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Rugsėjo 25-ąją, šeštadienį, 
Anykščiuose vyko tradicinė 
rudens šventė „Obuolinės“, 
o po jų „Turizmo naktis“.

Miestas ta proga pirmą 
kartą uždegė Tilto gatvėje 
pastatytus naujuosius žibin-
tus, o ant tilto per Šventąją 
ir miesto centre įžiebė švies-
tuvus su miesto simboliais.

Šventėje buvo edukacinių 
užsiėmimų vaikams, kon-
certų, veikė mugė, o vakare 
žmonės  šoko,  plūdo į šviesų 
dirbtuvės, džiaugėsi įspū-
dingais fejerverkais.

Per Obuolines pagerbti geriausi 
rajono ūkininkai Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Šeštadienį Anykščiuose pirmą kartą šalia autobusų stoties buvo įžiebtos įrengtos instalia-
cijos, kurias aštrialiežuviai anykštėnai vadina „lazdomis“. 

Prigimtinę teisę plėtojo dar romėnai Austėja RAŠČIŪTĖ

Vaikystę Anykščiuose pra-
leidusi teisininkė dr. Irma 
Randakevičienė žinoma 
ne tik kaip Mykolo Rome-
rio universiteto dėstytoja 
ir Vilniaus miesto 1-osios 
apylinkės teismo teisėja. 
Anykštėnė, išleidusi keletą 
veikalų apie teisę, dalyva-
vusi teisėkūros procesuose, 
anykštėnams žinoma ir kaip  
Anykščius fotografavusio 
Izidoriaus Girčio nuotrau-
kų archyvo skaitmenintoja. 
Teisėja pasakojo, jog tam, 
kad fotografijų negatyvus 
paverstų  nuotraukomis, įsi-
gijo net kelis skenerius.  

Irmos RAndAkeVIčIe-
nėS interviu apie teisę ir 
kultūrą.Dr. Irma Randakevičienė parašė keletą knygų, tarp jų ir romaną „Reanimacijos palata“.

 (Nuotr.iš I. RANdAkEVIČIENĖS asmeninio archyvo)

Maitinimo 
įstaigose 
pažeidimų 
nemažėja

Gripo atvejų 
rajone dar 
nefiksuota

Tradicija tapusi 
šventė subūrė 
švęsti visą 
bendruomenę

Ar kurorte gyventi yra prabangu?
Alvydas TALeIŠIS, Anykš-

čių miesto seniūnaitijos se-
niūnaitis:

Ne tik kurortuose kainos žy-
miai pakilusios – visur.

koncertas. Spalio 1 d. 
(penktadienį) 17 val. Anykščių 
Angelų muziejuje - sakralinio 
meno centre vyks koncertas vi-
sai šeimai „Pasakų sodas“. Pa-
sakas seks aktorius Remigijus 
Endriukaitis.

Sakuros. Šiandien Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevi-
čius dalyvaus pasitarime dėl sa-
kurų parko įkūrimo Kurkliuose. 
Pasitarime dalyvaus Kurklių 
seniūnijos seniūnas Algiman-
tas Jurkus ir muziejininkė Rasa 
Černiauskaitė.  Mintis apie tokį 
parką buvo iškelta prieš trejus 
metus, kai Anykščiuose lankėsi 
Japonijos sakurų sodinimo aso-
ciacijos „Ikuokai“ atstovai. 

Ugdymas. Anykščių meno 
mokykla parengė naują nefor-
maliojo vaikų švietimo progra-
mą. Tai  Mėgėjų dailės ugdymo 
programa. Anykščių rajono 
tarybai pateiktame sprendimo 
projekte rašoma, kad tokia pro-
grama parengta siekiant į nefor-
maliojo vaikų švietimo veiklas 
įtraukti kuo daugiau vaikų. 

diena. Anykščių Antano Vie-
nuolio progimnazijoje spalio 
1 dieną vyks Bendruomenės 
diena. Šią dieną mokyklos ben-
druomenė žada ne tik smagiai 
kartu leisti laiką, bet  pasidar-
buoti progimnazijos labui. Pro-
gimnazijos teritorijoje numatyta 
įsirengti basų kojų  EKO taką, 
taip pat išardyti senus baldus. 
Šiuo renginiu Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazija siekia 
užmegzti glaudesnius ryšius su 
moksleivių šeimomis.

Paroda. Iki rugsėjo 30 dienos  
Seimo II rūmų 1 aukšto galerijoje 
eksponuojama anykštėno Vaido 
Pupelio fotografijų paroda „Siau-
rukas Anykščių kraštovaizdyje“.
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Skurdas. Kas penktas gy-
ventojas Lietuvoje pernai 
gyveno žemiau skurdo rizi-
kos ribos.Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis, 
2020-aisiais žemiau skurdo 
rizikos ribos gyveno apie 585 
tūkst. šalies gyventojų. Skurdo 
rizikos lygis 2020 metais šaly-
je siekė 20,9 proc. ir, palyginti 
su 2019 metais, padidėjo 0,3 
procentinio punkto.

Grybai. Per grybavimo 
čempionatą Varėnos rajone, 
Margionių kaime, surinkti 
102 kilogramai grybų, laimėjo 
„Dzūkucių“ komanda iš Va-
rėnos. Čempionate varžėsi 17 
komandų. Leista rinkti keturias 
grybų rūšis: baravykus, raudo-
nikius, voveraites ir žaliuokes. 
Jie turėjo būti nenupjautais ko-
teliais. Čempionato laimėtojai 
per 2,5 val. surinko 22,643 kg 
grybų, rado penkis baravykus.

Izoliacija. Nuo rugsėjo 
pradžios švietimo įstaigose 
fiksuotas 301 COVID-19 pro-
trūkis, izoliuota daugiau nei 
7,2 tūkst. asmenų. Vertinant 
protrūkių pasiskirstymą regio-
nuose, daugiausia jų registruo-
ta Klaipėdos, Kauno, Šiaulių 
apskrityse.

kilimas. Lietuvoje veikian-
tys komerciniai bankai šių 
metų antrąjį ketvirtį gyvento-
jų ir įmonių būklę vertino tei-
giamai, dalis jų dėl išaugusios 
konkurencijos mažino būsto 
paskolų palūkanas, augo var-
tojimo paskolų poreikis, gerėjo 
lūkesčiai dėl paskolų įmonėms 
paklausos, rodo naujausia Lie-
tuvos banko atlikta apklausa.
Bankai prognozuoja tolesnį 
gyvenamojo būsto brangimą, 
būsto rinkoje pastebi ir disba-
lansų. Bankai prognozuoja to-
lesnį nekilnojamojo turto kainų 
didėjimą: naujos statybos butų 
brangimo tikėjosi visi apklau-
soje dalyvavę bankai, senos 
statybos – 8 iš 9 bankų. 

Pasiutligė. Šią savaitę Lie-
tuvoje pradedama rudeninė 
laukinių gyvūnų vakcinacija 
nuo pasiutligės. Jei leis oro 
sąlygos, planuojama, kad pir-
mieji orlaiviai su vakcina lau-
kinių gyvūnų imunizavimui 
nuo pasiutligės pakils antra-
dienį iš Paluknio aerodromo, 
Trakų rajone. 505 tūkst. jaukų 
su vakcina bus išmėtyti 20,4 
tūkst. kvadratinių kilometrų 
apimančioje buferinėje zonoje 
– pasienio teritorijose, besiri-
bojančiose su Lenkija ir Bal-
tarusija.Priklausomai nuo oro 
sąlygų, rudeninį vakcinavimo 
nuo pasiutligės etapą planuo-
jama baigti gruodžio viduryje.

-BNS

Anykščių ligoninė pasiruošusi gydyti 
COVId-19 ligonius

Robertas AlEkSIEjŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

koronavirusu užsikrėtusius ir sergančius pacientus galė-
tų gydyti ir Anykščių ligoninė, teigia Anykščių rajono savi-
valdybės gydytoja Vaiva daugelavičienė.

Šiuo metu koronavirusu ser-
gantys Anykščių rajono gyven-
tojai  pagal Respublikinės Pa-
nevėžio ligoninės direktoriaus 
įsakymą gydomi Utenos ligoni-
nėje arba Panevėžio respubliki-
nėje ligonineje.

Rugsėjo 13 dieną Utenos ligo-
ninėje įsteigtas padalinys, į kurį 
guldomi COVID - 19 infekcija 
užsikrėtę pacientai. Šiame pada-
linyje  aptarnaujami Anykščių, 
Molėtų, Utenos rajonų ir dalies 
Zarasų rajonų pacientai. Šiame 
padalinyje pacientams su COVID 
- 19 infekcija skirta 20 lovų.

Respublikinėje Panevėžio 
ligoninėje pacientai priimami 
iš Utenos apskrities, sergantys 
kritiškai sunkia ir komplikuota 
COVID-19 liga. Jiems skirtos 
97 lovos.

Anykščių rajono savivaldy-
bės gydytoja Vaiva Daugela-
vičienė „Anykštai“ sakė, kad 
Anykščių rajono savivaldybės 
ligoninė turi pasiruošusi pada-
linį, skirtą COVID-19 ligonių 
gydymui. Specialiose sergan-
tiems koronavirusu  pacientams 
patalpose paskutiniais duome-
nimis  yra 24 lovos, 9 palatos, 
3 deguonies taškai.

„Šiuo metu ten izoliuojami 
pacientai, kol gaunami testų dėl 
COVID-19 atsakymai“, - sakė ji.

V.Daugelavičienė sakė, kad 
jei Utenos bei Panevėžio ligo-
ninės nebepriimtų COVID-19 
užsikrėtusių pacientų, tokius 
asmenis galėtų gydyti ir Anykš-
čių ligoninė.

„Jei pagal viešosios įstaigos 
Respublikinės Panevėžio ligo-

ninės direktoriaus įsakymą į 
nurodytas ligonines pacientai 
nebūtų priimami, VšĮ Anykščių 
rajono savivaldybės ligoninė 
tokį asmenį galėtų gydyti“, - 
sakė V.Daugelavičienė.

Paskutiniais Statistikos depar-
tamento duomenimis, Anykščių 
rajone COVID-19 infekcija už-
sikrėtę serga 36 asmenys.

Nuo šios infekcijos Anykščių 
rajone mirė 89 asmenys (44 dėl 
COVID-19, o 45 asmenys taip 
pat sirgo ir kitomis ligomis).

Ketvirtadienį portalas 15 
min.pranešė, kad mažosios li-
goninės Lietuvoje imasi uždari-
nėti skyrius, kad galėtų priimti 
augantį COVID-19 pacientų 
srautą. Didžiosios ligoninės dėl 
augančio COVID-19 pacientų 
skaičiaus taip pat sustabdė dalį 
planinių paslaugų. Taip pada-
ryta Respublikinėje Klaipėdos 
ligoninėje, vienas skyrius praė-
jusią savaitę uždarytas Santaros 

klinikose Vilniuje, paslaugos 
pradėtos riboti Respublikinėje 
Šiaulių ligoninėje.

Ligoninėse nuo COVID-19 
visoje Lietuvoje šiuo metu gy-
domi 992 žmonės.

Anykščių rajono savival-
dybės gydytoja Vaiva Dau-
gelavičienė sakė, kad šiuo 
metu Anykščių ligoninės 
padalinyje, skirtame ligo-
nių, užsikrėtusių COVID-
19, gydymui, vykdoma pa-
cientų izoliacija.

Maitinimo įstaigose pažeidimų nemažėja Robertas AlEkSIEjŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos de-
partamento inspektoriai per šių metų pirmąjį – trečiąjį ke-
tvirtį Anykščių rajone atliko 20 viešojo maitinimo įmonių 
patikrinimų ir nustatė nemažai pažeidimų. Viešojo maitini-
mo įstaigos tikrintos ir dėl gautų klientų skundų.

Valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnybos Utenos depar-
tamento vyriausioji specialistė 
– maisto produktų inspektorė 
Gintarė Bukauskienė „Anykš-
tai“ sakė, kad dėl Lietuvoje 
paskelbto karantino, kuris šiais 
metais tęsėsi iki gegužės mė-
nesio, buvo vykdomi tik ne-
planiniai viešojo maitinimo įs-
taigų patikrinimai, reaguojant į 
vartotojų pranešimus,  taip pat 
vyko patikrinimai dėl karantino 
sąlygų laikymosi.

„Valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnybos Utenos depar-
tamento inspektoriai, atlikdami 
tikrinimus, didžiausią dėmesį 
skyrė virtuvių bei prekybos 
vietų higienai ir maistui nau-
dojamų žaliavų kokybei: tin-
kamumo vartoti terminų kon-
trolei, tinkamos temperatūros 
palaikymo bei šalčio grandinės 

užtikrinimui, maisto produktų 
atsekamumui, kryžminės taršos 
prevencijai, patalpų, įrangos ir 
indų švarai. Be to, atkreiptas 
dėmesys į tai, kad su maistu 
gali dirbti tik sveikatą pasiti-
krinę, nekarščiuojantys, tam 
tikrais kitais negalavimais nesi-
skundžiantys asmenys“, - sakė 
G.Bukauskienė.

Anykščių rajone veikiančiose 
socialinės globos ir rūpybos įs-
taigose atlikti aštuoni  planiniai 
patikrinimai. Patikrinimų metu, 
pasak vyriausiosios specialistės 
– maisto produktų inspektorės 
G.Bukauskienės, tik dvejuose 
socialinės globos namuose pati-
krinimo metu nustatyti nežymūs 
inventoriaus ir patalpų higienos 
pažeidimai, kituose subjektuose 
pažeidimų nenustatyta. 

Planiniai patikrinimai atlik-
ti dviejuose  Anykščių rajono  

ikimokyklinio amžiaus maisto 
tvarkymo skyriuose – viename 
subjekte nustatyti nežymūs pa-
talpų higienos pažeidimai.

Kaip informavo vyriausioji 
specialistė – maisto produktų 
inspektorė G.Bukauskienė, du 
planiniai patikrinimai atlikti 
kavinėse. Jose pažeidimų nenu-
statyta. 

Taip pat atliktas planinis pati-
krinimas vaikų poilsio stovyklo-
je, kurioje nustatyti pažeidimai 
dėl susidėvėjusio inventoriaus 
bei patikrinimo metu nepateik-
tų savikontrolės dokumentų. 
Poveikio priemonės vaikų poil-
sio stovyklai  netaikytos.

Per šių metų tris ketvirčius 
Valstybinės maisto ir veterina-
rijos tarnybos Utenos depar-
tamentas iš Anykščių rajono 
užregistravo penkis skundus  
dėl viešojo maitinimo subjektų 
patiekalų kokybės, higieninių 
pažeidimų ar karantino sąlygų 
nesilaikymo. Du skundai, pasak 
G.Bukauskienės, pasitvirtino. 

Patikrinimų metu nustatyti 
patalpų higienos pažeidimai, 

taip pat netinkamas maisto 
produktų laikymas, nesilaikant 
gamintojo nurodytų sąlygų, ne-
pateikti maisto produktų ir ža-
liavų įsigijimo dokumentai bei 
kiti pažeidimai.

 Dėl nustatytų pažeidimų 
dviem viešojo maitinimo įmo-
nėms taikytos administracinio 
poveikio priemonės.

Valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnybos Utenos depar-
tamento vyriausioji specialistė 
– maisto produktų inspektorė 
G.Bukauskienė  vartotojams 
priminė nepamiršti higienos 
reikalavimų ir įvertinti tiekia-
mo maisto kokybę. 

„Jeigu pastebėjote, kad patie-
kiamas maistas yra neįprastos 
išvaizdos, konsistencijos, spal-
vos ar skleidžia įtartiną kvapą, 
tokio maisto nerekomenduoja-
ma net ragauti, o apie įtarimus 
nedelsiant reikia informuoti 
maitinimo įstaigos personalą. 
Apie tai taip pat galima pra-
nešti Valstybinei maisto ir ve-
terinarijos tarnybai“, - patarė 
G.Bukauskienė.

Gripo atvejų rajone dar nefiksuota Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Iš Lietuvos ir pasaulio vis dar nesitraukiant koronavirusui, 
panašu, kad mažiau vietos vėl lieka gripui – kiek lengvesnei 
nei Covid-19 sezoninei ūminei kvėpavimo takų infekcijai. 

Gripo epidemija skelbiama 
tuomet, kai  susirgimų gripu ir 
ūmiomis viršutinių kvėpavimo 
takų infekcijomis skaičius per 
savaitę pasiekia 100 atvejų iš 10 
tūkst. gyventojų, o gripas sudaro 
apie 30 proc. susirgimų. „Anykš-

čių rajone gripo atvejų dar nėra 
registruota, bet ūmių viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijų (ŪVK-
TI) atvejų daugėja“, – „Anykš-
tai“ sakė Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro prie SAM 
Utenos departamento Anykščių 

skyriaus vedėja Danguolė Sudei-
kienė.

Šių metų rugpjūčio 31 – rugsėjo 
5 dienomis ŪVKTI atvejų skai-
čius Anykščių rajone buvo 39 (iš 
jų 0-17 m. amžiaus – 14). Rugsė-
jo 6 – 12 d. ŪVKTI registruota 
114 atvejų (iš jų 0-17 m. amžiaus 
– 68), o po savaitės, rugsėjo 13 – 
19 dienomis, ūmiomis viršutinių 
kvėpavimo takų ligomis sirgo jau 

113 rajono gyventojų (iš jų 0-17 
m. Amžiaus – 71). 

Gripo epidemiją skelbia savi-
valdybės. Kasmet gripu suserga 
5-10 proc. gyventojų, o prasi-
dėjus koronaviruso pandemijai 
ir ėmus laikytis karantino bei 
įvairių saugumo priemonių, per 
2020-2021 m. gripo sezoną dėl 
gripo ligoninėse nesigydė nė vie-
nas asmuo. 
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Obuolių gatvėje pasodinta
pusšimtis obelų

Šiųmetinių „Obuolinių“ 
šventės proga AB „Anykščių 
vynas“ anykštėnams padova-
nojo 51 obels sodinuką. 

Obelis sodino „Anykščių 
vyno“ darbuotojai, miestelė-
nai bei į svečius atvykusi de-
legacija iš Latvijos. Dobelės 
savivaldybės vicemeras Edgar 
Laiminš kartu su Anykščių vi-
cemeru Dainiumi Žiogeliu pa-
sodino pirmąją alėjos obelį. E. 
Laiminš, pagal profesiją miški-
ninkas, žadėjo: „Po poros metų 
atvyksiu pažiūrėti, ar jau yra 
obuolių“, pridūręs, kad Dobelė-
je rudenį vyksta panaši šventė, 
todėl viešnagė Anykščiuose la-
bai naudinga.

Mugė – kuklesnė 
nei pernai

M. Valančiaus ir Parko gatvių 
sankirtoje anykštėnus ir miesto 
svečius prekybininkai kvietė 
įsigyti rankdarbių, papuošalų, 
galanterijos, maisto.

 Iš Vilniaus atvykusi Jeka-
terina S., prekiaujanti savo 
gamybos pliušiniais žaislais, 
„Anykštai“ sakė, kad prekyba 

sekasi gana neblogai. 
Tradiciškai vyko retro techni-

kos ir gyvulių paroda, o ūkinin-
kai į savo palapinę kvietė pa-
sivaišinti keptais obuoliukais, 
mėsos gaminiais ar naminiu 
sūriu. Tiesa, technikos tebuvo 
senas lopšelinis motociklas bei 
mėlyni ,,Žiguliai”, o vaikai ga-
lėjo nusifotografuoti prie avelių, 
apžiūrėti balandžius ir vištas.

Miesto centre koncertavo
vietiniai kolektyvai

Prie Anykščių kultūros cen-
tro susirinkę šventės dalyviai 
klausėsi vokalinių kolekty-
vų. Koncertavo AKC Ka-
varsko skyriaus Šerių mo-
terų vokalinis-romansinis 
ansamblis,,Tetervė“ (vadovė 
Daiva Bakšienė), Naujųjų El-
mininkų moterų vokalinis an-
samblis „Elmė“ (vad. Irena 
Kuliavienė), AKC Kavarsko 
skyriaus moterų vokalinis an-
samblis „Akimirka“ (vad. Leda 
Kazokienė), AKC Leliūnų sky-
riaus vokalinis ansamblis (vad. 
Irena Kuliavienė), AKC Svė-
dasų skyriaus mišrus vokalinis 
ansamblis „Širdies melodija“ 
(vad. Rožė Lapienienė), AKC 
skyrių vokalinis ansamblis 
„Atgaiva“ (vad. Irena Kulia-
vienė ir Leda Kazokienė). 

Angelų muziejuje – 
kūrybinės dirbtuvės

Kone visą dieną Anykščių 
Angelų muziejuje-Sakralinio 
meno centre vaikai, padedami 
menininkės Severijos Inčiraus-
kaitės-Kriaunevičienės ir tėve-
lių, kūrė rankdarbius iš nebe-
naudojamų daiktų. 

„Šių kūrybinių dirbtuvių min-
tis – panaudoti nebereikalingus 
daiktus: užtrauktukus, suplyšu-
sius kamuolius, siūlų likučius 
– bet ką, kas namuose nebe-
naudojama“, – sakė Anykščių 
menų centro programų kuratorė 
Indrė Rukšaitė. 

Apdovanoti geriausi ūkiai

Anykščių kultūros centre 
tradiciškai vyko „Metų ūkio“ 
apdovanojimai. Į salę buvo įlei-
džiami tik kvietimus ir Galimy-
bių pasus turintys asmenys.

Šventės atidarymą pradėjo ir 
užbaigė vokalinė vaikinų gru-
pė „el Fuego“, o renginį vedė 
Anykščių kultūros centro direk-
torė Dijana Petrokaitė. Rajono 
savivaldybės mero pavaduoto-
jas Dainius Žiogelis sveikino 
ūkininkus ir susirinkusiuosius: 
„Nors šiemet ir nėra labai daug 
obuolių, ir bulvės mažos, bet 
visus sveikinu su „Obuolinė-

mis!“. Anykščių rajono ūkinin-
kų sąjungos pirmininkas Žilvi-
nas Augustinavičius dalyviams 
skaitė poeto Jono Strielkūno 
eilėraštį. 

Anykščių rajono savival-
dybės žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Virmantas Velikonis 
šmaikštaudamas lygino gan 
nederlingus šiuos metus su kaž-
kada buvusiais dar prastesniais. 
LR Seimo narys Tomas Tomi-
linas dėkojo Anykščių krašto 
žemdirbiams, o  Radviliškio 
krašto ūkininkų sąjungos pir-

mininkas, Lietuvos ūkininkų 
sąjungos vicepirmininkas Ignas 
Jofmanas apgailestavo, kad 
Lietuvoje žemės ūkis yra nepa-
grįstai nuvertinamas.

Geriausiems ūkininkams 
apdovanojimus įteikė D. Žio-
gelis, Ž. Augustinavičius, V. 
Velikonis bei rajono savivaldy-
bės administracijos direktorės 
pavaduotoja Veneta Veršulytė, 
Lietuvos žemės ūkio konsulta-
vimo tarnybos Anykščių biuro 
vadovė Vilma Lebedė.

(Nukelta į 5 psl.)

Anykščiai jau 14-tus metus siekia tapti kurortu, tačiau ir 
be šio statuso pastebima, kad kurortai žavi ne tik nuosta-
bia gamta, grynu oru ir gerai sutvarkyta infrastruktūra, 
bet  aukštesnėmis prekių bei paslaugų kainomis.  Pakanka 
nuvažiuoti į kurį nors kaimyninį miestą, o ten, rodos, viskas 
lyg ir pigiau...

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, ar jie jaučia, kad gyventi 
„be penkių minučių“ kurorte – brangus malonumas?

Brangiau dėl 
sezoniškumo

Petras ZeLeVAS, vienas iš 
kavinės „Laumės juosta“ sa-
vininkų:

- Manau, kad kainoms įtakos  
Anykščiuose turi  kurortinės te-
ritorijos statusas. Nes yra sezo-
niškumas. Pavyzdžiui, kokia-
me nors Vilniuje klientų srautai 
kavinėse pastovūs apskritus 

metus. O Anykščiuose turistų 
srautas nutrūksta rudenį. Palan-
goje irgi žiemą galima kavinėse 
pavalgyti pigiau negu vasarą.
Pas mus kavinėje dienos 
pietūs kainuoja 5 eurus. Kodėl 
tokia kaina? Visada maistą 
gaminame natūraliai, maistas 
visada šviežias, nėra pas  mus 
konvekcinių krosnių. Tai gal 
ir lemia kainą, tačiau klientų 
trūkumu nesiskundžiame. 

Aukštos kainos 
ne tik kurortuose

Alvydas TALeIŠIS, Anykš-
čių miesto seniūnaitijos se-
niūnaitis:

- Aš nežiūriu į tas kainas. 
Man visai nesvarbu, kiek ta 
dešra kainuoja Anykščiuose ar 

kokioj nors Jonavoj. Man tai 
neaktualu. Aš ir į Lenkiją neva-
žiuoju apsipirkti, nors ten kaž-
kas pigiau. Sudėjus visas kelio-
nes išlaidas, tas pats išeina. 

Vaikystėje gyvenau Marijam-
polėje, dabar Anykščiuose. Kur 
buvo pigiau? Palyginti negaliu, 
nes, kaip sakau, man tai neak-
tualu.

Ne tik kurortuose kainos žy-
miai pakilusios – visur. Visi 
žinome, kad Anykščiuose bran-
giausia centralizuotai tiekiama 
šiluma. Ta tendencija ilgam, 
kol tas skolas išsimokėsime. O 
visa kita...

Dabar kaip tik po prekybos 
centrą vaikštau. Va, svogūnų 
kilogramas kainuoja 33 centus. 
Neapsimoka auginti. Čia ir kaip 
kurorte pigu (juokiasi).

dalį pelno 
reikėtų skirti 
miesto gerovei

elvyra  LASSkAJA, Anykš-
čių moterų užimtumo ir in-
formacijos centro vadovė:

- Neseniai grįžau iš Birštono, 
tikrai nepastebėjau Anykščiuose 
kainų skirtumo, nors Birštonas 
irgi kurortas. Teko būti sanatori-
joje, ten kainos gal netgi aukštes-
nės nei pas  mus. Beje, visi ten 
sutikti žmonės labai gražiai atsi-
liepė apie Anykščius.

Teko Birštone lankytis ir vie-
noje kavinėje – ten nebuvo pigu.

Galiu pasakyti, kad skirtumo 
tarp Birštono ir Anykščių, bent 
jau pagal kainas, nepastebėjau.

O kodėl gi neturėtų būti Anykš-
čiuose aukštesnės prekių bei pas-
laugų kainos? Aš nesu už tai, kad 
kainos būtų keliamos, tačiau jei 
dalis gauto pelno būtų panaudota 
miesto gerovei, kodėl gi ne?

kuro kainos 
kosminės

Alvydas JAnICkAS, 
anykštėnas:

- Kavinių kainos Anykščiuose 
„kurortinės“. Lyginu su aplinki-
niais miestais, pavyzdžiui, Utena 
ar Ukmerge, miestais, kurie nepre-
tenduoja tapti kurortais. Manau, 
kad verslininkai nori užsidirbti, 
nes  vyrauja sezoniškumas.

Tačiau mes labiausiai garsėjame 
kuro degalinėse rekordais. Uteno-
je, Panevėžyje degalai kainuoja 
žymiai pigiau. Kainos kosminės 
benzino Anykščiuose, nežinau, 
kiek tai susiję su kurortinės terito-
rijos statusu.

Prekybos centruose Anykščiuo-
se kainos normalios, manau, kad 
kurortinės teritorijos statusas jų 
kainoms įtakos nedaro. O turgu-
je kainų nebėra reikalo kelti, nes 
turgus merdėja ir gyvas dar tik dėl 
dėvėtų drabužių pardavėjų.

-ANYkŠTA

„Obuolinėse“ viešėjo Dobelės (Latvija) savivaldybės mero 
pavaduotojas Edgar Laiminš: vicemeras drauge su Anykš-
čių rajono savivaldybės mero pavaduotoju Dainiumi Žio-
geliu Obuolių alėjoje pasodino pirmąją obelį.   
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(Atkelta iš 1 psl.)

- Lyginant seniausią teisyną 
– Hamurabio teisyną – su da-
bartiniais įstatymais, ar labai 
pasikeitė mūsų teisinė situaci-
ja? Gyvenam labiau suvaržyti 
ar kaip tik laisviau? 

- Hamurabio teisynas apie 
1750 m. p. m. e. surašytas ant 
juodo bazalto stulpo, o jį sudarė 
apie trys tūkstančiai eilučių. Šis 
stulpas buvo padabintas Meso-
potamijos karaliaus Hamura-
bio, kuriam saulės ir teisingumo 
dievas Šamašas įteikia karaliaus 
lazdą, kaip valdžios ženklą, at-
vaizdu. Teisynas žmones skirs-
tė į luomus, t.y. laisvuosius ir 
vergus, nustatė jų teisinę padėtį. 
Teisyne išplėtota sutarčių teisė, 
tačiau gana primityviai aprašo-
mos nusikalstamos veikos ir tai, 
kas dabar sudaro baudžiamo-
sios teisės branduolį. Pvz., šis 
teisynas įtvirtino kraujo keršto 
principą: „Jei žmogus kam nors 
iš žmonių sužalos akį, tai reikia 
sužaloti jo akį“ ir pan. Tai buvo 
gilios senovės įstatymai, kurie 
atspindi visai kitą visuomeninę 
santvarką, gyvavusią Babilone. 
Žinoma, net negalima lyginti 
dabarties pasaulio ir to, kuris eg-
zistavo prieš tūkstančius metų.

- kaip atsirado žmonių tei-
sės? kuo jos skiriasi, palyginti 
su prieš, pavyzdžiui, 50 metų 
buvusiomis teisėmis visame 
pasaulyje? Ar žmonių teisės 
pagerėjo, palaisvėjo, ar kaip 
tik dauguma šalių pradėjo la-
biau varžyti jas?

- Žmogaus teisių atsiradimo 
istorija siekia Antikos laikus: Se-
novės Graikijos ir Romos huma-
nistines idėjas, judėjų filosofiją, 
krikščionių etiką. Prigimtinės 
teisės idėjos buvo plėtojamos žy-
mių Romos teisininkų Cicerono, 
Ulpiano ir kt. veikaluose. Vidu-
ramžiais, 1215 metais, Anglijoje 
priimtas ypač svarbus dokumen-
tas – Magna Carta Libertatum 
(liet. Didžioji laisvių chartija). 
Vėliau prigimtinės teisės buvo 
vystomos Renesanso laikotarpiu, 
o ypač jų raida paspartėjo Švieti-
mo epochoje. 1789 m. Prancūzi-
joje priimta Žmogaus ir piliečio 
teisių deklaracija, skelbusi apie 
prigimtines žmogaus teises – 
laisvę, lygybę, nuosavybės ne-
liečiamybę ir kt.. Ši deklaracija 
iš esmės suformulavo žmogaus 
teisių katalogą. Po Antrojo pa-
saulinio karo buvo įkurta Jung-
tinių Tautų Organizacija, kurios 
Generalinė Asamblėja 1948 m. 
gruodžio 10 d. priėmė Visuoti-
nę žmogaus teisių deklaraciją, 
veikiančią iki šiol, kuri suskirstė 
žmogaus teises į pilietines, poli-
tines, ekonomines, socialines ir 
kultūrines. Be to, Europoje nuo 
1953 m. galioja Europos Žmo-
gaus teisių ir pagrindinių laisvių 

apsaugos konvencija, kurios lai-
kymasis privalomas ją pasira-
šiusioms valstybėms. Analogiš-
ka konvencija priimta Afrikoje 
ir vadinama Afrikos Žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių ap-
saugos konvencija. Prieš 50 
metų minėta Europos Žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių ap-
saugos konvencija, jos taikymas 
nebuvo tiek išplėtoti, kiek yra 
šiuo metu. Konvencija taikoma 
plačiai. Kaip žinia, šią konven-
ciją aiškina Europos Žmogaus 
Teisių Teismas, veikiantis Stras-
būre. Palyginti su tuo, kas buvo  
Sovietų Sąjungoje, per 50 metų 
žmogaus teisės ir laisvės iš es-
mės pasikeitė mūsų regione: gy-
vename demokratijos pasaulyje, 
o nebe totalitariniame sovieti-
niame režime. Esame karta, re-
gėjusi perversmą, t.y. sovietinės 
imperijos žlugimą ir perėjimą 
prie demokratijos svertų. Ta-
čiau, žinoma, ir šiuolaikiniame 
pasaulyje egzistuoja įvairūs ne-
demokratiniai režimai, kurie re-
miasi nesubalansuota valdžios ir 
jos institucijų struktūra, pvz., kai 
valdžia sutelkta vienose ranko-
se, kai niekinamos konstitucinės 
pamatinės vertybės, kontroliuo-
jama piliečių veikla, varžomas 
jų privatus gyvenimas, naudo-
jama savivalė ar prievartos me-
chanizmai. Asmeniškai pati esu 
domėjusis Pietų Afrikos Apart-
heido režimu ir perversmu, kai į 
valdžią atėjo Nelsonas Mandela, 
gavęs Nobelio taikos premiją, 
Birmos revoliucija, kitais nede-
mokratiniais politiniais režimais 
ir perversmais. 

- kaip manote, ar teisė, kaip 
mokslo šaka, ateityje dar la-
biau populiarės, o gal net 
taps reikalingesnė nei tikslieji 
mokslai? 

- Teisė, kaip mokslo šaka, 
visuomet buvo populiari. Tiek 
Vilniaus universitete studijų lai-
kotarpiu, tiek Mykolo Romerio 
universitete doktorantūros me-
tais buvo įkalta, jog teisė privalo 
egzistuoti kaip vertybė, reikš-
mingesnė už valstybę. Kai vals-
tybėje vadovaujamasi teise, už-
tikrinama demokratija. Be to, iš 
ne teisės teisė negimsta. Tačiau 
teisė nėra tas pat, kas politika. 
Vienas iš mano teisės korifėjų 
sakydavo: „Kai politika įžengia 
į kambarį, teisė šoka pro langą“. 
Tiksliųjų mokslų nelyginu su tei-
se, kaip ir humanitarinių mokslų 
nelyginu su medicina. Kiekvie-
na mokslo sritis turi savo vietą 
ir svarbą. 

- Studijavote Vilniaus pe-
dagoginio universiteto Gam-
tos mokslų fakultete, vėliau 
Vilniaus universiteto Teisės 
fakultete. Sritis, kurioje spe-
cializuojatės, yra baudžiamoji 
teisė, baudžiamasis procesas 
(tiksliau, baudžiamosios by-

los atnaujinimas (disertacija). 
kas būtent paskatino keisti 
mokslo sritis ir kas paskatino 
imtis baudžiamojo proceso 
srities? 

- Gamtos mokslai man padėjo 
labiau pažinti pasaulį, evoliu-
cijos procesus, gamtą. Studijų 
metu teko dalyvauti gamtinėse 
ekspedicijose, žygiuose. Tačiau 
mane šie dalykai žavi labiau 
kaip kūrybos, saviraiškos, o ne 
profesionalaus darbo šioje srity-
je galimybė. Būtent teisė yra ta 
šaka, kurioje pritapau ir jaučiu, 
jog tai man sava, artima. Gal-
būt tai atėjo per genus. Prieš du 
šimtus metų tarp mano protėvių 
buvo daug teisininkų. Jaučiu vi-
dinį ryšį su jais. O baudžiamasis 
procesas teisės moksle – anaip-
tol ne statiškas, o dinamiškas 
reiškinys. Visuomet mėgau kai-
tą ir veiklą labiau negu statiką, 
tad, filosofiniu požiūriu, ši teisės 
mokslo šaka kaip tik man. 

- dažnai vartojamas terminas 
„teismų praktika“. kas tai, kaip 
ji formuojasi, ar kiekvienas 
teismo sprendimas gali ją lemti 
ateityje? Ar ji gali keistis?

- Teismų praktiką formuoja 
Lietuvos Respublikos teismai 
tiek horizontaliuoju (teismų pa-
kopų sistema), tiek vertikaliuo-
ju principu (tos pačios grandies 
teismai). Suformuota Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo doktri-
na privaloma visiems Lietuvos 
teismams. Teismų praktika - tai 
yra teisės taikymo ir aiškinimo 
taisyklės. Teismų praktiką lemia 
ne kiekvienas teismo sprendi-
mas (tik precedentai), tačiau kie-
kvienas teismo sprendimas įne-
ša indėlį į bendrą visos teismų 
sistemos veiklą. Tais atvejais, 
kai žemesniųjų teismų sprendi-
mai skiriasi, aukštesnieji teismai 
praktiką suvienodina, taiso že-
mesniųjų teismų padarytas klai-
das. Teismų praktika gali kisti, 
kaip kinta ir pats gyvenimas, 
nusistovėjusios gyvenimo taisy-
klės. Ji nėra statiška, kaip nėra 
statiška ir Konstitucija, žinome 
Lietuvos Konstitucinio Teismo 
suformuluotą gyvosios Kons-
titucijos doktriną. Pvz., šiuo 
metu aktuali interneto teisė - to 
nebuvo prieš trisdešimt metų. 
Ateityje, manau, suaktyvės kli-
mato kaitos teisinio reguliavimo 
mechanizmai, susiduriame su iš-
šūkiais – ar privalome skiepytis, 
ar visgi tai tėra pasirinkimas, o 
ne pareiga, migrantų klausimais 
ir kitais dalykais. 

- Teisėje vartojama sudėtin-
ga formalioji kalba. kodėl ji 
negali būti supaprastinta? 

- Teisės kalbai privalomi 
bendrieji norminės kalbos dės-
niai, taisyklės ir reikalavimai. 
To reikalauja dokumentai, ku-
rie reglamentuoja teisinių aktų 
rengimą. Teisės kalbai būdingas 

tikslumas, aiškumas, tikslin-
gumas, oficialumas, juk teisėje 
sprendžiami žmonių visuome-
niniai santykiai. Dėl to teisės 
kalba negali būti buitinė. Tačiau, 
žinoma, ji turi būti suprantama 
žmonėms. 

- Ar moterys Ldk laiko-
tarpiu turėjo pilietines teises? 
kada moterys įgijo tokias pat 
teises kaip vyrai? 

- Formaliai moterys nei LDK, 
nei Abiejų Tautų Respublikos, 
nei Rusijos imperijos laikotar-
piu neturėjo pilietinių ir poli-
tinių teisių, jų teisnumas bei 
veiksnumas buvo riboti, tačiau, 
jeigu atidžiai paanalizuotume 
istorinius šaltinius, įsitikintume, 
kad moterys dalyvavo viešojoje 
erdvėje, sudarinėjo sandorius, 
vyrai joms palikdavo turtą, įpa-
reigodavo testamentais užau-
ginti ir išauklėti vaikus.  Kiek 
sunkesnė padėtis buvo moterų 
valstiečių-baudžiauninkių. Luo-
mų nelygybė Lietuvoje panai-
kinta 1918 metais, taip pat 1918 
m. lapkričio 2 d. Laikinosios 
Konstitucijos pamatiniuose dės-
niuose sulygintos vyrų ir moterų 
balsavimo teisės.

- Ldk Statutai yra įvardi-
jami kaip pirmosios oficialios 
tokio pobūdžio pasaulietinės 
teisės kodifikacijos europoje. 
ATR gegužės 3 d. konstituci-
ja laikoma pirmąja europoje 
ir antrąja pasaulyje rašytine 
konstitucija po Jungtinių Ame-
rikos Valstijų 1789 m. kovo 4 
d. įsigaliojusios konstitucijos. 
kaip Jūs įvertintumėte šių tei-
synų teisinį įnašą į bendrąją 
pasaulio teisės literatūrą?

- Įvertinčiau teigiamai. Aps-
kritai, didžiuojuosi tuo, jog Lie-
tuvoje veikė trys fundamentalūs 
Statutai ir Lietuva buvo laikoma 
viena tolerantiškiausių valstybių 
(pvz., visoms religijoms ir pan.). 
Pirmasis Lietuvos Statutas suly-
gino katalikų ir stačiatikių teises, 
buvo taikomas ir graikų tikybos 
žmonėms. Statuto pagrindą su-
darė lietuvių paprotinė teisė, 
nuostatos iš Kazimiero teisyno, 
kanonų ir romėnų teisė. I Statuto 
skyriuje, pavyzdžiui, minima to-
kia moderni sąvoka kaip „nekal-
tumo prezumpcija“, II skyrius 
reglamentavo šalies gynybą, III 
skyriuje įtvirtintos kilmingųjų 
teisės ir laisvės, IV skyrius nu-
statė moterų paveldėjimo, turto 
valdymo klausimus. Statutas 
buvo rengiamas, atsižvelgiant 
į teismų praktiką, iškiliausių 
to meto Lietuvos teisininkų. 
Antrasis ir Trečiasis Statutai 
patobulino Pirmąjį. Trečiasis 
Statutas gyvavo iki 1840 metų, 
pergyveno net ir pačią valstybę 
ir laikomas XVI a. pirmosios 
pusės brandžios politinės vi-
suomenės atspindžiu. Kaip rašo 
Vilniaus universiteto docentas 

Vaidotas Vaičaitis viename iš 
savo straipsnių, „LDK Statutų 
šiuolaikinė svarba – ne tiek ta, 
kad perimtas modernios Lietu-
vos teisinės terminijos paveldas 
(pvz., Seimo ir Statuto terminų 
šiuolaikinė recepcija), o tai, kad 
sukurtos ankstyvojo konstitu-
cionalizmo užuomazgos“. Kal-
bant apie gegužės 3-iosios kons-
tituciją (liet. Protwa pastanawita 
treczio Dieno Moios arba 1791 
m. gegužės 3 d. Konstitucija), 
ji laikoma pirmąja Europoje ir 
antrąja pasaulyje rašytine Kons-
titucija po JAV 1789 m. konsti-
tucijos. Labai mėgstu ir  vertinu 
ir vieną iš šios Konstitucijos au-
torių - švietėją  Hugo Kolontajų. 
Pasaulinę šių teisės aktų reikšmę 
nusako tai, kad tai buvo pažan-
gūs kodifikuoti teisės aktai to 
meto Europoje.

- kada pradėjote domėtis 
analogine fotografija ir kaip 
nutiko, jog pas jus atsirado fo-
tografo Izidoriaus Girčio foto-
palikimas?

- Fotografija domino nuo 
vaikystės, kai dėdė namų są-
lygomis ryškindavo tamsiame 
kambariuke nuotraukas. Šis pro-
cesas atrodė lyg kokia paslaptis. 
Izidoriaus Girčio negatyvus man 
perdavė jo sūnus Vilius Girčys  
2013 metų rugpjūčio 16 d. per 
mano brolio gimtadienį. Tam, 
kad tuos negatyvus paversčiau  
nuotraukomis, įsigijau kelis 
skenerius. Tai buvo stebuklingi 
metai ir potyriai, kai išryškėju-
siuose vaizduose (iš negatyvo 
į nuotrauką) pamatydavau vai-
kystės Anykščius - miesto ga-
tves, namus, detales, žmones. Šį 
periodą pavadinau „Per pasaulį 
su tuščiu fotoaparatu“. Kadangi 
visi manė, jog Izidorius Girčys 
būtent tokiu fotografuoja. 

- kuo, Jūsų manymu, svar-
bus Izidorius Girčys Anykš-
čiams? Gal ateityje jis iškils 
kaip krašto kultūrai reikšmin-
gas menininkas? 

- Manau, jog Izidorius Girčys 
svarbus Anykščiams kaip gyvoji 
mūsų kartos, jį mačiusių ir paži-
nusių žmonių, legenda. Tai buvo 
fotografas - fanatikas, būtent dėl 
šio bruožo susitapatinęs su mies-
to pulsu, kiekviena miesto smul-
kmena, įvykiu, detale. Manau, 
jog jau dabar jis yra krašto kultū-
rai reikšmingas menininkas, juk 
Anykščiuose bibliotekos kolek-
tyvo dėka veikia Izidoriaus Gir-
čio muziejus, jo suskaitmeninti 
negatyvai saugomi biblioteko-
je, Anykščių A. Baranausko ir 
A.Vienuolio-Žukausko memo-
rialinio muziejaus koordinato-
riaus Tautvydo Kontrimavičiaus 
kolekcijose. Galbūt kažkada iš-
vysime ir išleistą Izidoriaus Gir-
čio fotografijų albumą. 

Visas interviu publikuojamas 
naujienų portale anyksta.lt

Prigimtinę teisę plėtojo dar romėnai
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Tradicija tapusi šventė subūrė švęsti 
visą bendruomenę

Rugsėjo 25 dieną, paskutinį mėnesio savaitgalį Viešintose 
vyko jau tradicija tapusi Mykolinių šventė. Saulėti orai į 
šventę pritraukė gausią viešintiškių bendruomenę. 

Šeštadienio popietę viešintiš-
kiai rinkosi į miestelio centrą, 
kuriame buvo atidengtas pamin-
klinis akmuo, skirtas Viešintų 
vardo paminėjimo 760-osioms ir 
Viešintų miestelio įkūrimo 430-
osioms  sukaktims įamžinti. 

Paminklo pastatymo idėją 
bendromis jėgomis įgyvendino 
miestelio bendruomenės nariai. 
Kraštotyrininkas Algimantas 
Bekenis, seniūnijos seniūnas 
Ramūnas Blazarėnas ir ben-
druomenės pirmininkas Vitas 
Mykolas Zaikauskas buvo pa-
kviesti perkirpti atidengimo 
juostą, o Viešintų parapijos kle-
bonas Mindaugas Šakinis pa-
šventinti paminklinį akmenį.

Vėliau, miestelio parke vyko 
skulptoriaus Prano Petronio me-
džio skulptūros „Metraštinin-
kas“ ir kompozicijos „Eglė žal-
čių karalienė“ pristatymas bei 
istorinė konferencija „Viešintos 
amžių tėkmėje“. Konferencijo-
je dalyvavo du profesionalūs is-
torikai iš Mykolo Romerio uni-
versiteto: prof. Saulius Nefas 
ir dr. Tomas Baranauskas, be 
jų - du mėgėjai istorikai: kraš-
totyrininkai Gediminas Grina ir  
Tautvydas Kontrimavičius.    

Pirmasis savo pranešimą 
skaitė istorijos mokslų dakta-
ras. T. Baranauskas. Jis pasa-
kojo apie pirmuosius Viešintų 
upelio ir ežero paminėjimus 
13-14 amžiuje, kurie minimi jo 
išleistoje istorinių dokumentų 
knygoje „Sėlos aktai“. Kraš-
totyrininkas G. Grina viešin-
tiškiams papasakojo apie savo 
ryšį su Viešintomis, genealoginį 
medį, senuosius miestelio kai-
melius. Dr. S. Nefas svarstė, ar 
egzistuoja viešintiškio tapaty-
bė, kodėl svarbu kelti tapatybę Miestelio parkas papuoštas Prano Petronio (dešinėje) medžio skulptūromis.         (Tautvilio UžOS ir Roberto RAIŠElIO nuotr.)

Paminklinį akmenį skirtą Viešintų vardo paminėjimo 760-
osioms ir Viešintų miestelio įkūrimo 430-osioms  sukak-
tims įamžinti pašventino Viešintų parapijos klebonas Min-
daugas Šakinis.

liečiančius klausimus. Po visų 
pranešimų Viešintų seniūnijos 
seniūnas R. Blazarėnas įteikė 
pranešėjams renginio rėmėjų 
Algio ir Ligitos Bukauskų ūkio 
prizus ir padėkojo jiems už da-
lyvavimą. 

Antrąją Mykolinių šventės 
dieną - sekmadienį - viešin-
tiškiai skubėjo į bažnyčią, kur 
vyko Šv. Mišios su procesija 
bei kraštotyrininko Raimon-
do Guobio pranešimas, skirtas 
Viešintų Šv. Arkangelo Mykolo 
bažnyčios 115 metų sukakčiai. 

Vėliau šalia bendruomenės 

liudmila PETRAkOVA

Pranešimą skaitė buvęs Vie-
šintų vidurinės mokyklos 
istorijos mokytojas Saulius 
Nefas, dabar Mykolo Rio-
merio universiteto dėstyto-
jas ir mokslų daktaras. 

Buvęs Valstybės saugumo 
departamento generalinis 
direktorius, saugumo ge-
nerolas Gediminas Grina 
pasakojo apie savo gimi-
nės ryšį su Viešintomis.

Viešintų seniūnas Ramūnas Blazarėnas ir kraštotyrinin-
kas Algimantas Bekenis už dalyvavimą istorinėje konfe-
rencijoje dėkoja istorikui, mokslų daktarui, iš Anykščių 
kilusiam Tomui Baranauskui.

Istorinę konferenciją, 
skirtą Viešintų mietelio 
praeičiai, moderavo mu-
ziejininkas, žurnalistas. 
kraštotyrininkas Tautvy-
das Kontrimavičius.

namų vyko tradicinis Pakermo-
šys. Viešintų skyriaus meno va-
dovas Robertas Raišelis džiau-
gėsi, kad į šventę susirinko 
dvigubai daugiau žmonių nei 
pernai, o seniūnas R. Blazarė-
nas pasveikino visus šventėje 
esančius Mykolus. 

Viešintų bendruomenės Gar-
bės piliečio vardą šiemet pelnė 
tautodailininkas,  drožėjas Pra-
nas Petronis.

Šventės metu Raguvos kul-
tūros centro moterų vokalinis 
ansamblis „Baladė“  žiūrovams 
dovanojo daug gražių dainų. 

Miestelėnai vaišinosi Ligitos 
ir Algio Bukauskų, kooperaty-
vo „Žalioji lanka“ ir Viešintų 
medžiotojų klubo vaišėmis. 

Viešintiškiai atidžiai klausėsi pasakojimų apie garbingą savo krašto praeitį.
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AVInAS. Savaitės pradžio-
je nuolat jausite laiko trūku-
mą. Į nesėkmes būsite linkęs 
reaguoti pernelyg emocingai. 

JAUTIS. Pirmosiomis sa-
vaitės dienomis suklydęs 
stenkitės pasitaisyti tuojau 
pat - nelaukite patogesnio mo-
mento. Būtinai apdovanokite 
save nedideliu mielu pirkini. 

dVYnIAI. Nieko nėra neį-
manoma, ypač šią savaitę. Sa-
vaitgalį tikėkitės trumpo, bet 
labai turiningo susitikimo su 
nepaprastai įdomiu žmogumi.

VėŽYS. Turiningai pailsė-
jęs, verčiau vėl visa jėga kib-
kite į darbus. Jūsų profesinė 
veikla gali pareikalauti iš jūsų 
kur kas daugiau pastangų nei 
paprastai. 

LIŪTAS. Trykšite energija, 
entuziazmu, būsite pilni ar-
tėjančių nepaprastų pokyčių 

nuojautos. Geras laikas bran-
dinti naujas idėjas, bet netin-
kamas galutiniams sprendi-
mams priimti. 

MeRGeLė. Šią savaitę būsi-
te laisvesnis dvasiškai ir kūrybiš-
kesnis nei paprastai. Labai tinka-
ma savaitė imtis naujos veiklos. 
Savaitgalį pasistenkite atsikratyti 
senų nebenaudojamų daiktų.

SVARSTYkLėS. Visą savai-
tę kamuos saviraiškos proble-
mos. Iš aplinkinių galite tikėtis 
tik įvairiausių bandymų kaip 
nors pasinaudoti jumis saviems 
tikslams. 

SkORPIOnAS. Šią savaitę 
būsite pilnas jėgų ir energijos, tik 
nežinosite, kuria linkme ją tinka-
mai nukreipti. Griebsite kiekvie-
ną pasitaikiusią progą, kad tik 
save realizuotumėte. 

ŠAULYS. Labai tikėtina, 
kad būsite sutrikęs, blaškysi-
tės. Ženkite šiek tiek mažes-
niais žingsneliais! Neforsuo-

AdOX filmų festivalio rugsėjo 30 dienos programa 
17:30 val. Filmas „Laiko 

tiltai“
https://youtu.be/hbkTn-qZjx0
Režisieriai: Audrius Stonys, 

Kristine Briede. Prodiuseriai: 
Uldis Cekulis, Algimantė Ma-
telienė, Arūnas Matelis, Riho 
Vastrik (VFS Films, Studija 
Nominum, Vesilind Ltd.)

Dialogai: lietuvių, latvių, estų, 
rusų. Subtitrai: lietuvių

Lietuva, Latvija, Estija | 2018 
| 78 min. | N-13

Dalyvauja režisierius Audrius 
Stonys, prodiuseriai Algimantė 
Matelienė, Arūnas Matelis.

Audriaus Stonio ir Kristinė 
Briedė meditatyvi dokumentinė 
kino esė „Laiko tiltai“, pasa-

kodama apie Baltijos poetinės 
dokumentikos meistrus, paliečia 
negrįžtamai praeinančio laiko 
klausimus.

Ką pavyko išsaugoti dokumen-
tinio kino juostoje, o kas amžiams 

nugrimzdo į nebūtį? „Laiko tiltai“ 
– tai kinematografinė poema apie 
laiką, kiną ir kino poetus.

Kino seansai NEMOKAMI. 
Dalyvavimas tik su Galimybių 
pasu.

kite per jėgą savo projektų. 

OŽIARAGIS. Labai tikėtina, 
kad priimsite klaidingą sprendi-
mą ir kurį laiką eisite keliu, ve-
dančiu aklavietėn. Palikite visa 
tai ir ieškokite naujų vietų, kur 

galėtumėte realizuoti save. 

VAndenIS. Pirmoje savai-
tės pusėje niekaip negalėsite 
atsikratyti nepasitenkinimo sa-
vimi jausmo. Tikėtina, kad sa-
vaitgalį susipažinsite su dvasiš-

kai labai sau artimu žmogumi.

ŽUVYS. Ši savaitė nebus iš 
lengvųjų. Neleiskite sau plaukti 
pasroviui. Pasistenkite susirasti 
daugiau įdomių pramogų. Sa-
vaitgalį saugokitės peršalti.

sprintas

Imtynės. Anykščių KKSC 
imtynininkai dalyvavo Pane-
vėžyje surengtose Lietuvos 
jaunių ir vaikų žaidynėse. 
Anykštėnai iškovojo 6 meda-
lius ir tarp 16 komandų užėmė 
net antrąją` vietą. Nugalėtojais 
savo amžiaus grupėse ir svorio 
kategorijose tapo Mangirdas 
Braždžiūnas, Andrius Pata-
lauskas ir Kipras Puikis, antrą 
vietą iškovojo Kasparas Juo-
delis, bronzos medaliais pasi-
dabino Augustas Vaitiekūnas 
ir Povilas Pilinka.

Futbolas. Sekmadienį FK 
„Anykščiai“ pasiekė svarbią 
pergalę SFL lygoje. Dėl C 

diviziono nugalėtojų vardų 
kovojantys Anykščių ekipos 
futbolininkai namuose 2:0 
nugalėjo Vilniaus „Pressą“. 
Nugalėtojams abu įvarčius an-
trajame kėlinyje pelnė R. Pru-
šinskas. Iki čempionato pa-
baigos likus sužaisti du turus 
„Anykščiai“ jau užsitikrino 
mažiausiai sidabro medalius ir 
dėl pirmosios vietos divizione 
toliau varžysis su „Ukmergės 
B“ komanda. Ateinantį sekma-
dienį mūsų miesto ekipa vėl 
žais namuose – centriniame 
stadione 13.00 val. susikaus 
su Vilniaus „Reaktyvo“ klubu. 
Įėjimas žiūrovams  nemoka-
mas.

Krepšinis I. Anykščių 

„KKSC–Elmio“ ekipa  ruo-
šiasi artėjančiam RKL lygos 
sezonui. Šeštadienį Ramūno 
Šližio auklėtiniai žaidė drau-
giškas rungtynes ir išvykoje 
68:61 nugalėjo RKL A divi-
zione rungtyniaujantį „Biržų“ 
klubą. Svečiai po pirmojo 
kėlinio pirmavo 17:12, tačiau 
biržiečiai puolė vytis varžovus 
ir įpusėjus rungtynėms ekipas 
skyrė tik du taškai (31:29). 
Po pertraukos į aikštę sugrį-
žę anykštėnai surengė spurtą 
ir susikrovė 9 taškų prana-
šumą (51:42). Puikiai gynęsi 
„KKSC–Elmio“ žaidėjai išlai-
kė persvarą iki pat susitikimo 
pabaigos ir triumfavo 68:61. 
„KKSC–Elmis“: T. Jodelis 22 
(4/5 trit.), D. Radžiūnas 19 

(14 atk. kam.), S. Butkys 8, Ž. 
Žiukas 6, G. Žiukas 5,  P. Mar-
tinonis ir B. Pociūnas po 3, E. 
Sriubas 2.

krepšinis II. Jaunieji 
Anykščių KKSC krepšininkai, 
besiruošdami naujajam sezo-
nui, sužaidė dvejas draugiškas 
rungtynes Širvintose bei pa-
siekė dvi pergales. 2011–2012 
m. gim. komanda širvintiškius 
įveikė 37:15, o 2005–2006 m. 
gim. ekipa varžovus nugalėjo 
rezultatu 67:49. Pauliaus Le-
onavičiaus auklėtinių mačai 
vyko neseniai atidarytoje Šir-
vintų arenoje.

karatė. Praėjusį sekmadie-
nį, rugsėjo 26 dieną, Vilniuje 

vyko tarptautinis karatė tur-
nyras IPPON CUP. Varžybo-
se dalyvavo 458 sportininkai. 
Anykščių karatė sporto klubui 
„TAKAS“ atstovavo 12 spor-
tininkų. Varžybų nugalėtojais 
savo amžiaus grupėse ir svo-
rio kategorijose tapo Martynas 
Gogelis ir Martynas Šatkus. 
Antrąsias vietas savo amžiaus 
grupėse ir svorio kategorijose 
iškovojo Vakaris Ledzinskas, 
Augustas Sargūnas, Vilius 
Buivydas. Trečiąsias vietas 
savo amžiaus grupėse ir svorio 
kategorijose iškovojo Gabrielė 
Skačkauskaitė, Nojus Jablons-
kas, Jokūbas Martinavičius, 
Tajus Tarasovas, Majus Jur-
gutis, Lukas Balys, Ronaldas 
Nikitinas.

(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 ką manote apie elektros rinkos liberalizavimą?
Įsibėgėjo elektros rinkos liberalizavimas, kai Lietuvos gy-

ventojai turi pasirinkti jiems tinkamiausią nepriklausomą 
elektros tiekėją. Iki šiol visi gyventojai elektrą pirko iš vi-
suomeninio tiekėjo.

kaip sutikote žinią, kad teks rinktis nepriklausomą elek-
tros tiekėją?  kaip pasikeitė Jūsų sąskaitos už elektrą? Jei 
dar nepasirinkote nepriklausomo elektros tiekėjo, kas jums 
labiausiai kelia nerimą, į ką atsižvelgiate jį rinkdamiesi?

Skiepas: „Su tais elektros 
tiekėjais neįmanoma nieko su-
sigaudyti. Masiškai pradėjo 
plaukti laiškai su pasiūlymais, 
pilna visokios reklamos, kie-
kviena firma tik siūlo, tik žada, 
tik agituoja rinktis ją, o ne kitą. 
Ir jokie ekspertai, apžvalginin-
kai nepaaiškina normalia kalba, 
paprastais žodžiais, kam dabar 
prireikė tų visokių liberaliza-
vimų. Šitiek metų buvo gerai, 

pakako vieno elektros tiekė-
jo, o dabar jau prireikė daryti 
pertvarkas. Akivaizdu, kad bus 
taip, kaip ir viskas Lietuvoje. 
Apsukrūs ponai, visokie ver-
telgos, pristeigę firmų firmelių, 
lobs, o vargšai elektros varto-
tojai turės mokėti vis didesnius 
mokesčius ir dar vienu žingsniu 
prie skurdo ribos priartės.“

Po velnių!!! :„Tuoj pirksime 

elektrą iš Astravo ir visi išsi-
dirbinėjimai su kainos kėlimu 
pasibaigs. Kas gi nebrango Lie-
tuvoje nuo tada, kai mes nate 
ir eurosojūze, a ? Kuo aršiau 
pagal Briuselį lojame ant rusų, 
kinų ir baltarusių, tuo labiau 
mums viskas brangsta.“

Jonas: „Prikurta saugomų 
įstatymų vagių ir išnaudotojų 
ištva, įdomu, kur reiks kreiptis, 
kad suremontuot linijas juk ši-
tie špekuliantai neremontuos, 
dar būtų įdomu, kur kreiptis, 
kad atjungti liniją, nes norėčiau 
pereiti prie žibalinės lempos, 
prie žvakių ir balanos gadynės, 
o kiek reiks elektros, pasiga-
minsiu pats“

Vatas: „Daroma viskas musu 

krašte, kad elektra brangtų… 
Uždarėm savo atominę, ku-
rios savikaina buvo mažiau-
sia pasaulyje, dabar daroma, 
kad broliukai latviai supyktų 
ir nebetiektų mums elektros… 
DAR TURIME TIKSLĄ AT-
SIJUNGTI NUO RYTŲ - TIK 
TYLIMA, KOKIA BUS KAI-
NA ELEKTROS??? PRIMIN-
SIU - PASAULINė KILOVA-
TVALANDėS GAMYBOS 
SAVIKAINA 2 CENTAI – NE-
SVARBU, KOKIŲ PINIGŲ, 
MAŽMENINė PASAULINė 
KILOVATVALANDėS KAI-
NA FIZINIAMS VARTOTO-

JAMS 5-6 CENTAI dolerio, 
euro, jenos. O KIEK MES 
MOKAM??? KOKIA NUPIR-
KIMO KAINA??? – TIPO, 
RINKOS - NEJUOKINKIT 
PASAULIO…“

Rinkėjas: „Labai gerai. Nes 
Ignitis visiškai pasileido. Fik-
suotą kainą Ignitis siūlo virš 20 
cnt, kiti 18- 19.“

koks liberalizavimas?: „ 
Čia tik papildomas tarpininkas 
užsidirbti iš vartotojo sukurtas. 
Produkto nekuria, o pinigus 
ima. Ką dar galima manyti?“
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63 Eur 0207960 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0207961 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0207963 Laiminga vieta 
prizas 63 Eur 0209430 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0176649 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0176655 Laiminga 
vieta prizas 63 Eur 0176658 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0176661 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0176665 Laim-
inga vieta prizas 63 Eur 0176668 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0176672 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0176675 
Laiminga vieta prizas 63 Eur 0176679 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0176684 Laiminga vieta prizas 63 Eur 
0176804 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0176812 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0176814 Laiminga vieta prizas 63 
Eur 0176817 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0176820 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0176824 Laiminga vieta prizas 
63 Eur 0176827 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0176830 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0176834 Laiminga vieta 
prizas 63 Eur 0176838 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0176936 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0176942 Laiminga 
vieta prizas 63 Eur 0176947 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0176951 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0176955 Laim-
inga vieta prizas 63 Eur 0176958 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0176962 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0176965 
Laiminga vieta prizas 63 Eur 0176968 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0176970 Laiminga vieta prizas 63 Eur 
0177184 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0177187 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0177189 Laiminga vieta prizas 63 
Eur 0177192 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0177194 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0177196 Laiminga vieta prizas 
63 Eur 0177201 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0177204 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0177208 Laiminga vieta 
prizas 63 Eur 0177211 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0177275 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0177279 Laiminga 
vieta prizas 63 Eur 0177282 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0177284 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0177286 Laim-
inga vieta prizas 63 Eur 0177288 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0177291 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0177294 
Laiminga vieta prizas 63 Eur 0177296 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0177300 Laiminga vieta prizas 63 Eur 
0184445 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0185766 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0185788 Laiminga vieta prizas 63 
Eur 0188497 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0188904 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0190584 Laiminga vieta prizas 
63 Eur 0192301 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0193909 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0195745 Laiminga vieta 
prizas 63 Eur 0197111 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0197113 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0199321 Laiminga 
vieta prizas 63 Eur 0200111 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0205470 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0206148 Laim-
inga vieta prizas 63 Eur 0206687 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0206688 Laiminga vieta prizas 63 Eur 0207001 
Laiminga vieta prizas 63 Eur 012*719 Pakvietimas į TV studiją 023*452 Pakvietimas į TV studiją 025*428 Pak-
vietimas į TV studiją

AUTOMOBILIŲ 
SUPIRKIMAS.

Perkame visų markių automo-
bilius, mokame nuo 100-2000 
Eur, pasiimame. Išrašome su-
naikinimo pažymas .

Tel. (8-647) 77137.

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.

įvairūs
Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

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.

Automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

Įmonė - naudotus automo-
bilius. Gali būti be techninės 
apžiūros, išregistruoti, daužti. 
Sutvarko dokumentus. 

Tel. (8-626) 40174.

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.

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

Tel. (8-656) 40439.

kita

Kviečius, kvietrugius, rugius, 
rapsą, miežius. 

Tel. (8-638) 71971. 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.

siūlo darbą

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

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

Tel. (8-650) 63916.

Paslaugos

Valo krosnis ir kaminus. 
Mūrija kaminų galvutes, ap-
tinkuoja. 

Tel. (8-600) 81264.
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oras
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mėnulis
rugsėjo 28 d. - spalio 1 d. - delčia.

Gabrielius, Mykolas, 
Rapolas, kęsgailas, kęsgailė, 
Michalina, Mykolė.

Svetlana, Lana, Vaclovas, 
Tautvydas, Vientautė, Vacys,
Saliamonas.

šiandien

rugsėjo 29 d.

vardadieniai

rugsėjo 30 d.
Jeronimas, Sofija, Žymantas, 
Bytautė, Zofija.

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

Pacientas, drebėdamas iš bai-
mės, ateina pas stomatologą.

- Nesijaudinkite, - ramina jį 
gydytojas. - Nespėsite nė išsi-
žioti, kaip aš jums ištrauksiu 
dantį.

- Tikrai? - dar labiau sune-
rimsta pacientas. - O pro kur jūs 
jį ištrauksite?

***
Prabudo naujametinį rytą 

Liudvikas XIV. Nuotaika puiki, 
pasirąžė, pro langą žvilgtelėjo, 
lauke šviežias sniegelis, saulu-
tė šviečia. Puikumėlis! Staiga 
žiūri, ant sniego sysiuku gelto-
nai parašyta: „Liudvikas - dur-
nius!” Supyko karalius, sušaukė 
mokslininkus, liepė kaltininką 
surasti. Tris dienas, tris naktis 
šie dirbo, ketvirtą atėjo ir sako:

- Jūsų Didenybe, sysiukas - 
Bekingemo hercogo!

Liudvikas įsiutęs trepsi kojo-
mis ir šaukia:

- Uždaryti visus uostus šiaurė-
je, skelbiu Anglijai karą!

Tačiau mokslininkai neatlyžta:
- Jūsų Didenybe, vienas subti-

lus reikalas...
- Koks ten dar reikalas?! - stau-

gia karalius.
- Tačiau rašysena - Karalie-

nės...

***
Programuotojas užeina į bibli-

oteką:
- Kur vedėjas?
- Archyve.
- Na, tai prašom išarchyvuoti.

(Atkelta iš 3 psl.)

Nominacijos įteiktos Lado 
Katino ūkiui „Už aiškaus tikslo 
turėjimą ir dedamas pastangas 
jį pasiekti“. Ieva ir Ladas pra-
dėjo nuo iš senelio paveldėtų 
13 hektarų ir 30 avių, dabar jie 
valdo 70 ha ir augina apie 300 
avių, įsirengė nuosavą skerdy-
klą.

Ado Gabrilavičiaus ūkiui - 
„Už pasiryžimą grįžti ūkinin-
kauti į senelių žemę, modernaus 
uogininkystės ūkio viziją bei 
žinojimą, kaip ją įgyvendinti“. 
Ūkininkas augina braškes. 

Ingos ir Tomo Žiukų ūkiui ap-
dovanojimas teko „Už mėsinės 
gyvulininkystės ūkio puoselė-
jimą, naujų verslų kūrimą bei 
indėlį į Troškūnų centro restau-
ravimą“. Ekologiškai ūkinin-
kaujama 200 ha plote, kuriame 
ganosi apie 300 avių ir 30 mė-

sinių galvijų, o greitai ketinama 
Troškūnuose įkurti pirmąjį gro-
žio saloną ,,Aguona”.

Elvyros ir Vaido Karaliūnų 
ūkis apdovanotas „Už begalinę 
meilę savo augintiniams, nuo-
latines pastangas perprasti ir 
įveikti jų sveikatos problemas 
bei turiningą popamokinę vei-
klą Troškūnų vaikams“. Šeimos  
žirgyne „Balansas“ užsiėmimus 
lanko ir vietos vaikai.

Sigitos ir Sauliaus Banių ūkis 
„Už tęsiamas bitininkavimo tra-
dicijas, išpuoselėtą gyvenamąją 
ir kaimo turizmo sodybas“.

Sigitos ir Sauliaus ūkis įkur-
tas tėvų žemėje, šeima dirba 
3,40 ha. žemės plotą, kuriame 
prižiūri 25 bičių šeimas, yra 
įkūrusi kaimo turizmo sodybą. 

Jakeliūnų šeimos ūkiui no-
minacija atiteko „Už sukurtą, 
kruopščiai prižiūrimą ir plečia-
mą mėlynųjų uogų ūkį“. Ūki-

Per Obuolines pagerbti 
geriausi rajono ūkininkai

taikymą, idealią tvarką, unika-
lią darbuotojų ugdymo sistemą 
ir seno sandėlio išsaugojimą“. 
Ūkyje vystoma ekologinė grū-
dinių kultūrų sėklininkystė.

Pirmajai vietai nominuotas 
Tomo Kauniečio ūkis „Už „ply-
no lauko“ investiciją, įrengimų 
ūkio reikmėms konstravimą bei 
ateities vizijas“. Veiklą pradė-
jęs plyname lauke, per penke-
rius metus ūkininkas įrengė tris 
tentinius sandėlius, grūdų džio-
vyklą su valomąja. T. Kaunie-
čio ūkyje gaminami pluoštinių 
kanapių, nefiltruotas moliūgų 
sėklų, šalto spaudimo nerafi-
nuotas rapsų aliejus. 

Radviliškio krašto ūkininkų 
sąjungos pirmininkas, Lietuvos 
ūkininkų sąjungos vicepirmi-
ninkas I. Jofmanas už itin ak-
tyvią veiklą ir inovatyvų ūki-
ninkavimą specialiuoju prizu 
apdovanojo ir klaibūnietį ūki-
ninką Tomą Baravyką.

Vakarinėje dalyje – šviesos 
ir fejerverkai

„Obuolinių“ vakarinė dalis 
siūlė įvairiems skoniams tin-
kančią programą. Pramogų ir 
sporto centre „Kalita“ vyko 
Šviesos dirbtuvės – visi švie-
čiančiais dažais galėjo piešti 
tiek ant drobės, tiek ant kūno, 
o šviečiančia atributika pasi-
puošę dalyviai mokėsi judėti 
Zumba ritmu. „Šviesų“ šokio 
grupė „Brave Noises“ kvietė į 
Anykščių kultūros centro salę - 
dalyviai buvo įleisti tik su Gali-
mybių pasu. 

Siaurojo geležinkelio muzie-
juje buvo rodomas CineMark 
studijos filmas „Mėnulio Lie-
tuva“, o A. Baranausko aikštėje 
vyko nakties kino kronikos se-
ansas „Anykščių krašto istorinė 
dokumentika“.

Šventę vainikavo įspūdingi 
fejerverkai prie „Kalitos“ pra-
mogų ir sporto centro.

ninkai augina šilauoges, nese-
niai pasodino ir sausmedžių.

Dianos Baravykaitės ūkis - 
„Už ūkininkavimo tradicijų tąsą 
ir efektyvų augalininkystės ūkio 
valdymą“. Ūkininkė Klaibūnų 
kaime turi ekologinį ūkį.  

Jurgitos ir Modesto Skardžių 
ūkis apdovanotas „Už augalinin-
kystės ūkio plėtrą, gamybinės 
bazės tobulinimą ir kantrų kas-
dienį darbą“. Debeikių mieste-
lyje nuo 2014 metų jie tęsia tėvų 
pradėtą ūkininkavimo tradiciją. 

Eglės ir Manto Baronų ūkis - „Už 
jaunatvišką ryžtą sukti mėsinės 
gyvulininkystės keliu bei ypa-
tingą ryšį su savo didžiaisiais 
augintiniais“. Vaitkūnų kaime 
šeima augina apie 40 mėsinių 
galvijų.

Dovilės ir Lino Pravilionių 
ūkis nominuotas „Už mei-
lę bitelėms, kūrybines idėjas 
bei verslų kūrimą kaime, senų 
apleistų sodybų „prikėlimą“ 
naujam gyvenimui“. Abu ūki-
ninkai yra jonaviškiai, įsikūrę 
Kurkliuose ir laikantys 50 bičių 
šeimų. „Bitelės ūkis“ veda ir 
edukacines programas.

Vidos ir Vytauto Vitkų ūkis 
- „Už kantrų ilgametį darbą, 
puoselėjant augalininkystės ūkį 
ir sodybą“. 80 ha žemės ūkyje 
auginamos grūdinės kultūros, 
kmynai. 

Paskelbti 2021 metų ūkio nu-
galėtojai. Trečioji vieta skirta So-
natos ir Audriaus Katliorių ūkiui 
„Už savęs atradimą kaime, drąsą 
ir darbštumą, savarankiškai ku-
riant šiuolaikinį ūkį“. Audrius su 
Sonata sukūrė 500 hektarų šiuo-
laikinį augalininkystės ūkį.

Antroji vieta - Gintarės ir 
Dainiaus Arlauskų ūkiui „Už 
ilgalaikės strategijos principų 

Turizmos nakčiai skirtas drugelis įžiebtas Bronės Buivydai-
tės muziejuje, prisimenant rašytojos pjesę vaikams „Mėly-
nas drugelis“.

Anykščių kultūros centro koncertų salėje buvo pagerbti konkurso „Metų ūkis 2021“ nominantai. Nuotraukoje – 2021 metų 
ūkio nugalėtojai.                       Autorės ir jono jUNEVIČIAUS nuotr.


