabinete:
– Daktare, bet ar tikrai helio du-

jos sumažina skausmą?
– Ne. Bet už tai Jūs labai juokin-

gai rėksite.

***
Ištraukė senis tinklą iš jūros ir 

rado joje vieną vienintelę žuvelę, 
kuri jam tarė:

- Paleisk mane. Aš tris tavo no-
rus išpildysiu...

Ir suprato senis, kad japonai apie 
Fukušimą daug ką nutyli.

***
Pragyvenimo lygis Lietuvoje 

taip pakilo, kad 80% gyventojų jo 
nepasiekia.

***
- Petraiti, jūs kvailys!
- Ne, leitenante.
- Tai įsakymas!

***
Kartą anksti ryte Štirlicas užėjo 

pas Miulerį, kurio nuotaika buvo 
kaip niekad niūri.

- Pone grupenfiureri, kas atsiti-
ko? Gal rusai jau šalia Berlyno?

- Štirlicai, baikite tuos savo 
kvailus juokelius! Susapnavau 
siaubingą sapną. Košmare mačiau 
Vokietiją 2015 metais...

- Ir ką, ten viskas taip jau blo-
gai?

- Ne tas žodis, Štirlicai! Įsivaiz-
duokite, pas mus Vokietijos kan-
cleris - boba. Užsienio reikalų mi-
nistras - vištgaidis, prie vyrų lenda. 
„Mersedes“ gamyklose dirba turkai. 
Vokiečiai apmoka graikų ir ispanų 
skolas. Vietoje fakelų eisenų - gėjų 
eitynės. Mes mokame pinigus žy-
dams ir vykdome juodaodžio nu-
rodymus iš Amerikos! Tūkstančiai 
afrikiečių kasdien be jokio pasi-
priešinimo okupuoja šalį, vokiečiai 
tampa mažuma savo šalyje. Fašistai 
ne Reichstage, o Kremliuje. Rusija 
kariauja su Ukraina, o Vokietija, jūs 
nepatikėsite, Štirlicai, įkalbinėja 
Rusiją nekariauti!

- Iš tiesų, tokį košmarą net su-
sapnuoti baisu... - pagalvojo Štir-
licas.

Tapytojų plenerą Troškūnuose 
surengė kvalifikuotas agronomas

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.ltLiepos 3 dieną, penktadienį, Troškūnų Bernardinų vienuolyne prasidėjo tapytojų ir grafikų ple-

neras „Troškūnų atradimai 2020“. Renginį kartu su Troškūnų Švč. Trejybės parapija surengė kva-
lifikuotas agronomas Robertas Kurkėnas.

Kurkėnas yra Vilniuje veikian-
čios  bendrovės ,,Agro Rasa”, kuri 
prekiauja ekologiniais ir pereina-
mojo laikotarpio grūdais ir kitomis 
ekologinėmis augalinėmis kul-
tūromis, vadovas. Žemės ūkis ir 
dailė, rodos, visiškai nieko bendra 
neturintys dalykai, todėl plenero 
organizatoriaus teiravomės, kokie 
keliai jį atvedė į Troškūnus.

Pasak R.Kurkėno, surengti tapy-
tojų ir grafikų plenerą Troškūnuose 
jį paskatino  asmeninė pažintis su 
Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios 
parapijos klebonu Sauliumi Filipa-
vičiumi. Agronomijos specialistas 
taip pat prisipažino, kad ir pats 
mėgstantis į rankas paimti teptuką, 
tiesa, kaip prisipažino, savo kūri-
niais jis nėra pernelyg patenkintas.

Visą savaitę plenere dalyvavo 
vienuolika garsių Lietuvos meni-
ninkų, kurie gyveno ir kūrė Troškū-
nuose: Arturas Savickas, Arvydas 
Kašauskas, Ausma Bankauskaitė, 
Daiva Zubrienė, Daiva Šlajienė, 
Dalia Čepulienė, Gintaras Zubrys, 
Sigita Maslauskaitė,  Saulius Ma-
žylis, Virginija Katkevičiūtė,  Žy-
drūnas Šlajus. R.Kurkėnas, vienas 
iš šio plenero organizatorių, sakė, 
kad tokį būrį menininkų į Troškū-
nus prisivilioti taip pat padėjo as-
meniniai ryšiai.

Pasak Troškūnų Švč. Trejybės 
bažnyčios parapijos klebono Sau-
liaus Filipavičiaus, tapytojų ir gra-
fikų pleneras -  neeilinis kultūrinis 
įvykis ne tik Troškūnuose, bet ir 
visame Anykščių rajone. „Plene-

ro tikslas – ne tik padėti Lietuvos 
žmonėms atrasti šį nuostabų mies-
telį, bet ir praturtinti troškūniečių 
bei aplinkinių rajono gyventojų 
kultūrinį gyvenimą, skatinti jų pa-
sididžiavimą savo miestu“,– teigė 
S. Filipavičius. 

Plenero organizatorius Robertas Kurkėnas norėtų, kad toks tapytojų sambūris Troškūnuose būtų 
kasmetinis.

G. Zubrys,vienas iš plenero da-
lyvių, garsus tapytojas, pedagogas, 
net neabejodamas priėmė kvietimą 
dalyvauti plenere. 

„Pirmą kartą apsilankęs Troškū-
nuose, buvau priblokštas pamatęs 
nuostabią, didžiulę XVIII a. baž-
nyčią, bernardinų vienuolyno an-
samblį, spalvingas, pilnas istorinių 
objektų apylinkes. Šis kraštas ver-
tas geriausių dailininkų teptuko”, - 
sakė G.Zubrys.

Plenero metu sukurti paveikslai 
ne tik papuoš vienuolyno erdves, 
bet ir taps dar vienu svarbiu kul-
tūriniu traukos objektu. Organiza-
torius R.Kurkėnas sakė, kad me-
nininkams nebuvo skirtos kokios 
nors specialios užduotys: tai, ką 
tapyti, jie rinkosi patys.

,,Galiu išduoti paslaptį, kad  da-
lyje menininkų paveikslų yra vaiz-
duojamas Troškūnų vienuolynas”, 
- atskleidė R.Kurkėnas.

Pasak klebono S. Filipavičiaus, 
„Troškūnų atradimai“ gali tapti 
tradiciniu, kasmet organizuojamu 
renginiu, į kurį bus kviečiami ne 
tik žinomi kūrėjai, bet ir jauni, dar 
tik ieškantys savo braižo meninin-
kai. Dėl plenero tęstinumo para-
mos ketinama kreiptis ir į Anykš-
čių rajono savivaldybę.

Su tapytojų darbais bus galima 
susipažinti Troškūnų daugiafunk-
ciame centre.

Kiekvienas menininkas per savaitę nutapė po du paveikslus. 
Vienas jų liks Troškūnuose. Tapytojų kūrinius galima apžiūrėti Troškūnuose.

Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios parapijos klebonas Saulius 
Filipavičius džiaugiasi, kad pleneras praturtino troškūniečių 
kultūrinį gyvenimą.


