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Gavo vieną vakcinos dozę net 
nesiskiepijusi Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centre veikiančiame vakcinacijos centre  taip uoliai nuo 
koronaviruso skiepijami anykštėnai, kad skiepus kartais gauna net ten neapsilankę žmonės.

Pokyčiai. Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 
Anykščių skyriaus pirmininku 
išrinktas istorikas, buvęs Anykš-
čių rajono savivaldybės admi-
nistracijos specialistas Gintaras 
Vaičiūnas. Jis šiose pareigose 
pakeitė 24-erius metus skyriui 
vadovavusią Primą Petrylienę.

Rinkimai. Anykščių rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmininke 
perrinkta Aldona Šerėnienė. Į 
šias pareigas taip pat pretenda-
vo draugijos tarybos narė Janina 
Mačiulaitienė.

Kortelė. Anykštėno kortelės 
koncepciją rengusi darbo grupė 
baigė savo darbą ir jo rezultatus 
perdavė įvertinti savivaldybės 
vadovams. Šios darbo grupės 
pirmininkas buvo Liberalų są-
jūdžio atstovas Anykščių rajono 
taryboje, šios partijos Anykščių 
skyriaus pirmininkas Mindau-
gas Sargūnas. Įvedus Anykštėno 
kortelę, Anykščių rajono gyven-
tojams paslaugų teikimo vietose 
būtų taikomos įvairios nuolai-
dos. Taip esą norima kompen-
suoti gyventojų patiriamus ne-
patogumus dėl turistų srautų.

Remontas. Svėdasų seniūni-
jos Kunigiškių I kaime veikian-
tis Svėdasų krašto muziejus šį 
rudenį po Vaižgantinių bus už-
darytas remontui. 

Komandiruotė. Anykščių 
rajono savivaldybės vadovai 
vyks į komandiruotę. Rugsėjo 
24-26 dienomis Italijos garbės 
konsulo kvietimu Anykščių ra-
jono meras Sigutis Obelevičius 
ir savivaldybės administracijos 
direktorė Ligita Kuliešaitė daly-
vaus tarptautiniame susitikime 
su lietuvių bendruomene Rodi 
Garganico mieste Italijoje.

Anykščių rajono mero pavaduotojas, Ekstremaliųjų situacijų valdymo komisijos operacijų vadovas Dainius Žiogelis sakė, 
kad su neteisingai į e-sveikatos sistemą suvestais duomenimis buvo susidūrusi ir jo šeima.

20-tosios Vaižganto premijos laureatas rašytojas, dramaturgas, filosofas, visuomenės veikėjas dr. Arvydas Juozaitis pagei-
davo būti nufotografuotas prie paminklo Vaižgantui, kuris pastatytas kanauninko gimtųjų namų vietoje.

Rašytojas Arvydas Juozaitis: „Dėkoju Vaižgantui“
Šeštadienį Malaišiuose rašytojui, dramaturgui, filosofui, visuomenės veikėjui  dr. Arvydui Juozaičiui įteikta 20- oji Vaiž-

ganto premija. Atsiimdamas garbingą apdovanojimą, nors premijos dydis vos 300 eurų, A. Juozaitis prabilo apie Vaiž-
ganto reikšmę: ,,Dieve, kaip sunku kalbėti po šitais medžiais, šioje vietoje... Jo parašo nėra po Nepriklausomybės aktu, be 
kurio nebūtume buvę, tačiau Vaižgantas buvo Nepriklausomybės siela‘‘. 

Romualdas INČIRAUS-
KAS, Vilniaus dailės akade-
mijos Telšių dailės fakulteto 
profesorius, menininkas:

„..Kuriančių kažką nauja ne-
reikia persekioti.“

Gyvūnų globos 
namų įrengimas 
brangsta

Meras neigia išlei-
dęs „antivakserių 
bibliją“

Architektas rado 
geresnę Oną

Vieniems gražu, o kitus nervina...
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temidės svarstyklės

Senoji Kunigiškių I-ojo kaimo pradinė mokykla 
sulauks restauratorių
Anykščių rajono savivaldybė pasirašė rangos darbų su-

tartį su UAB „Vilniaus restauratoriai“ dėl Svėdasų seniūni-
jos Kunigiškių I-ojo kaimo pradinės mokyklos - muziejaus 
tvarkybos darbų.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Numatyta, kad bus aliekami 
pastato pamatų, fasado, lauko 
sienų rąstų,  apdailos  ir puo-
šybos  tvarkymo darbai, bus  
keičiami langai ir durys.

Visi darbai bus atliekami  
naudojant medžiagas ir darbų 
technologijas, analogiškas esa-
moms ir išsaugant vertingąsias 
pastato savybes.

Svėdasų seniūnijos Kunigiš-
kių I-ojo kaimo pradinės mo-

kyklos - muziejaus tvarkybos 
darbų projektas buvo pareng-
tas 2017 metais.

„Laikui  bėgant  fiziškai nusi-
dėvėjo  statinio  konstrukcijos  
ar  jų elementai  ir medžiagos, 
nes  buvo  nuolat  veikiamos 
išorinės atmosferos  poveikio,  
todėl būtina  atkreipti  dėme-
sį į šiuo metu   esamą pastato  
būklę  ir vadovautis  vizua-
line  informacija  natūroje“, 

- pabrėžiama tvarkybos darbų 
techninės specifikacijos doku-
mentuose.

Tvarkybos darbų projekti-
niuose sprendiniuose taip pat 
buvo numatyti Kunigiškių I-
ojo kaimo pradinės mokyklos 
– muziejaus stogo dangos kei-
timo darbai, tačiau nurodoma, 
kad jie nebebus atliekami.

Visi tvarkybos darbai turėtų 
būti atlikti iki 2022 metų pa-
baigos.

Šiemet numatoma atlikti 
darbus už 25 tūkst. Eur. Iš viso 
pradinės mokyklos - muzie-
jaus tvarkybos darbai kainuos 

42 tūkst.455 Eur.
Kunigiškių I-ojo kaimo pra-

dinė mokykla yra vietinės 
reikšmės Kultūros vertybių re-
gistro objektas. Mokyklos pas-
tatas statytas po 1863 metų. 

Joje mokėsi dailininkas Ka-
jetonas Sklėrius, kanauninkas 
Juozas Tumas-Vaižgantas. 
Mokyklos pastatas 1986–1987 
metais buvo restauruotas, 
1987 metais rugpjūčio 29 d. 
jame atidarytas Svėdasų krašto 
(Vaižganto) muziejus, kurį pri-
žiūri ir veiklą plėtoja žurnalis-
tas ir kraštotyrininkas Vytautas 
Bagdonas.

Gyvūnų globos namų įrengimas brangsta Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Gyvūnų globos namų atidarymo Anykščiuose dar teks pa-
laukti, o Anykščių rajono savivaldybės biudžeto investicijos 
į jų atidarymą bus didesnės nei planuota.

Kaip jau anksčiau skelbėme, 
gyvūnų globos namus rajo-
no valdžia planuoja atidaryti 
Anykščiuose, Gegužės gatvėje, 
buvusio archyvo pastate.

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
„Anykštai“ sakė, kad Anykščių 
rajono taryba rugpjūtį perskirs-
tys savivaldybės biudžeto lėšas, 
skirtas beglobių ir bešeiminin-
kių gyvūnų gaudymui, trans-
portavimui, globai ir karantina-
vimui. Iš viso šioms reikmėms 
iš rezervo bus perskirstyta 53 

tūkst.200 Eur.
„Po to skelbsime konkursą 

gyvūnų globos namų įrengimui 
ir ieškosime šių namų adminis-
tratoriaus“, - sakė D.Žiogelis.

Panašiai D.Žiogelis kalbėjo 
ir šių metų pradžioje bei pripa-
žino, kad gyvūnų globos namų 
atidarymas Anykščiuose vyksta 
atsiliekant nuo suplanuotų ter-
minų.

„Yra daug techninių dalykų“, 
- tęsė D.Žiogelis.

Anykščių rajono mero pava-
duotojas D.Žiogelis sakė, kad 

šiemet jau yra atlikta gyvūnų 
globos namų atidarymo sąma-
ta, suprojektuotos patalpos, pa-
keista jų paskirtis.

Šių metų pradžioje kalbėta, 
kad į gyvūnų globos namus 
Anykščių rajono savivaldybė 
investuos 20 tūkst. Eur, tačiau 
lėšų poreikis išaugo.

„Mes tada galvojome, kad 
tiek pinigų užteks, bet nūdienos 
kainos rodo didesnius pinigus. 
Projektuotojai apskaičiavo, kad 
gyvūnų globos namų įrengimui 
reikės per 30 tūkst. Eur, bet, 
aišku, realias kainas parodys 
konkurso rezultatai“, - sakė jis.

D.Žiogelis vylėsi, kad gyvūnų 
globos namai Gegužės gatvėje 

bus įrengti dar šiais metais.
Beje, Anykščių rajono savi-

valdybės planuose taip pat yra 
ir gyvūnų kapinių atidarymas. 
Jas numatyta Anykščiuose ati-
daryti Gegužės gatvės gale.

„Suformuotas sklypas, reikia 
jį aptverti. Nežinau, kada bus 
atidarytos gyvūnų kapinės, šie-
met to tikrai jau nebus. Procesų 
nepagreitinsi, nes visos tarny-
bos dirba taip, kaip joms pri-
klauso“, - sakė D.Žiogelis.

Planuojama, kad gyvūnų ka-
pinės užimtų apie 30 arų plotą, 
būtų užtvertos tvora, pažymė-
tos atitinkamais informaciniais 
ženklais. Jos būtų įrengtos ato-
kiau nuo gyvenamųjų namų.

Smurtas. Rugsėjo 18 dieną  
apie 10.30 val. Anykščiuose, 
Vairuotojų g., vyras (g. 1990 
m.) sukėlė fizinį skausmą 
moteriai (g. 1997 m.). Pradė-

tas ikiteisminis tyrimas.
Ugnis. Rugsėjo 18 dieną 

Troškūnuose, Žiburio g., iš 
lengvojo automobilio  vari-
klio skyriaus  rūko dūmai. 
Gaisrą užgesino iškviesti 
ugniagesiai.Gaisro metu iš-

degė variklio skyriaus lai-
dai.

Gaisras. Rugsėjo 19 die-
ną Anykščiuose, J. Biliūno 
g., degė automobilio galinis 
dugnas, smilko salono vi-
duje apmušalai. Automobilį 

užgesino ugniagesiai, likvi-
duojant gaisrą, jiems teko 
išdaužti gesinamos  trans-
porto priemonės langą. Gais-
ro metu apdegė automobilio 
galinis dugnas, aprūko salo-
no vidus.

Migrantai. Į Lietuvą neįleis-
tų neteisėtų migrantų skaičius, 
praėjusią savaitę svyravęs nuo 
maždaug 10 iki 20 asmenų per 
parą, sekmadienį šoktelėjo iki 
beveik pusšimčio. Kaip skel-
bia Valstybės sienos apsaugos 
tarnyba (VSAT), per parą pa-
sieniečiai neleistinose vietose 
iš Baltarusijos neleido patekti 
maždaug 50 neteisėtų migran-
tų. Migrantai iš Baltarusijos 
neįleisti ties Ignalinos, Šven-
čionių, Vilniaus ir Lazdijų ra-
jonais. Ties kiekvienu iš jų prie 
sienos buvo priartėjęs maždaug 
vienodas migrantų skaičius.

Herbas. Seimas svarstys siū-
lymą leisti ant automobilių nu-
merių naudoti Lietuvos herbą, 
Vytį. Valstybės herbo, kitų her-
bų ir herbinių ženklų įstatymą 
siūloma papildyti nuostata, kad 
herbas galėtų būti naudojamas 
ant motorinių transporto prie-
monių ir jų priekabų valsty-
binių numerių. Parlamentaras 
siūlo, kad tokia nuostata įsiga-
liotų nuo kitų metų sausio.

Brangsta. Siaučiančios sti-
chijos Brazilijoje, logistikos 
problemos ir energetika skru-
dinimui brangina kavą – Lietu-
vos kavinėse ir parduotuvėse ji 
jau šiek tiek pabrango, o rinkos 
ekspertai prognozuoja, kad ne-
trukus kainos gerokai šoktelės, 
o dėl stringančio tiekimo ka-
vos gali ir pritrūkti. Prekybos 
tinkluose parduodamas kavos 
brangimo dar nematyti, preky-
bininkai akcijoms turi rezervų, 
todėl iki Naujųjų metų bus gerų 
pasiūlymų, o kitais metais, kai-
nos kils apie 50 proc.

Automibiliai. Žemės ūkio 
ministerija (ŽŪM) atsisako tar-
nybinių automobilių ir vairuo-
tojų – juos turėtų pakeisti pavė-
žėjai, automobilių dalinimosi 
paslauga ar nuoma ar paspirtu-
kai. Ministerijoje lieka vienas 
vairuotojas ir vienas automo-
bilis, skirtas ministrui. Iki šiol 
ministerija turėjo aštuonis auto-
mobilius ir keturis vairuotojus.
Pernai automobilių išlaikymo 
sąnaudos siekė 23 tūkst. eurų.

Paveldas. Lietuvos naciona-
linė UNESCO komisija į na-
cionalinį registrą „Pasaulio at-
mintis“ įtraukė Lietuvos didįjį 
kunigaikštį Vytautą Didįjį ir jo 
žmoną Oną Vytautienę vaiz-
duojančią miniatiūrą. Miniatiū-
ra sukurta XV amžiaus pabai-
goje – XVI amžiaus pradžioje 
ir yra rankraštinės to meto kny-
gos dalis. Seniausias atvaizdas, 
siejamas su Vytautu Didžiuoju, 
yra šio valdovo majestotinia-
me antspaude, kuris naudotas 
1407–1430 metais. 

-Bns

Išleista septynioliktoji Povilo Kulvinsko poezijos knyga
Traupio seniūnijoje gyvenantis poetas Povilas Kulvinskas 

išleido 17-ąją autorinę eilėraščių knygą „Dešimt jaunystės 
sonetų ir...“. 48 psl. knygelė išleista solidžiu, net 1000 eg-
zempliorių tiražu. Jos leidybą finansavo pats poetas. 

P.Kulvinskas leisti poezijos 
knygas pradėjo tik Nepriklau-
somybės metais. „Anykštai“ 
jis sakė, kad „sovietmečiu 
mano kūrybą publikuoti drau-

dė, bet pats Justinas Marcin-
kevičius mano poeziją pripa-
žino“. 

Šiandien aš meilės dainius, 
mylima,

Tik tau vienai gražiausios 
mano eilės.

Šiandieną meile tau degu 
karšta,

Tik tau priklauso ta tikroji 
laimė.

 Tokia strofa  prasideda 
„Dešimties jaunystės sonetų 
ir...“ titulinis eilėraštis.

„Vikipedijoje“ nurodoma, 

kad  P.Kulvinskas  yra  dirbęs 
Panevėžio dramos teatro ak-
toriumi, Birštone buvo įkūręs 
teatrą ir  režisavo jo spekta-
klius, paskui buvo Kauno dra-
mos teatro aktoriumi.

Poezijos knygas jis leidžia 
nuo 1991-ųjų. P.Kulvinskas 
taip pat organizuoja ir litera-
tūros vakarus.  

Smurto atvejų artimoje aplinkoje mažėja
Per aštuonis šių metų mėnesius Utenos apskrityje užfiksuo-

ti 1 tūkst.976 įvykiai, susiję su smurtu artimoje aplinkoje.
Utenos rajone tokių įvykių 

registruota 416, Anykščių rajo-
ne - 391, Molėtų rajone - 372.

Ignalinos rajone smurtas arti-

moje aplinkoje liejosi 321 kar-
tą, Zarasų rajone - 295, Visagi-
ne - 181 kartą.

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato duome-

nimis, smurto atvejų artimoje 
aplinkoje, palyginti su tuo pa-
čiu praėjusių metų laikotarpiu, 
mažėjo: 2020 metais sausio - 
rugpjūčio mėnesiais tokių atve-
jų registruota 2 tūkst.69.
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komentarai

Gavo vieną vakcinos dozę net nesiskiepijusi

(Atkelta iš 1 psl.)

Debeikių seniūnijos Leliūnų 
kaimo gyventoja Elvyra Raščiu-
vienė „Anykštai“ pasakojo labai 

nustebusi, kai sužinojo, kad nuo 
koronaviruso yra paskiepyta vie-
na vakcinos doze.

„Koronavirusu persirgau šių 
metų balandį, todėl nemačiau 

reikalo skiepytis. Tai, kad esu 
paskiepyta viena vakcinos doze, 
sužinojau tik dabar, kai norėjau 
atsisiųsti galimybių pasą“, - pasa-
kojo moteris.

Suprantama, kad klaidų visiems 
pasitaiko, tačiau E.Raščiuvienė 
sakė atsidūrusi ganėtinai keblioje 
situacijoje.

„Aš net į didesnį prekybos cen-
trą negalėčiau patekti, nes viena 
vakcinos doze paskiepytam žmo-
gui galimybių pasas neišduoda-
mas. O aš juk jau koronavirusu 
persirgau, turiu imunitetą“, - kal-
bėjo ji.

„Anykšta“ apie šią ganėtinai 
kuriozinę situaciją papasakojo 
Anykščių rajono mero pavaduo-
tojui, Ekstremaliųjų situacijų val-
dymo komisijos operacijų vado-
vui Dainiui Žiogeliui.

„Nežinau, gal čia ir yra kažko-
kia nesąmonė, duomenų suvedi-
mas gal neteisingas. Atsimenu, 
ir mano žmona, kai dar nevyko 
skiepijimai nuo koronaviruso, jai 
reikėjo darytis tyrimą, važiavo į 
Uteną, tai mes e-sveikata siste-
moje matėme, kad ji tiriama kaip 
nėščioji. Po tam tikrų skambučių 

buvo pataisyta“,- savo patirtimi 
dalijosi D.Žiogelis.

Anykščių rajono mero pava-
duotojas, Ekstremaliųjų situacijų 
valdymo komisijos operacijų va-
dovas Dainius Žiogelis taip pat 
prisiminė praėjusių metų liepos 
įvykius, kai sostinėje dėl liūčių 
buvo užtvindytos Registrų centro 
patalpos ir dėl to sutriko e-svei-
kata puslapio veikla. Jis leido 
suprasti, kad klaidingai suvestai 
informacijai apie neva nuo koro-
naviruso paskiepytą Anykščių ra-
jono gyventoją įtakos galėjo turėti 
ir šis faktas.

D.Žiogelis neigė, kad, į sąrašus 
įtraukiant atsitiktinius gyvento-
jus, taip keliami Anykščių rajono 
vakcinacijos nuo koronaviruso  
reitingai, bei prisipažino, kad apie 
panašius atvejus daugiau negirdė-
jęs. „Pirmą kartą girdžiu tokį da-
lyką“,- sakė jis.

Vicemeras kalbėjo, kad šioje si-
tuacijoje turėtų būti pradėtas tyri-
mas. Jis patarė gyventojai kreiptis 
į jį, nes jis yra Socialinių reikalų, 
sveikatos ir aplinkos apsaugos ko-
miteto pirmininkas.

„Tuomet tyrimas vyktų grei-

čiau“, - patarė D.Žiogelis.
Anykščių pirminės sveikatos 

priežiūros centro direktorė Sonata 
Steniulienė „Anykštai“ sakė, kad 
Anykščių rajone dar nepasitaikė 
nė vieno tokio atvejo, kad į vakci-
nacijos centrą neatvykęs žmogus 
sužinotų, kad yra nuo koronaviru-
so paskiepytas.

„Net man pačiai įdomu. Taip 
nebūna“, - stebėjosi ji.

S.Steniulienė sakė negalinti nie-
ko daugiau komentuoti, nes nieko 
apie šią situaciją nežino.

Pasiteiravus, per kiek laiko ga-
lima e-sveikatos sistemoje ištai-
syti  klaidas, S.Steniulienė sakė: 
„Jeigu gauname raštišką paciento 
kreipimąsi, tai daroma kaip gali-
ma greičiau“.

Šią savaitę Leliūnų kaimo gy-
ventoja E.Raščiuvienė dėl klai-
dingos informacijos e-sveikatos 
sistemoje kreipėsi į Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros centrą 
telefonu. Moteris džiaugėsi, kad 
klaida buvo ištaisyta vos per ke-
lias valandas. Ji sakė taip pat su-
laukusi klausimo, ar ji esanti ta 
pati moteris, kuri dėl šio nesusi-
pratimo kreipėsi į „Anykštą“.

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė 
Sonata Steniulienė į netikėtą situaciją reagavo : „Taip ne-
būna“.

Vieniems gražu, o kitus nervina...
Socialiniuose tinkluose anykštėnai aktyviai aptarinėja 

Anykščiuose, šalia autobusų stoties, įrengtas instaliacijas, 
kurias vadina „lazdomis“.

„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, kaip, jų požiūriu, atrodo 
šis kūrybinis sumanymas, bei domėjosi, kuo gi reikėtų pasi-
kliauti puošiant miestą – profesionalių architektų ar eilinių  
gyventojų nuomonė.

Gera architektūra 
yra nukreipta į 
priekį

Daiva GASIŪNIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja:

- Žinoma, kad reikia pasi-
kliauti profesionaliais architek-
tais, kadangi jie taip pat yra šio 
gyvenimo ir laikmečio daly-
viai, kaip ir eiliniai žmonės. Jie 
visumą mato plačiau, kadangi 
yra baigę mokslus. Gera archi-
tektūra visada bus nukreipta į 
priekį, todėl visai normalu, kad 
šią dieną kai kam kyla vienas 
ar kitas klausimas. Žymiai būtų 
blogiau, jeigu šiandien daromas 
objektas sulauktų vien pagyrų.
Tada architektui yra signalas, 

kad jis kuria tik šiai dienai.
Manau, kad dalykas, kuris 

šiandien yra šiek tiek nesu-
prantamas, jau kelia didžiulę 
viltį, kad jis bus geras. Aišku, 
kiekvienas dalykas turi praeiti 
laiko išbandymus. Būna, kad 
laiko išbandymas parodo, kad 
tas sumanymas buvo ir blogas. 
Bet bent jau yra viltis.

Bandymai įžiebti šiuos švies-
tuvus jau buvo. Man buvo labai 
gražu. O oficialiai šias „žvaku-
tes“ įžiebsime lapkričio 1 die-
ną.

Tai yra kičas

Romualdas GIŽINSKAS, 
anykštėnas :

- Tai yra kičas, sukurtas prisi-
dengiant naujovėmis ir panašiai. 
Netgi Lietuvos nacionalinės 

premijos laureatas, architektas, 
kurio pavardės nenorėčiau mi-
nėti, taip įvardijo, aš juk nesu 
specialistas.

Aišku, šią instaliaciją galima 
suprasti kaip Anykščių šile-
lį: „kalnai kelmuoti...“ Bet čia 
toks primityvizmas.

Kitas dalykas, man, kaip  
buvusiam Anykščių rajono 
savivaldybės Antikorupcijos 
komisijos pirmininkui, peršasi 
išvada, kad tai yra pinigų įsisa-
vinimas ir nieko daugiau.

Šita naujovė visai nedera su 
Anykščių Antano Baranausko 
ir Antano Vienuolio – Žukaus-
ko memorialiniu muziejumi, su 
Antano Baranausko klėtele.

Efektas bus, bet tai nebus ar-
chitektūrinė estetika.

Anykščiai – ne 
naktinis 
Brodvėjus

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas:

- Pasikliauti reikia ir profesi-
onalų, ir gyventojų nuomone. O 
jas suderinti – valdžios darbas. 

Šalyje matome ne vieną netgi 
žymių architektų klaidą ar blo-
gą projektą. Žmonės nesupran-
ta instaliacijos ant Žaliojo tilto 
prasmės, jau kelinti metai vienas 
iš labiausiai kritikuojamų (netgi 
architektų bendruomenėje) pro-
jektų – „Vamzdis“ prie Neries... 

Pripažinkim, visgi vieno ar 
kito projekto, sprendimo varto-
tojai (ir mokėtojai) yra gyven-
tojai, tad kaip gali būti nesvar-
būs jų pasiūlymai, pastabos... 
Paprastu ir logišku klausimėliu 
feisbuke, kaip Jums patinka 
„lazdos“ šalia autobuso stoties, 
ryškiai sujaudinau miesto elitą. 

Projektas dar nebaigtas įgy-
vendinti, tad galima kalbėti tik 
apie šiandieninį įspūdį. Mano 
požiūriu, jis „biškį“ nervina... 
Gal ir gražiai atrodys naktį, bet 
Anykščiai - ne naktinis Bro-
dvėjus: čia žmonės juda kruta 
dieną. Kita vertus, nuo Šven-
tosios tilto, Gegužės gatvės ar 
nuo Ukmergės pusės matom 
mišką aukštų pagalių, kurie už-
gožia kitus statinius, mažosios 
architektūros elementus. Tokio 
tipo šviestuvai ir tokia jų gau-
sa galbūt labiau tiktų didesnei 
erdvei. O gal jie derinami prie 
Lėto miesto vizijos...

Kuriančių kažką 
nauja nereikia 
persekioti

Romualdas INČIRAUSKAS, 

Vilniaus dailės akademijos 
Telšių dailės fakulteto profe-
sorius, menininkas:

- Kai kažkas kažką daro, atsi-
randa kritikų. Čia taip ir Anykš-
čiuose, ir Telšiuose. Bet tai yra 
naujas dalykas, kažką įneša. Aš 
nemačiau dar tų šviestuvų švie-
čiančių, bet, kad ir kaip jie atro-
dytų keistai, tai yra originalu.

Kai Paryžiuje atsirado Eifelio 
bokštas, kas ten dėjosi...Iš proto 
ėjo, šaukė, kad sugadintas visas 
Paryžius. Šiandien be Eifelio 
bokšto niekas Paryžiaus neįsi-
vaizduoja.

Pastebėjau, kad jei kažkas 
Anykščiuose nauja daroma, 
tuoj kalba, kad pinigai plauna-
mi ir panašiai.

Kažkada bandžiau Anykščių 
Šv.Mato bažnyčiai duris ati-
daryti. Ir tada prasidėjo: „Čia 
Anykščiai, čia žmonės valgyti 
neturi, pinigus plauna...“ 

Jeigu Anykščiai nori kažkuo 
išsiskirti, gal nebūtinai reikia 
visus persekioti, jeigu kažkas 
kažką nauja daro.

Gerai, kai diskusijose daly-
vauja kompetentingi žmonės, 
bet dažniausiai žmonės pradeda 
šnekėti nesąmones.

-AnYkŠTA
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(Kalba netaisyta – red. past.)
„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė por-

talo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime 
skaitytojus portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktu-
aliomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime 
šių diskusijų apžvalgas. 

savaitgalio diskusija Ar Anykščiuose reikalingas kolumbariumas?
Pernai Anykščių rajone buvo prasidėjusios diskusijos 

apie tai, kad rajone gali atsirasti kolumbariumai, skirti kre-
muotų žmonių palaikams laikyti.

Kaip manote, ar ši tema vis dar aktuali Anykščių rajonui? 
Kur, Jūsų manymu, kolumbariumui būtų patogiausia vie-
ta? Pasidalykite savo patirimi, kaip dabar, kol mieste nėra 
kolumbariumo, pasiėlgėte su mirusių artimųjų kremuotais 
palaikais.

Anykštėnas:„Reikalingas 
kolumbariumas. Jei atsiras, aš 
savo giminaitės urną išsikasiu 
ir nunešiu kolumbariuman, tik 
nemokamai laikykit urnas, ple-
ase. Gerai būtų, kad koks ko-

das būtų, užrakinta su spynele, 
raktą tik giminės turėtų.“

X: „Ir šiaip Anykščių valdžia 
turėtų išleisti įsakymą, kad kur 
buvo po žeme sukastos urnos 

(Nes nebuvo kolumbariumo), 
visi iškastų iš žemės ir perneš-
tų, čia gi ne grabas tarabonyt 
su čielu žmogaus kūnu.Tiks-
las: Sutaupyt kapų žemės.“

Skaitytoja: „Labai reikalin-
gas kolumbariumas. Netgi pri-
sidėčiau pinigais, jei statytų.“

Jofana: „Koks dar kolumba-
riumas? Visai nukvako liaudis. 
Sudegintų mirusiųjų kūnų dva-
sia išlekia per kaminą Kedainių 
krematoriume. Ten ir lankykit.

Sandėliuos matai skarbon-
kes? Ten neaišku, ką įpila į jas. 

Smėlio gal įberia - ir turėkit. 
Bent vienas tikrinot?

Indijoj specialiose laužavie-
tėse degina – pats susisemi 
pelenus. Garantuotas. O čia 
niekas nemato, neįleidžia net 
pažiūrėt.

Barstymo lauką reikia statyt, 
o ne kolumbariumą. Ir šiukš-
liadėžę tuščioms urnoms.“

Lavonas: „Man vienodai.“

Skaitytoja: „Reikalingas 
labai, juk mirštančių daugėja. 
Ne visi turi artimųjų ar jie toli 
išvažiavę“

LEDINA: „MANAU, KAD 
KIEKVIENAME RAJONE JO 
REIKĖTŲ…“

Rašytojas Arvydas Juozaitis: „Dėkoju Vaižgantui“
(Atkelta iš 1 psl.)
,,Ar jis išėjęs?“

,,Vaižgantas ėjo kiaurai per 
visas sienas - nuo prezidento 
iki ubago“, stebindamas savo 
žmogiškumu, nes kiekvie-
nas jam buvo savas ir vertas 
meilės, kalbėjo rašytojas A. 
Juozaitis.  Vaižganto parašyta 
apysaka ,,Nebylys“, kaip viena 
mylimiausių knygų, visuomet 
yra ant A. Juozaičio stalo. Jis 
kalbėjo iki šiol nesuprantantis, 
kaip galėjo kunigas parašyti 
,,Nebylį“ – kūrinį apie brolių 
neapykantą,  aistrą, žmogžu-
dystę - ir tai suprasti, pateisinti. 

,,Priesaika – ištikimybė, Tė-
vynė – tai yra žmogus“ , - kal-
bėjo filosofas apie dešimtą vai-
ką gimdančios motinos pažadą, 
kad mažasis Juozukas būsiąs 
kunigas. Užaugęs Vaižgantas 
turėjo šį žodį tesėti, kai šian-
dien daugelis  jaučiamės esan-
tys  ,,pasaulio bamba, daranti 
ką nori“, be įsipareigojimų ir 
pareigų, tik teigiantys savo in-
dividualybę. 

,,Ar jis išėjęs?“ - retoriškai 
klausė A. Juozaitis. Ir darė išva-
dą, kad ne, jeigu Lietuvoje po 
jo gyveno vaižgantiškos dva-
sios žmonės:  monsinjoras Ka-
zimieras Vasiliauskas, vienuo-
lis Tėvas Stanislovas, šildydavę 
žmones giliu krikščioniškumu 
ir dvasios šviesa.  A. Juozaitis, 
priimdamas premiją, dėkojo : 
,,Dėkui, kanauninke, dėkui Lie-
tuvos siela, dėkui, Vaižgante“.

Vaižganto medalį A. Juozai-
čiui įteikė Lietuvos rašytojų 
sąjungos atstovė, pirmininko 
pavaduotoja poetė Aušra Kazi-
liūnaitė ir Lietuvos žurnalistų 
sąjungos narys Juozas Šalkaus-
kas. Laureatui skirtą Anykščių 
rajono mero Sigučio Obelevi-
čiaus Padėką perskaitė mero 
pavaduotojas Dainius Žiogelis, 
jam dedikuotą eilėraštį skaitė 
kitas Vaižganto premijos lau-
reatas Rimantas Vanagas, svei-
kino bibliotekininkai, kultūros 

darbuotojai, svėdasiškiai.
Rašytojas A. Juozaitis  tradi-

ciškai buvo vainikuotas ąžuo-
lo lapų vainiku ir pasodintas į 
tautodailinko Aleksandro Ta-
rabildos sukurtą krėslą. Prie jo 
išsirikiavo eilė renginio daly-
vių, norinčių drauge nusifoto-
grafuoti.  

Iki pat renginio pabaigos ra-
šytojas A. Juozaitis rašė svėda-
siškiams autografus, dovanojo 
savo knygas, tarp kurių buvo 
ir 20- ąją Vaižganto premiją 
pelniusi knyga ,,Miesto epas. 
,,Kauno saulė“. 

Vaižganto premiją  įstei-
gė Lietuvos rašytojų sąjunga, 
Lietuvos žurnalistų sąjunga ir 
Nacionalinė žurnalistų kūrėjų 
asociacija. Ši premija jau 13-ąjį 
kartą įteikiama  J. Tumo Vaiž-
ganto tėviškėje Malaišiuose.

Įteiktos dar dvi premijos 

Per „Vaižgantines“ kartu su 
respublikine literatūrine premija 
įteikiama ir Mažoji Vaižganto 
premija „Už nuopelnus Svėdasų 
kraštui“. Svėdasų seniūnijos se-
niūnas Saulius Rasalas  Mažąją  
Vaižganto premiją šiemet įteikė 
Svėdasų seniūnijos vairuotojui 
- ūkvedžiui Petrui Šukiui.  Jam 
ant pečių taip pat  buvo uždėtas 
ąžuolo lapų vainikas, o mero 
pavaduotojas D. Žiogelis perda-
vė mero Padėką bei sveikinimą 
60- mečio proga. Šios premijos 
mecenatas yra firma „Alauša“, 
vadovaujama svėdasiškio vers-
lininko Algimanto Čaplinsko.

Per Vaižgantines yra įtei-
kiama Juozo Tumo-Vaižganto 
giminaičio kunigo Aleksan-
dro Papučkos vardu pavadinta 
„Meilės ir gerumo“ premija, 
skiriama jaunuoliams už jų kil-
nius poelgius arba prasmingus, 
patriotiškus, meile ir pagarba 
Tėvynei Lietuvai  alsuojančius 
kūrybinius rašinius. Premiją 
Vilniaus universiteto Filologi-
jos fakulteto trečio kurso stu-
dentei, visuomenininkei, lite-

ratei  Erikai  Raštutytei  įteikė 
šio apdovanojimo sumanytojas 
ir mecenatas, draugijos „Alau-
šas“ Garbės pirmininkas Algi-
mantas Indriūnas. Filologinėms 
studijoms merginą  paskatino 
lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja-metodininkė Joa-
na Gutmanienė, kuriai  Seimo 
nario Tomo Tomilino Padėką 
įteikė parlamentaro  padėjėjas 
Antanas Baura. 

Suskambo ,,Alaušo varpas“

Šventėje  koncertavo Anykš-
čių kultūros centro kolektyvai: 
tradicinių kanklių ansamblis 
„Laumakė“ ( vadovė Asta Mo-
tuzienė) bei Jurgitos ir Roberto 
Raišelių duetas. Renginį vedė 
Anykščių kultūros centro re-
žisierė Vilma Paulauskaitė. Ji 
priminė, kad 2019-ieji buvo pa-
skelbti Vaižganto metais, o šiuos 
metus Lietuvos Respublikos 
Seimas paskelbė Lietuvai pa-
gražinti draugijos, kurią 1921-
aisiais žymusis mūsų kraštietis 
Juozas Tumas-Vaižgantas kartu 
su kitais šviesuoliais įkūrė Kau-
ne, 100-mečio metais.  Šios or-
ganizacijos tikslas buvo gražinti 
Lietuvą, atkurti parkus, miškus, 
išsaugoti istorines vietas, telkti 
žmones, gražinti miestus, mies-
telius, kaimus, sodinti medžius.

 Lietuvai pagražinti draugijos 
atkūrimas kaip tiktai ir prasi-
dėjo nuo Vaižganto gimtojo 
Svėdasų krašto. Čia 1991 metų 
vasarą buvo organizuoti „Vaiž-
ganto skaitymai“ – pirmasis 
renginys šalyje, skirtas Lietuvai 
pagražinti draugijos 70-mečiui. 
Tai liudijo ir ant senųjų kaimo 
pastatų sienų  surengta  nese-
niai mirusio Lietuvai pagražin-
ti draugijos fotometraštininko 
Vytauto Ylevičiaus nuotraukų 
paroda „Gaudžia Alaušo var-
pas“. Prie parodos pavadini-
mo tiko  šventėje dalyvavusos 
skaitovo, LRT radijo spaudos 
apžvalgininko Juozo Šalkaus-
ko perskaitytas Vaižganto pa-

rašytas padavimas apie Alaušo 
varpą.  

Kraštietis  dr. Juozas Lapie-
nis priminė Lietuvai pagražin-
tidraugijos narių veiklą. Buvo 
pagerbtas žurnalistas, muzieji-
ninkas, respublikinės literatūri-
nės Vaižganto premijos laurea-
tas  Vytautas Bagdonas. Jis  ką 
tik išleido publicistikos knygą 
„Vaižgantas: Aš mylėjau Lie-
tuvą“. Be šio Vaižganto krašto 
patrioto veiklos vargu ar Malai-
šiuose vyktų ir Vaižgantinės.

 Ant senosios pirties sienos 
fotografai Simona Bagdonaitė 
ir Raimundas Kovas eksponavo 
parodą  nuotraukų, menančių 
2020-ųjų Vaižgantines, o Kau-
no anykštėnas architektas ir 
dailininkas Jonas Lukšė klėties 
sieną pasirinko fotoparodai, pa-
sakojančiai apie Anykščių ra-
jono istorines vietas, istorinio-
kultūrinio paveldo paminklus. 

Svėdasiškė Irena Guobienė 
žalumynais papuošė Vaižganto 
paminklą, o butėniškė Domice-
lė Augutienė į šventę atsivežė  
gėlių puokščių  ir pridžiovintų  
arbatžolių, kurios buvo išdaly-
tos svečiams.

Apdovanojimų „lietus“

Nors dangus virš Malaišių vis 
niaukstėsi, kaip ir per visas kitas 
dvylika anksčiau buvusių Vaiž-
gantinių, bet nelijo. Vicemeras 
D. Žiogelis ir mero patarėja 
Vaida Jucienė spaudė rankas pa-
garbos ir pripažinimo vertiems 
svėdasiškiams. Mero S. Obele-
vičiaus Padėka buvo įvertinta 
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijos pedagogės, jaunųjų 
Šaulių vadovės Reginos Žvir-
blienės, kultūrininkės Aldonos 
Širvinskienės veikla, padėkota 
nuolatiniam renginių rėmėjui, 
verslininkui A. Čaplinskui, 90-
mečio proga pasveikintas, lai-
kraščio svėdasiškiams „Svėdasų 
varpas“ redaktorius Stasys Gavė-
navičius, įteikta Padėka „Meilės 
ir gerumo“ premijos jaunimui 

steigėjui Algimantui Indriū-
nui. Seimo nario T.Tomilino 
Padėkas jo atstovai Regina Pa-
talauskienė ir A.Baura įteikė 
svėdasiškei tautinių juostų au-
dėjai, gėlynų viešose miestelio 
erdvėse puoselėtojai Aušrai Pe-
tniūnaitei, buvusiam Svėdasų 
girininkijos girininkui  Donatui 
Tuskai, svėdasiškei mokytojai 
Joanai Gutmanienei.

Drauge nusifotografavo

Pasirodo, kai Juozas Tu-
mas-Vaižgantas pargrįždavo 
tėviškėn, sodiečiams tai būda-
vo šventė. Susirinkdavo gy-
ventojai draugėn į kurią nors 
erdvesnę pirkią, kas šviežios 
duonos kepalą, kas ką tik su-
slėgtą sūrį, kas lašinių gabalą ar 
naminio alaus ąsotį atsinešda-
vo ir pasikviesdavo Vaižgantą, 
kad su juo pabendrautų. Sim-
bolinei bendrystei po rudenė-
jančių  Malaišių klevais buvo 
pakviesti ir  Vaižgantinių daly-
viai. Skambant  kanklėms ant 
būsimų vaišių stalo dedamas 
naminės duonos kepalas, gul-
domas įspūdingo dydžio sūris,  
obuolių kraitė. Tuomet bendrai 
fotografijai šventės dalyviai su-
sėdo užstalėje. O po fotosesijos  
ragavo suneštinių  vaišių, gar-
džiavosi ir Utenos pulkininko 
Prano Saladžiaus 9-osios šaulių 
rinktinės narių išvirta šauliška 
koše, mėgavosi kvapnia žolelių 
arbata ir neskubėjo namo.

Tryliktųjų Vaižgantinių pa-
grindinis rėmėjas buvo UAB 
„Alauša“, taip pat finansiškai 
parėmė Lietuvos rašytojų są-
junga bei privatūs asmenys. Or-
ganizatoriai taip pat dėkojo už 
pagalbą rengiant šią respubli-
kinę šventę Utenos pulkininko 
Prano Saladžiaus šaulių 9-ajai 
rinktinei, leidyklai-spaustuvei 
„Utenos Indra“, Svėdasų giri-
ninkijai ir skelbusiai apie Vaiž-
gantines žiniasklaidai, kuriai 
atstovavo ir „Anykšta“.

(Nukelta į 8 psl.)
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(Nukelta į 6 psl.)

Meras neigia išleidęs „antivakserių bibliją“ Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį, rugsėjo 17-ąją, Anykščių Istorijų dvarelyje 
pristatyta Anykščių rajono mero, gamtininko Sigučio Obe-
levičiaus knyga „Imunitetą stiprinantys augalai“. Merui 
knygą pristatyti padėjo Troškūnų K. Inčiūros gimnazijos 
biologijos mokytoja Rasytė Gaidienė.

Knygą „Imunitetą stiprinan-
tys augalai“ milžinišku, net 10 
tūkst. egzempliorių tiražu pre-
kybos centro „Maxima“ užsa-
kymu išleido leidykla „Alma 
litera“. S.Obelevičiaus knyga 
neprekiauja net „Alma literos“ 
valdomas knygynų tinklas „Pe-
gasas“ - išskirtinę prekybos teisę 
turi tik pati „Maxima“. Dėl šios 
priežasties mero knygos prista-
tyme knyga nebuvo prekiauja-
ma, S.Obelevičiaus autografus 
gavo tik tie renginio dalyviai, 
kurie prieš knygos pristatymą ją 
įsigijo Anykščių „Maximoje“.

Renginio pradžioje R. Gaidie-
nė klausė S.Obelevičiaus, kodėl 
jis tapo biologu. Meras dėstė, jog 
kelios jo giminės kartos buvo 
miškininkai, o  proprosenelis 
dirbo Rumšiškių (Kaišiadorių 
raj.) viršaičiu. „Pas jį tarnavo 
raštininku Antanas Baranaus-
kas. Ten pirmą kartą pasigėrė“, 
- šypsojosi meras.

Po S.Obelevičiaus biologijos 
studijas Vilniaus pedagoginiame 
institute baigė ir jo brolis, sesė 
bei jaunesnysis sūnus.  

Meras kalbėjo, kad knygą pa-
rašyti jam „padėjo“ karantinas, 

nes buvę laisvi vakarai, laisvi 
savaitgaliai.  „Merui karanti-
nas - aukso amžius“, - neslėpė 
politikas. Jis kalbėjo, kad kny-
gų leidybos neromantizuoja ir 
pats savęs nelaiko rašytoju. „Aš 
esu mokslininkas mėgėjas“, - 
dėstė S.Obelevičius. Pasak jo, 
dabartinė informacijos jūra yra 
sunkiai protu suvokiama. „Vien 
apie ežiuolę parašyta šimtai 
tūkstančių straipsnių“, - pavyzdį 
pateikė S.Obelevičius. Jis iro-
nizavo, kad, kai išeis į pensiją, 
rašys po 50 knygų per metus ir 
jų leidybai prašys savivaldybės 
paramos. „Knyga yra kaip deš-
ra. Leidyklos leidžia tas knygas, 
kurias jiems leisti apsimoka“, - 
kalbėjo be valdiškų pinigų ar rė-
mėjų pagalbos knygas leidžian-
tis politikas. 

R.Gaidienė S.Obelevičių kal-
bino ir apie  „I naturalist“ pro-
gramėlę. Jis į šią programėlę yra 
įkėlęs 3725 augalų, grybų ir gy-
vūnų nuotraukas. Gamtininkas 
dėstė, jog pats neužsiima vabz-
džių atpažinimu, nes tam reikia 
didelio kruopštumo - kai kurios 
vabzdžių rūšys atpažįstamos tik 
pagal lytinius organus. 

Apie ką pasakoja S. Obele-
vičiaus knyga, aiškiai nurodyta 
jos pavadinime - „Imunitetą sti-
prinantys augalai“. „O kaip pats 
stiprinate imunitetą?“ - autoriaus 
klausė renginį vedusi biologė.  
„Jeigu pasakyčiau - tai žinias-
klaida parašytų“, -  į klausimą 
lyg ir neatsakė S.Obelevičius. 
Bet vėliau aiškino, kad leidykla 
iš knygos pašalino visus imuni-
teto stiprinimo būdus, kuriuose 
meras rekomendavo naudoti 
spiritą. Pasak S.Obelevičiaus, 
mitas, jog citrina turi labai daug 
vitamino C. „Žmogui per dieną 
reikia tiek vitamino C, kiek yra 
dviejose citrinose. Ar kas bandė 
tokiais kiekiais citrinas valgy-

ti? Apelsinuose vitamino C yra 
daugiau nei citrinose“, - aiškino 
S.Obelevičius. 

Pasak mero, gamtininko imu-
niteto stiprinimas yra komplek-
sinis dalykas. „Jei stiprinsi imu-
nitetą, bet kasdien mušiesi su 
žmona ir kaimynu - nebus nau-
dos“, - ironizavo S.Obelevičius.

„Kai kas tą knygą vadina 
„antivakserių biblija“. Bet imu-
niteto skiepai nepakeičia, kaip 
ir imuniteto stiprinimas nepa-
keičia skiepų“, - dėstė knygos 
autorius. 

Jis kalbėjo, kad įvairūs papil-
dai yra greičiau blogis nei gėris, 
nes žmogaus organizmas, kaip 
ir pats žmogus, yra tingus ir, 
kai pripranta prie lengviau pa-
sisavinamų medžiagų,- tų, ku-
rioms pasisavinti reikia daugiau 
pastangų, - tiesiog nebeima. 
S.Obelevičius atkreipė dėmesį, 
jog tremtyje pirmiausia išmirė 
inteligentai, kurių organizmai 
buvo pripratę prie sintetinių vi-
taminų vartojimo. 

Paklaustas, kuriuos iš skai-
tytojams siūlomų imuniteto 
stiprinimo receptų jis pats yra 
išbandęs, S.Obelevičius aiški-
no, kad moka tik kiaušinienę iš-
sikepti ir grybų paruošti. Tiesa, 

ir grybus jis gaminasi ne todėl, 
kad yra gurmanas, bet dėl to, 
jog gyvenimas privertė. „Žmo-
na mano grybų apdairiai neval-
ganti ir neruošianti. Yra daug 
žymiai už baravykus skanesnių 
grybų. Pavyzdžiui, piengrybis 
jautakis - pats skaniausias gry-
bas“, - dėstė gamtininkas. 

S.Obelevičius kalbėjo, jog jį 
nervina portalų komentatoriai, 
kurie postringauja, jog knygų 
rašymas turėtų trukdyti tiesio-
giniam mero darbui. „Niekad 
negirdėjau, jog kas klaustų po-
litiko medžiotojo, ar medžioklė 
netrukdanti darbui. Žmogus 
juk negali visą laiką tik dirb-
ti. Knygų rašymas man yra 
ir  hobis, ir poilsis“, - kalbėjo 
S.Obelevičius.  

Naują knygą išleidusį merą 
sveikino jo pavaduotojas Dai-
nius Žiogelis, administracijos 
direktoriaus pavaduotoja Vene-
ta Veršulytė, Anykščių Vadovų 
klubo prezidentas Dalis Vaigi-
nas. „Anykštos“ vyriausioji re-
daktorė Gražina Šmigelskienė, 
oponuodama mero teiginiui, 
jog jis savęs nelaikąs rašytoju, 
sakė, kad jis kaip tik yra tas  ti-
krasis rašytojas, knygas rašantis 
ir leidžiantis skaitytojams.

Architektas rado geresnę Oną
Architektas, architektūros kritikas, buvęs leidinio „Sta-

tybų Pilotas“ vyriausiasis redaktorius Audrys Karalius  
rugsėjo 17-ąją,  penktadienį, Anykščių L.ir S.Didžiulių vie-
šojoje bibliotekoje skaitė paskaitą „Architekto vaidmuo 
miegančiosios gražuolės gyvenime“

A.Karalius  kalbėjo, kad ar-
chitektas „pirmiausia turi būti 
patinas“, taip atskleisdamas 
architektūros sąsajas su Šarlio 
Pero pasaka „Miegančioji gra-
žuolė“. 

„Dažnai grįžtu prie miegan-
čiosios gražuolės temos. Ką 
teigia ši pasaka?  Kaip ji gali 
paaiškinti architekto misiją?  
Princas Filipas sužinojo, jog 
apleistoje, nebegyvenamoje pi-
lyje, kuri kitados buvo nuostabi 
ir šlovinga, apleistame bokšte 

miega princesė. Princas ryžta-
si įveikti devynias upes, devy-
nias girias, erškėčių brūzgynus 
ir pasiekia princesės kambarį 
bokšto viršūnėje.. Nieko nėra, 
jokių liudininkų. Tik princas 
ir pasakiško grožio princesė. 
Kaip turi elgtis vyras, patinas, 
architektas tokiame kontekste? 
Jis turi kelis  pasirinkimus. Pir-
miausia reikia suprasti, kas yra 
miegančioji gražuolė. Ar tai yra 
trofėjus, ar tai yra pacientas, ar 
tai yra tiesiog kūnas, gražus ir 

viliojantis. Šarlio Pero laiky-
sena man labai artima. Princas 
turi tiesiog pabučiuoti, nelies-
damas...  Ir miegančioji gra-
žuolė, kaip kontekstas, pabun-
da visu savo grožiu, visu savo 
turtu. Prasideda išsipildymai, 
klestėjimai, gėris, laimingas 
gyvenimas. Pati  architekto mi-
sija yra konteksto supratimas. 
Vargas dėl to konteksto, jo per-
pratimas ir pabučiavimas. Pri-
silietimas, kad tas kontekstas 
pabustų. Tam tikras kūniškas 
santykis, po kurio kontekstas 
gali atgimti iš naujo. Žmonės 
sugrįžta, muzika sugrįžta, pilis 
tampa vėl gyva. Tokia pasakiš-
ka alegorija nusako architekto 
misijos aukštąją prabą.  

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Vienas pirmųjų Sigučio Obelevičiaus autografų - versli-
ninkei Rūtai Teresei Malikėnaitei, Anykščių garbės amba-
sadoriaus Ukrainoje Virginijaus Strolios žmonai. 

Per Sigučio Obelevičiaus knygos „Imunitetą stiprinantys 
augalai“ pristatymą jos nusipirkti nebuvo galima. Išimtinę 
teisę prekiauti mero knyga turi „Maxima“.

Mero knygos pristymas vyko Istorijų dvarelyje. 

Audrio Karaliaus nuomone, paminklas Laisvei „nesuta-
ria“ su A.Baranausko aikšte. 
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AVINAS. Netikėta žinia gali 
pakeisti visus planus. Laukite 
nekviestų svečių. Nebijokite savo 
natūralios prigimties ir poreikių, 
priimkite ir mylėkite save tokį, 
koks esate.

JAUTIS. Aplinkinių bambėjimas 
netrukdys jums užsiimti tuo, ką 
mokate ir mėgstate. Savaitgalį 
būsite labai gerai nusiteikęs. 
Meniškos prigimties žmonės 
galėti imtis eksperimentų - rezul-
tatai tikrai pranoks lūkesčius.

DVYNIAI. Savaitės pradžioje 
galite susirasti naują draugą ar 

verslo partnerį. Savaitės viduryje 
teks sunkiai padirbėti, užtat rezul-
tatai bus to verti. 

VĖŽYS. Problemos dėl 
giminaičių savaitės pradžioje 
gali apkartinti visą savaitę. 
Neįvarykite savęs į kampą pats. 
Savaitgalį jūsų įtaka žmonėms 
bus kur kas didesnė nei jums 
pačiam atrodo. 

LIŪTAS. Savaitės pradžioje 
dirbkite ypač atidžiai, nes 
lengvai galite būti apkaltintas 
nebūtomis nuodėmėmis ar 
klaidomis. Į galimus nesusipra-
timus ar nesėkmes pasistenkite 
reaguoti ramiai.

MERGELĖ. Kad išsaugotumėte 
taiką, teks eiti į kompromisą. 
Nemažai laiko teks skirti buičiai. 
Savaitgalį užsiimkite tuo, kas 
jums iš tiesų įdomu.

SVARSTYKLĖS. Pirmoje 
savaitės pusėje užsiimkite 
naujo verslo projektais ar 
nekilnojamojo turto reikalais. 
Pasistenkite būti komunikabi-
lus ir draugiškas. Kuo daugiau 
naujų pažįstamų įgysite šiomis 
dienomis, tuo geriau.

SKORPIONAS. Finansinės 
investicijos savaitės pradžioje 
tikriausiai bus sėkmingos. 
Visi pokyčiai bus tik į naudą. 

Savaitgalį teks nemažai rūpintis 
šeimos reikalais, ir tarpais tai bus 
gana nuobodu ar įkyru.
 
ŠAULYS. Savaitės viduryje 
tikriausiai laukia kelionė. 
Atidžiai saugokite savo 
bagažą. Tikriausiai sutiksite la-
bai įdomių žmonių. Savaitgalį 
pagaliau apsispręskite dėl 
meilės reikalų - bent jau sau 
aiškiai pasakykite, taip ar ne.

OŽIARAGIS. Savo požiūrio 
teisingumu pavyks įtikinti 
aplinkinius, bet visą realų 
darbą turėsite nuveikti pats. Iš 
savo veiklos antroje savaitės 
pusėje galite tikėtis neblogo 

finansinio pelno. 

VANDENIS. Pirmoje savaitės 
pusėje turėtumėte visa galva 
pasinerti į verslo ar tarnybos 
rūpesčius. Kaskitės giliai, kad 
sužinotumėte visą tiesą apie 
savo partnerį. Negaiškite laiko 
pernelyg ilgai galvodamas apie 
svetimas klaidas ir problemas - 
neliks laiko savosioms. 

ŽUVYS. Savaitės pradžioje 
įgytos žinios labai pravers ate-
ityje. Skirkite pakankamai laiko 
profesiniam tobulėjimui. Nein-
vestuokite nei laiko, nei pinigų į 
svetimus projektus. Eikite savo 
keliu.  

Filmų festivalis ADOX tęsiasi: rugsėjo 23 dienos programa 
17:30 val.  Filmas „Vanago 

portretas“
https://youtu.be/sT_8tsBNnlQ
Režisierius: Vytautas V. 

Landsbergis. Prodiuseriai: Vy-
tautas V. Landsbergis, Uljana 
Kim, Vytis Vidūnas, Osvaldas 
Bručas (A Propos studija, Stu-
dio Uljana Kim).

Lietuva | 2020 | 75 min. | N-7.
Dalyvauja Vytautas V. Lands-

bergis.
Vytauto V. Landsbergio do-

kumentinis filmas „Vanago 
portretas“ pasakoja apie adol-
fą Ramanauską-Vanagą, vieną 
garsiausių Lietuvos pokario 
partizanų vadų, miškuose ko-

vojusį su sovietų okupantais, 
net 11 metų priverstą slapstytis 
su šeima. Išduotą ir itin žiauriai 
sovietų nukankintą. Filme ban-
doma rekonstruoti šio laisvės 
kovotojo pasaulėjautą, siekia-
ma atskleisti jo dvasios stipry-
bę ir subtilius asmenybės niu-
ansus, remiantis paties Vanago 
dienoraščiais ir jo artimųjų at-
siminimais.

19:00 val. Filmas „Šaltos 
ausys“

https://youtu.be/PPx_y24nZjI
Operatorės Kristinos Serei-

kaitės retrospektyva.
Režisierius: Linas Mikuta. 

Operatorė: Kristina Sereikaitė. 
Prodiuserė: Jurga Gluskinienė 
(Monoklis).

Dialogai: rusų. Subtitrai: an-
glų, lietuvių.

Lietuva | 2016 | 40 min. | N-7.
Dalyvauja operatorė Kristina 

Sereikaitė.
Du vyrai – tėvas ir jo kurčne-

bylys sūnus – gyvena vienkie-
myje, atskirti nuo civilizacijos. 
Dalydamiesi tuo pačiu stogu, 
tomis pačiomis problemomis ir 
vargais, vyrai visgi lieka tolimi 
vienas kitam. Jų pasaulėjauta 
taip skiriasi, kad visi bandymai 
susikalbėti virsta konfliktu arba 
mažų mažiausiai nesusiprati-

mu. Tėvas laiko sūnų nenorma-
liu nesubrendėliu, o sūnus tėvą 
– nejautriu chamu. Ar įmanoma 
šiems, regis, patiems artimiau-

siems žmonėms rasti kelią vie-
nam į kitą?

Kino seansai NEMOKAMI. Da-
lyvavimas tik su Galimybių pasu.

(Atkelta iš 5 psl.)

Galite susimodeliuoti tai, ką 
princas galėjo nuveikti su prin-
cese, radęs ją be liudininkų, ir 
daugeliu atveju mūsų architek-
tūroje taip vyksta“, - anykštė-
nams kalbėjo A.Karalius. 

Prieš pradėdamas kalbėti apie 
taisytinus Anykščių urbanisti-
kos dalykus, A.Karalius aiški-
no, jog svečių susodinimas prie 
stalo taip pat yra savotiška ar-
chitektūra:  šeimininkas turėtų 
apgalvoti, kas šalia ko jaukiai 
jausis ir turės bendros kalbos. 

„Nagrinėjame su Daiva Gasiū-
niene Anykščių A.Baranausko 
aikštės atvejį. Vicemeras vakar 
klausė,  kurios Anykščių vietos 
yra blogiausios.  A.Baranausko 

aikštė. Blogai susodinti žmonės. 
Tie žmonės - pastatai konflik-
tuoja tarpusavyje. Konfliktuoja 
labiausiai paminklas, nuostabus 
paminklas. Puikus Vlado Vil-
džiūno, vieno geriausių visų lai-
kų skulptorių, paminklas mūsų 
didvyriams. Jis konfliktuoja su 
miestu. Kodėl? Todėl, kad jo 
funkcija memorialinė. 

Žmogus, suprantantis turinį, 
kam tas paminklas pastatytas, 
galbūt net žinodamas, kad čia, 
aikštėje, buvo guldami mūsų 
drąsiausi  vyrai - išniekinti nu-
kauti, turėtų supykti už tokius 
mano pasakymus. Čia ir pro-
blema.  Mes norėtume, kad ta 
aikštė būtų pagrindinė būnamoji 
erdvė. Bet būnamojoje erdvėje 
mes turime memorialinį pamin-

Architektas rado geresnę Oną
klą. Kiekvienam, jį matančiam, 
savaime transliuojasi turinys: 
partizanai, išplėštos jų akys, 
išsukinėtos rankos, po mirties 
dar  penkiskart subadyti durtu-
vais - tokie vaizdiniai iškyla. Ar 
mes namuose, savo būnamaja-
me kambaryje, norėtume eks-
ponuoti savo artimo  žmogaus, 
sakykim, žuvusio kokioje nors 
baisioje avarijoje, nuotraukas. 
Kaip jis atrodė ištrauktas iš au-
tomobilio, kaip atrodė jo kūnas. 

Teisingos, dokumentiškos 
nuotraukos kabėtų ant sienų, 
kai mes renkamės švęsti Kūčių. 
Tai yra nesuderinami dalykai. 
Štai šitas urbanistinis konfliktas, 
trintis ir lemia tai, kad ta aikštė 
yra negyva. Ką daryti? Turiu tą 
atsakymą. Pirmiausia reikia pa-
šalinti konfliktą. Atskirti konf-
liktuojančius giminės narius. 
Šalia vienas kito sėdi liberalių 
pažiūrų jaunuolis ir koks nors 
aršus katalikas ir jie net maisto 
valgymą suvokia visiškai skir-
tingai. Taigi, juos abu susodinus 
vieną šalia kito, nelaimingi jau-
sis ir vienas, ir kitas. Kiekvienas 
žmogus, einantis pro tą pamin-
klą, patiria tam tikrą pagarbą, 
išsitraukia rankas iš kišenių, 
nusiima kepurę.  Tinkamai ne-
susodinus giminės narių prie 
stalo, negalime tikėtis šaunios 

šventės. Urbanistikoje yra lygiai 
tas pats“, - aiškino architektas 
a.Karalius.  

a.Karaliaus  paskaita truko 
dvi valandas. Didelę paskaitos 
dalį svečias kalbėjo apie Anykš-
čių miesto įkūrimo istoriją ir 
apskritai apie Lietuvos istoriją. 
Architektas iškėlė versiją, jog 
Anykščių vardą galima kildinti 
ne nuo Onos Nykštienės – per-
sonažo, kurį sukūrė Antanas 
Vienuolis - Žukauskas, o nuo 
Onos Vytautienės. 

„1401 metais Radomo sutar-
tyje įrašyta Ona Vytautienė. Do-
vanojamos jai tam tikros valdos.  
Taip atsiranda  Ona Vytautienė 
Anykščiuose ir Vytautas Anykš-
čiuose. Vorutos pilis 150 metų 
(nuo 1251m.) yra nenaudojama, 
kai pilietis Mindaugas slėpė-
si joje nuo blogai nusiteikusių 
žemaičių./.../Ir pilis tiesiog su-
griuvo. 1401 metais Vytautas at-
vyksta, atstato pilį ir jinai vadi-
nasi nebe Voruta. Vadinasi pilis 
Šeiminykščių. Šeiminykščiais 
buvo vadinami vokiečių be-
laisviai, kuriuos Vytautas labai 
mėgo įdarbinti statybose. Onos 
Vytautienės dvaras natūraliai 
pavadinamas Onykščiais - Onos 
žmonės, Onos vieta“, - Anykš-
čiuose kalbėjo A.Karalius. 

Viduramžių Lietuvos istoriją 
tyrinėjęs mokslų daktaras To-
mas Baranauskas, sužinojęs apie 
naują Anykščių vardo kilmės 

Architekto Audrio Karaliaus paskaitos klausėsi keliasde-
šimt anykštėnų.

versiją, pats parašė „Anykštos“ 
žurnalistui. „Jam reikėtų parašyt 
gražesnę ir populiaresnę legen-
dą nei Vienuolio...“ -  istorinę 
A.Karaliaus informaciją įvertino 
dr.T.Baranauskas. Pasak istori-
ko, Anykščius su Ona susiejo 
A.Vienuolis-Žukauskas. Rašy-
tojas sukūrė ir istoriją, kaip Švi-
trigaila į Pabaisko mūšį keliavo 
pro Anykščius. „A. Karalius 
pakoregavo legendą, suistorino 
Oną. Chronologiškai tam labiau-
siai tiko Ona Vytautienė, mirusi 
1418-aisiais. /.../Vytautas daug 
kur lankėsi, galėjo ir Anykščiuo-
se lankytis, bet istoriniuose šal-
tiniuose tai nėra minima. Galėjo 
ir Švitrigaila nuo Breslaujos į  
Pabaiską keliauti per Anykščius, 
nors toks kelias nebūtų tiesiau-
sias“, - kalbėjo istorikas. 

a.Karaliaus paskaitos klau-
sęsis Anykščių A.Baranausko ir 
A.Vienuolio-Žukausko muzie-
jaus direktorius Antanas Verbic-
kas po paskaitos parašė „Anykš-
tai“, jog  „svajonės yra gražus 
dalykas, bet faktai irgi svarbu“. 
Bet kalbėdamas su „Anykšta“ 
muziejaus vadovas sakė esąs 
atlaidus. „istorikai remiasi re-
alybe, o architektų priedermė 
fantazuoti. Jis pasiūlė anykštė-
nams rinktis tarp Onos Nykštie-
nės ir Onos Vytautienės. Tiesa, 
A.Vienuolis neslėpė, kad jo isto-
rijos išgalvotos“, -  „Anykštai“ 
sakė A.Verbickas.
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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. 4031
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 Ona Jakimavičienė.
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.

Vyr. redaktorė

UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vanden-
tiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) statybos darbus, 

ieško:
Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200 Eur/mėn. • 
į rankas;
Brigadininkų. Atlyginimas nuo 1300 Eur/mėn. į rankas;• 
Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėjinis tiesi-• 
mas). Atlyginimas: 1500 – 2500 Eur/mėn. į rankas.

Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui 
į darbą. Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontak-
tais darbo dienomis: I-V: mob. tel. (8-691) 86121, info@gensera.lt

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.

Automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

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 .

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. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

kuras

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miško-
vežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

kita

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

Tel. (8-682) 36692, Vytautas.

įvairūs

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šaldi-
klius. Garantija iki 2 m., pen-
sininkams - nuolaidos. Vyksta 
į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

paslaugos

Kaminų, krosnių, pečių, orta-
kių valymas ir smulkūs remon-
to darbai.

Tel. (8-677) 66350.

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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.

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus; B kategorijos praplė-
timas (A1); B kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže.
renkama nauja grupė teorijai ir praktikai mokytis 
2021 m. rugsėjo 23 d. 16 val. liudiškių g. 29, Anykščiai

Į kursus prašome registruotis internetu, puslapyje www.jonroka.lt
Nuolat papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidu-

siems KET (mokymai vyksta nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti būdami namuose) 
Daugiau informacijos tel.: (8-698) 70127, (8-657) 68156, www.jonroka.lt .

Teleloto Žaidimas nr. 1328 Žaidimo data: 2021-09-19 Skaičiai: 26 59 04 11 60 49 33 35 17 18 41 14 52 05 
10 50 71 70 31 12 39 73 01 54 38 51 20 66 67 02 03 36 24 25 28 44 69 07 75 30 (keturi kampai, eilutė, 
įstrižainės) 06 57 56 64 22 15 19 40 43 09 23 42 34 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius 
Užbraukus visą lentelę 16162.00€ 2 Užbraukus įstrižaines 16.00€ 775 Užbraukus eilutę 3.00€ 13394 Užbraukus 
keturis kampus 2.00€ 25158 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0030398 100 000 Eur AP dalybų prizas 01**154 100 
EUR AP dalybų prizas 02**852 100 EUR AP dalybų prizas 00**316 100 EUR AP dalybų prizas 02**702 100 EUR 
AP dalybų prizas 00**751 100 EUR AP dalybų prizas 03**293 100 EUR AP dalybų prizas 01**729 100 EUR AP 
dalybų prizas 03**885 100 EUR AP dalybų prizas 02**255 100 EUR AP dalybų prizas 01**803 100 EUR AP dalybų 
prizas 013*372 1000 Eur AP dalybų prizas 016*108 1000 Eur AP dalybų prizas 027*940 1000 Eur AP dalybų prizas 
0243179 20 000 Eur AP dalybų prizas 0121301 50 000 Eur AP dalybų prizas 02**450 500 Eur AP dalybų prizas 
00**953 500 Eur AP dalybų prizas 02**823 500 Eur AP dalybų prizas 002*371 5000 Eur AP dalybų prizas 0081827 
Automobilis Peugeot 2008 0225424 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0225427 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0245076 
Laiminga vieta prizas 79 Eur 0245080 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0245083 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0245355 
Laiminga vieta prizas 79 Eur 0250900 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0251372 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0251374 
Laiminga vieta prizas 79 Eur 0261090 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0267266 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0267270 
Laiminga vieta prizas 79 Eur 0271253 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0211183 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0211193 
Laiminga vieta prizas 79 Eur 0211204 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0211215 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0211226 
Laiminga vieta prizas 79 Eur 0211237 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0211248 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0211258 
Laiminga vieta prizas 79 Eur 0211267 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0211276 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0219908 
Laiminga vieta prizas 79 Eur 0219911 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0219913 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0219914 
Laiminga vieta prizas 79 Eur 0219918 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0219922 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0219924 
Laiminga vieta prizas 79 Eur 0219928 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0219931 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0219934 
Laiminga vieta prizas 79 Eur 0219935 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0219939 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0219942 
Laiminga vieta prizas 79 Eur 0219946 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0219948 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0219954 
Laiminga vieta prizas 79 Eur 0219957 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0219961 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0219966 
Laiminga vieta prizas 79 Eur 0219969 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0220029 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0220032 
Laiminga vieta prizas 79 Eur 0220056 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0220059 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0220063 
Laiminga vieta prizas 79 Eur 0220068 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0220073 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0220075 
Laiminga vieta prizas 79 Eur 0220079 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0220082 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0220086 
Laiminga vieta prizas 79 Eur 0220091 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0220094 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0220097 
Laiminga vieta prizas 79 Eur 0220099 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0220103 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0220107 
Laiminga vieta prizas 79 Eur 0220113 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0220116 Laiminga vieta prizas 79 Eur 0220122 
Laiminga vieta prizas 79 Eur 027*027 Pakvietimas į TV studiją 001*586 Pakvietimas į TV studiją 025*256 Pakvi-
etimas į TV studiją

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-656) 40439. 

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

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

Betonuotojams - grindų, sie-
nų, kolonų, perdangų betona-
vimo darbams Anykščiuose. 

Tel. (8-650) 63916.

savivarčiais 
sunkvežimiais 

pigiai teikia 
paslaugas 

juridiniams ir priva-
tiems asmenims.

Tel. (8-650) 75312.

dovanoja
Auksinius ūsus (vaistinis au-

galas).
Tel. (8-381) 5-88-94.
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anekdotas

oras
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+8

mėnulis
rugsėjo 21 d. - 24 d. - pilnatis.

Mauricijus, Tomas, Tarvinas, 
Virmantė.

Matas. Mantvilas. Viskintė.
šiandien

rugsėjo 22 d.

vardadieniai

rugsėjo 23 d.
Linas, Teklė, Lina, Galintas, 
Galintė, Linė.

rugsėjo 24 d.
Gerardas, Gedvinas, 
Gedvinė.

Čiukčia iš medžiotojų gavo 
dovanų paukštšunį - labai gerai, 
mat, pravers jam medžioklėje. 
Po kurio laiko medžiotojai at-
važiuoja pas čiukčią ir klausia:

- Na, kaip tas šuo? Geras?
- Velniai žino... Nieko gero... 

Ar tos antys per aukštai skraido, 
ar aš tą šunį per žemai mėtau...

***
Kiškis ant viso miško rėkia:
- Kas primušė mano brolį?!
Išlenda meška iš tankumyno:
- Aš primušiau.
- Taip jam ir reikia!

***
Vyras guodžiasi draugui:
- Tu įsivaizduoji, paskutiniu 

metu mano žmona visą laiką ly-
gina mane su kažkokiu Arnoldu.

- Nesisielok, tu su tuo tipu ne-
turi nieko bendro.

- Aha, ir žmona taip sako.

***
- Brangusis, aš panaši į idea-

lią moterį?
- Oi, tu kažkas daugiau nei 

ideali moteris!
- ir kiekgi daugiau?
- Na, kokiais 60 kilogramų.

***
- Kodėl blondinė tyliai sėlina 

pro vaistinę?
- Kad migdomųjų nepažadintų.

***
- Kas ten?
- Jums atėjo šaukimas...
- Tai kad aš jau savo atitarna-

vau!
- Nieko tokio, dabar dar ir at-

sėdėsit...

Kunigo Aleksandro Papučkos premiją gavo studentė Eri-
ka Raštutytė, o jos mokytoja Joana Gutmanienė buvo įver-
tinta Padėka.

Vaižganto medalį ir laureato diplomą dr. Arvydui Juozai-
čiui teikia LŽS narys, diktorius Juozas Šalkauskas ir Lie-
tuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotoja ir poetė 
Aušra Kaziliūniatė. 

Didžiosios ir Mažosios Vaižganto premijos laureatai - ra-
šytojas Arvydas Juozaitis ir tautodailininko Aleksandro 
Tarabildos išdrožtame krėsle sėdintis Svėdasų seniūnijos 
vairuotojas - ūkvedys Petras Šukys iš Bajorų kaimo. Abu 
verti, abu svarbūs - kiekvienas už savo darbą.

Duona ir obuoliai iš Vaižganto krašto sodų bendrystės vai-
šėms. Nuotraukoje svėdasiškiai Jūratė Dagytė, Alma Ona 
Kuolienė, Pranas Maišelis. 

Bendra nuotrauka prie vaišių stalo per Vaižgantines - šių metų naujiena. 
Gražinos ŠMiGelskienės ir Vytauto BAGdono nuotr.

Parodas ant senųjų Malaišių kaimo pastatų aptarinėja dr. 
Arvydas Juozaitis ir Svėdasų seniūnas Saulius Rasalas.

Arvydas Juozaitis rašo autografus. Šalia buvusi Svėdasų 
bibliotekos bibliotekininkė Elena Bublienė ir tautodaili-
ninkas Aleksandras Tarabilda.

Rašytojas Arvydas Juozaitis :„Dėkoju Vaižgantui“


