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Pažadą ištesėjo - fortepijonas jau 
bažnyčioje

Buvęs kultūros viceminis-
tras, pianistas Darius Ma-
žintas ištesėjo savo pažadą 
- Troškūnų bažnyčiai pado-
vanojo fortepijoną.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Fortepijonas jau stovi 
bažnyčioje

„Fortepijonas jau nupirktas ir 
bažnyčioje stovi nuo liepos 16 
dienos“,- „Anykštą“ informavo 
Troškūnuose veiklą vykdančio 
„Dvasinės atgaivos ir kūrybos 
centro“ vadovaujančioji partne-
rė Eglė Jasutytė – Mažintė.

Ji sakė, kad apie tai jau infor-
muoti visi rėmėjai. „Jie pakviesti 
į specialiai ta proga organizuo-
jamą koncertą - padėkos vakarą 
rėmėjams“, - nurodė E.Jasutytė 
- Mažintė.

Virgilijus Vaičiulis baigia darbą Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ilgametis UAB „Anykščių 
šiluma“ direktorius Virgi-
lijus Vaičiulis įmonei vado-
vauja paskutines dienas. 

Šiandien vyks visuotinis 
UAB „Anykščių šiluma“ ak-
cininkų susirinkimas, kuria-
me planuojama V.Vaičiulį 
atleisti iš direktoriaus parei-
gų, o laikinuoju vadovu pa-
skirti vyriausiąjį inžinierių 
Arvydą Valiulį.

UAB „Anykščių šiluma“ Virgilijus Vaičiulis vadovavo nuo 2000 

Pianistui Dariui Mažintui surinkti lėšas fortepijonui prireikė mažiau nei metų.

Hobį pavertė 
verslu

Automobilių stovėjimo Anykščiuose 
apmokestinimas – ar jau laikas?

Dangira NEFIENĖ, Anykščių 
rajono tarybos narė, mokytoja:

...O gal reikėtų daugiau pa-
statyti informacinių ženklų apie 
aikšteles...

Kita 
bendruomenių 
„Eurovizija“ 
vyks 
Ažuožeriuose  

Kinas. Pasaulio anykštėnų 
bendrija pradeda vykdyti projek-
tą „Kinas po lietuviškais sodais“. 
Šį ketvirtadienį 21.30 val. prie 
Anykščių koplyčios  bendrija 
kvies prisiminti maestro Vytautą 
Kernagį ir jo sukurtą Beno vai-
dmenį filme „Maža išpažintis“. 
Renginys nemokamas.

Byla. Panevėžio apygardos 
prokuratūra teismui perdavė 
dvi baudžiamąsias bylas, kurio-
se dėl nusikalstamų veikų, su-
sijusių su narkotinėmis bei psi-
chotropinėmis medžiagomis, 
kaltinimai pareikšti 11 asme-
nų. Vienoje byloje į teisiamųjų 
suolą sės 5 asmenys. Sunkiausi 
kaltinimai pareikšti 40-mečiui 
Anykščių rajono gyventojui V. 
G. Jis kaltinamas disponavimu 
labai dideliu kiekiu narkotinių 
ir psichotropinių medžiagų tu-
rint tikslą jas platinti, netikrų 
pinigų laikymu ir neteisėtu dis-
ponavimu šaunamuoju ginklu. 
V. G. taip pat kaltinamas, kad, 
veikdamas bendrininkų grupė-
je su kartu teisiamu 21 metų 
anykštėnu M. K., gabeno ir pla-
tino narkotines bei psichotropi-
nes medžiagas.

Pastatas. Kavarsko seniūni-
jos Budrių kaime bus nugriau-
tas namas, kuriame balandį 
per tragiškai pasibaigusį gaisrą 
žuvo paauglė, du mažamečiai ir 
pernai gimęs kūdikis. Anykščių 
rajono savivaldybė dėl šio pas-
tato griovimo pasirašė sutartį 
su UAB „Transminas“. Pastato 
nugriovimas ir aplinkos sutvar-
kymas rajono biudžetui kai-
nuos 8 tūkst. 347 Eur. Šis na-
mas priklausė Anykščių rajono 
savivaldybės socialinio būsto 
fondui.
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Migrantai. Per savaitgalį prie 
Lietuvos sienos buvo apgręž-
ta per 230 neteisėtų migrantų, 
įleistų nebuvo, informuoja Vals-
tybės sienos apsaugos tarnybos 
(VSAT) vado pavaduotojas 
Antanas Montvydas. Pasak jo, 
pradėjus laikytis apgręžimo po-
litikos pasieniečiai įleidžia kai 
kuriuos žmones į šalį humani-
tariniais pagrindais: moteris su 
vaikais, pažeidžiamus asmenis, 
bet tokių per savaitgalį nebuvo.

Keleiviai. Vyriausybei keti-
nant apriboti keliavimą viešuo-
ju transportu neturintiesiems 
galimybių paso, keleivių ve-
žėjai teigia negalėsiantys pati-
krinti visų žmonių. Bendrovės 
„Kautra“ rinkodaros vadovas 
Gintautas Pakusas sako, kad 
viena problemų – techninis 
sprendimo įgyvendinimas. Vie-
šuoju transportu keliauja daug 
socialiai jautrių grupių žmonių, 
kurie nesinaudoja internetine 
bankininkyste, gyvena kaime, 
ir parsisiųsti ar atsispausdinti 
galimybių pasą jiems bus labai 
sudėtinga, net jei yra pasiskie-
piję ar persirgę koronavirusu.

Restoranas. Švč. Mergelės 
Ramintojos bažnyčioje sosti-
nės centre duris atvėrė sociali-
nis restoranas, pranešė Vidaus 
reikalų ministerija. Projektą 
įgyvendinti pastato įveiklinimu 
besirūpinančiai viešajai įstaigai 
„Bendrystės ir socialinių ino-
vacijų centras“ padės mažoji 
bendrija „Pirmas blynas“. Anot 
ministerijos, erdvė socialiniam 
restoranui kartu su kunigu Al-
girdu Toliatu buvo ruošiama 
beveik metus. Ministerija tikisi, 
kad projektas praturtins ne tik 
tikslines jo grupes, bet ir visuo-
menę.

Augimas. Parduotuvių tinklą 
„Jysk“ valdanti bendrovė „Jysk 
Baltic“ 2020-2021 finansiniais 
metais uždirbo 22,891 mln. 
eurų grynojo pelno – 26 kartus 
daugiau nei per ankstesnį finan-
sinį laikotarpį (872 tūkst. eurų). 
Bendrovė dividendams numatė 
skirti apie 20,4 mln. eurų. Dau-
giau kaip 21 mln. eurų pelno 
per finansinius metus, kurie 
prasideda kovą ir baigiasi kitų 
metų vasarį, ji gavo iš finansi-
nės ir investicinės veiklos.

Dezinformacija. Dezinfor-
macijos apie Lietuvą srautas, 
palyginti su ankstesniu mėne-
siu, augo daugiau nei penktada-
liu. Tarp temų vyravo Lietuvos 
gyvenimo aktualijos, tokios 
kaip aktyvi Lietuvos užsienio 
politika, parama Ukrainos su-
verenitetui ir narystei NATO, 
taip pat pastebėtas neigiamo 
Lietuvos įvaizdžio eskalavimas 
santykiuose dėl migrantų. 

-Bns

temidės svarstyklės
Žvejai. Sekmadienį, rugpjū-

čio 8-ąją,  apie 9 val. pastebėta, 
kad įsibrauta (išlaužtos plasti-
kinės durys) į žūklės prekių 
parduotuvę Anykščiuose, J. 
Biliūno g., iš kurios pagrobta 
2 meškerės, įvairūs guminiai 
masalai ir kitos įvairios žūklės 
prekės. Padaryta žala tikslina-
ma. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. 

Smurtas I. Šeštadienį, rug-
pjūčio 7-ąją, apie 21 val. 20 
min. namuose, esančiuose 
Skiemonių sen., Katlėrių k., 
akivaizdžiai neblaivus (gir-
tumą tikrintis atsisakė) vyras 
(g. 1986 m.) smurtavo prieš 
blaivią moterį (g. 1989 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
Utenos aps. VPK ilgalaikio su-
laikymo patalpą. 

Smurtas II. Sekmadienį, 
rugpjūčio 8-ąją, apie 6 val. 10 
min. namuose, Anykščiuose, J. 
Biliūno g., neblaivus (nustaty-
tas 1,22 prom. girtumas) vyras 
(g. 1978 m.) smurtavo prieš ne-
blaivią (nustatytas 1,68 prom. 
girtumas) moterį (g. 1993 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
Utenos aps. VPK ilgalaikio su-
laikymo patalpą.

Grasino. Šeštadienį, rugpjū-
čio 7-ą dieną vyras (g. 1986 
m.), gyv. Panevėžio m., Nevė-
žio g., siuntė SMS žinutes bei 
paskambinęs telefonu grasino 
moteriai (g. 1960 m.), gyv. 
Traupio sen., Klaibūnų k. 

Vairuotoja. Sekmadienį, 
rugpjūčio 8-ąją, 14 val. 34 min.  
Anykščių sen. Vaivadiškių k. 
sustabdyto patikrinimui auto-
mobilio VW CADDY vairuo-
tojai (g. 1974 m.), gyvenančiai 
Debeikių sen. Leliūnų k., nu-
statytas 2,64 prom. girtumas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Gaisras I. Sekmadienio, 
rugpjūčio 8-osios, vakarą De-
beikių seniūnijos Ragaišių kai-
me sudegė pirtis. Gautas pra-
nešimas, kad nurodytu adresu 
atvira liepsna dega medinė 
pirtis. Atvykus PGP, savadarbė 
pirtis (3,5x2,5 m dydžio me-
džio karkaso, stogas dengtas 
skarda, įrengta ant ant ratų) 
degė atvira liepsna. Gaisro 
metu sudegė visos degiosios 
pirties dalys, liko tik termiškai 

paveiktas metalinis savadarbis 
važiuoklės rėmas ir metalinė 
pirties krosnelė. Grandis darbą 
pradėjo 23 val.14 min. 

Gaisras II. Penktadienį, 
rugpjūčio 6-ąją, kilo gaisras 
Svėdasų seniūnijos Daujočių 
kaime. Degė individualus na-
mas Kalno gatvėje. Gautas ne-
prisistačiusio asmens praneši-
mas, kad nurodytu adresu dega 
namo pastogė. Atvykus PGP 
iš namo pastogės rūko dūmai. 
Namas 9x9 m dydžio, mūrinis, 
dviejų aukštų, stogas dengtas 
šiferiu. Gaisro metu apdegė 4 
m ilgio ir 20 cm pločio namo 
pastogės vėjalentė. PGP išžval-
gė namo patalpas. Grandis dar-
bą pradėjo 16.00 val. Namo sa-
vininkas nurodomas. Namuose 
yra įrengtas dūmų detektorius.

Parama maisto produktais – beveik 3 tūkst. gyventojų
Rugpjūčio mėnesį nepasiturinčius gyventojus pasieks 

šiais metais ketvirtoji pagalba maisto produktais.

Anykščių rajono savivaldybė 
informavo, kad tokią paramą šį 
mėnesį rajone gaus 2 tūkst.694 
asmenys.

Anykščių mieste pagalbą mais-
to produktais gaus 489, Anykščių 
seniūnijoje – 319, Andrioniškio 
seniūnijoje – 82, Debeikių ze-
niūnijoje – 148, Kavarsko seniū-
nijoje – 473, Kurklių seniūnijoje 
– 170, Skiemonių seniūnijoje – 
114, Svėdasų seniūnijoje – 212, 

Traupio seniūnijoje – 115, Troš-
kūnų seniūnijoje – 464, Viešintų 
seniūnijoje – 108 asmenys.

Sunkiau besiverčiantiems gy-
ventojams bus dalijamas devynių 
maisto produktų krepšelis, kurį 
sudarys grikių kruopos, greitai 
paruošiama avižų košė su džio-
vintomis uogomis, kiaulienos ir 
vištienos konservai, konservuota 
raugintų agurkų sriuba, saldintas 
sutirštintas pienas, keptos pupe-

lės pomidorų padaže, rapsų alie-
jus ir avižiniai sausainiai. 

Maisto produktus tiekėjai į 
savivaldybes  išvežioti planuo-
ja nuo rugpjūčio 9 dienos iki 
mėnesio pabaigos. Dėl tikslaus 
dalijimo laiko gyventojai turėtų 
kreiptis į savo seniūniją ar ieškoti 
informacijos savo savivaldybės 
administracijos interneto pusla-
piuose. 

Maisto produktus gali gauti 
tie gyventojai, kurių vidutinės 
mėnesio pajamos vienam šei-
mos nariui neviršija 192 eurų 

per mėnesį. Esant objektyvioms 
priežastims, pagal savivaldybių 
administracijos nustatytą tvarką 
parama asmeniui gali būti skiria-
ma, kai pajamos viršija 192 eu-
rus per mėnesį. Išimties atvejus ir 
jiems taikomus dydžius nustato 
kiekviena savivaldybė individu-
aliai. 

Maistas nepasiturintiesiems jau 
buvo skirtas vasario, balandžio ir 
birželio mėnesiais, o produktų 
dalijimai šiais metais dar vyks 
spalį ir gruodį.

-AnYkŠTA

Kita bendruomenių „Eurovizija“ 
vyks Ažuožeriuose  
Praėjusį šeštadienį, rugpjūčio 7-ąją, Debeikių seniūnijos 

Leliūnų kaime vyko Anykščių rajono bendruomenių sam-
būris „Visi savi“.

Į šventę Leliūnuose atvyko 
Anykščių rajone veikiančių ben-
druomenių atstovai, Seimo narys 
Tomas Tomilinas, Anykščių rajo-
no meras Sigutis Obelevičius.

„Mūsų kaimas yra gyvas, 
mūsų krašte pilna kūrybingų 
žmonių“, - sveikindamas susi-
rinkusius džiaugėsi meras.

Seimo narys T.Tomilinas 
šventės dalyvių atsiprašinėjo. 
„Labai labai jūsų atsiprašau, ką 
vargina tas konfliktas, į kurį aš 
esu įveltas be mano kaltės. Aš 
tikrai iš jo išsivaduosiu. Žinot, 
vieni sako, kad prieš vėją nepa-

pūsi, bet man labiau patinka po-
sakis: „Iš pradžių tave ignoruo-
ja, iš tavęs juokiasi, paskui su 
tavim kariauja, o galiausiai tu 
laimi“. Vienas yra lauke karys, 
o visi kartu yra didžiulė armi-
ja“, - kalbėjo parlamentaras.

Šventėje apsilankęs Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirmininkas 
Antanas Baura prisiminė, kad 
būtent Leliūnuose 1979 metais 
buvo pati pirmoji jo darbovietė.

„Visada, kai pas jus vyksta 
šventės, ypatingai respubliki-
niai renginiai, visada pabrėžiu, 

kad aš esu iš čia ir pati pradžia 
buvo čia“, - kalbėjo A.Baura.

Šventės metu vyko daly-
vaujančių bendruomenių pri-
sistatymas, vėliau jos dalyva-
vo įvairiose rungtyse. Vakare 
paaiškėjo, kad bendruomenių 
sambūryje geriausiai pasirodė 
Ažuožerių kaimo bendruome-
nė, kuriai suteikta teisė kitais 
metais rengti bendruomenių 
sambūrį „Visi savi“. 

Kaip ne kartą buvo renginyje 
paminėta, šis sambūris yra tapęs 
tarsi savotiška Anykščių rajono 
bendruomenių „Eurovizija“.

Šių metų bendruomenių sambūrio nugalėtoja tapo Ažuože-
rių moterų klubo komanda. nuotraukos iš „Facebook“-o 

Renginį Leliūnuose vedė 
aktorė Violeta Mičiulienė.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Bendruomenių sambūryje vyko ir mugė.
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Vida Danytė: „Neracionalūs sprendimai 
veda į... svajonių išsipildymą“

- Papasakokite plačiau apie 
save. Kas jus sieja su Anykš-
čių kraštu?

- Gimiau jau išnykusiame 
Mažeikonių kaime (Anykš-
čių raj.), vienkiemyje, o nuo 8 
metų iki dabar gyvenu Šovenių 
gyvenvietėje. Čia ir formavosi 
mano pažiūros, išsigrynino po-
mėgiai, susidėliojo gyvenimo 
stilius. Lemiamus sprendimus 
gyvenime priėmiau tarsi in-
tuityviai. Tuo metu jie atrodė 
neracionalūs. Nei agronomija, 
nei mokslininko kelias nebuvo 
daug žadantys tada, kai aš juos 
rinkausi. Kita vertus, gal ir aš 
pati nebuvau „daug žadanti“ 
(šypsosi – L. D. past.). Gabu-
mų turėjau, tačiau mokiausiu 
tik tuos dalykus, kurių moky-
tojai man patiko. Liūdna, bet 
mokykloje man buvo sunkiau-
sia, jei palyginčiau tarp visų 
mano ilgų mokslų. Todėl, vos 
baigusi mokyklą, norėjau dirb-
ti tėvų ūkyje, mat tėvai buvo 
pradėję ūkininkauti, tėtis prieš 
tai dirbo agronomu „Atžaly-
no“ kolūkyje. Kitas variantas 
buvo stoti į bibliotekininkystę, 
nes labai mėgau skaityti ir iki 
šiol daug knygų skaitau. Vis 
dėlto pasirinkau agronomiją. 
Dabar džiaugiuosi, kad mano 
neracionalūs sprendimai atve-
dė mane ten, kur esu.  

- Jūsų kelio kryptis buvo 
priimtina ir vyrui Remigi-
jui? 

- Dabar tėvų sodyboje kartu 
su vyru Remigijumi ūkinin-

kaujame. Mano vyras yra ap-
gynęs disertaciją apie amarus 
ir tripsus – žemės ūkio au-
galų kenkėjus. Šiuo metu jis 
nebetęsia mokslinės veiklos. 
Nugalėjo žemės ūkis ir stabi-
lesnės pajamos šeimai. Man 
tenka nuolat važinėti maršrutu 
„darbas – sodyba“, bet tai kur 
kas lengviau nei daugelis įsi-
vaizduoja. Buvo daug minčių, 
ypač po to, kai prieš ketverius 
metus vyras Remigijus paliko 
mokslininko darbą ir galutinai 
apsistojo mano tėvų namuose, 
kur anksčiau, dar tebedirbda-
mas institute, jau buvo sukūręs 
tvirtą augalininkystės ūkį. 

Tad vėl priėmiau neracionalų 
sprendimą – gyventi dviejo-
se vietose, dirbti ne visu etatu 
toje pačioje darbovietėje. Taigi, 
suktis tenka sparčiai. Juolab 
kad ir šešiametė dukrelė Sofija 
neleidžia darbe ilgiau užtrukti, 
o kaime į mano planus ji nuola-
tos įneša savų, vaikiškų „korek-
cijų“ (juokiasi – L. D. past.).  

 - Koks buvo Jūsų profesinis 
kelias iki dabartinės – moksli-
ninkės – pozicijos?  

- Ilgas ir pilnas klaidžiojimų. 
Po vidurinės mokyklos įstojau 
į Kauno aukštesniąją žemės 
ūkio mokyklą, žemės ūkio 
technologijos specialybę. Vė-
liau – agronomijos bakalauro 
ir magistro studijos Žemės ūkio 
universitete. Studijuodama visą 
laiką dirbau. Iš pradžių ne pagal 
specialybę, o pirmo kurso ma-
gistrantūroje įsidarbinau dabar-

tinėje darbovietėje. Apie moks-
linį darbą tada net negalvojau, 
tiesiog reikėjo darbo, bet, vos 
baigusi magistrantūros studijas, 
iš karto pradėjau doktorantūros 
mokslus. Deja, po trejų metų ir 
dėl tam tikrų nesklandumų stu-
dijas mečiau... Greitai rasti kitą 
darbą nesisekė. Gal nemoku 
savęs gražiai pristatyti, labiau 
patinka bendradarbiauti, o ne 
kariauti. 

2004 m. išvykau dirbti pagal 
projektą į Dirvožemio mokslų 
ir augalininkystės institutą Len-
kijoje. Dirbau draugiškoje ir 
motyvuojančioje aplinkoje, tai-
gi išmokau daug ne tik moksli-
nių, bet ir gyvenimiškų dalykų. 
Turėjau pasiūlymą likti ne tik 
aš, bet ir mano vyrui buvo siū-
loma atvažiuoti dirbti mokslinį 
darbą. Bet grįžau... Tiesa, tik po 
ketverių metų, ir jau su mokslų 
daktaro diplomu.  

- Kokiose srityse teko dar-
buotis? Kokios yra Jūsų 
mokslinės veiklos kryptys? 
Kaip sekėsi toliau plėtoti 
mokslinę veiklą?    

- Mano mokslinės veiklos 
kryptis – avižų selekcija, bet 
esu dirbusi ir augalų patologi-
jos bei augalų mitybos srityse. 
Dabartinė sritis man tinka la-
biausiai ir ketinu prie jos pasi-
likti. Kuriame avižų veisles, at-
liekame tyrimus. Mūsų tyrimų 
laukeliai yra nuo vieno išilginio 
metro, bet siekia net ir iki pusės 
hektaro. Augalų kryžminimą 
galima būtų palyginti su juvely-
ro darbu – pincetu iš žiedo pa-
šaliname kuokelius ir dedame 
paimtus iš kitos veislės žiedo. 

Mano darbo metu yra su-
kurtos jau trys sėjamųjų avižų 
veislės: Viva DS, Frekula DS ir 
plikųjų avižų veislė Milija DS. 
Viva DS jau įgijo savo statusą, 
tad ja dabar labai džiaugiasi 
ekologinius ir intensyviuosius 
ūkius turintys ūkininkai. Fre-
kula DS ir Milija DS dar yra 
visiškai naujos, todėl jos „su-
sipažįsta“ su augintojais. Esu 
įsitikinusi, kad augintojai jomis 
nenusivils. 

- Papasakokite, ar padarė-
te kokių reikšmingų atradi-
mų, kurie būtų įdomūs ne tik 
anykštėnams. 

- Na, kad mano atradimai 
būtų įdomūs būtent anykštė-
nams, nemanau. Bet jie svar-
būs visiems lietuviams, augi-
nantiems avižas. Mokslininkai 
visada rekomenduoja auginti 
lietuviškas veisles. Ne tik avižų 
– visų augalų. Jos per ilgą kū-
rimo procesą patiria visus lie-
tuviško klimato „niuansus“ ir 
išbandymus. Šimtai selekcinių 
linijų būna išbrokuojama kie-

kvienais metais. Ir ta vienintelė, 
kuri „pasiekia finišą“, ir tampa 
veisle, atrenkama iš kelių šimtų 
ar net tūkstančių.

- Užbaikite sakinį: „Su 
praktika ir patirtimi...“

- Su praktika ir patirtimi daug 
nuveiksi, jei prie jų pridėsi dar 
ir svajones. Dar labai patin-
ka vienas posakis – „Svajokit 
atsargiai – svajonės pildosi“. 
Mano svajonės tikrai pildosi, 
nors tam prireikia ir dešim-
tmečių. Kaip dabar atsimenu 
savo žodžius, pasakytus klasės 
draugei: „Gerai būtų aukštasis 
išsilavinimas, bet tai ne man...“ 
(šypsosi – L. D. past.)

- Kam skiriate savo laisva-
laikį?

- Keista, bet veiklų nemaža. 
Jų visada buvo daugiau negu 
galėjau aprėpti. Šiuo metu pa-
grindinis – naminiai paukščiai. 
Tiesa, dauguma darbų tenka 
Remigijui, bet idėja ir svajonė 
paukščius auginti savo porei-
kiams, neslėpsiu, buvo mano. 
Jau kelerius metus turime mažą 
inkubatorių. Nuostabu yra ste-
bėti, kaip vystosi, ritasi ir auga 
paukščiukai. Kiekviena rūšis 
turi savo charakterį. Ypač šei-
myniškos yra žąsys – mažylius 
saugo ir gina bandos žąsinai. 
Tik tenka save pristabdyti, 
nes norisi vis daugiau rūšių ir 
veislių auginti, o inkubacinių 
kiaušinių iš paukštininkų entu-
ziastų nusipirkti labai lengva. 
Pirmuosius vištinių žąsų kiau-
šinius pirkau, galima sakyti, iš 
kolegų mokslininkų – Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto 
Gyvulininkystės instituto. Tai 
vienintelė lietuviška žąsų veis-
lė. Mažiausiu laikomas paukštis 
yra kininė putpelė, didžiausias 
– žąsis. Taip pat turime įvairių 
veislių vištų. Ypač mėgstu veis-
linių vištų mišrūnus, jie būna la-
bai įdomios išvaizdos ir spalvų, 
kiekvienas unikalus. Taip pat 
laikome kelių veislių putpelių, 
ančių, kalakutų. Šiuo metu kaip 
tik ritasi viščiukai. Ačiū vyrui 
Remigijui, kuris pasirūpina tin-
kamomis auginimo sąlygomis, 
įrengia būstus, narvelius ir nuo-
latos paukščius prižiūri, šeria. 

- Kas prižiūri augalus, 
sodą? 

- Sodo augalai – dar vienas 
širdžiai mielas užsiėmimas. 
Pirmiausia tai sveiko maisto 
šaltinis šeimai. Stengiuosi įsi-
veisti kuo įvairesnių sodo auga-
lų. Dar tebesimokydama aukš-
tesniojoje mokykloje, autobusu 
važiavau į Sodininkystės insti-
tutą Babtuose ir partempiau pir-
muosius savo serbentus, kurių 
uogomis džiaugiamės iki šiol. 
Tai nebuvo pirmieji augalai 

sodyboje, tėvai taip pat mėgo 
sodą. Kraustydamiesi iš vien-
kiemio į gyvenvietę, perkėlė ir 
kiek įmanoma daugiau augalų. 

 Labai mėgstu genėti me-
džius. Tai savotiškas menas – 
suformuoti medį. Puoselėju di-
delį tėvų obelų sodą. Gal 1992 
metais čia kartu pasodinom per 
šimtą obelų. Per tą laiką sodas 
nematė jokios chemijos, tad 
praktiškai yra ekologinis, tik 
sertifikato nėra.

O jei tęsiame temą apie lais-
valaikio pomėgius, tai dar tu-
riu paminėti, kad iki karantino 
lankiau keramikos užsiėmimus 
Kėdainių dailės mokykloje. 
Anksčiau – tapybą. Nesu su-
kūrusi šedevrų, bet užsiėmimai 
teikia ypač gerų emocijų.

- Kas užima viršesnę vietą: 
ūkis, mėgstamas darbas ar 
laisvalaikio užsiėmimai? 

- Tikriausiai viskas vienodai 
svarbu, vienas be kito būtų ne-
visaverčiai. Laimei, darbas ir 
ūkis nėra tik „prievolinis“ pra-
gyvenimo šaltinis. Paukščius 
kol kas auginame savo šeimai. 

- O iš kur ta meilė auginti-
niams? 

- Meilė augintiniams – iš 
skaudžios patirties. Vaikystėje, 
kaip ir daugumai kitų vaikų, 
širdis plyšdavo matant alkanus, 
šąlančius, sergančius kačiukus 
ar šuniukus. Aišku, namo parsi-
nešti man jų niekas neleisdavo, 
tai dabar atsigriebiu – surenku 
visus, kiek randu, ir dar žmonės 
atneša, nes žino, kad priimsiu. 
Piktina požiūris - „fui, jis pur-
vinas, blusuotas, ligas nešioja“. 
Ogi pašerkit, sušildykit, iš-
prauskit, nuvežkit pas veterina-
rą, ir jis nebebus toks. Gyvūnas 
pats nepasirinko būti neprižiū-
rimas, likimo nuskriaustas. Jis 
mieliau švarutis ir sotus sėdės 
pas jus ant sofos, tik Jūs jį ten 
priimkit. Žmogus tapo atsakin-
gas už gyvūnus tada, kai juos 
prisijaukino. Kartais žmonės 
manęs klausia - „Kam tau jų 
reikia?“. Atsakymas būna - 
„Jiems manęs reikia“. Tie pini-
gai, kuriuos aš jiems išleidžiu, 
gal praverstų ir man pačiai, bet 
jiems tai yra gyvybės ar mirties 
klausimas. Džiaugiuosi, kad ši 
veikla mane suvedė su nuosta-
biais žmonėmis – VšĮ „Pūkuota 
svajonė“ savanoriais. Taip pat 
dėkoju žmonėms, kurie papildo 
šios įstaigos aukų dėžutes. Šiuo 
metu tai pagrindinės įstaigos 
lėšos. Tokia dėžutė mano ini-
ciatyva buvo pastatyta ir Ka-
varske, „Jaros“ parduotuvėje. 
Džiaugiuosi, kad kavarskiečiai 
dosnūs savo mažiesiems drau-
gams.

- Dėkoju už pokalbį!

lina DAPkienĖ

Anykštėnė, agronomijos mokslų daktarė, avižų selekci-
ninkė Vida Danytė rado pusiausvyrą tarp mėgstamo darbo 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės 
institute (Kėdainių raj.) ir šeimos ūkininkavimo Šovenių 
kaime (Anykščių raj.). Vida yra inicijavusi ir kartu su ko-
legomis mokslininkais sukūrusi jau tris naujas lietuviškų 
avižų veisles.

Vidai Danytei, kas savaitgalį grįžtančiai iš darbo į kaimą, 
patinka stebėti, genėti ir puoselėti nemažą obelų sodą. 
„Grožis ir geros emocijos net svarbiau už duodamą nau-
dą“, – teigia mokslininkė. 
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UAB „Anykščių šiluma“ informacija
Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina 
rugpjūčio mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:
 gyventojams – 6,57 ct/kWh
 juridiniams asmenims – 7,30 ct/kWh

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės 
mokesčiu:
 gyventojams – 8,11 Eur/m3
 juridiniams asmenims – 9,00 Eur/m3

Pažadą ištesėjo - fortepijonas jau bažnyčioje

Troškūnų vienuolyno ansamblio ir bažnyčios erdvėse surengta stovykla, kurios metu gimė 
naujas orkestras.

(Atkelta iš 1 psl.)

Priminsime, kad pernai rugsė-
jį Troškūnų Švč. Trejybės baž-
nyčioje kviestiniams svečiams 
ir bendruomenės žmonėms 
koncertavo žinomi Lietuvos 
klasikinės muzikos atlikėjai. 
Koncertą organizavo pianistas 
D. Mažintas, išgarsėjęs visai 
ne savo muzikiniu talentu, o 
skandalu dėl išsilavinimo, kuris 
kilo, kai jis buvo kultūros vice-
ministru.

D.Mažintas tuomet sakė be-
džiaugiantis ,,atradęs“ Troškū-
nus. Jis 2020-ųjų metų rudenį 
pažadėjo bažnyčiai surinkti lėšų 
fortepijonui pirkti ir sukurti šia-
me mieste erdvę pasaulinio ly-
gio muzikantų pasirodymams. 

Subūrė naują orkestrą

Prieš keletą dienų „Dvasinės 
atgaivos ir kūrybos centras“ at-

siuntė „Anykštai“  pranešimą 
spaudai - jame pasakojama apie 
tai, kad Vilniaus miesto savi-
valdybės Šv. Kristoforo kame-
rinio orkestro Garbės dirigen-
tas, Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos profesorius Do-
natas Katkus sukvietė jaunuo-
sius muzikus burtis į orkestrą 
ir kartu su profesionalais, Šv. 
Kristoforo kamerinio orkestro 
muzikantais, rugpjūčio 7 dieną 
surengė pasirodymą Troškū-
nuose. 

Šiuo tikslu Troškūnų Švč. 
Trejybės bažnyčios ir vienuoly-
no ansamblio erdvėse surengta 
savaitės trukmės stovykla, į ku-
rią susirinko būsimieji muzikos 
profesionalai, grojantys stygi-
niais instrumentais. Stovyklos 
vadovu tapo profesorius D. 
Katkus, improvizacinių grojimų 
duetų grupėse dirbo pianistas D. 
Mažintas, muzikos pedagogai 
Martynas Švėgžda von Bekker 

ir Kristina Domarkienė, kurie 
dalijosi praktiniais patarimais. 
Buvo numatyti  ir kviestiniai 
lektoriai, svečiai. Kaip skel-
biama pranešime  spaudai, tai 
Lietuvos nacionalinio operos ir 
baleto teatro direktorius Jonas 
Sakalauskas, kultūros renginių 
organizatorė, vaikų teatro stu-
dijos „Mes“ vadovė, režisierė 
ir visuomenininkė Jolanta Pup-
kienė, kūno bei šokio ir judesio 
terapeutė Kamilė Pundziūtė.

Su naująja organizacija 
nenori turėti nieko bendra

Po to, kai portalas anyksta.lt 
paviešino „Dvasinės atgaivos 
ir kūrybos centro“ pranešimą 
spaudai apie maestro D.Katkaus 
Troškūnuose buriamą naują 
orkestrą, „Anykšta“ sulaukė 
Anykščių kultūros centro ren-
ginių organizatorės Jolantos 
Pupkienės telefono skambučio. 

Redakcijos ji prašė iš praneši-
mo spaudai išimti jos pavardę, 
kur ji yra minima kaip kviestinė 
lektorė.

„Nieko bendra su šia stovy-
kla neturiu ir nenoriu turėti“, 
- savo motyvus redakcijai aiš-
kino J.Pupkienė.

Apie tai, kad koreguosime 
jų atsiųstą pranešimą spaudai, 
informavome „Dvasinės atgai-
vos ir kūrybos centro“ atstovę 
E.Jasutytę-Mažintę. Ji sakė, kad 
dar prieš keletą dienų sėdėjusi 
Troškūnų vienuolyne prie vie-
no stalo su J.Pupkiene ir kalbė-
jusi, kad ši būsianti stovyklos 
kviestine lektore.

„Tačiau ji vėliau atsisakė, mo-
tyvuodama, kad neturinti laiko, 
nes jį reikia skirti pačios rengia-
mam festivaliui“, - sakė ji.

Sako, kad atėjo jau į 
paruoštą „dirvą“

Priminsime, kad pernai rude-
nį buvusiam kultūros vicemi-
nistrui D.Mažintui pareiškus, 
kad jis visame pasaulyje garsins 
Troškūnus, bažnyčiai dovanos 
fortepijoną, Anykščių kultūros 
centro renginių organizatorė 
J.Pupkienė į tai sureagavo gan 
kritiškai, pasipiktino D.Mažinto 
Lietuvos radijui duoto interviu 
žodžiais. „D.Mažintas ateina 
į jau paruoštą kultūrinį lauką. 
Iš jo interviu supratome, kad 
jo komanda atrado Troškūnus. 
Ne jis atrado Troškūnus: juos 
atrado Troškūnų klebonas Sau-
lius Filipavičius. Ir žiūrovas 
Troškūnus atrado per didelį, 
kruopštų, nesavanaudį mūsų 
darbą. Mums svarbiausia, kai 
žiūrovai sako, kad atvažiavo į 
renginius kaip į savo namus, o 
ne į valdiškus koncertus.

Mes norime, kad būtų verti-
nama tai, kas Troškūnuose jau 
padaryta. Po rugsėjo 6-os die-
nos koncerto per Lietuvą buvo 
paskleista žinia, iš kurios troš-
kūniečiai susidarė vaizdą, kad 
D.Mažinto organizuotas kon-
certas Troškūnus gelbėjo nuo 
dvasinio bado.

Tačiau juk to, kas šiuo metu 
vyksta Troškūnuose, link mes 
ėjome 30 metų“, - tuomet kal-
bėjo J.Pupkienė, pabrėždama, 
kad viso to nebūtų buvę be 
Troškūnų klebono Sauliaus Fi-
lipavičiaus indėlio.

Tęsia vienuolių misiją

„Dvasinės atgaivos ir kūry-
bos centras“ yra registruotas 
adresu Troškūnai, Vytauto ga-
tvė 21. Jis veikia dar tik penkis 
mėnesius, o dirba jame vienin-
telė E.Jasutytė-Mažintė.

„Turime DAIKC – „Dvasi-
nės atgaivos ir kūrybos centrą“, 
kuriam svarbiausia, jog kie-
kvienas atvykęs jaustųsi laisvas 
būti savimi, rastų įkvėpimą kū-
rybai, organizuotų renginius ir 
edukacines veiklas, dalyvautų 
mūsų komandos inicijuojamuo-
se projektuose ar tiesiog užsuk-
tų pailsėti, kokybiškai praleistų 
laisvalaikį ir savyje atrastų tai, 
ką sunku pamatyti skubančioje 
miesto rutinoje, kitaip tariant, 
patirtų „vienuolyno efektą“.

Mano didžiausias noras, kad 
ir toliau būtų įgyvendinami vi-
suomenei naudingi darbai per 
kultūros, švietimo ir dvasinio 
ugdymo prizmę. Tokią misiją 
čia vykdė prieš kelis šimtme-
čius įsikūrę vienuoliai, o jų dar-
bus įspūdingai tęsė dvasininkas 
Saulius Filipavičius, kurio dėka 
ši vieta jau tris dešimtmečius 
yra atgimusi ir džiugina žmo-
nes.

Tikiu, kad geriausias būdas 
kurti gražius ir prasmingus dar-
bus yra bendradarbiaujant, o ne 
vadovaujant, tad DAIKC vei-
kla yra paremta „co-creation“ 
principu. Kviečiu kiekvieną, 
veikiantį mokslo, meno ar dva-
sinio ugdymo srityje, prisijung-
ti prie DAIKC bendruomenės 
ir kultūrą kurti drauge, dalytis 
idėjomis, bendrauti ir bendra-
darbiauti!“ - apie šios organi-
zacijos tikslus ir siekius skelbia 
„Dvasinės atgaivos ir kūrybos 
centro“ vadovaujančioji partne-
rė E.Jasutytė - Mažintė.

Anykščių kultūros centro Troškūnų skyriaus 
renginių organizatorė Jolanta Pupkienė tei-
gia, kad su „Dvasinės atgaivos ir kūrybos 
centru“ nenorinti turėti nieko bendra.

„Dvasinės atgaivos ir kūrybos centro“ va-
dovaujančioji partnerė Eglė Jasutytė – Ma-
žintė informavo, kad Troškūnų bažnyčiai 
fortepijonas padovanotas liepos 16 dieną.
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Visi darykime, ką galime
Siekiant suvaldyti pande-

mijos grėsmę artėjant ru-
deniui, dabar ypač svarbu 
elgtis sąmoningai ir atsa-
kingai – laikytis rekomen-
dacijų bei prisidėti prie vi-
suotinio imuniteto kūrimo. 
Juk kiekvienas pasiskiepi-
jęs apsaugo ne tik save, bet 
ir aplinkinius. 

Apie tai, kokiomis minti-
mis gyvena šiandien ir ko-
dėl nusprendė vakcinuotis, 
pasakoja piliečiai iš skir-
tingų šalies rajonų. 

„Kartu mes galime 
nuveikti daugiau“
Indrė iš Elektrėnų šiandien 

gyvena pozityviomis mintimis: 

„Karantino laikotarpis buvo sun-
kus psichologiškai ir emociškai, bet 
atėjusi vasara ir pasibaigęs sugriež-
tintas karantinas po truputį padėjo 
sugrįžti prie senųjų įpročių.“

Moteris teigia keletą kartų atli-
kusi antigenų testą, bet visi atsa-
kymai buvo neigiami. „Oficialiai 
koronavirusu nesirgau, tačiau dir-
bu maisto tiekimo sferoje ir mano 
aplinkoje vyksta nuolatinė komu-
nikacija su klientais bei tiekėjais, 
keletas kolegų sirgo, tad galbūt 
to nesuprasdama ir nejausdama 
prasirgau besimptome šio viruso 
versija“, – pasakoja ji. 

Pradžioje į skiepus žiūrėjusi 
skeptiškai, Indrė pripažįsta, kad, 
kaip ir kiti, pasidavė „bandos“ 
jausmui, nes atrodė, jog per tokį 
trumpą laiką atrasti veiksmingą 
vakciną yra neįmanoma ir ateityje 
turėsime daug su sveikata susiju-
sių problemų, kurioms įtaką bus 
padarę skiepai. 

Kaip bebūtų, galiausiai ji nu-
sprendė vakcinuotis tam, kad 
darbas sklandžiai vyktų ir toliau, 
o dabar ragina kitus padaryti tą 
patį: „Galvokite ne tik apie save ir 
kaip tai tiesiogiai gali palengvinti 
jūsų gyvenimą, bet ir apie tai, kad 
vienas vienintelis jūsų skiepas dar 
gali išgelbėti ir begalę aplinkinių, 
o juolab šeimą ir kitus artimuosius, 
juk visi jiems linkime tik paties ge-
riausio ir norime apsaugoti. Jei visi 
būsime sąmoningesni ir vieninges-
ni, tikiu, kad šią pandemiją suval-
dyti bus galima per trumpesnį lai-
ką. Juk ne veltui sakoma, kad kartu 
mes galime nuveikti daugiau.“

„Virusas nedings lyg 
niekur nieko“ 
Vestuvių planuotojai Laurai, ki-

lusiai iš Jurbarko, šiltasis metų se-
zonas – pats aktyviausias darby-
metis, nes žmonės planuoja savo 
vestuves ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje. 

Laura sako pasitikinti mokslu ir 
mano, kad mes visi esame tokio-
je situacijoje, kurioje be vakcinų 
nėra kitos išeities.

„Virusas nedings lyg niekur nie-
ko. Nesu skiepų maniakė, paprastai 
nuo gripo nesiskiepiju kasmet, bet 
šitas virusas yra toks, kur nevalia 
rizikuoti ne tik savo paties sveika-
ta, bet ir artimųjų. Pandemija pa-
veikė mano verslą, aš kito varianto 
nematau, tik vakcinaciją, kad galė-
tumėm kiek galima greičiau grįžti į 

normalų gyvenimą“, – sako ji. 
„Tai, kad dabar Lietuvoje ser-

gančiųjų skaičiai mažesni, dar 
nereiškia, kad rudenį mes vėl 
neturėsime kritinės pandeminės 
situacijos. Net, sakyčiau, labai ti-
kėtina, kad turėsime. Kuo daugiau 
bus pasiskiepijusių, tuo mažiau 
šansų vėl visiems sėdėti namuo-
se“, – tikina moteris, pridurdama, 
kad ją pasiekia įvairūs mitai ir is-
torijos, susijusios su vakcinacija, 
bet dažniausiai tuos mitus išgal-
voja žmonės, nė kiek nepasigilinę 
į mokslininkų nuomonę. 

„Labiausiai mane neramino kal-
bos apie tai, kad paprastai skiepui 
išrasti reikia daugiau laiko, kurio 
mes nelabai čia turime. Bet, kita 
vertus, esu per gyvenimą išgėrusi, 
suvalgiusi daugybę dalykų, kurių 
cheminės sudėties tikrai nežino-
jau, tad dabar abejoti medicina, 
kai viskas yra po didinamuoju 
stiklu tikrinama, nematau net 
menkiausios priežasties“, – savo 
nuomone dalijasi Laura. 

 
Kam galioja 
rekomendacijos ir 
galimybių pasas?
Siekiant suvaldyti koronaviru-

so plitimą, šiuo metu apsauginės 
veido priemonės privalomos vy-
resniems nei 6 metų asmenims 
viešose uždarose erdvėse, pavyz-
džiui, parduotuvėse, viešajame 
transporte ar renginiuose. Išsky-
rus tuos atvejus, kai sportuojama 
arba kai teikiama paslauga, ku-
rios negalima suteikti paslaugos 
gavėjui būnant su kauke ir kai 
dėl savo sveikatos būklės kaukių 
dėvėti negalima ar jų dėvėjimas 
gali pakenkti asmens sveikatos 

Indrė: „Jei visi būsime 
sąmoningesni ir vienin-
gesni, tikiu, kad šią pan-
demiją suvaldyti bus gali-
ma per trumpesnį laiką.“

Ugnės Žilinskės nuotr.

Laura teigia, jog nevalia ri-
zikuoti ne tik savo paties, bet 
ir artimųjų sveikata. 

Shot by Lukas nuotr.

būklei (rekomenduojama dėvėti 
veido skydelį).

Be to, turint neigiamą COVID-
19 testo rezultatą, pasiskiepijus 
nuo COVID-19 ar persirgus CO-
VID-19, galima gauti galimybių 
pasą, kuris nuo rugpjūčio 2 d. 
galioja vieną mėnesį.

Pasiskiepijus „Comirnaty“ 
arba „Moderna“ vakcina gali-
mybių pasas įsigalioja praėjus 
1 savaitei po antrosios vakcinos 
dozės suleidimo; „Janssen“ vak-
cina – praėjus 2 sav. po vienin-
telės vakcinos dozės suleidimo; 
„Vaxzevria“ vakcina – praėjus 4 
sav. po pirmosios dozės suleidi-
mo ir iš karto po antrosios vak-
cinos dozes. 

Persirgus COVID-19, galimy-
bių pasą galima gauti praėjus 2 
sav. po bet kurios vienos vak-
cinos dozės, o turint neigiamą 
COVID-19 testo rezultatą, svar-
bu žinoti, jog antigeno testas 
galioja 48 val. nuo ėminio pa-
ėmimo momento, SARS-CoV-2 
PGR tyrimas galioja 72 val. nuo 
ėminio paėmimo.

Daugiau apie galimybių pasą, 
galiojančias rekomendacijas ar 
kitos su pasauline pandemija 
susijusios aktualios informa-
cijos galite rasti tinklalapyje 
www.koronastop.lrv.lt, www.
gpasas.lt arba paskambinę nu-
meriu 1808.

Užsak. nr.779

Automobilių stovėjimo Anykščiuose apmokestinimas – ar jau laikas?
„Anykštos“ redakcija sulaukė Anykščiuose apsilankiusios tu-

ristės pastebėjimo, kad Anykščiai blogai pasiruošę priimti mies-
to svečius. Trūksta vietų, kuriose jie galėtų pasistatyti automo-
bilius, nes stovėjimo vietos nustatytos į darbus atvažiavusių ir 
automobilius palikusių anykštėnų automobiliais. Turistė svars-
tė, kad padėtį pakeistų mokamų stovėjimo zonų sukūrimas. 

Kaip manote, ar Anykščiuose reikia apmokestinti automobi-
lių stovėjimą? 

Seniai apie tai 
kalba

Kęstutis INDRIŪNAS, 
Anykščių rajono ir Anykščių 
kultūros tarybos narys, archi-
tektas:

„Aš jau seniai tai sakau. Ne 
vieną kartą ir valdžiai apie šią 
problemą kalbėjau. Seniai rei-
kėjo miesto centrą apmokestinti. 
Tai būtų teisingesnis mokestis 
nei įvestas „pagalvės“ mokestis, 
kurį mokės viešbučiai ir gal ko-

kių pora verslininkų. 
Automobilių statymui netaiky-

čiau jokios „anykštėno kortelės“, 
nemanau, kad čia reikėtų daryti 
nuolaidą. Nauda būtų biudžetui, 
o centre atsirastų vietų. Pažiū-
rėkite, kiek turime vienadienių 
turistų, tai bent jau pinigus pa-
imkite iš tų žmonių. Tame nėra 
nieko naujo, taip daroma visa-
me pasaulyje. Labai nepopuliari 
mintis, nes mūsų politikai žiūri į 
rinkimus. 

Manau, kad reikėtų apmokes-
tinti visą miesto centrą. Pažiūrė-
kit, pavyzdžiui, prie vyno gamy-
klos. Gatvėje automobilius laiko 
vien vietiniai gyventojai. Kokia 
eilė automobilių ten sustatyta. 
Seniai sakiau - padarykit aikštelę 
už miesto, prie „Bikuvos“, kurio-
je būtų galima palikti automobi-

lius. Turime dviračių takų, turime 
pratinti žmones judėti. Pažiūrėki-
te, tarkim, Tronheime stovėjimo 
aikštelės padarytos dviračiams. 
Automobilius visi laiko net už 
poros kilometrų nuo miesto. Mes 
patys du kilometrus ėjome iki 
centro, nes automobilį palikome 
mokamoje aikštelėje, bet ne cen-
tre, kuriame labai brangu“. 

Problema turi du 
galus

Antanas VERBICKAS, 
Anykščių A. Baranausko ir A. 
Vienuolio- Žukausko memori-
alinio muziejaus direktorius:

„Mums šiuo metu problema, 
kad prie būsimo turizmo infor-
macijos centro aikštelėje nega-
lima statyti automobilių. Kai 
aikštelė vėl pradės funkcionuoti, 
manau, pakaks statymo vietų. 

Prie „Siauruko“ taip pat vietos 
pakanka.

Kad miesto centre vietos trūks-
ta – taip, pagrindinė aikštelė prie 
„Puntuko“ viešbučio mažytė, bet 
apmokestinus automobilių sta-
tymą, kur anykštėnams dėtis? Ir 
problema. Gal padėtų aikštelių 
didinimas, bet jos galėtų būti di-
dinamos tik žaliosios vejos sąs-
kaita... Apmokestinimas, kaip 
ir lazda, turi du galus. Gal būtų 
gerai atvažiuojantiems, bet būtų 
blogai anykštėnams“.

Druskininkuose 
nemokėjome

Dangira NEFIENĖ, Anykš-
čių rajono tarybos narė, mo-
kytoja:

„Vis dėlto, manau, nereiktų. 
Nėra tokių didelių turistų masių 
pas mus. Dabar didelė proble-

ma prie A.Vienuolio muziejaus 
sustoti, bet ji laikina, kol vyksta 
remontas. Prie Angelų muziejaus 
praktiškai visada galima sustoti 
vidiniame kieme, nebent būtų 
kokios laidotuvės, bet tada gali-
ma sustoti prie bažnyčios... 

Gal tai bendra problema, kai 
nuvažiuoji į kitą miestą ir ban-
dai pastatyti automobilį? Būna 
sudėtinga, bet nemanau, kad 
Anykščiai užkišti automobiliais.  
Kitas klausimas, ar tikrai centre 
jau taip visai dienai pastatomi 
automobiliai? Juo labiau, kai jau 
įvestas „pagalvės“ mokestis, dar 
papildomas automobilio stovėji-
mo mokestis gali turistus atbai-
dyti, o ne pritraukti. 

Buvome nuvažiavę į Druski-
ninkus ir dabar galvoju, ar mes 
kur nors mokėjome už stovė-
jimą... Kad ne... Bent jau kur 
mes buvome nuvažiavę, tikrai 
nė vienoje vietoje nemokėjome. 
O gal reikėtų daugiau pastatyti 
informacinių ženklų apie aikš-
teles, gal nurodyti programėlėse 
parkavimo vietas – šis variantas, 
mano manymu, ko gero, būtų 
geresnis.

-AnYkŠTA 
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horoskopas
AVINAS. Galite per daug 

išleisti nebūtiniems prabangos 
dalykams. Vėliau teks labai 
gailėtis. Savo problemas pasi-
laikykite sau, nesukite dėl jų 
galvos visai niekuo dėtiems 
žmonėms.

JAUTIS. Pasikliaukite pirmu 
įspūdžiu ir nesibaiminkite veikti 
intuityviai. Saugokitės pernelyg 
draugiškai besielgiančių nepa-
žįstamųjų.

DVYNIAI. Galite tikėtis fi-

nansinio pelno bei turėtumėt 
sužinoti daug naujo.  Nedaly-
vaukite bendruose projektuose, 
susijusiuose su pinigais - jie vei-
kiausiai bus nesėkmingi.

VĖŽYS. Nepersidirbkite. Tu-
rite taupyti jėgas. Galimas kili-
mas karjeros laiptais. Susilai-
kykite nuo ūmių ir neapgalvotų 
sprendimų.

LIŪTAS. Susilaikykite nuo 
išlaidų pramogoms. Šią savaitę 
tikriausiai turėsite daug galimy-
bių pakeisti savo buitį ar aplinką. 
Pasinaudokite bent dalimi jų. 

MERGELĖ.  Visas jėgas 
skirkite darbo ir karjeros rei-
kalams. Į jūsų gyvenimą gali 
grįžti kai kas iš praeities, ką jau 
manėte seniai pamiršęs. Ben-
draudamas būkite lankstus ir 
diplomatiškas.

SVARSTYKLĖS. Neskolin-
kite pinigų, ypač didesnės su-
mos. Jūsų polinkis išlaidauti da-
bar ypač nepageidautinas. Laiką 
verčiau praleiskite su šeima.

SKORPIONAS. Daug nu-
veiksite, jei užsiimsite tik savo 
asmeniniais reikalais. Galite 

padėti ir draugams ar giminai-
čiams, tuo labai pataisydamas 
savo reputaciją. 

ŠAULYS.  Jei darbo dienos 
neužteks, nevenkite papildomai 
padirbėti vakarais namie. Ga-
lite  susipažinsite su žmogumi, 
kuris gali pakeisti jūsų gyveni-
mo būdą. Savaitgalį tikriausiai 
norėsite bent dalį laiko praleisti 
vienas.

OŽIARAGIS.  Sapnai gali 
būti pranašiški. Pagaliau išsprę-
site vieną profesinę problemą. 
Niekam neskolinkite pinigų. 

Pats pelno galėsite turėti tik įdė-
jęs nemažai darbo ir pastangų.

VANDENIS. Verčiau susi-
laikykite nuo tolimos kelionės. 
Jei tai dalykinė komandiruotė, 
ji bus smagi, bet neproduktyvi. 
Nepasitikėkite pažadais - jie vei-
kiausiai tušti. 

ŽUVYS. Nepersivalgykite ir 
nesišvaistykite pažadais. Norė-
damas pasipuikuoti galite apsi-
kvailinti. Jūsų laiką šią savaitę 
veikiausiai tvarkys kiti, jums 
liks tik sekti iniciatyviems drau-
gams iš paskos.

(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. 

savaitgalio diskusija Ką manote apie „blusturgius“?
Anykščių rajone populiarėja vadinamieji „blusturgiai“. 

Tokie turgūs jau vyksta ne tik Anykščiuose, bet ir Svėda-
suose.

Tradicinėje savaitgalio diskusijoje internetiniame nau-
jienų portale anyksta.lt skaitytojus kvietėme išsakyti savo 
nuomonę: kaip manote, ar ši tradicija jau prigijo Anykščių 
rajone, ar perkate kitų žmonių panaudotus daiktus, ar pats 
esate „blusturgyje“ ką nors pardavinėjęs, kaip manote, kur 
„blusturgiui“ Anykščiuose būtų tinkamiausia vieta, ar rei-
kėtų tokių turgų ir kituose Anykščių rajono kampeliuose?

Anykštėnas: „Ką čia gali 
manyti, vertus išmesti šiukš-
lynan daiktus dargi bando par-
duoti.Kas gi gali pirkti, nebent 
bomžai kokie“.

Senjoras: „Nereikalingi tie 
blusturgiai. Juk normaliuose 
turguose galima visko prisipirk-
ti. Vien nuo pavadinimo darosi 
koktu. Jei jau blusų turgus, tai 
ir prekės gali būti su blusomis. 
Nereikia taip žemintis, žmo-
gaus orumą menkinti ir tokiais 
niekalais užsiimti“.

Gaila: „Dažniausiai blustur-
giai pateisina pavadinimą. Kai-
nos didelės, parduodami daiktai 
tinkami tik išmetimui“.

Gražina: „manau, tinkama 
vieta būtų prie vyno gamyklos 

sienos,  ten seniau būdavo tur-
gelis , o blusturgis reikalingas,  
nieko blogo čia nematau“.

Vladas: „Debeikiuos, jei-
gu normalias prekės parduotų, 
Kopenhagoje buvau, ko tik gali 
nupirk ir viskas faktiškai už 
centus, tiksliau - eres, ir viskas 
beveik nauja arba senoviniai 
daiktai,visi viską parduoda iš 
nuosavų mašinų, jokių mokes-
čių, reikia savom akimis pama-
tyti, fantastika, ten tikrai blus-
turgis“.

Mikieriai: „Svėdasuose yra 
neblogai įrengtas turgelis, ap-
tvertas tvora, su prekystaliais. 
Bet dar prekyba pilnu tempu 
vyksta mašinų stovėjimo aikš-
telėje. Pilnai pakanka ir pre-

kiautojų, ir pirkėjų. Kam reikia 
dar kažkokių kvailų blusturgių? 
Šiaip į turgus einu, bet kai iš-
girstu žodį blusturgis, tai bet 
kokie norai turgun eit praeina. 
Tai bereikalingas dalykas“.

Pašalpinis: „Tai kad blus-
turgiuos kai kurių daiktų kai-
nos didesnės kaip normaliam 
turguj. Velniam man pirkt kaž-
kokius visai nudėvėtus rūbus 
blusturgyje, kad galiu turguje 
pasipuošt pigiai ir gražiai. Ma-
nau, kad reikia net uždraust to-
kius turgus, gal jie net mokes-
čių nemoka“.

Sima: „Net ir Kaune tokie 
turgai būna, tik vadinasi ,,Ba-
gažinių turgus, nes ten atva-
žiuoja su mašina ir iš mašinos 
pardavinėja, bet daiktai dar ne-
blogi, daugiausia vaikų išaugti, 
nesunešioti, kuriuos dar tikrai 
galima nešioti“.

mama: „o gal kas patars, kur 
dėti dėvėtus, tarkim, vaikiškus 
drabužėlius, jei dar kokybe 
gera, ne vien šiukšlyno, kaip 
rasoma kitų -.vienus parduodi, 
kitus nuperki: ne visų atlygini-
mai leidžia pirkt naujus. Ot“.

aldona: „labai negražus 
turgelio pavadinimas, žemina 

mūsų miestelį“.
„Pastaba“  atsakymas į: 

„aldona“ : „Tokį ‘„kermošių’“ 
organizuoja miestelio bendruo-
menės valdyba, kurioje visi 
aukštos kultūros, šviesuomenės 
nariai. Matomai dabar blusos 
aukštuomenėje madinga ir pel-
ninga tas, kas nuo blusų nuby-
ra... :) “.

Inteligentas: „Anykštėnai ir 
svėdasiškiai visiems nori pa-
sirodyti tokie vargani, biedni, 
gal net blusomis apsėsti, kad 
taip turgelius vadina. Galima 
pavadinti ir gražiau, pavyzdžiui 
turgelis „Iš antrų rankų“ ir pan. 
O gal mes ne gerovės valstybė-
je gyvenam, kaip mėgsta girtis 
šalies valdžia“.

anykštėnė: „kam nepatin-
ka, galite neiti į blusturgį, bet 
vis tas pavydas, o kam gali jis 
trukdyti, kad parduoda kažko-
kius tvarkingus daiktelius. Te-
gul jis vyksta, kad ir dažniau 
ir kažkoks kampelis užimtas, 

kažkoks šurmuliukas vyksta, 
o prisikaupusių įvairių daiktų, 
manau, visi turime, tik nedrįs-
tame. Kodėl visi lekiame į didį-
jį turgų, o ten ne tas pats ir dar 
kaip ieškome, tik pavadinimas 
„turgus“, o jį aptarnauja Komu-
nalinis“.

Vardas: „Keiskit pavadi-
nimą!!! Kažkas pavadino  „iš 
vienų rankų ( namų ) į kitus 
namus“.

Pensininkas: „Kai atvežda-
vo į kaimus labdarą, tai žmonės 
visokių ryzų maišais prisirink-
davo, paskui panešioję arba net 
nenešioję pečiuose degindavo. 
Dabar tokius ryzus po blusų tur-
gus vežioja ir dar pinigų gauna 
pardavę. Anykščiams ir Svėda-
sams turėtų būti gėda dėl tokių 
turgelių, tai žemina žmones“.

Manau: „Problema pava-
dinime. Labai jau nemalonios 
asociacijos iškyla. Vadinti blus-
turgiu buvo klaida“.

Virgilijus Vaičiulis baigia darbą
(Atkelta iš 1 psl.)

A. Valiulis „Anykščių šilu-
mai“ turėtų vadovauti iki rug-
sėjo 1-osios.  UAB „Anykščių 
šiluma“ direktoriaus konkursą 
laimėjęs Dainius Šiaučiulis kol 
kas dar tebedirba savo dabarti-
nėje darbovietėje Ukmergėje. 

V. Vaičiulis UAB „Anykščių 
šiluma“ vadovavo nuo 2000-
ųjų, į šias pareigas jis paskir-
tas Anykščių rajono meru 
tapus LDDP atstovui Leonui 
Alesionkai. 2001 - 2003 m. 
V. Vaičiulis dirbo Anykščių 
rajono mero Dariaus Gude-
lio pavaduotoju, o pasibaigus 
kadencijai grįžo į  „Anykščių 
šilumą“.

2000-aisiais V. Vaičiulis 
„Anykščių šilumos“ vado-

vo postą gavo kaip koalicijos 
partneris - jis vadovavo Nau-
josios sąjungos (sociallibera-
lų) Anykščių skyriui ir buvo 
išrinktas į rajono tarybą. To 
laiko įstatymai netrukdė rajo-
no tarybos nariams būti ir sa-
vivaldybės įmonių vadovais. 

Prieš dvidešimt metų 
„Anykščių šilumos“ direk-
toriaus kėdė buvusi labai jau 
„karšta“. Anykštėnai už ši-
lumą mokėjo brangiausiai 
šalyje ir sąskaitų už šildymą 
apmokėjimas sudarė ženklią 
daugiabučių gyventojų išlai-
dų dalį. „Anykščių šiluma“ po 
nesėkmingos investicijos į du-
jinių katilinių statybas turėjo 
keliolikos milijonų litų skolą 
bankams. Tad įmonės direk-
torius buvo neišvengiamai pa-

smerktas būti nepopuliarus. V. 
Vaičiulio vadovavimo „Anykš-
čių šilumai“ metais iš esmės 
pertvarkytas Anykščių miesto 
šildymas - pastatyti biokuro 
katilai, atliktos šilumos trasų 
renovacijos, paklotos naujos 
trasos, padaryti trasų sužiedi-
nimai. 

Nuo 2000-ųjų kelis kartus 
išaugo anykštėnų pajamos, 
o šilumos kaina mažėjo. Per 
kainų augimo piką už šilumos 
kWh mokėjome net 32 lito 
centus, dabartinė „Anykščių 
šilumos"“ parduodamos kWh 
kaina yra kiek didesnė nei 6 
euro centai. 

„Anykštai“ V. Vaičiulis sakė, 
jog niekad nesigailėjo, kad 
ėmėsi vadovauti sudėtingoje 
situacijoje esančiai įmonei. 

„Buvo įdomu. Bet laisviau 
kvėpuoti pradėjome tik prieš 
penketą metų, kai buvo įvestas 
euras ir pastatyta biokatilinė“,  
- kalbėjo V. Vaičiulis.

Į pensiją išeinantis V. Vai-
čiulis nepyksta ant valdžios, 
jis sako, jog apskritai visi ra-
jono vadovai - ir dabartiniai, 
ir ankstesnieji -  jam leido 
savarankiškai dirbti. „Atidir-
bau savo. Laikas vietą užleisti 
jaunesniems. Reikia susitai-
kyti su tuo, kad visiems tenka 
įžengti į paskutinį gyvenimo 
etapą. Buvo vaikystė, moks-
lai, darbas. Gyvenime lieka 
paskutinis etapas – pensija“,  
- nelinksmai šyptelėjo V. Vai-
čiulis.         

64-erių V. Vaičiulis dės-
tė,  kad grandiozinių planų 

dėl naujų projektų „Anykščių 
šilumoje“ jis nepuoselėjo - 
Anykščių miesto šilumos ūkis 
yra daugiau ar mažiau sutvar-
kytas. Tiesa, kaimų katilinėse 
dar vyksta pertvarka, tačiau V. 
Vaičiulis tikisi, kad ir be jo šie 
darbai bus atlikti. 

Virgilijus dėstė, jog naujo 
darbo neieškos, bandys būti ti-
kru pensininku ir geru seneliu, 
nes iki tol anūkams likdavo 
nedaug laiko. 

Naujasis UAB „Anykščių 
šiluma“ direktorius D. Šiau-
čiulis konkurse įveikė kitus 
du pretendentus. 34-erių D. 
Šiaučiulis pagal išsilavinimą 
yra inžinierius, studijas baigęs 
KTU. Naujojo direktoriaus 
darbo pradžios terminas nu-
keltas jo paties prašymu.



  
SKELBIMAI

perka

Per „Anykštą“ galite pasveikinti 
savo artimuosius

vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - 

Vilniaus g.29, Anykščiai. Tel.: (8-381) 594 58. 

El.p. reklama@anyksta.lt
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parduoda

įvairūs

Vyr. redaktorės 
pavaduotojas

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
iSSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas 2200 egz.     Užs. Nr. 4019
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46, 
mob. (8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė,
Daiva Goštautaitė - Oškeliūnienė,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Dalia Andriuškevičienė.
Projektų vadovė Monika Leonavičienė, mob. (8-686) 33036.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Nuotekų išvežimas iki 11 m3, 
bei valymo įrenginių aptarnavi-
mas Anykščių rajone. 

Tel. (8-659) 75977.

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.

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.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius tolimes-
nei eksploatacijai arba ardyti. 
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

Butą Anykščiuose, Ramybės 
mikrorajonas - privalumas.

Tel. (8-683) 57088.

Automobiliai

Brangiai ir skubiai automobi-
lius, mikroautobusus, motoci-
klus, traktorius. 

Tel. (8-673) 50446.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Superkame kArVES, 
BulIuS Ir TElyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGrOFIrmOS“ 

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

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

Medžio apdirbimo įmonė 
TIESIOGIAI PErkA 

mIšką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

nekilnojamasis turtas 

Žemės ūkio paskirties sklypą - 
6,84 ha Anykščių r., Debeikių sen., 
Medinų k. Kaina - 3500 Eur/ha.

Tel. (8-687) 69900.

Automobiliai

MB A200 / 2004m. su visais 
privalumais T.A. iki 2023 08 
men. dyzelis, kaina 2150 Eur.

Tel. (8-619) 87093.

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

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

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

kuras

Akcijos malkoms 3 m rąsteliais. 
Veža 15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-694) 13180.

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

Tel. (8-656) 01913.

Įvairias malkas kaladė-
mis, skaldytas, 3 m ilgio. 
Turisausesnių.

Tel. (8-600) 63820.

Briketus (beržas, lapuočiai) ir 
malkas. Atveža.

Tel. (8-656) 30184.

kita

Miežius, kviečius, žirnius, ku-
kurūzus, miltus, daugiamečių 
žolių sėklas. Pristato į vietą.

Tel. (8-682) 36692, Vytautas.

dovanoja
Medinį namą nusigriauti.
Tel. (8-600) 83275.

TELELOTO. Žaidimas nr. 1322 Žaidimo data: 2021-08-08 Skaičiai: 04 65 14 12 44 02 34 58 07 
56 16 11 23 57 17 18 10 13 38 62 51 46 61 08 22 41 25 73 43 52 69 05 09 53 19 35 67 55 42 21 (keturi 
kampai, eilutė, įstrižainės) 72 48 06 40 70 71 63 28 49 37 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Lai-
mėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 29272.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 16.00€ 695 Užbraukus eilutę 
3.00€ 10567 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 19905  Papildomi prizaiBilietas Prizas 027*298 Badmintono 
rinkinys Carlton 000*836 Badmintono rinkinys Carlton 028*286 Badmintono rinkinys Carlton 017*504 
Dviratis Azimut Vintage 28" 0310187 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 00**245 Išmanioji apyrankė Xiaomi 
4C 0275577 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275580 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275583 Laiminga vieta 
prizas 55 Eur 0275587 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275591 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275597 Lai-
minga vieta prizas 55 Eur 0275602 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275651 Laiminga vieta prizas 55 Eur 
0275657 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275664 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275671 Laiminga vieta pri-
zas 55 Eur 0275674 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275678 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275680 Laiminga 
vieta prizas 55 Eur 0275686 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275689 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275692 
Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275693 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275697 Laiminga vieta prizas 55 Eur 
0275702 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275886 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275888 Laiminga vieta pri-
zas 55 Eur 0275891 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275898 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275906 Laiminga 
vieta prizas 55 Eur 0275911 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275917 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275923 
Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275929 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275934 Laiminga vieta prizas 55 Eur 
0275937 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275939 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275945 Laiminga vieta pri-
zas 55 Eur 0275949 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275953 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275959 Laiminga 
vieta prizas 55 Eur 0275964 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275967 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275970 
Laiminga vieta prizas 55 Eur 0275973 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0276404 Laiminga vieta prizas 55 Eur 
0277660 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0279028 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0281843 Laiminga vieta pri-
zas 55 Eur 0282844 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0283018 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0286410 Laiminga 
vieta prizas 55 Eur 0286413 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0286416 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0288366 
Laiminga vieta prizas 55 Eur 0288593 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0288601 Laiminga vieta prizas 55 Eur 
0290915 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0292364 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0295923 Laiminga vieta pri-
zas 55 Eur 0298394 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0299961 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0301735 Laiminga 
vieta prizas 55 Eur 0301737 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0301739 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0302540 
Laiminga vieta prizas 55 Eur 0302542 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0306886 Laiminga vieta prizas 55 Eur 
0306888 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0306890 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0306893 Laiminga vieta pri-
zas 55 Eur 0306894 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0306899 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0306902 Laiminga 
vieta prizas 55 Eur 0306906 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0306909 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0306915 
Laiminga vieta prizas 55 Eur 0307311 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0308614 Laiminga vieta prizas 55 Eur 
0308616 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0309013 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0269009 Laiminga vieta pri-
zas 55 Eur 0309014 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0269026 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0313073 Laiminga 
vieta prizas 55 Eur 0269039 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0313515 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0269051 
Laiminga vieta prizas 55 Eur 0316546 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0269060 Laiminga vieta prizas 55 
Eur 0321410 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0269073 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0269085 Laiminga vieta 
prizas 55 Eur 0269095 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0269110 Laiminga vieta prizas 55 Eur 0269120 Lai-
minga vieta prizas 55 Eur 022*864 Miegmaišis CAMPION LUX 007*296 Miegmaišis CAMPION LUX 
021*449 Miegmaišis CAMPION LUX 013*317 Pakvietimas į TV studiją 024*372 Pakvietimas į TV studi-
ją 007*622 Pakvietimas į TV studiją 0306912 Pretendentas į 100 000 Eur 0314972 Pretendentas į 100 000 
Eur 02**097 Šiaurietiško ėjimo lazdos 017*105 Sulankstomas paspirtukas Worker 016*821 Svarstyklės 
Caso BS1 000*938 Svarstyklės Caso BS1 0239943 TOYOTA C-HR Hybrid

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

Tel. (8-656) 40439.
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anekdotas

oras

+13

+22

mėnulis
rugpjūčio 10 - 13 d. d. - jaunatis.

Filomena, Klara, Severas, 
Zuzana, Visalgas, Visvilė, 
Ligija.

Norimantas, Laima, Astra, 
Laurynas, Asterija.

šiandien

rugpjūčio 11 d.

vardadieniai

rugpjūčio 12 d.
Radegunda, Laimonas, Radė, 
Laimona, Klara.

rugpjūčio 13 d.
Kasijonas, Naglis, Gilvilė, 
Poncijonas, Ipolitas, Diana.

liudmila PeTRAkOVA

Ligoninė. Seselė užsuka į 
paliegusio, sulysusio seneliu-
ko palatą. Žiuri - lova tuščia, o 
senukas ramiai guli ant lubų!

Sesutė kad pradės žviegti ir 
žegnotis, o seneliukas sunkiai 
praplėšia lūpas ir lėtai sako:

- Greičiau bėkit ir pasaky-
kit, kad tą naują dulkių siurblį 
antrame aukšte išjungtų...

***
Dukra grįžta namo po vaka-

rėlio. Pasitinka mama:
- Ir tu taip atrodydama buvai 

diskotekoje?
- Taip...
- Na ką, apsirenk ir eik mie-

goti...

***
Įsibrauna naktį vagis į butą. 

Eidamas girdi, kaip kažkas 
jam sako:

– Tave stebi Jėzus.
Jis paeina toliau ir vėl girdi:
– Tave stebi Jėzus.
Paskui vagis pamato papū-

gą, kuri tupi narvelyje, ir vėl 
jam sako:

– Tave stebi Jėzus.
Vagis klausia papūgos:
– Kas tu?
– Aš Mozė.
– Koks kvailys tave taip pa-

vadino?
– Tas pats, kuris kovinį šunį 

Jėzumi pavadino.

***
- Galvojau, kur čia man iš-

vykt pailsėt... Paskaičiavau 
pinigus... ir supratau, kad ne-
pavargęs...

Hobį pavertė verslu
Iš Utenos kilusi, o dabar Anykščiuose gyvenanti 38-erių 

Aušra Povilonienė jau nuo vaikystės mėgsta siūti. Siuvimo 
profesiją įgijusi moteris rūbus siuva ne tik sau, tačiau ir 
savo šeimai, draugams, giminėms. Tiesa, daug metų tai viso 
labo buvo hobis, tačiau per karantiną moteris nusprendė 
tai pakeisti – pasiuvo savo pirmąją drabužių kolekciją. 

Prieš karantiną moteris dirbo 
kokybės kontroliere, techno-
loge Anykščiuose veikiančioje 
įmonėje „Baltic sofa“, tačiau 
per karantiną darbo neteko. 
„Netekusi darbo ieškojau kuo 
užsiimti. Daug metų siuvu 
drabužius savo vaikams, sau, 
pamaniau, kodėl nepabandžius 
pasiūti drabužių linijos ir ban-
dyti pradėti verslą. Pati mėgstu 
rengtis išskirtinai, todėl norėjau 
sukurti kažką tokio, ko dar nėra 
Lietuvoje. Sugalvojau siūti lini-
nius drabužius, išsiuvinėtus raš-
tais. Raštuose atsispindi įvairūs 
gamtos motyvai, gėlių kom-
pozicijos: ramunės, pumpurai, 
taškiukai. Tai įgyvendinti man 
padėjo Anykščių menų inku-
batoriaus rezidentė Rasa Stru-
milienė, kuri sutiko bendradar-
biauti ir puošti mano pasiūtus 
drabužius rankomis juos išsiu-
vinėdama“, – apie sumanymo 
pradžią pasakoja moteris. 

Su Aušra bendradarbiaujan-
ti menininkė Rasa Strumilienė 
yra Anykščių menų inkubato-
riaus rezidentė. Menininkė ku-
ria puoštas dėžutes, dėkliukus 
įvairioms progoms. 

Paklausta, kodėl pasirinko 
siūti lininius drabužius, Aušra 
teigia, kad linas – ypatingas au-
dinys. „Tai yra natūralus pluoš-
tas, nekenkiantis gamtai. Iš jo 

nėra sudėtinga siūti, taip pat 
linas man atspindi Lietuvą“, – 
pasakojo ji. Moteris drabužius 
siuva tik iš 100 proc. natūralaus 
lino. „Dažniausiai medžiagas 
perku internetu. Linas nėra pi-
gus audinys. Lyginant su kitais 
audiniais, pavyzdžiui, trikotažu, 
linas yra vienas iš brangiausių. 
Tai audinys, į kurį reikia inves-
tuoti“, – sakė ji. 

Per 5 mėnesius moteris pa-
siuvo 15 skirtingų drabužių 
modelių: įvairių spalvų skarų, 
palaidinių, sijonų, šortų, su-
knelių ir prijuosčių. Su kurtais 
drabužiais šiemet Aušra ir jos 
verslo partnerė Rasa Strumilie-
nė debiutavo Anykščių mies-
to šventėje vykusioje mugėje. 
„Tai buvo pirmas renginys, ku-
riame pristačiau savo drabužių 
liniją. Norėjosi sužinoti žmonių 
nuomonę apie sukurtus dar-
bus: ko trūksta, kokių spalvų, 
modelių žmonės norėtų. Buvo 
įdomu, ar kas nors išvis mūsų 
drabužiais susidomės“, – sakė 
Aušra. Ji buvo maloniai nu-
stebinta, kadangi smalsuolių ir 
norinčių pirkti netrūko. „Daug 
kas prašė kontaktų, susiradau 
naujų pažinčių. Išgirdau įvairių 
nuomonių, pavyzdžiui, žmonės 
nori daugiau juodos spalvos 
drabužių. Vakar kaip tik nusi-
pirkau juodos spalvos audinį“, 

Smagi alternatyva: vienodos suknelės mamoms ir du-
kroms. Nuotraukoje siuvėja Aušra ir mergaitė Gabija.

Aušrai ir pačiai teko pabūti savo kurtų drabužių modeliu.

– pasakojo siuvėja. „Smagiau-
sia buvo, kai žmonės matavosi 
mano kurtus drabužius ir jiems 
tiko ir patiko“,– įspūdžiais iš 
pirmosios kolekcijos debiuto 
dalinosi moteris. 

Aušra drabužius siuva mote-
rims, merginoms ir mažesnėms 
mergaitėms. „Po mugės pama-
čiau, kad teiraujamasi ir vyriš-
kų drabužių, kelnių. Į pirkėjų 
norus atsižvelgsiu“, – sakė ji. 
„Planuoju vykti ir į kitų miestų 
šventes ir pristatyti savo siūtų 
drabužių liniją, galbūt jau ir su 
naujais kūriniais“, – pasakojo 
Aušra. 

Šiuo metu moteris siuva na-
muose, tačiau ateityje planuoja 
išsinuomoti patalpas ir dirbti 
jose. Taip pat ji planuoja kurti 

ne tik drabužius, tačiau išleis-
ti aksesuarų ir namų tekstilės 
liniją.  „Idėjų man netrūksta, 
pamatau audinį ir jau galvoju, 
ką galėčiau sukurti“, – sako 
moteris. 

Socialiniuose tinkluose „Fa-
cebook“ ir „instagram“ moteris 
sukūrė puslapį „Tyliai subtiliai“, 
kuriame kelia savo pirmųjų 
darbų nuotraukas. Netrukus pa-
sirodys ir daugiau moters kurtų 
darbų, kuriuos žmonės galės 
įsigyti. „Per karantiną smar-
kiai išaugo interneto prekyba, 
todėl artimiausiu metu planuo-
ju atidaryti drabužių interneto 
puslapį, o ateityje galbūt plėstis 
ir į užsienio rinką“, – apie to-
limesnius planus kalbėjo Aušra 
Povilonienė. 

Lininę skarą galima ne-
šioti priderinus prie dra-
bužių.

Suknelės puoštos siuvinėtais 
subtiliais gėlių motyvais.

Asmeninio albumo nuotr.


