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„Visų savų“ pereinamąją taurę laimėjo 
Leliūnų bendruomenė

Rugpjūčio 1 dieną aktyviausios Anykščių rajono bendruomenės rinkosi į kasmetinį sambūrį „Visi savi“. Šis Sambūris yra bendruo-
menių varžytuvės, kurių nugalėtoja šiemet tapo Leliūnų bendruomenė, kitais metais turėsianti rengti ,,Visi savi“ sambūrį. 

Lina DAPKIENĖ
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Renginio šeimininkai - 
pernykščiai nugalėtojai

 Visus, atvykusius į Šovenių 
kaimą, šalia Budrių bendruomenės 
namų pasitiko kaimo bendruome-
nės pirmininkas Valentinas Gudė-
nas ir gausus būrys bendruomenės 
narių, pasipuošę naujais marški-
nėliais su užrašu „Visada budrūs“. 
Budrių bendruomenė geriausiai 
pasirodė 2019-ųjų varžytuvėse, 
todėl šiemet ir tapo renginio šei-
mininkais. 

Neįsitempę, bet maloniai be-
sirūpindami, kad visi sėkmingai 
atvyktų, užsiregistruotų ir patogiai 
jaustųsi, šventės šeimininkai džiu-
giai laukė kiekvieno. 

Atliekant porinių slidžių rungtį „Milžino pėda“, svarbu sinchroniškai suderinti judesius.

Troškūniečiai žino, net ką klebonas 
valgo Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį, liepos 31-ąją, Utenos apylinkės teismo Anykščių 
rūmų teisėja Zita Gavėnienė paskelbė nuosprendį Troškūnų 
parapijos klebono Sauliaus Filipavičiaus byloje. Jis pripažin-
tas kaltu pagal du iš trijų bylos epizodų. Į Anykščių teismo 
rūmus išklausyti nuosprendžio kunigui susirinko būrys šalies 
žurnalistų. Ir klebonas, ir teisėja davė šalies televizijoms in-
terviu.

Troškūnų parapijos klebonas Saulius Filipavičius tvirtina, kad 
teisėsauga įlindo į bažnyčios vidaus reikalus.

Skyrė 3012 eurų baudą

Troškūnų parapijos klebonas S. 
Filipavičius  pripažintas kaltu dėl 
aplaidaus parapijos ir savo asme-
ninio ūkio buhalterinės apskaitos 
tvarkymo. Dėl trečiojo epizodo 
- neteisėto vertimosi finansine 
veikla – pinigų skolinimo už pa-
lūkanas fiziniams ir juridiniams 
asmenims – dvasininkas išteisin-
tas.

Ikiteisminį tyrimą šioje bylo-
je atliko Finansinių nusikaltimų 

tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių 
ir Panevėžio apygardos valdybos 
pareigūnai, o jiems vadovavo bei 
valstybinį kaltinimą teisme pa-
laikė Panevėžio apygardos pro-
kuratūros Antrojo baudžiamojo 
persekiojimo skyriaus prokuroras 
Kęstutis Greiciūnas.
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Vilkai. Iki rugpjūčio 3 dienos 
(nuo metų pradžios) Anykščių ra-
jone fiksuoti tik 4 vilkų išpuoliai 
prieš naminius gyvulius. Sudrasky-
ta 12 avių ir viena telyčaitė.Tačiau 
Anykščių savivaldybės administra-
cijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
Virmantas Velikonis dėstė, kad 
ūkininkai neturėtų atsipalaiduoti. 
,,Kol kas ramūs metai, bet rugpjūtį 
paprastai prasideda vilkiukų ,,stu-
dijos“, tad apibendrinimų dar nega-
lima daryti“, - kalbėjo V.Velikonis.

Pinigai. Vyriausiosios rinkimų 
komisijos internetiniame puslapy-
je nurodoma, kad konservatorius 
Sergejus Jovaiša rinkimamas gavo 
5 tūkst., socialdemokratas Kęstu-
tis Jacunskas - 1 tūkst., liberalas 
Mindaugas Sargūnas - 640 eurų. 
Visi visų minėtų trijų kandidatų 
į Seimą Deltuvos šiaurinėje apy-
gardoje pinigai - jų partijų lėšos. 
Darbo partijos kandidato Ričardo 
Sargūno sąskaitoje kol kas nulis 
eurų. O Lietuvos socialdemokratų 
darbo partijos kandidatas Kęstutis 
Tubis bei ,,valstietis“ Tomas Tomi-
linas greičiausiai bus registruoti ne 
kaip savarankiški, o kaip atstovau-
jamieji kandidatai, kurie atskirų 
rinkiminių sąskaitų neturi. Tagi, 
jų pinigai greičiausiai eis per par-
tijų kasas. ,,Valstiečiai“ pirmadienį 
rinkiminėje sąskaitoje turėjo 160 
tūkst. eurų, socialdarbiečiai - 210 
tūkst. eurų.

Mokymai. Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektorė Ligita Kuliešaitė rugpjū-
čio 4-6 dienomis Druskininkuose  
dalyvaus lyderystės projekto mo-
kymuose savivaldybių vadovams 
„Gerojo valdymo principų diegi-
mas Lietuvoje“.

Atostogos. Rugpjūčio 4 - 7 die-
nomis Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis atos-
togaus.

Paviljonas. Anykščių kūno kul-
tūros ir sporto centro prašymu bus 
likviduotas Anykščių miesto stadi-
one stovintis paviljonas.Teigiama, 
kad jo medinės konstrukcijos su-
puvusios, pats pastatas nenaudo-
jamas, be to, jis gadina stadiono 
estetinį vaizdą.

Strazdiškį 
karūnavęs 
poetas aplankė 
tėviškę

Legų kaime 
gaminius 
siuvinėja 
kompiuterizuo-
tas įrenginys

Dėl žemės kildavo karai, o dabar ji 
dovanojama...

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras:

„Jeigu V.Trinkūnui tie sklypai 
būtų labai svarbūs, tikriausiai jis 
juos parduotų.“
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temidės svarstyklės

spektras

Smurtas. Liepos 30 dieną (tiks-
lus laikas nustatinėjamas) Svėda-
sų seniūnijoje  vyras (g. 1976 m.) 
smurtavo prieš moterį (g. 1982 m.). 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Liepos 31 dieną, apie 
7.40 val., Anykščiuose, A. Bara-
nausko a., rastas vyro (g. 1969 m) 
kūnas be išorinių smurto žymių. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mir-

ties priežasčiai nustatyti.

Konfliktas. Rugpjūčio 2 dieną,  
apie 10.30 val., Anykščių seniūni-
jos Janydžių kaime vyras (g. 1986 
m.) smurtavo prieš moterį (g. 1997 
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Areštinė. Rugpjūčio 2 dieną  
apie 16.45 val. Anykščiuose, Kur-
klių g., neblaivus (nustatytas 2,19 
prom. girtumas) vyras (g. 1979 m.) 
smurtavo prieš moterį (g. 1978 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Strazdiškį karūnavęs poetas aplankė tėviškę
Vyriausias Lietuvos poetas Algimantas Baltakis rugpjūčio 1-ąją 

daugiau kaip dvi valandas mėgavosi gaiviu savo vaikystės kaimo 
Strazdiškio oru, sėdėdamas kito žymaus poeto Antano Baranaus-
ko krėsle. 

Tokią progą jam suteikė per Lietuvą kiek vėluodamas keliau-
jantis šių metų „Poezijos pavasaris“ ir Anykščių muziejininkų 
iniciatyva atgaivintas sunykęs Skiemonių seniūnijos kaimas. 

Poetinė kelionė kūrybos ištakų 
paieškoms subūrė įvairių kartų 
Lietuvos poetus. Kaip suskaičia-
vo anykštėnas Rimantas Vanagas, 
kiekvienas iš keliautojų buvo bent 
dviem dešimtmečiais jaunesnis už 
kurį kitą, o 31-erių Vainius Bakas 
– net triskart jaunesnis už 90-metį 
pasitikusį A. Baltakį. 

Strazdiškyje poetus pasitiko 
seniai ištuštėjusi miško laukymė, 
kurioje likęs tik akmenų mūro 
šulinys, šimtametė liepa ir kelios 
sulaukėjusios obelys, vis dar me-
nančios čia kaimą buvus. Nuo šio 
pavasario senąjį Baltakių sodybos 
šulinį, kurio gilumoje tebeblizga 
vanduo, globėjiškai saugo karū-
nuotas paukštis – Anykščių meni-
ninkų asociacijos ir Žilvino Prano 
Smalsko sukurtas meninis žen-
klas, primenantis čia buvusią žy-
maus poeto tėviškę. Panašūs žen-
klai rodo kelius Strazdiškio link ir 
nuo aplinkinių Baltenių, Gečionių 
ir Velykūnų kaimų kryžkelių.

Po Strazdiškio uosiais, dar A. 
Baltakio tėvo čia įveistais, tą šeš-

tadienio popietę skambėjo A. Bal-
takio eilės: ir jo paties iš atmin-
ties skaitomos, ir Pauliaus Širono 
įgarsinamos, ir Giedriaus Arba-
čiausko išdainuojamos. Savo kū-
rybą Strazdiškyje skaitė netoliese 
gimęs ir augęs Lietuvos rašytojų 
sąjungos Kauno skyriaus pirmi-
ninkas poetas Vidmantas Kiaušas-
Elmiškis, taip pat R. Vanagas ir iš 
Ukmergės į Strazdiškį pirmąkart 
atkeliavęs V. Bakas. 

Į šią unikalią poetinę kelionę 
leidosi ne tik anykštėnai – kelią į 
Strazdiškį atrado gausi A. Balta-
kio gerbėjų grupė iš Utenos rajono 
Leliūnų seniūnijos. Mat Strazdiš-
kis – vos trys kilometrai nuo Le-
liūnų, tad kaimas visąlaik Leliūnų 
parapijai priklausęs. 

Ta proga vyskupo A. Baranaus-
ko krėslą, saugomą jo Klėtelėje 
Anykščiuose, į Strazdiškį nuga-
benęs A. Baranausko ir A. Vie-
nuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus direktorius Antanas 
Verbickas sakė, kad teisė jame sė-
dėti tenka vien tik AB – mat ir A. 

Baranausko, ir A. Baltakio inicia-
lai tarsi ne atsitiktinai sutampa.

Dar 1979 m. išleistose „Straz-
diškio elegijose“ savo vaikystės 
kaimą ir jo mirtį, nelikus vietos 
gyventojų, aprašęs A. Baltakis šį-
kart prisiminė, kad paskutinį kar-
tą čia lankęsis daugiau nei prieš 
porą dešimtmečių. Tuomet atvy-
kęs kartu su bičiuliu poetu Justi-
nu Marcinkevičiumi, norėjęs jam 
Strazdiškį parodyti, bičiuliai ilgo-
kai vargę, kol šulinį brūzgynuose 
suradę. 

Dabar išvalyta Strazdiškio lau-
kymė tapo patogi ją lankyti, so-
dybvietės ženklai aiškiai matomi. 
Skiemonių seniūno Stasio Ste-
ponėno rūpesčiu net ir keliukas 
Strazdiškio link buvo atnaujintas, 
paplatintas, lengvai išvažiuoja-
mas. Nuošali vietovė, kol kas dar 
nerodoma jokiuose kelionių žemė-
lapiuose, netrukus gali patekti į „li-
teratūrinių piligrimų“ maršrutus. 

Čia verta keliauti tiems, kas su-
pranta, ką lietuvių poezijai reiškia 
Algimantas Baltakis ir jo „Straz-

diškio elegijos“, kas siekia pažinti 
kūrybinio įkvėpimo versmes. Vie-
ni pirmųjų Strazdiškį šią vasarą 
aplankė kūrybingieji jaunuoliai 
– Anykščiuose rezidavę Lietuvos 
rašytojų sąjungos Vasaros akade-
mijos dalyviai. 

Poetas A.Baltakis yra daugelio 
kompozitorių įkvėpėjas. Pagal jo 
eiles kompozitoriai sukūrė nema-
ža dainų: Ričardas Bartusevičius 
(,,Hiperbolės“ versija) ir Vytau-
tas Kairiūkštis (romansas) – ,,Su-
grįžk“, Robertas Stanionis – ,,Anti-
lopė“, ,,Pėdsakai“, ,,Miškų dukra“, 
Laimis Vilkončius – ,,Laivas“, 
,,Pasakėlė“, ,,Vyturys“, ,,Mano 
dovanos“, Algimantas Bražins-
kas – ,,Ilgesio daina“ (,,Pušelė“), 
,,Ugnelė“, ,,Vėduoklė“, Dmitrijus 
Cepliajevas – ,,Ką galime ir ko ne-
galime rinktis“ ir kitų.

A.Baltakis yra išleidęs daugiau 
nei 20 knygų. Paskutinė pasirodė 
šiais metais ir vadinasi ,,Skrynelė 
dvigubu dugnu“.

-ANYKŠTA

Poetas Algimantas Baltakis Strazdiškyje, prie vaikystės šulinio, 
buvo pasodintas į vyskupo A. Baranausko krėslą. 

Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.

Menininkas Žilvinas Pranas Smalskas sunykusios Baltakių so-
dybos vietą paženklino kūriniu - simboliniu paukščiu.

,,Sodra“ ruošiasi mokėti po 200 eurų – 
pensininkams niekur kreiptis nereikia

Rugpjūtį, kaip ir planuota, „Sodra“ išmokės 200 eurų dydžio 
vienkartines išmokas pensijų gavėjams. 

Pinigų sulauks beveik milijonas gyventojų, jiems iš viso bus iš-
mokėta apie 180 mln. eurų.

„Valstybės parama, kaip buvo 
numatyta, pasieks senjorus, ne-
įgaliuosius ir šalpos pensijų ga-
vėjus.

Svarbu pabrėžti, kad pensi-
jų gavėjams nereikia kreiptis į 
„Sodrą“ ar rašyti prašymų dėl 
vienkartinės 200 eurų išmokos. 
Visi gyventojai, turintys teisę į 
vienkartinę išmoką, jos sulauks 
iki mėnesio pabaigos kartu su 
įprastomis išmokomis arba ats-
kiru mokėjimu“, – sako „Sodros“ 
direktoriaus pavaduotoja Violeta 

Latvienė.
Vienkartinė išmoka bus iš-

mokama (pristatoma) tokiu pat 
būdu, kokiu yra mokama pensija. 
Pavyzdžiui, jei pensija pristatoma 
į namus, vienkartinė išmoka taip 
pat bus pristatyta į namus.   

Vienkartines išmokas gaus visi 
gaunantieji socialinio draudimo 
senatvės pensiją, išankstinę se-
natvės pensiją ar senatvės pensi-
ją neįgaliajam. Išmokos taip pat 
priklausys netekto darbingumo 
(invalidumo) pensijų gavėjams. 

Gavėjų sąrašuose atsidurs ir as-
menys, gaunantys našlių ir naš-
laičių bei maitintojo netekimo 
pensijas.

Vienkartinė 200 eurų išmoka 
taip pat pasieks ištarnauto laiko 
pensijos ar kompensacijos už 
ypatingas darbo sąlygas gavėjus. 
Pinigų sulauks ir tie asmenys, 
kurie gauna įvairių rūšių šalpos 
pensijas ir šalpos kompensacijas 
bei socialines pensijas. Žmo-
nėms, gaunantiems kelias pen-
sijas, skiriama viena vienkartinė 
200 eurų išmoka.

Tik tiems gyventojams, kurie 
pensijas ar kitas socialinio drau-
dimo išmokas pradės gauti rug-
sėjo – gruodžio mėnesiais, vien-

kartinė išmoka bus išmokama tą 
patį mėnesį, bet ne vėliau kaip 
šių metų gruodį. Vienkartines 
200 eurų išmokas gaus tie, kas 
jau gauna pensiją, ir tie, kuriems 
pensija dar bus paskirta ir pradėta 
mokėti iki 2020 metų pabaigos.

Rugpjūčio mėnesį taip pat bus 
išmokėtos kompensacijos už per 
krizę sumažintas socialinio drau-
dimo, valstybines ir kitas pen-
sijas, kompensacijas bei rentas, 
kurios iki šiol buvo likusios ne-
kompensuotos. Gyventojai gaus 
10 proc. netektos pensijos dalies 
dydžio vienkartines kompensuo-
jamąsias sumas.

Pranešimas spaudai

Protestai. Vokietijos vyriausybė 
pirmadienį pasmerkė, jos teigimu, 
„nepriimtinus“ suvaržymų dėl ko-
ronavirusinės infekcijos COVID-
19 pažeidimus, kai praeitą savait-
galį dešimtys tūkstančių žmonių, 
kurių daugelis nedėvėjo apsaugi-
nių kaukių, išėjo į Berlyno gatves 
protestuoti prieš šias priemones. 
„Scenos, kurias matėme šį savait-
galį, buvo nepriimtinos“, – sakė 
kanclerės Angelos Merkel atstovė 
Ulrike Demmer, vis tik pabrėžusi, 
kad teisė protestuoti yra „svarbi“. 
Pasak jos, kaukių nedėvėję ir so-
cialinio atstumo taisyklių nepaisę 
protestuotojai „piktnaudžiavo savo 
teise demonstruoti“, o jų veiksmai 
„jokiu būdu nebuvo pateisinami“. 
Šeštadienį surengtoje „laisvės die-
nos“ demonstracijoje dalyvavo 
apie 20 tūkst. žmonių. Dauguma 
jų nedengė nosies ir burnos, taip 
pat nesilaikė Vokietijoje galiojan-
čio reikalavimo laikytis 1,5 m ats-
tumo nuo aplinkinių. Minia, kuri 
žygiuodama Brandenburgo vartų 
link skandavo „mes esame antro-
ji banga“, reikalavo „priešintis“, 
o pandemiją vadino „didžiausia 
sąmokslo teorija“. Policijos duo-
menimis, per tą ir kitas demons-
tracijas buvo sužeisti maždaug 45 
pareigūnai.

Skolinimas. Prezidentas Gitanas 
Nausėda ketina įvertinti siūlymus 
suteikti savivaldybėms daugiau ga-
limybių skolintis, taip pritraukiant 
naujų investicijų ir skatinant vers-
lą. Tačiau prezidentas pabrėžia, kad 
fiskalinė drausmė Lietuvai išlieka 
labai svarbi. Jis taip pat pripažino, 
kad dabartinė savivaldybių finansų 
reguliavimo tvarka joms nesuteikia 
galimybių visiškai atskleisti savo 
potencialą. „Turbūt sutiksime su 
tuo, kad dažnai sureglamentuotos 
iš įvairių pusių savivaldybės negali 
atskleisti viso potencialo, kurį turi 
pritraukdamos investicijas, priva-
čius investuotojus ir spręsdamos 
verslo skatinimo klausimus savo 
regionuose“, – tvirtino prezidentas. 
Lietuvos savivaldybių asociacijos 
prezidentas Mindaugas Sinkevičius 
anksčiau ragino Vyriausybę ieškoti 
daugiau galimybių savivaldybėms 
skolintis investicijų projektams. 

Pranešimai. Per septynis šių 
metų mėnesius aplinkosaugininkai 
gavo beveik 13 tūkst. pranešimų 
apie pažeidimus, daugiausia jų buvo 
apie laukinių gyvūnų susidūrimus 
su transporto priemonėmis, pirma-
dienį pranešė Aplinkos apsaugos 
departamentas. Departamento Pra-
nešimų priėmimo skyrius šių metų 
sausio–liepos mėnesiais iš viso 
gavo 12 738 pranešimus, pernai per 
šį laikotarpį jų buvo kiek daugiau 
nei 10 tūkstančių. Didžiausią prane-
šimų dalį – kiek daugiau nei 5 tūkst. 
– sudaro informacija apie įvykius 
dėl sužeistų, automobilio užmuštų 
ar sužalotų laukinių gyvūnų, taip pat 
dėl laukinių gyvūnų, esančių nebū-
dingoje jiems aplinkoje, atklydusių 
į gyvenamąsias vietoves, ar laukinių 
gyvūnų, kurie gali būti potencialiai 
pavojingi žmonėms, jų sveikatai, 
turtui. Anot aplinkosaugininkų, pra-
nešimų apie įvykius su laukiniais 
gyvūnais kasmet daugėja. Šiemet 
sausio–liepos mėnesiais apie tai in-
formuota kiek daugiau nei 5 tūkst. 
kartų, iš jų 4 tūkst. pranešimų buvo 
apie laukinių gyvūnų susidūrimus 
su transporto priemone.

-BNS
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komentarai

DIRBU SAU

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

savaitgalio diskusija

Legų kaime gaminius siuvinėja 
kompiuterizuotas įrenginys Robertas ALEKsIEjūNAs

robertas.a@anyksta.lt

Debeikių seniūnijos Legų kaime šį pavasarį veiklą pradėjo mažo-
ji bendrija ,,Siuvinėjimo upė”. Ant Šventosios upės kranto įsikūru-
si įmonė teikia  kompiuterinio-mašininio siuvinėjimo paslaugas.

Mažosios bendrijos ,,Siuvinė-
jimo upė” įkūrėja Jelena Vaišvilė 
pasakojo, kad verslą Legų kaime 
pradėjo parašiusi paraišką Na-
cionalinei mokėjimo agentūrai. 
Agentūra kvietė teikti paraiškas fi-
nansavimui verslo pradžiai kaimo 
vietovėse gauti.

,,Esu buhalterė, baigusi eko-
nomikos studijas. Išgirdusi apie 
Nacionalinės mokėjimo agentūros 
kvietimą teikti paraiškas, analiza-
vau rinką ir pamačiau, kad visa-
me Utenos regione nėra teikiama 
siuvinėjimo paslaugų. Pateikusi 
paraišką, gavau 17 tūkst. eurų pa-
ramą. Už ją įsigijau siuvinėjimui 
reikalingą įrangą, kuri kainavo 10 
tūkst. eurų”, - pasakojo J.Vaišvilė.

Pasiteiravus, ar sunku buvo iš-
mokti siuvinėti, J.Vaišvilė sakė: 
,,Matot, ten tokio labai didelio 

mokslo nėra. Trečdalį darbo laiko 
praleidžiu prie kompiuterio - spe-
cialia programa vektorinius failus 
tenka paversti  siuvinėjimo failais. 
O kaip dirbti, išmokau internete, 
,,Youtube” stebėdama ,,vaizde-
lius”  anglų bei rusų kalbomis. Tai 
nėra sudėtinga”.

Kompiuterinio - mašininio siu-
vinėjimo įrenginį J.Vaišvilė įsigijo 
balandį, kai Lietuvoje dėl koro-
naviruso pandemijos buvo įvestas 
karantinas.

,,Tuomet šį įrenginį išbandžiau 
praktiškai. O šiuo metu, be siuvi-
nėjimo veiklos, dar dirbu Anykš-
čiuose, baseine ,,Bangenis”, bu-
haltere”, - sakė J.Vaišvilė.

Mažoji bendrija ,,Siuvinėji-
mo upė” jau turi savo internetinę 
parduotuvę, kurioje galima įsigyti 
marškinėlių, kepurėlių, pirkinių 

maišelių ir kitų siuvinėtų gaminių. 
Kai kuriuos jų puošia Anykščių 
miesto prekinis ženklas.

,,Galvoju orientuotis į Anykš-
čių rinką, į turistus. Viliuosi, kad 
gaminius parduoti priims turizmo 
centrai. Beje, esu iš Anykščių ra-
jono savivaldybės gavusi visus 
leidimus ant savo gaminių naudoti 
Anykščių prekinį ženklą”, - pasa-
kojo J.Vaišvilė.

Kompiuterinio-mašininio siu-
vinėjimo privalumas yra tas, kad 
ant gaminių išsiuvinėti logotipai ar 
piešiniai yra ilgaamžiai. J.Vaišvilė 
sakė, kad išsiuvinėti ji galinti ir ant 
kliento pateikto drabužio.

J.Vaišvilė atviravo, kad kol kas 
prekyba jos gaminiais elektroni-
nėje parduotuvėje vyksta vangiai, 
nors pirmųjų tiesioginių užsakymų 
jau yra sulaukusi. Pigiau yra įsi-
gyti jau išsiuvinėtų gaminių, o jei 
klientas pateikia savo pageidavi-
mus, paslauga kainuoja brangiau, 

ypač jei užsakoma išsiuvinėti tik 
vienus marškinėlius ar kitą viene-
tinį produktą. Kitaip tariant, kom-
piuterinis - mašininis siuvinėjimo 
įrenginys labiau mėgsta masinius 
užsakymus.

,,Nesu labai patyrusi dar siuvi-
nėtoja, todėl ir kainos nedidelės. 
Stebiu, kaip į jas reaguoja žmo-
nės”, - sakė J.Vaišvilė.

Pasiteiravus, ar turinti kokių 
nors kūrybinių sumanymų, dėl ku-
rių jos siuvinėtus gaminius klientai 
tiesiog graibstytų, J.Vaišvilė sakė: 
,,Bandžiau siuvinėti gaminius, tai-
kydama  gamtos motyvus, tačiau 
didelio žmonių susidomėjimo ne-
pajutau. Gal tam įtakos turėjo ka-
rantinas? Dabar perėjau prie labiau 
praktiškų dalykų – siuvinėju repre-
zentacinius gaminius. Jei nepavyks 
tai, bandysiu sugalvoti dar kažką.”

Į Legų kaimą J.Vaišvilė su vyru 
Vidu atsikraustė iš Vilniaus. Kaip 
pasakojo moteris, visą turėtą turtą 

pardavę, jie apsisprendė gyven-
ti kaime ir jau keletą metų yra 
Anykščių rajono gyventojai.

J.Vaišvilės vyras užsiima baida-
rių nuoma.

,,Baidarių nuoma vyksta labai 
sėkmingai. Labai daug nuomoto-
jų. Šalia mūsų taip pat yra stambių 
baidarių nuomotojų, bet kažkaip 
gražiai bendraujame su konkuren-
tais ir visiems užtenka vietos”,- 
sakė J.Vaišvilė.

Baidarių nuomos kainos išli-
ko tokios pat kaip ir pernai.Tiesa, 
J.Vaišvilė pastebėjo, kad šiemet 
dažniau žmonės baidarėmis plau-
kia darbo dienomis ir sekmadie-
niais.

Beje, kai J. ir V.Vaišvilams  kilo 
mintis įsigyti sodybą kaime, jie, 
kaip pasakojo vienam leidiniui, 
Legus pasirinko dėl idealios baida-
rėms Šventosios upės, gero kran-
to, didžiulės erdvės, kurioje dabar 
įrengtos net kelios stovyklavietės.

Jelena Vaišvilė mažąją bendriją ,,Siuvinėjimo upė“ įkūrė šių 
metų pavasarį.

Daugelį darbų puošia Anykščių miesto pre-
kinis ženklas.

Drabužius bei kitus gaminius Jelena Vaišvilė 
puošia ir meniškais piešiniais.

Ar reikalingos išmokų ūkininkams ribos?
Prezidentas Gitanas Nausėda žada siūlyti nustatyti maksimalias tiesioginių išmokų ūkininkams 

ribas, kad stambieji ūkininkai negautų neproporcingai daug naudos.
Kaip vertinate tokius G.Nausėdos siūlymus? 
Šia tema savaitgalį diskutvo naujienų portalo anyksta.lt skaitytojai.

Tomas Ј: ,,Aišku, kad reika-
lingos. Turintis 500 ir daugiau ha 
žemės ūkininkas turi ir  didesnio 
masto ekonominį veiksnį, kurio 
smulkesni ūkininkai neturi. O tai 
jau konkurencinis pranašumas, 
todėl mokant vienodas išmokas 
smulkus ūkininkas, lyginant su 
stambiu, nukenčia ir dirba sun-
kesnėmis sąlygomis. Tiesioginių 
išmokų lubos privalomos.“

Žinoma: „tokios ribos tiesiog 
būtinos. Jei jų nebus, tai stambūs 
žemvaldžiai gaus milžiniškas iš-
mokas, o smulkūs ūkininkai vėl 

liks prie ,,suskilusios geldos“, 
jiems nubyrės išmokų trupiniai. 
Bent kartą reikia svariau paremti 
smulkiuosius, o ne stambiuosius 
ūkininkus.“

Sofkininkas: „O kaip bus su 
mumis- ,,sofos ūkininkais“? Ar 
mokės didesnes išmokas, ar to-
kias pat, kaip kasmet mokėdavo. 
Nereikėtų ir mūsų skriausti.“

Pašalpynis: „Nereikia didinti 
išmokas, ūkininkai ir teip gerai 
gyvena. Važinėja džipais, kito-
kiom prabangiom mašinom, po 

užsienius su šeimynom keliau-
ja, perka naujausią žemės ūkio 
techniką. Perka pigesnį dizeliną, 
naudpjasi mokesčių lengvatom.
Tiktai jie nuolat dejuoja ir atro-
do, kad gyvena skurdžiai. Iš tikro 
skursta socialines pašalpas gau-
nantys, daugiavaikės šeimos, be-
darbiai, jiems reikia padėti.“

Kaimo Jurgis: „Kiek ūkinin-
kam beduotum, jiems bus mažai, 
jie vis tiek dejuos. Tai pinigų me-
timas į balą.“

Svarstykles: „Jeigu bus ribo-

„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.)

jama, tai nukentės nemaža dabar-
tinių Seimo narių dalis, rajonų 
valdininkijos dalis ir eilė versli-
ninkų, užsiimančių žemės ūkio 
verslu bei kaimo turizmu. Tie, 
kas mažiau gauna, dėl to daugiau 
negaus, o lėšos bus pravalgytos 
biurokratų vien dėl ribojimų kon-
trolės administravimo.“

Pastaba 1: „Nenusikalbėk čia. 
Mero pvaduotojas viską iš balos 
ištrauks. Turi patirties pinigų 
traukime per Valstybinę tarnybą 
ir ūkininkavime.“

Nepavydėk, mažuliuk: „Dirbk 

nors pusę tiek, kiek jis ir jo šei-
ma, tai turėsi. Tinginiams visur 
sunku, o pavydas bambą labai 
graužia.“

Miestietis: „Gal miesto žmo-
nėms gyventi lengviau? Bet apie 
juos visi tyli. O ūkininkai dėme-
sio centre. Pakanka jiems visokių 
lengvatų, išmokų, kompensacijų. 
Niekas nepersidirba, išgyvena, 
tvarkosi. Tik dejuotii moka. Jei 
taip sunku žemės ūkyje, tai ko 
ten lindot? Niekas jėga nepriver-
tė tapti ūkininkais.“
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Troškūniečiai žino, net ką klebonas valgo

(Atkelta iš 1 psl.)

Ikiteisminio tyrimo metu tyrėjai 
surinko duomenis, kad, būdamas 
Anykščių rajone registruoto ūkio 
savininku, S. Filipavičius buvo 
atsakingas už apskaitos organi-
zavimą ir apskaitos dokumentų 
išsaugojimą, tačiau šių privalomų 
veiksmų neatliko, todėl negalima 
nustatyti jo ūkio veiklos, turto, įsi-
pareigojimų dydžio ir struktūros 
2003-2017 metais.

FNTT pareigūnų atlikto tyrimo 
metu nustatyta, kad pažeidimų yra 
ir Troškūnų parapijos, kurios kle-
bonu S. Filipavičius yra jau beveik 
tris dešimtmečius, finansiniuose 
dokumentuose. Kadangi nebuvo 
kaupiama informacija apie tikin-
čiųjų suaukotas pinigines aukas, 
sumokėtas bažnytines rinkliavas, 
nebuvo galima nustatyti šios pa-
rapijos finansinės padėties 2010-
2011 ir 2015-2017 metais.

Teismas, pripažinęs S. Filipavi-
čių kaltu dėl aplaidaus parapijos ir 
savo asmeninio ūkio buhalterinės 
apskaitos tvarkymo, skyrė jam 80 
MGL, arba 3012 eurų, baudą.  

Teismas nustatė, kad S. Fili-
pavičius nuo 2010 iki 2017 metų 
suteikė pusę milijono eurų pa-
skolų. Tačiau po posėdžio teisėja 
Z.Gavėnienė žurnalistams sakė, 
už šią veiklą S.Filipavičius netei-
siamas, nes nebuvo versliškumo. 
,,Per septynerius metus  jis už-
dirbo tik nepilnus 14 tūkst. eurų 
pajamų. Tai ne versliškumas, nėra 
stambaus masto. Pagal teismų 
praktiką, tai atitinka tik admi-
nistracinių nusižengimų kodek-
so reikalavimus“, -  sakė teisėja 
Z.Gavėnienė. 

Rašyta pakartotinė išvada

S.Filipavičius į žurnalistų klau-

simus atsakinėjo ir prieš teismo 
posėdį, ir po posėdžio. ,,Pinigai 
yra ir buvo parapijos sąskaitoje. 
Buhalterija už dešimt metų tobu-
lai, idealiai sutvarkyta. Ji gulėjo 
ant teisėjos stalo, prokuroras ka-
tegoriškai prieštaravo, kad buhal-
terija nebūtų prijungta prie blylos. 
Mane kaltina blogu buhalterijos 
tvarkymu, bet prokuroras nenori, 
kad buhalterija būtų prijungta prie 
bylos. Kur logika?“ - apie kaltini-
mus aplaidžiu parapijos buhalteri-
jos tvarkymu žurnalistams kalbėjo 
Troškūnų klebonas S.Filipavičius. 

Apie pinigų skolinimą 
S.Filipavičius sakė: ,,Už kokias 
palūkanas? Žmonės, būkim nuo-
seklūs, valstybė sako, žmonės, 
rūpinkitės savo senatve, investuo-
kite, galvokite, iš ko senatvėje gy-
vensit. Jeigu kažkokia pinigų suma 
buvo paskolinta ir nuo tų palūkanų 
sumokėti mokesčiai valstybei kie-
kvienais metais, kas čia bloga? Pa-
žiūrėkit deklaracijas. Tai ar čia nu-
sikaltimas? Ar pasiskolinę pinigų 
iš draugų ar draugams paskolinę 
darote nusikaltimą? Viskas buvo 
teisėta, tvarkingai daroma, viską 
žinojo mokesčių inspekcija.“ 

Kunigas neigė ir kaltinimą 
aplaidžiu ūkininko ūkio  doku-
mentų tvarkymu. ,,Prokuroras 
K.Greiciūnas vienoje televizijos 
laidoje meluoja visai Lietuvai, 
sakydamas, kad Filipavičius, kaip 
ūkininkas, nevedė jokios apskaitos. 
O ikiteisminiam tyrime yra pridė-
tas ūkininko pajamų-išlaidų žur-
nalas, kurio jis nematė arba neno-
rėjo matyti. /.../ FNTT specialistė 
parašė naują išvadą, tarp kitko tik 
įpareigota Anykščių teismo, ir toje 
išvadoje juodu ant balto rašoma,  
kad pagal tyrimui pateiktus doku-
mentus galima nustatyti viską:  ir 
parapijos turtą,  įsipareigojimus, 
ir visa kita... Ir ūkininko Filipavi-

čiaus gautas pajamas, ir patirtas 
išlaidas“, - prieš teismo posėdį žur-
nalistams kalbėjo S.Filipavičius.

Skųs teimo sprendimą

Po to, kai S.Filipavičiui buvo 
paskelbtas nuosprendis, jis žurna-
listams sakė: 

,,Manau, šitą sprendimą skųsim, 
be jokios abejonės.“ Utenos apy-
linkės Anykščių rūmų sprendimas 
aukštesnės instancijos teismui gali 
būti apskųstas per 20 dienų nuo jo 
paskelbimo. 

,,Nelabai suprantu, kodėl teisėja 
nematė arba neatsižvelgė į FNTT 
specialistės išvadas. Yra specialis-
tės išvada. Pirmas klausimas, ar, 
įvertinus parapijos kasos knygą, 
keičiasi specialistės išvados dėl pa-
rapijos? Keičiasi.  Pagal pateiktus 
tyrimui dokumentus galima nusta-
tyti parapijos veiklą, turtą, įsiparei-
gojimų dydį už 2010-2017 metus“, 
- nesutiko Troškūnų klobonas. Jo 
teigimu, analogiška ir FNTT spe-
cialistės pakartotinė išvada ir dėl 
ūkininko ūkio žurnalo.

,,Mano buhalterija, sutvakyta 
už dešimt metų, stovi ant teisėjos 
stalo. Buhalteriją tvarko kvalifi-
kuota, su licencijomis, auditorių 
įmonė ir visą laiką ją tvarkė iki 
šiol./.../Sugaišom laiko, išeikvo-
jom sveikatos, sugadinom nervus. 
Kiek laiko reikėjo skirti visiems 
šitiems marazmams, užuot dirbus 
normalų darbą“, - pyko kunigas. 

Jis tikino sulaukęs parapie-
čių palaikymo. „Žmonės visiš-
kai mane pažįsta. 30 metų aš ten 
dirbu. Žmonės žino mane kaip 
nuluptą . Žmonės žino, ką da-
rau, ką valgau, kada atsikeliu, 
kada atsigulu. Žmonės žino viską 
ir žmonės mane visada palaikė 
Mane palaikė ir vyskupas, kuris 
labai aiškiai  parašė ikiteisminio 

tyrimo institucijai ir teisme duo-
damas parodymus sakė, kad dėl 
parapijos lėšų apskaitos vysku-
pija priekaištų neturi, kad viskas 
yra tvarkoma tinkamai. Antras 
dalykas, prokuroras grubiai laužo 
Konstitucijos 43 straipsnį,  pagal 
kurį valstybė atskirta nuo bažny-
čios  ir aukos nėra apmokestina-
mos, nėra nei mokesčių objektas, 
nei valstybės tyrimo objektas. Tai 
yra vyskupo ir kunigo tarpusavio  
santykis.  Ir jeigu vyskupas įtartų, 
kad aš neapskaitau pinigų , kad aš 
juos kažkur dedu, tai jis mane gali 
bausti - gali iškelti, suspenduoti, 
atleisti iš pareigų. Tam yra bažny-
tinis teismas, tam yra bažnytinės 
institucijos, kurios turi kompeten-
ciją ir galią priimti atitinkamus  
sprendimus. Tai nėra prokuroro 
reikalas. Vyskupas teisme labai 
aiškiai pabrėžė, kad prokuroras 
peržengė savo kompetencijos ri-
bas  kišdamasis į tą  veiklą, į kurią 
jam nepriklauso. Jeigu prokuroras 
žinotų ir sakytų, kad Troškūnams 
paaukojo kažkas  milijoną eurų 
ir klebonas pavogė, tada tvarkoj, 
įrodinėkite, kad jis pavogė. Bet 
dabar mūsų buhalterija tvarkinga, 
mūsų mokesčiai sumokėt ir galiu 
aš tą teismo nuosprendį paėmęs 
dąsiai visai Lietuvai sakyti, kad 
parapija nevogė mokesčių, kad 
klebonas neskolingas valstybei 
nė vieno cento  nei kaip fizinis 
asmuo, nei kaip juridinis. Viskas, 
taškas“, - pasakęs paskutinius du 
žodžius, kunigas S.Filipavičius 
baigė interviu ir greitu žingsniu 
išėjo iš teismo rūmų. 

Teisėjos santykis su bažnyčia 
nesikeis

Utenos apylinkės teismo Anykš-
čių rūmų teisėjai Z.Gavėnienei 
per pastaruosius metus kliuvo 

antroji didelio šalies žiniasklai-
dos dėmesio sulaukusi byla. Prieš 
keletą metų ji nagrinėjo troškūnie-
čio ,,youtuberio“ Vaidoto Grin-
cevičiaus bylą, kurioje jis buvo 
kaltintas smurto prieš vaikus pro-
pagavimu, ir priėmė išteisinamąjį 
nuosprendį.

Praėjusį penktadienį prieš žur-
nalistų mikrofonus stojusi teisėja 
Z.Gavėnienė sakė, kad teisti kuni-
gą buvo nelengva. ,,Toks jau mano 
darbas... Į bažnyčią kaip ėjau, taip 
ir eisiu“, - žurnalistų paklausta, ar 
po bylos ji tebevaikščios į bažny-
čią, atsakė teisėja. Tiesa, ji sakė, 
kad paprastai lankanti ne Troškū-
nų, o Debeikių ir Svėdasų bažny-
čias.    

,,Kaltu jis pripažintas dviejose 
veikose. Būdamas ūkininku, ne-
tvarkė ūkio veiklos, nesivadova-
vo įstymais. Nebuvo galima nu-
styti ūkio veiklos turto, pajamų, 
įsiskolinimų. Parapijos knygos 
netvarkė... Apgyvendinimas, mai-
tinimas, renginiai Troškūnuose 
vyksta - specialistė nustatė, kad 
toje dalyje viskas tvarkoje. Para-
pijos kasos knyga nebuvo vedama 
ir nebuvo pateikta“, -  sakė teisėja. 
Pasak jos, po to, kai buhalterinės 
knygos buvo sutvarkytos, jų pri-
jungti prie bylos nebebuvo pras-
mės, nes darbas padarytas ne lai-
ku. ,,Teismas vertina, kas buvo iki 
to, o ne po to, kai susitvarkė. /.../ 
Jie sako, kad tai yra bažnyčios vi-
daus tvarka, bet parapija yra juri-
dinis vienetas, jis privalo laikytis 
įstatymų reikalavimų“, - aiškino 
teisėja Z.Gavėnienė.

Kiek kunigas S.Filipavičius 
turi žemės, teisėja žurnalistams 
neatskleidė.  ,,Kiek žemės, nevar-
dysiu. Daug yra žemės. Ar šimtai 
hektarų? Taip, skaičiai dideli yra. 
Pajamos turėjo būti didelės“, -  
kalbėjo teisėja Z.Gavėnienė. 

Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teisėja Zita Gavėnienė 
per pastaruosius metus gavo antrą skambią bylą. 

rezonansas ,,Ar tikrai vištiena kitaip“?
(,,Rievės“ Vidmantas ŠMIGELS-

KAS, ,,Anykšta“ 2020 08 01)

Prekiniai ženklai - kaip politi-
koje partijos. Kas gudriau, suma-
niau ,,išknis“ rinkėjus. Visko buvo 
mūsų Lietuvoje, tačiau tokios ge-
ros situacijos prieš rinkimus val-
dantiesiems dar nebuvo. Nė viena 
partija prieš rinkimus neturėjo 

tiek pinigų ir tokio pagalbininko, 
kaip koronavirusas. Taip kad ,,ve-
žimo“ partija garantuotai laimėta. 
O prognozė irgi nesudėtinga: tai 
valstiečiai, socdemai, darbo par-
tija, ,,bebrai“ ir dalis atskilėlių iš 
kitų partijų.

Taigi, Anykščių eksmeras, ži-
nodamas situaciją, pasirinko 
tuos, kurie bevek 4 metus vaira-

vo ,,valstiečių“ laivą de facto. Tai  
L. Linkevičius, Leo LT strategas 
G. Kirkilas, Lietuvos teisingumo 
apologetas J. Bernatonis ir CO.

Kito kelio negalėjo būti eksme-
rui. Tikslas - patekti po S. Skver-
nelio sparneliu. Kol baigsis Seimo 
rinkimai, korona -  teismai nieko 
nedarys. Štai čia pagrindinis tiks-
las. Pinigai eksmerui, manau, nėra 

tokie svarbūs.... Sutinku su auto-
riumi, kad Tubis, kaip krepšinin-
kas S. Jovaiša savo laiku išvažia-
vo ant A. Gomelskio ,,čemodano“ 
konservatorių partijoje, tai gene-
tiškai ,,politinis kalinys“ pasirin-
ko ,,bebrus“. Ar tai yra ,,bebrų“ 
geismas Tubio, ar skęstantis už 
šiaudo griebiasi? Tai čia vištiena 
kitaip? Šiek tiek pašvinkusi...

P. S.
Aš irgi tikrai nenorėčiau, kad 

Tubis dar kartą taptų rajono 
Meru. Bet dar labjau nenorėčiau, 
kad taptų LR. seimo nariu, nes 
Panevėžio istorijos nepamirštos. 
Niekas neužmirštas, niekas nepa-
mirštas.

Romaldas GIŽINsKAs

Pasak Troškūnų parapijos klebono S.Filipavičiaus, teismai nepakeitė parapiečių požiūrio į jį.
Autoriaus nuotr.
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Dėl žemės kildavo karai, o dabar ji dovanojama...
Liepą posėdžiavusi Anykščių rajono taryba priėmė Valdo Trin-

kūno dovaną - tris šalia UAB ,,Anykščių kvarcas“ teritorijos 
esančius  žemės sklypus.Verslininkas net neslėpė, kad ši dovana 
- daugiau iš išskaičiavimo. Šalia dovanojamų sklypų V.Trinkūnas 
planuoja gyvenamųjų namų kvartalo statybas, todėl tikisi, kad 
dovanotuose žemės sklypuose savivaldybė greičiau pradės įrengi-
nėti reikalingą infrastruktūrą.

,,Anykšta“ pašnekovų teiravosi, kaip jie sutiko žinią apie vers-
lininko V.Trinkūno dovaną Anykščių rajono savivaldybei.

Šis dovanojimo 
aktas yra 
išskirtinis

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas:

- Panašu, kad Valdas Trinkū-
nas bus pirmasis kandidatas kitų 
metų rajono Garbės piliečio var-
dui. Geranoriškai atiduoti žemę 
ir taip padidinti rajono teritoriją 
valdiškomis naudmenomis - tai 
ne dovana knygomis ar monos-

pektaklio parodymas tėviškėje. 
Dėl žemės istorijoje kildavo ka-
rai, brolis pakeldavo ranką prieš 
brolį, o ginčų nesugebėdavo iš-
spręsti netgi teismai... Tad šis 
verslininko dosnumo aktas yra 
išskirtinis ir turi įeiti į Anykščių 
istoriją. 

Taip atrodo iš šalies. O kaip iš 
tikrųjų? Kadangi nedalyvavau de-
rybose žemės klausimu, neprieinu 
prie archyvų ir nesiklausau slaptų 
pokalbių, todėl negaliu pasakyti - 
keistas šis sandoris ar ne. Ne taip 
jau retai valdžios žingsniai logiš-
kai nepaaiškinami!

 Paprastai suinteresuotos pusės  
elgiasi taip: vienas fizinis ar ju-
ridinis asmuo parduoda, o kitas  
perka daiktą, paslaugą ar nekil-
nojamą turtą. Šįkart kitaip. Kaip 
- vienas Dievas težino... 

Blogiausias scenarijus būtų, jei 
verslininkas atsikrato nereikalin-
go, nemažai rūpesčių  keliančio 
objekto, o savivaldybė tą naštą 
prisiima mokesčių mokėtojų sąs-
kaita. Įtariu, kad kai kurios su-

tarties sąlygos yra įslaptintos ir 
žinomos tik šalims.

Už kokias 
gražias akis 
dovanojo?

Romaldas GIŽINSKAS, 
anykštėnas:

- ,,Altruistika“, tačiau nesupran-
tu šito verslininko V.Trinkūno ges-
to. Labai įdomu, kokia tų dovanotų 
žemės sklypų piniginė išraiška.

Ar čia tas pats verslininkas, ku-
ris Anykščiuose nugriautųjų poil-
sio namų ,,Šilelis“ vietoje įrengė 
SPA centrą? Prisimenu tuos laikus. 
Tada buvo labai daug neskaidru-
mo. Ir kai kurie politikai prie to 
prisidėjo.

Manau, kad tie žemės sklypai 
Anykščių rajono savivaldybei taps 
savotišku ,,galvos skausmu“. Be to, 
kyla klausimas, už kokias gražias 
akis tuos sklypus jis padovanojo?

SPA centras 
konkurentų kurį 
laiką neturės

Alvydas JANICKAS, anykštė-
nas:

- Kyla klausimas, kodėl versli-
ninkas V.Trinkūnas tų sklypų ne-
pardavė? Manau, kad ateityje STT 
tuos dovanojimus įvertins. Šioje 
situacijoje įžvelgiu verslininko pa-
sinaudojimą Anykščių rajono savi-
valdybe.

Be to, man, kaip anykštėnui, 
kyla įtarimų, kad dėl šios dovanos 
artimiausius dvejus metus naujos 
sanatorijos neturėsime. Reikia pri-
pažinti, kad SPA Vilnius Anykščiai 
yra Anykščių krašte monopolistai, 
o tai yra didžiulis pelnas.

Po tuo dovanojimu galimi kaž-
kokie interesai. Kaip sakoma, ,,do-
vanojamam arkliui į dantis nežiūri-
ma“. O kas po tuo slypi - parodys 
laikas.

Jei kažko 
pačiam nereikia 
- dovanoji...

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras:

- Jeigu vertintume paprastai, ar 
V.Trinkūnas žemės sklypus pado-
vanojo savivaldybei, ar aš kažkam 
kažką padovanočiau, tai yra tas pats. 
Jeigu aš turiu ką nors, ko man nerei-
kia, o savivaldybei gali reikėti, ir pa-
dovanoji. Kodėl ne?

Jeigu V.Trinkūnui tie sklypai būtų 
labai svarbūs, tikriausiai jis juos par-
duotų. O kodėl negali būti gražus 
gestas? Pats padovanojimo gestas 
yra gražus, jis nesakė dovanodamas: 
,,Duok tu man kažką“.

Visų dalykų nežinau, todėl verti-
nu tik patį dovanojimo faktą. Kai aš 
buvau Anykščių rajono meru, tokių 
atvejų, kad kažkas kažką dovanotų 
savivaldybei, nebuvo.

(Kalba netaisyta - red.past.)

Ukrainoje - paroda iš Angelų muziejaus fondų
2020 m. rugpjūčio 1 dieną, nepaisant visų kliūčių, pagaliau 

atidaryta paroda „Po angelo sparnu“. Paroda iš Lietuvos (iš 
Anykščių Angelų muziejaus fondų) eksponuojama Ukrainos 
liaudies ikonų ir antikvarinių daiktų muziejuje „Ukrainos dva-
sia“ (Музей українських домашніх ікон та старожитностей 
„ДУША УКРАЇНИ”) Pleteetska g. 15, Radomyshl, Zhytomyr 
srityje, Ukrainoje iki lapkričio 1 dienos.

Tęsiasi gražus bendradarbiavi-
mas tarp Lietuvos ir Ukrainos, kurį 
pradėjome praeitais metais Anykš-
čiuose paroda „Angelo atvaizdas 
Ukrainos liaudies ikonose XVIII-
XX a.“ (iš Ukrainos liaudies ikonų 
ir antikvarinių daiktų muziejaus 
„Ukrainos dvasia“ fondų). Šiais me-
tais tęsiame projektą, skirtą abiejų 
šalių kultūrai pažinti. Mes turėjome 
galimybę susipažinti su Ukrainos 
liaudies ikonomis, dabar pristatome 
dalelytę Angelų muziejaus sukaup-
tos meno kūrinių kolekcijos. 

Šiais metais minime Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 30-
metį, prisimename Lietuvos kelią 
į laisvę. Simboliška, kad veiklos 
dešimtmetį švenčiantis Angelų mu-
ziejus vieną jubiliejinių metų par-
odų organizuoja Ukrainoje, šalyje, 
einančioje nelengvu laisvės keliu.

Pirmajam Lietuvoje Angelų mu-
ziejui sukauptą angelų kolekciją 
padovanojo kultūrininkė Beatričė 
Kleizaitė-Vasaris. Dažnai angelus 
dovanoja meno kūrėjai, įstaigos, 
organizacijos, užsienio ambasados. 
Angelų muziejus rengia profesiona-
lių menininkų plenerus, kurių metu 
sukurti darbai papildo muziejaus 
ekspozicijas, džiugina anykštėnus 
ir miesto svečius. 

Vykdome projektą „Surask... An-
gelų kelias“ – sukūrėme alternaty-
vų maršrutą, rengiame tarptautines 
kilnojamąsias parodas – angelai ke-
liauja ne tik po Lietuvą: svečiavosi 
Latvijoje, Estijoje, o dabar atvyko į 
Ukrainą – į Radomyslio pilį. 

Šioje parodoje – penkiasdešimt 
trys Angelų muziejaus eksponatai, 
sukurti įvairia technika: nežinomo 
XVIII amžiaus meistro žalvarinės 
alavuotos žvakidės ir šiuolaikinės 
metalo skulptūros – aut. Juozas Ka-
valiauskas ir  Marijus Petrauskas; 

Romualdo Pučeko (asambliažas), 
Margaritos Milašienės (vėlimas vil-
na), Jūratės Vingrienės (tapyba ant 
šilko) ir kitų autorių darbai.

Ekspozicijoje daug medžio skulp-
tūrų. Lietuviui medis – šventas, 
todėl dažnai skulptoriaus rankose 
gimsta angelas. Medžio skulptūrų 
autoriai: Leonas Strioga, Marius 
Jonutis, Rimantė Butkuvė, Arvydas 
Petrulis, Gendrutis Galvanauskas, 
Mindaugas Būga, Liudvikas Ivaš-
kevičius, Saulius Milašius, Dalius 
Dirsė, Jonas Tvardauskas, Vytautas 
Liatukas, Artūras Janickas.

Tapybos darbuose atsispindi skir-
tingas kiekvieno autoriaus angelo 
vaizdinys. Parodoje eksponuoja-
mi lietuvių autorių ir dailininkų iš 
Gruzijos kūriniai. Tapybos darbų 
autoriai (Lietuva): Vaidotas Žu-
kas, Laimutė Kozlovienė, Ieva 
Bunokaitė, Liuda Liaudanskaitė-
Vyšniauskienė, Rita Krupavičiūtė, 
Egidija Brinkytė, Filomena Lin-
čiūtė-Vaitiekūnienė, Judita Židžiū-
nienė, Giedrė Derenčienė, Igoris 
Kalinauskas, Sigita Jakutytė, Agnė 
Varpukevičiūtė, Artūras Stančikas, 
Artūras Maračinskas, Arūnas Vil-
končius, Rita Juodelienė, Danas 
Andriulionis, Sigitas Prancuitis, 
Arvydas Latėnas, Alfreda Petrulie-
nė. Trys parodos autoriai – Gruzijos 
dailininkai: Merab Epadze, Merab 
Pipia, Amiran Kuprava.

Džiaugiamės, kad uždarytos šalių 
sienos nesutrukdė šiuos menininkų 
darbus parodyti Ukrainoje. Širdies 
gilumoje visi tikime angelais, nes 
dažnai angelo pagalbos, globos, ge-
rumo mintyse žmogus šaukiasi kaip 
tik tada, kai labai sunku, kai ieško-
ma išeities, tai ypač aktualu šiuo 
nelengvu mums visiems laikotar-
piu. Tikimės, kad ši paroda suteiks 
džiugių akimirkų, lankytojai pajus 

vienijančią angelų prasmę – globoti 
ir teikti viltį ramiai gyventi visiems 
pasaulio žmonėms.

Parodos organizatoriai - Ukrai-
nos liaudies ikonų ir antikvarinių 
daiktų muziejus „Ukrainos dvasia“ 
(Музей українських домашніх 
ікон та старожитностей „ДУША 
УКРАЇНИ” ir Anykščių menų cen-
tras (Lietuva).

Dėkojame už pagalbą ir paramą 
Lietuvos respublikos ambasadai 
Ukrainoje, Lietuvos kultūros tary-
bai, Anykščių rajono savivaldybei, 
Anykščių garbės ambasadoriui 
Ukrainoje Virginijui Stroliai, Ra-
domyslio pilies muziejaus įkūrėjai 
poniai Olgai Bogomolets, buvusiai 
muziejaus direktorei Alinai Gaiduk, 
muziejaus direktoriui Jurij Rudnic-
kij. Tikimės, kad ši graži dviejų mu-
ziejų draugystė tęsis ir toliau.

Anykščių menų centras, 
Rita Tulušienė, projekto „su-
rask... Angelų kelias“ vadovė

iš arti
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MOZAIKA

horoskopas
AVINAS. Tai, ką nuveiksite pir-

madienį ir antradienį, bus malonu 
ir naudinga ne tik jums. Savaitės 
viduryje galite per daug pinigų iš-
leisti visai nebūtiniems prabangos 
dalykams. Vėliau dėl to teks labai 
gailėtis. Sekmadienį savo asmeni-
nes problemas pasilaikykite sau, 
nesukite dėl jų galvos visai niekuo 
dėtiems žmonėms.

JAUTIS. Pirmomis savaitės 
dienomis pasikliaukite pirmu 
įspūdžiu ir nesibaiminkite veikti 
intuityviai. Linksminkitės ar ilsė-
kitės tik su draugais, kuriuos gerai 
pažįstate ir pasitikite. Saugokitės 
pernelyg draugiškai ir familiariai 
besielgiančių nepažįstamųjų, tada 
sekmadienio kelionė ar iškyla bus 
maloni ir romantiška.

DVYNIAI. Savaitės pradžio-
je galite tikėtis finansinio pelno, 
o trečiadienį turėtumėt sužinoti 

daug naujo. Antroje savaitės pu-
sėje nedalyvaukite bendruose pro-
jektuose, susijusiuose su pinigais 
- jie veikiausiai bus nesėkmingi. 
Savaitgalį daug džiaugsmo su-
teiks žmonės, iš kurių to visai ne-
sitikėjote.

VĖŽYS. Pirmomis savaitės 
dienomis nepersidirbkite. Turi-
te taupyti jėgas. Antroje savaitės 
pusėje galimas kilimas karjeros 
laiptais, o gal tiesiog sutvirtės 
jūsų pozicijos dabartinėje padėty-
je. Jei turite vaikų, pasistenkite šį 
savaitgalį skirti jiems kuo daugiau 
savo laiko ir dėmesio. Sekmadienį 
susilaikykite nuo ūmių ir neapgal-
votų sprendimų.

LIŪTAS. Pirmoje savaitės pu-
sėje susilaikykite nuo išlaidų pra-
mogoms. Šią savaitę tikriausiai 
turėsite daug galimybių pakeisti 
savo buitį ar aplinką. Pasinau-
dokite bent dalimi jų. Savaitgalį 
padovanokite ką nors mylimam 

žmogui ir pasistenkite neapsikrau-
ti darbais. Poilsio dienas skirkite 
poilsiui. Jei negalvosite, ką kalba-
te, šeimoje gali kilti įtampa.

MERGELĖ. Pirmoje savaitės 
pusėje visas jėgas skirkite darbo ir 
karjeros reikalams. Trečiadienį ar 
ketvirtadienį į jūsų gyvenimą gali 
grįžti kai kas iš praeities, ką jau 
manėte seniai pamiršęs. Bendrau-
damas su žmonėmis pasistenkite 
būti lankstus ir diplomatiškas, an-
traip greit pritrūksite argumentų.

SVARSTYKLĖS. Pirmadienį 
ir antradienį niekam neskolinkite 
pinigų, ypač didesnės sumos. Jūsų 
polinkis išlaidauti dabar ypač ne-
pageidautinas. Trečiadienio va-
karą verčiau praleiskite su šeima. 
Apskritai antroje savaitės pusėje 
namų ūkiui labai reikės jūsų dė-
mesio ir nagingų rankų.

SKORPIONAS. Pirmadienį 
ir antradienį daug nuveiksite, jei 

užsiimsite tik savo asmeniniais 
reikalais. Kitomis dienomis jau 
galite padėti ir draugams ar gimi-
naičiams, tuo labai pataisydamas 
savo reputaciją. Pokyčiai namuo-
se ir asmeniniame gyvenime an-
troje savaitės pusėje gali būti ne 
visiškai tokie, kokių tikėjotės.

ŠAULYS. Pirmomis savaitės 
dienomis galite visiškai pasitikė-
ti savo intuicija. Jei darbo dienos 
neužteks, nevenkite papildomai 
padirbėti vakarais namie. Ketvir-
tadienį ar penktadienį susipažin-
site su žmogumi, kuris ilgainiui 
gali gerokai pakeisti jūsų mąsty-
mo ir gyvenimo būdą. Savaitgalį 
tikriausiai norėsite bent dalį laiko 
praleisti vienas.

OŽIARAGIS. Pirmadienio ar 
antradienio nakties sapnas gali 
būti pranašiškas. Pagaliau išsprę-
site vieną profesinę problemą. 
Antroje savaitės pusėje niekam 
neskolinkite pinigų. Pats pelno 

galėsite turėti tik įdėjęs nemažai 
darbo ir pastangų. Šeštadienį bū-
site kandus ir kategoriškas. Nepa-
siduokite pagundai peikti ir teisti 
visus ir viską.

VANDENIS. Pirmomis savai-
tės dienomis verčiau susilaikykite 
nuo tolimos kelionės. Jei tai daly-
kinė komandiruotė, ji bus smagi, 
bet neproduktyvi. Nepasitikėkite 
pažadais - jie veikiausiai tušti. Jei 
sugebėsite greitai atpažinti dėme-
sio vertą reikalą, antroje savaitės 
pusėje galite neblogai pasipelny-
ti.

ŽUVYS. Pirmoje savaitės 
pusėje nepersivalgykite ir nesi-
švaistykite nerealiais pažadais. 
Norėdamas pasipuikuoti galite tik 
apsikvailinti. Jūsų laiką šią savai-
tę veikiausiai tvarkys kiti, jums 
liks tik sekti iniciatyviems drau-
gams iš paskos. Siausdamas su bi-
čiuliais savaitgalį, nepervertinkite 
savo jėgų.
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Eur 0348626 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0348470 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0350262 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0350948 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0350967 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0350998 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0351028 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0348556 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0350995 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0350510 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0349046 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0348277 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0351043 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0349056 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0350200 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0349001 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0350045 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0349063 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0350980 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0347245 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0351000 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0351007 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0350044 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0350426 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0350274 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0348821 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0347237 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0350960 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0348546 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0351008 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0348303 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0350434 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0348476 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0348590 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0350277 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0348826 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0350032 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0348315 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0348475 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0351046 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0349394 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0350981 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0350264 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0350979 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0350439 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0348553 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0348613 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0350955 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0349052 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0350953 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0348625 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0350194 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0350441 Laiminga vieta prizas 50 Eur 011*667 Lauko kepsninė Mustang 030*470 Lauko kepsninė Mustang 028*013 
Ledų gaminimo aparatas DELIMANO 023*407 Ledų gaminimo aparatas DELIMANO 004*380 Ledų gaminimo aparatas DELIMANO 009*443 Ledų gaminimo aparatas DELIMANO 
027*377 Pakvietimas į TV studiją 010*079 Pakvietimas į TV studiją 022*816 Pakvietimas į TV studiją 018*215 Planšetė Lenovo TAB M-7 0138652 Pretendentas į VW TOUAREG 
0332998 Pretendentas į VW TOUAREG 013*156 Siurblys-robotas SEVERIN 019*370 Telefonas Samsung Galaxy A20e 006*783 Tinklinio rinkinys DUNLOP 029*850 Tinklinio 
rinkinys DUNLOP 009*346 Tinklinio rinkinys DUNLOP 007*609 Tinklinio rinkinys DUNLOP 016*202 Trintuvas BOSCH MMBM401W 008*807 Trintuvas BOSCH MMBM401W 
021*329 Trintuvas BOSCH MMBM401W

„SpaceX“ pilotuojamas 
erdvėlaivis saugiai sugrįžo 
į Žemę po istorinės misijos

JAV erdvėlaivis, kuris pirmąkart 
per beveik dešimtmetį buvo nuga-
benęs astronautų įgulą į Tarptau-
tinę kosmoso stotį (TKS), sekma-
dienį saugiai nusileido ant vandens 
Meksikos įlankoje.

Sėkminga misija, įvykdyta ben-
dradarbiaujant „SpaceX“ ir NASA, 
pademonstravo, kad JAV yra vėl 
pajėgios siųsti savo astronautus 
į kosmoso į grąžinti juos atgal į 
Žemę.

„SpaceX“ kapsulė „Crew Dra-
gon Endeavour“, iškleidusi savo 
keturis pagrindinius parašiutus, nu-
tūpė ant vandens šalia Pensakolos 
Floridoje 14 val. 48 min. vietos (21 
val. 48 min. Lietuvos) laiku.

Tai buvo pirmasis toks pilotuoja-
mo JAV kosminio laivo nusileidi-
mas po 1975-ųjų misijos „Apollo-
Sojuz“.

„Mums tai yra didelė garbė“, – 
sakė pilotas Dougas Hurley, įvyk-
dęs misiją drauge su vadu Bobu 
Behnkenu.

„NASA ir „SpaceX“ komandų 

vardu: sveiki sugrįžę atgal į Žemę 
ir ačiū už tai, kad skridote su „Spa-
ceX“, – atsakė šios bendrovės dar-
buotojas Mike'as Heimanas, savo 
komentaru prajuokinęs kolegas 
dispečerinėje.

Civilinių laivų flotilė apsupo nu-
sileidimo zoną, o specialusis laivas 
priplaukė prie apdegusios kapsulės 
ir savo kranu pakėlė ją į denį.

Liuko atidarymas buvo trumpam 
atidėtas, nes komandai prireikė lai-
ko išgaruotų raketos degalų nuo-
tėkiui sustabdyti. Praėjus valandai 
po nutūpimo astronautai paliko 
kapsulę ir išvyko sraigtasparniu 
pakrantės link.

Jiedu susitiko su savo šeimomis 
Hjustone, kur jie išlipo iš lėktuvo 
vienoje karinėje bazėje. Iš pažiūros 
astronautai buvo geros fizinės for-
mos ir linksmai nusiteikę.

Kalbėdamas per angare sureng-
tą pasitikimo ceremoniją, kurios 
metu dėl COVID-19 grėsmės buvo 
laikomasi socialinio atstumo, B. 
Behnkenas gyrė „SpaceX“ koman-
dą dėl sėkmingos misijos.

„Pajėgumas siųsti ir grąžinti 
namo savo astronautus kažkuo yra 
ypatingas“, – sakė jis.

Akivaizdžiai susijaudinęs „Spa-
ceX“ įkūrėjas Elonas Muskas pri-
dūrė, kad ši misija žymi naują erą.

„Keliausime į Mėnulį, turėsime 
bazę Mėnulyje, keliausime į Mar-
są“, – sakė E. Muskas.

„Nesu labai religingas žmogus, 
bet šiuo atveju meldžiausi“, – kal-
bėjo jis.

Pristatytas atidėtų Tokijo 
parolimpinių žaidynių 
grafikas

Tokijo olimpiados organizatoriai 
pirmadienį pristatė naują dėl koro-
naviruso iki kitų metų atidėtų pa-
rolimpinių žaidynių grafiką, kuris 
praktiškai nesiskiria nuo pirminio 
varžybų kalendoriaus.

Priėmus istorinį sprendimą me-
tams atidėti 2020-ųjų žaidynes dėl 
pandemijos, parolimpiada prasidės 
2021-ųjų rugpjūčio 24-ąją ir truks 
iki rugsėjo 5-osios.

Programoje numatyti 539 ren-
giniai 22 sporto šakose; pakeitimų 
esama tik dėl kai kurių iš jų pra-
džios ir pabaigos laiko, per spau-
dos konferenciją pranešė žaidynių 
organizatoriai.

„Turėti suderintą tvarkaraštį 
sportininkams yra didelis žingsnis. 
Norėtume tęsti savo darbą reng-
dami saugias žaidynes“, – žurna-
listams sakė už Olimpiados orga-
nizavimą atsakingas pareigūnas 

Hidemasa Nakamura.
Olimpinių ir parolimpinių žaidy-

nių atidėjimas organizatoriams su-
kėlė didelį galvos skausmą, jiems 
stengiantis suderinti visas detales, 
pradedant varžybų vietomis ir bai-
giant prevencinėmis priemonėmis 
dėl koronaviruso.

Kol kas neskelbiama, kokių kon-
krečių priemonių bus imtasi, sie-
kiant užkirsti kelią koronavirusinei 
infekcijai. Sprendimų šiuo klausi-
mu tikimasi šį rudenį.

Kalbant apie parolimpines žai-
dynes, pareigūnai sakė suprantan-
tys, kad privalo patenkinti atskirų 
atletų ir žiūrovų poreikius.

Žaidynių organizatoriai nurodė, 
kad bendradarbiauja su Tarptau-
tiniu parolimpiniu komitetu, kad 
įvertintų, kaip COVID-19 pande-
mija paveikė sportininkus įvairiose 
šalyse.

Japonų parolimpietis tekvondo 
kovotojas Mitsuya Tanaka žurna-
listams per spaudos konferenciją 
sakė, kad pandemija labai smarkiai 
paveikė sportininkus.

„Tekvondo susiduriame veidu 
į veidą. Pavyzdžiui, turime apri-
bojimų per sparingą. Palyginti su 
laikais prieš koronavirusą, negali-
me praktikuoti [sporto] kaip anks-
čiau“, – kalbėjo jis.

„Žinoma, visi esame sunerimę. 
Aš taip pat. Tačiau padarysime 
viską, ką galime, kad užtikrintume 

savo saugumą. Visi kiti atletai daro 
tą patį šitam ruošdamiesi. Manau, 
kad tai atletų pareiga“, – sakė M. 
Tanaka.

Visgi dar yra daug neatsakytų 
klausimų, įskaitant galutinę žaidy-
nių nukėlimo kainą. Organizatoriai 
kol kas tik nurodo, kad planuoja 
kur kas kuklesnį renginį, stengian-
tis sutaupyti kiek įmanoma dau-
giau lėšų. Tai tikriausiai palies ir 
tradiciškai pompastiškas žaidynių 
atidarymo bei uždarymo ceremo-
nijas. 

Taip pat dar nenuspręsta, kokios 
priemonės būtų reikalingos užkirs-
ti kelią viruso plitimui per olimpia-
dą, jeigu jo nepavyktų pažaboti iki 
ateinančių metų.

Šiuo metu vis dar neaišku, kaip 
atletai ir sporto aistruoliai atvyks į 
Japoniją, nes dėl vyriausybės tai-
komų koronaviruso kontrolės prie-
monių šalis įsileidžia tik nedauge-
lio valstybių piliečius.

Tarptautinio olimpinio komiteto 
(TOK) prezidentas Thomas Ba-
chas praėjusį mėnesį pripažino, 
kad kelionių suvaržymai ir karan-
tino reikalavimai gali pakenkti žai-
dynėms. Paklaustas apie galimybę 
organizuoti renginį be žiūrovų, jis 
sakė: „Mes norime ne to.“   

„Norime stadionų, pilnų entuzi-
astingai nusiteikusių aistruolių“, – 
sakė Th. Bachas.

-BNS
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Per „Anykštą“ 
galite pasveikinti savo 
artimuosius vestuvių, 

jubiliejų ar 
kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 

20 eurų.

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

Tel. (8-686) 33036.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

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.

Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
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Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ Jums 
nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

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

įvairūs

parduoda

Vyr. redaktorė

Oras-oras kondicionavimo 

sistema su montavimo 

darbais nuo 

700 EUR + PVM.

Tel. Nr. (8-671) 77195. 

Vėdinimo sistemų montavimas 

siūlo darbą

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-600) 63820.

Brangiai įvairias apleistas žemės 
ūkio paskirties žemes. 

Tel. (8-630) 57490.

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.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

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

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

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

Nuolatiniam darbui reikalingas 
traktorininkas mišriame augali-
ninkystės - uogininkystės ūkyje 
Kavarsko seniūnijoje. Darbas su 
įvairia žemės ūkio technika. Gali 
būti be patirties. 

Tel. (8-678) 53835.

Pagalbiniams darbininkams prie 
kelių įrengimo. Atlyginimas nuo 
750 Eur. 

Tel. (8-616) 22829.

„Anykščių vyno“ gamykloje rei-
kalingi gamybos meistras ir ope-
ratorius-įrengimų derintojas.

Tel. 8-613-99447, el. paštas: 
cv.anyksciuvynas@mvgroup.eu

Nekilnojamasis turtas

Mediniame name Kavarske 2-jų 
kambarių butą (42 kv. m) be pa-
togumų, su sandėliu. Galima pirkti 
išsimokėtinai.

Tel. (8-679)22158.

Kurklių miestelyje mūrinį gyve-
namą 83,25 kv. m namą, su ūkiniu 
pastatu ir 18 a žemės. 15 000 Eur. 

Tel. (8-624) 92758,(8-652) 87027.

Gyvenamą 70 kv. m namą, 
Janušavos k., Gintaro g. 
Kūrenimas krosnimi, 23 a namų 
valda. 14 000 Eur.

Tel. (8-616) 06808.

Sodą "Šaltupio" sodų bendrijoje. 
Yra atvestas vanduo ir kanalizaci-
ja. Kaina sutartinė.

Tel. (8-626) 74668.

kuras

Skaldytas malkas, briketus bei 
pjuvenas. Pristatom ir mažais kie-
kiais. 

Tel.(8-675) 63191.

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

Tel. (8-600) 63820.

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

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.

Gyvuliai

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.

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

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

asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir 

telefono numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos tik 5 eu-
rus, šeštadienio – 6 eurus.

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

Tel. (8-686) 33036.

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“

 „Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“

Molėtų „Vilnis“

„Mūsų Ignalina“

„Utenis“

„Utenos 

apskrities žinios“

UAB „Anykštos redakcija“
 priima skelbimus į 
šiuos laikraščius: 

UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g. 29, Anykščiai).
Tel. (8-686) 33036.

automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 
2020 m. rugpjūčio 24 d. 9 val., numatomas Kultūros paveldo departamento 
prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo 
tarybos posėdis, kuriame bus svarstomas Kunigiškių I kaimo etnoarchitek-
tūrinės sodybos (u.k. 1324), Anykščių r. sav., Kunigiškių I k. nekilnojamojo 
kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas. Su projektu galima susi-
pažinti https://dangulys.kpd.lt/public/2020-08-24    

Oras-oras sistemų montavimas. 
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anekdotas

oras

+18

+26

mėnulis
Rugpjūčio 4 - 7 d.. - pilnatis.

Felicisimas, Nona, Rimtas, 
Mintarė, Osvaldas, Vilija.

Gerimantas, Milgedė,
 Dominykas.

šiandien

rugpjūčio 5 d.

rugpjūčio 6 d.

vardadieniai

Bylotas, Daiva.

rugpjūčio 7 d.
Donatas, Kajetonas, Sikstas, 
Drąsutis, Jogailė, Klaudija, Jogilė.

Du pėsčiuosius aptaško pro 
šalį važiuojantis automobilis.

- Toli mums dar iki Europos 
Sąjungos! - piktinasi vienas. - 
Va, jei Paryžiuje bent truputėlį 
aptaško pravažiuojanti mašina, 
vairuotojas parsiveža į savo na-
mus, užsako prašmatnią vakarie-
nę, nusiunčia drabužius į valy-
klą, nuperka naujus, paskui dar 
nusiveda į teatrą, o rytą nuveža 
į viešbutį.

- Ką, ar tu Paryžiuje buvai? - 
klausia kitas.

- Ne. Žmona buvo.

***

Nusipirkęs ir apžiūrėjęs para-
šiutą pirkėjas klausia:

- Ar tikrai jis išsiskleis?
- Mes duodame garantiją: jei 

ne - atneškite. Visuomet pakei-
sime.

***
Geografijos mokytoja:
- Kur atsidurčiau, jei ilgai kas-

čiau šioje vietoje?
- Beprotnamyje, - atsake Pe-

triukas.

***
Jau visą savaitę Zosė didžiuo-

jasi turinti vairuotojo pažymėji-
mą ir kartu pyksta:

- Pažvelk į šiuos kvailus pės-
čiuosius, jie nuolat lenda po au-
tomobilio ratais.

- Tu teisi, brangioji, tačiau būk 
maloni, nuvažiuok pagaliau nuo 
šaligatvio.

***
– Kaip tau sekasi draugauti su 

savo mergina?
– Išsiskyrėme.
– Tai kodėl?
– Susipykome. Ji šaukė: „Ne-

myli tu manęs!“ O aš: „Nagi aš 
tave myliu, Alma!“

– O ji?
– O ji – Vilma.

„Visų savų“ pereinamąją taurę laimėjo 
Leliūnų bendruomenė

(Atkelta iš 1 psl.)

Dar iš vakaro prikepęs riestainių, 
puošnią prijuostę su „Barankinu“ 
ryšėdamas, tą rytą pirmininkas 
mintyse skaičiavo gausiai į renginį 
besirenkančius ir po vieną, ir po ke-
lis, ir grupėmis. Vieni jų ėjo į prieš 
savaitę atidarytą „Pienės“ galeriją 
pažiūrėti Stasės Rulevičienės ta-
pybos darbų parodos, kiti pasuko 
tiesiai į mugę ir link šventiškai pa-
puoštos buvusios Budrių mokyklos 
teritorijos. 

Žirniais, vyšniomis ir raudonėlio 
šakelėmis papuoštą skrybėlę užsi-
dėjęs „Dėdė derlius“ linksmai svei-
kino atvykusius į nedidelį kaimą. 
Pasak „Dėdės derliaus“ Daliaus, 
kas bus, kas nebus, bet kaimo žmo-
gus tai tikrai nepražus, nes derlius, 
vienoks ar kitoks, vis tiek garan-
tuotas – vienas nukuls javus, kitas 
- nukas bulves ir česnakus, trečias 
parduos savo vištų kiaušinius... 

Mugėje buvo galima įsigyti uni-
kalių anykštėnės Ligitos Antanavi-
čienės rankų darbo papuošalų, įvai-
rių dydžių pintinių, naminių sūrių, iš 
Ukmergės rajono atvežtų šakočių. V. 
Gudėno keptos „baronkos“, kaip pa-
prastai, buvo labai greitai išpirktos. 

Gausu svečių

Pasveikinti susibūrusių į gražų 
renginį atvyko Anykščių rajono 
savivaldybės meras Sigutis Obele-
vičius su žmona Alyte ir trim anū-
kais, mero pavaduotojas Dainius 
Žiogelis, Seimo nariai Eugenijus 
Gentvilas, Antanas Baura, Tomas 
Tomilinas bei šių metų Anykščių 

rajono garbės pilietis, buvęs krep-
šininkas Sergejus Jovaiša. Taip pat 
atvyko rajono tarybos nariai, kan-
didatai į Seimą Mindaugas Sargū-
nas ir medikas Kęstutis Jacunskas. 
Dalyvavo asociacijos „Anykščių 
rajono vietos veiklos grupė“ Vietos 
plėtros strategijos administravimo 
vadovas Jurijus Nikitinas, adminis-
tratorė Ilona Jurevičienė, Kavarsko 
parapijos klebonas kun. dr. Nerijus 
Vyšniauskas, Kavarsko seniūnė Ša-
rūnė Kalibataitė ir kiti. 

Ne vienas svečias, sakydamas 
sveikinimo kalbą, pabrėžė tai, kaip 
svarbu jausti vienas kito paramą, 
palaikymą, pritarimą, o svarbiau-
sia, kad kiekvienos bendruomenės 
priekyje visada būna iniciatorius, 
gerų idėjų skleidėjas, bendrystės 
kūrėjas, prasmingų susibūrimų ren-
gėjas – bendruomenės pirmininkas. 
Būtent jie – pirmininkai – kultūri-
nei ir bendruomeninei veiklai ne-
pailsdami aukoja daugiausia savo 
laisvalaikio. 

Po sveikinimo žodžių smagu 
buvo visiems kartu stebėti bendruo-
menių prisistatymus - pasirodymus. 
Vieni stebino idėjomis ir šmaikštu-
mu, kiti – dainingumu ar šokiais. 
Daug aplodismentų sulaukė karuty-
je atvežtas dviejų metrų „lėliukas“ 
su čiulptuku. Pasirodo, pernai per 
bendruomenių sambūrį buvo „užsi-
mezgę“ jausmai tarp vienos poros iš 
Leliūnų ir Naujųjų Elmininkų ben-
druomenių... Smagu buvo regėti ža-
vingų „bobučių“ šokį ir kitus pasi-
rodymus. Visoms bendruomenėms 
prisistačius, vyko sporto varžybos, 
estafetės: „Šluotų futbolas“, krepši-
nio varžybos, karučių su malkomis 
lenktynės, porinių slidžių rungtis 
„Milžino pėda“, o galiūnai varžėsi, 
kuris kuo toliau patrauks iš vietos 
beveik dvi tonas sveriantį traktorių. 
Vienijo šiltas tarpusavio  palaiky-
mas, draugiškumas. Pasak mero 
S. Obelevičiaus, netrūko čia gerų 
emocijų, sportinio azarto ir tiesiog 
mielo pasibuvimo kartu.

Bendruomenių prisistatymas, 
sportinių varžybų rezultatai bei at-
sivežtų vaišių vertinimas ir lėmė, 
kas taps geriausia šių metų rajono 
bendruomene. Varžytuvėse iš viso 
dalyvavo 10 bendruomenių. 

„Matau sutelktas visas Anykščių 
rajono bendruomenes kartu su Lie-
tuvos Seimo nariais, visuomenės 
veikėjais. Maža kaimo bendruome-
nė sėkmingai įveikė didelį iššūkį“, 
– konstatavo Kavarsko klebonas 
kun. dr. N. Vyšniauskas. 

„Nuostabi šventė, daug šilumos 
ir geros nuotaikos. Tai, ko žmo-
nėms trūko pastaruoju metu, viskas 
yra čia. Šventė, kaip toj dainoj – 
,,čia įspaustos moly mano pėdos“, 
– savo mintis išsakė pakalbintas 
Albertas Burneika, kilęs iš Budrių 
kaimo, dabar gyvenantis Kaune. 

Susirinkusius pradžiugino Anykš-
čių menininkų asociacijos autorinių 
dainų ir poezijos programa „Vyriš-
kas požiūris“. Eiles skaitė Žilvinas 
Pranas Smalskas, koncertavo Ro-
bertas Raišelis, Gintautas Eimana-
vičius ir Stanislovas Aglinskas. Vy-
rai sutartinai juokavo, kad skiepija 
„vyrišką požiūrį“... 

Laimėtojas – Leliūnų 
bendruomenė

 „Nugalėjom mes šiandien visi. 
Širdis pilna džiaugsmo“, – kalbėjo 
V. Gudėnas, prieš apdovanodamas 
visas bendruomenes. Dalyvavu-
sioms bendruomenėms įteikta po 
padėką, simbolinę atminimo taurę, 
atmintuką, šakotį. 

Geriausiai pasirodžiusių ben-
druomenių pirmininkai apdovano-
ti ąžuolo vainikais. Trečioji vieta 
atiteko Levaniškių bendruomenei 
„Abipus Nevėžio“, antroji – Trau-
pio bendruomenei. Laimėtojais 
tapo Leliūnų bendruomenės nariai 
– lygiai po metų jie pasitiks būrį 
atvykstančių bendruomenių atstovų  
savo sodžiuje, o pereinamąją taurę 
įteiks naujiems nugalėtojams. Ir vėl 
bus gera būti, sportuoti, bendrauti, 
vaišintis kartu, kaip savi su savais.

Visų trijų vietų nugalėtojai. Centre - pirmosios vietos laimėtojai Leliūnų bendruomenė, dešinėje - an-
trąją vietą užėmusi Traupio bendruomenė, kairėje - treti likę Levaniškių bendruomenės atstovai.

Svarbu ir greitis, ir kad malkos neiškristų. Kiekviena dalyvavusi bendruomenė namo parsivežė po šakotį. 

Linksmieji pasirodymai...


