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Ir nuvilnijo tolin per Malaišius 
„Vaižgantinių“ aidas... Vytautas BAGDONAS

Rugsėjo 12-ąją Svėdasų seniūnijos Malaišių kaime šurmuliavo 
tradicinės „Vaižgantinės“. Žmonės iš visos Lietuvos rinkosi lietu-
vių literatūros klasiko Juozo Tumo-Vaižganto gimtinėn.

Dvyliktoji respublikinė literatūrinė Vaižganto premija buvo 
įteikta poetui, filosofui, profesoriui Liutaurui Degėsiui už novato-
rišką literatūrinio meistriškumo ir aktyvaus pilietiškumo dermę 
publicistikoje ir eseistikoje. 

O mažoji Vaižganto premija „Už nuopelnus Svėdasų kraštui“ 
įteikta mokslininkui dr. Gvidui Kazlauskui. 

„Vaižgantinių“ krėsle laureatas Liutauras Degėsys pozavo fo-
tografams.

Svėdasų seniūnijos seniūnas Saulius Rasalas, teikdamas Vaiž-
ganto mažąją premiją „Už nuopelnus Svėdasų 
kraštui“ , negailėjo gražių atsiliepimų laureatui - 
doc., dr. Gvidui Kazlauskui.

Nuo vilkų negelbsti ir budėjimas
Vasaros pradžioje avių nekliudę vilkai rudeniop suaktyvėjo. 

Anykščių rajone jau fiksuoti 23 vilkų išpuoliai, išpjauta dešimtys 
avių. Nuo vilkų rajone šiemet labiausiai kenčia Svėdasų krašto 
ūkininkai Pikčiūnai. Jų ūkyje plėšrūnai lankėsi 7 ar 8 kartus, 
papjovė 40-50 avių.

Anykščių rajone pastebimas 
keistas dėsningumas - vilkai akty-
viausiai dirba naktimis iš sekma-
dienio į pirmadienį.  

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Žemės ūkio sky-
riaus specialistai skaičiuoti praė-
jusio savaitgalio vilkų siautėjimo 
rezultatų pirmadienį išvažiavo tri-
mis kryptimis. Specialistai vyko į 
Svėdasų, Kavarsko ir Skiemonių 

seniūnijas. 
Pasak Žemės ūkio skyriaus ve-

dėjo Virmanto Velikonio, ūkininkai 
po nakties rado po kelias papjautas 
avis. V.Velikonis ,,Anykštai“ sakė, 
kad parengė Aplinkos ministrui 
raštą, kuriame prašoma leidimo 
pradėti vilkų medžioklę anksčiau 
nei spalio 15-ąją, medžioklės sezo-
no pradžios datą..

Pikčiūnai Svėdasų seniūnijoje 

augina apie 1000 avių. Jos buvo 
padalytos į tris bandas, o dabar su-
jungtos į dvi. Ūkininkai naktimis 
budi laukuose, avis gena į tvarte-
lius, tačiau ir šios priemonės ne-
gelbsti. Tadas Pikčiūnas ,,Anykš-
tai“ sakė, jog šį kartą vilkai jo 
avis užpuolė praėjus maždaug 
pusvalandžiui po to, kai jis pasi-
traukė nuo bandos. Pirmadienio 
rytą Pikčiūnai rado 4 sudraskytas 
ir 4 sužeistas avis.

Nuo vilkų negelbsti ir tvartai, 
nes plėšrūnai, šmirinėdami aplink 
tvartus, tiek įgąsdina avis, jog jos 
išlaužia tvartų duris ir pačios išsi-
veržia į lauką. 

Prieš penkerius metus, kai Pik-
čiūnų ūkyje taip pat vykę masiniai 
avių pjovimai, pas ūkininką atvy-
ko visa delegacija: lankėsi minis-
trai, Seimo nariai bei vilkų gynėjų 
atstovai. Tuomet daug buvo kal-
bėta apie priemones, kurios gali 
padėti apsisaugoti nuo vilkų. Ta-
čiau T.Pikčiūnas ,,Anykštai“ sakė, 
kad realiai veikiančių gynybinių 
priemonių praktiškai nėra: juk net 
tvartai avių nuo vilkų neapsaugo. 

,,Naktimis žmonės turėtų mie-
goti, o dienomis - dirbti. Deja, 
mes negalime gyventi normaliems 
žmonėms įprastu režimu“, - sakė 
T.Pikčiūnas.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Pristatymas. Šiandien, rugsėjo 
15-ąją, 16 valandą Anykščių Liudvi-
kos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje 
bibliotekoje vyks Anykščių miesto 
centrinės dalies vizijos architektų kū-
rybinių dirbtuvių darbų pristatymas. 

Seniūnas. KonkursasTroškūnų 
seniūno pareigoms užimti vyks spa-
lio 7 dieną. Šiam konkursui registra-
vosi 5 asmenys. 

Sumanymas. Svėdasiškiai pla-
nuoja dekoruoti miestelio autobusų 
stotį. Planuojama dekoruoti vieną 
autobusų stotelės sienelę. Ornamen-
tų pavyzdžius, kurie galėtų papuošti 
stsotelės sieną, sukūrė tautodailinin-
kė Rita Vasiliauskienė. Piešinį ant 
sienelės pieš Svėdasų vyresniųjų 
klasių gimnazistai.

Posėdis. Rugsėjo 17 dieną, ke-
tvirtadienį, Utenos regiono plėtros 
taryba posėdžiaus Anykščiuose. Po-
sėdis vyks Anykščių kultūros centre. 
Šiame posėdyje bus kalbama apie 
regiono pasirengimą pritraukti in-
vesticijas, bus pristatyta Utenos aps-
krities regioninės kultūros tarybos 
veiklos ataskaita bei aptariami kiti 
klausimai. Šios tarybos pirmininko 
pavaduotojas yra Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius. 

Konfliktas. Rugsėjo 12 dieną, 
šeštadienį, apie 17.20 val. vyras 
(g. 1985 m.), būdamas neblaivus 
(nustatytas 2,49 prom. girtumas), 
Debeikių seniūnijos Aknystų kai-
me, savo namuose, smurtavo prieš 
moterį (g. 1994 m.), (nustatytas 2,76 
prom. girtumas). Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę. 

Gaisras. Rugsėjo 11 dieną, penk-
tadienį, Kavarsko seniūnijos Kabo-
šių kaime smilko durpinga pieva. 
Ugniagesiai skelbia, kad gaisras įsi-
plieskė 2 arų plote. 

Dovana. Anykščių L. ir S. Di-
džiulių viešoji biblioteka sulaukė 
metalisto dovanos. Black metal 
grupės ,,Dissimulation“ narys, 
būgnininkas Dainius Žičkus - Sta-
bmeldys bibliotekai padovanojo 
grupės išleistų vinilinių plokštelių 
ir paties parašytą knygą ,,Stabmel-
džio memuarai“.

Saulius 
Filipavičius 
apskundė 
teismo 
sprendimą

Ambasadoriui 
meras pasakojo 
apie planuojamą 
atidaryti žydų 
muziejų
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Užsiregistruoti pas medikus – lyg 
lošti telefoninėje loterijoje...

Alfrydas SAVICKAS, 
anykštėnas:

„Prieš dvi savaites skambi-
nau į poliklinikos registratū-
rą. Prisiskambinti pavyko tik 
iš 50-ojo karto“. 
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spektrasSaulius Filipavičius apskundė teismo 
sprendimą

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Troškūnų parapijos klebonas Saulius Filipavičius apskundė 
Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų sprendimą, kuriuo jam 
buvo skirta 3 012 eurų bauda. Anykščių rūmai kunigą kaltu pri-
pažino dėl aplaidaus parapijos ir savo asmeninio ūkio buhalteri-
jos tvarkymo.

S.Filipavičiaus baudžiamojoje 
byloje buvo ir trečiasis epizodas. 
Jis kaltintas vertimusi neteisėta fi-
nansine veikla, tačiau dėl šio epi-
zodo kunigas buvo išteisintas.

S.Filipavičiaus apeliacinį skun-
dą rugsėjo 29-ąją nagrinės Pane-
vėžio apygardos teismas.

,,Anykštos“ pakalbintas kunigas 
sakė, jog bylinėjimąsi tęsia ne dėl 
3 012 eurų baudos, o dėl garbės. 
S.Filipavičius teigė, kad jis nepa-
darė valstybei nė cento žalos. 

,,Aš jaučiuosi teisus. Nesigin-
čiju, jog popieriai buvo įdėti ne 
į tą stalčiuką, tačiau bausmė yra 
neadekvati padarytam nusižengi-
mui./.../Visi dokumentai teismui 
buvo pateikti, bet prie bylos da-
lis dokumentų nebuvo prijungta, 
nes neva dokumentai pateikti ne 
laiku. 

Toks elgesys paaiškinamas arba 

šališkumu, arba baudžamojo pro-
ceso neišmanymu“, - ,,Anykštai“ 
sakė Troškūnų klebonas.

Jis aiškino, jog nežino kito pre-
cedento Lietuvoje, kai dėl baž-
nyčios aukų apskaitymo  kunigui 
būtų buvęs pradėtas teisinis per-
sekiojimas. 

,,Kiekvienas gali rinktis, kokio 
dydžio auką jis skirs bažnyčiai. 
Negali žmogus aukoti - padarau 
už dyka, kad tik žmogus būtų 
laimingas. O FNTT atstovė savo 
subjektyvią nuomonę perša kaip 
normą“, - kalbėjo S.Filipavičius.

Jeigu S.Filipavičius būtų nu-
sprendęs toliau nebesibylinėti, 
jam būtų likęs teistumas. Tačiau 
šis aspektas kunigui nėra labai 
svarbus. ,,Kiek Lietuvoje turime 
atvejų, kai žmonės, neaišku už 
ką, nuteisti?“ - retoriškai klausė 
kunigas.

Troškūnų klebonas Saulius Filipavičius sako, kad bylinėsis ne 
dėl pinigų, o dėl garbės.  

Ambasadoriui meras pasakojo apie planuojamą atidaryti 
žydų muziejų

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Rugsėjo 14 dieną, pirmadienį, Anykščiuose pirmą kartą  lan-
kėsi Izraelio valstybės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius 
Lietuvos Respublikoje J. E. Yossefas Levy.

Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius ir savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė svečią pasitiko šalia 
Anykščių menų inkubatoriaus - 
menų studijos.

,,Ar jūs kalbate angliškai?“ - 
spausdamas S.Obelevičiui ranką 
klausė J. E. Y. Levy.

Merui prisipažinus, kad jo 
anglų kalbos žinios prastos, vė-
liau bendravimas vyko su vertė-
jo pagalba - šią funkciją atliko 
Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus specialistė Kristina 
Kiaušaitė.

Laikydamasi visų saugumo 
reikalavimų, ambasadoriaus ko-
manda atvyko dėvėdama apsau-

gines veido kaukes, tačiau greitai 
jas nusiėmė - bendravimas tęsėsi 
prie kavos puodelio, ragaujant 
obuolių sūrį.

Izraelio valstybės nepaprasta-
jam ir įgaliotajam ambasadoriui 
Lietuvos Respublikoje J. E. Y. 
Levy pristatydamas Anykščių 
kraštą meras S.Obelevičius pa-
sakojo apie metalo skulptoriaus, 
profesoriaus Romualdo Inčiraus-
ko iniciatyva specialiais atmini-
mo ženklais pažymėtą buvusią 
Anykščių sinagogą ir senąsias 
žydų kapines, prisiminė praėju-
sį savaitgalį vykusį susitikimą 
su Lietuvos žydų bendruomenės 
pirmininkė Faina Kukliansky.

,,Kurkliuose yra medinė sina-
goga. Ji šiuo metu yra tvarkoma 

ir, kai savivaldybė ją perims savo 
žinion, ten galvojame atidaryti 
žydų muziejų“, - planus atskleidė 
jis, išreikšdamas viltį, kad tai pa-
dės pritraukti į Anykščius turistų 
iš Izraelio.

Meras taip pat ambasadoriui pa-
sakojo apie ,,aukšto lygio SPA“. 
Svečias juo susidomėjo ir sakė 
norintis ten praleisti savaitgalį.

Pristatydamas Anykščius, 
Anykščių rajono meras neslė-
pe ir nemalonių temų - kalbėjo 
apie tai, kad rajono visuomenė 
yra sparčiai senstanti, čia aukštas 
nedarbo lygis, o anykštėnai, iš 
kurių, anot S.Obelevičiaus, apie 
60 proc. gyvena turizmo aptar-
navimo srityje, prasidėjus koro-
naviruso pandemijai išgyvena ne 
pačius geriausius laikus, kadangi 
nesulaukia užsienio turistų.

Meras kartu su ambasadoriumi 
apsikeitė dovanomis. S.Obelevičius  
ambasadoriui E. Y.Levy dovanojo 
su Anykščiais susijusio žydų daili-
ninko Rudolfo Baraniko paveikslą 
,,Gimtinė“ bei rašytojo Rimanto 
Vanago, kuris yra rašęs apie vietos 
žydus, knygą.

,,Tikiuosi, tai bus pirmoji am-
basadoriaus lietuvių kalba per-
skaityta knyga“, - šmaikštavo 
meras.

O ambasadorius S.Obelevičiui 
dovanojo butelį raudonojo vyno, 
gerokai nustebindamas merą, kad 

vynas gaminamas ir Izraelyje.
Svečiui iš Izraelio ambasados  

pristatytos  Anykščių krašto žydų 
istoriją ir kultūrą menančios vie-
tos. Su Anykščių žydų istorijos 
tyrinėtoju rašytoju Rimantu Po-
vilu Vanagu delegacija aplankė 
Anykščių senamiestį, senąsias 
žydų kapines bei Anykščių žydų 
žudynių ir palaidojimo vietą. Am-
basadorius taip pat lankėsi Antano 
Baranausko klėtelėje.Y. Levy su-
sipažino su Anykščių krašto lite-
ratūriniu paveldu. 

 Ambasadorius užsuko ir į Kal-
bų alėją Vyskupo skvere, kur nuo 
2018 m. pavasario  anykštėnus ir 
miesto svečius sveikina užrašas 
hebrajų kalba „םֹולָׁש“ (Šalom). 
Vėliau apsilankė Angelų muzie-
juje – Sakralinio meno centre.

Vizitą Anykščiuose ambasado-
rius J.E.Y. Levy baigė Anykščių 
koplyčioje – pasaulio anykštėnų 
centre, kur vyko operos solisto, 
tenoro Rafailo Karpio ir pianisto 
Dariaus Mažinto koncertas. Ren-
ginys buvo skirtas iš Anykščių 
kilusio pasaulinio garso dailinin-
ko R. Baraniko 100-osioms meti-
nėms paminėti.

Izraelio valstybės nepaprastasis 
ir įgaliotasis ambasadorius Lie-
tuvos Respublikoje J. E. Y.Levy 
taip pat yra ir rašytojas. Su par-
tneriu jis augina 4 metų dukrą ir 
8 metų sūnų.

Izraelio valstybės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lie-
tuvos Respublikoje J. E. Yossefas Levy su Anykščių rajono meru 
Sigučiu Obelevičiumi sveikinosi kaip su seniai matytu bičiuliu.

Ambasadoriui Anykščių menų inkubatoriaus - menų studijos 
erdves aprodė projektų vadovė Lina Rimkienė.

Platforma. JAV vyriausybė gavo 
„Oracle“ pasiūlymą dėl „TikTok“ 
padalinio Jungtinėse Valstijose įsi-
gijimo, kai vaizdo įrašų dalijimosi 
platformos patronuojamoji įmonė 
„ByteDance“ atmetė „Microsoft“ 
pasiūlymą dėl perėmimo, pirma-
dienį pranešė JAV iždo sekretorius 
Stevenas Mnuchinas. S. Mnuchinas 
kanalui CNBC teigė, kad jo biuras 
savaitgalį gavo pasiūlymą, susijusį 
su „Oracle“, bei nurodė, kad pa-
siūlymą apsvarstys vyriausybinė 
komisija, vertinanti sandorius su 
užsienio įmonėmis nacionalinio 
saugumo atžvilgiu. Prezidento Do-
naldo Trumpo administracija parei-
kalavo, kad „ByteDance“ parduotų 
„TikTok“ padalinį Jungtinėse Vals-
tijose, remdamasi nerimu dėl JAV 
vartotojų duomenų saugumo.

Virusas. Gyventojų, kontaktavu-
sių su sergančiaisiais koronavirusu, 
sutikimo dėl saviizoliacijos nuo 
šiol nebereikės, specialistai apie 
privalomas priemones informuos 
telefonu, sako sveikatos apsaugos 
ministras Aurelijus Veryga. „Nuo 
šiol, jei žmogus turėjo sąlytį su ser-
gančiuoju šia infekcija, apie tai, kad 
jam taikoma privaloma izoliacija, 
Nacionalinio visuomenės sveikatos 
centro specialistai žmogų galės in-
formuoti ir telefonu, tai reiškia, kad 
nebus privaloma žmogui pasirašyti 
sutikimo dėl izoliacijos“, – pir-
madienį per spaudos konferenciją 
Vilniuje pranešė ministras. Anot jo, 
keliama viena sąlyga – kad specia-
listams apie privalomą izoliaciją in-
formuojant gyventojus, telefoninis 
pokalbis būtų įrašomas. Savo ruož-
tu Nacionalinis visuomenės svei-
katos centras (NVSC) informavo, 
kad tais atvejais, kai žmogui reika-
lingas nedarbingumo pažymėjimas, 
sprendimą apie gyventojo prievolę 
izoliuotis NVSC turi pateikti per 
tris dienas – iki šiol laikas nebuvo 
apibrėžtas, todėl kildavo nemažai 
nesusipratimų. Tai galioja tiek dėl 
grįžusiųjų iš koronaviruso paveiktų 
šalių, tiek ir dėl asmenų, turėjusių 
didelės rizikos kontaktą su sergan-
čiuoju. Nuo pirmadienio, anot A. 
Verygos, taip pat leista privalomai 
izoliuotiems asmenims be atskiro 
Nacionalinio visuomenės sveika-
tos centro (NVSC) leidimo vykti į 
mobiliuosius koronaviruso patikros 
punktus, jei jie yra iš anksto užsire-
gistravę.

BVP. Didžiojo dvidešimtuko 
(G-20) ekonomikos šių metų antrąjį 
ketvirtį, palyginti su ankstesniu lai-
kotarpiu, susitraukė rekordiniais 6,9 
proc. ir tai visų pirma lėmė griežti 
apribojimai, kurių buvo imtasi sie-
kiant pažaboti koronaviruso pliti-
mą. Šių metų pirmąjį ketvirtį, paly-
ginti su ankstesniu ketvirčiu, G-20 
ekonomikos susitraukė 3,5 procen-
to. Kinija – vienintelė šios grupės 
valstybė – išvengė ekonominio 
nuosmukio balandžio-birželio mė-
nesiais. COVID-19 užkrato plitimą 
anksčiau pažabojusios Kinijos ūkis 
ūgtelėjo 11,5 procento. Labiausiai 
sunyko Indijos ir Jungtinės Kara-
lystės BVP – atitinkamai 25,2 proc. 
iki 20,4 procento. Meksikos ekono-
mika susitraukė 17,1 proc., PAR – 
16,4 proc., Prancūzijos – 13,8 proc., 
Italijos – 12,8 proc., Kanados – 11,5 
proc., Turkijos – 11 proc., Brazili-
jos ir Vokietijos – po 9,7 proc., JAV 
– 9,1 proc., Japonijos – 7,9 proc., 
Australijos – 7 proc., Indonezijos – 
6,9 proc., Pietų Korėjos ir Rusijos 
– po 3,2 procento.

-BNS
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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.

Prekyba internetu – mėgstama veikla Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykštėnė Kristina Bužinskienė kartu su šeima praėjusių metų 
pabaigoje atidarė internetinę parduotuvę ,,Siūlo burtai”. Šioje par-
duotuvėje prekiaujama mezgimo siūlais ir mezginiais. K.Bužinskienė 
tikina, kad internetiniam verslui Anykščiai  - idealus miestas.

Siūlų pardavimais rūpinasi visa Bužinskų šeima (iš kairės: 
mama Kristina, tėtis Darius, sūnus Kristijonas, dukra Simona).

Savo veiklą ,,Siūlo burtai” pradė-
jo gruodį nuo fizinės parduotuvės, 
atidarytos Anykščiuose, viešbučio 
,,Puntukas” patalpose.

,,Pirma mintis buvo atidaryti in-
ternetinę parduotuvę, tačiau fizinę 
buvo galimybė atidaryti greičiau. 
Tačiau prasidėjo tas mūsų ,,links-
masis” karantinas ir jis labai greitai 
viską sudėliojo į vietas - mes fizinę 
parduotuvę turėjome uždaryti, nes 
ji buvo per jauna atlaikyti pasikei-
tusias sąlygas. Tačiau tai pastūmėjo 
greičiau atidaryti ,,Siūlo burtų” in-

ternetinę parduotuvę”, - apie verslo 
pradžią pasakojo K.Bužinskienė.

Pasiteiravus, kodėl nusprendė 
užsiimti būtent prekyba mezgimo 
siūlais, K.Bužinskienė sakė, kad yra 
aistringa mezgėja.

,,Pati labai mėgstu megzti.Ta mei-
lė man įskiepyta dar nuo mokyklos 
laikų. Jūs turbūt nemezgate, todėl 
nežinote to jausmo - kiekviena mez-
gėja nori turėti kuo daugiau siūlų”, 
- juokėsi pašnekovė.

K.Bužinskienė tikino, kad atida-
ryti internetinę parduotuvę nėra su-

dėtinga.
,,Dabar visos sutartys sudaromos 

nuotoliniu būdu. Reikia tik kompiu-
terio ir noro kažką pradėti daryti”, - 
sakė ji.

K.Bužinskienė teigė, kad užsiimti 
prekyba internetu Anykščiuose yra 
labai patogu.

,,Paštas veikia puikiai, visos 
kurjerių tarnybos pasiekia miestą, 
siuntinius išsiųsti nėra jokių proble-
mų. Kur tu šia veikla užsiimi - visai 
nesvarbu, o mūsų rinka - visa Lie-
tuva, nors dairomės ir į tarptautines 
prekybos platformas”, - pasakojo 
K.Bužinskienė.

Prismindama Anykščiuose veiku-
sią ,,Siūlo burtų” fizinę parduotuvę, 
K.Bužinskienė akcentavo  tiesioginį 
bendravimą su klientais.

,,Tai buvo net ne darbas, o mėgsta-
ma veikla. Bendrauji su žmonėmis, 
su kuriais vienija tas pats užsiėmi-
mas”, - sakė pašnekovė, teigdama, 
kad bendravimas - didžiausias tur-
tas.

K.Bužinskienė pasakojo, kad pre-
kybos siūlais verslu užsiima visa jų 
šeima.

,,Tėtis vadovauja UAB ,,Kirtis” iš 
Prancūzijos, nes šiuo metu dirba šio-
je šalyje, dukra Simona užsiima re-
klamos reikalais, o aš, kaip kūrybos 
žmogus, esu daugiau idėjų generato-
rė. Sūnus Kristijonas atlieka kroviko 
darbą”, - pasakojo ji.

K.Bužinskienė sakė, kad, norint 
pradėti prekybą internetu, būtinos 
pradinės investicijos.

,,Jų dydis priklauso nuo to, kiek 
tu nori plėstis. Padarę startines in-
vesticijas, norėtume investuoti į 
verslą iš to, kas jau uždirbta”, - dėstė 
K.Bužinskienė.

Parduodamus siūlus K. Bužinskie-
nė sakė laikanti pas anytą - tam skir-
tas visas namų kambarys. Paklausta, 
kuo yra išskirtinė ,,Siūlo burtų” in-
ternetinė parduotuvė, K.Bužinskienė 
pirmiausia kalbėjo ne apie siūlomą 
asortimentą.

,,Mes labai daug bendraujame 

su klientais telefonu, per sociali-
nius tinklus, jei reikia ir susitinka-
me. Mūsų išskirtinumas - draugiš-
kas bendravimas. Ir nors sakoma, 
kad savame krašte pranašu nebū-
si, labai smagu, kad mus palaiko 
anykštėnės mezgėjos”, - džiaugėsi 
K.Bužinskienė.

,,Siūlo burtai” parduoda mezgimo 
siūlus, kurie jau pačių išbandyti.

,,Išglostom, išbandom kiekvieną 
siūlą ir tik tada siūlome juos pirkė-
jams”, - sakė K.Bužinskienė. Šiuo 
metu ,,Siūlo burtų” parduotuvėje 
galima įsigyti norvegiškų, prancū-
ziškų, olandiškų siūlų, juos UAB 

,,Kirtis” užsako tiesiai iš gamintojų.
Pati K.Bužinskienė sakė labai 

mėgstanti megzti riešines, neria žais-
lus vaikams, kuriuos taip pat parduo-
da internetinėje parduotuvėje.

K.Bužinskienė Anykščiuose taip 
pat yra įkūrusi šokių studija. Ji sakė, 
kad mezgimas, siūlų pardavimas 
abi šias veiklas tik papildo.

Anykštėnė K.Bužinskienė sakė, 
kad į internetinę prekybą galėtų pa-
bandyti žengti daugiau anykštėnų. 
Kartu svarstydami, ką gi jie galėtų 
pirkėjams pasiūlyti, juokavome, 
kad tai, pavyzdžiui, galėtų būti ir 
grynas Anykščių oras...

Užsiregistruoti pas medikus – lyg lošti telefoninėje loterijoje...komentarai

Prasidėjus koronaviruso pandemijai, sveikatos priežiūros įstaigos savo darbą organizuoja pagal 
naują tvarką. Pacientai skundžiasi, kad jiems tapo sudėtinga prisiskambinti į sveikatos įstaigų re-
gistratūras, norint patekti pas vieną ar kitą specialistą, tenka laukti kur kas ilgiau nei įprastai.

,,Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kaip jie vertina sveikatos priežiūros įstaigų darbą koronaviruso 
pandemijos metu.

Prisiskambinti 
pavyko iš pirmo 
karto

Rita KRIPAITIENĖ, Anykš-
čių rajono tarybos narė, konser-
vatorė:

- Labiausiai, kas žmonėms tu-
rėtų būti prieinama, tai gydymo 
įstaigos. Buvo labai išsigąsta, kad 
gydytojai užsikrečia koronaviru-
su, tačiau galbūt taip nutiko dėl to, 
kad tuo metu jie neturėjo tinkamos 
aprangos, tinkamų apsaugos prie-

monių. Skaitėme spaudoje, kad 
apsisaugojimo nuo koronaviruso 
priemonių sąskaita buvo taupoma.

Galvodama apie tai, kad rudenį 
vėl gali būti paskelbtas karantinas, 
rugpjūtį lankiausi pas savo šeimos 
gydytoją. Prisiskambinti į registra-
tūrą pavyko iš pirmo karto.Tikrai 
dėl to nekilo problemų.

O medikai karantino metu buvo 
užsidarę tikrai nesavavališkai, o 
dėl to, kad turėjo tokius Sveikatos 
apsaugos ministerijos nurodymus.

Į ligoninę patekti 
neįmanoma

Alfrydas SAVICKAS, anykštėnas:

Prieš dvi savaites skambinau 
į poliklinikos registratūrą. Prisi-
skambinti pavyko tik iš 50-ojo kar-
to. Norėjau patekti pas kardiologą, 
bet man pasakė, kad pirmiausia 
reikia pas šeimos gydytoją ir lie-

pė laukti dvi savaites. Paaiškinau, 
kad man pasibaigė vaistai, negaliu 
laukti, tai tuomet priėmė pas pava-
duojantį gydytoją.

Poliklinikoje dar gerai, o į li-
goninę patekti neįmanoma. Šalia 
priėmimo skyriaus durų net nėra 
skambučio, kad būtų galima išsi-
kviesti budintį specialistą. Žmonės 
laukia lauke, net nėra kur atsisėsti.

Gal man pasisekė?
Daiva TOLUŠYTĖ. Traupio 

seniūnijos seniūnė:

- Per karantiną į medikus teko 
kreiptis dėl profilaktinio sveikatos 
patikrinimo. Patektti pas šeimos 
gydytoją nebuvo sudėtinga. Ne-
žinau, gal man pasiskė, bet į re-
gistratūrą prisikambinau iš trečio 
karto.

Esu girdėjusi žmonių kalbų, 
kad vieniems patekti pas gydyto-
jus lengviau, kitiems - sunkiau. 
Gyventojai sako, kad sunku pri-
siskambinti į registratūrą, kol pa-
tenka pas gydytoją, tenka laukti 
nemažai laiko.

Nuotolinis 
gydymas yra 
kažkoks 
absurdas

Daiva ŠIŠLIENĖ, Piktagalio 
kaimo bendruomenės pirmininkė:

- Mama telefonu bandė regis-
truotis pas gydytojus, tačiau jai tai 
padaryti niekaip nepavyko. Ji taip 
dėl to jaudinosi, kad net kraujo 
spaudimas pakilo. Paprašė mūsų ir 
mes ją užsregistravome, tačiau to 
padaryti vienos dienos neužteko. 
Po to viskas buvo tvarkoje, laukti 
patekimo pas medikus nereikėjo.

Manau, kad viskas dabar medi-
cinoje keičiasi ir gydymas tampa 
kitoks. Pavyzdžiui, niekaip neįsi-
vaizduoju, kad medikai gali gydyti 
nuotoliniu būdu. Čia visiškai kaž-
koks absurdas. Aš prieš tokį gydy-
mą. Tokiais atvejais žmonės patys 
namuose pradeda gydytis.

-ANYKŠTA

Kristina Bužinskienė „Anykštai“ pasakojo, kad ne tik prekiauja 
siūlais, bet ir neria žaislus vaikams.
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Pandemijos pasekmėms švelninti žemės 
ūkyje – įvairios pagalbos priemonės  
Pirmoji koronaviruso ban-

ga, pavasarį apėmusi visą 
pasaulį, neaplenkė ir mūsų 
šalies žemės ūkio.  Pande-
mijos pasekmes pajutę žem-
dirbiai džiaugiasi, kad jas 
švelnina valstybės parama.  

Iš valstybės biudžeto pa-
galbos sulaukė produkcijos 
tiekėjai, žemdirbiai ir per-
dirbėjai.  

Be to, taikoma ne tik fi-
nansinė pagalba, bet ir kitos 
situaciją lengvinančios prie-
monės. 

Labiausiai nukentėjo 
perdirbėjai

Žemės ūkio ministras Andrius 
Palionis, apžvelgdamas COVID-
19 pasekmių lengvinimo priemo-
nes žemės ūkyje, yra sakęs, kad 
blogiausias scenarijus nepasitvirti-
no – per pirmąją koronaviruso pan-
demijos bangą pavyko išvengti itin 
didelių ekonominių nuosmukių. 
Žemės ūkiui pagelbėjo ir tai, kad 
perdirbimo sektorius pirmosios 
koronaviruso bangos metu atrado 
racionalius sprendimus ir puikiai 
susitvarkė su pandemijos iššūkiais 
bei išvengė viruso protrūkių įmo-
nėse.

Vis tik pandemijos pasekmių, 
paveikusių žemės ūkį, neišvengta, 
todėl Žemės ūkio ministerijos už-
duotis buvo padėti įveikti sunku-
mus, pajamų netektis. Labiausiai 
nukentėjo perdirbėjai, nes pande-
mijos laikotarpiu užsidarė nema-
ža dalis aukštos pridėtinės vertės 
produktų eksportavimo rinkų. Be 
to, sumažėjo ir eksportuojamų pro-
duktų kainos. Žemės ūkio minis-
terija informavo, kad Vyriausybė, 
siekdama sumažinti koronaviruso 
pasekmes, skyrė 165 mln. eurų pa-
ramos ūkininkams ir žemės ūkio 
produkcijos perdirbėjams. Parama 
buvo skaičiuota pagal sektorių ga-
mybos pajėgumus, identifikuojant 
ir kainų kritimo lygį. 

Paramos gavėjų sąrašas – 
įvairus

Žemės ūkio ministerijos pa-
galbos patyrusiems nuostolių dėl 

COVID-19 epideminės situacijos 
mechanizmas, žemės ūkio minis-
tro A. Palionio teigimu, parengtas 
diskutuojant ir tariantis su sociali-
niais partneriais, maisto gamybos 
ir perdirbimo pramonės atstovais. 
Valstybės pagalba skiriama pieno 
ūkiams, galvijų augintojams, kiau-
šinių, vištienos, kiaulininkystės, 
daržininkystės ūkiams, į pagalbos 
gavėjų sąrašą nepapuola tik grūdi-
nių kultūrų augintojai. 

Nemažai Lietuvos gamintojų  
produktų, pavyzdžiui, pienas, yra 
greitos realizacijos produktai. Tad 
juos gaminantys ūkininkai būna 
įspausti į kampą ir sutinka parduoti 
savo produkciją ir už žemesnę kai-
ną. Todėl ir valstybės parama dėl 
pandemijos pasekmių pirmiausia 
pasiekė pieno gamintojus: už  ba-
landžio ir gegužės mėnesių pajamų 
netektis dėl koronaviruso pandemi-
jos poveikio jie sulaukė 18,5 mln. 
eurų. Rugsėjo pabaigoje pieno ga-
mintojus turėtų pasiekti išmokos už 
vasaros mėnesius – 19,2 mln. eurų. 

Parama neaplenkė ir galvijų 
laikytojų: už galvijus, parduotus 
šių metų balandžio–birželio mė-
nesiais, buvo išmokėta beveik 2,5 
mln. eurų. Paraiškos už kitus šios 
pagalbos teikimo laikotarpius bus 
renkamos spalio 1–15 d. (už an-
trąjį pagalbos teikimo laikotarpį) ir 
gruodžio 1–4 d. (už trečiąjį pagal-
bos teikimo laikotarpį).  

Už kiaulę – 30 eurų

Laikinoji parama teikiama ir 
kiaulių augintojams, patyrusiems 

neigiamą COVID-19 protrūkio 
poveikį. Žemės ūkio ministerija 
informuoja, kad pirmine žemės 
ūkio produktų gamyba užsiiman-
tiems kiaulių laikytojams, 2020 m. 
balandžio–lapkričio mėn. pardavu-
siems kiaules ir patyrusiems nuos-
tolių, bus iš dalies kompensuotos 
prarastos pajamos. Pagalbos dydis 
atitinkantiems nustatytus reikala-
vimus – 30 eurų už vieną kiaulę.

Paraiškos pagalbai gauti teikia-
mos trimis etapais. Pirmasis jau 
įvyko rugpjūčio mėnesį, kiti du 
numatomi spalio ir gruodžio mė-
nesiais. Paraiškos teikiamos ra-
jono, kuriame registruota kiaulių 
laikytojo valda, savivaldybei: nuo 
spalio 1 d. iki spalio 15 d. (įskaity-
tinai) – už kiaules, parduotas per 
antrąjį pagalbos teikimo etapą, 
nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 4 
d. (įskaitytinai) – už kiaules, par-
duotas per trečiąjį pagalbos teiki-
mo etapą.

Paspirtis – lengvatinės 
paskolos

Žemės ūkio ministerija infor-
muoja, kad ūkiams išsilaikyti, 
pagerinti savo situaciją padeda 
ir  lengvatinės paskolos, joms jau 
skirta 40 mln. eurų. Šia pagalba 
gali pasinaudoti kaimo vietovėje 
veikiantys ūkio subjektai, užsii-
mantys pirmine žemės ūkio pro-
duktų gamyba, žemės ūkio koope-
ratyvai (taip pat ir perdirbimui bei 
prekybai), akvakultūros produktų 
gamintojai.

Lengvatinės paskolos teikiamos 

iki trejų metų, o jų palūkanos – tik 
nuo 0,1 proc. vienų metų laikotar-
piui mažoms įmonėms ir iki 0,69 
proc. trejiems metams didelėms 
įmonėms. 

Žemės ūkio paskolų garanti-
jų fondas skelbia, kad jau galima 
kreiptis dėl lengvatinių paskolų, 
kurios bus teikiamos iki gruodžio 
31 d. per atrinktus finansų tarpinin-
kus. Pagrindinis kriterijus, norint 
gauti lengvatinę paskolą, – para-
mos prašantys subjektai praėjusių 
metų gruodžio 31 d. neturėtų būti 
laikomi sunkumų patiriančiais. O 
tie, kurių pajamos krito dėl pande-
mijos ir jie susidūrė su likvidumo 
problemomis, galės kreiptis į Že-
mės ūkio paskolų garantijų fondo 
šiuo metu atrenkamus finansų tar-
pininkus ir gauti lengvatinę paskolą 
iki 1 mln. eurų. Žemės ūkio minis-
terijos duomenimis,  atliekant ver-
tinimą, ūkio subjektai nurodė, jog 
paskolos poreikis galėtų siekti 200 
tūkst. eurų. Kreipiantis dėl pasko-
los, ūkio subjektai turi užpildyti pa-
raišką ir aiškiai nurodyti, kokioms 
reikmėms jie skolinasi, ar tai būtų 
darbo užmokesčio apmokėjimas, 
ar trumpalaikio turto įsigijimas, ar 
kitos apyvartinės lėšos. 

Gali kreiptis dėl vienkartinės 
išmokos

Švelnindama karantino padari-
nius, Vyriausybė parengė įvairių 
pagalbos priemonių dirbantiems 
pagal darbo sutartis ir savarankiš-
kai, taip pat verslui, netekusiems 
darbo, šeimoms su vaikais, pensi-
nio amžiaus gyventojams bei neį-
galiesiems, tačiau iki šiol smulkieji 
ūkininkai negalėjo pasinaudoti jo-
kia paramos forma. 

Dar vasarą Seimas priėmė Už-
imtumo įstatymo pataisas, kurio-
mis nutarta skirti vienkartinę arba 
periodinę 200 eurų išmoką smulkią 
žemės ūkio veiklą vykdantiems 
asmenims, jeigu jie Vyriausybės 
paskelbtos ekstremaliosios situaci-
jos ir karantino laikotarpiu atitiks 
įstatyme nustatytas sąlygas. Žemės 
ūkio ministerija informuoja, kad 
smulkieji ūkininkai, kurių ūkis iki 
4 EDV, jau gali kreiptis vienkar-
tinės arba periodinės išmokos už 
karantino laikotarpį. Prašymus bus 
galima pildyti iki pat gruodžio 11 
dienos. Dėl išmokų reikia kreiptis 
į savivaldybės administraciją pa-

gal deklaruotą gyvenamąją vietą, 
o išmokėtos jos bus iki šių metų 
pabaigos.

Supaprastintos priemonės

Lengvatinės paskolos ir finan-
sinė parama – ne vienintelė vals-
tybės pagalba švelninant  pande-
mijos pasekmes. Buvo taikoma 
ir kitokių lengvatų.  Žemės ūkio 
ministerija,  atsižvelgdama į susi-
klosčiusią situaciją ir žemdirbiams 
kylančias problemas, parengė 
paramos, teikiamos pagal Kaimo 
plėtros programą, supaprastini-
mus dėl COVID-19 grėsmių bei 
pasekmių mažinimo. Šie supa-
prastinimai labai svarbūs visiems, 
besinaudojantiems šios programos 
priemonių parama. 

Daugelis pakeitimų yra susi-
ję su administravimu: sumažinta  
patikrų, projektų, kurie yra baigti 
ir jau pervesti pinigai, fizinės pa-
tikros nukeltos vėlesniam laikui, 
taip pat iki 80 proc. padidinti 
avansiniai išmokėjimai, taikomi 
papildomi šaukimai ir kaimo plė-
tros programai, ir verslo pradžiai 
kaimo vietovėse.  

Programoje – nauja 
priemonė

Rugsėjo pradžioje Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 m. 
programos (KPP) įgyvendinimo 
stebėsenos komitetas pritarė KPP 
papildymui nauja priemone – „Iš-
imtinė laikina parama ūkininkams 
ir mažoms bei vidutinėms įmo-
nėms, kuriuos ypač paveikė CO-
VID-19 krizė“. Perskirsčius pro-
gramos biudžetą, naujai priemonei 
įgyvendinti skirta 33,1 mln. eurų. 

Naujos KPP priemonės tikslas 
– padėti COVID-19 krizės paveik-
tiems ūkininkams, fiziniams as-
menims, mažoms ir labai mažoms 
įmonėms, vykdančioms žemės 
ūkio produktų perdirbimo veiklą 
kaimo vietovėje. 

Jų ekonominė situacija pablo-
gėjo ir finansinis poveikis tęsiasi 
ilgiau negu karantino laikotarpis. 
Priemone siekiama prisidėti prie  
Lietuvos žemės ūkio ir maisto 
sektoriaus gamybos potencialo iš-
saugojimo.

Užsak. nr. 817

Parama padės atsitiesti ir galvijų laikytojams: už parduotus gy-
vulius jiems jau išmokėta 2,5 mln. eurų.

Ričardo Pasiliausko nuotr.

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.)

Ar reikalingi gražiausios aplinkos rinkimai?
Anykščių rajono savivaldybė, kaip ir kiekvienais metais, rinks gražiausiai tvarkomą aplin-

ką. Šiemet komisija apžiūrės ir vertins, kaip tvarkosi įstaigos, daugiabučių gyventojai, nuo-
savų namų šeimininkai, kaimo turizmo sodybos.

Kaip, jūsų akimis, šiandien savo aplinką prižiūri anykštėnai? Kokių turite pagiriamųjų, 
o gal ir kritikos žodžių? Kaip manote, ar reikalingi tokie konkursai, kuriuose įvertinama 
gražiausiai tvarkoma aplinka? O gal tai, kaip atrodo nuosavas kiemas, kiekvieno asmeninis 
reikalas? 

kam: „nervuoti kaimynus ar 
draugus, kai viskas vyksta ne-
skaidriai. Faktas, kad laimės 
koncervatoriškas ar komunistiš-
kas kiemas“.

Anykštėnė: „Gal ir reikia, bet 
kitos gražios sodybos, organiza-
cijos nedalyvauja konkurse it pa-

sakyti, kad yra nugalėtojai, kurie 
save reklamuoja, tai dar nėra tikri 
nugalėtojai. Užtenka balsavimo, 
jei nori save pasireklamuoti.“

Danutė: „Tikrai ne!!!!! Kam 
to reikia!!!! Visi tvarkosi, kiek 
sugeba!!!!

Kokie dar čia gali būt rinki-

mai????“

ili 0v8: „Kol Audronė Pa-
jarskienė dirbs savivaldybėje ir 
kuruos kulturos sritį, jokio skai-
drumo ir teisingo vertinimo ne-
bus.

Tad grožį kurkime sau...juo 
grožėkimės. O ne konkuruokim...

Juk grožis aplamai individualus 
dalykas.“

Skaitytojas: „Yra toks rusiš-
kas žodis ,,pakazucha“.

Rašytojas: „Pakazucha rusiš-
kai yra tada, kai gyveni tvarte ir 
srutose, bet nusiperki lizinginį 
BMW X5, kad aplinkiniams pa-
darytum įspūdį. O aplinkiniams 
ant tavęs nusispjauti, nes visi 
žino, kad tu gyveni srutose, smar-
vė pasako daugiau bei vaizdas. 
Taip kad čia tavo palyginimas su 

pakazucha yra ne vietoje.“

Paulė: „žinant D. Gasiūnienės 
grožio supratimą, mieli anykštė-
nai, grožį kurkite sau. O kad yra 
gražiai tvarkomų kiemų ir gėly-
nų, tai tikrai.“

na: „sakoma, kad dėl grožio ir 
skonio nesiginčijama, taigi man 
tokie konkursai atrodo absurdiš-
ki.“
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Ir nuvilnijo tolin per Malaišius 
„Vaižgantinių“ aidas...

(Atkelta iš 1 psl.)

Renginio vedėja, Anykščių kul-
tūros centro direktorės pavaduo-
toja, režisierė Vilma Paulauskaitė 
šventę pradėjo seniesiems Malai-
šiams skirtu poeto Mykolo Kar-
čiausko, čia apsilankiusio beveik 
prieš trisdešimt metų, eilėraščiu, 
ne tiktai pasveikino svečius ir sve-
telius, gausiai susirinkusius Vaiž-
ganto tėviškėje, bet priminė ir apie 
prasmingą jubiliejų. Juk Malaišiai  
netrukus sulauks garbingo 765-e-
rių metų jubiliejaus.

Istoriniai šaltiniai liudija apie 
tai, kad 1255-ųjų metų spalio mė-
nesį pirmojo ir vienintelio Lietu-
vos karaliaus Mindaugo rašte dėl 
sėlių žemių perdavimo Livonijos 
ordinui tarp kitų vietų buvo pami-
nėti ir Malaišiai. Tuomet, daugiau 
kaip prieš septynis šimtus metų, 
nebuvo žinomi daugelio miestų ir 
miestelių pavadinimai, o šios vie-
tos vardas jau skambėjo. 

Savo gimtine, alsuojančia isto-
rine senove, visuomet didžiavosi 
Juozas Tumas - Vaižgantas, rašęs: 
„...Poetingas tai kraštas, pilnas gi-
liausios senovės atminimų. Aš čia 
gyvenau gamtos  padavimų įspū-
džiais ir taikių žmonių meile. Tie 
veiksniai sudarė mano sielą, jais ir 
tegaliu save išaiškinti. Mano raštų 
tipai, vietų vardai, aprašymai ir 
padavimai iš čia semti, ne prama-
nyti...“ Todėl, pasak vedėjos, to-
kia istoriškai garsi, gamtos grožiu 

spinduliuojanti vieta tapo tiesiog 
traukos centru Vaižganto kūrybos 
gerbėjams, kurie kiekvieną rudenį  
susirenka į „Vaižgantines“.

Prieš prasidedant prestižinių 
premijų teikimo ceremonijai, tylos 
minute buvo pagerbtas Amžinybėn 
išėjusių Vaižganto premijos laurea-
tų, aktyvių „Vaižgantinių“ dalyvių 
atminimas.

Respublikinės literatūrinės Vaiž-
ganto premijos, įsteigtos Lietu-
vos rašytojų sąjungos, Lietuvos 
žurnalistų sąjungos, Nacionalinės 
žurnalistų kūrėjų asociacijos, devy-
nioliktąjį laureatą pristatė premijos 
vertinimo komisijos narys, Lietu-
vos žurnalistų sąjungos valdybos 
narys Gerimantas Statinis. Jis ir 
įteikė laureato diplomą bei meni-
ninko Stasio Leono Makaraičio 
sukurtą atminimo medalį poetui, 
filosofui, Vytauto Didžiojo univer-
siteto Švietimo akademijos Filoso-
fijos katedros vedėjui profesoriui 
Liutaurui Degėsiui už novatorišką 
literatūrinio meistriškumo ir akty-
vaus pilietiškumo dermę publicis-
tikoje ir eseistikoje. Svėdasiškiai 
naująjį laureatą papuošė ąžuolo 
lapų vainiku, jį sveikino Lietuvos 
Respublikos Seimo narys Anta-
nas Baura, Anykščių rajono mero 
Sigučio Obelevičiaus sveikinimą 
perdavė mero patarėja Donata Sa-
baliauskaitė.

Pasidžiaugęs prestižine premija, 
L. Degėsys  prisipažino, kad jam 
labai patinka Vaižgantas, sugebėjęs 

pažvelgti į to meto įvykius, gyveni-
miškas situacijas kitokiu žvilgsniu, 
kartais net su ironija ir tai sugebėjęs 
perteikti savo kūryboje. Laureatas 
pacitavo keletą Vaižganto frazių, 
apibūdinančių vienokią ar kitokią 
gyvenimišką situaciją, taip pat per-
skaitė ir savo gana šmaikščių, iro-
niškų  apibūdinimų apie nūdienos 
problemas, kasdienybės peripetijas. 
Pagal jau spėjusią įsitvirtinti tra-
diciją, laureatas buvo pasodintas į 
tautodailininko Aleksandro Tarabil-
dos sukurtą menišką „Vaižgantinių“ 
krėslą fotosesijai. 

Svėdasų seniūnijos seniūnas Sau-
lius Rasalas paskelbė dvyliktosios 
Vaižganto mažosios premijos „Už 
nuopelnus Svėdasų kraštui“ laure-
ato pavardę. Tokio apdovanojimo 
šiemet nusipelnė kraštietis moksli-
ninkas, technologijos mokslų dak-
taras, docentas Gvidas Kazlauskas, 
garsėjantis patriotiška veikla, užmo-
jais įamžinti ir pagerbti Vaižganto 
atminimą. Įteikus piniginę premiją 
(mecenatas - svėdasiškio verslinin-
ko Algimanto Čaplinsko vadovauja-
ma UAB „Alauša“), uždėjus ąžuolo 
lapų vainiką, išklausius Seimo na-
rio A. Bauros sveikinimą, rajono 
mero S. Obelevičiaus skirtus padė-
kos žodžius, priėmęs gėlių puokštes 
iš artimųjų, renginio organizatorių, 
pasėdėjęs „Vaižgantinių“ krėsle ir 
papozavęs fotografams, žodį tarė ir 
naujasis laureatas. 

Jis teigė, kad šį įvertinimą ir pa-
garbos ženklą  norėtų pasidalyti su 
šviesaus atminimo savo broliu – ar-
chitektu Broniumi Kazlausku. Tai 
jie abu kartu organizavo 120 liepų 
alėjos, skirtos Juozo Tumo-Vaižgan-
to 120-osioms metinėms, sodinimą 
Malaišiuose, Tumų sodybvietės  tvo-
ros  ir Vaižganto biusto postamento 
remontą, partizanų  kapų tvarkymą 
Kunigiškių kapinėse ir panašias ak-
cijas.  Doc. dr. Gvidas Kazlauskas 
kartu su laikraščio „Svėdasų varpas“ 
redaktoriumi Stasiu Gavėnavičiumi 
netgi įteikė Svėdasų seniūnui S. Ra-
salui visiems šio krašto gyventojams 
skirtą įrėmintą  priesaką, kokių tikslų 
reikėtų siekti artimiausiu metu ir ne-
tolimoje ateityje. 

Buvo pagerbtas, pasveikintas ir 
jaunimui skirtos kun. Aleksandro 
Papučkos vardo „Meilės ir gerumo“ 
premijos laureatas - Svėdasų Juozo 
Tumo - Vaižganto gimnazijos au-
klėtinis, daugelio konkursų dalyvis 
ir prizininkas, sporto entuziastas,  
pilietiškas jaunuolis, aktyvus visuo-

menininkas Gvidas Eigėlis, kuriam 
premiją įteikė mecenatas, Svėda-
siškių draugijos „Alaušas“ Garbės 
pirmininkas Algimantas Indriūnas, 
o sveikino ir šventės organizatoriai, 
ir parlamentaras, ir mero patarėja...

Dar keletui veiklių Svėdasų kraš-
to žmonių, Vaižganto atminimo 
puoselėtojų, atsidėkodamas už jų 
entuziazmą ir pastangas, lietuviškas 
Trispalves įteikė parlamentaras  An-
tanas Baura, o rajono mero Padėką 
patarėja Donata Sabaliauskaitė įtei-
kė viešintiškiui tautodailininkui, 
medžio drožėjui Pranui Petroniui, 
kuris „Vaižgantinių“ išvakarėse 
visiems padarė malonią staigmeną 
- sukūrė ir savo iniciatyva padova-
nojo originalią trijų skulptūrų kom-
poziciją Vaižganto apysakos „Že-
maičių Robinzonas“ motyvais. 

 Baigiant oficialiąją dalį, seniū-
nas  Saulius Rasalas, padėkojęs 
visiems už dalyvavimą šventėje, 
išsakė ir nerimo žodžius. Malai-
šiams šį rudenį sukaks net 765-eri 
metai, ši vieta garsėja istorine pra-
eitimi, kultūros paveldo objektais, 
šis kaimas žinomas kaip lietuvių 
literatūros klasiko, visuomenės 
veikėjo, tautos švietėjo Juozo Tu-
mo-Vaižganto tėviškė. 

Nors ir baiminamasi koronaviruso, į „Vaižgantines“ susirinko gausus dalyvių būrys.                    simonos BAGDOnAiTĖs nuotr.

Tačiau dabar rengiamame Lietu-
vos Respublikos teritorijų bendra-
jame plane iki 2030 metų regionų 
lygmens sprendiniai ir prioritetai 
Svėdasų kraštą aplenkia, kultūros 
vertybių sąrašuose objektų, susi-
jusių su Vaižganto bei kitų žymių 
žmonių gyvenimu, kūryba, lyg ir 
nebelieka. Todėl buvo pasiūlyta 
kreiptis į atitinkamas institucijas, 
kad ruošiamas Bendrasis planas 
būtų atitinkamai pakoreguotas. 
Tam šventės dalyviai entuziastin-
gai pritarė ir aktyviai dėjo parašus 
po parengta peticija.

Pasibaigus oficialiajai renginio 
daliai dar niekas neskubėjo į namus. 
Ant senųjų pastatų sienų veikė dvi 
fotografijų parodos: Simona Bagdo-
naitė kvietė nuotraukomis prisimin-
ti 2019-ųjų „Vaižgantines“, o Vy-
tautas Bagdonas eksponavo parodą 
„Koks gražus gimtasis Vaižganto 
kraštas“. Utenos pulkininko Prano 
Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės 
nariai visus vaišino gardžia šauliška 
koše ir žolelių arbata. Koncertavo 
kapela ,,Grieža".

Kas norėjo, galėjo pasišildyti 
prie svėdasiškių miškininkų dova-
noto laužo, įsigyti knygų ir suve-
nyrų vaižgantiška tematika. 

Laureatų trijulė prie Vaižganto paminklo. (Iš kairės į dešinę) 
Vaižganto mažosios premijos „Už nuopelnus Svėdasų kraštui“ 
laureatas - doc. dr. Gvidas Kazlauskas, kun. Aleksandro Papuč-
kos vardo „Meilės ir gerumo“ premijos laureatas - gimnazistas 
Gvidas Eigėlis ir respublikinės literatūrinės Vaižganto premijos 
laureatas - poetas, filosofas, prof. Liutauras Degėsys. 

Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Gerimantas Statinis (kairėje) 
ką tik pasveikino 19-ąjį Vaižganto literatūrinės premijos laurea-
tą – poetą, filosofą Liutaurą Degėsį.



  
IŠ ARTI 2020 m. rugsėjo 15 d.

MOZAIKA

horoskopas

sprintas

AVINAS. Pirmadienį pjausite 
vaisius to, ką pasėjote praeitą sa-
vaitę. Antradienį ar trečiadienį neti-
kėta žinia gali pakeisti visos dienos 
planus. Laukite nekviestų svečių. 
Aktyvi visuomeninė veikla antroje 
savaitės pusėje gali baigtis audrin-
gu meilės romanu. Nebijokite savo 
natūralios prigimties ir poreikių, 
priimkite ir mylėkite save tokį, 
koks esate.

JAUTIS. Antradienį ar trečiadie-
nį netikėta žinia gali pakeisti visos 
dienos planus. Laukite nekviestų 
svečių. Savaitės viduryje aplinkinių 
bambėjimas tenetrukdo jums užsi-
imti tuo, ką mokate ir mėgstate. Sa-
vaitgalį būsite labai gerai nusiteikęs 
ir ypač patiksite vaikams. Meniškos 
prigimties žmonės galėtų drąsiau 
imtis eksperimentų - rezultatai ti-
krai gali pranokti lūkesčius.

DVYNIAI. Savaitės pradžioje 

galite susirasti naują draugą ar vers-
lo partnerį. Savaitės viduryje teks 
sunkiai padirbėti, užtat rezultatai 
bus to verti. Savaitgalį pasistenkite 
nieko neimti giliai į širdį. Mažiau-
sio pasipriešinimo kelias tikriausiai 
bus ir pats tinkamiausias.

VĖŽYS. Problemos dėl gimi-
naičių savaitės pradžioje gali ap-
kartinti visą savaitę. Antradienį ar 
trečiadienį neapgalvotas užsispyri-
mas padaryti jums meškos paslau-
gą. Neįvarykite savęs į kampą pats. 
Savaitgalį jūsų įtaka žmonėms bus 
kur kas didesnė nei jums pačiam 
atrodo.

LIŪTAS. Savaitės pradžioje 
dirbkite ypač atidžiai, nes lengvai 
galite būti apkaltintas nebūtomis 
nuodėmėmis ar klaidomis. Antroje 
savaitės pusėje būtinai raskite lai-
ko sportui ar kokiai kitokiai fizinei 
veiklai. Į galimus nesusipratimus 
ar nesėkmes savaitgalį pasistenkite 
reaguoti ramiai - tikriausiai spėsite 
nuveikti anaiptol ne viską, ką esate 

susiplanavęs.

MERGELĖ. Kad išsaugotumėte 
taiką, savaitės pradžioje teks eiti į 
kompromisą, o gal net pačiam siek-
ti jo. Tarp antradienio ir trečiadienio 
nemažai laiko teks skirti buičiai. Ti-
kriausiai tvarkysite savo namą ar 
butą. Sekmadienį pagaliau pamirš-
kite visa, kas kėlė jums rūpesčių 
visą savaitę, ir pagaliau užsiimkite 
tuo, kas jums iš tiesų įdomu.

SVARSTYKLĖS. Pirmoje sa-
vaitės pusėje užsiimkite naujo vers-
lo projektais ar nekilnojamojo turto 
reikalais. Jums gali būti pasiūlytas 
iš tiesų perspektyvus planas, bet 
savo asmeninių pinigų verčiau ne-
investuokite. Antroje savaitės pusė-
je pasistenkite būti komunikabilus 
ir draugiškas. Kuo daugiau naujų 
pažįstamų įgysite šiomis dienomis, 
tuo geriau.

SKORPIONAS. Finansinės 
investicijos savaitės pradžioje ti-
kriausiai bus sėkmingos. Visi po-

kyčiai bus tik į naudą. Jei nebūsite 
pernelyg drovus, ketvirtadienį ar 
penktadienį galite užmegzti naują 
jaudinantį meilės ryšį. Savaitga-
lį teks nemažai rūpintis šeimos ar 
giminės reikalais, ir tarpais tai bus 
gana nuobodu ar įkyru.

ŠAULYS. Savaitės viduryje ti-
kriausiai laukia kelionė. Atidžiai 
saugokite savo bagažą. Tikriausiai 
sutiksite labai įdomių žmonių. Ša-
lin drovumą ir uždarumą - turite 
būti komunikabilus ir atviras nau-
joms idėjoms. Savaitgalį pagaliau 
apsispręskite dėl meilės reikalų 
- bent jau sau aiškiai pasakykite, 
taip ar ne.

OŽIARAGIS. Savaitės pra-
džioje jums pavyks savo požiūrio 
teisingumu įtikinti aplinkinius, bet 
visą realų darbą įgyvendindamas 
savo idėją turėsite nuveikti pats. 
Ką gi, jums bent jau netrukdys. Iš 
savo veiklos antroje savaitės pusė-
je galite tikėtis neblogo finansinio 
pelno. Šią savaitę turėsite gana 

daug reikalų su žmonėmis iš tokių 
sferų, su kuriomis paprastai. nesu-
siduriate

VANDENIS. Pirmoje savaitės 
pusėje turėtumėte visa galva pasi-
nerti į verslo ar tarnybos rūpesčius. 
Pirmadienį kaskitės giliai, kad 
sužinotumėte visą tiesą apie savo 
partnerį. Jei ketinate pirkti ar par-
duoti nekilnojamąjį turtą, geriau-
siai tai padaryti antradienį ar tre-
čiadienį. Negaiškite laiko pernelyg 
ilgai galvodamas apie svetimas 
klaidas ir problemas - neliks laiko 
savosioms.

ŽUVYS. Savaitės pradžioje įgy-
tos žinios labai pravers ateityje. 
Skirkite pakankamai laiko profe-
siniam tobulėjimui. Neinvestuoki-
te nei laiko, nei pinigų į svetimus 
projektus. Eikite savo keliu. An-
troje savaitės pusėje nutiks kažkas, 
kas jus tiesiogiai liečia, bet kol kas 
susilaikykite nuo griežtų vertinimų 
ar sprendimų, nes jums žinomos 
anaiptol ne visos aplinkybės.

Teleloto. Žaidimas nr. 1275 Žaidimo data: 2020-09-13 Skaičiai: 34 
18 17 59 54 51 13 38 70 56 68 69 01 19 71 57 32 36 42 63 12 50 08 39 31 
21 64 15 41 04 37 20 10 35 62 25 03 11 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 
55 52 28 02 22 58 24 53 75 06 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėji-
mas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 15791.00€ 1 Užbraukus 
įstrižaines 18.50€ 418 Užbraukus eilutę 1.50€ 10494 Užbraukus keturis 
kampus 1.00€ 20822 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0203096 Automo-
bilis Opel Crossland 0228576 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0228587 
Laiminga vieta prizas 116 Eur 0228598 Laiminga vieta prizas 116 Eur 
0228609 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0228620 Laiminga vieta prizas 
116 Eur 0228629 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0228638 Laiminga vieta 
prizas 116 Eur 0228648 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0228660 Laimin-
ga vieta prizas 116 Eur 0228672 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0228682 
Laiminga vieta prizas 116 Eur 0228692 Laiminga vieta prizas 116 Eur 
0228703 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0228713 Laiminga vieta prizas 
116 Eur 0228721 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0228728 Laiminga vieta 
prizas 116 Eur 0228734 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0228742 Laimin-
ga vieta prizas 116 Eur 0228750 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0228767 
Laiminga vieta prizas 116 Eur 0228778 Laiminga vieta prizas 116 Eur 
0228789 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0228798 Laiminga vieta prizas 
116 Eur 0228805 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0228813 Laiminga vieta 
prizas 116 Eur 0228822 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0228831 Laimin-
ga vieta prizas 116 Eur 0228844 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0228859 
Laiminga vieta prizas 116 Eur 0228870 Laiminga vieta prizas 116 Eur 
0240579 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0246863 Laiminga vieta prizas 
116 Eur 0248501 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0254946 Laiminga vieta 
prizas 116 Eur 0255813 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0258921 Laimin-
ga vieta prizas 116 Eur 0258969 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0259765 
Laiminga vieta prizas 116 Eur 0262542 Laiminga vieta prizas 116 Eur 
0262907 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0271149 Laiminga vieta prizas 
116 Eur 0272707 Laiminga vieta prizas 116 Eur 0273935 Laiminga vieta 
prizas 116 Eur 030*552 Pakvietimas į TV studiją 007*059 Pakvietimas į 
TV studiją 026*494 Pakvietimas į TV studiją

Plaukimas. Savaitgalį Vilniuje 
vykusiose  Lietuvos plaukimo fe-
deracijos sprinto taurės varžybose 
startavo ir 31-erių metų anykštėnas 
Giedrius Titenis. Kaune gyvenan-
tis trijų olimpiadų dalyvis 50, 100 
ir 200 metrų plaukimuose krūtine 
iškovojo antrąsias vietas. Visose 
rungtyse G.Titenį įveikė aštuone-
riais metais už jį jaunesnis Andrius 
Šidlauskas.

Krepšinis I. Šeštadienį, rugsė-
jo 12-ąją „Nykščio namų“ areno-
je startavo  2019/2020 m. sezono 
Anykščių rajono krepšinio lygos 
atkrintamosios varžybos. Ekipos 
kovas pradėjo nuo ketvirtfinalio 
etapo, kuriame bus sužaisti du 
tarpusavio mačai ir į pusfinalį pa-
teks geresnį taškų santykį turinčios 
komandos. Pirmajame susitikime 
„Draugai“ po permainingos kovos 
71:69 įveikė „Taifūną“, kitame 
mače „Teradenta“ puikiai pradėjo 
susitikimą su  Ukmergės „Syste-
mAir“, tačiau ukmergiškiai nenu-
leido rankų ir antroje mačo pusėje 
sušvelnino varžovų pranašumą – 

76:66. „Tauro“ ir „Svėdasų“ rung-
tynėse svėdasiškiai P. Kiaušas ir P. 
Martinonis kartu surinko 45 taškus, 
tačiau ir jų pastangų neužteko, kad 
būtų įveikti priešininkai. Svėda-
siškiai pralaimėjo - 66:78. Pasku-
tiniame mače „Cosmos“ stengėsi 
demonstruoti greitą krepšinį ir su-
triuškino „Cerrol“ – 80:60.

Krepšinis II. Sekmadienį, rug-
sėjo 13-ąją, Mažų miestelių krepši-
nio lygos B diviziono ketvirtfinalio 
pirmosiose rungtynėse Anykščiuo-
se „Kavarskas“ 83:66 įveikė Pago-
jukų „Helaną“. Susitikimas vyko J. 
Biliūno gimnazijos sporto salėje.

 Imtynės. Šeštadienį, rugsėjo 12-
ąją, jaunieji Anykščių imtyninin-
kai išbandė jėgas turnyre „Vilnius 
Open 2020“. Tarp daugybės daly-
vių anykštėnai pasirodė užtikrintai 
– Renato Puikio auklėtiniai iško-
vojo visų spalvų medalius. Čem-
pionu tapo Mangirdas Braždžiū-
nas, ant antrojo pakylos laiptelio 
lipo Ugnius Vronevskis ir Naglis 
Repečka, o trečiosiomis vietomis 
džiaugėsi Kipras Puikis ir Povilas 
Pilinka.

Keturi merai pasirašė 
susitarimą dėl religinio 
turizmo

Raseinių, Kelmės, Šiaulių rajonų 
ir Šiaulių miesto merai savaitgalį 
pasirašė bendradarbiavimo sutartį 
dėl religinio turizmo ir piligrimys-
tės idėjų skleidimo.

Merai sutarė bendromis jėgomis 
skatinti lankyti religinius bei kul-
tūrinius objektus ir kurti piligri-
mystės įvaizdį, pranešė Raseinių 
rajono savivaldybė.

Šia sutartimi savivaldybės įsi-
pareigojo kasmet biudžete numa-
tyti ne mažiau kaip 10 tūkst. eurų 
religiniam turizmui skatinti.

Savivaldybės taip pat sutarė pa-
rengti ir patvirtinti bendrą religinio 
turizmo Lietuvoje skatinimo pro-
gramą ir priemonių planą.  

Pasak Raseinių rajono savival-
dybės mero Andriaus Bautronio, 
bendradarbiavimo sutartis atveria 
naujas galimybes religinio turizmo 
plėtrai ne tik rajone, bet ir visoje 
šalyje. Religinis turizmas ir piligri-
mystė – išskiriami kaip unikalūs 
vietos atributai, pritraukiantys tu-
rizmo srautus, tad Raseinių rajo-
nas, kaip vienas iš svarbiausių pi-
ligrimų traukos taškų, anot jo, turi 
rodyti lyderystę.

Tarp tikinčiųjų Raseinių rajonas 
garsėja Šiluva, kur anksčiausiai 
Europoje, 1608 metais, apsireiš-
kė Švenčiausioji Mergelė Marija, 
Kelmės rajonas  – XVII amžiuje 
pastatytu Tytuvėnų vienuolyno an-
sambliu, o Šiaulių rajonas – Kryžių 
kalnu.

A. Lincolno plaukų sruoga 
aukcione parduota už daugiau 
nei už 81 000 JAV dolerių

Šešioliktojo JAV prezidento 
Abrahamo Lincolno plaukų sruoga 
bei 1865 metų krauju nutaškyta te-
legrama su žinia apie jo nužudymą 
buvo parduota aukcione Jungtinė-
se Valstijose už daugiau nei 81 000 
JAV dolerių.

Plaukų sruoga ir telegrama buvo 
parduoti per aukcioną, kuris baigė-
si šeštadienį, pranešė aukcionų na-
mai „RR Auction of Boston“.

Informacijos apie pirkėją nebu-
vo atskleista.

Apytiksliai 5 centimetrų ilgio 
plaukų sruoga buvo nukirpta per 
A. Lincolno pomirtinį tyrimą, kai 
prezidentas žuvo nuo aktoriaus 
Johno Wilkeso Bootho paleisto šū-
vio Fordo teatre Vašingtone.

Pasak „RR Auction of Boston“, 
plaukų sruoga buvo įteikta dakta-
rui Lymanui Beecherui Toddui – 
Kentukio pašto viršininkui bei 16-
ojo prezidento našlės Mary Todd 
Lincoln pusbroliui. Daktaras L. B. 
Toddas dalyvavo atliekant prezi-
dento palaikų apžiūrą.

Plaukai pritvirtinti prie oficialios 
Karo departamento telegramos, ku-
rią daktarui L. B. Toddui atsiuntė 
jo padėjėjas George'as Kinnearas. 
Telegrama buvo gauta Vašingtone 
1865 metų balandžio 14 dieną, 11 
valandą. 

„RR Auction of Boston“ garan-
tavo plaukų sruogos ir telegramos 
autentiškumą. Daktaro L. B. Toddo 
sūnus Jamesas Toddas 1945 metų 
laiške parašė, kad plaukų sruoga 
„nuo to laiko buvo mūsų šeimos 
žinioje“. Pastarąjį kartą plaukų 
sruoga buvo parduota 1999 metais, 
pranešė aukcionų namai.

81 250 JAV dolerių pardavimo 
kaina buvo šiek tiek didesnė nei 75 
000 JAV dolerių kaina, kurios tikė-
josi aukciono organizatoriai.

Telegrama yra reikšminga tuo, 
kad ji paneigė teoriją, jog tuometi-
nis karo sekretorius Edvinas Stan-
tonas planavo nužudyti A. Lin-
colną dėl jų asmeninių ir politinių 
skirtumų, kaip teigė istorikai.

Kai kurie žmonės teigė, kad E. 
Stantonas įsakė sutrikdyti karines 
komunikacijas, leisdamas J. W. 
Boothui pasislėpti. Visgi telegra-
mos išsiuntimo laiko žyma rodo, 
kad naktį, kai buvo nužudytas A. 
Linkolnas, karinės telegrafo linijos 
veikė.

Pagrindinis Venecijos kino 
festivalio apdovanojimas 
atiteko juostai „Klajoklių 
žemė“

Pagrindinis kasmet rengiamo Ve-
necijos kino festivalio apdovanoji-
mas – „Auksinis liūtas“ – šeštadienį 
atiteko kinų kilmės amerikiečių re-
žisierės Chloe Zhao juostai „Klajo-
klių žemė“.

Ji tapo pirmąja per dešimtmetį 
moterimi, laimėjusia šį apdovano-
jimą.

Šis filmas – odė amerikiečių ais-
trai keliauti ir pakilimams bei nuo-
puoliams kelyje. Pagrindinį vaidme-
nį filme atlieka dviem „Oskarais“ 
apdovanota Frances McDormand, 
įkūnijusi po ekonominės krizės po 
JAV vakarus furgonu keliaujančią 
moterį. Jos veikėja, kuri yra našlė, 
iškeliauja po to, kai praranda savo 
namus.

Ši juosta yra laikoma rimta pre-
tendente į geriausio metų filmo 
„Oskarą“.

Ch. Zhao pagrindinį Venecijos 
kino festivalio prizą laimėjo praė-
jus dešimčiai metų po to, kai 2010 
metais juo buvo apdovanota Sofia 
Coppola už juostą „Kažkur tarp ten 
ir čia“.

Už skirtą apdovanojimą Ch. 
Zhao ir F. McDormand padėkojo 
per vaizdo programėlę „Zoom“ iš 
Pasadenos Kalifornijoje, kur penk-
tadienį įvyko filmo premjerą JAV. 
Beje, jos tai padarė sėdėdamos 
tame pačiame furgone, kuris buvo 
panaudotas filmavimui.

Didysis žiuri prizas atiteko Mi-
chelio Franco filmui „Naujoji tvar-
ka“, pasakojantis apie distopinę 
Meksiką.

Japonų režisieriaus Kiyoshi Ku-
rosawos filmui „Šnipo žmona“ ati-
teko „Sidabrinis liūtas“.

Britų aktorė Vanessa Kirby, ge-
riausiai žinoma iš „Netflix“ serialo 
„Karūna“, buvo pripažinta geriausia 
aktore už vaidmenį Kornelio Mun-
druczo filme „Moters fragmentai“ 
apie liūdnai pasibaigusį gimdymą 
namuose.

Geriausiu aktoriumi pripažintas 
italas Pierfrancesco Favino už vai-
dmenį juostoje „Tėve mūsų“.

Praėjusiais metais pagrindinis 
kino festivalio prizas atiteko ameri-
kiečių režisieriaus Toddo Phillipso 
filmui „Džokeris“, o Didysis žiuri 
prizas atiteko Romanui Polanskiui 
už filmą „Pareigūnas ir šnipas“, nors 
tai sukėlė prieštaringų vertinimų.

Dėl pagrindinio Venecijos kino 
festivalio prizo kovojo iš viso 18 
juostų. Dėl koronaviruso pandemi-
jos visi festivalio dalyviai seniau-
siame kino teatre sėdėjo dėvėdami 
kaukes ir laikydamiesi socialinio 
atstumo. Dėl to salė buvo pustuštė.

Daugybė kino žvaigždžių nu-
sprendė išvis nevykti į festivalį.

Tarptautinis Venecijos kino fes-
tivalis yra seniausias pasaulyje ir 
buvo pradėtas rengti 1932 metais.

-BNS
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parduoda

įvairūs Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuo-
ja, kad 2020 m. spalio 5 d. 14 val., numatomas Kultūros paveldo depar-
tamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros 
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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.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

ViŠtOs ViŠtaitĖs .
ruGsĖJO 17 d. (ketvirta-

dienį) prekiausime "Kaišiadorių" 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis dėsliosiomis vištai-
tėmis bei kiaušinius pradėjusiomis dėti 
vištomis (kaina nuo 4 Eur).Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 
vnt.-1 Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosi-
me, 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, 
Svirnai 16:40.

kuras 

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

Tel. (8-600) 63820.

Beržo, juodalksnio, eglės mal-
kas 3 m ilgio, veža miškovežiu, 
kaina nuo 15 Eur/kub.m. 

Tel. (8-620) 59821.

Įvairias malkas! Rąsteliais po 3 
m ilgio. Skaldytas įvairaus stam-
bumo, ilgio, pagal kliento porei-
kius. Greitas pristatymas.

Tel. (8-656) 01913.

kita

Žieminių kviečių sėklą Skagen 
C3, išvalyta, subeicuota. 

Tel. (8-686) 70344.

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

Tel. (8-600) 40863.

Reikalingi statybininkai nedide-
lės apimties vidaus ir išorės dar-
bams atlikti Kavarske. 

Tel. (8-606) 22646.

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. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas!

Tel. (8-600) 63820.

Brangiai miškus: brandžius, mal-
kinius, jaunuolynus ir žemę apau-
gusią mišku. 

Tel. (8-641) 55554.

Namą mieste arba sodybą vaiz-
dingoje vietoje. Žinantiems atsily-
gins.

Tel. (8-684) 44444.

automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

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

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

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 eurus, 
šeštadienio 
– 6 eurus.

 
Skelbimai priimami 

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

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

siūlo darbą

Kviečius, miežius, avižas, žir-
nius, kukurūzus, pašarinius mil-
tus, sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Karvę.
Tel. (8-680) 12207.

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ 

Jums nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 

redakcijoje - Vilniaus g.29, 
Anykščiai

uab „anykščių Vosinta“ ieško vyr. buhalterio (-ės). 
Darbo pobūdis: 
- visas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas, 
- finansinių, mokestinių, statistinių ataskaitų, deklaracijų ruošimas 

bei savalaikis teikimas valstybinėms institucijoms ir vadovybei. 
reikalavimai: 
- aukštasis buhalterinis/finansinis arba ekonominis išsilavinimas 
- ne mažesnė, kaip 2 metų sėkminga darbo patirtis vyr. buhalterio 

pareigose 
- apskaitą bei mokesčius reglamentuojančių teisės aktų išmany-

mas 
- geri darbo buhalterinės apskaitos programomis įgūdžiai 
- kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, punktualumas. 
Atlyginimas 1200-1300 Eur neatskaičius mokesčių

Įmonė įsikūrusi Sausalaukės k., Svėdasų sen., Anykščių r. 
CV prašome siųsti el. paštu: a.vosinta@gmail.com. 

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

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

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.

kita

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

Tel. (8-687) 18377.
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anekdotas

oras

+15

+22

mėnulis
Rugsėjo 15 - 16 d. - delčia, 

rugsėjo 17 - 18 d. - jaunatis.

Eufemija, Kiprijonas, 
Kornelijus, Liudmila, 
Rimgaudas, Jogintė, Kamilė, 
Edita, Kipras.

Eugenija, Rolandas, Vismantas, 
Rimgailė, Nikodemas.

šiandien

rugsėjo 16 d.

vardadieniai

rugsėjo 17 d.
Robertas, Sintautas, Sintautė, 
Pranciškus, Pranas.

rugsėjo 18 d.
Juozapas, Stanislovas, 
Mingailas, Galmantė, Stefanija, 
Stefa, Elita.

Amerikoje, indėnų rezervate, irgi 
jau ruduo. Na, susirenka visa gentis 
ir klausia vado:

– Ar šalta bus žiema? Ar daug 
ruoštis reikia?

Na, o vadas jų – naujos kartos, 
nuspėti orų visiškai nemoka – se-
noliai mirė, nespėję perduoti tokios 
svarbios patirties. Žiūri vadas į ho-
rizontą, žiūri į žolę – minčių jokių. 
Dar pagalvoja, pagalvoja, ir ryžta-
si:

– Šalta bus žiema. Eikit rinkt 
malkų ir žabų.

Renka indėnai žabus, malkas ka-
poja. O vadui visgi neramu – o jei 
jis klysta?

Po poros dienų nupėdino iki tele-
fono būdelės, skambina į nacionali-
nį orų prognozės centrą:

– Gal galit pasakyti, ar bus šiemet 
žiema šalta, ar ne?

– Šiemet žadama šalta žiema.
Nusiramino vadas. Grįžęs visiems 

pakartotinai pranešė, kad bus šalta 
žiema ir kad visi pasiskubintų rinkti 
malkas bei kaupti atsargas. Indėnai 
pradeda sparčiau ruoštis žiemai. Po 
kelių dienų vadui vėl sukyla abejo-
nės. Vėl skambina į orų prognozės 
centrą ir gauna atsakymą:

– O taip, šiemet tikrai bus labai 
šalta žiema.

Indėnai spartina ruošos žiemai 
darbus. Jau dirba ir vaikai, močiutės 
ir seneliai. Vadas džiaugiasi ruošos 
progresu, bet visgi nueina darsyk 
paskambinti:

– Ar šalta bus ši žiema?
– Labai, labai šalta bus, tikrai.
– O kaip jūs galite būti taip įsi-

tikinę?
– Indėnai rezervate kaip patrakę 

renka malkas ir ruošia atsargas…

***
Kaukaze:
- Man jau 130 metų. Viskas, savo 

jau nugyvenau. Man laikas išeiti...
- Nekvailiok, sūneli!

Rugsėjo 18–19 dienomis bus ribojamas eismas
Informuojame, kad š. m. rugsėjo mėn. 18 d. vyksiančio vakaro koncerto miesto parke ir  rugsėjo 19 d. vyksiančios OBUOLINIŲ  šventės metu 

bus ribojamas eismas Anykščių gatvėse.  
Rugsėjo 18 d. (penktadienį) nuo 16.00 val. iki 23.00 val. eismas Parko, J. Jablonskio ir Anykštos  gatvėse vyks viena kryptimi. Rugsėjo 18 d. 

nuo 23.45 val. bus užtverta automobilių stovėjimo aikštelė prie viešbučio „Puntukas“.
Rugsėjo 19 (šeštadienį) nuo 9.00 val. iki 16.00 val. eismas bus draudžiamas  M. Valančiaus gatvėje  ir Parko gatvėje iki Anykštos gatvės sankryžos. 
Draudimai ir apvažiavimai bus nurodyti kelio ženklais. Plačiau – www.anyksciai.lt
Atsiprašome už nepatogumus.

Anykščių r. savivaldybės informacija

Nuo 10.00 iki 16.00 val. –  Rudens gėrybių, amatų, tautinio paveldo prekymetis M. Valančiaus ir Parko gatvėse bei miesto parke
Nuo 10.00 iki 13.00 val. – Žemės ūkio technikos bei gyvulių ir paukščių paroda A. Baranausko aikštėje
Nuo 10.00 iki 15.00 val. – Menininkų kiemelio aktyvios veiklos A. Baranausko aikštėje
Nuo 10.30 val. –  Nuotaikingas Anykščių kultūros centro (AKC) mėgėjų meno kolektyvų koncertas „Šilta rudens šypsena“ miesto parke
13.00 val. –  Žemės ūkio rudens darbų pabaigtuvės. Konkursų „Metų ūkis 2020“ ir „Gražiausiai tvarkoma aplinka“ nugalėtojų pagerbimas. 

Žilvino Žvagulio  koncertas. AkC didžiojoje salėje  (įėjimas tik su kvietimais)
14.00 val. – Lietuvių liaudies žaidimų popietė vaikams „Riedėk riedėk, obuoliuk“ liudvikos ir stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje 

(Vyskupo skveras 1)
14.00 val. – Miško festivalio renginys – kūrybinės dirbtuvės „Žaliosios jungtys: kaip atgaivinti viešąsias erdves“  su miesto antropologe dr. 

Jekaterina Lavrinec.  Šalia koplyčios – Pasaulio anykštėnų kūrybos centro (Vilniaus g. 36)

TURIZMO NAKTIS
18.00 val. – Pasveikinimo „Laba diena“ kroatų kalba plytelės atidengimas kalbų alėjoje; kroatų menininko Davoro Rostuharo fotografijų 

parodos „Kroatija iš paukščio skrydžio“ atidarymas Bibliotekoje
18.00 val. – Dariaus Žvirblio akustinis koncertas koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre (Vilniaus g. 36)
19.00 val. – „Teatradieniai“ visai šeimai. Rankų šešėlinių teatro „Budrugana Lietuva“ šešėlinių improvizacijų spektaklis pagal Vytauto V. 

Landsbergio knygą „Obuolių pasakos“. Režisierius ir dramaturgas Justas Tertelis. Vietų skaičius ribotas. nemokamus bilietus platina AkC. AkC 
didžiojoje salėje

19.00 ir 22.00 val. – Eksperimentinio kino festivalis „Suspaustas laikas 2020“ (19.00 val. – lenkų autorių eksperimentiniai kino darbai, 22.00 
val. – latvių autorių eksperimentiniai kino darbai) Anykščių menų inkubatoriuje-menų studijoje (j. Biliūno g. 53)

20.00 val. – Poetės, skaitovės, scenos menininkės Eglės Kirilauskaitės teatralizuota poezijos programa „Dedikacija romantizmui“ Bibliotekoje
20 val. – Vakaro suėjimas „Ir sulaukėm patamsėlio...“. Gerą nuotaiką dovanos AKC populiarios muzikos grupė „Užgaidos“ (vad. Regina 

Stumburienė), vokalinis duetas Jurgita Baldauskienė ir Robertas Raišelis, kapela „Grieža“ (vad. Kęstutis Grigaliūnas), Viešintų skyriaus kapela 
„Vingerinė“ (vad. Robertas Raišelis) Antano Baranausko aikštėje

20.30 val. – Eugenijaus Nalevaikos akvarelių parodos pristatymas sakralinio meno centre –  Angelų muziejuje (Vilniaus g. 11)
21.00 val. – Festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ džiazo muzikos koncertas „Infiltrators TRIO“ sakralinio meno centre – Angelų muziejuje 

Nuolatinės Turizmo nakties veiklos Anykščių kultūros ir turizmo objektuose:
• nuo 18.00 val. Naktiniai nusileidimai rogučių trasa pramogų ir sporto centre „kalita“ (iki 21.00 val.)
• nuo 18.00 val. Virtuali realybė Anykščių menų inkubatoriuje-menų studijoje (iki 22.00 val.)
• nuo 18.00 val. Stalo žaidimų erdvė šeimoms Bibliotekos Vaikų literatūros ir edukacijos skyriuje (iki 22.00 val.) 
• nuo 18.00 val. Istorijų dvarelio patyrimai žaidžiant žaidimą ,,Pabėgimas iš paslapčių dvaro“ Bibliotekos filialas istorijų dvarelis 

(Paupio g. 10) (iki 22.00 val.)
• nuo 18.00 val. Kvapniojo augalų vandens ruošimo distiliavimo aparatu parodomoji programa. Bronės Buivydaitės memorialinėje 

sodyboje (Vilniaus g. 21) (iki 22.00 val.)
• nuo 18.00 val. Pramoginio traukinuko kelionės po miestą (iki 23.00 val.)
• nuo 19 val. Anykščių žydų istorijos atodangos „Talita kumi“ („Kelkis ir eik“). A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio 

muziejaus paroda ir kūrybinės improvizacijos Anykščių žydų bendruomenei atminti. A. Baranausko aikštėje (iki 22.00 val.)
• nuo 19.00 val. Anykščių nakties panorama iš Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios apžvalgos bokšto (iki 23.00 val.)
• nuo 19.00 val. Vakarinės ekskursijos ir veiklos Bibliotekoje: apsilankymas spaudos fotografo Izidoriaus Girčio muziejuje; parodose 

„Paulius Širvys – poetas nuo Dievo“, „Barbora Radvilaitė ir Žygimantas Augustas – mįslingos istorinės asmenybės“ Vartotojų aptarnavimo 
ir informacijos skyriuje; fotografijų ir knygų parodoje, skirtoje fotografės Onos Pajėdaitės 95-osioms gimimo metinėms paminėti, „Dariau – kiek 
mokėjau ir apie kitokį kelią net nesvajojau“  krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje (iki 23.00 val.)

• Šviečiantis-grojantis vandens fontanas priešais AkC. Fontano pasirodymai: 20.00 val., 21.00 val., 22.00 val. ir 23.00 val. Fejerverkas.

OBUOLINĖS

Informaciniai rėmėjai:Renginių metu būtina laikytis visų 
saugumo rekomendacijų

Geriausias metas prenumeruoti ,,Anykštą“!
Pradedame ,,Anykštos“ prenumeratos 2021-iesiems metams 

akciją. 
Iki spalio 1-osios laikraštį ,,Anykšta“ ir žurnalą ,,Aukštaitiškas forma-

tas“ galima užsiprenumeruoti pigiau - mokėsite kaip už 11 mėnesių pre-
numeratą, o mūsų leidinius gausite visus metus. 

Per vienerius metus išleidžiame apie 100 ,,Anykštos“ numerių arba 1200 - 1300 
laikraščio puslapių. Juose iš viso būna 2500 - 3000 nuotraukų bei apie 3000 A4 
formato lapų teksto. Tiek tekstų  užtektų 20-čiai storų knygų. 

Prenumeratos 

kaina 2021 - iems 

metams - 

nuo 46 eurų


