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Pašventinta Pienionių dvaro koplytėlė Lina  DAPKIENĖ     

Rugsėjo 26 d. dabartiniame 
Pienionių kaime, prie Balaišių 
sodybos, vyko atnaujintos XIX 
a. viduryje dvarininko Leo-
nardo Kazimiero Daumanto - 
Siesickio pastatytos koplytėlės 
šventinimo iškilmės.  

Į šventę susirinko vietos gy-
ventojai ir svečiai. Koplytėlę 
pašventino Kavarsko Šv. Jono 
Krikštytojo parapijos klebonas 
kun. dr. Nerijus Vyšniauskas.  

Dėkojo Balaišiams

Restauravimo darbais bene la-
biausiai džiaugėsi sodybos šeimi-
ninkė Ona Balaišienė, nes ši vieto-
vė yra jos vyro, šviesaus atminimo 
Jono gimtinė, čia gyveno jo tėvai 
Michalina ir Jonas Balaišiai. Sve-
čiai dėkojo rūpestingai šeimininkei 
už gražią iniciatyvą, siekiant gauti 
finansavimą atnaujinimo darbams 
pradėti, istorinės atminties išsau-
gojimą. Pienionių koplytėlė yra šešiakampio plano, 

dengta šešiabriauniu piramidiniu stogeliu. 

Lenktynininkui Arminui Jasikoniui 
sukelta dirbtinė koma Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Sekmadienį, rugsėjo 27-ąją, Italijoje, per pasaulio motokroso 
taurės varžybas, anykštėnas Arminas Jasikonis patyrė avariją. 

Vaikinas sraigtasparniu iš trasos išskraidintas į ligoninę, jam 
sukelta dirbtinė koma.

Pirmadienį Lietuvą pasiekė 
pranešimai, jog A.Jasikonis paty-
rė stiprią galvos traumą bei jam 
plyšo plaučiai. 

Pirmadienio rytą į Italiją pas 
sūnų iššskrido Anykščiuose gyve-
nantys jo tėvai.  

Iki pirmadienio popietės išsa-
mesnės informacijos apie 23-ejų 
metų sportininko būklę nebuvo 
sulaukta. Taip pat nebuvo žinių ir 
apie avarijos priežastis. Teigiama, 
kad dirbtinė koma yra standartinė 
procedūra po minimo pobūdžio 
traumos. 

Sekmadienį Italijoje vyko 9-as 
pasaulio motokroso čempio-

nato etapas – Lombardijos GP. 
A.Jasikonis krito antrųjų lenk-
tynių 9-ajame rate. Prieš avariją 
lietuvis važiavo 6-as ir vijosi ly-
derius.

Geriausias Lietuvos motokroso 
meistras A.Jasikonis atstovauja ga-
myklinei „Husqvarna“ komandai.

A.Jasikonis sportuoja nuo ke-
tverių metų. Būdamas 13-os metų, 
jis išvyko treniruotis į  Estiją. 

A.Jasikonis pirmasis ir vienin-
telis lietuvis, laimėjęs pasaulio 
motokroso čempionato etapo 
lenktynes, vykusias 2020 m. rug-
pjūčio 12 d. Latvijoje, Kegumo 
trasoje.

23-ejų metų motokroso meistras Arminas Jasikonis po avarijos 
sraigtasparniu išskraidintas į ligoninę. 

Su šiltu vėju 
praskriejusi 
Mykolo 
šventė

Išleistas naujas 
žurnalo 
„Aukštaitiškas 
formatas“ 
numeris 

Vakarienė. Rugsėjo 28 dieną, 
pirmadienį, Anykščių rajono me-
ras Sigutis Obelevičius dalyvavo 
iškilmingoje vakarienėje, kuri 
vyko Valdovų rūmuose. Anykščių 
rajono savivaldybė skelbia, kad 
S.Obelevičius į iškilmingą vaka-
rienę vyko Prancūzijos Respubli-
kos Prezidento oficialaus vizito 
proga.

Ugnis. Rugsėjo 25 dieną, penk-
tadienį, gaisras įsiplieskė šalia 
Anykščių Šv.Mato bažnyčios. Apie 
14.39 val. šalia bažnyčios esančio-
je šiukšliadėžėje degė šiukšlės.

Savanoriai. Rugsėjo mėnesį  
Anykščių regioniniame parke dvi 
„Swedbank“ banko darbuotojų sa-
vanorių grupės iš Vilniaus dažė Bi-
jeikių apžvalgos  bokšto turėklus, 
suoliukus, stalus, taip pat atnaujino 
rekreacinę įrangą Šeimyniškėlių 
paplūdimyje: dažė pavėsines, suo-
liukus, stalus, sūpynes, persirengi-
mo kabinas, tualetą.

Kalėdos. Anykščių rajono sa-
vivaldybė paskutinėmis rugsėjo ir 
pirmosiomis spalio mėnesio die-
nomis pradėjo ruoštis Kalėdoms. 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorės Ligitos 
Kuliešaitės ir jos pavaduotojos 
Venetos Veršulytės darbotvarkėse 
skelbiama, kad jos penktadienį da-
lyvaus pasitarime dėl pasiruošimo 
šventiniams Kalėdų renginiams.

Edukacija. Šeštadienį Anykščių 
seniūnijos Ažuožerių Obelų ben-
druomenė pristatė projektą „Edu-
kacija rašytojo Antano Vienuolio 
tėviškėje“. 

Muzika. Atlikėjas Kazimieras 
Jakutis išleido naują dainų albumą 
„Rytmečiai“. Tai - jau šeštasis atli-
kėjo dainų albumas. Prie dainų al-
bumo „Rytmečiai“ išleidimo ranką 
pridėjo grupės „Siela“ lyderis Au-
relijus Sirgedas.

Posėdis. Šį antradienį Anykščių 
menų inkubatoriuje - menų studi-
joje vyks  posėdis „Įvairių žemės 
ūkio verslo ir mokslo krypčių są-
sajos: gyvulininkystės plėtra ir 
veterinarija“. Renginį organizuoja 
Lietuvos mokslų akademija.

„Trys mylimos“ 
Kavarske
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spektras

temidės svarstyklės

Su šiltu vėju praskriejusi Mykolo šventė Raimondas GUOBIS

Sekmadienį Svėdasų bažnyčioje švęsti tituliniai Šv. arkange-
lo Mykolo atlaidai. Didžiausia tikinčių Svėdasiškių šventė, kuri 
tradicijas gerbiantį, svėdasiškiu save laikantį išvaduoja nuo di-
džiausių darbų, nematoma Aukščiausiojo ranka švelniai stumteli 
iš namų - į bažnyčią ar bent jau miestelį, turgų, mielą savų žmonių 
susibūrimą su spalvinga procesija, viešniom giesmininkėm, dvejo-
mis Mišiomis, dviem parodomis, koncertais, pakermošiu.

Šiemet svečių kunigų nebuvo, 
todėl ir rytmetinių pamaldų ir iškil-
mingos Sumos šventimui vadovavo 
mūsų klebonas Raimundas Simo-

navičius. Pamoksluose minėjo nuo-
lat vykstančio gėrio ir blogio kovą, 
meldė išminties ir gebėjimo surasti 
tikrąjį kelią. Dėkojo visiems, prisi-

dėjusiems prie didžiosios šventės, 
ypač šventoriuje žolę pjovusiems 
bei lapus sugrėbusiems, o labiau-
siai milžiniškų šventovės langų 
stiklus valiusiems. Toks didžiulis 
darbas buvo atliktas, matyt, praėjus 
keliems dešimtmečiams po paskuti-
nio valymo, tad, pasak klebono, šį 
didį triūsą įveikę yra verti Nobelio 
premijos. Prisiminti ir vairuotojai, 
mat rugsėjo 27-oji dar ir tarptautinė 
saugaus vairavimo diena, prisimin-
tas ta proga paskelbtas vairuotojo 
Dekalogas: „Nelaikyk automobi-
lio galios dominavimo priemone ir 
proga nusidėti“. Giedojo buvusios 
vargonininkės Linos Lukošienės 
vadovaujamas sakralinės muzikos 
ansamblis „Laudes Deo“. 

Spalvingai šnarėdama, smilkalų 
kvapo, krintančių žemėn žiedelių, 
Viešapačiui skirtos giesmės lydima 
apjuosė bažnyčią procesija. Nelen-
gva būna surasti vyrų didžiosioms 
vėliavoms– „karūnoms“ nešti, man 
teko mėlynos spalvos vėliava, tad 
šventės nuotaika stiprino mintį 
steigti procesininkų broliją. Juk vie-
na iš aktyviai prie procesijos prisi-
dedančių moterų visai rimtai ištarė, 
kad vėliavų kotus reikia pripjauti ir 

bus lengviau nešti. Net sudrebėjau 
nuo tokios minties - taip sužaloti 
šimtmetį brangintą paveldą...  

Dauguma susirinkusiųjų šven-
tovėje buvo tvarkingai prisidengę 
veidus kaukėmis, linkėdami ramy-
bės stengėsi netiesti šalia esančiam 
rankos, o tik bičiuliškai linktelėti. 
Šventę savotiškai pagyvino prieš 
pat procesiją įsijungusi signalizaci-
ja: manoma, kad ją pažadino į baž-
nyčią įskridęs paukštukas. Šį bei 
tą apie signalizaciją nusimanantys 
vyrai vargo keliolika minučių, kol 
pavojų skelbiančias sirenas išjungė. 

Grafų Marikonių koplyčioje - 
mauzoliejuje veikė Svėdasų Juozo 
Tumo - Vaižganto gimnazijos šių 
metų abiturientų, vadovaujamų 
mokytojos Kristinos Striukienės, 
sukurtų paveikslų paroda. Antroji 
paroda - Danutės Žekonienės rank-
darbių ir tapybos darbų - atverta 
kultūros namuose. 

Lauko estradoje smagias dainas 
dainavo vokalinis populiarios mu-
zikos ansamblis „Užgaidos“, vado-
vaujamas Reginos Stumburienės. 
Saulė, šiluma, švelnus vėjas nunešė 
dar vienas Mykolines į gražiųjų ru-
denio švenčių atminties skrynią.

Iš toliau atvykęs parapietis ir moterys, besirengiančios procesijai. 

Faustina Kiaušaitė - konkurso laureatė
Irenos Meldaikienės mokinė Faustina Kiaušaitė tapo VI pianistų respublikinio konkurso „...Nuo 

baroko iki romantizmo...“ laureate. Taip pat kartu su laureatės vardu Faustina pelnė ir dar vieną 
svarbų apdovanojimą - nominaciją už geriausiai atliktą romantizmo epochos kūrinį.

Faustina Kiaušaitė respubli-
kiniame konkurse dalyvavo (ir 
nugalėjo) kaip privačios Irenos 
Meldaikienės studijos atstovė. 

„Toks dvigubas laimėjimas mus 
su Faustina labai nudžiugino. Ruo-
šėmės šiam konkursui, bendrauda-
mos per nuotolį, o pasirodyti kartu 
su Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Pa-
nevėžio, Šiaulių jaunaisiais pianis-
tais pavyko tikrai gerai“, - „Anykš-
tai“ sakė I.Meldaikienė

Konkursą  organizavo Vilniaus 
miesto Naujosios Vilnios muzikos 
mokykla. Konkursas buvo pritaiky-
tas šios dienos aktualijomis - dalis 
jo dalyvių koncertavo vietoje, dalis 

- siuntė įrašus. F.Kiaušaitė pasirin-
ko pastarąjį variantą.

Faustinos mokytoja I. Meldaikie-
nė nuo rugsėjo mėnesio nebedirba 
Anykščių meno mokykloje. Ji įkūrė 
privačią studija ir mokinius muzi-
kos moko nuotoliniu būdu. Pasak 
mokytojos, nuotolinis darbas ska-
tina vaikų atsakingumą ir koncen-
traciją. Pirmadienį I. Meldaikienė 
„Anykštai“ dėstė, jog studija tik 
pradeda veiklą, tačiau mokytoja jau 
turi ir naujų mokinių. Muzikos pas 

I.Meldaikienę mokosi ir Airijoje 
gyvenanti mergaitė.

F.Kiaušaitė - Jono Biliūno gim-
nazijos dešimtokė. I.Meldaikienės 
muzikos pamokas ji pradėjo lankyti 
būdama aštuonerių. 

„Paparastai talentas vienas ne-
vaikšto. Jeigu vaikas gerai groja 
- jis turi ir kitų gerų savybių. Fausti-
na yra ne tik muzikantė, bet ir puiki 
skaitovė, aktorė ir puikiai mokosi“, 
- kalbėjo mokytoja I.Meldakienė.     

-ANYKŠTA

Keliautojas. Rugsėjo 26 dieną,  
apie 16.00 val., Ažuožerių kaime, 
Sturtupio g., patikrinimui sustabdyto 
automobilio „Peugeot 206“ vairuo-
tojui (g. 1985 m.) nustatytas 2,06 
promilių neblaivumas. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę. 

Vairuotojas. Rugsėjo 26 dieną  
dieną,  apie 20.50 val.,  Anykščių 
rajone, kelyje Kaunas-Zarasai-
Daugpilis 111,5 km, patikrinimui 
sustabdyto automobilio „Audi A6“ 
vairuotojui (g. 1983 m.) nustatytas 

2,00 prom. neblaivumas. 
Tyrimas. Rugsėjo 27 dieną,  apie 

14.15 val., Kavarsko seniūnijos Za-
viesiškio kaime buvo sustabdytas 
automobilis „Renault Safrane“, kurį 
vairavo vyras (g. 1964 m.), gyve-
nantis Vetygalos kaime. Jis vairavo 
būdamas neblaivus (nustatytas 2,46 
prom. girtumas). 

Paieška. Rugsėjo 25 dieną,  apie 
13.58 val.,  VĮ ,,Regitra“ filiale 
Anykščiuose, Mindaugo g., buvo 
bandoma užregistruoti automobilį 
,,PEUGEOT 5008“, kuris yra ieško-
mas Prancūzijoje. 

Vagystės. Rugsėjo 26 dieną,  apie 

15.19 val., pastebėta, kad Andrio-
niškio seniūnijos Plikiškių kaime 
įsibrauta į dvi sodybas ir pavogta 
žoliapjovė, benzininis pjūklas ir kiti 
daiktai. 

Smurtas I. 2020-09-25, apie 
19.50 val., Anykščiuose, Statybinin-
kų g., moteris (g. 1972 m.), (nusta-
tytas 2,05 prom. girtumas) smurtavo 
prieš vyrą (nustatytas 2,32 prom. gir-
tumas). Moteris sulaikyta ir uždaryta 
į Utenos aps. VPK areštinę.

Areštinė. Rugsėjo 25 dieną,  apie 
19.50 val., Anykščiuose, Statybinin-
kų g., vyras (g. 1988 m.) smurtavo 
prieš  moterį (g. 1972 m.). Vyras su-

laikytas ir uždarytas į areštinę.
Smurtas II. Rugsėjo 27 dieną, 

apie 09.40 val., Naujųjų Elmininkų 
kaime moteris (g. 1983 m.) smurta-
vo prieš vyrą (g. 1954 m.), (nustaty-
tas 2,59 prom. girtumas), sukeldama 
jam fizinį skausmą. 

Konfliktas. Rugsėjo 27 dieną,  
apie 15.47 val., Svėdasų seniūnijos 
Grikiapelių kaime neblaivus vyras 
(g. 1956 m.), (nustatytas 2,17 prom. 
girtumas) smurtavo prieš moterį (g. 
1956 m.), (nustatytas 2,59 prom. gir-
tumas),  sukeldamas jai fizinį skaus-
mą. Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Išleistas naujas žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ numeris 
Išleistas naujas žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ numeris. Šio 

numerio viršelio „veidas“ - anykštėnas, trijų muzikos grupių bo-
sistas  Vainius Indriūnas. 

Žurnale publikuojamas Austėjos 
Šmigelskaitės pasakojimas apie 
muzikantą  V. Indriūną  ,,Į konser-
vatoriją - per vieną dieną“ ir inter-
viu „Kiekvieno istorija yra verta 
būti papasakota“- su debiutuojančia 
jauna rašytoja, politiko ir verslinin-
ko a.a. Vytauto Galvono dukra Mi-
gle Galvonaite.

Tekstas – „Žvaigždžių karai dėl 
Seimo nario krėslo“ - žurnalisto Vi-
dmanto Šmigelsko atlikta visų pen-
kių Utenos regiono rinkimų apygar-
dų kandidatų analizė. 

Rubrikoje „be diktofono“  Skais-
tės Vasiliauskaitės - Dančenkovienės 

analitinis tekstas apie regionų kultū-
rą – „Neverta ar neįvertinta kultūros 
centrų kuriama kultūra?“

V.Šmigelskas žurnale primena 
skandalą, kilusį dėl Utenos rajono 
mero Alvydo Katino žmonos že-
mės sklypų („Skandalas dėl Utenos 
mero sklypų“).

„Dieviškasis kalvis ir saulė“ - me-
notyrininkės dr.Jolantos Zabulytės 
rengiamos spaudai būsimos knygos 
„Anykščių krašto kryždirbystė: kal-
vystė ir metaliniai kryžiai“ ištrauka. 

Daiva Goštautaitė-Oškeliūnienė 
„Aukštaitiškame formate“ aprašė 
anykštėnę verslininkę, natūralios 

kosmetikos kūrėją Renatą Špilevs-
kę („Kvapų kolekcininkė kvepia vis 
kitaip...“).

„Nevėžos ežere treniravosi ir nai-
kintuvų pilotai“ - žurnalsito Jono 
Junevičiaus fotopasakojimas apie 
Anykščių rajono Nevėžos ežere tei-
kiamas pramogas. 

Julijos Abuašvili tekstas – „Ne-
regintis sportininkas Normantas 
Prušinskas: „Mane užveda azartas“ 
-  pasakojimas apie anykštėną, Lie-
tuvos golbolo rinktinės narį.

Visuose Utenos regiono preky-
bos taškuose parduodamas žurnalas 
„Aukštaitiškas formatas“ plečia par-
davimų geografiją. Nuo šiol žurna-
lą galima rasti ir visose Panevėžio 
bei Ukmergės „Iki“ parduotuvėse. 
„Aukštaitišku formatu“ prekauja ir 

didžioji dalis Lietuvos rajonų centri-
nių paštų bei Vilniuje esantys „Nar-
vesen“ prekybos kioskai.

Tyrimai. Seimo rinkimų komisi-
jų nariai ir stebėtojai galės būti ti-
riami greitaisiais COVID-19 testais, 
numato sveikatos apsaugos ministro 
Aurelijaus Verygos sprendimas. Pa-
sak ministro, greitieji serologiniai 
testai, parodantys, ar žmogus yra 
persirgęs COVID-19, leis įvertinti 
bendrą pandemijos situaciją, taip 
pat esant teigiamam rezultatui būtų 
galima atlikti diagnostinį testą. „Ka-
dangi tai bus labai intensyviai kon-
taktuojantys žmonės ir ateityje juos 
galima kviesti pakartoti testus, tai 
irgi situacijos vertinimui. Ištestuoti 
visų absoliučiai per trumpą laiką 
tikraisiais PGR testais nėra tokios 
galimybės, nes tai yra apie 15 tūkst. 
žmonių“, – sakė A. Veryga. Pasak 
jo, rinkimų metų visiems komisijų 
nariams, stebėtojams galimybės at-
likti koronaviruso testų nėra, o „iš-
tempti tai per ilgą laiką nėra pras-
mės, nes praėjus kelioms dienoms 
testą reikėtų kartoti“, o greitieji tes-
tai būtų skirti tam, kad būtų galima 
„dinamikoje įvertinti situaciją“.

Vaistinės. Kadenciją baigiantys 
parlamentarai dar iki rinkimų bal-
suos dėl valdančiųjų siūlomo vals-
tybinių vaistinių įteisinimo. Seimo 
pirmininko pirmoji pavaduotoja 
Rima Baškienė nurodė, kad galu-
tinis balsavimas planuojamas an-
tradienį, rytiniame posėdyje. „Yra 
surinkti 47 Seimo narių parašai ir 
privaloma tvarka klausimas turi 
būti įtraukiamas į darbotvarkę“, 
– sakė R. Baškienė. Farmacijos 
įstatymo pataisomis siūloma vals-
tybines vaistines steigti ne tik li-
goninėse, bet ir poliklinikose, am-
bulatorijose. Tokios vaistinės būtų 
vadinamos ligoninės vaistinėmis. 
Jose būtų prekiaujama vaistais ir 
nuotoliniu būdu. Valdantieji tikina, 
kad tokios vaistinės pagerins vaistų 
prieinamumą, mažės jų kaina. Tuo 
tarpu opozicija tuo abejoja, įtaria 
korupcijos paraiškas, sveikatos sis-
temos lėšų švaistymą, konkuren-
cijos sumažėjimą. Jei Farmacijos 
įstatymo pataisos būtų priimtos, 
valstybines vaistines būtų galima 
steigti nuo 2021 metų sausio. Pa-
keitimų priėmimas buvo numatytas 
praėjusią savaitę, bet matydamas, 
kad valdantiesiems gali pritrūkti 
balsų, “valstiečių“ frakcijos vado-
vas Ramūnas Karbauskis pareiškė, 
kad balsavimas bus, kai bus aišku, 
jog užteks balsų priimti pataisas.

Pilietybė. Seimas svarstys Vi-
daus reikalų ministerijos inicijuo-
tas pataisas su siūlymu plėsti atve-
jus, kai gimimu Lietuvos pilietybę 
įgiję nepilnamečiai gali turėti ir 
kitos valstybės pilietybę. Jos nu-
mato, kad asmuo, kuris gimdamas 
įgijo Lietuvos pilietybę, o kitos 
valstybės pilietybę įgijo iki 18 
metų ne gimdamas, iki jam sukaks 
20 metų galės apsispręsti, kurią 
pilietybę pasilikti. Jeigu asmuo ne-
atsisakys kitos valstybės pilietybės 
iki jam sukaks 20 metų, jis neteks 
Lietuvos pilietybės. Pilietybės įsta-
tymo pataisoms šią savaitę pritarta 
po pateikimo, jas toliau svarstys 
Seimo komitetai. „Šiuo me tu yra 
au to ma ti nis re gu lia vi mas ir iš es-
mės vai kai tos pi lie ty bės ne ten ka iš 
kar to tė vų spren di mu, o da bar tu-
rėtų dvejus metus, kai pa tys ga lė tų 
ap si spręs ti po pil na me tys tės bū ti 
Lie tu vos pi lie čiais ar pa si rink ti ki-
tos ša lies pilietybę“, – sakė vidaus 
reikalų viceministras Tautvydas 
Tamulevičius.

- BNS



SITUACIJAIŠ ARTI 2020 m. rugsėjo 29 d.

komentarai

KULTūRŲ SANKRYŽA

komentarai

PVM mokesčio mažinimas iki 18 procentų
Mindaugas Sargūnas, kandidatas į Seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje

Politinė reklama. Bus apmokėta iš kandi-
dato į Seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje 
Mindaugo Sargūno rinkiminės sąskaitos. 
Užsak. Nr.875

Dizaino savaitėje kalbėta ir apie 
kūrybą lėkštėje

Rugsėjo 21 - 27 dienomis vyko didžiausias dizaino renginys 
Lietuvoje „Dizaino savaitė 2020“. Jau ketvirtą kartą šis renginys 
vyko ir Anykščių menų inkubatoriuje - menų studijoje.

Anykščių menų inkubatoriaus 
- menų studijos direktorė Daiva 
Perevičienė „Anykštai“ pasakojo, 
kad „Dizaino savaitės“ renginiai 
Anykščiuose pradėti rengti po to, 
kai įstaiga susisiekė su jos organi-
zatoriais - Lietuvos dizaino forumu 
ir pasisiūlė prie tokios iniciatyvos 
prisijungti.

„Dizaino savaitė“ taip pat vyks-
ta Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose ir Telšiuose. Beje, dėl 
koronaviruso pandemijos šiemet 
renginiai nevyko Šiauliuose.

Kaip vieną įsimintiniausių „Di-
zaino savaitės“ renginių Anykščių 
menų inkubatoriaus - menų studi-
jos direktorė D.Perevičienė minėjo 
pernai Anykščių turguje surengtą 

madų šou. Turguje sukonstruotu 
podiumu žengė įvairaus amžiaus 
ir sudėjimo anykštėnės, demons-
truodamos dizainerių sukurtus, o 
įdomiausia  - ir iš čia pat, iš tur-
gaus prekybininkų, pasiskolintus 
parduodamus drabužius, kuriuos 
sukomplektavo dizainerės Kristina 
Kruopienytė ir Rita Kaupelienė. 
Renginys ,,Madinga. Kūrybinga. 
Atsakinga.“ buvo skirtas pristatyti 
naujausioms madų tendencijoms ir 
parodyti moterims, kad ir apsiren-
gus padėvėtais rūbais galima gra-
žiai atrodyti.

Šiemet „Dizaino savaitės“ ren-
ginių programa, pasak D. Perevi-
čienės, buvo kukli dėl Lietuvoje 
ir pasaulyje kilusios koronaviruso 

pandemijos. Nepaisant visų grės-
mių, Anykščių menų inkubatoriu-
je - menų studijoje atidarytos trys 
parodos. 

Metalo kūrinių ekspoziciją „MI-
MEZĖS“ pristatė Vilniaus dailės 
akademijos Telšių fakulteto studen-
tai (kuratorė doc. Beata Zdramy-
tė). Joje pristatyti  jaunatviški, stu-
dentiški ir drąsūs metalo plastikos 
objektai, juvelyrika.

Anykščių menų inkubatoriaus 
rezidentė, dailininkė Lina Vaišnytė 
atidarė tapybos darbų ekspoziciją 
„Paralelės“. Tapybos darbuose au-
torė gilinasi į tapatybės paieškas 
nūdienos globalizacijos kontekste. 
Kadaise pamėgti gamtos ir bui-
ties vaizdai peraugo į abstrakčią 
tapybą, pasižyminčią lietuviškam 
kraštovaizdžiui būdingu koloritu. 
Tapybos ciklo „Paralelės“ darbams 
būdinga centrinė, sutelkta sakrali 
kompozicija, įsiaudusi tarsi audeklo 
raštas daugiasluoksnėje faktūrinėje 
erdvėje.

Menininkė Romualda Galeckienė 
(„Romareflectors“) Anykščių menų 
inkubatoriuje - menų studijoje su-
rengė odinių atšvaitų parodą. Na-
tūralios odos atšvaitai – tai kitoks 
požiūris į savo saugumą, matomu-
mą tamsiu paros metu, atšvaitų ne-
šiojimą nuolat. Tai sąmoningumo 
skatinimas, pasitelkiant dizainą, 
praktiškumą, unikalumą.

„Dizaino savaitės“ metu meni-
ninkams surengtos taikomosios fo-
tografijos konsultacijos.

„Menininkus konsultavo profesi-

onalus fotografas  Marius Rudžians-
kas. Jiems dabar labai aktualu savo 
kūrinius parduoti elektroninėse 
parduotuvėse, todėl labai svarbu 
darbus nufotografuoti taip, kad jie 
internetinėje erdvėje atrodytų pa-
traukliai“, - sakė D.Perevičienė.

Naujausias maisto patiekimo, 
sveikos mitybos, maisto kultūros 
tendencijas pristatė jauniausias Lie-
tuvos šefas Rokas Galvonas. Anykš-
čių menų inkubatoriaus - menų 
studijos direktorei D.Perevičienei 
įstrigo tai, kad maistą galima puošti 
ne tik tuo, kas valgoma …

„Šefas R.Galvonas pasakojo, kad 
lėkštėje kaip puošybos elementą ga-
lima rasti ir samaną ar kankorėžį“, 
- kalbėjo ji.

„Dizaino savaitės“ metu kultūros 
paveldo specialistė Daiva Stanke-
vičienė kvietė iš naujo pažvelgti į 
Anykščių dvarvietės teritoriją ir joje 
esančius kultūros paveldo objek-
tus, individualiosios psichologijos 
konsultantas Virginijus Varkalis ir 
psichologė Dovilė Varkalienė pa-
dėjo rasti kūrybos proceso poveikį 
savijautai.

Dėl koronaviruso pandemijos 
kai kurie „Dizaino renginiai“ per-
sikėlė ir į virtualią erdvę. Žmonės 
dalyvavo tarptautinio tinklo „Trans 
Europe Halles” vykdomo projek-
to „Kultūros ir kūrybinės erdvės ir 
miestai“ nuotoliniame renginyje, 
lankė virtualias ekspozicijas.

Šįmet vykusios „Dizaino savai-
tės“ tema – poveikis. 

„Šiandien aktualus poveikis 

Praktiniai fotografijos užsiėmimai.

Didesnės kainos - geresnė kokybė
Anykščių viešojo maitinimo įstaigose dienos pietų kaina, pa-

lyginti su aplinkinių rajonų kainomis, yra viena didžiausių. Už 
pietus anykštėnai moka 4-5 Eur, kai kitur pavalgyti galima ir už 
3 Eur. „Anykšta“ pašnekovų teiravosi, ar jie jau susitaikę su ku-
rortinėmis kavinių bei barų kainomis, bei kvietė pasvarstyti, ko-
dėl jos taip ženkliai skiriasi nuo kitų miestų. O gal Anykščiuose 
dienos pietūs yra išskirtiniai, dėl to ir kainuoja brangiau?

Kainas diktuoja 
patys klientai

Simonas GUDELIS, viešbučio 
PACAI maisto ir gėrimų departa-
mento direktorius:

- Yra klaidinga manyti, kad kai-
nas diktuoja verslininkai. Kainas 
didžiąja dalimi diktuoja paklausa ir 
patys klientai. Reikia džiaugtis, kad 
Anykščiuose pietūs kainuoja 20% 
daugiau, tai parodo, kad valgančių 
netrūksta. Atvažiuojančių pas mus 
yra kur kas daugiau, nei, tarkime, 
Kupiškyje, kur kainos mažesnės, 
tačiau ir maisto bei aptarnavimo ko-

kybė yra visai kito lygio. 
Gerų restoranų Anykščiuose skai-

čius per pastaruosius penkerius me-
tus padvigubėjo. Skatinčiau pačius 
anykštėnus dažniau eiti valgyti į res-
toranus, taip prisidedant prie vietinio 
verslo, gyvenimo kokybės ir ben-
druomeniškumo.

Todėl ir 
nesurenka 
pinigų 
atlyginimams...

Žilvinas Pranas SMALSKAS, 
anykštėnas:

- Praeidamas pro šalį, kavinėse 
geriu tik alų. Valgau namuose. Ren-
kuosi  avieną, elnieną ir kitą skanų, 
vertingą maistą. 

Tokių, kaip aš, dauguma, todėl  ka-
vinių savininkai  ir nesurenka darbuo-
tojams atlyginimų. 

Manau, jei visi miestelėnai nors 
kartą  per savaitę pietautų kavinėse, 
tai ir kavinės kainas ,,numuštų“.

Anykštėnai 
kavinėse - reti 
svečiai

Juozas JUKNIUS, Anykščių 
rajono tarybos narys, socialdemo-
kratas:

- Dienos pietų kavinėse nevalgau, 
tačiau su žmona kartais vakarais iš-
gerti kavos į kavines užsukame. Ma-
nau, kad kai kuriose viešojo maitini-

mo įstaigose kainos aukštos, kitose 
- labiau prieinamos anykštėnams.

Aukštos kainos kavinėse - dėl tu-
rizmo.Klientų netrūksta, kavinės sau-
sakimšos. Jei nebūtų to antplūdžio, 
tuomet ir kainos mažėtų.

Pastebiu, kad anykštėnų kavinėse 
būna labai mažai, pagrinde tai yra 
atvažiuojantys į Anykščius žmonės. 
Anykštėnai gal dažniau kavinėse 
švenčia kažkokias progas, o kad tie-
siog taip užeitų, bent jau man taip at-
rodo, retas dalykas.

Girdėjau apie siūlymą įvesti 
„Anykštėno kortelę“, kuri vietiniams 
kavinėse ir kitose paslaugų vietose 
suteiktų nuolaidų. Manau, kad versli-
ninkai ne taip lengvai pasiduotų tokio 
sumanymo įgyvendinimui.

Širvintų merė 
pietus valgo už 
2,30 Eur

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas:

Normalu, kai turistiniuose miestuo-
se ar kurortinėse vietovėse paslaugų 
kainos yra didesnės. Tačiau nenorma-
lu, kai vietinė valdžia nebando ginti 
savų žmonių interesų. Verslininkų 
neapkaltinsi, kad Anykščiuose  mai-
tinimo, nakvynės, masažo ar kitokių 
paslaugų kainos didesnės nei pas 
kaimynus. Turistai  moka! Vis dėlto 
keistokai atrodo tai, kad, siekdama 
privilioti daugiau turistų, valdžia meta 
didžiulius bendruosius gyventojų  re-
sursus (žmogiškuosius ir finansinius), 
visai negalvodama apie tų pačių 
žmonių nepatogumus ar nuostolius. 
Tarsi vietos gyventojų interesai būtų 
antram plane! O juk yra daug priemo-
nių ir įrankių, kaip tuos nepatogumus 
ar nuostolius suvaldyti, jie plačiai 
taikomi  pasaulyje. Tai vadinamie-
ji kompensaciniai mechanizmai: 
aplinkkelių, triukšmo skydų statybos, 
pačios įvairiausios kompensacijos 
gyventojams iš biudžeto ar turizmo 
ir kurorto verslo... Ne vieną kartą ra-
jono valdžiai siūliau įvesti Anykštėno 
kortelę - ši priemonė ar įrankis leistų 
anykštėnams naudotis įvairių pas-
laugų nuolaidomis. Tokia priemonė 
plačiai naudojama kai kuriuose mūsų 
šalies turistų lankomuose miestuose. 
Kol kas nulis emocijų... Tad į papras-
tą klausimą, kada  valgysime pigiau ir 
kodėl Širvintų merė valgo pietus už 2 
eurus 30 centų, o mes mokam dvigu-
bai ar trigubai brangiau, atsakyti nėra 
paprasta.

-ANYKŠTA

aplinkai, gamtai, žmogui, jo bū-
senai. Tad atsigręžiame į dizaino 
įtaką, kurią sunku išmatuoti, tačiau 
paneigti – neįmanoma. Dizainas 
formuoja mūsų kasdienybę ir įpro-
čius. „Dizaino savaitės“ metu kvie-
sime apsvarstyti, kokiu būdu dizai-
nas, kaip įrankis, kuria papildomą 
vertę ir kaip dizainas gali tapti es-
tetiniu ar praktiniu šiuolaikinio gy-
venimo iššūkių sprendiniu“, – sakė 
Lietuvos dizaino forumo direktorė 
Gabija Vanagė.

Lietuvos dizaino forumas – šalies 
dizainą ir verslą vienijanti organiza-
cija, reprezentuojanti Lietuvos di-
zainerių kūrybinį potencialą Lietu-
voje ir užsienyje, rengianti dizaino 
darbų pristatymus ir supažindinanti 
visuomenę su geraisiais dizaino 
pavyzdžiais, taip pat atstovaujan-
ti savo narių interesus ir glaudžiai 
bendradarbiaujanti su šalies dizaino 
ekosistemos dalyviais.

„Dizaino savaitės 2020” pagrin-
diniai rėmėjai -  Lietuvos Kultūros 
taryba, Vilniaus miesto savivaldy-
bė, Klaipėdos miesto savivaldybė.

Anykščių menų inkubatoriaus 
- menų studijos skaičiavimais, 
„Dizaino savaitės“ renginiuose ap-
silankė maždaug 100 anykštėnų. 
„Dizaino savaitę“ Anykščiuose pla-
nuojama rengti ir kitąmet.

„Manau, kuo plačiau bus kal-
bama apie dizainą, jo praktinį pa-
naudojimą, tuo daugiau anykštėnų 
gautas žinias galės pritaikyti ir savo 
buityje“, - apie renginio naudą kal-
bėjo D.Perevičienė.
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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.)

Tiesioginių išmokų prognozės: kas laukia ūkininkų
Artėjant naujajam Europos 

Sąjungos finansiniam laiko-
tarpiui, žemdirbiai itin do-
misi tiesioginių išmokų (TI) 
Lietuvos ūkininkams skaičia-
vimo formule 2021–2027 me-
tais. Žemės ūkio ministerija 
(ŽŪM) pristatė socialiniams 
partneriams planą, kaip galė-
tų būti skirstomos tiesioginės 
išmokos Lietuvos ūkininkams 
naujuoju laikotarpiu (2021–
2027 m.). Svarbu pažymėti, 
kad galutinis sprendimas dėl 
išmokų plano nėra priimtas, 
todėl išmokų dydžiai gali keis-
tis. Nepaisant to, strateginės 
kryptys aiškėja. Tiesioginių iš-
mokų prioritetinėmis sritimis 
bus laikomi vidutiniai šeimos 
ūkiai, jauni ūkininkai, besi-
traukiantys žemės ūkio sekto-
riai, perdirbimas ir apsirūpi-
nimas žemės ūkio produkcija.

Prieš planuodami atliko 
tyrimą

Prieš ministerijai rengiant TI 
planą,  Lietuvos agrarinis eko-
nominis institutas (LAEI) atli-
ko ūkių pelningumo vertinimą. 
Tyrimo metu buvo aiškinamasi, 
kokio dydžio ūkiai Lietuvoje 
yra pelningi, kokie – nuostolin-
gi. Skaičiuota, kokių ūkių šalyje 
yra mažiausiai, kokios žemės 
ūkio šakos traukiasi, kurioms 
reikia padėti.

ŽūM parengtame plane tei-
giami pokyčiai laukia smulkiųjų 
ir jaunųjų žemdirbių, lengves-
nės sąlygos numatomos ūkinin-
kaujantiems ekologiškai. Turėtų 
didėti susietoji parama pieninių 
karvių laikytojams, auginan-
tiems daržoves atvirame grunte, 

Jei bus patvirtintas naujasis tiesioginių išmokų planas, didesnių 
išmokų sulauks besitraukiantys žemės ūkio sektoriai, vidutiniai 
šeimos ūkiai, jaunieji ūkininkai. 

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka.
išmokos galimai bus skiriamos 
auginantiems riešutmedžius.

Siekiama didinti ūkininkų kon-
kurencingumą, ypač nedidelių, 
kuriems ūkininkavimas yra pa-
grindinė veikla ir pragyvenimo 
šaltinis.

Kaip paaiškėjo iš LAEI tyrimo, 
remiantis ūkių apskaitos duome-
nų tinklo duomenimis, ūkiai iki 10 
ha yra sąlyginai pelningi (didžioji 
prekinių iki 10 ha ūkių dalis – pel-
ningi), o peržengus 10 ha ribą, pel-
ningumas krinta, jie dirba nuosto-
lingai. Pelningai dirba tik gerokai 
didesni – valdantys 100, 110 ha, 
o labai pelningais laikomi dirban-
tys 150 ha ir daugiau. Tokią pačią 
tendenciją atspindėjo ir produk-
cijos kreivė: iki 10 ha ji didesnė, 
vėliau mažėja, o gerokai padidėja 
tik nuo 150 ha. Būtent tokių ūkių, 
valdančių iki 90 hektarų, Lietuvo-
je yra daugiausiai – jie sudaro 90 
proc. visų Lietuvos ūkių. 

Siūloma atkreipti dėmesį į
smulkiuosius ir jaunuosius 
ūkininkus

Atsižvelgiant į tai, kad dau-

guma ūkių Lietuvoje yra viduti-
niai ir būtent jų efektyvumas yra 
prasčiausias, tiesioginių išmokų 
perskirstymo plane ypatingas 
dėmesys atkreiptas į ūkius iki 
100 ha. Išmokos naujajame pa-
siūlyme išdėliotos taip, kad jos 
padėtų smulkiems ūkiams pra-
dėti dirbti pelningiau. Išmoką 
už pirmuosius hektarus siūloma 
mokėti ne už pirmuosius 30 ha, 
o už pirmuosius 50 ha. Tai reiš-
kia, kad už kiekvieną hektarą 
ūkininkas vidutiniškai gautų 76 
papildomus eurus. Pagal naująjį 
planą, išmokos turėtų būti moka-
mos laiptuotai, už pirmus 10 ha 
būtų mokama 65 eurai už hek-
tarą, už 11–20 ha – 74 eurai už 
hektarą, už 21–30 ha – 87 eurai 
už hektarą, o 99 eurai už hektarą 
būtų skiriami ūkiams, kurie dirba 
nuostolingiausiai – nuo 31 iki 50 
hektarų dydžio. Toks laiptavimas 
nulemtų, kad didesnes išmokas 
pajaustų ūkininkai, dirbantys iki  
108,4 ha, arba 95,8 proc. visų 
Lietuvos ūkio subjektų.

Palankios permainos numa-
tomos jauniesiems ūkininkams, 
kurių Lietuvoje, pasirodo, ma-

žėja. Veiklos esami nenutraukia 
– keičiantis ūkininkų amžiui, jie 
praranda jaunųjų statusą. Proble-
ma yra naujų jaunųjų ūkininkų 
įsitraukimas į žemės ūkio veiklą 
ir nedidelės ūkių apimtys – vidu-
tiniškai jaunieji ūkininkai valdo 
32 ha, bet naujai ateinančių jaunų 
ūkininkų vidutiniai plotai nesiekia 
ir 10 ha. Dėl to tiesiogines išmo-
kas jauniesiems ūkininkams siū-
loma nuo 54 eurų didinti iki 173 
eurų už hektarą ir planuojama jas 
mokėti nebe penkerius, o septyne-
rius metus, mokant už 50 ha (šiuo 
metu mokama už 90 ha). 

Daugiau skirtų pienininkams 
ir daržininkams

Permainos pasiūlytos skirstant 
susietąją paramą, kuria siekia-
ma palaikyti bei paremti besi-
traukiančias žemės ūkio šakas. 
Didelis dėmesys skirtas šeimos 
ūkiams, kuriouse melžiamos pie-
ninės karvės. Nebūtina turėti ke-
lių šimtų melžiamų karvių, kad 
ūkis būtų pelningas. Remiantis 
skaičiavimais, užtenka 25 karvių, 
kurios, jei ūkininkaujama protin-
gai, iš žaliavinio pieno leidžia 
išlaikyti šeimą. Todėl išmokos 
už pienines karves vidurkį nuo 
119 siūloma didinti iki 180 eurų. 
Melžiantiems iki 10 karvių išmo-
ka už karvę naujuoju tiesioginių 
išmokų laikotarpiu siektų 156 
Eur, laikantiems nuo 11 iki 50 ra-
guočių – priklausytų 208 eurai už 
karvę, auginantiems nuo 51 iki 
150 karvių už karvę būtų skiria-
ma 260 eurų. ūkyje, kuriame lai-
koma 151 karvė ir daugiau, kie-
kvienam galvijui, pradedant nuo 
151, būtų skiriama po 130 eurų, 
o visiems kitiems – atitinkamai 
pagal laiptus.

Susietoji parama palaiko ir dar-
žovių bei vaisių augintojus, todėl 
auginantiems atviro grunto dar-
žoves vietoj 180 siūloma mokėti 
500 eurus už hektarą, o vaisių au-

gintojams parama nuo 237 eurų 
už hektarą kils iki 386 eurų. Ne-
kistų tik parama mėsinių galvijų, 
mėsinių avių, cukrinių runkelių 
augintojams. Lietuvos agrarinės 
ekonomikos instituto siūlymu į 
naująjį tiesioginių išmokų planą 
įtraukti riešutmedžiai – jų au-
gintojams už hektarą bus moka-
ma 150 eurų.

Didesnės išmokos – tik 
sąžiningiems 

Gerų žinių yra ir ūkininkau-
jantiems ekologiškai. Naujuoju 
finansiniu laikotarpiu ketinama 
panaikinti ekologinių ūkių įsipa-
reigojimus penkeriems metams. 
Pasibaigus pereinamajam laukų 
laikotarpiui, ūkininkas juos ga-
lės tiesiog uždeklaruoti ir gauti 
jam priklausančią išmoką.

Tiesa, jei laukai po pereina-
mojo laikotarpio būtų nedekla-
ruojami, kaip ekologiškus ūki-
ninkas juos galėtų pažymėti tik 
po kelerių metų. Tokia sąlyga 
norima pažaboti piktnaudžiau-
jančius ekologinėmis išmoko-
mis ūkininkus, kurie atsiradus 
laukuose piktžolėms metus 
nusprendžia pabūti neekologiš-
kais ūkininkais ir juos nupurš-
kia chemija, o kitais metais vėl 
grįžta prie ekologinio ūkininka-
vimo ir didesnių išmokų. Jei bus 
pritarta naujajam tiesioginių iš-
mokų planui ir jo pakeitimams, 
norint taip elgtis teks laukti per-
einamąjį laikotarpį. 

Užsak. Nr.861

Kokia čia ekologija, kai žmones kiaulidžių kvapai „tručija“...
Anykščiuose organizuojamo Miško festivalio organizatoriai 

planuoja surengti kandidatų į Seimą debatus aplinkosaugos tema 
ir paklaustii jų: „Ar suksime į žaliąjį kelią?“.

Kaip manote, ar poltikai deramą dėmesį skiria aplinkosaugos 
problemoms spręsti? Į kurias aplinkosaugos problemas Jums no-
rėtųsi atkreipti jų dėmesį Anykščių rajone?

Jadze iš Svedasu: „Dabar visi 
palitikai kandidatai un Sejmu gra-
žiai gorodija apie gamtų, aplinko-
saugų, mišku saugojimų. Ale vi-
sas šnekas ir liks šnekom. Da nuo 
kalchoza laiku šnekama, žadama 
kiaulidžių smardvį Svedasys su-
stabdyt. Je kaip smirda, taip smir-
da. Jau seni neprigulmybej gyve-
nam, esam nuo ruskiu laisvi, kiek 
Lietuvėlaj valdžių, kiek seimūnų 
pasikeite. A kas par mum pasikei-
te? Kaip smirda Svedasys ir aplink 
par desėtkų kilametrų, taip ir smir-
da žėdnu dien. A kokia čia ekalo-
gija, jei žmones tie kvapai tručija, 

jeigu mūsų kraštų visi aplinkia?“

Anykštėnas: „Tamsta ne visai 
teisingai pateiki žinias. Jeigu teip 
nuo galo išsakytų, tai ne visi aplen-
kia Svėdasų kraštą ( gal tik pirmie-
ji rajono asmenys mažiau lankosi).
Kiaulių kompleksas nuolat mo-
dernizuojamas. Akcininkai inves-
tavo į srutų surinkimo įrenginius.
Srutoms išlieti į ž.ū. laukus yra 
nustatyti terminai ir su trąšų kva-
pu tuo laiku reikia taikstytis, kaip 
ir su kitų, chemiškai išsiskiriančių 
medžiagų kvapais ar bekvapiu po-
veikiu.

Išvada: Seimo nariai taip pat 
nori valgyti ir dar gauti atlygini-
mus iš lėšų, kurias uždirba ž.ū. ir 
kiti dirbantieji, o pencijonai gali 
ir papūst prieš vėją, kad mažiau 
smirdėtų :)“

Kada: „bus susirūpinta, kaip 
gyventojai tvarko kanalizacines 
nuotekas? Valymo įrengimų nie-
kur nėra, retai kas turi kanalizaci-
jai traukti bačkas, tai naktimis ir 
leidžia kas kur pakliūna, visokius 
š... į griovius, pakeles, paupes, 
miškus, laukus. Gal rajono valdžia 
tuo pasirūpintų ir padėtų kaimie-
čiams įsirengti biologinius valymo 
įrenginius, kompensuotų patirtus 
nuostolius, skirtų komunalininkų 
techniką išvežti nuotekas ir pan.?“

M.: „Kas iš tų diskusijų, nes po-
litikai meluoja. Kiek žadėjo vals-
tiečiai šioje srityje. O ką padarė? 

Pasityčiojo iš aplinkosaugos iki 
tokio lygio, kad net leido medžioti 
Žuvinto rezervate, ko net komu-
nistai nedrįso.“

Žiūrovas: „Mačiau per TV 3 ei-
seną gamtosaugai palaikyti. Nešė 
karstą ir gražiai šoko. Reporterė 
bandė paklausti, dėl ko mitinguo-
ja. Nė vienas dalyvis nesugebėjo 
pasakyti. Toks vaizdas, kad parū-
kėm žolės ir pabandom pasireikšti. 
Apgailetini aktyvistai“.

Savanoriai į Vasaros g. 5: „Ku-
ris kandidatas nepyktų, jei nuo jo 
namo už 440 metrų būtų pastatyta 
260metrų jūrinė vėjo jėgainė?“

Tiems, kas pažįsta Anykščius: 
„Vėjo jėgainių sparnuotės nėra 
perdirbamos, ar yra Anykščiuose 
tinkama vieta jas laidoti ir kur?“

N: „Jei atsirastų Lietuvoje bent 
vienas sveiko proto politikas, ku-
ris keltų ekologijos.problemas... 
Dabar visi, kurie kalba apie tai, yra 
debilavoti klounai. Anykščiuose 
ypač“.

Miestietis: „Sveiko proto poli-
tikai prie nesveiko proto aktyvistų 
nenori lįsti. Ar žinote bent vieną 
viso proto ekoakyvistą? Aš neži-
nau“.

Gyventojų pajamų mokesčio mažinimas iki 15 procentų
 Mindaugas Sargūnas, kandidatas į Seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje Politinė reklama. Bus apmokėta iš kandidato į 

Seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje Mindaugo 
Sargūno rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr.875



2020 m. rugsėjo 29 d.KULTūRŲ SANKRYŽA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti vals-
tybei nuosavybės teise priklausančio Anykščių rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto 
pardavimą viešame prekių aukcione:

Aukcionas vyks adresu J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 3 aukšte, posėdžių salėje, 304 kab. Aukciono pradžia – 2020 m. spalio 22 d. 
10 val. aukciono dalyviams atvykus ir užsiregistravus.

Neparduoto turto pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2020 m. spalio 30 d. 10 val. 
Parduodamo turto apžiūra – 2020 m. spalio 19-21 d., darbo valandomis, susitarus dėl tinkamo apžiūros laiko.
Minimalus kainos didinimo intervalas – ne mažesnis kaip 1 (vienas) procentas pradinės pardavimo kainos.         
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas nuo aukciono dienos, banko pavedimu, į Anykščių rajono savivaldybės 

administracijos nurodytą sąskaitą. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atsis-
kaitymo.

Aukciono dalyvio bilieto kaina – 5 (penki) eurai. Dalyviai pradedami registruoti likus 1 (vienai) valandai iki aukciono pradžios. Regis-
tracija vyks Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriuje J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 201 kab. 

Išsamią informaciją teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja 
A. Savickienė, tel. (8 381) 58 013, audrone.savickiene@anyksciai.lt. 

Daugiau informacijos skelbiama https://www.anyksciai.lt/lt/verslininkui/pardavimas.html.
Užsak. Nr.874

„Trys mylimos“ Kavarske Lina DAPKIENĖ

Rugsėjo 27 d., po sekmadienio mišių, kavarskiečiai ir artimesnių kaimų gyventojai rinkosi į 
Anykščių kultūros centro Kavarsko skyrių – Julijos Žemaitės komedijos „Trys mylimos“ premjerą. 
Aktorius mėgėjus subūrė ir spektaklį pastatė buvusi Kavarsko skyriaus vadovė Aušrinė Blažienė.

„Trys mylimos“ siužetas pa-
prastas, bet žavus, įtraukiantis: 
samdinys Liudvikėlis (vaid. Al-
gimantas Sudeikis), siekdamas 
tik pasipinigauti, gudriai vilioja 
tris moteris – našlę šeimininkę 
(vaid. Janina Bagočiūnienė) ir dvi 
jos dukteris (vaid. Jūratė Acuvie-
nė ir A. Blažienė). Šmaikštusis 
veidmainis Liudvikas nė vienos 
nemyli, bet vienu metu visas tris 
„sukioja aplink savo pirštą“ ir ap-
gauna. Šalia zylioja peršamas jau-
nikis – turtingas ūkininkas Koziris 
(vaid. Dainius Kalibatas), kuriam 
per klaidą tenka net ir į kuprą gau-
ti nuo drūtos mergelės, kaip  būtų 
gavęs Liudvikėlis į kailį už savo 
melagystes... 

Žemaitės kūrinyje galima 
įžvelgti autobiografinių motyvų 
– ji pati, būdama šešiasdešimties 
metų, įsimylėjo trisdešimčia metų 
jaunesnį vyrą. Senosios drama-
turgijos pastatymas turi žavesio: 
sentimentų kelia seni, autentiš-
ki daiktai ar dekoracijos (ratelis, 
senovinė skrynia, dailiai išausta 
lovatiesė, išsiuvinėti pagalvių už-
valkaliukai, staltiesė). Vaidinančių 
aktorių leksika, kupina kalbos gy-
vumo ir vaizdingumo, prikausto 
žiūvovų dėmesį. 

Pagiriamojo žodžio nusipelno 
artistai, kurie repetavo savano-
riškai, idėjos vedami. Patenkinti, 
linksmai nusiteikę žiūrovai svei-
kino režisierę, aktorius, džiaugė-
si gražiu rezultatu. Pilnutėlė salė 
žmonių patvirtino faktą, kad nuo-
taikingos komedijos su nesudėtin-
gu, bet įdomiu ir įtraukiančiu siu-
žetu, nuoširdžia vaidyba pritraukia 
būrį žiūrovų – teatro mėgėjų. 

Pasak režisierės A. Blažienės, 
spektaklyje vaidino tikri teatro 
mėgėjai. „Jie ir savo darbo grafi-
kus pasikeisdavo, nes repetuoda-
vom ir anksti rytą, ir vėlai vaka-
re. Džiaugiuosi, kad turiu stiprią, 
linksmą, nuoširdžią teatro mėgėjų 
komandą. Stengsiuosi ją išlaikyti. 
Tikiuosi, kad pritrauksiu ir naujų 

narių.
 Turime planų parodyti šį spek-

taklį aplinkinių bendruomenių 
namuose. Jau esame pakviesti 
artimiausių gastrolių į Šerių ben-

Geresnė valstybės institucijų komunikacija su verslu
 Mindaugas Sargūnas, kandidatas į Seimą Deltuvos šiaurinėje apygardoje Politinė reklama. Bus apmokėta iš kandidato į 
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druomenę. Pasirinkta tema yra 
aktuali ir šiais laikas – vis kas 
nors kur nors pinigus „išmonija“, 
o meilė – amžina tema“, – teigė 
A. Blažienė. 

Samdinio Liudvikėlio vaidmenį atlieka Algimantas Sudeikis, našlės ūkininkės – Janina Bagočiūnienė.

Nežiūrėk, kad senas Koziris (vaid. Dainius Kalibatas), bet užtai 
bagotas, – mokė motina ūkininkė (vaid. J. Bagočiūnienė). Pe-
tronę vaidino (dešinėje) Aušrinė Blažienė.  

Petronė tekės už Kozirio, o tu, Domicele (vaid. Jūratė Acuvienė), 
už manęs, Liudvikėlio (vaid. A. Sudeikis).
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STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ 
IŠVEŽIMAS ANYKŠČIŲ RAJONE

Anykščių miesto gyventojams stambiagabaritės atliekos bus išvežamos š.m. spalio 12 dieną.
Anykščių miesto privačių namų valdų gyventojai turi iš anksto registruotis  tel.  (8 381) 5 14 78 

arba el. paštu info@anykom.lt. 
Anykščių miesto daugiabučių namų gyventojams registruotis nereikia. 
Anykščių rajono seniūnijų gyventojams stambiagabaritės atliekos bus išvežamos žemiau patei-

kiamoje lentelėje nurodytomis 
dienomis.
Seniūnijų gyventojai turi iš anksto registruotis žemiau pateikiamoje lentelėje nurodytais se-

niūnijų telefonų numeriais.

Iš gyventojų bus surenkamos šios atliekos: baldai, baldų dalys, buitinė technika, automobilių, 
dviračių, motociklų padangos. 

Iš vieno namų ūkio bus paimama:
 iki 150 kg senų baldų, baldų dalių 
 iki 2 vnt. buitinės technikos 
 iki 4 vnt. lengvųjų automobilių padangų, iki 2 vnt. dviračių ir motociklų padangų 
Minėtas atliekas prašome sudėti dieną prieš numatytą išvežimo laiką:
 privačių namų valdų gyventojams – šalia individualių (privačių) namų valdų, netrukdant 

praeiviams ir transporto eismui.
 daugiabučių namų gyventojams – šalia daugiabučių namų esančių bendrų konteinerių.
Kilus klausimams kreiptis tel. (8 381) 5 14 78 arba el. paštu info@anykom.lt.

AVINAS. Būkite šią savaitę itin 
dėmesingas. Gali būti bandoma įvelti 
jus į neaiškius reikalus. Pagalvokite 
apie teisinius dalykus. Ar tikrai verta 
rizikuoti? Laikas jūsų pusėje, verčiau 
luktelėkite, kol padėtis išaiškės. Sa-
vaitgalį pasistenkite gerai pailsėti.

JAUTIS. Kad ir ko šią savaitę im-
sitės, darbai degte degs jūsų rankose. 
Pasistenkite, kad ir viršininkas tai 
pastebėtų. Jūs užsitarnavote patiki-
mo žmogaus vardą ir, labai galimas 
daiktas, tai atsilieps jūsų karjerai. La-
bai atsargiai leiskite pinigus - galite 
net nepastebėti, kaip išlaidos viršys 
pajamas.

DVYNIAI. Būkite protingas! Ti-
krai nieko nenutiks, jei dabar atsisa-
kysite idėjos, kurios tvirtai laikėtės - iš 

tiesų ji visiškai niekam tikusi. Antroje 
savaitės pusėje galima emocinė krizė 
šeimoje. Neapgalvoti, impulsyvūs 
žodžiai ar veiksmai gali turėti ilgalai-
kių nepageidautinų padarinių.

VĖŽYS. Ko gera, savaitė prasidės 
nekaip, bet nuo vidurio smulkios ne-
sėkmės gali atnešti didelę sėkmę, kad 
ir kaip paradoksaliai tai skambėtų. Jei 
turite ką parodyti, nesivaržykite užei-
ti pas viršininką. Perdėtas kuklumas 
nepadės kopti karjeros laiptais. Sa-
vaitgalį imkitės iniciatyvos susitikti 
su seniai nematytu bičiuliu.

LIŪTAS. Tuščias reikalas šią sa-
vaitę eiti prieš srovę. Jausite nenumal-
domą poreikį gilintis į nepažįstamas 
sritis. Labai tikėtini dideli finansiniai 
pokyčiai, bet nebūtinai į blogąją pusę. 
Savaitės pradžioje pasirūpinkite svei-
kata, o savaitgalį viso jūsų dėmesio 

pareikalaus šeimos reikalai. Paštu ga-
lite sulaukti gerų naujienų.

MERGELĖ. Pirmoje savaitės 
pusėje pagaliau įvyks ilgai laukti po-
kyčiai tarnyboje, deja, jie tikriausiai 
nuvils. Jūsų elgesys gali būti pernelyg 
impulsyvus ir neapgalvotas, vis dėlto 
trečiadienį turėsite progą susitaikyti 
su žmogumi, su kuriuo susipykote 
praeitą savaitę. Neleiskite dar neuž-
dirbtų pinigų.

SVARSTYKLĖS. Savo asmeni-
niams reikalams šią savaitę turėtumė-
te teikti pirmenybę. Savaitės viduryje 
netramdykite impulso improvizuoti 
ką nors beprotiško. Savaitgalį sutri-
kęs galite pasielgti kvailai ir neapgal-
votai. Nežinomybės baimė privers 
priimti sprendimą nė neišsiaiškinus, 
kas iš tiesų vyksta.

SKORPIONAS. Visą savaitę 

akivaizdžiai laikysite vadeles savo 
rankose. Jūs jaučiatės neįtikėtinai 
energingas ir tikitės, kad kiti jaučiasi 
taip pat. Bent retkarčiais pagalvokite, 
ar ne per daug reikalaujate iš kitų. Jei 
gerai žinote, kokio daikto jums reikia, 
savaitės pradžioje drąsiai eikite į par-
duotuves - pirkinys bus sėkmingas.

ŠAULYS. Vieno susitikimo metu 
šią savaitę bus vėl prisiminta sena 
bjauri istorija. Kalbėkite apie ją tik 
tiek, kiek yra būtina. Paskalos, ku-
riomis ji apipinta, ir taip jau viską 
komplikuoja. Karjeros reikalai paga-
liau pajudės į priekį, nors iš pradžių ir 
patirsite stresą.

OŽIARAGIS. Savo sumanymui 
privalote gauti tam tikrų svarbių as-
menų pritarimą. Savaitės viduryje 
pokalbio metu turėsite gerai papra-
kaituoti, kad surastumėte įtikinamų 

žodžių. Juk jums įdomus dalykas 
turi pasirodyti patrauklus ir kitiems. 
Finansiniai reikalai klostysis ne per 
geriausiai, bet viską atpirks malonus 
bendravimas su senais bičiuliais sa-
vaitgalį.

VANDENIS. Pagaliau pamažu, 
tačiau patikimai pajusite ateinančias 
permainas. Nežiopsokite ir nesėdėki-
te sudėjęs rankų, imkitės iniciatyvos. 
Šią savaitę pagaliau pasitaikys proga 
išsiaiškinti santykius, jau senokai jus 
slegiančius. Turėtų palengvėti. Pats 
laikas planuoti atostogas.

ŽUVYS. Nesėkmė savaitės pra-
džioje jus taip paveiks, kad neišven-
giamai būsite labai suirzęs. Tačiau 
savo širdgėlą ir pyktį išlieti ant par-
tnerio taip pat būtų ne pati geriausia 
išeitis. Pirmiausia pasistenkite susi-
tarti su savimi.

Teleloto. Žaidimas nr. 1277 Žaidimo data: 2020-09-27 Skaičiai: 28 04 55 68 11 41 34 01 32 44 47 24 45 49 50 12 37 74 13 31 62 40 42 30 23 05 56 02 70 36 53 38 25 52 19 73 20 67 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 07 
72 63 18 57 58 66 33 06 69 51 43 29 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 16283.00€1 Užbraukus įstrižaines 28.00€ 289 Užbraukus eilutę 2.00€ 10243 Užbraukus keturis kampus 1.50€ 11881 
Papildomi prizai Bilietas Prizas 02**256 50 EUR VIADA čekis 0167715 Automobilis Hyundai i20 0200256 Automobilis Nissan Qashqai 0105992 Automobilis Nissan Qashqai 00**848 DELIMANO pjaustyklė-salotų dž. 01**665 DELIMANO 
pjaustyklė-salotų dž. 0302254 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 0228526 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 0112045 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 0290468 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 0287573 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 
0379172 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 0242840 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 0182463 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 0371063 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 0088995 Išmanusis televizorius Xiaomi Mi 01**019 Kolonėlė JBL 
GO 2 0277169 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0277172 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0277178 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0277179 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0277183 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0277186 Laiminga vieta prizas 58 Eur 
0280150 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0280158 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0280166 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0280169 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0280172 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0280348 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0280352 
Laiminga vieta prizas 58 Eur 0280357 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0280360 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0280364 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0284041 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0284046 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0284051 Laiminga 
vieta prizas 58 Eur 0284058 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0284066 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0284071 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0284077 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0284083 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0284091 Laiminga vieta 
prizas 58 Eur 0284099 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0284136 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0284140 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0284143 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0284148 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0284153 Laiminga vieta prizas 
58 Eur 0288261 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0296366 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0235787 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0235794 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0235803 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0235810 Laiminga vieta prizas 58 Eur 
0235817 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0235826 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0235831 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0235838 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0235846 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0235855 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0235864 
Laiminga vieta prizas 58 Eur 0235870 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0235876 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0235881 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0235888 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0235893 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0235900 Laiminga 
vieta prizas 58 Eur 0235906 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0235912 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0235918 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0251376 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0254417 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0254577 Laiminga vieta 
prizas 58 Eur 0256714 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0256718 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0256722 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0256725 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0256726 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0256731 Laiminga vieta prizas 
58 Eur 0256734 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0256740 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0256744 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0256749 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0260209 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0260214 Laiminga vieta prizas 58 Eur 
0260221 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0260225 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0260252 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0268082 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0268371 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0268378 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0268384 
Laiminga vieta prizas 58 Eur 0268388 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0268394 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0268624 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0268629 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0268633 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0268636 Laiminga 
vieta prizas 58 Eur 0268642 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0277157 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0277160 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0277161 Laiminga vieta prizas 58 Eur 0277164 Laiminga vieta prizas 58 Eur 011*508 Pakvietimas į 
TV studiją 008*332 Pakvietimas į TV studiją 000*134 Pakvietimas į TV studiją 013*951 Pakvietimas į TV studiją 014*775 TC čekis buitinei technikai 009*501 TC čekis buitinei technikai 037*136 TC čekis buitinei technikai 023*984 TC čekis 
buitinei technikai 009*582 TC čekis buitinei technikai 013*670 TC čekis buitinei technikai 022*861 TC čekis buitinei technikai 012*502 TC čekis buitinei technikai 015*266 TC čekis buitinei technikai.

sprintas
Krepšinis I. Paaiškėjo Anykščių 

rajono krepšinio lygos (ARKL) finali-
ninkai; jais tapo „Draugai“, 81-67 įvei-
kę „Cosmos“, bei „Teradenta“, 75-46 
nugalėjusi „Taurą“. ARKL nugalėtojai 
paaiškės ateinantį šeštadienį – „Nykš-
čio namų“ arenoje taip pat bus surengti 
tradiciniai „Įgūdžių“ ir „Snaiperio“ 
konkursai.

Slidinėjimas. Ignalinoje vyko Lie-
tuvos vasaros slidinėjimo čempionatas. 
Lietuvos čempionais sprinto rungtyje 
tapo Paulius Januškevičius (vyrų gr.) 
ir Eglė Savickaitė (moterų gr.). Jaunių 

grupėje Domas Jankauskas finišavo 
antras. 15 km klasikiniu stiliumi Edvi-
nas Šimonutis finišavo antras, Paulius 
Januškevičius – trečias. 10 km moterų 
grupėje Eglė Savickaitė iškovojo pir-
mąją vietą. 5 km distanciją Matas Gra-
žys įveikė antras, Ilma Kasperūnaitė 
– trečia.

Krepšinis II. Rugsėjo 23 dieną 
Anykščių KKSC krepšininkai Pakruo-
jyje dalyvavo berniukų U–13 krepšinio 
turnyre „RM BALDAI 2020“. Anykš-
tėnai 44-73 pralaimėjo Kelmės koman-
dai, o rungtynėse dėl 3-iosios vietos 40-
39 įveikė Šiaulių komandą. 
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„Kultūrų sankryža“ remia 3000 eurų.

įvairūs

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

Tel. (8-611) 77722.

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

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, dėl 
darbo laiko paskambinti. 

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai miškus: brandžius, 
malkinius, jaunuolynus ir žemę, 
apaugusią mišku. 

Tel. (8-641) 55554.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas!

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-684) 44444.

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

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

dinimas, galvutės mūrijimas, 
skardinimas, židinių statyba. 

Stogų dengimas. 
Patirtis 20 m.

Tel.: (8-612) 36705, 
(8-652) 37118.

PIRKITE VIŠTAS, VIŠTAITES !
RUGSĖJO 30 d., trečiadienį, 

prekiausime jaunomis 5 - 6 mėn. 
rudomis olandiškomis, juodomis, rai-
bomis, pilkomis,  baltomis dedeklė-
mis vištaitėmis, 10 mėn. dedeklėmis 
vištomis, pašarais. Tel. užsakymams 
(8-612) 17831.

Svirnuose II – 8.00; 
Kavarske – 8.10; Janušavoje 
– 8.25; Dabužiuose – 8.40; 
Ažuožeriuose – 9.00; Anykščių 
turguje – 9.20; Troškūnuose 
– 9.45; Surdegyje – 10.00; 
Viešintose – 10.20; Viešintėlėse 
– 10.35; Andrioniškyje – 10.50; 
Naujuosiuose Elmininkuose 
– 11.25; Leliūnuose – 11.45; 
Debeikiuose – 12.00; Rubikiuose 
– 12.15; Burbiškyje – 12.30; 
Mačionyse – 12.45; Skiemonyse 
– 13.00; Kurkliuose – 13.20.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Nuoma

Išsinuomotų butą ar namą 
Anykščiuose ar Anykščių rajone.

Tel. (8-620) 55394.

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 

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.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-675) 63191.

Reikalingi pagalbiniai darbinin-
kai. 

Tel. (8-652) 60479.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
SPALIO 1 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime „Kaišiadorių“ paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis dėsliosiomis vištaitėmis bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 4 Eur). Turėsime gaidžiu-
kų. Prekiausime kiaušiniais (10 vnt.-1 
Eur). Spec. lesalai. Jei vėluosime, 
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.

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
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

Utilizuoja automobilius. Superka 
važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo sunaiki-
nimo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

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

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.
 
Agentas Algirdas – veršelius. 

Moka 6 - 21 proc. Atsiskaito 
iš karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

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

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

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

Tel. (8-687) 18377.

parduoda Kita

Maistines VINETA bei CATANIA 
bulves, 30 kg - 7 Eur. Atveža į na-
mus. 

Tel. (8-678) 16085.

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

Tel. (8-611) 47343.

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. 

siūlo darbą

Reikalingi plataus profilio staty-
bininkai. 

Tel. (8-652) 60479.

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. 
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anekdotas

oras

+8

+19

mėnulis
Rugsėjo 29 - 30 d. - 

priešpilnis, 
spalio 1 - 2 d. - pilnatis.

Jeronimas, Sofija, Žymantas, 
Bytautė, Zofija.

Gabrielius, Mykolas, Rapolas, 
Kęsgailas, Kęsgailė, Michalina, 
Mykolė.

šiandien

rugsėjo 30 d.

vardadieniai

spalio 1 d.
Emanuelis, Remigijus, Teresė, 
Mantas, Mintė, Benigna.

spalio 2 d.
Modestas, Eidvilas, Getautė.

Politinė reklama. Bus apmokėta 
iš kandidato į Seimą Deltuvos šiauri-
nėje apygardoje Mindaugo Sargūno 
rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr.870

Kalbasi dvi moterys. Viena:
- Mielai iškeisčiau savo vyrą į ku-

pranugarį?
- Kodėl?
- Matai, jų intelekto koeficientai 

panašūs. Bet kupranugaris geria ma-
žiau!

***
- Kodėl jūsų restorane ant kiekvie-

no staliuko padėta druskos?
- Tai tam atvejui, jeigu patiekale 

jums pasirodytų per mažai druskos.
- O kodėl tuomet mėsos nepadeda-

te?

***
- Mama, ar tiesa, kad kiekvienas 

vaikas turi savo tėtį?
- Taip, tiesa. Be tėčio nebūtų ir vai-

ko.
- Tai kodėl tada mes trys vaikai, o 

tėtis - tik vienas?

***
Žmona skaito laikraštį.
- Siaubas, - garsiai ima piktintis. - 

Čia rašo, kad kažkoks vyras susipaži-
no su moterimi, tą patį vakarą ją vedė, 
o kitos dienos rytą nužudė!

- Nieko ypatinga, - sumurma vy-
ras. - Rytas, kaip sakoma, už vakarą 
protingesnis.

***
Tėvas sumedžioja briedį ir pa-

ruošia šeimynai. Visi valgo ir tėvas 
klausia vaikų:

- Ar žinot, kokią mėsą čia valgo-
me?

- Ne...
- Na, kartais mama mane taip pa-

vadina.. - sufleruoja tėtis.
- Oi. Nevalgyk broliuk, čia asi-

liena.

***
- Kodėl nori skirtis su žmona? - 

klausia Petras draugo.
- Ji per daug laksto po barus.
- Geria?
- Ne, ieško manęs.

(Atkelta iš 1 psl.)

„Pienionių dvaro sodybos ko-
plytėlė su Nukryžiuotojo skulp-
tūra – unikalus tikėjimo ir Lietu-
vos istorijos paminklas. Bėgant 
metams, jis kartu su mūsų krašto 
žmonėmis išgyveno ir pagarbos, 
ir išniekinimo laikotarpius. Šian-
dien galime džiaugtis atnaujinta 
Pienionių dvaro ansamblio da-
limi“, – teigė Anykščių rajono 
meras Sigitis  Obelevičius, įteik-
damas padėką  O. Balaišienei už 
istorinio-kultūrinio paveldo sau-
gojimą ir puoselėjimą.

Kavarsko seniūnė Šarūnė Kali-
bataitė taip pat įteikė padėką O. 
Balaišienei, dėkodama už rodo-
mą gražų pavyzdį saugant ir puo-
selėjant krašto istorinę atmintį. 

Sodybos šeimininkė O. Balai-
šienė padėkojo Anykščių rajono 
savivaldybės atstovams, Archi-
tektūros ir urbanistikos skyriaus 

minis, dabartinis koplytėlės ko-
loritas jam yra elegantiškiausias. 
„Buvo laikas, kai koplytėlė buvo 
žydrai-balta, gelsvai-balta. Da-
bar dominuoja šviesa, t. y. baltos 
smailėjančios arkos su pastelinės, 
kiek įžiūrėjau - žalsvos spalvos 
tonais. Man, kaip architektui, tai 
yra labai vertingas statinys, giliai 
įsirėžęs atmintin nuo ankstyvos 
vaikystės. Tačiau pirmiausia no-
rėtųsi pabrėžti sakralią, tai yra 
tikrąją šio objekto reikšmę, taip 
skatinant ir palaikant jo gyvybin-
gumą“, – teigė Ričardas Krūmi-
nis.  

Restauruota du kartus 

Kavarsko klebono Jono Babo-
no iniciatyva 1987 m. koplytėlė 
buvo restauruota (koplytėlės co-
kolyje yra įspausta restauravimo 
data). 

Pasak Architektūros ir urbanis-
tikos skyriaus vyr. specialistės D. 
Stankevičienės, prieš pradedant 
rengti tvarkybos darbų projektą, 
buvo atlikti Pienionių dvaro so-
dybos koplytėlės ir Nukryžiuo-
tojo skulptūros tinko cheminiai ir 
granuliometriniai, stratigrafiniai 
dažų sluoksnių tyrimai, tinkų už-
terštumo bei biologiniai tyrimai.

Šiuos tyrimus atliko restaura-
vimo chemijos technologė Asta 
Grubinskaitė. Pagal atliktus ty-
rimus architektė, nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos eks-
pertė Elena Kazlauskaitė  pa-
rengė tvarkybos darbų projektą. 
Koplytėlės restauravimo-konser-
vavimo darbus atliko UAB „Vil-
niaus restauratoriai“ (vadovas 
Sakalas Matuiza). Kryžių ir Nu-
kryžiuotojo skulptūrą restauravo 
polichromuoto medžio restaura-
toriai Rolandas Vičys ir Mantas 
Matuiza. 

Prie atnaujintos koplytėlės 
lietuvių liaudies dainas dainavo 
Anykščių kultūros centro Ka-
varsko skyriaus folkloro ansam-
blio narės (meno vadovė – Leda 
Kazokienė). 

darbuotojams už pagalbą: „Ačiū 
jums visiems, nes be jūsų palai-
kymo, be skirtų finansų ir restau-
ratorių darbo šiandien ši koply-
tėlė nebūtų tokia graži. Visiems, 
čia susirinkusiems, jaučiu dėkin-
gumą“. 

Koplytėlė – dailės paminklas

Pienionių dvaras rašytiniuo-
se šaltiniuose minimas nuo XVI  
a. pradžios. Iki XVII a. jį valdė 
garsios Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės giminės: Sapiegos, 
Pacai. 1665 m. dvarą įsigijo An-
tanas Daumantas Siesickis ir jis 
iki XX a. priklausė Siesickių 
giminei. 1926 m. dvaras buvo 
parduotas buvusiam jo ūkvedžiui 
Juozui Šablevičiui. Senieji medi-
niai dvaro rūmai neilgai trukus 
buvo nugriauti, o mediena pa-
naudota Kavarsko parapijos salės 
statybai. Iš rūmų liko tik rūsiai. 
Nuo 1926 m. iki 1973 m. dvare 
veikė pradinė mokykla. 1940 m. 
dvaras nacionalizuotas.

Pienionių dvaro sodybos ko-
plytėlė su Nukryžiuotojo skulp-
tūra – valstybės saugomas, regi-
oninio reikšmingumo lygmens 
kultūros paveldo objektas. 

Koplytėlė yra taisyklingo še-
šiakampio plano, dengta  šešia-
briauniu piramidiniu stogeliu. 
Koplytėlės viduje yra medinis 
kryžius su profesionalaus meistro 
išdrožta Nukryžiuotojo skulptūra. 
Koplytėlę, pasak vietinių žmo-
nių, XIX a. viduryje pastatydino 
dvarininkas Leonardas Kazimie-
ras Daumantas-Siesickis. 

Koplyčia - atskaitos taškas

Gyventojai Balaišiai, tarnavę 
dvarininkams Siesickiams, iš pa-
maldžių ponų nusipirko žemės ir 
netoli koplytėlės pasistatė namą. 

„Kas eidavo pro šalį ar važiuo-
davo dviračiu, sustodavo, net ke-
purę nusiimdavo – taip pagerbda-
vo šią vietą. Labai tikintys buvo 
vietiniai žmonės. Susirinkdavo 
melstis, eidavo kryžiaus kelius. 
Pas mus vykdavo „Mojava“ - 
gegužinės pamaldos, pas kitus – 
birželinės pamaldos. Po pamaldų 
žmonės apeidavo visus kryžius, 
nes prie sankryžų jie būdavo 
statyti“, – prisiminimais dalijosi 
Ona Balaišienė. 

„Čia būdavo maldų, susirinki-
mų vieta. Šalia koplytėlės – šuli-
nys, iš kurio visada atsigaivinda-
vo visi ištroškę. Koplyčia buvo ir 
atskaitos taškas, ir orientyras. Jei 
eidavom iš kur toliau, tai papra-
šydavom, kad pavežtų iki koply-
čios. Visas žinias sunešdavo čia. 
Taip pat ši vieta būdavo kaip ne-
oficialus paštas, nes maždaug 20 
pašto dėžučių buvo“, – pasakojo 

O. Balaišienės sūnus Arūnas. 

Pienionis sieja su koplytėle

Koplytėlės pašventinimo iškil-
mėse dalyvavęs architektas Ri-
čardas Krūminis pasidalijo savo 
vaikystės atsiminimais: „Pie-
nionys nuo seno buvo dvaro, o 
ne kaimo vietovardis. Pamenu, 
mano seneliai sakydavo: dvaras, 
einam dvaran, dvari (tarmiškai). 
Mano proseneliai mano bobutei 
buvo nupirkę kelis hektarus že-
mės Pienionių dvaro prieigose, 
dabartiniame Piktagalio kaimo 
vienkiemyje, maždaug du šimtai 
metrų nuo koplyčios į vakarus. 
Iki šešerių metų ten augau. Kai 
jau reikėjo į mokyklą, mama išsi-
vežė į miestą, bet per kiekvienas 
atostogas verždavausi į kaimą, į 
Piktagalį. Kai jau vienas galėjau 
važiuoti autobusu, iš Kavars-
ko dažniausiai eidavau pėsčias. 
Bežingsniuojant kartais kas su-
stodavo pavežti. Klausdavau, ar 
pavežtų iki Pienionių, o kai jau 
privažiuodavom Pienionių dvarą, 
dvaro sodybą, apsuptą šimtame-
čių medžių, patikslindavau – iki 
koplyčios. Ir nebuvo nė vieno 
vairuotojo, katras nežinotų, kur 
koplyčia“. 

Balaišiai prižiūrėjo aplinką

Pasak susirinkusiųjų į šventę, 
Ona Balaišienė  visuomet graži-
no, puoselėjo aplinką, sodino gė-
lynus. Tai patvirtino pats Anykš-
čių meras, tai kartojo ir kiti, nuo 
anksčiau pažinę gyventojus Ba-
laišius. „Aš vaikystėje net nepa-
galvodavau, kodėl būtent ten yra 
tvarkingas gėlynas su geometriš-
kai taisyklingais takeliais kaip 
kokiame mikrodvarelyje. Mąsty-
davau, kad tiesiog veši kiemo gė-
lynas. Tik jau suaugęs supratau, 
kad tai koplyčios zonos dalis, tuo 
labiau – pamatęs Kultūros pavel-
do departamento užbrėžtą zoną“, 
– pasakojo R. Krūminis. 

Kaip teigė architektas R. Krū-

Pašventinta Pienionių dvaro koplytėlė

Visą vaikystę praleidęs šalia 
Pienionių dvaro sodybos, ar-
chitektas Ričardas Krūminis 
viltingai žvelgia į koplytėlę, 
kaip į svarbų sakralinį dvaro 
statinį ir į kultūrinį traukos 
objektą. 

Pašnekesiai su sodybos šeimininke Ona Balaišiene. Iš kairės 
– Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Daiva 
Stankevičienė, iš dešinės – Kavarsko seniūnė Šarūnė Kalibatai-
tė, centre – Anykščių meras ir Kavarsko klebonas.

Koplytėlę pašventino Ka-
varsko klebonas kun. dr. N. 
Vyšniauskas.

Baigtas vykdyti tvarkybos darbų projektas. Dabar koplytėlė – 
dailiai balta.                  Autorės nuotr.


