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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

Važiuoju į Anykščius/ Nežinau 
ko/ Bet man labai reikia

Liepos 24 d., penktadienį, 17 val. Anykščių koplyčioje-pasau-
lio anykštėnų kūrybos centre (Vilniaus g. 36, Anykščiai) vyks 
Vilniaus Dailės Akademijos (VDA) Telšių fakulteto profesoriaus 
Romualdo Inčirausko kūrybos parodos, skirtos autoriaus 70-me-
čiui, pristatymas.

Prieš savo parodos atidarymą Anykščių koplyčioje iš Anykščių 
kilęs skulptorius Romualdas INČIRAUSKAS dalijasi mintimis 
apie kūrybinį procesą ir naujausią savo parodą. Profesorių kalbi-
na Anykščių menų centro parodų ir edukacinių programų kura-
torė Indrė RUKŠAITĖ.

Vilniaus Dailės Akademijos Telšių fakulteto profesorius Romu-
aldas Inčirauskas jaučia sentimentus Anykščiams - jo darbuose 
dažna Anykščių tematika.

Po intensyvių tyrimų užsikrėtusiųjų 
koronavirusu nenustatyta Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt
Praėjusią savaitę intensyviau dėl koronaviruso buvo testuojami 

Anykščių rajono gyventojai, nes Anykščių rajono savivaldybėje 
fiksuotas didesnis sergamumas šia infekcija nei kitur Lietuvoje. 
Ištirta apie 200 rajono gyventojų ir visų tyrimų rezultatai buvo 
neigiami.

Patvirtintas Lietuvos epidemio-
loginis rodiklis yra 1,9 atvejo, 
tenkančio 100 tūkst. gyventojų. 
Testavimo apimtys padidintos tose 
savivaldybėse, kuriose sergamumo 
rodiklis 100 tūkst. gyventojų yra 
didesnis kaip 5 ir per paskutines 
14 dienų yra nustatytas daugiau 
nei vienas užsikrėtimo koronaviru-
so infekcija atvejis. Anykščių rajo-
ne sergamumo rodiklis šiuo metu 
yra 8,7.

Anykščių rajono savivaldybės 

gydytoja Vaiva Daugelavičienė 
sakė, kad iš viso per savaitę dėl 
koronaviruso išsityrė 56 Anykščių 
rajono medicinos įstaigų darbuo-
tojai. Anykščių ligoninėje ištirti 
25, Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centre - 20, Anykščių 
psichikos sveikatos centre - 1 spe-
cialistas.

Taip pat dėl koronaviruso ištirti 
dvidešimt aštuoni Anykščių rajo-
no socialinių paslaugų centro dar-
buotojai. Tyrimai atlikti penkiems 

Anykščių socialinių globos namų 
darbuotojams, trims darbuotojams, 
dirbantiems UAB ,,Sidabrinis am-
žius“, aštuoniems Anykščių šei-
mos ir vaiko gerovės centro dir-
bantiesiems bei dvylikai Anykščių 
rajono socialinių paslaugų centro 
darbuotojų.

Savivaldybės gydytoja V. Dau-
gelavičienė sakė, kad taip pat buvo 
tiriami ir kiti žmonės, tačiau ,,ne 
gatvės gyventojai, o dirbantieji 
įstaigose“. Nuo koronaviruso  tirti 
ugniagesiai, Anykščių rajono var-
totojų kooperatyvo darbuotojai ir 
kitų įstaigų darbuotojai. Šie dar-
buotojai buvo tiriami Utenoje vei-
kiančiame mobiliajame patikros 
centre.

Beje, Anykščių rajono savival-

dybės specialistai dėl koronaviruso 
nebuvo tiriami. ,,Anykštos“ žinio-
mis, dėl šios infekcijos patikrintas 
tik Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius, prieš porą savaičių 
dėl pašlijusios sveikatos patekęs į 
Anykščių ligoninę.

Avangardas, 2018.

Apdovanojimas. Liepos 17 
dieną, penktadienį, sveikatos ap-
saugos ministras Aurelijus Very-
ga pagerbė Anykščių ligoninės 
Terapijos sektoriaus Vidaus ligų 
poskyrio vedėją Gražiną Vasiliaus-
kienę, įteikęs jai „Už reikšmingą 
indėlį Lietuvos žmonių sveikatai“ 
apdovanojimą, sukurtą specialiai 
tiems, kurie aktyviausiai prisidėjo 
suvaldant koronaviruso infekcijos 
plitimą Lietuvoje. 

Dienotvarkė. Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius šią sa-
vaitę serga. Šį antradienį savival-
dybės vadovai dalyvaus pasitari-
me dėl dešiniojo Šventosios upės 
kranto projekto defektų. Ketvirta-
dienį Anykščių rajono mero pava-
duotojas Dainius Žiogelis dalyvaus 
pasitarime kurortų ir kurortinių 
teritorijų klausimais Ekonomikos 
ir inovacijų ministerijoje, o savi-
valdybės administracijos direkto-
riaus pavaduotoja Veneta Veršuly-
tė - Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos pasitarime dėl laikino 
atokvėpio paslaugų teikimo.

Inciatyva. Traupio seniūnijos 
Levaniškių bendruomenės namuo-
se liepą pradėjo veikti bibliotekė-
lė. Ją  panoro turėti patys kaimo 
žmonės. Skaitytojai pageidauja 
naujų knygų, jos bus skolinamos 
iš  Anykščių viešosios bibliotekos. 
Bibliotekėlėje dirbs savanorė, bu-
vusi Levaniškių kaimo biblioteki-
ninkė Nijolė Laurenčikienė.

Sportas. Savaitgalį Kupiškyje 
vykusį Seimo nario Jono Jaručio 
šaškių-šachmatų turnyrą šaški-
ninkų grupėje laimėjo anykštėnas 
Valdas Veršulis. Moterų grupėje 
pirma buvo Zita Sriubienė. Šach-
matų turnyre anykštėnas Kęstutis 
Lukoševičius užėmė antrąją vietą, 
Robertas Kemeklis buvo trečias. 
Iš viso turnyre dalyvavo 62 spor-
tininkai. Liepos 25 dieną 10 val. 
,,Nykščio namuose“ vyks tarptau-
tinis šaškių turnyras.

Autobusas. Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerija rugpjūtį savi-
valdybėms perduos 45 naujus mo-
kyklinius autobusus. Vienas iš jų 
atiteks Svėdasų Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijai.

Pas kaimynus 
pašventinta 
nauja koplyčia
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Amfibiją dar galima panaudoti
Alvydas JANICKAS, anykš-

tėnas:
„Amfibijos pirkimas yra di-

džiausios nekompetencijos ir 
aplaidumo Anykščių rajono sa-
vivaldybėje pavyzdys“.

Deimančiukais 
sušvitę talentai 
susitiko 
Kunigiškiuose

3 psl. 5 psl.

Anykščių rajono savivaldy-
bės gydytoja Vaiva Dauge-
lavičienė sakė, per savaitę 
išsityrė 56 Anykščių rajono 
medicinos įstaigų darbuoto-
jai.
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spektrasPas kaimynus pašventinta nauja 
koplyčia Vytautas BAGDOnAs

Kartais, norint pašiepti, paerzinti, paniekinti, netgi įžeisti tautiečius, koks nors šmaikštuolis „pa-
leidžia“ kalambūrų, esą, nėra gražesnio vaizdo lietuviui, kaip degantis kaimyno tvartas, esą lietu-
viui pati geriausia mėsa – kitas lietuvis ir panašių Bet yra kur kas geresnių pavyzdžių, kai vienas  
kaimynas didžiuojasi kitu savo kaimynu.

Apie tokią nesavanaudišką kaimynystę pagalvojau liepos 4-ąją dalyvaudamas pačiame mūsų ra-
jono ir Svėdasų seniūnijos „parubežyje“ organizuotame renginyje – Kamajų seniūnijos Kalvių kai-
mo koplyčios šventinime. 

Šioje tikinčiųjų šventėje, į kurią 
susirinko net keletas šimtų žmonių, 
teko regėti nemažą būrį Svėdasų 
seniūnijos gyventojų, būta net ir 
anykštėnų bei kitų mūsų rajono vie-
tų gyventojų.

Tenka pripažinti, kad naujos ko-
plyčios dabar retokai kur statomos, 
nebent remontuojamos, atstati-

nėjamos kapinėse ar kur kitur se-
niau pastatytos, laiko išbandymus 
sunkiai atlaikiusios koplyčios. Ir 
tai dažnai tokiems veiksmams ieš-
koma solidžių rėmėjų, rašomi pro-
jektai, su prašymais skirti finansų 
beldžiamasi į valdžios institucijų 
duris. O Kalvių kaimo žmonės 
susivienijo, „surėmė pečius“ ir 

kuklius, bet jaukius maldos namus 
šalia savųjų kapinių jau turi. Visais 
organizaciniais darbais rūpinosi, 
koplyčios statybai net savo nuo-
savos žemės gabalą padovanojo 
Kalvių kaimo seniūnaitis Gintaras 
Kepalas.

Koplyčios idėja  istorinę praeitį 
menančioje, dar 1253 metais vie-
nintelio Lietuvos karaliaus Min-
daugo Sėlos žemės dovanojimo 
Livonijos ordinui sutartyse pami-
nėtoje vietoje – Kalviuose – gimė 
2015 metais. Tų metų rugsėjo 11-
ąją įkastas kertinis pamatų akmuo. 
Pagrindinius statybos darbus vyk-
dė iš Kalvių bei jų apylinkių kilę 
meistrai. Koplyčia pastatyta už ge-
ros valios žmonių aukas. Ant stati-
nio lauko sienos įrengtame stende 
nurodytos daugiau kaip šimto au-
kotojų pavardės, ir tas sąrašas vis 
dar pildosi. 

Švč. Mergelės Marijos koplyčią 
liepos 4-ąją pašventino ir Šv. Mi-
šias aukojo, padedant aplinkinių 
Rokiškio krašto parapijų kunigams, 
Panevėžio vyskupas Linas Vodo-
pjanovas, OFM.

Saugojantis koronaviruso grės-
mės, saugiu atstumu dideliame 
lauke buvo išdėlioti presuoto šieno 
ryšuliai, populiariai vadinami „kit-
komis“, ant kurių tikintieji galėjo 
susėsti. Kadangi į pamaldas susi-
rinko keli šimtai žmonių, daugeliui 
teko pastovėti. Susirinkusių ploji-
mais sutiktas Panevėžio vyskupas  
pasveikino visus su iškilia švente, 
padėkojo už pastangas savo inici-
atyva, savo aukomis taip gražiai 
pasitarnauti Dievui ir pašventino 
koplyčią. Koplyčioje bus galima at-
sisveikinti su mirusiais artimaisiais, 
čia vyks religinės apeigos didžiųjų 
švenčių proga...

Iš Kalvių išvykdami į namus 
kitų vietų ( kad ir Anykščių rajono) 
gyventojai su baltu pavydu  galvo-
jo apie kaimynus, per keletą metų 
atlikusius tokį didelį ir prasmingą 
darbą. Juk daug kur yra veiklios 
bendruomenės su iniciatyviais 
jų vadovais, daug kur darbuojasi 
energingi seniūnaičiai. Tad ar kar-
tais nevertėtų, žvelgiant į  gražų 
kaimynų pavyzdį, ir imtis rimtų 
darbų, taip reikalingų visuomenei? 

Juolab kad  yra mūsuose tokių 
atokių vietų, kurių jau nebepasie-
kia maršrutiniai autobusai, tikrai 
yra daug, o senyvo amžiaus tikin-
tiesiems per sunku pasiekti  savo 
parapijų bažnyčias ir jie tikrai labai 
norėtų pasimelsti kur nors netolie-
se įkurtoje koplyčioje, jei tik tokia 
atsirastų...

Kalvių kaimo koplyčios šventinimo, Šv. Mišių akimirkos.

Atlaidai - be kermošinių saldainių Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Ateinantį sekmadienį Anykščių Šv.Mato bažnyčioje bus šven-
čiami Šv.Onos atlaidai. Šiemet jie bus kitokie - į bažnyčią sku-
bančių tikinčiųjų greičiausiai nepasitiks šventus paveikslėlius ir 
kermošinius saldainius pardavinėjantys prekybininkai.

Tokie prekybininkai - neatsiejama 
bet kurios parapijos atlaidų dalis, ta-
čiau norinčiųjų registruotis į ,,Atlai-
dų mugę“ iki liepos 20 dienos, pir-
madienio, buvo vos vienas. 

Anykščių rajono savivaldybės 
Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vy-
riausioji specialistė Rita Visockienė 
,,Anykštai“ sakė, kad visi prekybi-
ninkai, kurie pageidauja prekiauti 
Anykščių rajono tarybos sprendimu 
numatytose vietose, privalo kreiptis į 
Anykščių rajono savivaldybę dėl lei-
dimų išdavimo.

,,Nesvarbu, ar atsistojau šalia baž-
nyčios, ar ne šalia bažnyčios, turi 
būti išduotas prekybos leidimas“, - 
aiškino R.Visockienė.

Iki šiol per atlaidus šalia Anykš-
čių bažnyčios prekiaudavę preky-

bininkai mokesčių išvengdavo. 
Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus 
vyriausioji specialistė R.Visockienė 
prisiminė, kad dėl leidimo prekiauti 
per atlaidus šalia bažnyčios kasmet 
,,tvarkingai“ kreipdavosi vos viena 
prekybininkė.

Šeštadienineje Anykščių mugėje 
iki liepos 20-osios, pirmadienio, 
popietės buvo užsiregistravę daly-
vauti apie 160 prekybininkų.

Norintiems Anykščių rajono sa-
vivaldybės mugėse prekiauti mais-
tu leidimas kainuoja 40 Eur, ama-
tininkai už leidimą moka 20 Eur, o 
prekiaujantys karštu maistu ir alumi 
moka 150 Eur.

Beje, atlaidų mugės prekybinin-
kams už leidimus teks susimokėti 
lygiai tokius pat mokesčius, kaip ir 

įprastinės mugės prekybininkams, 
nors trečiąją miesto šventės dieną 
žmonių srautai jau būna gerokai 
mažesni.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Viešųjų pirkimų ir turto 
skyriaus vyriausioji specialistė 
R.Visockienė taip pat priminė, kad 

kermošinių saldainių pardavėjams 
taip pat svarbu bus turėti ir maisto 
tvarkymo pažymėjimus.

Šeštadienį, per antrąją Anykš-
čių miesto šventės dieną, mugė 
vyks Vilniaus gatvėje, bibliotekos 
kieme,Vyskupo skvere, Valančiaus 
ir Parko gatvėse.

Prekybininkai nerodo noro prekiauti per atlaidus.

temidės svarstyklės
Smurtas. Liepos 16 dieną,  apie 

18.20 val., Andrioniškio seniūnijoje 
vyras (g. 1961 m.) sukėlė moteriai 
(g. 1964 m.) fizinį skausmą. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę.

Paieška. Liepos 16 dieną, apie 
15.00 val., iš namų Debeikių seniū-
nijos Aknystų kaime išėjo vyras (g. 

1968 m.) ir dingo be žinios. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas dėl asmens, din-
gusio be žinios.

Vagystė. Liepos 17 dieną,  apie 
14.00 val., pastebėta, kad įsibrauta 
į sodybos, esančios Debeikių seniū-
nijoje, pirtį, iš kurios buvo pavogti 
smulkūs daiktai. Taip pat bandyta 
įsibrauti į ūkinį pastatą, tačiau į vidų 
nepatekta. Padaryta žala - 30 eurų. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Liepos 19 dieną, apie 
05.00 val., Svėdasų seniūnijoje 
rastas vyro (g. 1956 m.) kūnas be 
išorinių smurto žymių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties prie-
žasčiai nustatyti.

Gaisrai. Liepos 17 dieną, penk-
tadienį, ugniagesiai buvo kviečia-
mi gesinti užsidegusių transporto 
priemonių. Kavarsko seniūnijos 
Repšėnų kaime, Pienės gatvėje, 

degė automobilio ,,VW Caravel-
le“ variklio skyrius. Per gaisrą  
apdegė automobilio elektros lai-
dai, įtrūko   kairės pusės žibinto 
stiklas. Ugniagesių pagalbos ne-
prireikė, automobilis užgesintas 
iki jiems atvykstant. Andrioniškio 
seniūnijos Zabelynės kaime atvira 
liepsna degė traktorius ,,T – 16“. 
Išdegė variklio skyrius ir kabina. 
Traktorius buvo be valstybinių 
numerių. 

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti yra pigiau, negu pirkti! 
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

Dėl prenumeratos galite skambinti „Anykštos“ redakcijai telefonu 8-381 59458 arba mob tel. (8-686) 33036.

Lėšos. Tris mėnesius trukęs 
karantinas ir iki šiol galiojantys 
ribojimai dėl renginių gerokai „su-
taupė“ parlamentinei veiklai skirtų 
lėšų. Šiemet per pusmetį galėję iš-
leisti beveik 913 tūkst. eurų, par-
lamentarai panaudojo 580 tūkst. 
eurų, rodo pirmadienį paskelbtos 
Seimo Etikos ir procedūrų komi-
sijos ataskaitos. Paprastai didžioji 
dalis Seimo narių panaudodavo 
maksimaliai leidžiamą sumą arba 
beveik visą, šįkart daugiau kaip 6 
tūkst. eurų per pusmetį išleido vos 
apie dvi dešimtys politikų, kitų iš-
laidos parlamentinei veiklai sudaro 
2–4 tūkst. eurų pusmečiui. Kaip ir 
anksčiau, trys parlamentarai – „so-
cialdarbietis“ Gediminas Kirkilas, 
konservatoriai Gabrielius Lands-
bergis ir Ingrida Šimonytė – neiš-
leido nė euro.

Kelionės. Šie metai dėl korona-
viruso grėsmės nėra tinkami keliau-
ti ir net išvykusieji į nepaveiktomis 
laikomas šalis negali būti tikri, jog 
grįžus nereikės izoliuotis, sako Lie-
tuvos vyriausioj epidemiologė Lo-
reta Ašoklienė „Be jokios abejonės, 
šie metai nėra tinkami keliauti. Jau 
turėjome ne vieną atvejį, kai žmo-
nės išvyksta, po to grįžę reiškia ne-
pasitenkinimą, kad jie turi laikytis 
izoliacijos“, – sakė L. Ašoklienė. 
„Geriau šiais metais tikrai išnaudoti 
gražiąsias Lietuvos vietas aplanky-
ti“, – pridūrė ji. Penktadienį praneš-
ta, jog iš Kroatijos grįžtantiems lie-
tuviams nuo pirmadienio privaloma 
dviejų savaičių izoliacija, siekiant 
užkirsti kelią koronaviruso pliti-
mui, atvykstantiems iš Islandijos 
ir Ispanijos izoliuotis rekomenduo-
jama. Pasak L. Ašoklienės, Čekija, 
Austrija ir Šveicarija taip pat yra 
tarp stebimų šalių, kurios gali atsi-
durti paveiktų šalių sąraše. 14 dienų 
izoliacija šiuo metu galioja Liuk-
semburgui, Švedijai, Portugalijai, 
Bulgarijai ir Rumunijai. Tuo metu 
iš Ukrainos grįžusiems Lietuvos 
gyventojams nuo pirmadienio izo-
liacija nebėra būtina.

Maišeliai. Aplinkosaugininkai 
rudenį ketina tikrinti, ar prekybi-
ninkai apmokestina pirkiniams 
skirtus plastiko maišelius. Aplinkos 
apsaugos departamento atstovas 
sako, kad tokiu būdu norima pama-
tyti, kas vyksta rinkoje, ir priminti 
prekybininkams, kad veltui plasti-
ko maišelių dalinti negalima. „Tą 
akciją planuojame rudenį, manau, 
kad spalį-lapkritį. Dabar turime pa-
sirinkti geriausią taktiką – ar tai tu-
rėtų būti tyli akcija, paviešinant tik 
jos rezultatus, ar labiau prevencinė 
akcija. Kokia bus ta forma, nusprę-
sime“, – sakė departamento Atliekų 
tvarkymo kontrolės skyriaus va-
dovas Jurgis Kazlauskas. Lietuvos 
prekybos įmonių asociacijos vado-
vė Rūta Vainienė sako, kad visuose 
didžiausiuose prekybos tinkluose 
maišeliai yra apmokestinti. „Mūsų 
visi nariai ima tą mokestį. Arba ne-
turi tokių maišelių. Čia turguose di-
džiausia problema,“ – teigė R. Vai-
nienė.  Siekiant sumažinti lengvųjų 
plastiko maišelių naudojimą, nuo 
2019 metų apmokestinti visi tokie 
maišeliai, išskyrus permatomus 
ploniausius, naudojamus tepiems ir 
biriems produktams susidėti.   

- Bns
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(Kalba netaisyta - red.past.)

Atidaryta meno ir mokslo studija Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių seniūnijos Naujųjų Elmininkų kaime, šalia kelio Ra-
diškis - Anykščiai - Rokiškis stovinčiame didžiuliame adminis-
traciniame pastate daugelį metų veikė vienintelė Anykščių krašte 
mokslo įstaiga - Elmininkų bandymų stotis. 

Prieš trejus metus ši stotis buvo uždaryta, o šią vasarą jos pa-
talpose atidaryta ,,Lietuvos meno ir mokslo studija“, kuriai vado-
vauja Rimantas Juodelis.

Naujuosiuose Elmininkuose 
meno ir mokslo studiją ati-
daręs Rimantas Juodeli sakė 
bandantis susikurti sau pa-
tinkančią darbo vietą.

Šios studijos įkūrėjas 24-erių  
Rimantas Juodelis pasakojo, kad 
,,Lietuvos meno ir mokslo stu-
dijos“ viena iš pagrindinių vei-
klų - socialinių bei humanitarinių 
mokslų tyrimai bei taikomoji vei-
kla. Studijoje jis darbuojasi vienas. 
Vaikinas pasakojo, kad pagal išsi-
lavinimą yra virėjas ir dirba gastro-
bare ,,Mandri puodai“.

,,Kauno maisto pramonės ir pre-
kybos mokymo centre esu baigęs 
virėjo mokymus. Jau aštuonerius  

metus savarankiškai studijuoju 
bihevioristinę psichologiją ir kitus 
socialinius mokslus, pavyzdžiui, 
bedrąją semantiką. Ne tik pats 
bandau studijuoti, bet ir išmoktus 
dalykus pritaikyti praktikoje. Man 
pačiam tos studijos daug naudos 
davė“, - pasakojo R.Juodelis.

Pašnekovas tikino parašęs ir ke-
letą mokslinių straipsnių, bet jie 
kur nors publikuoti nebuvo.

Aš juos rašau, bet niekas jų ne-
įvertina. Bet jei atsiranda žmonių, 
kurie tais dalykais susidomi ir 
mato naudą, tikiuosi jie dar ir pa-
rems mane, noriu tuos straipsnius 
paversti audiovizualiniais kūri-
niais“, - sakė R.Juodelis.

Lietuvos meno ir mokslo stu-
dijos“ įkūrėjas feisbuke skelbiasi 
organizuojantis komunikacijos sti-
prinimo mokymus ir konsultacijas 
verslui bei fiziniams asmenims, 
kurie grindžiami bihevioristine 
psichologija, įskaičiuojant ir psi-
chologinę (bihevioristinę) pagalbą 
ar santykių gerinimą.

,, Mokau kitus to, kaip elgiasi ki-
tas žmogus. Jeigu žinai, kaip žmo-
gus reaguoja, paprasčiausiai po 
to gali išvengti įvairių konfliktų, 
žinoti kito asmens poreikius. Tai 
padėtų atverti daugiau perspektyvų 
įmonėse, šiaip bendraujant sociali-
nėje erdvėje. Bendroji semantika 
taip pat atveria kitas galimybes. 

Jeigu žinai, kas yra žodis, tai lei-
džia kitaip į viską pažvelgti ir su-
prasti pasaulį“, - dėstė R.Juodelis.

Pasiteiravus, ar nemanąs, kad 
rimtiems jo ketinimams koją pa-
kišti gali išsilavinimo stoka, juk 
yra baigęs tik profesinę mokyklą, 
R. Juodelis kalbėjo: ,,Taip, kiša, 
bet mano mokslinių tyrinėjimų sri-
tis yra ta, kuri prieštarauja dabarti-
niams psichologiniams dalykams, 
todėl niekas plačiau nesuteikia ga-
limybės biheverionistinės psicho-
logijos mokytis“.

Nors vaikinas teigia, kad viena 
pagrindinių jo veiklos sričių yra 
moksliniai tyrinėjimai ir jų pri-
taikymas praktikoje, feisbuke jis 
skelbiasi, kad ta pati ,,Lietuvos 
meno ir mokslo studija“  spaudžia 
lėtaeiges sultis, ruošia kavą, tei-
kia garso įrašų studijos paslaugas, 
nuomoja paspirtuką.

,,Pati ,,Lietuvos meno ir mokslo 
studija“ nėra veikianti kaip įmonė 
- tai keleto įmonių kompleksas, su-
jungtas administraciniais tikslais“, 
- savo verslo, kurį, kaip teigia, vys-
to už asmenines lėšas, modelį api-
būdina R.Juodelis.

Grįžtant prie kitų R.Juodelio 
veiklų Naujųjų Elmininkų kaime, 
jis pasakojo, kad lėtaeiges sultis 
daugiau spaudžiantis ,,reklami-
niais tikslais“.

,,Vaisius bei daržoves sultims 
perku prekybos centruose. Jei atsi-
ras didesnė paklausa, ieškosiu tie-
kėjų“, - kalbėjo R.Juodelis.

,,Lietuvos meno ir mokslo stu-
dija“, anot R.Juodelio, yra ,,privati 
erdvė“, tačiau į ją gali atvykti kas 
panorėjęs.

,,Pusę patalpos apklijavau akus-
tinėmis medžiagomis, ten stovi 

muzikos aparatūra, garso kolonė-
lės, kompiuteris - tai garso apdirbi-
mo paslaugų vieta .O kita patalpų 
pusė, taip vadinamoji ,,chill“ , joje 
yra sėdmaišiai, staliukas. Sienas 
dar ketinu išklijuoti ,,Venus pro-
jekto“ plakatais  ir užsukusiems 
papasakoti apie kiekvieną jų“, - 
pasakojo R.Juodelis. Paroda ,,The 
Venus Project“ pristato amerikie-
čių mokslininko Žako Fresko visą 
gyvenimą trukusio projekto galeri-
ją ir teikia išsamesnį projekto pa-
aiškinimą.

Naujų Elmininkų kaimo gy-
ventojas R.Juodelis atskleidė, kad 
prieš įkurdamas savo gimtajame 
kaime ,,Lietuvos meno ir mokslo 
studiją“ kurį laiką buvo išvykęs į 
Airiją.

,,Dirbau prie maisto ,,Miche-
lin“ restoranuose, gyvenau keturių 
žvaigždučių viešbutyje. Padirbėjau 
užsienyje, po to Lietuvoje keliuo-
se viešbučiuose, bet galų gale nu-
sprendžiau sugrįžti į Anykščius. 

Bandau susikurti sau darbo vietą 
ten, kur labiau patinka“, - sakė 
pagal individualią veiklą dirbantis 
R.Juodelis.

Studija yra privati erdvė, tačiau joje laukiama ir lankytojų.

Amfibiją dar galima panaudotikomentarai

Šią vasarą Šventosios upę Anykščiuose prieš miesto šventę jau 
antrus metus iš eilės šienavo samdyta technika. Nušalintojo Anykš-
čių rajono mero Kęstučio Tubio komandos už 75 tūkst. eurų nu-
pirkta amfibija, skirta tokiems darbams atlikti, ,,ilsėjosi“ komuna-
lininkų garaže, nes, kaip paaiškėjo, sugedo bestovėdama...

,,Anykšta“ pašnekovų teiravosi, ką daryti su nevykusiu praėju-
sios kadencijos Anykščių rajono savivaldybės vadovų pirkiniu.

Laikyti kaip eks-
ponato negalima

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
liberalas:

- Gaila, bet turime pripažinti, kad 
šis brangus pirkinys yra niekam ti-
kęs. Bet kad ir koks jis būtų, laiky-
ti kaip eksponato garaže technikos 
negalima. Turi būti paskirtas žmo-
gus ir su ja dirbti. Jeigu nepavyksta 
dirbti dėl technikos defektų, garan-
tinį laikotarpį aptarnaujantis servi-
sas privalo jas spręsti arba pasiimti 
techniką atgal, grąžinant lėšas. 

Jeigu ši technika nėra pritaikyta 
dirbti tekančiame vandenyje, rajo-
ne turime daug ežerų, tvenkinių, 

kuriuose yra įrengti bendri mau-
dymosi pliažai ir juos visus gali ši 
technika prižiūrėti.

Skiriama per 
daug dėmesio

Marijona FERGIZIENĖ, 
anykštėnė:

- Man atrodo, kad tai amfibijai 
skiriama per daug dėmesio. Jie 
patys su ja susitvarkys, išsikvies 
remontininkus. 

Aš prisimenu, kai Anykščių 
miesto gėlynus prižiūrėjo komu-
nalininkai, jūsų laikraštyje dažnai 
buvo rašoma, kad gėlynų indai 
negražūs. Jūs ,,diorginot“ tą ko-
munalinį ūkį, kol galų gale buvo 
paskelbtas konkursas gėlynų prie-

žiūrai ir jį laimėjo kita bendrovė. Ir 
dabar yra blogiau. Manau, kad tai 
yra didžiulis žiniasklaidos nuopel-
nas. Man dabar visiškai nepatinka 
tie gėlynai. Anksčiau moterys taip 
nuoširdžiai dirbdavo...Tai lygiai 
taip pat dabar yra su amfibija. Pa-
likime ją ramybėje. Gal nėra spe-
cialisto, kuris moką vairuoti, o jūs 
taip pasigardžiuodami rašote, kad 
nesiseka... Juk Anykščiai, šiaip ar 
taip, yra kaimas.

Nuolatinis priminimas, kad am-
fibiją pirko Kęstučio Tubio ko-
manda. Ne vienas K.Tubis pirko, 
pirko amfibiją visa komanda, buvo 
paskelbtas konkursas. Aš pykstu 
ant ,,Anykštos“ dėl tokio ,,priska-
binimo“, jeigu kažkam nepavyko. 
Ir žmonėms tada tai į galvas ,,įka-
lama“.

Apie amfibiją rašyta 20 kartų. 
Kam reikia apie ją rašyti 21 kartą?

Reikia tik 
fanatazijos...

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas:

- Valdžios pirkta amfibija yra 
vienetinis modelis, todėl ji unikali 
ir turi išliekamąją vertę. Pritaikyti 
galima daug kam,  reikia tik turėti 
fantazijos. Kaip yra sakęs Kisa iš 
„Dvylikos kėdžių“, ,,Kam pinigai, 
jei nėra fantazijos?“

 Ieškant amfibijai naujos paskir-
ties, pirmiausia, mano manymu, 
reikia orientuotis į rajono strateginį 
planą, kuriame pirmaeilis uždavi-
nys - turizmo vystymas ir kurorto 
siekis. Tad amfibiją, pakeitus va-
žiuoklę, galima  statyti ant siauru-
ko bėgių ir naudoti vietoj drezinos. 
Turistai džiaugsis... 

Kitas pritaikymo būdas: jeigu šis 
įrenginys per silpnas plaukti prieš 
srovę Šventąja, kam ją kankinti 
- sukonstravus priekabą, paleisti 
Rubikių ežere pramoginiu maršru-
tu Pliažas - Sala - Pliažas. Variantų 
daug ir pačių įvairiausių, reikia tik 
turėti fantazijos!

Amfibiją - 
priešais 
savivaldybę

Alvydas JANICKAS, anykštėnas:

- Mano nuomone, amfibijos 
pirkimas yra didžiausios nekom-
petencijos ir aplaidumo Anykščių 
rajono savivaldybėje pavyzdys.To-
kia praktika rodo, kokia didelė ne-
kompetencija ir aplaidumas vyrauja 
savivaldybėje, kur niekas už nieką 
neatsako. Tokia praktika rodo, ko-
kia didelė nekompetencija ir aplai-
dumas vyrauja savivaldybėje, kur 
niekas už nieką neatsako. Mane 
šokiravo ,,Anykštoje“ paskelbta 
buvusio Anykščių rajono savival-
dybės viešųjų pirkimų komisijos 
pirmininko Ramūno Blazarėno 
mintis, kad jis už šį įvykdytą viešąjį 
pirkimą neprisiima atsakomybės, 
o viešąjį pirkimą vykdė kažkokie 
savivaldybės administracijos sky-
riaus specialistai. Už ką šiam ponui 
buvo mokamas 40 proc. atlyginimo 
priedas? Negana to, kad žmogus 
neturi jokio atsakomybės jausmo, 
paradoksas, kad šį žmogų savival-
dybė įdarbino Viešintų seniūnijos 
seniūnu. Amfibijai įsigyti išleisti 75 
tūkst. eurų. Už tokią sumą drąsiai 
15 metų būtume galėję tvarkytis 
Šventosios upės aplinką savo jėgo-
mis. Siūlyčiau amfibiją pastatyti ant 
postamento priešais Anykščių rajo-
no savivaldybės pastatą, kaip pa-
minklą neūkiškumui, nekompeten-
cijai ir aplaidumui. Nors ši praktika 
labiau būdinga Rytų šalims ( Rusi-
jai, Baltarusijai) ir kitoms autorita-
rinėms šalims - ten ant postamentų 
stato tankus....

užjaučia

Motinai mirus, nuoširdžiai 
užjaučiame 

Birutę LAURENČIKIENę.

Šaltupio g. 12 namo 
kaimynai
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tautos balsas

Važiuoju į Anykščius/ Nežinau ko/ 
Bet man labai reikia

- Esate gimęs Anykščiuose, o 
naujausią savo parodą taip pat 
dedikuojate Anykščiams. Ar šis 
kraštas yra Jūsų kūrybinio įkvė-
pimo žemė?

- Iš Anykščių išvažiavau būda-
mas dvidešimties. Taigi, kas nors iš 
mano Anykščių draugų paklaustų, 
kur tu buvai 50 metų? Klausimas 
rimtas, reikalaujantis apyskaitos. 
Juo labiau jog man jau septynias-
dešimt. Apie įkvėpimą – trieilis:

Važiuoju į Anykščius
Nežinau ko
Bet man labai reikia

- Kas padėjo susiformuoti 
Jūsų, skulptoriaus, talentui? 
Kaip Jūsų gyvenime atsirado 
skulptūra?

- Tam tikra patirtis. Nuo penke-
rių metų – plastilininių kareivėlių 
lipdymas (iki šiol). Nuo šešiolikos 
– darbas Anykščių Specializuotoje 
kilnojamoje mechanizuotoje kolo-
noje. Pradinė patirtis (šaltkalvystė, 
tekinimas). Nuo dvidešimties metų 
– dailės studijos Telšių taikomo-
sios dailės technikume. Nuo 24 
metų – studijos Talino dailės ins-
titute, plius keturiasdešimt vieneri 
metai kūrybinės ir pedagoginės 
praktikos Telšiuose (aukštesniojo-
je taikomosios dailės mokykloje ir 
VDA fakultete). Apie talentą – ne-
žinau, bet  vidinis kūrybinis porei-
kis – nuolatinis.

Skulptūra – ne vien. Apibendri-
nanti medžiaga – metalas. Tai ir 
skulptūrinė plastika architektūroje, 
medaliai, mažoji skulptūrinė plasti-
ka, iš dalies juvelyrika, tapyba  ir t.t.

- Įdomu, kaip vyksta Jūsų kū-
rybinis ir techninis procesas? 

- Procesas prasideda nuo idė-
jos: temos analizė, tyrimas, lite-
ratūrinės medžiagos studijavimas, 
modeliavimas, maketavimas iš 
minkštos medžiagos, po to lieji-
mas, montavimas. Su kūrybine 
patirtimi paruošiamasis procesas 

trumpėja. Kartais kūriniai gimsta 
spontaniškai, improvizuotai.

- Ką labiausiai vertinate vi-
same procese? Kas Jums, kaip 
menininkui, teikia daugiausia 
džiaugsmo?

- Džiaugsmą teikia visas pro-
cesas. Vertybe laikau sėkmingą 
konceptualios novatoriškos  idėjos 
dermę su technologine meistryste.

- Kaip atsipalaiduojate, atsiri-
bojate nuo darbų? Kokių sąlygų 
ir aplinkos reikia, kad kiltų idė-
jos ir aplankytų įkvėpimas?

- Kadangi kūryba sutampa su po-
mėgiais, tai atsipalaidavimo kaip ir 
nebūna. Mėgstu keliones, bet jos 
vėlgi – įkvėpimas kūrybai. Tai taip 
ir nežinau...

- Skulptūra – ypač vizuali 
meno forma. Kokia skulptūros 
detalė Jums svarbiausia? Į ką 
daugiausia įdedate širdies?

- „Širdį dedu“ beveik visuomet, 
nes priešingu atveju nieko neišeitų. 
Dėl skulptūros su amžiumi ir patir-
timi pastebėjau, kad mano ir kole-
gų kūriniuose  jaudina apimtinės 
tūrinės  formos  ir erdvės dermė.

- Kokius darbus pristatote 
parodoje Anykščių koplyčioje-
pasaulio anykštėnų kūrybos cen-
tre?

- Kadangi parodinė erdvė ribota, 
tai pristatau po kelis darbus iš įvai-
rių projektų. Gal kiti matyti, tačiau 
dauguma – nauji. Penkių skulptūrų 
kompozicija  „Juodmedžiai“ - tai 
projekto „Edeno sodas“ tęsinys. 
Trys darbai skirti Kristijonui Do-
nelaičiui, keletas darbų iš ciklo 
„Civilizacijos“, medalių kolekcija,  
kūrinių Telšių mieste nuotraukos.

- Telšių miesto viešąsias erdves 
puošia Jūsų sukurti kūriniai. Ar 
esate numatęs tokių kūrinių su-
kurti ir Anykščiams? 

- Jeigu anykštėnams tik prireik-
tų, tai aš mielai....

Romualdas Inčirauskas – me-
talo skulptorius, medalininkas, 
dailės pedagogas, meno pasauly-
je dar žinomas ir kaip tapytojas. 

Skulptorius gimė Anykščiuose 
1950 m. rugpjūčio 28 d., gyvena ir 
kuria Telšiuose. 1974 m. jis baigė 
Telšių taikomosios dailės techni-
kumą, 1979 m. – Estijos valstybinį 
dailės institutą Taline. R. Inčiraus-
kas yra Vilniaus dailės akademijos 
Telšių fakulteto profesorius, kuria 
metalo plastiką, skulptūras, me-
dalius. Jis taip pat yra LDS (Lie-
tuvos dailininkų sąjunga) narys ir 
FIDEM (Tarptautinė medalio kū-
rėjų asociacija) narys. 2019 m. už 
meno iniciatyvas Anykščiuose jis 
apdovanotas Pasaulio anykštėnų 
bendrijos medaliu.

R. Inčirauskas yra surengęs 
daugiau kaip šešiasdešimt autori-
nių parodų, dalyvavęs daugelyje 
bendrų parodų, simpoziumų, ple-
nerų, konkursų. Yra sukūręs daug 
kūrinių Telšių miesto viešosiose 

erdvėse. Žymiausi iš jų: Telšių Šv. 
Antano Paduviečio Katedros durų 
reljefinė – skulptūrinė kompozici-
ja, skirta Žemaitijos krikšto 600-
ųjų metinių paminėjimui, skulp-
tūrinės kompozicijos Didžiojoje 
Žemaičių sienoje, ženklai-skulp-
tūros žydų bendruomenės atmi-
nimui Telšių senamiestyje, skulp-
tūrinis (20 skulptūrų) projektas 
TELZ (Vilniaus Gaono žydų mu-
ziejaus nuosavybė). 

Jo darbų yra įsigiję Lietuvos (LR 
Nacionalinis muziejus, Žemaičių 
muziejus „Alka“, Žemaičių dai-
lės muziejus Plungėje, Literatūros 
muziejus Kaune ir kt.) ir užsienio 
muziejai (A. Puškino vardo mu-
ziejus Maskvoje, Britų muziejus 
Londone, Nelli Marko muziejus 
Alijarvi, Suomija ir kt.), privatūs 
kolekcininkai Lietuvoje, Rusijoje, 
Vokietijoje, Austrijoje, Švedijoje, 
Suomijoje, Japonijoje, Izraelyje, 
JAV ir kitur.

2018 m. R. Inčirauskas sukū-
rė metalo plastikos kompoziciją 

Menotyrininkė dr. Danutė Zovienė apie šiuo metu Anykščių ko-
plyčioje-pasaulio anykštėnų kūrybos centre eksponuojamą paro-
dą: 

„Romualdą Inčirauską galima vadinti tikru XX–XXI amžių sandūros 
menininku: sparti meninių idėjų ir judėjimų, technologijų ir plastinės 
raiškos kaita, žanrų ribų nyksmas bei naujos medijos jo kūryboje įgyja 
savitą ir paveikų pavidalą. Antra vertus, jam, tarsi renesanso meninin-
kui, rūpi ir yra pavaldžios įvairios kūrybos sritys. Dailininkas suforma-
vo savitą skulptūrinės plastikos atmainą, kurioje persipina tradicinių 
žanrų – medalio, reljefo, juvelyrikos, trimatės skulptūros – bruožai. Ir 
tai nėra savitikslis ar formalus siekis. Kūrybinė patirtis ir profesionalus 
technologijų žinojimas jam visada tarnauja ilgai brandintai, o kartais 
netikėtai gimusiai idėjai įkūnyti. Autorius prisipažįsta, kad labiausiai 
vertina koncepcijos ir technologijos dermę. Minties, ikonografijos ir 
meistriškumo derinys yra jo kūrybos vizitinė kortelė. Šią parodą auto-
rius dedikuoja savo gimtiesiems Anykščiams.“

Prieš keletą metų Pasaulio 
anykštėnų bendrija iniciavo 
skulptoriaus R. Inčirausko 
projektą tokiomis durimis 
papuošti Anykščių šv. Mato 
bažnyčią, tačiau sumanymo 
nepavyko įgyvendinti.

Anykščių krašto fotografui Izido-
riui Girčiui atminti, kurią apžiūrėti 
galima Anykščių L. ir S. Didžiu-
lių viešosios bibliotekos I. Girčio 
atminimo kambaryje. Norėdamas 
įamžinti savo prisiminimus vai-
kystės mieste, garsus skulptorius 
sukūrė keletą žaismingų metalo 
kompozicijų Anykščiuose: vai-
kystės prisiminimas apie knygelės 
praradimą Vilniaus gatvėje ant 
tilto turėklo ties Šaltupio upeliu, 
haiku trieilis ant Šventosios tera-
sos turėklo ties Dainuvos slėniu, 
taip pat maži metalo meno ak-
centai ant turėklo ties Šventosios 
užtvanka, ant laiptų turėklo prie 
pagrindinio miesto tilto, taip pat 
ant pėsčiųjų tilto turėklo.

Skulptoriaus Romualdo Inčirausko dovana gimtinei - metalo 
akcentai Anykščiuose, ant Šaltupio upelio tilto turėklų. 

(Atkelta iš 1 psl.)

Medis draugas, medis priešas
Labai senais laikais Lietuvos 

giriose ošė šventieji ąžuolai. Po 
jais vaidilutės kūrendavo šventąją 
ugnį, žyniai aukojo aukas. Vėliau 
tapome krikščionimis ir šventieji 
ąžuolai liko užmiršti.

Kaip bebūtų keista, medžių gar-
bintojų kasta atgimė sovietmečiu. 
Tik jau su gamtosaugininkų titulu, 
su savais įstatymais. Kartais jie ir 
pasitarnaudavo gamtosaugai, bet 
dažnai nesutardavo su sveiku pro-
tu. 

Pavyzdžiui, šalia trobos auga 
klevas. Jaunystėje buvęs sodybos 
puošmena, beaugdamas taip išsi-
kerojo, kad tapo sodybos šeiminin-
kų priešu. Virš trobos pakibusios 
šakos pūdė stogą, toli siekiančios 
šaknys džiovino gėles, alino daržą 
ir sodą. Bet kirsti jo negalima. Sau-
go įstatymas.

Nugarmėjo į praeitį sovietinė 
era, bet medžių garbintojų kasta 
nedingo. Tai rodo istorija apie pa-
minklą Jonui Biliūnui – Laimės 

žiburį. Daug metų jis švietė anykš-
tėnams ir gausiai apsilankantiems 
svečiams. Dabar jis niūkso tarsi 
koks pamestinukas, medžių užgož-
tas. Valdžios vyrai buvo prasitarę, 
kad reikėtų šią uždangą pašalinti, 
bet nutilo, medžių garbintojams 
pagrasius pirštu. 

Keista. Dabar Lietuva tiek prisi-
sodinusi, tiek prisiauginusi miškų, 
kiek neturėjo per visą istoriją. Šios 
uždangos pašalinimas nebūtų jun-
tamas mūsų girioms. Tikėkimės, 

kad rajono valdžia dar apsigalvos 
ir išvaduos Laimės žiburį iš medžių 
nelaisvės.

Dievas suteikė nuostabią dova-
ną – Storių kalvas. Žmonės, užko-
pę ant jų, gėrėdavosi į tolį nuban-
guojančiais laukais, skaičiuodavo 
tolumoje dunksančias bažnyčias. 
Dažnai čia užkopdavo ir turistai. 
Vėliau kažkokiems medžių mylėto-
jams šovė mintis apželdinti kalvas 
mišku. Suvešėjus miškui, kalvos 
prarado turistinę vertę. Ko gi dabar 
čia kops turistas? Nebent paspardyti 
šungrybių. 

O, kad čia dabar nebūtų miško ir 
kad ant kalvos pasistatytume apž-
valgos bokštą... Užkopus į bokštą, 
atsivertų kosminė panorama. Turė-
tume dar vieną turistų traukos cen-
trą.

Štai prie kelio Kaunas – Zarasai 
tyvuliuoja simpatiškas Smulkio 
ežerėlis. Gaila, kad jo grožį užden-
gia čia vešantis šabakštynas. 

Prisiminkime savo tėvus ir sene-
lius. Jie medžius sodino, augino, bet 
medžių vergais netapdavo.

Bronius KaRvelis

Paroda veikia nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 4 d.

Skulptūrinė kompozicija "Edeno sodas" - Juodmedžiai, 2020
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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.)

Ką manote apie politinį ,,turizmą“?
Kai kurie Anykščių rajono politikai pasižymi nepastovumu ir partijas keičia kaip kojines.
Prieš aštuonerius metus Kęstutis Tubis į Seimą bandė patekti kaip Lietuvos Respublikos liberalų 

sąjūdžio kandidatas. Šių metų pavasarį skelbęs, kad į Seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje eis su 
tuomet dar tik kuriama ,,Laisvės ir teisingumo“ partija, Kęstutis Tubis persigalvojo ir partneriais 
pasirinko socialdarbiečius, liaudyje vadinamais ,,ūsuotais bebrais“.

Sergejus Jovaiša savo politinę karjerą pradėjo su Naująja Sąjunga, po to bandė nuo partijų atsi-
riboti, kol galų gale tapo uoliu konservatoriumi.

Ką manote apie politikus, kurie neapsistoja ties viena partija ir savo politinius įsitikinimus kečia 
pagal aplinkybes?

Pensininkas: „Politinis turiz-
mas - tai labai geras dalykas. Žinai 
žmogus, kuo pasitikėti, o kuo ne. 
Taip tai nežinotum, kas per vienas 
tas ar anas politikas. Dabar būna 
aišku. Visokiais perbėgėliais iš 
vienos partijos į kitą neverta pasi-
tikėti. Būt mano valia, tai iš viso 
neleisčiau dalyvauti rinkimuose 
tokių, kurie partijas keičia kaip 
kojines.“

Apgavystės: „Tos partijos- tai 
tik apgavystės. Visų bendras noras 
patekti prie valdžios lovio ir kuo 
storesnę riekę atsiriekti iš valsty-
bės pyrago. Vieni aiškina, kad jie 
dešinieji, kiti teigia, kad kairieji. O 

kai kalba pasisuka apie valdžią, tai 
visi susivienija, sudaro koalicijas. 
O partijų Lietuvoj daugybė užtai, 
kad valstybė skiria milžiniškas 
pinigines dotacijas. Jeigu reiktų 
išsilaikyti tik iš nario mokesčio, 
partijų būt mažiau.“

Pritariu!: „Partija ne žmona! Ir 
ne religija. Natūralu, kad žmogus 
bando ieškoti geriausių sprendimų. 
Kitaip sustotų progresas. Net pi-
lietybę ne vieną turi. O pavyzdžių 
rajone daug:

1. Irena Andrukaitienė. Komu-
nistė, konservatorė, Vagnorininkė, 
Darbietė... Ar kitokia dar?

2. Sigutis Obelevičius. Komu-

nistas, konservatorius.
3. Toliau tęskite jūs patys.Siūlau 

pereiti per tarybos narius. Daug at-
radimų bus.

P.S. O argi K.Tubis buvo Libera-
lų partijos narys? Ar tik ėjo su jais į 
rinkimus? Jei K.Tubį šiemet kalbino 
bent kelios partijos, tai rodo jo, kaip 
kandidato, tvirtumą. Juk I.Šimonytė 
taip pat nepartinė, o bus TS-LKD 
sąrašo lyderė, net G.Lansbergis ir 
tas bus tik antruoju. Valstiečiai irgi 
nepartinį Skvernelį.daro sąrašo lyde-
riu. Nepartinį D.Vaiginą valstiečiai 
( Baura su Šmigelskų šeimynėlės 
aktyviu trimitavimu) prastūminėjo į 
merus. Taip kad nieko naujo ir neį-
manomo šiandien nėra.“

Jadze iš Svedasu: „Je man tai 
labaj gražu, kad žmonės nestovi 
vietaj. Prie rusa viena gerai žna-
ma asaba buvo kamunystas, je prie 
laisvos Lietuvos pasdarė patrijotu 
ir konservatarium. Kitas buva libe-
rolas, je dabar socialdarbietis, vie-
nas mesčionis nieka apie žemi ne-
nutuoka, a pasdare valstiečiu. Gal 
partijoj but labai naudinga, kad net 
su lopeta neišmuši žmagaus, laksta 
iš vienas partijas kiton kaip uode-
gon prisvilis. Aš užu takias nebal-
suoč.“

Taigi: „Kadangi dabar partijos 
yra ne bendras politines pažiū-
ras ir idėjas turinčių žmonių or-
ganizacijos, bet politinio verslo 
organizacijos, jungiančios žmo-
nes, kurių ideologija ir siekis yra 
gauti geresnį lovį ir ėdalą, todėl 
natūralu, kad asmenys ieško, ku-
rioje partinėje gaujoje būti yra 
naudingiau: kurioje partijoje gaus 

geresnę vietą kandidatavimui į 
deputatus, kurioje gaus geresnį 
finansavimą per rinkimus, kurioje 
partijoje pažadės gerą postą pa-
čioje partijoje ar parlamente bei 
savivaldybės taryboje, per kurią 
partiją gaus geresnį darbą valsty-
bės valdymo institucijoje ar vals-
tybinėje įmonėje.“

Paskaičiuokim, broliai kur-
miai: „Tubis ne tiek daug politinių 
pajėgų ir apkeliavo: Gorkio mo-
kykla, milicija, policija, liberalai, 
tremtiniai, valstiečiai , trys muškie-
tininkai ir bebrai. Mano nuomone, 
tai taisyklingas sukimasis ratu apie 
papuvusią ašį, kurią padorūs žmo-
nes vadina garbe arba orumu."

Algirdas P.: „Tarp jų yra vienas 
skirtumas. Jovaišai partijos siūlė 
eiti drauge. Tubis prašėsi pats.“

lyje vyko koncertas, kurio metu 
kiekvienas dalyvis galėjo atskleisti 
savo talentus. 

Muzikos akordais pradžiugino  
kunigiškietė muzikos pedagogė 
Sigutė Kovienė ir svėdasiškis Min-
daugas Antanėlis, Utenos Dauniš-
kio gimnazijos auklėtinis Martinas 
Clarke. Pradžiugino dainomis trijulė 
„deimančiukų“ iš Kurklių: Bronis-
lovas Steponėnas, Vladas Lavinskas 
ir Rugilė Steponėnaitė.

Bronislovas pristatė savo gamybos 
instrumentą – cimbolus, kurį retas 
jau ir bėra matęs. Kurklietis papa-
sakojo, kad šio instrumento gamy-
bai būtinai reikalinga sausos eglės 
kelmo ir juodojo ąžuolo mediena ir 
pademonstravo, kaip cimbolai skam-
ba. Bronislovas nuotaikingų melo-
dijų atliko ir kartu su dukra Rugile. 
Elektriniais vargonais savo sukurtas 
melodijas grojo muzikos mokytojas 
iš Duokiškio (Rokiškio rajonas) Va-
silij Kaliužnyj, Svėdasų Juozo Tumo 
–Vaižganto gimnazijos ir Utenos 
muzikos mokyklos moksleivis Nojus 
Jakubonis, svėdasiškis Algimantas 
Baronas, Bronius Juozelskis iš Juo-
donių kaimo (Rokiškio rajonas). 

Skambėjo poezijos posmai, per-
skaityti Onos Jėckienės, Almos 
Švelnienės, Ramunės Lapienytės, 
Zitos Berkevičienės, Aldonos Šir-

Vytautas BAGDOnAs

Liepos 18-ąją Kunigiškių I kaime veikiančio Svėdasų krašto 
(Vaižganto) muziejaus kiemelis prisipildė muzikos garsų, dainų, 
literatų skaitomų posmų, akys raibo nuo parodose eksponuojamų 
įvairiaspalvių rankdarbių. 

Tą šeštadienį čia vyko tradicinis, jau dvyliktasis talentų sambū-
ris „Ieškokime „deimančiukų“ savyje ir šalia savęs“.

Vėl suskambo mokyklos 
varpelis...

Prie muziejaus suskambo moky-
klos varpelis. Jo garsais beveik ketu-
riasdešimt metų mokytoja dirbusi ku-
nigiškietė Genovaitė Kovienė visiems 
priminė, kad tradicinė šventė vyksta 
ne kur kitur, o  buvusioje Kunigiškių 
pradžios mokykloje, kurioje ir veikia  
muziejus. 

O Deimančiukų sambūrio vedėja, 
Anykščių kultūros centro Vaitkūnų 
skyriaus padalinio vadovė Aldona 
Bagdonienė  dar priminė, kad šioje 
mokykloje  vaikystėje mokėsi bū-
simasis lietuvių literatūros klasikas, 
visuomenės veikėjas, kunigas Juozas 
Tumas-Vaižgantas, kurio vardu vėliau 
mokykla ir buvo pavadinta.

Garsusis Vaižgantas ne veltui buvo 
vadinamas deimančiukų ieškotoju. Jis 
be pavydo, veidmainiavimo, atvirai 

reiškė savo emocijas ir džiaugdavosi 
kiekvienu nauju kūrėju, naujai išleista 
knyga, nutapytu paveikslu, pastatytu 
spektakliu, sveikindavo naujuosius 
talentus, entuziastingai  pareikšda-
mas: „Žiūrėk, deimančiukas“! 

Pasak sambūrio organizatorės Al-
donos Bagdonienės, sekant kraštiečio 
Vaižganto pėdomis, buvo nuspręsta 
suburti Svėdasų krašto „deimančiu-
kus“. Į pirmąjį sambūrį susirinko vos 
keliolika dalyvių. Kasmet jų vis dau-
gėjo, išsiplėtė  ir sambūrio ribos. Da-
bar „deimančiukų“ jau yra daugiau  
kaip šimtas, atvyksta jų iš Anykščių, 
Utenos, Kupiškio, Rokiškio, Vilniaus, 
Kauno ir kitų vietų.

Nuo senolių iki dabarties

Ir muziejuje, ir erdviame kiemely-
je buvo kur akis paganyti, nes veikė 
daugybė parodų. Vaižganto krašto 

bendruomenė, minėdama tautodailės  
metus, organizavo parodą „Iš senolių 
kraičių skrynios“.

Rūta Stanevičienė, Pranas Maiše-
lis ir kiti šios parodos organizatoriai 
pasirūpino, kad  Kunigiškių, Malai-
šių, Vaitkūnų, Gudonių bei kitų vietų 
gyventojai pravertų  spintas, kraičių 
skrynias, paskolintų parodai  savo 
tėvų ir senelių austas staltieses, lova-
tieses bei kitokias grožybes.  

Savo rankdarbius parodė dabarti-
niai „deimančiukai“: kunigiškietės 
Genovaitė Kovienė, Alma Kuolienė, 
Dovilė Buzėnaitė,  svėdasiškiai Ire-
na Guobienė, Algimantas Baronas, 
Kupiškyje gyvenanti buvusi svėda-
siškė Ona Jėckienė, Dalia Dagienė 
iš Gudonių, Miranda Navickienė 
iš Duokiškio. Visų jų darbai žavėjo 
unikalumu, gražumu, originalumu, 
o Monikos Budreikienės  iš Kalvių  
įspūdingo dydžio popierinės gėlės 
tiesiog stebino.

Šalia tų gėlių  tądien net  vyko 
daugybė fotosesijų. Daug kas fo-
tografavosi ir prie nepakartojamų  
kompozicijų iš augalų, kurias sukūrė 
butėniškė Domicelė Augutienė, jomis 
papuošusi vieną muziejaus pastato 
sieną. Kiemelyje buvo eksponuojama 
ir muziejininko, žurnalisto Vytauto 
Bagdono  fotografijų paroda „Sustok, 
akimirka žavinga!“

Seniūnas tapo...Vaižgantiečiu

Šiame krašte gyvenantys žmonės 
išdidžiai save vadina Vaižgantie-
čiais. Neseniai pradėjęs dirbti Svė-
dasų seniūnijos seniūnas Saulius 
Rasalas jau  pradeda leisti  Vaižgan-
to žemėje savo šaknis.  Tačiau  tikru 
Vaižgantiečiu jis dar negali vadintis, 
nes neturi atitinkamo dokumento. 
Todėl dvyliktojo deimančiukų sam-
būrio metu seniūnui iškilmingai 
buvo įteiktas simbolinis Vaižgantie-
čio liudijimas. 

Skambėjo ir muzika, ir 
poezijos posmai

Porą valandų muziejaus kieme-

vinskienės, Dalios Dagienės. 
O svėdasiškė mokytoja, Vaižgan-

to mažosios premijos „Už nuopel-
nus Svėdasų kraštui“ laureatė Irena 
Guobienė paporino nuotaikingą is-
toriją iš aukštaičių gyvenimo...

Dėkavonės, knygos ir 
kraštiečio aktoriaus įrašai

Prmą kartą dalyvavusiems „dei-
mančiukams“ buvo įteiktos specia-
lios Dėkavonės ir knygos vaižgan-
tiška tematika. Beje, buvo išplėstas 
ratas asmenų, kuriems suteikti „dei-
mančiukų“ vardai. Buvo pagerbtas 
Vaižganto krašto bendruomenės 
pirmininkas Pranas Maišelis ir 
Rūta Stanevičienė, Danutė Kutkie-
nė, Daiva Budreikienė, o jau nebe 
pirmą kartą dalyvaujantiems Dei-
mančiukų sambūriuose talentams  
buvo įteikti kompaktiniai diskai 
su žymaus kraštiečio, aktoriaus, 
respublikos nusipelniusio artisto, 
Anykščių rajono Garbės piliečio, 
Vaižganto mažosios premijos lau-
reato Ferdinando Jakšio  skaitomu  
Kosto Ostrausko monospektakliu 
„Vaižgantas“. 

Po oficialiosios dalies susiburta  
čia pat, po klevais, prie suneštinių 
vaišių stalo  arbatos puodeliui, ben-
drystės popietei. 

Deimančiukais sušvitę talentai 
susitiko Kunigiškiuose

Apie retą, nedaugeliui žinomą instrumentą– cimbolus – pasako-
ja kurklietis Bronislovas  Steponėnas.

Svėdasų seniūnijos seniūnui Sauliui Rasalui (kairėje) įteikia-
mas simbolinis Vaižgantiečio liudijimas. Šalia - Vaižganto krašto 
bendruomenės pirmininkas Pranas Maišelis, Anykščių kultūros 
centro Vaitkūnų skyriaus padalinio vadovė Aldona Bagdonienė 
ir Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus muziejininkas Vytautas 
Bagdonas.
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Eur 0194740 Laiminga vieta prizas 52 Eur 0194753 Laiminga vieta prizas 52 Eur 0194766 Laiminga vieta prizas 52 
Eur 0194776 Laiminga vieta prizas 52 Eur 0196049 Laiminga vieta prizas 52 Eur 0196063 Laiminga vieta prizas 52 
Eur 0196073 Laiminga vieta prizas 52 Eur 0196086 Laiminga vieta prizas 52 Eur 0196096 Laiminga vieta prizas 52 
Eur 0196105 Laiminga vieta prizas 52 Eur 0196119 Laiminga vieta prizas 52 Eur 0196129 Laiminga vieta prizas 52 
Eur 0196140 Laiminga vieta prizas 52 Eur 0196148 Laiminga vieta prizas 52 Eur 0196154 Laiminga vieta prizas 
52 Eur 0196163 Laiminga vieta prizas 52 Eur 0196170 Laiminga vieta prizas 52 Eur 0196176 Laiminga vieta prizas 52 
Eur 0196184 Laiminga vieta prizas 52 Eur 0196191 Laiminga vieta prizas 52 Eur 0196199 Laiminga vieta prizas 52 
Eur 0196206 Laiminga vieta prizas 52 Eur 0196214 Laiminga vieta prizas 52 Eur 0196223 Laiminga vieta prizas 52 
Eur 0200692 Laiminga vieta prizas 52 Eur 0200711 Laiminga vieta prizas 52 Eur 0200728 Laiminga vieta prizas 52 Eur 
0200750 Laiminga vieta prizas 52 Eur 0200790 Laiminga vieta prizas 52 Eur 0200804 Laiminga vieta prizas 52 Eur 
0200821 Laiminga vieta prizas 52 Eur 023*957 Lauko kepsninė Mustang 031*760 Lauko kepsninė Mustang 002*054 
Ledų gaminimo aparatas DELIMANO 031*157 Ledų gaminimo aparatas DELIMANO 009*069 Ledų gaminimo aparatas 
DELIMANO 027*978 Ledų gaminimo aparatas DELIMANO 011*607 Pakvietimas į TV studiją 037*039 Pakvietimas į TV 
studiją 031*296 Pakvietimas į TV studiją 000*899 Planšetė Lenovo TAB M-7 0158362 Pretendentas į VW TOUAREG 
0026380 Pretendentas į VW TOUAREG 036*356 Siurblys-robotas SEVERIN 019*719 Telefonas Samsung Galaxy A20e 
032*226 Tinklinio rinkinys DUNLOP 020*100 Tinklinio rinkinys DUNLOP 023*969 Tinklinio rinkinys DUNLOP 010*140 
Tinklinio rinkinys DUNLOP 016*799 Trintuvas BOSCH MMBM401W 019*751 Trintuvas BOSCH MMBM401W 023*383 
Trintuvas BOSCH MMBM401W.

AVINAS. Savaitės pradžioje 
smalsumas gali jus nuvesti labai 
toli, gal net pernelyg toli. Jei negali-
te susilaikyti nuo abejotinų poelgių, 
bent jau būkite ypač atsargus. An-
troje savaitės pusėje stebinsite ap-
linkinius savo nepaprastomis idėjo-
mis. Vargu ar jos bus įgyvendintos, 
bet jūsų populiarumas išaugs.

JAUTIS. Savaitės pradžioje su-
gebėjimas gražbyliauti padės jums 
savo pusėn pritraukti naujų šalinin-
kų. Nedvejokite, veikite ryžtingai ir 
intuityviai - tai padės kopti karjeros 
laiptais. Antroje savaitės pusėje 
jums netikėtai atsivers tokios gali-
mybės, kokių nė nedrįsote tikėtis.

DVYNIAI. Savaitės pradžioje 
sunkiai rasite bendrą kalbą su drau-
gais ar kolegomis, užtat finansiniai 

reikalai klostysis puikiai. Savaitės 
viduryje imkitės darbų, reikalau-
jančių fizinės jėgos ir ištvermės. 
Savaitgalį vis dar jausitės toks pat 
stiprus ir nepriklausomas, bet jau 
būsite dėmesingesnis artimiesiems.

VĖŽYS. Pirmomis savaitės die-
nomis venkite impulsyvių ir nepa-
matuotų sprendimų. Rizika nepa-
siteisins. Savaitės viduryje niekuo 
nepasikliaukite, ypač verslo ar 
kitais dalykiniais klausimais, vers-
kitės savo jėgomis. Tik savaitgalį 
verta praleisti su senais draugais.

LIŪTAS. Ar nejaučiate, kad 
jums užėjo niekuo nepagrįsto už-
sispyrimo laikotarpis? Jei galite, 
atidėkite visus svarbius reikalus. 
Ši savaitė jums nepalanki imtis ko 
nors rimto. Kuo labiau veršitės į 
priekį, tuo toliau būsite nublokštas 
atgal.

MERGELĖ. Į bėdą pakliuvu-
siam draugui verčiau padėkite pro-
tingu patarimu, nes jūsų paskolinti 
pinigai jam tikrai nepadės. Jei rasite 
bendrą kalbą su kolegomis, visi kar-
tu savaitės viduryje nuveiksite tikrai 
didelį darbą. Savaitgalį nedrybsoki-
te namie, ilsėkitės aktyviai.

SVARSTYKLĖS. Kiekvieno 
darbo imatės su tokiu nežabotu en-
tuziazmu, kad kitus tai net baugi-
na. Netrukus rasis prieštaraujančių 
jums kolegų. Ne kiekvienam pa-
tinka šitokia jūsų energija. Verčiau 
daugiau dėmesio skirkite šeimai ar 
mylimam žmogui, antraip santykiai 
gali netikėtai pašlyti. Ketvirtadienį 
gali tekti apsispręsti dėl rimtos fi-
nansinės investicijos.

SKORPIONAS. Savaitės pra-
džioje būsite kaip niekad nereiklus 
sau ir kitiems. Galėtumėte puikiai 
praleisti laiką su draugais. Savai-

tės viduryje būkite atsargus - į jūsų 
gyvenimą bandys brautis seni ir 
negeidautini pažįstami, su kuriais 
jau manėte visiškai nutraukęs bet 
kokius santykius. Pasistenkite likti 
ramus savaitgalį, kai šeimos nariai 
demonstruos savo tariamą nepri-
klausomybę.

ŠAULYS. Viskas, ką darote, turi 
prasmę ir yra toliaregiškai supla-
nuota. Nepanikuokite dėl netikėtų 
pokyčių savaitės viduryje. Viskas 
tik į gera. Turite gerus šansus viską 
padaryti geriau ir greičiau už kitus. 
Nepaleiskite iniciatyvos iš savo 
rankų, kai savaitgalį reikės spręsti 
finansinius klausimus.

OŽIARAGIS. Netikėkite nie-
kuo, ką stebinančio išgirsite pirma-
dienį ar antradienį. Veikiausiai jus 
bando vedžioti už nosies. Antroje 
savaitės pusėje būsite linkęs išlai-

dauti. Niekam neskolinkite pinigų, 
juo labiau - geram draugui. Ketvir-
tadienį - didelė tikimybė įsimylėti.

VANDENIS. Pirmomis savaitės 
dienomis nepersistenkite bandyda-
mas padėti kitiems, ypač jei to jūsų 
niekas neprašė. Savaitės viduryje 
laikykitės toliau nuo svetimų pa-
slapčių - dėl jų tik bėdos turėsite. 
Galimos problemos šeimoje, tad 
skirkite artimiesiems daugiau dė-
mesio.

ŽUVYS. Pirmadienį pagaliau 
turėtų nusiristi nuo širdies jau kuris 
laikas jus slėgęs akmuo. Savaitės 
viduryje galimi nesusipratimai su 
partneriu, tad pasistenkite kalbėti 
ir elgtis ypač aiškiai ir nedvipras-
miškai. Jei turite draugą, šią savaitę 
švenčiantį savo gimtadienį, nepa-
mirškite jo pasveikinti, antraip ti-
krai įsižeis.

2020 m. liepos 30 d. 10 val. šaukiamas Anykščių rajono 
savivaldybės tarybos 17-asis posėdis.

TARYBOS POSĖDIS VYKS NUOTOLINIU BŪDU 
REALIUOJU LAIKU ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIE-
MONĖMIS.

Komitetų posėdžiai vyks 2020 m. liepos 27 d. (pirma-
dienį) nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių 
priemonėmis.

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų 
komiteto – 9.00 val.,
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo 
komiteto – 11.00 val., 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų 
komiteto – 13.00 val.,
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos 
komiteto – 15.00 val.

Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti Anykš-
čių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt 
nuo 2020 m. liepos 23 d.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami „anykštos“ redakcijoje - vil-
niaus g.29, Anykščiai.Telefonas pasiteiravimui 
(8-686) 33036, el.paštas reklama@anyksta.lt

„Anykštos redakcija“ 
priima skelbimus į kitų 
rajonų laikraščius:

Ukmergės - „Gimtoji žemė“ 
ir „Ukmergės žinios“,

Utenos - „Utenis“ ir „Ute-
nos apskrities žinios“,

Rokiškio - „Gimtasis Ro-
kiškis“,

Molėtų - „Vilnis“,

Kupiškio - „Kupiškėnų 
mintys“

Ignalinos - „Mūsų Ignali-
na“

Skelbimus galima užsa-
kyti tų redakcijų laikraščių 
įkainiais el.paštu reklama@
anyksta.lt

Telefonai pasiteiravimui: 
(8-381) 59458 arba mob.tel. 
(8-686) 33036. 

Taip pat „Anykštos“ re-
dakcijoje Vilniaus g. 29, 
Anykščiai 
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perka

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46, 
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
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Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 2200 egz.     Užs. Nr. 474

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

įvairūs

parduoda

siūlo darbą

Vyr. redaktorė

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 

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.

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 mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

PIEVŲ ŠIENAVIMAS 

IR

 ŽOLĖS SMULKINIMAS.

(Skiemonių sen., Anykščių raj.)

Tel. (8-630) 10200.

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, angų didini-

mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 

Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodo-
jo, spalvotojo metalo laužą, akumu-
liatorius. 

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.

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

Tel. (8-604) 12810.

Skubiai ir greitai - sodybą ar 
namą. Moka grynaisiais. Įdomus 
kiekvienas pasiūlymas. 

Tel. (8-608) 44340.

Perka namus, butus, sodybas, 
miškus. Sėkmingai padeda par-
duoti, nemokamai konsultuoja, 
apmoka notaro išlaidas. Siūlyti 
įvarius variantus. 

Tel. (8-620) 66662.

Nekilnojamas turtas

Mūrinį 1 a. (83 kv.  m, 4 kamba-
riai, mansarda, rūsys) 1977 m. sta-
tybos gyvenamąjį namą Keblonių 
k., 2 km. iki Anykščių m. Įrengtas, 
vietinis centrinis šildymas kietu 
kuru, komunalinis vandentiekis, 
kanalizacija. Sklypo plotas -13 a, 
jame statiniai: garažas, tvartas, 
daržinė, viralinė (pirtelė), malkinė, 
asfaltuotas privažiavimas. Kaina 
sutartinė. 

Tel. (8-610) 04295.

Kuras

Lapuočių malkas, turi sauses-
nių. Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Kokybiškai klojame trinkeles, 
atliekame kitus kiemo darbus. 

Tel. (8-645) 93365.

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 22 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. 

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

Tel. (8-687) 39709

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.   

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

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

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

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

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.

Kita

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

Tel. (8-611) 47343.

dovanoja

Ožkytę. 
Tel. (8-607) 12296

atnaujiname minkštus baldus. 
keičiame gobeleną, odą. Gami-
name čiužinius. 

Pasiimame ir parvežame.
Tel.:  (8-610) 10341;
El.paštas: 
atnaujinkbaldus@gmail.com

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir 
telefono numeris, antradie-
nio „Anykštoje“ kainuos tik 5 

eurus, šeštadienio 
– 6 eurus.

 
Skelbimai priimami 

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

Tel. (8-686) 33036.
El. p.: reklama@anyksta.lt



2020 m. liepos 21 d.KULTūRŲ SANKRYŽA

oras

+21

anekdotas

mėnulis

šiandien

liepos 23 d.

liepos 24 d.

liepos 22 d.

vardadieniai

+16

Laurynas, Lionginas, 
Rimvydas, Rimvydė, 
Danielius.

Magdalena, Dalius, Mantilė.

Apolinaras, Romula, Tarvilas,
Gilmina, Brigita, Roma, 
Saidas, Saida.

Kristina, Kristoforas, 
Kunigunda, Dargvilas, 
Dargvilė, Kristupas.

liepos 21 d. - 24 d. - jaunatis.

Inkūnuose šv.Mišias aukojo vyskupas
Liepos 19 dieną Inkūnuose vyko Šv. Vincento Pauliečio atlaidai, kurie į mažą, beveik nebegyve-

namą kaimelį sutraukė daugybę maldininkų ir svečių – atvyko Inkūnų krašto gyventojai, atskubėjo 
Anykščių miesto ir rajono tikintieji. 

Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Mišiose taip pat dalyvavo In-
kūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapijos klebonas, kunigas Mindaugas Šakinis, buvo atvy-
kę keletas atstovų iš „Marijos radijo“. 

„Jūs taip gausiai susirinkote čia, 
miškų apsuptyje, į Inkūnų bažny-
čią. Atvykote, nes ši įstabi vieta 
jums, be abejo, yra kažkuo svarbi 
ir reikšminga. Kas atėjote papra-
šyti sveikatos, kas – sutarimo. Su-
sirinkote pabūti maldoje, siekdami 
dvasios atgaivos. Ko gero, dauge-
lis aplankėte ar po mišių aplanky-
site kapus... Inkūnuose yra beliku-
si vos viena gyvenama sodyba, bet 
Jūs visi nešate šviesą, Jūs ir turite 
ją nešti“, – kalbėjo vyskupas prieš 
procesiją. 

Maža, medinė, II-jo pasaulinio 
karo metu pastatyta bažnyčia pil-
nutėlė, dalis maldininkų būriavosi 
šventoriuje. 

Inkūnų bažnyčios statybos ini-
ciatorė buvo šio kaimo gyventoja, 
labai pamaldi katalikė Anelė Stu-
kaitė-Šukienė, mat arkliu pasiekti 

lina DAPkienĖ

artimiausias bažnyčias Andrioniš-
kyje, Svėdasuose ar Debeikiuose, 
nutolusias nuo Inkūnų per 15 km, 
nebuvo patogu. Inkūnų parapija 
pradėta kurti 1939 metais. Jau tuo 
metu laikinoje koplyčioje, įreng-
toje Stukų-Šukių sodyboje, buvo 
laikomos Šv. Mišios. Bažnyčia 
Inkūnuose buvo pastatyta II-jo 
pasaulinio karo metu, per dvi va-
saras, vadovaujant kunigui Jonui 
Jogintui. 1942 m. spalio 18 dieną, 
baiminantis sovietinių okupan-
tų sugrįžimo, dar nebaigtą statyti 
bažnyčią pašventino Panevėžio 
vyskupas Kazimieras Paltarokas, 
suteikęs jai Švč. Aušros Vartų 
Dievo Motinos titulą. 1943 metais 
buvo pastatyta klebonija, iškilo ir 
ūkiniai pastatai. 

Pokariu krašte vyko įnirtinga 
kova tarp okupantų valdžios ir vie-

tinių gyventojų, apylinkėje veikė 
gausūs partizanų būriai. 

Per atlaidus vykęs „Kermošius“ 
pritraukė keletą menininkų ir būrį 
smalsių, lengvai bendraujančių pi-
liečių. „Amatų kalnelio“ sodybos 
šeimininkė  ir įkūrėja  Renata Um-
brasienė, Inkūnuose turinti trobelę 
su dirbtuvėlėmis, rodė ir maloniai 
pasakojo apie lietuviškos kerami-
kos gaminius – Lietuvos tautinį pa-
veldą. Vieni jos autoriniai darbai, 
pasirodo, yra raugo keramika, kiti 
– raku keramika. „Neseniai pradė-
jau „Dausų Angelus“ – šviestuvus 
– gaminti. Į šį užsidarantį indą ga-
lima agurkus raugti, čia – sviestui 
laikyti, į dekoratyvinę lėkštę gali-
ma kokių obuolių pridėti, o galima 
net ir ant sienos pakabinti“, – apie 
savo kūrybą pasakojo panevėžietė 
keramikė, rodydama ir kviesdama 
apsilankyti šalia esančioje sody-
boje.

Netoliese – kraštotyrininkas, 
muziejininkas, literatas Raimon-
das Guobis taip pat ne tuščiomis 
rankomis. „Gal šitos neturit?“, 
– maloniai teiravosi susidomėju-
siųjų, versdamas kraštotyros ar 
informacinį leidinį. Tas puslapis, 
kuriame  nupiešta Inkūnų bažny-
čia, itin domina besibūriujančius 
aplink pasakotoją.  

Žinoma, kaipgi be „kermoši-
nių“ saldainių! Saulėkaitoje par-
davėja juos skubėjo skepetaite 
pridengti, nes vaikai jau išsirinkę 
ir laimingi, tų gražiųjų ir saldžiųjų 

saldainių gavę. 
Prekymečio metu taip pat buvo 

galima nusipirkti pintų krepšių – 
juk Šimonių girioje tiek uogų ir 
grybų! 

Labai karštą ir saulėtą dieną po 
mišių, pasidairę po „kermošių“, 
visi ėjo atsigaivinti ar pasisemti 
netoli bažnyčios tekančio šalti-
nėlio vandens. Kiti dar pasiliko: 
pakeliaus miškingomis ir vaizdin-
gomis Anykščių rajono vietomis, 
patrauks Šimonių girios takeliais 
prie Šventosios upės, pasidairys 
nuo ,,beždžionių“ tilto.

Vykstant namo pro tuščias sody-
bas, darėsi akivaizdu, kad Inkūnų 
žeme retai kada tiek žmonių be-
vaikšto...  

Iškilminga bažnytinė procesija aplink Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčią. 

Šv. Mišias aukojo Panevė-
žio vyskupas emeritas Jonas 
Kauneckas. 

„Amatų kalnelio“ sodybos šeimininkė Renata Umbrasienė turi 
sodybą ir dirbtuvėlę Inkūnuose.

Raimondas Guobis (pirmas iš dešinės) turėjo ką pasiūlyti į Inkū-
nus atvykusiems. Jis yra parašęs monografiją „Inkūnai“.

Inkūnų bažnytėlė buvo pilna maldininkų.

- Kas dabar madoje?
- Veganai.
- Na ne, dar labiau madoje...
- Juoktis iš veganų.
- Na ne, reikia kažko tokio, kad 

merginai įspūdį padaryčiau...
- Įvažiuok į stotelę.

***
Susitinka du draugai. Vienas 

klausia:
– Tu, sako, vedei?
– Taip.
– Na ir kaip?
– Gerti negalima, rūkyti negali-

ma…
– Gailiesi?
– Gailėtis taip pat negalima.

***
- Pilote Petrai! Pilote Petrai! Čia 

valdymo bokštas. Mes negirdime 
jūsų! Jei girdite, pamojuokite spar-
nais.

- Valdymo bokšte, čia pilotas 
Petras. Jus girdžiu gerai, aš nusi-
leidau prieš dvi valandas. Jei girdi-
te mane, pamojuokite bokštu.

***
Gydytojas:
- Ar paisėte mano patarimo ir 

miegojote prie atviro lango?
Pacientas:
- Taip.
- Ir astmos neliko nė kvapo?
- Astma liko, tačiau dingo lai-

krodis, televizorius, telefonas ir 
kompiuteris.

***
Mažasis Arnas grasina mamai:
- Jei tu nenupirksi man ledų, aš 

prie svetimų žmonių tave vadinsiu 
močiute!

***
- Ar galima jūsų kavinėje greitai 

pavalgyti?
- Galima. Pas mus yra dveji die-

nos pietūs. Vieni kainuoja 5 eurus, 
kiti - 10.

- O koks tarp jų skirtumas?
- Penki eurai.


