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LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 51/9441

http://www.anyksta.lt

Dyzelinių ir benzininių automobilių, 
žemės ūkio ir statybinės 

technikos variklių diagnostika ir taisymas:

www.dyzelita.lt
Panevėžys, S. Kerbedžio g. 19

Mob.tel. (8-698 ) 32447

A.Baranausko aikštei siekiama 
įpūsti gyvybės Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose, A.Baranausko 
aikštėje, pastatyti nameliai, 
kuriuose bus prekiaujama su 
Anykščiais susijusia atributika 
ir kitomis prekėmis.

Penkiuose prekybiniuose nameliuose bus pardavinėjami anykštietiški suvenyrai, galbūt net 
ir maistas.

Anykščių rajono vyriausioji 
architektė Daiva Gasiūnie-
nė sakė, kad rudenį bus su-
rengtos kūrybinės dirbtuvės, 
kuriose profesionalai pateiks 
pasiūlymus, kaip turėtų atro-
dyti ši aikštė.

Motokroso gerbėjus Arminas Jasikonis 
privertė aikčioti

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Birželio 27 - 28 dienomis De-
beikių seniūnijos Mickūnų kai-
me, Mickūnų motokroso parke, 
vyko aukščiausio lygio motoci-
klų sporto renginys – Lietuvos 
motokroso čempionato I-asis 
etapas.
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Varžybose dalyvavo apie 200 
sportininkų ne tik iš Lietuvos, bet 
ir kitų Baltijos šalių - nuo vaikų 
lopšelius - darželius dar lankančių 
vaikų iki motokroso sporto šakos 
veteranų…

Keturračiai kaip reikiant išpureno geriausią motokroso trasą Lietuvoje.

Nelaimė. Birželio 26 dieną De-
beikių seniūnijos Čekonių kaime į 
1,5 m gylio duobę įkrito žmogus. 
Į duobę žmogus įsmuko atlikda-
mas kanalizacijos valymo darbus. 
Iš duobės jį ištraukė kaimynai. 
Sąmonės netekęs vyras perduotas 
medikams. 

Gaisras. Birželio 27 dieną 
Anykščių seniūnijos Vosgėlių kai-
me degė  ūkinis pastatas. Atvykus 
ugniagesiams, atvira liepsna degė 
neeksploatuojamo  pusiau medi-
nio, pusiau mūrinio ūkinio pastato 
perdanga. Išdegė 1 kv. m perdan-
gos, užgesinta ir užpilta 0,5 kub. m 
šieno.

Delegatai. Antradienį Anykš-
čių rajono savivaldybės vadovai 
išvyksta į Skuodo rajoną, Mosėdį. 
Anykščių rajono savivaldybė skel-
bia, kad Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius ir jo pavaduotojas 
Dainius Žiogelis dalyvaus Lietuvos 
savivaldybių asociacijos narių atsto-
vų XXVI-ame suvažiavime. 

Prašymas. UAB ,,Anykščių 
energetinė statyba“ pateikė prašy-
mą Anykščių rajono savivaldybei 
dėl atleidimo nuo 5 tūkst.525 Eur 
nekilnojamojo turto ir 2 tūkst.735 
Eur žemės nuomos mokesčių už 
2020 metus.  Mokestinių lengvatų 
bendrovė prašo dėl to, kad korona-
viruso pandemijos metu per karan-
tiną  sulėtėjo statybos, prekybos ir 
logistikos procesai. 

Užrašai. Anykščių rajono savi-
valdybės administracija pasirašė 
dvejų metų laikotarpio sutartį su 
Dalia Plučaite dėl informacinių, 
kabinetų lentelių užrašų pagamini-
mo bei keitimo. 2 tūkst. eurų vertės 
sutartyje numatyta, kad bus gami-
nami užrašai su Anykščių rajono 
tarybos narių pavardėmis, užrašai 
ant tarnybinių automobilių durelių, 
iškabos rinkimų apylinkėms ir kt.

Pataisymas. Šeštadienio, birže-
lio 27 dienos, laikraščio ,,Anykš-
ta“ rubrikoje ,,???“ buvo pa-
skelbta, kad Anykščių socialinės 
gerovės centro vadovas yra Do-
naldas Vaičiūnas. Patiksliname, 
kad šio centro vadovas yra  Sigitas 
Petravičius.

Išdalyta 
savivaldybės 
parama 
parapijoms
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21-erių jaunuolis 
išžagino senolę
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Dešimtmečiai 
paminklų 
dirbtuvėje 
užgrūdino
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Svarbu, kad kažkas vyksta
Andrius FALKAUSKAS, 

kultūrininkas:
„O brokas - statybininkų klaidos. 

Man dėl to širdies neskauda“.
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spektras

temidės svarstyklės

Padovanokite savo artimie-
siems bei bičiuliams „Anykš-
tos“ ir „Aukštaitiško formato“ 
prenumeratą, ir jie minės Jus 

kiekvieną kartą gavę leidinį. 
Dovanų kuponą galima įsigy-

ti „Anykštos“ redakcijoje (Vil-
niaus g. 29, Anykščiai).

Padovanok prenumeratą - 
ir atminimas garantuotas!

Mitologas: „pagonybės“ niekuomet 
niekur pasaulyje nėra buvę

Kultūros atašė Kinijoje į darbą 
keliauja skirtingų spalvų batais

Apie didžiausią kryžių, koplyčią, 
stebuklus ir Čaplinskų Algiuką

Išleistas naujas žurnalo 
„Aukštaitiškas formatas“ 

numeris

Automobilis. Birželio 26 die-
ną, apie 12.29 val., Anykščiuo-
se vyriškis (g. 1976 m.) norėjo 
priregistruoti automobilį BMW 
su galimai suklastotu transpor-
to priemonės identifikavimo 
numeriu. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. 

Narkotikai I. Birželio 27 
dieną,  apie 01.40 val., Anykš-
čių seniūnijos Bijeikių kaime 
automobilyje FIAT BRAVO 

rasta ir paimta galimai auga-
linės kilmės narkotinės ar psi-
chotropinės medžiagos. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas. 

Narkotikai II. Birželio 27 
dieną, apie 01.40 val., tame 
pačiame kaime automobilyje 
VOLVO S60 rasta ir paimta 
galimai augalinės kilmės nar-
kotinės ar psichotropinės me-
džiagos. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. 

21-erių jaunuolis išžagino senolę
Birželio 27 dieną, šeštadienį, Kavarsko seniūnijos Narbutų kai-

me 21-erių metų jaunuolis išžagino 84 metų senolę.

Policija skelbia, kad kraupus 
nusikaltimas įvykdytas ankstyvą 
rytą, apie 7 valandą.

Policija sulaikė 1999 metais 
gimusį įtariamąjį, jis uždarytas į 
areštinę. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Kavarsko seniūnijos seniūnė Ša-

rūnė Kalibataitė ,,Anykštai“ sakė, 
kad kol vyksta įvykio tyrimas, ji 
nieko nekomentuosianti.

,,Esame pakankamai maža se-
niūnija, pažeidžiamos žmonių gru-
pės“, - sakė seniūnė.

Š.Kalibataitė kalbėjo, kad po šio 
nusikaltimo Narbutų ir aplinkinių 

kaimų gyventojams  saugotis jau 
nebereikia, nes įtariamasis uždary-
tas į areštinę.

,,Anykštai“ vietiniai gyventojai 
pasakojo, kad jaunuolis yra kilęs iš 
šeimos, kuri buvo pašalpų gavėja, 
nevengė piktnaudžiauti alkoholiu. 
Vėliau tėvų pėdomis esą pasuko ir 
įtariamasis. Pirminiais duomeni-
mis, įtariamas jaunuolis buvo re-
gistruotas Anykščiuose, į Narbutų 

kaimą jis atvykdavo tik pas tėvus. 
Nukentėjusi senolė gyveno kaimy-
nystėje.

Nukentėjusioji senolė gyveno 
viena, jos sutuoktinis prieš keletą 
metų mirė. Senolė po šio įvykio 
buvo išvežta į ligoninę. Aplinkinių 
kaimų gyventojai kalba, kad senolė 
galbūt nebuvo išžaginta, jaunuolis 
tik kėsinosi tai padaryti.

- AnYkŠTA

Išdalyta savivaldybės parama parapijoms
Anykščių rajono savivaldybė paskirstė 30 tūkst. Eur sakralinio 

paveldo objektų tvarkymui. 
Anykščių Šv.Mato bažnyčios 

šventoriaus tvoros ir vartų rekons-
trukcijai skirti 8 tūkst. Eur. Anykš-
čių parapijos dekanas, klebonas Pe-
tras Baniulis ,,Anykštai“ sakė, kad 
šiemet bus tęsiami  pradėti tvoros 
ir vartų rekonstrukcijos darbai, ku-
riems pernai Anykščių rajono savi-
valdybė jau skyrė 10 tūkst. Eur.

,,Savivaldybė skyrė 10 tūkst. 
Eur, tačiau tvoros ir vartų rekons-
trukcijai pernai išleidome 20 tūkst. 
Eur. Šiemet skirtų lėšų taip pat grei-
čiausiai nepakaks. Dabar bus tvar-
koma bažnyčios tvora ir vartai nuo 
Vyskupo skvero pusės“, - sakė de-
kanas, klebonas P.Baniulis. Pernai 
Anykščių Šv.Mato bažnyčios tvorą 
ir vartus remontavo UAB ,,Vilniaus 
restauratoriai“.

,,Darbų kainos nemažos, tačiau 
mes negalime pasamdyti žmogaus 
iš šalies, tai turi atlikti savo srities 
profesionalai. O jie tuo ir naudoja-
si, imdami didelius pinigus“, - ko-
mentavo P.Baniulis.

6 tūkst.400 Eur atiteko Troškū-

nų Švč.Trejybės bažnyčios rūsių 
patalpų tvarkymui, pritaikant jas 
Troškūnų bendruomenės porei-
kiams.

Troškūnų Švč.Trejybės parapijos 
kelbonas Saulius Filipavičius sakė, 
kad už gautą savivaldybės paramą 
planuojama užbaigti bažnyčios rū-
sių restauraciją.

,,Viena dalis rūsių yra sutvarky-
ta prieš keletą metų.Tai bus tęstinis 
projektas ir bus sutvarkyta antra da-
lis rūsių, tad praktiškai jie bus atverti 
po visa bažnyčia. Rūsiai yra per visą 
bažnyčios perimetrą, unikalūs, ar-
kiniai, labai gražūs. Kai viskas bus 
sutvarkyta, tai bus vienas iš nedau-
gelio tokių kultūros objektų visoje 
Lietuvoje, kur galės lankytis žmo-
nės“, - sakė klebonas S.Filipavičius.

13 tūkst. Eur skirta Kurklių 
Šv.Jurgio parapijos bažnyčios stogo 
dangos dengimui. 

2 tūkst.600 Eur skirti Viešintų 
Šv.Arkangelo Mykolo parapijos 
bažnyčios remonto darbams.

- AnYkŠTA

Troškūnų Švč.Trejybės pa-
rapijos klebonas Saulius 
Filipavičius sakė, kad savi-
valdybės paramą panaudos 
bažnyčios rūsių restauracijai 
užbaigti.

Anykščių Šv.Mato parapijos 
klebonas, dekanas Petras 
Baniulis sakė, kad Anykščių 
Šv.Mato bažnyčios tvora bus 
pradėta remontuoti rude-
niop.

Pensijos. Seimas leido mokėti 
nesumažintą senatvės pensiją kai 
kuriems gyventojams, kurie bus 
gavę išankstinę pensiją. Seimas 
pirmadienį nustatė, kad pensijos 
amžiaus sulaukę žmonės, turin-
tys 40 metų ir ilgesnį darbo stažą 
ir ne ilgiau nei trejus metus gavę 
išankstinę pensiją, nuo 2021 metų 
galės gauti visą, o ne sumažintą se-
natvės pensiją. Už tokią Socialinio 
draudimo pensijų įstatymo patai-
są balsavo 74 Seimo nariai, prieš 
– keturi, o trys susilaikė. Iki šių 
metų gruodžio jau paskirtos sena-
tvės pensijos tiems gyventojams, 
kurie bus pradėję gauti išankstinę 
pensiją, nebus mažinamos, jeigu 
žmonės atitiks tuos pačius reika-
lavimus – išankstinę pensiją bus 
gavę ne ilgiau kaip trejus metus 
ir turės virš 40 metų darbo stažą.    
Nesumažintas senatvės pensijas 
šiems gyventojams siūloma pra-
dėti mokėti ne vėliau kaip iki 2021 
metų kovo pabaigos, išmokant nuo 
sausio susidariusį pensijų dydžių 
skirtumą. Lietuvoje yra 280 žmo-
nių, turinčių didelį darbo stažą ir 
gaunančių išankstines pensijas.

Vyskupas. Pirmadienį Telšių 
katedroje įvyko naujojo vyskupo 
Algirdo Jurevičiaus ingresas – iš-
kilminga pareigų ėjimo pradžia 
Iškilmingą Eucharistijos liturgiją 
vyskupas A. Jurevičius švęs drauge 
su apaštaliniu nuncijumi arkivys-
kupu Petaru A. Rajičiumi, broliais 
vyskupais, kunigais, diakonais, 
vienuoliais, tikinčiaisiais, prane-
šė Lietuvos vyskupų konferencija 
„Dėl užsitęsusios pandemijos ir 
didesnių susitikimų bei renginių 
apribojimų neįmanoma visų Jūsų 
pakviesti į ingreso iškilmę, tačiau 
prašau maldos naujai prasidedan-
čiam tarnavimo Viešpaties vynuo-
gyne etapui“, – į Telšių vyskupijos 
tikinčiuosius laišku kreipėsi A. Ju-
revičius. Popiežius Pranciškus A. 
Jurevičių Telšių vyskupu paskyrė 
birželio 1 dieną. Pareigas jis per-
ims iš Kęstučio Kėvalo, praėjusią 
savaitę pradėjusio eiti Kauno arki-
vyskupo metropolito pareigas.

Aikštė. Premjeras Saulius 
Skvernelis sako, kad Seimo pri-
imtą įstatymą dėl Lukiškių aikš-
tės memorialinio statuto ir Vyčio 
monumento reikės įgyvendinti, 
bet susipriešinta buvo be reikalo. 
„Jei mes neradome kitų būdų ir 
tik įstatymu galime tokius spren-
dimus priiminėti, tai įstatymus 
reikės įgyvendinti. Aš manau, kad 
galbūt reikėjo sulaukti pabaigos 
diskusijos ir teismo sprendimo 
dėl ankstesnio monumento, bet tas 
netikėtas žingsnis su pliažu paai-
trino aistras“, – pirmadienį Seime 
žurnalistams sakė premjeras. Sei-
mas pirmadienį priėmė įstatymą, 
kuris įtvirtina, kad Lukiškių aikštė 
Vilniuje yra pagrindinė reprezen-
tacinė Lietuvos valstybės aikštė 
su Vyčio monumentu. Įstatymas 
priimtas reaguojant į Vilniaus val-
džios sprendimą aikštėje įrengti 
laikiną paplūdimį. Vilniaus meras 
Remigijus Šimašius tvirtina, kad 
Seimo svarstomas įstatymo projek-
tas dėl Lukiškių aikštės neįparei-
gos savivaldybės pašalinti dirbtinį 
paplūdimį ir leis jį čia išlaikyti iki 
pat rudens. Premjeras sakė teigia-
mai vertinantis paplūdimio mieste 
idėją, tačiau Lukiškių aikštė, anot 
jo, tam ne vieta.

- Bns
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komentarai

DIRBU SAU

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

Dešimtmečiai paminklų dirbtuvėje 
užgrūdino Vytautas BAGDOnAs 

Šeštadienį, karštą birželio 27- osios vidurdienį, daugelis svėdasiškių laisvalaikį leido prie šalia mies-
telio tyvuliuojančių ežerų, dažnas traukė į Mickūnus stebėti motokroso varžybų ar kaip kitaip ilsėjosi, 
pramogavo.

Stebėdamas vidurdienio kaitroje alsiai pritilusį miestelį, ieškodamas pavėsio, pasukau senojo malū-
no link, kur įsikūrusios Algimanto Puolio paminklų dirbtuvės. Nors ir savaitgalis, dirbtuvių savininką 
sutikau jo įprastinėje darbo vietoje. Svėdasiškis Algimantas Puolis prisipažino, kad darbų ir rūpesčių 
visuomet atsiranda, prireikus tenka į dirbtuves užsukti ir per išeigines.  Jis mėgsta padirbėti, atlikti 
užsakymus ramiai, rūpestingai, neskubėdamas, nestebint klientams kiekvieno meistro judesio. 

Algimantas tokiame darbe jau 
tikras veteranas: triūsia beveik 38 
metus. Prisimena Anykščių buiti-
nio gyventojų aptarnavimo kom-
binato gyvavimo laikus, kai jam 
buvo patikėtos Kavarsko cecho 
meistro pareigos. Iš betono liedavo 
trinkeles, per dieną pagamindavo 
po 300 plytelių. „ Daug bažnyčių 
šventorių tomis plytelėmis buvo 
išklota. Vien Ukmergės rajono Vi-
diškių miestelio bažnyčia nupirko 
apie penkis tūkstančius Kavarske 
išlietų betono plytelių“,– prisimi-
nė pašnekovas. „ Ir gyventojai, ir 
įstaigos jų produkciją pirkavo, tik 
mažesniais kiekiais, o bažnyčių 
šventoriams, klebonijų kiemams 
iškloti prireikdavo didelių kiekių“, 
- pasakojo patyręs meistras“. Dirb-
ti Kavarske patiko, bet norėjosi 
darbo arčiau namų. Ir tam norui 
buvo lemta išsipildyti. 

Tuometinis kombinato direk-
torius Julijonas Uzdonas pasiūlė 
Algimantui meistru padirbėti Svė-
dasų paminklų dirbtuvėse. Čia dar 
veikė ir malūnas, vilnų karšykla. 
Darbai virte virė, netrūkdavo už-
sakymų, darbavosi nemažas būrys 
žmonių, kurie liedavo paminklus 
iš betono, gamindavo iš akmens ir 
kitokių medžiagų. Prasidėjus re-
formoms, privatizacijai, atsirado 
galimybė rinktis savarankiško gy-
venimo kelius. Algimantas Puolis 
nusprendė steigti individualią įmo-

nę. Ir sėkmingai pataikė „į dešim-
tuką“. Juk kokie laikai bebūtų, ko-
kios santvarkos besikeistų, kokie 
permainų vėjai bepapūstų, žmonės 
iškeliauja amžinybėn, o jų artimie-
siems tenka pasirūpinti kapų prie-
žiūra. Taigi, tokios paslaugos buvo, 
yra ir bus reikalingos. Svėdasuose 
dabar, be Algimanto Puolio pamin-
klų dirbtuvės, visai šalia veikia dar 
dvi panašias paslaugas teikiančios 
privačios įmonės. Ir dar nė vienai 
netenka bankrutuoti, kol kas užsa-
kymų pakanka.

Pašnekovas mielai aprodo savo 
„valdas“. Kai kuri įranga dar likusi 
nuo „buitinio“ laikų, tiesa, gero-
kai patobulinta. Dirbtuves įsiren-
gė, nusipirkęs 1933 metais statytą 
malūną, kuris po privatizacijos 
priklausė privačiam asmeniui. 
Žinia, senam pastatui prireikė ir 
remonto, reikėjo kai ką atnaujin-
ti, pritaikyti paminklų gamybai. 
Svėdasiškis  sako, kad į senus pas-
tatus jau  „įkišta nemažai pinigų“. 
Ir kitiems reikalams reikia lėšų. 
Anksčiau didžiausias deficitas bū-
davo įrankiai: tik per pažintis už 
didžiausius pinigus galėjai gauti. 
Prekybos centruose pardavinėjami 
įrankiai akmens apdirbimui nela-
bai tinka. Tai reikėdavo suktis, ieš-
koti išeities.  Dabar kitokia padėtis 
– tik pinigų turėk. Ir iš užsienio 
visokiausios įrangos privežama, 
ir Lietuvoje kai kas gaminama. 

Lenkijoje, Vroclave, kasmet vyks-
ta specializuotos įrangos ir įrankių 
parodos, o paskutinę parodų dieną 
viskas išparduodama. Teko kartais 
pasinaudoti ir tokia proga ir reika-
lingų įrankių nusipirkti parodoje.    

Šiuo metu Algimanto Puolio pa-
minklų dirbtuvėje darbuojasi ke-
tvertas žmonių – pats  savininkas ir 
dar trejetas pagalbininkų. Anksčiau 
darbuotojų buvo daugiau, nes ir 
darbų apimtys tuomet buvo dides-
nės. Ypač daug užsakymų pasipylė 
tuomet, kai masiškai cementiniai 
paminklai kapinėse pradėti keisti 
akmeniniais. Tas „vajus“ praėjo, 
užsakymų, taigi ir darbų, suma-
žėjo, teko mažinti ir darbuotojų 
skaičių. Na, o Algimanto Puolio 
paminklų dirbtuvė veikia ne tiktai 
Svėdasuose. Įmonės parduotuvė, 
kur priimami užsakymai, kur kli-
entai gali pasikonsultuoti, pama-
tyti svėdasiškių gaminius, yra ir 
Zarasuose. Pasak Algimanto, ten 
daug jų įmonės paminklų užsako 
kaimynai latviai, o tuo galima tik-
tai pasidžiaugti. Beje, latviai labiau 
mėgsta lygius, keturkampius pa-
minklus, o lietuviai labiau vertina 
įvairių formų, su „bangom“, viso-
kiais simboliais paminklus. Savai-
me suprantama, lygius paminklus 
pagaminti lengviau ir greičiau, o  
jau kuriant visokias formas ten-
ka „pažaisti“, išsimeta šiek tiek 
akmens, neišvengi nuostolių. „Bet 

juk prisitaikai prie užsakovo norų, 
darai pagal jo pageidavimą, o ne 
pagal save“,– teigia svėdasiškis 
verslininkas. 

Pasak Algimanto, jo įmonės žmo-
nės be darbo nesėdi, nenuobodžiau-
ja laukdami užsakymų. Jei tuo metu 
konkrečių užsakymų nebūna, tai 
daroma viskas, „ką leidžia akmuo“. 
Tikslau pasakius, gaminami įvairių 
formų ruošiniai, kad užsukę klien-
tai galėtų apžiūrėti ir pasirinkti sau 
tinkamą arba užsisakyti ką nors 
panašaus. Ir tikrai, dirbtuvių kieme 
pilna visokiausių paminklų, kaip 
sakoma, kiekvienam pagal porei-
kius ir...piniginę. Darbai nenutrūks-
ta ir tokiomis lengvomis žiemomis, 
kokios dabar mūsuose būna. Ir per 
karantiną dėl koronaviruso grėsmės 
neteko eiti į pravaikštas ar nemo-
kamas atostogas.  Darbavosi, tiktai 
prisilaikė visų saugumo reikalavi-
mų ir rekomendacijų. Nors karan-
tino pradžioje buvo sunku gauti 
dezinfekcinių skysčių, kaukių, spe-
cialių pirštinių, ir su šia problema 
svėdasiškiai sėkmingai susidorojo: 
saugos priemonėmis A. Puolio indi-
vidualios įmonės darbuotojai buvo 
aprūpinti.

Įmonės savininkas pasakoja, kad 
jiems tenka darbuotis visoje Lietu-
voje: iš kur gauna užsakymus, kur 
klientai kviečiasi, ten ir važiuoja. 
Kapavietes sutvarko taip, kaip 
klientai pageidauja: ir naujus pa-
minklus pagaminę pastato, ir se-
nus restauruoja, kapavietes skalda 
užpila ar plokštėmis uždengia, 
įrengia bortelius, betonuoja bei 
kitokius darbus atlieka. Jei prirei-
kia, tai ir juodžemio užveža ar net 
gėlių pasodina. Tiktai skulptūrų 
statymu kapinėse neužsiima, jie 
patys skulptūrų nekuria, o nupirkti 
iš kažkur ir vėl parduoti – nerim-
tas dalykas. Pasiteiravus apie vis 
labiau įsigalinčią tradiciją kapa-
vietes ištisai uždengti masyviomis 
akmens plokštėmis, pašnekovas 
prasitarė, kad pernai tokių užsa-
kymų buvo daug, o šiemet „apri-
mo“. Gal karantinas tam sutrukdė, 
gal žmonės taupesni tapo, juk toks 
„malonumas“ nepigus, apie 2,5 -3 
tūkstančius eurų kainuoja. 

Akmuo antkapiniams pamin-
klams atkeliauja iš pačių įvai-
riausių pasaulio vietų: Suomijos, 
Norvegijos, Karelijos (Rusija), 
net iš Indijos ar Afrikos. Žaliavą 
urmu didžiuliais kiekiais užper-
ka tuo užsiimančios lietuviškos 
firmos, turinčios sąlygas produk-
ciją sandėliuoti ir apdoroti. Juk 
tik specializuotos įmonės gali iš-
pjauti, padalyti į mažesnes dalis 
milžiniškus akmenų blokus. Iš tų 

firmų ir perka svėdasiškiai bei ki-
tos šalies paminklų dirbtuvės ža-
liavą paminklams. Apie masiškai 
Lietuvos rinką užkariaujančius ne-
kokybiškus kiniškus antkapinius 
paminklus pašnekovas turi neigia-
mą nuomonę. Labai blogai, kad be 
jokių apribojimų tiesiog vagonais 
tokia produkcija įsileidžiama. Dėl 
to užsakymus ir darbus praranda 
lietuviai paminklų gamintojai, nes 
kai kas mieliau renkasi pigesnius 
gatavus kiniškus paminklus, užuot 
užsisakę pagaminti brangesnius, 
bet kokybiškus. Tačiau greitai nu-
siviliama, kai juodi dažai nublun-
ka ir paminklai pasidaro pilki, kai 
išryškėja gamintojų brokas, prasta 
kokybė.

A. Puolio paminklų dirbtuvių 
paslaugomis pasinaudoję klientai 
nenusivilia, lieka patenkinti darbų 
sparta ir kokybe. Juk  pats įmonės 
savininkas  turi dešimtmečiais su-
kauptą praktinio darbo patyrimą, 
jam buvo patikėti ir gana sudėtingi 
darbai. Algimanto kurtų paminkli-
nių detalių galima pamatyti Anta-
kalnio kapinėse, Sausio 13-osios 
aukų memoriale, Medininkų pasie-
nio poste žuvusiems pasieniečiams 
ir muitininkams skirto paminklo 
kompozicijoje, jo rankos paruo-
šė granito plokštes postamentams 
Vaižganto paminklui Malaišių  kai-
me, Antano Baranausko paminklui 
Anykščiuose, svėdasiškis versli-
ninkas paruošė paminklinį akmenį 
Žaliojoje aviakonstruktoriui Baliui 
Karveliui atminti ir daugelį kitų 
darbų.

Apie mokesčių lengvatas, vals-
tybės paramą smulkiajam verslui 
ir panašius dalykus pašnekovas ne-
norėjo leistis į diskusijas. Konkreti 
ir dalykiška parama tikrai būtų rei-
kalinga, bet jei viskas lieka tik tuš-
čiais pažadais ir politikų kalbomis, 
iš to jokios naudos. Nesusigundė ir 
kadaise valdžios žadėtomis mokes-
čių lengvatomis, siūloma finansine 
parama. Nes iš patyrimo žino, kad 
niekas nieko veltui neduoda. Jei 
pasinaudosi kažkokiomis skirtomis 
lėšomis, sulauksi daugybės tikrin-
tojų, kaip pinigus panaudojai, ką 
nupirkai, ar tikslingai lėšas išleidai 
ir t.t. Todėl geriau verstis savo lėšo-
mis, apskaičiavus savo galimybes, 
rūpestingai pamatavus visus „už“ ir 
„prieš“, nesitikint kažkokių gėrybių 
iš valstybės kišenės. 

Kito kelio svėdasiškis Algiman-
tas Puolis jau nesirinktų. Per daug 
jau metų atiduota šiam darbui ir 
verslui, per daug lėšų įdėta įmonės 
kūrimui ir puoselėjimui. Viską pa-
mesti būtų ir gaila, ir ekonomiškai 
nuostolinga.

Algimanto Puolio dirbtuvėje galima rasti paminklų pagal kiekvieno poreikius, skonį ir piniginės 
turinį.

Manau, kad Sergejus tą vardą pateisins 100 proc.
Sergejus Jovaiša jau 2014 metais  

būdamas Seimo nariu ir ne anykš-
tėnų dėka išrinktas , bet Anykščiai 
ir Anykščių kraštas jo mintyse 
buvo visą laiką: dalyvaudavo ren-
giniuose, šventėse, susitikimuose 
su žmonėmis.Nors būdavo užim-

tas, rasdavo minutę kitą pasiteir-
auti apie žmonių lūkesčius, bėdas. 
Jis yra nuoseklus žmogus, kuris ir 
į politiką ėjo nuosekliai. Pirma iš-
studijavo rajono ,,virtuvę“ ir susi-
pažino su savivaldybės darbo spe-
cifika, o tik po to pasuko į Seimą.

Aš labai didžiuojuosi ir palaikau, 
kad S.Jovaiša nominuotas Anykš-
čių rajono garbės piliečio vardo 
suteikimui. Manau, kad Sergejus tą 
vardą pateisins 100 proc., kadangi 
jis yra grynas anykštėnas.Gimęs, 
augęs, mokęsis Anykščiuose ir pa-

sirinkęs nuolatinę gyvenamą vietą 
gimtuosiuose Anykščiuose, nors 
turėjo galimybę apsigyventi įvai-
riose pasaulio vietose.

Todėl puiku, kad Anykščiai turi 
tokį anykštėną, kuris su Arvydu 
Saboniu išgarsino Lietuvą, dauge-

lis net iki tol nežinojo, kur ta Lie-
tuva yra.

Tad ir toliau linkiu sėkmingai žy-
giuoti  sėkmės keliu, garsinti Anykš-
čius ir siekti politinių aukštumų.

Antanas ČiukŠYs

tautos balsas
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komentarai

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.)

Ką manote apie Anykščių miesto erdvių šienavimą?
Gyventojai piktinasi, kad žolėmis apaugo daugiabučių kiemai. O UAB Anykščių komunalinis ūkis 

direktorius Kazys Šapoka tvirtina, kad jo žmonės dirba, kiek tik pajėgia, ir anykštėnus prašo kan-
trybės. Ką manote apie Anykščių viešųjų erdvių priežiūrą? Yra čia problema ar jos nėra?  

airin: ,,Pietų Korėjoj ravi. Gal 
ir mes pradėkim?“

Aldona: „Ar taip jau blogai au-
ganti žolė, ten ir visokios gėlytės 
žydi, tiesiog gražu pažiūrėt, o kas 
jau gero, kai pliki dirvonai ir dar 
išdžiuvę, kai nėr žolės, kai žolė, 
tai nors neišdžiūna, žaliuoja.“

Ada: „Ar suvokiat, kokią ne-
samonę parašėt?? Pagal tamstą 
mieste tegul želia žolė, gal dar 
pasiūlysit karvę atvesti, kad pa-
siganytų? Ir taip natūraliai pievas 
sumažintų. Na dar labai tinka 
oškos ir avys...P.S. O apie tokius 
padarėlius, kaip erkės, girdėjote? 
Juk jos ir slepiasi žolėje, o ne nuo 
medžių šokinėja...“

Nesusipratimas: „Dar taip ne-

tvarkingai ir tragiškai pjaunamos 
žolės kaip šiemet neteko matyti 
Anykščiuose!!!“

anykštėnė: „Gal žmonės ir 
dirba, tačiau bendras vaizdas, 
vienur pjauta, kitur tarpais nuka-
potas paviršius. Kai kur žolė net 
nepjauta.“

Jo: „Galėtų įkurti darbo vietų 
,bent laikinų sezonui šienavimui, 
bet kur tau.“

Anykštėnė: „Sėdite daugia-
bučiuose ir laukiat, kad už jus 
viską padarytų. Pirmyn, aplink 
namus apsišienaukite,nes dau-
guma turi sodus, tai turi su kuo 
ir šienauti.Tai mes gal turim ir 
savo namuose laukti, kad aplinką 
sutvarkytų. Laiptinėse kai kurio-

se voratinkliais kabo, nebegalite 
nusirankioti,langelių apsivalyti.
Gėda ir kalbėti,o dar didesnė 
gėda matyti,nes tik duris užsida-
rom, o kas už durų  ar už lango, 
nebesvarbu.Turite būti šeiminin-
kais namo,jeigu yra nuosavybė, o 
ne tik svečiai, užsidarę duris.Čia 
ne tarybiniai laikai, kai valdžia 
viskuom turėjo pasirūpinti, o da-
bar nuosavi būstai, tame tarpe ir 
laiptinės, ir kiemas.“

Narys: „Parodykite, kur yra 
įteisinta daugiabučio gyvento-
jams kiemo ir žaliųjų erdvių nuo-
savybė. 

Iki vakar dienos tai buvo mies-
to savivaldybės turtas. Ar kas per 
naktį Anykščiuose pakeitė savi-
valdybės valdomo turto priklau-
somybės registrą?“

Nariui: „Nesvarbu, kad aplink 
namą valstybės turtas,bet ir pa-
tiems reikia turėti sąžinės aplinką 
pasitvarkyti.Neturi viskas baigtis 
nuosavom ,užvertomis durimis, 
pamatyti galima ir daugiau, kas 
reikalauja nors truputį įdirbio.
Dabar tik laukiama visko gata-
vo....“

Administracija: „Gališankos 
valdymo metu buvo pradėtas 
daugiabučių žemės įteisinimas. 
Tuo siekiama, kad už žolės pjovi-
mą mokėtų gyventojai. Nesakau, 
ar tai gerai, ar blogai, tik prime-
nu, kas yra atsakingas už tokį 
sprendimą."

Esmė: „KIK direktorius vals-
tietis, tai augina pievas dėl kito 

valdžioje esančio valstiečio 
galvijų ganyklos. Sako, miesto 
šventei atgins veršelius ir avis 
ar ožkas , kurių suvažiuos tūks-
tančiai turistų pažiūrėti, o banda 
nugriauž ir nutryps žolę.

Čia toks siurprizas rengiamas 
pagal ,,Lėto, žalio miesto“ strate-
ginį planą. Beje, višteles ir žąsis, 
antis taip pat bus galima pamatyti 
pačiame miesto centre. Nameliai 
jau pastatyti, dar bus aptverti 
voljerai, kuriuose vaikščioda-
mos paukštytės nupeš žole. Taigi 
viskas prie natūrinio ūkio ir lėto 
miesto programos įgyvendinimo.

P.s. daugiau informacijos ieš-
kokite www.anyksciai_letas_
miestas.lt“

(Atkelta iš 1 psl.)

Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėja Daiva Gasiūnienė 
sakė, kad A.Baranausko aikštėje 
pastatyti tie patys prekybiniai na-
meliai, kurie buvo įsigyti Kalėdų 
rezidencijos prekybiniam mieste-
liui. Tiesa, vasaros sezonui jie per-
dažyti pilka spalva.

,,Prekybiniai nameliai A. Ba-

ranausko aikštėje stovės laikinai. 
Tiesiog norime pabandyti, ar čia 
vykstanti prekyba sulauks praeivių 
dėmesio. Apskritai mūsų tikslas 
centrinę aikštę yra paversti ,,gyva“, 
- sakė D.Gasiūnienė.

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
sako, kad buvo atliktas tyrimas, 
kurio metu stebėta, kaip naudoja-
ma A.Baranausko aikštė.

,,Per 2,5 val. pastebėta, kad dau-

guma žmonių aikštę tiesiog ap-
eidavo“, - apie tyrimo rezultatus 
pasakojo D.Gasiūnienė.

Pasak D.Gasiūnienės, savival-
dybės architektų tikslas yra pa-
daryti, kad A.Baranausko aikštė 
taptų traukos centru.

,,Norime, kad tai nebūtų tik 
valstybinių minėjimų vieta ir ta 
vieta, kur kartais prie paminklo 
Laisvei padedama gėlių. Sieksi-
me, kad čia žmonės norėtų leisti 

A.Baranausko aikštei siekiama 
įpūsti gyvybės

Kad ir su broku, bet džiugina...
Panašu, kad daugelis anykštėnų dar neatrado naujai nutiesto dešiniojo Šventosios upės tako. Ne-

paisant to, ,,Anykštos“ kalbinti pašnekovai džiaugėsi naujuoju miesto objektu ir tikino pernelyg 
nepykstantys, kad takas nutiestas nekokybiškai ir net neįsiklausius į šalia jo gyvenančių žmonių 
nuomones.

laiką, aikštėje žaistų vaikai, kitaip 
sakant, miesto centre virtų gyveni-
mas“, - kalbėjo D.Gasiūnienė.

Į replikas, kad į Anykščius 
grįžta 90-ųjų laikai, kai viešosio-
se vietose ypač buvo populiarūs 
prekybiniai kioskai, Architektū-
ros ir urbanistikos skyriaus ve-
dėja D.Gasiūnienė reagavo taip: 
,,Modernūs prekybiniai kioskai 
labai populiarūs visame pasau-
lyje. Toli dairytis nereikia, tokie 

jau keletą metų stovi ir sostinės 
Didžiojoje gatvėje, kur vyksta 
intesyvi prekyba suvenyrais, tau-
todailės darbais. Siekiame, kad 
kažkas panašaus būtų ir Anykš-
čiuose.“

Beje, įkvėpimo įpūsti gyvybės 
A.Baranausko aikštei savivaldybės 
architektai sėmėsi iš 1925 - 1926 
metų. Tuo laikotarpiu Anykščių 
centrinėje aikštėje aktyviai pre-
kiaudavi vietos žydai.

Įspūdžiai puikūs

Justė LOTYŠ, Pasaulio anykš-
tėnų bendrijos veiklos koordina-
torė:

-Truputėlį dešiniuoju Šventosios 
upės taku teko vaikščioti, bet pilnai 
susipažinti  su juo dar neteko. Įspū-
džiai puikūs. Aš visada džiaugiuosi, 
kad kažkas yra daroma, atsiranda 
naujos vietos pasivaikščiojimams. 
Žiūriu į tai visada pozityviai.

Iš žmonių kažkokio nepasiten-
kinimo dėl tako buvo. Teko girdė-
ti, kad jie nepatenkinti, kad dabar 

negali prieti prie Šventosios upės. 
Žmonės ten gyveno gyveno ir stai-
ga viskas pasikeitė. Man atrodo, 
kad visada dėl to galima išreikšti 
savo nuomonę, ar patinka, ar ne-
patinka.

Man atrodo, kad visas takas ir 
tai, kas vyksta Anykščiuose, tai yra 
gerai.

Svarbu, kad 
kažkas vyksta

Andrius FALKAUSKAS, kul-
tūrininkas:

- Tiesą pasakius, dešiniajame 
Šventosios upės take dar nebuvau. 
Taip jau išeina, kad kam jis arčiau-
siai, iki to nenueiname. Tiesiog 
nepavyksta atitrūkti nuo darbų, gal 
reikia rudens ar dar kažko.

Mano 80 metų mama šiuo taku 
vaikšto. Jai labai patinka, džiaugia-
si. Nežinau, kodėl dėl šio tako at-
siranda nepatenkintų. Man tai, kas 
vyksta naujo Anykščiuose, visai ne-
svarbu kas, nesvarbu kokiomis for-
momis, svarbu, kad kažkas vyksta.

O brokas - statybininkų klaidos. 
Man dėl to širdies neskauda. Jeigu 
broką padarė, vadinasi, jį ir ištaisys. 
Juk tas pats su kairiuoju Šventosios 
upės taku. Jis pastoviai kraiposi, 
jam reikia priežiūros. Nepasakysi, 
kad čia brokas. Gal čia kažkas ne-
buvo padaryta. O sakė, kad takas 
stovės 10 metų.

Broko nematė
Dominykas TUTKUS, Anykš-

čių rajono tarybos narys:

Dominykas TUTKUS, Anykš-
čių rajono tarybos narys:

- Dešiniajame Šventosios upės 
take lankytis teko, bet senokai. Man 
takas patiko. Kairysis Šventosios 
upės takas jau buvo atsibodęs, o 
naujuoju man labai gerai su mažu 
vaiku ir vežimėliu pasivaikščioti, 
gaunasi didesnis ratas.

Kaip jau ir sakiau, dešiniajame 
Šventosios upės take senokai bu-
vau, tai to broko, apie kurį dabar 
kalbama, nesu matęs. Bet jeigu ta-
kas su broku ir jis byra, todėl žmo-
nės ir nepatenkinti, kad jis byra.

Kaip Anykščių rajono tarybos 
narys, žmonėms galėčiau pasakyti, 
kad to broko neturėtų būti. Bet aš ne 
eskpertas, ne statybininkas.

Anksčiau mačiau, kad viena tako 
atkarpa nepadaryta, bet dabar ma-

čiau, kad jau padaryta, tai džiau-
giuosi, kad ją užbaigė.

Arti bažnyčia, o 
toli Dievas...

Jorūnė RAGAIŠIENĖ, Lietu-
vos pensininkų sąjungos ,,Bočiai“ 
Anykščių bendrijos vadovė:

- Tikrai neteko lankytis deši-
niajame Šventosios upės take. 

Gal jį aplankyti ir būtų smalsu, 
bet toks įtemptas laikotarpis, kad 
ne tas galvoje. Būna kartais ir 
taip, kad arti bažnyčia, o toli Die-
vas... Su žmonėmis apie taką net 
nebuvo kalbos.  Gal ir skaičiau 
apie jį spaudoje, tačiau nieko 
nenoriu komentuoti ir apskritai 
kalbėti.

- AnYkŠTA
(Kalba netaisyta - red.past.)
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Kunigiškiuose atgijo ,,spalvotos 
molio paukštės“ pasaka Vytautas BAGDOnAs

Taip jau įprasta, kad kiekvieną vasarą Svėdasų seniūnijos Kunigiškių I kaime padaugėja vaikų: 
nešinus molbertais, su piešimo sąsiuviniais rankose, juos gali sutikti įvairiose vietose, menančiose 
šio krašto žymius žmones. Tokią tradiciją čia puoselėja Viešosios įstaigos „Atvertos langinės“ vado-
vė Rūta Stanevičienė, organizuojanti Kunigiškiuose garsiam akvarelės meistrui, pedagogui Kajeto-
nui Sklėriui atminti kūrybines stovyklas-plenerus „Kajetono aštuonetukas“. 

Šiųmetinė kūrybinė stovykla, organizuota VšĮ „Atvertos langinės“– jau penktoji. Keramikos ir 
akvarelės pleneras „Spalvota molio paukštė“ šį birželį ne tiktai sulaukė aštuonių stovyklautojų.

Šeštadienį, birželio 27-ąją, buvo organizuotos jungtinės meno dirbtuvės, kuriose dalyvavo sto-
vyklavę moksleiviai,  taip pat ir būrelis Rokiškio, Utenos, Anykščių ir Kupiškio meno mokyklų 
auklėtinių bei pedagogų. 

Kodėl aštuonetukas? Pasak  šio 
projekto sumanytojos, į dailininko 
Kajetono Sklėriaus gimtuosius Ku-
nigiškius susirenka aštuoni vaikai, 
kuriems dovanojama galimybė ne 
tiktai pailsėti gamtos prieglobstyje, 
bet ir aplankyti istorinio-kultūrinio 
paveldo objektus, žymių žmonių tė-
viškes, drobėse, popieriaus lapuose 
perteikti savo įspūdžius, susitikti su 
menininkais, praturtinti teorines ži-
nias ir t.t., iš keturių kaimyninių ra-
jonų : Anykščių, Utenos, Rokiškio 
ir Kupiškio mokyklų, 

Stovyklos-plenero organizatorė 
Rūta Stanevičienė, kūrybos vadovė, 
anykštėnė dailės mokytoja Kristina 
Striukienė šeštadienio rytmetį sto-
vyklautojus ir atvykusius svečius 
sukvietė į čia pat, Kunigiškių I kai-
me, veikiantį Svėdasų krašto (Vaiž-
ganto) muziejų, įkurdintą daugiau 
kaip prieš 30 metų restauruotame 

buvusios Kunigiškių pradžios mo-
kyklos pastate. (Čia vaikystėje mo-
kėsi ir būsimasis lietuvių literatūros 
klasikas, kanauninkas Juozas Tu-
mas-Vaižgantas, ir būsimasis akva-
relės meistras Kajetonas Sklėrius 
bei kitos šio krašto įžymybės...).  
Muziejuje atkurtoje senovinėje 
klasėje visiems susėdus į suolus, 
prasidėjo „pamoka“, kurią labai 
įdomiai vedė vilnietis ornitologas 
Gediminas Petkus. Mokslininkas, 
demonstruodamas vaizdo medžia-
gą, nuotraukas, garso įrašus, paukš-
čių lizdus, inkilus, papasakojo apie 
Lietuvos nacionalinį paukštį gandrą, 
žvirblius, čivilius, gegutes, dagilė-
lius, medšarkes, strazdus, varnėnus, 
svirbelius, čiurlius, genius, meletas 
ir daugybę kitokių paukščių. Žino-
ma, buvo apžvelgta tiktai nedidelė 
dalelė paukščių – juk Lietuvoje yra 
registruota net apie 400 jų rūšių, o 

peri mūsų šalyje apie 250... Išėję 
pasivaikščioti po muziejaus teri-
toriją, ornitologo lydimi kūrybinės 
stovyklos-plenero dalyviai turėjo 
progos pasižiūrėti pro žiūronus ar 
net plika akimi, kokie paukščiai 
aplinkui medžiuose peri, čiulba, 
renka pievoje kirminus, skraido. 
O paskui, susėdę prie pavėsyje su-
statytų stalų, visi turėjo progos iš 
specialaus molio nulipinti įvairių 
paukščių figūras. 

Daug vertingos informacijos 
suteikė, kantriai aiškino, mokė 
Panevėžio miesto dailės galerijos 
keramikas Artūras Stančikas. Tam 

tikslui pedagogas atsivežė ne tik-
tai įvairių mokymo priemonių, 
medžiagų, bet ir jau anksčiau pa-
nevėžiečių sukurtų, išdegtų, išda-
žytų, išpuoštų paukščių-paukštelių 
skulptūrėlių. Kunigiškių plenero 
dalyviai, jausdami konkrečią ke-
ramiko Artūro bei kitų pedagogų 
metodinę paramą, paaiškinimus, 
patarimus, patys savo rankomis 
nulipino, sukūrė nė kiek ne pras-
tesnius paukštelius. 

Užbaigus kūrybinį procesą, visi 
lipdiniai buvo surinkti į vieną vie-
tą ir nufotografuoti. Po fotosesijos 
jaunųjų menininkų darbeliai buvo 

atsargiai sudėti į dėžes ir nuga-
benti į stovyklavietę, kur molio 
lipdinių laukė deginimo procesas  
specialioje krosnyje labai aukšto-
je, daugiau nei  tūkstančio laips-
nių temperatūroje. Paskui darbai 
dar buvo dekoruojami, gražinami.

„Spalvoto molio paukštės“ ple-
nero dalyvių darbai  liks „Atvertų 
langinių“ pažinimo centre. Čia per 
ketverius metus jau sukaupta šim-
tai vaikų kūrybinių darbų. Vien 
parodų įvairiose  erdvėse organi-
zuota per tris dešimtis. Visuomenė 
turės progą parodose išvysti ir šių-
metinio plenero kūrinius.

Prisiminimui šalia Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus nusifotografavo visi kūrybinės stovyklos-
plenero organizatoriai ir dalyviai.

Stovyklos kūrybos vadovei, dailės mokytojai Kristinai Striukie-
nei rūpesčių irgi netrūko.

Neįprastoje erdvėje – muziejuje – ornitologas Gediminas Petkus 
įdomiai ir suprantamai pasakojo apie Lietuvos paukščius.

O taip atrodo jau išdegti, išdekoruoti keraminiai darbai, atvežti 
parodai į Kunigiškius iš Panevėžio.

Moksleiviai ir jų pedagogai prie stalų muziejaus kiemelyje pasinėrė į kūrybinį procesą.
Autoriaus nuotr.
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MOZAIKA

horoskopas

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 

AVINAS. Už sąžiningumą sa-
vaitės pradžioje bus su kaupu atly-
ginta. Penktadienio vakarą ir šešta-
dienį verčiau praleiskite su šeima 
ar artimais draugais. Jei turite daug 
darbo namų ūkyje, organizuokite 
talką. Viską padarysite greitai ir 
linksmai.

JAUTIS. Netikėkite viskuo, ką 
išgirsite pirmoje savaitės pusė-
je, ypač apie savo būsimą darbą 
ar sutartį. Būkite kritiškesnis ir 
atidesnis. Ketvirtadienį ir penkta-
dienį bendradarbiavimas su meno 
žmonėmis būtų įdomus ir vaisin-
gas. Artimas draugas ar giminaitis 
pasidalys su jumis paslaptimi, ku-
rios jūs norėtumėt verčiau nežino-
ti. Savaitgalio kelionėje tikriausiai 
pavyks suderinti malonumą su rei-
kalais.

DVYNIAI. Pirmadienį pasisten-
kite sutvarkyti visus nebaigtus rei-

kalus, nes antradienį ir trečiadienį 
vargu ar būsite darbingai nusitei-
kęs. Finansinės investicijos darbo 
savaitės pabaigoje bus pelningos. 
Savaitgalį laukia intensyvus, bet 
konfliktiškas asmeninis gyvenimas. 
Nesitikėkite tobulo sutarimo su par-
tneriu, siekite kompromiso.

VĖŽYS. Įvykiai šeimoje ar darbe 
pirmoje savaitės pusėje atims daug 
laiko ir jėgų. Emocinis chaosas sie-
loje gali labai išvarginti psicholo-
giškai. Paramos sulauksite iš artimo 
draugo ar mylimo žmogaus. Antroji 
savaitės pusė bus labai produktyvi. 
Nuveiksite kur kas daugiau, nei pla-
navote ir tikėjotės.

LIŪTAS. Pirmosiomis savaitės 
dienomis laukite malonių finansinių 
naujienų. Netikėtai galite gauti pini-
gų ar kitokių materialinių vertybių. 
Nuo savaitės vidurio ryžtingai im-
kite reikalus į savo rankas - seksis 
organizuoti darbus ir vadovauti.

MERGELĖ. Savaitės pradžia 
labai tinka keliauti, mokytis ar 
tiesiog ieškoti, kuo čia save užė-
mus... Dalykinė kelionė savaitės 
viduryje bus sėkminga. Savo in-
tuicija pasitikėkite labiau nei kitų. 
Antroje savaitės pusėje būsite itin 
komunikabilus ir draugiškai nu-
siteikęs. Tikėtina, kad užmegsite 
ilgalaikę draugystę.

SVARSTYKLĖS. Pirmoje sa-
vaitės pusėje užsiimkite naujo 
verslo projektais ar nekilnojamo-
jo turto reikalais. Jums gali būti 
pasiūlytas iš tiesų perspektyvus 
planas, bet savo asmeninių pinigų 
verčiau neinvestuokite. Savaitgalį 
mylimo žmogaus ar vaikų porei-
kiai gali gerokai paploninti jūsų 
piniginę, užtat bendravimas bus 
kur kas malonesnis nei pastarąsias 
dvi savaites.

SKORPIONAS. Kolektyvinė 
veikla pirmoje savaitės pusėje 

bus produktyvi. Savaitės vidury-
je būsite gana emocionalus. Savo 
nuomonę ginsite labai energingai, 
nesirinkdamas žodžių nei priemo-
nių. Pasistenkite nepadaryti nieko 
tokio, ko vėliau tektų gailėtis. Sa-
vaitgalį tikriausiai neatsispirsite 
pagundai kiek paišdykauti.

ŠAULYS. Pirmoje savaitės pu-
sėje rimtai užsiimkite darbo rei-
kalais, namuose praleiskite kuo 
mažiau laiko. Atidžiai įsiklausy-
kite į visus patarimus - tarp jų gali 
pasitaikyti labai vertingų. Aps-
kritai darbas komandoje turėtų 
būti našus ir vaisingas. Namams 
daugiau dėmesio skirkite savaitės 
pabaigoje.

OŽIARAGIS. Pirmoje savai-
tės pusėje verslo reikalus stenki-
tės tvarkyti viešai ir legaliai. Jei 
nerasite sau naujų veiklos sričių, 
savaitės viduryje gali apimti ne-
numaldomas nuobodulys. Savait-

galį daugiau bendraukite su šeima, 
stenkitės, kad jūsų ketinimai būtų 
visiems žinomi ir suprantami.

VANDENIS. Neatviraukite su 
bendradarbiais, ypač jei anksčiau 
to nedarydavote. Savaitės vidu-
ryje mokėjimas bendrauti jums 
atvers duris, anksčiau aklinai už-
darytas. Venkite bambeklių ir per 
daug klausinėjančių - jie prišauks 
bėdą. Nepriimkite už gryną pini-
gą kiekvienos išgirstos istorijos, 
ypač savaitgalį.

ŽUVYS. Jei savo finansinius 
reikalus patikėsite tvarkyti ki-
tiems, pirmoje savaitės pusėje 
tikriausiai turėsite materialinių 
nuostolių. Teks nemažai rūpintis 
karjeros reikalais. Turite gerai 
pasiruošti kitam žingsniui. Nepa-
mirškite vienaip ar kitaip padė-
koti visiems jums padėjusiems. 
Savaitgalį laukia maloni poilsinė 
kelionė.

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - 
laikraštį prenumeruoti yra pigiau, 

negu pirkti! 

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

Misisipė nubalsavo už 
konfederatų simbolio pašalinimą 
iš valstijos vėliavos

Misisipės įstatymų leidėjai se-
kmadienį nubalsavo už tai, kad iš 
valstijos vėliavos būtų pašalintas 
Pilietinio karo laikų konfederatų 
vėliavos ženklas, kai per šalį nu-
siritusi protestų banga vėl įplieskė 
diskusijas apie Jungtinių Valstijų 
rasistinės praeities simbolius.  

Už atitinkamą sprendimą valsti-
jos Atstovų Rūmuose pasisakė 91 
įstatymų leidėjas, „prieš“ balsavo 
23. Paaiškėjus rezultatams, per 
salę nuvilnijo balsavimą stebėjusių 
senatorių sveikinimo šūksniai.

Po kelių valandų įstatymo pro-
jektas buvo priimtas ir Senate, kur 
jį palaikė 37 įstatymų leidėjai, o 
„prieš“ balsavo 14.      

„Šiandien prašau jūsų – juodao-
džių ir baltųjų, turtuolių ir vargšų, 
demokratų ir respublikonų – pa-
darykite tai dėl istorijos“, – sakė 
demokratų senatorius Derrickas T. 
Simmonsas (Derikas T. Simonsas), 
ragindamas kolegas palaikyti šią 
iniciatyvą.    

„Prašau kiekvieno jūsų: pripa-
žindami ir suprasdami Misisipės 
praeitį, šiandien balsuokime už 
Misisipės ateitį“, – sakė jis.  

Po balsavimo senatoriai sveikino 
vienas kitą draugiškai apsikabinda-
mi ir susidauždami kumščiais.    

Misisipė yra vienintelė Amerikos 
valstija, savo oficialioje vėliavo-
je turinti Konfederacijos simbolį. 
Džordžija jo atsisakė 2003 metais.  

Šį ženklą – įstrižą mėlyną kryžių 
ir baltomis žvaigždėmis raudona-
me fone – per 1861–1865 metų 
Amerikos pilietinį karą, padariusi 
galą vergijai,  naudojo vergovės 
sistemą palaikiusi pietiečių stovy-
kla. Daugeliui amerikiečių šis žen-
klas tebėra tamsios rasistinės šalies 
praeities simbolis. 

Frankfurto oro uoste kelei-
viams pasiūlyta galimybė atlikti 
greituosius koronaviruso testus

Frankfurto oro uostas pirmadie-
nį atidarė tyrimų centrą, kuriame 
keleiviai gali susimokėti už koro-
naviruso testus ir gauti rezultatus 
per kelias valandas.

Keleiviai bus informuoti apie 
rezultatą per „saugią skaitmeninę 
platformą“, o informaciją bus ga-
lima susieti su įlaipinimo kortele 
keliaujantiems į šalis, į kurias lei-
džiama atvykti, tik jei keliauto-
jų tyrimai yra neigiami, sakoma 
Vokietijos biotechnologijų centro 
„Centogene“ pranešime.

Pirmasis COVID-19 tyrimų 
centras Vokietijos oro uoste pa-
dės išvengti karantino ir „įgyven-
dinti tarptautinių sienų atidarymo 
planą“, – teigė „Centogene“, kuri 
projektą pradėjo kartu su oro linijų 
milžine „Lufthansa“ ir Frankfurto 
oro uosto operatore „Fraport“.

Standartinis testas kainuoja 59 
eurus, o rezultatų galima sulaukti 
per šešias–aštuonias valandas.

Už 139 eurus keleiviai gali pa-
sirinkti greitesnį testą, kurio at-
sakymas gaunamas per dvi ar tris 
valandas.

Centre galima atlikti 300 testų 
per valandą.

Tikimasi, kad ši paslauga bus 
teikiama bent iki 2021 metų liepos 
mėnesio, pridama pareiškime.

Paslauga pasiūlyta tuo metu, kai, 
sušvelnėjus dėl koronaviruso įves-
tiems apribojimams, vėl daugėja 
tarptautinių kelionių oro transportu 
skaičius.

Daugelis Europos Sąjungos ša-
lių anksčiau šį mėnesį atidarė savo 
sienas lankytojams iš ES, o šiuo 
metu vyksta diskusijos dėl „saugių 
šalių“ sąrašo išplėtimo.

Didieji reklamos užsakovai 
skelbia boikotą „Facebook“

Didžiausios JAV kompanijos at-
sisako reklamuotis per „Facebook“ 
dėl nepakankamos pažangos ko-
vojant su neapykantą kurstančiais 
pasisakymais socialiniame tinkle, 
skelbia JAV žiniasklaida.

Kaip rašo „The Wall Street 
Journal“, prie penktadienį apie 
tokį boikotą paskelbusio vieno 
didžiausių pasaulyje vartojimo 
prekių tiekėjo „Unilever“ netrukus 
prisijungė „Verizon Communicati-
ons“, o vėliau – dar keletas didelių 
kompanijų, įskaitant „Coca-Cola“, 
„Diageo“, „Starbucks“.

„Unilever“, kuri taip pat atsi-
sakė reklamuotis per „Twitter“ ir 

„Instagram“ bent jau iki metų pa-
baigos, teigė, kad „atsižvelgdama 
į dabartinę poliarizaciją ir artėjan-
čius JAV rinkimus, būtina stiprinti 
neapykantos kupinų pasisakymų 
kontrolės priemones“.

Ši viena didžiausių pasaulyje re-
klamos užsakovių planuoja socia-
liniuose tinkluose sutaupytas lėšas 
nukreipti į reklamą žiniasklaidoje.

Savo ruožtu „Coca-Cola“ pa-
skelbė 30 dienų reklamos socia-
liniuose tinkluose, įskaitant „Fa-
cebook“, „Instagram“, „Twitter“, 
„YouTube“, moratoriumą, įsigalio-
siantį liepos 1-ąją.

„Pasaulyje nėra vietos rasizmui, 
ir socialiniuose tinkluose nėra vie-
tos rasizmui“, – pareiškė „Coca-
Cola“ vadovas Jamesas Quincy 
(Džeimsas Kuinsis).

„The Rolling Stones“ grasina 
D. Trumpui teismu dėl grupės 
dainų naudojimo

Legendinė grupė „The Rolling 
Stones“ grasina imtis teisinių prie-
monių prieš Jungtinių Valstijų pre-
zidentą Donaldą Trumpą (Donaldą 
Trampą) už tai, kad šis naudoja jų 
dainas per savo rinkimų kampaniją, 
nepaisydamas nurodymo to nebe-
daryti.Sekmadienį išplatintame pa-
reiškime grupė nurodė, kad jos tei-
sininkų komanda bendradarbiauja 
su muzikos teisių organizacija BMI 
siekdama nutraukti grupės kūrinių 
naudojimą per D. Trumpo prezi-
dentinę perrinkimo kampaniją.
„BMI „The Rolling Stones“ vardu 
D. Trumpo rinkimų kampaniją in-
formavo, kad grupės dainų naudo-
jimas be leidimo yra licencijavimo 
susitarimo pažeidimas, – nurodė 
grupė. – Jeigu Donaldas Trumpas 
ignoruos reikalavimą nebenaudoti 
dainų ir toliau tai darys, tuomet jis 
sulauks ieškinio dėl draudimo pa-
žeidimo ir nelicencijuoto muzikos 
naudojimo.“

„The Rolling Stones“ dėl savo 
kūrinių naudojimo skundėsi ir per 
D. Trumpo 2016 metų JAV prezi-
dento rinkimų kampaniją, kurios 
metu dažnai būdavo grojama kla-
sikinė „The Rolling Stones“ 1969 
metų daina „You Can’t Always Get 
What You Want“.

- Bns
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įvairūsparduoda

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.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Stogų, pamatų, sienų
ŠILTINIMAS

poliuretano putomis.
Tel. (8-605) 51901.

PIEVŲ ŠIENAVIMAS 

IR

 ŽOLĖS SMULKINIMAS.

(Skiemonių sen., Anykščių raj.)

Tel. (8-630) 10200.

SMULKINU
ŽOLĘ.

Tel. (8-674) 98799.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

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.

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

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 miš-
kus, valo apleistas pievas.

Tel. (8-600) 22488.

automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

kuras

Lapuočių malkas, turi sausesnių. 
Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

Medienos atraižas supjautas. 
Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Pigiai. 

Tel. (8-629) 76267.

Medienos atraižas supjautas ir 
pakais. Malkas.

Tel. (8-609) 91007.

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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.

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

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

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.

asmeninis skelbimas, jeigu 
jame tik vienas žodis ir telefono 
numeris, antradienio „Anykštoje“ 

kainuos tik 5 eurus, 
šeštadienio – 6 eurus.

Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, 

Anykščiai. Tel. (8-686) 33036.

Jei norite ką nors pado-
vanoti, toks skelbimas 
„Anykštoje“ Jums nieko 
nekainuos. 

Skelbimai priimami 
„Anykštos“ 

redakcijoje - Vilniaus g.29, 
Anykščiai

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

Tel. (8-656) 01913.

Malkas kaladėlėmis ir skaldytas.
Turi sausų.

Tel. (8-688) 16462

Teleloto Žaidimas nr. 1264 Žaidimo data: 2020-06-28 Skaičiai: 74 13 44 46 
38 29 33 63 24 53 45 69 52 48 54 12 30 21 40 35 23 32 28 42 65 47 16 19 71 70 
39 49 68 14 26 37 22 59 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 56 67 20 36 04 31 06 
05 72 57 60 25 01 43 55 61 (visa lentelė)  Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų 
skaičius Užbraukus visą lentelę 15089.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 87.50€ 103 
Užbraukus eilutę 2.50€ 6731 Užbraukus keturis kampus 10.00€ 1750  apildomi 
prizaiBilietas Prizas 0158655 Automobilis Toyota Yaris 029*504 Dviratis Azimut 
Classic 28" 0158473 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0355584 Elektrinis paspirtu-
kas Xiaomi 237369 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0231640 Elektrinis paspir-
tukas Xiaomi 0105127 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 015*157 Hamakas O. E. 
Camp 000*546 Hamakas O. E. Camp 021*725 Hamakas O. E. Camp 009*086 
Hamakas O. E. Camp 037*887 Išmanioji apyrankė Xiaomi 038*600 Išmanioji 
apyrankė Xiaomi 030*305 Išmanioji apyrankė Xiaomi 032*907 Išmanioji apyran-
kė Xiaomi 0283589 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0269857 Laiminga vieta prizas 
238 Eur 0269860 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0282081 Laiminga vieta prizas 
238 Eur 0282083 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0283582 Laiminga vieta prizas 
238 Eur 0284177 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0286271 Laiminga vieta prizas 
238 Eur 0290136 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0293566 Laiminga vieta prizas 
238 Eur 0295056 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0295670 Laiminga vieta prizas 
238 Eur 0297698 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0303642 Laiminga vieta prizas 
238 Eur 0303644 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0306762 Laiminga vieta prizas 
238 Eur 0307275 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0310063 Laiminga vieta prizas 
238 Eur 0310945 Laiminga vieta prizas 238 Eur 0310947 Laiminga vieta prizas 
238 Eur 0312387 Laiminga vieta prizas 238 Eur 026*565 Lauko kepsninė Mus-
tang 024*072 Lauko kepsninė Mustang 026*910 Ledų gaminimo aparatas DELI-
MANO 020*518 Ledų gaminimo aparatas DELIMANO 035*369 Ledų gaminimo 
aparatas DELIMANO 002*930 Ledų gaminimo aparatas DELIMANO 016*427 
Pakvietimas į TV studiją 004*185 Pakvietimas į TV studiją 016*499 Pakvietimas 
į TV studiją 011*763 Planšetė Lenovo TAB M-7 0091071 Pretendentas į VW 
TOUAREG 0005803 Pretendentas į VW TOUAREG 024*459 Siurblys-robotas 
SEVERIN 008*030 Telefonas Samsung Galaxy A20e 020*483 Tinklinio rinki-
nys DUNLOP 032*984 Tinklinio rinkinys DUNLOP 016*281 Tinklinio rinkinys 
DUNLOP 021*100 Tinklinio rinkinys DUNLOP 032*238 Trintuvas BOSCH MM-
BM401W 019*791 Trintuvas BOSCH MMBM401W 011*512 Trintuvas BOSCH 
MMBM401W. 

Vyr. redaktorė
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oras

+21

anekdotas

mėnulis

šiandien

liepos 2 d.

liepos 3 d.

liepos 1 d.

vardadieniai

+15

Otonas, Otas, Tautginas, 
Novilė, Emilija, Liucina, 
Adelė.

Julijus, Tautrimas, Liepa, 
Julius.

Martinijonas, Jotvingas, 
Gantautėk, Marijonas, 
Martys.

Anatolijus, Leonas, 
Tomas, Vaidilas, Liaudmina.

birželio 30 d. - liepos 3 d. - 
priešpilnis

Berniukas apačioje, prie lango:
- Mamyte, išmesk man 60 cen-

tų.
Mama:
- Taigi išsibarstys!
- O tu juos į dešimtinę suvyniok.

***
Greitosios pagalbos mašinoje 

pacientas klausia:
- Kur mane vežate?
- Į morgą.
- Bet aš dar nenumiriau!
- O mes dar neatvažiavome.

***
- Mama, vakar Tomas atėjo į 

mokyklą visas purvinas, ir moky-
toja už tai jį išvarė namo.

- Ar tai padėjo?
- Taip, šiandien pusė mokinių 

atėjo išsipurvinę.

***
- Daktare, išrašykite man kokių 

nors raminamųjų.
- Išgerkite konjako, kokius du 

šimtus gramų.
- O ką nors rimčiau?
- Na, tada išgerkite visą butelį!

***
Kaimas, laidotuvės. Dvi kai-

mynės stovi prie karsto, o viena ir 
sako:

- Koks jis gražus dabar numiręs.
O kita pritaria:
- Nieko keisto, jis jau tris dienas 

negeria...

***
- Daktare, aš noriu gyventi! Da-

rykite ką nors!
- Ar jūs pinigų turite?
- Ne.
- Na, tai kam jums toks gyveni-

mas?

***
- Padavėjau, o kokia yra dietinė 

pica?
- Tai paprasta pica, tiesiog aš at-

sisėdu šalia jūsų ir valgau ją kartu.

Motokroso gerbėjus Arminas Jasikonis 
privertė aikčioti

(Atkelta iš 1 psl.)

Motokroso sezono starte, kaip 
važiuoja pasaulio elitas, demons-
travo Pasaulio motokroso čem-
pionato dalyvis, ,,Husqvarna“ 
komandos narys, anykštėnas Ar-
minas Jasikonis. Organizatorių 
kvietimu dalyvauti varžybose jis 
specialiai atvyko iš Belgijos.

A.Jasikonis vienas iš tų spor-
tininkų, dėl kurio į Mickūnus at-
vyko daugybė motokroso fanų. 
Jo pasirodymas žiūrovus vertė 
aikčioti tiek dėl greičio, tiek ir 
dėl įspūdingų šuolių nuo 14-kos 
trasos tramplinų. Šeštadienį mo-
tokroso meistras dalijo autogra-
fus - prie jo nutįso kelių dešimčių 
gerbėjų eilė.

Savaitgalį vykęs  motokroso 
čempionato I-asis etapas pateikė ir 
daugiau intrigų. Pirmą kartą Lie-
tuvos motociklų sporto istorijoje 
startavo atskiros moterų klasės. 
Prie starto linijos stojo net 13 da-
lyvių iš Lietuvos ir Latvijos. Po 
dviejų važiavimų nepavejama 
buvo latvė Anna Stecjuka, antra 
liko Adrija Skudutytė, trečia - Aus-
tėja Tamoliūnaitė.

Anykščių krašto garbę apgynė 
jaunųjų talentų 85 kub. cm klasėje 
antrąją vietą iškovojęs Ugnius Liu-
lys. Veteranų klasėje anykštėnai 
Eligijus Banelis škovojo 12-ąją, o 
Adas Papievis - 23 vietą.

125 kub. cm. klasėje nepaveja-
mas buvo A.Jasikonis,  anykštėnas 
Laurynas Repečka liko 14-tas.

Komandinėje įskaitoje pirmąją 
vietą laimėjo ,,MBP Motocross 
Team“, antri - ,,Žemaitija“, treti - 
Panevėžio ,,MSK Sema“.

Po varžybų vienas iš renginio or-
ganizatorių, verslininkas ir Anykš-
čių rajono tarybos narys Lukas 
Pakeltis džiaugėsi, kad Lietuvos 
motokroso čempionato I-asis eta-
pas Mickūnuose praėjo sklandžiai.

,,Varžybos praėjo be didesnių 
avarijų, mums pavyko kovo-
ti su karščiu, o žiūrovų stebėti 
varžybų atvyko tiek, kiek jų ir 
leižiama pagal nustatytus reika-
lavimus - apie 700. Kaip ir tikė-
jomės, didelio žiūrovų dėmesio 
susilaukė A.Jasikonis“, - kalbėjo 
L.Pakeltis.

L.Pakeltis sakė, kad Lietuvos 
motociklų sporto federacija liko 
patenkinta varžybomis Mickū-
nuose. Savo feisbuko paskyroje 
federacija paskelbė, kad motokro-
so čempionato dalyviai atnaujintą 

trasą Mickūnuose įvardijo kaip 
pačią geriausią Lietuvoje.

Pasiteiravus, ar kitais metais 
Mickūnuose ir vėl vyks varžy-
bos, L.Pakeltis sakė, kad vienas iš 
Lietuvos motokroso čempionato 
etapų tikrai vyks, tačiau turima 
ir didesnių ambicijų. L.Pakeltis 
neslėpė norintis, kad Anykščių 
rajone vyktų dar aukštesnio lygio 
varžybos, pavyzdžiui, Europos 
motokroso čempionato etapas.

Pasaulio čempionato dalyvio Armino Jasikonio autografai ger-
bėjams.

Varžybų organizatorius Lukas Pakeltis motokroso ,,žvaigždei“ 
Arminui Jasikoniui palaikė draugiją.

Savaitgalį sportininkams teko kęsti nepakeliamą karštį - termometrai rodė per 30 laipsnių.

Sportininkų šuolius buvo galima stebėti nuo 14-os tramplinų.

,,Anykštos“ ir lietuvos motociklų sporto federacijos nuotraukos


