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trukmė 50 min. 

Niūronyse svečiai nekviesti, 
bet labai laukti Lina DAPKIENĖ

Pirmąjį vasaros savaitgalio 
šeštadienį daugybė žmonių 
paprastai skubėdavo paviešė-
ti Niūronių kaime – dalyvauti 
tradicinės kultūros ir žirgų 
šventėje „Bėk bėk, žirgeli!“

Šiemet visus planus organi-
zatoriams sujaukęs korona-
virusas, tad svečiai buvo ne-
kviesti, bet jų laukta ir tikėtasi 
– atvykę lankytojai turėjo ga-
limybę apžiūrėti ekspozicijas, 
susipažinti su tradicine kultū-
ra, amatais ir, žinoma, žirgais.

Jodinėjimo paslauga – vienas apsukamas ratas – teikė džiaugsmo ir malonumo mažiesiems lanky-
tojams.

Ant kelio rasto negyvo jaunuolio žūties aplinkybės
kol kas nenustatytos

Kol kas nenustatyta, kokiomis aplinkybėmis birželio 4 dieną 
Troškūnų seniūnijos Pakapės kaime žuvo 21-erių metų jaunuolis 
iš Nausodės kaimo. Jo kūnas su kirstine žaizda ir nubrozdinimais 
ankstyvą rytą rastas gulintis ant kelio.

Ikiteisminį tyrimą dėl jaunuo-
lio pradėjo Utenos apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
kriminalistai. Šią bylą kuruoja 
Panevėžio apygardos prokuratū-
ros 1-ojo baudžiamojo persekio-
jimo skyriaus prokuroras Arvydas 
Gramba.

Lietuvos Respublikos generali-
nės prokuratūros Komunikacijos 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Rasa Stundžienė ,,Anykštą“ infor-
mavo, kad teismo medicinos eks-
pertų išvados dėl mirties priežas-
ties kol kas dar nėra gautos.

,,Ikiteisminį tyrimą atliekantys 
teisėsaugos pareigūnai nustatinėja 
aplinkybes, kaip jaunuolis žuvo“, 
- sakė R.Stundžienė.

Po jaunuolio mirties policija 
buvo sulaikiusi ir į areštinę užda-
riusi 19 - metį Nausodės kaimo 
gyventoją. Jam sulaikymo metu 
nustatytas 0,72 prom. girtumas. 

Įtariama, kad jis galėjo nužudy-
ti savo draugą. Nausodės kaime 
sklinda kalbos, kad iš pradžių tie 
draugai susimušė, o po to jaunes-
nis vyresnį nutrenkė automobiliu. 
Abu prieš tai Troškūnuose bare 
vartojo alkoholį. 

Kalbama, kad abu jaunuoliai 
galėjo keliauti automobiliu, kuris 
priklausė 19-mečiui. Šis, anot vie-
tinių, net nėra išsilaikęs vairuoto-
jo teisių. 

Nausodės kaime sklinda kalbos, 
kad kažkas matė, kaip 19-metis 
visas kruvinas parėjo namo. Neto-
liese tos vietos, kur rastas  negyvas 
jaunuolis, aptiktas automobilis.

Įtariamajam yra skirtos kelios 
kardomosios priemonės – rašyti-
nis pasižadėjimas neišvykti, as-
mens dokumentų paėmimas ir pe-
riodinis registravimasis policijos 
įstaigoje.

-ANYKŠTA
Pakapė - mažytis kaimas Troškūnų seniūnijoje.

Nuotrauka iš wikipedia.org

Paroda. Birželio 12 d., penkta-
dienį, 16 val. atidaroma Naciona-
linės kultūros premijos laureato 
Leono Striogos metalo skulptūrų 
paroda, skirta skulptoriaus 90-me-
čiui. Parodos kuratorius - Aidas 
Strioga. Anykštėnai kviečiami į 
susitikimą su Jubiliatu Kopyčioje 
(Vilniaus g., 36, Anykščiai). Paro-
dą remia Lietuvos kultūros taryba. 

Karjera. Birželio 7 dieną, De-
beikių seniūnijos Leliūnų kaimo 
bendruomenė išsirinko naują pir-
mininką. Šias pareigas eis Virginija 
Ros Garcia. Ji yra dirbusi Anykš-
čių savivaldybės specialiste. 

Sąskaitos. Šį antradienį Anykš-
čių rajono mero pavaduotojas 
Dainius Žiogelis ir administraci-
jos direktorės pavaduotoja Veneta 
Veršulytė  dalyvaus pasitarime dėl 
vieningos atsiskaitymo sistemos 
„Viena sąskaita“ įdiegimo Anykš-
čių rajone. 

Gėlynai. Ryškiaspalviais žie-
dais miesto gėlynuose džiuginu-
sios pavasarinės gėlės keičiamos 
salvijomis, kleomėmis, gauromis, 
verbenomis bei kitais augalais. 
Pasak Anykščių rajono vyriausio-
sios architektės Daivos Gasiūnie-
nės, stengiamasi nesodinti tokių 
pat gėlių kaip pernai. Anykščiuo-
se šiemet turėtų dominuoti aukšti 
augalai.

Gėlynai II. Anykščių rajono se-
niūnijoms šį pavasarį savivaldybė  
išdalijo 2000 gėlių daigų. Seniūnai 
patys arba su specialistų pagalba 
išsirinko gėles, kuriomis ir papuoš 
įvairias savo seniūnijų vietas.

Asfaltas. Anykščių seniūnijos 
Naujųjų Elmininkų kaime už 1 
mln.231 tūkst. Eur bus atliekamas 
kapitalinis Šilelio gatvės remontas. 
Už 180 tūkst. Eur kapitaliai bus 
suremontuotas ir Pūstalaukių kai-
mo Skiemonių seniūnijoje kelias. 
Šiuos pinigus Anykščių rajono 
savivaldybė gavo iš Susisiekimo 
ministerijos. Tai lėšos, skirtos eko-
nomikai skatinti ir koronaviruso 
pandemijos sukeltoms pasekmėms 
mažinti. Šios lėšos konkrečiai nu-
matytos keliams su žvyro danga 
asfaltuoti.

Vėtros 
nuskriaustiems 
gandrams 
įrengė naują 
gandralizdį

Smidrų 
augintojai 
neatsigina 
pirkėjų

Jaučiasi, tarsi 
būtų ne gydomi, 
o tiriami nuo 
koronaviruso

Šią vasarą į Šventosios upę gali 
sugrįžti legendinė amfibija

Irma SMALSKIENĖ, 
Anykščių rajono tarybos narė:

„Nemanau, kad reikėtų su-
grįžti prie upės šienavimo dal-
giais“
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„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - 
laikraštį prenumeruoti yra pigiau, negu pirkti! 

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

spektras

temidės svarstyklės

Psichikos ligų palydovas - stresas Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių psichikos sveikatos centro direktoriaus Audroniaus 
Gusto 2019 metų veiklos ataskaitoje skelbiama, kad pernai gy-
ventojų sergamumas psichikos ligomis augo.

Bendras teikiamų paslaugų skai-
čius, palyginti su 2018 m., padidė-
jo 12,74 proc. Gyventojų sergamu-
mas, palyginti su 2018 m padidėjo 
10,16 proc. Sergamumo didėjimui 
įtakos turi senstanti visuomenė, 
neigiami ar svarbūs, reikšmingi 
asmeniui tam tikri gyvenimo įvy-
kiai, kurie sukelia stresą, kurio 
pasekmės - dėl stresinių situaci-
jų atsirandantis nerimas, nemiga, 
įtampa, nuotaikos sutrikimai, ne-
stabili, nesaugi ekonominė situ-
acija, ateities nežinomybė ir pan. 
Šie ir kiti veiksniai turėjo ir šiuo 
metu turi didelės įtakos susergant 
įvairių rūšių depresija, nuotaikos 
(afektiniais) sutrikimais ir kitomis 
psichikos ligomis. (pvz., 2018 m. 
sergamumo didėjimas, palyginti su 
2017 m., buvo 4,96 proc.)”, - atas-
kaitoje rašo A.Gustas.

Pernai Anykščių psichikos svei-
katos centre  atlikti 1826 profilak-
tiniai patikrinimai klientų, norinčių 
įgyti ar pasikeisti vairuotojo pažy-
mėjimą bei norinčių prasitęsti ar 
gauti leidimą naudotis ginklu. Už 
mokamas psichikos sveikatos pas-
laugas per 2019 metus psichikos 
sveikatos centras gavo 6 tūkst.928 
Eur. 

Per metus Anykščių psichikos 

sveikatos centre buvo išrašyta 230 
nedarbingumo pažymėjimų, t.y. 
48-iais nedarbingumo pažymėji-
mais daugiau nei 2018 metais.

Per 2019 metus Anykščių psi-
chikos sveikatos centre gautos 227 
epikrizės (med. ligos istorijos bai-
giamoji dalis, kurioje pagrindžia-
ma diagnozė, apibūdinamas gydy-
mas, ligonio būklė, ligos prognozė, 
tolesnis gydymas) iš gydymo įstai-
gų. Pateiktos 46 asmens sveikatos 
istorijos teismo psichiatrijos komi-
sijos konsultacijai atlikti.

Anykščių psichikos sveikatos 
centras vykdo priverčiamąją me-
dicinos priemonę – ambulatori-
nį stebėjimą pirminės psichikos 
sveikatos priežiūros sąlygomis 26 
asmenims, 46 kartus įstaigos gy-
dytojai psichiatrai buvo iškviesti 
į teismo posėdžius dėl priverčia-
mojo medicininio pobūdžio prie-
monės ambulatorinio stebėjimo 
pirminės psichikos sveikatos prie-
žiūros sąlygomis pratęsimo ar pa-
naikinimo. 

PernaiAnykščių psichikos sveika-
tos centre privalomąjį mokymą apie 
alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus 
sveikatai išklausė 41 asmuo.

Medicininio išblaivinimo pa-
slauga Anykščių pirminės sveika-

tos priežiūros centre pasinaudojo 
65 pacientai, atlikta 18 medicininių 
apžiūrų neblaivumui nustatyti, kai 
naudojamas įstaigos alkotesteris, 
atlikta 20 medicininių apžiūrų ap-
svaigimui nuo psichiką veikiančių 
medžiagų  nustatyti. 

Veiklos ataskaitoje direktorius 
A.Gustas rašo, kad įstaigoje yra 
įrengtas relaksacijos kabinetas. 
Kabinete atliekamos šviesos, mu-
zikos, taškinė spalvų ir kvapų te-
rapija. Yra galimybė teikti masa-
žo paslaugą. 2019 m. relaksacinis 
kabinetas suremontuotas. Relak-

sacinėmis paslaugomis naudojasi 
įstaigos pacientai ir kiti į įstaigą 
besikreipiantys žmonės, kurie nori 
pagerinti tiek fizinę, tiek psichinę 
sveikatą, sustiprinti savo emocinę 
būklę, atsigauti po sunkių darbų, 
išgyvenimų ir patirtų tiek fizinių, 
tiek psichologinių traumų.

Pernai Anykščių rajono psichi-
kos sveikatos centre dirbo 9 dar-
buotojai. 2019 metais šios įstai-
gos direktoriaus vidutinis darbo 
užmokestis su kintamuoju priedu 
dirbant 0,5 etato krūviu siekė 754 
Eur.

Anykščių psichikos sveikatos centro direktorius Audronius Gus-
tas ataskaitoje rašo, kad psichikos ligų daugėjo ir dėl to, kad 
Anykščių rajonas – sparčiai senstanti vietovė.

Keliautojas. Birželio 6 dieną,  
apie 17.45 val., Kavarsko seniūni-
joje vyras (g. 1977 m.), gyvenan-
tis Anykščių seniūnijoje, vairavo 
automobilį CITROEN EVASION. 
Vyras girtumą nusistatyti atsisakė. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Vairuotojas. Birželio 6 dieną  

dieną,  apie 21.23 val., Kavarsko 
seniūnijoje  vyras (g. 1997 m.),  
gyvenantis Šerių kaime, būdamas 
neblaivus (nustatytas 1,7 prom. 
girtumas), vairavo automobilį 
MAZDA 626.  Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Avarija. Birželio 6 dieną,  apie 
12.49 val., Svėdasų seniūnijos  

Miliūniškio kaime vyras (g. 1990 
m.), gyvenantis Kupiškio rajone,  
būdamas neblaivus (nustatytas 
2,26 prom. girtumas) vairavo au-
tomobilį BMW 320D, kelio vin-
gyje jo nesuvaldė, vertėsi. Eismo 
įvykio metu sužalotas neblaivus 
(nustatytas 1,57 prom. girtumas) 
automobilio keleivis (g. 1999 m.), 
iš Kupiškio rajono, kuris paguldy-
tas į ligoninę. Vairuotojas sužalo-

tas nežymiai, gydymuisi paleistas 
į namus. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas. 

Smurtas. Birželio 6 dieną, apie 
17.30 val., Anykščiuose,  J. Biliū-
no g., vyras (g. 1976 m.) sukėlė 
fizinį skausmą merginai (g. 2003 
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Vėtros nuskriaustiems gandrams 
įrengė naują gandralizdį

Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Skaitytojas Albertas Kučinskas pranešė, kad gegužės 30 dieną 
vėtra sodyboje Rokiškio rajone, prie ribos su Svėdasų seniūnijos 
Kunigiškių kaimu, nuvertė gandralizdį su gandriukais. Gandriu-
kai žuvo. Gandralizdis sodyboje stovėjo dešimtmečius, todėl nu-
spręsta gandrams įrengti naujus ,,namus“.

A.Kučinskas susisiekė su UAB 
,,Anykščių energetinė statyba“ 
generaliniu direktoriumi Teodoru 
Bitinu ir paprašė sodybos kieme 
pastatyti 11 metrų jo turėtą stulpą ir 
ant jo įrengti  metalinį gandralizdį.

UAB ,,Anykščių energetinė sta-
tyba“ direktorius T.Bitinas ,,Anykš-
tai“ pasakojo, kad panašių gamtos 
mylėtojų prašymų sulaukia neretai.

,,Pasitaiko, kad žmonės papra-
šo stulpą pastatyti, o gandralizdį į 
jį jau įsikelia patys, arba padaryti 
ir vieną, ir kitą darbą. Buvo atve-
jis, kai gandras buvo įsipainiojęs į 
gandralizdį ir iš jo negalėjo išskris-
ti - tuomet važiavome su ,,bokšte-
liu“ paukščio nukelti“, - prisiminė 
T.Bitinas.

Atvejis Rokiškio rajone, pa-
sak UAB ,,Anykščių energetinė 
statyba“ generalinio direktoriaus 
T.Bitino, buvo neeilinis.

,,Vėtrai nuvertus gandralizdį, 
gandrai nuo jo niekur nesitraukė 
ir aplinkui vis suko ratus. Darbus 
reikėjo organizuoti skubiai“, - pa-
stebėjo T.Bitinas.

Pagalba nelaimės ištiktiems gan-
drams rokiškėnui kainavo per 100 
Eur, tačiau šis tik džiaugėsi sulau-
kęs UAB ,,Anykščių energetinė 
statyba“ pagalbos ir labai prašė 
apie šį atvejį papasakoti skaityto-
jams.

,,Gerus darbus reikia viešinti“, - 
sakė A.Kučinskas. Gandrams ieškoti naujų namų neprireikė - sodybos šeimininkas 

įrengė naują gandralizdį.

Sienos. Kol kas nėra preteksto 
koreguoti susitarimo dėl sienų at-
vėrimo su Lenkija, nes savaitgalį 
kaimyninėje šalyje užfiksuotas 
koronaviruso atvejų protrūkis yra 
lokalus, sako sveikatos apsaugos 
ministras Aurelijus Veryga. „Kiek 
man teko aptarti bendraujant su 
Lenkijos sveikatos apsaugos mi-
nistru, daugiau kalbama apie vieną 
konkretų regioną, kur ligos pliti-
mas užfiksuotas, tai Lietuvoje mes 
irgi turime židinių, kur matome in-
tensyvesnį plitimą, bent tai nerodo 
bendro šalies vaizdo“, – pirmadienį 
per spaudos konferenciją sakė A. 
Veryga. „Bent iš tų duomenų, ku-
riuos turim šiandien, nėra preteksto 
koreguoti susitarimus su Lenkija, 
šiandien mes didesnių rizikų dėl to 
nematom“, – pridūrė ministras. Pa-
sak ministro, premjerams praėjusią 
savaitę sutarus, kad „prie Baltijos 
šalių kelionių burbulo prisijungia 
ir Lenkija“, toliau situaciją vertina 
ir galutines sienų atvėrimo sąlygas 
derina specialistai.

Paslaugos. Planines paslaugas 
pacientams atnaujino arba artimau-
siu metu tai padaryti ketina 70 proc. 
poliklinikų, beveik 85 proc. ligoni-
nių ir beveik tiek pat odontologijos 
kabinetų, teigia Sveikatos apsau-
gos ministerija (SAM). Ministerija, 
remdamasi Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro (NVSC) pir-
madienio duomenimis, informavo, 
kad veiklą atnaujina 168 ligoninės, 
1530 poliklinikos ir 1773 odontolo-
gijos kabinetai. Anot ministerijos, 
gydymo įstaigų veikla atnaujina-
ma tik kai jos su NVSC suderina 
parengtą paslaugų atnaujinimo ir 
teikimo planą, numatantį, kaip turi 
būti užtikrinta tinkama infekcijų 
kontrolė, pacientų ir medikų saugu-
mas. Sveikatos apsaugos ministras 
Aurelijus Veryga tikisi, kad pagra-
sinus sumažinti finansavimą nuo 
pirmadienio planinių paslaugų ne-
atnaujinusioms gydymo įstaigoms, 
tokių šalyje nebeliks. „Norėčiau 
tikėtis, kad tokių įstaigų, kurioms 
nebebus galima mokėti vienos dvy-
liktosios, neliks iš viso. Nes tikslas 
tikrai yra ne kaip nors nubausti 
įstaigas ar atimti pinigus, bet mo-
bilizuoti ir aiškiai paraginti pradėti 
teikti paslaugas pacientams, nes ti-
krai girdime daug nerimą keliančių 
žinučių, pačių pacientų nusiskundi-
mo, kad gauti paslaugas jiems tapo 
tikrai sudėtinga, nors įstaigos tikrai 
turėjo pakankamai laiko pasiruošti 
tų planių paslaugų atnaujinimui“, – 
sakė A. Veryga.

Parama. Savivaldybių admi-
nistracijų ir nevyriausybinių orga-
nizacijų pradedama dalyti parama 
maistu ir higienos prekėmis birželį 
turėtų pasiekti 168 tūkst. gyvento-
jų. Kaip informavo  Europos so-
cialinio fondo agentūra (ESFA), 
tiekėjai maisto produktus, visai 
šeimai skirtas higienos prekes į 
savivaldybes pradeda vežti pirma-
dienį. Šiemet tai jau trečiasis dali-
jimas, kurio metu mažas pajamas 
gaunančius gyventojus pasieks 
aštuoni skirtingi maisto produktai. 
Davinį sudaro po kilogramą miltų, 
cukraus, po 0,5 kilogramo maka-
ronų, ryžių, konservuotos burokė-
lių sriubos ir sausų pusryčių, 0,66 
kilogramo konservuotų žirnelių, 
0,4 kilogramo kiaulienos konser-
vų. Kartu sunkiau besiverčiančius 
gyventojus turėtų pasiekti muilas, 
šampūnas, skalbimo skystis, dantų 
pasta ir dantų šepetėlis.

- BNS
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komentarai

DIRBU SAU

savaitgalio diskusija

„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.)

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

Smidrų augintojai neatsigina pirkėjų Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Traupio seniūnijos Alukėnų kaime įkurtame ūkyje jau trečius 
metus Kotryna ir Algimantas Meidai beveik 2 ha laukuose augi-
na smidrus. Šių delikatesinių daržovių paklausa yra labai didelė: 
ūkininkams net nepavyksta įvykdyti visų užsakymų.

K.Meidė ,,Anykštai” pasakojo, 
kad didesnės žalos koronaviruso 
pandemija ir dėl jos paskelbtas 
karantinas ūkiui neatnešė.

,,Dėl karantino smidrų netiekė-
me tik restoranams, nes jie buvo 
uždaryti”, - pasakojo K.Meidė.

Šiame ūkyje užaugintais smi-
drais paprastai mėgaujasi Anykš-
čiuose veikiančių restoranų 
,,Miške”, ,,BasiBasi” ir kitų lan-
kytojai.

K. ir A.Meidų ūkis ypač daug 
smidrų parduoda per pačių turi-
mą elektroninę parduotuvę, savo 
užauginta produkcija prekiauja ir 
turguose.

,,Elektroninę parduotuvę ati-

darėme balandžio pradžioje. Ba-
landžio pabaigoje tikėjomės ir 
pirmųjų smidrų derliaus, tačiau 
jis nebuvo toks didelis, kokio ti-
kėjomės, dėl šalto pavasario. O 
užsakymų, net ir nereklamuojant 
elektroninės parduotuvės, netrū-
ko. Manau, kad elektroninės par-
duotuvės atidarymas pasiteisino. 
Žmonės nori apsipirkti greičiau ir 
paprasčiau, be kontakto, o prekes 
nori gauti tiesiai į namus. Žino-
ma, mums, kaip augintojams, yra 
labai daug darbo su tiesioginiais 
vartotojais, nes kiekvieną už-
sakymą reikia sekti, jį suruošti, 
išvežioti. Kitam sezonui grečiau-
siai ieškosime papildomo žmo-

gaus klientų aptarnavimui arba 
darysime sutartį su kurjerių tar-
nyba”, - sakė K.Meidė.

Dėl vėlyvo pavasario K. ir 
A.Meidams šiemet nereikėjo 
samdyti darbuotojų, kurie padėtų 
nuimti derlių.

,,Susitvarkėme patys.  Šiaip 
ravėjimui samdome apie keturis, 
o smidrų skynimui - iki aštuonių 
darbuotojų.Visi jie yra vietiniai, 
toliausiai nuo mūsų ūkio gyvena 
už 12 kilometrų, bet atvykstan-
tiems nuosavu transportu apmo-
kame už kurą”, - sakė K.Meidė.

Įprastai smidrų sezonas tęsiasi 
iki Joninių, tačiau šiemet ūkinin-
kai jį baigė birželio pradžioje.

Pasibaigus smidrų sezonui, 
anot K.Meidės, tenka prižiūrėti 
jų augimo lauką. Veiklos netrūks-
ta ir šiaip - Algimantas Panevė-
žyje dirba policininku, o Kotryna 
šiuo metu yra vaiko priežiūros 
atostogose.

K. ir A.Meidų ūkyje taip pat 
yra įveistas Shiitake grybų gry-
bynas. Jį ūkininkai vadina dau-
giau mėgėjišku.

,,Po grybyno įveisimo, gry-
bų gali tekti laukti 24 mėnesius. 
Praėjo 12 mėnesių ir matyti, kad 
grybynas pusiau prigijęs, pusiau 
– ne”, - pasakojo K.Meidė.

Ūkininkai dar ir giles renka ka-
vos gamybai.

,,Pernai jų nerinkome, nes gilių 
nebuvo. Šiemet rinksime ir ieš-
kosime maitinimo įstaigos, kuri 
padėtų mums jas sutvarkyti. Su-
renkame nemažus kiekius gilių. 
Ir visos jos nuo mūsų kieme au-
gančio didelio, primenančio Stel-
mužės galiūną, ažuolo”, - sakė 
K.Meidė.

Pakanka internete į paieškos 
laukelį įvesti ,,smidrai” ir prieš 
akis išnyra daugybė nuorodų apie 
Kotrynos ir Algimanto Meidų 
ūkį.

,,Esame aktyvūs socialiniuose 
tinkluose, kuriuos vadinu ,,nau-
jąja televizija”. Be to, ta smidrų 
,,mada”. Vieni žurnalistai per ki-
tus mus vis kalbina’, - apie tai, 
kodėl jie yra tokie matomi, pasa-
kojo K.Meidė.

Pašnekovė prisipažino, kad se-
zono metu smidrai - bene pagrin-
dinis šeimos stalo patiekalas.

,,Dažniausiai smidrus kepa-
me ant sviesto arba apvynioja-
me šonine ir kepame keptuvėje, 
orkaitėje ar ant laužo”, - sakė 
K.Meidė.

Anot smidrų ūkio savininkės, 
užsiauginti smidrų savo daržuose 
gali kiekvienas šeimininkas.

,,Daržuose tie smidrai būna 
plonesni. Tiesiog reikia sodi-
namosios medžiagos, o smidrų 
sodinukais pavasarį prekiauja 
labai daug agintojų”, - patarė 
K.Meidė.

Pasiteiravus apie ūkio perspek-
tyvas, K.Meidė sakė, kad plėsti 
ūkio neplanuoja, nes tiesiog nėra 
tam reikalingų plotų.

,,Norėtume įsigyti prekinio pa-
ruošimo liniją, įsirengti didesnį 
šaldymo kambarį”, - planais da-
lijosi pašnekovė.

K. ir A.Meidų ūkis pernai 
kreipėsi savo verslui paramos į 
Anykščių rajono savivaldybę, bet 
finansinės paramos negavo.

,,Tas mūsų mėgėjiškas gry-
bynas ,,pakišo koją”, nes grybai 
iškėlė ūkio vertę”, - šypsojosi 
K.Meidė.

Pasiteiravus, ar galima užsi-
dirbti ir pragyventi auginant smi-
drus, K.Meidė sakė: ,,Teisingai 
prižiūrint lauką kelerius metus, 
būtų galima išgyventi ir iš mūsų 
dviejų hektarų.”

Kotryna ir Algimantas Meidai smidrų ūkį įkūrė, kaip patys 
sako, avantiūristiškai persikėlę gyventi į nuošalų ir tuštėjantį 
Alukėnų kaimą.

Smidrus ūkininkai augina 2 ha plote. Juos parduoda su preki-
niu ženklu ,,Meidukis”.

Ar nebuvo galima paskelbti apie šventę be 
jokių išvedžiojimų?

Ilgokai delsusi pranešti, ar šiemet dėl koronaviruso pandemijos Niūronyse  vyks ,,Bėk bėk, žirge-
li!“ šventė, Anykščių rajono savivaldybė paskutinėmis dienomis  išplatino pranešimą, kviečiantį į 
kiek siauresnio formato šventę.

Savaitgalį portalo anyksta.lt skaitytojų klausėme - ar dalyvausite šventėje/ Kaip manote, ar šie-
met pakako informacijos apie renginio programą? Kaip vertinate sprendimą riboti šventės mastą? 
O gal vertėjo šiemet šventės neorganizuoti?

X- man: „Šventę reikėjo nukelti 
kitiems metams, būtų buvusi ir nau-
dinga pertrauka, nes jau metų metai 
niekas ten nesikeičia,viskas pats per 
tą patį. O kai renginio formatas dar 
ir susiaurinamas, tai jau išvis. Infor-
macijos lyg ir buvo, bet ji galėjo būti 
išsamesnė, detalesnė. Tenka šioje 
šventėje dalyvauti, tačiau su kiekvie-
nais metais vis rečiau, nes renginys 
darosi nuobodus, nesimato atsinauji-
nimo. Šiais metais gal reiks praleisti, 
nes dar ir karantinas nesibaigė.“

Ne juozas: „Man kužda nuojauta, 
kad Juozas susilaikys nuo pasiūlymo 

komentuoti užtai, kad būtų išspaus-
dintas komentaras popieriniame 
laikraštyje, nesumokant honoraro. 
Užteka visiems veltui brangias min-
tis dalinti, nes jau daug prirašyta, o 
pasiketimų nei prie vienokios, nei 
prie kitokios valdžios, kuri tik užima 
postus, bet nedirba anykštėnams ir 
dar naudojasi anykštėnų pasyvumu 
visuomeninėne veikloje.

Sėkmės važnyčiotojams ir svei-
kiems sugrįžti!“

Kaip suprasti?: „Kad suprastum, 
kas vyks Niūronyse, tai reikia ant 
galvos porą butelių šnapso išgerti 

ar kokį dešimt litrų nealkoholinio 
alaus. Tai skelbiama, kad šventė šie-
met nevyks, kad tik Arklio muziejus 
pristatys savo ekspozicijas, o Kul-
tūros centro meno mėgėjai koncer-
tuos. Tai vėl skelbiama, kad arklių 
kinkiniai važiuos ten, kad visų keliai 
ves į Niūronis. Dabar jau atsirado 
informacija apie ,,žirgelio“ šventę. 
Reikia vieną kartą nuspręsti organi-
zuoti šventę ar ne, ir paskelbti tiesiai 
šviesiai, be jokių išvedžiojimų.“

Jarunda: „tos visos šventės. Taip 
jau vienodos, taip panašios, taip 
įgrisusios. Gerai, kad šiemet ir ne-

bebus tos žirgelių šventės. Atsibosta 
ilgiausiai vykstančios rungtynės su 
arkliais, tos pačios mugės su kinie-
tiškais niekalais ir iškeltomis maisto 
kainomis, tokios pačios pramogos.“

Jurgis: „Brangių šašlykų ir alaus 
galiu nusipirkti ir savo krautuvėj, nėr 

ko grūstis į Niuronis. Arklius matau 
savo ganykloj, muzikos pasklausau 
per radiją. Namie saugiau, o ten 
žmonių spūstis, tikrai gali užsikrėsti. 
Kol karantinas, tai nereikėjo šventės 
jokios organizuoti.“
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komentarai Šią vasarą į Šventosios upę gali sugrįžti legendinė amfibija
Kiekvienerių metų vasarą anykštėnai diskutuoja apie tai, ar reikia Anykščių miesto centre, šalia 

tilto per Šventosios upę, nušienauti upės vagoje augančias žoles. 
Keletą metų šiuos žolynus politikai šienaudavo dalgiais, nušalintojo Anykščių rajono mero Kęstu-

čio Tubio komanda šiam tikslui nupirko 70 tūkst. vertės amfibiją, kuri su šiuo darbu nesusitvarkė, 
naujas įrenginys sulūžo, todėl pernai upę valė samdyta technika.

,,Anykšta“ pašnekovų teiravosi, ar Šventosios upės vagą reikėtų šienauti šiais metais, bei klausė, 
kokiomis priemonėmis jie tai siūlytų daryti?

Kai žolė bus 
ryškiai matoma, 
reikės priimti 
sprendimą

Donata SABALIAUSKAITĖ, 
Anykščių rajono mero patarėja:

- Dabar, kai upė yra nusėdusi, 
matosi tos žolės. Nebėra gražu. 
Manau, atitinkamo sprendimo rei-
kėtų, kad pasitvarkytume ir vaiz-
das būtų gražesnis.

Manau, kad tai diskusinis klau-

simas. Kai žolė upėje bus ryškiau 
matoma, reikės priimti sprendimą, 
kad vaizdas būtų patrauklus tiek 
mums patiems, miestelėnams, tiek 
ir atvykstantiems svečiams. Pernai 
upės šienavimui amfibija buvo ne-
naudojama, ar ji būtų šiemet efek-
tyvi, asmeniškai abejoju.

Jeigu vėl būtų grįžtama prie upės 
šienavimo dalgiais, tai būtų kaip 
atrakcija. Žinoma, kad prie talkos 
prisidėčiau ir aš pati.

Nupjaukime žolę 
mieste

Kazys ŠAPOKA, UAB 
Anykščių komunalinis ūkis di-
rektorius:

-Aš pirmiausia nežinau, ar šie-
met Šventosios upėje žolę reiks 
pjauti. Apie tai dar nesikalbėjo-
me. Reikia upę šienauti, ar ne, 
nuo mūsų nepriklauso - koks bus 
užsakymas, taip ir bus.

Amfibija yra tvarkinga ir stovi 
garaže. Aš kai pradėjau dirbti, ji 
buvo sutvarkyta ir pastatyta gara-
že. Ir tvarkingai stovi.

Anykščių mieste yra daug žo-
lės šienavimo. 

Miesto plotai yra nešienauti, 
nes finansavimo galimybės yra 
kitokios. Manau, pirmiausia ši-
tuos dalykus reikia žiūrėti. 

Vieną kartą žolė buvo nušie-
nauta, bet ji auga. Žiūrėkime į 
svarbiausius dalykus. 

Vienas dalykas yra kultūra, an-
tras dalykas - nešienautoje žolėje 
veisiasi erkės. Dėl suspausto fi-
nansavimo labai žiūrime, kada ir 
kur pjauti žolę.

Reikalinga 
profesionali 
ranka

Irma SMALSKIENĖ, Anykš-
čių rajono tarybos narė:

-Aš manau, kad bet kuriuo atveju 
Šventosios upę reikia tvarkyti, nes 
tas užžėlimas nesukelia jokio este-
tinio grožio. Be to, upė dumblėja.

Siūlyčiau upės tvarkymui sam-
dyti įmonę. Mano manymu, pra-
eitos kadencijos nupirkta amfibija 
upės šienavimui - tikrai nepama-
tuotai nupirktas pirkinys. Be to, 
samdymo kaštai būtų daug pigesni.
Nemanau, kad reikėtų sugrįžti prie 
upės šienavimo dalgiais. Čia jau 
daromas šou. Nupjautas žoles rei-
kia surinkinėti, negi patys politikai 
stovės ir tai darys? Tuo labiau, kad 
tos žolės tikrai labai daug priaugę. 
Čia reikalinga profesionali ranka. 

Žinoma, jei būtų upės tvarkymo 
talka, į ją eičiau.

Amfibiją reikia 
panaudoti

Audronius GALIŠANKA, 
Anykščių rajono tarybos narys:

-Nežinau, kiekvienais metais 
Šventosios upė buvo tvarkoma, tai 
tikiuosi, jei upė nebus nusekusi, 
leis sąlygos, būtų gražu, jei žolės 
palei tiltų būtų nupjautos.

Yra amfibija, nežinau, koks tos 
amfibijos stovis, kokie jos pajėgu-
mai. Nesidomėjau, kokia yra am-
fibijos būklė, žinau tik, kad turtas 
perduotas komunalininkams. Jie už 
ją atsakingi. Jei amfibiją turi, tai, 
be abejo, ją turi panaudoti. Šiais 
laikais, nemanau, kad rankomis 
pjauti žolę upėje būtų tikslinga.

-ANYKŠTA

Jaučiasi, tarsi būtų ne gydomi, 
o tiriami nuo koronaviruso Robertas ALEKsIEjūNAs

robertas.a@anyksta.lt

Gydymo įstaigose per karantiną įvesta tvarka piktina pacientus. Žmonės pastebi, kad medikams 
kur kas svarbiau ištirti, ar jie nėra užsikrėtę koronavirusu, nei gydyti juos nuo tikrųjų negalavimų. 
Taip pasijuto ir 52-ejų Anykščių seniūnijos Burbiškio kaimo gyventojas, į Anykščių ligoninę pa-
guldytas dėl širdies negalavimų. Pusamžis vyras medikams bene kiekvieną dieną žeria kaltinimus 
dėl prasto gydymo. Patys medikai tikina, kad kiekvienam pacientui ir per karantiną užtikrinami 
reikalingi tyrimai bei gydymas.

Į ,,Anykštos” redakciją paskam-
binęs burbiškietis Vytautas prieš 
ketverius metus jau buvo patyręs 
infarktą. Birželio 4-ąją vėl sustrei-
kavus širdžiai, vyriškis vėl atsidūrė 
ligoninėje.

,,Ketvirtadienį iš ryto, 9 valandą, 
man šeimos gydytoja Daiva Kaz-
lauskienė padarė širdies kardiogra-
mą. Išsigandusi dėl priešinfarktinio 
stovio, iškvietė greitąją pagalbą ir 

išvežė į Anykščių ligoninę. Atve-
žus į ligoninę, padarė testą dėl ko-
ronaviruso ir paguldė į palatą, kuri 
vadinama ,,nešvaria“ zona. Jokių 
daugiau tyrimų, tik šeštadienį, 
mano prašymu, padarė dar vieną 
kardiogramą. Šeštadienį pakėliau 
triukšmą. Duoda tabletes, tačiau 
aš jas galiu gerti ir namuose. Iki 
šios minutės ( pacientas skambino 
birželio 8-osios popietę - red.pas-

taba) dar nėra jokio atsakymo dėl 
koronaviruso. Ateina Vidaus ligų 
skyriaus vedėja GražinaVasiliaus-
kienė į palatą, kraujo spaudimą 
pamatuoja, ir viskas“, - skundėsi 
Vytautas.

Apie paciento nusiskundimus 
,,Anykšta“ papasakojo laikina-
jam Anykščių ligoninės direkto-
riui Daliui Vaiginui. Ligoninės 
vadovui šią informaciją perda-

vus Vidaus ligų skyriaus vedėjai 
G.Vasiliauskienei, redakcija gy-
dytojos skambučio sulaukė jau po 
kelių minčių.

,,Situacija visai ne tokia, kokią 
nusako pacientas. Jis gauna tokius 
vaistus, kokie jam yra reikalingi. 
Jokio infarkto jam nėra, jam yra 
krūtinės angina. Koronaviruso at-
sakymų, aišku, kol kas neturime. Jį 
labai piktina ši situacija, dėl to jis 
išreiškė nepasitenkinimą. Tačiau 
tas tyrimo atlikimas visiškai nuo 
mūsų nepriklauso. Ir kol tyrimas 
negautas, visi pacientai guli ,,ne-
švariajame“ sektoriuje. Gydymą 
gauna, tyrimai visi atlikti, galiu 
atsakingai pareikšti. Taip pat no-
rėčiau informuoti, kad pacientas 
pakankamai nemažai vartoja psi-
chotropinių vaistų dėl savo gretu-
tinės ligos“, - kalbėjo Vidaus ligų 
skyriaus vedėja G.Vasiliauskienė.

Pasak Vidaus ligų skyriaus ve-
dėjos G.Vasiliauskienės, pacientas 
dėl ligos, dėl kurios yra atvežtas, 
yra gydomas iš karto. 

,,Bet kai paaiškėja koronaviru-
so tyrimai, tuomet mes pacientą 
keliame į taip vadinamąjį ,,švarų“ 
sektorių. Šiame sektoriuje toliau 
pacientą konsultuoja kiti gydyto-
jai, atlieka kitus tyrimus“, - apie 
tvarką ligoninėjė per karantiną 
dėstė G.Vasiliauskienė.

Medikė patikino, kad kai tik 
paaiškės koronaviruso tyrimo re-
zultatai, pacientas Vytautas gaus 
garantuotas paslaugas.

,,Garantuoju, kai jis pateks į 
,,švarųjį“ sektorių, jam pakartoti-
nai bus atlikta kardioechoskopija 
ir kardiologas konsultuos. Dabar 
jis gauna visą bazinį gydymą, ku-
ris jam yra reikalingas šiuo metu“, 

- patikino Vidaus ligų skyriaus ve-
dėja G.Vasiliauskienė.

Vidaus ligų skyriaus vedėja 
G.Vasiliauskienė paaiškino, kuo 
skiriasi pacientų gydymas ,,ne-
švariajame“ ir „švariajame“ ligo-
ninės sektoriuose.

,,Gydymas ,,švariajame“ ir ,,ne-
švariajame“ sektoriuje nesiskiria 
niekuo.Tie patys tyrimai, tas pats 
gydymas, tik ,,švariajame“ sek-
toriuje gydymas pratęsiamas, kai 
tikrai žinoma, kad pacientas ne-
užikrėtęs koronavirusu“, - aiški-
no G.Vasiliauskienė, beje, paste-
bėjusi, kad burbiškietis Vytautas 
kelia ligoninėje nepasitenkinimą 
greičiausiai dėl to, kadangi nori 
kuo greičiau iš gydymo įstaigos 
ištrūkti į namus.

Ligoninės Vidaus ligų skyriaus 
vedėja G.Vasiliauskienė atsklei-
dė, kad per karantiną ligoninėje 
medikai sulaukia įvairių pacientų 
reakcijų.

,,Karantino pradžioje, kai paci-
entai gulėdavo palatose po vieną, 
izoliuoti, tai būdavo visokiausių 
pamąstymų. ,,Ligoniai aiškinda-
vo: ,,Nieko blogo nepadariau“, - 
sakė G.Vasiliauskienė.

Šiuo metu Anykščių ligoninės 
,,nešvariajame“ sektoriuje yra 
paguldyti ir koronaviruso tyrimo 
rezultatų laukia keturi pacientai. 
Tyrimai atliekami skirtingose 
Lietuvos miestų labaratorijose, 
todėl jų rezultatų tenka laukti la-
bai skirtingą laiką.

Vidaus ligų skyriaus vedėja 
G.Vasiliauskienė sakė, kad tvar-
ka, kai pacientai guldomi į ,,šva-
rųjį“ ir ,,nešvarųjį“ sektorius, 
ligoninėje galios iki karantino 
pabaigos.

Į Anykščių ligoninę atvežti pacientai pirmiausia yra izoliuojami nuo kitų pacientų ir tiriami, ar nėra 
užsikrėtę koronavirusu. Tik po tyrimo rezultatų jie patenka į tas palatas, kuriose gydoma daugiau 
pacientų.
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Niūronyse svečiai nekviesti, bet laukti

(Atkelta iš 1 psl.)

Nebuvo programos 

Birželio 6-osios rytas Niūronių 
kaime žadėjo gerą orą, bet nenu-
sakė jokios aiškesnės krypties čia 
atvykusiems. Iš pat ryto, nuo de-
šimtos valandos, – visiška ramu-
ma, tik vienas kitas, klausiančiu 
žvilgsniu besidairęs... 

Ankstesniais metais per „Bėk 
bėk, žirgeli!“ šventę ekspozicijos 
būdavo atviros ir nemokamos. 

Šiemet, pasiteiravus prie kasos, 
darbuotoja suteikė informaciją 
apie tai, kad specialios programos 
nėra, muziejus dirba taip, kaip ir 
eilinę darbo dieną, tad tie, kas nori 
apžiūrėti ekspozicijas, kviečiami 
įsigyti bilietus: suaugusiems – 
5,00 eurai, moksleiviams, studen-
tams, pensininkams – 3,00 eurai, 
šeimos bilietas – 13 eurų. Dar-
buotojai ir muziejininkai griežtai 
laikėsi saugojimosi nuo COVID-
19 reikalavimų: dėvėjo kaukes, bi-
lietus pardavinėjo tik lauke, vaikų 
prašė neliesti nieko, kas sudėta ant 
prekystalio. Dairantis lankytojų 
ir nors kokio vyksmo, darėsi aki-
vaizdu, kad šiemet susiklosčiusios 
aplinkybės gerokai apribojo veiklų 
pobūdį ir apimtį. 

Sutiktas ir pakalbintas Svėdasų 
gyventojas Albinas Laučius išsakė 
lūkesčius: „Tikėjomės veiksmo. 
Draugas pasakė, kad kažkas bus. 
Tiek atvažiavus, vis tiek reikia 
pereiti, apžiūrėti. Daugiau kaip 
penkerius metus čia nebuvau“, – 
atviravo vyras. 

Vidurdienį jau smagiau 

Beveik iki pat vidurdienio Niū-
ronių kaime nebuvo juntama šven-
tės atmosfera. Jokių mugių, tik 
vienas kitas žmogus, kelios šeimos 
su vaikais ar kažkur pastebėtas žir-

gelis, kinkinys. Pasigirdus gyvai 
muzikai iš Legų sodybos, daugu-
ma atvykusių piliečių – anykštėnų 
ir krašto svečių – pasuko ten. So-
dyboje sukiojosi ir dezinfekcinių 
priemonių atvykusiems linksmai 
ir šmaikščiai siūlė baltus chalatus 
apsivilkusios „daktarytės“ – kam 
rankas dezinfekavo, kam priminė 
apie saugaus atstumo laikymąsi. 

Vos įėjus į erdvų sodybos kiemą, 
buvo malonu sutikti Andrioniškio 
seniūnijos Sedeikių kaime veikian-
čio privataus Pintinių muziejaus 
įkūrėją Kazį Morkūną su žmona ir 
dukra. Jie pristatė savo pintus dar-
bus, surinktas ir prekybai paruoštas 
žoleles, šiųmetį medų. „Su žmona 
esame tautinio paveldo meistrai. 
Šiandien demonstruosim, kaip rei-
kia pinti. Mūsų darbai keliauja per 
visą pasaulį – tiek pinti darbai, tiek 
vaistažolės. Esame gavę užsaky-
mą net iš Japonijos, tad dabar ja-
ponams gaminam. Tokie renginiai 
yra būtini, kad žmonės prisimintų 
etninę kultūrą, pajustų tautinę dva-
sią“, – kalbėjo K. Morkūnas.   

Pasak K. Morkūno, kiekvienais 
metais Arklio muziejaus admi-
nistracija pakviečia dalyvauti, o 
jie su žmona mielai sutinkantys ir 
palaikantys gražias muziejininkų 
iniciatyvas. 

Edukatorė Rita Vasiliauskienė 
trobos prieangyje demonstravo, 
kaip ant ratelio liejamos žvakės. 
„Tai vienas iš seniausių būdų. Mes 
turime programą „Bitelė ratuota“ 
– jos metu atvykusių grupių nariai 
sužino visko daug daugiau: prade-
dant nuo bičių globėjos – deivės 
Austėjos, senosios bitininkystės 
tradicijų, baigiant apie bičių pro-
duktus, jų naudą. Šiandien, kiek 
leis oras, vėjas, liesime žvakes“, 
– kalbėjo R. Vasiliauskienė, nuo 
lankytojų simboliškai laikydamasi 
atstumo, kurį žymėjo ant įėjimo 
vartelių užrišta tautinė juosta. 

Vienus koncertuojančius Anykš-
čių kultūros centro (toliau – AKC) 
ir jo skyrių meno mėgėjų kolekty-
vus keitė kiti. Tradicinių kanklių 
ansamblio narės, vadovaujamos 
Astos Motuzienės, džiaugėsi tu-
rėdamos galimybę pirmą kartą 
koncertuoti per „Bėk bėk, žirge-
li“. „Mūsų kolektyvas susibūrė tik 
2019 metais. Nuotaika puiki, šven-
tė bus smagi. Viskas tik nuo mūsų 
pačių priklauso – kokią šventę su-
sikursime širdy, tokią ir turėsim“, 
– teigė A. Motuzienė, suderinusi 
kankles ir nuskubėjusi pas koleges 
prieš  muzikinį pasirodymą.

Anot AKC direktorės Dijanos 
Petrokaitės, šiemet šis renginys net 
nebuvo traktuojamas kaip šventė. 
„Mes ir nesakom, kad šventė. At-
važiavome pabūti Niūronių kaime. 
Žmonės pasiilgę gero oro, bendra-
vimo su kitais. Ankstesniais metais 
būdavo kitaip, šiemet tegul bus 
taip“, – kalbėjo D. Petrokaitė. 

Pakalbinti nepažįstami lankyto-
jai džiaugėsi puikiu oru ir negailė-

jo pagiriamųjų žodžių. „Čia miela 
sugrįžti – gera aura. Pabūni žmo-
gus, atsigauni. Norėjom pabėgti iš 
didmiesčio, išlįsti iš daugiabučio, 
pasimėgauti geru oru – viską ir 
gavom. Prieš daugelį metų dirbau 
Skiemonyse. Dažnai Anykščius 
lankome ir geru žodžiu minime. 
Kiekvieną kartą vis kažką nauja 
pamatome“, – džiaugėsi šia diena 
vilniškė Laima Germanavičiūtė. 

Daugmaž panašiai kaip pernai 

Skubant į Niūronių kaimo hipo-
dromą pažiūrėti parodomųjų žirgų 
sporto treniruočių, pakeliui įdomu 
stabtelėti ten, kur vyksta tradicinių 
amatų pristatymai. Puodžius-kera-
mikas, atvykęs iš Panevėžio rajono, 
atvirame kiemelyje demonstravo 
parodomąją programą. Kartu buvo 
galima įsigyti jo keramikos darbų – 
vieni pagaminti pagal senovinę be-
glazūrę techniką, kiti – iš skirtingų 
rūšių molio masės. Pasiteiravus, ar 
ankstesniais metais būdavo nepaly-

ginamai daugiau žmonių, puodžius 
konstatavo, kad skirtumas nėra žy-
mus. „Žmonės pasiskirsto, tad vis-
kas daugmaž panašiai kaip pernai 
ir dar ankstesniais metais“, – atsakė 
meistras. 

Aktyviosios veiklos pritraukė 
būrį lankytojų. Tolėliau už porą 
eurų teikiama jodinėjimo paslauga, 
tad matyti būrelis norinčių pajo-
dinėti mažesnių ir jau ūgtelėjusių 
vaikų. Žymiai daugiau dalyvių ir 
žiūrovų, susirinkusių prie erdvaus 
hipodromo. 

Eiklieji žirgai su savo raiteliais – šventės puošmena.

Kazio ir Ligitos Morkūnų šeima kasmet per „Bėk bėk, žirgeli“ pristato tautinio paveldo darbus.

Puodžius-keramikas susirin-
kusiems ne tik demonstravo, 
bet ir pasakojo apie patį pro-
cesą ir leido norintiems pa-
tiems pabandyti žiesti.

Peršoks ar gaus baudos taškų?
AKC skyrių darbuotojos – šmaikščiosios „daktarytės“ – šią die-
ną buvo atsakingos už saugaus atstumo ir kitų rekomendacijų 
laikymąsi.                                                                 Autorės nuotr.

Vasariškai šilta diena leido pasimėgauti viskuo: oru, vaizdais, 
pramogomis.
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AVINAS. Buvote įtikinėjamas, 
kad viskas gerai, todėl tokia opozi-
cija jūsų siekiams savaitės vidury-
je jums yra netikėta. Dėl to patirtas 
stresas netgi gali turėti įtakos jūsų 
sveikatos būklei. Gal jus paguostų 
žinia, kad galų gale viskas baigsis 
gerai? Bet kuriuo atveju, neskubė-
kite vardan šventos ramybės auko-
ti savo interesų.

JAUTIS. Savaitės pradžioje 
pasirūpinkite buities reikalais, bū-
kite atidesnis šeimos poreikiams. 
Savaitei įpusėjus raskite laiko pa-
lepinti ir save. Turėtų pagerėti jūsų 
savijauta ir sutvirtėti pasitikėjimas 
savimi. Sekmadienį kažkas bandys 
jums sumeluoti ar kaip kitaip jus 
apgauti.

DVYNIAI. Pirmoje savaitės pu-
sėje senos pažintys padės išspręsti 
finansines problemas. Didelių il-
galaikių projektų šią savaitę ver-
čiau nepradėkite. Savaitgalį sunkią 
minutę sulauksite labai vertingos 
paramos ir supratimo iš šeimos 
narių.

VĖŽYS. Vis dar neduoda ra-
mybės finansinės problemos, bet 
jūsų partnerio optimizmas pakels 
ir jūsų dvasią. Savaitės viduryje 
gali nutrūkti santykiai su senaisiais 
verslo partneriais ir beveik tuo pa-
čiu metu užsimegzti nauji. Savait-
galį ambicijos gali padaryti jums 
meškos paslaugą.

LIŪTAS. Kai kurie jūsų troš-
kimai, jei bus įgyvendinti, gali 
pakenkti jūsų reputacijai. Tikri 
draugai bandys jus atkalbėti nuo 

neapgalvoto žingsnio. Ketvirtadie-
nį ar penktadienį jūsų principai ir 
išdidumas reikalaus įsigyti daiktą, 
kurio iš tiesų negalite sau leisti.

MERGELĖ. Prasideda nau-
ja jūsų karjeros fazė, ilgainiui 
leisianti pasiekti taip trokštamų 
aukštumų. Pradžioje galite turėti 
nemenkų finansinių sunkumų, teks 
nemažai padirbėti, tikriausiai ir va-
karais. Savaitgalį gali tekti tvirtai 
ir galutinai apsispręsti, kas esate ir 
kuo norėtumėte būti.

SVARSTYKLĖS. Pirmomis 
savaitės dienomis jus gali išduoti 
žmogus, kuriuo tvirtai tikėjote. Pa-
dėdamas žmogui, pakliuvusiam į 
bėdą, galite turėti nesusipratimų su 
bendradarbiais ar šeimynykščiais. 
Antroje savaitės pusėje jūsų galvo-
je gali gimti labai įdomių idėjų, bet 

jų įgyvendinimą verčiau kol kas 
atidėkite.

SKORPIONAS. Žmogaus, su 
kuriuo siejote savo planus ir iš ku-
rio tiek daug tikėjotės, nebėra. Iš-
siskyrimas padės suvokti, koks iš 
tikrųjų svarbus tas žmogus buvo. 
Antroje savaitės pusėje teks prisi-
imti dvigubą atsakomybės naštą.

ŠAULYS. Pirmoje savaitės pusė-
je labai tikėtinas konfliktas su vai-
ku, turėsiantis ganėtinai ilgalaikių 
padarinių. Kita vertus, tarnyboje 
galite tikėtis paramos ir supratimo 
iš vyresnybės. Jei sugebėsite bent 
trumpam pamiršti savo problemas 
ir atsipalaiduoti, savaitgalio vieš-
nagė pas gimines bus puiki.

OŽIARAGIS. Savaitės pra-
džioje įsiklausykite į protingą seno 

draugo patarimą. Kelionė savaitės 
viduryje padės geriau suprasti ar-
timą jums žmogų. Penktadienį ir 
šeštadienį pasistenkite kuo mažiau 
būti vienas. Sekmadienį bus ban-
doma jūsų kantrybė.

VANDENIS. Nauja pažintis 
duoda jums progą išsakyti savo 
ilgai slėptus jausmus ir neduodan-
čias ramybės baimes. Šis žmogus 
labai tinka išklausyti jūsų išpažintį 
ir duoti vertingą patarimą. Drąsiai 
galite jam patikėti savo intymiau-
sias paslaptis.

ŽUVYS. Esate dar nepasiruo-
šęs tokiems artimiems santykiams, 
kokių siekia jūsų naujasis pažįs-
tamas. Tai jus kiek gąsdina, bet ši 
baimė išeis tik į gera. Tai, ką turite 
padaryti šį savaitgalį, verčiau nea-
tidėliokite kitai dienai.

„Tele2“ pasiūlymai vasaros pradžiai: nuo ypatingų nuolaidų 
telefonams iki naujų paspirtukų modelių ir turto draudimo

Prasidėjus vasarai „Tele2“ paruošė viliojančių pasiūlymų „Samsung“ gerbėjams, elektrinių paspirtukų 
fanams ir visiems, norintiems apdrausti savo turtą. Jais pasinaudoti galima operatoriaus salonuose bei inter-
netinėje parduotuvėje www.tele2.lt. 

„Samsung“ telefonai – vos nuo 
12,41 Eur/mėn

„Samsung“ gerbėjai turėtų suskubti – 
šiuo metu sudarant 24 mėn. sutartį su 
bet kuriuo operatoriaus mokėjimo pla-
nu, net tris pasiūlyme dalyvaujančius 
išmaniuosius galima įsigyti už simbo-
linę 1 Eur pradinę įmoką.

Vienas tokių – stilingas ir lengvas 
„Samsung“ modelis „Galaxy A51“. Šis 
išmanusis išsiskiria galinga keturguba 
kamera, ryškiu 6,5 colių įstrižainės 
ekranu ir aštuonių branduolių proceso-
riumi. Rinktis galima iš trijų veidrodinio 
efekto spalvų: juodos, baltos ir mėly-
nos.

Patrauklus pasiūlymas taikomas ir 
elegantiškam „Samsung Galaxy A71” 
telefono modeliui, kuris pasižymi 
subtiliu dizainu, 6,7 colių įstrižainės 
„Infinity-O“ ekranu ir 32 MP asmenukių 

kamera.
Speciali nuolaida taip pat suteikiama 

galingam ir ryškiam „Samsung Galaxy 
S10” išmaniajam telefonui. Jis verti-
namas dėl 6,1 colių „Super Amoled“ 
ir „2K“ raiškos ekrano, trigubos, itin 
plačios pagrindinės kameros su dirb-
tiniu intelektu ir galingos 3400 mAh 
baterijos.

319 eurų vertės išmanusis laikro-
dis dovanų už 1 ct

Dar viena gera žinia tiems, kurie 
renkasi naują „Samsung“ telefono mo-
delį – šiuo metu visiems, perkantiems 
„Samsung Galaxy S20“, „Samsung 
Galaxy S20+“, „Samsung Galaxy S20 
Ultra“ arba „Samsung Galaxy Z FLIP“ 
telefoną, bus įteikta ypatinga dovana 
– patogus, patvarus ir stilingas išma-
nusis laikrodis „Samsung GW Active2 

Aluminum 44m”.
Pasiūlymas galioja perkant minėtus 

telefonus su bet kuriuo „Tele2“ pla-
nu ir 24 mėn. sutartimi arba perkant 
be sutarties ir mokant visą sumą iš 
karto. Dovanos vertė – net 319 eurų. 
Išmanusis laikrodis prie užsakymo bus 
pridėtas automatiškai už 0,01 Eur prie-
moką.

Naujiena – būsto ir gyventojų turto 
draudimas

Klientų patogumui „Tele2” pristato 
būsto ir namų turto draudimo paslau-
gas. Būsto iki 50 kv. m draudimo kaina 
prasideda vos nuo 3,20 Eur/mėn.

Klientai galės pasirinkti paties būsto 
draudimą, namuose esančio turto drau-
dimą arba bendrą būsto ir namų turto 
draudimo kompleksą. Draudimo kainas, 
sąlygas ir planus rasite www.tele2.lt.

Elektriniai paspirtukai – vėl „ant 
bangos“

Ir šią vasarą savo aktualumo bei 
populiarumo nepraranda miestiečių 
pamėgta, itin patogi ir greita susisie-
kimo priemonė – lengvi ir manevringi 
elektriniai paspirtukai. Jie šį sezoną 
tapo perkamiausia „Tele2” preke tarp 
išmaniųjų įrenginių.

Taip pat jau nuo birželio 5 d. „Tele2” 
salonuose ir internetinėje parduotuvė-
je pasirodys naujas patvarus paspir-
tuko modelis – „Ninebot by Segway 
Kickscooter E22E“. Jis išsiskiria LED 

prietaisų skydeliu, pasiekia iki 20 km/h 
greitį, turi dvigubo tankumo padangas, 
atšvaitus, LED šviesas ir modernią 
stabdžių sistemą.

Daugiau apie pasiūlyme dalyvaujan-
čius įrenginių modelius, taip pat nuo-
laidų sąlygas, mokesčius ir taisykles 
sužinosite www.tele2.lt, „Tele2“ salo-
nuose ar paskambinus 117. 

Telefonams papildomai taikomas 
vienkartinis laikmenos mokestis. 
Akcijos laikas bei įrenginių ir dovanų 
kiekis – riboti.
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Balyje išgelbėtas beveik prieš 
savaitę į šulinį įkritęs turistas

Indonezijos kurortinėje Balio sa-
loje išgelbėtas britų turistas, beveik 
prieš savaitę bėgdamas nuo lauki-
nio šuns įkritęs į apleistą šulinį ir 
susilaužęs koją, pirmadienį pranešė 
policija.

Anot jos, 29 metų Jacobas Ro-
bertsas pateko į beveik tuščią 4 
metrų gylio betoninį šulinį ir šešias 
dienas negalėjo iš jo išsiropšti, kol 
šeštadienį Pečatu kaimo ūkininkas 
išgirdo, kaip vyras silpnu balsu pra-
šėsi pagalbos.

Kaimiečiai davė jam maisto ir 
vandens ir mėgindami padėti metė 
jam virvę, tačiau vyro nepavyko iš-
traukti dėl jo patirtų traumų.

Policijos viršininkas Yusakas 
Agustinus Sooai nurodė, kad vėlai 
šeštadienį vietos paieškos ir gelbė-
jimo agentūros specialistai, nau-
dodami asmeninės apsaugos prie-
mones dėl koronaviruso protrūkio, 
ištraukė J. Robertsą ir nugabeno jį į 
netoliese esančią ligoninę.

„Jis sakė pareigūnams, kad ban-
dė pabėgti nuo jį besivijusio lauki-
nio šuns, – nurodė Y. A. Sooai. – Jis 
liko gyvas tik todėl, kad gėrė šuli-
nio vandenį.“

„Jis atrodė liesas ir sužeistas“, – 
teigė Y. A. Sooai.

Paryžiuje darbininkai 
pradeda šalinti gaisro 

apgadintus pastolius Dievo 
Motinos katedroje

Paryžiaus Dievo Motinos kate-
dros darbuotojai pirmadienį ėmėsi 
keblios užduoties – pašalinti daug 
tonų sveriančius metalinius pas-
tolius, susilydžiusius per gaisrą, 
pernai sunaikinusį istorinio stati-
nio stogą ir smailę, iš darbų vietos 
pranešė vienas naujienų agentūros 
AFP žurnalistas.

Pasak pareigūnų, į maždaug 40 
tūkst. vamzdžių raizginio vidurį 
keltuvu pakilo darbininkai, atlik-
siantys paskutinį įvertinimą. Vė-
liau šią savaitę pastoliai bus pra-
dėti pjaustyti - šiuos darbus atliks 
darbininkai, nuleisti lynais nuo 
šalimais pastatyto kranto.

Ši operacija yra viena pavojin-
giausių restauracijos darbų dalių, 
nes 40 tonų susilydžiusio metalo 
reikia pašalinti, stengiantis nepada-
ryti dar didesnės žalos kalkakme-
nio blokų sienoms, laikančioms 
gotikinius skliautus.

Pastoliai buvo įrengti atliekant 
katedros smailės restauravimo dar-
bus, vykdytus, kai 2019 metų ba-
landį kilo gaisras.

„Tokios operacijos panašios į ra-
ketos paleidimą: atliekama paskuti-

nė techninė apžiūra prieš virvėmis 
nuleidžiant darbininkus“, – sakė 
Christophe'as Rousselot, vadovau-
jantis Dievo Motinos katedros fon-
dui, aukų bažnyčiai rinkimą prižiū-
rinčiai labdaros organizacijai.

Pernai milijonai žmonių visame 
pasaulyje stebėjo, kaip liepsnos 
prarijo katedros stogą ir sugriuvo 
ant jo buvusi smailė, o į padangę 
kilo dūmų kamuoliai, toksiški dėl 
švino, pasklidusio išsilydžius sto-
go dangai.

Ugniagesiai tuomet dirbo visą 
naktį, kad katedra visiškai nesu-
griūtų, nors pareigūnai nurodo, kad 
pavojus statiniui išlieka.

J. K. Rowling tviterio 
įrašai apie translyčius žmones 
išprovokavo pasipiktinimo 
bangą

Knygų apie Harį Poterį autorę 
J. K. Rowling užgriuvo kritikos 
banga dėl virtinės socialiniame tin-
kle „Twitter“ paskelbtų įrašų apie 
translyčius žmones.  

Pasaulinės sėkmės sulaukusi 
britų rašytoja išprovokavo pasi-
piktinimą, kai šeštadienį tviteryje 
pažėrė kritikos globalios plėtros 
bendruomenės žiniasklaidos plat-
formos  „Devex“ nuomonių skil-
tyje paskelbtam straipsniui, kuria-
me buvo frazė „žmonės, turintys 
menstruacijas“. 

“Esu tikra, kad anksčiau būta žo-
džio tokiems žmonėms įvardyti", – 
rašė J. K. Rowling tviteryje.

„Pagelbėkite man. Wumben? 
Wimpund? Woomud?“ – pridūrė 

rašytoja, akivaizdžiai turėdama 
galvoje žodį woman (moteris).

Kitame įraše ji išdėstė savo po-
žiūrį biologinės lyties sampratą.     

„Jei lyties iš tikrųjų nėra, nėra 
ir tokio dalyko, kaip trauka tarp 
tos pačios lyties asmenų, – rašė J. 
K. Rowling. – Jei lyties iš tikrųjų 
nėra, ištrinama pasaulio moterų iš-
gyvenama realybė. Pažįstu transly-
čių žmonių ir juos myliu, bet lyties 
sąvokos ištrynimas atima iš dauge-
lio žmonių galimybę prasmingai 
kalbėti apie savo gyvenimą. Tai 
nėra nenoras sakyti tiesą.“

Šie J. K. Rowling įrašai sulaukė 
griežtos reakcijos iš LGBTQ ben-
druomenės narių ir daugelio kitų, 
kuriuos nuliūdino šie rašytojos žo-
džiai. Hario Poterio gerbėjų grupė 
tviteryje pareiškė, kad nepritaria 
rašytojos žinutei, ir paragino sekė-
jus paaukoti grupei, palaikančiai 
juodaodes translytes moteris.    

J. K. Rowling sakė gerbianti 
„visų translyčių asmenų teises gy-
venti būnant tuo, kuo jie jaučiasi 
esą, ir kaip jiems patogu“. Ji sakė, 
kad dalyvautų protesto eitynėse, 
jeigu tokie žmonės „būtų diskri-
minuojami dėl to, kad yra transly-
čiai“.      

„Tačiau tuo pat metu mano gy-
venimą apibrėžė tai, kad esu mote-
ris. Nemanau, kad yra neapykanta 
tai sakyti“, – kalbėjo rašytoja.   

LGBTQ teisių gynimo grupė 
GLAAD tviteryje J. K. Rowling 
įrašus pavadino „klaidingais bei 
žiauriais“ ir paragino žmones, nu-
sivylusius rašytojos komentarais, 
paremti organizacijas, padedančias 

juodaodžiams translyčiams asme-
nims.    

„J. K Rowling toliau palaiko 
ideologiją, sąmoningai iškraipan-
čią faktus apie lytinę tapatybę ir 
translyčius asmenis, – rašė GLA-
AD tviteryje. – 2020-aisiais negali 
būti pateisinimo translyčių asmenų 
puolimui.“

J. K Rowling atstovas į elektro-
niniu paštu pateiktą prašymą pako-
mentuoti situaciją neatsakė.    

Vatikanas areštavo vieno JK 
nekilnojamojo turto sandorio 
tarpininką

Italų finansininkas, atlikęs Vati-
kano tarpininko vaidmenį sudarant 
vieną neskaidrų sandorį dėl nekil-
nojamojo turto Londone, penk-
tadienį buvo areštuotas, pranešė 
Šventasis Sostas.

Kaip pranešama, Gianluigi Torzi 
2018 metais tarpininkavo baigiant 
derinti 150 mln. eurų vertės pra-
bangių apartamentų pastato Slou-
no gatvėje Jungtinės Karalystės 
sostinėje pardavimą Vatikano vals-
tybės sekretoriatui, atliekančiam 
diplomatinės ir politinės tarnybos 
funkcijas.

Šį sandorį dabar tiria Vatikano 
prokurorai, o popiežius Pranciškus 
lapkritį užsiminė apie įtariamą ko-
rupciją.

„Šiandien Vatikano tribunolo 
teisingumo sergėtojo biuras, pa-
sibaigus pono Gianluigi Torzi ap-
klausai... išdavė orderį jo areštui“, 
– sakoma Vatikano pranešime.

-BNS
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J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, angų didini-

mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 

Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

Dovanoja

Neišpakuotą klozetą.
Tel. (8-631) 45915.

13 ha pievos nusišienauti.
Tel. (8-616) 80394.

Paslaugos

Kanalizacijos "Traidenis", 
"August", "Feliksnavis", 
"Švaistė", "Solido". Nuotekų 
talpos. Montavimas, servisas. 
Konsultacijos. 

Tel. (8-644) 46794.

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, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai įvairias apleistas žemės 
ūkio paskirties žemes. 

Tel. (8-630) 57490.

Bet kokios būklės mišką, gali 
būti malkinis. Atlieka sanitarinius 
valymus, tvarko vėjovartas.

Tel. (8-604) 12810.

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Perka ir tvarko išdžiūvusius, 
vėjo išverstus miškus, malkinius 
miškus, valo apleistas pievas.

Tel. (8-600) 22488.

Skubiai - mažą namą ar pusę 
namo Anykščių mieste ar soduo-
se. Su vandentiekiu ir kanalizacija.

Tel. (8-699) 79997.

viŠčiukai viŠTaiTĖS
birŽeliO 11 d. (ketvirtadienį) 

PASKUTINĮ KARTĄ ŠIAIS METAIS prekiau-
sime "Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotais, 
sparčiai augančiais ROSS-309 veislės vie-
nadieniais mėsinias broileriais, 1-2-3-4 sa-
vaičių paaugintais mėsiniais broileriais, vie-
nadienėmis vištytėmis (Olandiškos). 2-3-
4-5-8 mėn. rudomis, raibomis,dėsliosiomis 
vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 4 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt.-1 
Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašome 
palaukti. Priimami išankstiniai užsakymai 
tel. (8-608) 69189. 

Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 16:00 tur-
gus, Ažuožeriai 16:15, Zaviesiškis 16:20, 
Kavarskas 16:30, Svirnai 16:40.

kuras

Malkas beržines, juodalksnines 
kaladėmis, skaldytas. Medienos 
atraižas pakais, supjautas. 

Tel. (8-609) 91007.

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-630) 57490.

Akcijos įvairių rūšių malkoms 3 
m rąsteliais. Veža 15-30 erdm. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. Utilizuoja auto-
mobilius.

Tel. (8-609) 31414.

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

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

Malkas kaladėlėmis ir skaldytas.
Turi sausų.

Tel. (8-688) 16462.

Įvairias malkas kaladėmis, skal-
dytas, 3 m ilgio. Turi sausesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

kita

Beveik nenaudotą traktorinę 
puspriekabę CYNKOMET-117 su 
paaukštinimu, 3,5 t, oriniai stab-
džiai. Kaina 4500 Eur.

Tel. (8-618) 11991.

Oras-oras sistemų 
montavimas. 

Oras-oras kondicionavimo 
sistema su montavimo 

darbais nuo 
700 EUR + PVM.

Tel. Nr. (8-671) 77195. 

v ė d i n i m o  s i s t e m ų  m o n t a v i m a s 

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ Jums 
nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybė skelbia konkursą 
Anykščių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigoms eiti 

Konkurso paskelbimo data – 2020 m. birželio 8 d. 
Atranka vyks – 2020 m. spalio 30 d. 10 val. Anykščių rajono savivaldybės 
(J. Biliūno g. 23) III aukšto salėje.
Visa informacija skelbiama interneto svetainėje - http://www.anyksciai.lt
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anekdotas
birželio 9 - 12 d. - pilnatis. 
mėnulis

šiandien

birželio 11 d.

birželio 12 d.

birželio 10 d.

vardadieniai

Efremas, Felicijonas, Gintas, 
Gintė, Felicijus, Vitalija.

Diana, Liutgarda, Pelagija, 
Galindas, Vingailė, Margarita.

Barnabas, Tvirmantas, Aluona, 
Flora.

Anupras, Ramūnas, Dovė, 
Kristijonas, Kristis, Vilma, Kristė.

+17

2050-tieji. NASA atidarė pirmą 
restoraną Mėnulyje. Pirmas įrašas 
svečių knygoje:

Viskas labai gerai, aptarnavimas 
patiko, maistas patiko, tik trūko 
atmosferos...

***
- Sakykite, o kam tam boksininkui 

reikalingos tokios didelės kontaktinės 
linzės?

- Tai dabar jos linzės, o pirmame 
raunde buvo akiniai...

***
Kalbasi dvi moterys:
- Ką tu nešioji savo medalione?
- Savo vyro garbaną prisiminimui.
- O kam? Tavo vyras juk dar gy-

vas.
- Taip, bet jau be plaukų.

***
Kompiuteristas meldžiasi:
- Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir 

Šventosios Dvasios, Enter.

***
Jei vis dar manote, kad jūsų žmona 

jus myli labiau už savo katiną, paban-
dykite prisisioti į jos batus.

***
- Šiandien dvidešimtosios mūsų 

vedybų metinės. Kaip mes jas pami-
nėsime, mielasis?

- Tylos minute.

***
Viršila klausinėja eilinių:
- Jei karininkui kulka nuplėš vieną 

ausį, kas jam atsitiks?
- Negirdės viena ausimi, tamsta!
- Teisingai! O jei kita kulka nuplėš 

ir antrą ausį?
- Turbūt iš vis negirdės, tamsta!
- Neteisingai! Tada karininkas iš 

vis nieko nematys!
- O kodėl?
- Todėl, kad kepurė nusmuks ant 

akių!

***
Naktis. du vagys įlindo į vaistinę. 

Vienas šnibžda:
- Klausyk, aš paimsiu pinigus, o tu 

pasiieškok ko nors nuo to prakeikto 
savo kosulio!

Ažuožerių moterys pasitiko 
vasarą itin moteriškai Lina DAPKIENĖ

Birželio 5 dieną Ažuožerių bendruomenės kiemelyje vyko ren-
ginys „Sijonuotos vasaros sutiktuvės: išvesk suknelę pasivaikš-
čioti!“. 

Suknelėmis, sijonais, skrybėlaitėmis, gėlių žiedais pasipuošu-
sios moterys, susirinkusios į vakaronę, šoko vasaros šokį, pa-
sinėrė į atpalaiduojantį jogos užsiėmimą, dalyvavo pristatant 
kvepalus, su malonumu pozavo fotosesijos metu, bendravo, 
gurkšnodamos arbatą. 

Renginio idėjos sumanytoja – 
Anykščių kultūros centro Ažuo-
žerių skyriaus vadovė Alvyra 
Simanonienė  teigė, kad siekta 
priminti moterims apie išskirti-
nai moterišką rūbą, kuris ne tik 
puošia, bet ir sakraline reikšme 
pasižymi.

 „Šiandien daug kur mūsų res-
publikoje vyksta tokio pobūdžio 
renginys – būtent „Sijonuotos 
vasaros sutiktuvės“.  Pama-
niau, o kodėl gi nepabandžius ir 
mums?  Džiaugiuosi, kad mano 
idėja patiko ir Ažuožerių mo-
terų klubo narėms. Tada ėmiau 
dėlioti planus, ką galėčiau pasi-
kviesti. Pamokyti šokio judesių 
maloniai sutiko Diana Petruse-
vičienė, šiek tiek jogos elemen-
tų pažadėjo parodyti Vaida Zlat-
kutė, dar į programą įtraukėme 
kvepalų pristatymą - ir progra-
ma jau vientisa. Džiaugiuosi 
matydama atsiskleidusį moteriš-
ką žavesį ir jusdama patrauklią, 
bet kartu paslaptingą magiją. 
Lyg damos iš praeities“, – teigė 
A. Simanonienė. 

Susibūrusios moterys pasitiko 
vasarą smagiu šokio ritmu. 

Nesudėtingų, pagal amžių 
visoms tinkamų judesių pamo-
kiusi zumbos fitneso instruktorė 
D. Petrusevičienė kalbėjo, kad 
siekusi paslėpti aktyvią zumbą 
ir viską parodyti supaprastin-

tai, kad žingsneliai būtų visoms 
lengvi, bet kartu ir smagiai įtrau-
kiantys į šokį.

 „Džiaugiuosi, kad šiandien vi-
sos moterys nebijo, išdrįsta, juda, 
šypsosi“, – džiaugėsi trenerė. 

„Seniai laukėm, kada galėsim 

sueiti, susiburti, nes karantinas 
jau tikrai prailgo. Alvyra – mūsų 
idėjinis vedlys. Mes pačios gal ir 
nedrįstume. Pasakė, kad jau leista 
organizuoti, tad pasiūlė, sukvie-
tė. Mums labai tinka. O ir oras 
šiandien pasitaikė nuostabus“, – 

kalbėjo Lina Strigūnienė. 
Pakalbinta Ažuožerių moterų 

klubo narė Daiva Buitvydienė 
konstatavo, kad tai nuostabus 
renginys, linksmai praleistas lai-
kas, proga pasipuošti, atsipalai-
duoti ir skirti laiko sau.

Meditacijos akimirkos gryname ore... 
Justinos sImANoNytĖs nuotr.

Linksmi moteriški pašnekesiai. Iš kairės – Anykščių kultūros 
centro Ažuožerių skyriaus ir moterų klubo vadovė Alvyra Sima-
nonienė, iš dešinės – aktyvi Ažuožerių moterų klubo narė Lina 
Strigūnienė.  

Bendra nuotrauka po zumbos vasaros šokio su trenere Diana Petrusevičiene.

Sijonuotos vasaros sutiktuvių šokį šoko visos susirinkusios. 
Autorės nuotr.


