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Esama planų Anykščių 
kleboniją iškelti į kitą vietą

Šaltinio gatvėje esančiame name sovietmečiu gyvendavo 
garbaus amžiaus kunigai.Rytoj vyks šio namo rekonstruk-
cijos projekto viešas svarstymas. 

Anykščių Šv.Mato parapijos klebonas Petras Baniulis 
sakė, kad dabartinėje klebonijoje gyventi yra 
per šalta.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose, Šaltinio gatvėje, planuojama rekonstruoti ūkio paskirties pastatą ir į jį iškelti Anykščių Šv.Mato parapijos 
kleboniją. Po rekonstrukcijos klebonija persikeltų į modernų namą, kuriame būtų įrengta lauko terasa, garažas, pirtis.

 Asta ir jos veltinukai... Raimondas GUOBIS

Asta Medinienė - ukmer-
giškė, gyvenimo vėjų ir vė-
jukų švelniai atblokšta į 
Svėdasus. Daugybę metų ji 
yra bibliotekininkė, keturių 
žavingų dukrų motina, jau-
tri neteisybei, mylinti gam-
tą, reto darbštumo uogau-
toja, keliautoja ir  veltinių 
gražumynų kūrėja.

 Prieš kelerius metus visa 
esybe pasinėrusi į vėlėjos 
darbus, metusi laisvę ribo-
jantį darbą bibliotekoje, 
šiuo metu bibliotekos erdvė-
se surengė veltinio dirbinių 
parodą.

Asta Medinienė velia puikiausius veltinukus. 

Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 
5-oji rinktinė 
mini 30-ąsias 
įkūrimo metines

Populiariausių 
medikų 
rinkimuose 
didėja atotrūkis

Rajono 
ūkininkai turės 
savo 
prekybos centrą

Per karantiną žmonės valgyti 
nenustojo...

Raimundas RAZMISLA-
VIČIUS, UAB „Šerifai“ di-
rektorius:

„...Paslaugų, kurias teik-
davome įmonėms, rengi-
niams, sumažėjo.“ 

Etatai. Anykščių L. ir S. 
Didžiulių viešosios bibliote-
kos direktorius Romas Kutka 
„Anykštai“ sakė, kad Anykš-
čių rajono mero patarėja pra-
dėjus dirbti buvusiai Istorijų 
dvarelio darbuotojai Vaidai 
Jucienei, naujo darbuotojo pri-
imti nebus skubama taupant 
įstaigos lėšas.

Deklaravimas. Prasidėjo 
žemės ūkio naudmenų ir kitų 
plotų deklaravimas su fiziniais 
pareiškėjų apsilankymais seniū-
nijose ir Žemės ūkio skyriuje. 
Deklaravimas tęsis iki birželio 
7 dienos (pavėluotai paraiškos 
bus priimamos iki liepos 2 die-
nos). Pareiškėjai bus aptarnau-
jami tik iš anksto užsiregistravę 
ir suderinę konkretų atvykimo 
laiką. Atvykę pareiškėjai priva-
lo naudotis apsaugos priemonė-
mis ir turėti kuo rašyti.

Kinas. Anykščių kultūros 
centre įrengtoje kino salėje fil-
mų kol kas rodyti neplanuojama, 
nors Vyriausybė ir leido priimti 
lankytojus. Kino salę adminis-
truojančios VšĮ „Medijų ir edu-
kacijos centras“ atstovas sakė, 
kad kino filmų demonstravimas 
bus atnaujintas, kai į salę bus 
galima priimti daugiau nei 30 
proc. žiūrovų. Kino salėje yra 
45 vietos, tačiau pagal reikala-
vimus vienu metu būtų galima 
priimti tik 12 žiūrovų, o tai esą 
„visiškai neapsimoka“.

Sąskaitos. UAB Anykščių 
vandenys klientus paragino 
atsisakyti popierinių sąskaitų 
ir jas pakeisti  elektroninėmis. 
„Atsisakydami popierinių sąs-
kaitų, kartu prisidedame prie 
efektyvaus gamtos išteklių nau-
dojimo“, - skelbiama bendrovės 
pranešime.
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temidės svarstyklės
Smurtas. Balandžio 16 die-

ną apie 12.40 val. Anykščiuo-
se, Žiburio g., vyras (g. 1990 
m.) smurtavo  moters (g. 1977 
m.) atžvilgiu. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Vyras sulai-
kytas ir uždarytas į ilgalaikio 
sulaikymo patalpą.

Skausmas. Balandžio 16 die-
ną  apie 14.20 val.Troškūnuose 
vyras (g. 1993 m.) sukėlė fizinį 
skausmą moteriai (g. 1958 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Įsibrovėliai. Balandžio 17 
dieną  apie 11.45 val. Skiemo-
nių seniūnijos Sarickų kaime 
pastebėta, kad išdaužus sody-

bos namo lango stiklą įsibrauta 
į vidų, išvartyti daiktai, tačiau 
niekas nepagrobta. Padaryta 
žala - 20 eurų. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. 

Pavojus. Balandžio 16 dieną 
Kurklių seniūnijos Kališkų kai-
me gaisras kilo pirtyje. Atvykus 
ugniagesiams ir atlikus žvalgy-

bą, pavojaus nenustatyta. Žmo-
nės patys buvo užsigesinę kros-
nį, suodžiai kamine jau buvo 
išdegę.Dūmų detektorius veikė.

Gaisras. Balandžio 17 dieną 
Anykščių seniūnijos Elmininkų 
I kaime degė pirtis.Gaisro metu 
išdegė 1 m² medinės sienos, iš-
ardytas pirties kaminas.

Lenta. Druskininkuose šią 
savaitę atidengta atminimo 
lenta rašytojui Ričardui Gave-
liui.Druskininkų savivaldybė 
primena, kad kultinio romano 
„Vilniaus pokeris“ autorius 
1961-1968 metais gyveno šia-
me mieste, čia pradėjo pirmuo-
sius literatūrinius bandymus, 
aukso medaliu baigė vidurinę 
mokyklą.R. Gavelio atminimo 
lenta pakabinta ant 44-uoju 
numeriu pažymėto namo Mika-
lojaus Konstantino Čiurlionio 
gatvėje, šiame name rašytojas 
gyveno su tėvais.

Kaukės. Lietuvoje leidus or-
ganizuoti nedidelius renginius, 
veikti teatrams ir kino teatrams, 
į juos bus privalu ateiti su me-
dicininėmis kaukėmis ar respi-
ratoriais, žiūrovai bus sodinami 
išlaikant dviejų metrų atstumus.
Renginių organizatoriai įparei-
gojami užtikrinti, kad „žiūrovai 
ir dalyviai (išskyrus atlikėjus ar 
sportininkus) bei renginį aptar-
naujantis personalas viso ren-
ginio metu dėvėtų medicinines 
kaukes ar respiratorius, kurie 
priglunda prie veido ir visiškai 
dengia nosį ir burną. Kaukių 
leidžiama nedėvėti neįgalie-
siems, jeigu tai kenkia jų svei-
katos būklei, bei vaikams.

Pensija. Europos Komisija 
Lietuvai rekomenduoja per du 
dešimtmečius padidinti darbin-
gą žmonių amžių iki 72 metų. 
Nors tai teorinis skaičiavimas, 
ekspertai teigia, kad Europai 
senstant išsilaikyti darbo rin-
koje teks vis ilgiau, net jeigu 
pensinis amžius ir išliks pana-
šus. Vis dėlto darbingo amžiaus 
riba nėra tas pats kas pensijinis 
amžius.„Šis Europos komisijos 
pasiūlymas nėra griežtai sufor-
muluotas, kad čia turi būti pen-
sijinio amžiaus riba, kalbame 
apie darbingą amžių, tokiam, 
kad jeigu žmogus nori ir gali 
dirbti, tai gerai būtų išlaikyti iki 
tokios ribos, o tam turi būti są-
lygos. Pagrindinės – tai, pirmo-
je eilėje, sveikata“, – sako Sei-
mo Socialinių reikalų komiteto 
pirmininkas Mindaugas Lingė. 
Seimo narys cituoja tyrimą, ku-
ris, anot politiko, rodo, kad dar-
bingo amžiaus ilginimas gali 
būti sudėtingas. Jau dabar vyrai 
Lietuvoje norėtų dirbti iki 61, 
nors į pensiją gali eiti nuo 64. 
Moterys norėtų dirbti iki 59, 
nors į pensiją gali eiti 63. Pa-
sak Pasaulio sveikatos organi-
zacijos specialiojo pasiuntinio 
Europos regionui Vytenio An-
driukaičio, dabartiniai Lietuvos 
prioritetai turėtų būti ne didinti 
darbingo amžiaus lygį iki 72 
metų, o ilginti gyvenimo tru-
kmę. Dabar Lietuvoje vidutinė 
tikėtina vyrų gyvenimo trukmė 
– 71,5, o moterų – 81 metai.

Pagal Bns ir lRT.lT

Konstitucinis teismas: Tiesioginiai merų rinkimai 
prieštarauja Konstitucijai
Kaip skelbia naujienų agentūra BNS, prieš šešerius me-

tus Lietuvoje įvesti tiesioginiai merų rinkimai prieštarauja 
Konstitucijai.Šią nutartį vakar paskelbė Konstitucinis Teis-
mas (KT). Jei Konstitucija nebus pakeista, merai toliau tie-
siogiai nebegalės būti renkami. 

„Pažymėtina, kad teisės po-
žiūriu tiesioginiai merų rinki-
mai, kai jį rinktų savivaldybės 
bendruomenė, yra įmanomi 
tik pakeitus Konstituciją“, – 
pareiškė teismas.

KT paskelbė, jog dabartiniai 
tiesiogiai rinkti merai galės 
baigti kadenciją, nes nutarimas 
įsigalios 2023 metų gegužės 3 
dieną, tai yra baigiantis dabar 
išrinktų merų kadencijai.

„Tai reiškia, kad 2019 metų 
(ir paskesniuose) rinkimuose 
išrinkti savivaldybių merai 
galės vykdyti savo pareigas 
iki savo kadencijos pabaigos. 

Tačiau 2023 metais tiesiogi-
niai savivaldybių merų rinki-
mai bus įmanomi tik tuo atve-
ju, jeigu iki tol bus padarytos 
atitinkamos Konstitucijos 119 
straipsnio pataisos“, – pažy-
mėjo teismas. 119 Konstitu-

cijos straipsnis reglamentuoja 
savivaldos teisę ir valdymą.

KT taip pat pabrėžė, kad, 
nagrinėdamas šią bylą, jis ne-
sprendė tiesioginių merų rin-
kimų tikslingumo klausimo.

Dėl tiesioginių merų rinkimų 
į KT buvo kreipęsi 46 praėju-
sios kadencijos parlamentarai, 
daugiausia  konservatoriai, ta-
čiau tarp pasirašiusiųjų buvo 
ir keli liberalai, „darbiečiai“, 
buvę „tvarkiečiai“.

Jie kėlė klausimą, ar buvo 
galima Lietuvoje įteisinti tie-
sioginius merų rinkimus ne-
pakeitus Konstitucijos.

Seimo nariams kilo abe-
jonių, ar skirtingas mero ir 
savivaldybės tarybos narių 
rinkimo būdas, išskirtinė ir 
plati tiesiogiai išrinkto mero 
kompetencija, iš dalies įsiter-
pianti į savivaldos vykdomo-

sios institucijos kompetenciją, 
neprieštarauja Konstitucijoje 
įtvirtintai vienpakopei savi-
valdos sistemai. 

Jų teigimu, Konstitucija ne-
diferencijuoja tarybos narių, o 
atvirkščiai, – įtvirtina visiems 
vienodą teisinį reguliavimą.

Tiesioginiai merų rinkimai 
Lietuvoje įvesti 2015 metais. 
Savivaldybių merai jau du 

kartus rinkti tiesiogiai. Anks-
čiau merus rinkdavo savival-
dybių tarybos. Priminsime, 
kad pirmuosius tiesioginius 
mero rinkimus Anykščių rajo-
ne laimėjo tuo metu kartu su 
liberalais ėjęs Kęstutis Tubis, 
o dabar valdo konservatorius 
Sigutis Obelevičius.

-AnYkŠTA

Auga pašalpų ir kompensacijų gavėjų ratas Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajone auga socialinių pašalpų ir kompensaci-
jų gavėjų skaičius, tačiau su koronaviruso pandemija tokių 
tendencijų Anykščių rajono savivaldybės Socialinės para-
mos skyrius susieti kol kas neskuba.

„Paramos gavėjų skaičius 
dėl pandemijos nepadidėjo, 
nes gyventojai šiuo laikotarpiu 
sulaukė kitų paramos formų. 
Verslo sektoriui mokamos sub-
sidijos, darbo netekę žmonės 
gauna darbo netekimo išmokas 
ir bedarbio pašalpas“, - kalbė-
jo Socialinės paramos skyriaus 
vedėja Ieva Gražytė.

Ji sakė, kad įvertinti sociali-
nės paramos gavėjų skaičiaus 
pokytį dėl COVID-19 situacijos 
Socialinės paramos skyrius ga-
lės tik antrąjį šių metų ketvirtį.

Pasak Socialinės paramos 
skyriaus vedėjos I.Gražytės, 
lyginant 2021 metų pirmąjį 
ketvirtį su 2020 m. I ketvirčiu, 
matomas gavėjų ir jiems išmo-
kėtų išmokų padidėjimas.

„Tai lėmė ir padidėjęs vals-
tybės remiamų pajamų dydis“, 

- aiškino I.Gražytė.
Nuo šių metų sausio valsty-

bės remiamų pajamų dydis yra 
128 Eur. Nuo valstybės remia-
mų pajamų dydžio priklauso 
piniginė socialinė parama ne-
pasiturintiems (socialinė pašal-
pa, būsto šildymo, geriamojo 
ir karšto vandens išlaidų kom-
pensacijos). Pagal šį dydį taip 
pat nustatoma teisė į socialinę 
paramą mokiniams, papildomą 
išmoką prie vaiko pinigų, para-
mą būstui įsigyti ar išsinuomoti 
bei kitą socialinę paramą“.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Socialinės paramos skyriaus 
duomenimis, pirmąjį šių metų 
ketvirtį vidutinis socialinių pa-
šalpų ir kompensacijų gavėjų 
skaičius buvo 4 tūkst. 891, per 
tris mėnesius jiems išmokėti 
663 tūkst. 434 Eur. Palyginimui 

- 2020 metais tą patį laikotarpį 
vidutinis socialinių pašalpų ir 
kompensacijų gavėjų skaičius 
siekė 4 tūkst.792, jiems išmo-
kėti  477 tūkst.10 Eur.

Šiemet sausio - kovo mėne-
siais Anykščių rajone sociali-
nes pašalpas gavo 1 tūkst.437 
asmenys. Jiems jau išmokėta 
454 tūkst. 711 Eur.

Kompensacijos už centralizuo-
tą šildymą mokėtos 1 tūkst.128 
paramos gavėjams, jiems išmo-
kėti 86 tūkst. 229 Eur.

Kompensacijas už kito kuro 
kompensacijas sausio - kovo 
mėnesiais gavo 1 tūkst. 82 
žmonės, jiems išmokėta 112 
tūkst. 918 Eur.

Karšto vandens išlaidų kom-
pensacijų vidutinis gavėjų skai-
čius pirmąjį šių metų ketvirtį 
siekė  291, jiems išmokėta 2 
tūkst. 403 Eur.

Geriamojo vandens išlaidų 
kompensacijų vidutinis gavėjų 
skaičius buvo 953, jiems išmo-
kėta  7 tūkst. 173 Eur.

Anykščių rajono savival-
dybės Socialinės paramos 
skyriaus vedėja Ieva Gra-
žytė mano, kad koronavi-
ruso pandemija nebuvo 
pagrindinė priežastis, dėl 
kurios išaugo socialinių 
pašalpų ir kompensacijų 
gavėjų skaičius.

Jei Konstitucija nebus pakeista, Kęsturis Tubis ir Sigutis 
Obelevičius bus vieninteliai Anykščių merai išrinkti tiesio-
giniuose mero rinkimuose.



DIRBU SAU 2021 m. balandžio 20 d.

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

komentarai

Rajono ūkininkai turės savo 
prekybos centrą Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Kavarsko seniūnijos Zaviesiškio kaime, šalia kelio, jau 
kurį laiką stovėjusi uždaryta tarybinius laikus menanti 
parduotuvė netrukus vėl atvers duris. Joje bus prekiauja-
ma Anykščių rajono ūkininkų užauginta produkcija.

Anykščių rajono ūkininkų produkcija bus prekiaujama 
parduotuvėje, kuri stovi šalia judraus kelio Anykščiai – 
Ukmergė.

Sumanymas atidaryti to-
kio pobūdžio parduotuvę kilo 
dviem ūkininkams - Lietuvos 
ūkininkų sąjungos Anykščių 
skyriaus pirmininkui Žilvinui 
Augustinavičiui ir vienam iš 
restorano „Mandri puodai“ įkū-
rėjų, dabar pasinėrusiam į ūki-
ninkavimą, Adui Gabrilavičiui.

„Seniai mintis tokia kirbėjo, ji 
pribrendo ir nutarėme realizuo-
ti“, - sakė Ž.Augustinavičius.

Vyrai įsteigė mažąją bendri-
ją „Susiena“ (taip vadinasi per 
Zaviesiškio kaimą tekanti upė, 
red.pastaba), trejiems metams 
išsinuomojo buvusią parduo-
tuvę ir dabar ją intensyviai re-
montuoja.

„Pradžioje galvojome kažką 
statyti. Mums esmė, kad par-
duotuvė būtų prie kelio, nes 
orientuojamės į  pravažiuojantį 
turistą. Į parduotuvės remonto 
darbus jau investavome per 5 
tūkst. Eur. Planuojame ją atida-
ryti šį arba kitą mėnesį“, - pasa-
kojo Ž.Augustinavičius.

Ž.Augustinavičius, vienas iš 
būsimosios parduotuvės, kuri 
dar neturi pavadinimo, savinin-
kų, žadėjo, kad prekių asorti-
mentas bus gana platus.

„Pardavinėsime tai, kas ap-
linkui auginama ar gaminama. 
Bus toks ūkininkų prekybos 
„centriukas“. Pirkėjams siūly-
sime mėsos, daržovių, vaisių, 
uogų, kepinių. Esame  pasi-
kalbėję su ūkininkais ir jie čia 
suinteresuoti pristatyti savo 
produkciją. Turime apie 10 
potencialių tiekėjų. Prikalbinti 
buvo tikrai nesunku, ypač tuos, 
kurie tuo buvo suinteresuoti“, - 
tęsė Ž.Augustinavičius.

Į naująją parduotuvę ūkinin-
kai savo užaugintą ar pagamintą 
produkciją turės pristatyti patys.

„Mes patys visko aprėpti ti-
krai  negalime“, - prisipažino 
pašnekovas.

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirmininkas 
Ž.Augustinavičius negalėjo pa-
sakyti, ar naujojoje parduotu-

vėje bus visiems „įkandamos“ 
prekių kainos.

„Kainas nustatys patys  tie-
kėjai. Mes ne prekybos cen-
trai, kurie diktuoja savo kainas. 
Remsimės į gamintojo kainą, 
aišku, antkainis parduotuvės iš-
laikymui bus“, - dėstė jis.

Ž.Augustinavičius tikino, 
kad naująją parduotuvę su 
A.Gabrilavičiumi jie atidaro 
nesitikėdami susikrauti turtų.

„Čia mintis ne tiek iš par-
duotuvės uždirbti, o pasilen-
gvinti produkcijos realizaciją. 
Be to, ir žemės ūkio politikoje 
dabar  formuojamos trumpo-
sios maisto grandinės“, - tęsė 
Ž.Augustinavičius.

Ūkininkų produkcija prekiau-
jančios parduotuvės Lietuvoje 
jau kurį laiką yra „ant bangos“.

„Mes šioje vietoje tikrai  ne 
„pionieriai“: Lietuvoje tokios 
parduotuvės ypač populiarios 
miestuose. Gal tik šalia kelio 
jų nėra tiek daug“, - kalbėjo 
Ž.Augustinavičius.

Pats Ž.Augustinavičius užsii-
ma avininkyste, o jo verslo par-
tneris A.Gabrilavičius augina 
braškes.

Lietuvos ūkininkų sąjun-
gos Anykščių skyriaus pir-
mininkas Žilvinas Augus-
tinavičius sakė, kad naujai 
atidaroma parduotuvė bus 
orientuota į turistus.

Per karantiną žmonės valgyti nenustojo...
Per karantiną į Anykščių rajono tarybą kreipėsi bent ke-

letas įmonių, prašydamos atleisti nuo mokesčių ar juos su-
mažinti.

Tai paskatino „Anykštą“ pasidomėti, kaip koronaviruso 
pandemija ir dėl jos įvesti suvaržymai paveikė vietos verslą.

Žinojau, kad 
paramos 
negausiu

Michailas BALIUCKAS, 
įmonės „Varžos matas“ vado-
vas:

- Šiemet gavau pasiūlymą 
kreiptis į Anykščių rajono sa-
vivaldybės administraciją, kad 
būtų sumažintas žemės nuomos 
mokestis. Buvau nustebintas, 
kad mano prašymas savivaldy-
bei buvo paviešintas spaudoje. 
Kad taip bus daroma, aš šito 
nežinojau, tokiu atveju būčiau 
nesikreipęs į savivaldybę.

Paramos negavau, nes žino-
jau, kad jos negausiu, ir dar bu-
vau išviešintas. 

Suvaržymų dėl karantino pas 
mus nėra, nes dirbame lauko 
sąlygomis. Klientų kabinete 
nebepriimu, su jais susitinku ir 
pasikalbu lauke. Daug dirbame 
ir nuotoliniu būdu. Prisitaikyti 
prie naujų darbo sąlygų nebuvo 
sunku. Net palengvėjo. Mažiau 
įkyrių žmonių, daugiau laiko 
asmeninėms reikmėms.

Žmonės karus 
išgyveno...

Aleksas ALEKSIŪNAS, in-
dividualios įmonės vadovas:

- Valgyti per karantiną žmo-
nės nenustojo, todėl į parduo-
tuves Daujočių ir Aulelių kai-
muose kaip ėjo, taip ir ateina. 
Niekas čia nepasikeitė abso-
liučiai. Veiksmas toks pats 
praktiškai. Verslo požiūriu, 
„nei pliusas, nei  minusas“.

Išgyvensime. Žmonės karus 
išgyveno.

Gal kiek pasijuto per šven-
tes. Anksčiau į kaimus at-
važiuodavo artimieji iš kitų  
miestų, užsukdavo į parduo-
tuves. Dabar teko verstis su 
vietiniais pirkėjais. O ir tos 
šventės kitokios. Nusipirko 
močiutė kokį pyragėlį, nes ne-
laukia svečių...

Nežinome, kas 
laukia toliau

Lina TAMOLIŪNIENĖ, 
mažosios bendrijos „Skanu 

Skanu“ vadovė:

- Pirmasis karantinas buvo 
netikėtas, o antrasis lengves-
nis, nes jam pasiruošėme per 
vasarą. Pataupėme. Per visą tą 
laikotarpį gaminome maistą iš-
sinešimui.

Vyriausybė skyrė kompensa-
cijas už dalines prastovas - tai 
mums padėjo išsilaikyti. Pa-
skolas atidėjome, mokesčius 
atidėjome, nes patekome į tų 
nukentėjusių sąrašą. Ta siste-
ma, kuri yra skirta nukentėju-
siems nuo tos „nesąmonės“,  
pakankamai gerai veikia, bent 
jau mūsų atveju.

Gyvename provincijoje, čia 
paprasčiau nueiti pasikalbėti ir 
atidėti paskolą. O ir žmonės la-
bai palaikė, užsisakinėjo mais-
tą.

Yra toks truputėlį nusivyli-
mas, nes per karantiną buvo-
me  patys pirmieji  uždaryti ir 
paskutiniai būsime atidaryti. 
Kada bus leista žmonėms leis-
ti laiką kavinių viduje – neži-
nome. Vienu žodžiu, sukamės, 
kiek galime, ir nežinome, kas 
laukia toliau.

Kaip išgyventi...

Raimundas RAZMISLA-
VIČIUS, UAB „Šerifai“ di-
rektorius:

- Aišku, kad koronaviruso 
pandemijos poveikį pajuto-
me. Paslaugų, kurias teikda-
vome įmonėms, renginiams, 
sumažėjo. Šiek tiek buvo 
sustoję ir įrengimo darbai, 
nes ne kiekvienas klientas 
nori  įsileisti svetimą žmogų 
į savo ūkį. Trečias dalykas 
– ten, kur turime atlikti dar-
bus, staiga sužinome, kad yra 
COVID-19 protrūkis. Tokiais 
atvejais visi darbai ir planai 
susijaukia.

Kaip visa tai atsilieps finan-
siniams bendrovės rodikliams, 
dabar įvertinti yra sunku. 

Per pirmąjį karantiną vieną 
technikos specialistą dviem 
savaitėms buvome išleidę į 
prastovas, tiek ta valstybės 
parama ir tepasinaudojome. 
Bandome išgyventi ir dirba-
me kaip visada.
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Esama planų Anykščių kleboniją iškelti į kitą vietą

Jau parengti Šaltinio gatvė-
je 13-uoju numeriu pažymėto 
pastato projektiniai pasiūlymai. 
Su architektės Jolitos Irenos 
Paužuolienės sprendiniais gali-
ma susipažinti Anykščių rajono 
savivaldybės tinklapyje. Balan-
džio pabaigoje vyks ir viešas 
projektinių sprendinių svarsty-
mas su visuomene.

Anykščių Šv.Mato parapi-
jos klebonas Petras Baniulis 
„Anykštai“ sakė, kad parapijai 
priklausantis ūkinis pastatas 
buvo pastatytas „kunigo mon-
sinjoro Alberto Talačkos lai-
kais“. „Kad jis nebūtų negražiai 
atrodantis, kažkiek jį patvarky-
sime. Galbūt, nežinau, kaip dar 
bus iš tikrųjų. Tų lėšų taip jau 
labai nėra“, - sakė P.Baniulis.

Parapijai priklausantis ūki-
nis pastatas, pasak klebono 
P.Baniulio, ilgą laiką stovėjo ir 

net nebuvo įteisintas.
„Šiaip ne taip suradau tarybi-

nių laikų „popieriokus“, pastatą 
įteisinome ir dabar... Matysime. 
Norisi, kad miestiečiams būtų 
gražiau ir kad pastatas nebūtų 
apleistas“, - tęsė dvasininkas.

Klebonas P.Baniulis sakė, 
kad rekonstruotas Šaltinio ga-
tvės pastatas bus naudojamas 
parapijos tikslams. „Planų yra 
daug. Klebonija yra perdaryta iš 
klėties, šalta ten. Vyskupo min-
tis yra kleboniją sutvarkyti, o 
kažkur gyventi reikės. Kaip sa-
koma, roges reikia ruošti vasarą, 
o žiemą ratus“, - kalbėjo ūkišku-
mu garsėjantis klebonas.

Ūkio paskirties pastatą re-
konstruoti Anykščių Šv.Mato 
parapija planuoja ūkio būdu.

„Kiek bus lėšų, tiek darysime, 
o kada padarysime - vienas Die-
vas žino. Matote, kokie dabar 
laikai, gyvename be jokių rin-
kliavų. Sunku pasakyti, kada re-

konstrukciją galėtume užbaigti“, 
- kalbėjo klebonas P.Baniulis.

Parapijai priklausantis vieno 
aukšto ūkio paskirties pastatas 
su rūsiu  Šaltinio gatvėje staty-
tas 1991 metais. Rekonstrukci-
jos metu planuojama jį išplėsti ir 
pakeisti vidaus patalpų planą.

Šiaurės vakarinėje pastato pu-
sėje numatyta pastatyti priestatą, 
kuriame bus įrengtas garažas.
Pastato sienos bus iš išorės ap-
šiltinamos ir apkalamos medinė-
mis apdailos lentelėmis.

Taip pat numatyta pakeisti 
langus ir duris, padidinti langų 
angas, virš garažo įrengti atvirą 
lauko terasą, mansardoje įrengti 
patalpas, prisijungti prie centra-
lizuotų miesto tinklų. Pastato 
pusrūsyje numatyta įrengti pirtį.

Klebonas P.Baniulis Anykš-
čių Šv.Mato parapijos klebonu 
paskirtas 2012 metais. Nuo to 
laiko jis ėmėsi įgyvendinti daug 
ūkinių projektų. Stiprindamas 

parapijos ūkį, jis įgyvendino Eu-
ropos Sąjungos remiamą projek-
tą, įrengęs Anykščių bažnyčioje 
geoterminio šildymo sistemą, 
jo rūpesčiu buvo atnaujintas ir 
perdažytas bažnyčios stogas, re-
montuojama bažnyčią juosianti 
tvora ir atlikti  kiti darbai.

Anykščių Antano Baranausko 
ir Antano Vienuolio – Žukausko 
memorialinio muziejaus kurato-
rius Tautvydas Kontrimavičius 
sakė, kad sovietmečiu Šaltinio 
gatvės 13 - tu numeriu pažy-
mėtame pastate gyvendavo al-
taristai (garbaus amžiaus kuni-
gai, red.pastaba), nes Anykščių 
Šv.Mato parapijos klebonijoje 
dvasininkams buvo per ankšta.

„Sovietmečiu parapija nega-
lėdavo turėti jokio turto, todėl jį 
įsigydavo patys kunigai. Kažku-
ris iš altaristų nusipirko namelį, 
o kai mirė, šis pastatas iš baž-
nyčios rankų nebeišėjo“, - sakė 
T.Kontrimavičius.

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 
5-oji rinktinė mini 30-ąsias įkūrimo metines
Per 30 metų Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-oji rinktinė kūrėsi, 

mokėsi, augo, keitėsi, tobulėjo. Nuo 1991 m. atėjusių pirmųjų 17 savanorių šiandien Rink-
tinėje tarnauja per 800 karių savanorių.

Bėgant metams, tarnaudami Tėvynei ir vykdydami Lietuvos kariuomenei iškeltus užda-
vinius, įgijome patirties, o kartu pasitikėjimo ir pripažinimo. Rinktinės kariai tapo geriau 
apmokyti ir parengti dalyvauti pratybose bei tarptautiniuose mokymuose, vykdyti jiems 
keliamas užduotis. 

Rinktinės kariai 2005-2012 
m. tarnybą vykdė taikos palai-
kymo operacijose Kosove, Af-
ganistane. Nuo 2018 m. kariai 
jau du kartus vyko į Jungtinių 
Tautų vadovaujamą situacijos 
stabilizavimo misiją Malyje MI-
NUSMA.

Bendradarbiavimas su Lie-
tuvos šaulių sąjungos Alfonso 
Smetonos šaulių 5-osios, plk. 
Prano Saladžiaus šaulių 9-osios 
rinktinių šauliais, Latvijos Ze-
messardzes 3 Latgalos brigados 
34, 55 ir 56 batalionais, 1 Rygos 
brigados 53 batalionu kariais, 

civilinėmis viešojo sektoriaus 
bei privataus verslo organiza-
cijomis yra neatskiriama dalis 
tobulinant ir įgyvendinant Vyčio 
rinktinės veiklą ir karių karinį 
rengimą. Rinktinės atsakomy-
bės rajonuose esančios Panevė-
žio miesto ir rajono, Pasvalio, 
Kupiškio, Anykščių, Rokiškio, 
Biržų, Utenos, Zarasų rajonų 
savivaldybės kartu su kariais sa-
vanoriais dalyvauja Valstybinių 
švenčių ir kitų bendrų renginių 
metu, teikia pagalbą Rinktinės 
kariams įgyvendinant karinio 
rengimo užduotis. 

Geranoriška sąveika, bendra-
darbiavimas, pagalba leidžia 
džiaugtis Rinktinės karių kari-
nio rengimo, sportiniais ir kitais 
pasiekimais, ugdyti ir puoselėti 
karių tautos dorovinę bei patri-
otinę dvasią, pasiryžimą ginti 
Tėvynės laisvę.

Minėdami Rinktinės įkūrimo 
dieną, dėkojame visiems kariams 
savanoriams – veteranams, pri-
sidėjusiems prie Rinktinės įkūri-
mo, visiems buvusiems Rinkti-
nės vadams už Jų pasiaukojimą, 
pasiryžimą, už dalelę širdies 
paaukotą Rinktinės kūrimui ir 

užjaučia

Nuoširdžiai užjaučiame 
Romą KATINIENę ir jos 
šeimą dėl tėvelio mirties.

Tegul mūsų paguodos 
žodžiai suteikia stiprybės 
ir paramos Jums sunkią 
netekties valandą.

Lietuvos Respublikos 
ikiteisminio tyrimo įstaigų 
profesinė sąjunga

vystymui. Tegul mūsų šūkis - 
„Mūsų galia – meilė Tėvynei" 
- įkvepia mus ateities tarnybai 
Vyčio rinktinės, Lietuvos Ka-
riuomenės ir Tėvynės Lietuvos 
bei jos žmonių labui. 

Vyčio apygardos 5-osios rink-
tinės kūrimosi ištakos siekia 
1991 metus, kai pirmieji sava-
noriai, vedami patriotiškumo, 
stojo į Krašto apsaugos departa-
mentą (KAD). Oficiali rinktinės 
įkūrimo data 1991 m. balandžio 
22 d., kai KAD generalinio di-

rektoriaus įsakymu buvo įkurta 
Panevėžio rinktinė. 

Šiandien Vyčio rinktinę suda-
ro štabas, Štabo ir aprūpinimo 
kuopa ir 9 pėstininkų kuopos, 
įsikūrusios Panevėžio, Pasva-
lio, Biržų, Kupiškio, Rokiškio, 
Anykščių, Utenos, Zarasų mies-
tuose. Rinktinėje tarnauja dau-
giau nei 800 karių savanorių ir 
daugiau nei 70 profesinės karo 
tarnybos karių. 

Rinktinės informacija

Kadrai iš Vyčio apygardos 5-osios rinktinės istorijos.
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(Kalba netaisyta – red. past.)

„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. 

Populiariausių medikų rinkimuose didėja atotrūkis

D. Kazlauskienė turi 38, o an-
troje vietoje esantis Valdas Maci-
jauskas - 22 padėkas.

Ritai Juodiškienei pacientai 
dėkojo - 18, Gabėtai Šinkūnai-
tei - 12, Rimondui Bukeliui – 9 
kartus. Rolandas Jurkėnas gavo 
5 padėkas. Po 4 padėkas turi 
Virginija Pažėrienė ir Rasa Ter-
vydienė. Po 3 padėkas gavo Di-
ana Irician ir Vitalija Giriūnienė. 
Aloyzui Pranskūnui dėkota 2 
kartus. Po vieną padėką skaity-
tojai skyrė Loretai Prabišienei, 
Margaritai Aukštaitienei, Audro-
nei Lapinskienei, Zitai Neniškie-
nei, Arūnui Tarvydui bei Eimu-
čiui Brazaičiui.

Iš slaugytojų daugiausia padė-
kų, net po 19, Rūta Paciūnienė ir 
Ramunė Strazdienė, vos viena 
padėka atsilieka Asta Bartulienė 
sulaukusi 18.

Jolita Abraškevičienė sulaukė 
14 padėkų, Regina Viršylienė - 
12, Rita Burneikienė - 9, Laima 
Slapšienė gavo 7 padėkas. Rasa 
Jankienė ir Aušra Valaitienė turi 
po 4 padėkas, o Kristina Liutkie-
nė - 3.

B.Pranskūnienei. G. Janulienei 

Populiariausių medikų rin-
kimuose ir toliau pirmauja 
gydytoja Dalia Kazlauskienė.

ir L. Ragauskienei dėkota po 2 
kartus. Po vieną padėką turi Egi-
dija Šaltenė, Ligita Jacunskienė, 
Vida Kvasauskienė bei Vita Stan-
kevičienė ir R. Bagočiūnienė.

Taip pat viena skaitytoja dėko-
jo Anykščių greitosios medicinos 
pagalbos kolektyvui.

Priminsime, jog populiariau-
sių Anykščių medikų rinkimus 
„Anykštos“ redakcija rengia kar-
tu su Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centru. 

Jūsų išrinktus populiariausius  
Anykščių medikus - gydytojus 
ir slaugytojas - „Anykštoje“ pa-
skelbsime balandžio 27 dieną, 
kai bus minima Medicinos dar-
buotojų diena.

Padėti savo mėgstamiems gy-
dytojams ir slaugytojoms rinkti 
balsus galite keliais būdais – 
„Anykštos“ laikraštyje spausdin-
dami mokamas padėkas (vienos 
padėkos - iki 35 žodžių - kaina 
10 eurų), rašydami redakcijai 
laiškus apie tai, kaip Jumis me-

dikai pasirūpino, bei balsuoda-
mi internete anyksta.lt. 75 proc. 
balsų sudarys padėkos ir laiškai 
„Anykštoje“, 25 proc. – balsavi-
mas internete.

Padėkų medikams ir laiškų 
laukiame jau dabar.  Padėkas ga-
lima užsakyti reklama@anyksta.
lt, arba atvykus į redakciją (Vil-
niaus g. 29, Anykščiai). Telefo-
nai pasiteirauti: 8-381-59458; 
8-686-33036.

Daug metų „Anykšta“ kvietė 
rinkti populiariausią rajono me-
diką. Rinkimai labai populiarūs, 
į redakciją padėkoti medikams 
užsuka daug dėkingų pacientų.  

Skaitytojų išrinktam populia-
riausiam gydytojui „Anykštos“ 
redakcija pacientų vardu įteiks 
sertifikatą bei atminimo dovaną.

Portale anyksta.lt vyksta bal-
savimas renkant populiariausią 
slaugytoją - savo balsus galite 
atiduoti iki trečiadienio, kuomet 
paskelbsime apklausą gydytojų 
rinkimuose.

savaitgalio diskusija Ką manote apie galimybių paso idėją?

AVINAS. Būti namuose šią sa-
vaitę jums bus nuobodu. Užsiim-
kite tokia veikla, kuri žada naujos 
patirties ir įspūdžių. Turėsite pa-
pildomų išlaidų, tačiau įspūdžių 
ilgai nepamiršite. 

JAUTIS. Savaitės viduryje pa-
galiau būsite deramai įvertintas 
už anksčiau padarytus darbus. 
Tik nepervarkite, nes jau kyla 
grėsmė sveikatai. 

DVYNIAI. Jau nebegalite 
ignoruoti seno troškimo pabėgti 
nuo įkyrėjusios rutinos. Ko del-
siate? Nauja meilė jau beldžiasi į 
duris, būkite pasiruošęs tinkamai 
ją pasitikti.

VĖŽYS. Šią savaitę teks daug 
dirbti ir konstruktyviai pasinau-
doti siūlomomis galimybėmis. 
Kolektyvinis darbas kur kas ge-
riau seksi antroje savaitės pusėje.  

LIŪTAS. Savaitės pradžioje 
galite prastai jaustis, būti kiek 

irzlokas. Savaitgalį būkite rimtas 
ir dalykiškas, ilsėkitės aktyviai, 
žaiskite kolektyvinius žaidimus. 

MERGELĖ. Šią savaitę pa-
galiau pasiryžkite ir parodykite 
iniciatyvą baigti seną vaidą. Beje, 
tai būtų ir finansiškai naudinga. 
SVARSTYKLĖS. Šią savaitę 
visai teisėtai galite jaustis lai-
mingas. ntroje savaitės pusėje 
labai didelė konflikto su virši-
ninku tikimybė, tad būkite ypač 
apdairus.

SKORPIONAS. Savaitės pra-
džioje laikas - jūsų sąjungininkas. 
Kruopščiai saugokite paslaptis, 
tiek savas, tiek svetimas. Savait-
galį šeimoje taip pat prireiks viso 
jūsų takto ir subtilumo.

ŠAULYS. Labai rimti ir ambi-
cingi planai bręsta jūsų galvoje. 
Savaitgalį su mylimu žmogumi 
priimsite bendrą sprendimą, turė-
siantį įtakos jūsų ateičiai. 

OŽIARAGIS. Nauji žmonės, 
pažintys reiškia originalias idėjas 

ir įdomias perspektyvas. Roman-
tiškas nuotykis savaitgalį gali tu-
rėti ne visai malonių padarinių.

VANDENIS. Šią savaitę sprę-
sis jūsų galimybės pasinaudoti 
savo padėties privalumais. Beje, 
galite gauti daugiau nei kada nors 
tikėjotės. 

ŽUVYS. Jūsų sėkmė šią savai-
tę susideda iš planingumo, ištver-
mės ir kruopštumo. Šią savaitę 
patartina vengti rizikos bet kokia 
forma.

horoskopas

Nuoširdžiai dėkojame Viešintų ambulatorijoje dirbantiems 
mūsų šeimos gydytojui Valdui Macijauskui ir slaugytojai 
jolitai abraškeVičieNei už šiltą ir malonų bendravimą, 
nuoširdų įsigilinimą į kiekvieno paciento bėdas, atjautą ir 
norą padėti, profesionalų gydymą.

ačiū!

KaleiniKovų šeima

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Daliai 
kaZLauskieNei ir seselei ramunei sTraZDieNei už 
rūpestingą gydymą, malonų bendravimą, patarimus, gerą 
žodį.

ačiū jums už gerumą. Linkime niekada nepavargti.

V. ir L. DAMAUSKAI

Noriu padėkoti šeimos gydytojai Daliai kaZLauskieNei 
ir slaugytojai rūtai PaciŪNieNei už nuoširdų gydymą ir 
rūpestį.

e. JURienĖ

Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Daliai kaZLauskieNei 
ir slaugytojai rūtai PaciŪNieNei.

ačiū jums už nuoširdumą, atjautą, norą padėti.
stiprybės, ištvermės sunkiame jūsų darbe.

D., St., R. VIDZIKAUSKAI

Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Daliai kaZLauskieNei 
ir slaugytojai rūtai PaciŪNieNei už nuoširdumą ir rūpes-
tingą gydymą.

Linkime sveikatos ir kantrybės sunkiame jūsų darbe.

V. ir K. BRADULIAI

Vyriausybei Ekonomikos ir inovacijų ministerija šią sa-
vaitę pristatė Galimybių paso idėją. Siūloma persirgusiems, 
paskiepytiems nuo koronaviruso asmenims ir žmonėms, tu-
rintiems neigiamą testo rezultatą, galėtų būti taikomos švel-
nesnės karantino režimo priemonės. 

Kaip vertinate tokią idėją?

Pensinykas: „Toks pasas 
reikalingas tik tuo atveju, jei 
jis bus naudojamas. Pavyz-
džiui, tokį pasą turintis žmo-
gus galėtų gauti lengvatas, 
turėti kokias nors privilegijas, 
kai tuo tarpu paso neturintis, 
nevakcinuotas žmogus jokių 
lengvatų negautų. O jei pana-
šus dokumentas, kaip ir viso-
kie kitokie, bus sugalvoti tik 
dėl ataskaitų, „paukščiuko“, 
tai nereikia gaišti laiko ir pini-
gus eikvoti.“

Jadze iš Svedasu: „rajkia 
ne pasus gamynti, a kakius 
nars specialius ženklus. Pa-
sus tai rajks pildyt, spausdint, 
nešiotis nepatogu. Je ženklų 
insisegei kostiuman ar paltan, 
ir nešiokis. Pasiskiepijai na 
karones virusa, gavai ženklą 
ir visi žinos, kad tu skiepytas, 
nepavajingas, a katre takiu 
ženklu netures, tai rajks takiu 
saugatis.“

Reikia: „būtinai kaip nors 

paskatinti tuos, kurie pasiskie-
pijo, kurie testuojasi ir nekelia 
jokių pavojų. O tiems, kas ne-
pripažįsta skiepų, testų ir net 
koronaviruso, reikia taikyti po-
veikio priemones. Pavyzdžiui, 
tiems pensininkams, kurie at-
sisako vakcinuotis, reikia ne-
bemokėti pensijų. Tada tikrai 
visi puls į poliklinikas ir vak-
cinavimo centrus. Atitinkami 
pasai ar kitokie pažymėjimai 
tikrai reikalingi.“

Inteligentas: „Būtinai skie-
pykimės. O tas skiepų pasas, ar 
kaip jis vadinsis, reikalingas. 
Neturinčius tokio paso nerei-
kėtų įdarbinti, leisti į ekskur-
sijas, keliones užsienin, taikyti 
daugiau apribojimų ir t.t. Tiktai 
ar neišeis iš tokio paso visiškas 

bezdalas, kaip ir iš daugelio 
kitų dalykų Lietuvoje.“

Leonas Alesionka: „Vertinu 
gerai. Ypač tada, kai skiepai 
bus laisvai prieinami ir terei-
kės tik noro pasiskiepyti. Ki-
tos pasaulio šalys ruošiasi eiti 
būtent šiuo keliu. Persirgęs ir 
paskiepytas yra nepavojingas 
nei sau, nei šeimai, nei visuo-
menei.“

Netikiu: „Kad Alesionka 
rimtai galvoja, kad skiepai pa-
dės? Serga ir po dviejų dozių 
ir užkrečia, o ir patys po skie-

pų miršta .Čia aiskiai visiems 
žinoma, kad tai eksperimenti-
niai, ir bus aiškus atsakymas 
tik 2023 metais! Kaip jūs, bu-
vęs gydytojas, galit turėt tokia 
klaidingą nuomonę?Jei pasau-
lio šalių gyventojai protestuo-
ja, atsisako skiepų ( ar mes 
protingesni už Daniją ,USA, 
Norvegiją, Kanadą, Afrikos 
šalis ), kuriuos mus ruošiasi 
badyt. Jūs tikrai parsidavėt, jei 
ne pinigams, tai TV propagan-
dai .Kažkaip buvot lyg ir pro-
tingesnis .Jokių pasų, mes ne 
kates ir šunys !
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MOZAIKA

naujos knygos
Birutė Želvytė-Daulenskienė „Vakaro žvilgsnis“

Išleido VšĮ „Gelmės“, 2021 m.
Viršelyje – dail. Algirdo Griškevičiaus tapybos darbas „Vakaro žvilgsnis“

Birutės Želvytės-Daulenskienės knygą „Vakaro žvilgsnis“ sudaro dvi dalys. 
Pirmoji knygos dalis „Buvome šalia“ – tai atsiminimai, susiję su Lietuvos tea-
tro, kultūros žmonėmis. Čia autorė pasakoja apie šviesaus atminimo režisierių 
Eimuntą Nekrošių (1952–2018), aktorių Vytautą Grigolį (1951–2006), Kostą 
Smoriginą ir visą Kostų Smoriginų dinastiją, režisierių Rimą Tuminą. Autorės 
pasakojimą papildo aktorių Kristinos Kazlauskaitės, Kosto Smorigino, Dalijos 
Brenciūtės, Algirdo Latėno, rež. Rimo Tumino, Ingos Burneikaitės-Tuminienės, 

Nijolės Grigolienės, Godos Grigolytės ir teatrologo Juozo Pociaus prisiminimai. 
Antroji knygos dalis „Tebemyliu, nors nepažinojau“ skirta B. Želvytės-Daulenskienės šeimos prisi-

minimams apie tėvelį partizaną Praną Želvį, pravarde „Barzda“, žuvusį 1947 m., ir kitus autorės ir jos 
vyro Mintauto Daulenskio šeimos narius, kurių gyvenimai, be abejonės, liudija ir Lietuvos istoriją.

Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis iš B. Želvytės-Daulenskienės, Nadeždos Gultiajevos, A. La-
tėno, I. Burneikaitės-Tuminienės, N. Grigolienės, K. Kazlauskaitės, J. Pociaus asmeninių archyvų. 

Knygos viršeliui ir skyrelių užsklandoms panaudoti dailininko Algirdo Griškevičiaus tapybos darbai.

Bendradarbiavimo ir partnerysčių skatinimas Debeikių seniūnijoje
Anykščių rajono Leliūnų kaimo bendruomenė įgyvendina projektą „Bendradarbiavimo ir partnerysčių skatinimas Debeikių seniūnijoje“ (Nr. ANYK-LEADER-

6B-K-6-1-2020/ 42VS-PV-20-1-08715-PR001). Leliūnų kaimo bendruomenė yra sukaupusi ilgametę renginių organizavimo patirtį, daugelis renginių organizuojami 
partnerystės pagrindu, į renginius, vykstančius Leliūnuose, atvykdavo dalyvių iš visos Lietuvos, tikimės, kad iniciatyvą galėsime tęsti ir po pandeminio laikotarpio. 
Projekto iniciatyvos ir rezultatai prisidės prie bendruomeniškumo, bendradarbiavimo, savanorystės skatinimo. Įgyvendi-
nus projektą bus organizuojami ir vedami renginiai, kurie prisidės prie kaimo tradicijų puoselėjimo, užimtumo didinimo. 
Prie Anykščių rajono Leliūnų kaimo bendruomenės projekto įgyvendinimo prisidės ir savanoriškus darbus vykdys 17 
savanorių. Savanoriai vykdys veiklas per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. 

Leliūnų kaimo bendruomenės pirmininkės V. Ros Garsijos, aktyvios ilgametės bendruomenės narės (buvusios ilga-
metės pirmininkės) V. Miškeliūnienės ir kitų aktyvių bendruomenės narių dėka, bus siekiama gerinti kultūrinių renginių 
turinio ir veiklų kokybę Leliūnuose. Projekte numatytos veiklos prisidės prie  kaimo tradicijų puoselėjimo, naujų tradicijų 
atsiradimo. Dar labiau bus skatinama savanorystė, stiprinamas bendruomeniškumas. 

Teleloto. Žaidimas nr. 1306. Žaidimo data: 2021-04-18 Skaičiai: 28 33 03 
21 14 30 01 35 05 58 20 50 68 56 55 17 27 40 44 36 42 31 51 53 41 57 18 
11 12 39 72 54 02 46 52 66 60 15 69 38 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 47 
09 62 49 37 19 64(visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius 
Užbraukus visą lentelę 650947.00€ 1 Paguodos prizas 1000€ 3 Užbraukus įs-
trižaines 25.00€ 586 Užbraukus eilutę 4.00€ 10470 Užbraukus keturis kampus 
10.00€ 5073 Papildomi prizai Bilietas Prizas 012*596 1000 Eurų 041*002 
Ausinės SAMSUNG Galaxy Buds+ 019*586 Ausinės SAMSUNG Galaxy 
Buds+ 007*819 Ausinės SAMSUNG Galaxy Buds+ 017*726 Ausinės SAM-
SUNG Galaxy Buds+ 016*328 Ausinės SAMSUNG Galaxy Buds+ 0398747 
Automobilis BMW 318 i 0284838 Automobilis BMW 318 i 0032758 Auto-
mobilis BMW 318 i 0073371 Automobilis BMW X1 0236895 Automobilis 
BMW X2 00**050 Belaidė kolonėlė JBL Go 033*212 Dulkių siurblys robotas 
XIAOMI M 00**103 Išmanioji apyrankė Xiaomi 03**376 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi 01**622 Išmanioji apyrankė Xiaomi 027*241 Pakvietimas į TV studiją 
001*858 Pakvietimas į TV studiją 002*240 Pakvietimas į TV studiją 007*232 
Planšetinis komp. LENOVO TABM10 000*830 Planšetinis komp. LENOVO 
TABM10 038*710 Planšetinis komp. LENOVO TABM10 012*658 Planšeti-
nis komp. LENOVO TABM10.

Vilniuje atidaromas naujas 
istorinis kultūrinis maršrutas 
„Samuelio Bako keliu“

Kitą savaitę Vilniuje oficialiai 
atidaromas naujas kultūrinis 
istorinis maršrutas „Samuelio 
Bako keliu“.

Tai autentiškas pažintinis tu-
ras, atskleidžiantis dailininko 
Samuelio Bako jaunystėje pa-
tirtus išgyvenimus nacistinės 
Vokietijos okupuotame Vilniu-
je, teigia jo kūrėjai.

Kelias eina per keturias vie-
tas, jos bus pažymėtos skulp-
toriaus Romualdo Inčirausko 
kurtais mažosios plastikos dar-
bais. Prie kiekvieno jų bus QR 
kodas, kurį nuskaičius telefonu 
bus galima išgirsti pasakojimą, 
susijusį su S. Baku.

„Samuelio Bako kelias“ ves 
per Vilniaus gatvę, kur buvo 
dailininko tėvų butas, Moniuš-
kos skverą, Arklių gatvę iki S. 
Bako muziejaus Naugarduko 
gatvėje.

S. Bakas – garsus litvakų dai-
lininkas, šiuo metu gyvenantis 
ir kuriantis Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose. 2017 metais 
Vilniuje atidarytas jo vardo mu-
ziejus, jam menininkas padova-
nojo dalį savo kūrybos.

S. Bakas 1933 metais gimė 
Vilniuje, pirmąją piešinių paro-
dą Vilniaus gete surengė būda-
mas vos devynerių. Išgyvenęs 

Holokaustą, jis išvyko į Izraelį, 
gyveno Vakarų Europoje, studi-
javo dailę Jeruzalėje, Paryžiuje, 
nuo 1993-iųjų jis gyvena Vesto-
ne, JAV.

S. Bako kūriniuose alegori-
nio realizmo stiliumi keliami 
pasaulio trapumo, žmogaus ta-
patybės paieškų klausimai, at-
sitiesimo po katastrofos temos. 
Apie S. Baką parašyta nemažai 
knygų, sukurti dokumentiniai 
filmai, lietuvių kalba išleisti 
jo prisiminimai „Nutapyta žo-
džiais“.

Menininkui suteiktas Vilniaus 
garbės piliečio vardas. 

Lietuva nežymiai lenkia 
ES vidurkį pagal rūkančiųjų 
skaičių – Eurobarometras 

Lietuvoje rūko 28 proc. gy-
ventojų – tai 5 proc. daugiau, nei 
Europos Sąjungoje (ES), rūkan-
čių vyrų dalis beveik dvigubai 
lenkia Bendrijos vidurkį, rodo  
Eurobarometro tyrimas.

Pernai rugpjūtį ir rugsėjį ES 
atlikto tyrimo duomenimis, Lie-
tuvoje rūko 45 proc. vyrų, kai 
ES šis rodiklis siekia 26 procen-
tus. Tuo metu rūkančių moterų 
Lietuvoje dalis mažesnė, lygi-
nant su Bendrijos vidurkiu – 14 
proc. (21 proc. ES).

Bendras rūkančiųjų skaičius, 
lyginant su analogiška 2017-ųjų 
apklausa, Lietuvoje sumažėjo 1 

proc. punktu, ES ši tendencija 
buvo geresnė – 3 proc. punktai.

Tyrime, kurio duomenimis 
pirmadienį pasidalino Narkot

ikų, tabako ir alkoholio kon-
trolės departamentas (NTAKD), 
iš viso apklausta 28 288 žmonės 
iš 27 ES valstybių ir Jungtinės 
Karalystės, Lietuvoje tyrime da-
lyvavo 1 008 respondentai.

Pasak tyrimo, didžiausia dalis 
rūkančiųjų Lietuvoje – 25-39 
amžiaus grupėje – 39 proc. (ES 
vidurkis – 30 proc.), 15-24 metų 
amžiaus grupėje rūko lygiai ke-
tvirtadalis asmenų (ES – lygiai 
penktadalis), 40-54 metų grupė-
je – 34 proc. (ES – 27 proc.).

Kaip ir visoje ES, Lietuvoje 
niekada nerūkę nurodė 55 proc. 
respondentų, anksčiau rūkė ir 
metė 17 proc. apklaustųjų (22 
proc. ES).

Lietuvos gyventojai dažniau-
siai renkasi tabako gaminius, 
nors didesnė, nei ES, gyvento-
jų dalis renkasi ir elektronines 
cigaretes: Lietuvoje 11 proc. 
visų apklaustųjų bandė rūkyti 
elektronines cigaretes (9 proc. 
ES), jas rūko dažniau jaunesni 
– kas ketvirtas 15-24 amžiaus 
jaunuolis.

Dar 13 proc. respondentų 
nurodė, kad yra bandę kaitina-
mojo tabako gaminius. ES šis 
skaičius mažesnis daugiau nei 
dvigubai – siekia 6 procentus. 
Kaitinamuosius tabako gami-
nius taip pat dažniau rūko 15-
24 metų jaunuoliai – juos bandė 
11 proc., o tarp 55 metų ir vy-
resnių gyventojų tokių buvo 3 
procentai.

Vis dėlto didžioji dalis, t.y. 
83 proc. rūkančiųjų nurodė, jog 
kasdien vartoja įprastines ci-
garetes (ES – 69 proc.), dar 22 
proc. visų rūkančiųjų tvirtino 
kasdien rūkantys sukamąsias 
cigaretes – ES tokių buvo tik 2 
procentai.

NTAKD direktoriaus Renal-
do Čiužo teigimu, nors Lietu-
voje, lyginant su ES, rūkančių-
jų dalis beveik tokia pati,

pastebima, jog žmonės šio 
įpročio atsisako dažniau.

„Daugiau nei pusė rūkančių 
lietuvių – 27 proc. – metė rū-
kyti. Didžioji dalis rūkančiųjų 
yra 25-54 metų amžiaus vyrai. 
Visgi ekspertams nerimą kelia 
tai, kad lietuviai rūko dides-
niais kiekiais – vidutinis rū-
kantis lietuvis per dieną surūko 
15,3 cigarečių, kai ES vidurkis 
yra 14,2 cigaretės. Moterys per 
dieną surūko mažiau cigarečių, 
lyginant su vyrais, jaunesni ty-
rimo dalyviai taip pat rūko ma-
žiau“, - sako R. Čiužas.

Įvertinus vidutinį amžių, kuo-
met pradedama rūkyti, pastebėta, 
jog ES šalyse rūkyti pradedama 
dar nesulaukus pilnametystės 
(17,8 metų). Lietuvoje rūky-
ti vidutiniškai pradedama be-
veik dviem metais vėliau –19,5 
metų.

Tarp bandžiusių mesti rūkyti 
cigaretes, 11 proc. nurodė, jog 
šiam tikslui pradėjo vartoti elek-
tronines cigaretes ar panašius 
prietaisus, 2 proc. – perėjo prie 
kaitinamojo tabako gaminių.

Per pastaruosius metus Lietu-
voje kanapes rūkė panaši dalis 

gyventojų, kaip ir ES  – 6 proc. 
apklaustųjų (ES – 7 proc.).

JK policija ieško didžiausio 
pasaulyje triušio vagių

Britų policija ieško vagių, iš-
nešusių iš savininkės sodo Da-
rijaus vardu pavadintą didžiau-
sią pasaulio triušį.

Vakarų Mersijos policija pra-
šo visuomenės pagalbos dėl ru-
dos ir baltos spalvų triušio, šeš-
tadienį vakare dingusio iš gardo 
Stoutone centrinėje Anglijoje.

Belgų milžinų veislės Dari-
jus 2010 metais buvo įrašytas 
į Guinnesso pasaulio rekordų 
knygą kaip ilgiausias šiuo metu 
gyvenantis pasaulio triušis. Jo 
kūno ilgis – 129 centimetrai.

Savininkė  Annette Edwards 
sekmadienį socialiniame tin-
kle „Twitter“ parašė, kad jai tai 
„labai liūdna diena“, ir pasiūlė 
1 tūkst. svarų (1,16 tūkst. eurų) 
atlygį už saugų triušio sugrąžini-
mą.„Darijus jau per senas veis-
ti. Tad prašom jį sugrąžinti“, – 
sakė moteris.

2018-aisiais A. Edwards pa-
skelbė, kad Darijus, tuomet 
aštuonerių metų, išeina į „pen-
siją“ ir nebedalyvaus viešuose 
renginiuose bei pasirodymuose 
žiniasklaidai.

2010 metais šeimininkė sie-
lojosi dėl Darijaus sūnaus Sai-
mono nugaišimo skrydžio per 
Atlantą metu. 90 cm ilgio Sai-
monas, kuris, kaip tikėtasi, būtų 
praaugęs tėvą, buvo gabenamas 
naujam savininkui.
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įvairūs

 VYTAUTO  PAMINKLAI
Gaminame paminklus, antkapius, tvore-

les, kalame raides, tvarkome kapavietes. 
Atliekame individualius užsakymus. 
kviečiame užsukti į mūsų  paminklų parduotuvę, adresu Vilniaus g. 50 

anykščiuose, paminklų dirbtuves - šepetiškio kaime.

Tel. (8-627) 01727.

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/

ReIkALINGAS
ŠALTkALvIS - meChANIkAS

kurkliai 2, anykščiai  
uab „Vli Timber“

Darbo pobūdis

Įrenginių priežiūra, gedimų 
šalinimas, planinis aptarna-
vimas, kiti gamybos darbai. 
Darbo laikas: pagal slenkantį 
darbo grafiką (3 darbo die-
nos po 11 darbo valandų ir 3 
laisvos)

Reikalavimai:

suvirinimo įgūdžiai;
Plataus profilio techninis nuo-

vokumas;
b kategorijos vairuotojo pa-

žymėjimas;
Techninis išsilavinimas - pri-

valumas;
sugebėjimas dirbti komandoje.

Mes jums siūlome
stabilų darbo laiką be virš-

valandžių;
Laisvas visas šventines dienas;

Atlyginimas:
1050-1400 eur/mėn. ne-

atskaičius mokesčių

kontaktai:
Tel. Nr.: +37064620344
el. paštas: vita@vli.lt

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
BALANDŽIO 22 d. (ketvirtadienį) pre-

kiausime „Kaišiadorių“ paukštyno vak-
cinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, rai-
bomis, juodomis, baltomis dėsliosiomis 
vištaitėmis bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 4.50 Eur). 
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime kiau-
šiniais. 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.

Vyr. redaktorės 
pavaduotojas

Nekilnojamasis turtas

Žemės sklypą 4,16 ha. 
Tel. (8-628) 84595.

kuras

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

Tel. (8-600) 63820.

akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. 

Tel. (8-684) 81890.

Priimtų gyventi vienišą žmo-
gų nešališką technikai, sta-
tyboms. sąlygos: aprūpina 
gyvenamu plotu ir daugiau pri-
valumų.

Tel. (8-600) 40863.

Nuoma

išnuomoja žemės sklypą 
Mačionių kadastrinėje vietovė-
je. Naudmenų plotas 4,11 ha, 
bendras plotas 6 ha.

Tel. (8-682) 04108.

Paslaugos

kasa, valo, gilina šulinius. 
randa vandenį. 

Tel.: (8-675) 52308, 
(8-605) 59932.

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.

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.

Nekilnojamasis turtas

sodybą.
Tel. (8-621) 31243.

brangiai mišką. išsikirtimui 
arba su žeme. Geras atsiskai-
tymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. išsiveža pa-
tys. atsiskaito vietoje. utilizuoja 
automobilius. išrašo sunaikini-
mo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

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 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.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

automobilius, visureigius, mi-
kroautobusus, traktorius, sun-
kvežimius. išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

agentas algirdas – veršelius. 
Moka 6 - 21 proc. atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

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

egidijus ir sandra - įvairius 
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.

Malkas už gerą kainą! 
skaldytas, kaladėmis, 3 metrų 
rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-630) 57490.

kita

kviečius, miežius, avižas, 
žirnius, kukurūzus, mišinį, gri-
kius, įvairius pašarinius miltus, 
sėlenas. atveža.

Tel. (8-611) 47343.

šieną.
Tel. (8-698) 50818.

Naujus avilius.
Tel. (8-619) 41085.
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anekdotas

oras

+7

+12

mėnulis
balandžio 20 - 23 d. - 
priešpilnisis.

Anzelmas, Konradas, Skalvė, 
Milgedas, Amalija, Arijus.

Gostautas, Eisvydė, Agnė, 
Marcijonas.

šiandien

balandžio 21 d.

vardadieniai

balandžio 22 d.
Kajus, Visgailas, Norvaidė, 
Leonidas, Leonas, Vadimas.

(Atkelta iš 1 psl.)

balandžio 23 d.

Adalbertas, Jurgis, Jurgita, 
Daugaudas, Vygailė, Jurga.

 Asta ir jos veltinukai...

Didžioji paroda

Užsukę į biblioteką ir pa-
matę Astos sukurtas grožy-
bės, žmonės stebisi, negaili 
gerų žodžių meistrei, nori tais 
praktiškais darbais pasipuošti. 
Kiti stebisi, gėrisi – ar tai Asta 
padarė. Veik sunku patikėti, 
kad tokios meistrystės pasie-
kė, kad Svėdasuose tikriausia 
veltinio meistrė gyvena. Par-
odoje kelios dešimtys ne tik 
gražių, bet ir praktiškų dir-
binių. Dekoratyvinių, prakti-
niam naudojimui netinkamų 
daiktų čia nerasi.

Ir man į tas grožybes žvel-
giant poetinės pajautos su-
kyla. Linksma spalvų paletė, 
darbeliai praktiškai juodi, pil-
ki, rudi, tamsiai žali ar žais-
mingi rožiniai, raudoni, mels-
vi, daugelis nuvelti keliais 
tonais, tikriausiu margumynu. 
Įvairios ir formos – veik ūkiš-
ki klasikinių formų veltinu-
kai su aulu ir kaip karalaičių 
kurpaitės – elegantiškos storo 
veltinio tapukės su grakščiais 
ūsais pakulnėse, kad patogiau 
būtų apsiauti bei nusiauti. 
Mažyčiai veltinukai vaikams, 
veikiau klasikinės šlepetės. 
Solidžiai rimti ir įvairiais pa-
veikslėliais, dekoru palinks-
minti tapukai: vieniems ant 

nosių zuikučio snukutis, pora 
dantukų, ūsuotais žandukais 
ir žvitriomis akelėmis šypso-
si, kitą porą pažinsi, mat ant 
vieno nosies šunelis, ant kito 
- kaulas, dar vienos noselės 
išsiūtais žirgeliais papuoštos, 
kitos baltiškais ženklais iš-
margintos. Žiedeliai, boružė-
lės, paprastos sagos, žvaigž-
delės, širdelės... 

Veltinės kepurės į pirtį ei-
nantiems ir skrybėlaitės. To-
kios klasikinio stiliaus, pa-
našią ir Anglijos karalienė 
nešioja, įvairių spalvų, atspal-
vių, juostutėmis, roželių bei 
kitokių gėlių veltais žiedais 
papuoštos. Šamaniška kepurė 
ilgomis ausimis ir keliais ra-
gais paženklinta, svėdasietiš-
ka – su miestelio herbu, vel-
tinio pilkume spindinčiu, dar 
vieną puošia delfino siluetas, 
o jo uodega į viršugalvio ku-
tus išsišakoja. Dar skraistės, 
kilimėliai ir plono veltinio 
pirštinaitės, elegantiškos, iki 
pat alkūnių užsimaunamos.

Pradžių pradžia

Vėlėja iš pačios gražiausios 
Aukštaitijos, iš nedidelio kai-
melio netoli Ukmergės, kur ap-
linkui kalnais kalneliais pasaulis 
banguoja, ošia šilai, stūkso pa-
slaptingas piliakalnis. Iš pasa-
kos, kurioje dar ir močiutė dai-

nas dainuodavo, legendas apie 
piliakalnio poną pasakodavo. 
Pradinė mokykla taip pat buvusi 
senovinėje kaimo gryčioje, vi-
durinę baigė Želvoje. Mokytis 
išvažiavo į sostinę, kylant tautos 
sąjūdžiui, gimstant laisvai Lietu-
vai, Vilniaus kultūros mokykloje 
tapo diplomuota bibliotekinin-
ke, o darbo paskyrimas 1990 m. 
rudenį apsigyventi Svėdasuose 
lėmė. Svėdasuose, jau vos atvy-
kus, patiko, svėdasiškiai pasi-
rodė kupini džiugesio, liūdesiui 
nepasiduodantys. Vėliau pažino 
ir daugiau svėdasietiško būdo 
spalvų. Atvyko ilgam, mat čia 
ištekėjo ir iki šiolei tebegyvena.

 Žingeidumas, prigimtyje 
slypintis noras išmokti lėmė, 
kad iš miestelio sumaniųjų 
moterų daugelio naudingų da-
lykų išmoko. Kaimynė Genutė 
Martinonienė išmokė  vilnas 
verpti, Dalia Rimkienė  biti-
ninkauti pamokė. Velti  paban-
džiusi savarankiškai, tiesiog 
pasižiūrėjusi internete surastų 
filmukų apie šį amatą. Pirmo-
sios nuveltos tapkutės buvo to-
kios mielos, daug į jas širdies 
ir vilties sudėta, kad dukrelės 
pasidalyti negalėjusios.

Taip jau gyvenimas susi-
klostė, kad bene prieš septy-
nerius metus išėjo iš darbo 
bibliotekoje. Ir anksčiau buvo 
nelengva - tiesiog neįmano-
ma, tikriausia kančia sėdėti 
gražiausiomis dienomis su 
popieriais ir popieriukais. 
Tiesiog beprasmybei tarnauti, 
kuomet saulė dangumi ritinė-
jasi, kuomet pačios gražiau-
sios valandos darbuotis darže, 
rinkti miško gėrybes.

Nors tarpukariu Svėdasai 
garsėjo kaip kurpių miestelis, 
tačiau ne taip jau lengva buvo 
surasti vėlimui reikalingų kur-
palių. Susiieškojo, gavo iš gar-
sių  meistrų -  Baskučio ir Gri-
žo palikimo, retos elegancijos, 
gelsva politūra dengtų ... Ant 
jų ir klijavo, tempė, lygino, 
brūžino  drėgną vilną, vėlė vis 
į storesnį sluoksnį, pirmiausia 

taputes, o tik po kelerių metų 
pabandė kepuraites, dabar, pa-
gelbstint išmanioms dukroms 
-  ir pirštinaites.

Meistrystės žavesys ir 
mugių magija...

Smagu keliauti į šventę, į 
tolimus miestus, spręsti kai-
nodaros klausimus. Smagu 
lankytis Vilniuje, Kaziuko 
mugėje. Bet brangus mokes-
tis už vietą, už teisę prekiau-
ti. Mažuose miesteliuose, at-
laiduose pasistato prekystalį 
ir veltui, nors didesniuose 
miestuose, net ir miesteliuose 
valdžia bando apmokestinti 
kiekvieną. Iki tol pakakdavo 
įmesti pinigą į rinkliavos baž-
nyčioje lėkštelę ir jausdavaisi 
atsiteisęs. O dabar...

Asta pažymi, kad namuo-
se prie jos darbų prisideda ir 
dukterys. Diana velia velti-
nukus patiems mažiausiems, 
Vaiva – elegantiškųjų pirš-
tinaičių gamybos meistrė, 
Renata ir Austėja gaminius 
dekoruoja „sausuoju būdu“, 
o meistrės  motina Benedikta 
išlygina. Vyras Albertas taip 
pat prisideda – paruošia pa-
lapinę prekybai, nors į muges 
dažniausiai keliauja su bičiule 
juvelyre. Namuose įrengto-
se dirbtuvėse gimsta įvairių 
formų veltiniai, juk žmonių 
pėdos labai skirtingos, skir-
tingi ir pageidavimai užsako-
miems veltinukams. Meistrei 
ir visoms pameistrėms daug 
džiaugsmo, kai pasiseka su-
kurti ką nors naujo, dar gra-
žesnio, tobulesnio.

Nors darbas reikalauja di-
džios kantrybės, stiprių ran-
kų, tačiau Astai džiugu, kai 
gaminys pasiseka, kai darbais 
džiaugiasi, naudojasi daugybė 
žmonių, džiugu, kad ji lais-
vas žmogus, kad gali užsiimti 
mėgstamu darbu, keliauti po 
muges, pažinti Lietuvą ir ben-
drauti su daugybe nuostabių 
žmonių.

Šilti ir patogūs klasikiniai veltinukai. 

Vaikučių džiaugsmui... Autoriaus nuotr.

Elegantiški ir spalvingi. 

Ant operacinio stalo guli pa-
davėjas. Pro šalį eina gydytojas, 
kurį jis dažnai matydavo savo 
kavinėje. Nudžiugęs padavėjas 
sako: 

- Gydytojau, padėkite.
Šis tik trūkteli pečiais : 
- Deja, ne mano stalelis. Tačiau 

kolega jus netrukus aptarnaus.

***
Ligoninės chirurgas šaukia va-

lytojai: 
- Marija, ar tvarkydamasi neiš-

metei inkstų?

***
Egzaminas medicinos mo-

kykloje. Tema – kūdikio vys-
tymasis. Dėstytojas klausinėja 
studento: 

- Sakykite, ar galite išvardinti 
bent kelis motinos pieno priva-
lumus, lyginant su pieno miši-
niais? 

- Na... motinos pieno nereikia 
virinti. Jis visada sveikas. Turi 
vitaminų... ir...ir labai gražiai įpa-
kuotas!

***
Petras gėrė aštuonias dienas, 

kol žmona susiprotėjo nuplėšti 
kalendoriaus lapelį su užrašu  – 
„Penktadienis“.

***
Šiandien bandžiau įlįsti į vasa-

rinius šortus, bet, pasirodo, užpa-
kalis dar žieminis...

***
- Na tu ir riebi, - tarė vyras, 

žiūrėdamas į  musę. Bet skren-
dančios keptuvės kurią paleido 
žmona, nespėjo sustabdyti.


