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Rugsėjo 19 d. Dusetose
viešėjo sambūrio „Gerumo
ąžuolas“ nariai iš Kauno. Šis
sambūris plačiai Lietuvoje
žinoma organizacija, įkurta
kauniečių šeimų iniciatyva,
šiuo metu jungia įvairių profesijų žmones: medikus, gamtosaugininkus, miškininkus,
kultūros ir meno atstovus,
mokslininkus, ūkininkus ir
verslo atstovus iš skirtingų
Lietuvos miestų ir miestelių.
Iniciatyvos Garbės narys yra
Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.

Zarasų policijos pareigūnų
susitikimai su seniūnais
dėl kaimiškųjų vietovių
gyventojų saugumo
Galerijoje – Benjaminas Sakalauskas ir Romualdas Pučekas.

Sambūris „Gerumo
ąžuolas“ – Dusetose

į tautodailininko Eriko
Čypo amatų centrą. Ten
juos svetingai priėmė šeimininkai Erikas ir Daiva
Čypai. Dalyvavę edukacinėje pamokėlėje, įsigiję
medžio drožinių, nusifotografavę prie Laisvės
kario Nepriklausomybės
aikštėje, delegacijos nariai
patraukė į Dusetų skulptūrų parką, kuris 2008 m.
įsteigtas Dusetų dailės
galerijos iniciatyva.
2008 m. rugpjūčio 28 d.
Dusetose lankėsi LR Prezi-

Prie Eriko Čypo amatų centro.

Svečiai pirmiausiai apsilankė Kultūros centre
Dusetų dailės galerijoje,
kur juos pasitiko Zarasų
savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas
Sakalauskas, Dusetų seniūnas Saulius Kėblys, Dusetų
Švč. Trejybės bažnyčios parapijos klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas,
Zarasų rajono neįgaliųjų
draugijos Dusetų skyriaus
pirmininkė Vilhelmina
Dubnikova, Dusetų sporto
klubo „Ainiai“ prezidentas
Eugenijus Deksnys, Dusetų bendruomenės nariai.
Apie galerijos įkūrimą
prieš 25-erius metus, jos
plačiai vykdomą parodinę
veiklą, galerijos menininkus papasakojo parodų
kuratorė, fotomenininkė
Normantė Ribokaitė. Dai-

Bažnyčioje – malda, giesmė ir šimtmečius skaičiuojančios istorijos.

lininkas, pedagogas Romualdas Pučekas kalbėjo
apie Dusetų Kazimiero
Būgos mokykloje ilgus
metus gyvavusį sustiprintą dailės mokymą, meno
mokyklos įsteigimą.
Apžiūrėję Dailės galerijoje veikiančias parodas, sambūrio „Gerumo
ąžuolas“ nariai nuvyko

Siekdami tobulinti gyventojams teikiamų paslaugų kokybę bei policijos funkcijų
kaimiškosiose vietovėse įgyvendinimą, šių metų rugsėjo pirmąją savaitę Zarasų
policijos bendruomenės pareigūnai susitiko su Zarasų rajono kaimiškųjų seniūnijų
seniūnais (Imbrado, Suvieko, Antazavės, Dusetų, Turmanto, Degučių, Antalieptės,
Salako).
Susitikimų metu bendruomenės pareigūnai seniūnams pristatė policijos įstaigų
veiksmų, stiprinant kaimiškųjų vietovių gyventojų saugumą, plano tikslus, siekius
bei pasirinktinus gyventojų aptarnavimo organizavimo modelius, paaiškino policijos pareigūnų numatomo vykdyti gyventojų aptarnavimo ir policijos pajėgų darbo
seniūnijų teritorijose nuostatas.
Zarasų rajono seniūnijų teritorijose nuspręsta taikyti aktyvaus gyventojų aptarnavimo modelį, kai pagal iš anksto nustatytą ir paskelbtą budėjimo grafiką seniūnijos
teritoriją prižiūrinčių policijos pareigūnų grupės atstovai atvyksta į seniūnijos patalpas. Jeigu tuo metu nėra interesantų, savo iniciatyva vyksta aplankyti seniūnijos centre
veikiančių įmonių, organizacijų ar pan., kuriose teikiamos paslaugos gyventojams,
bei pagal poreikį pas pavienius seniūnijos centro gyventojus. Gavę informaciją apie
į seniūnijos patalpas atvykusį interesantą, policijos pareigūnai vyksta į seniūnijos
patalpas.
Informacija apie gyventojų priėmimo laiką seniūnijoje bus skelbiama seniūnijos
patalpose ir pagal poreikį kitose vietose. Budėjimo seniūnijoje metu pareigūnai lankysis
įmonėse, organizacijose ir pas gyventojus. Įgyvendins specifines, seniūnijos teritorijoje
aktualiausias prevencines priemones. Vykdys individualias priemones, orientuojamas į
galimus smurtautojus, eismo kontrolės stiprinimą ir viešosios tvarkos užtikrinimą. Bus
užtikrinamas sistemingas aktualios informacijos teikimas gyventojams.
Seniūnai patenkinti tokiu naujuoju veiklos organizavimo modeliu, o policijos atstovai viliasi, kad ši iniciatyva prigis ir atneš abipusę naudą kuriant saugesnę aplinką.
Šiomis priemonėmis siekiama stiprinti policijos bendradarbiavimą ir bendravimą
su seniūnijų gyventojais bei didinti saugumo užtikrinimą kaimiškosiosiose vietovėse.
Kultūros centro Dusetų
dailės galerijos pastato
atsiradimo Dusetose.
Prie Prezidento ąžuoliuko visa grupė įsiamžino
bendroje nuotraukoje.
Sambūrio „Gerumo ąžuolas“ prezidentas, UAB
„Gija“ vadovas Valdas
Pacevičius S. Kėbliui perdavė V. Adamkaus dovaną
– dienoraščių knygą „Pa-

nyčią, kur svečius sutiko
solistas Tadas Grinevičius
ir atliko iškilmingą giesmę.
Sambūrio nariai dėmesingai išklausė klebono kan.
S. Krumpliausko pasakojimą apie ilgus šimtmečius
skaičiuojančią Dusetų
bažnyčią ir joje saugomus
dailės paminklus, iš kurių
garsiausias – paveikslas
„Marija su kūdikiu“.

linkėdami ąžuoliukams
augti tvirtiems, o Prezidentui V. Adamkui – geros
sveikatos. B. Sakalauskui
buvo įteiktas vardinis medalis už nuopelnus „Gerumo ąžuolui“ ir Lietuvos
gamtos apsaugai.
Pasak sambūrio prezidento V. Pacevičiaus,
didžiausia svajonė – kad
ne tik sambūrio nariai ir

„Gerumo ąžuolai“ jau
žaliuos ir Dusetose, pasodinti Pauliaus Širvio parke.
Abu jie vardiniai – vienas
skirtas LR Prezidentui
Valdui Adamkui, kitas
– poeto Pauliaus Širvio
100-mečiui. Juos sodino B.
Sakalauskas, V. Pacevičius,
visi dalyvavę šioje šventėje,

visi geros valios žmonės,
bet ir kiekvienas lietuvis
vietoj kiekvieno nukirsto medžio pasodintų po
ąžuolą. 2006 m. įkurtas
pilietinis sambūris visoje
Lietuvoje jau pasodino
tūkstančius ąžuolų.
Vilija Visockienė
Autorės nuotr.

dentas V. Adamkus. Vizito
metu Skulptūrų parke Prezidentas pasodino ąžuoliuką, bendravo su skulptūrų
autoriais. Ąžuoliukas jau
nemažas, puikiai auga. Apie
susitikimą su Prezidentu
2008 m. pasakojęs Dusetų
seniūnas S. Kėblys priminė,
kad V. Adamkus prisidėjo prie naujo modernaus

Prie Pauliaus Širvio ąžuoliuko.

Prie Prezidento Valdo Adamkaus ąžuoliuko Skulptūrų parke.

skutinė kadencija“. Įteiktos dovanos ir Prezidentui
– istorinė nuotrauka, kurioje V. Adamkus sodina
ąžuolą Dusetų skulptūrų
parke, ir leidinys „Dusetos. Seniau ir dabar“.
Klebonas kan. S. Krumpliauskas pakvietė visus į
Dusetų Švč. Trejybės baž-
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„Anagama LT“ keramikos
skulptūrų simpoziumo paroda
Dusetų dailės galerijoje
Vilniaus rajone Dūkštų apylinkėse veikiantis Karmazinų
Anagamos keramikos centras šiemet antrą kartą subūrė Lietuvos
menininkus į keraminių skulptūrų simpoziumą „Anagama LT“.
Simpoziume dalyvavo skirtingų
kartų profesionalūs keramikai:
Agnė Šemberaitė, Eglė Einikytė-Narkevičienė, Algimantas
Kazlauskas, Monika Gedrimaitė,
Mingailė Mikelėnaitė, Egidijus
Radvenskas, Eugenijus Čibinskas
ir simpoziumo vadovė Beatričė
Kelerienė.
Rugsėjo 11 dieną atidaryta
„Anagama LT 2020“ keramikos
skulptūrų simpoziumo paroda
Dusetų dailės galerijoje. Čia
jau vykstančią Rygos fotografų
kūrybos parodą gražiai papildė
unikalūs keramikos darbai.
Atidarymo metu netrūko
įspūdingų pasakojimų, kurių
žiūrovai klausėsi itin atidžiai,
nes tai daugeliui buvo visiškai
nauji, nežinomi dalykai. Buvo
ir staigmenų – Kultūros centro
Dusetų dailės galerijos direktoriui Alvydui Stauskui vienas
parodos autorių Algimantas

Sveikinimai
Taip jau sutapo, kad spalio
pradžioje gausu minėtinų dienų - švenčių.
Nuoširdžiai sveikinu visus Dusetų krašto garbaus
amžiaus gyventojus, policijos
pareigūnus, mokytojus. Su
Jūsų švente, mielieji!
Linkiu sveikatos, šviesios
kasdienybės, santarvės ir gėrio
Jums ir Jūsų artimiesiems.
Pagarbiai
Algimantas Dumbrava
Seimo narys

Politinė reklama. Bus apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užsakymo Nr. 16

„Blogą valdžią išrenka geri
žmonės, kurie neina balsuoti“
Dž. D. Neitanas
Beatričė Kelerienė, simpoziumo vadovė.

nutinkantys netikėtumai, kinų
legendos – visa tai skambėjo
parodos atidaryme iš parodos
autorių bei organizatorių lūpų.
Prieš ketverius metus istoriniame Karmazinų slėnyje
keramikė B. Kelerienė įrengė
malkinio degimo keramikos
aukštakrosnę. Tokio tipo krosnys pasaulyje žinomos japonišku
„anagama“ pavadinimu. B. Kelerienė nuo 2003 m. studijavo
keramiką Japonijoje. Gilino

Dovana Dailės galerijai.

Lietuvos keramiką. 2010 m. B.
Kelerienei Lietuvoje suteiktas
meno kūrėjo statusas. Beatričės
keramikos kūriniai ne kartą
laimėjo ir prestižiškiausiuose Japonijos keramikos konkursuose:
Toki – 2014, Tanabe – 2013.
Autorės darbai apdovanoti asmeniniu Kyoto gubernatoriaus
apdovanojimu 2014 m. Kyoto
parodoje. Jai įteiktas specialus
prizas tarptautiniame keramikos konkurse „Mino 2014“.
Karmazinų Anagama – vienintelė Lietuvoje ir viena iš
keleto tokių keramikos aukštakrosnių, esančių Baltijos šalyse
bei Skandinavijoje. Degant
keramiką anagamoje, spalvos ir
faktūros išgaunamos liepsnoms
piešiant besilydančiais medžio
pelenais. Karantino sąlygomis
vykstantis simpoziumas susidūrė su specifiniais iššūkiais,
kalbėjo B. Kelerienė. Bet ir šiomis sąlygomis pavyko surengti
anagamos degimo technologijų
seminarus ir praktikumus.
Dalyviai turėjo galimybę perprasti ir įsitikinti, kad anagamos
keramikos kūrimas nesibaigia
kūrinių nulipdymu ir paruošimu,

Šį kraštą, jo žmones,
verslo aplinką aš pažįstu. Dusetose gimiau,
Zarasuose užaugau.
Su šiuo kraštu mane
sieja visa 33-ejų metų
darbinė veikla, 18-os
metų patirtis verslo ir
nevyriausybiniame sektoriuje, 10 metų darbas
savivaldoje.
Problemų žinojimas
ir sprendimų ieškojimas
bei įgytos kompetencijos lėmė apsisprendimą
kandidatuoti į LR Seimo
narius vienmandatinėje
rinkimų apygardoje.
Drąsiai, žiūrėdamas
kiekvienam iš Jūsų į
akis, galiu pasakyti, kad esu ne iš tų, kurie šiame krašte pasirodo tik prieš rinkimus, dalija dosnius sveikinimus ir pažadus.
Džiaugiuosi, kad savo aktyvia darbine ir bendruomenine veikla
prisidedu prie Dusetų ir aplinkinių vietovių teigiamų pokyčių,
žinomumo didinimo, gyvenimo kokybės gerinimo, ir didžiuojuosi,
kad čia įgyvendinami ūkininkų, verslo, bendruomenių, savivaldos
projektai.
Aš už šio krašto žmones! Spalio 11-ąją kviečiu visus aktyviai
dalyvauti rinkimuose, palaikyti mano kandidatūrą, Liberalų sąjūdį
ir drauge kurti Dusetų kraštą, kuriame būtų gera ilsėtis, pramogauti, dirbti bei gyventi mums ir mūsų vaikams! Kam atiduosite
savo balsą rinkimuose, spręsti Jums, o aš – už Jus visus...
Su pagarba
Arvydas Veikšra
kandidatas į LR Seimo narius

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Lietuvos liberalų sąjūdžio rinkimų
sąskaitos. Užsakymo Nr. 17

Naujas nuotaikingas kūrybinis ir
pažintinis nuotykis skaitmeninėje erdvėje

Kazlauskas įteikė įspūdingą ir
vertingą keramikinę skulptūrą,
kuri puoš mūsų Dailės galerijos
erdves.
Kas yra anagama, kaip joje
išdegama keramika, įvairūs šio
ilgo ir sudėtingo proceso metu

aukštakrosnių degimo žinias
Gvatemaloje, Korėjoje, Dominykoje, Meksikoje. 2010 m. įkūrė keramikos studiją Japonijoje,
Misato mieste. Tuo pačiu metu,
pusę laiko praleisdama Lietuvoje, studijavo ir tyrė tradicinę

kaip dažnai tenka girdėti, – paskui neva visus stebuklus padaro
anagamos krosnis. Anagama yra
tik krosnis, pasakojo keramikė,
o anagamos stebuklus paruošia
meistrai, apgalvotai sudėdami
(Nukelta į 4 psl.)

Startuoja naujas nuotaikingas kūrybinis ir pažintinis projektas „Nenuobodžiauk!“ Bendradarbiaujant su penkiomis Zarasų rajono, Trakų rajono, Radviliškio rajono ir Rietavo savivaldybės viešosiomis bibliotekomis profesionalūs
pripažinti ir pradedantys menininkai bei kultūros kūrėjai, prestižinių įvairių sričių
nacionalinių ir tarptautinių premijų laureatai, Lietuvos ir tarptautinių konkursų
nugalėtojai ir laureatai kvies vaikus, jaunimą ir suaugusius visuomenės narius į
nuotaikingą kūrybinį nuotykį skaitmeninėje erdvėje.
Kartu kurti ir pažinti kūrybos džiaugsmą virtualioje aplinkoje kvies rašytoja,
2018 Metų knygos paaugliams autorė, daugkartinė premijų laureatė Ilona Ežerinytė; vertėja, geriausio vertimo paaugliams laureatė Indrė Klimkaitė; fotografė,
Lietuvos fotomenininkų sąjungos narė, Lietuvos ir tarptautinių konkursų nugalėtoja ir laureatė, personalinių ir grupinių parodų Lietuvoje dalyvė Vilija Visockienė;
jaunosios kartos atstovė, pradedanti iliustratorė Gustė Bačiulytė, kurios iliustracijų
paroda įtraukta į „Kultūros naktis 2020“ specialiąją programą; etnologas, mokslo
istorikas, Jono Basanavičiaus premijos laureatas profesorius Libertas Klimka;
autorė Rasa Bačiulienė, kurios dvikalbių patarlių knygų serija „Kol gyveni, tol
ir mokaisi“ 2019 metais tarptautinėje Londono knygų mugėje buvo nominuota
„International Excellence Awards“ tarp trijų geriausių pasaulyje.
Nuo rugsėjo vidurio beveik kiekvieną savaitę iki pat Šv. Kalėdų kartu su
autoriais ir kultūros kūrėjais galėsime pasinerti į pažinimo ir kūrybinį nuotykį
virtualioje erdvėje. Sekite informaciją Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos
bibliotekos, Trakų rajono Lentvario bibliotekos, Radviliškio rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos, Trakų rajono Rūdiškių bibliotekos, Rietavo savivaldybės
Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos ir VšĮ „Pamėginčiaus“ tinkluose. Smagaus
kūrybinio ir pažintinio nuotykio!
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
Projekto organizatoriai
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Mieli Zarasų
rajono
gyventojai,
jausdamas Jūsų pasitikėjimą
manimi, ryžausi jau ketvirtą
kartą kelti savo kandidatūrą
į Seimo narius. Džiaugiuosi
gyventojų palaikymu ir skatinimu žengti šį žingsnį dar
vienai kadencijai. Daugelis
Jūsų mane pažįstate, todėl
galbūt pradėsiu nuo nuveiktų
darbų dabartinėje kadencijoje. Mano asmenine iniciatyva
buvo įgyvendinti šie sprendimai:
– išsaugota visam Ignalinos
AE regionui 10 proc. elektros
energijos lengvata gyventojams;
– pasiekta, kad sergantiems
cukriniu diabetu valstybės
lėšomis 100 proc. būtų kompensuojamos insulino pompos
asmenims iki 24 metų, taip
pat nėščiosioms ir planuojančioms pastoti;
– kompensuota dalis prarastų valstybinių pirmo ir
antro laipsnio, pareigūnų ir
karių, mokslininkų, teisėjų,
nukentėjusių asmenų pensijų,
taip pat socialinio draudimo
našlių ir našlaičių pensijų,
maitintojo netekimo pensijų, ištarnauto laiko pensijų.
Išmokėtos kompensacijos
už ypatingas darbo sąlygas,
kompensacinės išmokos buvusiems teatrų ir koncertinių
įstaigų kūrybiniams darbuotojams, šalpos kompensacijos, tikslinės kompensacijos
neįgaliesiems;
– baigiantis pavasario sesijai, Seimas pritarė mano
siūlymui nemažinti senatvės
pensijos asmenims, išėjusiems
į išankstinę senatvės pensiją
ir turintiems 40 metų darbo
stažą;
– pavyko įtikinti Sveikatos
apsaugos ministeriją, kad retomis ligomis sergantiems vaikams 100 proc. būtų kompensuojamas vaistas „Soluvit“.
Taip pat noriu pasidžiaugti, kad, man tarpininkaujant,
kartu su regiono savivaldybėmis šios kadencijos metu pavyko įgyvendinti dalį valstybės
investicinių projektų – buvo
baigta Zarasų kultūros centro rekonstrukcija, į pabaigą
eina Visagino irklavimo bazės
įrengimas. Šio projekto vertė – 2,1 mln. eurų. Taip pat
buvo įgyvendintas projektas
„Bendrabučio tipo pastato,
esančio Visagine, Kosmoso g.
28, pritaikymas socialinio būs-

to įrengimui“. Projekto vertė
– 430 tūkst. eurų. Džiaugiuosi, kad gautas finansavimas
pastato, esančio Zarasuose,
Bukonto g. 1, rekonstrukcijai.
Prisidėjau, kad būtų įgyvendintas svarbus ir reikalingas
Zarasų PSPC ir Daugpilio
ligoninės projektas dėl įrangos ir GMP automobilių įsigijimo. Džiugina ir tai, kad
pavyko iškovoti, jog nevyktų
kardinalios teismų ir VMI
reformos Zarasų ir Visagino
savivaldybėse. Stengiausi, kad
būtų greičiau pabaigti Vytauto
gatvės Zarasuose remonto
darbai. Tikiuosi, greitu laiku
duris atvers ir Skambučių
centras Užimtumo tarnybos
Zarasų skyriuje.
Teko tarpininkauti, kad
būtų gautas papildomas finansavimas dėl COVID-19
pandemijos, keliams asfaltuoti. Dėl gauto papildomo finansavimo išasfaltuoti
keliai – privažiavimas prie
Štadvilių kaimo; keliai Degučių kaime; Salako miestelyje
Naujoji gatvė; Dusetų mieste
Liepų gatvė. Įrengtas naujas
pėsčiųjų-dviračių takas Dusetų mieste, Vilniaus gatvėje.
Sutvarkytas kelias Lietuvos,
Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, Dimitriškių kaime;
suremontuota kelio danga
Valstiečių gatvėje Zarasuose.
Visagino savivaldybėje rekonstruotas pėsčiųjų-dviračių
takas bei suremontuota gatvė
Karlų kaime. Iš viso šiems
darbams skirta apie 750 tūkst.
eurų. Šiais metais turėtų būti
panaudota didžioji dalis lėšų
iš 4 mln. eurų valstybės investicijų į saulės energijos jėgainę
Visagine.
Deja, ne visiems mano siūlymams Seime buvo pritarta.
Nepavyko pasiekti, kad būtų
atstatyti vaiko priežiūros pinigai, kai pirmaisiais metais
buvo mokama 100 proc., o
antraisiais – 85 proc. kompensuoto darbo užmokesčio. Taip
pat siūliau – bet Seimas nepritarė – atsisakyti kompetencijų
vertinimo metodikos bendrojo lavinimo mokyklų kandidatams į direktorius. Nėra gerai,
kai apie 100 šalies mokyklų
ir darželių neturi nuolatinio
vadovo, o A. Kubiliaus laikais
įvestas vertinimas neskatina dalyvauti konkursuose.
Nebuvo pritarta ir siūlymui

kompensuoti gyventojams per
2009–2010 m. krizę prarastas
visas pajamas. Tai sudarytų
apie 200 mln. eurų.
Turiu atsiprašyti Zarasų
miesto gyventojų dėl neįgyvendinto aplinkkelio projekto, nors buvo dedamos
didžiulės pastangos, taip pat
dėl kelio Baibiai–Vajasiškis
nesutvarkymo. Tikiuosi, kad
jau 2021 metais kelias bus
išasfaltuotas.
Esu patenkintas dalykišku
ir glaudžiu bendradarbiavimu
su visomis trimis savivaldybėmis. Sutardami randame
geriausius sprendimus ir paramą Vyriausybėje bei Seime.
Taip pat noriu pasidžiaugti
glaudžiu bendradarbiavimu su
Ignalinos AE nepriklausomomis profesinėmis sąjungomis,
ugdymo, sporto, gydymo bei
kultūros įstaigomis. Visuomet esu atviras neįgaliųjų
organizacijoms bei religinėms
bendruomenėms.
Beje, savo darbe ir toliau
esu pasiryžęs vadovautis tradi-

cinėmis krikščioniškosiomis
vertybėmis. Kiek leido jėgos,
dalyvavau labdaros ir paramos
fondo „Išgirsk mane“ veikloje, o 2019 metais sveikatos
apsaugos ministras įteikė
kraujo donorystės žymūno
pažymėjimą.
Visą kadenciją rėmiau valdančiąją koaliciją, mačiau teigiamus poslinkius, ypač socialinėje srityje, todėl esu pasiryžęs ir toliau sąžiningai tarnauti
Lietuvos žmonių ir Nalšios
Šiaurinės apygardos žmonių
labui. Turiu Jus informuoti,
kad šiuo metu nepriklausau
jokiai politinei partijai.
Tapęs Seimo nariu sieksiu
toliau įgyvendinti tuos projektus, kurių nepavyko įgyvendinti ligi šiol. Prioritetine
nauja sritimi taps LEZ’o įteisinimas ir steigimas regione.
Taip pat kartu su savivaldybėmis dirbsime Valstybės investicijų programų įgyvendinimo
srityje. Sieksiu, kad nebūtų
panaikinta save pateisinusi
Integrali pagalba gyventojams

į namus. Stengsiuosi, kad būtų
mažinama socialinė atskirtis,
o šalis sparčiau žengtų valstybės gerovės link.

Statistika:
Posėdžių lankomumas Seime
– 98 procentai.
Balsavimas už dokumentą –
86 procentai.
Individualių siūlymų įstatymo projektams – 44 projektai.
Siūlymai Seimo narių grupėje
– 31 projektas.

Mieli regiono
gyventojai, dėkoju
už pasitikėjimą ir
nuoširdžiai tikiuosi
Jūsų palaikymo.
Visada Jūsų ir su
Jumis!
Algimantas Dumbrava
Politinė reklama. Bus apmokėta iš LVŽS rinkimų
sąskaitos. Užsakymo Nr. 18
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Mokėsi tradicinių
riešinių mezgimo
Rugpjūčio 14, 21,
22, 28 dienomis Amatų
centre Antazavės dvare
buvo įgyvendinama Zarasų krašto muziejaus
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi programa
„Nusimegzk riešines“.
Užsiėmimus vedusi
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro Zarasų skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo
specialiste dirbanti Jolita Gaulytė-Kazulėnienė programos dalyvius supažindino
su riešinių mezgimo istorija, jų paskirtimi, tradiciniais riešinių raštais, būdingais
mūsų kraštui, schemomis, naudojamomis priemonėmis bei medžiagomis, mokė
megzti riešines. Be to, ji skatino sveikos gyvensenos – vedė mankštas, paminėjo
habilituotos biologijos mokslų daktarės, vaistininkės, žolininkės Eugenijos Šimkūnaitės metus – susirinkusiuosius vaišino žolelių arbata.
Programos įgyvendinimo trukmė – 24 kontaktinės valandos. Daug dėmesio
buvo skirta jaunimui, bedarbiams, vyresniems bei negalią turintiems asmenims.
Programos rezultatai pristatyti Amatų centre Antazavės dvare – surengta riešinių paroda.
Vilma Mickutė
Amatų centro Antazavės dvare vadovė

Poilsis Šventojoje
Koronaviruso pandemija šiemet pakoregavo neįgaliųjų draugijų veiklas ir poilsį Šventojoje. LND atšaukė savarankiško gyvenimo įgūdžių stiprinimo stovyklą, tačiau sudarė sąlygas
savarankiškai ilsėtis Šventosios poilsio namuose „Vislida“.
LND priėmė sprendimą mus svetingai pasitiko poilsio poilsiautojus maloniai kvietė
– draugijoms, kurios pasi- namų „Vislida“ adminis- pasivaikščioti pajūriu, aplanrūpins organizuotu žmonių tratorė Daiva Abromienė. kant žvejo dukrų skulptūatvežimu, bus skirtos dalinės Gavę kambarių raktus, sku- ras, beždžionių tiltą, pereiti
kompensacijos už trans- bėjome pasidėti daiktus ir Šventosios gatvėmis. Čia

„Anagama LT“ keramikos
skulptūrų simpoziumo
paroda Dusetų dailės galerijoje
(Atkelta iš 2 psl.)

kūrinius į krosnį ir pasirengdami degimo
planą.
Šiemet Lietuvos keramikai turėjo
galimybę patirti, kad kūrinių išdėstymas
Karmazinų Anagamoje, užtrukęs net
keturias dienas, yra ypač svarbi proceso
dalis, siekiant vienokio ar kitokio dekoro
efekto.
Anagamos meistrystė – tinkamai
įvertinti, iš kokių medžiagų padarytas darbas, ir tinkamai suvaldyti malkų degimo
temperatūros kaitą, liepsnų ilgį, sukurti
aukštakrosnėje pakankamą pelenų kiekį,
tinkamai nukreipti liepsnų liežuvius, nešančius išsilydžiusius pelenus tarp dešimčių ar
šimtų darbų krosnyje.
Šiemet 114 valandų trukęs Karmazinų
Anagamos degimas vyko ekstremaliomis
sąlygomis – Karmazinų slėnį buvo užgulęs
rūkas, viduryje degimo orai atšalo ir prisnigo.
„Degant anagamą, svarbu tiksliai reaguoti į oro kaitos niuansus ir atitinkamai
valdyti degimo procesą, matyt, panašiai
kaip valdant burlaivį“, – dalijosi įspūdžiais
anagamos meistrė Beatričė. Po beveik
savaitę trukusio degimo, pareikalavusio 30
erdmetrių specialiai atrinktų ir išdžiovintų
pušinių malkų, 5 metrų ilgio Karmazinų
Anagama aušo visą savaitę. Atvėrus išdegtą
krosnį, rezultatais džiaugėsi visi simpoziumo

dalyviai – skulptūros įgavo nepaprastų, tik
anagamos keramikai būdingų spalvų ir
raštų, susiformavusių iš išsilydžiusių medžio
pelenų. Ypač įdomu, kad, sąveikaujant
pušies sakams ir karščiui, susidaro gintarinė
glazūra.
Anagamoje degimo procesas yra labai
brangus ir reiklus, reikalaujantis didžiulės
meistrystės ir patirties. Šiuo būdu degti kūriniai pripažįstami kaip atskira, ekskliuzyvinė
kategorija keramikoje. Anagamos technika
itin sudėtinga, bet leidžianti išgauti specifinį
atspalvių spektrą, faktūras, suteikiančias
kūriniams nepakartojamo originalumo ir
ypatingo tvirtumo – tokia keramika lauko
sąlygomis gali išbūti šimtus metų.
Beje, šiai keramikai lietuviškas molis
netinka – tokioje aukštoje temperatūroje
jis tiesiog išsilydo. Tad naudojamas molis iš
kalnuotų vietovių. O pats žodis „anagama“
japonų kalboje reiškia „urvas kalne“, nes
krosnys buvo įrengiamos kalne, kad atlaikytų kaitros sukeltą spaudimą. Tuo galima
paaiškinti, kodėl Baltijos šalyse seniau nebuvo aukštakrosnių – tiesiog ne tos gamtinės
sąlygos.
Šios ypatingos keramikos darbais kviečiame pasigrožėti iki lapkričio 10 dienos.
Keraminės skulptūros simpoziumą „Anagama_LT“ remia Lietuvos kultūros taryba.
Vilija Visockienė
Autorės nuotr.

Policijos informacija apie
gyventojų priėmimo laiką
Zarasų rajone

Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos nariai prie poilsio namų „Vislida“.

porto paslaugas ar degalus.
Šiuo sprendimu pasinaudojo Zarasų rajono draugija.
Rugsėjo 6-ąją 44 Zarasų
rajono neįgaliųjų draugijos
nariai (iš Dusetų ir Zarasų)
užsakytu iš UAB „Zarasų
autobusai“ autobusu su vairuotoju Tautvilu Mičiūnu
išvyko į Šventąją penkių
dienų poilsio. Šventojoje

ėjome pasisveikinti su jūra.
Popietė buvo vėjuota, jūra
ošė, bangavo. Kaip smagu
basomis kojomis panirti į
vandenį, kuris per visą vasarą
buvo įšilęs ir maloniai gaivino.
Nors poilsio metu oras
buvo labai permainingas,
lietingas, atvėsęs ir vėjuotas,
tačiau pasirodžiusi saulė

Iki 2020 m. rugsėjo 30 d.
Fotoklubo RĪGA (Latvija) narių kūrybos paroda
Suaugusiems bilieto kaina 1 Eur, vaikams ir
moksleiviams – įėjimas nemokamas
*************************
Iki 2020 m. lapkričio 10 d.
Keramikos simpoziumo
ANAGAMA LT 2020
keraminių skulptūrų paroda
*************************
2020 m. spalio 9 d. (penktadienį) 18.00
Filmas
LESĖ GRĮŽTA
Bilieto kaina 5 Eur
Prašome laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
operacijų vadovo rekomendacijų, užtikrinti
saugų atstumą.
Saugokime save ir vieni kitus.

-

poilsiautojams yra sudarytos
visos sąlygos turiningai leisti
laiką.
Galima žaisti šaškėmis,
šachmatais, pasivaikščioti
su šiaurietiškomis lazdomis,
pažaisti biliardą, pasportuoti
su treniruokliais. Norintys
aplankė Palangą, gėlynais
išpuoštą Birutės parką bei
Gintaro muziejų, užlipo
pasigrožėti panorama nuo
Birutės kalno, pasivaikščiojo žymiąja J. Basanavičiaus
gatve, pasigrožėjo jūra nuo
Palangos tilto. Pamiršę kasdienybę ir rutiną, pailsinom
protą ir mintis.
Vieną poilsio dieną paskyrėme kelionei į Klaipėdos
zoologijos sodą. Klaipėdos
zoologijos sodas savo veiklą
pradėjo 2001 m. Sodo įkūrėjas Edvardas Legeckas. Nuo
2014 metų sodas gavo zoologijos sodo statusą. Šiandien
Klaipėdos zoologijos sode
yra apie 200 vienetų gyvūnų.
Sodas gali didžiuotis turėdamas vienus rečiausių Baltijos

Tautvilo Mičiūno nuotr.

šalyse baltuosius tigrus. Grįždami į Šventąją užsukome
papietauti į HBH poilsio ir
pramogų parką.
Smagus poilsis Šventojoje prabėgo nepastebimai.
Rugsėjis – ramaus ir jaukaus
poilsio gamtoje mėgėjams.
Lauksime kitos vasaros.
Grįždami namo aplankėme
Kretingoje ES struktūrinių
fondų lėšomis restauruotus
grafų Tiškevičių rūmus su
Žiemos sodu. Rūmuose veikia Kretingos dvaro istorijos
ir kultūros, archeologijos bei
numizmatikos ekspozicijos.
Žiemos sode – botanikos
ekspozicija „Nuo kaktusų
kolekcijos iki bugenvilijos
žiedų“, kavinė „Pas Grafą“.
Nuoširdžiai dėkojame
Zarasų neįgaliųjų draugijos
pirmininkei Vilhelminai
Dubnikovai už organizacinę
veiklą. Už saugią kelionę ir
paslaugumą tariame ačiū
autobuso vairuotojui T. Mičiūnui.
Laima Gorpinič

Zarasų policijos pareigūnai informuoja, kad nuo
rugsėjo 14 d. pradeda budėjimus Zarasų rajono seniūnijose. Kiekvienoje seniūnijoje nustatytu laiku (kartą
per savaitę) policijos pareigūnai budės pagal aktyvaus
gyventojų aptarnavimo modelį.
Pagal nustatytą ir paskelbtą budėjimo grafiką
seniūnijos teritoriją prižiūrinčių policijos pareigūnų
grupės atstovai atvyks į seniūnijos patalpas. Jeigu tuo
metu nebus interesantų, savo iniciatyva pareigūnai
vyks aplankyti seniūnijos centre veikiančių įmonių,
organizacijų ar pan., kuriose teikiamos paslaugos gyventojams. Taip pat pagal poreikį pareigūnai lankysis
ir pas pavienius seniūnijos centro gyventojus. Gavę
informaciją apie į seniūnijos patalpas atvykusį interesantą, policijos pareigūnai vyks į seniūnijos patalpas.
Policijos pareigūnų budėjimo seniūnijose grafikas:
• Imbrado seniūnijoje – pirmadieniais nuo 13.00
iki 15.00 val.;
• Suvieko seniūnijoje – antradieniais nuo 10.00 iki
12.00 val.;
• Antazavės seniūnijoje – antradieniais nuo 13.00
iki 15.00 val.;
• Turmanto seniūnijoje – trečiadieniais nuo 10.00
iki 12.00 val.;
• Antalieptės seniūnijoje – trečiadieniais nuo 13.00
iki 15.00 val.;
• Degučių seniūnijoje – ketvirtadieniais nuo 12.30
iki 14.30 val.;
• Salako seniūnijoje – ketvirtadieniais nuo 15.00
iki 17.00 val.;
• Dusetų seniūnijoje – penktadieniais nuo 10.00 iki
12.00 val.
Utenos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato
Zarasų rajono policijos komisariato inf.
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