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Antrus metus iš eilės 
Anykščiuose dėl koronavi-
ruso pandemijos atšaukia-
mas festivalis „Devilstone“. 
Šiemet jis Dainuvos slėnyje 
turėjo griaudėti liepos 15 - 
18 dienomis.

Vienas iš festivalio „Devilstone” organizatorių Vaidas Voronavičius teigia, kad esama situ-
acija muzikos sektoriui yra pražūtinga.

Festivalis „Devilstone” atšauktas

Karaliaus Stepono Batoro diena 
Anykščiuose Kovo 5-tąją pradedama 
programa „Anykščių karališkasis kalendorius“

Daugelis Anykščiuose yra įsidėmėję, kad poeto Antano 
Baranausko giminės žmonės nebuvo baudžiauninkai, o 
„valstybiniai, arba karališkieji, valstiečiai, kurie, priklau-
sydami valdžios dvarui, gyveno lengviau negu privačių 
dvarų baudžiauninkai“ (Regina Mikštytė, A. Baranausko 
gyvenimo ir kūrybos tyrinėtoja), tad Anykščiai priklausė 
ne didikams, o buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaro 
valstybinė valda, ir valstiečių padėtis buvo daug geresnė. 
Anykščiuose gerai žinoma karališkojo dvaro vieta prie se-
nosios mokyklos ir cerkvės nūnai yra verta dar didesnio dė-
mesio, nes tai – Lietuvos valdovų dvaras, kurį administruo-
davo Lietuvos didžiojo kunigaikščio paskirti pareigūnai ir 
kuriame lankėsi net keturi karaliai. 

Steponas Batoras (1533 m. – 1586 m.).
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Moneta su Stepono Ba-
toro atvaizdu. Trigrašis. 
LDK, 1580.

Tad labai prasminga, jog 
Anykščių menų centras šiemet 
sumanė ir ketina kasmet rengti 
kultūros istorijos aktualinimo 
programą „Anykščių karališka-
sis kalendorius“, kuria siekiama 
naujai pažvelgti į keturias metų 
dienas, kurios Anykščiams jau 
keli šimtmečiai yra karališkos, 
vainikuotos Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio kepurėmis ir Len-
kijos karalių, valdžiusių dviejų 
valstybių sąjungą, karūnomis. 

Vytautas BAlčiūnAs

Jubiliejus. Vakar, kovo 1-ąją, 
buvęs Anykščių rajono vadovas 
Algimantas Dačiulis šventė 85-
ąjį gimtadienį. A.Dačiulis 1990-
1995 metais buvo Anykščių 
rajono valdytojas, nominalusis 
rajono vadovas. 1988-1990 
metais A.Dačiulis dirbo rajono 
vykdomojo komiteto pirminin-
ku, o prieš tai keliolika metų jis 
buvo rajono Žemės ūkio valdy-
bos viršininkas. Interviu su juo  
šeštadienio „Anykštoje“

Ekskursija. Antano Bara-
nausko ir Antano Vienuolio 
- Žukausko memorialinis mu-
ziejus ėmėsi organizuoti nuo-
tolines ekskursijas. Pirmoji 
tokia ekskursija įvyko Bostone 
gyvenančių Nikitos Veselovo 
ir jo žmonos Janos iniciatyva. 
Muziejaus direktorius Antanas 
Verbickas vaikštinėjo po eks-
pozicijas ir apie jas pasakojo, o 
visa tai tiesiogiai transliuojama 
mobiliuoju telefonu.

Mirtis.Vasario 28 dieną apie 
18.01 val. Kavarsko seniūnijos 
Medžiočių kaime, laukuose, 
rastas moters (g. 1955 m.) kū-
nas be išorinių matomų smurto 
žymių. Moteris nuo sausio 6 
dienos buvo ieškoma kaip din-
gusi be žinios.

Konkursas. Paskelbtas kon-
kursas UAB „Anykščių van-
denys“ direktoriaus pareigoms 
užimti.Iš pretendentų į šias 
pareigas reikalaujama turėti ne 
žemesnį kaip aukštąjį universi-
tetinį išsilavinimą su bakalau-
ro ir magistro kvalifikaciniais 
laipsniais, turėti ne mažesnę 
kaip 4 metų vadovaujamo dar-
bo patirtį. Šiuo metu laikinai di-
rektoriaus pareigas bendrovėje 
atlieka Egidijus Šileikis. 

Linas Šulskus 
traukiasi tyliai
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Pradedame 
populiariausių 
Anykščių 
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Stambulo konvencija: tema, apie 
kurią kalbėti ir sunku, ir nepatogu

Jolanta ZABULYTĖ, me-
notyrininkė, mokslų daktarė:

„...Mums visai nereikia ši-
tos konvencijos. Patys puikiai 
galime susitvarkyti, nes turime 
savus įstatymus....“

3 psl.
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Pradedame populiariausių Anykščių medikų rinkimus
Balandžio 27-ąją bus minima profesinė medicinos dar-

buotojų diena. „Anykštos“ redakcija kartu su Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros centru pradeda tradicinius 
populiariausių Anykščių medikų rinkimus.

Jūsų išrinktus populiariausius  
Anykščių medikus - gydytojus 
ir slaugytojas - paskelbsime ba-
landžio 27 dienos „Anykštoje“.

Padėti savo mėgstamiems gy-
dytojams ir slaugytojoms rinkti 
balsus galite keliais būdais – 
„Anykštos“ laikraštyje spausdin-
dami mokamas padėkas (vienos 
padėkos kaina 10 eurų), rašydami 
redakcijai laiškus apie tai, kaip Ju-
mis medikai pasirūpino, bei bal-
suodami internete anyksta.lt.

75 proc. balsų sudarys padėkos 
ir laiškai „Anykštoje“, 25 proc. – 
balsavimas internete. 

Balsavimą internete skelbsime 
balandžio mėnesį, o padėkų medi-
kams ir laiškų apie jų gerus darbus 
laukiame jau dabar.  Nepraleiskite 
progos padėkoti tiems žmonėms, 

kurie nuoširdžiai rūpinasi Jūsų 
sveikata.

Padėkas galima užsakyti 
atsiuntus tekstą elektroniniu 
paštu reklama@anyksta.lt ir 
su Jumis susisieks ,,Anykštos” 
redakcijos reklamos skyriaus dar-
buotoja arba atvykus į redakciją 
(Vilniaus g. 29, Anykščiai). Tele-
fonai pasiteirauti: 8-381-59458; 
8-686-33036.

Daugelį metų „Anykšta“ savo 
iniciatyva skaitytojus taip pat 
kvietė rinkti populiariausią rajo-
no mediką. Rinkimai buvę labai 
populiarūs, kasmet į redakciją 
padėkoti medikams užsukdavo 
dešimtys pacientų. 

Dėl populiariausio mediko daž-
niausiai „kovojo“ du Anykščių 
rajono pirminės sveikatos prie-

žiūros centro (PSPC) gydytojai 
– Troškūnų ambulatorijos gydy-
tojas Rimondas Bukelis bei Kur-
klių ambulatorijos gydytoja Dalia 
Kazlauskienė, šiuo metu taip pat 
dirbanti ir Anykščių PSPC.

Mediko dienos, kuri minima 
balandžio 27-ąją, proga išrink-

tam populiariausiam gydytojui 
„Anykštos“ redakcija pacientų 
vardu įteikdavo gėlių, sertifikatą 
bei atminimo dovaną.  

Taip bus ir šiemet. Tikimės, jog 
karantinas nesutrukdys tęsti gra-
žias tradicijas. 

-AnYkŠTA

Pernai populiariausių medikų rinkimuose nugalėjo kur-
kliečių komanda - gydytoja Dalia Kazlauskienė ir kartu su 
ja dirbanti slaugytoja Rūta Paciūnienė.

Įkainiai. Nuo kovo 1 dienos 
mažėja nekilnojamojo turto 
(NT) nuosavybės teisių regis-
travimo įkainiai už registruo-
jamą paveldėtą ar padovanotą 
turtą. Nuo šiol už duomenų 
patikslinimą, nuosavybės tei-
sių registravimą galioja vienas 
įkainis, nepriklausomai turtą 
įgijusių žmonių skaičiaus. Nuo 
pernai spalio gerokai išaugus 
Registrų centro įkainiams už 
paveldėtą ar padovanotą turtą, 
Vyriausybė lapkritį pritarė siū-
lymui juos mažinti.

Baudos. Paskutiniąją vasario 
savaitę dėl karantino reikalavi-
mų pažeidimų policija nubaudė 
mažiausiai žmonių per mėnesį 
– 1 138 informavo Policijos de-
partamento atstovas Ramūnas 
Matonis. Policijai ir toliau už-
tikrinant judėjimo tarp savival-
dybių kontrolę patikros postuo-
se iš viso per savaitę apgręžta 
beveik 800 automobilių, 178 
žmonėms surašyti protokolai 
už šių apribojimų pažeidimą.

Ekspertai. Ekspertų tary-
ba prie Vyriausybės tariasi dėl 
kultūros renginių atnaujinimo, 
vakcinavimo „AstraZeneca“ 
vakcina nuo koronaviruso, abi-
turientų grąžinimo į mokyklas. 
Dėl pradinukų grąžinimo eks-
pertai jau yra pasisakę ir spren-
dimai palikti Vyriausybei su 
savivaldybėmis, tad pirmadienį 
taryba turėtų pateikti rekomen-
dacijas dėl plane vėliau už pra-
dinukus numatyto abiturientų 
grįžimo į mokyklas.

Deklaracijos. Šiemet pajamų 
ir turto deklaravimas prasidės 
anksčiau nei pastaraisiais me-
tais – kovo 3-ąją, Kaip ir pernai, 
deklaravimas vyks du mėnesius 
ir tik nuotoliniu būdu. Valstybi-
nė mokesčių inspekcija (VMI) 
elektroninėje deklaravimo sis-
temoje (EDS) pateiks infor-
maciją 2,3 mln. gyventojų apie 
jų pajamas ir išlaidas už 2020 
metus: 1,74 mln. gyventojų už-
teks deklaracijas patvirtinti ir 
pateikti. Deklaruoti ir sumokėti 
mokesčius gyventojai turės iki 
gegužės 3 dienos.

Mugė. Dėl epidemiologinės 
situacijos tarptautinė Vilniaus 
knygų mugė šiemet nevyks, ji 
perkeliama į 2022 metus. Mu-
gės organizacinis komitetas, 
kurį sudaro Lietuvos leidėjų 
asociacijos, Lietuvos kultūros 
instituto bei Lietuvos parodų 
ir kongresų centro „Litexpo“ 
deleguoti atstovai, nusprendė, 
kad Vilniaus knygų mugė vyks 
2022 metų vasario 24 – 27 die-
nomis. Tarptautinė Vilniaus 
knygų mugė rengiama kasmet 
nuo 2000 metų. Joje apsilanko 
60–70 tūkst. žmonių.

-Bns

Sprendimą priimti padėjo karantinas
Nuo vakar, kovo 1-osios, Anykščių rajono savivaldybės 

administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos 
skyriaus vedėju dirba 26-erių metų Marijus Paužuolis.

26-erių Marijus Paužuolis 
bus jauniausias Anykščių 
rajono savivaldybės admi-
nistracijos skyriaus vedėjas.

VDU teisės magistras 
M.Paužuolis iki šiol dirbo 
Kauno advokatų kontoroje 
advokato padėjėju. 

 Iš Anykščių kilęs teisininkas 
„Anykštai“ sakė, jog sprendi-
mą grįžti į Anykščius priimti 
padėjo ir karantinas. „Naujas 
darbas, nauji iššūkiai... Norė-
josi grįžti ir į gimtąjį miestą. 

Ir karantinas apsispręsti padė-
jo - kai negali laisvai judėti, 
supranti, kur tau geriausia“, - 
kalbėjo M.Paužuolis.

Marijus - anykštėnų Vidman-
to ir Jolitos Paužuolių sūnus. 
Architektė J.Paužuolienė daug 
metų dirbo Anykščių rajono 
savivaldybės administracijoje. 
Priimdamas sprendimą tapti 

valdininku, Marijus sakė su 
mama nesitaręs: „Ji sužinojo 
tik tada, kai pasakiau, kad lai-
mėjau konkursą“.

Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vedėjo 
pozicija Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijoje 
buvo laisva apie metus. Šiam 
skyriui tiesiogiai vadovavo 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligi-
ta Kuliešaitė.

-AnYkŠTA

Linas Šulskus traukiasi tyliai
Kovo 1-oji, pirmadienis, buvo paskutinė Lino Šulskaus 

darbo diena Anykščių rajono savivaldybės administraci-
jos Bendrajame ir ūkio skyriuje, kuriame jis dirbo vyriau-
siuoju specialistu. L.Šulskus laikytas buvusio mero Kęstu-
čio Tubio žmogumi, tačiau jis pats savo sąsajas su buvusiu 
meru neigia, o iš darbo sakė išeinąs savo noru. 

„Kas penkerius metus reikia 
keisti darbą. Išeinu savo noru. 
Užsiimsiu individualia veikla. 
Nesu tas žmogus, kuris būtų labai 
svarbus ar kažkam labai įdomus“, 
- paklaustas apie pasitraukimo iš 
darbo priežastis „Anykštai“ sakė 
L.Šulskus.

L.Šulskus - buvęs policininkas, 
vienas iš Anykščių rajono poli-
cijos komisariato vadovų. Kurį 
laiką Anykščių rajono savival-
dybės administracijoje dirbo ir 

L.Šulskaus žmona - Sigita Mačytė 
Šulskienė. Praėjusių metų pavasa-
rį ji buvo pažeminta pareigomis: 
iš Teisės personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vedėjos 
pervesta į specialistės pareigas. 
Teisininkė dėl pažeminimo parei-
gomis bylinėjosi su Anykščių ra-
jono savivaldybės administracija, 
byla buvo baigta taikos sutartimi 
- suderėjusi dėl kompensacijos, 
S.Mačytė Šulskienė apskritai išėjo 
iš savivaldybės administracijos.

Išėjusi iš darbo S.Mačytė  Šuls-
kienė „Facebook“-e paskelbė, 
kad savivaldybės administraci-
jos vadovės buvusiems K.Tubio 
komandos žmonėms taiko spau-
dimą. Tiesa, ji pati rašė, kad tas 
K.Tubio sąrašas yra mistinis...

L.Šulskus „Anykštą“ tikino, 
kad jis iš darbo išeina niekieno ne-
verčiamas. Paklaustas, ar teisybė, 
kad jam buvo mestas šešėlis, jog 
neva savivaldybės internetinėje 
duomenų bazėje renkasi kom-
promituojamą medžiagą prieš da-
bartinę rajono valdžią, L.Šulskus 
tikino, jog jeigu tai būtų buvusi 
tiesa, jis būtų gavęs nuobaudą. 
„Nebuvo nuobaudos. Nematau 
skandalo“, - dėstė iš valstybos tar-
nybos besitraukiantis L.Šulskus.

Afrikinis kiaulių maras nesitraukia
Praėjusį mėnesį Troškūnų seniūnijos Grumbinų miške su-

medžiotam šernui nustatytas Afrikinis kiaulių maras (AKM).

Valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos Utenos departamen-
to Anykščių skyrius pranešė, kad 
vasario 22 dieną  Nacionaliniame 
maisto ir veterinarijos rizikos ver-

tinimo institute AKM nustatytas 
vienerių metų šernui.

Tai jau trečiasis šiame miške 
nustatytas AKM atvejis per 2020 
- 2021 metus. „Vadinasi, virusas 

vis dar aktyviai cirkuliuoja gam-
toje ir šernų populiacijoje, dėl to 
yra grėsmė, kad virusas gali būti 
pernešamas į kiaulių ūkius“,- per-
spėjo Anykščių skyrius.

Anykščių rajone šernų popu-
liacija atsigauna - šias metais su-
medžioti  68 šernai. 2020 metais 

Anykščių rajone sumedžioti ir 
dėl AKM ištirti 242 šernai. AKM 
nustatytas 7 sumedžiotiems šer-
nams. Dar trims surastoms šernų 
gaišenoms AKM nepatvirtintas.

Valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnyba primena, kad ra-
dusiems šerno gaišeną ir apie ją 
pranešusiems, mokamos 30 eurų 
išmokos.        -AnYkŠTA

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Buvęs Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos 
Bendrojo ir ūkio skyriaus 
vyriausiasis specialistas 
Linas Šulskus sako, jog 
nusprendė pakeisti veiklos 
kryptį
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komentarai

Anykščiuose – Antano Mončio kūrinių paroda 
Šių metų kovo 4 d. Anykščių menų inkubatoriuje-menų 

studijoje dviem mėnesiams įsikurs kartu su Antano Mon-
čio namais-muziejumi ir kitais partneriais rengiama paro-
da „Meniniai pasisveikinimai“, kuria minimas modernisto 
Antano Mončio gimimo šimtmetis (1921–1993). 

Ši nedidelė, tačiau žanro ir kūrybinės medžiagos prasme 
įvairi ir informatyvi paroda ne tik žymi ypatingos sukakties 
renginių programos pradžią, tačiau ir padeda išpildyti dar 
1989 m. puoselėtą kūrėjo svajonę aplankyti Anykščius. 

Parodos atidarymą bus galima stebėti per nuotolį, o ap-
žiūrėti gyvai – pasibaigus karantinui, iki gegužės 2 dienos.

Žinomas užsienyje, 
atrandamas Lietuvoje

Gimęs ir užaugęs Lietuvoje, 
tačiau čia mažiau pažįstamas nei 
užsienyje – štai toks yra A. Mon-
čys. Ir nieko keista: vykstant An-
trajam pasauliniam karui, jis, kaip 
ir daugelis to meto žmonių, buvo 
priverstas pasitraukti į Vakarus. 
Ten apsigyveno karo pabėgėlių 
stovykloje netoli Miuncheno (Vo-
kietija), vėliau studijavo Freibur-
go dailės ir amatų mokykloje ir 
tęsė mokslus Paryžiuje, baltarusių 
kilmės skulptoriaus Osipo Zadki-
no (Ossip Zadkine, 1890–1967) 
studijoje Didžiosios lūšnos aka-
demijoje.

Kaip pasakoja menotyrininkas 
Viktoras Liutkus, čia netruko at-
eiti meno kritikos ir profesionalų 
kolegų dėmesys ir pripažinimas. 
Yra žinoma, kad A. Mončys ben-
dravo su žinomu meno kritiku, 

būsimu Gugenheimo muziejaus 
parodų kuratoriumi Edvardu F. 
Frai (Edwardu F. Fry), dirbo su 
žymiu litvakų dailininku Marku 
Šagalu (Marc Chagall), žinomais 
prancūzų skulptoriais, broliais 
Žanu ir Žoeliu Marteliais (Jan 
Martel, Jöel Martel), dizaineriu 
Franciu Turbiliu (Francis Turbil), 
dalyvavo parodose su XX a. mo-
dernizmo klasikais Hansu Arpu 
(Hans Arp), Žanu Poliu Lorencu 
(Jean Paul Laurens), Maksu Erns-
tu (Max Ernst) ir kt.

Per daugiau nei keturis dešim-
tmečius aktyvios kūrybinės vei-
klos, A. Mončys surengė daugiau 
kaip 30 asmeninių parodų, jo kū-
riniai buvo eksponuojami daugiau 
kaip 70 įvairių grupinių parodų 
daugelyje Europos šalių ir JAV. 
Lietuva apie šį iškilų menininką 
išgirdo tik 1989-aisiais, kai jis po 
45 emigracijos metų sulaukė gali-
mybės aplankyti gimtinę.

A. Mončys pamatys 
Anykščius ar Anykščiai – 
A. Mončį? 

„Be galo džiugu, kad ši paro-
da tapo paskutiniais gyvenimo 
metais A. Mončio puoselėtos 
svajonės aplankyti Anykščius iš-
pildymu. Kai po daugybės metų, 
praleistų išeivijoje, jis vienintelį 
kartą apsilankė Lietuvoje, tam 
tiesiog pritrūko laiko. Kaip mums 
pritrūko laiko paklausti – kodėl 
Anykščiai?“ – sako Antano Mon-
čio namų-muziejaus direktorė, 
menininko dukterėčia Loreta Bi-
rutė Turauskaitė, pridurdama, kad 
dabar, surengus parodą, visiems 
teks atsakyti kur kas į daugiau 
klausimų. O visų pirma: vis dėl-
to – ar A. Mončys turi galimybę 
išvysti Anykščius, ar Anykščiai – 
A. Mončį per jo kūrybą? 

Pamatyti bus ką: „Meniniai 
pasisveikinimai“ – tai paroda, 
apžvelgianti įvairiapusį A. Mon-
čio talentą brandžiuoju kūrybos 
laikotarpiu (1969–1988). Čia 
eksponuojamos beveik trys de-
šimtys kūrinių: akvarelių, koliažų, 
skulptūrų, unikalių švilpių ir kau-
kių formų. Iš jų ryškėja specifinis 
autoriaus braižas, tam tikros psi-
chologinės ir kūrėjo išgyventos 
būsenos bei laukia keli atradimai 
ir premjeros.

Parodos rengėjai neabejoja, kad 
anykštėnams šis kultūros vyks-
mas patiks, mat žinoti A. Mončį 

ar jį pažinti – nesudėtinga, bet 
gilesnis jo suvokimas tikrai dova-
nos katarsį. Tokį pojūtį užtikrina 
kuriama atmosfera, kurią užpildo 
specialiai surinktas labai retai ar 
visai nerodytų kūrinių rinkinys. 
Jis – tarsi psichologinių būsenų 
galerija, kurioje kiekvienas žiū-
rovas turės galimybių atpažinti 
save, o per pažinimą patirti ir es-
tetinį malonumą.

„Tai paįvairins ir vienas kitas 
įdomus akcentas. Pavyzdžiui, 

pirmą kartą eksponuojamas A. 
Mončio ypatinga gofro technika 
sukurtas parodos plakatas, kaukė, 
kuri dar niekada nebuvo išvykusi 
už Antano Mončio namų-muzie-
jaus nuolatinės ekspozicijos ribų, 
arba skulptūra, kurią žinome kaip 
paskutinį jo gyvenimo kūrinį. 
Paruošėme ir palikome šiuos at-
radimus specialiai anykštėnams 
ir tikimės, kad jie paįvairins šią 
parodą“, – atskleidžia detales L. 
B. Turauskaitė.

Ramunė VAičiulYTė

Anykščių menų inkubatoriuje-menų studijoje įrengtos 
parodos „Meniniai pasisveikinimai“ ekspozicija.

Gyčio skudzinsko nuotr.

Stambulo konvencija: tema, apie kurią kalbėti ir sunku, ir nepatogu
Lietuvoje sukilo aistros dėl 

Stambulo konvencijos. Šią 
konvenciją Lietuva pasirašė 
2013 metais, tačiau Seimas 
jos iki šiol neratifikavo.

„Anykšta“ teiravosi pašne-
kovų, kaip jie vertina šį doku-
mentą, kokioms jame įrašy-
toms nuostatoms jie pritaria, 
dėl kurių abejoja ir pan

Konvencija tapo 
svarbesnė už 
„kovidą”

Ona REPEČKIENĖ, 
Anykščių rajono tarybos 
narė, konservatorė:

- Vienu sakiniu - už tradicinę 
šeimą. Pažadinta iš miego atsaky-
čiau - už tradicinę šeimą.

O jei plačiau turėčiau komen-
tuoti, tada reikėtų visą konvenciją 
plačiau išnagrinėti.

Dabar Stambulo konvencija 
analizuojama plačiau nei dabarti-
nė situacija su „kovidu“. Nenoriu 
daugiau komentuoti ir plėstis. 

Esu senoviškų 
pažiūrų

Donaldas VAIČIŪNAS, 
Anykščių socialinės gerovės 
centro konsultantas:

- Aš lieku prie savo senos ir 
standartinės nuomonės - vyro ir 
moters santuokos. Aš asmeniškai 
nepripažįstu nei vyro ir vyro, nei 
moters ir moters santuokos. Esu 
toks senoviškų, bet tikrų pažiūrų. 
Čia absurdas, jei rimtai kalbant, 
mano manymu, kas susiję su lyčiu 
skirstymu, tai yra visai nužmogė-
jimas. Čia kaip kunigas kalbėjo 
apie iškrypėlius, tai aš irgi taip pat 
galvoju.

Mano šeimoje tokios vertybės 
įskiepytos, kad šeima yra tarp 
vyro ir moters, ir negali būti jokių 
kitų variantų. Esu prieš visus šitus 
išsidirbinėjimus. Net nežinočiau, 
kaip apie tai kalbėtis su savo vai-
kais ir kaip jiems paaiškinti, kad 
vyras vyrą gali mylėti taip, kad 
sukurtų šeimą. Nerasčiau tam tin-
kamų žodžių.

Jei į Anykščių socialinės gero-
vės centrą pagalbos kreiptųsi ne-
tradicinė šeima? Geras klausimas.
Tektų teikti paslaugas, čia jau pro-
fesinė sritis, manau, kad rastume 
kažkokį kompromisą.Galų gale, 
jei būtų ratifikuota Stambulo kon-
vencija, matyt, būtų ir kažkokie 
aprašai, kaip dirbti atitinkamose 
situacijose.

Viskas turi būti 
proto ribose

Jolanta ZABULYTĖ, me-

notyrininkė, mokslų daktarė:

- Mums visai nereikia šitos 
konvencijos. Patys puikiai gali-
me susitvarkyti, nes turime sa-
vus įstatymus. Kam mums dar 
kažkokie dokumentai? Turime 
įstatyminę bazę, svarbu tik, kad 
ji veiktų.

Smurtas prieš moteris ir ne 
tik prieš moteris turėtų būti iš-
gyvendintas. Kaip tai padaryti, 
kad būtų efektyvu? Reikia žmo-
nių savimonę ugdyti, aiškintis 
smurto priežastis.

Pas mus, kaip visada, jei at-
siranda kažkokia naujovė ir tai 
didžiajai daliai nepriimtina, tai 
ir vyksta „širšalas“. Tai yra nor-
malu.

Manau, kad viskas turi būti 
proto ribose, atsižvelgiant į 
mūsų tradicijas, kultūrą. Negali 
būti visas pasaulis vienodas. Jei 
kažkur pasaulyje yra didelės pro-
blemos, tai nereiškia, kad ir pas 
mus jos turi būti didelės. Nuleis-
ti kažką „iš viršaus“ -  nežinau, 
ar yra gerai, kiekviena valstybė 
turi savus problemųsprendimo 
įrankius

Čia yra slidus 
reikalas

Irma SMALSKIENĖ, Anykš-
čių rajono tarybos narė, liberalė:

- Tiesą pasakius, labai smar-
kiai į Stambulo konvenciją ne-
sigilinau. Iš tiesų, labai prieš-
taringi jausmai. Viena vertus, 
pritarčiau vienai pusei,  kita 
vertus - kitai pusei. Kalbu apie 
tuos, kurie labai smarkiai pasi-
sako už tradicinę šeimą ir teigė, 
kad neva tie visi konvencijos 
punktai yra prieš tradicinę šei-
mą. Iš kitos pusės...

Čia labai sunkus klausimas, 
nelabai gilinausi ir nežinau, ar 
norėčiau, kad čia mano nuomo-
nė kažkokia būtų spausdinama. 

Čia labai slidus reikalas. Iš 
vienos pusės konvencijai pri-
tarčiau, o...Net nežinau, kaip 
pasakyti. Tai sudėtingas klausi-
mas, į kurį labai reikia gilintis, 
o jam aš laiko dar neradau..
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Karaliaus Stepono Batoro diena 
Anykščiuose Kovo 5-tąją
pradedama programa „Anykščių karališkasis kalendorius“

Iš 365 dienų metuose anykš-
tėnai su pasididžiavimu kaip 
karališkas dienas gali švęsti 
kovo 5 d., rugpjūčio 15 d., rug-
sėjo 15 d., lapkričio 7 d., nes tai  
Lietuvos  didžiųjų kunigaikščių 
ir Lenkijos karalių Kazimiero 
Jogailaičio, Žygimanto Augus-
to, Stepono Batoro, Zigmanto 
III Vazos buvimo Anykščiuose 
datos, kai miestelio dvare buvo 
valdovas, o su juo – valsty-
bės valdymo kanceliarija, kuri 
įteisindavo valstybės monar-
cho sprendimus. Tad tuo metu 
Anykščiai tapdavo laikinąja 
sostine, iš kurios valdoma vals-
tybė. Visi keturi Lietuvos didieji 
kunigaikščiai, kurie lankėsi val-
dovo dvare Anykščiuose, buvo 
ir  bendrosios valstybės karaliai, 
o Zigmantas III Vaza dar ir Šve-
dijos karalius. Dabar, kai Len-
kijos mokslininkai yra paskelbę 
valdovų itinerariumus (vadovų 
buvimo vietą ir priimtus spren-
dimus fiksuojantys metraštiniai 
sąvadai), ne legendiškai, o isto-
riškai tiksliai galime žinoti apie 
karalių vizitus į Anykščius, kada 
jie lankėsi, kokius priėmė vals-
tybinius sprendimus. Tad karalių 
dienų šventimas ar bent jau mi-
nėjimas Anykščiuose turi visa-
vertį faktinį ir prasminį pagrindą 
ir gali tapti ateityje kasmet ren-
giamomis šauniomis kultūros 
miesto – kurorto šventėmis. 

Nors pirmasis mums žinomas 
valdovas, apsilankęs Anykščiuo-
se, yra Kazimieras Jogailaitis 
(1442 m. lapkričio 7 d.), tuomet 
dar labai jaunas Lietuvos didy-
sis kunigaikštis, po kelių metų 
tapęs ir Lenkijos karaliumi, ta-
čiau kovo 5 dieną „Anykščių 
karališkasis kalendorius“ elgiasi 
nuosekliai kalendoriškai - pir-
miausia pažymi prieš 439 metus 
Anykščius aplankiusį valdovą 
Steponą Batorą. 

Tai išties išskirtinių nuopelnų 

valdovas, į Anykščius atvykęs 
su karališka garsiausių didi-
kų – valstybės elitinių asmenų 
svita 1582 metų kovo 5 d., po 
garsios karinės pergalės, pelniu-
sios jam nenykstančią šlovę ir 
galią: laimėjęs Livonijos karą, 
1582 m. sausio 15 d. ir Zapolėje 
pasirašęs taikos sutartį su Mas-
kvos didžiosios kunigaikštystės 
caru Ivanu IV, karalius Steponas 
Batoras Lietuvoje buvo sutiktas 
kaip nugalėtojas. 1581 m. gruo-
dį – 1582 m. vasario mėnesius 
karalius praleidžia Vilniuje ir iš 
ten kovo mėnesį išvyksta į Rygą 
sutvarkyti Livonijos teritorijos, 
kuri po karo atiteko Abiejų Tau-
tų Respublikai, reikalų. 

Kaip žinome iš kunigaikščio 
Jano Piotrowskio 1582 metų 
kovo 18 dienos laiško, iš Ry-
gos parašyto Karūnos didžiajam 
maršalkai Andžėjui Opalinskiui, 
karaliaus Stepono Batoro kelio-
nė iš Vilniaus į Rygą su išskirti-
ne palyda įvyko tokiu maršrutu: 
kovo 2 dieną valdovas išvyko iš 
Vilniaus, jo kelyje buvo Ržeš, 
Giedraičiai, Balninkai, Anykš-
čiai, Kupiškis, Pasvalys, Salo-
čiai, Bauska, Jakimoža, Dalen, 
Musa, o galiausiai valdovas 
kovo 12 d. atvyko į Rygą, kur 
karalius pasitiktas kaip nugalė-
tojas, jam iškilmingai buvo at-
verti miesto vartai, įteikti miesto 
raktai ir surengta jo atvykimui 
skirta didžiulė šventė, įteiktos 
dovanos.

Iš kunigaikščio Jano Pio-
trowskio 1582 metų kovo 18 
dienos laiško žinome, kad ka-
ralius Anykščiuose apsistojo 
Minsko kašteljono ir Anykščių 
seniūno name. Tuo laiku  Mins-

ko kašteljonu, taip pat Lietuvos 
didžiosios kunigaikštystės di-
džiuoju iždininku ir raštinin-
ku bei Anykščių seniūnu buvo 
Janas Janovičius Hlebovičius, 
garsi ir išskirtinė asmenybė, ku-
rio šlovingus darbus ir garsiąją 
giminę šlovino Kauno liutero-
nų kunigo Pauliaus Oderborno 
sukurta poema. Vilniuje, Jono 
Karcano spaustuvėje, 1583 m. 
publikuota ši poema himno 
stiliumi pasakoja apie seną ir 
garsią Glebavičių giminę. Jame 
apdainuojama Lietuvos istorija, 
daugiau dėmesio skiriant Ge-
diminui ir Vilniaus įkūrimui, o 
plačiausiai apibūdinama Gle-
bavičių giminė, minimi iškiles-
ni tos giminės asmenys, plačiai 
apdainuojami ir karžygio Jano 
Hlebavičiaus žygiai ir darbai.

Lenkų istorikai rašo, kad Janas 
Hlebavičius Anykščių seniūnu 
tapo 1575 metais, o Anykščių 
bažnyčios dokumentuose yra 
faktas, jog 1576 m. kovo 11 
d. karalius Steponas Batoras 
rašė Minsko kašteljonui Hle-
bovičiui, kad Anykščių baž-
nyčiai pagal seną paprotį būtų 
skiriama dešimtinė nuo viso 
dvaro. Nors Janas Hlebavičius 
gyveno tik 47 metus, bet daug 
nuveikė. Jis pastatė ar fundavo 
kelias bažnyčias, intensyviai 
dalyvavo valstybės gyvenime, 
bendravo su filosofu, LDK pro-
testantizmo veikėju, anijonų 
judėjimo išpažinėju, Biblijos 
tyrėju Simonu Budnu. Buvo 
karšto būdo ir nevengė konf-
liktų: įžeistas iškvietė net J. K. 
Chodkevičių į dvikovą ir ginčą 
tarp jų taikiai išsprendė tik pats 
karalius Steponas Batoras. 

Iš Vilniaus į Rygą su kara-
liumi vyko ir Anykščiuose lan-
kėsi itin gausi garbingų didikų 
palyda, kurioje ryškiausi vals-
tybininkai buvo didysis karū-
nos etmonas Janas Zamoyskis, 
Vilniaus vyskupas ir karaliaus 
vietininkas Livonijoje Jurgis 
Radvila, žemaičių vyskupas 
Merkelis Giedraitis, vienas 
iš Lietuvos Statuto autorių ir 
Vilniaus universiteto steigimo 
signatarų Ostapas Valavičius, 
lenkų karo vadas Samuelis 
Zborowzkis, Lietuvos didysis 
maršalka Mikalojus Kristu-
pas Radvila Našlaitėlis, Naklo 
miesto kaštelionas Stefanas 
Grudzinskis, Žemaitijos kaš-
telionas ir Liublino unijos si-
gnataras Mikalojus Tolvaiša, ir 
tas pats Minsko seniūnas ir taip 
pat tas pats Anykščiuose kara-
lių priėmęs Janas Hlebovičius 
bei kiti didžiūnai (šių duome-
nų pirminiai šaltiniai: karaliaus 
Stepono Batoro itinerariumas ir 
Karaliaus Stepono Batoro ka-
rinių reikalų dokumentų rinki-
nys; 1887 m. Krokuva). 

Tad sunku pervertinti šio ka-
rališkojo vizito Anykščiuose 
svarbą ir vertę, jis nusipelno ir 
atskirų istorikų studijų (būtų 
šaunu, kad to imtųsi Anykš-
čiuose dirbantys istorikai ir 
valstybės istorijos tyrimų cen-
truose besidarbuojantys moks-
lininkai), ir kuo įvairiausių 
aktualizavimo projektų, kokius 
galėtų sukurti Anykščiuose dir-
bantys režisieriai, kuriems te-
reikėtų tik pasigilinti į  istorinių 
valdovų vizitų ir jų priėmimų 
protokolus, jų savitus ritualus 
(juose ypač spalvingos viešo-
sios eisenos ir valdovų priėmi-
mo atraktyvūs renginiai).

Bet dabar, kol už lango pan-
demija ir karantinas, Anykščių 
menų centras kviečia kovo 5 d., 
penktadienį, virtualiai minėti ir 
namuose švęsti Karaliaus Ste-
pono Batoro dieną Anykščiuo-
se. Prie Anykščių kultūros cen-
tro esantis medija lauko ekranas 
„Anykščiai“ transliuos šios 
šventės plakatus, juos anykštė-
nai pamatys ir miesto stotelėse 
esančiuose stenduose, o youtu-
be.com kanale nuo kovo 5 ryto 
bus rodomas video pasakojimas 
„Karaliaus Stepono Batoro die-
na Anykščiuose“, kurį įrašė val-
dovų itinerariumus analizuojan-
tis ir aktualizuojantis vilnietis 
istorikas Simonas Matulevičius, 
surinkęs Anykščių menų centro 
programai „Anykščių karališ-
kasis kalendorius“ pagrindinius 
istorinius duomenis, kurie mi-
nimi ir šiame rašinyje. Visa in-
formacija skelbiama Anykščių 
menų centro tinklapyje, kuria-
me skaitytojai ras ir ypač vertin-
gą anykštietės menotyrininkės, 
knygų autorės ir sudarytojos 
Dalios Tarandaitės rašinį apie 
karaliaus Stepono Batoro vaiz-
davimą dailės kuriuose, kurie 
sukaupti Lietuvos muziejuose 
ir kitose atminties institucijose. 
„Anykščių karališkasis kalen-
dorius“ autoriai Rita Babelienė 
ir Tomas Tuskenis tikisi, kad 
kitos trys karališkosios dienos 
šiemet rugpjūčio 15 d., rugsė-
jo 15 d., lapkričio 7 d. Anykš-
čiuose bus švenčiamos jau 
esant galimybei susiburti vie-
šoms istorikų paskaitoms bei 
kitiems realiems renginiams, 
kurių organizavimui kovo 5 
d. nėra jokių galimybių. Tiki-
masi, kad į karališkųjų dienų 
Anykščiuose organizatorių būrį 
įsilies ir istorikai, menininkai, 
kultūrininkai, kurie geba ypač 
kūrybingai organizuoti miesto 
renginius. Keturios karališkos 
dienos Anykščiuose mums pri-
mena, kad Anykščiai yra kara-
liškas miestas, nes turi Lietuvos 
valdovų buvimo jame atmintį, 
vertą dabarties dėmesio ir aktu-
alizavimo. 

Kazimieras Jogailai-
tis (1427 m. – 1492 m.), 
Lenkijos karalius (1447 - 
1492), ir LDK kunigaikš-
tis (1440–1492) 1442 lap-
kričio 7 d., būdamas dar 
penkiolikmetis karalaitis, 
apsilankė Anykščiuose 
(turima fotofiksacija iš 
Lietuvos Metrikos).

Zigmantas III Vaza  (1566 
m. – 1632 m.), Lenkijos 
karalius (1587 m. - 1632 
m.), Švedijos karalius 
(1592 m. - 1599 m.), Lie-
tuvos didysis kunigaikštis 
(1588 m. - 1632 m.) valdo-
vo vizitas mieste - 1601 m. 
rugsėjo 15 d. apsilanky-
mas Anykščiuose. 

Dar vienas labai svarbus 
faktas, kurį būtina tiks-
linti – Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio ir Lenkijos 
karaliaus Žygimanto Au-
gusto 1557 m. rugpjūčio 
15 d. apsilankymas Anykš-
čiuose. 

Nežinomas XVI a. daili-
ninkas. Steponas Batoras. 
1589.

užjaučia

Gražvydui ir Arūnui 
TAROLIAMS

Nepaguodžiamo liūde-
sio valandą, mirus my-
limai mamai, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Kaimynai: V. ir V. Tep-
covai, A. ir S. Kežučiai, J. 
ir A. Augliai
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„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė 
portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kvie-
sime skaitytojus portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams 
aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spaus-
dinsime šių diskusijų apžvalgas. 

savaitgalio diskusija Optimizacija su sąvoka „optimizmas” nieko bendra neturi
Anykščių rajone mažėja gyventojų skaičius, biudžetinių įstaigų pastatai dėvisi, o jiems 

remontuoti ne visada rajono biudžete atsiranda pinigų, žmogiškieji darbo ištekliai nei-
na jaunyn, todėl Anykščių rajono savivaldybė ėmėsi optimizacijos. Pirmiausia pareigy-
bių skaičius sumažintas Anykščių kultūros centre, toliau savivaldybės žvilgsnis krypsta į 
Anykščių L.ir S.Didžiulių viešąją biblioteką...

Ką manote apie optimizaciją, kuri mažai ką bendra turi su sąvoka „optimizmas“? Ką 
dar, besikeičiant šių dienų tendencijoms, būtina Anykščių rajone optimizuoti? 

nuomonė:„Pirmiausia opti-
mizuoti reikia savivaldybę, ši-
tiek skyrių, skyriuose skyrelių, 
krūvos specialistų ir niekas už 
nieką neatsako.Ko paklausi, to 
negausi“.

Nuomonė:„Išlikęs sovietinis 
įstaigų tinklas, kai kaimuose gy-
veno kelis kartus daugiau žmo-
nių. Prisiminkim, kiek kolchoze 
dirbo žmonių? Šimtai. Dabar tą 
patį žemės plotą apdirba šeima. 
Žemės ūkį sureguliavo rinka, o 
kultūros įstaigų niekas neregu-
liavo. Jau pavėluota. Mano sesė 
gyvena socialistinėje Švedijoje. 
Ten 15000 gyventojų turinčioje 
savivaldybėje dirba 15 kultūros 
darbuotojų, yra 5 kultūros įstai-
gos. Bet mes turtingi, galim iš-
laikyti dešimtis įstaigų ir šimtus 

etatų“.
Pesimistas:„Optimizacijos 

nereikia tapatinti su žodžiu 
„optimistas“, nereikia galvoti, 
kad tai džiaugsmas, teigiamas 
dalykas. Optimizuoti - tai reiš-
kia mūsų laikais uždaryti, pa-
naikinti. Todėl ir planuojama 
rajone uždaryti, panaikinti kai 
kurias kultūros įstaigas, pri-
sidengiant optimizavimu. Vi-
suomenė nelabai supranta, kas 
rajone vyksta. O vyksta negeri 
dalykai: uždaromos mokyklos, 
bibliotekos, kultūros namai, 
paštai, naikinami autobusų 
maršrutai. Kažin ar kas paskai-
čiavo, kiek per nepriklausomos 
Lietuvos laikus Anykščių rajo-
ne buvo pastatyta, įrengta nau-
jų mokyklų, kultūros, sveikatos 

apsaugos ir pan. įstaigų ir kiek 
buvo sunaikinta, uždaryta? O 
reiktų paskaičiuoti ir viešai pa-
skelbti.“

Skaitytojas:„Mažinti dar-
buotojų ( sėdinčių ) skaičių vi-
sose biudžetinėse įstaigose, nes 
daugumoj sėdi švogerkos ir kiti 
giminaičiai.“

Jadze iš Svedasu:„Visai 
durna mintis uždarinėt kultū-
ras įstaigas. Negi valdžia tokia 
nesupratinga, kad takiu žings-
niu imas. Negi kaima žmogus 
važiuos 30 ar 40 kilometrų lig 
rajona centra, kad pamatyt kokį 
koncertą ar spektaklį ar knygą 
iš bibliotekas pasiimt. Negi visi 
turi autamabilius, a autobusai 
retai kur bevažinėja. Kaima 
žmogus sedes namie ir nema-

tys kulturas, gal girtaus, gal na-
badžiaus. Rajkia ne uždarinet 
kulturas istaigas kaimi, ale da 
daugiau jų atidaryt. Kaimiečiai 
irgi nori but šviesūs žmones, 
ale daug kas nori jas padaryt 
tamsuoliais.“

Anykštėnas:„Po optimiza-
cijos vėliava slypi darbo vietų 
naikinimas, likusių darbuoto-
jų išnaudojimas ir paskutinė 
emigracijos banga. Naikinimas 
dabar oriai vadinamas „optimi-
zacija“.“

Kodėl:„kalbama tik apie kul-
tūros namų uždarymą ir etatų 
panaikinimą? O kodėl tuo klau-
simu tyli ponai Kutka ir Verbic-
kas, ar bibliotekos ir muziejai 
jau ne kultūros įstaigos? Reikia 
kuo labiau naikinti kaimų bi-
bliotekas. Grąžinkit bibliobusą 
su Antanu Žviku, kiek lėšų bus 

sutaupyta. Dabar kaip anekdo-
tas kai kurios bibliotekos. Kai-
me likę gal 20 gyventojų ir tie 
patys nesilanko bibliotekoje, o 
biblioteka veikia, bibliotekinin-
kė snausdama dar algą gauna 
nežinia už ką. Optimizacija turi 
visas įstaigas paliesti.“

Patriotas:„Jei kultūros namų, 
bibliotekų pastatai pasidarė 
avarinės būklės, tai kalta rajo-
no valdžia ir tų kultūros įstaigų 
vadovai. Pastatus reikia remon-
tuoti, prižiūrėti, nedaleisti iki 
avarinės būklės. Kai tris dešim-
tmečius neremontuoji, netvar-
kai, tai belieka optimizavimu 
prisidengus tokias įstaigas už-
daryti. Argi kas pripažins savo 
aplaidumą? Kaimo žmonės ne 
tokių čiūdų matė, viską išken-
tėjo, iškentės ir be kultūros.“

Festivalis „Devilstone” atšauktas

„Pandemijos suvaldymo 
priemonės visoje Europoje ne-
gailestingai sukaustė gyveni-
mą: visa muzikos ir kultūros 
industrija yra stipriai suvaržyta, 
atšaukti koncertai ir festivaliai, 
sustabdytos atlikėjų gastrolės, 
agentūrų koncertiniai planai, 
apribotas judėjimas tarp šalių, 
praretinti skrydžiai. 

Beveik nė viena sutartis su at-
likėju ar partneriu nėra 100 pro-
centų garantuota, nes visos šalys, 
nuo kurių priklauso festivalio tu-
rinys ir kokybė, dar ilgai gyvuos 
nežinomybės ir sprendimų atidė-
liojimo režimu. 

Dėl to suorganizuoti gerą tarp-
tautinį festivalį yra nerealu, ypač 
turint mintyje, kad ribojimai pra-
mogų sektoriui artimiausiu metu 
niekur nesitrauks“, - išplatintame

(Atkelta iš 1 psl.) pranešime rašo festivalį organi-
zuojanti asociacija „Alt Events“.

Festivalio organizatoriai at-
kreipia dėmesį, kad besitęsian-
čio karantino sąlygomis produk-
tyviai dirbti itin sudėtinga, o kai 
kada išvis neįmanoma.

„Nors iki Devilstone įprasto 
laiko – 5 mėnesiai, tačiau besi-
tęsiantis karantinas, nežinomybė 
ir visuotinis sąstingis nepalieka 
jokių galimybių suorganizuoti 
tokį festivalį, koks jis turi būti, 
prie kokio yra įpratusi publika, 
muzikantai, partneriai“, – sakė 
vienas iš festivalio „Devilstone“ 
organizatorių Vaidas Vorona-
vičius. Pasak V.Voronavičiaus, 
tai, kad festivalio „Devilstone“ 
perspektyvos yra miglotos, or-
ganizatorių komanda suprato jau 
pernai rudenį. Jis sakė, kad buvo 
parengti trys skirtingi festivalio 
„Devilstone“ eigos scenarijai, 

tačiau nė  vienas iš  jų nepatiko 
patiems organizatoriams.

„Netikiu, kad vasarą dideli 
festivaliai galės vykti be jokių ri-
bojimų. Viską pastatyti ant noro 
įvykti ir vadovautis tik tikėjimu, 
kad vasarą viskas bus gerai, 
būtų apgaulinga ir prieš save, ir 
prieš publiką. Antrus metus iš 
eilės einame į priverstinę per-
trauką. Ir liūdna, ir skaudu, nes 
dėl turėjusių įvykti festivalių 
padarėme nemažai. Stengėmės, 
bandėme, bet liūdna realybė šį 
kartą stipresnė“, - konstatavo 
V.Voronavičius.

Nors šiuo metu dėl koronavi-
ruso pandemijos tvyranti neži-
nomybė, pasak V.Voronavičiaus, 
„muzikos sektoriuje yra pražū-
tinga“, „Devilstone“ festivalį 
su trenksmu  asociacija „Alt 
Events“ viliasi surengti 2022-
ųjų vasarą.

„Tuomet festivalio vartus at-
versime nuo kokio trečiadienio“, 
- sakė V.Voronavičius.

Keturių dienų „Devilstone“ 
festivalio programoje šią vasa-
rą turėjo pasirodyti daugiau nei 
pusė šimto muzikos grupių, tarp 
jų – 37 atlikėjai iš užsienio. Taip 
pat buvo planuojami šokio ir te-
atro spektakliai, performansai, 
poezijos skaitymai, sporto ren-
giniai, parodos ir meninės insta-
liacijos. 

Po to, kai pernai liepą festi-
valis „Devilstone“ Anykščiuose 
dėl koronaviruso pandemijos 
buvo atšauktas, asociacija „Alt 
Events“ pateikė staigmeną ir ša-
lia Anykščių esančioje stovykla-
vietėje „3 kilometras“ surengė 
stovyklą - minifestivalį „Pops-
kull“. Dėl esamos situacijos tai 
buvo ribotam skaičiui žiūrovų 
ir klausytojų skirtas renginys, 

kuriame pasirodė išskirtinai tik 
Lietuvos alternatyviosios mu-
zikos atlikėjai. Stovyklą - mi-
nifestivalį tuomet aplankė apie 
800 žmonių. Minifestivaliui-
stovyklai „Popskull“ Anykščių 
rajono savivaldybė pernai skyrė 
1 tūkst.600 Eur.

Asociacija „Alt Events“ festi-
valį „Devilstone“ ( keletą metų 
jis vadinosi „Velnio akmuo“, 
- red.pastaba) Anykščiuose or-
ganizuoja nuo 2009 metų. Jame 
pasirodė ir pakankamai garsūs 
kolektyvai, tokie, kaip „Sepul-
tura“, „Napalm Death“ ir kt. Iš 
pradžių festivalis garsėjo skan-
dalais, dėl satanistinių muzikos 
grupių pasirodymų susilaukė 
bažnyčios nemalonės. Po kele-
rių metų festivalio organizato-
riai atsisakė skandalų ir pasuko 
platesniu keliu - jau keletą metų 
festivalyje skamba ne tik gitaros, 

tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46
arba 

el .paštu 
anyksta@anyksta. l t  

Per karantiną turtas atveria kelius
Skaičiuoju jau septintą  de-

šimtį, bet pasaulio durnumu 
nenustoju stebėtis. 

Visą žiemą  galiojo draudi-
mai narveliuose uždarytiems 
žmonėms laisvai džiaugtis 
sniegu ir mėgautis gamta. Į 
savo kiemą  mūsų keturių butų 
namo gyventojai galėjo išeiti 
tik su kaukėmis.  O štai mano 
sesers kaimynė Šiauliuose, iš-
sivedusi anūką nuo kalniuko su 
rogutėmis pasivažinėti, buvo 
policininkų sustabdyta ir jai 
liepta grįžti namo, nes ant kal-
niukų plinta corona.  Anykščių 

policininkai, skaičiau laikraš-
tyje,  gyrėsi, kad pasigavę iš 
Kupiškio (jeigu gerai atsimenu 
rajoną) į Anykščius vykstantį 
traktoriuko pirkti žmogų jį taip 
pat apgręžė atgal. Mašinos ar 
traktoriaus pirkimas per karan-
tiną yra negalimas. 

Užkardos dažnai stovi  ne 
tik ant įvažiavimo į Anykščius 
kelių, bet policijos ekipažai 
nuolatos sukinėjasi mažose 
gyvenvietėse – tai stebi didįjį 
Raguvėlės miestą, sukiojasi po 
Rūkiškį. 

Atrodo, kad Lietuvoje dabar 

gyvena arba vieni nusikaltė-
liai, kuriuos reikia dieną naktį 
prižiūrėti, nes dar ims ir pa-
sirodys lauke be kaukių, arba 
iš mūsų visų pinigų išlaikoma 
policija jau išgaudė visus va-
gis, kontrabandistus bei žuli-
kus, todėl neturi ką daugiau 
veikti, tik stebėti karantino 
prasižengimus. 

Sutinku. Karantino taisy-
klių laikytis yra būtina. Liga 
yra liga, visi turi stengtis ne-
užkrėsti kitų žmonių. Tačiau 
kaip suprasti, kad vaikams nuo 
kalniukų važinėti buvo drau-

džiama, o slidinėti nuo Kalitos 
kalno buvo leidžiama? 

Taip pat ir su važinėjimu. 
Jeigu esi turtingas, turi nekil-
nojamojo turto, pavyzdžiui, 
Vilniuje, tai tenai gali važiuo-
ti kada nori. Viruso būdamas 
turtingas tu neplatini. O jeigu 
esi biednas, tai gyvendamas 
Raguvėlėje į vaistinę turi va-
žiuoti į Anykščius, o ne į Pane-
vėžį. Niekam nesvarbu, kad iki 
Anykščių yra toliau.  

Tokia teisybė stojo ant Lie-
tuvos.

Lina
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tik gerai dokumentuotus 
produktus
Vienas esminių aukščiau pami-

nėtų 18 „SelenoPrecise“ ir „Bio-
Quinone Q10“ tyrimų aspektų yra 
tas, kad jais patvirtinama, kaip 
svarbu mokslininkams naudoti ge-
rai dokumentuotus papildus.

Jei kraujas ir audiniai nepakan-
kamai absorbuoja veikliąsias me-
džiagas, negalima tikėtis, kad pre-
paratas veiks. Kadangi visa tyrimų 
atlikimo esmė yra dokumentuoti 
teigiamą papildų vartojimo poveikį 
kaip vieną iš sveikos gyvensenos 
elementų, mokslininkams itin svar-
bu patikrinti produktus ir įsitikinti jų 
kokybe, prieš pasirenkant naudoti 
tyrimo projektams.

2013 m. žurnale „International 
Journal of Cardiology“ buvo pa-
skelbti tyrimo „KiSel-10“ rezultatai. 
Šis tyrimas pagarsėjo kaip vienas 
patikimiausių tyrimų, kuriais įrody-
ta, kad ir sveikiems žmonėms gali 

Ar tai yra iki šiol geriausiai 
dokumentuoti maisto papildai?

Moksliškai įrodyta, kad seleną ir kofermentą Q10 vartoti 
verta. Šiuo metu minėtą teiginį patvirtina ne mažiau negu 
18 paskelbtų „SelenoPrecise“ ir „Bio-Quinone Q10“ tyri-
mų duomenys. Kviečiame išsamiau susipažinti su naujausiu 
inkstų sveikatos tyrimu. Jo rezultatai paskelbti gruodžio mė-
nesio žurnalo „Nutrients“ numeryje.

būti naudinga vartoti maisto papil-
dus.

Grupė skandinavų mokslinin-
kų įrodė, kad kasdienis seleno 
(„SelenoPrecise“) ir kofermento 
Q10 („Bio-Quinone Q10“) papildų 
vartojimas ženkliai pagerina sveikų 
pagyvenusių žmonių gyvenimo ko-
kybę.

Kraujo mėginiuose pakanka
medžiagos 18 tyrimų atlikti
Siekdami tai įrodyti, Švedijos 

Linšiopingo universiteto vyriausiasis 
tyrėjas kardiologas Urban Alehagen 
su kolegomis surinko daugiau negu 
50 000 minėto tyrimo dalyvių kraujo 
mėginių. Atsakymus į nesuskaičiuo-

jamą daugybę aktualių klausimų 
slepiantys mėginiai iki tolesnių tyri-
mų buvo laikomi šaldiklyje.

Nuo tada mokslininkai 
nesėdėjo rankų sudėję.
Stebint seleno ir kofermento Q10 

kiekio organizme poveikį įvairiems 
sveikatos rodikliams, tyrėjams pa-
vyko atlikti papildomą teigiamų pa-
sekmių tyrimą. Iš tikrųjų, skaičiuo-
jant nuo pirmojo tyrimo „KiSel-10“, 
buvo atlikta ne mažiau negu 17 kitų 
tyrimų, tad iš viso jų atlikta jau net 
18.

Naujausio inkstų sveikatos ty-
rimo rezultatai paskelbti žurnalo 
„Nutrients“* gruodžio mėnesio nu-
meryje.

Galimai patikimiausi iki šiol
surinkti įrodymai
Tik įsivaizduokite: aštuoniolika 

atskirų tyrimų, kurių visų rezultatai 
paskelbti pripažintuose mokslo lei-
diniuose, ir viskas dokumentuota, 
kad minėtų dviejų produktų varto-
jimas ženkliai pagerina sveikatą ir 
savijautą.

Tai, ko gero, pirmas atvejis istori-
joje, kai mokslininkams pavyko su-
rinkti tokių patikimų maisto papildų 

vertingumo įrodymų. Visiems tvirti-
nantiems, kad maisto papildai yra 
grynas pinigų švaistymas, būtinai 
reikėtų susipažinti su minėtų 18-os 
tyrimų rezultatais.

Biologinis tinkamumas itin
svarbus
Būdami smalsūs vartotojai, galbūt 

klausiate savęs, ar minėtų tyrimų 
rezultatai galioja visiems seleno ir 
kofermento Q10 papildams, kuriuos 
galite rasti vaistinėse. Atsakymas 
neigiamas.

Skandinavų mokslininkai pasirin-
ko būtent „SelenoPrecise“, kadangi 
tai yra patentuotos natūralios sele-
no mielės, kurių įsisavinimas gerai 
dokumentuotas. Tyrimais įrodyta, 
kad į kraują patenka 88,7 % šio pre-
parato sudėtyje esančio seleno.

Panašiai ir „Bio-Quinone Q10“ 
atveju: gerokai daugiau negu 100 
paskelbtų tyrimų rezultatais patvir-
tintas būtent šios kofermento Q10 
formulės biologinis tinkamumas.

„Bio-Quinone Q10“ taip pat buvo 
naudojamas 2014 m. žurnale 
„JAMA Heart Failure“ paskelbto 
„Q-Symbio“ tyrimo metu.

Mokslininkai turėtų naudoti

DĖL KOMUNALINIO ŪKIO DARBUOTOJŲ 
Atsakydamas į man ir įmonės administracijai metamus 

kaltinimus bei pasirodžiusią tikrovės neatitinkančią in-
formaciją apie padėtį įmonėje, atsakau į straipsnyje  pa-
reikštus nepagrįstus teiginius.

Bendrovėje pradėjau dirb-
ti  po dviejų metų pertraukos 
2019 metų rugsėjį. Grįžęs ra-
dau: sunkią finansinę situaciją, 
sugedusią atliekų  tvarkymo 
techniką, krūvas sulaužytų ir 
apgadintų konteinerių, pašli-
jusią darbo drausmę. Tų pa-
čių metų vasaros pabaigoje 
Anykščių rajono savivaldybė  
į  eksploataciją  įvedė Anykš-
čių mieste prie daugiabučių 
namų naujai  įrengtus  pusiau 
požeminius konteinerius. Šių 
konteinerių  aptarnavimui rei-
kėjo specialaus šiukšliavežio 
automobilio, kurio  bendrovė 
neturėjo.  Naujo automobilio  
nupirkti nebuvo finansinių ga-
limybių. Iš pradžių teko verstis 
įvairiausiais būdais – kurį lai-
ką atliekos iš  šių konteinerių 
buvo vežamos net su bortiniu 
automobiliu. Tų pačių metų 
rudenį, atlikus viešąjį pirki-
mą, buvo nupirkta padėvėta 
šiukšliavežė su hidrauliniu 
krautuvu, pusiau požeminių 
konteinerių aptarnavimui. Su 
konkursą laimėjusiu Tiekėju  
pasisekė suderinti gana pa-
lankias atsiskaitymo sąlygas 
išdėstant mokėjimo grafiką 
pagal mūsų finansines gali-
mybes. Šis automobilis ir šiuo 
metu atlieka  savo funkcijas 
pakraunant ir išvežant  šiukš-
les iš pusiau požeminių kon-
teinerių ir yra neblogos tech-
ninės būklės.

 Atsakant į skunde minimus 
šio automobilio remontus, in-
formuoju, kad remontui nuo 
įsigijimo dienos yra išleista 
apie 9 tūkst. eurų. Didžiąją  
dalį remontui išleistų lėšų su-
darė presavimo  mechanizmo 
pakeitimas, dėl neatsakingo 

žmogaus poelgio, į požeminį 
konteinerį įmetus gelžbetoni-
nę plokštę. Jai įstrigus, buvo 
sugadintas presavimo mecha-
nizmas. 

2019 metus ( man dirbant 
Bendrovės vadovu tik 3,5 
mėn.) užbaigėme su 37,8 
tūkst. nuostoliu, kuris yra 50 
procentų mažesnis, nei 2018 
metais. Balansinis nuostolis  
liko 112,8 tūkst. eurų.

Su  Anykščių rajono savi-
valdybės administracija 2019 
metais buvo pasirašyta ko-
munalinių atliekų tvarkymo 
sutartis, 2020 metais miesto  
priežiūros sutartis, kuriose 
numatyti griežti reikalavimai  
darbo kokybei, konkretūs at-
likimo terminai, baudos už jų 
nevykdymą. Norint bendrovei 
išgyventi buvo priimami būti-
ni sprendimai: sustiprinta dar-
bo drausmė, pagerintas darbų 
planavimas ir organizavimas, 
efektyvesnis technikos panau-
dojimas, operatyvus darbuoto-
jų perskirstymas sprendžiant 
staiga iškilusias problemas 
laidojimo paslaugų ar atliekų 
vežimo padalinio veikloje. 
Visi šie veiksmai  2020 me-
tais  davė  teigiamą rezultatą, 
dėl to 2020 metus užbaigėme 
su 116,8 tūkst. eurų neaudi-
tuotu pelnu. Lyginant su 2019 
metais pajamos padidėjo 6,9 
procento, nors teko dalinai nu-
traukti turgavietės, pirties dar-
bą dėl pandemijos Covid 19 
apribojimų. Išlaidas per metus 
pavyko sumažinti 1,9 procen-
to. Tai  yra didelis sąžiningai 
dirbančių  darbuotojų nuopel-
nas ir ačiū jiems už tai.

Atsakydamas į man ir admi-
nistracijai  metamus  kaltini-

mus, dėl darbuotojams daromo 
psichologinio spaudimo, galiu 
atsakingai pareikšti, kad tai yra 
niekuo nepagrįsti kaltinimai ar 
priekaištai. Nuo pat grįžimo į 
įmonę pradžios, jaučiau, kad 
keletas įmonės darbuotojų, kar-
tu su jau nebedirbančiais įmo-
nėje, stengiasi kelti sumaištį, 
laužydami darbo drausmę, įmo-
nės vidaus tvarkos taisykles, 
nuteikinėti darbuotojus prieš 
mane ir administraciją. Pasto-
viai buvo rašinėjami skundai 
į aplinkos apsaugos agentūrą, 
valstybinę darbo inspekciją. 
Šios institucijos reaguoda-
mos į skundus per 2019-2020 
metus atliko eilę patikrinimų, 
kurių išvadose buvo - esminių 
pažeidimų nenustatyta. No-
rint sukompromituoti įmonės 
administraciją, buvo fotogra-
fuojama laikinai  bendrovės 
teritorijoje sandėliuojamos iš 
gyventojų surinktos stambia-
gabaritės atliekos,  nuotraukos 
talpinamos į laikraštį „Šilelis“, 
internetiniame portale Nykš-
čiai.lt ar facebook paskyroje, 
sekamas mašinų su hidroma-
nipuliatoriumi ar autokeltuvu 
darbas, ieškant darbo saugos 
pažeidimų. Vežant stambia-
gabarites atliekas į Mockėnų 
sąvartyną,  vienas iš  darbuo-
tojų skusdavo Utenos aplinkos 
apsaugos departamentui. Gavę  
šią  informaciją pareigūnai  ne 
kartą  tikrino įvažiuojančias į 
sąvartyną transporto priemones 
dėl galimų pažeidimų, tačiau  
pažeidimų nebuvo nustatyta. 

Pradėjus dirbti gaudavau in-
formacijos apie galimai įmo-
nėje grobstomą ir pardavinė-
jamą kurą, kitus darbuotojų 
neatsakingumo ir aplaidumo 
atvejus: neišvežti konteineriai, 
po konteinerių ištuštinimo pa-
liktos netvarkingos aikštelės  ir 
kt.. Siekdami užkirsti galimus 
kuro grobstymo atvejus,  su-

montavome į krovinines  maši-
nas kuro matavimo  liniuotes ir  
mašinų judėjimo sekimo siste-
mas. Įdiegtos priemonės sukėlė 
didelį kai kurių darbuotojų ne-
pasitenkinimą. Šios priemonės 
leido per 2020 metus sumažin-
ti kuro sunaudojimo sąnaudas  
net 22 tūkst. eurų prie tų pačių 
darbų apimčių.  

Reaguodami į miesto gyven-
tojų raštiškus ir žodinius nusis-
kundimus, tikrinome valytojų 
darbą: buvo surašyti patikrini-
mo aktai, iš kurių aiškiai ma-
tyti, kad kai kurių valytojų  ne-
buvo darbe, plotai neprižiūrėti. 
Joms pareikšti įspėjimai.

Gavus iš savivaldybės admi-
nistracijos raštu pareikštas pas-
tabas, dėl pasirašytos sutarties  
netinkamo  sąlygų vykdymo: 
visuomeninės paskirties plotų, 
daugiabučių namų teritorijų 
priežiūros, kurie buvo užfik-
suoti pateiktose nuotraukose, 
atsakingam už šį darbą komu-
nalinio padalinio vadovui buvo 
pareikštas įspėjimas. Įmonė 
atlieka įvairius darbus, kurių 
dalis priskiriama pavojingų 
darbų kategorijai: darbas su 
hidromanipuliatoriumi, dar-
bas aukštyje. Noriu akcentuo-
ti, kad priešingai nei skunde 
rašoma, šiuos darbus atlieka 
darbuotojai turintys reikiamus 
pažymėjimus suteikiančius tei-
sę juos dirbti. Visi bendrovės 
darbuotojai yra kasmet aprū-
pinami spec. apranga, kuriai 
išleidžiama apie 3 tūkstančius 
eurų. Spec. drabužiai kas mė-
nesį vežami skalbti.

Vadovaujantis Lietuvos Res-
publikos įstatymais darbo už-
mokestį darbuotojams nustato 
įmonės vadovas. Pasikeitus 
minimaliai mėnesinei algai, 
bendrovė priėmė sprendimą di-
dinti visų darbuotojų atlygini-
mus. Vadovaujantis bendrovėje 
patvirtinta darbo užmokesčio 

sistema, kiekvienai pareigybei  
atlyginimas buvo didinamas ne 
vienodu procentu atsižvelgiant 
į darbo krūvį, atsakomybę, ko-
kybę ir kitus vertinimo kriteri-
jus. 

Manau, kad daugiausia ais-
trų sukėlė komunalinio padali-
nio vadovo atleidimas. Jis yra 
atleistas pagal DK 58 strp.2 d. 
1 p. (šiukštus darbo drausmės 
pažeidimas). Atleidimo teisė-
tumą, esant reikalui pasiruošę 
ginti  darbo ginčų komisijoje, 
teisme. Galiu drąsiai pasakyti,  
kad nei prieš vieną darbuoto-
ją nesu naudojęs nei engimo,  
nei psichologinio spaudimo  
ar  kitų priemonių, to nedarė 
ir administracijos darbuotojai. 
Manau, kad dauguma  pasira-
šiusių buvo suklaidinti  skundo 
rengėjų.

Daliai bendrovės darbuoto-
jų reiktų labai pasimokyti el-
gesio, tarpusavio bendravimo 
kultūros ir žymiai sąžiningiau 
atlikti savo pareigas, pavestas 
užduotis, mažiau menkinti ko-
legas.

Mano, kaip vadovo, pareiga  
reikalauti, kad kiekvienas įmo-
nės darbuotojas nepriekaištin-
gai ir sąžiningai atliktų pavestą 
darbą. Aš pasiruošęs konstruk-
tyviai  kalbėtis su kiekvienu  
darbuotoju, išklausyti kiekvie-
no nusiskundimus,  pastabas, 
tačiau priisiimdamas  pilną 
atsakomybę  už įmonę, galiu 
pasakyti: neleisiu, kad įmonėje 
būtų laužoma darbo drausmė, 
pažeidinėjami įstatymai, vyk-
doma neteisėta veikla.

Pasilieku teisę kreiptis į ati-
tinkamas institucijas, dėl mano 
adresu išsakytų, mano orumą 
žeminiančių komentarų, o dėl 
Nykščiai.lt ir laikraštyje “Šile-
lis” vienpusiškos informacijos 
paskelbimo, į visuomenės in-
formavimo etikos komisiją.
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Teleloto. Žaidimas nr. 1299  Žaidimo data: 2021-02-28 
Skaičiai: 64 66 16 58 20 01 35 24 27 03 55 62 15 41 38 75 

40 53 49 56 57 28 02 05 19 34 68 44 14 11 50 07 74 51 46 54 
33 37 52  (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 39 22 60 47 30 23 
69 70 42 32 31 (visa lentelė)  Prizai Žaidimas Laimėjimas Lai-
mėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę Užbraukus visą lentelę 
17977.00€ 1, Užbraukus įstrižaines 14.00€ 636, Užbraukus eilu-
tę 2.00€ 11331, Užbraukus keturis kampus 1.50€ 13144. Papil-
domi prizai Bilietas Prizas 0041528 Automobilis Renault Cap-
tur, 029*446 Pakvietimas į TV studiją, 000*852 Pakvietimas į 
TV studiją, 035*569 Pakvietimas į TV studiją

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

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

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

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža pa-
tys. Atsiskaito vietoje. Utilizuoja 
automobilius. Išrašo sunaikini-
mo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Automobilius, visureigius, mi-
kroautobusus, traktorius, sun-
kvežimius. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-629) 10247. Brangiai visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

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.

Superkame karves, 
Bulius ir TelyčiAs 

„krekeNavOs 
aGrOFIrMOs“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai superkame 
MIŠkUs 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Medžio apdirbimo įmonė 
tIesIOGIaI perka 

MišKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

NaUJa
sodo - ūKio PreKių 

PArduoTuvė

sėklos ir substratai
trąšos, pašarai

Mus rasite:
 Gegužės g. 16, 

Anykščiai

Dirbame nuo kovo 1d.

išKAlAMe rAides.
liejAMe PAMATus. 

GaMINaMe paMINkLUs. 
Tel. (8-648) 81663.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

Tvenkinių kasimas, 
valymas, melioracijos grio-
vių valymas, kelių tiesimas 

ir formavimas. 
Taip pat atliekame skaldos, 
grunto, molio, žvyro, smėlio 

pervežimo darbus savivarčiais. 
Tel. (8-698) 05251.

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.

parduoda
kuras

Įvairių rūšių malkas 3 m rąs-
teliais. Veža 15–30 kub. m. 

Tel. (8-687) 33067.

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. 

Tel. (8-694) 13180.

Lapuočių malkas, turi sau-
sesnių. Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

kita

Pavėsines, lauko baldus, ko-
lonas.

Tel. (8-616) 43208.

Šieną.
Tel. (8-698) 50818.

Kviečius, miežius, avižas, 
žirnius, kukurūzus, mišinį, gri-
kius, įvairius pašarinius miltus, 
sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Gyvuliai

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

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

Nuolat brangiai - karves, bu-
lius, telyčias, avis. Veršelius 
auginti iki 2 mėn. Moka prie-
dus, PVM. Greitai išsiveža.

Tel. (8-656) 40439.

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

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

horoskopas
AVINAS. Savaitės pradžioje 

neaukokite kokybės dėl kiekybės. 
Bet koks nerūpestingumas turės 
itin nemalonių padarinių. Stenki-
tės niekur nevėluoti, laikytis visų 
tvarkaraščių ir susitarimų. Savi-
jauta turėtų gerėti, ir savaitgalį pa-
sitiksite puikiai nusiteikęs. 

JAUTIS. Nuo savaitės pradžios 
suksite galvą, kaip išsipainioti iš 
tos nepatogios situacijos. Veikite 
ryžtingai. Kažkas jums išsakys 
gal ir nemalonius, bet teisingus 
dalykus. Antroje savaitės pusėje 
savo darbams skirkite tiek laiko, 
kiek iš tiesų reikia - ne mažiau.

DVYNIAI. Šią savaitę dažnas 
Dvynys turės pasislėpęs ranko-
vėje stiprų kozirį. Tiesa, ne vi-
siems prireiks ištraukti jį dienos 
švieson, bet pasitikėjimo savo 
jėgomis jis įkvėps kiekvienam. 

VĖŽYS. Ne kartą teks nu-
spręsti, kur yra naudinga inves-
ticija, o kur - tik laiko ir pinigų 
švaistymas. Vėžiui ši savaitė 
- sprendimų metas. Net nepatai-
somi optimistai ir vėjavaikiai su-
simąstę raukys antakius. 

LIŪTAS. Pasistenkite bent 
kiek atsipūsti nuo finansinių ar 
verslo rūpesčių. Daugiau dėme-
sio skirkite artimiesiems, namiš-
kiams ir apskritai namų reika-
lams, ypač savaitgalį.

MERGELĖ. Labai netinka-
mas metas vėl grįžti prie senų 

įpročių, juk dar taip neseniai ir 
taip sunkiai jų atsikratėte! Ras-
kite savyje jėgų žengti pirmyn, o 
ne smukti vėl atgal į tą patį už-
burtą ratą. 

SVARSTYKLĖS. Nesistenki-
te taip labai. Kažko be galo geis-
damas, tik atitolinate tą kažką nuo 
savęs. Šią savaitę turėtumėte būti 
santūresnis ir pasyvesnis. Ramiai 
dirbkite kasdienius darbus, leis-
kite rutuliotis sava vaga.

SKORPIONAS. Šią savai-
tę ypač venkite situacijų, kurios 
paprastai vadinamos „interesų 
konfliktu“. Būkite visada pasi-
ruošęs deryboms ir kompromi-
sui, net jei nejaučiate jokio porei-
kio žengti pirmą žingsnį. 

ŠAULYS. Jei niekas jūsų 
nespaus ir neragins, pirmomis 
savaitės dienomis turėtumėte 
nuveikti tikrai daug. Antroje sa-
vaitės pusėje savo pasieksite, 
bendraudamas su žmonėmis ne-
formaliai. 

OŽIARAGIS. Savaitės pra-
džioje būsite linkęs gyventi prisi-
minimais, bet tai nėra blogai. Ne-
tikėtos kliūtys savaitės viduryje 
turėtų tik sustiprinti jų kūrybines 
galias. Tikėtinos problemos val-
diškoje tarnyboje, užtat šeimos 
supratimas ir parama - garantuo-
ta.

VANDENIS. „Laimi grei-
čiausias ir stipriausias“ - taisyklė 
nenauja, bet šią savaitę ji ypač 
galioja jums. Jei neturite pakan-

kamai jėgų, nė nesitikėkite, kad 
fortūna jums padės. Savaitės 
viduryje gali nutikti dalykų, pri-
versiančių jus gan radikaliai pa-
keisti savo požiūrį į kai kuriuos 
dalykus. 

ŽUVYS. Laikas pasirūpinti 
savimi ir savo siela. Nepersi-
dirbkite, nesudarinėkite atsakin-
gų sutarčių, atidėkite svarbius 
sprendimus. Kita vertus, turėtų 
sektis generuoti idėjas, kurti 
verslo ar kūrybos planus.

įvairūs
Ūkininkas išsinuomotų že-

mės. Domina tik dideli plotai. 
Moka gerą kainą. 

Tel. (8-689) 29153.

UaB BaLtICsOFa, danų
kapitalo minkštų baldų

gamybos įmonė,
plečia savo veiklą ir KviečiA 

PrisijuNGTi prie draugiško 
Anykščių kolektyvo meistrus 

(-es) siuvėjus (-as) 
bei minkštų baldų

specialistus (-es) ar norinčius
išmokti šį darbą: karkasų 

surinkėjus,porolono klijuotojus, 
minkštų baldų apmušėjus ir 

pakuotojus.
BRUTO atlyginimas

736-2500 EUR
susisiekite: +370 694 74 037,

hr@balticsofa.com
daugiau informacijos

www.balticsofa.com/lt/karjera/

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

0

+8

mėnulis
kovo 2-5 d. - pilnatis.

Kunigunda, Uosis , Tulė, 
Nonita.

Simplicijus, Eitautas, 
Dautara, Marcelinas, Elena.

šiandien

kovo 3 d.

vardadieniai

kovo 4 d.
Kazimieras, Daugvydas, 
Daina, Vaclava, Kazys, Vacė.

kovo 5 d.
Austra, Aurora, Liucijus, 
Vydotas, Giedrė, Klemensas, 
Virgilijus, Olivija.

Susitinka dvi planetos:
- Kaip reikalai?
- Nekas. Panašu, jog pas mane 

mąstančių būtybių užsiveisė.
- Niekai, aš tuo jau persirgau.
Penki, blogiausiu atveju - septy-

ni tūkstantmečiai, ir savaime pra-
eina. Šiek tiek pakarščiuosi, jei tas 
užkratas sugebės iki termobran-
duolinės reakcijos susiprotėti.

O jei gydysies ir neužsileisi, tai 
dar antikos stadijoje prasidės re-
misija. Aš profilaktiškai po tris as-
teroidus tūkstantmečiui suvartoju 
po kiekvieno ledynmečio ir jokių 
problemų.

***
Auksinės vestuvės. Vyras klausia 

žmonos:
- Brangioji, tu buvai man neištikima?
- Tris kartus.
- Kada buvo pirmas kartas?
- Atsimeni, kai banke niekas 

nenorėjo tau duoti kredito. Ir tada 
pats banko direktorius pasirašė ir 
asmeniškai įteikė sutartį!

- Ačiū, brangioji! O, kada buvo 
antras kartas?

- Kai niekas nenorėjo tau daryti 
operacijos. Ir tada pats skyriaus 
vadovas paėmė į rankas skalpelį!

- Ačiū, brangioji! Tu padova-
nojai man gyvenimą! Ir su kuo tu 
mane iškeitei trečią kartą?

- Atsimeni, buvai kandidatas 
į mero postą ir tau trūko 36 bal-
sų…?

***
Chirurgas sako pacientui:
- Rytoj šalinsime jums kairįjį 

plautį.
- Bet mano plaučiai visiškai 

sveiki.
- Plaučiai sveiki, bet kepenys 

jau nebetelpa.

Ant naujojo daugiabučio sienų 
žels samanos Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Vasario 25 dieną, ketvirtadienį, vyko nuotolinis viešasis 
susirinkimas, per kurį buvo aptariamas buvusios Anykščių 
bibliotekos pastato rekonstrukcijos į gyvenamąjį daugiabu-
tį namą projektas. 

Nors rajono valdžia ir džiūgauja, kad Anykščiuose bus 
sutvarkytas dar vienas apleistas pastatas, projekto auto-
riams teko išklausyti karčios kritikos.

Susirinkime dalyvavęs 
Anykščių rajono tarybos narys, 
liberalas, architektas  dizaine-
ris Kęstutis Indriūnas projekto 
rengėjams pateikė negailestin-
gos kritikos.

„Architektūriniu požiūriu čia 
yra seniena. Nepykit, bet da-
bartinės architektūros tenden-
cijos, man atrodo, yra truputį 
kitokios. Architektūrinis spren-
dimas yra nemodernus. Pastato 
dar neturime, bet jis jau yra pa-
senęs“, - kalbėjo K.Indriūnas.

Jam antrino ir architektas 
Julius Biliūnas, projektuotojų 
sprendiniuose pasigedęs ambi-
cijų.

„Dabar mes esame atsigręžę 
atgal į tą pačią esamo pastato 
architektūrą. Siūlyčiau viską 
daryti drąsiau, juk tai pirmas 
daugiabutis Anykščiuose, sta-
tomas po „n“ metų pertrau-
kos“,- kalbėjo jis.

Projektinius pasiūlymus 
parengė HOUSE OF MOSS 
- Blue Ant Holdings UAB, ar-
chitektė Salvinija Bentkė. Ji 
kalbėjo, kad būsimo daugia-
bučio namo sienos bus deko-
ruojamos samanomis.Tokių 
pavyzdžių, anot jos, Lietuvoje 
dar nėra.

„Samanos yra nuostabus 
dalykas ir dabar apie tai galiu 
„skelti“ dviejų valandų tru-
kmės reklaminį pranešimą“, 
- sakė S.Bentkė, pristatymo 
metu išties surengusi gan ilgą 

pasakojimą apie samanų san-
darą, savybes bei jų priežiūrą.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Architektūros ir urbanis-
tikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė pranešėjos klausė, 
kas bus, jei investuotojui pa-
sirodytų, kad pastato sienas 
samanomis dekoruoti yra per 
didelė investicija.

„Tai yra labai svarbus ele-
mentas, dėl kurio atsisakytu-
me kažkurių kitų prabangos 
ar komforto elementų, tačiau 
samanas paliktume“, - sakė  
S.Bentkė.

Tačiau net ir Lietuvoje dar 
nematytas pastato sienų deko-
ravimo būdas architektui bei 
dizaineriui K.Indriūnui įspū-
džio nepaliko.

„Jūs investuosite į samanas, 
kurios neduoda jokio efekto. 
Aš net nesuprantu sprendimo, 
kam apsamanoti tokį namą“, - 
dėstė jis.

K.Indriūnas ragino senosios 
bibliotekos rekonstruotojus 
Anykščiuose pastatyti tokį pas-
tatą, į kurį važiuotų žmonės pa-
sižiūrėti.

„Padarykite taip, kad žmonės 
važiuotų žiūrėti ne Lajų tako, 
bet važiuotų žiūrėti daugiabu-
čio. Jūs tuomet laimėsite visa-
pusiškai “, - linkėjo architektas 
dizaineris.

Daugiabutį namą  buvusios 
bibliotekos vietoje planuoja 
statyti UAB „Selija“. Jos va-

dovas Aris Azguridis kartu su 
žmona Goda taip pat valdo 
UAB „Sveiki produktai”, pora 
jau daugiau nei dešimtmetį 
Anykščių rajone turi sodybą.

Už buvusį bibliotekos pasta-
tą ir žemės sklypą A.Azguridis 
sumokėjo 134 tūkst. Eur, 
„Anykštai“ jis sakė, kad į pro-
jektą planuoja investuoti pu-
santro milijono eurų. Redak-
cijos žiniomis, daugiabučio 
rekonstrukcijos projektą rengė 
vienas architektas, tačiau jį pa-
sirašė visai kitas žmogus. Tokį 
faktą A.Azguridis komentavo 
taip: „Daugiabutis namas yra 
didelis ir atsakingas projektas, 
todėl prie jo dirba ne vienas 
žmogus, o komanda, kuri turi 
ir viso projekto vadovą, ir net 
atskirų projekto dalių vadovus. 
Projektą viešame susirinkime 
pristatė architektūrinės dalies 
projektavimo komandos narė, 
kuri yra mokslų daktaro laips-
nį turinti architektūros srities 
specialistė, monografijų apie 
miesto įvaizdžio formavimą 
bendraautorė.”

Pasiteiravus, ką po projekti-
nių pasiūlymų nuotolinio su-
sirinkimo norėtų atsakyti juos 
sukritikavusiems architektams, 

A.Azguridis sakė: „Su šypse-
na galima pasakyti, kad vieni 
architektai kitiems dažniausiai 
yra kritiški, kaip ir vieni staty-
bininkai kitiems. O ypač tiems, 
kurie ne vietiniai. Pats aš nesu 
architektas, todėl nenorėčiau 
gilintis į „gražu-negražu” ar 
„tinka-netinka“ niuansus. Ta-
čiau galiu pasakyti užtikrintai, 
kad projektiniai pasiūlymai 
atitinka visus bendrojo plano 
ir kitų procedūrų reikalavimus. 
Džiaugiuosi puikiu projektuo-
tojų komandos darbu. Rimtai 
svarstysim visus gautus pasiū-
lymus, stengsimės atsižvelgi į 
pateiktas pastabas. Man rūpi ne 
tik tai, kad pastatas būtų gražus 
ir organiškai įsilietų į miesto 
erdvę, bet kad jis būtų koky-
biškas ir, svarbiausia, tinkamas 
ten gyvensiantiems žmonėms. 
Šiame etape neramina tai, kad 
projektas nepaskęstų begalinė-
se biurokratinėse procedūrose 
ir galėtume kuo greičiau pradė-
ti statybos darbus.”

Buvusios bibliotekos vietoje 
planuojama įrengti  20 gyve-
namųjų erdvių su kūrybinėmis 
dirbtuvėmis, šalia pastato pla-
nuojamos poilsio zonos, auto-
mobilių stovėjimo aikštelė.

Verslininkas Aris Azguri-
dis mano, kad daugiabu-
čio namo projektas susi-
laukė architektų kritikos 
ir dėl to, kad jį rengia ne 
vietiniai žmonės.

Anykščių rajono tarybos 
narys, architektas dizai-
neris Kęstutis Indriūnas  
senosios bibliotekos vietoje 
iškilsiantį daugiabutį vadi-
na nemoderniu pastatu.

Naujajame daugiabutyje Anykščiuose bus įrengti ne tik 
butai, bet ir kūrybinės dirbtuvės. 

Buvusios Anykščių bibliotekos vietoje atsiras daugiabutis.


