
72-ieji leidimo metai 2020 m. rugsėjo 22 d. antradienis

   

šiupinys

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 74/9464

http://www.anyksta.lt

5 psl.3 psl.2 psl.

Vilkai šiemet Anykščių rajone papjovė 
100 gyvulių Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Pasak Anykščių savivaldybės 

administracijos Žemės ūkio sky-
riaus vedėjo Virmanto Velikonio, 
praėjęs savaitgalis po ilgos per-
traukos buvęs ramus - Žemės ūkio 
skyrius negavo nė vieno prane-
šimo apie sudraskytus naminius 
gyvulius.

Praėjusią savaitę Anykščių rajo-
no meras Sigutis Obelevičius raštu 
kreipėsi į Aplinkos ministeriją su-
teikti leidimus Svėdasų ,,Vosintos“ 
medžiotojų klubui ir Skiemonių 
medžiotojų būreliui medžioti vil-
kus dar neprasidėjus medžioklės 
sezonui.

Svėdasų ir Skiemonių seniūnijų 
ūkininkai šiemet labiausiai kenčia 

nuo vilkų. Svėdasų seniūnijoje 
iki šios savaitės buvo papjauta 41 
avis, Skiemonių seniūnijoje - 16 
avių ir telyčia. 

Šiemet iki vasaros antrosios pu-
sės Anykščių rajone buvo fiksuoti 
tik keli vilkų išpuoliai prieš na-
minius gyvulius, tačiau rugpjūčio 
mėnesį prasidėjo masiniai pjovi-
mai. 

Ankstesniais metais vilkai 
Anykščių rajone dažniausiai su-
draskydavo mažiau nei 100 avių.

Šiemet, kaip ir prieš penkerius 
metus, ypač kenčia Svėdasų se-
niūnijos ūkininkai Pikčiūnai. Jie 
nuo vilkų išpuolių šiemet jau nu-
kentėjo 7 ar 8 kartus. Vilkai intensyviai pjauti gyvulius pradėjo rugpjūčio mėnesį. 

Anykščių šv. Mato bažnyčioje 
naujas altorius

Šiemet fiksuoti 23 vilkų išpuoliai prieš Anykščių ūkininkų gy-
vulius. Plėšrūnai sudraskė 99 avis ir vieną telyčią. Dažniausiai po 
nakties sudraskytas avis ūkininkai randa pirmadienio rytais. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Sekmadienį, rugsėjo 20-ąją,  Panevėžio vyskupijos vyskupas 
Linas Vodopjanovas OFM pašventino naują Anykščių Šv.Mato 
bažnyčios altorių. Sekmadienį bažnyčioje vyko Šv.Mato atlaidai, 
o Šv.mišioms vadovavo pats vyskupas. 

Altorių, pulpitą ir spintelę gami-
no skulptorius Algirdas Varžinskas 
ir meistras Rimantas Dilys. Rekons-
truota ir bažnyčios presbiterija. 

Įdėją, jog Anykščių Šv.Mato 
bažnyčią reikia pertvarkyti, iškė-
lė Anykščių rajono savivaldybės 
vyriausioji architektė Daiva Ga-
siūnienė. Pasak D.Gasiūnienės, 
ankstesnis altorius savo gabari-
tais neatitiko bažnyčios mastelių. 
,,Mano idėja - padaryti taip, kad 
bažnyčioje neliktų chaoso, altorius 
būtų proporcingo dydžio, nebebū-
tų laiptelių“, - „Anykštai“ sakė ra-
jono vyriausioji architektė.

Anykščių Šv.Mato parapijos kle-
bonas Petras Baniulis ,,Anykštai“ 
sakė, kad šoniniai altoriai yra auten-
tiški, šimtamečiai, o centrinis altorius, 
kuris dabar pakeistas, pagamintas tik 
prieš du ar tris dešimtmečius. Jis atsi-
rado tada, kai buvo pakeista Šv. mišių 
vedimo tvarka ir kunigai vėl pradėjo 
stovėti veidu į tikinčiuosius.

Altoriaus centre pavaizduotas  
pelikanas, o šonuose - raidės alfa 
ir omega, reiškiančios pradžią ir 
pabaigą. Ką pavaizduoti altoriuje, 
sprendė skulptorius A.Varžinskas.    

Altoriaus gamybos darbai užtru-
ko metus, kainavo 7 tūkst. eurų.

Pasak Anykščių Šv. Mato para-
pijos  klebono kunigo P.Baniulio, 
pirmasis centrinis Anykščių 
Šv.Mato bažnyčios altorius sudegė 

per 1928-ųjų bažnyčios gaisrą. 
79 m. aukščio Anykščių Šv.Mato 

bažnyčia yra aukščiausia bažnyčia 
Lietuvoje. Iki I pasaulinio karo 
bokštų aukštis buvo 84 metrai. Da-
bartinis bažnyčios pastatas statytas 
1899-1909 metais. 

Anykščių Šv.Mato parapijos kle-
bonas P.Baniulis per kelerius me-
tus Anykščiuose  spėjo atlikti jau 
kelis didelius darbus:  2017–2018 
m. žiemą bažnyčioje įrengta geo-
terminio šildymo sistema, 2018-
2019 m. atnaujintas ir perdažytas 
bažnyčios stogas.  

Naujasis Anykščių Šv.Mato bažnyčios altorius pirmiausia derin-
tas prie bažnyčios mastelių.

Anykščių Šv.Mato parapijos 
klebonas Petras Baniulis per  
savo darbo Anykščiuose me-
tus įgyvendino jau trečią di-
delį projektą.

Darbotvarkė. Šią savaitę 
Anykščių rajono mero Sigučio 
Obelevičiaus darbotvarkė itin dva-
singa. Anykščių rajono savivaldy-
bė skelbia, kad savivaldybės vado-
vas šeštadienį dalyvaus Pienonių 
(Kavarsko seniūnija) koplytėlės 
šventinimo ceremonijoje, o se-
kmadienį - Viešintose, Šv. arkan-
gelo Mykolo atlaiduose .

Paroda. Svėdasų bibliotekos 
meno galerijoje praėjusį penkta-
dienį atverta Panevėžio 5-osios 
gimnazijos pasirenkamojo dailės 
dalyko akvarelinės tapybos darbų 
paroda. Eksponuojami šią moky-
klą jau baigusių mokinių darbai. 
Paroda veiks iki lapkričio 10 die-
nos. Plačiau – anyksta.lt 

Vagystė. Rugsėjo 20 dieną  iš 
sodybos Andrioniškio seniūnijos  
Paandrioniškio kaime metalinio 
garažo pavogtas  traktoriukas-žo-
liapjovė „MURRAY“. Padary-
ta apie 1000 eurų žala. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Žoliapjovė 
- traktoriukas rugpjūčio pabaigoje 
buvo pavogta ir iš vieno Debeikių 
seniūnijos Leliūnų kaimo kiemo.

Festivalis. Rugsėjo 21 d., pir-
madienį, prasideda šešiuose Lie-
tuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Telšiuose 
ir Anykščiuose) vyksiantis di-
džiausias dizaino festivalis Lie-
tuvoje „Dizaino savaitė 2020“.  
Anykščiuose renginiai vyks 
Anykščių menų inkubatoriuje - 
menų studijoje.

Rinkimai. Dėl koronoviruso 
pandemijos išankstinis balsavi-
mas Seimo rinkimuose spalio 5 - 8 
dienomis nuo 7 iki 20 val. vyks ne 
Anykščių rajono savivaldybės, o 
Anykščių kultūros centro pastate. 

Protai. Antrąjį naujojo sezono 
,,Auksinio proto“ žaidimą Anykš-
čių rajone vėl laimėjo ,,Nikė“. 
Anykščių žaidimo lyderiai surinko 
92 taškus ir benroje Lietuvos įskai-
toje dalijosi 4-6-ąją vietas iš 360-
ies žaidime dalyvaujančių koman-
dų. Po dviejų žaidimų anykštėnų 
komanda yra viena iš trijų šalies 
lyderių.

Anykščių 
kraštas turės 
trečiąjį Garbės 
ambasadorių

Rajono valdžia bedarbystės 
problemos neišspręs

Audronius GALIŠANKA, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys:

„Skaičiai nedžiugina. Ma-
nau, kad tokius rodiklius lėmė 
koronavirusas“. 

,,Obuolinėse“ 
buvo ir obuolių
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spektrasAnykščių kraštas turės trečiąjį Garbės ambasadorių
Anykščių krašto garbės ambasadoriaus vardą pasiūlyta suteik-

ti radijo žurnalistui, rašytojui, vertėjui Valdui Papieviui.

Pernai rašytojui Valdui Papieviui už romaną ,,Brydė“ skirta 
Anykščių rajono savivaldybės Antano Baranausko literatūrinė 
premija.

Šio vardo suteikimui kandida-
tūrą pasiūlė Anykščių rajono me-
ras Sigutis Obelevičius. Anykščių 
rajono savivaldybė skelbia, kad 
kandidatas su šio vardo teikimo 
sąlygomis ir įpareigojimais buvo 
supažindintas ir jiems pritaria.

V. Papievis nuo 1992 m. iki šiol 
gyvena Paryžiuje. Šiuo metu jis 
dirba „Laisvosios Europos“ radiju-
je, teikia žinias iš Prancūzijos LRT 
radijui, yra Prancūzijos lietuvių 
bendruomenės valdybos sekreto-
rius. 2016 m. V. Papievis įvertintas 
Lietuvos nacionaline kultūros ir 
meno premija, 2019 m. jam skir-
ta Anykščių rajono savivaldybės 
Antano Baranausko literatūrinė 
premija.

Savivaldybė skelbia, kad daly-
vaudamas pasaulio kultūros vyks-
me V. Papievis palaiko ryšius su 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracija, Pasaulio anykštėnų 
bendrija, Lietuvos bei vietos kul-

tūros bendruomene. Savo kūrybo-
je jis įprasmina Anykščių krašto 
ženklus, siekia plėtoti Anykščių ir 
Prancūzijos kultūrines jungtis.

2016 m. Anykščių krašto garbės 
ambasadoriaus vardas buvo suteik-
tas istorikui, kultūros mecenatui, 
leidėjui Virginijui Stroliai, 2017 
m. – norvegui Arnfinn Nergard.

Anykščių krašto garbės amba-
sadoriaus vardas suteikiamas  Lie-
tuvos ar užsienio šalių piliečiams, 
norintiems aktyviai prisidėti prie 
Anykščių krašto populiarinimo 
ir tvaraus augimo skatinimo. Iš 
Anykščių krašto garbės ambasado-
rių savivaldybė tikisi, kad jie, pasi-
dalydami savo patirtimi ir ryšiais, 
atstovaudami Anykščių kraštui, 
padės užmegzti abipusius ryšius 
tarp Anykščių rajono savivaldybės 
ir užsienio valstybių savivaldybių, 
nevyriausybinių organizacijų bei 
kitų institucijų.

- ANYKŠTA

Utenos dvare bus atidaryta 
paroda ,,Kuždėjimai“

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Rugsėjo 17 dieną, ketvirtadienį, Utenoje trylika menininkų su-
sitiko atlikti eksperimento. Dvi savaites jie gyvens nepažįstama-
me mieste, tyrinės jo vietas, atmosferą bei, įkvėpti naujų potyrių, 
kurs meno kūrinius. Jų paroda bus eksponuojama Utenos dvare.

Menininkų rezidencijos kura-
torė, VšĮ ,,Kanalas“ atstovė Greta 
Grikevičiūtė ,,Anykštai“ sakė, kad 
šiame projekte dalyvaus ir trys 
anykštėnai. Tai Gabrielė Vetkinai-
tė, Mantas Trumpickas ir ji pati, gi-
musi ir augusi Anykščiuose, tačiau 
šiuo metu gyvenanti Utenoje.

G. Grikevičiūtė ir G.Vetkinaitė 
yra  skulptūros magistrantūros stu-
dentės, o M.Trumpickas yra baigęs 
skulptūros bakalauro studijų pro-
gramą.

Tarp trylikos menininkų yra vie-
nintelis uteniškis - kiti į Uteną at-
vyksta iš sostinės.

,,Menininkai kurs laisvos for-
mos darbus ir naudos skirtingas 
meninės raiškos formas. Kažkas 
dirba su šviesa, vaizdu, fotografija, 
daile... Pavyzdžiui, G.Vetkinaitė 
dirba su garsu - ji kuria garso 
mantras ir parodos atidarymui 
ruošia performansą“, - pasakojo 
G.Grikevičiūtė.

Rezidencijos dalyviai daly-
vaus eksursijose po Uteną, ben-
draus su vietos žmonėmis. Pasak 

G.Grikevičiūtės, visi potyriai nu-
guls menininkų sąmonėje ir iš jos 
iškils įgavę naujus meninius pavi-
dalus. 

Meninkai kurs Utenos dvare, kuris 
jau keletą metų yra nenaudojamas.

,,2021 metais Utenos dvarą ruo-
šiamasi renovuoti. Dabar mes jį at-
versime visuomenei, kad ji į dvarą 
galėtų pasižiūrėti kitu kampu, su-
sipažintų su  šiuolaikiniu  menu“, 
- sakė VšĮ ,,Kanalas“atstovė.

Pasak G.Grikevičiūtės, Utenoje 
šiuolaikinio meno reiškinių vyksta 
labai mažai.

Rezidencijos metu sukurti me-
nininkų darbai bus eksponuojami 
Utenos dvare atidarytoje parodoje 
,,Kuždėjimai“. Dvaro durys lan-
kytojams bus atvertos rugsėjo 24 
dieną, paroda veiks iki rugsėjo 27 
dienos.

Paroda ,,Kuždėjimai“ yra pro-
jekto ,,Vietos meninis tyrimas – 
KUŽDĖJIMAI“ dalis. Šį projektą 
dalinai finansuoja Utenos rajono 
savivaldybė ir Lietuvos kultūros 
taryba.

Iš Anykščių kilusi Greta Grikevičiūtė (kairėje) į menininkų re-
zidenciją Utenoje pasikvietė du kraštiečius - Gabrielę Vetkinaitę 
ir Mantą Trumpicką.

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

COVID-19. Planuojama sugrą-
žinti privalomą tyrimą dėl korona-
viruso į ligonines guldomiems paci-
entams, griežtinti pacientų lankymo 
taisykles, pirmadienį pranešė svei-
katos apsaugos ministras Aurelijus 
Veryga.

„Bus keičiama pati testavimo stra-
tegija, grįš privalomas testavimas 
stacionarizuojamiems asmenims į 
gydymo įstaigas, bus intensyviau 
testuojami medikai, dirbantys gydy-
mo įstaigose, taip pat griežtės paci-
entų lankymo taisyklės“, – spaudos 
konferencijoje sakė ministras.

Pasak jo, tokie sprendimai priimti 
po pirmadienį vykusio COVID-19 
valdymo komiteto pasitarimo.

Ministro teigimu, tokių priemonių 
imamasi, kad nesikartotų situacija, 
susiklosčiusi Radviliškio ligoninė-
je. Su židiniu Radviliškio ligoninėje 
šiuo metu siejami 63 koronaviruso 
atvejai, 35 iš jų – pacientai, 26 dar-
buotojai ir du antriniai.

Šeštadienį Lietuvoje buvo pra-
nešta apie rekordinį naujų korona-
viruso atvejų per parą skaičių – 99. 
Daugiausiai naujų atvejų per parą 
iki šiol buvo fiksuota 90 epidemijos 
piko metu balandį.

Sankcijos. Lietuvos užsienio rei-
kalų ministras Linas Linkevičius vi-
liasi, kad Europos Sąjunga apsispręs 
dėl sankcijų ir teigia, kad tai mažiau-
sia, ką Bendrija gali padaryti.

„Europos balsas buvo išgirstas, 
dabar metas apčiuopiamam, aiš-
kiam veiksmui, ir mažiausia, ką ga-
lime padaryti, – paskelbti sankcijas. 
Tikiuosi, mūsų kolegos Europos Są-
jungoje nepaliks ES nežinioje, ne-
padarys jos įkaite, nes metas veikti“, 
– sakė L. Linkevičius.

Jis pabrėžė, kad ES turėtų ne tik 
imtis sankcijų, bet ir remti pilietinę 
Baltarusijos visuomenę bei laisvą 
žiniasklaidą.

Ministras taip pat paragino atlik-
ti nepriklausomą tarptautinį tyrimą 
dėl smurto ir prievartos prieš protes-
tuotojus. L. Linkevičius įspėjo, kad 
esama Baltarusijos valdžia „neturi 
moralinės teisės“ kalbėti žmonių 
vardu ir pasirašyti kokių nors susita-
rimų, bei pabrėžė, kad Rusijai turėtų 
būti pasiųsta aiški žinia nesikišti į 
šios šalies vidaus reikalus.

Pagalba. Padėti negalią turin-
tiems žmonėms integruotis į visuo-
menę kuriamas asmeninio padėjėjo 
institutas. Pristatydamas projektą 
socialinės apsaugos ir darbo minis-
tras Linas Kukuraitis jį apibūdino 
kaip ilgai lauktą ir atnešiantį „di-
džiu lį pro ver žį žmo nėms su ne ga lia 
ly gia ver čiai da ly vau ti mū sų vi suo-
me nė je“. „Šis įsta ty mo pro jek tas 
pa reng tas sie kiant užtik rin ti as me-
nų su ne ga lia tei sę gau ti in di vi du-
a lią pa gal bą taip užtikrinant jiems 
ga li my bę gy ven ti sa va ran kiš kai ir 
pa nai kin ti dis kri mi na ci nes są ly gas 
pen si nio am žiaus neįgaliesiems as-
me nims pa si nau do ti jiems pri klau-
san čio mis leng va to mis“, –  teigė 
ministras. Pagal projektą, asmeni-
nis pagalbininkas padėtų neįgalia-
jam gyventi savarankiškai ir veikti 
visose gyvenimo srityse. 

Asmeninės pagalbos poreikis 
būtų nustatomas individualiai kie-
kvienam neįgaliajam, vertinant 
kompleksiškai jo sveikatos būklę ar 
organizmo funkcinius sutrikimus, 
galimybes atlikti darbus ir vykdyti 
veiklas, kurios yra būtinos siekiant 
gyventi savarankiškai ir veikti vi-
sose gyvenimo srityse. 

- 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.

komentarai

Į Burbiškį kada nors važiuos alpinistai… Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Prieš trejus metus Anykščių seniūnijos Burbiškio kaime registruotos UAB ,,Keturi horizontai” 
vadovas Kęstutis Šypalis užsimojo Anykščių krašto turizmo žemėlapyje įrašyti naują paslaugą - 
alpinizmą. 

Kol kas alpinizmo entuziastų Burbiškyje nematyti, tačiau dar yra vilčių, kad kada nors jie galės 
šturmuoti kaimo vandentiekio bokštą.

Kęstutis Šypalis yra alpinistas, įkopęs į daugelį žymių ir popu-
liarių viršukalnių.

2017 metais Anykščių rajono sa-
vivaldybė UAB ,,Keturi horizontai” 
alpinizmo projektui iš smulkiojo ir 
vidutinio verslo skatinimo fondo 
skyrė 2 tūkst.700 Eur.  K.Šypalis 
,,Anykštai” sakė, kad jis buvo pri-
verstas šios savivaldybės paramos at-
sisakyti. ,,Pasikeitė sąlygos, kadangi, 
gavęs paramą, Burbiškyje negalėjau 
naudotis vandentiekio bokštu. Buvo 
reikalavimas metus išlaikyti darbo 
vietas, tačiau neturėdamas objekto 
to negali padaryti ir aš paprasčiausiai 
savivaldybės pinigų atsisakiau”, - 
dėstė K.Šypalis.

Vėliau Anykščių rajono tarybos 
sprendimu Burbiškio vandens bokš-
tas už simbolinį eurą parduotas UAB 
,,Keturi horizontai”.

,,Pasidariau techninį projektą, 
techninę analizę, kad būtų galima 
užsiimti alpinizmu. Išsinuomavome 
žemės sklypą ir tik dabar galime už-
siimti normalių projektų rengimu”, - 
sakė pašnekovas.

Pasak K.Šypalio, alpinizmo pro-
jektas dar nepalaidotas, jis po truputį 

,,juda”. ,,Šią žiemą aš ieškosiu pri-
vačių investuotojų. Norisi padaryti 
pradžią ir parodyti žmonėms, kad 
idėją galima įgyvendinti. Ir tada, jau 
pavasarį arba vasarą, bandysime ieš-
koti europinių pinigų”, - sakė jis.

Ant 25 metrų aukščio Burbiškio 
vandentiekio bokšto norima sumon-
tuoti dirbtinę laipiojimo uolą. Tokių 
laipiojimo uolų Lietuvoje jau yra, 
tačiau ji, anot K.Šypalio, iš kitų iš-
siskirtų savo dydžiu ir aukščiu, taip 
pat būtų patraukli akiai. Pašnekovas 
sakė, kad dabar, užlipus ant bokšto, 
atsiveria Rubikių apylinkių vaizdai.

K.Šypalis sakė, kad pats yra alpi-
nistas, todėl norįs juo sudominti ir 
jaunimą. 

,,Yra toks labai gražus ir įdomas 
sportas - bouldering'as (laipiojimas 
uolomis) - tai turiningas laisvalai-

kio praleidimo būdas, reikalaujantis 
minimalių išlaidų. Praktiškai tam 
reiklalingi tik specialūs bateliai ir 
kreida ant pirštų”,- sakė jis. Pasak 
K.Šypalio, bouldering'as tinka bet 
kokio fizinio pasiruošimo žmo-
nėms: uolomis gali laipioti ir 5-me-
čiai vaikai, ir 70-mečiai senjorai.

UAB ,,Keturi horizontai” prieš 
trejus metus buvo sukurta būtent 
alpinizmo projektui Burbiškyje įgy-
vendinti. Internete taip pat skelbia-
ma, kad bendrovė visoje Lietuvoje 
teikia profesionalias aukštalipių 
paslaugas. Šiemet, pasak K.Šypalio, 
jo vadovaujama bendrovė Surdegy-
je tvarkė Siauruko pastato stogą, 
šiuo metu padeda tvarkyti Viešintų 
bažnyčios pastatą.

UAB ,,Keturi horizontai” dirba 4 
žmonės.

Rajono valdžia bedarbystės problemos neišspręs
Anykščių rajone tokio bedarbystės šuolio dar nebuvo. Paskuti-

niais Užimtumo tarnybos duomenimis, Anykščių rajone rugsėjo 
pradžioje registruoti 2 tūkst.233 bedarbiai. „Anykšta" teiravosi 
pašnekovų, kaip jie reaguoja į tokį bedarbystės šuolį rajone, do-
mėjosi, kokias jie mato to  priežastis, klausė, kaip rajone būtų 
galima sumažinti bedarbių skaičių.

Po rinkimų 
išmokų sumažės

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono mero pavaduotojas:

- Mes aptarėme nedarbo rodi-
klius Utenos regiono plėtros tary-
bos posėdyje. Priežastis tokio be-
darbystės šuolio labai aiški - 200 
Eur darbo paieškos išmoka. Gau-
natys minimalų atlyginimą pasi-
skaičiavo, kad geriau nedirbti ir be 
jokio vargo gauti šią išmoką.

Visoje Utenos apskrityje dėl to 
išsaugo nedarbas. Štai ir šiuo metu 
bendrauju su vienos statybos įmo-
nės, kuri tiesia kelią, atstovais. Jie 
kalba, kad katastrofa - nėra kam 
dirbti su kastuvu.

Gruodžio mėnesį nebemokės šių 
išmokų ir greitai  bedarbystės rodi-
kliai grįš į savo buvusią  reikšmę. 
Manau, po Seimo rinkimų tų išmo-
kų skaičius sumažės.

 

Nėra nei ką 
kaltinti, nei ką 
patarti

Audronius GALIŠANKA, 
Anykščių rajono tarybos narys:

- Skaičiai nedžiugina. Manau, 
kad tokius rodiklius lėmė korona-
virusas. Jeigu darbdaviai nemato 
galimybių išgyventi, kaip tai pa-
vyko iki pandemijos, jie galbūt ir 
mažina darbo vietas.

Užimtumo programa kažkiek 
prisidės prie bedarbystės mažini-
mo, bet tai laikinas sprendimas. 
Sunku pasakyti, kiek darbdavių 
vėliau priima žmonių nuolatiniam 
darbui.

Padėtis sudėtinga, čia negali nei 
kažko kaltinti, nei ką patarti. Rei-
kia sulaukti investitoriaus, galbūt 
tada atsirastų darbo vietų. 

Kita vertus, nežinau, kiek lanks-
čiai dirba Užimtumo tarnyba, per-
kvalifikuodama žmones.

Vasarą buvo toks metas, kai 
mūsų įmonė galėjo papildomai 
įdarbinti siuvėjų, tačiau atsirado 
tik vienetai. Problema, ko gero, ta, 
kad nėra žmonių, turinčių reikalin-
gą kvalifikaciją.

Bedarbystė 
auga ne dėl 
pandemijos

Zita KARALIŪNIENĖ, 
Anykščių Janydžių seniūnaiti-
jos seniūnaitė:

- Liūdna, kad auga bedarbys-
tė. Norint nustatyti to priežastis, 
reikia atlikinėti tyrimus.Manau, 
kad „gatvės nuomonė“ čia nie-
ko nereiškia, reikia į problemą 
žvelgti giliau. Reikia žiūrėti į 
ekonominius rodiklius, socialinę 
situaciją. Apie bedarbystę dau-
giausiai gali pasakyti Užimtumo 
tarnyba, nes ji analizuoja to prie-
žastis.

Nemanau, kad bedarbystė 
auga dėl koronaviruso pandemi-
jos. Valstybės politika, kuri yra 
neteisinga,  prisideda prie bedar-
bystės. Nesakau, kad 100 proc. 
neteisinga, bet labai lengva ran-
ka mokamos bedarbio, sociali-
nės pašalpos, kurios prilygsta 
minimaliam darbo užmokesčiui.

Girdėjau ne vieną žmogų sa-
kant - kam dirbti, kai galiu gauti 
pinigų ir nedirbdamas.

Rajono valdžia bedarbystės 
problemos negali išspręsti - tai 
visos Lietuvos klausimas. Gali 
Anykščių rajone būti sukurtos 
2 - 4 naujos darbo vietos, bet tai 
problemos nesprendžia.

Nepatenkinami 
pamatiniai 
žmonių poreikiai

Rimantas JUODELIS, anykš-
tėnas:

- Manau, kad bedarbių Anykš-
čių rajone daugėja dėl žmonių 
motyvacijos trūkumo. Kiekvienas, 
ateidamas dirbti į vieną ar kitą 
darbą, pirmiausia siekia patenkin-
ti savo pamatinius poreikius. Apie 
tai kalba žinomas psichologas 
Abraham Maslow. 

Darbdaviai yra nelabai suintere-
suoti tuo, be to, juos riboja pini-
ginė sistema. Tuomet darbuotojas 
pasijunta nemotyvuotas, nelai-
mingas ir jis darbą palieka. Tuo-
met įninkama į žalingus įpročius 
ir t.t..  

Manau, kad tai viena iš priežas-
čių, kodėl Anykščių rajone auga 
bedarbystė.

Reikia keisti visą sistemą, ta-
čiau tai skamba kaip utopija. 

Todėl yra tik vienas pasirinki-
mas - dirbti su kiekvienu žmogu-
mi individualiai, pažinti ir keisti 
jų  elgesį, mąstyseną.

(Kalba netaisyra - red. past.)

- ANYKŠTA

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

Iki spalio 1-osios laikraštį ,,Anykšta“ ir žurnalą ,,Aukštaitiškas formatas“ galima užsiprenumeruoti 
pigiau - mokėsite kaip už 11 mėnesių prenumeratą, 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
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savaitgalio diskusija

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

(Kalba netaisyta – red. past.)

Reikia darbo vietų ir gerų algų - bus linksma ir be festivalių
Savaitgalį Anykščiuose buvo švenčiamos Obuolinės, vyko Tu-

rizmo nakties renginiai. Portalas anyksta.lt teiravosi skaitytojų, 
ar jie ruošiasi dalyvauti šventėje, domėjosi, kaip vertina Obuoli-
nių ir Turizmo nakties programą.

Jadze iš Svedasu: „Nejau 
nikadu takian švinten, nejsiu ir 
dabar. Rajkia bet kakias švintes, 
susburimus draust, kad virusas 
neplistu. Je dabar virusas kaip 
unt melių auga, žmones nesisau-
ga, buriuojas, kaukes unt veida 
vieni dedas, kiti runkaj nešiojas. 
Labai pavajinga. Abalių galiu ir 
name pavalgyt, turgai ir Sveda-
sys neblogi, panašūs unt muges. 

Įteikta Grigorijaus Kanovičiaus 
literatūrinė premija Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Rugsėjo 7 dieną, minint Europos žydų kultūros paveldo dienas, Jonavos viešojoje bibliotekoje 
įteikta ketvirtoji kasmetinė respublikinė Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinė premija. 

Šių metų laureate tapo anykštėnė rašytoja Jurga Žąsinaitė, praėjusiais metais išleidusi romaną 
„MEMENTO GRODNO: dingusi Lietuvos Gardino istorija“. 

2019 m. išleistas J.Žąsinaitės 
romanas „MEMENTO GRO-
DNO: dingusi Lietuvos Gardi-
no istorija“ literatūros kūrinius 
vertinusios komisijos sprendimu 
pripažintas  geriausiai atsklei-
dęs pasirinktą istorinės atminties 
temą. Atsakomybė išrinkti ketvir-
tąjį premijos laureatą teko žur-
nalistui, publicistui ir politikos 
apžvalgininkui Donatui Pusliui, 

Rašytoja Jurga Žąsinaitė sakė, kad Grigorijaus Kanovičiaus li-
teratūrinė premija tik patvirtina, kad jos  į romaną „MEMEN-
TO GRODNO: dingusi Lietuvos Gardino istorija“ perkelti tyri-
nėjimai yra įdomūs ir svarbūs.

literatūros kritikui Ramūnui Či-
čeliui ir literatūrologei, G. Kano-
vičiaus kūrybos tyrinėtojai Rimai 
Kasperionytei. „Jurgos Žąsinai-
tės romane aptikome visko: jun-
tamas skirtingų laikmečių kolo-
ritas, autentiška Gardino miesto 
aura, atverti vartai į du istorinius 
laikotarpius. Detektyvo, neiš-
sipildžiusios meilės ir istorinio 
romano motyvai, švelnūs psicho-
loginiai štrichai bei meistriškai 
sukurti veikėjai, kurių kiekvienas 
turi savitą balsą ir spalvą. Knyga 
verta vertimo į rusų ir baltarusių 
kalbas“, – laureatės kūrinį ko-
mentavo komisijos narė, literatū-
rologė Rima Kasperionytė.

„Knyga šiandien gali tapti til-
tu, padedančiu susitikti lietuvių 
ir baltarusių tautoms, skatinti jų 
tarpusavio dialogą, o Grigorijaus 
Kanovičiaus vardas - paskata kū-
rėjams atsiremti į mus vienijan-
čias vertybes – pagarbą istorijai 
ir žmogaus orumui“, – kalbėjo 
literatūros kūrinių vertinimo 
komisijos pirmininkas Donatas 
Puslys.

Rašytoja J.Žąsinaitė ,,Anykš-

Da kažkoks Žvangulys giedorius 
atvažias, ale kulturken tik su 
kvietimais ja pasižiuret mažnes. 
Mum gerai ir Svedasu kapelija, 
pagroja ir pagieda gražiai. Tadu 
mum švinte, da gražesne už Aba-
lines buna.“

Būtinai: „Visada važiuojam 
iš Ukmergės į Anykščių viešus 
renginius. Superiniai, pilna įvai-

rovės, atmosfera tikrai šventinė, 
miestas šventinis. Ukmergei tik 
mokytis ir mokytis. Gaila, kad 
pas mus tik kičas.“

Anykštėnas: „Jedzė Svėdasų 
labai svėdasietiškai anaravyjas, 
bet mūsų meras irgi neprastas 
- nevažiuoja į Svėdasus nors ir 
pas jumis respublikinis renginys 
vyksta :) Obuolynės mūsų anykš-
tėnų ir dedikuojamos merui!“

Nevažiuosma pas jum: „Nes ti 
pas jum na fermas labai smyrdi“.

Anykštėnė: „Mums reikia 

tai“ sakė, kad pats G.Kanovičius, 
kurio vardu pavadinta literatūrinė 
premija, jai labai daug reiškia.

,,Jo kūryba turi sąsajų su tais 
dalykais, kuriuos aš tyrinėju ir 
bandau atskleisti romane „ME-
MENTO GRODNO: dingusi Lie-
tuvos Gardino istorija“, skirtame 
daugiatautei ir daugiaveidei LDK 
pusei. Gardinas yra nepelnytai 
pamirštas centras, išsiskiriantis 
tuo, kad jame iš tiesų gyveno la-
bai daug tautybių žmonių, tarp 
kurių buvo ir tie patys žydai. Ši 
man skirta premija yra patvirtini-
mas, kad tai, ką aš tyrinėjau, ką 
mėginau atskleisti kūrinyje ir ta 
tema parašytuose straipsniuose, 
yra svarbūs ir įdomūs dalykai, 
nors būta įvairiausių skeptiškų 
atsiliepimų, kad neva kam tas 
Gardinas gali būti įdomus - tai 
pernelyg tolimas laikas ir tai jau 
išėję iš mūsų kultūros, geriau 
koncentruokimės ties Vilniumi ir 
Kaunu“, - kalbėjo J.Žąsinaitė.

Grigorijaus Kanovičiaus lite-
ratūrinės premijos steigėjas yra 
Jonavos rajono savivaldybės ta-
ryba.

darbo vietų ir gerų algų - tada 
bus linksma ir be festivalių“.

Ne: „Ne, nes Žvagulio nemo-
kamas koncertas tik išrinktie-
siems skirtas“.

Juozapas: „Šventė tikrai pui-
ki, gerai organizuota, oras irgi 
nuostabus. Visuomet Obuolynė-
se dalyvauju, šiemet irgi ėjau. 
Gaila, kad Žvagulio koncerto 
nemačiau, nes nežinojau, kur 

tuos kvietimus gauti. Gal reikėjo 
tą koncertą lauke organizuoti ir 
prisilaikyti atstumo tarp žiūro-
vų. Būtų daugiau pamatę, gal iš 
tolo pasiklausę jo dainų“.

Algis: „Visada dalyvauju, įdo-
mu, susitinki pažįstamų, pašne-
ki, kai ką mugėje nusiperki, o ir 
taip viskas patinka“.

Lietuvos muziejų kelias: nuo Laimės žiburio J. Biliūno akimis

Šių metų programos „Tėvynės 
ieškojimas“ projektas Lietuvos 
muziejų kelias „Lietuvos krašto-
vaizdžiai: kalnų ir kalvų kultūri-
niai reginiai“ artėja prie pabaigos 
ir savo ištikimus lankytojus kvie-
čia į Antano Baranausko apdai-
nuotą aukštąją Lietuvą.

 Utenos kraštotyros ir Rokiš-
kio krašto muziejų bei Anykščių 
menų centro Angelų muziejaus 
darbuotojai negailėdami laiko, ži-

nių ir pastangų užtikrinti lankyto-
jų saugumą, parengė įdomias, tu-
riningas ir kūrybiškas programas. 

Nuo kalvų ir piliakalnių apsi-
žvalgyti, pasigrožėti rudenėjančia 
gamta Aukštaitijos muziejininkai 
kviečia su daina bei kitomis akis 
ir net gomurį pamaloninančiomis 
staigmenomis. 

Po ilgos ir turiningos kelionės 
Lietuvos muziejų keliu, gausybės 
renginių, vykusių visose Lietu-

voje, čia, Anykščiuose, rugsėjo 
25 dieną vyks Lietuvos muziejų 
kelio „Lietuvos kraštovaizdžiai: 
kalnų ir kalvų kultūriniai regi-
niai“ programos baigiamasis ren-
ginys ir LMK 2020 m. projekto 
uždarymo konferencija. 

Rugsėjo 25 dieną 12 valandą  
Anykščiuose prasidės  Lietuvos 
muziejų kelio „Lietuvos kraš-
tovaizdžiai: kalnų ir kalvų kul-
tūriniai reginiai“ (toliau – LMK 
2020 m.) programos baigiamasis 
renginys ir LMK 2020 m. projek-
to uždarymo konferencija.  

Anykščių menų centras ta 
proga parengė kilnojamą paro-
dą „Anykščiuose - lietuviškasis 
mūzų kalnas  „Laimės žiburys“ “  
bei ją lydintį leidinį. 

Parodos kuratoriai ir leidinio 
sudarytojai – kultūrologas, Lie-
tuvos Dailės muziejaus direkto-
riaus pavaduotojas strateginiam 
planavimui, plėtrai ir vadybai 
Vytautas Balčiūnas ir menotyri-

ninkė Dalia Tarandaitė. Beje, ir 
V. Balčiūnas ir D. Tarandaitė yra 
susiję su Anykščiais – V. Balčiū-
nas Nepriklausomybės aušroje 
vadovavo Anykščių A. Baranaus-
ko ir A. Vienuolio – Žukausko 
memorialiniam muziejui, o me-
notyrininkė D. Tarandaitė yra ki-
lusi iš Anykščių. 

Laukiama, kad į renginį Anykš-
čiuose susirinks šalies muzieji-
ninkų bendruomenė. 

Susitiks pasidalyti ant kalnų ir 
kalvų patirtais įspūdžiais, atskleis, 
kaip sekėsi nuo Birutės kalno Pa-
langoje žvelgti drauge su Mairo-
niu, nuo Juodojo kalno į Raigardo 
slėnį – su Mikalojumi Konstanti-
nu Čiurlioniu, nuo Aušrakalnio – 
Vinco Mykolaičio-Putino akimis. 
Aptars rezultatus, nubrėš Lietu-
vos muziejų kelio ateities gaires. 
Ir kartu su Jonu Biliūnu nuo „Lai-
mės žiburio“ kalvos pažvelgę su-
dainuos: „Kalnai ant kalnų, ė ant 
tų kalnų kalnai ir maži kalneliai“ 

Liepos pradžioje ant Gedimino pilies kalno Vilniuje prasidėju-
sio nacionalinės kultūrinės tapatybės formavimo ir puoselėjimo  
programos „Tėvynės ieškojimas“  projekto Lietuvos muziejų ke-
lias 2020 m. maršrutas artėja prie finišo. 

Visą šių metų kelionę šalies regionuose vainikuos projekto „Lie-
tuvos muziejų kelias“ programos „Kalnų ir kalvų kultūriniai ren-
giniai“ baigiamasis renginys Anykščiuose. 

Lietuvos muziejų kultūrinė sueiga vyks rugsėjo 25 d. prie Liu-
diškių piliakalnio. Anykščiuose susirinkusių lauks parodos pri-
statymas Koplyčioje–Pasaulio anykštėnų kūrybos centre  bei 
Anykščių kalvų lankymai.

(A. Baranauskas, „Dainu daine-
lę“, 1857 m.).

Renginys nemokamas.

Pagal pranešimą spaudai
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,,Obuolinėse“ buvo ir obuolių Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Rugsėjo 19 dieną, šeštadienį, Anykščiuose buvo švenčiamos ,,Obuolinės“. Mieste vyko rudens gė-
rybių, amatų, tautinio paveldo prekyvietė, žemės ūkio rudens darbų pabaigtuvių renginyje paskelb-
ti konkursų ,,Metų ūkis 2020“ ir ,,Gražiausiai tvarkoma aplinka“ nugalėtojai.

,,Metų ūkis 2020“ pirmosios vietos nugalėtojai - ūkininkai Rasa ir Vitalijus Petroniai. Iš kairės, 
šalia jų,  - Lietuvos ūkininkų sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkas Žilvinas Augustinavičius, 
Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Anykščių 
biuro vadovė Vilma Lebedė ir Anykščių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Virmantas 
Velikonis.

Tokį derlių anksčiau meras 
matė tik sovietiniuose filmuose...

Žemės ūkio rudens darbų pa-
baigtuvių renginys vyko Anykščių 
kultūros centro didžiojoje salėje. Į 
šį renginį buvo galima patekti tik su 
kvietimais. 

Dėl koronaviruso pandemijos 
renginyje buvo laikomasi saugumo 
reikalavimų - žiūrovai salėje sėdosi 
į kas antrą vietą, todėl jų buvo paly-
ginti nedaug.

Sveikindamas žemdirbius, 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius padarė išvadą, kad šie 
metai jiems buvo palankūs.

,,Atrodo, kad visko užteko - ir 
drėgmės, ir saulės. Derlius tikrai 
buvo gražus. Iki tol aš tik sovieti-
niuose filmuose buvau matęs, kad 
prikultų grūdų kalnai Kazachstane 
būdavo supilti, o dabar tai mačiau 
Lietuvoje. Džiugu už jus, kad jūsų 
įdėtas triūsas nenuėjo veltui“, - kal-
bėjo S.Obelevičius.

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirmininkas Žil-
vinas Augustinavičius prisipažino, 
kad išrinkti geriausius Anykščių ra-
jono ūkininkus - sunki užduotis. Lan-
kydama jų ūkius, pasak jo, labiausiai 
praturtėjo vertinimo komisija.

,,Pamatėme tokį žmonių entuziaz-
mą, tokį nusiteikimą darbui.Tai, kas 

sukurta mūsų krašte, yra nuostabu.
Tą savo susižavėjimą mes ir norime 
išreikšti nominuodami žmones už 
tai, ką jie padarė, o tos nominacijos 
iš dalies atspindi tai, ką mes matė-
me“, - sakė Ž.Augustinavičius.

Anykščių rajono savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Vir-
mantas Velikonis konstatavo, kad 
,,mūsų žemė dirbama labai gerai“.

,,Ši šventė jus užkrės ne virusu, 
bet gera nuotaika, tokia vasariš-
ka Žvagulio nuotaika“, - žadėjo 
V.Velikonis.

Ūkininkus sveikinusi Lietuvos 
žemės ūkio konsultavimo tarnybos 
Anykščių biuro vadovė Vilma Le-
bedė sakė, kad jie ,,pasirinko gerą 
kryptį“ ir linkėjo šia linkme dirbti 
ir toliau.

Tarp geriausiųjų - Anykščių 
rajono tarybos nario ūkis

Konkurso ,,Metų ūkis 2020“ pir-
mosios vietos laimėtojais ,,Už il-
gametį triūsą, apvainikuotą pavyz-
dinio ūkio sukūrimu bei kiekvieno 
savo sodo vaismedžio pažinojimą“ 
laimėtojais tapo Troškūnų seniū-
nijos Pajuodžių kaimo ūkininkai 
Rasa ir Vitalijus Petroniai, ūki-
ninkaujantys jau daugiau kaip 20 
metų. Sodininkavimą jie pradėjo 
nuo juodųjų bei raudonųjų serben-

tų auginimo. Šiuo metu beveik 300 
ha ūkyje jie augina ne tik uogas, 
bet ir obuolius, slyvas, trešnes, 
kriaušes ir savo produkciją tiekia 
didiesiems prekybos centrams, 
perdirbėjams, taip pat iš vaisių ir 
uogų patys spaudžia sultis. 

 Petronių ūkyje užauginti obuo-
liai yra sertifikuoti ir žymimi Naci-
onalinės kokybės produktų ženklu 
,,Kokybė”. Tokių obuolių augin-
tojai turi laikytis kur kas aukštes-
nių kokybės reikalavimų nei  tie 
sodininkai, kurie augina obuolius 
įprastu būdu.

V. Petronis stengiasi gerinti ūki-
ninkavimo sąlygas, modernizuoja 
ūkį. Norėdamas įsirengti uogų sau-
gyklą, jis kreipėsi Europos Sąjun-
gos ir valstybės teikiamos finansi-
nės paramos pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2007–2013 metų progra-
mos priemonę „Žemės ūkio valdų 
modernizavimas“. Sodininkystės 
ūkyje dirba apie 10 darbuotojų, 
obuolių skynimo metu darbus at-
likti padeda visa šeima, prisijungia 
dar 10 papildomai samdomų sezo-
ninių darbuotojų.

Antroji konkurso ,,Metų ūkis 
2020“ vieta ,,Už atrastą meilę gy-
vūnams, tikrą požiūrį į ekologinį 
ūkininkavimą bei gimtųjų Vajos 
šlaitų atgaivinimą bei puoselėji-
mą“ skirta Anykščių rajono tary-
bos nario, ,,valstiečio“ Vyganto 
Šližio šeimai. Šližių šeimos  ūkis 
2013 metais  įkurtas ne atsitiktinėje 
vietoje, o ūkio savininko gimtaja-
me Anykščių seniūnijos Bliuvonių 
kaime. Ūkyje auginami mėsiniai 
galvijai sertifikuojami kaip ekolo-
giški. Iš viso dabar ūkyje laikoma 
420 galvijų, pievų ir dirbamos že-
mės plotas viršija 500 ha.

Konkurse ,,Metų ūkis 2020“ 
skirtos dvi trečiosios vietos.Viena 
iš jų -  ,,Už jaunatvišką optimizmą, 
originalias ūkininkavimo idėjas 
bei tvirtą įsitikinimą, kad eina tei-
singu keliu“ - atiteko Kotrynos ir 
Algimanto Meidų ūkiui. Šis ūkis 
įkurtas prieš trejus metus, kai jau-
na šeima persikėlė gyventi į nuo-
šalų Traupio seniūnijos Alukėnų 
kaimą. Šiame kaime  2 ha plote 
auginami  žalieji smidrai. Sezono 
metu čia galima įsigyti vietoje iš-
augintų Shiitake grybų, garsių ir 
vaistinėmis savybėmis, ir gurma-

nišku skoniu.
Dar viena trečioji konkurso 

,,Metų ūkis 2020“ vieta ,,Už pro-
fesionalų požiūrį į uogininkystę ir 
meilę gimtajam Anykščių kraštui“ 
skirta Justinos Bražiūnės-Jurelytės 
ūkiui. Šeimos ūkyje ,,Anykščių ši-
lauogės“ Anykščių seniūnijos Bi-
kūnų kaime nuo 2016 metų augina-
mos šilauogės ir braškės.  Braškės 
šiame ūkyje užima 2,12 ha, šilauo-
gės auginamos 2,21 ha plote.

Ūkininkai planuoja gaminti 
saldainius

Žemės ūkio rudens darbų pa-
baigtuvių renginyje apdovanoti ir 
kiti ūkininkai. Troškūnų seniūni-
joje veikiantis Elvyros ir Povilo 
Petronių ūkis įvertintas „Už meilę 
ir prieraišumą savo augintiniams“. 
Šiame ūkyje yra auginami hailen-
dų veislės galvijai.

Vilmos Tocionytės ir Domo Gri-
galiūno ūkis prizą gavo „Už idėjos 
turėjimą ir jos įgyvendinimo sie-
kį“. Šie ūkininkai Kavarsko seniū-
nijos Bebrūnų kaime jau yra įsi-
rengę  gamybines patalpas, kuriose 
iš  pačių auginamų uogų (juodųjų 
serbentų, braškių) planuoja gamin-
ti saldainius.

Sandros Paškauskaitės ūkis įver-
tintas „Už sėkmingą ūkinę veiklą 
kelių kartų šeimos ūkyje“. Sandros 
ekologinis ūkis mišrus:  čia augi-
namos ne tik grūdinės kultūros, bet 
ir limuzinų veislės galvijai, kurių 
skerdiena eksportuojama šveicarų 
rinkai. Ūkininkė yra išsilaikiusi 
traktorininko teises, vairuoja mo-
dernią žemės ūkio techniką.

Andriaus Keraičio ūkis nomi-
nuotas  „Už augalininko profesijos 
pagrindus – meilę žemei ir darbui“. 
Ūkininkas sėja avižas, kvietrugius, 
kviečius ir kitas grūdines kultūras. 
Dirba vienas,  be samdomų žmo-
nių.

Evelinos ir Dariaus Matulių 
ūkis įvertintas „Už savęs atradimą 
kaime bei sugebėjimą įgyvendinti 
mažas ir dideles svajones“. Debei-
kių seniūnijos Bebarzdžių kaime 
ūkininkai dirba apie 40 hektarų 
žemės. Augina grūdines kultūras, 
laiko avis, bitininkauja.

Aurelijos ir Beno Bakanauskų 
ūkis apdovanotas „Už svaiginantį 
optimizmą, drąsą ir energiją, už 
neišsenkančias idėjas“.  40 ha Au-
relijos prižiūrimame ūkyje laikomi 
mėsiniai galvijai, avys, auginamos 
daržovės, javai.  32 ha Beno ūkyje 
ganosi avys, pulkas žąsų, vištų, an-
čių, triušių.

Jurgitos ir Vytauto Senvaičių 
ūkis pažymėtas  „Už meilę gyvū-
nams bei ūkio plėtros planus“. Svė-

dasų seniūnijos Sliepsiškio kaime 
ūkininkai laiko mėsinius limuzinų 
veislės galvijus, taip pat turi pieni-
nių melžiamų karvių bandą.

Danutės ir Algio Gliebų ūkis 
pagerbtas „Už ilgametę kantrybę 
ir ištvermę pieninkystės ūkyje“. 
Skiemonių seniūnijoje šeima valdo 
200 ha nuosavos žemės, turi apie 
50 melžiamų  pieninių karvių.  

Jolantos ir Ryčio Skačkauskų 
ūkis įvertintas „Už ryžtą ir darbš-
tumą, išsaugant tradicinį pieni-
ninkystės ūkį“. Andrioniškio se-
niūnijos Zabelynės kaime šeima 
deklaruoja beveik 90 ha pievų ir 
laiko 60 galvijų, iš kurių 30 yra 
melžiamos karvės.

Įvertinta gražiai tvarkoma 
aplinka

Už gražiausiai tvarkomą aplinką 
apdovanotas Anykščių vaikų lop-
šelis - darželis ,,Žiogelis“, Anykš-
čių rajono Svirnų II kaimo ben-
druomenė, kaimo turizmo sodyba 
„TARP LIEPŲ“.

Gražiausios individualaus gy-
venamojo namo/sodybos aplinkos 
titulas atiteko Gražinai ir Tomui 
Baravykams. Antroji vieta šioje 
kategorjoje skirta Nijolei Orže-
kauskienei, trečioji - Kęstučiui ir 
Neringai Matulevičiams.

Mieliau pirko mėsos gaminius 
nei obuolius

Žemės ūkio rudens pabaigtuvių 
renginyje publiką linksmino atlikė-
jas Žilvinas Žvagulis. Jis pastebėjo, 
kad Anykščiai yra vienintelis mies-
tas Lietuvoje, turintis šventę, susi-
jusią su mero pavarde. Tiesa, pats 
S.Obelevičius publikai  jau nebe 
pirmą kartą aiškino, kad su  jo pa-
varde ši švente esą neturinti nieko 
bendra, taip ji pavadinta dėl to, kad 
Anykščių rajone auga daug obelų.

,,Obuolinių“ prekymetyje, kuris 
vyko M.Valančiaus ir Parko gatvė-
se, daugiausia pirkėjų dėmesio su-
laukė rūkyti mėsos gaminiai - šalia 
kai kurių palapinių net nutįso eilės. 
Žmonės taip pat domėjosi sodinu-
kais. Beje, šiemet ,,Obuolinėse“ 
buivo galima įsigyti ir obuolių - jais 
ŽŪB ,,Anykščių vaismedžiai“ pre-
kiavo automobilių aikštelėje šalia 
,,buitinio“ ir už kilogramą prašė 
0,70 ct. Čia pat Lietuvos ūkininkų 
sąjungos Anykščių skyrius kvietė 
pasivaišinti keptais obuoliais, ap-
žiūrėti tris traktorius ir pasidžiaugti 
naminių gyvūnų paroda.

Obuolinių šventę surengti kai-
navo 3,8 tūkst. Eur. Ji organizuota 
už Anykščių rajono savivaldybės ir 
šventės rėmėjų lėšas.

Automobilių stovėjimo aikštelėje, šalia viešbučio ,,Puntukas“, 
vyko žemės ūkio technikos paroda.

Konkurse ,,Gražiausiai tvarkoma aplinka“ pirmoji vieta skirta 
Traupio seniūnijos ūkininkams Gražinai ir Tomui Baravykams.
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AVINAS. Savaitės pradžioje 
nuolat jausite laiko trūkumą, tad 
nesistenkite atlikti visų darbų iš 
karto - verčiau susikoncentruokite 
ties vienu svarbiausiu. Į nesėkmes 
būsite linkęs reaguoti pernelyg 
emocingai. Verčiau atsikratykite 
įspūdžio, kad kontroliuojate padėtį 
- tai netiesa. Kaip baigsis savaitė - 
visiškai neaišku. Veiks aplinkybės, 
menkai nuo jūsų tepriklausančios.

JAUTIS. Pirmosiomis savaitės 
dienomis suklydęs stenkitės pasitai-
syti tuojau pat - nelaukite patogesnio 
momento. Savieigai palikti reikalai 
tik blogės, tad reikės nuolatinio jūsų 
dalyvavimo ir priežiūros. Trečiadie-
nį ar ketvirtadienį būtinai apdova-
nokite save nedideliu mielu pirkiniu 
ar neįprastai prašmatniais pietumis. 
Savaitgalį nesėdėkite namuose, kita 
vertus, tolimų išvykų taip pat nepla-
nuokite - pakaks nueiti į kino teatrą 
ar aplankyti naują parodą.

 
DVYNIAI. Nieko nėra neįma-

noma, ypač šią savaitę. Nuo pat 
pirmadienio galite tikėtis įdomių 
neįprastų įvykių. Labai gera proga 
pradėti rašyti dienoraštį, net jei at-
pasakoti įvykiai jums pačiam atro-
do tik blyškus realybės šešėlis. Sa-
vaitgalį tikėkitės trumpo, bet labai 
intensyvaus ir turiningo susitikimo 
su nepaprastai įdomiu žmogumi.

VĖŽYS. Porą dienų turiningai 
pailsėjęs, nuo pat pirmadienio ver-
čiau vėl visa jėga kibkite į darbus. 
Jūsų profesinė veikla gali pareika-
lauti iš jūsų kur kas daugiau pastan-
gų nei paprastai. Jūs žinote, kad 
tokių dienų būna, bet kaip visada 
jos užklumpa netikėtai. Visą šią sa-
vaitę būsite ganėtinai impulsyvus, 
greitas supykti, įsižeisti ir anaiptol 
ne toks greitas atleisti ar taikytis. 
Kad ir kaip ten būtų, pasistenkite, 
kad ši gana netipiška Vėžiui situa-
cija netaptų nevaldoma.

LIŪTAS. Visą šią savaitę Liū-
tai trykš energija, entuziazmu ir 
bus pilni artėjančių nepaprastų 
pokyčių nuojautos. Geras laikas 

brandinti naujas idėjas, generuoti 
strategiją, bet netinkamas galuti-
niams sprendimams priimti. Rei-
kalai konkretesnį pavidalą įgis nuo 
savaitės vidurio. Nenustebkite, jei 
savaitgalį pajusite nenumaldomą 
poreikį pabūti vienas.

MERGELĖ. Šią savaitę būsite 
laisvesnis dvasiškai ir kūrybiškes-
nis nei paprastai. Labai tinkama 
savaitė imtis naujos veiklos - gal 
nauja tarnyba, sporto šaka ar hobis. 
Pasistenkite nepasiduoti depresijai, 
kai savaitės viduryje reikalai klos-
tysis ne taip, kaip buvote numatęs. 
Savaitgalį pasistenkite atsikratyti 
senų nebenaudojamų daiktų.

SVARSTYKLĖS. Visą savaitę 
kamuos saviraiškos problemos. 
Ypač skausmingai reaguosite į vi-
sokiausio plauko suvaržymus ir 
apribojimus. Iš aplinkinių galite ti-
kėtis tik įvairiausių bandymų kaip 
nors pasinaudoti jumis saviems 
tikslams. Penktadienis - ribinė die-
na. Daug kas baigsis ir daug kas 
prasidės.

SKORPIONAS. Šią savaitę 
būsite pilnas jėgų ir energijos, tik 
nežinosite, kuria linkme ją tinka-
mai nukreipti. Tad ir griebsite kie-
kvieną pasitaikiusią progą, kad tik 
save realizuotumėte. Ir dėl to ver-
šitės į priekį ne visuomet pačiomis 
garbingiausiomis priemonėmis. Į 
savaitės pabaigą viskas daugmaž 
turėtų susitvarkyti.

ŠAULYS. Labai tikėtina, kad bū-
site sutrikęs, blaškysitės, neraciona-
liai išnaudosite tiek darbui, tiek po-
ilsiui skirtą laiką. Ženkite šiek tiek 
mažesniais žingsneliais! Neforsuo-
kite per jėgą savo projektų. Tikriau-
siai verta paklusti instinktyviam 
norui kiek galima daugiau laiko 
praleisti namuose. Pasistenkite su-
teikti kuo daugiau džiaugsmo savo 
šeimai, kad ji nesijaustų pamiršta.

OŽIARAGIS. Pirmoje savaitės 
pusėje jums bus rodomi viliojantys 
ir intriguojantys, bet pakankamai 
painūs simpatijos ar net meilės žen-
klai. Labai tikėtina, kad priimsite 
klaidingą sprendimą ir kurį laiką 

eisite keliu, vedančiu aklavietėn. 
Palikite visa tai ir ieškokite nau-
jų vietų, kur galėtumėte realizuoti 
save. Apskritai įdirbis neblogas, bet 
vaisių dar teks luktelėti.

VANDENIS. Pirmoje savaitės 
pusėje niekaip negalėsite atsikraty-
ti nepasitenkinimo savimi jausmo. 
Nemalonūs prisiminimai neišven-
giamai išmuš iš vėžių, ir pusiaus-
vyrą atgausite tik į savaitės pabai-
gą. Ketvirtadienį imkitės tik to, kas 
jums išties yra svarbu. Sąžiningas 
pasikeitimas idėjomis stiprina so-
lidarumą. Tikėtina, kad savaitgalį 
susipažinsite su dvasiškai labai sau 
artimu žmogumi.

ŽUVYS. Ši savaitė nebus iš len-
gvųjų. Jus labai kamuoja nuotaikų 
kaita. Neleiskite sau plaukti pasro-
viui. Pasistenkite susirasti daugiau 
sau įdomių pramogų, nebūkite abe-
jingas viskam. Savaitės viduryje 
galite sulaukti netikėtų simpatijos 
ženklų iš priešingos lyties asmens. 
Savaitgalį saugokitės peršalti ir ne-
persivalgykite.

Atstovauti Lietuvai 
Venecijos bienalėje pretenduoja 
keturi projektai

Po dvejų metų atstovauti Lietuvai 
Venecijos šiuolaikinio meno biena-
lėje pretenduoja keturi projektai.

Lietuvos kultūros taryba pranešė 
baigusi paraiškų vertinimą.

Lietuvos tarpdisciplininio meno 
kūrėjų sąjunga Venecijos bienalėje 
norėtų pristatyti Emilijos Škarnu-
lytės kūrybą, Šiuolaikinio meno 
centras – Roberto Narkaus projektą 
„Gut Feeling“, Kauno bienalė – Se-
verijos Inčirauskaitės-Kriaunevi-

čienės instaliaciją „Rojaus sodas“, 
Studentų meno centras – įvairias 
veiklas jungiantį projektą „Meno 
vertė“. 

Lietuvos nacionalinio paviljono 
konkurso rezultatus planuojama pa-
skelbti iki lapkričio. 

Pasirengti projektui ir jį įgyven-
dinti numatyta skirti 200 tūkst. 
eurų.

Venecijos bienalė vyks 2022 me-
tais balandžio 23–lapkričio 27 die-
nomis.

Projekto ekspozicija turi būti pri-
taikyta įgyvendinti Italijos karinio 
jūrų laivyno 42-ame sandėlyje – ten 

pat, kur veikė „Auksinį Liūtą“ 58-
ojoje Venecijos šiuolaikinio meno 
bienalėje gavęs Lietuvos paviljonas 
„Saulė ir jūra (Marina)“.

Anot Kultūros tarybos, jei šios 
patalpos netinkamos projekto me-
ninei idėjai perteikti, jis gali būti 
įgyvendintas ir kitose pasirinktose 
patalpose. Tokiu atveju siūloma, 
kad ekspozicijos plotas neviršytų 
200 kvadratinių metrų.

Kas dvejus metus rengiama tarp-
tautinė Venecijos bienalė laikoma 
prestižiškiausia šiuolaikinio meno 
paroda pasaulyje.

Lietuva joje dalyvauja nuo 1999 
metų.

Australijos Tasmanijos salos 
įlankoje įstrigo iki 70 delfinų

Maždaug 70 delfinų įstrigo vie-

noje įlankoje Australijos pietinėje 
Tasmanijos saloje, pirmadienį pra-
nešė pareigūnai, o specialistai aiš-
kinasi, ar būtų įmanoma išgelbėti 
šiuos gyvūnus.

Delfinai yra Makvorio Uosto 
įlankoje raižyto reljefo, retai ap-
gyvendintoje salos vakarinėje pa-
krantėje. Manoma, kad jie įstrigo 
ant seklumos.

Į ta vietą jau nuvyko policinin-
kai, ten siunčiami jūrų specialistai 
įvertinti situacijos, pranešė Tasma-
nijos aplinkos departamentas.

„Papildomos komandos su ban-
ginių gelbėjimo įranga atvyks vė-
liau šiandien“, – sakoma departa-
mento pareiškime.

Manoma, kad įstrigo paprasto-
sios grindos, bet rūšis dar nėra pa-
tvirtinta.

Tasmanijoje palyginti dažni 

atvejai, kai kur nors įstringa bangi-
niai ar delfinai, tačiau didelis šįkart 
įstrigusių gyvūnų skaičius prana-
šauja sunkią gelbėjimo operaciją.

Tuo metu kuprotasis banginis, 
kuris buvo įstrigęs vienoje atogrą-
žų upėje Australijos šiaurėje, po 
daugiau kaip dviejų savaičių paga-
liau sugrįžo į vandenyną.

Visuomeninis transliuotojas 
ABC pranešė, kad banginis, kuris 
krokodilų knibždančioje upėje Ka-
kadų nacionaliniame parke pralei-
do 17 dienų, buvo pastebėtas atvi-
roje jūroje netoli Darvino.

Mokslininkai svarstė, kaip iš-
vesti šį pirmą žinomą banginį, at-
plaukusį minima drumzlina upe, 
bet su palengvėjimu atsikvėpė, kai 
jis pats sugebėjo grįžti į jūrą.

- BNS

sprintas
Krepšinis. Sekmadienį „Nykščio 

namų“ arenoje paaiškėjo Anykš-
čių rajono krepšinio pirmenybių 
stipriausių komandų ketvertas. Pir-
majame dienos mače formalumus 
baigė tvarkyti „Cosmos“ ekipa, kuri 
ir atsakomajame ketvirtfinalio etapo 
susitikime sutriuškino „Cerrol“ ko-
mandą – 79:59. Nugalėtojus į priekį 
vedė įžaidėjas Žygimantas Žiukas, 
kuris pelnė 33 taškus, atliko 6 re-
zultatyvius perdavimus bei atkovo-
jo 10 kamuolių. Kitame susitikime 
„Draugai“ po permainingos kovos 
dar sykį palaužė „Taifūną“ – 70:66. 
„Teradenta“ 77:73 privertė pasiduoti 
„SystemAir“ ekipą. 40 minučių žai-
dęs nugalėtojų ekipos vidurio puolė-

jas Donatas Radžiūnas karaliavo po 
krepšiais – atkovojo net 23 kamuo-
lius bei pelnė 24 taškus. Paskutinia-
me mače „Svėdasų“ žaidėjai 78:74 
nugalėjo „Taurą“, tačiau vis tiek 
paliko aikštę nuleistomis galvomis, 
nes pirmosiose rungtynėse buvo pra-
laimėta didesniu skirtumu (66:78). 
ARKL pusfinalyje susitiks „Tera-
denta“ ir „Tauras“ bei „Cosmos“  ir 
„Draugai“

Šachmatai. Anykščių rajono se-
niūnijų šachmatų varžybas laimė-
jo Anykščių seniūnijos komanda: 
S.Meškauskienė, R.Kemeklis ir 
D.Šajevičius. Antri liko viešintiškiai, 
treti – skiemoniškiai. 

Štanga. Anykščių sunkiosios 

atletikos salėje vyko rajono štangos 
spaudimo varžybos. Svorio katego-
rijoje iki 70 kg nugalėjo G.Bražaitė 
(95 kg), iki 80 kg  – K.Pumputis 
(80 kg,),  iki 90 kg  - N.Novikovas 
(95 kg),  per 90 kg - A.Grabinskas 
(200 kg). 

Jojimas. Rugsėjo 12 dieną, 
Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centro bei sporto klubų „Origonas“, 
„Balansas“ bei „Senųjų Kalvelių 
ūkio žirgai“ raiteliai dalyvavo Vil-
niaus rajone, Bendoriuose, sureng-
tose konkūrų varžybose. Pirmajame  
konkūre „Kuo tiksliau atjoti į laiko 
normą“ dalyvavo Rusnė Urbutytė 
(AKKSC, „Origonas“), Amelija 
Dapkutė (AKKSC, „Origonas“) bei 
Agnė Radzvilavičiūtė („Origonas“). 

Visos raitelės gavo apdovanojimus. 
Antrajame („Dviejų fazių“) konkū-
re iki 80 cm dalyvavo per 100 rai-
telių. Ema Goštautaitė („Origonas“) 
iškovojo II vietą, Adrija Braknytė 
(AKKSC, „Origonas“) užėmė V 
vietą. Trečiajame konkūre „Aku-
muliatorius su džokeriu“ rungėsi 
per 60 dalyvių. Pirmąją vietą iško-
vojo Jorilė Petrauskaitė (AKKSC, 
„Origonas“). Šarūnas Karaliūnas ( 
AKKSC, „Balansas“) užėmė XII 
vietą.

Krosas. Rugsėjo 16 dieną šalia 
Troškūnų girininkijos esančiame 
Arboretoriumo parke vyko atviros 
Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazi-
jos rudens kroso varžybos, kuriose, 
be troškūniečių, dar dalyvavo Vie-

šintų pagrindinės mokyklos-dau-
giafunkcinio centro mokiniai.

Imtynės. Praėjusį šeštadienį, rug-
sėjo 19-ąją, „Nykščio namų“ arenoje 
vykusiame Lietuvos imtynių čem-
pionate Renato Puikio ir Algirdo 
Pupkio auklėtiniai pasipuošė visų 
spalvų medaliais. Jaunių grupėje nu-
galėtoju tapo Kipras Puikis (treneris 
R. Puikis), trečiąsias vietas iškovojo 
Kipras Gvozdas (R. Puikis), Augus-
tas Vaitiekūnas (R. Puikis) ir Joris 
Žukauskas (R. Puikis). Vaikų U-13 
grupėje sidabro medalius laimėjo 
Mangirdas Braždžiūnas (R. Puikis) 
ir Nojus Zarinskas (A. Pupkis), tre-
čiosiomis vietomis džiaugėsi Ugnius 
Vronevskis, Arnas Plėta ir Kajus 
Kupčinskas (R. Puikis).
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Kultūrų sankryža“ remia 3000 eurų.

parduoda

įvairūs

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2020 m. spalio 
12 d. 9 val. numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios 
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomas Svėdasų 
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios pastatų komplekso (1328, 45317, 45315, 45316), Anykščių r. 
sav., Svėdasų mstl., J. Tumo-Vaižganto g. 14, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tary-
bos akto projektas. Su projektu galima susipažinti https://dangulys.kpd.lt/public/2020-10-12-vt2.

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.

ieškome STATybiNiNkO plataus profilio. Reikalinga vairuotojo 
B kategorija. (Atlyginimas nuo 800 Eur į rankas). Tel. + 370 698 75452.
 
Ieškome elekTrOMONTuOTOJO. Reikalinga vairuotojo B kategorija.
(Atlyginimas nuo 900 Eur į rankas). Tel. + 370 698 75452.
 
ieškome STATybiNiNkO-briGADiNiNkO. Reikalinga vairuotojo B 
kategorija. (Atlyginimas nuo 900 Eur į rankas). Tel. + 370 698 75452.

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. 

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.

Nekilnojamasis turtas

2 kambarių bendrabučio tipo 
butą Vairuotojų g. Yra nuosava 
virtuvė, vonia, tualetas, plastikiniai 
langai, šarvuotos durys, su dali-
niais baldais.

Tel. (8-646) 02375.

kuras 

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

Tel. (8-620) 59821.

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-630) 57490.

viŠTOS viŠTAiTĖS.
ruGSĖJO 24 d. (ketvirtadie-

nį) prekiausime „Kaišiadorių“ paukš-
tyno 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.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

kita

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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. 

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

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

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

progomis. Sveikinimo kaina – 20 eurų.

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

Tel. (8-686) 33036.

siūlo darbą

Reikalingas atestuotas darbų va-
dovas prie kelių įrengimo. Patirtis 
būtina. Atlyginimas 1700 Eur 
atskaičius mokesčius. 

Tel. (8-657) 68044.

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.

Sausas skaldytas malkas, bei 
pjuvenas. Pristato ir mažais kie-
kiais. 

Tel. (8-675) 63191.

kita

Žieminių kviečių sėklą Skagen 
C3 (išvalyta, subeicuota). 

Tel. (8-686) 70344.

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

Tel. (8-611) 47343.

Maistines ekologiškas bulves. 
1 kg - 0,20 Eur.
Tel. (8-639) 19096.

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

Tel. (8-687) 18377.

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ Jums 
nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai
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anekdotas

oras

+10

+20

mėnulis
Rugsėjo 22 - 23 d. - jaunatis, 

rugsėjo 24 - 25 d. - priešpilnis.

Linas, Teklė, Galintas, Galintė, 
Lina, Linė.

Mauricijus, Tomas, Tarvinas, 
Virmantė.

šiandien

rugsėjo 23 d.

vardadieniai

rugsėjo 24 d.
Gerardas, Gedvinas, Gedvinė.

rugsėjo 25 d.
Kleopas, Vladislovas, Vaigintas, 
Ramvydė, Aurelija.

Pareina vyras namo gerokai po 
vidurnakčio. Žmona kelia skan-
dalą:

- Kur buvai?! Su kuo?! Kodėl 
taip vėlai grįžti?!

Vyras: - Aš esu laisvas žmogus, 
kur noriu, ten einu, kada noriu, 
tada grįžtu!

Kitą dieną žmona grįžta pary-
čiais. Aišku, vyras įsiutęs:

- Kurgi tu buvai, kodėl tik da-
bar parsivilkai?!

- Matai, brangusis, aš nesu lais-
vas žmogus, kada išleido, tada ir 
parėjau…

***
Vieną šeštadienio vakarą žmo-

na padavė vyrui šilkinę virvę ir 
tarė:

- O dabar surišk mane ir daryk 
viską, ką tik nori..

Vyras ją surišo ir išėjo su drau-
gais gerti alaus.

***
Du politikai vaikšto miesto ga-

tvėmis. Vienas sako:
- Pažvelk į šias kainas: kelnės 

- 10 eurų, švarkas - 12, o kos-
tiumas - 19. Štai kaip sėkmingai 
mūsų Lietuva juda į priekį.

- Klausyk, čia juk cheminės va-
lyklos vitrina, - sako kitas.

***
Traukinys Klaipėda - Vilnius. 

Kupe važiuoja vyras ir moteris. 
Moteris visa gerkle plyšauja kaž-
kokią melodiją. Vyras nebeišlai-
ko:

- Kada jūs pagaliau nustosite 
rėkti?

- Aš operos dainininkė, važiuo-
ju koncertuoti į sostinę. Man rei-
kia pasitreniruoti!

Vyras, trumpai pamąstęs, ėmė 
nusirenginėti. Moteris pasipikti-
nusi:

- Ką jūs sau leidžiate?
- Aš paprastas vyras, važiuoju į 

Vilnių pas meilužę. Man irgi rei-
kia pasitreniruoti!

Daugiausia dėmesio Turizmo naktį 
sulaukė šokantys fontanai Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį, rugsėjo 19-ąją, po ,,Obuolinių“ Anykščiuose vyko 
Turizmo nakties renginiai. Turizmo paslaugų teikėjai pristatė savo 
pramogas, vyko koncertai, prie Kultūros centro ,,šoko“ fontanai.

Renginiai prasidėjo plytelės prie 
Anykščių L.ir S.Didžiulių viešo-
sios bibliotekos atidengimu.

Iki tol prie bibliotekos buvo 
įrengta 11 plytelių, ant kurių skir-
tingomis užsienio kalbomis sveiki-
no užrašas ,,Laba diena“. 12-osios 
plytelės užrašas sveikinosi  kroatų 
kalba. Jos atidengimo iškilmėse da-
lyvavo nepaprastasis ir įgaliotasis 
Kroatijos ambasadorius Lietuvoje 
Krešimir Kedmenec. Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius 
kalbėjo, kad Lietuva ir Kroatija 
yra ,,šalys, kurios supranta krepši-
nį ir žino laisvės kainą“. Jo eksce-
lencija K.Kedmenec kelis sakinius 
pasakė lietuviškai, paskui jau gim-
tąja savo kalba dėstė, kad pasis-
veikinimas yra labai svarbus: tai 
palinkėjimas geros dienos ir savo 
artimui, ir drauge sau pačiam.

Anykščių L. ir S.Didžiulių vie-
šosios bibliotekos direktorius 
Romas Kutka, atidengiant 12-ąją 
plytelę, ant kurios iškaltas pasis-
veikinimas, sakė, jog alėjos kūri-
mo idėja kilo 2013-aisiais, šiuos 
metus paskelbus Tarmių metais. 

Bibliotekoje veikia kroatų meni-
ninko Davoro Rastuharo fotogra-
fijų paroda ,,Kroatija iš paukščio 
skrydžio“. Kroatijos ambasadorius 
dalyvavo šio fotomenininko paro-
dos atidaryme.

Temstant prie Anykščių kultūros 
centro susirinko šimtai žmonių. 
Priešais Kultūros centrą sumontuo-
ti kilnojamieji baseinėliai su juose 
įrengtais fontanais. Šeštadienio va-
karą lazerių šviesomis nutvieksti 
fontanai ,,šoko“ pagal muziką. Ko 

gero, ši atrakcija iš visų Turizmo 
nakties renginių sulaukė daugiau-
sia anykštėnų dėmesio.

Fontanų ,,šokiai“ kainavo 2 
tūkst. eurų. Ši pramoga pirkta iš 
MB ,,Šokantys fontanai“. Vandens 
į baseinėlį atvežė gaisrininkai.  

Kultūros centre rodytas spekta-
klis pagal Vytauto V.Landsbergio 
,,Obuolių pasakas“. Prie paminklo 
Laisvei pastatytoje scenoje kon-
certavo Anykščių rajono muzikos 
kolektyvai. Menininkų pasirody-
mai vyko ir Anykščių bibliotekoje, 
ir Menų centre, ir Koplyčioje. O 
Anykščių menų inkubatoriuje buvo 
rodomas eksperimentinis kinas.

Anykščių A.Baranausko ir 
A.Vienuolio Žukausko muziejaus 
direktorius Antanas Verbickas pats 
dirbo prie muziejininkų kiosko 
A.Baranausko aikštėje. 

Direktorius pasakojo Anykščių 
žydų istoriją, vaišino praeivius 
žydiškais skanėstais, kuriuos pa-
gamino Vilniuje įsikūręs žydų 
restoranas. Pasak A.Verbicko, toje 
vietoje, kur stovi muziejininkų ki-
oskas, ir tarpukariu kvepėjo mėtų 
arbata ir žydų kepiniais. 

Kitais metais bus minimas masi-
nio žydų naikinimo 80-metis. 1941 
metų liepos 28-ąją ir rugpjūčio 
29-ąją buvo sušaudyta apie 2000 
Anykščių žydų. Liepą išžudyti vy-
rai, rugpjūtį - moterys ir vaikai.   

Okuličiutės dvarelyje šeštadie-
nio vakarą pristatytas naujas žai-
dimas - ,,Pabėgimas iš paslapčių 
dvaro“. Vadovaujantis užuomino-
mis ir sprendžiant užduotis reikėjo 
rasti kelią iš dvarelio.

Kilnojamieji šokantys fontanai prie Anykščių kultūros centro sulaukė šimtų žiūrovų.

Šokantys fonatanai kainavo 2 tūkstančius eurų.

Anykščių A.Baranausko ir A.Vienuolio Žukausko muziejaus 
direktorius Antanas Verbickas A.Baranausko aikštėje praeivius 
vaišino žydiškais skanėstais. Šioje vietoje ir tarpukariu kvepėjo 
žydų kepiniais.

Tai dvyliktoji Kalbų alėjos plytelė, ant kurios iškaltas pasisvei-
kinimas kroatų kalba.  

Plytelę su pasisveikinimu kroatų kalba Kalbų alėjoje prie Anykš-
čių bibliotekos atidengė nepaprastasis ir įgaliotasis Kroatijos 
ambasadorius Lietuvoje Krešimir Kedmenec ir Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius.


