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Menų centro kolekcijos portretas – 
prezidentų globojamoje parodoje Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Anykščių menų centre 
eksponuojamas XIX a. 
pradžios Johano Baptisto 
Lampio Vyresniojo nuta-
pytas kunigaikščio Pran-
ciškaus Sapiegos portretas 
iškeliavo į Valdovų rūmus 
Vilniuje. 

Rūmuose šiandien, spalio 
19 dieną, atidaroma tarp-
tautinė Lietuvos Respu-
blikos Prezidento Gitano 
Nausėdos ir Lenkijos Res-
publikos Prezidento An-
džejaus Dudos globojama 
paroda.

Anykščių Menų centro direktorius Tomas Tuskenis džiaugėsi, kad Johano Baptisto Lampio 
Vyresniojo nutapytas kunigaikščio Pranciškaus Sapiegos portretas eksponuojamas Lietuvos 
ir Lenkijos prezidentų globojamoje tarptautinėje parodoje.                 Autoriaus nuotr.

Stabdo planus Anykščiuose pastatyti daugiabutį
Buvusios Anykščių bibliotekos pastatą įsigiję investuotojai 

stabdo užmojus statinį rekonstruoti į daugiabutį gyvenamąjį 
namą. Pastatą įsigijęs verslininkas Aris Azguridis pasakojo, 
kaip namo sienos bus moderniai apželdintos samanomis, ta-
čiau panašu, kad ant sienų jos užaugs natūraliu būdu.

Pasiteiravus, kaip dėliojasi 
būsimo daugiabučio gyvenamo-
jo namo statybų reikalai, UAB 
„Selija“ vadovas A.Azguridis 
komentavo: 

„Kaip tikriausiai žinote, vieną 
kartą jau perdarius projektą, po 
viešinimo procedūros jį pilnai 
perdarėme dar kartą. Patvirtinti 
projektiniai pasiūlymai. Tačiau 
ir procedūros, ir projekto per-
darymas, suprantama, užtrunka 
nemažai laiko. To pasėkoje dėl 
nukeltų terminų teko atšaukti 
ir išankstinius susitarimus su 
rangovais. Šiuo metu situacija 
statybinių medžiagų ir statybos 
darbų rinkoje yra ypatingai ne-
stabili. Surasti rangovus, įsipar-
eigosiančius sutartais terminais 
ir kainomis atlikti statybos dar-

bus tiesiog misija neįmanoma. 
Labiausiai nesinorėtų įsipar-
eigoti pirkėjams ir po to juos 
pavesti, negalint tų įsipareigo-
jimų įgyvendinti, kelti kainas 
ar ilginti terminus. Todėl šiuo 
metu aktyvūs tolesnio projek-
tavimo ir statybos veiksmai yra 
pristabdyti.“ (kalba netaisyta, - 
red.pastaba).

Už buvusį bibliotekos pasta-
tą ir žemės sklypą A.Azguridis 
sumokėjo 134 tūkst. Eur. Į pro-
jektą planavo investuoti pusan-
tro milijono eurų. Bibliotekos 
vietoje planuojama įrengti  20 
gyvenamųjų erdvių su kūrybi-
nėmis dirbtuvėmis, šalia pasta-
to planuojamos poilsio zonos, 
automobilių stovėjimo aikštelė.

-ANYKŠTA
Buvusios bibliotekos pastato rekonstrukcijos  planai strin-
ga ir neaišku, kuriam laikui.

Ir mokykliniai 
autobusiukai 
lūžta

Į Girelės cerkvę 
rinkosi sentikiai

Ar pėsčiųjų takai palei Šventosios 
upę yra reikalingi?

Jurga IGNATAVIČIENĖ, 
anykštėnė:

„...Žinoma, kad tokie takai 
miestui yra reikalingi...“ 

Anykštėnei dr. 
Jurgai Žąsinaitei 
kūryba 
neatsiejama nuo 
mokslo

Posėdis. Antrą savaitę iš eilės 
neįvyko suplanuotas Anykščių ra-
jono savivaldybės Kultūros tary-
bos posėdis. „Nemalonu pranešti, 
bet antrasis Kultūros tarybos po-
sėdis atšaukiamas, nesusidarius 
kvorumui“,- pirmadienį informa-
vo Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus vyriausioji specialistė 
Inga Eidrigevičienė. Šį mėnesį tu-
rėjusiame įvykti Kultūros tarybos 
posėdyje buvo numatyta išrinkti 
Teresės Mikeliūnaitės kultūros 
premijos laureatą. Prieš savaitę 
Kultūros tarybos posėdis buvo 
atšauktas, nes dešimt jos narių 
pareiškė negalintys dalyvauti po-
sėdyje nuotoliniu būdu.

Advokatė. Buvusi Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijos Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vedėja Si-
gita Mačytė-Šulskienė įsidarbi-
no Vilniaus advokatų kontoroje 
„ADVIX Čiupaila, Mockienė ir 
partneriai“. S. Mačytė- Šulskie-
nė tapo šios kontoros advokate ir 
asocijuota partnere. 

Tiekėjas. Anykščių ligoninė 
pasirašė trejų metų trukmės sutar-
tį su UAB „Daivida“ dėl mėsos ir 
jos gaminių tiekimo. 9 tūkst.600 
Eur vertės sutartyje numatyta, kad 
Anykščių ligoninė įsigis 1 tūkst. 
kilogramų kiaulienos nugarinės, 2 
tūkst. kilogramų kiaulienos kum-
pio. Kiaulienos nugarinę ligoninė 
pirks po 3,82 Eur už kilogramą, 
kiaulienos kumpį – po 2,89 Eur 
už kilogramą.

Paieška. Prekybos tinklas 
„Rimi“ Anykščiuose dairosi 
darbuotojų. Užimtumo tarnyba 
skelbia, kad ieškoma pardavėjų, 
gamybos darbuotojų. Deja, bet 
naujas prekybos centras Anykš-
čiuose durų neatvers – anykštė-
nams darbas siūlomas Vilniuje.
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Mirtis. Spalio 17 dieną, se-
kmadienį,  iš Anykščių seniūnijos 
Janydžių viensėdžio  gautas pra-
nešimas, kad žmogus neatidaro 
durų, turėjo problemų su sveika-
ta. Atvykus ugniagesiams, buvo 
atidarytos durys, viduje buvo 

rastas mirsio žmogaus kūnas. 
Policija pranešė, kad rastas 1964 
metais gimusio vyro kūnas be 
išorinių smurto žymių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Gaisras. Spalio 16 dieną, šeš-
tadienį, Troškūnuose, Vilniaus g., 
gaisras kilo apleistame pastate. 

Atvykus ugniagesiams, iš ap-
leisto, apgriuvusio pastato rūko 
dūmai, viduje degė sukrautos 
atliekos. Buvo užgesintos degu-
sios šiukšlės.

Smurtas. Spalio 15 dieną  apie 
6.42 val. Svėdasuose  vyras (g. 
1975 m.) sukėlė fizinį skausmą 

moteriai (g. 1973 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Konfliktas. Spalio 15 dieną  
apie 22.50 val. Svėdasuose vyras 
(g. 1961 m.) sukėlė fizinį skaus-
mą moteriai (g. 1961 m.). Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Trys dešimtmečiai kultūros šviesoje Tautvydas kontrimAvičius

Tokį pat rudenį, tik prieš 30 metų, girgždėdamos ėmė 
vertis Anykščių koplyčios durys, įsileisdamos miesto kultū-
rinio gyvenimo dvelksmą. Tuomet, 1991-ųjų rudenį, A. Ba-
ranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus 
pirmą kartą pakvietė anykštėnus praleisti vakarą naujoje 
kamerinių menų erdvėje. 

„1991 m. gruodžio 21 d. 
Anykščių kapinių koplyčioje 
paminėtas prof. Stasio Šalkaus-
kio atminimas. Paskaitą skaitė 
prof. Arvydas Žygas. Po to įvy-
ko koncertas, kuriame dalyvavo 
aktorė Virginija Kochanskytė, 
solistė Rita Preikšaitė, pianistė 
Aušra Bartkevičiūtė“. Tai – ke-
lios eilutės iš Anykščių kultūros 
kronikos, primenančios apie pir-
mąkart muziejininkų įkeltą koją 
į tuometinius miesto Santuokų 
rūmus, šešerius metus veikusius 
buvusių kapinių centre.

Tiesa, Koplyčios transforma-
cija prasidėjo kiek anksčiau. Pir-
miausia buvo A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žukausko memo-
rialinio muziejaus direktoriaus 
Vytauto Balčiūno straipsnis 
„Anykščių koplyčia: problemos 
ir perspektyvos“, išspausdintas 

per du „Anykštos“ puslapius 
1991 m. gegužės 22-ąją. Jame 
pristatyta ir Koplyčios gaubto 
architekto Gedimino Baravyko 
nuomonė, kad „būtina koplyčiai 
sugrąžinti sakralinę paskirtį“, ir 
straipsnio autoriaus suformuo-
ta bei viešai pristatyta idėja čia 
įkurti Muziejaus filialą, kuris 
„atspindėtų miesto istoriją ir 
klasikinių vertybių pagrindu ak-
tyvintų miesto kultūrinį gyveni-
mą“.

Jau po mėnesio, 1991 m. bir-
želio 20 d., Anykščių rajono 
valdyba priėmė potvarkį įkur-
ti Anykščių kultūros istorijos 
muziejų Koplyčios patalpose. 
Paskui, jau po kelių pirmųjų 
renginių, 1992 m. Koplyčia bus 
perduota Muziejui ir dviem de-
šimtmečiams taps jo padaliniu, 
kol 2012 m. vasarą pastatas ati-

Anykščių koplyčios siluetas nuo 1985 m., kai ji atidaryta, 
pastačius priestatą, beveik nesikeitė, bet šis pastatas jau tris 
dešimtmečius yra miesto kultūrinės dėlionės fragmentas. 

A. Baranausko ir A.vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus 
fondų nuotrauka.

teks naujai įkurtam Anykščių 
menų centrui ir išaugs į Pasaulio 
anykštėnų kultūros centrą.

Prisimindamas kultūrinės vei-
klos ištakas šioje erdvėje, spalio 
22-ąją, penktadienį, 17 val. Mu-
ziejus vėl kviečia anykštėnus 
tarsi pirmąkart įžengti į Koply-
čią, prisiminti jos paliktus pėd-
sakus, kultūros reiškiniais švie-
čiant ir šildant Anykščių miesto 

bendruomenę.
O prisiminimus palydės it iš 

koplyčios, kurios sienos baigia 
antrą šimtmetį, ištakų ataidintis 
kamerinis muzikinis spektaklis 
„Sofijos Tyzenhauzaitės jausmų 
atspindžiai“, tarp kurio atlikėjų 
bus ir anuomet, prieš tris de-
šimtmečius, pirmoji Koplyčioje 
poetine kalba prabilusi aktorė V. 
Kochanskytė.

Ir mokykliniai autobusiukai lūžta
„Anykštos“ redakcija gavo laišką, jog sugedus vienam iš 

Kavarsko pagrindinės mokyklos- daugiafunkcio centro au-
tobusui dalis mokinių į mokyklą atvežami 7 val. 5 min., o 
pamokos prasideda tik 8 val. 30 min.  

„Labai įdomu, kas užims/
užimtų/prižiūrėtų tuos mokinu-
kus, kurie į mokyklą geltonuoju 
autobusiuku atvežami 7.05 val.  
Gal suguldys kas į mokyklines 
lovas dar tą pusantros valandos 
pamiegoti? Šaržuoju, aišku. Bet 
vaikams laukti pirmos pamokos 
lygiai 1.5 valandos mokyklo-
je?.. Kosmosas“, - „Anykštai“ 
dėstė laiško autorius. 

Kavarsko pagrindinės mo-
kyklos-daugiafunkcio centro 
direktorė Loreta Daugėlienė 
„Anykštai“ sakė, kad autobusą 
pavyko suremontuoti per dvi 
dienas ir problema dabar jau 
yra išspręsta. „Tokios proble-
mos kyla ir kils. Mūsų autobu-
sai važinėja ne pačiais geriau-
siais keliais, todėl natūralu, jog 
jie lūžta“, - kalbėjo direktorė.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Švietimo 
skyriaus vedėja Jurgita Banie-
nė „Anykštai“ sakė, jog kaimo 
mokyklose gana dažnai kyla 
problemų dėl mokinių pavėžė-
jimo ir jas tenka spręsti. Pasak 
J.Banienės, neseniai susirgo 
vienas iš Svėdasų J.Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijos vairuotojų ir, 
kol buvo ieškoma pakaitinio 
darbuotojo, vaikus vežė vienas 
autobusas. Todėl mokykla turė-
jo net perstumdyti pamokų gra-
fiką. Vedėja dėstė, jog laikinas 
pavėžėjimo problemas moky-

klos sprendžia ir pasitelkdamos 
tėvus, ir prašydamos Švietimo 
skyriaus pagalbos.

Mažiausiai problemų, pasak 
J.Banienės, kyla dėl mokinių 
pavėžėjimo į  Anykščių miesto 
mokyklą, nes visų trijų moky-
klų autobusai vaikus veža ne tik 
į savo mokyklas. Iš dalies gy-
venamųjų vietovių Anykščius 
galima pasiekti ir maršrutiniais 
autobusais, o kaimo mokyklų 
mokiniams savo švietimo įs-
taigas pasiekti maršrutiniais 
autobusais praktiškai nėra įma-
noma.  

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ant pėsčiųjų tilto augs prieskoniniai augalai
Anykščių menininkų asociacijos pirmininkas, Teresės 

Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatas Žilvinas Pranas 
Smalskas pasirašė su Anykščių rajono savivaldybe sutartį 
dėl mažosios architektūros elementų pagaminimo ir jų su-
montavimo ant pėsčiųjų tilto.

Maksimali sutarties vertė – 9 
tūkst.725 Eur. Joje  numatyta, 
kad Ž.P.Smalskas iki spalio 30 
dienos turės iš dvigubo pjovimo 
medienos  pagaminti tris gultus, 
tris stalus ir keturis suolus bei 

atlošus su tarpais prieskoniniams 
augalams.

Sutartyje numatyta, kad me-
nininko kūriniai bus sumontuoti 
ant pėsčiųjų tilto.

Šie mažosios architektūros ele-

mentai atsiras Anykščių rajono 
savivaldybei vykdant projektą 
„Sveiki miestai“.

Kaip skelbiama, dalyvaudama 
projekte „Sveiki miestai“ Anykš-
čių rajono savivaldybė siekia 
kultūros ir literatūros pagrindu 
sukurti aplinkoje derančią savitą 
ir originalią infrastruktūrą, kuri 
gerintų žmogaus fizinę ir dvasinę 
sveikatą, ugdytų kūrybiškumą, 
aktyvintų kūrybinių ir sveikatini-

mo patirčių industriją.
Šiame projekte, be Anykščių 

rajono savivaldybės, dalyvau-
ja Ispanijos, Estijos, Graikijos, 
Italijos, Maltos, Olandijos, Por-
tugalijos, Didžiosios Britanijos 
miestai.

Bendras Europos Sąjungos re-
miamo projekto biudžetas siekia 
150 tūkst. Eur. Anykščių rajono 
savivaldybė iš rajono biudžeto 
prie jo prisideda 10 tūkst. Eur.

Migrantai. Baltarusijos prezi-
dentas Aliaksandras Lukašenka 
tvirtina, kad Lenkija ir Lietuva 
kuria kelius migrantams iš jų su-
laikymo vietų patekti į Vokietiją 
ir Prancūziją. „Lenkija ir Lietuva 
tikslingai kaltina Baltarusiją esą 
dirbtiniu migracijos krizės kū-
rimu. [Tačiau] tuo pačiu vykdo 
migrantų išvykimo iš sulaikymo 
vietų į Vokietijos ir Prancūzijos 
teritoriją kanalų kūrimo specia-
liąsias operacijas, dideliu mastu 
ir ciniškai pažeidinėdamos žmo-
gaus teises“, – pareiškė A. Lu-
kašenka. Jo žodžius pirmadienį 
citavo valstybinė naujienų agen-
tūra BelTA. Anot A. Lukašenkos, 
Lenkija ir Lietuva demonstruoja, 
kad laiko migrantus tam tikrose 
vietose, stovyklose, „o iš tikrųjų 
tai tik persiuntimo punktai“. Jo 
teigimu, jis tai kalba „todėl, kad 
vokiečiai su prancūzais, o ir an-
glais, kitomis šalimis pagaliau 
prabustų ir pažiūrėtų, kas vyksta 
su šiais migrantais Lenkijoje ir 
Lietuvoje“.

Interesai. Ukrainos narystė 
NATO keltų grėsmę Rusijos na-
cionaliniams interesams ir galėtų 
paskatinti Maskvą imtis akty-
vių priemonių savo saugumui 
užtikrinti, pareiškė Kremlius. 
„Ukrainos įstojimas į NATO 
būtų blogiausias scenarijus. Tai 
scenarijus, peržengiantis Rusijos 
nacionalinių interesų „raudoną 
liniją“. Tai scenarijus, galintis 
priversti Rusiją imtis aktyvių 
priemonių savo saugumui užti-
krinti“, – sako Rusijos prezidento 
atstovas spaudai Dmitrijus Pes-
kovas filme „Vladimiras Putinas: 
žaidimo šeimininkas“, parodyta-
me per televiziją „France 5“. 

Priedai. Trijų geriausius sen-
jorų vakcinacijos rodiklius pa-
siekusių savivaldybių medikams 
bus skiriami iki pusės vidutinės 
algos dydžio siekiantys priedai, 
pirmadienį pranešė Sveikatos ap-
saugos ministerija (SAM). Anot 
ministerijos, jei šiose savivaldy-
bėse bus paskiepyta 98 proc. ar 
daugiau 75 metų ir vyresnio am-
žiaus gyventojų, su vakcinacija 
dirbantys medikai gaus iki 50 
proc. vidutinio mėnesinio darbo 
užmokesčio siekiantį priedą. Jei 
bus paskiepyta 90–98 proc. 75 
metų ir vyresnio amžiaus gyven-
tojų, medikai gaus iki 30 proc. 
siekiantį priedą. Priedai medi-
kams bus vienkartiniai. SAM 
teigimu, akcija pradėta spalio 11 
dieną ir truks iki gruodžio 1-o-
sios. „Tokios priemonės idėja 
gimė, įvertinus medikų autori-
tetą tarp garbaus amžiaus asme-
nų, kuriamą asmeninį santykį 
su pacientais, buvimą arčiausiai 
žmogaus ir galimybę atsakyti į 
visus kylančius klausimus bei 
išsklaidyti dvejones“, – teigia 
ministerija.

-BNS



DIRBU SAU 2021 m. spalio 19 d.

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

Kaimo turizmo sodyba strateginėje vietoje Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Kaimo turizmo sodyba „Navyna“, anot jos šeimininko, įsi-
kūrusi strateginėje vietoje, šalia  lankomiausių Anykščių 
krašto objektų.

Koronaviruso pandemija – palankus metas plėtojantiems kai-
mo turizmo verslą. Kaimo turizmo sodybos „Navyna“ savinin-
kas Aidas Pranckevičius pasakojo, kad šį sezoną poilsiautojų so-
dyboje netrūko ne tik savaitgaliais, taip pat ir darbo dienomis.

Kaimo turizmo sodyba „Na-
vyna“ gyvuoja jau ketverius 
metus. A.Pranckevičius pasa-
kojo, kad užsiimti šiuo verslu 
nusprendė dėl to, kad sodybai 
išlaikyti reikėjo finansų.

„Prižiūriu sodybą, drauge 
ir ūkininkauju, mano ūkis jau 
pereina į ekologinių grupę, dar 
užsidirbu pinigų. Užsiimu bi-
tininkyste, turiu 17 ha žemės. 
Šiemet sėjau garstyčias“, - 
sakė pašnekovas.

Šiemet nuo pavasario, pasak 
A.Pranckevičiaus, kaimo tu-
rizmo sodyboje „Navyna“ šur-
mulio buvo kaip Palangoje.

„Kiekvieną dieną sodyba 
buvo užimta. Turbūt žmonės 

tiek išseko per karantiną na-
muose sėdėti, kad bėgo kur tik 
galima“, - tęsė kaimo turizmo 
sodybos šeimininkas.

Dažniausiai kaimo turizmo 
sodyboje „Navyna“ lankėsi 
šeimos. Jaunimo kompanijų 
A.Pranckevičius sakė priven-
giantis. „Yra pas mus salė, ta-
čiau jos nenuomoju visokiems 
mokyklų baigimo vakarėliams. 
Jau esu pasimokęs“, - sakė 
A.Pranckevičius.

Kaimo turizmo sodyboje 
„Navyna“ poilsį galima rezer-
vuoti per platformą Booking.
com, tačiau sodybos šeimi-
ninkas dažnai poilsiautojams 
pataria atsiskaityti tiesiogiai. 

Taip būna pigiau, nes jam ne-
reikia susimokėti papildomų 
mokesčių Booking.com plat-
formos savininkams.

Pasiteiravus, kokios šį sezo-
ną buvo kaimo turizmo pas-
laugų kainos, A.Pranckevičius 
sakė, kad jos pabrango euru 
dėl Anykščių rajone įvesto tu-
risto mokesčio.

„Iš pat pradžių žmonės į 
turisto mokestį labai kreivai 
žiūrėjo. Atvykę stebėdavosi, 
kad teks susimokėti papildomą 
mokestį. Tai aš turiu atsispaus-
dinęs lapą su Anykščių rajono 
tarybos sprendimu nuo liepos 
1 dienos įvesti turisto mokestį, 
nešdavau ir jį rodydavau sve-
čiams. Bet dabar poilsiautojai 
jau prie to priprato“, - tęsė 
A.Pranckevičius.

Pašnekovas pasakojo links-
mą istoriją, kaip kaimo turizmo 
sodyboje lankėsi užsieniečiai.

„Atvažiavo pernai pas mane 
belgų pora. Skambina man, 
sako jau atvykome į Anykš-
čius, tačiau nežinome, kur to-
liau važiuoti, o dabar esame 
prie kavinės „Paminklai“. Ilgai 
ieškojau, kur jie gali būti, o 
pasirodo laukė šalia prekybos 
centro „Bikuva“, - juokėsi pa-
šnekovas.

A.Pranckevičius sakė, kad 
belgams patiko tai, kad kaimo 
turizmo sodyba „Navyna“ yra 
kaimiška, o ypač juos sužavėjo 
vienas lauko statinys.

„Užsidarydavo lauko tualete 
ir klausydavosi paukščiukų čiul-
bėjimo, nors tualetas yra įreng-
tas pastate“, - juokėsi kaimo tu-

rizmo sodybos šeimininkas.
Pasiteiravus apie konkuren-

ciją su kitomis Anykščių rajo-
no kaimo turizmo sodybomis, 
A.Pranckevičius pasidžiaugė, 
kad kaimo turizmo sodyba 
„Navyna“ įsikūrusi strategi-
nėje vietoje. „Šalia Puntuko 
akmuo, „Labirintų parkas“, 
Lajų takas“, - sakė jis.

Pasiteiravus, ar kaimo turiz-
mo sodybai prižiūrėti jis sam-
dosi žmonių, A.Pranckevičius 
sakė, kad kol kas dar susitvarko 
savo jėgomis. „Man jau 54-eri, 
todėl jaučiu, kad greitai reiks 
ir papildomų rankų. O štai pa-

vasarį nusipirkau šienavimo 
traktoriuką, tai jis man labai 
pravertė prižiūrint sodybos 
aplinką“, - tęsė pašnekovas.

Kaimo turizmo sodybos ru-
deniop jau sulaukia klientų 
rezervacijų didžiosioms metų 
šventėms, tačiau kaimo turiz-
mo sodyba „Navyna“ greitai 
duris šį sezoną užvers iki kito 
pavasario.

A.Pranckevičius sakė, kad 
jam per didelė prabanga kū-
renti krosnį ir laukti poilsiau-
tojų atvėsus orams, todėl šal-
tuoju metų periodu jis gyvena 
Anykščiuose.

Kaimo turizmo sodybos „Navyna“ savininkas Aidas 
Pranckevičius pasakojo, kad šį sezoną poilsiautojų sody-
boje gausa buvo tarsi Palangoje.

Ar malkomis kūrenamos krosnys – jau atgyvena?

(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

Prieš daugelį metų žmonės savo namus šildydavo kūrendami malkines krosnis, tačiau 
laikai keičiasi ir gyventojai vis dažniau dairosi į modernesnes ir patogesnes namų šildymo 
sistemas. Kokiu kuru šiuo metu, jūsų manymu, ekonomiškiausia šildyti namus? Kaip ma-
note, ar apsimoka įsivesti dujinį šildymą – juk dujos brangsta? O gal šildytis elektra? Kaip 
savo gyvenamąjį namą šildote jūs patys? Kiek išleidžiate tam pinigų per šildymo sezoną? O 
gal šaltuoju metų periodu laiką leidžiate šiltuose kraštuose ir dėl to nesukate galvos?

Rubikiu Branys: „Nuo 
sausio 1 d. krosnis kūrensime 
šiukšlėmis…Nei už šiukšlių 
išvežimą nereikės mokėti Ko-
munaliniui, nei už elektrą ir du-
jas ESO-ui už pabrangintą kW 
dviguba kaina…. Patogu, šilta, 
pigu…“

Kukulis: „Savo namuose 
kiekvienas šildosi pagal savo 
kišenę. Nėra ko verkti, kad šil-
dymas brangus..Tie,kurių ma-
žos pajamos, gauna kompensa-
ciją, o kurie normaliai uždirba, 
be vargo susimokės. Prisimin-
kime, kai reikėjo susimokėti 
prieš dešimt metų. Mokėdavom 
už šildymą 300 litų per mėnesį, 
o uždirbdavom 400 litų.“

Spuogas: „Taigi kaimuose 
dažniausiai žmonės turi kros-

nis ir malkomis apsišildo. Kad 
ir naujoviškus šildymo katilus 
įsirengia, vis tiek daugiausia 
malkom kūrena, dar briketus 
naudoja. Anglys baisiai smirda, 
retai kas jas naudoja. Malkos 
irgi vis brangsta, nors valdžia 
jau kelinti metai šneka apie 
kažkokias lengvatas malkoms. 
Kas gauna tas lengvatas, gal 
visokie privatininkai, pristeigę 
uabų, asmeninių įmonių. Jie 
skelbia apie malkų pardavimą, 
atveža į namus, paima pinigus 
ir jokių kvitų neduoda. Pinigai 
kišenėn, mokesčių valstybei 
nėra. Dar kai kas kaimuose įsi-
gudrino krosnyse kūrenti viso-
kius labdarinius rūbus, avalynę, 
net padangas. Ypač vakarais, 
naktim pleškina, kad dėl smar-

dvės niekas nebaustų.“
Kaimo diedas: „Dabartinė 

valdžia žmonėms paskutines 
kelnes numaus. Vos prabilta 
apie gamtinių dujų brangimą, 
tuoj suskystintų dujų balionai 
pabrango kokiais 5 eurais. Ki-
tur degalai pinga, o Lietuvoje 
vis brangsta. Galima pagalvoti, 
kad saugyklose nėra sukauptų 
degalų ir dujų. Malkos žymiai 
brangsta ir niekas nereguliuoja 
tų kainų, tų pardavėjų apetito 
augimo niekas nestabdo. Užtat 
kas netingi dabar, tas medieną, 
miškus supirkinėja pigiai, mal-
kų pridaro ir brangiausiom kai-
nom parduoda. Gali taip būti, 
kad ateityje teks šildytis kūre-
nant nukritusius medžių lapus, 
sudžiovintą kompostą ar gyvu-

lių mėšlą.“
Anykštėnas: „Kaip kūrenom 

malkom pečius, taip ir kūren-
sim, kol sveikata ir galimybės 
leis. Niekada nedeginam jokių 
plastikų ar ten kažkokių šiukš-
lių ar drabužių, kaip kai kas 
rašo. Tik popierių ir medines 
malkas, kuriomis patiems reikia 
pasirūpinti. Pelenus naudojam 
kaip trąšas, todėl ir nekūrenam 
jokių plastikų, kad patys savo 
dirvožemio neužterštume.“

Jau: „tokie visi turtingi pa-
sidarė, kad net kyla klausimas 
ar malkų kuras tapo atgyvena. 
Kokia atgyvena? Visi kaimo 
gyventojai kuo šildo savo na-
mus žiemą? Malkomis, be abe-
jo. Malkos atgyvena, mašinos 
tik elektrinės, o pragyvenimas 
minimumas? Nu kurjozai. Ne-
žinai, ar juoktis, ar verkti nuo 

tokių svaičiojimųsi. Kažkaip 
prasilenkia su sveiku protu. 
Žmonės galą su galu vos sudu-
ria. Pirmiausiasia reikia sutvar-
kyt ekonomiką ir atlyginimus 
ir tik 10- mečio matyti tokias 
vizijas.“

Aine: „Seniūnijos viską daro, 
kad tik nemokėtų kompensaci-
jų šildymui malkom, nemažai 
pensininkų negauna, ten tiek 
prikurta trukdžių, kad gal, jei 
gyventum palapinej,  ir gautum, 
bet ir ji labai maža, teko su tais 
dalykais susidurti.“

Na: „Tik naivus gali atsisa-
kyti galimybės turėti šildymą 
krosnimi ir viską pastatyti ant 
elektros ar dujų. Tereikia ge-
ros audros ar avarijos vamz-
dyje, kad prie -20 likti be ši-
lumos.“
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Į Girelės cerkvę rinkosi sentikiai         lina DAPkienĖ

Jau trečius metus spalio viduryje atidaromos Švč. Die-
vo Motinos Užtarėjos cerkvės durys, susirenka tikintieji, 
sunešamos ikonos, uždegamos žvakės. Spalio 17-ąją vėl 
vyko kasmetinės šventinės sekmadieninės pamaldos, eisena 
aplink cerkvę. 

Girelės cerkvė (Kavarsko seniūnija) yra Lietuvos sentikių 
religinės bendruomenės nuosavybė. Ji 2019 metais pasiti-
ko savo šimtmetį, tačiau, ilgus dešimtmečius nebeveikusi 
ir niokota, jau buvo apverktinos būklės. Būtent nuo tada 
sentikių bažnyčios atstovai ėmėsi ieškti paramos ir pradėjo 
irstančios cerkvės sutvirtinimo darbus. 2020 m. gruodžio 
10 d. Girelės cerkvė buvo paskelbta kultūros paminklu. 

Sekmadienio vidurdienį at-
rakintos naujos cerkvės durys. 
Į pamaldas atvykę sentikiai 
džiaugėsi akivaizdžiai pagerė-
jusia cerkvės būkle: ji sutvir-
tinta, paremontuota, pakeisti 
langai, durys. Visas cerkvės 
šventorius erdvus, nušienautas, 
atviras ir prižiūrimas. 

Šv. Mišias senąja bažnytine 
slavų kalba aukojo trys dva-
sininkai: Lietuvos sentikių 
bažnyčios vadovas, Aukščiau-
siosios Tarybos pirmininkas 
tėvas Grigorijus Aleksejevičius 
Bojarovas, Kauno sentikių ben-

druomenės dvasinis vadovas 
Sergejus Ivanovičius Krasno-
piorovas, Ukmergės sentikių 
religinės bendruomenės pirmi-
ninkas Arsenijus Nikitinas.  

 „Tai mūsų Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos Užtarėjos 
(„Pokrov Presviatoj Bogoro-
dicy“) šventė, švenčiama pa-
gal senąjį kalendorių spalio 14 
dieną. Dievo motiną užtarėją 
X-ame amžiuje pamatė tik du 
žmonės. Šventė pagal cerkvės 
kanonus nėra kažkuo itin ypa-
tinga, bet pagal žmonių meilę ir 
skiriamą dėmesį – tikrai svarbi. 

Daugumos namuose yra Užta-
rėjos ikona. Ji kaip mūsų visų 
Motina, kuri priima visus, net 
ir klystančius, paklydusius, ir 
mums atleidžia“, – po pamaldų 
kalbėjo Lietuvos sentikių baž-

nyčios vadovas, Aukščiausio-
sios Tarybos pirmininkas tėvas 
G. Bojarovas. 

Po pamaldų sentikiai vaišino-
si, bendravo, išsakė savo skaus-
mus, lūkesčius, viltis. 

„Rūpi, kad pasiliktų po mūsų. 
Matau pamaldose vaikus, jauni-
mą, ir suprantu, kad pasiliks...“, 
– su juntamu jauduliu kalbėjo 
šventikas A. Nikitinas. 

Sentikiai perduoda tradicijas: jų vaikai ir anūkai kantriai dalyvauja pamaldose. Jie ir gie-
da, ir dalyvauja eisenoje aplink cerkvę. Pamaldos vyksta senąja bažnytine slavų kalba, 
išlaikant senąsias skaitymo ir giedojimo tradicijas.

Ar pėsčiųjų takai palei Šventosios upę yra reikalingi?
Anykščiuose jau daugiau nei dešimtmetį galima naudo-

tis pėsčiųjų ir dviračių taku palei kairįjį Šventosios krantą. 
Šitaip nuspręsta sutvarkyti ir dešinįjį, tačiau šis projektas – 
kur kas mažiau pavykęs: takas slenka upės pusėn, juo sau-
giai naudotis bus galima tik atlikus ekspertizes. „Anykšta“ 
teiravosi gyventojų, ar apskritai yra reikalingi tokie takai. 
Gal jie tik sudarko kraštovaizdį, galbūt užtektų tiesiog ge-
rai sutvarkyto takelio palei upę?

Projektas yra 
reikalingas

Šarūnas GRIGONIS,  Anykš-
čių rajono Tarybos narys nuo 
konservatorių partijos:

„Man atrodo, kad tokia inf-
rastruktūra ir būtent tas pirmi-
nis tako projektas – ta kita pusė 
– yra labai pavykęs. Tai tikrai 
graži vieta, kuri sutraukia daug 
turistų: tiek jie, tiek anykštėnai 
pamato visą Anykščių grožį. 
Ta infrastruktūra turėtų būti 
plečiama, brokas ištaisomas ir, 
tikėkimės, kad tai ir toliau tik 
trauks turistus į miestą.

Svarbiausia, kad būtų atsi-
žvelgiama į gamtosauginį kon-
tekstą, kad visa tai nedisonuotų 
su aplinka, kad labai nesiskirtų. 

Ir svarbiausia, kad takas būtų 
prižiūrimas – jei sulūžta koks 
laiptelis, kad būtų kuo operaty-
viau sutaisoma. Manyčiau, kad 
žmonės su gamta turi derėti, tu-
rėtų būti balansas“.

Takas naudingas 
visiems

Jurga IGNATAVIČIENĖ, 
anykštėnė:

„Žinoma, kad tokie takai 
miestui yra reikalingi. Bet kas, 
ir močiutės, ir mamos su veži-
mėliais, gali jais naudotis, eiti 
pasivaikščioti. Galbūt nepaten-
kinti tie gyventojai, kur pasida-
rė didesnis srautas, kur daugiau 
ramybę drumsčia, bet aš neturiu 
nieko prieš.

Mano mama su rateliais, ji 
gali išeiti pasivaikščioti, pava-
žiuoti gatve – ji labai patenkin-
ta, nematau nieko bloga, esu tik 
už. 

Gyvenu gatvytės (Žvejų – 
red. past.) pradžioje, toliau ne-
labai einu, bet šiaip iš principo 
yra sutvarkyta infrastruktūra, 
taku naudojasi daug kas – tiek 
paaugliai eina pasivaikščio-
ti, tiek mamos su vežimėliais, 
važiuoja dviračiais, tiek su šu-
niukais vaikšto. Architektūri-
nių sprendimų nekomentuoju, 
neturiu tam kompetencijos, bet 
projektą vertinu teigiamai, ne-
matau jame nieko bloga“.

Takas 
padarytas 
nepaliekant 
gamtos

Rita BILIŪNAITĖ-JUO-
DELIENĖ, Anykščių menų 
mokyklos dailės mokytoja:

„Projektą vertinu neviena-
reikšmiškai. Man pats gražiau-
sias dalykas apskritai, kas yra 

pasaulyje, – tai gamta. Galvo-
jant apie žmonių poreikius ir 
ypač orientuojantis į turistus, 
tai gal projektas nebuvo visiš-
kai ne į temą, bet tiek, kad jis 
buvo padarytas atsainiai, arba 
projektuotojai nematė, kas 
vyksta, kai žmonės, ten gy-
venantys daugelį metų, buvo 
tikrąja to žodžio prasme ati-
tverti nuo upės. Buvo pastaty-
ta visai nereikalinga tvora. Aš 
pati, gyvenanti Žvejų gatvėje, 
daug kartų klausiau, prašiau, 
ir derinau su objekto vadovu, 
kad padarytų kai kur varte-
lius, kad galėtume nueiti iki 
paupio. 

Kita vertus, visi matom ir 
žinom, kad takas padarytas ne-
kokybiškai, nepaliekant gam-
tos, kur buvo galima palikti. 
Manau, kad čia ne tik rangovų 
ar darbų vykdytojų reikalas, 
bet buvo suprojektuota blogai: 
gamtos buvo galima palikti 
daug daugiau – gal tada ir tų 
betonų būtų reikėję mažiau, ne-
natūraliai suformuotų pylimų 
išvengta. Ne mums, eiliniams, 
spręsti, bet manau, buvo galima 
pasitenkinti minimaliu gamtos 
išdarkymu.

Su gatve tas pats – miestie-
čiai juokiasi, kad pas mus trys 
šaligatviai. Daug yra neatiti-
kimo pagal vietovę, suprojek-
tuotas asfaltas žemiau, namai 
liko „išsikėlę“… Darant tokius 
projektus, reikia pirmiausia į 
gyventojus atsižvelgti“.

Darbų kokybę 
reikia 
kontroliuoti

Regina PATALAUSKIENĖ, 
Anykščių rajono Tarybos narė 
nuo „valstiečių“ partijos:

„Faktas, kad tokie takai yra 
reikalingi. Bet čia kyla kitas 
klausimas, kaip jie yra projek-
tuojami, kaip atliekami darbai. 
O patys takai – taip, jie reika-
lingi.

Kalbant apie kraštovaizdį, 
šiais laikais taką galima į jį pui-
kiai įkomponuoti, padaryti taip, 
kad viskas su gamta derėtų. 
Manau, tikrai galima padaryti 
taip, kad kraštovaizdis nebūtų 
sudarkytas. Stebėjau ir mačiau 
dešinįjį krantą, kuris šiuo metu 
daug aptarinėjamas – taip, be-
toninės sienos gadina ir krašto-
vaizdį, ir vizualiai „nesižiūri“. 

Apskritai takai miestą puošia, 
jie yra reikalingi, o kad darbai 
yra atliekami nekokybiškai – 
kitas klausimas. Reikia darbų 
kokybę kontroliuoti“.

-ANYKŠTA



KOMENTARAI 2021 m. spalio 19 d.(NE)PLOKŠČIA ŽEMĖ

tautos balsas Antanėlio viltis
Su žmona žiūrėdami pro lan-

gą, kaip sode pūva krituoliai 
obuoliai, nusprendėm užsidirbti 
keletą eurų. Prisidurti prie šei-
mos pajamų. Pradėjome rinkti, o 
pasirodo, ne tiek ir mažai tų kri-
tuolių, gulinčių po obelimis. Po 
darbo su žmonele susikrovėm 
keletą maišų į mašinos bagažinę 

ir nutarėm nulėkti iki supirkimo 
punkto priduoti. Vilties g. pasiti-
ko priėmėja... 

Deja, teko pačiam patąsy-
ti tuos maišus, o juk sveikata 
jau nebe ta, man per 70 metų... 
Pargrįžęs į namus prisikabinau 
priekabą, susikroviau likusius 
obuolius ir nutariau nuvažiuoti 

į kitą punktą, esantį Kalno g.. 
Ir žinot ką, likau sužavėtas, ne-
tekęs amo. Jaunutis priėmėjas 
pats sudėjo ant svarstyklių, pats 
supylė obuolius ten, kur pridera. 
Beliko pasiimti keletą eurų. Ir 
nereikėjo man tąsyti tų maišų. 

Kad daugiau Anykščiuose to-
kių sąžiningų supirkėjų. Dabar 

jau žinosiu, kur gabenti savo 
obuolius, ir pasakysiu pažįsta-
miems. 

Su pagarba - Antanas

Nuoširdžiai užjaučia-
me buvusią bendradarbę 
Rūtą URBONIENę dėl 
vyro mirties. 

AB „Anykščių kvarcas“

užjaučia

Anykštėnei dr. Jurgai Žąsinaitei kūryba 
neatsiejama nuo mokslo

Kraštietės humanitarinių mokslų daktarės, Lietuvos 
rašytojų sąjungos narės Jurgos Žąsinaitės visų knygų pa-
vadinimuose minimi vietovardžiai, realūs arba menami: 
„Akmeniniai Avondalio namai“, „Azuritijos kardinolai“, 
„Memento Grodno : dingusi Lietuvos Gardino istorija“... 

O šiais metais išleistas dr.J.Žąsinaitės novelių rinkinys  
„Pertako piemuo“. Pertakas - Rubikių ežero, šalia kurio 
augo būsimoji rašytoja, sala.

Dr. J.Žąsinaitė yra filologė, 
nors jos disertacijos tema „Gar-
dinas – Lietuvos didžiosios ku-
nigaikštystės kultūros centras 
(XVIII a. antroji pusė)“ lyg ir 
sufleruotų, kad ji istorikė. Is-
torija, nors ir netiesiogiai, yra 
mokslininkės - rašytojos domė-
jimosi  sritis.   

2019 metais išleistas J. Žąsi-
naitės romanas „Memento Gro-
dno: dingusi Lietuvos Gardino 
istorija“ yra lyg ir antrinis jos 
disertacijos produktas. „Knygo-
je cituojami Tyzenhauzo laiškai, 
kurių autorystė yra abejotina. 
Gali spręsti tik pagal raštą... Is-
toriniame romane turi remtis 
istorija, bet faktai yra beletri-
zuojami. Tai ne monografija“, - 
„Anykštai“ sakė rašytoja.

Šiais metais skaitytojus tu-
rėtų pasiekti visai kitoks dr. 
J.Žąsinaitės produktas apie Gar-
diną: spaudai rengiamas moksli-
nių straipsnių rinkinys.

Mokslininkė daug dirba ir 
kaip knygų vertėja. Renkantis 
vertimus, dr. J.Žąsinaitei labai 

svarbus kūrinio kontekstas. Dr. 
J.Žąsinaitė „Anykštai“ sakė, kad 
versdama šiemet išleistą Johno 
Kelly kūrinį „Juodoji mirtis. 
Didžiojo maro išsami istorija“ ji 
bent trečdalį vertimo laiko skyrė 
istorinio laikotarpio ir aplinkos 
supratimui. Į verčiamus kūrinius 
ji sakė nežiūrinti tik iš lingvisti-
nės pusės ir atlikdama vertimą 
perskaito šūsnį papildomos in-
formacijos.  

O poetiški „Pertako piemens“ 
pasakojimai pinami iš pada-
vimų, vizijų, atsiminimų apie 
legendiniame Anykščių krašte 
tyvuliuojantį vaizdingąjį Rubi-
kių ežerą ir  paslaptingus, mįs-
lingus pavadinimus (Pertakas, 
Varnagrotė, Pakriūtinė, Palšinė, 
kt.) išsaugojusias jo salas. Prie 
šio ežero užaugusi autorė savitai 
perpasakoja dar kadaise iš Anta-
no Vienuolio-Žukausko kūrybos 
pamiltas ir į savo kūrybą įtrauk-
tas legendas.

Beveik 1000 ha ploto Rubikių 
ežeras yra vienas iš didžiųjų Lie-
tuvos ežerų (pagal plotą jis 13-

tas). Ežere yra 16 salų. Knygos 
pavadinimui pasirinkta Pertako 
sala yra 1,5 ha ploto, joje stūkso 
piliakalnis.

Knygos „Pertako piemuo“ 
pristatymą Anykščių L. ir S. 
Didžiulių bibliotekoje vedė iš 
Anykščių rajono kilusi poetė 
Rasa Milerytė. Apie knygą ir 
autorę kalbėjo rašytoja Gintarė 
Adomaitytė.

„Pertako piemuo“ yra ke-
tvirtoji išleista dr. J.Žąsinaitės 
knyga, tačiau į ją sudėti ne pa-
tys naujausi rašytojos kūriniai. 
Dalis „Pertako piemens“ no-
velių buvo parašytos prieš gerą 
dešimtmetį.  

R.Milerytė G.Adomaitytę va-
dino pirmąja J.Žąsinaitės knygų 
skaitytoja. „Visas Jurgos knygas 
skaičiau atidžiai. Jurga stebina 
savybe būti ištikimai pačiai sau, 
savo vertybėms, ypač savajai 
leksikai. Kita vertus - kiekvie-
na jos knyga yra kitokia. Galbūt 
tai lemia geografiniai skirtumai, 
galbūt tam tikros istorinės aktu-
alijos, bet vis tiek Jurga išlieka 
ir tokia pat, ir kitokia. Skaičiau 
visas keturias jos knygas, įsi-
vaizduoju, jog būtų smagu rasti 
kokį keistą žemėlapių piešėją,  
kuris nubrėžtų visas Jurgos mi-
nimas geografines vietas. Bet 
tas žmogus turėtų būti toks lyg 
ir savotiškas Jurgos giminaitis 
pagal kraujo grupę. Žemėlapy-
je reikėtų žymėti realias, kon-
krečias vietas ir tas menamas 
vietas, kurias pažįsta vienintelė 
Jurga./.../  Skaitytojo, kuris nori 
suprasti Jurgą, kraujas turėtų 
būti ne tik raudonas, bet ir mė-

lynas. Ne dėl aristokratiškumo, 
o dėl  ežerų, upių ir jūrų, nes tai 
labai svarbu Jurgos kūryboje“, - 
kalbėjo G.Adomaitytė.

Dr.J.Žąsinaitė apie savo knygą 
dėstė: „Galvojau, kad reikėtų ra-
šyti ir apie tai, kas negražu, apie 
tai, dėl ko man skauda. Galvoju, 
ežeras yra gražu, visos apylinkės 
labai gražios. Bet yra toks skau-
duliukas Rubikiuose - plytinė. 
Pirmoji novelė ir buvo parašyta 
apie Rubikių plytinę. Ji vadinasi 
„Dviračiu geležinkelio bėgiais“. 
Joje pasakojama labai sukrėtusi 
mane istorija apie vaikiną, kurio 
gyvybė užgeso Rubikių plytinė-
je, po cementine plokšte, kuri 
jį prispaudė. Ši istorija nedavė 
ramybės. Galvojau,  reikia apie 
tai kažkaip papasakoti. Bet kai 
labai skauda, negali pasakoti. 
Praėjo keleri metai ir atsirado 
novelė. Šviesus tas gebėjimas 
važiuoti dviračiu geležinkelio 
bėgiais... 

Aplink tą ežerą yra ir kitų 
pasaulių. Ten ir pirmoji mano 
mokykla senajame Šiaulių kai-
me. Novelė vadinasi „Darutės 
mokykla“. Turėjau laimę mo-
kytis mažoje mokykloje. Mūsų 
buvo po keturis vaikus klasėje. 
Ir šaltą rytą atėjusius į mokyklą 
mus sutikdavo tokia Veronika, 
ji žalvariniame virdulyje mums 
visada užkaitindavo arbatos. 
Kartais dar džiovintų obuolių 
atnešdavo.“ 

Rašytojas Rimantas Vanagas 
sakė, kad jam smagu, jog knygos 
pavadinimui pasirinkta Pertako 
sala, prie kurios jis daug dienų su 
meškere praleidęs. „Keli pirmieji 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

sakiniai rodo, su kokiu rašytoju 
turime reikalą. Novelės žanras 
yra išgrynintas. Kai nelieka baro-
kinio kalbėjimo, klampių metafo-
rų, man yra žavu. Mane stebina, 
kaip ji (J.Žąsinaitė - aut.past.) su-
geba jungti vaizduotę, erudiciją 
ir praeities nuotrupas. Eini, eini 
ir staiga pajunti, kad jau esi nebe 
realybėje, galva sukasi. Paskui 
staiga šast - nukrinta eilėraštis, 
kurį pagal intelektualųjį lygmenį 
galima prilyginti Milošui. Ir visa 
tai telpa į vieną kūrinį. Ir man tai 
yra nuostabu. Ir viskas susieina. 
Ir galai, ir  atmosfera“, - apie 
dr. J.Žąsinaitės noveles kalbėjo 
R.Vanagas.       

Pokalbiui nuo knygos nagri-
nėjimo pasisukus techninių da-
lykų link, J.Žąsinaitė sakė, jog 
į rašymą žiūrinti kaip į darbą. 
„Naktimis niekada nerašau. Man 
rašymas asocijuojasi su blaivia 
galva. Keliuosi pusę penkių ir 
sėdu prie darbo stalo“, - kalbėjo 
rašytoja. Beje, ji sakė, kad kartą 
bandė rašyti išgėrusi šiek tiek 
vyno, bet  kitą dieną visą para-
šytą tekstą ištrynė. 

Beje, kalbėdama apie žanrus, 
G.Adomaitytė ironizavo, kad 
romanų rašytojui svarbiausia 
yra gera nugara, o novelistui - 
saiko jausmas. 

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381) 5-82-46
arba el.paštu 

anyksta@anyksta.lt  

Spalio 14-ąją Anykščių L.ir S.Didžiulių viešojoje bibliote-
koje pristatyta kraštietės humanitarinių mokslų daktarės, 
Lietuvos rašytojų sąjungos narės Jurgos Žąsinaitės knyga 
„Pertako piemuo“. 

Knygą dr. J.Žąsinaitei pristatyti padėjo rašytojos Gintarė Adomaitytė ir iš Juostininkų 
(Troškūnų sen.) kilusi Rasa Milerytė (sėdi kairėje).           Autoriaus nuotr.
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Anykščių rajono savivaldybės administracija, didindama savivaldybės socialinio būsto fondą, vykdo butų pirkimą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, 
esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“. Socialinio būstų įsigijimas finansuojamas Europos Sąjungos ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8 381) 
42372, faks. (8 381) 58088, el. pašto adresas natasa.kiliuviene@anyksciai.lt.

Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: vieno arba dviejų kambarių butai su patogumais Anykščių mieste ir Anykščių, Troškūnų, 
Kavarsko bei Svėdasų seniūnijose.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pasiūlymų pateikimo terminas: pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikalinga pateikti iki 2021 m. 

lapkričio 3 d. 12.00 val.
Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, aktualių naujienų 

skiltyje (patalpinta 2021-10-15).

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie butų pirkimą

užsak.nr. 985

AVINAS. Savaitės pradžio-
je tikėkite tik artimiausiais 
draugais. Antroje savaitės pu-
sėje ypač atidžiai galvokite, 
ką kalbate - aplinkiniai bus 
linkę jūsų žodžius iškraipyti. 

JAUTIS. Nesibaiminkite 
ilgalaikių investicijų. Tai bus 
protingas sprendimas. Jei ne-
imsite pagaliau spręsti įsise-
nėjusios problemos, antroje 
savaitės pusėje galite susiki-
virčyti su artimu draugu.

DVYNIAI. Savaitės pra-

džioje nesidrovėkite progai 
pasitaikius viešai pasisakyti 
- būsite atidžiai išklausytas ir 
deramai įvertintas. Visą savai-
tę būkite ypač atidus skaityda-
mas ir pasirašinėdamas doku-
mentus.

VĖŽYS. Veikti reikės grei-
tai ir ryžtingai. Ypač didelės 
naudos gali atnešti projektas, 
pradėtas savaitės pabaigoje.

LIŪTAS. Kelionė savai-
tės viduryje bus sėkminga. 
Ketvirtadienį ar penktadienį 
galite tapti paskalų objektu. 
Šeštadienį galima įdomi pa-
žintis.

MERGELĖ. Šią savaitę 
emocinis ryšys su žmonėmis 
bus stiprus ir nuoširdus, bet 
realios pagalbos konkrečiuo-
se darbuose verčiau iš nieko 
nesitikėkite - teks pasikliauti 
savo jėgomis.

SVARSTYKLĖS. Savaitės 
pradžioje galimi rūpesčiai na-
muose. Savaitgalį, užuot ėjęs į 
svečius, verčiau pasikvieskite 
draugus pas save.

SKORPIONAS. Savaitės 
pradžioje jus gali apgauti ar 
kaip kitaip nuvilti žmogus, 
kuriuo visiškai pasitikite. Tu-
rite pagaliau išmokti sakyti 

ne. Ilgainiui veikiausiai pra-
rasite susidomėjimą projektu, 
kurį su tokiu užsidegimu šią 
savaitę ketinate pradėti.

ŠAULYS. Prieš siūlydama-
sis padėti, gerai pagalvoki-
te, ar turite tam pakankamai 
laiko. Šią savaitę teks daug 
bendrauti su žmonėmis, bet 
rezultatais veikiausiai liksite 
nepatenkintas. 

OŽIARAGIS. Pirmoje sa-
vaitės pusėje sudaryti verslo 
sandėriai bus pelningi. Savait-
galį visą savo energiją skirki-
te namų ūkiui. Tikriausiai jau 
pribrendo reikalas iš esmės pa-

keisti savo gyvenimo kokybę.

VANDENIS. Šią savaitę 
paskolintų pinigų veikiausiai 
nebeatgausite niekada. Jei šį 
savaitgalį nuspręsite kiek at-
sipalaiduoti ir pasilinksmin-
ti, tai gali jums kainuoti kiek 
brangiau nei planavote.

ŽUVYS. Pirmoje savaitės 
pusėje teks gerokai paplušėti. 
Jei savaitei įpusėjus pastebė-
site pridaręs klaidų, verčiau 
taisykite jas nedelsdamas - 
vėliau tai padaryti bus labai 
nelengva. Jūsų sunkiai nuspė-
jamas elgesys savaitgalį gali 
sukelti konfliktą namuose.

(Atkelta iš 1 psl.)

Menų centro kolekcijos portretas – prezidentų 
globojamoje parodoje

Parodoje „Kad Tėvynė gy-
vuotų. Lietuva ir Lenkija 1791 
m. konstitucijos epochoje“, 
skirtoje Abiejų Tautų Res-
publikos 1791 m. gegužės 3 
d. konstitucijos ir tarpusavio 
įsipareigojimų įstatymo (Tar-
pusavio įžado) 230 - osioms 
metinėms, pristatoma apie 200 
eksponatų iš Lietuvos, Lenki-
jos, Ukrainos ir Baltarusijos. 
Iš Lenkijos sostinės Varšuvos 
atvežti autentiški Abiejų Tautų 
Respublikos 1791 m. gegužės 
3-iosios konstitucijos ir Tarpu-
savio įžado akto dokumentai.

Paroda suskirstyta į 7 temi-
nes dalis. Anykščių menų cen-
trui priklausantis ir Sakralinio 
meno centre saugomas Mon-
sinjoro Alberto Talačkos ko-
lekcijos kūrinys  - J.B.Lampio 
Vyresniojo tapytas Lietuvos 
artilerijos generolo, kunigaikš-
čio Pranciškaus Sapiegos por-
tretas - eksponuojamas paro-
dos temoje „Kova už laisvę“.

Anykščių menų centro direk-
torius Tomas Tuskenis „Anykš-
tai“ pasakojo, kad Menų cen-
tras ir anksčiau yra skolinęs 
savo kolekcijose turimus dar-
bus aukšto lygio parodoms, 
yra skolinęsis iš kitų muziejų 

ir pats, nes muziejams keistis 
eksponuojamais darbais yra 
įprasta praktika, tačiau paroda 
„Kad Tėvynė gyvuotų. Lietuva 
ir Lenkija 1791 m. konstituci-
jos epochoje“, kurioje ekspo-
nuojamas Anykščių menų cen-
tre saugomas portretas, yra itin 
aukšto lygio. 

Paklaustas, kokiu būdu par-
odai buvo atrinktas jų centre 
eksponuojamas paveikslas, T. 
Tuskenis pasakojo, kad tarp-
tautinės parodos organizatoriai 
paveikslą atsirinko patys: „Val-
dovų rūmams mūsų kolekcija 
yra gerai žinoma: pas mus yra 
viešėję ir edukatoriai, ir pats 

direktorius Vydas Dolinskas. 
Jie žino Monsinjoro Alberto 
Talačkos kolekciją, todėl jie 
kreipėsi, prašydami paskolinti 
paveikslą parodai“, - pasakojo 
T.Tuskenis.

Pasak centro direktoriaus, 
J.B.Lampio Vyresniojo tapy-
tas kunigaikščio Pranciškaus 
Sapiegos portretas yra vienas 
vertingiusių Menų centre sau-
gomų darbų. 

Paklaustas, kaip jis verti-
na tai, kad  centre saugomas 
portretas eksponuojamas pre-
zidentų globojamoje tarptauti-
nėje parodoje, T.Tuskenis ne-
slėpė džiaugsmo: „Labai gerai 

vertinu. Tai padeda visuomenei 
sužinoti apie mūsų saugomą 
kolekciją, didina jos žinomu-
mą tiek tarp profesionalų, tiek 
tarp paprastų žmonių. Tikimės, 
kad apie Anykščius ir Menų 
centrą sužinos daugiau žmo-
nių. Ne kiekvienas pro portretą 
praeinantis turbūt atkreips dė-
mesį, iš kur jis, bet jei bent kas 
antras – tai jau bus daug“, - pa-
sakojo Anykščių Menų centro 
direktorius.

Beje, parodai pristatyti iš-
leista brošiūra, kurioje tarp po-
ros dešimčių pristatomų darbų 
pateikiamas ir kunigaikščio 
P.Sapiegos portretas.

Krepšinis I. Krepšinio tur-
nyre Pakruojyje Anykščių 
„KKSC–Elmio“ komanda 
užėmė antrą vietą. Šeštadie-
nį anykštėnai finale 68:76 
nusileido šeimininkų ekipai. 
Anykštėnamas taškus pelnė S. 
Butkys (22), Ž. Žiukas (13), D. 
Radžiūnas (9), B. Steponėnas, 
G. Žiukas ir P. Martinonis (po 
6), G. Šniaukštas (5), E. Sriu-
bas (1). Penktadienį, pusfina-

lyje Anykščių „KKSC–Elmis“  
88:78 nugalėjo Kuršėnų „SM 
Grafų Furniture“ klubą. Pui-
kiai iš toli atakavusi „KKSC–
Elmio“ komanda pataikė net 
16 tritaškių. Taškus „KKSC–
Elmis“ pelnė G. Žiukas (22), 
S. Butkys (17), P. Martinonis 
(12), D.Radžiūnas (11), Ž. 
Žiukas (10), B. Steponėnas ir 
G. Šniaukštas (po 8).

Krepšinis II. Iki spalio 22 
dienos vyskta komandų re-

gistracija į 55–ąsias Anykščių 
rajono krepšinio pirmenybes. 
Komandos registruojamos  te-
lefonu - 8 686 11623 ir elek-
troniniu paštu - arvydas.kriks-
ciunas@akksc.lt, o registracija 
vyks iki spalio 22 dienos. Ko-
mandų skaičius ribotas. Re-
guliarusis ARKL sezonas bei 
atkrintamosios varžybos vyks 
2021 m. lapkričio – 2022 m. 
kovo mėn. savaitgaliais „Nykš-
čio namų“ arenoje. 1–3 vietas 
užėmusių komandų žaidėjai 

bus apdovanojami medaliais, 
ekipos prizininkės – taurėmis, 
o stipriausiai komandai viene-
riems metams atiteks įspūdinga 
pereinamoji taurė. Pasibaigus 
čempionatui, bus renkami ir 
apdovanojami simbolinio pen-
keto žaidėjai. 55–osios ARKL 
pirmenybės bus skirtos legen-
dinio rajono krepšinio trenerio 
Povilo Kūgio atminimui.

Plaukimas. Penktadienį, 
spalio 15-ąją, jaunieji Anykš-

čių KKSC plaukikai dalyvavo 
Rokiškyje surengtose vaikų 
varžybose. Gabrielė Ambraš-
kaitė pranoko visas varžoves 
ir tapo čempione. Ant aukš-
čiausio apdovanojimų paky-
los laiptelio lipo ir Haroldas 
Čižauskas, kuris laimėjo dar 
ir bronzos medalį. Kaspa-
ras Gončerovas iškovojo tris 
medalius (du sidabro ir vie-
ną bronzos), Titas Stalnionis 
džiaugėsi dviem sidabro me-
daliais.
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Vyr. redaktorė

įvairūs

siūlo darbą

Teleloto. Žaidimas nr. 1332  Žaidimo data: 2021-10-17 Skaičiai: 22 
21 74 62 58 50 55 37 61 19 05 45 66 71 36 54 49 52 01 20 41 51 72 53 
08 25 30 28 39 38 06 11 18 10 69 16 07 57 33 13 (keturi kampai, eilutė, 
įstrižainės) 27 24 70 23 35 65 44 73 34 64 40 (visa lentelė) Prizai Žaidi-
mas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 11868.00€ 2 
Užbraukus įstrižaines 16.00€ 577 Užbraukus eilutę 3.00€ 9344 Užbraukus 
keturis kampus 2.00€ 11526 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0004310 Au-
tomobilis Peugeot 2008 0132923 Laiminga vieta prizas 250 Eur 0132931 
Laiminga vieta prizas 250 Eur 0132936 Laiminga vieta prizas 250 Eur 
0132943 Laiminga vieta prizas 250 Eur 0132951 Laiminga vieta prizas 250 
Eur 0132961 Laiminga vieta prizas 250 Eur 0132969 Laiminga vieta prizas 
250 Eur 0132977 Laiminga vieta prizas 250 Eur 0132983 Laiminga vieta 
prizas 250 Eur 0132992 Laiminga vieta prizas 250 Eur 0134356 Laimin-
ga vieta prizas 250 Eur 0135151 Laiminga vieta prizas 250 Eur 0142721 
Laiminga vieta prizas 250 Eur 0142879 Laiminga vieta prizas 250 Eur 
0142881 Laiminga vieta prizas 250 Eur 0143334 Laiminga vieta prizas 250 
Eur 0150023 Laiminga vieta prizas 250 Eur 0153674 Laiminga vieta prizas 
250 Eur 0156917 Laiminga vieta prizas 250 Eur 0159519 Laiminga vieta 
prizas 250 Eur 014*272 Pakvietimas į TV studiją 007*155 Pakvietimas į 
TV studiją 011*879 Pakvietimas į TV studiją

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. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

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.

autOmObiliŲ 
sUpIrkIMAs.

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

Tel. (8-647) 77137.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

paslaugos

Kaminų valymas, įdė-
klų gamyba, 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 „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.

ieškomos virėjos 
aknystos socialinės 

globos namuose, 
Aknystų k., Anykščių r. 

Slenkantis darbo grafikas. 
Darbo užmokestis nuo 600 

Eur į rankas.
Tel. (8-616) 33505. 

kuras

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-630) 57490.

Medžio pjuvenų briketus, 
granules (6 mm). Supakuota 
po 15 kg. Atveža. 

Tel. (8-656) 30184. 

Nuoširdžiai dėkojame Daujočių bendruo-
menės pirmininkui Aleksui Aleksiūnui, kai-
mynams, pažįstamiems, giminėms ir arti-
miesiems, užjautusiems skaudžią valandą 
palydint į paskutinę kelionę Tėvelį bronių 
PaškONĮ.

Violeta, Laima, Gintautas

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

kita

Šiaudus. 200 ir daugiau vie-
netų ritiniais. Pasiima. 

Tel.: (8-698) 78024.

kita

Miežius, kviečius, žirnius, 
kukurūzus, miltus, daugia-
mečių žolių sėklas. Pristato į 
vietą.

Tel. (8-682) 36692, Vytautas.
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anekdotas

oras

+1

+8

mėnulis
spalio 19 d. - priešpilnis, 
spalio 20 - 22 d.d. - pilnatis.

Irena, Gedas, Deimina, 
Adelina, Adelė, Adelija.

Akvilinas, Izaokas, Paulius, 
Geisvilas, Kantrimė, 
Kleopatra, Laura, Povilas.

šiandien

spalio 20 d.

vardadieniai

spalio 21 d.
Uršulė, Raitvilas, Gilanda, 
Hiliaras, Vilma.

spalio 22 d.
Donatas, Malvina, Severinas, 
Viltaras, Mingedė, Aliodija, 
Severas.

Skrenda du amerikiečių 
karo lakūnai. Staiga vienas 
klausia:

– Džonai, kaip manai, kiek 
gali kainuoti raketa „Žemė - 
oras“?

– Daug. Gal kokį milijoną 
dolerių...

– Mes turtingi, Džonai, į 
mus skrenda milijonas dole-
rių!

***

Ateina Petriukas į mokyklą. 
Vyksta dailės pamoka. Moky-
toja sako:

- Vaikai, šiandien laisva 
tema.

Na Petriukas pasiima pei-
liuką ir raižo ant suolo aliga-
torių. Mokytoja prieina prie 
Petriuko suolo ir daužo suolą, 
išsigandusi aligatoriaus. Pe-
triukas rėkia:

- Mokytoja, mokytoja, taigi 
čia netikras.

Mokytoja sako:
- Na, Petriuk, už gražų darbą 

gausi 10, o už mokyklos turto 
gadinimą šauksim tėvą.

Ateina tėvas į mokyklą ir 
klausia:

- Na, tai kas nutiko?
- Jūsų vaikas gadina moky-

klos turtą. Jis nupiešė aligato-
rių ant mokyklinio suolo ir aš 
labai išsigandau ir susirgau.

- Na, tai čia dar nieko, - tėvas 
sako, - va man tai buvo, kai Pe-
triukas nupiešė netikrą aligato-
rių vonioj ir netikras duris.

Metų atidarymas: ,,Vilnius Outlet“ kviečia 
į didžiausią outlet Šiaurės Europoje

Penktadienį Vilniuje duris atveria daugiau nei 73 tūkst. kv. m 
ploto „Vilnius Outlet“, tapsiantis didžiausiu outlet centru Šiau-
rės Europoje. Prekybos centre veiks daugiau nei 150 paslaugų 
ir prekybos įmonių, restoranų kavinių, vaikų užimtumo centrų.  
Investicijos į prekybos centrą siekia daugiau nei 80 mln. Eur. 

Prekybos centras, kuriame nereikia skubėti ir brautis alkūnė-
mis, kur net ir gūdžiausią žiemą žaliuoja medžiai, o gurmaniška 
restoranų erdvė leidžia apkeliauti pasaulį  – taip naujasis pre-
kybos centras prisistato Vilniaus miesto svečiams. 

„Prekybos centras kurtas atsižvelgiant į geriausias patirtis. 
Stilingas centro interjeras nudžiugins ir daug ko mačiusius“, – 
žada „Vilnius Outlet“ atstovas Edgaras Valickas. 

Prie Vilniaus Vakarinio aplinkkelio įsikūręs centras yra pato-
giai pasiekiamas automobiliu – pastate ir šalia įrengta daugiau 
nei 2000 vietų automobiliams.

Įsikurs žinomi prekės 
ženklai 

,,Vilnius Outlet“ įrengta 
žaliųjų zonų, vaikų žaidimo 
aikštelių. Pirkėjai centre ras  
žinomas parduotuves – „Ap-
ranga Išparduotuvė“, „Space 
outlet“, „Nike outlet“, „Da-
nija outlet“, „Sportland ou-
tlet“, „Baby city“ ir daugelį 
kitų.  Šių parduotuvių išskir-

tinumas – kokybiški ir žino-
mi prekės ženklai, tokie kaip 
,,Armani”, ,,Calvin Klein”, 
,,Boss”, ,,Diesel”, ,,Adidas” 
ir kiti. 

Outlete veiks „Hyper Rimi“ 
ir „Assorti“ bei dar daugiau 
nei  10 gurmaniško maisto 
prekių parduotuvių.  Pramo-
gų zonoje įsikurs restoranai: 
„Manga“, „Jurgis ir Drako-
nas“, „Grill London“, „Casa 

de la pasta“, „Burger King“, 
„KFC“ ir daug kitų.  

Atidarymas – spalio 22 d.

„Vilnius Outlet“ duris atvers 
penktadienį – spalio 22 d. Ati-
darymo proga lankytojų lauks 
išskirtinės nuolaidos ir šeimos 
šventė. Koncertuos „Tilidū-
da“, „Sisters On Wire“, Iglė 
ir Tadas. Pirkėjus linksmins 

animatoriai, mimai, balionių 
virtuozai, veiks piešimo ant 
veido, vaflių dirbtuvės. Nemo-
kamai bus galima pasivaišinti 
cukraus vata ir spragėsiais, 
pasidaryti momentinę šeimos 
nuotrauką. 

Prekybos centro adresas: 
V. Pociūno g. 8, Vilnius (šalia 
Vilniaus Vakarinio aplinkkelio). 
Darbo laikas 10:00 – 21:00.

užsak. nr. 986

Į Girelės cerkvę rinkosi sentikiai

Mums bebendraujant, prie 
šventiko priėjo šiltai pasisvei-
kinti sentikė moteris ir išsakė 
savo jausmus: „Kai Jūs kalbat, 
ir aš pradedu graudintis...“ 

Akivaizdu, kad šventinės pa-
maldos nykstančiame Girelės 
kaime paliečia širdis ir egzis-
tencijos aspektus. 

„Pernai šiuo laiku dar turėjau 
savo mamą. Jau keturi mėne-
siai, kaip Jos nėra. Per laidotu-
ves buvo atvažiavęs popas iš 
Vilniaus. Šiandien prieš mišias 
nuvažiavome į Girelės kapines. 
Čia ir mano tėtis palaidotas, ir 
tėčio tėvai. Ir brolis mano čia 
atgulė, dar mažutis susirgęs 
plaučių uždegimu. Dar nenušalo 
gyvos gėlytės...“, – su ašaromis 
akyse teigė kavarskietė Raisa 
Nabažienė. Raisos sentikei ma-
mai Evdokijai Apčinikovai rug-
pjūtį būtų suėję jau 98-eri... 

Lietuvos sentikių bažny-
čios administratorius Roma-
nas Tretjakovas pasakojo, kad 
prie cerkvės remonto prisidėjo 
Lietuvos Sentikių Bažnyčios 
Aukščiausioji Taryba, du iko-
nostasus paaukojo Kauno sen-
tikių bendruomenė, o pagal 
sakralinio paveldo objektų tvar-
kymo priemonę projektą parė-
mė Anykščių rajono savival-
dybė. „Dabartiniu metu kažką 
daugiau padaryti, kalbant apie 
cerkvės tvarkybą, nėra galima, 
nes vėl reikės parengti projektą, 
o iki projekto dar reikės atlikti 
nemažai tyrimų“, – teigė Ro-
manas Tretjakovas. 

Sentikių moterys į cerkvę įeina tik ryšėdamos skaras - didesnes, platesnes, dažnai gėlėtas, 
dengiančias daugiau kūno. Moterys stovi kairėje pusėje, vyrai – dešinėje.     Autorės nuotr.

Mišioms pasibaigus, Girelės cerkvės durys užrakinamos ilgam, gal net iki kitų metų spalio 
(jei nevyks tvarkybos darbai). Spalį sentikiai vėl tradiciškai suvažiuos į pamaldas.


