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Sulčių spaudimas į plastikines
pakuotes su kraneliu.

Geriausia kaina rajone.
Siūlome plačiausią pakuočių ir sulčių pasirinkimą.
Spaudykla yra Anykščių r., Ažuožerių k., sename vaismedžių
sandėlyje. Kviečiame visus nuo 8 iki 20 val.

http://www.anyksta.lt

2 psl.
šiupinys
koncertas. Rugsėjo 8 d.
(penktadienį) 17 val. Sakralinio meno
centre - VIII-asis festivalio „Muzikos
savaitgaliai Anykščiuose“ koncertas.
Programą pristatys daugelio tarptautinių ir respublikinių konkursų
laureatai trio „Claviola“ ir sopranas
Ernesta Juškaitė. Programoje – Leo
Smit, Johannes Brahms, Juliaus
Andrejevo, Jean Françaix kūriniai.
Bilieto kaina – 4 eurai; studentams,
pensininkams – 2 eurai; moksleiviams – nemokamai.

SUPERKAME NERŪŠINIUS OBUOLIUS.
Pasiimame patys.

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 71/9157

Ežere nuskendo
jaunas vyras

Tel.: (8-676) 17378 arba (8-675) 86867.

Verslininkai pasiryžę mokėti,
tačiau nėra kam dirbti
Vygantas ŠLIŽYS, UAB
„2plius“ akcininkas bei direktorius: „Ne verslininkai žmonėms šykšti atlyginimų, o politikai“.

Šventupio
pasaulis:
Magdalenos
dvasia ir
kunigas Liepa

3 psl.

„Anykštos“
AKCIJA
metinei
prenumeratai.

5 psl.

8 psl.

Romualdo Vitkaus jautis apsimetė
vidmantas.s@anyksta.lt
stumbru
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Sekmadienį Anykščių policija gavo pranešimą, jog už miesto po kelią blaškosi stumbras. Pareigūnams atvykus į įvykio vietą, gyvulys
prisipažino esąs visai ne stumbras, o iš aptvaro ištrūkęs verslininko Romualdo Vitkaus jautis.

Turistai. Per pirmąjį pusmetį
Anykščių miesto ir rajono apgyvendinimo įstaigų paslaugomis pasinaudojo mažiau turistų nei pernai. Lietuvos
statistikos departamento duomenimis, Anykščių įstaigose pirmąjį pusmetį nakvojo 10 100 turistų, iš jų 9
700 - viešbučiuose. Pagal bendrą nakvynių skaičių Anykščiai nusileido
Molėtams (12 400). Skaičiuojant tik
nakvynes viešbučiuose, Anykščiams
tenka beveik du trečdaliai visų nakvynių. Regione viešbučiais per pusmetį
naudojosi 16 700 turistų. Nakvynių
skaičius Anykščiuose sumažėjo 3,7
proc., viešbučiuose - 6 proc.
Reorganizacija.
Ketvirtadienį
vyks pasitarimas dėl VšĮ Anykščių
turizmo informacijos centras ir VšĮ
Anykščių verslo informacinis centras
reorganizacijos. Jame ketina dalyvauti savivaldybės administracijos
vadovas Audronius Gališanka.
Naujagimiai. Anykščių rajono
meras Kęstutis Tubis penktadienį susitiks su projekto „Visi naujagimiai
lygūs“ organizatoriais dėl partnerystės.

Verslininkas Romualdas Vitkus jaučio
grąžinimui į aptvarą vadovavo būdamas
Izraelyje.

4 psl.
Šis gyvulys nieko bendro neturi su sekmadienio įvykiais. Čia jis išėjo pasivaikščioti ir sutiko būti modeliu.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Trakiniuose vėl aidėjo šūviai ir muzika

4 psl.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Trakiniuose (Kurklių sen.)
rugsėjo 2-ąją 13-ąjį kartą rinkosi istorija besidomintys, patriotiškai nusiteikę žmonės.
Tradiciškai pirmąjį rugsėjo
šeštadienį Trakiniuose vyko
partizanų pagerbimo renginys.
1945 metų birželio 27 dieną
prie Trakinių miško NKVD
kareiviai apsupo Alfonso Bagdono-Aro partizanus. Kautynėse žuvo 33 partizanai.

Kelionė. Šeštadienį siauruku keliavo daugiau negu 150 kupiškėnų
iš Subačiaus, Senojo Subačiaus bei
aplinkinių kaimų. Keliauninkai Surdegyje išgyveno plėšikų užpuolimą,
Anykščiuose lankė siauruko muziejų, Rubikiuose mėgavosi žuviene.
Duobė. Vakar ryte Anykščių Smėlio gatvėje vyro vairuojamo automobilio ratas įvažiavo į duobę šalia komunikacijos šulinio. Laimei važiuota
lėtai, tad automobilis nukentėjo nežymiai. Greičiausiai žemę šalia šulinio išplovė lietaus vanduo.

Istorikai dr.Norbertas Černiauskas (kairėje) ir Mindaugas Nefas „Trakinių partizanų“ renginį organizavo jau tryliktąjį kartą.

4 psl.
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Debeikiečiai laimėjo butą Vilniuje

spektras
Maras. Siekiant sėkmingiau
kovoti su afrikiniu kiaulių maru,
siūloma imtis radikalių priemonių - visoje Lietuvoje skelbti ekstremalią padėtį. Taip pat žadama
įpareigoti medžiotojus iššaudyti
daugiau šernų patelių - taip sumažėtų marą platinančių gyvūnų populiacija. Laikinasis Žemės ūkio
rūmų pirmininkas Sigitas Dimaitis
įsitikinęs, kad ekstremalios padėties reikia. Anot jo, savivaldybės,
kuriose šiemet rasti maro židiniai,
per mažai rūpinasi padėtimi, o valdžios institucijos nesuvokia, kad
maras jau yra pandemija. „Reikia
suvokti, kokio tai masto pavojus,“
- BNS pareiškė jis.

Pirmoji „Teleloto” rudens laida debeikiečių Vaitenkovų šeimai
įsimins ilgam - jie laimėjo įrengtą butą Vilniuje.
Sekmadienį į „Teleloto“ laidą
susirinko visi dvylika pretendentų į
butą sostinėje, kurie buvo ištraukti
vasaros žaidimų metu. Kiekvienas
jų traukė po voką, vienuolikoje jų
slėpėsi paguodos prizai po 300 Eur,
viename – svajonių butas. Butą laimėjo slaugytoja Eglė Vaitenkovienė iš Anykščių rajono. Smarkiai iš
džiaugsmo susijaudinusią moterį
iškart pribėgo sveikinti ne tik laidos vedėjai, bet ir šeimos nariai –
vyras Saulius, sūnus Lukas ir dukra Luknė.
Iškart po filmavimo laidos vedėjas Gintas Vaičikauskas lydėjo
šeimą į jų tik ką laimėtą butą. Šypsenos nedingo nuo laimėtojų veidų, o iš netikėtumo ir džiaugsmo
jiems sunkiai sekėsi rinkti žodžius.

„Žaidžiame labai seniai, kartą jau
esame laimėję pakvietimą į studiją,
tačiau su tokiu laimėjimu – nauju
butu – dar sunku apsiprasti“, – šnekėjo Saulius.
Šeimyna kukliai, nedrąsiai apžiūrinėjo nuosavą butą, daugiausia
nuostabos rodė vyresnysis sūnus.
Koks gi bus laimėto buto likimas?
Kol kas šeima palieka atvirą klausimą. „Galbūt atiteks sūnui, gal patys sugalvosime kraustytis, kol kas
tikrai neaišku“, – šnekėjo laimėtojai, patys gyvenantys nuosavame
name Anykščių rajone. Beje, Saulius yra ūkininkas, tad ir sekmadienį su šeima neplanavo užsibūti
Vilniuje – reikėjo skubėti namo.
Parengta pagal „Olifėjos“
pranešimą spaudai

Ką darys su laimėtų butu Vilniuje, debeikiečiai Vaitenkovai kol
kas dar nenusprendė.
„Olifėjos“ nuotr.

„Trampiniai“ keliavo per Svėdasus

Raimondas Guobis

Ketvirtadienio popietę Svėdasų miestelį pasiekė tarptautinių keliautojų autostopu varžytuvių dalyviai. Šių metų keliautojų autostopu varžytuvės vyko rugpjūčio 18 - rugsėjo 2-ąją
Svėdasuose susitikau du keistokus kuprinėmis apsikarsčiusius
jaunuolius. Vyrukas ant pečių nešė
kažkokį nemenką arklio formos
daiktą - kelionės simbolį - kuprinę.
Smagūs, besišypsantys vokietukai
studentai - Lavra Schwarz iš Hamburgo bei Kevin Blav iš Bochumo
klausė patarimų, kur ir kaip galima
susistabdyti pakeleivingą automobilį į Uteną. Jiems reikėjo skubėti,
nes buvo jau priešpaskutinė varžybų diena.
Jau devynerius metus rengiamose tarptautinėse kelionių autostopu varžybose „Tramprenner“
dalyvavo šešiasdešimt komandų,

o maršrutai driekėsi nuo Vokietijos iki Lietuvos. Kelionės stabdomomis pakeleivingomis mašinomis yra ne tik smagus užsiėmimas,
nuotykiai, šalių pažinimas, bet ir
visuomeninė nauda - galimybė atkreipti dėmesį į opiausias šių dienų pasaulio problemas. Varžybų
dalyviai ne tik keliavo, atsižymėjo
reikalinguose punktuose, bet ir
rinko aukas „Pro Asylum”, „Vita
con Aqua” ir „Marta” organizacijų geradariams, padedantiems
pabėgėliams, į bėdas patekusioms
moterims bei besirūpinantiems
vandens bei ekologijos problemomis.

Varžybų dalyviai Lavra ir Kevinas valandėlei užsuko į Svėdasus.
Autoriaus nuotr.

Ežere nuskendo jaunas vyras
Rugsėjo 1-ąją, apie 21 valandą, Nevėžos ežere nuskendo 1988
m. gimęs R.A.
Ugniagesiai gelbėtojai gavo pranešimą, kad Skiemonių seniūnijoje, prie Paežerių I kaimo, Nevėžos

ežere, iš valties iškrito žmogus ir
paniro po vandeniu. Atvykus gelbėtojams, 20 metrų nuo kranto, dviejų

metrų gylyje, buvo rastas nuskendusio vyro kūnas. Pradėtas ikitesiminis
tyrimas.
Pirminiais duomenimis, iš valties
žvejojo du vyrai. Dėl kol kas nežinomų priežasčių valtis apsivertė, vienas

iš vyrų sugebėjo išplaukti į krantą, o
antrajam to padaryti, deja, nepavyko.
Kol kas policija neturi ekspertų
išvados, ar nukendęs žvejys buvo
blaivus.
-ANYKŠTA

Jonas Biliūnas prabilo armėniškai
Vasarai baigiantis iš Jerevano (Armėnija) į Anykščius atkeliavo keli
spalvingais pašto ženklais pažymėti laiškai, atnešdami anykštėnams
svarbią žinią: Jonas Biliūnas nuo šiol skaitomas ir armėnų kalba.
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialiniam
muziejui adresuotuose vokuose – keletas dar nevartytų, šiais
metais išleistų Jono Biliūno apsakymų rinkinio „Laimės žiburys“ egzempliorių. Juos į rašytojo gimtinę atsiuntė pati Jerevano
leidykla „Gasprint“, išleidusi ir
išspausdinusi mūsų kraštiečio

kūrybą.
Kone pusantro šimto puslapių knygelėje tilpo svarbiausioji
mūsų klasiko kūrybinio palikimo dalis: keliolika apsakymų ir
apysaka „Liūdna pasaka“.
J. Biliūno prozą į armėnų kalbą išvertė anykštėnams ir apskritai lietuviams jau seniai žinomas
mūsų šalies bičiulis Feliksas

Bachčinianas. Dabar jau 67-erių vertėjas daugiau nei pusę
savo gyvenimo veda lietuviškus
tekstus į Armėniją. Jo dėka armėniškai skaitomi ir Kristijono
Donelaičio „Metai“, ir Antano
Baranausko „Anykščių šilelis“.
Šio apsakymų rinkinio įžangoje F. Bachčinianas armėnų skaitytojams pristato Joną Biliūną, o
knygos gale vardijami ir paties
vertėjo nuopelnai.
Galiniame viršelyje knygą uždaro Anykščių krašto vaizdas –

Temidės svarstyklės

km, moteris (g. 1954 m.), gyv.
Anykščių Ramybės g., blaivi,
vairuodama automobilį „Hyundai
Tuscon“, jo nesuvaldė, nuvažiavo
nuo kelio ir atsitrenkė į pakelėje
augusį medį. Kartu važiavusiai
keleivei (g. 1957 m.) buvo nustatytas dešinės čiurnos ir kairės pusės šonkaulių lūžimas, vairuotojai
nustatytas dešinės pusės dviejų
šonkaulių lūžimas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Mušė I. Rugsėjo 3-ąją, apie
13 val.10 min., Kavarsko seniū-

nijos Dabužių I kaime, Durpyno gatvėje, namuose, neblaivus
(nustatytas 2,48 prom. girtumas)
vyras (g. 1975 m.) naudojo fizinį
smurtą prieš kartu gyvenantį patėvį (neblaivus, nustatytas 1,98
prom. girtumas) (g. 1955 m.),
kuris dėl įvairių kūno sumušimų
paguldytas į Anykščių ligoninės
Traumatologijos skyrių stebėjimui. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
Mušė II. Rugsėjo 4-ąją, apie 0

Alkani. Rugsėjo 1-ąją, apie
18.30 val., moteris (g. 1966 m.)
atvykusi į jai priklausančią sodybą Kavarsko seniūnijos Repšių
kaime, rado išlaužtas namo verandos dvejas duris, iš namo pavogti
maisto produktai. Padaryta 201
euro žala. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.
Avarija. Rugsėjo 1-ąją, 13 val.
41 min., Anykščių rajone, kelio Šeimyniškėliai-Lašiniai 7,81

J. Biliūno antkapinio paminklo
fone laiptais žemyn žingsniuoja
vertėjas F. Bachčinianas su bičiuliu lietuvių poetu Eduardu
Mieželaičiu.
Jono Biliūno kūryba nuo XX
a. vidurio verčiama į įvairias
kalbas, apsakymai skaitomi angliškai, vokiškai, rusiškai, lenkiškai. Vos prieš porą metų dalis
J. Biliūno kūrinių buvo paskelbta azerbaidžaniečių kalba.
-ANYKŠTA
val. 20 min., vyras (neblaivus, nustatytas 1,94 prom. girtumas) (g.
1995 m.) automobilių stovėjimo
aikštelėje, esančioje Anykščiuose,
Vilniaus g. 22, tris kartus kumščiu
sudavė į veidą vyrui (neblaivus,
nustatytas 2,09 prom. girtumas)
(g. 1971 m.), tokiais savo veiksmais viešoje vietoje įžūliu elgesiu
pademonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės
tvarką. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Kapas. Atsižvelgdamas į Z.
Sierakausko reikšmę Lietuvos
kovų už laisvę istorijai, Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys Emanuelis Zingeris paragino
Seimo valdybą įvertinti galimybę
sukilėlių vado palaikus perlaidoti Vilniaus Antakalnio kapinėse,
Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarų, Sausio 13-osios ir Medininkų žudynių aukų
kaimynystėje. Konservatoriaus
manymu, Z. Sierakausko ir jo
bendražygių palaikai turėtų būti
pašarvoti Seime, kad visuomenė
galėtų pagerbti jų atminimą prieš
perlaidojimą.
Kalbos. Kadangi karaliaus
šiandien neturime, lyg ir turėtume tikėti valdžia, kuri mus valdo.
Matyt, geriausiai būtų pasitikėti
Seimo pirmininku, kuris siūlo
V. Landsbergiui prezidento titulą. Nors Lietuvos Respublikos
Konstitucijoje aiškiai parašyta,
kad prezidentas yra renkamas
visos tautos laisvuose ir lygiuose
rinkimuose. Šiuo atveju Seimo
pirmininkas tik turėtų papildyti
savo siūlymą, kad LR prezidentais reikėtų paskelbti ir Antaną
Sniečkų, Petrą Griškevičių bei
Ringaudą Songailą, kurie įvairiose enciklopedijose nurodomi kaip
faktiniai Lietuvos vadovai.
Vamzdis. Kad vaikai saugiai
pasiektų mokyklas, sostinėje
įrenginėjamos net kalbančios
perėjos. Tačiau dalis Aukštuosiuose Paneriuose gyvenančių
moksleivių priversti į mokyklą
eiti per geležinkelio bėgius arba
po jais nutiestu lietaus kanalizacijai skirtu vamzdžiu. Sostinės
valdžios dešimtmečius nė piršto
nepajudina, kad sukurtų jiems
saugesnį kelią. Šitaip rizikuodami, Zuikių ir Voverių gatvių gyventojai per 15 minučių pasiekia
Žemuosius Panerius, iš kur gali
judėti toliau miesto troleibusais.
Net ir mokinukai nepaiso įspėjamųjų ženklų „Pašaliniams vaikščioti draudžiama“.
Studentai. Klaipėdos universiteto (KU) valdžia įsitikinusi,
kad šiemet mažesnį pirmakursių
skaičių nulėmė viešojoje erdvėje
sklandžiusios negatyvios kalbos
apie galimą įstaigos uždarymą.
Tačiau, pasak universiteto vadovų, ketinama pasispausti, atsisakyti dalies programų ir remtis
savo stiprybėmis, orientuojantis į
jūrinius ir technologinius mokslus. Pasak rektoriaus Eimučio
Juzeliūno, studentų skaičius sumažėjo palyginti nedaug - pernai
sulaukta 1 218 pirmakursių, šiemet - 932.

KOMENTARAI
IŠ
ARTI
SITUACIJA

spektras
Emigracija. Skandalo atomazga: vilnietė abiturientė Simona
Prokopovič, kuriai šią vasarą
buvo netikėtai sumažintas stojimo į Vilniaus universitetą konkursinis balas, pasirinko studijas
Škotijoje, Edinburgo universitete. S. Prokopovič tėvas nusprendė nesikreipti į teismą dėl Lietuvos institucijų veiksmų, nes
priverstas sukti galvą dėl dukters
išlaikymo Škotijoje. Edinburgo
universitete už mokslą mokėti
nereikės, bet pragyvenimas ten
kainuos maždaug 900 eurų per
mėnesį.
Eismas. Per devynis šių metų
mėnesius, palyginti su tuo pačiu
laikotarpiu pernai, šalies keliuose įvyko beveik 15 proc. daugiau
eismo įvykių, kuriuose dalyvavo
nepilnamečiai. Vien šįmet keliuose per įvairius eismo įvykius
buvo sužeisti 409 vaikai. Daugiausia sužeistų nepilnamečių
buvo transporto priemonių keleiviai.
Verslas. Keturiems panevėžiečiams abiturientams kilusi
pagunda lengvai prasimanyti
pinigų platinant padirbtus eurus
baigėsi rimtomis problemomis internetu įsigiję padirbtų eurų ir
įvairiuose šalies miestuose juos
platinę jaunuoliai iš mokyklinio
suolo netrukus persės į teisiamųjų suolą.
Smerkia. NATO generalinis
sekretorius Jensas Stoltenbergas
griežtai sukritikavo Šiaurės Korėją, atlikusią šeštąjį branduolinį
bandymą ir pavadino tai „dar vienu pasipiktinimą keliančiu daugybės JT Saugumo Tarybos rezoliucijų pažeidimu“. J.Stoltenbergas
dar pažymėjo, kad „NATO kelia
nerimą destabilizuojantis Pchenjano elgsenos pobūdis, keliantis
grėsmę regiono ir tarptautiniam
saugumui“. Jis paragino Šiaurės
Korėją „nedelsiant nutraukti visą
branduolinės ir balistinės ginkluotės plėtojimą visapusišku,
patikrinamu ir negrįžtamu būdu
bei vėl įsitraukti į dialogą su tarptautine bendrija“.
Atostogos. Skandalingais pareiškimais garsėjantis Rusijos
politikas, šalies parlamento vicepirmininkas Vladimiras Žironovskis iškėlė naują „genialią“
idėją: mokslo metai turi prasidėti mėnesiu vėliau – nuo spalio.
Ją bene garsiausias Rusijos populistas argumentuoja tuo, kad
prasidėjus mokslo metams šalies
kurortai ištuštėja, „nepagrįstai“
krenta poilsio organizatorių pajamos, nors rugsėjis yra pakankamai palankus mėnuo ilsėtis gamtoje.„Mes norime nukelti mokslo
metų pradžią į spalio 1-ąją“, –
televizijos „Rossija 24“ eteryje
pareiškė parlamentinės Rusijos
liberaldemokratų partijos įkūrėjas bei lyderis.
Čempionė. JAV astronautė
Peggy Whitson šeštadienį vėlai
vakare sugrįžo į Žemę – baigėsi jos skrydis, patvirtindamas
rekordinę amerikiečio buvimo
kosmose trukmę. Išorinėje Žemės erdvėje P.Whitson iš viso išbuvo 665 paras – 288 paras vien
per pastarąją misiją; tiek laiko
kosmose nebuvo nė vienas kitas
amerikietis.

Parengta pagal
BNS informaciją

2017 m. rugsėjo 5 d.

Verslininkai pasiryžę mokėti,
tačiau nėra kam dirbti
Universiteto profesorius, tegu ir dirbdamas ne pilnu krūviu, atlyginimo per mėnesį gauna 700-800 eurų. Tuo tarpu Darbo biržos
internetiniame puslapyje galima rasti pasiūlymų, jog prekybos
centro darbuotojui net nereikia vidurinio išsilavinimo, o siūloma
alga – 500 eurų.
„Anykšta“ teiravosi, ar normalu, kad žmogus, apsigynęs disertaciją, į mokslus investavęs ir savo laiką, ir pinigus uždirba tokią
apgailėtiną sumą? O gal geriau nesimokyti ir iš mokyklos suolo
tiesiai keliauti dirbti visiškai nekvalifikuoto darbo su vos pora
šimtų mažesne alga?
Ir apskritai, ar sunku Anykščiuose rasti reikiamos kvalifikacijos darbuotojų?

Universiteto
dėstytojai
apsipirkinėja
„pievelėje“

Virgilijus VAIČIULIS, UAB
„Anykščių šiluma“ direktorius:
- Mūsų įmonėje gal kiek kitokia
specifika. Ieškojau ekonomistės/o, ir
tikrai šiam specialistui buvo siūlytas
ne minimalus atlyginimas, tačiau atėjo viena moteris, pabandė dirbti ir
išėjo. Viena iš priežasčių, matyt, ta,
kad šitam darbui reikia ne tik ekonomisto išsilavinimo, bet dar apie
metus praktikos įmonėje, kad įsisavintų šio darbo specifiką.
Arba, pvz, šilumininkas – inžinierius. Vėlgi – neminimali alga, bet
žmogaus neturim. Net ir Lietuvos
mastu ši profesija labai reikalinga,
tačiau į ją stojančiųjų skaičius mažas.
Aš netgi galvoju, kad jeigu mano vaikai būtų to amžiaus, kai rinktųsi studijas, minėtą profesiją tikrai siūlyčiau.
Mūsų įmonėje gal tik operatoriai
(kūrikai) gauna minimalų atlyginimą,
tačiau ir jiems dar prisideda papildomų apmokėjimų – už ilgesnes darbo
valandas, už kažkokius papildomai
padarytus darbus.
Politikai kalba apie atskirties maži-

savaitgalio diskusija

nimą. Tačiau man tai atrodo nerealu
– jeigu profesorius universitete, net ir
turėdamas minimalų paskaitų kiekį,
gauna 700-800 eurų, o kokiame nors
prekybos centre, kur net vidurinio išsilavinimo nereikia, galima uždirbti
iki 500 eurų, tai jau nenormalu. Kokia pagarba gali būti mokslui, dėstytojams, jeigu disertacijas apsigynęs
žmogus drabužius perka „pievelėje“,
ir ne dėlto, kad „ieško“ įdomesnio
stiliaus, o dėl to, kad kitokio drabužio
įsigyti negali.
Dar vienas dalykas, kuris man atrodo klaidingas – žmogus darbe praleidžia 8 valandas, bet iš jų dirba 5. O
moki kaip už visą dieną. Nėra lankstumo. Pavyzdžiui, užsienyje vieną
dieną žmogus gal dirbs 10 valandų,
kitą – 12, o kitą – gal tik 2. O pas
mus turi rašyti dienas, kad per mėnesį
susidarytų 160 valandų (etatas), kitaip prisikabins tam tikros mokesčių
struktūros.
O kiek dar tokių, kurie nenori dirbti – čia jau visos socialinės sistemos
rakštis.

Didžiulės žirklės
tarp tos pačios
specialybės
darbuotojų
Mindaugas SARGŪNAS, rajono Tarybos narys, IĮ „Kompeksa“
vadovas:
- Nors mano įmonėje dirba nedaug
žmonių, bet tie, kurie dirba visu etatu, tikrai gauna didesnį nei minimalų
atlyginimą. Kadangi įmonė yra maža,
tai, pavyzdžiui, buhalterė dirba 0,25

Darbuotojus
tenka vežti iš
Ukrainos

Vygantas ŠLIŽYS, UAB „2plius“
akcininkas bei direktorius:
- Su darbuotojų trūkumu susiduriame nuolat, todėl esame įdarbinę ir

-ANYKŠTA

Braškėms skinti diplomo nereikia

Praėjusį savaitgalį rugsėjo 1-osios proga portalo anyksta.lt skaitytojus kvietėme diskutuoti apie švietimą. „Regis, Lietuvoje švietimui skiriama daug dėmesio. Tačiau net ir universitetus baigę jauni
žmonės neranda Lietuvoje darbo ir emigruoja. Kas dėl to kaltas?
Galbūt daugiau dėmesio reikia skirti profesiniam orientavimui,
kreipti jaunimą mokytis amatų? O gal viskas gerai? Juk universitetai suteikia išsilavinimą, o ne profesiją...” - klausėme skaitytojų.
Klasiokas: „Kai visokios vištos
(ministrės) kiekvienais metais daro
Švietimo reformas, todėl tokie rezultatai.Tas pats ir visose srityse. Viena
reforma nesibaigia, kita prasideda.”
Pilietė: „Jūs kalbate apie švietimą?
O vyksta tik tamsinimas. Baisu, kad
tai supranta net pradinukai, o valdžia
- ne. Koks švietimas, jei uždaromos
mokyklos, kultūros, informacinės,
medicinos, pašto įstaigos. Apie kokį
švietimą kalbate? Tai tamsinimas,
bukinimas... o kas Jūs žeidžia? Kad
valdžia jus laiko kvailiais?”

etato. Manau, Lietuvoje išpūstas
burbulas, kad IT specialistai uždirba
didžiulius pinigus. Taip, imkim programuotojus, jų atlyginimai iš tiesų
dideli, tačiau tie žmonės, kurie prižiūri įmonių, švietimo įstaigų kompiuterinę bazę, jų atlyginimai tikrai nėra
dideli, o darbo jie turi daug.
Aš pats turiu pažįstamų, kurie yra
apsigynę daktaro laipsnį ir, jeigu ne
papildoma veikla iš įvairių projektų,
jų atlygis tikrai būtų 700-800 eurų.
Vilniuje pragyventi už tokius pinigus,
manau, be galo sudėtinga. Nepamirškim ir to fakto, kad šie žmonės investavo laiką, pinigus į išsilavinimą, o atlygis už visa tai juokingas. Gal kartais
žmogus, turintis gerą galvą, verčiau
renkasi emigraciją ir darbą kitoje šalyje, nes jam gaila ir nemiegotų naktų
ruošiantis egzaminams, gaila galybės
valandų, praleistų bibliotekose, archyvuose ir t.t.
Gal būtų naudinga tiesiog atsisakyti aukštojo mokslo įstaigose tam tikrų specialistų ruošimo ir tam skirtus
pinigus investuoti į reikalingiausias
specialybes.
Aš manau, jog reikia peržiūrėti tiek
mokestinę, tiek švietimo sistemą.

žmonių iš Ukrainos. Tolimųjų reisų
vairuotojų darbo specifika kiek kitokia: darbuotojas išvažiuoja pakankamai ilgam laikui į užsienį, palikdamas
namuose šeimą. Kartais būna ir tokių
atvejų, kad žmona vyrui iškelia ultimatumą: arba darbas, arba šeima.
Darbo sąlygos mūsų įmonėje tikrai
geros, o ir atlyginimas tikrai neminimumas. Aišku, šitam darbui reikia
turėt išsilaikius ir tam tikrą vairuotojų kategoriją, ne paskutinėje vietoje
yra ir žmogaus asmeninės savybės:
vairuotojui patikimos geros mašinos,
brangūs kroviniai, tad svarbu rasti sąžiningą, atsakingą žmogų.
Mano manymu, reikia keisti visą
švietimo sistemą. Pavyzdžiui, Vokietijoje apie 58 proc. jaunimo baigia
technologijos mokyklas, įgyja labai
konkrečią specialybę, tad ir darbą nėra
sunku susirasti. Tuo trapu Lietuvoje
apie 80 proc. studentų siekia aukštojo
išsilavinimo, nepagalvodami apie tai,
ką veiks ateityje. Tam tikrų specialybių yra tiek „prikepta“, jog natūralu,
kad tie žmonės arba eina juodo darbo
dirbti, arba emigruoja į užsienį.
Ne verslininkai žmonėms šykšti atlyginimų, o politikai, prieš 10
metų sukūrę tokią švietimo sistemą,
kurios padarinius dabar tenka likviduoti, o tai yra labai sunku. Aš už
tai, kad į aukštąsias mokyklas stotų
tik labai gerai besimokantys, puikiai
egzaminus išlaikę moksleiviai. Net
ir stojančiųjų į kolegijas pereinamąjį
balą reikėtų pakelti. Tada ir nereikės
svarstyti, ar profesorius, gaudamas
800 eurų atlyginimą, gali oriai gyventi, ar negali.
Reikia kelti profesinių mokyklų
įvaizdį, kad ten mokytis nebūtų „ne
lygis“. Šiose mokyklose reikia keisti
ir pedagogus, kurie dar, esu tikras,
dėsto pagal tarybines metodikas, ir
atnaujinti mokymosi bazę, kad moksleiviams nereikėtų sėsti už klerančio
traktoriaus vairo.
Dar vienas pavyzdys iš Vokietijos –
mėsos išpjaustytojas. Tai ne bet koks
žmogus, atėjęs iš gatvės, o aukštąjį
mokslą baigęs studentas. Kodėl? Jie
mano, kad tai labai svarbi specialybė,
nes darbuotojas turi išmanyti ir gyvulio sandarą, ligas ir t.t.
Dabar Lietuvoje niekas neruošia
gyvulių vertintojų. Kadangi priklausau Lietuvos mėsinių galvijų asociacijos tarybai, žinau, jog šios specialybės studijuoti vienas žmogus yra
išsiųstas į Prancūziją, kitas – į Vokietiją. Turėti tam tikrą specialistą tampa jau ne mokymo įstaigos, o paties
verslininko, darbdavio rūpesčiu. Ši
ydinga sistema su laiku, manau, privalės keistis.

R.Gižinskas: „Gerb. rajono švietimo skyriaus vedėja viešai pasakė
„kad numatoma mokytojų kaita“‘.
Suprantama, ateina metas ir mokytojų kartų kaita neišvengiama.Tačiau
man labai keista, kai Anykščių muzikos mokyklai ar jos administracijai
nereikia jaunos 25 m. specialistės
(baigusi Muzikos ir teatro akademiją
–dirigavimą bei Vilniaus valstybinį
Universitetą doktorantūrą „muzikinė
terapija“). Atvyko iš Vilniaus, gyvena Ažuožeriuose. Aš puikiai žinau,
kas „moko“ solfėdžio ir tų mokytojų

kompetenciją. Kaip visada, Švietimo
skyrius nieko nežino ... Manau, rajono
Meras pasidomės įdomiu klausimu.”
Esmė: „Sistemos nėra, o kai mokytojai- pedagogai iš pašaukimo siekia
išugdyti jaunąją kartą, jiems primetamos naujos metodikos-reformos,
kurios niekuo nepagrįstos, neapskaičiuotos. Tiesiog nukopijuota iš kitų,
neišanalizuotų pavyzdžių ir sumesta
vykdymui, kad pateisintų savo buvimą valdyme. Švietimas vykdančioms
institucijoms tapo viena iš komercinių veiklų, bet ne investicinė.”
Skirkit daugiau dėmesio: „Ne
išsilavinimams, o tualetinio popieriaus pirkimui, nes kai rusai ateis,
tikrai apsitriesite iki ausų, tarytum

nesuprantate, kas yra ir dėl ko visi
bėga iš šito ubagyno... Skleidžiat
kažkokias patyčias su savo durnais
klausimais. Pasiskaitykit geriau
seną, tarybinį laikraštį „Kolektyvinis darbas“ (archyve juk turite) ir žinosite, kaip laikraštis turi
atrodyti, ir kokie turi būti jame
straipsniai... Ką manome - puikiai
žinote, todėl rašykite, ko reikia imtis, kokia strategija propaguoti, kad
atsikratyti šitų seimo, ministerijų ir
kitų nomenklatūrinių siurbėlių, kurios dar šalį vis graužia kaip obuolį, nors tas jau visiškai supuvęs....”
( Komentarų kalba netaisyta, - red.past.)
-ANYKŠTA

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.
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Trakiniuose vėl aidėjo šūviai ir muzika

Istorijos entuziastų atžaloms buvo įrengta žaidimų aikštelė.

Vienas iš Trakinių išskirtinumų - bridimas per Virintą. Šiemet
vandens lygis gerokai pakilęs, trumpų guminukų nepakanka...
(Atkelta iš 1 p.)
2005-aisiais kitokį nei įprasta
partizanų pagerbimo renginį ėmėsi organizuoti studentai istorikai
- Trakiniuose augęs Norbertas
Černiauskas bei anykštėnas Mindaugas Nefas. Norbertas dabar jau
mokslų daktaras, netrukus daktarinę disertaciją ginsis ir Mindaugas.
Bėgant metams, renginys augo,
tačiau jo esmė išliko ta pati - patriotizmo ugdymas ne graudulingomis giesmėmis ir nuobodžiomis
kalbomis, o diskutuojant, mokantis ir linksminantis.
Šį šeštadienį Trakiniuose koncertavo Deivis Norvilas, diskutavo žurnalistas Mindaugas Nastaravičius, istorikas Antanas A.
Terleckas, o istorijos rekonstrukcijos klubo „Grenadierius“ nariai
pristatė kelių istorinių laikotarpių
ginkluotę bei kariuomenės uniformą. Ginklus istorijos entuziastai
ne tik rodė, apie juos pasakojo, bet
ir pašaudė.   
Rodytas dokumentinis filmas
„Nepaprasta auka“ apie partizaną
Juozą Vitkų-Kazimieraitį. Prieš
filmo peržiūrą vyko susitikimas su
jo kūrėja Agne Zalanskaite.
Partizanų pagerbimo renginyje
pristatyta ir Vilniaus universiteto
leidyklos išleista knyga „Kariai.
Betonas. Mitas: Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių
palaidojimo vietos Lietuvoje”,
kurios vienas iš autorių yra šiame
universitete dėstantis dr.N. Černiauskas.
Portalo 15 min.lt žurnalistas M.
Nastaravičius kalbėjo apie savo
projektą „100 Lietuvų“, kuriame, kaip jis pats sakė, „Lietuvą
stengiasi parodyti kiek geresnę,
nei ji yra iš tikrųjų.” „Didžiojoje

žiniasklaidoje, kaip sako Arvydas
Šliogeris - viešpatauja Zvonkės
pasturgalis”, - kodėl atsirado jo
projektas, aiškino žurnalistas. Jis
kalbėjo, kad su komanda važinėdamas po Lietuvos gyvenvietes ir
kurdamas reportažus apie paprastus žmones, dažniausiai vietinių
seniūnų būna siunčiamas pas moteris, kiek vyresnes nei 60 metų,
mat „tokio amžiaus vyrai būna
kiek mėlyni.” Jis šypsojosi, kad
dzūkai, aukštaičiai, žemaičiai paprastai mielai įsileidžia žurnalistus, o suvalkiečiai kartais atkerta:
„Aš niekada neduodu interviu“.
„O jūsų kas nors iki šiol to interviu
prašė“ - paklausiu”, - juokėsi M.
Nastaravičius. Žurnalistas ironiškai kalbėjo apie Lietuvos demografines problemas. “Mūsų karta
šio klausimo neišspręs, nes bijo
daugintis. Jie vaikų nedaro, jie
rašo knygas.... Vaikus daro kiti...”

- šypsojosi žurnalistas.
M. Nastaravičiaus paskaita lyg
ir nieko bendro neturėjo su partizaniniu judėjimu. Tačiau vėliau
dr.N.Černiauskas aiškino, kad visuomet „Trakinių partizanų“ renginiai nekišami į kažkokius rėmus.
2005-aisias tokio formato renginių Lietuvoje turbūt nebuvo.
Tačiau, pasak dr.N. Černiausko,
šiuo laiku, jei jau organizuojami
patriotiniai renginiai, juos stengiamasi daryti patrauklius, įdomius.
„Anykštos“ paklaustas apie grįžtamąjį ryšį, mokslų daktaras šyptelėjo, jog sunku jį pasverti, nes į
Trakinius paprastai važiuoja šiaip
ar taip istorija besidomintys žmonės. „Čia kalbėdami apie istoriją
žmonės nesusiskirsto griežtai į dvi
stovyklas, laisviau galima kalbėti
šia tema, jungti ją su aplinkinėmis
temomis. Nėra taip, kad susirinko
savi savų paklausyti“, - dėstė dr.N.
Černiauskas.
Kone kasmet vis gausėjanti
Nefų šeima į Trakinius kasmet
vyksta maksimaliomis pajėgomis. Mokytoja Dangira Nefienė
„Anykštai“ sakė, kad pati nepraleido nė vieno renginio, kalbėjo,
kad pradžioje jaunieji istorikai į
Trakinius rinkosi vieni, paskui su
antromis pusėmis, dabar jau ir su
savo atžalomis.

Istorijos rekonstrukcijos klubo „Grenadierius“ nariai ne tik pristatė ginklus, bet ir iš jų pašaudė.

Vyrai prisėdo pasišnekučiuoti.

Į Trakinius ir šiemet atvyko keli šimtai žmonių.

Autoriaus nuotr.

Romualdo Vitkaus jautis apsimetė stumbru
(Atkelta iš 1 p.)
Žinoma, pirmieji du šio teksto
sakiniai yra šaržas, tačiau situacija buvusi keistoka. „Anykštai“
skaitytojai pranešė, kad matė, kaip
policininkai į aptvarą ginė gyvulį,
o Anykščių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkė
Aušra Staškevičienė mūsų laikraščiui patvirtino, kad iškvietimas bu-

vęs. Bendruoju pagalbos telefonu
dėl R.Vitkaus jaučio buvo gauti net
trys pranešimai, o vienas iš skambinusių pranešė, kad jam kelią užtvėrė stumbras.
Pasak A. Staškevičienės, į įvykio vietą atvykę pareigūnai paskambino gyvulio savininkui, o šis
pats pasirūpino gyvulio parginimu
į aptvarą. Pareigūnė kalbėjo, kad

galbūt policininkai padėjo tvarkytis su gyvuliu, tačiau protokole
to nėra užfiksuota. Vis dėlto kyla
klausimas, kokiu būdu nustatoma,
kas yra gyvulio savininkas, juolab
kad gyvulys, būdamas jaučiu, pradžioje apsimetė stumbru.
R. Vitkus bei jo žmona, Anykščių
savivaldybės administracijos darbuotoja Alvita Vitkienė, šiuo metu

vieši Izraelyje, Europos krepšinio
čempionate serga už Lietuvą.
Policininkai ir ugniagesiai gelbėtojai dažnai turi keistoko darbo dėl
naminių ar laukinių gyvūnų. Šiais
metais gelbėtojai Naujuosiuose Elmininkuose iš tvenkinio vamzdžio
traukė ančiukus, Burbiškyje nuodijo bičių spiečių. Policijos pareigūnai
prieš kurį laiką po Anykščius vaikė-

si iš aptvaro ištrūkusius arklius. A.
Staškevičienė „Anykštai“ sakė, kad
vien praėjusį savaitgalį buvę penki
pranešimai policijai dėl šunų. Kai
palaidas kaimyno šuo tau įkanda į
koją, policijos pareigūnai remdamiesi galiojančiais teisės aktais gali
kaimynui surašyti protokolą. Tačiau
dažnai pareigūnai važiuoja raminti
lojančių šunų, gauna pranešimus ir
dėl valkataujančių šunų. Pastarieji
dažnai būna ne tokie geranoriški ir
mažiau kalbūs nei R. Vitkaus jautis.

pastogė
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Šventupio pasaulis: Magdalenos dvasia
ir kunigas Liepa

Raimondas GUOBIS

Jeigu nuo Svėdasų, Butėnų, keliausi Vyžuonų link, į didžiuosius
Marijos Magdalenos atlaidus, viso pasaulio vyžuoniškių sambūrį,
tuoj už upės, tik persikėlus per Šventąją Vaižganto tiltu, pateksi į
Šventupio kaimo pasaulį.
Ant pašvenčių kalvų tarsi žemiško sosto palaukėse įsikūręs,
sena istorija turtingas gyvas sodžius. Visuotinai surašant gyventojus 1923-iais, čia gyveno 196 žmonės, buvo daugiau nei trisdešimt
sodybų. Dabar kiemų tai ne ką mažiau, tačiau gyventojų visai mažai - tik apie tris dešimtis pasilikę.

Tarp Vyžuonų sportininkų - smagiai nusiteikęs veiklusis vikaras
Petras Liepa.
pažangos buldozeriais.
Prieš kelis metus pavasario polaidžio vandenų, sumišusių su stiprios
liūties, paplauta nuo šlaito žemyn,
perlūždama į keletą dalių virto tvora
su “bromu” - vartais, ant kurių arkos
taip teisingai parašyta buvo: „Keleivi,
nepamiršk, kad ir tavęs tas laukia“.
Prisiminiau ir buvusią bendramokslę, sentikių palikuonę Iriną: jos širmas, sportiškai liesas arklys plačioje
žieduotoje pievoje, įdegęs veidas,
gyvenimiškai papūstos lūpos, tiesus
žvilgsnis ir kibirėlis mėlynuojančių
uogų. Jas pardavinėja aikštelėje prie
kapinaičių.
Jaunimą mokė sodininkystės

Leonas Juozelskis tarsi amžinybės poterius pasakoja savo istoriją...
Iš amžių glūdumos į dieną šią
Žinoma, kad čia kadaise buvo didikams Jelenskiams priklausęs dvaras,
kuris vėliau valdovui atiteko, buvo
čia nuo seno ir nemenka rusų, senuose
dokumentuose tiesiog „moskoliais“
vadinamų, kolonija. Buvo net cerkvė,
kuri pačioje XIX amžiaus pabaigoje
užsiliepsnojo, o nuo jos kilusio gaisro
metu supleškėjo ne tik ji, bet ir visas
rusų kaimelis. Apylinkės sentikiai
Šventupyje jos nebeatstatė - maldos
namai iškilo netolimame Stalnioniškyje, kurį apylinkės lietuviai vadindavo „kolionija“.
Po visų praėjusio amžiaus virsmų,
sukrėtimų, pokario karų, trėmimų,
kolektyvizacijos į naująją Lietuvą, į
naująją amžių pasauliui įžengus kaimas tebėra gyvas. Gyvena čia labai
įdomių žmonių, tikrų „originalų“.
Vis dar kruta tvirtas aštuoniasdešimtmetis Gintautas Rimavičius, vasarai
atvažiuojantys Kažukauskų palikuonys, bene jauniausias tik septintą dešimtį įpusėjęs Stasys Merkys, uoliai
ūkyje betriūsiantis, Apolionija Stepanonienė savo nuošalioje baltamūrėje
citadelėje, Kęstučio Čeponio apgailėjimas - tokia netikėta visiems buvo jo
mirtis. Ieškojau tą baltais debesimis
pažymėtą liepos vidurio dieną Mildos
Juozelskienės. Tarsi pasakoje senme-

tautos balsas
Įvažiavimas į Anykščių turgų
iš Taikos gatvės ir aikštelė tiesiog
baisi, nors čia savaitgaliais pravažiuoja šimtai mašinų, vaikšto

džių ūksme mirguojančioje senojo
kaimo gatvėje susitikau mažą mergaitę su šuneliu. Pasisveikino, ją kalbinau, bet lietuviškai ji nekalbėjo. Paaiškėjo, kad ji - Paula iš Vokietijos, o
vasarojo tame kieme, kurio ieškojau.
Namuose pasitiko ir močiutė Milda,
ir motina Daiva, jos tokios ilgesingos,
šilumos pritvinkusios akys. Mūsų
pokalbis, nesenos istorijos atšvaitai,
toks trumpas jos sugrįžimas į tėviškę
iš Niotigeno miesto Vokietijoje. Keistų jausmų sugautas išėjau į baltais debesimis nubarstytu dangumi apgobtą
pasaulį.
Žvilgsnis užkliuvo už senpušių viršūnių, slėnyje, kur senosios sentikių
kapinės. Jonė - Jonas Skardžius pasakodavo apie Sekminių įdomybes,
kuomet kapų lankyti susirinkę rusai
gardžių bandelių negailėjo ir lietuviukams. Katalikų kapines aplankiau,
įkopiau į aukštą skardį, kuris atsirado,
kuomet plentą vedantys inžinieriai
įsigraužė į pašvenčio kopą ir nepajudinamas amžinybės pasaulis tarsi
pakibo ant status šlaito keteros. Šventvagiškai nusiteikę?.. Tarsi negalėjo
to kelio truktelėti nors keliais metrais
tolyn. Kaulai byrėjo, kelią tiesė broliai lietuviai, tikriausi pablūdėliai. Gal
ir mano proprosenelio Martyno Guobio kapas buvo išjudintas ir išbarstytas po industrializacijos, sovietinės

Suradau tą žmogų, su kuriuo susitikti taip norėjosi prie Vilniaus,
garsiame priemiestyje, vadinamame
Zujūnais. Daugybė žolynų, egzotiškų
ir mūsiškių kraštų medžių, kad čia ne
kitur gyvena tas sumanusis ir darbštusis sodininkas Leonas Juozelskis iš
Šventupio kaimo. Dar labiau įsitikinimą sustiprino kieme stovintis koplytstulpis, iš kurio subtilių, tikslių formų
supratau, kad tai mūsiškio Stasio Karanausko kūrinys.
Pasikalbėjome nuoširdžiai kaip seni
pažįstami, prieš akis iškilo daugybės
įdomybių kupinas šio žmogaus gyvenimas. Pokario audra lėmė, kad iš
tėviškės greitai išėjo, buvo paėmęs ir
šautuvą - tėvynę ginti nuo rusų ir vokiečių norėjo, tačiau generolo Plechavičiaus armiją išblaškius vėl moksluosna sugrįžo. Gyvenimo klajonės
atvedė į Vilnių, po to ir į Maskvą,
toliau - saugiau, į garsiąją Timiriazevo
žemės ūkio akademiją. Mokėsi gerai,
norėjo kuo daugiau išmokti, kol vėl
sugrįžęs apsigyveno šalia Vilniaus.
Čia darbavosi Vilniaus sodininkystės
- daržininkystės technikumo dėstytoju, kur jaunimą mokė sodininkystės
ir dendrologijos, pedagoginė karjera
tęsėsi daugiau negu keturiasdešimt
metų. Tuo pat metu prie Buivydiškių
technikumo organizavo specializuotą
daržininkystės ūkį - 330 hektarų plote augino net 22 rūšių daržoves. Jam
rūpinantis kūrėsi ir pirmieji kolekty-

viniai sodai. Aktyviai dalyvavo Lietuvos atgimimo sąjūdyje, nuoširdžiai
pritarė judėjimui „Tėvynės žemė“,
dalyvavo įgyvendinant jos programą, kad išliktų kaimas ir žmonės neišsivaikščiotų.
Gryna poezija - prisiminimas naktigonių kaimui priklausiusiose drėgnuose raistuose už upės, prie Butėnų
- ten net per didžiausias sausras žolės
arkliams paganyti netrūkdavo. Seniai
ten dar noriau nei kokį ilgą vakarą
troboje riesdavo istorijas - apie sodiečių sugautus ir į upę įmestus arkliavagius, apie ant tilto renkamą seniūną,
apie pavieškelės smuklę, vaiduoklius
ir seniau žemėje vaikščiojusius šventuosius.
Kunigėlis snaudulį išblaškė
Kuomet į Vyžuonas tarnauti atvyko
vikaras Petras Liepa, iki tol apsnūdęs
kultūrinis bažnyčios bei visuomenės
gyvenimas buvo atgaivintas. Jaunas,
garbanotais plaukais, apskritaveidis,
nosį akiniais storastikliais pasibalnojęs, energingas, dažnai besišypsantis
kunigėlis greitai tą snaudulį išblaškė.
Tarsi šviesulys į žemę prie Vyžuonos
ir Šventosios būtų nusileidęs. Atgijo ir angelaičiai, ir pavasarininkai, ir
net šaulių būrys dažniau ėmė rengti
pasilinksminimo vakarus su vaidinimais bei šokiais. Jis leido ir laikraštį
„Jaunimo vadas“, gebėjo organizuoti
puikiausias ekskursijas, važiuodavo
ir arklais, ir samdytu sunkvežimiu.
Jononių dvare jam rūpinantis vykdavo angelaičių bei pavasarininkų
stovyklos, prie senojo svirno buvo
švenčiamos Šv. Mišios, klebonas
Aleksandras Mileika nugriovęs pasenusią dvaro bažnyčią rengėsi statyti
akmeninę koplyčią, privežė nemažai
skaldyto juodo granito luitų. Dvaro
ūkvedys Antanas Guobis pasitelkęs
vyriausią sūnų Stanislovą su poriniu
vežimu važiuodavo atvežti iš klebono
miško sausuolių - šventiškam laužui.
Vakarui, kuomet sueidavo į pievą prie
Šventosios pulkai žmonių iš plačios
apylinkės kaimų, net iš anos upės
pusės iš Butėnų. Programa būdavo
su gimnastikos pratimais, šokiais, de-

klamacijomis, vyresnės moterys padainuodavo senovinių dainų, kartais
dar seniausiųjų atmintyje užsilikusių
sutartinių.
Neturtas jam buvo mielas. Gebėdavo tai, ką gavęs, tuoj pat išdalyti
stokojantiems, pats tenkindavosi tuo,
kas pasilikdavo. Kai kam pagelbėdavo mokytis gimnazijoje, paremdavo
pinigais. Kuomet užėjo sovietai, klebonavo jau Gudžiūnuose, netoli Biržų. Antrojo pasaulinio karo audrai vėl
atsiritus į Lietuvą, nugarmėjus į Vakarus ir vėl sugrįžus bolševikiniams
okupantams, greitai buvo areštuotas,
apkaltintas antisovietine veikla ir išgabentas į Norilsko lagerius.
Sunkumus ištvėrė kaip tikras
Kristaus sekėjas, niekad nepuldavo į
neviltį, skatino nenusiminti. Tą tamsų rytmetį ėjo atnešti anglių. Kažkur
buvo pametęs akinius, be kurių labai
prastai matė, pūgos sūkuryje nepastebėjo artėjančio traukinio, kuris kliudęs mirtinai sužalojo. Buvo 1953 m.
vasario 1 - oji.
Įprasmino kunigo atminimą
Pagarbioji atmintis - surasti ir parvežti į Vyžuonas palaikus. Tai padaryti ir buvo pasirengęs L. Juozelskis
ir, kai tik apie 1988 m. atsirado galimybė tai padaryti, išsirūpino reikiamus leidimus ir išvažiavo į Norilską.
Nukeliavęs į Murmanską, pasinaudodamas „lietuviška valiuta“ - nenorinčiam į laivą priimti kapitonui
įsiūlė butelį trauktinės „Palanga“ ir
geriausios rūkytos dešros kilogramą.
Tuomet šis paslapčia įleido į kajutę ir
liepė ten lindėti, niekur be reikalo nevaikščioti, kad kam nors neužkliūtų.
Laimingai pasiekęs Norilską, apsigyveno viešbutyje ir ėmė ieškoti kunigo
palaidojimo vietos. Teiravosi valdžios
įstaigose, lagerių laikus pamenančių
žmonių mieste nebegyveno, tačiau
pavyko išsiaiškinti galimas palaidojimo vietas: vienu metu kūnus laidojo
bendrame kape ar tiesiog sumesdavo
į tuščią šachtą.
Surasti nepavyko. Todėl sugrįžęs
brangaus kunigo atminčiai Vyžuonų
šventoriuje pastatė iš Šaltinių kaimo
kilusio meistro S. Karanausko išskobtą stogastulpį. Pasiliko įprasminta atmintis, per dvasininką įgautas suvokimas, pavyzdys, aistra daryti gera,
niekada nenusiminti ir nepasiduoti.

Meistro Stasio Karanausko skulptūroje įprasmintas
nuostabusis vikaras Petras
Liepa.
Autoriaus nuotr.

Duobės niekam nerūpi
pėstieji. Didžiausios duobės pilnos
vandens, važiuojant per kai kurias
baisu, kad automobilis „nepasikabintų“. Daug kartų bandyta pri-

minti valdininkams apie jas, tačiau
- kaip žirniai į sieną.
Ilgiausios miesto gatvės remontuojamos, o čia – užmirštas kampe-

lis. Jeigu jau neišgalima asfaltuoti,
tai gal bent žvyro galima atvežti,
duobes išlyginti, pagreideriuoti?
Turgaus prekeivis

Savo nuomonę išsakykite
paskambinę į „Anykštą“
(8-381) 5-82-46.

iš arti

2017 m. rugsėjo 5 d.

Dėl emigracijos perka
mažiau knygų

kampas

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Apie
nemirtingumą

„Pegaso“ knygyno Anykščiuose savininkas Aidas Deveikis sako,
kad anykštėnai nepuola pirkti knygų, o populiariausios šią vasarą
buvo iš Anykščių kilusių autorių knygos.
Pask A. Deveikio, knygyne populiariausios šią vasarą buvo dvi
knygos. „Tai anykštėno Valdo Papievio romanas „Odilė, arba Oro
uostų vienatvė“, kurį 2015 m. išleido
„Alma Littera“, ir Rūtos Vanagaitės
2016 m. toje pačioje leidykloje pasirodžiusi knyga „Mūsiškiai“‘, - sakė
A. Deveikis.
Tikslaus parduotų knygų skaičiaus
A. Deveikis nenorėjo įvardyti, tačiau
sakė, jog šios knygos parduodamos
„dešimtimis“. Paklaustas apie populiariausias užsienio autorių knygas,
A. Deveikis negalėjo išskirti aiškaus
lyderio, tiesiog sakė, jog užsienio
autorių knygų pardavimai toli atsilieka nuo minėtų dviejų knygų.
Priminsiu, kad V. Papievio Odilė – devyniasdešimtmetė paryžietė, apie kurią pasakoja ilgametis jos
palėpės Paryžiaus centre nuomininkas, kasdienis lankytojas ir palydovas. Jis pamažu įsukamas į jos
pasaulį. Iš jos manierų, kasdienių
ritualų, aplinkos žmonių ir daiktų,

pastabos paraštėse

Vytautas V. LANDSBERGIS
Dabartės daug kas tiesiog gąsdinte gąsdina save bei kitus bendrapiliečius, kaip būsią blogai,
jei nučiuoš Gedimino pilis. Bet
su baime, kaip sakoma, nedidelė
laimė. Tad pasvarstykime ramiai apie gerąsias ir blogąsias nučiuožimo puses.
Blogos - kalnas negražiai atrodys, kol atstatys. Kaip besišypsanti Vilniaus burna be pagrindinių
dantų. Kita vertus, ir dabar pakankamai bomžiškai visa tai atrodo.
Kas dar? Gali kilt pavojus čiuožimo metu esantiems pilies apačioje, tad einant pro pilį derėtų

horoskopas

AVINAS. Nenuobodžiausite,
jeigu užsiimate menu, labdara,
gydymo veikla. Visgi galite pasijusti nekaip dėl intrigų, svetimų
problemų ar negalavimų. Galbūt
jums kils įtarimų, kad galėjote
kažkuo užsikrėsti, apsinuodyti.
JAUTIS. Būsite nusiteikę demonstruoti iškalbą, politikuoti,
ieškoti bendraminčių. Situacija
atrodys palanki, jausitės išgirsti,
įvertinti. Verčiau nepasikliaukite
šiuo įspūdžiu - kai kurie žmonės
nėra tokie geranoriški, kaip atrodo.
DVYNIAI. Tikėtinas reikšmingas susitikimas, galbūt, dalykinis vizitas. Regis, galite šiek
tiek gailėtis dėl viešo pasisakymo, sudėtingo įsipareigojimo ar

iš jos jaunystėje rašyto apsakymo
srūva praėjęs laikas, nejučia persmelkiantis pasakotojo dabartį ir
ateitį. Tuo tarpu R.Vanagaitės knyga
(beje, R.Vanagaitė irgi turi sąsajų su
Anykščių rajonu, jos nemažai giminių palaidota Kavarsko kapinėse)
„Mūsiškiai“ pasakoja apie Antrojo
pasaulinio karo metu vykusį holokaustą ir lietuvių vaidmenį jame.
Beje, paklaustas, ar knygų pardavimas auga, ar mažėja, palyginus
su ankstesniais metais, A. Deveikis
sakė, jog pardavimai nedžiugina.
Pirmiausia dėl to jis kaltina emigraciją. Tiesa, per pastaruosius metus
ženkliai pabrango ir pačios knygos.
Jeigu mokant litais gražiai išleistą
knygą galėjai įsigyti už 20-30 litų,
tai dabar panašios knygos kainuoja 12-15 eurų. „Nemanyčiau, kad
kainos yra didelės, buvau Kroatijoje, Lenkijoje, tai ten verstinės
knygos yra dar brangesnės“, - sakė
A.Deveikis.
Reikia pastebėti, kad anykštėnų

Linas BITVINSKAS

Paryžiuje gyvenančio Valdo Papievio romanas „Odilė, arba Oro
uostų vienatvė“ rado kelią į anykštėnų širdis.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
ir Lietuvos gyventojų skoniai nesutampa. Šios vasaros populiariausių
knygų TOP 100 pagal perkamiausias, populiariausias knygos per 30
dienų, kurį skelbia knygos.lt, karaliauja lengvo turinio skaitiniai arba
kulinarija. Grožinės literatūros kūrinių praktiškai nėra.
Pirmoje vietoje Jūratės Bortkevičienės knyga „Atsakinga tėvystė“, kuri žada kelią į darnius tėvų
ir vaikų santykius. Antra - Rūtos
Beišytės knyga „Ideali figūra“,

kuri žada unikalią treniruočių programą namų sąlygomis. Trečia „100 užkandžių receptų“, ketvirta
Indrės Vakarės knyga „Vienos
nakties nuotykis“. Ji pristatoma
kaip populiarių romanų „Juodvilkio dvaras“, „Geriausias draugas“
ir „Nebijok“ autorės nauja knyga,
penkta - Donatos Kontenienės
knyga „Barakuda“ ... Dešimtuką
užbaigia rimtesnė knyga - Levo
Tolstojaus kūrinys „Uždraustoji
knyga“.

Pilies nučiuožimo klausimu
būt budriems ir nuolat dairytis į
viršų - ar nepradeda keistai virpėti
Trispalvė, lyg prieš žemės drebėjimą. Jei taip - rekomenduotina
tuoj šokt į Vilnelę ir maut į visas
keturias puses.
Dar viena nemalonioji reiškinio
pusė būtų tą, kad po nučiuožimo
turėtų atsistatydint ir Remigijus, ir
Saulius, ir Liana, ir kiti atsakingi
asmenys. Turėtume permainų, ko
gero netgi atsinaujinimo, o tas irgi
nėr blogai. (Parašiau ir tuoj suabejojau - nūnai jau ir paskutinis
urėdas mato, kad viskas keičiasi
nebūtinai į gera.)
Ta proga prisiminiau seną, bet
vis dar aktualų ir bet kokiai progai tinkantį prof. V.Landsbergio
dvieilį:
eina eina laikas,
o ateina štai kas.
O dabar pakalbėkime apie gerąsias nučiuožimo puses. Visų
pirma, atsirastų ilgai besitęsianti
ir prasminga pilietinė bei istorinė
tema žurnalistikoje, Seime, viešose diskusijose - su pilim gyvensime, ar be... Su kokia? Ar atstatom

tokią pačią, apgriuvusią, ar dabar
jau normalią Aukštutinę, kaip kad
Žemutinė.
Antra gera žinia: dabar piliečiai
neturi apie ką burtis - tik bėda
suvienija piliečius. Sausio 13-os
tankai kol kas vis dar išvažiavę,
nebesuvienija, tad ir pilies nučiuožimas iš bėdos būtų visiškai
gerai.
Tiesa, atstatytos neprigulimybės laikotarpiu būta dalinai vienijančių temų, bet jos buvo tokios,
sakytume, kontraversiškos, nepalyginsi su negarbingu garbingos
pilies nugriuvimu ir garbingų piliečių garbingu josios atstatymu.
Tarkim, Garliava buvo sambūris aplink tamsius ir itin neaiškius reikalus, skalūnai irgi išsuko
įvairius atskalūnus, žemės pardavimas užsieniečiams vėlgi sukosi
velniai žino apie ką... O čia viskas
aišku! Kiek akcijų/atrakcijų, kiek
koncertų Aukštutinės pilies atstatymui! Aukų rinkimo vajai, mojuojant vėliavomis anapus Atlanto
ir šiapus: “Mes be Vilniaus nenurimsim!”, “Šimašiau, kur tavo ku-

dašius?” etc.
Trečia geroji žinia - pasąmoninė. Galgi atstatinėdami pilį, netyčia atstatytume ir save pačius,
savigarbą ir orumą, bendruomeniškumą, kai visos tautos, visos bendruomenės, gyvenančios
Lietuvoje bei emigracijoje, imtų
dalyvauti pilies atstatymo darbuose!!! Talkos, kalno pylimas,
kuomet vežami akmenys iš visos
Lietuvos pakraščių... Paskui ir
pačios pilies statyba, vadovaujant
pačiam A. Kaušpėdui, kartu ir pakoncertuojant vakarais skardžiais
it antinų balsais pavargusiems talkininkams, kad dirbtų iki paryčių.
Vienu žodžiu, matosi, tik geros
reikalo pusės. Nesibaiminkim,
nes atstatydami pilį, atstatysime
ir save - ne kosmetiškai, o iš pagrindų. (Manytina, kad dabartinis
nenučiuožęs pataisymas neatvertų
tokių skvarbių sąmoningumo trajektorijų, nė pro kur).
P.S. Tik kol kas, ypač šniokščiant smarkesniam lietučiui, eidami pro pilį vis meskit per petį
žvilgsnį - jau čiuožia ar dar ne.

bereikalingų išlaidų.
VĖŽYS. Galite gauti žinią iš
toli arba labai domėsitės studijų,
kultūros, politikos klausimais.
Kai kuriomis naujienomis norėsis pasidalyti su artimu draugu,
bet jo gali šalia nebūti. Neskubėkite atvirauti, rinkitės patikimus
pašnekovus.
LIŪTAS. Galimi rūpesčiai, susiję su finansais. Kai ką pavyks
išspręsti, bet nesijausite stabiliai,
kamuos nerimas, atrodys, kad situacija gali pasikeisti. Jei ieškote
darbo ar rėmėjų, galite gauti pranešimą. Labai atsargiai elkitės su
technika, kelyje.
MERGELĖ. Sulauksite daugiau dėmesio iš kitų žmonių.
Būsite linkę jais labai pasitikėti,
o tai nėra itin gerai, nes aplink
netrūksta intrigantų ir klastūnų.

Pravartu rimčiau įsigilinti ir suprasti tikruosius aplinkinių motyvus.
SVARSTYKLĖS. Jus gali
trikdyti nesklandumai ar neaiškumai, susiję su darbu. Jeigu mokate atidžiai klausytis ir domitės
rūpimomis aktualijomis, tuomet
daug sužinosite ir pasinaudosite
gauta informacija. Labiau rūpinkitės sveikata, grožiu
SKORPIONAS.
Paaštrėjęs
jūsų mąstymas gali padiktuoti
nuovokius sprendimus, o pokalbiai atverti naujas tiesas, pamėtėti
idėjų. Tačiau kažkas gali ir nuliūdinti. Galbūt nepavyks pasimatymas arba eibių prikrės vaikai.
ŠAULYS. Nepalanki aktyviems veiksmams, intensyviam
bendravimui, sprendimams nuomos, nekilnojamojo turto, darbo

keitimo klausimais. Bus apmaudu, jeigu netyčia prasitarsite apie
tai, ką norėjote nutylėti.
OŽIARAGIS. Tęskite pradėtus darbus, o vakare leiskite pailsėti kūnui ir sielai. Susitikite su
draugais, pabūkite artimų žmonių
draugijoje, atverkite širdį meilei.
VANDENIS. Būsite nusiteikę
tvarkyti verslo, dalykinius reikalus ir stengsitės juos pakreipti
tinkama linkme. Vis dėlto, viską
apskaičiavę, pasvėrę, vėliau galite apgailestauti, kad reikalas
nebeatrodo toks naudingas, koks
atrodė iš pradžių.
ŽUVYS. Svarbiausia nepersidirbti, visur jausti saiką, protingai subalansuoti darbo ir poilsio
laiką. Intuicija padės atskirti grūdus nuo pelų, o gera vaizduotė išplėtoti bet kokią mintį.

Apie kavos naudą ginčijamasi
jau seniai. Vieni teigia, kad ji naudinga sveikatai, kiti – kad siaubingai žalinga. Paskutiniai duomenys
tokie, kad ispanų mokslininkai
nustatė, kad keturi kavos puodukai per dieną sumažina mirties
riziką 64 procentais, trys - 30, o
du - 22 procentais, lyginant su
tais, kurie kavą retai geria. Apie
tai pranešė „The Telegraph“.
Žinoma, galima skeptiškai pažiūrėti į tokius duomenis, juk ko
siekia žmogus, tą ir įrodo. Tačiau
šiuo atveju, tyrimas buvo rimtas,
mokslininkai 10 metų stebėjo 20
tūkstančių žmonių ir tik po to pateikė išvadas.
Mokslininkų nuomone, kavos
efektyvumą lemia šiame gėrime esantys antioksidantai polifenoliai. Polifenoliai yra grupė
augalinių cheminių medžiagų.
Viena polifenolių grupė yra fenolio rūgštys, kurių yra raudonuose
vaisiuose, juoduosiuose ridikuose, svogūnuose, kavoje, grūduose
ir prieskoniuose. Antra grupė yra
flavonoidai, įskaitant izoflavonus,
kurių yra sojoje, antocianidinai,
kurių randama uogose ir vyne,
flavonai, randami žolelėse, brokoliuose, pomidoruose ir arbatoje.
Taigi, be kavos yra ir daugiau
būdų išvengti mirties. Daug polifenolių turintys produktai yra natūralūs vaistai, pagerinantys mūsų
organizmo cheminę sudėtį.
Žodžiu, mane kavos ir polifenolių naudingumu įtikino.
Šiaip išgeriu keturis kavos puodukus, teks pridėti dar tris. Iki
nemirtingumo liks tik 6 procentai. Daugiau neišgersiu, taigi surizikuosiu.

užjaučia
Skambės varpai,
Liūdės namai,
O Tu, brangioji,
Negrįši amžinai...
Mirus mylimai mamytei, nuoširdžiai užjaučiame
Dalią PAKALNIENĘ.
M. P. Timparai

Mirus mylimam broliui
Rimantui, nuoširdžiai užjaučiame Alvydą VERIKIENĘ.
Šaltupio g. 12 namo
gyventojai

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Miškus, namus, sodybas, butus.
Apmoka notaro išlaidas.
Tel.: (8-620) 66662,
(8-654) 86640.
Brangiai - įvairų mišką arba mišką išsikirtimui.
Tel. (8-613) 74861.
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Skubiai - sodybą, namą, pastatą
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.
Automobiliai
Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš
karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Žemės sklypą Anykščių mieste, 27
arai (su namo dalimi). A. Vienuolio g.,
kitoje Anykščių profesinio rengimo
centro pusėje. Kaina sutartinė.
Tel. (8-604) 74035.
Sodybą vaizdingoje vietoje (nebrangiai, 1 ha žemės, geras susisiekimas).
Tel. (8-677) 99045.
Vieno kambario butą su baldais
Pušyno mikrorajone. II aukštas, yra
balkonas, kaina sutartinė.
Tel. (8-620) 13104.
Kuras
Malkas: drebulės, baltalksnio, beržo , juodalksnio - 3 m ilgio, kiekis ne
mažiau 20 kub.m.
Tel. (8-612) 59532.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). Veža
miškavežiu.
Tel. (8-600) 63820.
Kita
Ūkininkas - svilintas kokybiškas
SKANIAS kiaulių puseles (kaina 2,40
Eur/kg, perkant 2 puseles) ir subproduktų rinkinius. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567, (8-686) 80994.
Kviečius, miežius, avižas, žirnius,
kukurūzus, įvairius pašarinius miltus,
sėlenas.Atveža.
Tel.: (8-611) 47343, (8-680) 96778.

gimė
Kevinas CHMIELIAUSKAS,
gimęs 08 25
Adomas BAGDZEVIČIUS,
gimęs 08 28

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais, nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko
dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Agentas Algirdas – veršelius. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn.
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.
Atjunkytus mėsinius buliukus nuo
5 mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.
Be tarpininkų - arklius, karves (iki
1,30 Eur/kg), telyčias (iki 1,45 Eur/
kg), bulius (iki 1,60 Eur/kg).
Tel. (8-622) 09326.

2017 m. rugsėjo 5 d.

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
Projektuojame.
Konsultuojame.
Tel.: (8-698) 19008,
(8-612) 43733.

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:
karves, bulius, telyčias.
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.

Dainiaus firma

SUPERKA VERŠELIUS
auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

Tel.: (8-670) 80384,
(8-650) 46919.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

Šiaudus. Galime
pirkti iš pradalgių
ar presuotus.
8 687 76191

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Mokame 6 proc. ir 21 proc. PVM.
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

Lašų ŽŪB perka presuotus šiaudus (30 Eur/
t+PVM), rugius (I – 125
Eur/t; II – 120 Eur/t), kvietrugius (125 Eur/t), žirnius.
Tel. (8-611) 44130.

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

Įmonė - karves, jaučius, telyčias.
Sveria, atsiskaito vietoje, greitai paima.
Tel. (8-650) 13594.
Senus, traumuotus arklius ir kitus
galvijus. Išsiveža patys.
Tel.: (8-641) 03389,
(8-613) 95120.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

Kita

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Kviečius, miežius, kvietrugius, rapsus, avižas, rugius, žirnius, pupas,
kmynus.
Tel. (8-600) 60184.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

įvairūs
UAB „Anykštos redak-

Rasti dokumentai.
Tel.: (8-646) 28974, (8-670) 37681.

cija“ priima skelbimus į

Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos

šiuos laikraščius:
Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles. Kalame raides,
portretus, kryžius. Atliekame individualius užsakymus.
Šepetiškio k. Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

„Ukmergės žinios“
„Gimtasis Rokiškis“

atspausdinti

„Molėtų žinios“

mA3 ir A4

„Mūsų Ignalina“

dydžio

„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“

Kaminų įdėklai. Pristatomieji (dvisieniai) kaminai. Suteikia garantiją.
Tel. (8-674) 57976.

plakatus.

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

Kergia ožkas.
Tel. 7-72-37.

Burbiškio agroserviso kooperatyvui reikalingas mechanizatorius.
Tel. (8-682) 97420.

paruošti ir

Molėtų „Vilnis“

Kaminų įdėklai skarda 06 mm08 mm storio. Pristatomi kaminai.
Mūrijimas, skardinimas. Stogų dengimas. 20 metų patirtis.
Tel. (8-612) 36705.

Garantuotas darbas valytojoms
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius
– iki 65 metų. Atlyginimas – nuo
1300 svarų/mėn.
Tel. (8-615) 56480.
www.husband-wife.co.uk/darbas

redakcija“ gali

„Kupiškėnų mintys“

Stato mūrinius, skandinaviškus karkasinius namus, lieja pamatus, šiltina
pastatus, atlieka pastatų išorės apdailos darbus. Kloja trinkeles. Darbus
gali atlikti išsimokėtinai.
Tel. (8-600) 37993.

siūlo darbą

„Gimtoji žemė“

UAB „Anykštos

Ukmergėje
esanti
UAB
“Systemair” ieško motyvuotų darbuotojų, norinčių išmokti montuoti
ventiliacijos ir šaldymo įrenginius
gamykloje Ukmergėje. Įmonė
suteiks darbo vietas bei konkurencingą atlyginimą, organizuos
transportą darbuotojams.
CV siųsti el. paštu
kristina.zvikaite@systemair.lt

“Tele loto” Žaidimas nr. 1117 Žaidimo data: 2017-09-03
Skaičiai: 64 24 34 35 58 07 37 39 70 18 41 09 61 46 55 02 59 38
68 40 51 27 17 31 33 13 48 75 65 44 23 54 28 21 05 69 25 08 (keturi
kampai, eilutė, įstrižainės) 29 66 72 53 57 74 (visa lentelė)
Papildomi prizai: 0406450 Automobilis “Nissan Qashqai”, 008*017
Pakvietimas į TV studiją, 016*014 Pakvietimas į TV studiją, 019*263
Pakvietimas į TV studiją, 002*429 Pakvietimas į TV studiją

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, mob.
(8-671) 76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai:
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Daiva Goštautaitė, tel. 5-42-48,
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas, tel. 5-94-58,
„Anykšta“ išeina
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58, mob.(8-605) 96555.
šeštadieniais.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.
Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, Redaktorius
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 0,50 Eur.
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 2900 egz.					
Užs. Nr. 709
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Laurynas, Erdenis, Dingailė,
Justina, Stanislava, Stasė.
rugsėjo 6 d.
Beata, Faustas,
Tautenė.

Vaištautas,

rugsėjo 7 d.
Klodoaldas, Pulcherija, Regina,
Bartas, Bartė, Palmira, Klodas.
rugsėjo 8 d.
Adrijonas, Marija, Liaugaudas,
Daumantė, Klementina.

AKCIJA!!!
metinei
prenumeratai.
Nuo rugsėjo 4 iki 24 dienos
Prenumeruokite

mėnulis
rugsėjo 5-8 d. pilnatis.

anekdotas
– Šiandien sugavau va tokią lydeką – kaip mano ranka!
– Baik melavęs, tokių plaukuotų
lydekų nebūna.

oras
17

15% pigiau!

Paštų skyriuose ir per platintoją (su
pristatymu į pašto dėžutę):
„Anykšta”
„Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams
„Anykšta” šeštadieniais

12 mėn. EUR

56,10 (71,40)
51,00
38,25

Atsiimant „Žiburio”, „Pušyno”, Jurzdiko
ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir
„Anykštos” redakcijoje (Vilniaus g. 29,
Anykščiai)
„Anykšta”
„Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams
„Anykšta” šeštadieniais

66 (84)
60,00
45,00

www.anyksta.lt
42,50
38,25
34,00

50,00
45,00
40,00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. Žurnalą „Aukštaitiškas
formatas” gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą” ne trumpesniam
kaip 6 mėn. laikotarpiui.
Elektroninės „Anykštos” kaina (PDF formatu)
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Kūrybinio verslo vystymo
skatinimas Anykščiuose
Anykščių menų inkubatorius – menų studija 2017-04-01 - 201903-31 įgyvendina projektą „Užimtumas ir verslumas be sienų
(Employment and Entrepreneurship without Borders (BEE)),
projekto Nr. LLI-138 “. Projektas finansuojamas iš 2014 – 2020
m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos tarptautinio bendradarbiavimo programos, kuria siekiama prisidėti prie darnaus programos
teritorijos vystymosi padedant jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. Anykščių menų inkubatoriaus kartu su partneriais - Panevėžio verslo konsultaciniu
centru bei Dobelės suaugusiųjų švietimo ir verslo paramos centru
- parengta paraiška buvo atrinkta iš 158 projektų. Iš viso finansuotas 41 projektas. Bendras projekto biudžetas trims projekto
partneriams – 336 648,66 EUR.
Projektas „Užimtumas ir verslumas be sienų“ yra skirtas Aukštaitijos regione ir Latvijos respublikos Latgalės regione kuriančių
menininkų verslumo skatinimui.
Pagrindinis projekto tikslas – išvystyti tarpvalstybinį verslo paramos menininkams modelį, kuris
padės plėtoti sukurtų kūrinių kon-

kurencingumą, rasti naujų rinkų
jų pardavimui. Projekto veiklomis
siekiama sudaryti galimybes menininkams susikurti darbo vietą, plečiant ir tobulinant kūrybinio verslo
aplinką Lietuvos ir Latvijos pasienio regione bei remiant ir skatinant
kurti naujas verslo idėjas, įgyvendinti kūrybines iniciatyvas versle.

Projekto įgyvendinimo metu
bus organizuojami menininkams
skirti teoriniai mokymai bei praktiniai užsiėmimai, skirti kūrybinių
produktų vystymui. Taip pat menininkų darbų pateikimui naujoms
rinkoms bus sukurta bendra interneto svetainė. Siekiant efektyviau
eksponuoti Anykščių krašto kūrėjų
darbus, projekto lėšomis bus įsigyjama ekspozicinė įranga.
Teorinių vienuolikos dienų mokymų programa apims septynias
temas, mokymai bus organizuojami Lietuvoje (Panevėžyje ir
Anykščiuose) ir Latvijoje (Dobelės mieste):
1. Proceso vystymas ir kelių sektorių bendradarbiavimo aspektai
tarp kūrybinio verslo įmonių, savivaldybių ir mokslo bei mokslinių
tyrimų institucijų. Mokymai padės
suprasti sėkmingo organizacijos
kūrimo bei valdymo, lyderiavimo,
laiko valdymo principus.
2. Naujų meno rinkų įsisavi-

Prenumerata priimama:
„Anykštos“ redakcijoje
(Vilniaus g. 29).
Tel. pasiteirauti
(8-381) 5-94-58.

12 mėn. EUR

51,00

60,00

nimas. Tema, skirta naujų meno
rinkų savo produktams atradimui,
internetinės parduotuvės kūrimui,
patraukliam kūrybinio produkto
pateikimui.
3. Prekės / prekės ženklo sukūrimas. Mokymų metu suteikta informacija padės suprasti svarbiausius
sėkmingo prekės ženklo sukūrimo
aspektus
4. Rinkos tyrimai ir naujų rinkų
marketingas. Tema, skirta padėti geriau suprasti meno vartotojų
įpročius, planuoti pardavimus ir
gerinti komunikaciją su klientais.
5. Bendravimo įgūdžiai įvairiose
socialinėse ir kultūrinėse aplinkose. Teorinių ir praktinių pamokų
metu bus stiprinami socialiniai,
bendravimo su klientu įgūdžiai
6. Kūrybinio verslo planavimas.
Pagrindinis dėmesys bus skiriamas
kūrybinio verslo strategijos idėjos
formulavimui, piniginių srautų
valdymui.
7. Intelektinės nuosavybės ir

Pašto skyriuose,
„PayPost“ kioskuose.

Platintojas
Raimondas Savickas
(8-682) 39810.

galimybės eksportuoti produktus.
Tema, skirta geriau suprasti intelektinės nuosavybės, autorinių teisių,
patentavimo pagrindinius aspektus.
Bus organizuojamos penkios
kūrybinės praktinės dirbtuvės, į
kurias bus kviečiami menininkai,
užsiimantys tekstilės, stiklo, medžio, keramikos ir popieriaus dirbinių kūryba.
Artėjant mokymų ir praktinių
dirbtuvių datoms, norintys dalyvauti menininkai bus kviečiami
registruotis. Informacija apie mokymus ir kūrybines dirbtuves bus
skelbiama spaudoje bei Anykščių
menų inkubatoriaus svetainėje
www.anyksciumenai.lt.
Išsamesnė informacija telefonais
(8-381) 20190; (8-652) 44555;
(8-614) 51616; (8-665) 18834.
Informacija apie programą:
www.latlit.eu; www.europa.eu;
Už šio straipsnio turinį atsako
VšĮ Anykščių menų inkubatorius –
menų studija.

