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PARODA. Gegužės 1 d., trečia-
dienį, 16 val. Angelų muziejuje–
Sakralinio meno centre vizualiojo 
meno parodos „Ieškojau laimės 
kitiems – laimingu tapau pats“, de-
dikuojamos Juozui Tumui – Vaiž-
gantui, atidarymas. Renginys nemo-
kamas.

Žygis. Siaurasis geležinkelis 
Švenčionėliai-Panevėžys šiemet 
mini 120 metų jubiliejų. Šiai progai 
pažymėti buvo organizuotas žygis-
žvalgomoji ekspedicija „Siauruko 
pėdsakų beieškant“. Apie tai plačiau 
Raimondo Guobio tekste - portale 
anyksta.lt.

Namai. Anykščių šeimos ir vai-
ko gerovės centrui Anykščių savi-
valdybės administracija perdavė 
keturių kambarių butą, kuriame bus 
įkurti šeimyniniai vaikų namai. Butą 
Anykščių savivaldybė pirko už 19 
tūkst. 653 eurus.

Tarifai. Nustatyti valandiniai 
įkainiai mokytojams už darbą per 
abiturientų egzaminus. Ikainių di-
apazonas nuo 3 eurų 39 centų iki 5 
eurų 22 centų. Tarifas priklauso nuo 
egzamino lygmens (valstybinis ar 
mokyklinis) bei konkrečios moky-
tojo pareigybės per egzaminą. 

Mokestis. Anykščių rajono ta-
ryba nustatė nekilnojamojo turto 
mokesčio tarifus 2020 metams. 
Apleistiems, neprižiūrimiems pasta-
tams bus taikomas 3 proc. mokesčio 
tarifas, o prižiūrimiems - 1 proc. ta-
rifas.  

Darbštus. Socialdemokratas Dai-
nius Žiogelis, Anykščių rajono tary-
bos sprendimu nuo gegužės 1 dienos 
paskirtas Anykščių rajono viceme-
ru, kol kas tebevadovauja Anykščių 
valstybinei maisto ir veterinarijos 
tarnybai. Šias pareigas jis užims iki 
paskutinės dienos - karjerą veterina-
rijos tarnyboje D.Žiogelis baigs ba-
landžio 30-ąją, o jau gegužės 2-ąją 
jis pradės darbą Savivaldybėje. 

Žiūronai. Nuo Medžių lajų tako 
apžvalgos aikštelės pasidairyti aplin-
kui ir pasigėrėti apylinkėmis iš arčiau 
lankytojų patogumui įrengti nauji 
žiūronai, skelbia Anykščių regioninis 
parkas.

Rajono ūkininkai laukia lietaus
Šį pavasarį Anykščių rajone 

lietus – itin retas svečias. Jo 
ypač laukia ūkininkai. 

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirminin-
ko Žilvino Augustinavičiaus 
teigimu, pavojaus varpais dėl 
žemdirbiams nepalankių oro 
sąlygų skalambyti dar anksti, 
tačiau jei sausringas periodas 
dar užsitęstų bent mėnesį, 
lauktų „liūdnas reikalas“.

Lietuvos ūkininkų sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkas Žilvinas Augustinavičius sakė, kad lau-
kuose labai menkai teželianti žolė, todėl kai kurie ūkininkai galvijams jau pritrūko pašaro. 5 psl.

Eugenijus Pajarskas atleistas iš darbo Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių seniūnijos seniūnas Eugenijus Pajarskas balandžio 1 
dieną atleistas iš pareigų. Seniūnas darbo neteko dėl to, kad 2018 
metų liepos 28 dieną policijos pareigūnams įkliuvo neblaivus 
prie vairo. Šeštadienį, taigi, nedarbo dieną, prieš pat vidurdienį, 
E.Pajarskas ,,įpūtė“ 0,7 promilės (lengvas girtumas).  

Po šio įvykio socialdemokratas 
E.Pajarskas išėjo atostogų, vėliau 
ilgus mėnesius turėjo nedarbingu-
mo pažymėjimą. Iš darbo jis atleis-
tas po to, kai baigėsi jo nedarbin-
gumo laikotarpis. 

Tirti seniūno nusižengimą buvo 
sudaryta Savivaldybės administra-
cijos komisija, kuri priėmė spren-
dimą, tačiau jo neskelbė. ,,Kol 
pasirašytinai E.Pajarskas nėra  
supažindintas su komisijos spren-
dimu, sprendimo viešinti negali-
me,“ - dar pernai rugpjūtį ,,Anykš-
tai“ sakė tuometinis Savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-
duotojas Ramūnas Blazarėnas. 

Sprendimą atleisti E.Pajarską 
iš darbo spėjo priimti ankstesnės 
kadencijos Anykščių savivaldybės 
administracija, jau praėjus antra-
jam mero rinkimų turui. Primin-
sime, jog buvęs administracijos 
direktorius Audronius Gališanka 

yra E.Pajarsko žmonos Audronės 
Pajarskienės pusbrolis.

Redakcijos šaltinių teigimu, 
E.Pajarsko atleidimo iš darbo 
motyvų formuluotės teisiškai yra 
abejotinos, todėl realu, jog buvęs 
seniūnas kreipsis į teismą, o Savi-
valdybės administracija neva ga-
linti ir pralošti bylą.

,,Anykštos“ pakalbintas, da-
bar jau buvęs Anykščių seniūnas 
E.Pajarskas neslėpė, jog dėl toli-
mesnių veiksmų konsultuojasi su 
teisininkais, tačiau plačiau pakal-
bėti apie situaciją atsisakė. 

Buvęs Vyriausybės atstovas 
Utenos apskrityje, dabar Visa-
gino savivaldybės kontrolierius 
Imantas Umbražiūnas ,,Anykštai“ 
sakė, kad komisijos išvadas derėjo 
paskelbti po to, kai jos buvo pri-
imtos, nes sprendimo priėmimas 
praėjus aštuoniems mėnesiams po 
prasižengimo padarymo atrodo 

keistokai. ,,Vairavimas neblaiviam  
laikytinas šiurkščiu pažeidimu, 
už šiurkštų pažeidimą valdininko 
atleidimas iš darbo yra normalus 
sprendimas. Seniūno liga visą tą 
reikalą užtęsė, bet sprendimas iš 
esmės yra teisingas,“  - ,,Anykštai“ 

sakė I.Umbražiūnas. 
Pasak buvusio Vyriausybės atsto-

vo Utenos apskrityje, E.Pajarskas į 
darbą gali grįžti ir ... per konkur-
są. ,,Gal niekas jam nesutrukdys 
dalyvauti konkurse ir jį laimėti?“ 
- svarstė I.Umbražiūnas.   

Eugenijus Pajarskas Anykščių seniūnijai vadovavo penkiolika 
metų.

Anykštėnams 
neįdomu, kokios 
bus šventės 

3 psl.

Anykščiai atsispindi bendrą kultūros lygį 

3 psl.

Vida DIČIŪNAITĖ, Anykš-
čių rajono savivaldybės Tar-
pinstitucinio bendradarbiavi-
mo koordinatorė: 

...Nemanau, kad Anykščiai - 
kokia išimtis...

Ramybės rajono 
valdžiai neduos

4 psl.

Vida 
Trafimovienė: 
„Atgal į miestą? 
Jokiais būdais!”

8 psl.
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spektras

Temidės svarstyklės

Atvelykio popietėje - parodos ir spektaklis Vytautas BAGDONAS

Šeštadienį, balandžio 27-ąją, Anykščių kultūros centro Vaitkū-
nų skyriuje tradiciškai organizuota Atvelykio popietė. 

Kultūros namuose veikė muzieji-
ninko, žurnalisto ir fotomenininko 
Vytauto Bagdono meninių nuotrau-
kų paroda „Gražus tai kraštas...“ ir 
Gudonių kaimo gyventojos Dalios 
Dagienės kompozicijos iš auga-
lų, medienos ir briedžio bei stirnų 
ragų.  

Koks gi būtų Atvelykiui skirtas 
renginys, jeigu jame niekas nepri-
simintų Velykų tradicijų, pavasario 
šventei skirtų eilėraščių, mįslių? Ren-
ginio organizatorė, Vaitkūnų skyriaus 
padalinio vadovė Aldona Bagdonienė 
pasirūpino, kad pakaktų visokiausių, 
netgi gana suktų klausimų, pavyz-
džiui: kiek sveria stručio kiaušinis, 
per kiek laiko višta padeda kiaušinį 
arba koks pats mažiausias paukštis 
gyvena Lietuvoje ir kokio dydžio ga-
lėtų būti jo kiaušinis?  

Renginio kulminacija buvo Vait-
kūnų kultūros  namų teatro mėgėjų 
kolektyvo parengta Juozo Tumo-
Vaižganto  komedija „Žemės ar mo-
teries“, kurį sodžiaus artistai skyrė 
Vaižganto metams ir artėjančioms ra-
šytojo 150-osioms gimimo metinėms. 
Kultūros darbuotojos A.Bagdonienės 
režisuotame spektaklyje vaižgantiška 
šnekta žiūrovus pamalonino Vidas 
Balaišis, Pranas Maišelis, Angelė Be-
laūsienė, Jūratė Dagytė, Zita Šukienė 
ir Edmundas Vaitkūnas.

Sodžiaus artistams atsidėkota plo-
jimais, gėlėmis ir Vaitkūnų seniūnai-
tijos seniūnaitės Zitos Berkevičienės 
įteiktais saldumynais, Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos nario, 
Darbo partijos rajono skyriaus lyde-
rio Ričardo Sargūno atvežta saldžia 
dovana.  Atvelykiui šis teatro mė-

gėjų kolektyvas kasmet pastato po 
naują spektaklį, tad jau suvaidinta 
keliolika K. Čiplio-Vijūno, K. Sajos, 
Žemaitės, Vaižganto ir kitų autorių 
pjesių. Šiemet teatro kolektyvas pa-
sipildė naujais nariais: scenoje pasi-
rodė net keturių kaimų - Vaitkūnų, 

Kunigiškių I, Gudonių ir Miškinių 
- gyventojai. Ir dar –  Vaitkūnų kul-
tūros namų scenoje aktoriai suvaidi-
no Vaižganto komediją taip, kaip ją 
sukūrė autorius, nieko nekeisdami, 
nenormindami tarmiškų bei archaiš-
kų žodžių.

Vaižganto komedijos „Žemės ar moteries“ akimirka. Vaidina (iš 
kairės į dešinę) Jūratė Dagytė, Edmundas Vaitkūnas, Zita Šu-
kienė, Vidas Balaišis ir Pranas Maišelis.

Iškeliavo žinomas spaustuvininkas
Sekmadienį Vilniuje mirė UAB „Petro ofsetas“ savininkas 

Petras Kalibatas. Jam buvo 71-eri metai.

Iš Kavarsko seniūnijos Šerių 
kaimo kilęs P.Kalibatas, Lenin-
grade įgijęs nžinieriaus diplomą, 
Lietuvai  iškovojus Nepriklau-
somybę, ėmėsi knygų leidybos 
verslo.

UAB „Petro ofsetas“ leidiniai  
įvertinti daugiau kaip 30-čia diplo-
mų bei pagyrimo raštų: Lietuvos 
Respublikos kultūros ministerija 
apdovanojo už 2004 - 2011 metus 

gražiausiai išleistas ar išspaus-
dintas knygas. Leidyklos išleista 
Pauliaus Normanto knyga ,,Bal-
tas” yra įrašyta į Lietuvos rekordų 
knygą kaip ilgiausia lankstytinė 
knyga Lietuvoje, o išleistas Kris-
tijono Donelaičio ,,Metų” 1818 
m. leidimo faksimilinis leidinys 
pelnė ,,Lietuvos metų gaminio” 
apdovanojimą.

2010 m. spaustuvės savinin-

UAB ,,Petro ofsetas” savinin-
kas Petras Kalibatas šiemet 
buvo apdovanotas ordinu 
,,Už nuopelnus Lietuvai”.

kui P. Kalibatui įteiktas Lietuvos 
spaudos pramonės apdovanojimas 
už nuopelnus spaudos pramonei 
„Spaudos Atlantas“.

Petras Kalibatas buvo daugelio 
Anykščių krašto renginių mece-
natas, jo įkurtos leidyklos paslau-
gomis labai dažnai naudojosi ir 
anykštėnai kūrėjai bei Anykščių 
rajono savivaldybė.

Petras Kalibatas su žmona Re-
gina užaugino dukrą Auksę bei 
sūnų Gintarą.

-ANYKŠTA

Smurtas. Balandžio 25 dieną,  
apie 22.00 val., Troškūnų seniū-
nijos Karčių kaime, Karčių g., na-
muose, moteris (g. 1993 m.) smur-
tavo prieš savo vyrą (g. 1983 m.). 
Moteris sulaikyta ir uždaryta į areš-
tinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Balandžio 26 dieną,  apie 

20.00 val., Svėdasuose, Zobarsko 
g., staiga mirė vyras (g. 1971 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mir-
ties priežasčiai nustatyti.

Nelaimė. Balandžio 27 dieną, 
apie 20.10 val., Anykščių ligoninės 
Reanimacijos skyriuje mirė vyras 
(g. 1946 m.), gyvenęs Anykščiuo-
se, K. Ladygos g..Vyras tądien apie 
17.43 val. buvo rastas namuose, 
gulintis prie laiptų. Pradėtas iki-

teisminis tyrimas mirties priežas-
čiai nustatyti.

Radinys. Balandžio 27 dieną,  
apie 18.00 val., Anykščių seniūni-
jos Rubikių kaime, Didžioji g., vy-
ras (g. 1967 m.), eidamas link se-
nojo karjero, pievoje rado žmogaus 
kaukolę.Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas mirties priežasčiai nustatyti.

Vagystė. Balandžio 27 dieną, 

apie 15.12 val., gautas vyro (g. 
1974 m.) pareiškimas, kad, išė-
mus lango stiklą, įsibrauta į sody-
bą Troškūnų seniūnijos Ramana-
vos kaime.Pavogtas miegmaišis, 
tepalas, 4 eurai, medžio impre-
gnantas, 2 žiedai bei kirvukas. 
Taip pat, nupjovus spynos kilpą, 
įsibrauta į daržinę ir pavogti du 
rankiniai pjūkliukai. Padaryta 
107 eurų žala. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

pro memoria

Per Atvelykį Dabužiuose lankėsi vyskupas
Balandžio 28- oji, sekmadienis, dabužiečiams buvo ypatingas ir 

šventiškas. Gausiai susirinkę prie miestelio Kristaus paėmimo į 
dangų bažnyčios, jie ne tik atėjo į Atvelykio Mišias, bet su nekan-
trumu ir džiaugsmu laukė atvykstant Panevėžio vyskupo ordina-
ro Lino Vodopjanovo OFM. 

Atvykus vyskupui Linui, jį pasi-
tiko Dabužių parapijos tikintieji ir 
klebonas Petras Baniulis.

Visiems kartu suėjus į bažnyčią, 
vyskupas Linas pasidžiaugė čia 
susirinkusiais. Išvydęs daug mažų-
jų dabužiečių, sakė, kad, kol auga 
tiek mažų parapijiečių, tol Dabu-
žių parapija tikrai gyvuos. Išklausę 
klebono pranešimo apie Dabužių 
parapiją, susitelkę bendrai maldai, 
žmonės išgirdo įdomią istoriją apie 
Dabužių bažnyčios ir parapijos at-
siradimą. Ji parodė, kaip tikėjimas 
Dievu, noras turėti  maldos vietą ir 

poreikis turėti žmonių, kurie vestų į 
tą tikėjimą, nugalėjo net karo meto 
grėsmes ir baimes. 

Pasibaigus Šventosioms Mišioms, 
palinkėję ramybės šalia esantiems, 
visi nuėjo į bendruomenės namus 
puodelio arbatos. Kiekvienas galėjo 
pasikalbėti su vyskupu Linu jiems 
rūpimais klausimais, taip pat pa-
bendrauti , pasidalyti džiaugsmais 
ir vargais. Labai smagu, kad Pane-
vėžio vyskupijos vyskupas ordina-
ras Linas Vodopjanovas OFM rado 
laiko apsilankyti ir pabendrauti su 
Dabužių parapijos tikinčiaisiais.    

Lauke, prie bendruomenės namų, Panevėžio vyskupas ordina-
ras Linas Vodopjanovas OFM stebėjo, kaip ridenami margučiai, 
žaidžiami žaidimai.

Vaidutė RAMELYTĖ

Klubo prezidentas Mindaugas 
Jablonskis ,,Anykštai” sakė, kad į 9 
hektarų ploto ežerą bus paleista 2000 
lydekų lervučių.

Pasak M.Jablonskio, Uosintėlio 
ežerą Vilniaus medžiotojų klubas 

,,Uosinta” įžuvina jau daugelį metų, 
įžuvinimas nevyko tik tada, kai eže-
ras buvo privatizuotas. Teismo spren-
dimu, 2016 metais Uosintėlio ežeras 
buvo grąžintas valstybei.

,,Lietuvos paštas klubui už mė-

Uosintėlio ežerą įžuvins lydekų lervutėmis
Vilniaus medžiotojų klubas ,,Uosinta” šį pavasarį lydekų lervutėmis įžuvins Uosintėlio ežerą.

gėjiškos žvejybos leidimus perveda 
gautas įmokas (2018 m -. 80 eurų), 
tačiau jos yra mažesnės nei įžuvini-
mo kaina (lervutės ir lervučių trans-
portavimas bei paleidimo darbai ~ 
100 eurų), todėl likusią įžuvinimo 

dalį padengia medžiotojų klubas 
iš kasmetinių narystės įmokų”, - 
apie įžuvinimo kaštus pasakojo 
M.Jablonskis.

Įžuvinimo procesą Uosintėlio eže-
re stebės Aplinkos apsaugos depar-
tamento Utenos valdybos Anykščių 
aplinkos apsaugos inspekcijos pa-
reigūnai.

-ANYKŠTA

Gydymas. Sveikatos apsaugos 
ministras Aurelijus Veryga pir-
madienį paneigė žinias apie ke-
tinimus riboti paciento gydymo 
kainą iki 30 tūkst. eurų. Anot jo, 
tokia informacija yra klaidinga 
ir neatitinka tikrovės. „Jeigu taip 
atsitiktų, labai daug pacientų ne-
gautų gydymo. Tai iš tikrųjų yra 
melas“, – sakė ministras. Pasak A. 
Verygos, tokia naujovė skatintų 
kelti klausimą dėl prieštaravimo 
Konstitucijos nuostatai, susijusiai 
su Lietuvoje užtikrinamu nemo-
kamu gydymu.

Skolos. Vyriausybė pritaria sa-
vivaldybių norui ir toliau sudaryti 
vidaus sandorius, tačiau į jų ragi-
nimus leisti daugiau skolintis kol 
kas neatsižvelgs, sako premjeras 
Saulius Skvernelis. „Dėl vidaus 
sandorių, matyt, pozicija Vyriau-
sybės šitos yra aiški: mes esame 
prieš visišką vidaus sandorių už-
draudimą. Net nesvarstysime“, – 
susitikime su merais Vyriausybėje 
tikino S. Skvernelis.

Gaisrai. Ugniagesiai gelbėtojai 
sako, kad dauguma gyventojų sa-
vaitgalį gamtoje elgėsi atsakingai, 
todėl miško gaisrų pavyko išveng-
ti, tačiau rizika lieka didelė. „Per 
savaitgalį buvo 167 gaisrai atvi-
rose teritorijose, bet labai baisių 
gaisrų pavyko išvengti. Atrodo, 
kad žmonės įsiklausė į mūsų per-
spėjimus, žolės ar šiukšlių degi-
nimas didelių nuostolių neatnešė. 
Kepdami šašlykus ar tvarkyda-
mi teritorijas žmonės, atrodo, tą 
stengėsi daryti saugiai“, – sakė 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbė-
jimo departamento atstovė Laura 
Valauskienė.

Reklama. 18 metų nesulauku-
siems jaunuoliams skirtose in-
terneto svetainėse nuo lapkričio 
ketinama uždrausti bet kokią su 
azartiniais lošimais susijusią in-
formaciją. Kultūros ministerija 
įspėja, kad jeigu Seimas tam pri-
tartų, tai įgyvendinti būtų sunku, 
nes svetainės neskirstomos pagal 
auditoriją. Seimo nariai skirtingai 
vertina tokį galimą draudimą ir jo 
poveikį jaunimui. 

Namie. Seimas svarstys ga-
limybę įteisinti vaikų mokymą 
namie, kartu būtų nustatomi sau-
gikliai. Parlamentas šią savaitę 
po pateikimo pritarė Švietimo 
įstatymo pataisoms dėl mokymo 
namie sąlygų, projektui paprašyta 
Vyriausybės išvados. Jį svarstyti 
Seime planuojama gegužės pa-
baigoje.  Mokymas namie turėtų 
vykti pagal bendrąsias ugdymo 
programas, tėvai turėtų pasirašy-
ti sutartį su mokykla. Mokykla 
turėtų patikrinti ugdymo šeimoje 
sąlygas, prižiūrėtų procesą, aprū-
pintų mokymo priemonėmis, ver-
tintų vaiko pažangą. Numatyta, 
kad mokymas namie būtų įteisin-
tas nuo kitų mokslo metų.

„Darom“. Šeštadienį vykusioje 
tradicinėje aplinkos tvarkymo ak-
cijoje „Darom“ visoje Lietuvoje 
dalyvavo apie 100 tūkst. žmonių, 
sako akcijos vadovė. „Prelimina-
riais duomenimis, buvo virš 3 tūks-
tančių tvarkymosi taškų Lietuvoje, 
dalyvių -  apie 100 tūkstančių, o iš 
vežėjų gavome tokius prelimina-
rius duomenis, kad buvo apie tūks-
tantis tonų šiukšlių“, – sakė akcijos 
vadovė Indra Bukauskienė.

-BNS
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Trečiajame „pašnekesyje“ 
anykštėnų laukė Anykščių kultū-
ros centro direktorės pavaduotoja 
Vilma Paulauskaitė ir renginių 
organizatorius Julius Jakubėnas. 
Renginiu susidomėjo tik Anykščių 
A. Vienuolio progimnazijos šešto-
kė Saulė Pakalnytė. Moksleivė pir-
miausia norėjo išsiaiškinti, kokios 
būtų galimybės savanoriauti rengi-
nių metu. V. Paulauskaitė patvirti-
no, kad papildomos rankos visada 
yra laukiamos ir, jeigu tik mergaitė 
ar ir jos draugai norėtų prisijungti, 
jiems veiklos tikrai atsiras. 

S. Pakalnytė pastebėjo, jog ren-
ginių, kurie dažniausiai vyksta itin 
karštomis dienomis, metu trūks-
ta nemokamo vandens „taškų“. 
„Man atrodo, kad stovėti ilgose 
eilėse vien tam , kad nusipirktum 
vandens, ne visiems užtenka svei-
katos, o dažnas pensinio amžiaus 
žmogus ne visada ir pinigų turi 

brangiam vandeniui įpirkti, tad 
kodėl nepastačius nemokamo van-
dens aparatų,“ – svarstė mokslei-
vė. Ši jos idėja pasirodė priimtina 
ir Kultūros centro darbuotojams, 
kurie pažadėjo būtinai apie tai pa-
galvoti. 

Moksleivė turėjo ir daugiau idė-
jų, ko jaunimui trūksta Anykščiuo-
se. Pavyzdžiui, diskotekų... „Ma-
nau, tikrai jaunimas į jas eitų, tik, 
aišku, kažkaip turėtų būti išspręs-
tas „priežiūros“ klausimas. Man 
atrodo, kad diskotekose turėtų bu-
dėti jauno amžiaus žmonės, gal iki 
30-35 metų, nes taip vaikai galėtų 
labiau atsipalaiduoti,“ – mintimis 
dalijosi mergaitė. Tačiau rasti sa-
vanorių, kurie norėtų „ant galvos“ 
užsikrauti tokį rūpestį, pasak Kul-
tūros centro darbuotojų, matyt, 
būtų  sudėtinga.

Prieš mėnesį vykusiame antra-
jame „pašnekesyje“ dalyvavo vy-

Anykštėnams neįdomu, kokios 
bus šventės Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Balandžio 25 d., ketvirtadienį, Anykščių kultūros centro dar-
buotojai jau trečiąjį kartą anykštėnus kvietė į renginį „Mies-
telėnų pavakario pašnekesys apie...“ Susitikime norėta aptarti 
artėjančių „Bėk bėk, žirgeli“ ir Miesto šventės renginių progra-
mą. Deja, kaip ir pirmus du kartus, norinčių pasidalyti idėjomis 
nebuvo.

resnės kartos atstovė – pedagogė, 
visuomenininkė Rima Lesnikaus-
kienė. Ji sakė, kad ypač patikęs 
praėjusių metų sumanymas Miesto 
šventės mugę bei pagrindinį kon-
certą organizuoti parke. Turėjo ji 
ir pastabų švenčių organizatoriams 
– tiek per „Bėk bėk, žirgeli“, tiek 
per Miesto šventę vyksta daugy-
bė renginių, jų laikas dubliuojasi, 
todėl žmonės, norintys apsilanky-
ti bent keliuose renginiuose, turi 
rinktis. Tada Anykščių kultūros 
centro direktorė Dijana Petrokaitė 
teigė, kad taip atsitinka todėl, kad 
daugelis kultūros įstaigų būtent ir 
nori pasirodyti pagrindinę šventės 
dieną. Direktorė siūlė – kadangi 
šių metų švenčių biudžetas gerokai 
mažesnis – aiškiai viską sudėlioti: 
penktadienį tegul vyksta Pasaulio 
anykštėnų suvažiavimas bei eise-
na, šeštadienį – mugė, pagrindinis 
vakaro koncertas, o sekmadienį – 
šv. Onos atlaidai.

Anykščių kultūros darbuotojai 
matydami, kad į „pašnekesius“ 
anykštėnai nusprendė narsiai ir su-
tartinai neiti, ketvirtojo susitikimo 
datos nepaskelbė, bet galimybės, 
kad toks susiėjimas dar kartą bus 
organizuotas, irgi neatmetė. 

„Anykšta“ pasiteiravo nuomo-
nės tų žmonių, kurie dažnai lankosi 
renginiuose, kartais juos patys or-
ganizuoja, kodėl anykštėnams neį-
domu, kokie renginiai vyksta mies-
te. Nejau žmonės nebeturi idėjų, 
kaip pagerinti, paįvairinti renginių 
tinklelį, o gal renginių kartelė taip 
aukštai iškelta, kad jau nebėra ką 
daugiau pasiūlyti?

Anykščių A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memoriali-
nio muziejaus kuratorius, Anykš-
čių rajono savivaldybės Kultūros 
tarybos pirmininkas Tautvydas 
Kontrimavičius svarstė: „Aš matau 
kiek kitokią problemą. Ne temos, 
o formos: kas, kur ir su kuo ga-
lėtų kalbėtis. Anykščiuose labiau 
pasigendu klubinės tradicijos, kai 
žmonės kartkartėmis susiburtų tie-
siog pabendrauti įvairiomis temo-
mis, pasikalbėti, savo nuomones 
apibendrinti. Tuomet būna aiškus 
norinčių susitikti ratas, o jo intere-
sai gali būti plečiami vis naujomis 
temomis - kaip ir akiratis būna au-
ginamas per vis naujas veiklas.

Tad Kultūros centro žmonių atvi-
rasis kvietimas visiems, kai nėra 
tokių mažųjų klubinių bendruo-
menių, kurios įpratusios susieiti ir 

Anykščiai atsispindi bendrą kultūros lygį 
Anykščiuose pasirodymus rengia rajono saviveiklininkai, kon-

certuoja muzikos mokyklos moksleiviai, į tradiciniais jau tapusius 
festivalius „Pėdos“, „Artimi“ ar „Pakeleivingi“ žmonės renkasi 
pakankamai gausiai. Gana dažnai galima pamatyti ir „Domino“ 
teatro spektaklių, o pernai rudenį vykusi Lietuvos nacionalinio 
dramos teatro spektaklio „Durys“ premjera sulaukė išskirtinio 
žiūrovų dėmesio. Tačiau šiandien turėjęs vykti Valstybinio Jau-
nimo teatro spektaklis „Raudona“ atšauktas, nes žiūrovai labai 
vangiai pirko bilietus...

„Anykšta“ pašnekovų klausė, ar jie patenkinti Anykščių kultū-
riniu gyvenimu? Ar nesusidaro įspūdis, jog anykštėnams užtenka 
komedijų ir kitų lengvo, naivaus žanro renginių? O gal tiesiog 
nebeliko inteligentijos, kuri vertintų profesionalų meną?

Provincija – ne 
teritorinė sąvoka 

Vida DIČIŪNAITĖ, Anykščių 
rajono savivaldybės Tarpinstitu-
cinio bendradarbiavimo koordi-
natorė: 

-  Kultūros raiška yra kur kas 
platesnė negu jos raiška per rengi-
nius. Dažnai geros knygos perskai-
tymas ar tiesiog tylus pabuvimas 
gamtoj žmogaus asmenybei palie-
ka daug daugiau negu aplankytas 
koks nors renginys, reginys, tegu 
ir labai profesionalus. Renginių 
paskirtis – tenkinti  žmonių porei-
kius ir jų valia pasirinkti, kokia-
me renginyje dalyvauti ar ne. Tad 

gal ir gerai, kad pasiūla įvairi. Ar 
žmonių pasirinkimas atskleidžia 
tam tikras asmenybės nuostatas ir 
vertybes? Neabejotinai taip, bet 
kartais paprasčiausias žmogišku-
mas ar nuoširdus poelgis sušildo 
labiau negu, tegul ir intelektua-
liausias, pokalbis. Aš nebuvau nei 
„Domino“ spektaklyje, nei „Am-
brozijos“ pasirodymuose, bet gal-
būt žmonėms tuo metu reikėjo atsi-
palaiduoti, nors trumpam pamiršti 
savo problemas, o juokas – geras 
gydytojas, tik, gaila, kad dažnai 
įvairaus pobūdžio renginiuose me-
džiaga pateikiama suvulgarinta ar 
suprimityvinta. Ir tada galvoji, kas 
tą kultūrinę kartelę žemina ar kelia 
aukštyn: ar publikai nereikia profe-
sionalų lygmens, ar kultūrininkai, 
jų manymu, taikosi prie publikos. 
Nemanau, kad Anykščiai - kokia 
išimtis: mūsų publika atspindi 
bendrą kultūrinį kontekstą. Pažįstu 
žmonių, kurie, gyvendami Vilniu-
je, neaplankė nė vieno profesionalų 
renginio, ir pažįstu žmonių, kurie, 
gyvendami Anykščiuose, suranda 
būdų lankytis tokiuose renginiuose 
Anykščiuose ar nuvykti kitur. Ne 
veltui sakoma, kad provincija ne 
teritorinė, o dvasios sąvoka. Ugdo-
mės juk visą gyvenimą. Kaip sakė 

išminčiai, „vienintelis stabilus da-
lykas mūsų gyvenime yra tai, kad 
jis keičiasi...“ Na, tikėkimės, kad į 
gera...

Platus renginių 
diapazonas

Laima JUZĖNIENĖ, Anykš-
čių J. Biliūno gimnazijos pran-
cūzų kalbos mokytoja:

- Džiaugiuosi, kad Anykščiuose 
vyksta tiek daug įvairių kultūrinių 
renginių. Tuo didžiuojuosi net ir  
kalbėdama su  draugais iš didmies-
čių. Mūsų miesto kultūrinių rengi-
nių diapazonas labai platus: nuo sa-
viveiklininkų koncertų, tautodailės 
parodų iki mėgėjų ir profesionalų 
teatro festivalių. Taip pat vyks-
ta išskirtiniai kamerinės muzikos 
koncertai koplyčioje, jau nekal-
bant apie visų laukiamą „Purpurinį 
vakarą“ bei plačiai nuskambėjusį 
„Devilstone“. Taigi, kiekvienas 
renkasi pagal savo skonį, išsila-
vinimą, aplinką. Bandau suprasti 
ir tuos, kurie nori atsipalaiduoti, 
klausydami vulgarių juokelių ar 
stebėdami sušaržintai pavaizduo-
tą kažkurio socialinio sluoksnio 
gyvenimą su tam tikrais priesko-
niais. Buvau ir aš kažkada nuėjusi 
į „Ambroziją“, bet tik todėl, kad 
pora ten vaidinusių aktorių grojo 
pusseserės vestuvėse.  

Gal, sumažėjus anykštėnų, ma-
žiau ir bilietų parduodama? Ta-
čiau girdžiu prieštaravimą - o kaip 
„Domino“? Gal ten puolama iškart 
pirkti bilietus? O čia palaukiama? 
Tikimasi, kad jų bus bent prieš 
savaitę. Pavyzdžiui, į spektaklį 
„Raudona“ su draugėmis tikrai 
ruošėmės eiti, bet kai sutarėm, 
kuri nupirks bilietus, išgirdom, kad 
spektaklis atšauktas. O juk buvo 
likusios dar dvi savaitės... 

O gal kartais būna per didelė 
renginių pasiūla? 

Man meno reikia ir „nemažomis 
dozėmis“. Mėgstu aplankyti sosti-
nėje vykstančias parodas, spekta-
klius, kitus kultūrinius renginius. 
Grįžus iš jų, smagu ir su gimnazis-
tais pasidalyti įspūdžiais. 

Teko nusivilti ir 
profesionalais

Angelija BALTUŠIENĖ, gydy-
toja:

- Aš nenorėčiau sutikti, jog tik 
profesionalai demonstruoja ko-
kybišką meną. Yra tikrai gražių 
pavyzdžių, kai vietos saviveikli-
ninkai surengia puikią šventę. 
Bėda ta, kad renginiai dubliuojasi, 
turi rinktis, kur eiti, ką pamatyti. 
Pastaruoju metu labai atsirenku, į 
kokius renginius eiti, nes ne vie-
nu renginiu esu labai nusivylusi. 

Buvau labai plačiai išreklamuo-
tame miuzikle „Baltican Carmen 
Show“, kuriame pasirodė tikrai 
profesionalūs atlikėjai. Tačiau jo-
kios „Carmen“ ten nepamačiau, 
likęs tik pavadinimas, kažkoks 
prasto prastų saviveiklininkų ly-
gio pasirodymas. Nusivyliau ir 
Menų inkubatoriuje vykusiu pran-
cūziškos muzikos koncertu „Mi-
dnight in Paris“. Nors dainavo 
prancūzė, jai akomponavo Lukas 
Gedvilas, tačiau ir atlikimas, ir 
garsas buvo prastas. Kai organiza-
torių po koncerto paklausiau dėl 
garso kokybės, sakė, kad prasta 
čia aparatūra... 

Pernai per Obuolines lankiausi 
Koplyčioje, kur vyko koncertas-
spektaklis „Pagal širdies užsaky-
mą“. Salomėjos Nėries eiles daina-
vo Brigita Bublytė, pianinu grojo 
Daumantas Slipkus. S. Nėries poe-
ziją gerai pažįstu, nemažai eilėraš-
čių moku atmintinai. Po renginio 
kilo tik viena mintis: ko aš ten taip 
ilgai sėdėjau?

Labai patiko Angelų muziejuje 
organizuota paroda „Žvilgsnis į 
Nidos dailininkų koloniją“. Labai 
profesionalus, įdomus, informaty-
vus renginys, apie tokį norisi saky-
ti -  „ant dūšios gera“. 

Du kartus teko klausytis roman-
sų atlikėjos Liubos Nazarenko 
koncertų – vieną kartą Dainuvos 
slėnyje, kitą – prie Vyskupo pa-
minklo. Na ne prie Vyskupo pa-
minklo romansai atliekami... Juo 
labiau, kad aplink zuja žmonės, vi-
sai nenusiteikę klausytis koncerto, 
kažkas čepsi, ledus valgydamas, 
kažkas popierėlius čežina... Ir dar 
vienas pastebėjimas – į kai kuriuos 
renginius turėtų būti draudžiama 
eiti mažamečiams vaikams. Vai-
kams yra jiems skirti renginiai, 
ir tegul tėveliai ten juos vedasi. 
O atėjus į rimtą koncertą girdėti 
spiegiančius ar verkiančius vaikus 
- nelabai malonu... Bet tai jau kul-
tūros dalykai...

-ANYKŠTA

pabendrauti, yra balsas tyruose. Ir 
visiškai nesvarbu, ateis vienas ar 
dešimt norinčių kažkuria pasiūlyta 
tema padiskutuoti. Keletas atsitik-
tinių žmonių, išgirdusių kvietimą 
ar tąkart laiko turėjusių, netaps 
racionaliais nuomonės pateikėjais, 
dažniau patampys vadeles į visas 
puses ir paliks vežimą įklimpusį – 
jie juk nėra atsakingi už kelionę. 

Čia, beje, tik linksmesnis palygi-
nimas, nes nemanau, kad Kultūros 
centro vežimas būtent dabar įklim-
pęs. Atvirkščiai, šiuo metu, kai ten 
yra ir patyrusių, ir jaunų žmonių, 
kai jie gali racionaliau derinti nuo-
mones pirmiausia tarpusavyje, 
bent aš net ir nematau būtinybės 
kišti savo trigrašį ir bandyti dar ką 
nors iš šalies siūlyti“.

Rašytojas, „Anykštos“ bendra-
darbis Rimantas Povilas Vanagas 
turėjo kur kas griežtesnę nuomonę: 
„Tai, kad anykštėnai neatsiliepia į 
kvietimą ateiti pasitarti dėl šven-
čių, yra pats aiškiausias atsakymas, 
jog ne tai jiems galvoj. Švenčių 
pas mus ir taip per akis, renginys 
lipa ant renginio, o kur normaliam 
žmogui, ypač jaunam, užsidirbti 
normalų centą? Pasiūlykit - sulėks 
pilna salė...“
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Ramybės rajono valdžiai neduos
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Praėjusį ketvirtadienį, balandžio 25-ąją, vyko antrasis 2019-2023 metų kadencijos Anykščių rajono tarybos posėdis. Šiame posėdyje 

slaptu balsavimu vienbalsiai išrinkta Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė, pradėti formuoti kiti 
valdžios organai bei svarstyta beveik trisdešimt einamųjų klausimų.

Pradėti formuoti ,,organai“

Posėdžio pradžioje Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius 
apskelbė, kad sudaryta konserva-
torių, socialdemokratų, ,,valstie-
čių“ ir liberalų koalicinė sutartis. 
Ši valdančioji koalicija Taryboje 
turi 19 mandatų. 

Taip pat registruota opozicinė 
frakcija ,,Anykščių krašto labui“, 
kurioje buvęs meras Kęstutis Tu-
bis, dvi jo komiteto narės - moky-
toja Dangira Nefienė ir gydytoja 
Rita Juodiškienė - bei buvęs Seimo 
narys, vienintelis į Tarybą išrink-
tas ,,darbietis“ Ričardas Sargūnas. 
Frakcijos seniūnu bus K.Tubis.

Pagal K.Tubio sąrašą į Rajono 
tarybą išrinkti buvę Savivaldybės 
administracijos vadovai Audro-
nius Gališanka ir Ramūnas Blaza-
rėnas kol kas nepasiskelbė esantys 
nei pozicija, nei opozicija.

,,Komitetininkų“ pritarimas 
L.Kuliešaitės kandidatūrai, matyt, 
buvęs taktinis ėjimas - pirmaja-
me posėdyje, kai buvo renkamas 
vicemeras Dainius Žiogelis, tik 4 
asmenys balsavo prieš jį, taip, re-
gis, atskleisdami, kad opozicijoje 
bus tik 4 politikai. Visiems vie-
ningai pritarus direktorės kandi-
datūrai, atrodytų, A.Gališankai ir 
R.Blazarėnui  buvo atimta proga 
pademonstruoti, kad jie remia val-
dančiąją koaliciją.

Pirmajame posėdyje paskelbta, 
kokius komitetus pasirinko Tary-
bos nariai. Į įtakingiausiu laikomą 
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo 
reikalų komitetą susirašė liberalas 
Lukas Pakeltis, K.Tubis, ,,valstie-
tis“ Vygantas Šližys, R.Sargūnas 
bei socialdemokratai Donatas 
Krikštaponis ir Juozas Juknius.   

Taryba savo sprendimu patvirti-
no, jog meras S.Obelevičius turės 
tris patarėjus. 

Į Lietuvos savivaldybių asoci-
acijos suvažiavimą delegatais Ta-
ryba paskyrė merą S.Obelevičių, 
vicemerą D.Žiogelį ir vyriausią 
Tarybos narę, konservatorę Onutę 
Repečkienę.

Kol kas S.Obelevičius nėra pa-
skyręs nė vieno patarėjo. Vicemeru 
jau pirmajame posėdyje išrinktas 
D.Žiogelis darbą pradės gegužės 

2-ąją, L.Kuliešaitė administracijai 
vadovauti pradės gegužės 15-ąją. 

Tik jai pradėjus darbą, bus siū-
loma administarcijos direktoriaus 
pavaduotojo kandidatūra. Šias par-
eigas greičiausiai užims kol kas dar 
Tarybos nare esanti liberalė Veneta 
Veršulytė.

Iki gegužės 15-osios laikinuoju 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktoriumi dirbs Bendro-
jo ir ūkio skyriaus vedėjas Algirdas 
Žalkauskas.

Opozicija ,,rodė dantis“

Neskaitlinga eksmero K.Tubio 
opozicija jau šiame posėdyje de-
monstravo, kad bandys atlikti savo 
pareigą. ,,Keista, kai skolinamės,  
,,kariame“ išlaidas ant Savivaldy-
bės žmonių pečių ir steigiame tris 
patarėjų etatus, kai anksčiau buvo 
du patarėjai. Kam didinti šitą fi-
nansinę naštą ir per ketverius me-
tus išleisti solidžią sumą pinigų. 
Tai būtų beveik trečdalis tos su-
mos, kurią skolinamės,“ - piktinosi 
buvęs meras K.Tubis. Jam atsaky-
damas S.Obelevičius sakė, kad ir 
praėjusią kadenciją buvo patvir-
tinti trys patarėjų etatai. ,,Niekada 
nebuvo trijų patarėjų,“ - merui at-
sakė buvęs meras, o S.Obelevičius 
ramino, kad kol kas nė vienas pata-
rėjas nesąs paskirtas.   

Būsimoji mero patarėja, kon-
servatorė Gabrielė Griauzdaitė 
- Patumsienė nuo šio sprendimo 
priėmimo nusišalino, o ,,valstietis“ 
Dalis Vaiginas, kuris taip pat įvar-
dijamas kaip būsimasis mero pata-
rėjas, balsavime dalyvavo.  

Rajono taryba nusprendė imti  
ilgalaikę - penkerių metų laikotar-
piui -  315 tūkst. 516,20 Eur pasko-
lą 2019 metais grąžintinos paskolos 
daliai grąžinti. K.Tubis piktinosi šia 
paskola, tikindamas, kad kelerius 
metus rajono skola mažėjo, o da-
bar ją vėl didiname. Jam atsakyda-
mas meras S.Obelevičius tvirtino, 
kad būsimoji paskola buvo ,,įdėta“ 
rengiant 2019 metų rajono biudže-
tą, taigi adresuotina K.Tubio ko-
mandos valdymo laikui. ,,Anykš-
čių rajono biudžetas neišsivers. 
Čia buvo užprogramuota“, - kal-
bėjo S.Obelevičius. ,,Patvirtinome 

padidėjusias pajamas ir dabar vėl 
skolinamės. Gyventojai nelabai to 
supras,“ - neatlyžo K.Tubis.

V.Veršulytė klausė, ar nėra gali-
mybės paskolos ėmimo atidėti. Jai 
atsakiusi Savivaldybės administra-
cijos Finansų ir apskaitos skyriaus 
vedėja Vida Bužinskienė tvirtino, 
kad paskolos ėmimo atidėjimas 
būtų nenaudingas finansiškai, nes 
,,Luminor“ bankas ją traktuotų 
kaip naują sutartį.

Buvęs meras K.Tubis pasipiktino 
ir Traupio pagrindinės mokyklos 
autobuso nurašymu, nes, pasak jo, 
pernai to autobuso remontas kaina-
vo 5 tūkst. eurų. 

Vėl du sprendimų variantai

Antrą posėdį iš eilės atsirado 
klaidų, susijusių su administracijos 
vadovų pinigais. Pirmajame šios 
kadencijos Tarybos posėdyje tik po 
Vyriausybės atstovo Utenos apskri-
tyje pastabų Taryba savo sprendimu 
skyrė po vieną išeitinę kompensa-
ciją A.Gališankai ir R.Blazarėnui, 
kaip numato įstatymai, o ne po dvi, 
kaip buvo parašyta pataisytame 
sprendimo projekte. 

Šiame posėdyje diskusijos kilo 
dėl pareigybinės algos koeficiento 
būsimajai administracijos direk-
torei L.Kuliešaitei. Taryba gavo 
sprendimo projektą, kuriame ko-
eficientas - 15, o balsavimui jau 
buvo siūlomas 15,5 koeficientas. 
Toks sprendimo projektas ir pavir-
tintas. 

Skyriui vėliavų nereikia

Rajono taryba priėmė sprendimą 
dėl Kurklių Stepono Kairio pagrin-
dinės mokyklos reorganizavimo į 
Anykščių Antano Baranausko pa-
grindinės mokyklos Kurklių Ste-
pono Kairio pagrindinio ugdymo 
skyrių.

Keliais sprendimais Kurklių mo-
kyklai nebereikalingas turtas grą-
žintas į Savivaldybės balansą. Tarp 
grąžinamo turto ir dvi valstybinės 
vėliavos.  

Išrinktasis vicemeras D.Žiogelis 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo skyriaus vedėjos 
Jurgitos Banienės klausė, kas da-

roma, kad neišsibėgiotų iš Kurklių 
mokyklos paskutiniai vaikai. Ve-
dėja sakė, kad kol kas ji neturinti 
informacijos apie šiuos procesus. 

Kam lovys, o kam lovelis

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis perduota beveik 75 tūkst. eurų 
vertės amfibija, kuri skirta van-
dens telkiniams ,,šienauti".  Tary-
bos nariai svarstė apie amfibijos 
platesnį panaudojimą, nes kol kas 
kalbama tik apie Šventosios va-
gos Anykščiuose valymą. Tačiau 
meras S.Obelevičius aiškino, kad 
technika įsigyta gavus ES paramą, 
todėl  kol kas iš jos biznio daryti 
negalima. Tik praėjus nustatytam 
terminui komunalininkai su amfi-
bija galės ieškotis papildomo už-
darbio. 

Anykščių rajono savivaldybė ra-
jono Tarybos sprendimu perduoda 
80 lovelių, kurių bendra kaina 4 
tūkst. 840 eurų, valdyti UAB ,,Jos-
vainių gėlės“. Ši įmonė laimėjo 
Anykščių miesto gėlynų priežiūros 
konkursą. Konkurse dalyvavo ir 
Anykščių komunalinis ūkis, tačiau 
Savivaldybės valdomai bendrovei 

Savivaldybės skelbto konkurso 
laimėti nepavyko. Todėl loveliai 
atiteks verslininkams.

Tarybos nariai po posėdžio juo-
kavo, kad 80-ies lovelių įsigijimas 
buvęs simboliškas, mat lovys ir 
lovelis paprastai asocijuojasi su 
valžia...

Apie butelio kakliuką...

Tarybos posėdyje dalyvavęs VšĮ 
,,Aukštaitijos siaurasis geležinke-
lis“ direktorius Mindaugas Juce-
vičius skaitė 2018 metų įstaigos 
veiklos ataskaitą. 

 Pernai ,,siaurukas“ pervežė 10 
tūkst. 683 keleivius ir užsidirbo 
49 tūkst. 880 eurų pajamų. Kita 
vertus,  VšĮ sąnaudos buvo net 
248 tūkst. eurų. VšĮ ,,Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ didžiąja da-
limi yra išlaikomas dalininkų - Su-
sisiekimo ministerijos ir Anykščių 
savivaldybės. Iš dalininkų įstaiga 
gavo mažesnes dotacijas nei reikė-
jo, kad metai baigtųsi be minuso, 
todėl finansinis įstaigos rezultatas 
buvo 22 tūkst. 225 eurai nuostolio. 
Priminsime, jog ,,siauruko“ dali-
ninkais tapti pageidauja  Panevė-
žio rajono ir miesto savivaldybės, 
tačiau ankstesnės kadencijos rajo-
no valdžia laikėsi nuostatos naujų 
dalininkų į VšĮ neįsileisti.

M.Jucevičius Rajono tarybai 
sakė, kad šiais metais planuoja iš 
keleivių vežimo uždirbti 120 tūkst. 
eurų. ,,Pirmaisiais metų mėne-
siais pajamos iš keleivių vežimo  
daugiau nei dvigubai didesnės,“ - 
džiaugėsi direktorius. ,,Darbietis“ 
Tarybos narys R.Sargūnas kalbėjo, 
kad nerimą kelia geležinkelio tilto 
per Šventąją būklė. ,,Ar jis saugus? 
Ar jis nebus butelio kakliukas?“ - 
vaizdingai klausė R.Sargūnas, iš 
Tarybos narių išsikiriantis aforiz-
mų bei tarptautinių žodžių varto-
jimo gausa. ,,Kelias  senas ir bu-
telio kakliukas gali būti bet kur“, 
- politiką ,,nuramino“ ,,siauruko“ 
direktorius.

Meras S.Obelevičius ironizavo, 
kad ,,siaurukas“ gali užsidirbti ir 
neveždamas keleivių. ,,Ir stovin-
čiame traukinyje galima degustuo-
ti vyną,“ - verslo planą atskleidė 
meras.  

Po pirmojo posėdžio bendrai nuotraukai pozavusi Anykščių rajono taryba antrajame posėdyje pasiskirstė į oficialiąją poziciją 
ir opoziciją.

Buvęs Savivaldybės administracijos direktorius Audronius 
Gališanka per posėdžio pertrauką kalbino būsimąją direktorę 
Ligitą Kuliešaitę.

Autoriaus nuotr.
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„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

sprintas

Į „Bėk bėk, žirgeli!” šventę siūloma pardavinėti bilietus

„Tele2“ pasiūlymas: pradinė telefono įmoka – tik 1 Eur
Svajojate apie naują išmanųjį, tačiau neturite jam santaupų? 

„Tele2“ turi puikų pasiūlymą – dabar  operatoriaus salonuose 
bei internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt daugelį telefonų su 
sutartimi galima įsigyti vos už 1 Eur pradinę įmoką.

„Pavasarį dažnai norisi atsinau-
jinti, todėl klientams paruošėme itin 
viliojantį pasiūlymą naujiems tele-
fonams įsigyti. Daugiau nei pusei 
šimto skirtingų gamintojų išmaniųjų 
šiuo metu taikome tik simbolinę, 
vieno euro įmoką“, – sakė Vaida 
Burnickienė, „Tele2“ pardavimų 
direktorė.

1 Eur pradinė įmoka, nuolaidos ir 
neriboti GB 3 mėnesiams dovanų

Šiuo metu sudarius 24 mėn. sutar-
tį su bet kuriuo „Tele2“ mokėjimo 
planu, vos už 1 Eur pradinę įmoką 
galima įsigyti visame pasaulyje pri-
pažintų gamintojų išmaniuosius. Pa-

siūlyme dalyvauja „Apple“, „Sam-
sung“, „Huawei“, „LG“, „Nokia“, 
„Xiaomi“, „Doro“ ir „Cat“ telefo-
nai.

Tai dar ne viskas – kaip tik dabar 
daugeliui išmaniųjų modelių taiko-
mos ir nuolaidos, o juos įsigyjant su 
bet kuriuo 24 mėn. planu – „Tele2“ 
pirmus 3 mėnesius dovanoja neribo-
tus gigabaitus. Juos naudoti galima 
visoje Lietuvos teritorijoje.

Itin daug pasiūlymų paruošta 
„Samsung“ gerbėjams. Vienas tokių 
skirtas 6,4 colio įstrižainės ekraną, 
128 GB vidinę atmintinę ir trigubą 
galinę kamerą turinčiam išmaniajam 

„Samsung Galaxy A50“. Sumokėjus 
pradinę 1 Eur įmoką ir sudarius 24 
mėn. sutartį su bet kuriuo „Tele2“ 
planu – šis telefonas kainuos 13,25 
Eur/mėn. (kaina ne akcijos metu – 
349 Eur).

Svajojantiems apie „Huawei“ te-
lefonus – taip pat yra iš ko rinktis. 
Ieškantiems patikimo, patogaus ir 
ištvermingo išmaniojo su kokybiška 
kamera – verta įsigyti „Huawei P 
Smart“ su 64 GB vidine atmintine. 
Sumokėjus pradinę 1 Eur įmoką ir 
sudarius 24 mėn. sutartį su bet kuriuo 
„Tele2“ planu, šis telefonas kainuos 
tik 7,83 Eur/mėn. (kaina ne akcijos 
metu – 229 Eur).

Norintiems sutaupyti dar dau-
giau, reikėtų suskubti ir pasinaudoti 
nuolaida, taikoma dvigubą kamerą 
turinčiam „Huawei P20“ su 64 GB 

atmintine. Sumokėjus pradinę 1 Eur 
įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį su 
bet kuriuo „Tele2“ planu, šis išmanu-
sis kainuos 15,33 Eur/mėn. (kaina ne 
akcijos metu – 449 Eur).

Apie kitus telefonus, kuriems šiuo 
metu taikoma vos 1 Eur pradinė įmo-
ka ir patrauklios nuolaidos, sužinosite 
internetinėje svaitainėje www.tele2.lt 

bei visuose operatoriaus salonuose. 
Nuolaidos išmaniesiems taikomos 

nuo kainų, galiojusių ne akcijos metu 
nuo 2018 m. lapkričio mėn. Telefo-
nams papildomai taikomas vienkar-
tinis valstybės nustatytas laikmenos 
mokestis. Pasiūlymų laikas ir įrengi-
nių kiekis – riboti.

Užsak.Nr. 500

Tik šiek tiek daugiau nei mėnuo liko iki vienos svarbiausių Anykščių krašto švenčių – „Bėk bėk, 
žirgeli!”.

Ar ruošiatės joje dalyvauti šiemet? Kokių naujovių pasigendate „Bėk bėk, žirgeli!” šventėje? O 
galbūt net turite kažkokių konkrečių pasiūlymų bei pastabų dėl jos organizavimo? Kaip manote, 
ar ši šventė tinkamai reklamuojama respublikiniu mastu? O galbūt į šį renginį reikėtų pardavinėti 
bilietus ir taip uždirbti kitoms Anykščių rajono reikmėms?

Algis: „Bilietus būtų galima par-
davinėt , o dėl kainos - gal užtektų 
1 eur., nes jeigu bus brangesni, tai 
stengsis prasprukt nesumokėję.”

Juozas: „Mano galva, iš Savi-
valdybės biudžeto gali būti finan-
suojamos tik Valstybės ir Miesto 
šventės. Visos kitos šventės ir 
festivaliai turi savo žiūrovus, ku-
rie privalo padengti organizavi-
mo išlaidas. Tokia praktika yra ir 
Lietuvoje, ir užsienyje. Išimties 
neturi būti ,,Bėk bėk, žirgeliui". Su 
malonumu palikčiau 5 eurus, ži-
nodamas ir gerbdamas šventės or-
ganizatorių darbą ir pastangas bei 
įdėtas išlaidas į šventės renginių 
organizavimą. Beveik dešimtmetį 
pats buvau šios šventės organiza-
torių priešaky ir žinau, kad niekas 
veltui neateina.

Man nelabai suprantama, kodėl 
Savivaldybė nepasidalija pelnu su 
Velnio akmens ar panašių festivalių 
organizatoriais. Bilietas kainuoja 
berods 65 eurus, žmonių susirenka 
ne vienas tūkstantis, vadinasi, pa-
jamos didžiulės. Išlaidų ruošiantis 
renginiui ir po jo Savivaldybė turi 
pakankamai, žmonės- nepatogu-
mų, o pasidalyti pelnu nesiekia. 
Kam tas komunizmas?..”

Julija: „Reikia sujungti žirge-
lį su ,,Devilstone” į vieną bendrą 
renginį.”

Manau: „Kad šiai šventei laikas 
pasakyti ,,sudie”. Liūdna, bet tie, 
kas ją organizuoja, nesugeba nieko 
naujo sugalvoti. Kaip ir su miesto 
švente. Tas pats per tą patį. Mes gi 
ne kvaili ir turim atmintį, o atrodo, 

kad organizatoriai mano kitaip.”

Esmė: „Savivaldybė biudžete 
numato lėšas miesto kultūriniams 
renginiams ir šventėms, déjà, val-
džios atstovai neieško efektyviau-
sių tam skirtų lėšų panaudojimo 
būdų, neįsileidžia į viešojo sekto-
riaus paslaugų organizavimą ne-
pavaldžių Savivaldybei įstaigų nei  
srities specialistų. Nepaiso Vyriau-
sybės rekomendacijų dėl viešojo 
sektoriaus paslaugų perdavimo 
nevyriausybinėms organizacijoms. 
Akivaizdu, kad yra vietos politi-
kų suformuota nuostata-,,savi-sa-
viems”.

Pastebėjimas: „pagal žiūrovus 
galima spėti,kad neįdomios šven-
tės. Prie straipsnių žmonės išreiškia 
pageidavimus ar pasiūlymus, tik 

kažkodėl neatsižvelgiama. Taip ir 
su Miesto švente,kam dar reikia or-
ganizuoti pasitarimą. Pernai vaka-
re koncertas parke,apsaugok vieš-
patie. gal daryti atskirai jaunimui,o 
vyresniems prie kultūros centro,o 
tai tik pinigų išmetimas. Nemo-
kam organizuoti,,o mes, eiliniai, 
linksmintis. Manau,kad palikime 
spręsti apie šventes ir kaip organi-
zuoti Kultūros centrui.”

Veronika: „Šventės puikios.
Viskas,kas kam patinka - mugė, 
koncertai, spektakliai, žirgų var-
žybos, maistas. Ko dar galima 
norė - pasirinkim, kas patinka, ir 
mėgaukimės, O jei niekas nepatin-
ka, sėdėkit namuose ir toliau pykit 
ant viso pasaulio. Gero vakaro vi-
siems.”

A.L: „Nurašyti ją i istorijos 
šiukšlyną. Niekam ji nebeįdomi, 
nebent girtiems ,,ūsuotiems be-

brams” pasifotografuoti????. O 
tuos ,,tautodalininkus – prekybi-
ninkus?” suvaryti turgun, kur jų 
vieta.”

Seneliui: „ir visi, kam nusibo-
do,- neikit kokius 5 metus ir vis-
kas bus gerai, o aš savo darbelius 
pardavinėju ir džiaugiuos, dar gerų 
žmonių sutinku, akis paganau, kur 
suspėju”.

Xxx:„Pernai visiškai neparuošė 
šventės...nuobodybė, tai šiemet 
nedalyvausime...”

Rajono ūkininkai laukia lietaus

savaitgalio diskusija

(Atkelta iš 1 psl.)

„Nelabai kokia ta situacija. Ypač 
sausas pavasaris. Labai to lietaus 
laukiame. Kas pasėta, tas šiek 
tiek dygsta, bet... net ir pati žolė 
šį pavasarį labai vangiai auga“, 
- apžvelgdamas sąlygas, kokio-
mis nuotaikomis šiomis dienomis 
gyvena rajono ūkininkai, kalbėjo 
Ž.Augustinavičius.

Rajono ūkininkai atidžiai seka 
orų prognozes.

„Savaitgalį lyg ir palijo pie-
tinėje bei vakarinėje Lietuvoje, 
o šiaurės rytų kraštas taip ir liko 
be lietaus visiškai“, - kalbėjo 

Ž.Augustinavičius.
Kai kurie galvijų augintojai 

jau baigė pernai ruoštus pašarus, 
o laukuose žolė želia ypač skur-
džiai.

„Žolė lauke dar nelabai kokia, 
kad galvijai galėtų kažką „prisi-
graibyti“, - pastebėjo pats avis au-
ginantis Ž.Augustinavičius.

Pasak Lietuvos ūkininkų sąjun-
gos Anykščių skyriaus pirmininko 
Ž.Augustinavičiaus, kalbėti apie 
galimus ūkininkų nuostolius dar 
anksti.

„Kol kas dar niekas neprarasta, 
bet jei sausi orai užsitęs, išdygę 
augalai skurs, gali būti liūdnas rei-

kalas. Kiekvienam augalui yra lai-
ko tarpsniai, kada jie auga, vystosi 
ir vėliau tai gali atsiliepti derliui“, 
- aiškino Ž.Augustinavičius.

Nors orai jau keletą metų iš 
eilės ūkinininkams kiša koją, ap-
sidrausti dėl galimų nuostolių jie 
neskuba.

„Nelabai kas draudžiasi, tai ti-
krai nėra masinis reiškinys. Drau-
dimas yra brangus, o kitas dalykas, 
kad draudiminis įvykis yra tuomet, 
kai žūva augalas. Jei augalas ne-
žūva, draudimas nieko nekompen-
suoja“, - skeptiškai apie galimybę 
apsidrausti nuo galimų nuostolių 
kalbėjo Ž.Augustinavičius.

Besikeičiantis klimatas gali ge-
rokai pakoreguoti Anykščių rajo-
no ūkininkų ateities planus.

„Dveji metai tikrai buvo labai 
prasti ir kai kuriems ūkiams tai 
netgi labai liūdnai baigėsi. O jei 
dar vieni kiti metai tokie, tai tikrai 
nebus linksma. Toks dalykas, kad 
prie to nelabai galima pristaiky-
ti. Kas užsiima augalininkyste, ji 
yra neįmanoma be vandens. Javų 
tikrai neprilaistysi, daržoves ne-
dideliame plote dar galima palais-
tyti. Tačiau ir laistymui reikalingo 
vandens resursus reikia turėti. Ir 
savikaina užaugintos produkcijos 
labai ženkliai išauga“, - sudėtingą 

ateitį žemdirbiams prognozavo 
Ž.Augustinavičius.

Tačiau yra ir gerų naujienų.
Lietuvos hidrometeorologijos tar-
nyba prognozuoja, kad palyti gali 
jau ateinantį savaitgalį.

Pastarieji dveji metai buvo ypač 
nepalankūs žemdirbiams. 2017 
skelbta ekstremali situacija dėl 
drėgmės pertekliaus, o 2018 me-
tais - dėl sausros. Dėl nepasėtų ar 
žuvusių pasėlių Anykščių rajo-
no ūkininkams išmokėta per 850 
tūkst. eurų kompensacijų. Patirti 
nuostoliai yra vieni didžiausių vi-
soje Lietuvoje.

-ANYKŠTA

Tenisas. Sekmadienį Anykš-
čiuose baigėsi dvi dienas trukęs 
,,Anykščiai Open 2019“ teniso 
dvejetų turnyras. Tarpmiestinėse 
varžybose jėgas išbandė dvylika 
dalyvių porų, o savo meistrišku-
mą, be teniso entuziastų iš Anykš-
čių, taip pat demonstravo Utenos, 
Pasvalio, Kupiškio, Panevėžio ir 
Rokiškio sportininkai. Trečiąją 

vietą turnyre iškovojo V.Matelis ir 
R.Mėlynis (Panevėžys/Rokiškis), 
antrosios vietos medaliais džiaugė-
si A.Pūkas ir G.Kraujalis (Utena), o 
visus varžovus įveikė J.Guobužas 
ir G.Ambraška (Anykščiai/Utena). 
Beje, abu nugalėtojai priklauso 
Anykščių teniso klubui.

Plaukimas. Anykščių KKSC 
plaukikas Julius Bačkulis puikiai 
pasirodė balandžio 25-27 dieno-

mis Kaune surengtame atvirajame 
Lietuvos plaukimo čempionate. 
Anykštėnas 50 m laisvu stiliumi 
distancijoje užėmė antrą vietą, o 
100 m laisvu stiliumi nuotolyje 
buvo apdovanotas bronzos meda-
liu.

Šaškės. Anykštėnas Valdemaras 
Veršulis laimėjo praėjusį savaitgalį 
Daugpilyje (Latvija) vykusį ko-
mercinį tarptautinį šaškių turnyrą. 

Bėgimas. Gegužės 1-ąją vyks 
tradicinis - 56-asis, seniausias Lie-
tuvoje, bėgimas Anykščiai-Puntu-
ko akmuo-Anykščiai.  Balandžio 
25 dieną savo norą dalyvauti įvai-
riuose ,,Puntuko bėgimo“ nuoto-
liuose jau buvo pareiškę per 400 
dalyvių, o jų gretos kasdien vis 
labiau augo. .Visi šventės dalyviai 
sulauks kolekcinių atminimo me-
dalių, sportininkai bus vaišinami 
specialiai šiam bėgimui virta koše 

ir arbata.

Stovykla. Balandžio 25 d. pra-
sidėjo pirmą kartą organizuojama 
Utenos apskrities futbolo fede-
racijos U-16 talentų stovykla. Į 
stovyklą susirinko 26 perspekty-
viausi jaunuoliai iš Utenos regi-
ono, o tarp jų - AKKSC trenerio 
Mariaus Valančiūno auklėtiniai 
Patrikas Žala, Liudas Kuprys ir 
Vėjas Tarolis.
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MOZAIKA

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS 
TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR.3

Anykščių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus  
pagal kaimo vietovių vietos plėtros „Anykščių rajono kaimo vietovių 2014–2020 m. plėtros stra-
tegija“  VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritys : ,,Parama ne 
žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti‘‘ kodas (LEADER-19-2-6-2 ir ,, Parama ne žemės 
ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti‘‘ kodas (LEADER-19-2-6-4) . Vietos projektų finansavimo 
sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.anyksciuvvg.lt  ir www.nma.lt, taip 
pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: 204-205 kab., Ladigos g.1, Anykščiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. gegužės 2 d. 8.00 val. iki 2019 m bir-
želio 13 d. 16.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai pa-
teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo Anykščių rajono vietos veiklos grupei adresu: 204-205 
kab., Ladigos g.1, Anykščiai.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama  
Anykščių rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Ladigos g.1, Anykščiai, taip pat te-
lefonais 8 614 88577 - VPS administravimo vadovas Jurijus Nikitinas ir 8 (381) 58051 - VPS 
administratorė Ilona Jurevičienė. 

horoskopai

AVINAS. „Finansinė krizė gresia 
nestabilia padėtimi šeimoje pirmoje 
savaitės pusėje. Jums apskritai ne-
verta tiek daug galvoti, ""ką žmo-
nės pasakys"". Galite sulaukti daug 
ir įvairių pasiūlymų, bet neskubė-
kite jų priimti gerai neapsvarstęs. 
Būkite atidus, kad su jumis nesusi-
dorotų negarbingais būdais. Savait-
galį nusiteikite skirti daugiau laiko 
vaikams nei planavote."

JAUTIS. Tiesą sakant, manote, 
kad visi reikalai išsispręs savaime, 
todėl į viską žiūrite pro pirštus. At-
sargiai, taip galite nesunkiai privelti 
nepataisomų klaidų. Pasistenkite 
nepasiduoti depresijai, kai savaitės 
viduryje reikalai klostysis ne taip, 
kaip buvote numatęs. Ar tai tikrai 
tik neatidumas ir išsiblaškymas? 
Gal tiesiog pritingite?

DVYNIAI. Savaitės pradžio-
je gali kilti asmeninio pobūdžio 
problemų. Užtat netrukus turėtų 
pagerėti finansinė padėtis. Pasiek-
ti trokštamą tikslą šią savaitę jūsų 
šansai tikrai labai dideli. Antroje 
savaitės pusėje galima kelionė (ti-
kriausiai verslo reikalais). Savait-
galį galvokite, ką kalbate - liežuvis 
bus jūsų priešas.

VĖŽYS. Savaitės pradžioje pro-
tas dirbs visu pajėgumu, generuos 
naujas idėjas. Nuo savaitės vidurio 
tempas gali pastebimai sulėtėti, už-
tat reikalai įgis kur kas konkretesnį 
pavidalą. Nenustebkite, jei savait-
galį pajusite nenumaldomą poreikį 
pabūti vienas. Na, juk negalima 
nuolat raškyti žvaigždes nuo dan-
gaus, ar ne?

LIŪTAS. Geras laikas brandinti 
naujas idėjas, generuoti strategiją, 
bet netinkamas galutiniams spren-
dimams priimti. Viena vertus, jau-

sitės kiek išsiblaškęs, lengvabūdis 
ir nervingas, kita vertus - linkęs 
sunkiai dirbti. Raminkite nervus il-
gais vakariniais pasivaikščiojimais 
ir šaltu dušu, kitaip galite turėti 
problemų bendraudamas šeimoje.

MERGELĖ. Šią savaitę jūsų 
asmeninį pasaulį gali sukrėsti nedi-
delis žemės drebėjimas, bet padėtis 
liks daugiau ar mažiau kontroliuo-
jama. Kiekvieną savo pasisakymą 
gerai apgalvokite. Racionalus mąs-
tymas ir santūrumas padės priimti 
sprendimus, dėl kurių vėliau tikrai 
nesigailėsite. Pasistenkite blaiviai 
įvertinti savo svajones ir galimybes 
jas įgyvendinti.

SVARSTYKLĖS. Sulauksite 
beprotiškai mielo kvietimo. Tikrai 
nereikėtų svarstyti, ar jį priimti. Jūs 
nusipelnėte poilsio. Ir kiti labai ap-
sidžiaugs, kad pagaliau vėl išvydo 
jus savam būry. Sapnai šią savaitę 
pernelyg padriki ir neaiškūs, kad 

ką nors reikštų.

SKORPIONAS. „Jūs manote, 
kad gerai išstudijavote veiksmų 
planą ir atsižvelgėte į visus gali-
mus netikėtumus. Tačiau būtinai 
aatsiras kitų žmonių su savo ""jei"" 
ir ""tačiau"". Turite padaryti viską, 
kad išsklaidytumėte jų abejones. 
Pasistenkite savo ambicijų nede-
monstruoti iki penktadienio, o tada 
jau galėsite pasirodyti esąs lyde-
ris."

ŠAULYS. Šią savaitę jūsų pla-
nuose karaliauja kolektyviniai 
reikalai. Todėl ir tvarkomi jie turi 
būti bendrai. Visiškai nėra reikalo 
plėšytis vienam. Jei nenukreipsite 
kitų reikiama kryptimi, netrukus 
liksite visiškai vienas. Pirmoje sa-
vaitės pusėje galite turėti rūpesčių 
dėl sveikatos.

OŽIARAGIS. Jūs įdedate la-
bai daug pastangų pasiruošimams. 

Veltui gaištate laiką. Gelbėkitės, 
kol dar įmanoma išsigelbėti. Jeigu 
reikėtų siekti kokios nors požiūrių 
vienybės, darykite tai savaitės vi-
duryje. Sapnai šią savaitę gali būti 
pranašiški, tad pažiūrėkite į juos 
rimčiau

VANDENIS. Teks susitaikyti su 
nusivylimais ir sumokėti už savo 
pernelyg aukštai užkeltus reikala-
vimus. Bent trupinius išgelbėsite, 
jei kurį laiką pabūsite santūresnis ir 
kuklesnis, klausysite dėmesingai ir 
laiku linkčiosite galvą. Ar ne laikas 
susimąstyti, kodėl jus periodiškai 
užklumpa tokie sunkumai?

ŽUVYS. Būkite ryžtingas! 
Žvaigždės laimina visus jūsų dar-
bus. Ryžkitės pagaliau tokiems dar-
bams, kurių iki šiol nesiimdavote 
už jokius pinigus. Įgysite vertingo 
patyrimo, geriau pažinsite patį save 
ir artimuosius. Sapnas savaitės vi-
duryje gali būti pranašingas.

Neapolyje užpultas peiliu 
filme apie mafiją vaidinęs jaunas 
ukrainietis

Aktoriui paaugliui, atlikusiam 
vaidmenį pripažinimą pelniusiame 
filme apie vaikus nusikaltėlius, buvo 
smogta peiliu Italijos organizuoto 
nusikalstamumo pasaulio tvirtovėje 
Neapolyje.

18 metų ukrainietis Artemas Tka-
čiukas vaidino vieną iš narkotikais 
prekiavusių ginkluotų paauglių juos-
toje „Neapolio piranijos“ (La pa-
ranza dei bambini), sukurtoje pagal 
vieną žinomo žurnalisto ir mafijos 
eksperto Roberto Saviano romaną.

Praėjusią savaitę A. Tkačiukas, 
paryčiais grįždamas namo iš miesto 
su draugu, buvo užpultas vadina-
mosios „vaikų gaujos“ pranešė italų 
dienraščiai.

Aktoriui buvo dukart smogta pei-
liu, o jo draugas buvo sumuštas. Nė 
vienas iš jų nepatyrė pavojų gyvybei 
keliančių traumų.

Policija mano, kad jaunuolis buvo 
užpultas dėl savo vaidmens minė-
tame filme, kuris per vasarį vykusį 

69-ąjį Berlyno kino festivalį buvo 
apdovanotas „Sidabriniu lokiu“ už 
geriausią scenarijų ir šią vasarą bus 
rodomas Europos šalių kino teatruo-
se.

Anot Nacionalinio vaikų ir paau-
glių centro, Neapolyje, kur veikia 
liūdnai pagarsėjęs nusikaltėlių sindi-
katas „Camorra“, 6,5 proc. jaunuolių 
yra gaujų nariai.

Jeruzalėje įsižiebė šventoji orto-
doksų Velykų ugnis

Tūkstančiai žmonių, šeštadienį, 
ortodoksų Velykų išvakarėse, susi-
rinkę Jeruzalės Kristaus Kapo baž-
nyčioje, tapo tradicinio „šventosios 
ugnies nužengimo“ ritualo liudinin-
kais.

Šventoji ugnis „įsižiebė“ puošnio-
je edikuloje – nedidelėje koplyčioje, 
kuri, tikima, pastatyta virš Jėzaus 
Kristaus kapo, meldžiantis Jeruzalės 
patriarchui Teofilui III.

Tikima, kad per kasmetinį ritualą, 
atliekamą nuo IV šimtmečio ir sim-
bolizuojantį Kristaus prisikėlimą, 
dangiškoji ugnis uždega graikų orto-

doksų patriarchų laikomas žvakes.
Prieš „šventosios ugnies nužen-

gimą“ įvyko sudėtinga ceremonija: 
koplytėlė buvo kruopščiai patikrinta, 
siekiant įsitikinti, kad joje nėra nie-
ko, kas leistų patriarchui įžiebti ugnį 
įprastais būdais, o ant jos durų buvo 
uždėtas didelis vaško antspaudas.

Triskart apėjęs puošnią šventovę, 
skambant šūksniams „Axios“ (Jis 
vertas), patriarchas įžengia į vietą, 
kurioje, kaip tiki ortodoksai, katali-
kai ir daugelis kitų krikščionių, buvo 
palaidotas Kristus. Prieš šią ceremo-
niją patriarchas visada apieškomas, 
kad į šventovę neįsineštų degtukų 
arba žiebtuvėlio, kuriuo galėtų už-
degti žvakes.

Šventovėje susirinko tūkstančiai 
tikinčiųjų – tiek vietos arabų, tiek 
maldininkų iš daugybės šalių. Kai 
edikulos durys buvo užantspauduo-
tos, į bažnyčią įbėgo grupė jaunų 
arabų ortodoksų, kurių dalyvavimas 
šiame rituale yra privalomas.

Prieš pasirodant patriarchui Te-
ofilui antspaudas buvo nuimtas, o 
į grotą buvo įnešta didelis žibintas 
ir 33 žvakės. Patriarchui įžengus į 
edikulą, tikintieji meldėsi, kad būtų 
atsiųsta šventoji ugnis.

Po kelių minučių patriarchas išėjo 
su keliomis degančiomis žvakėmis 
ir perdavė šventąją ugnį tikintie-
siems, kurie nuo jos įžiebė Kristaus 

amžių simbolizuojančių 33 žvakių 
ryšulius.

Šventoji ugnis keliauja minioje iš 
rankų į rankas, oranžine šviesa nu-
šviesdama pilkas sienas ir didžiules 
akmenines kolonas, pripildydama 
orą dūmų.

Šventoji ugnis bus nuskraidinta ir 
į dešimtis Rusijos miestų, taip pat į 
Baku, Rygą, Taliną bei Londoną.

Naujajai Zelandijai išperkant iš 
gyventojų šaunamuosius 
ginklus 11 jų pavogta

Ginklų išpirkimo planą po šaudy-
nių Kraistčerče vykdančios Naujo-
sios Zelandijos policija penktadienį 
atsidūrė itin nesmagioje padėtyje 
pripažinusi, kad iš vienos nuovados 
buvo pavogta 11 šaunamųjų ginklų.

Šaunamieji ginklai, kurių dalį 
planuota sunaikinti, buvo pavogti iš 
Šiaurės Palmerstono Šiaurės saloje 
nuovados.

„Esu labai susirūpinusi dėl to, kas 
nutiko. Tai absoliučiai nepriimtina“, 
– sakė regiono policijos vado parei-
gas einanti Sarah Stewart.

Visuomeninis radijas „Radio New 

Zealand“ pranešė, kad mažiausiai 
vienas iš pavogtų ginklų yra už-
draustas pusiau automatinis ginklas, 
bet S. Stewart atsisakė tai patvirtinti. 
Ji taip pat nenurodė, ar buvo pavogta 
šaudmenų.

Policijos komisaras Mike’as Bus-
has nurodė nedelsiant ištirti šią va-
gystę ir atlikti šaunamųjų ginklų sau-
gojimo patikrinimą visose Naujosios 
Zelandijos policijos nuovadose.

Policija paskelbė ieškanti 38 metų 
vyro, kuris vagystės metu buvo pa-
stebėtas policijos nuovados kieme.

Po kovo 15 dienos atakų dviejose 
Kraistčerčo mečetėse, kur buvo nu-
šauta 50 žmonių, Naujoji Zelandija 
skubiai priėmė įstatymą, sugriežti-
nantį šaunamųjų ginklų kontrolę.

Naujuoju įstatymu siekiama, kad 
gyventojų rankose nebeliktų pusiau 
automatinių ginklų, ir numatoma 
juos išpirkti. Tokie ginklai buvo už-
drausti, o už draudimo nepaisymą 
numatytos griežtos įkalinimo baus-
mės.

Maždaug 3 tūkst. šaunamųjų gin-
klų jau buvo atiduoti arba savininkų 
internete deklaruoti paėmimui.

-BNS
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VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

Superkame karves, 
bulius ir telyčias 

„krekeNavOs 
aGrOFIrMOs“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

Brangiai superkame 
MIŠkUs 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

ŠILŲ ŪKIS prekiauja ROSS – 308 
VEISLĖS VIŠČIUKAIS BROILERIAIS 

UŽAUGINTAIS BE ANTIBIOTIKŲ 
Siūlome 1 – 5 savaičių 
paaugintus viščiukus.

 Prekiaujame penktadieniais ir 
šeštadieniais 13-16val.

 Užubalių k., Raguvos sen., 
Panevėžio raj.

 Informacija ir registracija
 tel. (8-613) 47475.

Patikimas darbas namų tvarky-
tojoms (-ams) Anglijoje, be jokių 
įdarbinimo mokesčių. Amžius neri-
bojamas, kalba nebūtina. 

Tel. (8-672) 41083. 
www.superdarbas.com 

siūlo darbą

Pjauna pavojingai 
augančius medžius, geni 

šakas, tvarko aplinką, 
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai. Skarda 0,6 - 0,8 

mm storio.
Kaminų remontas, galvutės 

mūrijimas, skardinimas, 
židinių statyba. Stogų dengimas. 

Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, 

(8-652) 37118.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Žemę visoje Lietuvoje, gali būti 
nedirbama, su bendraturčiais, iš-
nuomota. Padeda sutvarkyti doku-
mentus. Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. (8-671) 08059.

Skubiai, brangiai (moka pasau-
linėmis kainomis) - mišką. Siūlyti 
įvairius variantus. Tarpininkams 
atsilygins.

Tel. (8-608) 44340.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Sodybą ar namą, mieste ar kaime. 
Siūlyti įvairius variantus. Gali būti su 
mišku ir didesniu žemės sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

kuras

Malkas. Kaladėlėmis ir skaldy-
tas.

Tel. (8-688) 16462. 

Kaladėlėmis supjautas guobos, 
drebulės malkas.

Tel. (8-678) 58288.

Malkas 3 m ilgio rąsteliais, pri-
statymo kiekis 30 - 60 erdm. 
Kaladėmis, pristatymo kiekis 7 
erdm. 

Tel. (8-656) 01913.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Skaldytas malkas ir pjuvenas. 
Pristato ir mažais kiekiais. 

Tel. (8-675) 63191.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
GEGUŽĖS 2 d. (ketvirtadienį) prekiausime 

"Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotais, sparčiai 
augančiais ROSS-309 veislės vienadieniais 
mėsinias broileriais, 1-2-3-4 savaičių paaugin-
tais mėsiniais broileriais, vienadienėmis višty-
tėmis (Olandiškos). 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiau-
šinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 
3,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais 10 vnt. - 1 Eur. Spec. lesalai. Jei 
vėluosime, prašome palaukti. Priimami išanks-
tiniai užsakymai tel. (8-608) 69189.   
Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, N.Elmininkai 

15:50, Anykščiai 16:00 turgus, Ažuožeriai 
16:15, Zaviesiškis 16:20, Kavarskas 16:30, 
Svirnai 16:40.

nori susipažinti
Našlė be žalingų įpročių susi-

pažintų su kultūringu, sąžiningu 
senjoru. Teisti, išsiskyrę, stiklelio 
mėgėjai ir nuotykių ieškotojai - ne-
varkite.

Tel. (8-676) 78805.

dovanoja
3 mėn. kalytę. Juoda, rudomis 

letenėlėmis.
Tel. (8-648) 30917.

Medinę daržinę nusigriauti ir iš-
sivežti patiems.

Tel. (8-679) 02099.

buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Gamina įvairius baldus: virtuvės, 
prieškambario, spintas slankiojan-
čiomis durimis. 

Tel. (8-639) 41625.

Kapaviečių tvarkymas. 
Betonavimas, trinkelių klojimas, 
skaldos užpylimas, senos kapa-
vietės restauravimas, paminklai. 
Dirba visomis savaitės dienomis.

Tel. (8-622) 58762.

Fasadų šiltinimas, fasadų ap-
dailos darbai. Tinkuoja, deda de-
koratyvinį tinką. Dengia šlaitinius 
stogus. Mūro darbai.

Tel. (8-676) 52289.

automobiliai

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, su-
tvarko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus.

Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Gyvuliai

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

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

Bendra Lietuvos – Olandijos  
UAB „BARTYNCO“  veršelius au-
ginimui. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502.

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža.

Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.

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

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

gimė
Lėja PETRONYTĖ, 
gimusi 04 07

Jokūbas MASIULIS, 
gimęs 04 11

Ginta UZDRAITĖ, 
gimusi 04 11

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). 
Veža miškavežiu.

Tel. (8-600) 63820.

kita

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

Tel.: (8-611) 34567, (8-686) 80994.

Ūkininkas - svilintą kiaulių sker-
dieną. Perkant 2 puseles, visą 
kiaulę, kaina 2,35 Eur. Motininių 
kiaulių skerdiena 1,87 Eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Lašų ŽŪB - žirnius RESPECT 
(200 Eur/t + PVM), avižas (190 
Eur/t + PVM), šienainio rulonus 
(16 Eur/vnt. + PVM). 

Tel. (8-628) 51333.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Per „Anykštą“ 
galite pasveikinti 

savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai

Tel. (8-686) 33036.

Skelbimas „Anykštoje“, rubrikoje 
„Ieško darbo“, kainuoja 4 eurus (www.
anyksta.lt bus dedamas nemokamai).

Skelbimai priimami „Anykštos“ redak-
cijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

Tel. (8-686) 33036.

kaDasTrINIaI MaTavIMaI
UAB „KPKB“ atlieka sklypų (Kad.Nr.3466/1:55, 3466/1:158, 3466/1:324, 

466/1:325), esančių Luciūnų ir Dejūnų k., Kurklių sen., Anykščių r. kadastri-
nius matavimus.

Matuojami sklypai ribojasi su (kad.Nr.3466/1:237, 3466/1:131, 3466/1:308, 
3466/1:307) savininkai (A.B., M.S., V.E.Y., V.E.Y) yra mirę. Prašome atsi-
liepti įgaliotus asmenis, kad būtų galima suderinti matuojamų sklypų ribas. 
Matavimai vyks 2019-05-13 ir 14 d. 10-12 val. Matavimus atlieka matininkė 
Inga Gečienė, Donelaičio g. 79, Kaunas, mob. (8-686) 87034.
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vardadieniai

Marijonas, Pijus, Virbutas, 
Venta, Sofija.

Juozapas, Zigmantas, Žilvinas, 
Vydmantė, Anelė, Zigmas.

Atanazas, Eidmantas, Meilė, 
Meilutė.

Aleksandras, Jokūbas, 
Juvenalis, Pilypas, Arvystas, 
Kantvydė.

Skelbimas ant remonto dirbtuvių 
durų:

MES REMONTUOJAME VISKĄ!
Žemiau parašyta:
„Prašymas belsti - skambutis ne-

veikia“.

***

Vyras ir žmona skaičiuoja šeimos 
biudžetą. 

Vyras: „Na aš uždirbu 800 eurų, tu 
dar 600 gauni, plius už tarą per mėne-
sį 200 gaunam... Tai kur visi pinigai 
dingsta?“

***

Moteris užeina į kilimų parduotu-
vę:

- Norėčiau kokio nors kilimo vai-
kų kambariui, kuo praktiškesnio. Gal 
galėtumėte ką nors patarti?

- O kiek vaikų turite?
- Šešis.
- Na, praktiškiausia būtų kambarį 

asfaltuoti...

***

Gaudo žmogus žuvį. Degtinę ge-
ria. Niekas nekimba. Ir užkibo mažas 
karosiukas.

- Ir ką man su tavim daryti?
Supylė karosui paskutini šnapsą 

į gerklę ir paleido. Ir kad prasidėjo 
kibimas!!!! Visą kibirą žuvies pri-
gaudė.

Žuvys kibire:
- Nu karosas!!! Nu niekšas!!! Pri-

girdoooo!!!!! Paleidžiaaaaa!!!!!!

***

Pensininkas sanatorijoje susipažįs-
ta su bendraamže dama ir sako jai:

– Aš seniausios profesijos atstovas. 
Miegu už pinigus.

– ???
– Sargas aš…

Vida Trafimovienė: „Atgal į miestą? 
Jokiais būdais!” Lina DAPKIENĖ

Šį kartą sugalvojau pakalbinti Šoveniuose, gražiai atnaujintame name, prie pat Budrių ežero, 
gyvenančią šeimą. Galima sakyti, kad tai  netolimi mūsų kaimynai – mus skiria tik ežeras. Žiemą  
ledu tą atstumą galima nueiti vos per dvi–tris minutes. Vasarą malonu valtele nusiirti arba nuke-
liauti pėsčiomis. 

Užsukusi saulėtą dieną, iš tolo kieme matau tik vištas maklinėjančias, o sarginis šuo ramiausiai 
miega, nuvirtęs ant šono. Žinau, kad netrukus mokyklinis autobusiukas turėtų mokinius namo par-
vežti, tad, savu automobiliu atvykusi, noriu kelias minutes paežere pavaikščioti, pavasario gaivos 
įkvėpti.  

- Ar jūs pas mus? Ar kažko ieškot? – pasiteirauja manęs vyriausia sodybos šeimininkė Vida Tra-
fimovienė.

Netrukus, prisėdusios verandoje, šiltame pavasariniame įsaulyje, kalbamės apie gyvenimą. 

- Kaip gyvenate?
- Gražiai, gerai. Auginam gyvu-

liukus, paukščiukus, dvi karvytes, 
penkias avytes, vieną ėriuką, ož-
kytę, 10 žąsų, o vištų tai gal 50. 
Neseniai pirkom ilgaausę anglų 
Nubijos veislės ožką, tai dabar 
kiekvieną vakarą reikia eiti su ja 
pasivaikščioti. Tipena mums iš 
paskos. Saulė šviečia, pavasaris 
džiugina -  taip ir gyvenam. 

- Prieš kiek metų jūs čia atsi-
kėlėte gyventi ir iš kur? Kokio 
dydžio dabar Jūsų šeima?

- Čia apsigyvenome maždaug 
prieš 5–6 metus. Gyvenu su du-
kra Rita ir jos šeima: žentu ir trim 
anūkais. Mes gyvenome Rukloje, 
Jonavos rajone. Dviejų kambarių 
butas jau mums buvo mažokas, 
žentas internetu išrinko šią bakū-
žėlę (trobelę – red. past.). Žentas 
Evaldas – šeimos galva – nupirko, 
tvarkė, įrengė patogumus, du kam-
barius antrame aukšte. Iš pradžių 
tik vasarodavom, o kai jau buvo 
patogu čia gyventi, kai į sodybą 
pasidarė panašu, persikėlėme. Su-
viliojo labai graži vieta kaime. Čia 
daug įdomiau negu mieste – visą 
laiką užsiėmimo yra, ar už lango 
žiema, ar vasara. Man čia patinka 
ūkyje darbuotis. Vaikams patogu 
Kavarsko mokyklą lankyti, nes 
geltonasis autobusiukas stoja prie 
pat namų. Vasarą anūkams labai 

gera čia būti: pripučiamą baseiną 
pastatom, batutą. Žiemą čiuožinė-
ja ant ežero visas būrys jaunimo. 
Aš pati tai neinu ant ledo – bijau 
(šypsosi). 

- Nesinori grįžti į Ruklą?
- Oi, ne. Išsirinkom šią vietą, ir 

esam labai laimingi. Ką aš veik-
čiau tame bute? Nemėgstu gulėt, 
man geriau judėt, veikti. Čia visai 
kitaip tiek man, tiek namiškiams. 
Anūkas pažvejoja, žentas negali 
skirti tam tiek laiko, nes turi dar-
bą Kaune ir sėkmingai važinėja. 
Mums čia patogu. Rita – namų 

šeimininkė. Be to, vaikus neretai 
kur nuveža: tai į kokį būrelį, tai 
į baseiną Anykščiuose. Dažnai 
aplanko Ritos sesuo. Ji Rukloje 
liko. 

- O kaip dėl šeimos gydytojo? 
Kur važiuojate gydytis? 

- Neinu aš pas gydytojus. Kam 
man tas gydytojas? Štai ožkos 
pienas – geriausias vaistas nuo 
visų ligų. Kiaušinių, pieno val-
gom tiek, kiek norim, gaminam 
tai, ką tik sugalvojam. Pilna bur-
na valgom, giminaičiams duo-
dam. 

Vida Trafimovienė su malonumu rūpinasi 
ūkiu, prieaugliais, o apie grįžimą į miestą net 
negalvoja. 

Vidos dukra Rita ūkininkauja dar tik vienerius 
metus. Ant rankų – vos dviejų parų ėriukas, kurį kas 
tris valandas reikia girdyti pienu.  

- O ar nebuvo šiokio tokio ne-
saugumo jausmo? Juk vienaip 
– mažame miestelyje, o visai 
kitaip, kai kaimynai tolokai gy-
vena. 

- Nebuvo taip, kad nesaugiai bū-
tume pasijutę. Per tiek laiko, kiek 
gyvenam, niekas niekur neįlindo. 
Lapė kartais šalimais varinėja, 
vieną vištą jau buvo benusinešan-
ti, bet aš ją nuvijau – paskui rudąją 
bėgau, kol paliko savo grobį. Vis 
dėlto tik savaitę išgyveno ta vište-
lė – mat lapė buvo labai stipriai jai 
uodegą sukandus. Vanagai skrai-
do, bet jokių didelių nuostolių ti-
krai nepatiriam (šypsosi).   

- Ką auginat? Daržovių turbūt 
net neperkat? 

-Turim šiltnamį, bet apskritai jau 
šiek tiek mažiau auginam. Tai lie-
tūs, tai sausra... Be to, trejus metus 
daržoves toje pačioje žemėje au-
ginome, reikia duot žemei pailsėt, 
nes nelabai beauga. Ne problema, 
nes nusiperkam, ko reikia. Pietus 
tikrai turiu iš ko pagaminti. Ir šian-
dien jau viskas mano pagaminta, 
laukiu grįžtančių anūkų (šypsosi). 

- Kas džiugina gyvenant 
kaime? 

- Geras oras. Mėgstu pažiūrėt, 
kaip gulbės ežere plaukioja, kaip 
gervės vaikštinėja paežerėj. Su-
grįžusius gandrus įdomu stebėti. 
Apsidairau ir vis pamatau ką nors 
gero, gražaus (šypsosi). Jokiais 
būdais nevažiuočiau gyvent atgal 
į miestą. Man užtenka ir Kavarske 
apsipirkti, o gyventi kaime – gera.

- Papasakokite apie ūkį. Pa-
menu, kadais rodėte mano vai-
kučiams inkubatoriuje laikomus 
kiaušinius ir beišsiritančius viš-
čiukus. Užsiimate tuo ir dabar? 

- Kad ant aukšto vištos pačios la-
bai gerai peri, nereikia ir inkubato-
riaus. Pridėta šiaudų, ir jos labai na-
tūraliai išperi. Žiūriu kartą, katinas 
su viščiuku bėga! Pradėjom ieškoti, 
kurgi ta višta tupi. Radom. Iki šiol 
ten ir peri sėkmingai. Inkubatorinės 
vištos kitokios, aš taip manau. 

- Paprastai, kalbindama pa-
šnekovą, pasiteirauju, kiek jam 
metų. Ar ne paslaptis? 

- Man 63 metai. Po laukus pa-
lakstau, grynas oras jaunina. Kie-
kvienam žmogui visa tai – tik į 
sveikatą. 

- Dėkoju už pokalbį!

Graži vieta prie ežero buvo vienas iš motyvų, dėl kurio nuspręsta įsigyti sodybą Šovenių kaime. 


