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Rudeninis derlius Kinijos Pengžou miesto 
nepasieks 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Permainingi pavasario ir vasaros orai šiemet nesutrukdė sulaukti gausaus derliaus. Dalis jo dar 
laukuose, tačiau jau dabar Anykščių rajono ūkininkai kalba, kad jis, palyginti su ankstesniais me-
tais, visiškai neblogas.

Apie šiųmetį derlių ir žemės ūkio aktualijas ,,Anykšta“ kalbėjosi su Anykščių rajono savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus vedėju Virmantu Velikoniu, Lietuvos ūkininkų sąjungos Anykščių skyriaus 
pirmininku Žilvinu Augustinavičiumi bei rajono ūkininkais.

5 psl.

Anykščių rajono savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
Virmantas Velikonis sakė, 
kad Anykščių rajono ūkinin-
kų užaugintos produkcijos šį 
rudenį su Anykščių rajono 
savivaldybe bendadarbiau-
jančio  Pengžou miesto gy-
ventojai nepa-
ragaus.

Užderėjus geresniam derliui, žemės ūkio produkcijos supirkėjai linkę mažinti superkamos produk-
cijos kainas, tačiau dabar stambūs ūkininkai turi nuosavus sandėlius ir gali laukti geresnių supir-
kimo kainų.

4 psl.

Būrys aktyvistų susirinko gelbėti šunų
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Sekmadienį, rugsėjo 6-ąją, 
keliasdešimt gyvūnų teisių gy-
nėjų atvyko į Debeikių seniūni-
jos Rašimėlių kaimą.

Aktyvistai nusprendė gelbėti 
ūkininko Dainiaus Žiuko šunis. 

Į Rašimėlių kaimą buvo iš-
kviesti ir policijos pareigūnai. 
Aktyvus jaunimas į Rašimėlių 
kaimą susiorganizavo atvykti, 
bendraudami per socialinius 
tinklus. 

Anykštėnas Dominykas Pu-
zinas garsėja visuomenišku-
mu ir iniciatyvomis.

Toks pranešimas apie neva sudegintą šunį buvo išplatintas 
,,Facebook“-o grupėje Anykščių turgus (Perku-Parduodu.).

Iki spalio 1-osios laikraštį 
,,Anykšta“ ir žurnalą ,,Aukš-
taitiškas formatas“ 2021- ie-
siems galima užsiprenume-
ruoti pigiau - mokėsite kaip 
už 11 mėnesių prenumera-
tą, o mūsų leidinius gausite 
visus metus. 

Paroda. Anykščių L.ir 
S.Didžiulių viešosios bibliote-
kos Andrioniškio filiale atidaryta  
anykštėnės medikės Virgitos Kali-
novienės karpinių paroda. Parodos 
atidaryme grojo pasaulinio masto 
smuiko virtuozas Martynas Švėgž-
da von Bekker‘is.

Pasitarimas. Rugsėjo 8 dieną, 
antradienį, Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė dalyvaus nuotoli-
niame Vidaus reikalų ministerijos 
sudarytos darbo grupės pasitarime 
savivaldybių pasirengimo klausi-
mams, susijusiems su grėsmėmis 
nacionaliniam saugumui. Kaip 
skelbia Anykščių rajono savival-
dybė, tai grėsmės, nulemtos ne-
saugios branduolinės energetikos 
plėtojimo šalia Lietuvos valstybės 
sienos. Pasitarime bus kalbama 
apie tai, kaip koordinuoti veiks-
mus ir spręsti problemas, jei įvyk-
tų avarija Astravo atominėje elek-
trinėje. 

Diskusija. Rugsėjo 7 dieną, pir-
madienį, Seime Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius daly-
vavo apskritojo stalo diskusijoje 
„Kurortų ir kurortinių teritorijų 
teisinio reguliavimo problemos ir 
perspektyvos“. Priminsime, kad 
Anykščiai tapti kurortu siekia jau 
13 metų. 

Reorganizacija. Prokuratūra 
pertvarko savo teritorinius pada-
linius ir nuo spalio 1 dienos juos 
stambina, atsisakydama patalpų 
20-yje vietovių. Generalinė pro-
kuratūra informavo, kad Anykščių 
padalinys bus jungiamas prie Ute-
nos. Reorganizuojant padalinius iš 
darbo bus atleidžiama kiek daugiau 
nei 20 darbuotojų, tačiau, prokura-
tūros vadovų teigimu, nė vienas iš 
jų nėra prokuroras.

Anykščių 
kultūros 
centro režisieriui 
skirta premija

Įmonę pavadino 
darbuotojo 
vardu

Kas laimės Seimo rinkimus?
Leonas ALESIONKA, buvęs 

Anykščių rajono meras:
„Tie, kurie yra prisikūrę su 

naujais ,,mandrais“ pavadi-
nimais, aš vienų nuo kitų net 
neskiriu“. 
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spektras

temidės svarstyklės

Nuteistas humoristo vardu pasinaudojęs panevėžietis
Už sukčiavimą nuteistas panevėžietis, kuris pasinaudojo ži-

nomo Lietuvos pramogų pasaulio atstovo, troškūniečio  Vaidoto 
Grincevičiaus – Whydoto vardu.

Troškūnietis Vaidotas Grincevičius – Whydotas tapo sukčių auka.

Utenos apylinkės teismo Anykš-
čių rūmuose  rugpjūtį  išnagrinėta 
baudžiamoji byla, kurioje I. K. pri-
pažintas kaltu, padaręs baudžiamą-
jį nusižengimą, numatytą Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo kodekso 
(toliau – BK) 182 straipsnio 3 da-
lyje, ir jam paskirta 12 MGL (600 
Eur) dydžio bauda. Tokios baudos 
prašė ikiteisminiam tyrimui vado-
vavusi Panevėžio apygardos Ute-
nos apylinkės prokuratūros proku-
rorė Rita Čepienė.

Panevėžietis I. K. buvo kaltina-
mas tuo, kad, melagingai prisista-
tęs V. Grincevičiumi – Whydotu, 
parašė elektroninį laišką vienos 
UAB direktoriui, siūlydamas įmo-
nės reklamą ,,Youtube“ platformo-
je. Už tariamą paslaugą jis gavo  
100 Eur bei prekių už 145,79 Eur. 

Nuteistasis I. K. kaltu prisipa-
žino visiškai. Paaiškino, kad per 
„Youtube“ platformą susirado 
įmonę, reklamuojančią savo pro-
dukciją. Melagingai prisistatęs V. 
Grincevičiumi – Whydotu, įmonės 

vadovui parašė elektroninį laišką ir 
pasiūlė reklamuoti įmonės produk-
ciją V. Grincevičiaus ,,Youtube“ 
paskyroje. Žodžiu, sutarė produk-
cijos reklamos sąlygas, kainą, o po 
pervesto apmokėjimo ir produkci-
jos pristatymo tolimesnį bendravi-
mą nutraukė.

Baudžiamoji byla išnagrinėta su-
paprastinto proceso tvarka. Teismas, 
skirdamas bausmės rūšį ir dydį, at-
sižvelgė į kaltinamojo asmenybę - 
jis anksčiau neteistas. Nuteistasis I. 
K. teismo paskirtą baudą sumokėjo 
iki teismo baudžiamojo įsakymo 
įsiteisėjimo dienos.

Troškūnietis V. Grincevičius 
– Whydotas išgarsėjo po to, kai 
prieš keletą metų internete pavie-
šino skandalingą kūrinį ,,Šėtone, 
prašau“. Dėl šio kūrinio jis buvo 
apkaltintas neapykantos vaikams 
kurstymu   ir atsidūrė teisiamųjų 
suole. Troškūnnietis dėl juodojo 
humoro kūrinio buvo išteisintas.

- AnYkŠTA

Rinkėjai nebegaus vardinių pranešimų
Vyriausioji rinkimų komisija pranešė apie naujovę – rinkėjai 

nebegaus vardinių pranešimų apie rinkimus.

Prieš  artėjančius Seimo rinki-
mus rinkėjai sulauks nevardinių 
pranešimų apie rinkimus. Vyriau-
sioji rinkimų komisija  pristato 
naują pranešimo apie rinkimus 
įteikimo rinkėjams tvarką. Rinkė-
jo korteles keičia nevardiniai pra-
nešimai apie rinkimus. Jie bus me-
tami į rinkėjų pašto dėžutes. Taip 
pat juose nebeliks rinkėjų asmens 
duomenų. Rinkimų dienomis bal-
suoti į apylinkes įprastiniu būdu 
atvykusiems rinkėjams reikės 

atsinešti tik asmens dokumentą, 
kuriame yra nuotrauka ir asmens 
kodas – pasą, asmens tapatybės 
kortelę, vairuotojo ar pensininko 
pažymėjimą.

Vyriausioji rinkimų komisija 
taip pat rugsėjo pradžioje pranešė, 
kad Apygardų rinkimų komisi-
jos jau sudarė Apylinkių rinkimų 
komisijas.  Per penkiolika dienų 
nuo komisijų sudarymo būsimi 
rinkimų apylinkių komisijų nariai 
duos pasižadėjimus laikytis Kons-

titucijos ir įstatymų, sąžiningai ir 
garbingai atlikti savo pareigas rin-
kimų komisijoje ir susilaikyti nuo 
poelgių, pažeidžiančių įstatymus 
ir žmogaus teises. Davę pasižadė-
jimą, jie pradės eiti savo pareigas.

Deltuvos šiaurinės rinkimų 
apygardos, į kurią patenka Anykš-
čių rajonas, pirmininke paskir-
ta konservatorių atstovė Janina 
Kuliešienė. Jos pavaduotoja bus 
administracijos direktoriaus dele-
guota Anykščių rajono savivaldy-
bės specialistė Loreta Pesliakie-
nė. Administracijos direktorius į 
komisiją taip pat delegavo Rūtą 

Survilienę.
,,Valstiečiai” į komisiją delega-

vo Emą Abramovaitę, socialde-
mokratai - Juozą Juknių, Lietuvos 
teisininkų draugija - Zitą Karaliū-
nienę, Lietuvos socialdemokratų 
darbo partija - Ritą Malinauskie-
nę.

Nuo Centro partijos - tautininkų 
komisijoje dirbs Ramunė Šulskie-
nė, partijos Tvarka ir teisingumas 
atstovė komisijoje bus Alma Švel-
nienė, liberalų - Jūratė Taleišienė, 
partijos ,,Laisvė ir teisingumas” 
- Virginija Valikonytė, Darbo par-
tijos - Rima Zakarkienė.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Duobos g., degė medinė pirtis. Nu-
degė  šiferinis stogas, išdegė vidus. 
Rugsėjo 4 dieną, Kavarsko seniūni-
jos Medžiočių kaime užsidegė trans-
porto priemonė. Atvykus iškvies-
tiems ugniagesiams, iš automobilio 
veržėsi dūmai. Per gaisrą išdegė 
variklio skyrius ir salonas. Rugsėjo 
5 dieną Viešintų seniūnijos Bylėnų 
kaime liepsnojo vasaros virtuvė.At-
vykus ugniagesiams, medinė lauko 
virtuvė jau buvo beveik sudegusi.

Mirtis. Rugsėjo 5 dieną, šeštadie-
nį,  apie 14.30 val. Kurklių seniūnijos 
Kurklių II kaime rastas vyro (g. 1952 
m.) kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas mirties priežasčiai nustatyti.

Keliautoja. Rugsėjo 4 dieną, 
penktadienį,  apie 21.18 val. Kavars-
ke, Šaltinio g., patikrinimui buvo su-
stabdytas automobilis ,,Volvo V50“, 
kurį vairavo moteris, būdama neblai-

vi (nustatytas 1,55 prom. girtumas),(g. 
1992 m.), gyvenanti Kaune. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Moteris sulaiky-
ta ir uždaryta į areštinę.

Smurtas. Rugsėjo 5 dieną, šešta-
dienį, apie 17.30 val. Troškūnų se-
niūnijos Raguvėlės kaime vyras (g. 
1956 m.) smurtavo prieš moterį (g. 
1951 m.). Vyras sulaikytas ir užda-
rytas areštinę. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Konfliktas. Rugsėjo 5 dieną, šeš-

tadienį, apie 21.30 val. Anykščiuose, 
Statybininkų g., neblaivus (nustatytas 
1,69 prom. girtumas) vyras (g. 1989 
m.) smurtavo prieš moterį (g. 1989 
m.). Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas.

Ugnis. Rugpjūčio 30 dieną An-
drioniškio seniūnijos Peniankų kaime 
degė ražienos. Ražienos degė lauke, 
10 kv. m plote. Rugpjūčio 29 dieną, 
Kavarsko seniūnijos  Medžiočių k., 

Elektrinė. Astravo atominėje 
elektrinėje pradėtas pirmojo reak-
toriaus hidrotestavimas, pranešė 
Baltarusijos energetikos ministerija. 
„Sėkmingai atlikus bandymus, bus 
galima pereiti prie kito programos 
poetapio – reaktoriaus pirmosios 
grandinės kaitinimo iki nurodytų 
sąlygų, jo hidraulinių charakteris-
tikų nustatymo, o vėliau – ir prie 
reaktoriaus įjungimo iki minimalus 
kontroliuojamo galios lygio“, – tei-
giama pranešime. Anksčiau Mins-
kas skelbė, jog branduolinis kuras į 
pirmąjį reaktorių baigtas krauti rug-
pjūčio 20-ąją, jį įjungus bus pasiek-
tas minimalus kontroliuojamas lygis 
– 1 proc. galios, o elektrą jis pradės 
gaminti lapkričio mėnesį. Pirmąją 
Baltarusijoje branduolinę jėgainę 
netoli Lietuvos valstybinės sienos 
stato Rusijos valstybinė branduoli-
nės energetikos korporacija „Rosa-
tom“, projektas finansuojamas Rusi-
jos valstybine paskola. Jėgainė turės 
du rusiško VVER projekto reakto-
rius, kurių kiekvieno galia – 1 200 
megavatų. Antrąjį reaktorių tikimasi 
įjungti praėjus maždaug vieneriems 
metams nuo pirmojo reaktoriaus 
veiklos pradžios.

Dujotekis. Vokietijos kanclerė 
Angela Merkel neatmeta galimybės, 
kad bus paveiktas dujotiekio „Nord 
Stream 2“ projektas, jei Rusijai ne-
pavyks nuodugniai ištirti opozicijos 
lyderio Aleksejaus Navalno apnuo-
dijimo, pirmadienį pareiškė jos at-
stovas. Paklaustas, ar A. Merkel ap-
saugotų kelių milijardų eurų vertės 
dujotiekį iš Rusijos į Europą, jei Vo-
kietija siektų paskelbti sankcijas dėl 
A. Navalno bylos, atstovas spaudai 
Steffenas Seibertas atsakė: „Kancle-
rė mano, kad iš pat pradžių būtų ne-
teisinga atmesti kokias nors galimy-
bes.“ Baltijos jūros dugnu tiesiamas 
„Nord Stream 2“, į pabaigą einantis 
10 mlrd. eurų vertės projektas, turė-
tų padvigubinti Vokietijai, Europos 
didžiausiai ekonomikai, pristatomų 
rusiškų dujų apimtį. Šis projektas 
jau seniai atsidūrė Jungtinių Vals-
tijų, kritikuojančių Europos šalis 
dėl jų priklausomybės nuo Rusijos 
tiekiamos energijos, taikiklyje. JAV 
prezidentas Donaldas Trumpas yra 
pasirašęs teisės aktų, numatančių 
bausmes prie projekto dirbantiems 
rangovams, o tai reiškia, kad Vokie-
tijos kompanijoms gresia sankcijos 
net už nedideles investicijas.

Apšvietimas. Gatvių apšvietimo 
modernizavimui 37 šalies savivaldy-
bės ir jų įmonės prašo 23,6 mln. eurų 
paramos – perpus daugiau, nei tam 
skirta iš Europos Sąjungos (ES) pa-
ramos priemonės, skelbia Lietuvos 
verslo paramos agentūra (LVPA). 
Anot jos, naujojo kvietimo ES finan-
savimo biudžetas yra 12 mln. eurų. 
Didžiausia prašoma finansuoti suma 
siekia 2 mln. eurų, tokio finansavi-
mo paprašė Panevėžio miesto savi-
valdybė. Mažiausia suma siekia 200 
tūkst. eurų, jos prašo Biržų rajono 
savivaldybė. „Svarbiausias LVPA 
uždavinys dabar yra įvertinti paraiš-
kų tinkamumą, o vėliau bendradar-
biauti padedant savivaldybėms įgy-
vendinti projektus ir jais užtikrinti 
paslaugų kokybę gyventojams bei 
siekti nacionalinių energijos taupy-
mo tikslų“, – pranešime sakė agen-
tūros vadovas Aurimas Pautienius-
Želvys. Aktyviausiai paraiškas teikė 
Vilniaus ir Klaipėdos apskričių savi-
valdybės – po septynias paraiškas. Iš 
Kauno apskrities sulaukta penkių, o 
Panevėžio – keturių paraiškų. 

-Bns

Anykščių kultūros centro režisieriui skirta premija
Keturioliktosios Juozo Keliuočio premijos laureatu paskelbtas 

Anykščių kultūros centro režisierius Jonas Buziliauskas.

Šią premiją yra įsteigęs Rokiš-
kyje veikiantis Juozo ir Alfonso 
Keliuočių palikimo studijų cen-
tras. Šiemet komisija laureatą 
rinko iš šešių kandidatų. Centro 
pirmininkė Alicija Matiukie-
nė ,,Anykštai“ sakė, kad tarp 
pretendentų taip pat buvo dai-
lininkas, istorikas, žurnalistas. 
J.Buziliausko kanidatūrą premi-
jai pasiūlė Juozo ir Alfonso Ke-
liuočių palikimo studijų centro 
tarybos nariai.

A. Matiukienė sakė, kad premi-
ja režisieriui J.Buziliauskui  skir-
ta už lietuvių literatūros kūrinių, 
iškilių, bet primirštų asmenybių 
ir Rokiškio krašto rašytinio pa-
veldo įprasminimą teatre bei 
sklaidą Lietuvoje bei užsieny-
je. Kaip pavyzdį ji minėjo, kad 
J.Buziliauskas yra sukūręs bent 

keletą spektaklių pagal rašytojos 
ir dramaturgės Liudvikos Didžiu-
lienės, kuri yra kilusi iš Rokiškio 
rajono, kūrybą.

Juozo Keliuočio premija 
J.Buziliauskui buvo įteikta rugsė-
jo 4 dieną, penktadienį, Rokiškio 
Juozo Keliuočio viešojoje bibli-
otekoje. Rugsėjo 6-ąją, sekma-
dienį, režisierius J.Buziliauskas į 
Rokiškį sugrįžo dar kartą - Pau-
liaus Širvio šimtojo gimtadienio 
dieną prie bibliotekos atidaryta-
me poeto P.Širvio kiemelyje jis 
parodė pagal   poeto eiles, laiškus 
ir atsiminimus pastatytą poezijos 
spektaklį  „Tik ilgesį palik...“.

Pernai Juozo Keliuočio premi-
jos laureate buvo paskelbta aktorė, 
režisierė Virginija Kochanskytė.

Šios premijos dydis yra 1 tūkst. 
Eur.

Režisierius Jonas Buziliauskas premiją atsiėmė Rokiškyje, ku-
riame ir pradėjo savo darbo teatre karjerą.
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komentarai

DIRBU SAU

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

savaitgalio diskusija

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

Įmonę pavadino darbuotojo vardu Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Mažoji bendrija ,,Vytauto paminklai” gyvuoja dar tik trejus metus, tačiau šios įmonės, gaminan-
čios paminklus, antkapius, tvoreles, kapų apdailos elementus ir kt., istorija siekia net 40 metų. 

Įmonė išskirtinė ir savo pavadinimu - jai suteiktas joje dirbančio meistro vardas.

Mažosios bendrijos ,,Vytauto 
paminklai” direktorius Rimvydas 
Zdanevičius pasakojo, kad pamin-
klų gamybos verslą jis perėmė iš 
bene didžiausią patirtį paminklų 
gamybos srityje turinčio Vytauto 
Sijūno.

,,Mūsų įmonė jo garbei pavadin-
ta ,,Vytauto paminklai”, -  tai, kaip 
gimė mažosios bendrijos pavadini-
mas, atskleidė pašnekovas.

Paminklų gamybos dirbtuvės 
yra įsikūrusios visai šalia Anykš-
čių, Šepetiškių kaime, kuriame 
gyvena ir pats mažosios bendrijos 
,,Vytauto paminklai” direktorius 
R.Zdanevičius. Būtent prieš dau-
giau nei dešimtmetį naujai įsigyta 
sodyba šiame kaime jį ir pastūmė-
jo imtis paminklų verslo.

,,Sodybą pirkau iš V.Sijūno. 
Šalia jos buvo įrengtos paminklų 
dirbtuvės. Sodybos šeimininkas 
sakė jau nebenorintis užsiimti pa-
minklų gamyba, tačiau aš jį įkalbė-
jau šį verslą tęsti kartu”, - pasakojo 
R.Zdanevičius.

Beje, šiose dirbtuvėse vis dar 
dirbama su jau istorine įranga - 
vienos atnaujintos staklės burgz-
davo dar tuometiniame Anykščių 
buitinių paslaugų kombinate...

Iš pradžių paminklų gamyba 
buvo vykdoma pagal verslo liudi-
jimą, tačiau vėliau įkurta mažoji 
bendrija, kurioje iš viso dirba šeši 
darbuotojai. Paklaustas, ar ne-
tenka susidurti su problemomis, 
ieškant reikalingų darbuotojų, 
R.Zdanevičius sakė: ,,Jei žmogus 

nori dirbti ir netingi, jį gali išmo-
kyti dirbti bet kokį darbą.”

Pagal išsilavinimą R. Zdanevi-
čius yra veterinarijos gydytojas. 
Jis daugiau užsiima vadybiniu dar-
bu: Anykščiuose, Vilniaus gatvėje 
veikiančiame ofise, bendrauja su 
klientais.

Mažosios bendrijos ,,Vytauto pa-
minklai” direktorius R.Zdanevičius 
pasakojo, kad klientų poreikiai la-
bai įvairūs - vieni pageidauja naujų 
paminklų, kiti ateina net su kon-
krečiais eskizais ir rodo, kaip jie 
turėtų atrodyti. Populiarėja ir senų 
paminklų atnaujinimas.

,,Daug atsivežame 30 - 40 metų 
kapinėse stovėjusių paminklų, juos 
perdarome, sutvarkome ir jie vėl 
atrodo kaip nauji. Jeigu geras pa-

minklo akmuo, žmogui jo jau ne-
bereikia pirkti. Čia tas pats, kaip 
su namais Anykščiuose. Niekas 
nestato naujų daugiabučių, pir-
miausia juos renovuoja”, - dėstė 
R.Zdanevičius.

Tvarkydami artimųjų kapus, 
pasak mažosios bendrijos ,,Vy-
tauto paminklai” direktoriaus 
R.Zdanevičiaus, žmonės nuo mak-
simalizmo vis dažniau pereina prie 
minimalizmo.

,,Vieni klientai nori nedidelių, 
keturkampių paminklų, kokius 
mato stovinčius kapinėse Ameri-
koje, kitiems reikia paminklų su 
,,išraitymais”. Nors vis dažniau 
žmonės užsisako klasikinius pa-
minklus. Tačiau visi nori, kad būtų 
padaryta kokybiškai ir pigiai”, - 
pastebėjo pašnekovas.

Tiesa, anot R.Zdanevičiaus, ko-
kybė ir maža kaina ne visada dera. 
Mažoji bendrija ,,Vytauto pamin-
klai” dirba su lietuvišku ir skan-
dinavišku akmeniu, kuris kainuoja 
brangiau nei atgabentas iš Kinijos.

Mažoji bendrija ,,Vytauto pa-
minklai” taip pat tvarko kapa-
vietes ir daro tai, kaip sakė pats 
R.Zdanevičius, ,,nuo - iki.”

,,Dabar populiaru atnaujinti se-
nas kapavietes. Labai daug žmo-

nių pageidauja jas dengti granito 
plokštėmis ar plytelėmis. Žmonės 
sensta, jaunimas išvažiuoja į ki-
tus miestus ar užsienį, nėra kam 
kapaviečių prižiūrėti”, - sakė 
R.Zdanevičius.

Šiemet mažoji bendrija ,,Vytau-
to paminklai” iš Anykščių rajono 
savivaldybės gavo 1 tūkst. Eur pa-
ramą savireklamai. R.Zdanevičius 
sakė, kad įmonė yra gavusi ir dau-
giau paramos - verslo pradžiai, 
darbo vietų sukūrimui.

,,Ta parama nėra didelė, bet vis 
tiek malonu, kad savivaldybė pa-
remia ne tik stambųjį verslą, bet ir 
smulkesnį”, - kalbėjo jis.

Koronaviruso pandemija pamin-
klų gamintojams šiek tiek pakišo 
koją. 

,,Per karantiną nedirbome, ta-
čiau darbuotojams eiti į Užimtumo 
tarnybą neteko. Jie buvo prastovo-
se”, - sakė pašnekovas.

Viso pokalbio metu R. Zdanevi-
čiui netrūko optimizmo.

,,Jeigu nebūtume optimistai, 
šiais laikais verslų net nekurtu-
me”, - pastebėjo jis, sutikdamas, 
kad paminklų gamyba, kapaviečių 
tvarkymas sparčiai senstančiame 
Anykščių rajone yra perspektyvus 
verslas.

Mažosios bendrijos ,,Vytauto paminklai“ vado-
vas Rimvydas Zdanevičius pasakojo, kad žmo-
nės vis dažniau užsako kuklesnius paminklus.

Vytautas Sijūnas - didžiulę darbo patirtį su-
kaupęs paminklų meistras.

Paminklų asortimentas.

Kaip sutvarkyti miesto erdves?
Praėjusią savaitę  Anykščiuose prasidėjo kūrybinės architektų dirbtuvės, kurių metu bus ieško-

ma  sprendimų, kaip geriausiai būtų galima sutvarkyti keturias miesto erdves.
Anykščių rajono savivaldybė skelbia, kad  pagrindinis kūrėjų objektas – Antano Baranausko 

aikštė. Šie metai  – Žydų kultūros metai, tad didžiausias architektų dėmesys bus skiriamas centri-
nei miesto aikštei, kurioje prieškariu buvo Anykščių žydų amatininkų kvartalas. Kiti kūrybinių 
dirbtuvių dalyvių objektai: aikštė priešais Anykščių kultūros centrą, Vyskupo skvero dalis tarp 
bibliotekos ir buvusio restorano pastatų bei aikštė priešais Anykščių meno mokyklą.

Kaip Jūs siūlytumėte tvarkyti šias svarbias miesto erdves? O gal nieko keisti ir nereikia?

Kodėl?: „Kodėl nekalba-
ma apie autobusų stoties baisią 
aikštę?Juk pravažiuoja daug at-
vykstančių! Kodėl nekalbama 
apie V.Žukausko muziejaus pri-
eigą prie jo kapo(laiptai ir takai 
tiesiog tragiški,net gal kaimuose 
tokių nebėra)? O kiek ekskursijų 
atvažiuoja,o ar NE GĖDA muzie-
jaus direktoriui, Anykščių valdžios 

vyrams? O gal tai nesvarbu???“

R.Gižinskas: „Žydų kultūra 
Anykščiuose ir kioskai - tai debiliš-
kas architektūrinis žydų kultūrinės 
istorijos supratimas...“

Vietinė: „Man taip pat patiktų 
toks pasivaikščiojimas, bet man 
dar patiktų daug gėlių!!!Gali būti ir 

žieminės, o kitos vienmetės. Šiemet 
buvo gražios gėlės prie A.Vienuolio 
paminklo - prabangios. O tos smul-
kiais žiedeliais man nepatiko, kur 
visur prisodinta, nes link rudenio 
liko kaip pieva. Mano tokia nuomo-
nė ir noriu, kad centras patraukliai 
atrodytų. Lankiausiu šiemet kituose 
kurortiniuose miestuose ir nuomo-
nę turiu. Graži buvo Palanga!!!!“

Turistas: „Vis akcentuojamas 
miesto centras. O reikia toliau apsi-
žvalgyti. Ar kas iš rajono valdžios, 
architektūros specialistų neseniai 
buvo prie Jono Biliūno ,,Laimės 
žiburio“? Laiptai lyg ir patvarky-
ti, lengviau lipti. Bet aplink pilna 
sausų medžių, krūmų, niekas jų 
netvarko, o kur kokia krūva sausų 
šakų sukrauta, tai baigia žole už-
želti, niekas jų neišveža. Anksčiau 
prie mašinų stovėjimo aikštelės 
buvo tualetas, o dabar jo nėra. Tai 
žmonės eina tiesiog miškelin ir ten 
gamtinius reikalus atlieka. Nuo pa-
grindinio kelio net baisu eit miškan, 
pilna tualetinio popieriaus, prišika-

liota, Gal anykštėnai galvoja, kad 
atvykusiems ekskursantams nerei-
kia tualeto?“

Pikta: „Kol Baranausko aikštėj 
suoliukus ramstys bambaliniai, 
nieko nebus. Pirmiausia juos būti-
na išgyvendint iš ten, o tada galvot 
apie architektūrą.“

Vietinis: „Kuo greičiau sutvar-
kyti baisų Gegužės gatvės šaliga-
tvį. Svečiams tokia ,,atrakcija“, 
einant į geležinkelio stotį nesu-
prantama.“
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Būrys aktyvistų susirinko gelbėti šunų

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie 
butų pirkimą Anykščių rajone

Anykščių rajono savivaldybės administracija, didindama savivaldybės socialinio būsto fondą, 
vykdo butų pirkimą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnoja-
mųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų 
pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvar-
kos aprašo patvirtinimo“. Socialinio būstų įsigijimas finansuojamas Europos Sąjungos ir Anykščių 
rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Perkančioji organizacija – Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, bu-
veinės adresas – J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8 381) 42372, faks. (8 381) 58088, el. 
paštas natasa.kiliuviene@anyksciai.lt

Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta – vieno arba dviejų kambarių butai su 
visais patogumais Anykščių mieste, Anykščių, Troškūnų, Kavarsko ir Svėdasų seniūnijose.

Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas – pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus 

reikalinga pateikti iki 2020 m. rugsėjo 25 d. 10.00 val.
Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu 

www.anyksciai.lt, aktualių naujienų skiltyje (patalpinta 2020-09-03) arba Anykščių rajono sa-
vivaldybėje, J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 102 kabinete. 

Užsak. nr. 795

(Atkelta iš 1 psl.)

Apsimetė pirkėju

Anykštėnas, ši rudenį studentu 
tapęs Dominykas Puzinas pirma-
dienį ,,Anykštai“ sakė, jog apie 
neva antisanitarinėmis sąlygo-
mis ir neva nelegaliame  veislyne 
laikomus šunis Rašimėlių kaime 
buvo pranešta ,,Facebook“-o gru-
pėje. Po šios informacijos pasiro-
dymo jis suorganizavo du jaunimo 
ekipažus ir išvažiavo tikrinti faktų. 
Kiti akcijos dalyviai prisijungė vė-
liau.

Automobilius žvalgai paliko 
atokiau nuo D. Žiuko sodybos ir 
per mišką jos link išėjo pėsti. Beei-
dami šunų lojimo kryptimi,  miške 
rado celofaninį maišą su gyvūno 
liekanomis.  Šiuo vaizdu taip pat 
buvo pasidalyta ,,Facebook“-e  ir 
tarp jaunimo pasklido informacija 
apie neva rastą sudegintą šunį.

Pirmadienį pats D.Puzinas 
,,Anykštai“ sakė, jog celofaninia-
me maiše greičiausiai buvo kokio 
nors laukinio gyvūno liekanos, ku-
rias medžiotojai galbūt netinkamai 
užkasė, todėl koks nors laukinis 
žvėris maitą išsikapstė.

Pasiekę D.Žiuko šunų veislyną, 
jaunuoliai nusprendė apsimesti 
šunų pirkėjais. ,,Kai atnešė šuniuką, 
jis drebėjo, nuo jo sklido smarvė“, 
- ,,Anykštai“ pasakojo D.Puzinas, 
prisimindamas tyrimą. Pasak jau-
nuolio, veislyno savininkas jiems 
sakė, kad siūlomas šuniukas par-
duodamas be dokumentų. 

Anykštėnas dėstė, kad, jo žinio-
mis, D.Žiukas už netinkamomis 
sąlygomis veisiamus gyvūnus yra 
baustas dar 2013 metais, o faktas, 
jog jiems siūlytas įsigyti šuniukas 
buvo be dokumentų, sustiprino 
mintį, jog veislynas yra nelegalus. 

   
Įtaria, kad veislynas yra 
nelegalus

Anykštėnė, gyvūnų mylėtoja Ro-
berta Tylaitė, dalyvavusi įvykiuose 
Rašimėlių kaime, ,,Facebook“-e 
pirmadienį parašė: ,,Bet kokiu 
atveju, tai nėra melas, kad ten klesti 
nelegali daugykla. Pats šeimininkas 
rėkia, kad čia jo biznis ir kad prieš 
3 metus turėjo veislyną, važinėdavo 
po parodas ir legaliai vykdė veiklą, 

o šiuo metu veislyno statuso neturi! 
Tai baikit karksėt nepajudindami 
nė piršto, nes siutas ima dėl žmo-
nių ir institucijų neveiksnumo! O 
su savo ,,Melas“, ,,Puikus veisly-
nas“ ir  t.t. niekas niekam nepadės! 
Aišku, nebent pritariat nelegaliam 
gyvūnų dauginimui. Yra paklausa 
- yra ir pasiūla“.

Ir R.Tylaitė, ir D.Puzinas 
,,Anykštai“ kalbėjo, kad vaizdas, 
kurį jie išvydo, kai buvo įleisti į 
šunų veislyną, jų nešokiravo, ta-
čiau abiem jiems kyla įtarimų, ar 
veisykla yra legali. 

,,Esmė, kad jis anksčiau turėjo 
veislyną. Atnešė keletą dokumen-
tų parodyti, bet veislyno steigimo 
dokumentų nerodė“,  - ,,Anykštai“ 
sakė R.Tylaitė. 

Policija savaitgalį gavo 
tris pranešimus dėl šunų

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Anykščių ra-
jono policijos komisariato Reaga-
vimo skyriaus viršininkas Valdas 
Palionis ,,Anykštai“ sakė, kad sa-
vaitgalį policijos pareigūnai gavo 
tris pranešimus dėl šunų. 

Rašimėlių kaime pareigūnai, 
pasak V.Palionio, patikrino, ar ūki-
ninko D.Žiuko šunų veislynas yra  
legalus. Dokumentus ūkininkas 
pareigūnams parodė ir šie išvažia-
vo iš Rašimėlių.   

Dar vieną pranešimą policinin-
kai gavo dėl to, jog svetimas šuo 
apibraižė automobilį, o trečiasis 
pranešimas buvęs dėl šuns, kuris 
prasikasė po tvora ir įlindo pas kai-
mynus.

 
Šiandien važiuos tikrinti

Valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos Utenos departamento 
Anykščių skyriaus vedėja - vals-
tybinė veterinarijos inspektorė 
Audronė Zdanevičienė ,,Anykštai“ 
sakė, kad D.Žiukas turi leidimą 
verstis šunų veisimu, kiekvienais 
metais ši tarnyba šunų veislyną ti-
krina. 

,,Turėjome suplanavę jo vei-
syklos planinį  patikrinimą, da-
bar tikrinsime anksčiau nei pla-
navome, į Rašimėlius vyksime 
jau rytoj“, - pirmadienį kalbėjo 
A.Zdanevičienė.   

,,Voljerai nėra paauksuoti“  

,,Norėsi -  prisikabinsi ir prie 
stulpo“, -   pirmadienį ,,Anykštai“ 
dėstė Rašimėlių kaime esančio 
šunų veislyno savininkas D. Žiu-
kas. Pasak veisėjo, jis iš jaunimo 
girdėjęs priekaištų, jog pardavi-
mui siūlytas šuniukas smirdėjo, 
tačiau kvapas, kaip sakė D. Žiu-
kas, ,,yra subjektyvus dalykas“. 

Jis kalbėjo, kad veislyne šiuo 
metu yra apie 40 skirtingų veislių 
šunų. ,,Mano šunį kažkada turėjo 
Prezidentas Valdas Adamkus./.../ 
Aišku, voljerai nėra auksiniai, gal 
jie sugalvos pareikalauti, kad būtų 
paauksuoti... Dar jie miške rado 
maišą su kažkokia gaišena“, - dės-
tė ūkininkas.

Vyras sakė, kad sekmadienis 
jam buvęs įtemptas: emocingi jau-
nuoliai sprendė jo šunų gerovės 
klausimą, miško keliukus užstatė 
automobiliais. 

,,Aš esu veterinaras. Žinau, kad 
ir tinkamai prižiūrimi šunys gali 
būti sulysę. Juk gyvūnai, kaip ir 
žmonės, serga. Laimei, šiuo metu 
pas mane nėra ligotų šunų, būtų 
buvęs pretekstas apkaltinti gyvū-

nų kankinimu“, - kalbėjo anykštė-
nas.

Nesijaučia be reikalo 
sukėlę ,,bangas“

Panašu, kad aktyvus Anykš-
čių jaunimas Rašimėlių kaime 
triukšmą sukėlė be reikalo - šunų 
gyvenimo sąlygos ir patiems ak-
tyvistams neatrodo košmariškos, 
žmogus, kurį jie užsipuolė, leidi-
mą užsiimti šunų veisimu turi. O 
kvietimas per ,,Facebook“-ą  va-
žiuoti į Rašimėlių kaimą gelbėti 
šunų, šį kvietimą iliustruojant at-
sitiktinai rasta dvėseliena, apskri-
tai atrodo spekuliatyvus.

Tačiau D.Puzinas ,,Anykštai“ 
sakė, jog nesijaučiąs be reikalo 
užsipuolęs žmogų. ,,Aš ir to veis-
lyno savininko klausiau, ką jis 
darytų, jei gautų pranešimą, kad 
kažkur badu miršta vienišas žmo-
gus. Ar nevažiuotų jo gelbėti? Ir 
mes panašiai pasielgėme“, - pozi-
ciją dėstė vaikinas.

Jis neslėpė, kad Rašimėlių 
šunų gelbėjimo akciją paskati-
no bendra Lietuvos tendencija. 
D.Puzinas ,,Anykštai“ sakė, jog 
,,Facebook“-e  yra grupė, kuri vie-
nija 50 tūkst. narių. Šioje grupėje 
dalijamasi informacija apie nele-
galias šunų ir kačių veisyklas bei 
jose kankinamus gyvūnus. 

,,Kontroliuoti turi 
institucijos“

Anykščių rajono vicemeras, bu-
vęs Anykščių valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos viršininkas 
Dainius Žiogelis ,,Anykštai“ sakė, 
jog jis pats registravęs D.Žiuko 
veislyną. ,,Labai sunkiai registra-
vo. Jis vėliau baustas ir perbaus-
tas... Jo ūkis labiau primena fer-
mą, o ne veisyklą, kur kiekvienas 
šuo turi po nuosavą fotelį“, - sakė 
D.Žiogelis.

,,Atitinkamos struktūros tokius 
ūkius registruoja ir kontroliuoja. 
Registracija, tarptautinis sertifi-
kavimas galioja ir užsienio vals-
tybėse. Visuomeninkų iniciatyvos 
tokiais atvejais yra keistokos, 
dokumentus tvirtina ir tikrina tos 
institucijos, kurioms šios funkci-
jos yra priskirtos“, - dėstė rajono 
mero pavaduotojas. 

Išgarsėjo per karantiną

D. Puzinas, kaip aktyvistas, iš-
garsėjo per karantiną dėl COVID 
-19.

Jaunuolis buvo Gynybos para-
mos fondo koordinatorius Anykš-
čių rajone. Jis drauge su kitais 
šimtu anykštėnų savanorių vieni-
šiems, ligotiems, senyvo amžiaus 
žmonėms pristatinėjo į namus 
prekes, maisto produktus. Jaunuo-
lis net viešai skelbė savo telefono 
numerį ragindamas kreiptis į jį 
visus, kam reikia pagalbos. ,,La-
biausiai mus ,,veža“ šypsenos, pa-
dėkos, laimingi žmonės, kuriems 
galime suteikti pagalbą sunkiu 
metu. Juk tai taip nesunku, o tuo 
pačiu ir gera“ , - ,,Anykštai“ sakė 
savanoris (Robertas Aleksiejūnas 
,,Savanoris Dominykas Puzinas: 
,,Padėti kitiems nesunku ir gera".). 
O per Velykas jis nustebino origi-
naliu sumanymu - su drauge Eri-
ka nudažė kiaušinių ir juos dalijo 
mieste patruliuojantiems policijos 
pareigūnams.

Už šią veiklą tuomet dar gimna-
zistas D. Puzinas buvo įvertintas 
rajono vadovų - per Mindaugines 
Anykščių centre jis buvo pakvies-
tas pakelti Valstybinę vėliavą. LR 
Seimo narys Antanas Baura per 
abiturientų išleistuves jam įteikė 
padėką. Jaunuolis studijuoja Vil-
niaus universiteto Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų ins-
titute.

Valstybinės maisto ir vete-
rinarijos tarnybos Utenos 
departamento Anykščių 
skyriaus vedėja - valstybinė 
veterinarijos inspektorė Au-
dronė Zdanevičienė sako, 
kad ūkininko Dainiaus Žiu-
ko veislynas tikrinamas kie-
kvienais metais.

Anykščių rajono vicemeras, buvęs Anykščių  
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
viršininkas Dainius Žiogelis ,,Anykštai“ sakė, 
jog jis pats registravo D.Žiuko veislyną.

Anykščių rajono policijos komisariato Rea-
gavimo skyriaus viršininkas Valdas Palionis  
sakė, kad savaitgalį pareigūnai gavo net tris 
pranešimus dėl šunų. 
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Rudeninis derlius Kinijos Pengžou 
miesto nepasieks 

(Atkelta iš 1 psl.)

Derlius 20 proc. didesnis 

Anykščių rajono savivaldy-
bės Žemės ūkio skyriaus vedėjo 
V.Velikonio skaičiavimais, šiemet 
derlius, palyginti su praėjusiais 
metais, yra didesnis maždaug 20 
procentų.

,,Kalbu apie visas grūdines kul-
tūras, išskyrus grikius, kurie dar 
nebaigti nuimti. Obuolių derlius 
šiais metais vidutinis. Gegužės mė-
nesį iškritęs sniegas obelims ypač 
nepakenkė, tačiau nušaldė ŽŪB 
,,Anykščių vaismedžiai“ kriaušių 
žiedus“, - sakė V.Velikonis.

Kalbėdamas apie grūdinių kul-
tūrų derliaus kokybę, Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas V.Velikonis pa-
stebėjo, kad šiemet dominuoja 
pirmos ir antros klasės grūdai.

Užderėjus geresniam derliui, 
žemės ūkio produkcijos supirkėjai 
linkę mažinti superkamos produk-
cijos kainas.

,,Tačiau dauguma ūkininkų 
dabar turi nuosavus sandėlius ir, 
kaip sakoma, rinkoje gali ,,žais-
ti“. O tie ūkininkai, kurie šiemet 
su supirkėjais buvo sudarę iš-
ankstines sutartis, išlošė“, - dėstė 
V.Velikonis.

Ūkininkų kišenes pildo ir 
valstybės parama

Šį sezoną ūkininkų aruodus pri-
pildė ne tik gausus derlius: kišenes 
papildė ir valstybės parama, skirta 
sušvelninti koronavuruso pande-
mijos pasekmes.

,,Pagalbos ūkininkams rūšių ti-
krai yra daug. Norėčiau atkreipti 
dėmesį, kad parama yra mokama ir 
mažesniems nei 4 EDV (ekonomi-
nio dydžio vienetų) ūkiams. EDV 
apskaičiuojamas pagal ūkininkų 
kasmet deklaruojamus pasėlius bei 
laikomus gyvulius. Į tokią paramą 
Anykščių rajone gali pretenduo-
ti 2,5 tūkst. ūkininkų, tačiau kol 
kas pasinaudojusių ja yra labai 
nedaug. Tiesa, yra ir papildomų 
sąlygų - ūkininkai turi būti regis-
truoti kaimo vietovėje, jie turi de-
klaruoti ne tik pievas ir ganyklas, 
bet ir kažkokius pasėlius ar turėti 
bent vieną sąlyginį gyvulį“, - infor-

mavo Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
V.Velikonis.

Su kinais bendradarbiavimas 
neužsimzgė

Kalbėdami su Žemės ūkio sky-
riaus vedėju V.Velikoniu, prisimi-
nėme ir nušalintojo Anykščių rajo-
no mero Kęstučio Tubio iniciatyvą 
Anykščių rajono ūkininkams atver-
ti rinką Kinijoje. Priminsime, kad 
su Kinijos Pengžou miestu Anykš-
čių rajono savivaldybė pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį, K.Tubis 
buvo į susitikimą pasikvietęs kele-
tą rajono ūkininkų ir jiems pasako-
jo apie galimybes užaugintą derlių 
realizuoti šioje šalyje. Gal šiemet 
tas derlius kinus jau ir pasieks?

,,Rajono ūkininkai skeptiškai at-
siliepė į kvietimą bendradarbiauti 
su kinais. Po to Pengžou miestas 
dar kvietė ūkininkus dalyvauti par-
odoje, tačiau į ją niekas nevažia-
vo. Kur ten tą bendradarbiavimą 
su kinais ,,užsuksi“, - skeptiškai į 
nušalintojo Anykščių rajono mero 
K.Tubio pristatytas galimybes ver-
tino V.Velikonis.

Anykščiai - ne tik turizmo 
kraštas

Pasak Žemės ūkio skyriaus ve-
dėjo V.Velikonio, Anykščių rajo-
nas žemės ūkio sektoriuje ir toliau 
išlieka lyderis Utenos regione.

,,Anykščių rajonas yra viena-
reikšmiškai pirmaujantis žemės 
ūkio srityje. Mes pagal užaugina-
mos žemės ūkio produkcijos kie-
kius esame tarpinis rajonas tarp 
Kėdainių ir tos, kaip sakoma, 
skurstančios Aukštaitijos. O kad 
gyvulininkystė menksta, tai čia jau 
visos Lietuvos problema“, - sakė 
V.Velikonis.

Grūdų parduoti pataria 
neskubėti

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirmininkas 
Ž.Augustinavičius ,,Anykštai“ 
sakė, kad šį rudenį rajono ūkinin-
kai džiaugiasi neblogu derliumi.

,,Žiema ir pavasaris buvo dė-
kingi žieminiams pasėliams. Va-
sariniai pasėliai užderėjo gal kiek 
prasčiau dėl pavasarinių sausrų ir 

šalnų, bet iš esmės metai neblogi. 
Sodai taip pat derėjo gerai, tik uo-
gynai nukentėjo nuo šalnų“, - situ-
aciją apžvelgė Ž.Augustinavičius.

Užaugintos produkcijos parda-
vimo kainą, pasak Ž. Augustinavi-
čiaus, rajono ūkininkai fiksuoja dar 
ankstyvą pavasarį.

,,Sudarydami išankstines sutar-
tis su supirkėjais, ūkininkai neži-
no, koks bus derlius. Tokiu būdu 
jie gali ir išlošti, ir pralošti. O jei 
dar iš kažkokios įmonės yra pa-
siėmę trąšų, gali ir nukentėti. Ta-
čiau ūkininkai ne visą užaugintos 
produkcijos kiekį siekia parduoti 
pagal išankstines sutartis, nors da-
bar rinkoje supirkimo kainos yra 
nukritusios ir ūkininkams derėtų 
palaukti vėlesnio laiko“, - patarė 
Ž.Augustinavičius.

Sezoninių darbuotojų 
paklausa - nedidelė

Derliaus nuėmimas rajono gy-
ventojams - taip pat papildoma 
galimybė užsidirbti. Anot Lietu-
vos ūkininkų sąjungos Anykščių 
skyriaus pirmininko Ž. Augusti-
navičiaus, ypač daug darbo jėgos 
kiekvieną rudenį prireikia sodų 
augintojams.

,,Tačiau nei sodai, nei daržai 
nėra Anykščių rajone vyraujanti 
žemės ūkio šaka. Daugiausia rajo-
no ūkininkai augina javus, dar kiek 
užsiima gyvulininkyste, o šiose 
žemės ūkio šakose sezoninio dar-
bo paklausa nėra didelė“, - dėstė 
Ž.Augstinavičius.

Yra didesnių bėdų nei 
prasti orai

Nors pavasarį ūkininkai labiau-
siai keikė vis sunkiau nuspėjamus 
orus, pasirodo, kad ne jie didžiau-
sia sėkmingo ūkininkavimo kliū-
tis.

,,Užsiimantys gyvulininkyste 
Anykščių rajono ūkininkai labiau-
siai kentėjo nuo vilkų. Kartojasi 
ankstesnių metų situacija: net teri-
torijos, kur vilkai kelia didžiausią 
pavojų, išlieka tos pačios. Rytinia-
me Šventosios upės krante (Debei-
kiai, Svėdasai, Burbiškis) pernai 
buvo labai daug vilkų išpuolių 
ir šiemet tai kartojasi“, - kalbėjo 
Ž.Augstinavičius.

Pandemija kojos nekiša

Traupio seniūnijos ūkininkas 
Tomas Baravykas prieš maždaug 
penkerius metus užsiėmė daržinin-
kyste, tačiau šios srities atsisakė.

,,Susiklostė tokia situacija, kad 
sudėtinga rasti darbuotojų, reikėjo 
investuoti į ūkį, kad jis būtų pro-
duktyvesnis, todėl tiesiog pasukau 
kitu keliu“, - kalbėjo T.Baravykas.

Dabar T.Baravykas augina grū-
dines kultūras. Jis sakė, kad šių 
metų derliumi nesiskundžiantis.

,,Man nebuvo nė vienų blogų 
metų. Būna tik geresni ar blogesni. 
Stengiuosi susidėlioti visus darbus 
taip, kad užauginčiau ne didesnį 
produkcijos kiekį, o gaučiau dides-
nį pelną“, - sakė T.Baravykas.

Ūkininkas T.Baravykas prisipa-
žino, kad koronaviruso pandemija 
jo veiklai šiemet neturėjo jokios 
įtakos.

,,Pavasarį, kai buvo paskelbtas 
karantinas, pardavinėjau užaugintą 
produkciją. Nebuvo problemų nei 
dėl kainų, nei dėl dar kažkokų da-
lykų“, - tikino jis.

Anot T.Baravyko, šį rudenį su-
pirkėjai naudojasi situacija, kad 
ūkininkų laukuose užderėjo gause-
nis derlius.

,,Jie pasidarė didesnes maržas ir 
iš ūkininkų nori užsidirbti papildo-
mai“,- konstatavo pašnekovas.

Obuolių į šventę atveš, jei 
sulauks pakvietimo

ŽUB ,,Anykščių vaismedžiai“ 
pirmininkas Juozas Petraitis ko-
mentavo, kad šį rudenį obuolių 
derlius yra vidutinis.

,,Užpernai obuolių buvo labai 
daug, pernai nedaug, o šiemet 
derlių paveikė šalnos“, - sakė 
J.Petraitis.

Žemės ūkio  bendrovės soduose 
jau nuskinti ir parduoti vasariniai 
obuoliai, o dabar prasidėjo rude-
ninio derliaus nuėmimas. Šiam se-
zoniniam darbui, pasak J.Petraičio, 
bendrovė kasmet įdarbina apie 15 
žmonių.

Jau keletą metų Anykščiuose 
per Obuolinių šventę neprekiau-
jama obuoliais. Ar jų bus galima 
nusipirkti šį rugsėjį, priklausys 
nuo renginio organizatorių. ŽŪB 
,,Anykščių vaismedžiai“ direk-
torius J. Petraitis, paklaustas, ar 
šiemet bendrovė šventėje prekiaus 
obuoliais, sakė: ,,Jeigu kažkas pa-
kvies“. Pasiteiravus, kas tai turėtų 
daryti, J.Petraitis šypsojosi: ,,Gal 
Žemės ūkio skyriaus vedėjas?“

ŽŪB ,,Anykščių vaismedžiai“ 
obuoliais daugiausia prekiauja tur-
guose, jų galima rasti ir kai kuriose 
parduotuvėse.

Stichinės nelaimės Svėdasų 
kraštą aplenkė

Svėdasų seniūnijos ūkininkas 
Virginijus Vaičionis ,,Anykštai“ 
taip pat sakė, kad visos žemės ūkio 
kultūros šiemet užderėjo gerai.

,,Pavasarį buvo ir sniego, ir 
krušos, tačiau pasėliams didesnių 
nuostolių stichinės nelaimės nepa-
darė“, - džiaugėsi V.Vaičionis.

Ūkininkas taip pat akcentavo, 
kad šiemet geram derliui užauginti  
nepritrūko drėgmės.

,,Svarbiausia, kad nebuvo saus-
ros. Kritulių iškrito pakankamai“, 
- sakė V.Vaičionis.

Ūkininkai sulauks svečių

Netrukus Anykščių rajono ūki-
ninkai turėtų sulaukti svečių. Jų 
ūkiai bus lankomi ir apžiūrimi 
prieš artėjantį konkursą ,,Metų 
ūkis“, kuris įprastai vyksta per 
Obuolines. 

Konkurso metu ne tik aptaria-
mas metų derlius, bet ir apdova-
nojami geriausi Anykščių rajono 
ūkininkai.

,,Tikimės, kad renginiui kojos 
nepakiš koronaviruso pandemija 
ir jis įvyks“, - vylėsi Lietuvos ūki-
ninkų sąjungos Anykščių skyriaus 
pirmininkas Ž.Augustinavičius.

Daugiausia Anykščių rajono ūkininkai augina javus, dar kiek 
užsiima gyvulininkyste.

Lietuvos ūkininkų sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkas Žil-
vinas Augustinavičius sakė, kad sezoniniams žemės ūkio dar-
bams rajono ūkininkai įdarbina labai nedaug anykštėnų.

ŽŪB ,,Anykščių vaismedžiai“ pirmininkas Juozas Petraitis sakė, 
kad šių metų obuolių derlius buvo vidutinis - sodams pakenkė 
pavasarinės šalnos.
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horoskopas
AVINAS. Pirmadienį ir antradie-

nį - mažiau kalbų, daugiau darbų. 
Nė nesitikėkite, kad jūsų darbus už 
jus nudirbs kas nors kitas. savaitės 
viduryje veikiausiai nieko doro ne-
benuveiksite, užtat sužinosite įdomių 
dalykų, labai praversiančių ateityje. 
Tinkamas laikas imti paskolą ar šiaip 
skolintis pinigų. Savaitgalį turėsite 
puikią progą pasižymėti.

JAUTIS. Tvirtai tikėdamas savo 
jėgomis, įkvėpsite pasitikėjimą ir 
aplinkiniams. Ne tiek svarbu, ar iš 
tiesų esate kompetetingas - ryžtingi 
veiksmai pirmoje savaitės pusėje ne-
abejotinai atneš sėkmę. Ketvirtadienį 
ir penktadienį daugiau laiko skirkite 
analizei ir savianalizei. Savaitgalį 
veikiausiai teks rinktis iš dviejų ar 
daugiau dalykų, bet buvusio ryžto jau 
nebeturėsite...

DVYNIAI. Nedidelė sėkmė savai-
tės pradžioje labai pakels nuotaiką, 

bet gali ir apakinti - nepastebėsite čia 
pat tykančių pavojų. Visame kame 
stenkitės išlaikyti pusiausvyrą. Jei 
vien tik linksminsitės ar atvirkščiai, 
labai sunkiai dirbsite, rezultatai gali 
būti apverktini. Gera savaitė kūrybos, 
meno žmonėms.

VĖŽYS. Pirmoje savaitės pusėje 
tiek darbe, tiek namuose galite turėti 
su pinigais susijusių rūpesčių. Ne-
patingėkite dar kartą susiskaičiuoti 
pajamas ir išlaidas. Antroje savaitės 
pusėje labai tikėtini įvairiausi nesu-
sipratimai, nesusikalbėjimas. Net su 
artimiausiais žmonėmis tą patį dalyką 
vadinsite visiškai skirtingais vardais. 
Nepasikliaukite jausmais, stenkitės 
vadovautis racionaliais argumentais.

LIŪTAS. Pirmomis savaitės dieno-
mis leiskite pasireikšti kitiems - tegu 
jie mano, kad yra ne mažiau nei jūs 
svarbūs ir įtakingi. Pasistenkite būti 
kantrus ir tolerantiškas. Jūsų valanda 
išmuš trečiadienį ar ketvirtadienį. Šią 
savaitę verčiau planuoti, generuoti 

idėjas, realius veiksmus atidedant 
vėlesniam laikui. Tai ypač taikytina 
menininkams ir verslininkams.

MERGELĖ. Esate tik keleivis. 
Šią savaitę nuo jūsų niekas nepri-
klauso. Pailsėkite nuo atsakomybės, 
bet kartu nepraraskite budrumo, kad 
nepatektumėte į kokią bėdą. Padėtis 
gali bet kurią dieną pasikeisti, ypač į 
savaitės pabaigą. Gali tekti įsijungti į 
pašėlusias lenktynes visiškai neturint 
laiko įsibėgėti. Savaitgalį nevenkite 
išvykos, ypač trumpos ir netolimos.

SVARSTYKLĖS. Šią savaitę sau-
gokitės galutinai palaužti jau ir taip 
šlubuojančią sveikatą. Svarstyklėms 
derėtų daugiau dėmesio skirti savo 
kūno poreikiams. Jei jaučiatės pras-
tai - nedelskite kreiptis į gydytoją, jei 
savijauta nesiskundžiate - pagalvoki-
te apie kasdienius fizinius pratimus ir 
vėsų dušą kaip prevencinę priemonę. 
Nesitikėkite per daug iš šio savaitga-
lio - kuo didesni troškimai, tuo ma-
žesnė tikimybė, kad jie išsipildys.

SKORPIONAS. Jau nuo pirmų-
jų savaitės dienų gali kankinti prasta 
savijauta ir nuolatinis susierzinimas, 
nebūtinai dėl konkrečių dalykų. Ge-
riausia, ką tokiu atveju galite pada-
ryti - tai bent jau negadinti nuotaikos 
aplinkiniams. Nesivelkite į ginčus ir 
neatsisakinėkite taikytis, net jei ir visa 
jūsų esybė tam prieštarautų. Krizei 
praėjus, tik padėkosite sau už tokį iš-
mintingą elgesį.

ŠAULYS. Savaitės pradžioje ga-
lite būti skatinamas veikti remiantis 
pasenusia informacija. Tokiu atveju 
vilkinkite laiką - nedarykite šiandien 
to, ko rytoj jau niekam nebereikės. 
Apskritai šią savaitę gerai pagalvo-
kite prieš imdamasis aktyvių veiks-
mų - didelė tikimybė nuolat atsidurti 
aklavietėje. Vienintelis išėjimas iš la-
birinto tikrai nebus akivaizdus.

OŽIARAGIS. Kuo daugiau ben-
draukite su vyriausiais šeimos na-
riais ar kolegomis. Šiandieninių jūsų 
problemų sprendimas - praeityje. 

Apskritai stenkitės kuo daugiau laiko 
praleisti tarp žmonių, ypač dar nepa-
žįstamų. Būkite aktyvus, bet ne įky-
rus. Reikalingi žmonės jus susiras pa-
tys, turite tik nežiopsoti ir nepraleisti 
pasitaikiusios progos.

VANDENIS. Pirmadienį jus ka-
muojančios problemos neišspręsite, 
jei skirsite jai tik pusę savo laiko ir 
jėgų. Savaitės viduryje palypėsite 
karjeros laiptais ar šiaip sulauksite 
profesinės sėkmės. Jei turite progą 
išvažiuoti į seminarą ar kokius nors 
mokymo kursus, būtinai ja pasinau-
dokite. Visą savaitę teks skaičiuoti 
pinigus, nes išlaidos bus nemažos.

ŽUVYS. Šią savaitę kalnus nuver-
site, jei dirbdamas rečiau dirsčiosite į 
laikrodį ar į kolegas. Nieko nedaryki-
te tik todėl, kad visi taip daro. Netikė-
kite pažadais, kuriuos išgirsite ketvir-
tadienį ir penktadienį - tai tik tuščios 
kalbos. Savaitgalį visą savo dėmesį ir 
jėgas skirkite namų ūkiui. Laukia ge-
neralinė ruoša.

Kas laimės Seimo rinkimus?
Spalio 11-ąją Lietuvoje vyks Seimo rinkimai. ,,Anykšta“ teira-

vosi pašnekovų, kaip jie vertina Seimo rinkimų politinę kampani-
ją ir kokius prognozuoja rinkimų rezultatus.

,,Balsą 
atiduosiu“ 
buvusiems 
draugams

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras:

- Manau, kad Deltuvos šiauri-
nėje rinkimų apygardoje daugiau-
siai rinkėjų balsų sulauks Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
atstovas Tomas Tomilinas ir so-
cialdarbiečių kandidatas Kęstutis 
Tubis. Bet K.Tubis bus tarp rinki-

mų lyderių tik tuo atveju, jei Mo-
lėtų teismas prieš rinkimus priims 
sprendimą, kuriame pasakys, kad 
jis nėra kaltas dėl jam pareikštų 
kaltinimų prekyba poveikiu. Kitu 
atveju, K.Tubio rinkimuose laukia 
nesėkmė.

Iš partijų nemažai rinkėjų balsų 
gaus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga. Konservatoriai, į sąrašo 
priekį pastatę ,,seną mergą“, o jų 
jaunasis lyderis yra silpnas - ne. O 
visi kiti... Iš liberalų nieko neliko. 
Tie, kurie yra prisikūrę su naujais 
,,mandrais“ pavadinimais, aš vienų 
nuo kitų net neskiriu. Jie man tokie 
,,naujai iškepti“, kai kurie sulipdyti 
iš kitų partijų. Tautininkai su savo 
Tomu Baranausku, kuris amžinai 
negauna rinkėjų palaikymo...

Aš iš senos ir buvusios draugys-
tės balsą atiduosiu Lietuvos social-
demokratų darbo partijai.

Kai kurie 
kandidatai 
žiūri naudos 
sau

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas:

- Seimo rinkimų kampanija labai 
vangi, net nesijaučia, kad rinkimai 
artėja. Rinkimus laimės aktyviau-
sieji ir turintys didžiausią įdirbį.

Man patinka konkretumas ir ra-
cionalumas, todėl Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjunga tikrai verta 
pagyrimo. 

Manau, kad už savo žodžius 
sulauksiu kritikos, bet pažiūrėki-
te, kiek ,,valstiečiai“ nuveikė. Tos 
pačios pensijos per jų kadenciją 
didėjo tris kartus, kai maždaug 
dešimtmetį nedidėjo ar net buvo 
mažinamos. 

,,Valstiečių“ kandidatas Tomas 
Tomilinas atrodo paprastas žmoge-
lis, tikrai vertas palaikymo.

Reikia vertinti kandidatų į Seimą 
sugebėjimą dirbti. Kai kurie dau-

giau žiūri naudos sau arba partijai, 
o tai yra labai blogai. Tai matome 
ir Anykščių rajono savivaldybė-
je - lūkesčiai buvo labai dideli, o 
matome, kad labai daug sprendimų 
priimama savo naudai.

Prarandu viltį

Rimantas SABALIAUSKAS, 
kaimo turizmo sodybos ,,Tarp 
liepų“ savininkas:

- Atvirai pasakius, aš Seimo rinki-
mų politinės kampanijos nejaučiu. 
Turbūt tik Viktoras Uspaskich akty-
viausiai reiškasi įvairiose feisbuko 
grupėse. O kiti net nežinau, ko lau-
kia. Net nežinau, už ką per Seimo 
rinkimus balsuosiu. Jeigu būtų gali-
mybė iš kiekvieno kandidatų sąrašo 
išsirinkti žmones, tikrai išsirinkčiau 
po kelis žmones, tačiau dabar, kai 
tenka balsuoti už visą kandidatų 
sąrašą... Balsuoji vienaip, o jie iš-
rinkti pasiskirsto kaip nori. Ir tie 
patys ,,bebrai“ po to Seime sėdi ir 

sėdi. Beje, tas pats ir Anykščiuose. 
Pažiūrėkite, kiek metų  konservato-
riai su socialdemokratais Anykščių 
rajono savivaldybėje sėdi ir ,,š...“ 
mala. Prarandu viltį, kad rinkimais 
galima kažką pakeisti. Kaip teka 
viskas savo vaga, taip ir teka. 

,,Valstiečiai“ 
praloš

Kęstutis GRIGALIŪNAS, 
Anykščių kultūros centro kape-
los ,,Grieža“ vadovas:

- Greičiausiai per Seimo rinki-
mus ,,valstiečiai“ praloš. Laimės 
konservatoriai, suvieniję jėgas su  
liberalais. Tai, kad vyksta Seimo 
rinkimų politinė kampanija, man 
nesijaučia. Ne itin domiuosi politi-
ka, todėl net nežinau, kas kandida-
tuos mūsų apygardoje. Rinkimuose 
visada dalyvauju ir visada balsuoju 
tik už dešiniąsias politines jėgas.

-AnYkŠTA

sprintas
Riedslidės. Madonoje (Latvi-

ja) vyko Pasaulio riedslidžių tau-
rės antro etapo varžybos, kurio-
se dalyvavo ir Anykščių KKSC 
slidininkai. Pirmą varžybų dieną 
sportininkai rungtyniavo sprinto 
rungtyje. Vyrų grupėje Paulius 
Januškevičius iškovojo ketvirtą, 
Jaunius Drūsys – penktą vietą. 
Jaunimo grupėje Edvinas Šimonu-
tis liko ketvirtas, Eglė Savickaitė – 
penkta. Antrą dieną varžybos buvo 
surengtos Madonos miesto gatvė-
mis. 20 km laisvu stiliumi distan-
cijoje P.Januškevičius (vyrų gr.) ir 
E.Šimonutis (jaunimo gr.) finišavo 
septinti. Trečioji varžybų diena sė-
kminga buvo E.Šimonučiui, kuris 
15 km klasikiniu stiliumi finišavo 
trečias. Vyrų grupėje J.Drūsys liko 
penktas, P.Januškevičius – šeštas. 

Bendroje Pasaulio taurės įskaito-
je E.Šimonutis (jaunimo gr.) po 
dviejų etapų užima trečią vietą.

Utenoje. Anykščių krašto spor-
tininkai dalyvavo Utenoje sureng-
tame Lietuvos seniūnijų žaidynių 
antrajame etape. Vyrų 3×3 krep-
šinio turnyre Tomas Laurinavi-
čius, Marius Sausaitis, Vytautas 
Peleckas ir Tomas Urbonas užė-
mė antrą vietą. Moterų komanda 
(Aurimė Ališauskaitė, Neringa 
Godliauskienė, Modesta Miciu-
kaitė ir Rūta Meliūnienė) taip 
pat džiaugėsi sidabro medaliais. 
Veteranų grupėje, 3×3 krepšinio 
turnyre, Ramūnas Šližys, Dalius 
Šližys, Arūnas Pupelis ir Arvydas 
Krikščiūnas iškovojo trečią vietą. 
Paplūdimio tinklinio varžybose 
visus varžovus nugalėjo Evaldo 
Talučio, Jokūbo Valiuko ir Luko 

Spundzevičiaus trejetas. Šachma-
tų turnyre Skaiva Meškauskienė, 
Robertas Kemeklis ir Dinas Šaje-
vičius užėmė trečią vietą, o šaškių 
varžybose Valdo Veršulio, Domo 
Sebeikos ir Venetos Veršulytės 
komanda užkopė ant aukščiausio 
pakylos laiptelio.

Smiginio turnyre Birutė Kirkie-
nė, Inga Šidlauskaitė ir Žydrūnas 
Požėla laimėjo sidabro medalius. 
Seniūnų trikovės varžytuvėse Ša-
rūnė Kalibataitė džiaugėsi pirmąja 
vieta, o Rolandas Lančickas liko 
ketvirtas.

Imtynės. Anykščių KKSC im-
tynininkai dalyvavo Klaipėdoje 
surengtame Lietuvos jaunių imty-
nių čempionate. Antrą vietą iško-
vojo Kristina Varnaitė, o bronzos 
medaliais pasipuošė Kipras Pui-
kis bei Kipras Gvozdas. Šiaulių 

sporto gimnazijoje besimokančios 
anykštėnės, garsinančios ir savo 
gimtąjį kraštą, Gabija ir Gabrielė 
Dilytės džiaugėsi aukso meda-
liais, o Julita Ivanauskaitė iškovo-
jo trečią vietą

.Įkainiai. Anykščių kūno kul-
tūros ir sporto centras informuo-
ja, kad nuo naujųjų mokslo metų 
įsigaliojo nauji mokesčiai už 
neformalųjį vaikų švietimą (vai-
kams iki 18 metų ir vyresniems, 
kurie mokosi dieninėse bendrojo 
ugdymo mokyklose ir profesinio 
mokymo įstaigose):  slidinėjimas, 
biatlonas, sunkioji atletika, grai-
kų-romėnų imtynės – 5 Eur/mėn.,  
žirginis sportas – 6 Eur/mėn.,  
plaukimas, krepšinis, futbolas – 
8 Eur/mėn.,  kalnų slidinėjimas, 
tenisas – 10 Eur/mėn. Neforma-
laus suaugusių švietimo kaina 
AKKSC lieka 20 Eur/mėn. Taip 

pat nustatomos 90 proc. dydžio 
lengvatos už neformalųjį vaikų ir 
suaugusiųjų švietimą:  mokiniams 
(sportininkams), kurių šeima yra 
socialinės pašalpos gavėja (pagal 
pateiktą pažymą);  ypač gabiems 
mokiniams (sportininkams) kie-
kvienais kalendoriniais metais; 
Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centre – Lietuvos rinktinės na-
riams, Anykščių kraštą reprezen-
tuojantiems sportininkams Anykš-
čių kūno kultūros ir sporto centro 
trenerių siūlymu.

Žaidynės. Rugsėjo 12 dieną 
Anykščių sunkiosios atletikos 
salėje bus surengtos seniūnijų 
štangos spaudimo gulomis varžy-
bos. Tą pačią dieną A.Vienuolio 
progimnazijoje  vyks seniūnijų, 
seniūnaitijų, bendruomenių šach-
matų varžybos.
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Per „Anykštą“ galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, jubi-

liejų 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: 
Daiva Goštautaitė - Oškeliūnienė, tel. 5-82-46
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Vyr. redaktorėRedakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 2200 egz.     Užs. Nr. 586

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

parduoda

įvairūs

Teleloto. Žaidimas nr. 1274 Žaidimo data: 2020-09-06 Skaičiai: 69 18 38 62 49 57 56 08 34 22 20 28 07 14 71 32 42 
24 41 52 02 47 50 09 67 64 19 33 61 55 53 30 39 46 26 05 04 36 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 01 15 31 23 10 54 72 
45 48 37 11 44 06 40 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 13753.00€ 1 
Užbraukus įstrižaines 20.00€ 405 Užbraukus eilutę 1.50€ 8679 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 7832 Papildomi prizai 
Bilietas Prizas 0123259 Automobilis Fiat 500 0313720 Automobilis FIAT TIPO 0265483 Automobilis Toyota Yaris 0212474 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212585 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212696 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212518 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0212547 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212577 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212472 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0212651 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212311 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212457 Laiminga vieta pri-
zas 50 Eur 0212658 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212550 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212469 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 0212490 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212485 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212569 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0212445 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212706 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212447 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212407 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212399 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212692 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212498 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212432 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212613 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212537 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212301 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212456 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212597 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212428 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212599 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212419 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212312 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212391 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212303 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212351 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212441 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212656 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212437 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212682 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212443 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212648 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212546 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212341 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212647 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212686 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212417 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212529 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212337 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212416 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212481 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212581 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212495 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212591 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212592 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212623 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212479 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212531 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212296 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212668 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212476 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212552 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212323 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212404 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212676 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212463 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212290 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212657 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212659 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212409 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212494 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212345 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212674 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212405 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212426 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212350 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212608 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212488 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212671 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212614 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212618 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212634 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212304 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212579 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212433 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212425 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212699 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212496 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212385 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212306 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212446 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212701 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212309 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212644 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212621 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212632 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212655 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0212333 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212423 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212289 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
022*029 Pakvietimas į TV studiją 001*190 Pakvietimas į TV studiją 000*591 Pakvietimas į TV studiją

Ieškome STATYBININKO plataus profilio. 
Reikalinga vairuotojo B kategorija. (Atlyginimas nuo 800 Eur į rankas).

Tel. (8-698) 75452.
Ieškome ELEKTROMONTUOTOJO. 

Reikalinga vairuotojo B kategorija. (Atlyginimas nuo 900 Eur į rankas).
Tel. (8-698) 75452. 

Ieškome STATYBININKO-BRIGADININKO. 
Reikalinga vairuotojo B kategorija. (Atlyginimas nuo 900 Eur į rankas).

Tel. (8-698) 75452.

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.

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

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

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

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamas turtas

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas!

Tel. (8-600) 63820.

automobiliai

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, traktorius, sunkveži-
mius. Išrašo utilizacijos pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

ViŠtOs ViŠtaitĖs.
ruGsĖJO 10d. (ketvirtadie-

nį) prekiausime "Kaišiadorių" paukš-
tyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn.ru-
domis, raibomis,dėsliosiomis vištaitė-
mis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti 
vištomis (kaina nuo 4eur).Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 
10vnt-1eur. Spec.lesalai. Jei  vėluo-
sime, prašome palaukti. Tel. (8-608) 
69189.

Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 16:00 
turgus, Ažuožeriai 16:15, Zaviesiškis 
16:20, Kavarskas 16:30, Svirniai 
16:40.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Įvairūs

Kaminų valymas, įdėklų gamy-
ba, montavimas. Pristatomi kami-
nai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Priima statybines atliekas 
,,Gruzą”. Anykščiai, Karalienės 
Mortos g. 7 (Šeiminiškeliai). 
Reikalingas kiekis apie 150 kubų.

Tel. (8-687) 18377.

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

modulinę profesinio mokymo programą.
Renkama nauja grupė nuo 2020 m. rugsėjo 10 d. 16 val. 

Liudiškių g. 29, Anykščiai
Papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidusiems KET 

(mokymai vyksta nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti būdami namuose).
Informacija ir registracija Tel. 8 698 70127, 8 657 68156; www.jonroka.lt.

Reikalingi pagalbiniai darbininkai. 
Tel. (8-652) 60479.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

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

kita

AB"Ažuožerių sodai" vaisių san-
dėlyje Šeimyniškių kaime superka 
nerūšinius obuolius.

Apmokėjimą garantuojame.
Tel. (8-381) 4-47-33,(8-615) 43606.

kuras 

Įvairias malkas kaladėmis, 
skaldytas, 3m ilgio. Turime sau-
sesnių.

Tel. (8-600) 63820.

Įvairias malkas! Rąsteliais po 
3m. ilgio. Skaldytas įvairaus 
stambumo, ilgio, pagal kliento po-
reikius.

Greitas pristatymas.
Tel. (8-656) 01913.

Reikalingas žmogus pašerti ir 
pamelžti karvę, suteikiamas ap-
gyvendinimas mūriniame name 
miestelyje. Yra galimybė dirbant 
įsigyti sodybą. 

Tel.: (8-600) 40863.

siūlo darbą

Žieminių kviečių sėklą Skagen 
C3, išvalyta, subeicuota.

Tel. (8-686) 70344.
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anekdotas

oras

+10

+14

mėnulis
Rugsėjo 8 - 9 d. - pilnatis, 

rugsėjo 10 - 11 d. - delčia.

Serapina, Sergijus, Argintas, 
Ramutė, Sonata.

Adrijonas, Marija, Liaugaudas, 
Daumantė, Klementina.

šiandien

rugsėjo 9 d.

vardadieniai

rugsėjo 10 d.
Dionyzas, Konstancija, 
Mikalojus, Salvijus, Tautgirdas, 
Girmintė, Kostė.

rugsėjo 11 d.
Hiacintas, Jacintas, Augantas, 
Gytautė, Helga, Jackus, Gytė.

Tarp milijono žiedų prigijo 
ir palmės jonas jUneViČiUs

Prieš keletą metų „Anykštoje“ pristatytame didžiausiame Lie-
tuvoje Pakruojo dvare antrus metus vyksta gėlių festivalis „Va-
sarvidžio nakties sapnas“. 

Savaitgaliais atvykę į dvarą gali pamatyti meilės gyvenimui ir 
grožiui persmelktą tokio pat pavadinimo anglų dramaturgo Vilja-
mo Šekspyro  spektakį, o šiokiadieniais pasijusti tarytumei sapne 
ir grožėtis bene milijonu gyvų gėlių, jų kompozicijomis, antikos 
dvasia alsuojančiomis gėlių skulptūromis.

Pasak lankytojus pasitinkan-
čių dvariškių, buvęs dvaro sa-
vininkas Von Der Ropas buvęs 
egzotikos mėgėjas, tad dvaro 
gyvenimą atspindinti XIX – XX 
amžių dvaro kasdienybė su į ją 
įsiliejusiu gėlių festivaliu jam ti-
krai patiktų. Egzotikos dvarui ir 
gėlių festivaliui suteikė ir kelios 
pavasarį atkeliavusios  augios 
pietų kraštų gyventojos  palmės. 
Tikimasi, kad jos sėkmingai per-
žiemos, nes turėtų iškentėti ir 
20 laipsnių šaltį. Gal jos įstengs 
nors kiek  paguosti dėl korono-
viruso keliones į pietus praradu-

sius lietuvius...
Beje, floristiniais kilimais be-

sigarsinantys anykštėnai galėtų 
šio to pasimokyti iš Pakruo-
jo  dvaro. Anykščiuose kilimai 
džiugina žmones vos keletą die-
nų - po to visą kūrybingų gėli-
ninkų sukurtą grožį susemia ko-
munalininkai. Tačiau Pakruojo 
dvare kelios dešimtys įvairių au-
torių sukurtų gyvų gėlių kilimų 
atvykstančius lankytojus džiugi-
na visą vasarą.

Saulei, vėjui ir lietui atsparus 
gėlių festivalis lankytojų lauks 
iki pirmųjų šalnų. 

Pakruojo dvare – gėlių ir skulptūrų dermė. 
Autoriaus nuotr. 

Moteris ištekėjo penktąjį kartą. Iš-
tekėjo už paprasto darbininko. Prieš 
tai keturi jos vyrai buvo advokatas, 
futbolininkas, dailininkas ir aktorius.

- Tu neįsivaizduoji, kokia aš lai-
minga! - dalijasi įspūdžiais su drau-
ge, - tikras vyras! Nuo šiol tekėsiu tik 
už darbininkų!

***
- Kodėl tu iki šiol dar nevedęs?
- Tiesą pasakius, aš visą laiką gal-

voju apie tavo žmoną...
- Ką?! Apie mano žmoną?! Tu ti-

kras niekšas!
- Nesijaudink taip, aš tik bijau, kad 

ir man tokia nepapultų...

***
Miestietis moko kaimietį:
- Jūs lašinius vis valgote ir valgote, 

o nuo jų, tarp kitko, atsiranda skle-
rozė.

- Tikrai! Kai aš ryte pavalgau, tai 
visą dieną neatsimenu, kad valgyt 
reikia.

***
Vedasi zuikis vilką į kiną ir auklė-

ja:
- Tu vietoj keiksmažodžių vartok 

gėlių vardus, - prašo ilgaausis pilko-
jo.

Ateina į salę vilkas ir savo vietoje 
randa sėdinčią kiaulę.

- Ei, rožyte, tulpinkis iš čia, o kad 
užgladijolinsiu, tuoj gvazdikais pra-
žysi.

***
Kalbasi du teatro režisieriai:
– Vakar buvau tavo premjeroje… 

Paskui visą naktį užmigti negalėjau!
– Taip patiko?
– Teatre išsimiegojau...

***
Motina sako dukrai:
– Matai, aš jau 25 metai kaip ište-

kėjusi ir vis myliu tą patį vyrą.
– Na, va, tai bus gražu, kai tėtė 

sužinos...


