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http://www.anyksta.lt

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

Koronavirusas Anykščių miesto gimtadienio nesugriovė
Liepos 24 - 26 dienomis Anykščiai paminėjo 580-ąjį miesto 

gimtadienį. Šventė surengta, augant užsikrėtusiųjų koronaviru-
su skaičiui. Savivaldybė dėjo pastangas, kad vienu metu į vieną 
erdvę nesusirinktų per daug žmonių, pavyzdžiui, įrengė net tris 
muzikantų pasirodymams skirtas scenas, šalia šventės programos 
buvo paskelbtas perspėjimas laikytis saugumo rekomendacijų. 

Panašu, kad koronaviruso pandemija šventės dalyvių visai ne-
išgąsdino - žmonių buvo net tiršta.

Šeštadienio vakarą Anykščių padangę nuspalvino fejerverkai.

,,Čia pradėjau gyvenimą, čia ir 
baigsiu“

Penktadienio pavakarę Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius 
Vyskupo skvere paskelbė Anykščių 
miesto šventės atidarymą ir pasvei-
kino naująjį Anykščių rajono gar-

bės pilietį Sergejų Jovaišą.
,,Man didelė garbė pasveikinti 

Sergejų. Nėra kito anykštėno, ku-
ris būtų tiek garsinęs mūsų kraštą, 
kiek S.Jovaiša“, - kalbėjo meras. 
Jis pridūrė, jog S.Jovaiša yra ir 
Anykščių renginių 
mecenatas.

Vienu gražiausių floristinių kilimų išrinktas telšiškių darbas.
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SPA centro įkūrėjas savivaldybei 
dovanoja tris žemės sklypus Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt
Anykščių rajono savivaldybė iš UAB ,,Translinija“ direktoriaus 

Valdo Trinkūno sulaukė dovanos - verslininkas dovanoja tris že-
mės sklypus, kuriuose nori pradėti gyvenamųjų namų kvartalo 
statybas. Dovanodamas savivaldybei žemės sklypus, V.Trinkūnas 
viliasi, kad taip greičiau Anykščių rajono savivaldybė  juose pra-
dės  reikalingos infrastruktūros plėtrą. 

Tokia filantropiška verslininko V.Trinkūno veikla gerokai nu-
stebino kai kuriuos Anykščių rajono tarybos narius.

Verslininkas Valdas Trinkūnas abejoja, ar jam priklausančius  skly-
pus Anykščių rajono savivaldybės administracija būtų pirkusi. 

Šią savaitę posėdžiausianti 
Anykščių rajono taryba informuo-
ta, kad liepos 1 dieną gautas UAB 
„Translinija“, kurios direktorius 
yra V.Trinkūnas, pasiūlymas per-
imti šalia UAB ,,Anykščių kvar-
cas“ esančius žemės sklypus, kurie 
yra Skardžio, Šepetiškių ir Sodų 
gatvių tęsiniai. 

Šie sklypai yra 0,0746 ha, 0,0803 
ha ir 0,1480 ha dydžio.

,,Siekdami gyvenamojo kvar-
talo harmoningo vystymo, siūlo-
me Anykščių rajono savivaldybei 
perduoti (padovanoti) sklypus 
tolesniam minėtų gatvių ir kitos 
inžinerinės infrastruktūros vysty-
mui“, - pasiūlyme Anykščių rajono 
savivaldybei rašo V.Trinkūnas.

3 psl.

Lankomumas. 10 iš 25 Anykščių 
rajono tarybos narių pernai nepra-
leido nė vieno posėdžio. Tai  Ge-
diminas Kutka, Kęstutis Jacunskas, 
Dangira Nefienė, Ona Repečkienė, 
Ričardas Sargūnas, Dominykas 
Tutkus, Egidijus Šilaika, Vygan-
tas Šližys, Dainius Žiogelis, Irma 
Smalskienė. Daugiausia - penkis - 
Anykščių rajono tarybos posėdžius 
pernai praleido Lukas Pakeltis. Pla-
čiau apie 2019 metų rajono tarybos 
veiklą - kitoje ,,Anykštoje“.

Apžiūra. Ketvirtadienį Anykščių 
rajono savivaldybė rengia  Švento-
sios upės dešiniojo kranto apžiūrą. 
Projekto vertinime dalyvaus savi-
valdybės vadovai, administracijos 
specialistai, projektuotojai, techninės 
priežiūros specialistai ir rangovai.

Atostogos. Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos direktorės 
pavaduotoja Veneta Veršulytė šią 
savaitę atostogauja.

Taksi. Anykščių rajono taryba 
ketvirtadienį tvirtins  taksi stotelių 
įrengimo Anykščių rajono savival-
dybės teritorijoje tvarkos aprašą. 
Šiame apraše numatyta, kad taksi 
stotelių įrengimą organizuoja bei 
vykdo Anykščių rajono savivaldy-
bės administracija.

Reforma. Anykščių L. ir 
S.Didžiulių viešojoje bibliotekoje 
planuojama panaikinti Metodikos 
skyrių. Pernai viena šiame skyriu-
je dirbusi darbuotoja su biblioteka 
nutraukė darbo sutartį, dar viena 
buvo perkelta į Istorijų dvarelį. 
Skyriuje likus dviem darbuoto-
jams, anot bibliotekos direktoriaus 
Romo Kutkos, jo veikla tapo ne-
funkcionali.

Maitinimas. Anykščių rajono 
savivaldybė liepą paskelbė Anykš-
čių rajono savivaldybės mokinių/ 
vaikų ir kitų mokyklos bendruo-
menės narių maitinimo paslaugos 
viešąjį pirkimą. Numatoma viešojo 
pirkimo vertė - 1 mln.312 tūkst.631 
Eur. Su viešojo konkurso laimėtoju 
bus sudaroma trijų metų sutartis.

Kopijuojame. Vienos A4 for-
mato kopijos kaina - 30 centų.

Šovenių kaime 
atidaryta 
galerija

Dailininko iš 
Palaukiškių 
paroda
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Žmonėms reikia leisti kurti
Kęstutis INDRIŪNAS, 

Anykščių rajono tarybos na-
rys, architektas:

„Aš, kaip architektas, galiu pri-
sikabinti prie kiekvieno floristinio 
kilimo, bet žmonėms, manau, jie 
patinka“.

6 psl.
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Šovenių kaime atidaryta galerija
Liepos 25 dieną Budrių bendruomenės namuose atidaryta ga-

lerija „Pienė“. Pirmoji šioje galerijoje savo darbus eksponavo pe-
dagogė, dailės mokytoja ekspertė, Budrių kaime gyvenanti Stasė 
Rulevičienė. 

Kai kuriems bendruomenės na-
riams sukėlė nuostabą galerijos 
patalpoje stovintis nematytas, di-
džiulis ir prabangus stalas su kė-
dėmis. Pasirodo, tai mokslininko, 
gamtininko  prof. dr. Audroniaus 
Vilko dovana  Budrių bendruome-
nei iš buvusio Lietuvos edukolo-
gijos universiteto Senato posėdžių 
salės. Prasidėjus restruktūrizacijai, 
kai kurie baldai iš aukštosios mo-
kyklos buvo negailestingai išmes-
ti į sąvartyną, o kai kuriems rasta 
nauja vieta. 

Mokslininkas, prof. dr. A. Vilkas 
sveikinimo kalboje išreiškė apgai-
lestavimą, kad nebeliko pedagogų 
kalvės – Lietuvos edukologijos 
universiteto. „Prie šio stalo buvo 
priimta daug gerų sprendimų. Kai 
kurie sprendimai galbūt galėjo 
būti kitokie. Skauda širdį dėl to, 
kas dedasi su švietimo sistema ir 
kas susiję su mokytojų rengimo 
klausimais, bet ne veltui sakoma, 
kad kai užsidaro durys, atsidaro 
langas. Tenebūnie viskas sunaikin-
ta!“, – kalbėjo buvęs universiteto 
Senato pirmininkas, linkėdamas 
kuo geriausios kloties ir įteikda-

mas simbolinę dovaną – įrėmintus 
žodžius, kurie primins buvusį uni-
versitetą. A. Vilkas jame yra dirbęs 
katedros vedėju, fakulteto dekanu, 
ėjo profesoriaus, Senato pirminin-
ko pareigas. 

Į galerijos atidarymą atvyko 
Lengvosios atletikos asociacijos 
(toliau – LAA) prezidentas Danie-
lius Kuprys. Jis kalbėjo apie menų 
ir sporto suderinamumą. „Turi būti 
ugdoma ne tik siela, bet ir kūnas. 
Jei kūnas bus silpnas, žmogus nesi-
domės nei menais, nei kitomis sri-
timis. Mes organizuojame tarptau-
tines bėgimo varžybas, o Anykščių 
rajone, Šimonių girioje, organizuo-
jame pėsčiųjų žygius „Algimanto 
apygardos partizanų kovų takais“. 
Asociacijos prezidentas D. Kuprys 
kartu su viceprezidentu A. Mal-
dūnu bendruomenės pirmininkui 
ir galerijos sumanytojui Valentui 
Gudėnui įteikė stiklinį aukurą su 
užrašu „Budrių bendruomenei Ga-
lerijos atidarymo proga 2020 m.“ 

Kavarsko klebonas kun. dr. Ne-
rijus Vyšniauskas Budrių bendruo-
menę lygino su bičių aviliu, o bičių 
motinėlę simboliškai sutapatino 

su bičių tėvu V. Gudėnu. „Reikia 
džiaugtis, kad pavyksta įgyvendin-
ti tokias naujas idėjas, pradedant 
nuo vizijos, o tada imantis kon-
krečių veiksmų. Turėsite puikią 
galimybę dalyvauti meniniame gy-
venime. Nebelieka takoskyros tarp 
miesto ir kaimo. Gal tikrai neišsi-
vaikščios ta Lietuva?“ - retoriškai 
klausė Kavarsko klebonas kun. dr. 
N. Vyšniauskas. 

Parodos autorė S. Rulevičienė 
kalbėjo, kad  galerijos vizija dar  
plėtojama. „Mes neapsiribojome 
pavadinimu „Dailės galerija“. Pa-
vadindami „Pienės galerija“, mes 
paliekame erdvės ne tik įvairaus 
pobūdžio parodoms. Galbūt čia bus 
rengiami poezijos vakarai, vyks 
susitikimai, gal praktiniai dailės 
užsiėmimai...Tiesa, ir pavadinimą 
palieku diskusijoms. Pienios upė, 
Pienionių tvenkinys, pienės...“, – 
kvietė diskutuoti parodos autorė. 

Pasak dailininkės, Širvintų rajo-

no liaudies meno draugijos pirmi-
ninkės Aldonos Ragelskienės, mo-
kytoja ekspertė Stasė – kūrybinga ir 
talentinga tapytoja. „Tapyti pradėjo 
būdama 55-erių, tačiau koks akva-
relės skaidrumas, koks vakariškas 
lengvumas matyti  darbuose!  

Devyniasdešimtmetis Šovenių 
kaimo gyventojas Juozas Radze-
vičius išsakė savo nuomonę: „Kad 
kaime būtų atidaroma galerija – tur-
būt seniai negirdėtas reiškinys viso-
je Lietuvoje“. 

Po tuo pačiu Budrių bendruome-
nės stogu veikia biblioteka-skai-
tykla. Nauja galerija bus pristato-
ma visuomenei rugpjūčio 1 dieną 
– tada į Šovenių kaimą suvažiuos 
bendruomenės iš viso Anykščių ra-
jono, vyks renginys „Visi savi“. 

Dailininko iš Palaukiškių paroda Raimondas GUOBIS  

Iš prie pat Svėdasų prigludu-
sio nedidelio Palaukiškių kaimo 
kilęs, šeštą dešimtį bebaigiantis 
savamokslis dailininkas R. Gave-
navičius piešti pradėjo 2013 m., 
nuo 2017 m. savo darbus pradėjo 
rodyti ne tik pažįstamiems – atvėrė 
juos ir plačiajai visuomenei, ėmė 
aktyviai  rengti parodas. Svėda-
suose eksponauota 18 aliejiniais 
dažais ant kartono nutapytų dar-
bų, įvairaus dydžio ir formų - tri-
kampių, žvaigždžių, netaisyklingų 
stačiakampių bei daugiakampių  
rėmuose. Spalvų sodrumas, keistos 
pajautos, netikėti siužetų pasirinki-
mai stebina....

Žvelgia kosminės pajautos akis, 
kurioje atsispindi žieduota, besi-
sukanti kaip vaikiškas vilkelis pla-
neta. Tarp spalvotų kamuoliukų, 
tarsi visatoje švytinčių žvaigždžių, 

Svėdasų bibliotekoje vyko kraštiečio Ričardo Gavenavičiaus 
tapybos darbų paroda. Neįprastai drąsus, ryškiaspalvis tapytojo 
žvilgsnis į supantį pasaulį, ypač į moteris, lankytojus stebina, glu-
mina, jaudina, linksmai nuteikia...

daryta 1175 eurų turtinė žala. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas. 

Smurtas. Liepos 25 dieną  apie 
23.00 val. Kavarsko sen. vyras (g. 
1976 m.) sukėlė fizinį skausmą 
moteriai (g. 1983 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras užda-
rytas į areštinę. 

temidės svarstyklės
Vairuotojas. Liepos 25 die-

ną  apie 02.22 val. Anykščiuose, 
Storių g., sustabdytas automobi-
lis FIAT BRAVO, kurį vairavo 
neblaivus (nustatytas 1,86 prom. 
girtumas) vyras (g. 1966 m.), 
gyvenantis Anykščių mieste, J. 

Basanavičiaus g.. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. 

Keliautojas. Liepos 26 dieną  
apie 10.55 val. Andrioniškio sen. 
Padvarninkų kaime vyras (g. 1971 
m.), gyvenantis Padvarninkų kai-
me, vairavo automobilį AUDI A4, 
būdamas neblaivus (3,24 prom. 

girtumas). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Vagystė. Liepos 24 dieną  apie 
13.02 val. gautas pareiškimas, kad 
Andrioniškio sen. Puroniškio vien-
sėdyje, laikotarpiu nuo balandžio 
17  iki liepos 11 dienos, išlaužus 
duris, buvo įsibrauta į sodybą. Pa-

skrieja spalvinga, tiesiog atominė 
musė, ratu skriejantys besišypsan-
čių, gyvenimu patenkintų moterų 
veidai, tarp pageltusių lapų įsitai-
siusi  rudens grožio karalienė, šalia 
glaudžiasi kažkoks kibernetinis pa-
veikslas, keli peizažai...

Krašto menininkų duoklė Svė-
dasams tapo jau įprastu reiškiniu. 
Kiekvienas  bando vis kitaip, tačiau 
vis panašiai – paveiksle galima at-
pažinti miestelio paveikslą, tarsi 
fotografo akimi pagautą žvelgiant 
iš ano Alaušo ežero kranto. Bažny-
čios bokštai, spalvoti namai aplin-
kui, medžiai, dangus -  pamatyto 
grožio atspindys skaisčiame ežero 
veidrodyje. Atpažįstamas ir netoli-
mo Adomynės dvaro vaizdelis, su-
randu ir Rokiškio bažnyčios bokš-
tus. Jie tolumose, o pirmame plane, 
ant suoliuko besišypsanti moteris. 

Anot dailininko, - mielai pozuoti 
sutikusi viešnia iš Rygos. Daugybė-
je parodos paveikslų vaizduojamos 
moterys. Kai kurios visai apsinuo-
ginusios – paroda trykšte trykšta 
spalvomis ir netikėtumais. 

Moteris iš Latvijos Rokiškio aikštėje.

lina DAPkienĖ

Stasės Rulevičienės tapybos darbai galerijoje „Pienė“. 

Sveikinimo kalbą sako Kavarsko klebonas kun. dr. Nerijus Vyš-
niauskas. 

spektras

Kaukės. Prekybos tinklų ir vais-
tinių atstovai prognozuoja, kad 
Vyriausybės ketinimai įvesti priva-
lomą kaukių dėvėjimą išaugins jų 
pardavimus, tačiau tikina, kad šių 
prekių rinkoje nepritrūks. „Norfos“ 
atstovas Darius Ryliškis sako, kad 
valdžios pareiškimai pardavimus 
išaugina kelis kartus. „Viskas ramu, 
kol nėra pareiškimų. Kai jie pasiro-
do, kelis kartus išauga kaukių pra-
davimai. Vėliau grįžta į normalias 
vėžes ir stabilizuojasi. Turime pa-
kankamai. Žmonės jau yra stipriai 
apsiprekinę, nebebus taip netikėta, 
kaip anksčiau“, – BNS sakė D. Ry-
liškis. „Maximos“ atstovė Ernesta 
Dapkienė BNS teigė, kad šiuo metu 
šiame prekybos tinkle vienkartinių 
kaukių netrūksta. „Eurovaistinės“ 
komunikacijos vadovės Lauros 
Bielskės teigimu, susidomėjimą 
medicininėmis kaukėmis lemia 
naujai nustatytų atvejų skaičius ir 
informacija apie kitų šalių veiks-
mus. „Jeigu tik pasklinda žinia, kad 
apribojamas patekimas į tam tikras 
šalis, gyventojai vaistinėse ieško 
priemonių, kurios leidžia jaustis 
saugiau. Manome, kad artimiausiu 
metu susidomėjimas kaukėmis dar 
padidės ir klientai ims jas ne tik 
įsigyti, bet ir dar dažniau dėvėti“, 
– BNS teigė L. Bielskė. „Nemuno 
vaistinės“, kuriai priklauso „Came-
lia“ vaistinių tinklas, marketingo 
vadovė Kristina Veštortienė BNS 
teigė, kad kaukių vaistinėse yra pa-
kankamai, o tiekimas nėra sutrikęs.  

Įkaitas. Prezidentas Gitanas 
Nausėda sako, kad skubūs Vy-
riausybės veiksmai sprendžiant e. 
sveikatos sistemos krizę turi būti 
nukreipti ne tik į duomenų atkūri-
mą, bet ir į pacientų teisių naudotis 
viešosiomis paslaugomis užtikrini-
mą. Pasak šalies vadovo, Registrų 
centro serverių užliejimas parodė, 
kad nebuvo užtikrintas duomenų 
bazių saugumas. „Registrų centro 
serverių užliejimas parodė, kad 
valstybinės institucijos nesiima 
pakankamų žingsnių, kad būtų už-
tikrintas fizinis svarbių registrų ir 
duomenų bazių saugumas“, prane-
šime teigė G. Nausėda. Ji pirmadie-
nį kartu su ekonomikos ir inovacijų 
ministru Rimantu Sinkevičiumi ir 
sveikatos apsaugos ministrą pava-
duojančiu teisingumo ministru El-
vinu Jankevičiumi aptarė situaciją 
dėl neveikiančios e.sveikatos. Anot 
Prezidentūros, ministrai informa-
vo šalies vadovą, kad sistema bus 
atkurta šią savaitę, o duomenys – 
išsaugoti ir atstatyti. Taip pat Pre-
zidentūra teigia, kad ministras R. 
Sinkevičius patikino, jog bus pa-
pildomai patikrintos visos patalpos, 
kuriose saugomi valstybei priklau-
santys duomenys, ir užsiminė apie 
naujų patalpų valstybės duomenų 
centrui būtinumą. 

Mirė. Po ligos pirmadienį mirė 
kino ir teatro aktorė Gražina Balan-
dytė. Jai buvo 83 metai. G. Balan-
dytė gimė 1937 metais Tučiuose, 
dabartiniame Telšių rajone. Ji nuo 
1955 metų lankė Klaipėdos dra-
mos teatro studiją, vaidino Kauno 
ir Klaipėdos dramos teatruose, taip 
pat per kelis dešimtmečius sukūrė 
daugiau nei 20 vaidmenų kine ir 
televizijoje. 1997-2001 metais G. 
Balandytė vedė televizijos laidą 
„Ponios Gražinos virtuvė“.

- Bns
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Paprašytas plačiau pakomentuo-
ti motyvus, kodėl Anykščių rajono 
savivaldybei jis dovanojantis tris 
sklypus, verslininkas V.Trinkūnas 
kalbėjo, kad jo dovanojamų sklypų 
teritorijoje yra norinčiųjų statytis 
individualius namus, tačiau čia nėra 
jokios reikalingos infrastruktūros.

,,Dėl infrastruktūros daugiau 
kažką gali daryti savivaldybė. 
Toks ir buvo motyvas tuos skly-
pus perduoti savivaldybei, kad 
ji kažką galėtų padaryti“, - sakė 
V.Trinkūnas.

Pasiteiravus, ar perleisti šalia 
UAB ,,Anykščių kvarcas“ esančius 
sklypus jo prašiusi Anykščių rajo-
no savivaldybė, V.Trinkūnas sakė: 
,,Buvo kalba su žmonėmis, kurie 
norėjo įsigyti tuos sklypus, bet jie 
sakė to padaryti negalintys. Tada 
aš kreipiausi į savivaldybę, teir-
audamasis, ką jie galėtų padaryti. 
Kad būtų kažkokie privažiavimo 

SPA centro įkūrėjas savivaldybei 
dovanoja tris žemės sklypus 

keliai, kad nebūtų laukais važinė-
jama. Savivaldybė paaiškino, kad 
infrastruktūrą gali tvarkyti tik tada, 
jei tai yra savivaldybei priklausanti 
žemė“.

Verslininkas V.Trinkūnas svars-
tė, kad Anykščių rajono savival-
dybė jam priklausančių trijų žemės 
sklypų nebūtų pirkusi.

,,Aš manau, kad žemės sklypų, 
ko gero, savivaldybė nepirktų. Jau 
gal kokie penkeri metai, kai buvo 
patvirtintas gyvenamojo kvarta-
lo detalusis planas, todėl sutikau 
tuos sklypus atiduoti“, - dėstė 
V.Trinkūnas.

Verslininkas sakė norintis, kad 
šalia UAB ,,Anykščių kvarcas“ 
esančioje teritorijoje žmonės ,,ga-
lėtų investuoti, kurtis, plėsti ben-
druomenę, mokėti mokesčius“.

Portalo anyksta.lt  skaitytojai 
įžvelgė, kad, dovanodamas Anykš-
čių rajono savivaldybei tris žemės 
sklypus, verslininkas V.Trinkūnas 

galimai už dovaną gali savival-
dybės kažko prašyti, pavyzdžiui, 
mokestinių lengvatų. Išgirdęs to-
kius pasvarstymus, V.Trinkūnas 
juokėsi: ,,Ne, aš žemės sklypus 
atiduodu. Ko aš galiu iš Anykščių 
rajono savivaldybės norėti? Man 
savivaldybė šioje vietoje nieko ne-
gali duoti, tik įrengti infrastruktūrą. 
Nesąmonė būtų, jei gyvenamųjų 
namų kvartale būtų statomi namai 
su vietine kanalizacija. Manau, kad 
to Anykščiai nenorėtų.“

Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas Dainius Žiogelis ,,Anykštai“ 
sakė, kad Skardžio, Šepetiškių 
ir Sodų gatvių tęsiniuose, kitaip 
tariant, verslininkui V.Trinkūnui 
priklausančiuose žemės sklypuose, 
dabar ,,legaliai ar nelegaliai apsi-
sukinėja šiukšlių mašinos“.

,,Tų sklypų savininkai ne kartą 
keitėsi. Buvo Valentinas Puodžiu-
kas, tada, įtariu, Ramūnas Kar-
bauskis perpirko... Nežinau visos 

istorijos, bet paskutinis savininkas 
tų sklypų yra V.Trinkūno įmonė. 
Anksčiau jis yra siūlęs varian-
tą, kad nenori palikti šabakštyno 
gyvenamųjų namų kvartale, kur 
paliekamos protu nesuvokiamos 
valstybinės žemės ribos“, - kalbėjo 
D.Žiogelis..

Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas D.Žiogelis leido suprasti, kad 
V.Trinkūno dovanojamų sklypų 
savivaldybė nebūtų pirkusi: ,,Koks 
ten pirkimas. Tų sklypų kaina yra 
nedidelė.Ten gatvių tęsiniai.“

Anykščių rajono mero pava-
duotojas D.Žiogelis tiesiai šviesiai 
negalėjo pažadėti, kad, net ir pa-
dovanojus savivaldybei sklypus, 
V.Trinkūno 
page idav i -
mu, bus sku-
bama pla-
nuojamame 
gyvenamųjų 
namų kvarta-
le įrenginėti 
infrastruktū-
rą.

, , A t s i r a s 
sklypų sa-
v i n i n k a i , 
pradžioje kažkiek ,,žvyriuko“ 
reiks papilti, kad automobiliai iš-
važiuotų. O kanalizacija - ateitis, 
kada nors. Kai bus gyventojai, bus 
plečiama infrastruktūra“, - sakė 
D.Žiogelis.

Priminsime, kad verslininkas 
V.Trinkūnas yra vienas iš Anykš-
čiuose veikiančio sveikatingumo 
komplekso SPA Vilnius Anykščiai 
savininkų, su juo taip pat siejama 
UAB ,,Atvirai“, kuriai priklauso 
laikraštis „Šilelis“, ,,Nykščių“ por-
talas ir radijas.

Didžioji dalis ,,Anykštos“ pir-
madienį kalbintų Anykščių rajono 
tarybos narių sakė, kad dar yra 
nesusipažinę su Anykščių rajono 
tarybos sprendimų projektais, nors 
jau šį antradienį vyksta komitetų 
posėdžiai. 

Anykščių rajono vicemeras, socialdemokra-
tas Dainius Žiogelis naujai iškilsiančiame 
gyvenamųjų namų kvartale iš pradžių žada 
papilti smėliuko.

Pats žemės sklypų dovanojimo principas nėra 
blogas, bet jei yra susitarimas, kad vienai verslo 
įmonei bus sukurta tam tikra nauda, tada jau 
negerai“, - kalbėjo buvęs meras Kęstutis Tubis.

Konservatorė Rita Kripaitienė, 
liberalas Lukas Pakeltis, Darbo 
partijos atstovas Ričardas Sargū-
nas, ,,valstiečiai“ Dominykas Tut-
kus ir Vygantas Šližys sakė, kad 
su sprendimo projektais nėra susi-
pažinę, juos perskaityti žadėjo tik 
pirmadienio vakare, tad neturėjo 
savo nuomonės apie filantropiš-
ką verslininko V.Trinkūno gestą 
Anykščių rajono savivaldybei pa-
dovanoti tris žemės sklypus.

Kiek kalbesnis šia tema buvo 
Anykščių rajono tarybos narys, 
buvęs rajono meras Kęstutis Tu-
bis. Paklaustas apie verslininko 
V.Trinkūno dovanos motyvus, 
K.Tubis svarstė: ,,Gali būti žmo-

gus nesavanaudiš-
kas.“

Pasak K.Tubio, 
galima ir kita trijų 
žemės sklypų do-
vanojimo Anykš-
čių rajono savival-
dybei versija.

,,Jeigu yra kaž-
koks neviešas sa-
vivaldybės vadovų 
susitarimas su kaž-
kokia valdančiąja 

dauguma, kad verslininkas pado-
vanoja sklypą ir tame sklype kažką 
savivaldybė išvystys savivaldybės 
lėšomis ir susikurs labai patogi 
aplinka tam verslui. Pats žemės 
sklypų dovanojimo principas nėra 
blogas, bet jei yra susitarimas, kad 
vienai verslo įmonei bus sukurta 
tam tikra nauda, tada jau negerai“, 
- kalbėjo K.Tubis.

Anykščių rajono tarybos narys 
K.Tubis taip pat piktinosi, kad šią 
savaitę vyksiantis Anykščių rajono 
tarybos posėdis vis dar vyks nuo-
toliniu būdu. ,,Kai posėdis vyksta 
nuotoliniu būdu, mes savivaldybės 
specialistams negalime pateikti rū-
pimų klausimų. Ir galbūt taip daro-
ma tikslingai, kad kai kurie klausi-
mai nebūtų išdiskutuoti iki galo“, 
- svarstė K.Tubis. 

...Didžioji dalis ,,Anykš-
tos“ pirmadienį kalbintų 
Anykščių rajono tarybos 
narių sakė, kad dar yra 
nesusipažinę su Anykščių 
rajono tarybos sprendimų 
projektais, nors jau šį an-
tradienį vyksta komitetų po-
sėdžiai...
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savaitgalio diskusija ,,Žmonės per daug drąsūs...“
Anykščiai šį savaitgalį šventė 580-ąjį gimtadienį. Kai kurie 

žmonės dvejojo, ar dalyvauti šventiniuose renginiuose, nes Lie-
tuvoje daugėja susirgimų koronavirusu. Apie šios infekcijos pro-
trūkį pranešta kaimyniniame Molėtų rajone.

Portalas anyksta.lt skaitytojų savaitgalį klausė - ar dalyvausi-
te Anykščių miesto šventėje? Ar jūsų negąsdina tai, kad šventė 
rengiama koronaviruso pandemijos laikotarpiu? Ar šventiniuo-
se renginiuose dėvėsite apsaugines veido kaukes? Kaip vertinate 
šventinę programą?

Pensinykas: „Nedalyvausiu. Per-
skaičiau visą ilgiausią programą ir 
nesuradau nieko įdomaus. Koncertai 
bus keli, bet nežinia, kokie daininin-
kai, kokios grupės nusamdytos. Gal 
patys pigiausi arba tokie, kurių nieks 
nesamdo. Gal tiktai Dambrauskas ži-
nomesnis, populiaresnis. Bijau ir dėl 
koronės viruso. Vaistų nuo jo nėra, 
virusas plinta. O mes esam rizikos 
grupės, mum vietos nėra Karščiavi-
mo klinikoj, į polikliniką neįmano-
ma prisiskambinti, šeimos gydytojai 
nepasiekiami. Geriau namuos sėdėt 
nei po neįdomias šventes trankytis.“

Jadze iš Svedasu: „Tik durniai 
gali in tokias švintes ait. Tik par to-
kias švintes ir galima užsikrest. Kaip 
išlaikyt atstumų, kaip nepasgaut 

virusa? Pirma rejkeja tų ligų sunai-
kint, tadu švyst. Je dabar vakcinas 
ner, vaistų nėr, tai vakcinu išranda, 
tai vėl neberanda. Patys makslinčiai 
pasmeti, nežina kū sakyt ir kū žadėt. 
Rajkia rūras surauky name sedėt, a 
ne pa švintes vaikščiat. Sedėsma su 
diedu name ir žiurėsma turkiškus 
meilas filmus par televizarių.“

Ne:„Ne. Tuštukų balaganas seniai 
nedomina. O šiais – korono - laikais 
net ir su reikalais tokį savaitgalį 
nesinori į miestą išeit. Gyvenu prie 
vyninės, bet savaitgaliai - kaime, tai 
visais laikais tokiom dienom paju-
dėjusi iš miesto, bijau į jį grįžt - ne-
galiu net prie savo buto automobilio 
pasistatyt. Palauksim sekmadienio 
popietės ar net vakaro...“

Vietinis: „Druskininkų savivaldy-
bė dėl koronoviruso grėsmės atšau-
kė Jotvingių festivalį. O Anykščiams 
ne onoras ką nors atšaukti. Tai ir žir-
gelio šventę-nešventę organizavo, ir 
Miesto šventę trijų dienų. Vienintelis 
būdas apsisaugoti, tai neiti iš viso į 
tokius balaganus - didžiulius rengi-
nius.“

Švęsiu: „būtinai švęsiu. Mėgstu 
susitikt su draugais, alaus pagerti, 
koncertų pasižiūrėti. Nebijau to ko-
ronaviruso. Jį gali bet kur susigriebti. 
Prekybos centruose grūstys žmonių, 
autobusuose sėdi susigrūdę, kirpė-
jos dirba be kaukių, renginiai pilnu 
tempu vyksta. Niekas nesisaugo, tai 
kodėl aš turėčiau saugotis?“

Stanislovas: „Būčiau ėjęs į šventę, 
bet kai pamačiau internete nuotrau-
kas, tai pakraupau. Šitiek žmonių, 
vieni ant kitų lipa, spūstys, niekas 
kaukių nedėvi, atstumo nesilaiko. 
O dar TV vis skelbia apie naujus 
užsikrėtimus tuo prakeiktu virusu. 
Nesusipratę mūsų žmonės, perdaug 
drąsūs. Ne laikas dabar švęsti“.

(Kalba netaisyta - red.past.)

(Atkelta iš 1 psl.)
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Koronavirusas Anykščių miesto 
gimtadienio nesugriovė

Šventės metu Anykščių rajono L. ir S. Didžiulių viešojoje bibli-
otekoje Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirminin-
kas, kraštietis Remigijus Bimba rajono merui Sigučiui Obelevi-
čiui įteikė atkurtą vyskupo Antano Baranausko herbą. 

Anykščių rajono garbės piliečiu paskelbtas Sergejus Jovaiša penktadienio renginyje teigė jaučiantis 
didesnį jaudulį nei prieš svarbias krepšinio rungtynes.

Dviejų olimpinių žaidynių pri-
zininko, Pasaulio ir Europos krep-
šinio čempiono S.Jovaišos titulus 
išvardijo Anykščių kultūros centro 
režisierius Jonas Buziliauskas.

S.Jovaiša po sveikinimo dėstė, 
kad šį kartą jaudinasi labiau nei 
prieš svarbiausias varžybas. ,,Gy-
venime nebūna vien juodi ar balti 
puslapiai. Tie, kurie mane pristatė, 
rado daugiau šviesios spalvos negu 
aš pats“, - kalbėjo S.Jovaiša. Jis 
sakė, kad atsimenąs save Anykš-
čiuose su trumpomis kelnėmis ir 
meškere rankoje. ,,Čia pradėjau 
gyvenimą, čia ir baigsiu“, - žadėjo 
naujasis Anykščių rajono garbės 
pilietis.

Atidarymo iškilmėse koncertavo 
Anykščių kolektyvai, vyko autori-
nių dainų ir poezijos vakaras ,,Vy-
riškas požiūris“, per kurį eiles skai-
tė anykštėnas Žilvinas Smalskas.

Renginyje lankėsi daug vieti-
nių ir vilniečių politikų. S.Jovaišą 
sveikino jo partijos - Tėvynės są-
jungos - Lietuvos krikščionių de-
mokratų  - bičiuliai ir kolegos Sei-
me Vytautas Juozapaitis bei Justas 
Džiugelis. Kartu su anykštėnu 
,,valstiečiu“, Seimo nariu Antanu 
Baura po Vyskupo skverą vaikšti-
nėjo būsimasis šios partijos kan-
didatas į Seimą mūsų apygardoje 
Tomas Tomilinas. Politikai kalbino 
susirinkusiuosius, A.Baura kolegai 
pristinėjo anykštėnus, o anykštė-
nams - savo pamainą.

V.Juozapaitis tarė ir viešą žodį. 
Jis sakė pavydintis anykštėnams, 

kad šie turi S.Jovaišą.   

Lipdo tai, kuo tiki

Penktadienį, liepos 24-ąją, 
Anykščių koplyčioje atidaryta pro-
fesoriaus, metalo skulptoriaus Ro-
mualdo Inčirausko darbų paroda, 
skirta jo 70-mečiui.

Profesorių anykštėnams prista-
tė menotyrininkė dr. Danutė Zo-
vienė. Anykščiuose gimęs, prof. 
R.Inčirauskas daugelį metų gyve-
na Telšiuose, dirba Lietuvos dai-
lės akademijos Telšių fakultete.  
Dr.D.Zovienė anykštėnams sakė 
profesoriaus darbuose įžvelgianti 
jungtį tarp Aukštaitijos ir Žemaiti-
jos. ,,R.Inčirauskas sako, kad vai-
kystėje lipdė tai, ką matė, o dabar 
– tai, kuo tiki“, - kalbėjo menotyri-
ninkė. Pasak jos, prof.R.Inčirausko 
darbuose daug žaismės ir ironijos. 
,,Kiekvieną daiktą jis perlipdo savo 
mintyse. Jis niekada nesijaučia 
esąs suaugęs, vis žaidžia“, - sakė 
dr.D.Zovienė.

Meninką sveikindamas Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius 
sakė, kad prof. R.Inčirausko reikš-
mė Telšiams primena Antano Bar-
nausko reikšmę Anykščiams.  ,,Jei-
gu Telšiuose nebūtų R.Inčirausko 
- nebūtų jie tokie gražūs. Telšiai 
dabar yra vienas iš gražesnių Lie-
tuvos kampelių, aišku, po Anykš-
čių“, - kalbėjo S.Obelevičius. 

Pats profesorius anykštėnams 
kalbėjo, kad jo darbų paroda lyg 
ir savotiška ataskaita kraštiečiams 
apie tai, ką jis veikė po to, kai iš-
vyko iš gimtinės. ,,Lygiai penkios 

dešimtys metų, kai išnešiau muilą 
iš Anykščių. Dabar lyg ir atvažia-
vau pasiaiškinti, kur tuos metus 
buvau, ką veikiau“, -  sakė prof. 
R.Inčirauskas. 

Po sveikinimų, ,,Ilgiausių metų“ 
prof.R.Inčirauskui užtraukė operos 
solistas, Anykščių menų centro 
direktorius Tomas Tuskenis, kuris 
moderavo iškilmingą parodos ati-
darymo ir kraštiečio jubiliato svei-
kinimo renginį.  

Kilnojo statinę

Anykščių miesto parke penk-
tadienį, liepos 24-ąją, vyko stati-
nės kilnojimo varžybos. Apie 40 
kg. sveriančią metalinę statinaitę 
daugiausia kartų -  bent 20 -  virš 
galvos iškėlė sunkiaatletis Matas 
Puodžiūnas. Po 15 kartų statinaitę 
iškėlė Lukas Čečelis ir Gediminas 
Maigys.   

Statinės kilnojimas - vienas iš 
Anykščių miesto šventės renginių. 
Varžybos nesukėlė nei rimtesnio 
dalyvių, nei žiūrovų susidomėji-
mo. Galynėtis su statinaite panoro 
tik keli vyrai, o  žiūrovų irgi  buvo 
neką daugiau nei dalyvių. Varžybų 
nugalėtojui M.Puodžiūnui Anykš-
čių kūno kultūros ir sporto centro 
direktorius Arvydas Krikščiūnas 
įteikė taurę. Rezultatus fiksavo 
sunkiosios atletikos treneris Algir-
das Ananka.

Miesto parko krepšinio aikštelėje 
vyko krepšinio maratonas - anykš-
tėnai rungėsi su svečiais iš įvairių 
Lietuvos miestų: Vilniaus, Kauno, 
Kupiškio, Molėtų ir kt..

Penktadienį prasidėjusios var-
žybos be pertraukos vyko 26 va-
landas, taigi šventės metu buvo 
pagerintas rajono krepšinio ma-
ratono rekordas. Krepšinio mara-
toną rezultatu 1919-1895 laimėjo 
anykštėnai. 

Mugės prekybininkus teko 
tramdyti apsaugininkams

Antrąją Anykščių miesto šven-
tės  rytmetį būriai žmonių drą-
siai patraukė į šventinę mugę, 
kuri šiemet išsibarsčiusi Vilniaus, 
M.Valančiaus bei Parko gatvėse. 
Vienas meno kūriniais prekiaujan-
tis vyras džiaugėsi, kad Anykščių 
miesto šventės mugėje prekybos 
vieta jam kainuojanti vos kelias 
dešimtis eurų. Paklaustas, kodėl 
šį savaitgalį nesirinko Klaipėdoje 
vykstančios Jūros šventės, prekei-
vis tik numojo ranka: ,,Ten visiš-
kas kičas. Be to, prekybos vieta 
kainuoja 300 eurų.“

Šiemet mugėje pardavinėjama 
nemažai ginklų. Vienas vyriškis 
kvietė įsigyti savadarbių lankų, o 
Vilniaus gatvės pradžioje žaisli-
niais ginklais prekiaujantis pre-
kybininkas, ironiškai pavadintas 
,,tautodalininku“, net pyktelėjo ir 
aiškino, kad pirkėjų poreikiai yra 
skirtingi.

Mugėje neapsieita ir be inci-
dentų. Šalia parduotuvės ,,Cesta“ 
įsitaisė rusiškai kalbantys preky-
bininkai. Prie jų prisistatę apsaugi-
ninkai išsiaiškino, kad jie prekybos 
vietą įsirengė nelegaliai. Gudrau-
jantiems prekeiviams teko savo 

siūlomas prekes susirinkti.
Mugėje, kaip mėgsta sakyti 

žmonės, ,,vienas per tą patį“, bet 
buvo galima aptikti ir įdomesnių 
dalykų. Pavyzdžiui, paragauti gru-
ziniškos duonos, įsigyti ant ugnies 
čia pat kepamo šakočio ar išban-
dyti išskirtinį ,,Jovarų alų“, kuriuo 
Anykščiuose mugėje prekiaujama 
pirmą kartą, o jį pilstė pati Pakruo-
jo krašto  aludarė Aldona Udrienė. 

Miestelėnų pusryčiai - tik 
ponams...

Šeštadienio rytą Anykščiuose, 
šalia paminklo rašytojui Antanui 
Vienuoliui, miestelėnų pusryčiuo-
se ,,pirmu smuiku griežė“ Anykš-
čių rajono tarybos narys Kęstutis 
Tubis. Buvęs rajono meras, kan-
didatas į Seimą susirinkusius vai-
šino savo ūkio medumi su koriu, 
varškės sūriu, šviežiais agurkais. 
Miestelėnų pusryčiuose buvo ga-
lima pasivaišinti kava, sausainiais. 
Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas Dainius Žiogelis pusryčiams 
atsinešė šokoladinių saldainių su 
alkoholiu… Į miestelėnų pusryčius 
atvyko visi Anykščių rajono savi-
valdybės vadovai, anykštėnė Ma-
rijona Fergizienė su savo sūnumi 
Laimu Fergizu, Anykščių rajono 
tarybos narė Dangira Nefienė, bu-
vęs Anykščių rajono tarybos narys 
Artūras Šajevičius ir kt.. Miestelė-
nų pusryčiuose netikėtai pasirodė 
ir buvęs Anykščių ligoninės direk-
torius dr. Audrius Vasiliauskas. 

(Atkelta iš 1 psl.)

(Nukelta į 5 psl.)

Anykščių bibliotekoje buvo pristatyta teisininkės Irmos Randakevičienės poezijos 
knyga „Šiaurės eilės“. Greta - mzuiejaus kuratorius Tautvydas Kontrimavičius. 

Rašytojas Rimantas Vanagas (centre) Anykščių Koplyčioje pristatė savo knygą, 
skirtą pasaulinio garso dailininko, kilusio iš Anykščių, Rudolfo Baraniko šimtme-
čiui „Žiemos nakties dangaus elegijos“. 
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Koronavirusas Anykščių miesto 
gimtadienio nesugriovė

Medikas sakė, kad, nors dabar ir 
dirba vienoje medicinos įstaigoje 
sostinėje, Anykščių jis nepamir-
šęs ir čia sugrįžtantis savaitgaliais, 
kadangi mūsų mieste turi nuomo-
jamą būstą. Anykščių kultūros cen-
tro etnografė Regina Stumburienė 
pastebėjo, kad į keletą metų iš eilės 
rengiamus miestelėnų pusryčius 
žmonės vis dar ateina nedrąsiai. 
,,Žmonės galvoja, kad miestelėnų 
pusryčiai skirti ponams“, - sakė 
kultūros centro darbuotoja.

Pagerbė ir kitą garbės pilietį

Šeštadienį, liepos 25-ąją, Anykš-
čių rajono L. ir S.Didžiulių viešo-
joje bibliotekoje pagerbtas Anykš-
čių garbės pilietis, prof. Osvaldas 
Janonis. Profesoriui šis titulas su-
teiktas 2019-aisiais, tačiau pernai 
vasarą į miesto šventę jis atvykti 
negalėjo.  Renginys prasidėjo ty-
los minute, skirta šiemet išėjusiam 
Anykščių rajono garbės piliečiui 
Alvydui Bitinui.

Lietuvos genealogijos ir heraldi-
kos draugijos pirmininkas, kraštie-
tis Remigijus Bimba bei šios drau-
gijos kancleris Paulius Vaniuchinas 
Anykščių rajono merui Sigučiui 
Obelevičiui įteikė atkurtą vyskupo 
Antano Baranausko herbą. Pasak 
P.Vaniuchino, A.Baranauskas tik 
antrasis Lietuvos vyskupas (po 
Motiejaus Valančiaus), kurio herbą 
pavyko atkurti. Lietuvos genealo-
gijos ir heraldikos draugijos kan-
cleris dėstė, kad apskritai žinomi 
tik du Lietuvos vyskupai, kurie, 
nebūdami bajorai, savo herbuose 
naudojo bajoriškus simbolius.

Anykščių rajono L. ir S.Didžiulių 
bibliotekos direktorius Romas 
Kutka bei bibliotekos Krašto doku-
mentų ir kraštotyros skyriaus vedė-
ja, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės 
kraštotyros draugijos valdybos pir-
mininko pavaduotoja Audronė Be-
rezauskienė Padėkos raštus įteikė 
knygas praėjusiais metais išleidu-
siems kraštiečiams: prof. Osvaldui 
Janoniui, Irmai Randakevičienei, 
Vygandui Račkaičiui, Rimantui 
Vanagui, Broniui Šablevičiui. Taip 
pat padėkota fotografijų autoriui 
Tautviliui Užai.

Iškilmingąją renginio dalį mo-

deravo muziejininkas, Anykščių 
Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros 
draugijos valdybos pirmininkas 
Tautvydas Kontrimavičius.

Pasibaigus apdovanojimams, 
A.Baranausko pagrindinės moky-
klos mokytoja, Anykščių rajono 
tarybos narė Dangira Nefienė pri-
statė I.Randakevičienės poezijos 
knygą ,,Šiaurės eilės“.

D.Nefienė prisipažino buvusi 
I.Randakevičienės mokytoja. ,,Iš-
saugojau jos rašinėlį, atrodo, apie 
Leniną ir dabar padovanojau“, - 
,,kompromatą“ pateikė D.Nefienė.

I.Randakevičienė - teisininkė, 
mokslų daktarė. Ji suskaitmeniza-
vo milžinišką Izidoriaus Girčio fo-
toarchyvą. ,,Šiaurės eilės“ - antroji 
grožinė I.Randakevičienės knyga 
ir pirmasis jos poezijos rinkinys. 
Knygą 300 egzempliorių tiražu iš-
leido ,,Petro ofsetas“.

Beje, į renginį bibliotekoje su-
sirinko visas anykštėnų žvaigž-
dynas - atvyko alpinistas Vladas 
Vitkauskas, mokslų daktarė Au-
dronė Galvonaitė, buvęs Valstybės 
saugumo departamento direktorius 
Gediminas Grina, rašytoja Milda 
Telksnytė. Dalyvavo ir S.Jovaiša 
bei jau minėtieji prof.O.Janonis ir 
dr.I.Randakevičienė. 

Tapetų neėmė, bet rado 
angelus

Šeštadienį, liepos 25-ąją, Anykš-
čių Angelų muziejus šventė de-
šimtmetį. Per pirmąjį muziejaus 
jubiliejų pagerbti jo kūrėjai ir 
mecenatai. Žiūrovams pasirodė 
anykštėnai: aktorė Dalia Michele-
vičiūtė, skaičiusi eiles, ir savo kū-
rinius fortepijonu atlikęs kompozi-
torius Julius Aglinskas.

Anykščių menų centro (Angelų 
muziejus yra šio centro padalinys) 
direktorius Tomas Tuskenis kalbė-
damas apie muziejaus kūrimą  sakė: 
,,Viskas prasideda nuo svajonės, o 
jeigu svajodami dar ir planuojame 
- turime rezultatą.“ T.Tuskenis dės-
tė, kad rugpjūčio 1-ąją Ukrainoje 
turėtų būti atidaryta Anykščių an-
gelų paroda, dėkojo Anykščių gar-
bės ambasadoriui Ukrainoje Vir-
ginijui Stroliai ir jo žmonai Rūtai 
Malikėnaitei. T.Tuskenis prisiminė 
savo kolegės Ritos Babelienės fra-
zę: ,,Anykščius ištiko angelai.“

O Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius prisiminė, kaipgi 
angelai Anykščius ištiko. Jis kar-
tu su žinomu Anykščių kultūros 
žmogumi Brone Lukaitiene va-
žiavo pas Beatričę Kleizaitę-Va-
saris apžiūrėti paveikslų, kuriuos 
galbūt pastaroji būtų padovano-
jusi Anykščiams. ,,Nesuprantu aš 
šiuolaikinio meno, todėl man kai 
kurie paveikslai buvo panašūs į 
tapetus. /.../ Atsitiktinai pamačiau 
jos angelų kolekciją. Čia jau su-
pratau. Taip ir pradėjome derėtis“, 
- pasakojo meras. Priminsime, jog 
B.Kleizaitės-Vasaris dovanoti an-
gelai ir tapo Anykščių Angelų mu-
ziejaus pagrindu.

Meras pranešė, kad derasi su Pa-
nevėžio vyskupija dėl pastato, ku-
riame dabar veikia Angelų muzie-
jus, pirkimo. Savivaldybė, įsigijusi 
patalpas, jas ketintų plėsti. ,,An-
gelų būtų galima pripildyti ne tik 
išplėstą pastatą, bet ir visą miestą“, 
- kalbėjo meras. S.Obelevičius ne-
akivaizdžiai dėkojo B.Lukaitienei, 
be kurios jis nebūtų važiavęs pas 
B.Kleizaitę –Vasaris, bei pastarajai 
- už muziejaus pagrindą. Auditori-
jai buvo perskaityti B.Kleizaitės-
Vasaris bei tuometinio Anykščių 
parapijos klebono  Stanislovo 
Krumpliausko sveikinimai.

O penktadienio vakarą prie 
Anykščių menų centro pastato 
vyko kūrybinė laboratorija ,,Žibin-
tai“. Norintys buvo mokomi, kaip 
pasigaminti mielą švieselę.

Toje pačioje erdvėje vyko kon-
certas ,,Angelo sapnas“.  Menų 
centras turbūt sustatė visas turimas 
kėdes, tačiau dalis gausiai susirin-
kusių žiūrovų sopranų Austėjos 
Lukaitės ir Vismantės Vasaitytės  
bei akomponiatorės Gražinos Za-
latorienės vis tiek turėjo klausytis 
stovėdami.

Tarėsi Pasaulio anykštėnai

Šeštadienį keliolika Pasaulio 
anykštėnų rinkosi į Anykščių ko-
plyčią. Susirinkusiems prisistatė 
naujoji bendrijos veiklos koordi-
natorė Simona  Ševčenkaitė. Ji taip 
pat perskaitė bendrijos pirmininko 
prof. Tomo Ladigos sveikinimą 
anykštėnams. 

T.Ševčenkaitei pakvietus pasi-
kalbėti apie bendrijos tikslus, dr. 

A.Galvonaitė sakė, jog reikėtų 
pasistengti, kad Anykštija būtų 
toks pats Lietuvos regionas, kaip ir 
Dzūkija. Pasak dr. A.Galvonaitės, 
tokią mintį yra kėlęs jau prof. Čes-
lovas Kudaba. 

Floristinių kilimų madas 
diktavo svečiai

Šeštadienį paskelbti 14-ojo floris-
tinių kilimų konkurso nugalėtojai.

Floristinių kilimų C grupėje tre-
čioji vieta skirta Viešintų bendruo-
menės floristinei kompozicijai, 
antroji vieta - Vilniaus paslaugų 
ir mokymo centrui, o pirmoji - 
Anykščių rajono Burbiškio kaimo 
bendruomenės floristiniam kilimui.

Floristinių kilimų B grupėje tre-
čiąją vietą užėmė Cistinių kaimo 
bendruomenė, antrąja vieta džiau-
gėsi Lietuvos socialdemokratų par-
tijos Anykščių skyrius, o pirmoji 
vieta atiteko Anykščių socialinės 
globos namų floristiniam kilimui.

Floristinių kilimų A grupėje ke-
tvirtoji vieta skirta Mažeikių rajo-
no klubui ,,Mano namai“, trečioji 
vieta - Skiemonių seniūnijos Kat-
lėrių kaimo bendruomenei, antroji 
vieta atiteko latviams iš Sarkanų 
seniūnijos, Madonos regiono, o 
pirmoji - Telšių rajono Mitkaičių 
kaimo bendruomenei.

Labiausiai konkurso temą at-
spindintį floristinį kilimą nupynė 

Katlėrių kaimo bendruomenė.

Ant vyno gamyklos sienos - 
neregėta Lietuva

Šventinį savaitgalį ,,Anykščių 
vyno“ gamyklos sieną papuo-
šė nuotraukos, kuriose atsivėrė 
Anykščių vaizdai iš paukščio skry-
džio. Nuotraukų autorius - garsus 
fotografas Marius Jovaiša. Ant ga-
myklos sienos kabančios nuotrau-
kos publikuotos albume ,,Neregėta 
Lietuva“. Ši paroda - Vyno gamy-
klos dovana anykštėnams ir miesto 
svečiams.

Per Anykščių miesto šventę 
A.Baranausko aikštėje buvo su-
montuotas batutas bei karuselė 
vaikams. Aikštėje pastatytas ir 
smūgio galios matavimo aparatas. 
Prie prekybinių namelių Anykščių 
muziejinininkai siūlė pažaisti ar-
chajiškų stalo žaidimų ar pabandy-
ti senovinėmis girnomis susimalti 
miltų. Šeštadienį po vidurdienio 
ilga eilė driekėsi prie lynų trasos - 
perčiuožti lynu per Šventosios upę 
buvo  galima už 4 eurus.  

Tris dienas trukusią Anykščių 
miesto šventę vainikavo vakaro 
koncertai trijose scenose. Didžiau-
sios koncertų ,,žvaigždės“ - atlikė-
jai Romas Dambrauskas ir GJan 
- sutraukė minias žiūrovų.

- AnYkŠTA

Miestelėnų pusryčių meniu diktavo Anykščių rajono tarybos narys Kęstutis Tubis ir bu-
vęs Anykščių ligoninės direktorius, dabar Vilniuje dirbantis dr. Audrius Vasiliauskas. 

Šventinėje mugėje pirkėjų netrūko.

(Atkelta iš 4 psl.)

Minint Angelų muziejaus dešimtmetį fortepijonu skambino 
anykštėnas kompozitorius Julius Aglinskas.

Roberto AleksiejūnO, jono jUneViČiAUs, Vidmanto 
ŠMiGelskO nuotr. 
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liepos 31 d.

liepos 29 d.

vardadieniai
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Ada, Inocentas, Nazarijus, 
Vytaras, Augmina, Nazaras,   
Vytas.

Beatričė, Faustinas, 
Feliksas, Morta, 
Simplicijus, Mantvydas 
Mantvydė, Laimis.

Abdonas, Nortautas, Radvilė,
Donatilė.

Elena, Ignacas, Sanginas, 
Vykintė, Ignotas.

liepos 28 d. - 31 d. - priešpilnis.

AVINAS. Savaitės pradžioje ti-
kėkite tik artimiausiais draugais. 
Kiti nebus linkę jums sakyti to, 
ką iš tiesų mano. Antroje savaitės 
pusėje ypač atidžiai galvokite, ką 
kalbate - aplinkiniai bus linkę jūsų 
žodžius iškraipyti. Savaitgalį dėl 
pašalinio žmogaus gali kilti konf-
liktas namuose.

JAUTIS. Pirmomis savaitės 
dienomis nesibaiminkite ilgalai-
kių investicijų. Tai bus protingas 
sprendimas. Jei neimsite pagaliau 
spręsti įsisenėjusios problemos, 
antroje savaitės pusėje galite susi-
kivirčyti su artimu draugu.

DVYNIAI. Savaitės pradžioje 
nesidrovėkite progai pasitaikius 
viešai pasisakyti. Ketvirtadienį 
ar penktadienį turėtų pasitaisy-
ti finansinė padėtis. Visą savaitę 
būkite ypač atidus skaitydamas 
ir pasirašinėdamas oficialius do-
kumentus ir niekada nesakykite 
"taip", jei turite omenyje "ne"."

VĖŽYS. Jau pirmadienį turė-
tumėte gauti papildomų pajamų, 
o gal atsiras galimybė palypėti 
karjeros laiptais. Kad ir kaip ten 
būtų, veikti reikės greitai ir ryžtin-
gai. Naudos gali atnešti projektas, 
pradėtas savaitės pabaigoje.

LIŪTAS. Pirmadienį nepasira-
šinėkite jokių sutarčių ir apskritai 
verčiau nesitarkite dėl svarbių da-
lykų - reali padėtis visai kitokia 
nei jūs įsivaizduojate. Kelionė 
savaitės viduryje bus sėkminga. 
Ketvirtadienį ar penktadienį galite 
tapti paskalų objektu. Šeštadienį 
galima įdomi pažintis.

MERGELĖ. Savaitės pradžio-
je užsiimti šiaip jau nebūdinga 
jums veikla būtų labai pravar-
tu - tai sužadintų jūsų kūrybines 
jėgas. Šią savaitę emocinis ryšys 
su žmonėmis bus stiprus ir nuošir-
dus, bet realios pagalbos konkre-
čiuose darbuose verčiau iš nieko 
nesitikėkite - teks pasikliauti savo 
jėgomis.

SVARSTYKLĖS. Savaitės 

pradžioje galimi rūpesčiai na-
muose. Jei paklausysite protingo 
patarimo, finansinės investicijos 
savaitės viduryje turėtų būti sė-
kmingos. Savaitgalį, užuot ėjęs 
į svečius, verčiau pasikvieskite 
draugus pas save.

SKORPIONAS. Saugokitės - 
savaitės pradžioje jus gali apgauti 
ar kaip kitaip nuvilti žmogus, ku-
riuo visiškai pasitikite. Antroje 
savaitės pusėje daug rūpesčių kels 
netikėtai didelės piniginės išlai-
dos. Turite pagaliau išmokti sa-
kyti ""ne"". Ilgainiui veikiausiai 
prarasite susidomėjimą projektu, 
kurį su tokiu užsidegimu šią sa-
vaitę ketinate pradėti.

ŠAULYS. Prieš siūlydamasis 
padėti, gerai pagalvokite, ar turite 
tam pakankamai laiko, ypač pir-
moje savaitės pusėje. Neapsvars-
tęs visų niuansų galite prarasti 
taip sunkiai įgytą pasitikėjimą. 
Šią savaitę teks daug bendrauti su 
žmonėmis, bet rezultatais veikiau-
siai liksite nepatenkintas. Ypač 

sunku bus rasti bendrą kalbą su 
priešingos lyties atstovais.

OŽIARAGIS. Pirmoje savaitės 
pusėje sudaryti verslo sandėriai 
bus pelningi. Trumpa dalykinė ke-
lionė antroje savaitės pusėje bus 
maloni ir naudinga. Savaitgalį visą 
savo energiją skirkite namų ūkiui. 
Pribrendo reikalas iš esmės pakeis-
ti savo gyvenimo kokybę.

VANDENIS. Šią savaitę pasko-
lintų pinigų veikiausiai nebeat-
gausite niekada. Tik pasistenkite 
primygtinai neprimesti savo nuo-
monės - ištikus nesėkmei neabejo-
tinai liktumėt kaltas. Jei šį savait-
galį nuspręsite kiek atsipalaiduoti 
ir pasilinksminti, tai gali jums kai-
nuoti kiek brangiau nei planavote.

ŽUVYS. Pirmoje savaitės pusėje 
teks gerokai paplušėti. Jei savaitei 
įpusėjus pastebėsite pridaręs klai-
dų, verčiau taisykite jas nedelsda-
mas - vėliau tai padaryti bus labai 
nelengva. Jūsų sunkiai nuspėjamas 
elgesys savaitgalį gali sukelti konf-
liktą namuose.

Ar reikia floristinių kilimų konkursui pokyčių?
14-ąjį kartą Anykščių šventėje surengtas floristinių kilimų konkursas. Kiekvieną kartą jis trau-

kia žmonių dėmesį, buria bendruomenes, skleidžia žinią apie Anykščių kraštą Lietuvai. Tačiau vis 
dažniau pasigirsta pastabų, kad floristinių kilimų konkursas pribrendo pokyčiams.

,,Anykšta“ teiravosi, ką jie mano apie floristinių kilimų konkursą, tolesnes jo perspektyvas.

Žmonėms reikia 
leisti kurti

Kęstutis INDRIŪNAS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, archi-
tektas:

- Su kilimų konkursu yra viskas 
gerai. Labiausiai gerbtinas konkurso 
dalyvių darbas, o skonį kiekvienas 
turi skirtingą. Šiemet mačiau porą 
kilimų, kurie ir man labai patiko. Ar 
floristiniai kilimai puošia miestą, čia 
jau kiekvieno skonio ir išsilavinimo 
reikalas. Aš, kaip architektas, galiu 
prisikabinti prie kiekvieno floristi-
nio kilimo, bet žmonėms, manau, 
jie patinka. Ar galėtų floristinius ki-
limus konkurse kurti profesionalai? 
O kiek jų yra - ir paaiškinkite, kas 
jie tokie? Negali būti 20 originalių 
floristinių kilimų, tačiau kiekvie-
nais metais vienas kitas būna labai 
originalus. Aišku, dauguma jų yra 
vidutinio lygio, bet negali visi būti 
,,super“.

Manau, kad žmonėms reikia leisti 
kurti. Kiekvienas kuria, kaip supran-
ta. Dar neaišku, kas geriau sukurtų 
floristinį kilimą - ar tas žmogus, 
kuris konkursuose dalyvauja jau 
ne vienus metus, ar profesionalas - 
architektas ar tapytojas. Konkurso 
vieta, formos - tai tik smulkmenos.

Norisi 
profesionalų 

Daiva GASIŪNIENĖ, Anykš-
čių rajono savivaldybės Archi-
tektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėja:

- Manau, kad floristinių kilimų 
konkursas Anykščiuose galėtų 
būti ir toliau tęsiamas, nebūtinai 
kiekvienais metais, bet norėčiau, 
kad šis konkursas virstų rimtesniu 
produktu. Į konkursą būtų galima 
pakviesti profesionalius floristus iš 
tarptautinės arenos. Konkurse ne-
būtinai reikėtų pinti floristinius ki-
limus, galima kurti parodomuosius 
daržus-sodus. Gali būti teritorijų, 
kur šie darbai galėtų likti ir ilges-
niam laikui.

Reikia žiūrėti į priekį. Žinoma, 
matosi, kad į floristinių kilimų 
kūrimą dalyviai kasmet įdeda vis 
daugiau pastangų. Manau, kad flo-
ristinių kilimų pynėjų komandose 
labai reikėtų ir architekto rankos.

Floristiniai kilimai yra laikini 
kūriniai, todėl jų kūrėjai patys nu-
sprendžia, kaip pateikti savo kūri-
nį. Bet labai norisi profesionalų da-
lyvavimo. Mes turime apsispręsti, 
kokią žinią apie floristinių kilimų 
konkursą ištransliuoti.

Galima keisti 
formatą, bet tai 
bus jau nebe 
kilimai

Eugenija SUDEIKIENĖ, UAB 
,,Gėlių lanka“ floristė, floristinių 
kilimų konkursų vertintoja:

- Nepasakyčiau, kad floristinių 
kilimų konkursas per 14 metų būtų 
išsisėmęs. Konkurse būna labai 
gerų darbų, tik ne visai kokybiški  
atvykusiųjų iš kitų miestų, pirmą 
kartą konkurse dalyvaujančių da-
lyvių darbai. Anykštėnų floristiniai 
kilimai labai kokybiški.

Kilimas yra kilimas, žinoma, 
galima keisti konkurso formatą ir, 
pavyzdžiui, kurti tūrines kompozi-
cijas. Bet čia jau ne kilimai.

Dar vienas variantas - floristinius 
kilimus galima kurti iš vazonėliuo-
se pasodintų augalų. Bet mes ne-
turime tokių erdvių kaip Belgijoje, 
kad kurtume kilimus iš tūkstančių 
augalų vazonėlių.

Labai daug kam patinka floristi-
niai kilimai, žmonės jų laukia. Ma-
nau, kad dar labai svarbu sugalvoti 
idėją kilimui.

Floristiniai 
kilimai -
neatsiejama 
Anykščių dalis

Jurijus NIKITINAS, Anykščių 
rajono vietos veiklos grupės Vie-
tos plėtros strategijos adminis-
travimo vadovas:

- Konkursas keičiasi, šiemet 
mačiau ne tik floristinius kilimus, 
bet ir floristines kompozicijas. 
Gal pinti floristinius kilimus tiems 
patiems dalyviams ir pabosta, bet 
pastebėjau, kad šiemet atsirado ir 
naujų.

Bendruomenės floristiniam kili-
mų konkursui kartu ruošiasi, kar-
tu dirba, tai neabejotinai prisideda 
prie bendruomeniškumo skatini-
mo. Bendruomenės dažniausiai 
suburiamos per kažkokius bendrus 
darbus, renginius, planavimus.

Floristiniai kilimai, mano ma-
nymu, jau tapo neatskiriama 
Anykščių dalimi. 

Dalyvių skaičius konkurse kas-
met išlieka panašus, jų būna apie 
20, gal tik šiemet koronavirusas 
kai kam sujaukė planus.

Šeštadienį, per miesto šventę, 
visą dieną buvau netoliese Vysku-
po skvero ir savo akimis mačiau, 
kad floristinius kilimus apžiūrinė-
ja tikrai labai daug žmonių.

- AnYkŠTA

„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, rašyti

El.p. reklama@anyksta.lt

Rusas,lenkas ir lietuvis turėjo 
pereiti olą, kurioje buvo dvokian-
tis šeškas. Pirmas įėjo lenkas. Po 
5min. išėjo ir sako:

-Viskas, nebegaliu!
Įėjo rusas. Po 10min. išėjo ir 

sako:
- Viskas,nebegaliu.
Įėjo lietuvis. Po valandos išėjo 

šeškas ir sako:
- Viskas, nebegaliu.

***
Kavinėje vyrų kompanija stebi 

Portugalijos ir Olandijos futbolo 
rungtynes. Įeina mergina ir teirau-
jasi draugo:

- Kas žaidžia?
- Portugalija ir Olandija.
- O už ką visi serga?
- Už olandus!
- Kodėl? Taigi portugalai gra-

žesni!

***
- Daktare, mano liga tokia keis-

ta, kad bijau, jog niekas nepadės...
- Nesijaudinkite, dabar yra tiek 

naujų vaistų, kad kai kuriems dar 
net ligos nesugalvotos!

***
- Brangioji, nori, tave pavešiu 

didele mašina su galingu varikliu?
- Žinoma, brangusis.
- Tada einame į autobusų stotelę, 

važiuosime į Palangą.

***
Dykumoje nusilpęs keliautojas 

randa butelį. Atidaro. Išlenda dži-
nas ir klausia:

- Ko tu nori, mano valdove?
- Noriu namo.
- Na, einam…
- Ne, aš greitai noriu.
- Na, tada bėgam!
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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 

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.

Dovanoja

Ožkytę. 
Tel. (8-607) 12296.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kokybiškai klojame trinkeles, at-
liekame kitus kiemo darbus. 

Tel. (8-645) 93365.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai.

Tel.(8-656) 24531.

Atnaujiname minkštus 
baldus. Keičiame gobeleną, 
odą. Gaminame čiužinius. 
Pasiimame ir parvežame.

Tel. (8-610) 10341 
atnaujinkbaldus@gmail.com

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.

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

Tel. (8-604) 12810.

Brangiai įvairias apleistas žemės 
ūkio paskirties žemes. 

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-620) 66662.

automobiliai

Automobilius, visureigius, 
mikroautobusus. Išrašo utili-
zacijos pažymas, atsiskaito 
iš karto.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Agentas Algirdas – ver-
šelius. Moka 6, 21 proc. 
Atsiskaito iš karto, sveria 
elektroninėmis svarstyklė-
mis.

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

Nuolat brangiai - karves, 
bulius, telyčias. Veršelius 
auginti iki 2 mėn. Moka 
priedus, PVM. Greitai išsi-
veža.
Tel.: (8-656) 40439, 
(8-656) 40436.

Egidijus ir Sandra - įvai-
rius veršelius. Sąžiningai 
sveria. Moka PVM. Greitai 
pasiima. 
Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.   

Nekilnojams 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.

Mediniame name Kavarske 2-jų 
kambarių butą (42m2) be patogu-
mų, su sandėliu. Galima pirkti iš-
simokėtinai.

Tel. (8-679)22158.

kuras

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-630) 57490.

Skaldytas Malkas, briketus bei 
pjuvenas. Pristatome ir maţais 
kiekiais. 

Tel.(8-675) 63191.

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

Tel. (8-656) 01913.

kita

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

Tel. (8-611) 47343.

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.

„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 Ignalina“

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 

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

siūlo darbą

Pastoviam darbui reikalingas 
traktorininkas mišriame augali-
ninkystės - uogininkystės ūkyje 
Kavarsko seniūnijoje. Darbas su 
įvairia žemės ūkio technika. 

Gali būti be patirties. 
Tel.: (8-678) 53835.

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ 
Jums nieko nekainuos. 

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

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

Per „Anykštą“ galite pasvei-
kinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

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

Tel. (8-686) 33036.
El.p. reklama@anyksta.lt
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Nauja lankytina vieta Anykščiuose: miesto 
centrą papuošė „Neregėtos Lietuvos“ kadrai
„Anykščiai – ypatingo grožio miestas, į kurį visada gera grįžti“, 

– sako fotomenininkas, albumo „Neregėta Lietuva“ autorius Ma-
rius Jovaiša. Penktadienį menininko užfiksuoti kadrai – gražiau-
si Anykščių ir apylinkių vaizdai iš paukščio skrydžio – papuošė 
miesto centre esančios „Anykščių vyno“ fasadą. Menišką dovaną 
miestui įteikė čia jau kone šimtmetį veikianti „Anykščių vyno“ 
gamykla.   

Iš viso „Anykščių vyno“ fasadą 
papuošė dešimt M. Jovaišos sukur-
tų kadrų, kuriuose vaizduojami ne 
tik gražiausi Anykščius supančios 
gamtos vaizdai, bet ir kultūriniai 
objektai – tai laukų ir miškų apsupta 
Šventosios upė, Rubikių ežeras, virš 
medžių viršūnių pakilęs Lajų takas, 
įspūdingo grožio Burbiškių dvaras, 
aukščiausia Lietuvoje Šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčia ir kitos 
Anykščiuose lankytinos vietos. 

Įspūdingą galeriją po atviru dan-
gumi „Anykščių vyno“ atstovai 
sukūrė viso labo per porą mėnesių,  
visos galerijoje eksponuojamos 
fotografijos priklauso M. Jovaišos 
nuotraukų ciklui „Neregėta Lietu-
va“.  

Pasak „Anykščių vyno“ gamybos 
vadovės Liubovės Rebiatnikovos, 
padovanoti miestui ir jo svečiams 
unikalią galeriją įkvėpė noras pa-
puošti Anykščių miestą ir parodyti 
jį neįprastu, dažnam neregėtu ra-
kursu, taip pat paskatinti kitų Lie-
tuvos vietovių gyventojus aplankyti 
Anykščius.   

„Įsikūręs pačiame miesto centre, 
„Anykščių vynas“ Anykščiuose 
veikia jau beveik šimtą metų – per 
šį ilgą laikotarpį sukūrėme itin glau-
dų santykį su miestelėnais, tapome 
reikšminga vieni kitų gyvenimo da-
limi ir net savotiškai vienu iš miesto 
simbolių. Be to, tai ypatingo grožio 
kraštas, apdovanotas įkvėpiančiais 
gamtos vaizdais, unikaliu architek-
tūriniu paveldu. Todėl kai užklupus 
pasaulinei pandemijai supratome, 
kad šįmet vasaros atostogas leisime 
Lietuvoje, panorome atsiverti ori-
ginalioms, netradicinėms idėjoms, 
taip ne tik pradžiugindami anykš-
tėnus, bet ir sukurdami dar vieną 
lankytiną vietą miesto svečiams. 
Juk galerijoje eksponuojami kadrai 
atspindi unikalų, dažnam išties ne-
regėtą šio krašto grožį, puoselėja 
lietuviškumo, patriotizmo dvasią“, 
– sako L. Rebiatnikova.   

Tuo tarpu parodos autorius M. 
Jovaiša pasakoja, kad nors galerijos 
po atviru dangumi Lietuvoje ir nėra 
naujiena, šioji – išties unikali. 

Ši paroda sukomponuota taip, 
kad džiugintų anykštėnų akį, kad 
būtų miela širdžiai į savo kraštą gal-
būt net naujomis akimis pažiūrėti. 

Nors tokių netradicinių galerijų, kai 
mano darbai eksponuojami po atviru 
dangumi, Lietuvoje jau buvo galima 
išvysti, paroda Anykščiuose yra pir-
moji tokia, kai darbai yra ypač dide-
lio formato – nuotraukų aukštis par-
odoje siekia net keturis, plotis – tris 
metrus“, – sako fotomenininkas. 

Su kone kiekviena parodoje eks-
ponuojama nuotrauka M. Jovaiša 
turi ypatingą santykį.  „Pavyzdžiui, 
Burbiškio dvaras man – ypatingo 
grožio vieta: ten ir tiesiog pabūti 
jauku, ir apsistoti ar restorane pa-
valgyti visad gera. Sutvarkytos jo 
apylinkės – vienas malonumas pa-
sivaikščioti. Ir Rubikių ežeras didelį 
įspūdį kelią – didžiulis, vingiuotais 
krantais. 

Atskiro paminėjimo vertas ir 
Lajų takas, tapęs tikru iššūkiu gra-
žiai nufotografuoti – iš paukščio 
skrydžio jis nelabai matosi, todėl 
teko nemažai pavargti, kol gavosi 
gerų kadrų“, – pasakoja. 

O ir pats Anykščių miestas M. 
Jovaišai yra artimas ir brangus. 
„Aš labai myliu šį miestą. Savo 
jaunystės metais čia, pas rašy-
toją A.Vienuolį bute, gyveno ir 
mokytojavo mano senelis, Leo-
nas Jovaiša... O ir šiaip netrūksta 
priežasčių čia vis vėl ir vėl atva-
žiuoti – tai pas draugus aplanky-
ti, tai pabendrauti su anykštėnais. 
Pavyzdžiui, Anykščių biblioteka 
net kelis kartus yra pakvietusi 
dalyvauti skirtinguose renginiuo-
se, ir visada mielai atvažiuoju. O 
jei lankau draugus, tuomet būtina 
atlikti ritualą – visad tarytum pri-
valau niurktelti į šaltą Šventosios 
vandenį. Anykščiai man asocijuo-
jasi su daugybe šiltų emocijų – čia 
ir poilsiavietės nepaprastai jau-
kios, ir su kolegomis esame nesyk 
atvažiavę, ir dukrą į kūrybinę sto-
vyklą buvau čia atsiuntęs... Labai 
daug sentimentų, prisiminimų“, 
– pasakoja.  

Anykščių vaizdus iš paukščio 
skrydžio įamžinusios fotografijos 
eksponuojamos miesto centre, ant 
„Anykščių vyno“ gamyklos fa-
sado iš Dariaus ir Girėno gatvės 
pusės. Planuojama, kad apžiūrėti 
įspūdingo dydžio galeriją po atvi-
ru dangumi bus galima neribotą 
laiką.

„Anykščių vyno“ fasadą papuošė dešimt M. Jovaišos sukurtų kadrų.

Nuotraukose vaizduojami ne tik gražiausi Anykščius supančios 
gamtos vaizdai, bet ir kultūriniai objektai. Įspūdingą galeriją „Anykščių vyno“ atstovai sukūrė per porą mėnesių.           

Menišką dovaną miestui įteikė čia jau kone šimtmetį veikianti „Anykščių vyno“ gamykla. 
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