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Pasveikinkite per „Anykštą“ 
vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 50 eurų.

Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje, tel. (8-686) 33036.
 El.p. reklama@anyksta.lt

Jūsų sveikinimas gali būti matomas ir anyksta.lt skaitytojams.

Režisierė Birutė Mar: ,,Reikia 
džiaugtis kiekviena taikos diena‘‘

Gaila, bet tik nedidelis būrelis anykštėnų šį rudenį matė 
Anykščių kopyčioje ,,Solo“ teatro Ukrainai skirtą progra-
mą ,,Liepsnos geltonos ir mėlynos“. ,,Kelionė per emocines 
karą išgyvenančiųjų patirtis – nuo nevilties, skausmo, pyk-
čio- iki šviesos, vilties, tikėjimo žmogiškumo pergale prieš 
blogį“, - kaip „Solo“ teatras apibūdina programą ,,Liepsnos 
geltonos ir mėlynos“ buvo ne tik geras kultūros maistas. Tai 
ir psichoterapija verčianti giliau išgyventi kasdien girdimą 
žodį ,,karas“. 

Po renginio jungtinio Lietuvos ir Ukrainos menininkų 
projekto ,,Liepsnos geltonos ir mėlynos“, režiesierė, idėjos 
ir scenarijaus autorė Birutė MAR rado laiko ,,Anykštos“ 
klausimams.

„Solo“ teatro įkūrėja, režisierė ir aktorė Birutė Mar sako, kad 
mėgsta lankytis Anykščiuose, čia atvykusi ji eina pasivaikščioti 
palei Šventąją.   

Rajono valdžia grįžta prie autobusų 
stoties sutvarkymo klausimo Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė grįžta prie apleistos Anykščių miesto autobusų stoties te-
ritorijos  sutvarkymo klausimo. Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius yra sudaręs 
darbo grupę, kuri ieško variantų, kokios galėtų būti Anykščių miesto autobusų stoties su-
tvarkymo perspektyvos. Šios darbo grupės pirmininkas yra Anykščių rajono mero pava-
duotojas Dainius Žiogelis, o darbo grupę sudaro savivaldybės administracijos specialistai.

Anykščių rajono mero pava-
duotojas D.Žiogelis „Anykštai“ 
sakė, kad darbo grupė šiemet jau 
buvo susirinkusi į du posėdžius.

„Renkamės ir bandome to-
liau gilintis į galimybes. Tai 
galėtų būti ir autobusų stoties 
koncesija, nuoma. Lengviausia 
iš savivaldybės biudžeto skirti 
kelis milijonus ir autobusų sto-
tį sutvarkyti, bet norėtume, kad 
tai būtų galima padaryti ben-
dru projektu su verslu“, - sakė 
D.Žiogelis.

Tiesa, jis pastebėjo, kad tai tik 
planai – dabar svarbiausias užda-
vinys yra autobusų stotį susigrą-
žinti į Anykščių rajono savival-
dybės rankas. Pasidomėjus, kada 
paskutinį kartą savivaldybės de-
rybininkai buvo susitikę su UAB 
„Autovelda“ palikimo adminis-
tratoriumi Egidijumi Preidžiu, 
D.Žiogelis sakė, kad tai buvę 
maždaug prieš tris mėnesius.

Gražina ŠMiGelskienĖ
grazina.s@anyksta.lt

Anykščių miesto autobusų stotis yra viena iš labiausiai apleistų Lietuvoje.

Virginijui 
Stroliai – 
pirmosios 
Ukrainos ponios 
padėka

Signataras 
Šeimų sąjūdžio 
mitingą lygino su 
Atgimimo 
judėjimu

Apdovanojo. Ekonomikos ir 
inovacijų ministerijos organi-
zuojamo Lietuvos turizmo fo-
rume „Permąstykime turizmą“ 
Anykščių rajono savivaldybei 
įteiktas II vietos apdovanoji-
mas Darniausios turizmo vieto-
vės kategorijoje.

Susitikimai. Spalio 26 dieną,  
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius dalyvaus Vidaus rei-
kalų ministerijos susitikime, kad 
aptartų viešosios tvarkos ir žmo-
nių saugumo užtikrinimo ku-
rortinėje teritorijoje klausimus, 
o mero pavaduotojas Dainius 
Žiogelis - Lietuvos kaimo turiz-
mo asociacijos sezono uždarymo 
renginyje, kuris vyks „Barono 
viloje“.

Atostogos. Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotoja Vene-
ta Veršulytė iki lapkričio 8 die-
nos atostyogauja.

 
Gamykla. Spalio 21-ąją 

aukštąsias daiktų interneto tech-
nologijas gaminanti „Teltoni-
ka“ Molėtuose atidarė modernų 
technologijų centrą. Jau dabar 
centre įdarbinta per 130 dar-
buotojų, o per kelis ateinančius 
metus čia bus sukurta 500 dar-
bo vietų. Naujojo pastato plotas 
siekia 10 800 m2, o į šį modernų 
projektą investuota 34 mln. Eur. 

Dovana. Anykščių rajono sa-
vivaldybė už 900 Eur konkurso 
„Metų ūkis 2022“ nominan-
tams įsigijo 60 bilietų į Kauno 
dramos teatro spektaklį „Kauno 
pavasaris ’72“.

KOPIJUOJAME. Vieno 
A4 formato lapo kopija UAB 
„Anylštos redakcija“- 0,30 Eur

Sentikiai rinkosi 
melstis 
į Girelės cerkvę



  
KONKREČIAI

spektras

2022 m. spalio 25 d.

mėlyna geltona

Laikrodžiai. Lietuvoje šią 
savaitę bus atšauktas vasaros 
laikas – laikrodžio rodyklę naktį 
iš šeštadienio į sekmadienį rei-
kės atsukti viena valanda atgal. 
Žiemos laikas galios iki kovo 
pabaigos. Laikas Lietuvoje, 
kaip ir visoje Europos Sąjungo-
je (ES), vykdant ES direktyvą, 
dėl vasaros keičiamas dukart 
per metus. Europos Komisija 
ir Europos Parlamentas remia 
idėją atsisakyti laikrodžių su-
kiojimo, bet dauguma valstybių 
sprendimui kol kas nepritaria.

Įvertinimas. Lyčių lygybės 
srityje Lietuvos įvertinimas per 
metus kilo daugiausiai, bet in-
dekso lentelėje ji liko toje pa-
čioje 20-oje vietoje. Europos 
lyčių lygybės instituto paskelb-
tame atnaujintame lyčių lygy-
bės indekse Lietuva įvertinta 
2,2 balo daugiau nei pernai, 
bendras jos indeksas siekia 60,6 
balo. Nepaisant to, Lietuvos už-
imama vieta indekso lentelėje 
nepagerėjo ir ji atsilieka nuo ES 
vidurkio – šis sudaro 68,6 balo 
iš 100 galimų. Geriausiai Lietu-
va įvertinta darbo srityje – čia 
ji surinko 73,9 balo ir užėmė 
11-ą vietą. Aukščiausius lyčių 
lygybės indekso įvertinimus 
gavo Švedija (83,9 balo), Dani-
ja (77,8) ir Nyderlandai (77,3), 
o žemiausius – Vengrija (54,2), 
Rumunija (53,7) bei Graikija 
(53,4).

Sodinukai. Seime skinasi 
kelią pataisos, įpareigojančios 
savivaldybes atkurti dėl pavo-
jaus gyventojams, pastatams, 
eismo saugumui ar dėl statybų 
miestuose pašalintus krūmus 
ar medžius. Augalus jų kirtimo 
vietoje reikėtų atkurti per me-
tus nuo statybų pabaigos, o jei 
to negalima padaryti, jie turėtų 
būti pasodinami kuo arčiau kir-
tavietės. Tokia pat tvarka tai-
koma miškų ūkyje. Komitetas 
tokioms pataisoms pritarė. Dėl 
jų balsuos Seimas.

Kalnas. Problemiškiausių 
Gedimino kalno vietų Vilniuje 
kapitalinis tvarkymas planuo-
jamas pavasarį, šiuo metu pro-
jektuotojų pasiūlymai baigiami 
derinti su institucijomis. Kaip 
BNS informavo už kalno tvar-
kymą atsakingas Nacionalinis 
muziejus, gegužę bendrovei 
„Maspro“ perėmus darbus iš 
buvusio rangovo „Hidroterra“, 
šiuo metu jau baigiami derinti 
projektiniai pasiūlymai dėl pie-
trytinės kalno dalies gynybinės 
sienos ir Kunigaikščių rūmų 
pamatų sutvirtinimo. Būtent 
šiai vietai ekspertai įžvelgia 
didžiausią nuošliaužų grėsmę. 
„Maspro“ pagal sutartį gegužę 
darbų projektavimą įsipareigo-
jo užbaigti už 718 tūkst. eurų.

-Bns

Anykščių tiltai

Kavarske galima prisėsti ant „kalbančio-muzikinio“ suolelio
Spalio 23 d., po mišių šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, 

kavarskiečiai rinkosi prie bendruomenės namų, kur vyko 
naujai pastatyto ir sumontuoto „kalbančio“ suolelio pri-
statymas. Suolelis „kalba“, nes jame įdiegtas technologinis 
garso įrašo sprendimas.

„Kalbančio-muzikinio“ suo-
lelio idėjos autorius – Kavars-
ko klebonas kun. dr. Nerijus 
Vyšniauskas. Inovatyvi idėja 
įgyvendinta iš šiemet vykdomo 
projekto „Kavarskas – Lietu-
vos mažoji kultūros sostinė“. 

Kavarsko seniūnė Šarūnė 
Kalibataitė džiaugėsi dar vienu 
nauju objektu gimtajame Ka-
varske: „Pradėti gelžbetoninio 
kryžiaus apšvietimo darbai. 
Šis suolelis, kaip ir kryžius bei 
Šv. Jono Krikštytojo šaltinis su 
koplytstulpiu, neabejotinai tu-
rės išliekamąją vertę.“ 

Viešojoje erdvėje neseniai 
pastatytas suolelis, kaip nau-
jas kultūros produktas, tikima-
si, pritrauks daugiau turistų ir 
smalsuolių, o lankomų vietų 
Kavarske skaičius dar labiau 
išsiplės. Prisėdę ant „kalban-
čio-muzikinio“ suolelio ir pa-
spaudę jame įmontuotos įran-
gos mygtuką, lankytojai kol 
kas išgirs tik Kavarsko šaltinio 
legendą. Planuojama, kad atei-
tyje, prisėdę ant šio suolelio, 
žmonės galės ne tik pasiklau-
syti balso įrašų, bet ir muzikos 
kūrinių. 

Įvairūs technologiniai spren-
dimai Lietuvoje nėra naujiena, 
bet tik keliuose miestuose ga-
lime rasti panašių inovatyvių 
dalykų: Vilniuje, Palangoje, 
Kupiškyje. Kavarske pastaty-

to suolelio įrašas aktualizuoja 
krašto kultūrinę savastį. 

lina DAPkienĖ

Naują inovatyvųjį suolelį pašventino Kavarsko klebonas kun. dr. 
Nerijus Vyšniauskas.

Virginijui Stroliai – pirmosios Ukrainos ponios 
padėka

Anykščių rajono garbės ambasadorių Ukrainoje Virgini-
jų Strolią pasiekė Ukrainos Prezidento Volodimiro Zelens-
kio žmonos Olenos Zelenskos, šios šalies užsienio reikalų 
ministro Dmytro Kulebos, kultūros ir informacijos minis-
tro Oleksando Tkačenkos bei Ukrainos knygų instituto di-
rektorės Oleksandros Koval pasirašyta padėka.

Garbūs ukrainiečiai anykštėnui 
dėkoja už paramą projektui „Kny-
gos be sienų“ bei pagalbą ukrai-
niečių pabėgėlių vaikams.

Priminsime, jog V.Strolia  dau-
gelį metų gyveno Ukrainoje, Kyji-
ve jis turėjo leidyklą. Prieš Rusijos 
invaziją į Ukrainą V.Strolia grįžo į 

Virginijaus Strolios pagalbą Anykščių rajone gyvenantiems karo 
pabėgėliams ukrainiečiams pastebėjo ir įvertino pirmoji Ukrai-
nos ponia Olena Zelenska.

Signataras Šeimų sąjūdžio mitingą lygino 
su Atgimimo judėjimu
Spalio 22-ąją, šeštadienį, Vilniuje vykusiame Lietuvos šei-

mų sąjūdžio protesto mitinge nuo scenos kalbėjo ir Kovo 
11-osios Akto signataras, iš Anykščių rajono kilęs Jonas Ši-
mėnas.  Prie Katedros aikštės žmonės atėjo nešini Lietuvos 
valstybine ir istorine, regionų vėliavomis. Teigiama, kad 
mitinge dalyvavo iki tūkstančio žmonių. Į Lietuvos šeimų 
sąjūdžio protesto mitingą susirinkę žmonės sakė norintys 
apginti Konstitucijoje įtvirtintas vertybes.

Signataras J.Šimėnas Šeimų 
sąjūdžio mitingą lygino su Atgi-
mimo judėjimu, kilusiu dėl Lie-
tuvos nepriklausomybės prieš 30 

metų. „Per 30 pastarųjų metų pa-
saulis didžiuliu tempu keitėsi, ar 
įmanoma rasti ryšį tarp dabarties 
situacijos ir idėjų, kurios skatino 

veikti Atgimimo metais? Kad 
šiandien susirinkome ginti amži-
nųjų vertybių, yra tai, kas jungė 
mus tada ir tebejungia dabar, – 
sakė J. Šimėnas. - Deja, turime ir 
tai, apie ką prieš 30 metų niekas 
nepagalvojo. Tada niekas nema-
nė, kad teks ginti tradicines ver-
tybes, šeimą, nors Konstitucijos 
38 straipsnis sako, kad šeima yra 
visuomenės ir valstybės pagrin-
das, kad valstybė saugo ir glo-
boja šeimą, motinystę, tėvystę ir 
vaikystę, kad santuoka sudaroma 

laisva vyro ir moters sutartimi, ir 
taškas“, – kalbėjo signataras. Jis 
taip pat apgailestavo, kad „tradi-
cinių vertybių puoselėtojai ir šali-
ninkai imti marginalizuoti, kabi-
nant  jiems kremlinių, patvorinių 
ar vatnikų etiketes. „Ir žinokite, 
kad jei vėl tektų ginti Lietuvos 
laisvę, tai tie vatnikai ir vėl būtų 
pirmieji, nes jūs bijotumėte susi-
tepti savo prašmatnumo rūbą“, – 
sakė J. Šimėnas. („Iki tūkstančio 
žmonių dalyvavo šeimų sąjūdžio 
mitinge: siekiame, kad nebūtų 
laužoma Konstitucija“ Milena 
Andrukaitytė, BNS).

-AnYkŠTA

Anykščius. V.Strolia Ukrainoje 
leidybinę veiklą plėtojo nuo 1997-
ųjų. Jo leidykla „Baltia Druk“ 
buvo viena iš dešimties didžiau-
sių Ukrainos leidyklų,  kuri speci-
alizavosi reprezentacinių knygų, 
meninių ir turistinių atvirukų bei 
leidinių turistams leidyboje. 2006 
m. „Baltia Druk“ buvo apdovano-
ta Ukrainos vyriausybės padėka 
už šalies tarptautinio autoriteto 
stiprinimą. V.Strolios iniciatyva 
ukrainiečių kalba išleista istorinė 
studija-albumas „Ukraina: Lietu-
vos epocha 1320-1569“.

Grįžęs į tėviškę verslininkas 
rūpinasi mūsų rajone įsikūrusiais 
ukrainiečiais pabėgėliais – telkia 
ir teikia jiems paramą, kuri pra-
sideda nuo kasdieninių reikmių 
- maisto produktų, daržovių, - ir 

Anykštėnas Virginijus Stro-
lia nuolat rūpinasi ukrainie-
čių reikalais.

rūpinasi   knygomis bei Šv.mišių 
organizavimu.   

„Anykštai“ V. Strolia sakė, kad 
jis Ukrainos vadovų padėką norė-
tų nuasmeninti. „Pirmųjų Ukrai-
nos asmenų, valstybės vadovų pa-
dėka skirta visiems anykštėnams: 
merui, vicemerui, mokytojams,  
bibliotekininkams, savanoriams 
ir daugeliui kitų žmonių! Jums vi-

siems nuoširdi ir didelė padėka!“ 
- kalbėjo V.Strolia.

Priminsime, jog Anykščių ra-
jone gyvena apie 300 karo pabė-
gėlių iš Ukrainos. Dalis pabėgėlių 
gyvena buvusios Anykščių pro-
fesinės mokyklos bendrabutyje, 
kitus priėmė Anykščių miesto ir 
rajono gyventojai. 

-AnYkŠTA
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komentarai

Anykščių Jono Biliūno ir Svėdasų Juozo Tumo–Vaižganto 
gimnazijose tyrimo metu buvo aptikta narkotinių medžiagų 
pėdsakų: J. Biliūno gimnazijoje – kreko, o J. Tumo–Vaiž-
ganto – kokaino/kreko. Nors ši informacija nedelsiant buvo 
perduota tiek įstaigų vadovams, tiek Anykščių rajono vi-
suomenės sveikatos biurui, tiek policijai, mokinių tėvai apie 
tai sužinojo po savaitės.

Tačiau valdžios atstovai vis dar garsiai kalba apie tai, kad 
reikia dekriminalizuoti mažus kiekius narkotinių medžia-
gų. Ką apie tai mano anykštėnai?

Reikia padėti 
jauniems žmonėms

Kristina KIAUŠAITĖ, svei-
kos gyvensenos klubo „Anykš-
čių vaivorykštė“ pirmininkė:

„Iš tiesų, šis įvykis šokiravo. 
Tai jautru, šitai vyksta tarp mūsų 
vaikų. O ir savas vaikas toje 
aplinkoje yra. Galbūt dabar bus 
labiau pasižiūrėta į prevencines 
priemones. Tai juk susiję su vai-
kų psichine, fizine sveikata. 

Kad narkotikai yra vartojami 
mokykloje, nemanau, nes nar-
kotinė medžiaga, pagal tyrimus, 
kažkiek laiko gali išsilaikyti, 
taip jie randami aplinkoje. Aš 
iš tiesų labai džiaugiuosi, kad 
toks tyrimas buvo padarytas, 
pamatyta reali situacija. Įverti-
nus ją, galima imtis veiksmų, 
priemonių ir jaunimui padėti. 
Svarbiausia yra padėti vaikams 

suvokti, kaip tai pavojinga: nar-
kotinės medžiagos juk veikia 
žmogų, ardo jo psichiką, gadina 
sveikatą. Kai esi jaunas, atrodo, 
kad niekas tavęs nepaveiks, bet 
tai neišvengiamai veikia, kad ir 
lašas po lašo.

Viliuosi, kad atsiras realių 
priemonių, nes nežinau, ar da-
bartinės prevencinės priemonės 
veikia. Reikia, kad jaunas žmo-
gus suvoktų, kad tai ne juokai ir 
ilgainiui gali turėti tragiškų pa-
sekmių. Taip pat reikia įsigilinti, 
kas paskatina pabandyti, vartoti. 
Yra vaikų, kuriems tiesiog nori-
si pabandyti, bet yra ir tokių, ku-
riems narkotikai padeda palen-
gvinti, praskaidrinti gyvenimą.

Nėra taip paprasta visa tai 
suvaldyti, juk nesimato, kuris 
būtent tokių problemų turi. Čia 
turi drauge dirbti ir tėvai, ir mo-
kykla, ir visa bendruomenė.

Kiek žinau, jaunimo klubas 
darė prevencinį projektą ir po 
mokyklas važinėjo drauge su 
specialistais. Man atrodo, kad 
veiksminga priemonė yra tų 
žmonių, kurie išbrido iš šio liū-
no, pasakojimai. Reikia veiks-
mingų priemonių, o ne tokių, 
kokių, atrodo, jaunimas net ne-
girdi. Tai turi būti pasakyta jų 

kalba, aiškiai ir suprantamai. Tai 
yra jaunimas, būsimieji tėvai, 
mūsų ateitis.

Nepritariu mažo kiekio nar-
kotinių medžiagų dekriminali-
zavimui. Narkotikai yra narko-
tikai. Kam mums iš viso kelti šį 
klausimą ir skatinti vartoti? Nuo 
mažo kiekio prasideda didesnio 
kiekio poreikis, vystosi priklau-
somybė, iš kurios nelengva iš-
eiti. Stenkimės, kad iš viso jos 
neturėtumėme. Reikia jaunimui 
parodyti kitas galimybes atsipa-
laiduoti, reikia išaiškinti, kaip 
reikia saugoti savo sveikatą ir 
gyvybę, skiepyti supratimą, kad 
psichinė sveikata yra didelė ver-
tybė.“ 

Narkotikai galėjo 
atkeliauti iš kitur

Saulius RASALAS, Svėdasų 
seniūnijos seniūnas:

„Narkotikai į mokyklą paten-
ka labai paprastai: jei žmogus 
turėjo kontaktą su narkotikais, 
nuėjo į mokyklą, prisilietė prie, 
sakykim, klaviatūros, specialis-
tai atvažiavo ir rado ten narko-
tikų požymių. Net gali būti, kad 
tas moksleivis vartojo ne pats, o 
turėjo kontaktą su vartojančiu. 
Šiuo atveju nutvėrė ne žmo-
gų, o rado narkotikų pėdsakų. Į 

Svėdasus atvažiuoja vaikai ir iš 
Utenos, apskritai iš kitų vietų 
dvidešimties kilometrų spindu-
liu, tad narkotikai gali atkeliauti 
iš bet kur. 

Susirinkimo su bendruome-
ne metu kalbėjome, kad savo 
bendruomenėje nepastebėjome 
moksleivių „primerktom akim“, 
tad galbūt jų pas mus net nėra.

Kiek žinau, pasaulyje narkoti-
kų paplitimo testai daromi labai 
paprastai: surenkami pinigai ir 
jie peržiūrimi. Taip surenkama 
statistika. Net Vilniuje yra nu-
statoma kanalizacijos vandenyse 
rastų narkotikų pėdsakų, net tai, 
kad jie dažniausiai vartojami, 
pavyzdžiui, penktadieniais. 

Kalbant apie narkotinių me-
džiagų dekriminalizavimą, galiu 
pasakyti, kad visi įstatymai iš 
esmės lengvėja. Senais laikais 
moterį, kuri pažeidė santuo-
kos Sakramentą, užmėtydavo 
akmenimis ar nuskandindavo 
artimiausioj kūdroj. Dabar taip 
nebėra. Taip pat atsimenu, kaip 
visi piktinosi, kad reikia išlai-
kyti mirties bausmę nusikaltė-
liams, dabar, nors daug metų jos 
nebėra, jos nepasigendame.“ 

Galėtų padėti 
pavyzdys

Irma SMALSKIENĖ, rajo-
no savivaldybės Tarybos narė, 
Anykščių naujų vėjų bendruo-
menės pirmininkė:

„Situacija yra gąsdinanti – pati 
turiu du mokyklinio amžiaus 
vaikus, tad baisu, kas tų vaikų 
laukia. Narkotikų patekimas į 
vaikų rankas -  kuo toliau, tuo 
lengvesnis. Jie randa įvairiausių 

Rajono valdžia grįžta prie autobusų stoties sutvarkymo klausimo
(Atkelta iš 1 psl.)

Priminsime, kad dabar UAB 
„Autoveldai“, užuot mokėjus 
nuomos mokestį, pagal sutartį su 
Anykščių rajono savivaldybe yra 
į  nuompinigių sumą įskaičiuo-
ta stoties renovacija, kuri vyko 
prieš 17 metų ir  bendrovei kai-
navo  400 000 litų. Autobusų sto-
tį  „Autoveldai“ Anykščių rajono 
savivaldybė yra išnuomojusi iki 
2039 metų.

„Autoveldos“ palikimo admi-
nistratorius E.Preidys iš savival-
dybės siūlosi išpirkti autobusų 
stoties nuomos sutartį, bet tikrai 
ne už tą likutinę 40 tūkst. Eur 
sumą, kuri likusi nuo tų labai senų 
investicijų, kurios buvo „Auto-
veldai“ įskaičiuotos 30 ir daugiau 
metų į priekį. Jeigu Anykščių ra-
jono savivaldybė norėtų išsipirkti 
iš „Autoveldos“ autobusų stoties 
sutartį, E.Preidys linkęs į dery-
bas, bet  apie 40 tūkst. eurų sumą 
nesutinka kalbėti, ji yra ženkliai 
didesnė“, - sakė D.Žiogelis.

Kalbėdamas apie Anykščių 
miesto autobusų stoties ateitį, 

mero pavaduotojas D. Žiogelis 
pastebėjo, kad yra vienas trūku-
mas, dėl ko autobusų stoties teri-
torijoje negalėtų iškilti prekybos 
centras, o šalia jo galėtų funkci-
onuoti ir autobusų stotis, kaip tai 
yra kai kuriuose Lietuvos mies-
tuose.

„Autobusų stoties sklypas yra 
per mažas, kad, išlaikant autobu-
sų stotį, šalia jos iškiltų prekybos 
centras. Be to, tokios statybos 
prieštarautų miesto vizijoms, pla-
nams ir  strategijoms. Kita vertus, 
esama ir dar visokių apribojimų, 
kylančių dėl senamiesčio ribų“, - 
dėstė D.Žiogelis.

Vicemeras D.Žiogelis tikino, 
kad nepavykstant su UAB „Au-
tovelda“ susitarti dėl autobusų 
stoties teritorijos sutvarkymo, jos 
iškelti į kitą vietą nesvarstoma.

„Norime išsaugoti strategi-
nę autobusų stoties vietą, tačiau 
galvojame ir apie tai, kad kar-
tu su autobusų stotimi atsirastų 
kažkoks verslas, kuris pritrauktų 
daug prekiautojų arba, pavyz-
džiui, čia galėtų būti nuomojami 
elektriniai paspirtukai“, - tęsė 

D.Žiogelis.
Žvelgdamas į ateitį, kai Anykš-

čių autobusų stotis kada nors 
priklausys Anykščių rajono sa-
vivaldybei, mero pavaduotojas 
D.Žiogelis prakalbo ir apie auto-
busų stoties administratorių.

„Mes neturime autobusų parko, 
tai įsivaizduokite, kaip atrodytų, 
jei autobusų stotį administruotų 
„Anykščių komunalinis ūkis“, - 
tęsė D.Žiogelis, prisiminęs, kad 
taip yra Vilkaviškio rajone.

Mero pavaduotojas D.Žiogelis 
prisipažino, kad greičiausiai iki 
šios kadencijos pabaigos Anykš-
čių miesto autobusų stoties su-
tvarkymo klausimo išspręsti ne-
pavyks.

 „Yra daug nežinomųjų, bet, 
manau, kažkada tai išspręsime“, 
- tikino jis.

„Anykšta“ taip pat domėjosi, 
kokias Anykščių miesto autobusų 
stoties sutvarkymo perspektyvas 
mato Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė, kuri taip pat 
dalyvauja darbo grupės veikloje 
sprendžiant šį klausimą.

„Aš asmeniškai nematau jokio 
autobusų stoties sutvarkymo va-
rianto. Čia dar turi būti padaryta 
analizė. O tuomet ir bus galima 
pasirinkti kažkurį variantą“, - 
sakė L.Kuliešaitė.

„Anykštos“ pakalbintas UAB 
„Autovelda“ palikimo admi-
nistratorius E.Preidys sakė jau 
nebeprisimenantis, kada pasku-
tinį kartą jam Anykščių rajono 
valdžios atstovai buvo pasiūlę 
susitikti aptarti Anykščių mies-
to autobusų stoties sutvarkymo 
klausimų. 

„Mes norime, kad autobusų 
stotis su Anykščių rajono savi-
valdybe būtų tvarkoma bendro-
mis jėgomis, jei tai išeina pada-
ryti. Jei neišeina, vėlgi galima 
ieškoti kitų variantų“, - kalbėjo 
E.Preidys.

„Autovelda“ palikimo admi-
nistratorius E.Preidys teigė, kad 
iš Anykščių rajono savivaldybės 
šiuo klausimu jis pasigendantis 
konkretumo.

„Konkretumo nėra. Jeigu būtų 
kažkokia konkreti derybinė situ-
acija - tai taip. Turi būti iškeltos 

konkrečios gairės, o dabar...“ - 
sakė E.Preidys.

Priminsime, kad viename iš 
Anykščių rajono tarybos posė-
džių buvo priimtas sprendimas 
neleisti UAB „Autovelda“ su-
bnuomoti laisvų stoties patalpų. 
Tai buvo rajono valdžios reakcija 
į UAB „Autovelda“ nenorą rasti 
bendrą sutarimą dėl stoties teri-
torijos sutvarkymo. Tiesa, dėl to 
pasigirdo keleivių skundų. Žmo-
nės skundžiasi, kad autobusų 
stotyje dabar negalima nusipirkti 
net vandens.

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
turi mažai vilčių, kad au-
tobusų stoties sutvarkymo 
klausimą pavyks išspręsti iki 
šios kadencijos pabaigos.

apėjimo būdų, skaičiau, kad ir 
parduodami visai ne kaip nar-
kotikai. 

Ačiū Dievui, kad Anykščiuose 
tokių atvejų bent jau yra mažai, 
nes pagalvojus, kas dedasi kito-
se mokyklose, yra baisu. 

Prevencija turi būti absoliu-
čiai visur. Pažiūrėkime, kiek 
padaro socialinės reklamos 
– išugdo mintį, kad tai yra ne-
galima, neleistina. Kuo mažiau 
kalbi, kuo mažiau pavyzdžių 
rodai, tuo mažiau ta informa-
cija ir pasiekia. Manau, reikia į 
mokyklas kviestis narkomanus 
– tuos, kurie turėję patirčių ir ir 
šių bėdų išlipę, kad papasakotų 
savo gyvenimišką patirtį, koks 
tai yra baisus dalykas. Dėdės ir 
tetos, pasakojantys apie narkoti-
kų žalą, jaunimui niekada nebus 
autoritetas. Tai turi būti žmonės, 
perėję tą kelią, kad savais pa-
vyzdžiais galėtų papasakoti.

Kalbant apie dekriminalizavi-
mą – tai labai slidus klausimas. 
„Žolės“ vartojimas visuomenėje 
labai paplitęs, o jos turėjimas 
ar jos pėdsakai užtraukia bau-
džiamąją atsakomybę, kuri gali 
sugriauti žmonių gyvenimus. 
Viena vertus, nesinori, kad žmo-
gus, turintis šiek tiek „žolytės“, 
sėstų į kalėjimą, kita vertus, – 
baisu, kad šiuo įstatymu nebūtų 
piktnaudžiaujama, kad nebūtų 
klimpstama į gilesnę duobę.“

-AnYkŠTA

Kokainas gimnazijose šokiravo
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Renkame įtakingiausius anykštėnus
UAB „Anykštos redakcija“ rengia įtakingiausių anykštėnų rinkimus. Prašome pateiktame sąraše pažymėti iki 20 asmenų, kurie, Jūsų nuomone, turi 

didžiausią įtaką mūsų rajone, pavardžių. Nebūtina išrinkti tiksliai 20 asmenų. Galite žymėti tik kelias ar keliolika pavardžių. Taip pat galite prirašyti tas 
pavardes, kurių mūsų parengtame saraše pasigedote.

Ši anketa yra išsiuntinėta ir elektroniniu paštu, prašant atrinktų respondentų ją užpildyti. Bendroje lentelėje sumuosime ir elektroniniu paštu gautus 
atsakymus, ir „Anykštoje“ spausdintos anketos atsakymus. Užpildytą lentelę galite atnešti į „Anykštos“ redakciją, įmesti į šalia redakcijos pastato esan-
čią pašto dėžutę arba atsiųsti paštu. Redakcijos adresas - Vilniaus g.29 , 29145 Anykščiai. 

2/3 galutinio rezultato lems tikslinės auditorijos apklausa, kurią atliekame elektroniniu paštu, 1/3 - „Anykštos“ laikraščio skaitytojų apklausa.
Politikai 
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Dominykas Tutkus 
Egidijus Šilaika  
Vygantas Šližys  
Kęstutis Tubis  
Kęstutis Indriūnas 

Valdininkai, valstybinių 
įmonių ir įstaigų vadovai 

Ligita Kuliešaitė 
Veneta Veršulytė 
Vida Bužinskienė 
Daiva Gasiūnienė 
Ramūnas Blazarėnas 
Marijus Paužuolis 
Lina Vinciūnienė 
Vilma Vilkickaitė 
Ieva Gražytė  
Jurgita Banienė  
Kristina Jakubauskaitė- 
Veršelienė  
Audrius Vasilčikas 
Virmantas Velikonis 
Dijana Petrokaitė 
Antanas Verbickas 
Artūras Lakačauskas 
romas Kutka  
tomas Tuskenis 
Dalis Vaiginas  
Sonata Steniulienė 
Audronius Gustas 
Regina Drūsienė 
Dalia Kugienė  
Danutė Mažvylienė 
Kazys Šapoka  
Egidijus Šileikis 

Dainius Šiaučiulis  
Sonata Veršelienė 
renata Gudonienė 
Daiva Perevičienė 
Jonas Cicėnas  
Saulius Slavinskas 
Valdas Tereškevičius 
Jolanta Pleškienė 
Vita Abraškevičienė 
Arūnas Kiaušas  
Jolita Gečienė  

Verslininkai, ūkininkai 

teodoras Bitinas 
Audrius Juška  
Eugenijus Andriejauskas
Dainius Daškevičius 
Žilvinas Augustinavičius
Vaidas Puodžiukas 
Valentinas Puodžiukas 
Valdas Trinkūnas 
romualdas Kubaitis 
Darius Čypas  
Deivydas Dilys  
Algis Bukauskas 
Valdas Žala  
Algirdas Šimkus 
Aidas Deveikis   

Žurnalistai 

Gražina Šmigelskienė 
Linas Bitvinskas 
rytis Kulbokas  
Robertas Aleksiejūnas 
Sigita Pivorienė 
Vidmantas Šmigelskas 
Dalina Rupinskienė 
Jonas Junevičius 

Kultūrininkai 

Jonas Buziliauskas 
Jolanta Pupkienė 
Audronė Berezauskienė 
rimantas Vanagas 
Antanas Drilinga 
Vilma Paulauskaitė 
Jolanta Zabulytė 
Regina Stumburienė 
Jūratė Uselienė  
raimondas Guobis 
Žilvinas Smalskas 
irena Meldaikienė 

Visuomenininkai 

Tautvydas Kontrimavičius
Juozas Ratautas                

Donaldas Vaičiūnas 
Alfrydas Savickas 
romaldas Gižinskas 
Viktoras Smertjevas 
Virginijus Strolia 
Monika Peldavičiūtė 
Alvydas Janickas 
Aldona Šerėnienė 
Vladas Vitkauskas 
Svetlana Smertjeva 
Petras Baniulis  
Saulius Filipavičius 
Virginija Pažėrienė 
Gintaras Senulis 

Išeiviai

tomas Ladiga  
Saulius Nefas  
Leonas Alesionka 
Vytautas Balčiūnas 
romualdas Inčirauskas 
Laimas Fergizas 
Norbertas Černiauskas 
Mindaugas Nefas 
Ričardas Banys  
Algimantas Čaplinskas 
irma Randakevičienė 
Jurga Žąsinaitė  

Rudens darbų pabaigtuvių šventėje 
skambėjo rokas Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Spalio 22 dieną, šeštadienį, Debeikių seniūnijos Leliūnų 
kaime vyko rudens darbų pabaigtuvių šventė „Ką sveria 
rudens svarstyklės“. Renginyje koncertavo roko muzikan-
tas Nėrius Pečiūra ir anykštėnas, dainų autorius ir atlikėjas 
Ramūnas Šiaučiulis. Anykščių kultūros centro Leliūnų sky-
riuje vos tilpo susirinkę žiūrovai. Į renginį atėjo neregėtai 
daug žmonių – maždaug 100 žiūrovų.

Roko muzikantas Nėrius Pečiūra (dešinėje) suskaičiavo, kad per savo 
muzikinę karjerą jam vos keletą kartų teko koncertuoti kaimuose.

Renginį pradėjęs Debeikių 
seniūnijos seniūnas Alvydas 
Simonavičius kalbėjo: „Vėl su-
laukėme auksinio rudens ir vėl 
mūsų šventė. Yra toks posakis: 
„Viščiukus skaičiuojam rudenį“. 
Ūkininkų derlius jau aruoduose, 
pinigai suskaičiuoti, dabar at-
ėjo metas smagiai praleisti lai-
ką ir pasilinksminti. Įpareigoti 
Anykščių kultūros centro Leliū-
nų skyriaus darbuotojų, šiemet 
suskaičiavome visus geradarius, 
kurie prisidėjo prie Leliūnų ben-
druomenės gerovės ir prie visos 
šventės, todėl bandysiu atlikti 
pareigą ir įteikti keletą padėkų.“

Padėkos įteiktos Leliūnų kai-
mo bendruomenės pirmininkei 
Virginijai Ros Garcia, Leliūnų 
kaimo parduotuvės savinin-
kams Elvyrai ir Valdui Raš-
čiams, kaimo gyventojui Rai-
mondui Šaučiuliui, verslininkui 
Sauliui Matuliauskui, Aknystos 
socialinės globos namų Leliūnų 
filialui ir kitiems.

N.Pečiūros ir R.Šiaučiulio 
koncertas  užtruko daugiau nei 
3 valandas. Vos po kelių kūri-

nių publika jau nenustygo savo 
vietose – klausytojai šėlo šalia 
scenos. Koncerto metu taip pat 
vyko linksmų ketureilių apie 
Debeikius ir Leliūnus konkur-
sas. Jo dalyviams N.Pečiūra 
padovanojo net 20 savo dainų 
kompaktinių plokštelių.

Koncerto metu skambėjo 
ne tik originalios atlikėjų dai-
nos, kurių priedainius publika 
traukė kartu su muzikantais. 
R.Šiaučiulis kartu su N.Pečiūra 
taip pat atliko ir garsios muzi-
kos grupės „Depeche Mode“ 
kūrinį „Personal Jesus“.

Atlikėjų honorarams lėšas sky-
rė Leliūnų kaimo bendruomenė 
ir  patys Leliūnų kaimo gyven-
tojai. Nors koncertas žiūrovams 
buvo nemokamas, dalis atėju-
siųjų į koncertą taip pat panoro 
prie renginio prisidėti pinigine 
auka muzikantams. Į renginį 
buvo kviečiami ir rajono val-
džios atstovai, tačiau nė vienas  
jų smagiai praleisti laiką bei pa-
bendrauti  su Leliūnų kaimo ben-
druomene neatvyko.

Po renginio roko muzikantas 

N.Pečiūra kalbėjo, kad koncertas 
Leliūnuose buvo grandiozinis.

„Koncertas Leliūnų kultūros 
centre buvo tiesiog grandio-
zinis, man seniai nebuvo tekę 
groti kaime. Apskritai per visą 
36 metų trukmės muzikinės 
veiklos laikotarpį kaimuose 
teko groti nedaug kartų.  Pa-
menu tokį istorinį ryškesnį 
koncertą, kuris 1991 metais 
gruodžio 14 dieną įvyko Kra-
tiškių kaime, prie Biržų. Po to 
kitas labai įsimintinas koncer-
tas įvyko 2017 metais  rugsėjo 
1 dieną Lenkimuose, Skuodo 
rajone. Tame renginyje, vyku-
siame Žemaitijoje, nutiko ke-
letas linksmų kultūrinių kurio-
zų, apie kuriuos dažnai mėgstu 
pasakoti savo koncertuose. Jei 
yra ką papasakoti – tai reiškia, 
kad įvykis buvo istorinis. Ir 
štai dabar įspūdingas koncertas 
nuskambėjo Leliūnuose. Suža-
vėjo, kad jam visi aktyvūs Le-
liūnų bendruomenės nariai ruo-
šėsi iš anksto. Anykščių krašto 
laikraštyje „Anykšta“ buvo 
paskelbta koncerto reklama, 
moterys kepė pyragus, tortą 
„Napoleonas“, spaudė milži-
nišką sūrį. Renginio dieną prie 
kultūros centro ant laužų buvo 
verdamas gardus plovas ir kiti 
patiekalai. 

Anykščių tiltai
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- Kaip sužinojote apie pra-
sidėjusį karą? Kaip jautėtės 
tuomet? Ar stebite  karo nau-
jienas, domitės, ką kalba ap-
žvalgininkai?

- Buvo pirmoji pavasario 
„Knygų mugės“ diena, į kurią 
važiavau kaip dalyvė,  stende 
norėdama pristatyti savo kny-
geles (Kūrybos studija „Solo“ 
išleido mano vaikiškų knygelių 
seriją). Išvažiavome su vyru 
rytą, neperskaitę internete nau-
jienų, tad dar nieko nežinojom. 
Nuvažiavę žiūrim - labai ne-
daug žmonių, kažkokia keista 
tyla. Ir tik po valandos leidėjas 
J. Žitkauskas, buvęs šalia, sako: 
„Tai jūs nieko nežinot? Karas, 
rusai užpuolė Ukrainą“... Taip 
ir nusmelkė iki širdies gelmių. 
Paskui visas tris mugės dienas  
ir leidėjai aplink, ir dalyviai,  
atrodė, buvo pusiau „ne čia“. 
Mobilieji rankose, kas minutę 
- naujienų iš karo laukimas ir 
nerimas. Niekas nežinojo tada, 
kas bus rytoj, ką rusai sumanę. 
Laimei, Dievas ir ukrainiečiai 
neleido jiems užimti Kijevo per 
tris dienas. O paskui, pavasa-
rį, kuriam laikui buvo nusvirę 
rankos - tokiose situacijose visa 
veikla, atrodo, staiga netenka 
prasmės. Tik vėliau ėmė grįž-
ti energija ir atėjo suvokimas, 
kaip reikia džiaugtis kiekviena 
taikos diena, reikia liudyti, da-
ryti ir padėti, kuo tik galim.

O karo naujienas stebiu kas-
dien, žinoma. Puikūs mūsų 
„karo metraštininkais“ tapę po-
etai - M.Burokas, D.Razauskas. 
Kažkaip neįmanoma šiandien 

atitrūkti nuo to. Pasak ukrainie-
čių poetės Katerynos Micha-
licynos,  „...ar gali būti mirtis 
svetima, jei visi ją jaučiame?“  

- Ar domėjotės Ukrainos 
kultūra anksčiau?

 - Ukrainoje daug kartų teko 
dalyvauti tarptautiniuose teatro 
festivaliuose (su savo spekta-
kliais), tad pažįstu ukrainiečių 
teatrą, jo kūrėjus, turiu nemažai 
bičiulių ten. Ypač puikus teatro 
festivalis „Taurijos Melpome-
nė“ daugelį metų buvo orga-
nizuojamas dabar okupuotame 
chersone. Ten lankėmės keletą 
sykių, matėm, kaip keičiasi ir 
vis labiau vakarietiškas daro-
si miestas, kokie nuoširdūs jo 
žmonės. Užtat dabar taip širdį 
skauda žinant, kad nemažai pa-
žįstamų aktorių, teatro žmonių 
liko chersone – ką jie visą šitą 
laiką okupacijoje išgyvena? 

- Kaip „Solo“ teatre atsira-
do ukrainietės? Kaip su jomis 
susipažinote?

- Su Halyna ir Ksenija susi-
pažinome pavasarį. Tuomet jau 
turėjau idėją kurti „Liepsnas“, 
pakviesti karo pabėgėles Lie-
tuvoje – Ukrainos menininkes. 
Apie jas papasakojo bičiuliai, 
kurie taip pat dalyvauja spek-
taklyje:  birbynininkas Egidijus 
Ališauskas ir kanklininkė Aistė 
Bružaitė, jie jau buvo su Halyna 
ir Ksenija koncertavę. Kai susi-
tikau su Ksenija ir ji papasako-
jo savo istoriją, apsiverkiau:  ji 
pasakojo, kaip su maža dukrele 
ir mama bėgo iš Ukrainos, kaip 
čia jas priglaudė muzikantų šei-
ma. O kai išgirdau jos dievišką 

balsą, supratau, kad  ji - pa-
saulinio lygio atlikėja, - kokia 
dovana,  kad ji dabar dainuoja 
Lietuvoje. Vėliau susitikom su 
Halyna, kuri pati yra ukrainie-
tiško folkloro tyrinėtoja, huma-
nitarinių mokslų daktarė, be to, 
– puiki liaudies dainų atlikėja. 
Kai ji man ėmė pasakoti apie 
senąsias jų dainas,  supratau, 
kad tų dainų tekstus reikia iš-
versti į lietuvių kalbą, -  tai toks 
grožis. Gyvenimas dovanoja 
tokių susitikimų. Supratau, kad 
jei tai, ką sužinojau iš Halynos 
ir Ksenjos,  perduosiu ir  žiūro-
vams, bus prasminga ir visiems 
įdomu. O dar projekto idėja la-
bai patiko bičiuliams, puikiems 
lietuvių liaudies muzikos atli-
kėjams Egidijui su Aiste. 

- O kaip šiame projekte at-
sirado poetas Vainius Bakas?

- Spektaklio pavadinimas 
„Liepsnos geltonos ir mėlynos“ 
– tai Vainiaus eilėraščio eilutė. 
Poetas, kuris nuo pirmos karo 
dienos rašo kasdien po eilėraštį 
(taip ir pavadina - „pirmoji karo 
diena“, šiandien jau „du šimtai 
šešioliktoji diena“...). Atradau 
išties jo poeziją – tai tarsi lie-
tuviško šiuolaikinio Mačernio 
eilės, gebančios aprėpti dau-
giau nei pats karas. Tai poezi-
ja apie gyvenimą ir mirtį, apie 
Lietuvą ir Ukrainą, apie meilę 
ir praradimus, apie gyvenimo 
gelmę... Kiekvieną dieną Vai-
niaus  fb paskyroje – vis naujas 
eilėraštis. Vainiaus nepažinau 
asmeniškai, bet nusprendžiau 
pasiūlyti dalyvauti kartu – pa-
galvojau, kaip būtų puiku, jei 
jis pats skaitytų savo eiles ir jo 

Lietuvos ir Ukrainos menininkų kūrybos jungčių projekte „Liepsnos geltonos ir mėlynos“ eiles 
skaitė aktorė Birutė Mar, poetas Vainius Bakas. Grojo birbynininkas Egidijus Ališauskas  ir kan-
klininkė Aistė Bružaitė. Ukrainietiškus romansus dainavo Ukrainos folkloro tyrinėtoja, užrašiusi 
daugybę unikalių dainų, mokslininkė Halyna Pšeničkina bei Kijevo operos solistė Ksenija Bakhrit-
dinova.  

Režisierė Birutė Mar: ,,Reikia džiaugtis 
kiekviena taikos diena‘‘

dar nepažįstantys atrastų, kokį 
puikų poetą turime Lietuvoje. 
Vainius mielai sutiko.  

- Spektaklyje cituojate 
ukrainiečių laiškus. Gal pasi-
dalysite, kaip jus pasiekė šie 
laiškai?

- Turiu dar vieną mintį – su-
kurti spektaklį, jungiant tris 
laikmečius, tris istorijas: žydų 
genocidą Antrojo pasaulinio 
karo metais, lietuvių genoci-
dą Stalino laikais ir dabarti-
nį ukrainiečių genocidą. Tad 
ėmiau susirašinėti su bičiuliais 
ir rinkti, užrašyti ukrainiečių 
istorijas. Kai kurios jų ypač 
sukrečia. Neseniai kalbėjau su 
moterimi - Natalija, kuri dvi sa-
vaites gyveno rusų okupuotame 
kaime. Sprogstant bomboms – 
dvi šeimos po stalu, koridoriu-
je, nes neturėjo žmonės rūsių 
tame kaime. O paskui bėgdama 
pateko į žiaurią rusų nelaisvę, 
joje išbuvo tris savaites. Kai 
kurias istorijas atrandu inter-
nete, su kai kuriais pažįstamais 
Ukrainoje dažnai susirašome. 
Norisi, kad kuo daugiau žmo-
nių tas istorijas išgirstų – kad 
čia, dar taikioje Lietuvoje, mes 
neapsiprastume su kaimynystė-
je vykstančiu siaubingu karu. 

- Su šiuo renginiu važinėja-
te po Lietuvą: mačiau prane-
šimus apie spektaklį Utenoje, 
Molėtuose. Kaip spektaklį 
priima žiūrovai?

- Žiūrovai priima labai emo-
cingai - kitaip ir neįmanoma 
girdint tokias istorijas, eiles ir 
dainas. Puiku, kad projektą pa-
rėmė Lietuvos Kultūros taryba, 
tad galime jį parodyti labdarin-
gai, pasikvietę tokio lygio me-
nininkus-profesionalus. Labai 
norisi šį projektą tęsti ateinan-
čiais metais. Nes jau mūsų pui-
ki komanda taip „susistygavo“ : 
Halyna apsigyveno Klaipėdoje 
kartu su vyru lietuviu, Ksenija 
kol kas keliauja iš/į Kijevą, dir-
ba ten Operos teatre, dainuoja 
Europos koncertų salėse – tai 
kylanti Europos žvaigždė, rytoj, 
rugsėjo 30 d. ji atliks Mikaelos 
vaidmenį koncertiniame Ž. Bize 
„Karmen“ pastatyme Vilniaus 
valstybinėje filharmonijoje 
kartu su G.Rinkevičiaus orkes-
tru, mūsų operos žvaigždėmis  
- E.Montvidu, K.Smoriginu, 
I.Prudnikovaite.   

- Anykščiuose esate paro-
džiusi turbūt viską, išskyrus 
„Šilką“ ir „Dostojevskio an-
gelus“. Ką jums reiškia šis 
miestas? Nuolat Jus mato-
me miesto renginiuose, o šią 
vasarą Jūs buvote ir dalies 

Anykščių miesto šventės ren-
ginių režisierė. 

- Anykščiuose esu parodžiusi 
nemažai spektaklių, bet tikrai dar 
ne viską – 2018 m. su bičiuliais 
įkūrėme „Solo“ teatrą, ir, man 
regis, – anykštėnai dar nematę 
„Solo“ teatre sukurtų spektaklių 
– „Lietuviškoji Nora“ (H.Ibseno 
pjesės „Lėlių namai“ ir legendi-
nės aktorės M.Mironaitės gyve-
nimo motyvais), „Buda palėpėje“ 
(J.Otsukos romano motyvais), 
„Motinos pienas“ pagal latvių 
rašytojos N.Ikstenos romaną, 
„Agata“ pagal M.Duras... Taigi, 
dar, tikiuos, atvažiuosime ne-
syk.

Anykščiai man ypatingas 
miestas, nes turiu čia savo dva-
sinio gyvenimo Mokytoją - tai 
daugeliui anykštėnų pažįstama 
medikė, psichologė, gyduolė 
Svetlana Smertjeva. Pažintis su 
ja buvo pradžia daugelio susi-
tikimų su nuostabiais anykštė-
nais, besiburiančiais apie šią 
neeilinę asmenybę. Taip susi-
pažinau ir su daugeliu kultūros 
žmonių, ypač susibičiuliavome 
su Anykščių menų centro kū-
rybingais darbuotojais. Nejučia 
prasidėjo ir kultūrinis bendra-
darbiavimas – rodėme spekta-
klius Anykščių gimnazijose, 
J.Biliūno tėviškėje Niūronyse, 
Angelų muziejuje ir Koplyčio-
je, bibliotekoje... Na, o šią vasa-
rą įsijungimas į miesto šventės 
kūrimą man pačiai buvo labai 
įdomus ir prasmingas – suži-
nojau daug naujų dalykų apie 
Anykščių istoriją, išsiplėtė pa-
žįstamų kūrėjų ratas... 

Anykščiai turi, man regis, 
ypatingą aurą – turbūt tai ir 
J.Biliūno, ir A.Baranausko, ir 
visų čia gyvenusių šviesuolių 
nuopelnas. Be to, čia ypatinga 
gamta ir ramybė, tikras įkvėpi-
mo šaltinis, atvykus iš VIlniaus. 
Labai mėgstu, atvažiavusi čia, 
pasivaikščioti palei Šventąją – 
atrodo, patenki į šviesos ir ra-
mybės oazę. 

- „Jis ir ji“ – spektaklis 
pagal J.Biliūno ir jo žmonos 
Julijos atvirlaiškius. Kaip 
manote, ar šiandienos jūsų 
sutikti anykštėnai panašūs 
nors kiek į J.Biliūną, ar jie 
turi nors dalį rašytojo jautru-
mo ir humanizmo?

- Tokie žmonės kaip 
J.Biliūnas – šviesuliai, rodan-
tys kelią kitiems. Bet man išties 
teko sutikti nemažai anykštėnų, 
panašių į J.Biliūną savo altru-
izmu, meile gimtajam kraštui 
ir žmonėms. Ir tai dažnai net 
visai „nenusipelnę“ žmonės, 
bet savo nuoširdumu ir širdžių 
atvirumu kuriantys šią ypatingą 
Anykščių aurą.   
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(Kalba netaisyta – red. past.)

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė 
portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kvie-
sime skaitytojus portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams 
aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spaus-
dinsime šių diskusijų apžvalgas. 

savaitgalio diskusija Ar Anykščiuose sulauksime stambaus investuotojo?
Molėtuose atidarytas 34 mln. eurų vertės „Teltonikos“ 

technologijų centras. Šiame centre dirbs daugiau nei pusė 
tūkstančio darbuotojų. Kaip manote, kodėl Anykščių rajo-
nui nepavyksta pritraukti tokio dydžio investicijų? Galbūt 
Anykščiai nėra patrauklus kraštas stambiam verslui, o gal 
yra ir kitos priežastys? Kokio pobūdžio gamyklos, Jūsų ma-
nymu, galėtų veikti mūsų rajone?

Svedasu Jadze: „Man atro-
da, kad viskas priklausa na vie-
tas valdžias ir verslinykų. Kolgi 
Malėtams taip pasiseke, kad Tel-
tonikas vadovas taip sava firmu 
išstate, prijeme darban už geru 
atlyginimu šimtus žmaniu i da 
žada gamybu plest. Je Anykš-
čiuos kokias gamyklas buva, tai 
sužluga, užsidare arba vos leis-
gyves lika. Tik apie turyzmu ir 
kulturu vis kalbam, apie kurortu 
myslijam, a iš ta naudas kaip iš 
ožkas piena. Rajkia rimtai susi-
rūpint ir kurt gamyklas, indarbint 
jaunus žmanes kure da nepabega 
užsienin.“

Buratinei Jadzei: „Gal pra-
džiai pasakyk, kad Svėdasų 
vyriokai eitų dirbti. Paskutinė 
lentpjūvė neranda kas dirba ir iš-
sikrausto į Anykščius.“

Klausimėlis: „Prieš dau-
gelį metų, kai meru dirbo p. 
L.Alesionka, jis daug kalbėdavo 
apie verslo plėtrą miesteliuose, 
buvo planuojama steigti įvairių 
įmonių filialus, įdarbinti vieti-
nius žmones. Neliko pono Leono 
mero poste, neliko ir tokių kalbų. 
Įdomu, ar tuometinis meras tikrai 
būtų pasirūpinęs, kad verslas at-
eitų ir į miestelius, kad žmonės 
turėtų darbus ir atlyginimus, ar 
tai buvo tiktai tušti pažadai?“

Atsakymėlis: „Nebesužinosi, 
nes 2001 metų perversmas ne-
leido merui įgyvendinti pradėtų 
darbų ir siekti didelių strateginių 
užmojų. Užsienio investitoriai 
(japonas, suomis, vokietis ir du 
lenkai) apsisuko ir, supratę kad 
nebelaukiami, investuoti atsisa-
kė. O po naujai atėjusio mero, (to 

kuris vėliau prarado LR Preziden-
to pasitikėjimą), sekė serija merų 
– komunistų, kurie jokių verslo 
didžiųjų nei ieškojo, nei kvietė, 
nei apie tai išmanė, pasmerkda-
mi rajono ekonomiką nykti. Tik 
takai (pūvantys mediniai ir lajų), 
apžvalgos bokštai, susimovu-
si pilies statyba) ir išlaikytinių 
iš valstybės biudžeto dalia liko 
Anykščiams. Dar skolos skolos 
skolos… Vat tokios to 2001 metų 
perversmo pasekmės.“

Tanata: „Lokit ir ir uodegas 
kilokit didieji komentatoriai, bet 
žlugusios rajono ekonomikos jūs 
nepakelsit, investitorių nebeprisi-
kviesit, emigracijos nebesustab-
dysit. Per dvidešimt metų taip 
nusmukdyti rajoną tik penktoji 
ekskomunistų kolona per savus 
statytinius merus ir tarybos na-
rius tesugeba! Uždarinėkit ir to-
liau mokyklas, ligoninės skyrius, 
kurkite bankrotines „lėto šlep-
sėjimo“ strategijas. Taip jums ir 
reikia. Gražiai nykstate.“

Spiglys: „Nebent, kai pasikeis 
rajono valdžia ir kai išrinksime 
ūkišką merą, kuriam rūpėtų rajo-
no žmonių gerovė. Ne tokį, kaip 

dabar, gėlyčių augintoją, knygu-
čių rašytoją ir svaigstantį apie tu-
rizmą ir rėksnį pavaduotoją, kuris 
svaigsta apie mero postą.“

Spygliui: „Buvo vienas ūkiš-
kas, statybas ir projektavimą 
geriau už architektus išmanė kas 
galop gavosi?“

Politologija: „Rajono politinė 
valdžia administracijos koman-
doje neturi ekonomistų, supran-
tančių verslo ir politikos strategi-
ją. Ar mokytojas, ar policininkas, 
ar vyriausias veterinorius iš ko-
lūkio pirmininko mokyklos me-
tai iš metų tik lengvai pasroviui 
plaukia ir nurodymus iš vyriau-
sybės vykdydami toliau savo pil-
vo nežiūri.“

nei pridėsi, nei atimsi!: „Tai-
kliausiai apie Anykščių rajono 
valdžią pasakė ūkininkas Gintaras 
Girniukaitis: „…aš girtas blaiviau 
mąstau nei jūs būdami blaivūs. 
Apskritai aš keliu klausimą ar 

man reikia į Anykščių rajono tary-
bą? Sėdėti tarp 24 kvailių ir ban-
dyti kažką daryti? Atsakykite, jei 
jūs turėtumėte įmonę, kurios biu-
džetas 30 mln. eurų (t.y. toks kaip 
Anykščių rajono biudžetas) ar kurį 
nors iš dabartinės rajono Tarybos 
narių samdytumėte į savo bendro-
vės valdybą? Nesamdytumėte nei 
vieno, net ir mano partijos lyderio 
S.Obelevičiaus. Ir žinau kodėl – 
jūs nenorėtumėte, kad jūsų įmonė 
bankrutuotų. Kur mūsų kandidatų 
idėjos? Ar kuris iš kandidatų žino 
ką su tuo rajonu daryti?“

Albinas B.: „Diskusija bepras-
mė. Anykštėnai verslininkai ir 
net išrinkti į rajono tarybą, tikrai 
ne smulkaus verso dalyviai mie-
liau verslą vysto ne tik už rajono, 
bet ir už Lietuvos ribų, o valdy-
dami rajoną tik siekia sukurti 
palankesnes sąlygas savo pelnui 
pasiekti.“

(Atkelta iš 4 psl.)

Balius buvo suneštinis, sta-
lai nukrauti skaniomis kriau-
šėmis, sūriais, mėsomis, salo-
tomis ir daržovėmis.

Man patinka groti valgan-

tiems žmonėms, labai džiau-
giuosi, kad savo dainomis 
skatinu gerą virškinimą. O 
pavalgę žmonės pajunta lai-
mę, pradeda juoktis ir šokti. 
Kultūros centro darbuotojos 
stebėjosi, kad bendro mūsų 

su anykštėnu R. Šiaučiuliu 
koncerto trukmė tęsėsi tris va-
landas. Mes džiaugėmės, kad 
žmonės šoko ir dainavo kartu, 
salė dundėjo; dainas „Šmė-
kla“, „Kikiliai“ ir „Sudegė 
Brodvėjus“ teko kartoti po tris 

Roko muzikantos koncerto žiūrovai klausėsi prie gausiai vaišėmis nuklotų stalų. 
karolinos MAsevičĖs nuotr.

Rudens darbų pabaigtuvių šventėje skambėjo rokas
kartus. Publika šaukė „ačiū!“, 
„Metallica!“ ir „Bon Scott!“, 
- įspūdžiais su „Anykšta“ da-
lijosi N.Pečiūra.

Muzikantas N.Pečiūra taip 
pat pastebėjo, kad Leliūnų 
kaimo žmonės yra labai dos-
nūs ir muzikantams įteikė la-
bai daug dovanų.

„Obuoliai iš Jūratės sodo, 
kriaušės iš prie pirmo staliuko 
sėdėjusių žmonių rudens gė-
rybių aruodo. Taip pat pirmas 
staliukas padovanojo pusę 
torto. Du litriniai stiklainiai 
su plovu ir sriuba. Asta Baniū-
nienė padovanojo labai dide-
lį, gal trijų kilogramų svorio 
tortą „Napoleonas“. Pačios 
gamintą!

Taip pat mums įdėjo ir mil-
žiniško A. Baniūnienės sūrio 

gabalą. Dovanų sąraše taip 
pat skanėstų rinkinys, tarp jų 
meduoliai, sūriai, menkių ke-
penėlių konservai, alyvuogės 
ir dar daug kitų gardumynų. 
Nepaprastai dėkojame ir tris 
kartus lenkiamės Debeikių se-
niūnijai bei Leliūnų kaimui“, 
- šypsojosi N.Pečiūra.

Gera nuotaika po koncerto 
spinduliavo ir dainų autorius 
bei atlikėjas R.Šiaučiulis.

„Labai jaukus ir šiltas va-
karas. Labai nuostabi ir šilta 
publika. Nuostabūs šio krašto 
žmonės puikiai sutiko ir pri-
ėmė, puikiai dainavo kartu. 
Smagu buvo jaustis ant sce-
nos, visi linksminomės. Aš 
tikrai jaučiausi laimingas. Ši 
šventė buvo labai labai graži“, 
- pastebėjo R.Šiaučiulis.

Pagarba. Pirmosiose RKL 
namų rungtynėse Anykščių 
„KKSc–Elmio“ ekipa ir žiūrovai 
pagerbė prieš dvi savaites Anapi-
lin iškeliavusį puolėją Beną Ste-
ponėną. Krepšininko atminimui 
buvo skirta tylos minutė, projek-
toriuje vaizduojami anykštėno 
žaidimo epizodai, pertraukėlių 
metu neskambėjo muzika. Visą 
sezoną Anykščių žaidėjai vilkės 
marškinėlius su juoda juostele.

Krepšinis. Anykščių „KKSc–
Elmis“ naująjį RKL sezoną pra-
dėjo dviem pralaimėjimais. Penk-
tadienį išvykoje anykštėnai 68:69 
nusileido „Kupiškio“ ekipai, o 
šeštadienį namuose 72:83 pra-
laimėjo Ignalinos „Vilkakalnio“ 

komandai.  
Plaukimas I. Praėjusį savait-

galį Anykščių KKSc plaukikės 
dalyvavo tarptautinėse „Klaipėda 
Grand Prix“ varžybose. Augustė 
Čižauskaitė laimėjo sidabro me-
dalį 100 m peteliške plaukime, o 
Gabrielė Ambraškaitė, užtikrintai 
pasirodžiusi visuose plaukimuo-
se, pelnė net septynius medalius 
(3 aukso, 2 sidabro ir 2 bronzos).

Imtynės I. Anykščių KKSc 
imtynininkas Kipras Puikis sė-
kmingai pasirodė tarptautiniame 
turnyre Serbijoje. Anykštėnas 
svorio kategorijoje iki 71 kg lai-
mėjo sidabro medalį. Turnyre Vo-
jvodinoje varžėsi 400 dalyvių iš 
14 valstybių.

Futbolas. FK „Anykščiai“  se-
kmadienį SFL lygos B diviziono 

rungtynėse išvykoje sužaidė 1:1 
su „Imperialo“ vienuolike. Iki 
pirmenybių pabaigos likus žaisti 
vieną turą, „Anykščiai“ jau yra 
užsitikrinę bent ketvirtą vietą SFL 
lygos B divizione.

Plaukimas II. Kauno „Girs-
tučio“ baseine vyko tarptautinės 
plaukimo varžybos, kuriose savo 
jėgas išbandė beveik 600 dalyvių. 
Anykščių KKSc sportininkai pa-
sirodė užtikrintai ir laimėjo keturis 
medalius. Gabrielė Ambraškaitė 
50 m laisvu stiliumi distancijoje 
džiaugėsi bronzos medaliu. Jo-
kūbas Žigas 100 m laisvu stiliumi 
iškovojo antrąją vietą. Jokūbas 
Paulauskas ir Liudas Šimkus 50 
m peteliške plaukime laimėjo 
aukso ir bronzos medalius.

Biatlonas. Anykščių KKSc 

sportininkai startavo Ignalinoje 
surengtose vasaros biatlono A. 
Šalnos taurės turnyre. Juozas Au-
gustinavičius M17 amžiaus gru-
pėje 7,5 km distancijoje užėmė 
pirmąją vietą, Viktorija Kapanco-
va W19 grupėje 6 km nuotolyje 
džiaugėsi sidabro medaliu. Kiti 
Anykščių KKSc atstovai taip pat 
neprapuolė tarp tarptautinio ren-
ginio dalyvių – Laurynas Kapan-
covas buvo šeštas (M15, 4 km), 
Hlib Savčenko – ketvirtas (M11, 
1,2 km), Gabrielė Skačkauskaitė 
– penkta (W11, 1,2 km).

Imtynės II. Mangirdas Braž-
džiūnas užtikrintai kovojo Anykš-
čiuose surengtame tarptautiniame 
Baltijos taurės imtynių turnyre. 
Renato Puikio auklėtinis įveikė 
visus varžovus ir tapo čempionu.

Sunkioji atletika. Anykščių 
sunkiosios atletikos salėje vyko 
atvirosios rajono jaunių pirme-
nybės. Svorio kat. iki 35 kg Au-
gustas Mažeika užėmė pirmąją, o 
Laurynas Mileris – antrąją vietą. 
Sv.kat. iki 40 kg Mantas Silickas 
tapo čempionu. Sv. kat. iki 50 
kg Danielius Kanonovas užėmė 
pirmąją vietą. Sv. kat. iki 55 kg 
Vakaris Petrikonis užėmė antrąją 
vietą. Svorio kategorijoje iki 61 
kg varžėsi tik anykštėnai – Orestas 
Urbonas tapo čempionu, Irmantas 
Kanonovas užėmė antrąją, o Ga-
brielė Zizirskaitė – trečiąją vietą. 
Sv. kat. iki 67 kg Martinas Silic-
kas iškovojo pirmąją, o Deimilė 
Našlėnaitė – trečiąją vietą. Sv. kat. 
iki 73 kg ukrainietis Andrei Kabe-
lian užėmė antrąją vietą.
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horoskopas

AVINAS. Problemos dėl 
sveikatos neturėtų būti išties 
rimtos. Galite būti užsipultas ir 
kažkuo apkaltintas, bet bendra-
darbiai jus visiškai palaikys. 

JAUTIS. Galimas daiktas, 
kad kažkas yra sumanęs ne-
garbingų dalykų. Galite patirti 
stresą. Jau būtų ne pro šalį at-
sipūsti. Bent diena tikro poilsio 
padėtų atgauti pusiausvyrą.

DVYNIAI. Bendras darbas, 
ypač protinis, bus itin produk-
tyvus ir atneš jums didelį pa-
sitenkinimą. Jūsų protas šią 
savaitę bus ypač pagaulus ir 
kūrybiškas. 

VĖŽYS. Šią savaitę būsite 
gerokai užsiėmęs namų rūpes-
čiais, tad kitiems dalykams 
veikiausiai neliks nei laiko, nei 
jėgų. Tikėtinos nelauktos paja-
mos. Jums labai reikia artimo 
žmogaus paramos ir supratimo.

LIŪTAS. Jei turite vaikų, šią 
savaitę turėtumėte sulaukti iš 
jų daug džiaugsmo ir malonių 

siurprizų. Apskritai santykiai 
su artimaisiais bus šilti ir nuo-
širdūs. Turėsite ne vieną progą 
išreikšti savo kūrybines ar ko-
kios kitos veiklos ambicijas. 

MERGELĖ. Šią savaitę ne-
išvengsite kompromisų. Jausi-
tės ganėtinai suvaržytas, tiek 
jūsų norai, tiek veiksmai dėl 
pačių įvairiausių priežasčių bus 
visaip varžomi. Nesileiskite iš-
vedamas iš kantrybės! 

SVARSTYKLĖS. Labai tin-
kamas metas verslo deryboms, 
dalykinėms kelionėms. Labiau 
pasitikėkite draugais ir kole-
gomis. Romantiškas flirtas gali 
pridaryti rūpesčių.

SKORPIONAS. Turėsite 
problemų namuose, kurias la-
bai norėtumėte tiesiog ignoruo-
ti. Nedarykite taip! Saugokitės 
pernelyg emocingai reaguoti, 
ypač bendraudamas su viršinin-
kais ar vyresniais už save. Lau-
kia sunkaus, bet menkai verti-
namo darbo periodas.

ŠAULYS. Geriau seksis įgy-
vendinti savo planus. Pagaliau 

aiškiai pajusite kryptį. Besivai-
kydamas savo tikslų saugoki-
tės įžeisti ar kokiu nors būdu 
įskaudinti jums palankų asme-
nį. Nesibaiminkite papildomų 
neplanuotų išlaidų.

OŽIARAGIS. Šią savaitę 
galite tikėtis emocinio atoslū-
gio. Savaitgalį laukia išlaida-
vimas ir pramogos. Tikriausiai 
galite sau tai leisti be žymesnių 
padarinių?

VANDENIS. Vargu ar ir šią 
savaitę liksite visų dėmesio 
centre, net jei ir norėtumėte. 
Pasistenkite, kad ambicijos ne-
pasirodytų esančios didesnės už 
galimybes. Apskritai šią savaitę 
verčiau praleisti kiek įmanoma 
pasyviau.

ŽUVYS. Savaitės pradžioje 
būsite labai išsiblaškęs, dar-
bus dirbsite ką nugriebdamas. 
Turite pagaliau apsispręsti ir 
nurimti. Konfliktas namuose 
antroje savaitės pusėje gali 
paskatinti siekti didesnės as-
meninės nepriklausomybės ir 
laisvės. 

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius tolesnei 
eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Nekilnojamasis turtas

Butą, sodybą, namą, mišką, 
žemės ūkio ir jų bendrų savi-
ninkų visas dalis. Sutvarko pa-
veldėjimus.

Tel. (8-609) 92144.

Skubiai nupirks sodybą, 
namą, žemės - miško sklypą, 
butą. Už informaciją atsilygins. 

Tel. (8-608) 44340.

Brangiai miškus: jaunuolynus, 
savaime užaugusius, malkinius 
ir brandžius. Žemę apaugusią 
medžiais ar krūmais. 

Tel. (8-625) 44123.

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.

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.

Nekilnojamasis turtas

3 k. butą Svėdasų miestelio 
centre. Centrinis šildymas. Arti 
parduotuvės, gimnazija, stote-
lė. 27 800 Eur.

Tel. (8-645) 63622.

Kuras

Įvairias malkas, turi sauses-
nių. Veža miškovežiu po 30 
erdm, kaladėmis arba skaldy-
tas iki 9 erdm.

Tel. (8-648) 84052.

Malkos 3 m rąsteliais. Veža 
15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

Kita

17 palečių silikatinių statybi-
nių blokelių. 1 paletė- 0,77 m3, 
kaina 85 eurai už paletę.

Tel. (8-686) 17889.

Paslaugos 

Fasadų, pamatų šiltinimas, 
apdaila. Vidaus remonto dar-
bai. Tinkuoja, glaisto, dažo, 
kloja grindis. 

Tel. (8-676) 52289.

UAB „Anykščių geodezija“ šiuo metu atlieka žemės sklypo (proj. Nr. 123-
A-1),  esančio Sodo g. 24, Ažuožerių k., Anykščių sen., Anykščių raj. kadas-
trinius (geodezinius) matavimus. Kviečiame gretimo sklypo  (kadastrinis Nr. 
3414/0001:107), savininkus, turto paveldėtojus ar įgaliotus asmenis atvykti 10 
dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje į A. Baranausko a. 1, Anykščiai, 
dėl žemės sklypo ribų suderinimo. Tel. pasiteirauti: (8-682) 58669.

Transporto paslaugas teikian-
čiai įmonei reikalingas tolimųjų 
reisų vairuotojas-ekspeditorius 
su CE kategorija. 

Tel. (8-616) 94085 Tomas, 
Molėtai. 

Senus miškus, malkinius 
miškus, kirtavietes visoje 
Lietuvoje nuo 1000 iki 10 000 
eurų už hektarą. Apmokėjimas 
išankstinis.

Tel. (8-610) 85178.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Utilizuoja automobilius. 
Superka važiuojančius ir ne-
važiuojančius automobilius. 
Išsiveža patys. Atsiskaito vie-
toje. Išrašo sunaikinimo pažy-
mėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Automobilius bei žemės ūkio 
techniką.

Tel. (8-680) 49007.

Gyvuliai

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

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

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

Kita

Krūmų ir menkavertės medie-
nos kirtimas apleistose žemė-
se ir sodybose. Menkavertės 
medienos ir miško pirkimas. 

Tel. (8-656) 77315.

Teleloto Žaidimas nr. 1385 Žaidimo data: 2022-10-
23 Skaičiai: 16 08 63 53 44 72 04 41 20 26 70 35 14 
39 71 69 64 55 27 47 07 48 10 49 68 40 13 46 31 01 22 
75 24 09 30 36 52 43 60 62 (Teleloto+ pirmieji 12 ka-
muoliukų, keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 03 73 28 38 
15 58 56 33 66 19 02 18 (visa lentelė) Prizai Žaidimas 
Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lente-
lę 28650.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 14.00€ 769 Už-
braukus eilutę 3.00€ 10870 Užbraukus keturis kampus 
2.00€ 23826 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0290985 
Automobilis KIA Sportage 021*196 Pakvietimas į TV 
studiją 031*646 Pakvietimas į TV studiją 015*110 Pa-
kvietimas į TV studiją
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anekdotas

oras

+9

+13

mėnulis
spalio 25-28 d.d. - jaunatis.

Liudginas, Mingintė, Vita, 
Evaristas, Liaudginas.

Ramojus, Tautmilė, Vincas, 
Vincentas, Sabina.

Judas, Tadas, Simonas, 
Simas, Almantė, Gaudrimas.

Krizantas, Švitrigaila, Inga, 
Vaigedė, Darija, Krizas.

šiandien

spalio 26 d. 

vardadieniai

spalio 27 d. 

spalio 28 d. 

Muzikos mokytojas sako Pe-
triukui:

- Įspėju, jeigu nepradėsi tin-
kamai elgtis, pasakysiu tavo tė-
vams, kad turi gabumų muzikai!

***
- Metam nuo kitos savaitės 

rūkyt?
- O kam?
- Sutaupysim pinigų.
- Tai gal metam ir gert?
- O kuriems galams tau tiek 

daug pinigų?

***
Važiuoja suvalkietis taksi per 

kalnus. Staiga taksi nuslysta 
nuo skardžio ir lekia į prarają. 
Suvalkietis pradeda rėkti ant 
vairuotojo:

- Po velnių, nors skaitliuką 
išjunkite!

***
Brėžia studentas lentoje aps-

kritimą - tokį lygų, kad net pa-
tikėti sunku.

- Kur jūs išmokote taip tobu-
lai lyg skriestuvu nubrėžti aps-
kritimą? - klausia dėstytojas.

- Aš kariuomenėje dvejus me-
tus mėsmalės rankeną sukau.

***
Odontologas:
- Na, štai ir viskas. Imkite, tai 

jūsų išrautas dantukas.
- Ačiū. Ir jūs imkite, tai jūsų 

kėdės rankena.

***
Sūnus sako tėčiui:
- Na, tavo mokesčių deklaraci-

jas aš jau užpildžiau, o kaip tau 
sekasi daryti mano namų darbus?

Sentikiai rinkosi melstis į 
Girelės cerkvę

Spalio 23 d. atgimė visas Girelės kaimas – čia gausiai suvažiavo šventikų, tikinčiųjų iš Vil-
niaus, Kauno, Panevėžio, Ukmergės, Kavarsko. Visi jie rinkosi į šventines mišias Girelės Šven-
čiausiosios Dievo Motinos Užtarėjos sentikių cerkvėje. Nuo 2019 m. kasmet spalio mėnesį Gire-
lės cerkvėje vyksta Švč. Mergelės Marijos Užtarėjos mišios.

Tris dešimtmečius 
nenaudota cerkvė 

Jau tapo gražia tradicija, kad 
šimtametė cerkvė, statyta apie 
1919 m., atrakinama kartą per 
metus, kai sentikiai suneša rei-
kalingus bažnytinius reikme-
nis, buriasi į Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos Užtarėjos 
(„Pokrov Presviatoj Bogorodi-
cy“) šventę, dalyvauja mišiose. 
Po mišių drauge vaišinamasi, 
bendraujama. 

Girelės cerkvė yra Lietuvos 
sentikių bažnyčios nuosavybė. 
Maždaug nuo 1980–1985 m. 
čia nebevyko nuolatinės pamal-
dos. Bemaž po trijų dešimtme-
čių visiškos tylos, kai jokioms 
reikmėms nebenaudota cerkvė 
stovėjo apleista, niokojama ir 
irstanti, 2019  m. Lietuvos sen-
tikių bažnyčios atstovai susku-
bo imtis Girelės cerkvės doku-
mentacijos tvarkymo, pirmųjų 
sutvirtinimo darbų. 

Prie cerkvės remonto prisidė-
jo Lietuvos Sentikių Bažnyčios 
Aukščiausioji Taryba, parėmė 
Anykščių rajono savivaldybė. 
2020 m. Girelės Švč. Dievo 

Motinos Užtarėjos sentikių cer-
kvė įrašyta į Lietuvos Kultūros 
vertybių registrą. 2021 m. „FI-
XUS Mobilis“ komandos nariai 
atliko pirmuosius nedidelius 
cerkvės remonto – sutvirtinimo  
darbus.

Atgimstama tik per 
tikėjimą ir Dievą

Susirinkusius į mišias pasvei-
kino Kauno sentikių bendruo-
menės dvasinis vadovas Sergejus 
Ivanovičius Krasnopiorovas. Šv. 
Mišias senąja bažnytine slavų 
kalba aukojo Ukmergės sentikių 
bendruomenės pirmininkas Ar-
senijus Nikitinas ir Zarasų dvasi-
ninkas Timofejus Semionovas.

„Broliai ir seserys! Tai istorinė 
vieta. Mes ateinam ir ne į sienas 
žiūrim, o bendraujam su Die-
vu, atvira širdimi meldžiamės 
ir prašome atleidimo už mūsų 
nuodėmes. Sunkūs laikai, bet 
tik tikėjimas ir Dievas išgelbės, 
tad kviečiu melstis“, – kalbėjo 
Ukmergės sentikių bendruome-
nės pirmininkas Arsenijus Niki-
tinas ir pasidžiaugė, kad Girelės 
cerkvės varpas yra išsaugotas, jis 

skamba Utenos cerkvėje. 
Šiemet į Girelės kaimą atvyko 

mokslininkas, istorikas, Lietuvos 
sentikių Bažnyčios tyrinėtojas 
Grigorijus Potašenko. Jis išsakė 
savo mintis dėl Girelės cerkvės, 
kaip vertingo architektūrinio 
statinio, galimo pritaikymo pla-
tesnėms reikmėms: „Ko gero, 
originalus medinės architektūros 
pastatas galėtų tarnauti ne tik mi-
šioms kartą per metus – tarkim, 
čia galėtų būti organizuotas sa-
kralinio giedojimo renginys kaž-
kurią vasarą.“ 

Mokslininkas kalbėjo apie tai, 
kad siekis išsaugoti kultūros pa-
veldo objektus ir juos pritaikyti 
aktualioms visuomenės ir vietos 
bendruomenių reikmėms būtų 
tikimasi ir iš platesnio kultūros 
pasaulio atstovų rato. 

„Sentikių bendrija nedidelė. 
Tokių panašaus likimo cerkvių 
Lietuvoje yra maždaug 20, tad 
visi suprantame, kad finansinės 
galimybės apriboja tolesnius 
cerkvės atkūrimo darbus. Daug 
ribojimų yra taip pat ir dėl to, kad 
Girelės cerkvė yra kultūros pa-
veldo objektas“, – kalbėjo moks-
lininkas G. Potašenko. 

Taip meldžiamasi nuošaliame kaime, sentikių cerkvėje, kuri atveria duris tik kartą per metus – visi 
bažnytiniai reikmenys sunešami, sustatomi, uždegamos žvakės. Mišioms pasibaigus, Girelės cerkvės 
durys užrakinamos ilgam. Viduje nepaliekama jokių bažnytinių atributų, tad cerkvė saugiai laukia 
arba tvarkybos specialistų, arba kitų mišių. 

Aplink Girelės cerkvę juda Kryžiaus eisena, kurioje dalyvauja 
visi susirinkusieji. 

Sentikių moterys į cerkvę visada įeina tik ryšėdamos skaras. Mo-
terys stoja kairėje cerkvės pusėje, vyrai – dešinėje. 

lina DAPkienĖ

Parama – viltis judėti į priekį 

„Buvom kreipęsi į Anykščių 
rajono savivaldybę, pateikę pa-
raišką pagal programos „Darnios 
kurortinės plėtros programa” 
priemonę Nr 1.1.4.05 „Sakrali-
nio paveldo objektų tvarkymas“ 
projektui „Girelės sentikių re-
liginės bendruomenės cerkvės 
tvarkymas“ įgyvendinti. 2022 m. 
gegužės 25 d. Anykščių r. savival-
dybės administracijos direktorės 
įsakymu skirta 6400 eurų Girelės 
sentikių religinės bendruomenės 
cerkvės tvarkybos darbams ir 
projektiniams pasiūlymams atlik-
ti, avarinės būklės padėties klau-
simams spręsti. Be to, Lietuvos 
sentikių bažnyčios Aukščiausioji 
taryba birželio mėnesį yra patei-
kusi prašymą Kultūros paveldo 
departamento direktoriui ir jau šių 
metų liepos mėnesį yra inicijuotas 
Girelės Švč. Dievo Motinos Už-
tarėjos sentikių cerkvės paskelbi-
mas Valstybės saugomu kultūros 
paveldo objektu“, – pasakojo Lie-
tuvos sentikių bažnyčios adminis-
tratorius Romanas Tretjakovas. 

Sentikių kaime tebegyvena 
maža grupelė katalikų 

Girelės kaime nuo 2022-ųjų 
nebėra nė vieno čia gyvenančio 
sentikio, ir apskritai šiame kaime 
beliko tik 11 asmenų – katalikų, 
čia deklaravusių gyvenamąją 
vietą. Visame kaime nėra net ką 
pakalbinti apie sentikių tradicijas, 
kultūrą, apeigų specifiką, nebent 
tik tada, kai visi susirenka į spalio 
mėnesį čia vykstančias mišias. 

Šiemet į mišias atvyko pa-
skutinio Girelės kaime dirbusio 
dvasios tėvo Ivano Stepanovo  
(1950–1978) anūkas Andrėjus Jer-
molajevas su mama Nina. „Mes 
dažnai atvažiuojame, nes lanko-
me kapus. Kai senelis mirė 1978 
metais, dar 3-4 metus močiutė čia 
gyveno. Paieškoję turbūt rastume 
senų nuotraukų. Mamos šeima 
buvo ištremta, tad irgi yra ką prisi-
minti“, – užsiminė Andrėjus.   

Pirmykščio pavidalo ši cerkvė 
galbūt niekada nebeatgaus, bet jau 
vien tai, kad kasmet čia vyksta su-
važiuojamosios pamaldos, yra cer-
kvės gyvasties palaikymo viltis. 


