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Anykščių rajono taryba vos 
neuždraudė kermošiaus Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Rugpjūčio 27 dieną posė-
džiavusi Anykščių rajono ta-
ryba nustatė Anykščių rajono 
savivaldybės viešąsias vietas, 
kuriose galima vykdyti pre-
kybą ir teikti paslaugas. 

Anykštėnų išrinktieji buvo 
užsimoję uždrausti prekybą 
Anykščiuose, Vilniaus gatvė-
je, tačiau paskutinę minutę 
prieš balsavimą susizgribo, 
kad dėl tokio draudimo per 
didžiuosius Anykščių Šv.Mato 
bažnyčios atlaidus nebeliktų 
kermošiaus.

Į Anykščių rajono kaimus dažniausiai užsuka prekybininkai, siūlantys dėvėtų drabužių.

Trisdešimtmetį minėjo giesmėmis po bažnyčios skliautais
Šeštadienį Anykščių šv. Mato bažnyčioje per Šv. Mišias ir po jų 

giesmėmis 30 – ąjį gimtadienį minėjo Anykščių kamerinis cho-
ras Salve cantus (Sveika, giesme), kuriam nuo įkūrimo vadovau-
ja vargoinininkas Rimvydas Griauzdė (koncertmeiteris Stasys 
Aglinskas).

Choras giedojo per vakaro mi-
šias, o vargonavo tarptautinių kon-
kursų laureatas, beje, choro vadovo 
R. Griauzdės krikšto sūnus Rimvy-
das Mitkus, kuris po Šv. Mišių tęsė 
baigiamąjį Šv. Mato tarptautinį 
vargonų festivalį.  

Jubiliejinis vakaras apypilnėje 
šventovėje tęsėsi chorui išsirikia-
vus prie didžiojo bažnyčios alto-
riaus. Gyčio Paškevičiaus dainos 
„Mano kraštas“ solo partiją atliko 
choro vadovo dukra, mero pata-
rėja Gabrielė Griauzdaitė-Patum-
sienė, vakare dirigavo buvęs R. 
Griauzdės mokytojas, profesorius 

Kastytis Barysas. 
Pasak R. Griauzdės, kamerinis 

choras giesmei ir dainai vienija ketu-
rias dešimtis anykštėnų. „Mūsų cho-
re  gydytojai, mokytojai, tarnautojai 
ir kitų profesijų žmonės, kuriuos vie-
nija  bendras pomėgis, - pastebėjo R. 
Griauzdė. - Giesmė mums - dvasios 
šventė ir dievo malonė“.

Chorą sveikino buvęs Anykščių, 
o dabar Dusetų klebonas monsin-
joras Stanislovas Krumpliauskas, 
Anykščių rajono meras Sigutis Obe-
levičius, LR Seimo nariai, choristų 
gerbėjai.

-AnykštA

,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2021-iesiems metams
Iki spalio 1-osios laikraštį ,,Anykšta“ ir žurnalą ,,Aukštaitiškas formatas“ galima užsiprenumeruoti pigiau - mokėsite kaip už 

11 mėnesių prenumeratą, o mūsų leidinius gausite visus metus. 

Chorui Salve cantus, vienijančiam apie keturias dešimtis anykš-
tėnų, nuo pat įkūrimo vadovauja vargonininkas Rimvydas 
Griauzdė. 

jono jUneViČiAUs nuotr.

Saviizoliacija. Anykščių rajono 
policijos komisariato pareigūnai 
nubaudė saviizoliacijos taisykles 
pažeidusį vyrą. Jis įkliuvo atsitik-
tinai. Pareigūnai atsitiktine tvarka 
tikrino, ar saviizoliacijoje esantys 
asmenys yra namuose, o žmogaus, 
kuris šį kartą gavo baudą, policinin-
kai namuose nerado. Vyrui skirta 
250 eurų bauda. Taisykles pažeidęs 
asmuo teigia, kad jis buvo išėjęs 
grybauti.  

Fotografija. Dėl koronaviruso 
gamtos fotografų klubo ,,Žalias 
skėtis” organizuota  XX – oji tarp-
tautinė gamtos fotografijų paroda, 
skirta Žemės dienai, vėluodama 
beveik penkis mėnesius, Utenos 
dailės mokykloje atidaryta tik pra-
eitą šeštadienį. Anykščiams šį kartą 
atstovavo buvęs Anykščių policijos 
komisaras Rimantas Čepulis ir fo-
tomenininkas Alfredas Motiejūnas, 
už nuotrauką „Akivaras“ pelnęs di-
plomą. Ši paroda lapkričio mėnesį 
atkeliaus į Anykščių koplyčią.

Leidimai. Rugsėjo 19 - ąją 
Anykščiuose vyks tradicinė rudens 
šventė ,,Obuolinės“. Anykščių ra-
jono savivaldybės administracija 
skelbia, jog pigiausiai leidimas kai-
nuos tautodailininkams - 20 eurų, 
o norintys prekiauti užkandžiais ir 
karštaisiais patiekalais už leidimą 
mokės 150 eurų. Leidimas prekiauti 
alumi kainuoja gerokai mažiau - 80 
eurų.

Menas. 2020/2021 mokslo me-
tais Anykščių meno mokykloje 
planuojama 41 grupė, kuriose bus 
ugdomi 357 mokiniai. Muzikos 
skyriuje turėtų būti 26 grupės, dai-
lės - 15. 2019/2020 m.m. Kūrybos 
ir dailės bei Muzikos mokyklose 
buvo ugdomi 344 mokiniai (40 gr.). 
Grupių skaičių ateinantį ketvirtadie-
nį tvirtins Anykščių rajono taryba.

Vandens slidės. Šeštadienį šalia 
Vilniaus esančiame Gilužio ežere 
lenktyniavo vandens slidininkai. 
Prieš keletą metų Anykščiuose 
įkurto vandens slidžių sporto klubo 
„Nevėžos vandens sportas“ atstovai 
pasirodė garbingai: Kęstutis Palu-
binskas užėmė septintą vietą, o vos 
aštuonerių metų Ditė Kaminskytė – 
ketvirtą.

Troškūnus 
sukrėtė 
tragedija

Gelbėtojai 
atgaivino 
šuniuką

Bitininkystė – 
nelengvas 
verslas

Rugsėjo 1-oji: kitokia, tačiau 
laukiama

Irma SMALSKIENĖ, Anykš-
čių rajono tarybos narė, liberalė:

„Šiek tiek baugina numatyta 
mokinių vaikščiojimo mokyklo-
je sistema. Bet manau, kad vis-
kas bus gerai“. 
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spektras

temidės svarstyklės

Narkotikai. Rugpjūčio 29 die-
ną, penktadienį,  apie 07.15 val.
Traupio seniūnijos  Žerkiškių 
kaime pas vyrą (g. 1979 m.) buvo 
rasta augalinės kilmės galimai 

narkotinės medžiagos.Vyras po 
apklausos paleistas. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Vagystė. Praėjusią savaitę 
Anykščių seniūnijos Vikonių kai-
me iš ūkio teritorijoje esančios 
automobilių stovėjimo aikštelės 

buvo pavogtas vyrui (g. 1967 
m.), gyvenančiam Anykščiuose, 
Žiburio g., priklausantis automo-
bilis ,,Seat Cordoba", kurio vertė 
800 eurų, bei automobilyje buvęs 
mobiliojo ryšio telefonas, kurio 
vertė 100 eurų.Iš viso padaryta 
900 eurų turtinė žala. Pradėtas 

ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Rugpjūčio 24 dieną, 
tikslus laikas nežinomas, Kurklių 
seniūnijoje vyras (g. 1953 m.) su-
kėlė fizinį skausmą moteriai (g. 
1955 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Struvės geodezinį lanką žadama pritaikyti 
lankytojams

Anykščių regioninio parko teritorijoje esančio Struvės geo-
dezinio lanko dalį ketinama pritaikyti lankytojams.

Anykščių regioninio parko direkcija ėmėsi vykdyti projek-
tą – sukurti tarptautinį turistinį maršrutą „Struvės geodezi-
nis lankas“, pirmadienį pranešė Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba (VSTT).

Projekto partneriai – Latvijos 
Jekabpilio miesto ir Salas rajono 
savivaldybės. 

Anykščių regioninio parko teri-
torijoje, ant Storių kalvos, kur yra 

žymuo vieno iš Struvės geodezinio 
lanko matavimo bokštų, planuo-
jama sutvarkyti aplinką, įrengti 
naują pažintinį taką, ekspoziciją, 
supažindinanti lankytojus su šiuo 

unikaliu XIX amžiaus mokslo ir 
technikos pasiekimu. 

„Projektas vystys pažintinį turiz-
mą Žemgalos ir Utenos regionuo-
se, įtraukiant Struvės geodezinio 
lanko punktus“, – teigiama VSTT 
pranešime.

Dabar Struvės geodezinio lanko 
punktai nėra lengvai pasiekiami, 
nėra patraukliai pritaikytų ekspo-
zicijų.

Struvės geodezinis lankas – ty-
rimas, kuris padėjo nustatyti tikslų 

mūsų planetos dydį ir formą, tai 
buvo svarbus žingsnis pasaulinė-
je Žemės mokslų ir topografinio 
kartografavimo raidoje. Grandinę 
1816–1855 metais išmatavo keli 
mokslininkai, o jiems vadovavo 
astronomas Friedrichas Georgas 
Wilhelmas Struve.

Struvės geodezinis lankas įtrauk-
tas į UNESCO Pasaulio paveldo 
sąrašą.

-Bns

Troškūnus sukrėtė tragedija Vidmantas šMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono policijos 
komisariatas praneša, jog se-
kmadienį, rugpjūčio  30 dieną, 
apie 17 val. Troškūnuose ras-
tas vyro, gimusio 2000 metais, 
kūnas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti, ta-
čiau nėra abejonių, kad jaunas 
vyras iš gyvenimo pasitraukė 

Emocinė parama telefonu tei-
kiama šiais kontaktais:

Jaunimo linija 

Budi savanoriai konsultantai 
8 800 28888 

Vaikų linija 
Budi savanoriai konsultantai, pro-

fesionalai 116 111  
11:00 - 23:00
Linija Doverija (parama teikia-

ma rusų kalba) 
Budi savanoriai konsultantai. Pa-

galba skirta paaugliams ir jaunimui.  
8 800 77277 

16.00 - 19.00

skambučius į visas linijas apmo-
ka socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija iš valstybės biudžeto 
lėšų. Daugiau informacijos – pus-
lapyje www.klausau.lt  

Pagalbos moterims linija 
Budi profesionalai, savanoriai 

konsultantai 8 800 66366
Vilties linija 
Budi profesionalai, savanoriai 

konsultantai 116 123

savo noru. Anykščių rajono po-
licijos komisariato Reagavimo 
skyriaus viršininkas Valdas Pa-
lionis ,,Anykštai“ sakė, jog pra-
džioje policija gavo pranešimą, 
kad vaikinas dingo, o paskui pa-
reigūnamas buvo pranešta, kad 
rastas dingusiojo kūnas. 

Anykštėnai kviečiami aptarti, kaip tvarkyti 
svarbias miesto erdves

Šį ketvirtadienį, rugsėjo 3-iąją, Anykščiuose prasidės kūrybi-
nės architektų dirbtuvės, kurių metu trys Lietuvos architektų 
grupės ieškos sprendimų, kaip geriausiai būtų galima sutvarky-
ti keturias miesto erdves. 

Pagrindinis kūrėjų objektas – 
Antano Baranausko aikštė. Šie 
metai  – Žydų kultūros metai, 
tad didžiausias architektų dė-
mesys bus skiriamas centrinei 
miesto aikštei, kurioje prieš-
karyje buvo  Anykščių žydų 
amatininkų kvartalas. Kiti 
kūrybinių dirbtuvių dalyvių 
objektai: aikštė priešais Anykš-
čių kultūros centrą, Vyskupo 
skvero dalis tarp bibliotekos ir 
buvusio restorano pastatų bei 
aikštė priešais Anykščių meno 
mokyklą. 

Architektų kūrybinių dirbtu-
vių atstovai susitiks su anykš-
tėnu rašytoju, Anykščių žydų 
kultūros tyrinėtoju Rimantu 
Vanagu, kuris su jais dalysis 
savo sukauptomis žiniomis.

Penktadienį, rugsėjo 4-ąją, 
anykštėnai kviečiami į Liu-
dvikos ir Stanislovo Didžiulių 
viešąją biblioteką (Vyskupo 
skv. 1). 18 val. vyks architekto, 
Lietuvos nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureato, pro-
fesoriaus Rolando Paleko vieša 
paskaita, 18 val. 30 min. – vie-

šas pirmųjų koncepcijų pristaty-
mas. Šeštadienį, rugsėjo 5-ąją, 
bibliotekoje viešas koncepcijų 
pristymas vyks nuo 18 val. 

Rugsėjo 15-ąją,  minint Kul-
tūros paveldo dieną, bus sureng-
tas viešas architektų kūrybinių 
dirbtuvių rezultatų pristatymas, 
ekspertų vertinimai. Renginys 
vyks L. ir S.Didžiulių viešojoje 
bibliotekoje, jo pradžia 17 val. 
(Informacija apie baigiamąjį 
renginį bus patikslinta). 

Kūrybinėse architektų dirbtu-
vėse dalyvauja trys architektų 
urbanistų ir kraštovaidžio archi-
tektų komandos: ,,Bau Land“, 
,,Studio Space-Time“ ir ,,Metro 
Architektūra“.

Šio renginio  diskusijose daly-

vaus žymūs architektūros atsto-
vai: architektas, architektūros 
kritikas, pilotas.lt redaktorius 
Audrys Karalius, prof. R. Pale-
kas bei architektas, architektū-
ros kritikas Audrius Ropolas.

,,Svarbu rasti geriausius 
sprendimus, kaip tvarkyti 
Anykščių, Lietuvai svarbaus 
miesto, viešąsias erdves. Mato-
me, kad mūsų miestas dėl turis-
tų srauto tampa lyg ir visos Lie-
tuvos vizitine kortele“, - apie 
architektų kūrybinių dirbtuvių 
reikšmę kalbėjo Anykščių rajo-
no savivaldybės meras Sigutis 
Obelevičius.

Anykščių r. savivaldybės 
informacija

Užsak. nr. 774

Gelbėtojai atgaivino šuniuką Vidmantas šMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį, rugpjūčio 29-
ąją, apie 15 val. 30 min. kilo 
gaisras Anykščių Pušyno mi-
krorajono daugiabučio bute, 
vadinamojoje ,,kinų sienoje“. 
Įvykis baigėsi ypač laimingai 
-  kaimyniniai butai rimčiau 
nenukentėjo, o ugniagesiai 
gelbėtojai atgaivino ir bute 
buvusį šuniuką.

Gaisras kilo viename iš va-
dinamosios „Kinų sienos“ 
daugiabučio butų.

Laikinai Anykščių rajono prieš-
gaisrinės gelbėjimo tarnybos  virši-
ninką pavaduojanti  Daina Bradaus-
kienė ,,Anykštai“ sakė, kad kilus 
gaisrui buto šeimininkų namuose 
nebuvo - ugniagesiai atvažiavo 
anksčiau nei namo grįžo buto šei-
mininkai. Antrajame namo aukšte 
esančiame bute buvo įrengta prieš-
gaisrinė signalizacija. Preliminariais 
duomenimis, gaisras kilo dėl elektros 
instaliacijos, išdegė buto virtuvė.

Pasak D.Bradauskienės, patekę į 
uždūmintą butą, ugniagesiai gelbė-
tojai nuosekliai apžiūrėjo patalpas 
ir rado leisgyvį šuniuką. Jis buvo 
išneštas į lauką, gyvūnui uždėta de-
guonės kaukė. Po kurio laiko šuniu-
kas atsigavo. 

D.Bradauskienė ,,Anykštai“ sakė, 
jog gaisrui gesinti buvo naudotas 
vanduo, bet tik minimalus kiekis - 
pirmojo aukšto butai nebuvo užlieti.  

Tarnyba. Specialiųjų tyrimų 
tarnybos Korupcijos prevencijos 
valdybos viršininkė Rūta Kaziliū-
naitė nuo antradienio pradės eiti 
STT direktoriaus pavaduotojos 
pareigas, informavo Prezidentūra. 
Kaip BNS sakė prezidento atsto-
vas žiniasklaidai Antanas Bubne-
lis, antradienį bus pasirašytas de-
kretas bei priimta R. Kaziliūnaitės 
priesaika. Iki šiol STT direktorius 
Žydrūnas Bartkus turėjo du pava-
duotojus – Jovitą Raškevičių ir 
Egidijų Radzevičių. Kaip prane-
šė STT, naujoji direktoriaus pa-
vaduotoja bus atsakinga už STT 
vykdomas korupcijos prevenci-
jos ir analitinės antikorupcinės 
žvalgybos veiklos kryptis. Rūta 
Kaziliūnaitė yra baigusi Vilniaus 
universiteto teisės magistrantūros 
studijas, STT vadovaujamose par-
eigose dirba septynerius metus. 
Pastaruosius du metus R. Kaziliū-
naitė vadovavo STT Korupcijos 
prevencijos valdybai, anksčiau 
– STT Administravimo valdybai, 
STT Teisės ir tarptautinio bendra-
darbiavimo skyriui.

Arkivyskupas. Baltarusijos 
pasieniečiai pirmadienį neleido 
į šalį grįžti Baltarusijos vysku-
pų konferencijos pirmininkui, 
Minsko-Magiliavo arkivyskupui 
Tadeušui Kondrusevičiui. „Neį-
leidžia, nepasakė kodėl, sakė: be 
komentarų“, – pirmadienį BNS 
telefonu teigė Lenkijoje esan-
tis dvasininkas. Jis pasakojo, 
kad pirmadienį kirto Lenkijos 
pasienio punktą, o privažiavęs 
Baltarusijos pasienio kontrolės 
punktą įstrigo. „(...) vaikščio-
jo, vaikščiojo, paskui grąžino 
dokumentus ir pasakė, kad man 
draudžiama įvažiuoti į Baltaru-
siją“, – teigė T. Kondrusevičius. 
Jis yra Baltarusijos pilietis, turi 
šios valstybės pasą. Pasak arki-
vyskupo, pasieniečiai jam patarė 
kreiptis į Baltarusijos valstybinį 
pasienio komitetą. Kurijos atsto-
vai šiuo metu aiškinasi situaciją. 
Praėjusią savaitę jis išplatino 
viešą pareiškimą dėl Baltarusijos 
OMON veiksmų, kai šie buvo 
užblokavę išėjimus iš Raudono-
sios bažnyčios Minske. 

BVP. 2020 metų antrąjį ketvir-
tį Italijos ekonomika sumenko 
rekordinius 12,8 proc., palyginti 
su ankstesniu ketvirčiu, rodo ga-
lutiniai statistikos agentūros „Is-
tat“ duomenys. Tai yra reikšmin-
giausias nuosmukis nuo 7-ojo 
dešimtmečio, kai pradėti regis-
truoti duomenys. Italijoje ku-
rioje fiksuotas vienas didžiausių 
COVID-19 protrūkių pasaulyje, 
vyriausybė buvo priversta įvesti 
griežtas ribojančias priemones 
nuo kovo 9 dienos. Šios priemo-
nės imtos laipsniškai švelninti 
gegužės 4 dieną. Pirminiai duo-
menys rodė 12,4 proc. nuosmukį, 
o analitikai iš esmės nesitikėjo, 
kad šis skaičius bus pakoreguo-
tas, skelbia „Trading Economi-
cs“. Pirmąjį ketvirtį ekonomika 
susitraukė 5,5 proc., rodo pako-
reguoti duomenys. Vartojimo iš-
laidos Italijoje balandžio–birže-
lio mėnesiais sumenko 6,7 proc., 
o vyriausybės išlaidos sumažėjo 
0,2 procento. Metiniu požiūriu 
BVP susitraukė 17,7 proc. ir tai 
taip pat yra rekordinis rodiklis. 
Pirminiai duomenys rodė, kad 
BVP sumenko 17,3 proc., o eks-
pertai taip pat nesitikėjo, kad ro-
diklis bus peržiūrėtas.
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komentarai

DIRBU SAU

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.

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.)

Ar džiaugiatės, kad Anykštos upės žuvims 
pagerės gyvenimas?

Anykščių rajono tarybos nariai pritarė Anykščių rajono savivaldybės administracijos pareng-
to projekto „Buvusio vandens malūno užtvankos liekanų pašalinimas ir upės vagos sutvarkymas  
Anykštos upėje Anykščių mieste ties Malūno gatve“ įgyvendinimui. Šio projekto tikslas - sudaryti 
tinkamas sąlygas žuvų migracijai Anykštos upėje bei įgyvendinti vandens būklės gerinimo ir žuvų 
migracijos kliūčių pašalinimo priemones. Bendra planuojama projekto vertė siekia  iki 273 tūkst. 
Eur, iš kurių didžiąją dalį sudarytų Europos struktūrinių fondų lėšos. Anykščių rajono savivaldybė 
jam įgyvendinti skirtų 20 tūkst.475 Eur.

Kaip vertinate tokį Anykščių rajono tarybos sprendimą? Ar iš tiesų pirmiausia reikėjo imtis tvar-
kyti ne Šventosios upės užtvanką, o Anykštos upės užtvankos likučius?

taip pat: „prie rubikiu ežero 
išimti akmenį ribojantį vandenį 
patekti i ANYKšTA, tai gerai ver-
tinu, tai ne žiogelines kioskeliai 
prie stoties, siaubas kažkoks“

Na na: „Kaip viskas šiame 
akmeniniame durnių laive. Vie-
toj to, kad buvo laikas sutvarkyti 
užtvanką, įrengti pirmos elektri-
nės muziejų, reikėjo laukti, kol 
viskas sugrius, o dabar gelbėsim 
žuvytes ištrinant miesto istoriją. 
Pažįstamas Sigučio stilius - rau-

da dėl riogsančių senosios ligo-
ninės griuvėsių. Jam su atmin-
tim ne kas – užmiršo, kad pats 
pereitoje kadencijoje skubėjo 
parduoti.“

O taip: „labai gerai, kad žuvims 
pagerės gyvenimas. Žmogeliai ge-
rins žuvims gyvenimą, patys cen-
tus skaičiuodami. Tos kvailystės 
nepraeis be pėdsakų...“

Taip, kurgi ne: „Kad daugiau 
nebeliko kuom ir džiaugtis.“

kaimas: „prie Jasiūno grycios 
iš ežero, kur Anyksta išteka, be-
tono žieda panaikinkit, kad upelis 
atsigautų“

W: „Tai kada verčiam Rubikių 
uštvanka nuo Anykštos“

Liūdna skaityti: „tokias min-
tis, durnumo viršūnė ir tiek. Ap-
gailėtina.“

Tam, kur liūdna: „Kitaip gal-
vojantis - durnius, ar ne? Jei liū-

dna skaityti, verkite, yra pigių 
vienkartinių nosinaičių. Pirkite 
daug. Parašysiu dar, man taip 
smagu, kad jums liūdna.“

nuomonė turi būti paremta: 
„Ne kitaip galvojantis, bet kvailai 
galvojantis. Tik kvailys nesupran-
ta, kad užtvankos darbai neprasi-
deda iš karto ir šiais metais nebus 
jokių išlaidų. Tik kvailys galvoja, 

kad miesto šventė buvo branges-
nė, nei ankščiau. Tad pats ir su 
viršininku. Jei pernai ar užpernai 
Anykšta sutiko spausdinti labda-
rai, tai yra už 11 cnt, tai protingi 
žinojo ir žino, kad kaina grįš į 
tikrą lygį. Kodėl privatus verslas 
turi mokėti daugiau už savivaldy-
bę?“

Bitininkystė – nelengvas verslas Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Troškūnų seniūnijos Mitošiūnų kaime veikiančiame Uzdrų bi-
tyne bitės dūzgia daugiau nei  dviejuose šimtuose avilių. 

Nors bitininkai šių metų medaus derlių vertinas skirtingai, bi-
tininkas Remigijus Uzdras juo nesiskundžia.

Aloyzo Uzdro ir jo sūnų Remi-
gijaus ir Mindaugo prižiūrimas 
bičių ūkis veiklą pradėjo dar 1960 
metais. O viskas prasidėjo nuo to, 
kai arklio tempiamomis rogėmis 
A.Uzdras parsigabeno krikšto 
mamos dovanotą bičių šeimą...

Bitininkas R.Uzdras pasakojo, 
kad pats prie šeimos bičių ūkio 
prisijungė prieš dešimtmetį, bai-
gęs studijas. Nors vyras šiuo metu 
gyvena ir dirba Vilniuje, savait-
galiais skuba į gimtąjį  Mitošiūnų 

kaimą rūpintis bitėmis.
,,Savaitgaliai mano užimti visi. 

Darbo bityne yra tikrai pakanka-
mai”, - sakė R.Uzdras.

Kol kas Uzdrai šeimos bityne 
susitvarko savo jėgomis, tačiau, 
ūkiui plečiantis, jau galvoja ir 
apie galimybę jame įdarbinti pa-
pildomus žmones.

,,Sezono metu, kai sukamas 
medus, pagalba iš šalies būtų ne-
prošal”, - svarstė R.Uzdras.

Pasiteiravus apie šių metų me-

daus derlių, bitininkas R.Uzdras 
sakė, kad didžioji dalis jo jau nu-
imta.

,,Įtariu, kad medaus derlius 
bus panašus, kaip ir praėjusiais 
metais. Medaus derliui įtakos 
turi daug dalykų, pavyzdžiui, bi-
tininkavimo technologija, darbų 
bityne strategija”, - aiškino pa-
šnekovas.

Pasak R.Uzdro, gamtinės sąly-
gos bitėms šiemet nebuvo labai 
palankios.

,,Buvo oro atšalimų, kai bitės 
praktiškai 10 dienų visiškai nene-
šė medaus”, - sakė bitininkas.

Į vieną Uzdrų bityno avilį bitės 
suneša vidutiniškai 50 kilogramų 
medaus. Nors bityne per 200 avi-
lių, jaunos bičių šeimos medaus, 
pasak R.Uzdros, produkcijos dar 
nedavė.

Šiuo metu vien Anykščių rajo-
ne galima suskaičiuoti daugybę 
medaus pardavėjų. Kaip didžiu-
lius medaus kiekius pavyksta par-
duoti Uzdrų bitynui?

,,Medų parduodame supirkė-
jams. Už kilogramą medaus jie 
moka nuo 2 iki 3 eurų. Anksčiau 
bandėme medų parduoti savo jė-
gomis, tačiau dabar orientuoja-
mės į didmeninę prekybą”, - sakė 
R.Uzdras.

Medaus nusipirkti galima ir už-
sukus į Uzdrų bityną Mitošiūnų 
kaime. R.Uzdras sakė, kad šį se-
zoną kilogramas medaus kainuoja 
keturis - penkis eurus.

,,Medus metų eigoje kainuoja 
nuo 4 iki 5 Eur. Pavasarinis medus 
visuomet būna brangesnis, kadan-
gi po žiemos išauga šviežio me-
daus poreikis”, - sakė R.Uzdras.

Bitininkas sakė, kad koronavi-
ruso pandemija ir dėl jos įvestas 
karantinas bičių augintojams net-
gi pagelbėjo.

,,Užsidarius valstybių sienoms, 
labiau buvo perkamas vietinių 
bičių augintojų medus”, - dėstė 
R.Uzdras.

Pasiteiravus, ar bitininkystė 
šiais laikais yra pelningas vers-
las, R.Uzdras kalbėjo: ,,Tai yra 
sunkus darbas. Daug rankinio ir 
fizinio darbo. Kažkokį kitą darbą 
dirbant,  gal ir lengviau pinigų 
galima uždirbti”.

Nors Uzdrų bitynas veikia nuo 
1960 metų, pasak R.Uzdros, jis 

vis dar kuriamas ir vystomas.
Tam pasinaudota ir valstybės pa-
rama smulkiems ūkiams.

,,Bitininkų įranga yra brangi. 
Pavyzdžiui, medaus siurblys kai-
nuoja apie porą tūkstančių eurų”, 
- atskleidė R.Uzdras.

Kalbėdami su R.Uzdru, neiš-
vengėme ir temos apie medaus 
kokybę.Visuomenėje vis dar gaji 
nuostata, kad bitininkai esą į 
medų, taupymo sumetimais, pri-
deda cukraus.

,,Supirkėjai medų tiria labora-
torijose, aklai jo niekas neperka. 
Jei elgsiesi nesąžiningai, tiesiog 
produkcijos neparduosi. Aš ne-
žinau nė vieno bitininko, kuris į 
medų papildomai bertų cukrų”, - 
sakė R.Uzdras.

R.Uzdras prisipažino, kad prieš 
keletą metų iš bityne sunešto me-
daus savo reikmėms bandė ga-
minti midų bei vyną.

,,O šiaip medų valgome su 
sūriu, kaip uogienę “, - sakė 
R.Uzdras.

Uzdrų bityno produkcijos galima įsigyti tiesiog užsukus pas bityno šeimininkus Troškūnų seniūni-
jos Mitošiūnų kaime.

Broliai Mindaugas Uzdras ( priekyje) ir Remigijus Uzdras apsi-
sprendė tęsti tėvo įkurto bitininkystės ūkio tradicijas.
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(Atkelta iš 1 psl.)

Dėl pasiūlytų išbraukti 
prekybos vietų abejonių 
nekilo

Sprendimo projektą pristačiu-
si Anykščių rajono savivaldybės 
Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus 
vedėja Vilma Vilkickaitė Anykš-
čių rajono tarybos posėdyje infor-
mavo, kad prieš Tarybos posėdį 
vykusiuose komitetų posėdžiuose 
iš Anykščių rajono savivaldybės  
viešųjų vietų, kuriose galima vyk-
dyti prekybą ir teikti paslaugas, 
sąrašo buvo pasiūlyta išbraukti 
aikštę priešais Anykščių kultūros 
centrą, Anykščių senamiestį, Vil-
niaus, Taikos bei Dariaus ir Girėno 
gatves.

Pasak V.Vilkickaitės, prekybos 
vietos išbraukiamos todėl, kad 
jos anksčiau buvo parengtos dėl 
Anykščių miesto šventės ir kitų sa-
vivaldybės organizuojamų švenčių 
metu vykdomos prekybos. Į komi-
tetų posėdžius susirinkę Anykščių 
rajono tarybos nariai neprieštaravo, 
kad minėtos vietos prekybai ir pas-
laugoms teikti būtų panaikintos.

Atkreipė dėmesį, kad nebeliks 
prekybos prie bažnyčios ir 
kapinių

Anykščiai po šio Anykščių ra-
jono tarybos sprendimo galėjo 
likti be kermošiaus, tačiau laiku 
sureagavo Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos atstovė Renata 
Gudonienė.

,,Norėčiau paprašyti, kad iš 
Anykščių rajono savivaldybės  
viešųjų vietų, kuriose galima vyk-
dyti prekybą ir teikti paslaugas, 
sąrašo neišbrauktume Vilniaus ga-
tvės. Vilniaus gatvėje ta prekyba 
vyksta, ji vyksta prie bažnyčios, 
prie kapinių.Ta prekyba vyksta 
fragmentiškai, tačiau, manau, ne-
vertėtų naikinti tų prekybos taš-
kų, ypač prie bažnyčios. Prekyba 
vyksta per atlaidus, o šalia kapinių 
- lapkričio 1 dieną. Iš kitų mies-
tų atvažiavę žmonės šalia kapinių 
neras kur nusipirkti žvakučių, gė-
lių. Galbūt nelabai gražu“, - kal-
bėjo Anykščių rajono tarybos narė 
R.Gudonienė.

Anykščių rajono tarybos narys, 
Darbo partijos atstovas Ričardas 
Sargūnas Vilniaus gatvėje preky-
bai ir paslaugoms teikti siūlė pa-
likti fiksuotas vietas.

,,Numatytume dvi - tris vietas, 
ir viskas būtų tvarkoje“, - svarstė 
R.Sargūnas.

Anykščių rajono tarybos nario 
Kęstučio Tubio manymu, vietas, 
kuriose Vilniaus gatvėje galima 

prekyba ir paslaugų teikimas, tu-
rėtų numatyti Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos spe-
cialistai, kurie prekybininkams ir 
paslaugų teikėjams išduoda leidi-
mus.

Vietų prekybai ir paslaugoms 
teikti bus mažiau

Anykščiuose prekyba ir pas-
laugų teikimas bus galimas 
A.Baranausko a., Anykščių mies-
to centriniame parke, Šventosios 
upės kairiojo tako teritorijoje, 
Dainuvos slėnyje, aikštelėje šalia 
Laimės žiburio, Šeimyniškėlių 
paplūdimyje, siaurojo geležinke-
lio komplekso teritorijoje ir Ka-
litos kalno pramogų komplekso 
teritorijoje.

Viešintose prekybai skirtų 
vietų net nebuvo...

Svėdasų seniūnija patikslino 
vietas, kuriose netikslinga išduo-
ti leidimus prekiauti bei  teikti 
paslaugas, todėl sąraše neliko 
automobilių stovėjimo aikštelės 
J.Tumo - Vaižganto gatvėje, Butė-
nų kaime - prie Butėnų ir Ramy-
bės gatvių kampo, Jotkonių ir Ne-
tikiškių kaimuose - prekybos vietų 
šalia pieno supirkimo punktų.

Seniūnijos pasiūlė įtraukti į 
sąrašą naujas prekybos vietas: 
Anykščių seniūnija pasiūlė są-
rašą papildyti prekybos vieta 
Pagraužių g. 26A, Burbiškio kai-
me - aikštelė šalia parduotuvė), 
Kavarsko seniūnija – Šaltinio g. 
Kavarske (šalia namo Šaltinio g. 
4), Kurklių seniūnija – Utenos g. 
1, Kurkliuose - aikštė, Svėdasų 
seniūnija – B. Buivydaitės a. Svė-
dasuose - skveras ir priklausiniai, 
Troškūnų seniūnija – Grybų g., 
Smėlynės kaime - prie centrinių 
Troškūnų kapinių.

Viešintų seniūnijoje iki šiol aps-
kritai  nebuvo numatytų prekybos 
vietų, kuriose galima prekiauti bei  
teikti paslaugas, todėl seniūnija 
kreipėsi dėl šių vietų nustatymo 
Viešintose ,Vytauto g. 27 (šalia 
bendruomenės namų) ir Vytauto 
g. 26 (šalia parduotuvės).

Nauja tvarka užtikrins eismo 
saugumą

Paskutinį kartą Anykščių rajono 
savivaldybės  viešąsias vietas, kurio-
se galima vykdyti prekybą ir teikti 
paslaugas, Anykščių rajono taryba 
buvo patvirtinusi 2015 metais. 

Anykščių rajono savivaldybės 
Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus 
specialistų teigimu, įsigaliojus 

Anykščių rajono taryba vos 
neuždraudė kermošiaus

Vienintelė Anykščių rajono 
tarybos narė Renata Gudo-
nienė suvokė, kad iš Anykš-
čių rajono savivaldybės  vie-
šųjų vietų, kuriose galima 
vykdyti prekybą ir teikti pas-
laugas, išbraukus Vilniaus 
gatvę, būtų padaryta didžiulė 
klaida.

komentarai Rugsėjo 1-oji: kitokia, tačiau laukiama
Šį antradienį prasidedantys naujieji mokslo metai  pakore-

guoti koronaviruso grėsmės. Švietimo ir mokslo ministerija tiki-
na, kad naujiems iššūkiams mokyklose pasiruošta, nors girdėti 
ir politikų kritikos, kad dėl parengtų rekomendacijų ugdymo 
įstaigose gali kilti chaosas.

,,Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kokiomis nuotaikomis jie pa-
sitinka kiek kitokią Rugsėjo 1-ąją.

Vaikai pasiilgę 
bendravimo

Alvydas JANICKAS, anykš-
tėnas:

- Mano nuomone, nuo likimo 
nė vienas nepabėgsime. Norisi 
pasitikėti mokymo įstagų vado-
vų rekomendacijomis, tvarka ir 
taisyklėmis.

Bendraudamas su vaikais, ma-
tau, kad jie pasiilgę bendravimo 
su bendramžiais. Beveik keturi 
mėnesiai jiems psichologiškai 
buvo sunkūs.

Susidariau nuomonę, kad mes 
pasirinkome švedišką modelį.
Pas juos visą tą laiką, prasidėjus 
pandemijai, vaikai lankė moky-
klas, ugdymo procesas vyko sė-
kmingai.

Turiu prisipažinti, kad šiek 
tiek neramu, kai galvoji apie 
blogiausią scenarijų, ,,kas būtų, 
jeigu būtų“.

Bandysime 
mokslo metus 
pradėti

Kristina VIČINIENĖ, 
Anykščių meno mokyklos di-
rektorė:

- Darysime viską, ką rekomen-
duoja Sveikatos apsaugos mi-
nisterija. Nėra taip, kad kažkas 
prasidedant naujiesiems mokslo 
metams gąsdintų ar neramintų. 
Pagal rekomendacijas viską su-
sidėliojome ir bandysime moks-
lo metus pradėti.

Ar tas Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos rekomendacijas mo-
kykloms kažkas kritikuoja, ar 
jų nekrtitikuoja, mes kažkokias 
apsaugos priemones turime turė-
ti. Temperatūros moksleiviams 
nematuosime, nes to nebereko-
menduoja, tačiau su veido apsau-
ginėmis kaukėmis visi privalės 
būti, pamokų metu jas nusiims.
Turime apsaugos priemones mo-
kytojams - veido apsauginius 
skydus. Laikysimės higienos, 
dezinfekuosimės.

Atsisakėme Mokslo ir žinių 
dienos renginio Rugsėjo 1 dieną, 
nes neturime didelės erdvės. Šį 
rudenį dėl reorganizacijos, kai 
prie Anykščių muzikos moky-
klos buvo prijungta Anykščių 
kūrybos ir dailės mokykla, tu-
rime daugiau moksleivių ir jų 
tėvų, tačiau neturime stadiono, 
kuriame galėtume rengti šventę.

Rugsėjo 1-ąją 
pasitinkame su 
nerimu

Dalia KUGIENĖ, Anykščių 
Antano Baranausko pagrindi-

nės mokyklos direktorė:

- Naujuosius mokslo metus pa-
sitinkame su nerimu. Labai daug 
pastangų įdėjome, įgyvendinda-
mi Sveikatos apsaugos ministe-
rijos rekomendacijas. Teoriškai 
pavyko sudėlioti didžiąją dalį 
rekomendacijų, o kaip viskas 
vyks praktiškai, pasimatys, kai į 
mokyklą sugrįš vaikai.

Mūsų mokyklos pastatas yra 
didelis, pagal vaikų skaičių tu-
rime pakankamai kabinetų, kad 
turėtume atskirus kabinetus. Pa-
vyko net suskirstyti srautus, kad 
pradinių klasių moksleiviai mo-
kytųsi atskirame korpuse, atski-
rai 5-6 klasės, vyresnieji - dar 
kitame sraute. Vaikų kontaktas 
bus labai minimalus. Po pietų 
neformaliojo ugdymo užsiėmi-
muose, vykdami į užsiėmimus 
ar grįždami iš mokyklos vaikai 
turės laikytis papildomų reko-
mendacijų.

Nuotolinio mokymo visiškai 
neatmetame, jis yra išbandytas 
ir turi daug teigiamybių.Tačiau 
sugrįžti į mokyklą reikia, nes 
visi labai pasiilgo mokyklos. 
Manau, kad pradžia turėtų būti 
optimistinė.

Mokslo ir žinių šventė vyks 
tik patiems mažiausiems. Šiemet 
būsimų pirmokų turėsime 48-uo-
nis, du klasių komplektus.

Tęsti nuotolinį 
mokymą - ne 
geriausias 
sprendimas

naujam sprendimui, seniūnijos 
galės išduoti leidimus prekiauti 
ar  teikti paslaugas viešosiose vie-
tose, kurios būtų tinkamos tokiai 
veiklai vykdyti bei netrukdytų eis-
mo saugumui.  

Irma SMALSKIENĖ, Anykš-
čių rajono tarybos narė, libe-
ralė:

- Naujieji mokslo metai, aišku, 
šiek tiek gąsdina, tačiau labiau-
siai gąsdina tai, kad nuo Rugsėjo 
1-osios dukra pereina mokytis į 
kitą mokyklą. Nauji mokslo me-
tai, 5 klasė - čia tokia bendra 
baimė, visai nesusijusi su koro-
navirusu.

Šiek tiek baugina numatyta 
mokinių vaikščiojimo mokyklo-
je sistema. Bet manau, kad vis-
kas bus gerai. Turime praktikos 
ir su mokslais namuose - viskas 
bus gerai.

Nemanau, kad būtų buvęs 
geras sprendimas tęsti nuoto-
linį mokymąsi. Pateisinu tokią 
mokymosi formą tik tokiu atve-
ju, jei vaiką prižiūri namuose 
esantys tėvai. Bet kokiu atveju 
- reikalinga priežiūra, jei tai yra 
jaunesnio amžiaus vaikai. Vaikai 
šiek tiek mėgsta ,,nusimuilin-
ti“...

Gerai, kad vaikai vėl grįš į 
mokyklas, tačiau jei atsitiks taip, 
kad vėl teks mokytis iš namų, tai 
ką padarysi...

-AnykštA
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spektras Palatavio pilies beieškant
Tikriausiai jau mažai kas tiki, kad ant Šeimyniškėlių – Vorutos 

piliakalnio bus pastatyta pilis. Užsimota net kelis kartus, įtraukti 
į šiuos reikalus politikai, istorikai, verslininkai, tačiau ambicingas 
projektas palengva skęsta praeities ūkuose. 

Tokiuose pat užmaršties ūkuose palengva skęsta ir informacinis 
vėjas, genantis žinią, jog čia buvo Mindaugo karalystės centras, 
gęsta ir ant Palatavio piliakalnio daugelį metų išmaniai švęstų 
Mindauginių tradicija.

Raimondas GUoBis

Tuoj po 1990 metų mūsų valsty-
bingumas buvo tvirtinamas ne tik 
tarptautiniais siekiais, ekonominiu 
progresu, bet ir senosios Lietuvos 
valstybės pėdsakų ieškojimais. Ar-
cheologų ir jų pagalbininkų kastu-
vai smigo į Vorutos bei kitų krašto 
piliakalnių ir senovės paminklų 
kūnus, vis naujas iliuzijas, naujas 
idėjas stūmė žinia apie surastus 
senovės liudijimus, iš užmaršties 
prieš ieškotojų akis stiebėsi net 
nauji piliakalniai. Tuomet, 1996 m. 
žiemą, buvo nustatyta, kur slepiasi 
Palatavio piliakalnis, ta vieta, kuri 
Mindaugo sutartyse su Livonijos 
ordinu vadinama  Lietovijos dvaru.

Manyta, kad ten ir įvyko valdo-
vo Mindaugo ir jo žmonos Mortos 
karūnavimo iškilmės. Ten lankėsi 
kariūnas, iš Rygos atvykęs Livo-
nijos ordino magistras Andrius 
Štirlandas, bent pora vyskupų, kitų 
garbingų svečių. Ta garsioji vie-
ta - netoli Andrioniškio, prie pa-
slaptingojo miško, vadinamo Šilu, 
ant kairiojo Latavos upelio kranto 
stūksantis senukas piliakalnis. Ma-
žas, kaip pradžia, kaip įrodymas, 
kad iš mažo grūdelio išauga mil-
žiniškas, amžinybe pulsuojantis 
tautinės valstybės augalas.

Latavos pakrančių legendos, is-
torinė mažos lygumų upelaitės są-
saja su Lietuvos valstybės ištako-
mis paskatino Virginijų Strolią, iš 
nedidelio pakrančių sodžiaus kilu-
sį verslininką, gaivinti praeitį, atsi-
spyrus nuo Palatavio senovės ūka-
nose glūdinčių pagrindų, išgyventi 
dabartį ir kurti ateitį. Jis reguliariai 
dalį savo Kijeve uždirbamo pelno 
skyrė, kad koplytstulpiais būtų  
pažymėtos senosios kapinės bei 
kitos žymios vietos. Pradėjęs at-
minties gaivinimo darbus gimtojo 
Pienagalio kaimo kapinių ženkli-
nimu - Jono Tvardausko sukurtu 
kryžiumi su kenčiančios motinos 
skulptūra - palengva sukūrė sep-
tynių paminklų Latavos pakrančių 
istorijos piligriminį kelią. Pradėję 

šį kelią malda prie Šv. Pranciškaus 
skulptūros pasaulio lietuvių vysku-
po tėviškėje Latavėnuose,  piligri-
mai žengia iki Pienagalio kapinių, 
gretimame Kiaušagalyje lanko 
Amžinybės vartus kapinėse bei 
Marijos Skausmingosios skulp-
tūra pažymėtą Troškūnuose 1920 
m. žuvusių šaulių tėviškės sodžių, 
susimąsto prie Nazaretiečio Kar-
čių kapinių kalnelyje, kopia į Šv. 
Jono Nepomuko statula pažymėtą 
Bareišių kapų kalną ir galiausiai 
sustoja smėliakelių kryžkelėje, pa-
žymėtoje paminklu karaliui Min-
daugui. Iš čia svarbiausias kelias 
veda į reikšmingiausią šio kelio 
vietą – nedidelį pilies kalną, kur 
gimė krikščioniškoji Lietuvos ka-
ralystė. Vietą, kurioje VšĮ „Aukš-
taitijos siaurasis geležinkelis“ 
direktoriaus Gintaro Kerbedžio 
sumanymu pradėtos švęsti Min-
dauginės, sutraukiančios šimtus 
maršrutu ,,Siaurukas plius dviratis“ 
keliaujančių iškylautojų, apylinkės 
gyventojų. Čia vykdavo istorikų 
diskusijos, skambėdavo koncertai, 
vaidinamos dramos, o galiausiai 
per visą piliakalnio nugarą būdavo 
ištiesiama net trisdešimties metrų 
ilgio drobinė staltiesė. Ir vykdavo 
didelis balius...

Nuolatinis Palatavio švenčių da-
lyvis, senosios Lietuvos istorijos 
tyrinėtojas dr. Tomas Baranauskas 
mano, kad nutrūkusi Valstybės die-
nos šventės ant Palatavio piliakal-
nio tradicija yra pats tikriausias ne-
susipratimas, tad reikia tą tradiciją 
gaivinti ir ugdyti. 

Puiki tradicija, kuri nutrūko... 
Pagrindinis organizatorius dėl dva-
sinio ir finansinio išsekimo šventės 
neberengia, o aplinkinėms bendruo-
menėms trūksta pajėgų. Anykštėnai 
vis dar puoselėja Vorutos misteriją, 
o troškūniečiams darbų galybė – 
miestelio kultūros centro režisierė 
Jolanta Pupkienė renginių gausa, 
organizaciniais gabumais, vertybių 
suvokimu stebina visą respubliką, 
tad gal jai dar viena šventė nebūtų 

nepakeliama našta?
Virginijus Strolia susirūpinęs, 

kad Palatavio piliakalnis nebesu-
laukia tokio dėmesio Anykščių TIC 
reklamose, kad prieš dešimtme-
tį įrengti laiptai sparčiai yra. Bet 
skaudžiausia, kad ten nebevyksta 
Valstybės dienos šventės. Paminė-
jimo svarbiausioje valstybės gimi-
mo vietoje pasigenda ir nuolatinis 
buvusių švenčių dalyvis, istorikas 
dr. Tomas Baranauskas. Seniausią 
Lietuvos istoriją tyrinėjantis moks-
lininkas yra nustebęs, kad anykš-
tėnai palengva, patogiai nusigręžė 
nuo garsiojo piliakalnio. Šventė tu-
rėtų vykti nepramečiuojant, o tra-
dicijai gaivinti ir ugdyti nereikėtų 
gailėti laiko ir lėšų, išnaudoti šios 
vietos išskirtinumą.

Palatavio piliakalnis istoriškai svarbiausias Anykščių krašte. 
Taip manė ir mano Mindauginių šventės rengėjai. Istorinėje 
nuotraukoje, darytoje daugiau nei prieš dešimtį metų, iš kairės: 
buvęs VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ direktorius Gin-
taras Kerbedis, istorikas Tomas Baranauskas, tuometinė Troš-
kūnų seniūnė (dabar jau mirusi) Janė Dilienė ir Andrioniškio 
seniūnijai vadovavęs Saulius Rasalas.             Autoriaus nuotr.

Visuomenininkas Virginijus Strolia, save laikąs LDK piliečiu, 
susirūpinęs: norėtų, kad tradiciniai Mindauginių paminėjimai 
ant Palatavio piliakalnio būtų atgaivinti.

Į Palatavio piliakalnį vedantys laiptai vis labiau nyksta.

Renginiai. Renginių organiza-
toriai nuo rugsėjo 1 dienų turės 
užtikrinti bilietų platinimą arba 
žiūrovų registravimą elektroniniu 
būdu. Jei to organizatoriai pada-
ryti negalės, tokiuose renginiuo-
se galės dalyvauti ne daugiau nei 
300 žmonių. Įsakymą dėl reko-
mendacijų, siekiant renginių or-
ganizatoriams padėti įgyvendinti 
šias nuostatas, penktadienį pasira-
šė kultūros ministras Mindaugas 
Kvietkauskas, šeštadienį pranešė 
ministerija. Rekomendacijos pa-
remtos vadovaujantis rugpjūčio 
26 dienos ekstremalios situaci-
jos valstybės operacijų vadovo, 
sveikatos apsaugos ministro Au-
relijaus Verygos sprendimu. Juo 
nustatyta, kad organizatoriai, re-
gistruojant dalyvius, turi gauti jų 
vardą, pavardę, telefono numerį, 
gyvenamosios vietos informaciją. 
Šie duomenys gali būti tvarko-
mi tik COVID-19 profilaktikos 
ir kontrolės priemonių įgyven-
dinimo tikslais. Vyriausybė nuo 
rugsėjo 1 dienos leido neberiboti 
atvirose ir uždarose erdvėse or-
ganizuojamų renginių dalyvių 
skaičių. Tačiau jei organizatoriai 
negali registruoti dalyvių elek-
troniniu būdu, tokiame renginyje 
galės dalyvauti ne daugiau kaip 
300 dalyvių.

Uždraudė. Į Lietuvą uždrausta 
atvykti Baltarusijos prezidentui 
Aliaksandrui Lukašenkai, jo sūnui 
Viktorui, vidaus reikalų ministrui 
ir viceministrams, Centrinės rin-
kimų komisijos nariams. Pirma-
dienį Migracijos departamentas 
paviešino 30 Baltarusijos parei-
gūnų pavardes, kuriems pritaiky-
tos nacionalinės sankcijos. Sąraše 
yra A. Lukašenka ir jo sūnus Vik-
toras Lukašenka, einantis patarėjo 
nacionalinio saugumo klausimais 
pareigas, dabartinis A. Lukašen-
kos administracijos vadovas Igo-
ris Sergejenko, taip pat vidaus 
reikalų ministras Jurijus Karaje-
vas, viceministrai Genadijus Ka-
zakevičius, Sergejus Chomenko ir 
Aleksandras Barsukovas, Balta-
rusijos valstybės saugumo komi-
teto (KGB) pirmininkas Valerijus 
Vakulčikas, Valstybės kontrolės 
komiteto pirmininkas Ivanas Ter-
telis, kt. Į Lietuvą atvykti negalės 
ir visi Centrinės rinkimų komisi-
jos nariai. Nacionalines sankcijas 
Baltarusijos pareigūnams, prisidė-
jusiems prie rinkimų klastojimo ir 
smurto prieš taikius demonstran-
tus, pirmadienį paskelbė Lietuva, 
Latvija ir Estija.

Izoliacija. Tinkamų patalpų 
asmenų saviizoliacijai neturin-
čios savivaldybės galės kreiptis 
pagalbos į kitas. Sveikatos ap-
saugos ministro Aurelijaus Ve-
rygos sprendime numatyta, kad 
savivaldybės, negalinčios užti-
krinti būtino asmenų izoliavimo-
si dėl koronaviruso pandemijos, 
gali sudaryti sutartis su kitomis 
savivaldybėmis. Dokumente nu-
matyta, kad tai galima daryti, jei 
savivaldybės neturi reikiamų re-
sursų ir negali įsirengti visus rei-
kalavimus atitinkančių izoliacijos 
patalpų kartu su maitinimo ir kitų 
būtinų paslaugų organizavimu. Jei 
asmuo negali izoliuotis namuose, 
tai gali būti užtikrinama viešbu-
čiuose ar kitose patalpose, jeigu 
savivaldybė turi sudarytą sutartį, 
o izoliuojamas žmogus sutinka už 
tai sumokėti.

-Bns
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MOZAIKA

sprintas

horoskopas

AVINAS. Artėja dideli poky-
čiai. Savaitės pradžia - pats lai-
kas tiksliai bent jau pačiam sau 
įvardinti savo norus ir įvertinti 
galimybes. Jei savaitės vidury 
imsitės rimtų darbų, pasistenkite 
susirasti bendraminčių ar padėjėjų 
- vienam nesiseks. Kita vertus, ne-
skubinkite įvykių - labai galimas 
dalykas, kad laikas jiems dar ne-
atėjo. Savaitgalį nežadėkite to, dėl 
ko nesate visiškai tikras.

JAUTIS. Panašu, kad turite 
reikalų su jėgomis, kurių iki galo 
nesuprantate. Galite nukentėti tiek 
likdamas nuošaly, tiek veldamasis į 
patį įvykių sūkurį. Pirmosiomis sa-
vaitės dienomis ieškokite optima-
laus sprendimo. Antroje savaitės 
pusėje rizikuojate likti nesuprastas 
artimiausių draugų. Pasistenkite, 
kad jums svarbiems žmonėms jūsų 
poelgiai nebūtų netikėti.

DVYNIAI. Nors ir dedatės esąs 

nepavargstantis ir neįveikiamas, 
jau savaitės pradžioje jums gali 
žūtbūt prireikti bent trumpo ato-
kvėpio ar nedidelės pagalbos. Ne-
kelkite sau pernelyg didelių reika-
lavimų. Jei dirbate svarbų darbą, 
antroje savaitės pusėje skrupulin-
gai laikykitės saugumo reikala-
vimų ar kaip kitaip apsidrauskite 
nuo galimų nemalonumų - techni-
kos gedimų ir pan.

VĖŽYS. Nemenkų papildomų 
pastangų gali pareikalauti vien 
siekis, kad ši savaitė nebūtų pras-
tesnė už praėjusią. Bent iki tre-
čiadienio stenkitės tramdyti savo 
įgimtą egoizmą. Nelaukite, kol 
jus galutinai prirems prie sienos 
- sąjungininkų ir bendraminčių 
ieškokite iš anksto. Neatsisaky-
kite savaitgalio vakarėlio - nauja 
pažintis turėtų būti ir maloni, ir 
naudinga.

LIŪTAS. Šią savaitę jūsų trū-
kumai - jūsų privalumų tęsinys. 
Būkite ypač atsargus imdamasis 

naujų projektų. Galutinis rezul-
tatas gali neturėti nieko bendra 
su pradiniu sumanymu. Savaitei 
įpusėjus šis efektas turėtų silpnėti. 
Kita vertus, budrumo nepraraskite 
- kai kas taikosi pakišti jums koją 
tiesiog šiaip sau, vien dėl malonu-
mo pakenkti.

MERGELĖ. Net pati keisčiau-
sia idėja šią savaitę nesunkiai gali 
virsti kūnu - reikės tik šiek tiek 
pastangų ir sėkmės. Turėtų gerai 
sektis remonto ir statybos dar-
bai. Antroje savaitės pusėje vieną 
dieną būtinai skirkite generalinei 
namų ruošai. Neužsisklęskite sa-
vyje - visą šią savaitę patartina 
skirti pakankamai dėmesio kie-
kvienam jo siekiančiam.

SVARSTYKLĖS. Pirmomis 
savaitės dienomis daugiau dėme-
sio skirkite smulkmenoms. Dide-
lius darbus, jei tik jie gali palauk-
ti, verčiau atidėkite. Tai nereiškia, 
kad sėkmė jus paliko, tiesiog 
venkite statyti ant kortos iš tiesų 

jums svarbius dalykus. Būsite la-
biau linkęs pramogauti nei rimtai 
dirbti - ir kaip tik taip šią savaitę 
turėtumėte gyventi.

SKORPIONAS. Ilgalaikiai 
planai ir rožinės svajonės gali pa-
laukti - šią savaitę turėsite gyventi 
čia ir dabar. Kelkite sau konkre-
čius ir greitai įgyvendinamus už-
davinius. Nieko neatidėkite ryto-
jui - kas rytą pradėta, vakare turi 
būti baigta. Neturite jokių prie-
žasčių būti nepatenkintas savimi. 
Savaitgalį pasistenkite užsiimti 
tik malonia sau veikla.

ŠAULYS. Netikėta kelionė ar 
išvyka turėtų būti maloni ir nau-
dinga. Turėsite progą pažvelgti iš 
šalies ir į save, ir į kitus. Namuose 
norėsis būti kuo trumpiau, ir nėra 
jokių priežasčių elgtis priešingai. 
Šauliai klajokliai šią savaitę jausis 
puikiai.

OŽIARAGIS. Išskleidęs visas 
bures, jūsų laivas skrieja tiesiai į 

numatytą uostą, bet tikslus atvyki-
mo laikas vis dar nežinomas. Aiš-
ku viena: bus šventė, daug draugų 
ir linksmybių... Įveikėte ilgą ir 
sunkų kelią, tapote vyresnis ir iš-
mintingesnis.

VANDENIS. Esate kupinas 
jėgų bei energijos, tad nešvais-
tykite jos smulkmenoms. Atė-
jo laikas darbams, kurių seniai 
troškote, bet vis nedrįsote imtis. 
Neatviraukite - konkurentai gali 
pasinaudoti konfidencialia infor-
macija. Veiklos įkarštyje padarytų 
klaidų neafišuokite - taisykite jas 
tyliai ir vienas pats.

ŽUVYS. Savo problemas šią 
savaitę spręsite itin lengvai. Dau-
giau rūpesčių galite turėti dėl sve-
timų bėdų. Į kai kuriuos reikalus 
gal būtų geriau apskritai nesivelti, 
bet atsisakyti bus nelengva. An-
troje savaitės pusėje pasistenkite 
palepinti save kokiu maloniu da-
lyku, kuriam jau senokai vis ne-
randate laiko.

Krepšinis. Šeštadienį Anykš-
čiuose finišavo du mėnesius tru-
kusios rajono 3×3 krepšinio pir-
menybės. Prastas oras nulėmė, kad 
gausiai susirinkusios vyrų ekipos 
varžėsi „Nykščio namų“ arenoje, 
o Anykščių parko aikštelėje spėjo 
sužaisti tik paaugliai ir moterys. 
Jaunimo grupėje pirmąją vietą iš-
kovojo „Origami“ ekipa, aplenkusi 
„Kupiškį“ ir „Kavarską“. Moterų 
varžybose „Pagalvok“ komandai 
nepasisekė pratęsti pergalių se-
rijos - buvo nusileista „Kupiškio 
merginoms“. Trečioji vieta atite-
ko AKKSC komandai. Veteranų 
grumtynėse staigmenos neužfik-
suota – savo dominavimą pratęsė 
„Mersedes“, antroje vietoje pali-
kusi „Nepagausi“. Vyrų grupėje 
favoritai neketino atsipalaiduoti 
– A grupėje pirmąsias dvi vietas 
iškovojo „Taifūnas“ ir „Taurus“, 
aplenkusios „Mersedes“, „Nepa-
ėjo korta“ ir „Spiningą“, o B gru-
pėje dominavo „dviraciudalys.lt“ 

ir „Kavarskas“, neleidusios į pus-
finalį prasibrauti „Kodėl gi ne“, 
„Kavarsko malūnams“, „Nepa-
gausi“ ekipoms. Pusfinalyje „Tai-
fūnas“ (L. Širmenis, T. Jodelis, G. 
Šniaukštas ir E. Sriubas) po itin 
atkaklios kovos16:14 palaužė „Ka-
varską“ (T. Urbonas, M. Sausaitis, 
T. Laurinavičius ir V. Peleckas), o 
„dviraciudalys.lt“ (G. Asačiovas, 
S. Butkys, D. Radžiūnas ir B. Ur-
bonavičius) 13:7 – „Taurus“ (M. 
Bielinskas, R. Jozonis, V. Piska-
riov ir M.Bareišis). Mače dėl bron-
zos medalių taip pat vyko drama 
aikštėje – kavarskiečiams prieš 
„Taurus“ pavyko triumfuoti 15:14. 
Didžiajame finale žiūrovai sulaukė 
B. Urbonavičiaus šou – puolėjas 
„Taifūno“ gynybą suvarpė tri-
taškiais ir padėjo savo komandai 
17:14 laimėti šeštajame pirmeny-
bių ture.

Galutinėje įskaitoje veteranų 
varžybas laimėjo  „Mersedes“ (14 
tšk.), moterų – „Pagalvok“ (38 
tšk.), jaunimo – „Kupiškis“ (36 
tšk.), vyrų – „dviraciudalys.lt“ 

(123 tšk.). Geriausioms čempiona-
to ekipoms atiteko specialiai čem-
pionams pagaminti marškinėliai.

Riedslidės. Otepėje (Estija) vyko 
Pasaulio riedslidžių taurės pirmojo 
etapo varžybos. Lietuvos rinkti-
nės sudėtyje varžybose dalyvavo 
ir Anykščių KKSC sportininkai. 
Geriausiai sekėsi Edvinui Šimonu-
čiui, kuris jaunimo grupėje 15 km 
distancijoje klasikiniu stiliumi iško-
vojo trečią vietą. Sprinto rungtyje 
Edvinas finišavo penktas 27 km 
distancijoje Tartu miesto gatvėmis 
ir iškovojo 8-tą vietą. Jaunimo mo-
terų grupėje Eglė Savickaitė sprin-
to rungtyje finišavo 11- ta, 10 km 
distancijoje – 10- ta. Vyrų grupėje 
Paulius Januškevičius sprinto rung-
tyje buvo 10- tas, 15 km įveikė 15- 
tas. Jaunius Drūsys sprinte finišavo 
11-tas, o 27 km Tartu mieste įveikė 
11-tas.

Žirginis sportas I. Rugpjūčio 
20-23 dienomis vyko „Audruvis 
Champions Tour 2020“ konkūrų fi-

nalinės varžybos.
Turnyre dalyvavo mūsų krašto 

raitelė Augustė Baužaitė (su žirgu 
Menson), kuri varžėsi su šimtu kitų 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos jojikų. 
Pirmą ir antrą dieną anykštėnė tapo 
konkūro nugalėtoja, ir pritrūkusi 
vos vieno taško, finale nusileido 
Latvijos sportininkei bei užėmė an-
trąją vietą.

Žirginis sportas II. Rugpjūčio 
22 dieną Troškūnų žirgyne „Balan-
sas“ vyko pirmosios konkūro var-
žybos. Keturiuose konkūruose var-
žėsi 92 duetai. Jėgas išbandė jauni 
raiteliukai arba jauni žirgai kartelių 
konkūre.

Tinklinis. Anykščių raj. seniū-
nijų žaidynių paplūdimio tinklinio 
(3 x 3) varžybose dalyvavo 15 ko-
mandų. Aštuonios vyrų ir septynios 
moterų. Vyrų varžybų finale  ka-
varskiečiai (Lukas Spundzevičius, 
Ignas Repečka, Motiejus Miškinis) 
nugalėjo troškūniečius ( Rytį Pi-
lipūną, Andrių Jankauską ir Luką 

Riboką). Trečiąją vietą užėmė Vie-
šintų seniūnijos komanda. Moterų 
varžybų nugalėtojomis tapo troškū-
nietės (Rita Laginauskienė, Greta 
Strakalaitytė, Rūta Krikščiūnaitė ir 
Simona Slavinskaitė), finale įvei-
kusios viešintiškes (Miglė ir Aistė 
Lukavičiūtės bei Aušra Šveikaus-
kaitė). Trečiąją vietą užėmė skie-
moniškės. 

Smiginis. Anykščių rajono se-
niūnijų smiginio varžybose dalyva-
vo 13 komandų. Ekipą sudarė trys 
nariai, iš kurių bent viena turėjo 
būti mergina ar moteris. Susuma-
vus visus rezultatus, paaiškėjo, 
kad geriausiai sekėsi Skiemonių 
komandai, kuri surinko 834 taškus 
ir iškovojo aukso medalius (Birutė 
Kirkienė, Inga Šidlauskaitė). Sida-
bro medaliai atiteko Pranui ir Titui 
Tyloms bei Loretai Mikalauskienei 
iš Kavarsko (777 tšk.). Trečią vietą 
ir bronzos medalius laimėjo broliai 
Tadas ir Rokas Kustos su Monika 
Miliauskaite (759 tšk.). Ketvirti liko 
svėdasiškiai, penkti – kurkliečiai.

Sulaukusi kritikos dėl požiūrio 
į translyčius Hario Poterio 
autorė grąžina apdovanojimą 

Knygų apie berniuką burtininką 
Harį Poterį autorė J.K. Rowling 
penktadienį pareiškė grąžinsianti 
amerikiečių Kennedy šeimos jai 
suteiktą apdovanojimą, nes vie-
nas iš jos narių sukritikavo jos 
požiūrį lyčių klausimais.

Roberto F.  Kennedy žmogaus 
teisių organizacija (RFKHR) per-
nai pagerbė J.K.Rowling „Vilties 
bangele“.

Grupės prezidentė Kerry Ken-
nedy šį mėnesį pareiškė, kad 
britų rašytojos atviras požiūris į 
lytį „menkina“ translyčių asmenų 
„tapatybę“.

„Kerry Kennedy neseniai pasi-
rodė, kad būtina paskelbti pareiš-
kimą, kuriame smerkiamas mano 
požiūris“, – savo tinklalapyje pa-
rašė J.K. Rowling.

„Pareiškime neteisingai duoda-
ma suprasti, kad aš – transfobė ir 
esu atsakinga už translyčiams pa-
darytą žalą , – pridūrė ji. – Griež-

tai neigiu tokį kaltinimą.“ 
„Solidarizuodamasi su tais, 

kurie susisiekė su manimi ir ku-
riems sunku garsiai išsakyti savo 
nuomonę, ir dėl labai rimto mano 
ir RFKHR nuomonių konflikto 
jaučiu, kad neturiu kitos išeities, 
kaip tik grąžinti „Vilties bangų 
“apdovanojimą“, – sakoma pa-
reiškime. 

J. K. Rowling birželį sukėlė 
diskusijų bangą tviteryje parašiu-
si apie frazės „žmonės, turintys 
menstruacijas“ vartojimą vietoj 
žodžio „moterys“.   

„Esu tikra, kad anksčiau būta 
žodžio tokiems žmonėms įvardy-
ti“, – parašė ji.

„Pagelbėkite man. Wumben? 
Wimpund? Woomud?“ – pridūrė 
rašytoja, akivaizdžiai turėdama 
galvoje žodį "woman" (moteris).

Įrašas susilaukė pasmerkimo, 
be kita ko, iš Harį Poterį suvai-
dinusio Danielio Radcliffe'o ir 
kitų šiuose filmuose vaidinusių 
aktorių. 

J. K. Rowling anksčiau išreiškė 
paramą moteriai, kuri buvo atleis-

ta iš darbo dėl, jos darbdavio teigi-
mu, transfobiškų tviterio žinučių.

Rašytoja sakė, kad nuo to laiko 
jos „tviterio sienoje kunkuliuoja 
kaltinimai ir grasinimai iš tran-
saktyvistų“, bet ji taip pat yra 
„užversta“ privačiomis palaikymo 
žinutėmis. 

J. K. Rowling teigimu, šios dis-
kusijos „toksiškumas“ yra kenkia 
ir gąsdina žmones tiek transly-
čių bendruomeninėje, tiek už jos 
ribų.  

„Mane ypač pritrenkė pasako-
jimai apie drąsias jaunas moteris, 
kurioms atliktas lyties atkeitimas, 
garsiai kalbančias apie judėjimą, 
kuris, jų teigimu, joms pakenkė, ir 
taip rizikuojančias užsitraukti ak-
tyvistų nemalonę“, – penktadienį 
sakė rašytoja.

„Deja, esu priversta padaryti iš-
vadą, kad bręsta etinis ir medicini-
nis skandalas“, – pridūrė ji.

Kai kuriose pasaulio dalyse J. 
K. Rowling kūriniai siejami su 
raganavimu ir okultizmu ir yra 
uždrausti.

Rekonstruojant Neries 
krantinę Vilniuje, rasti, 
manoma, carinės tvirtovės 
pamatai

Vykdant Neries krantinės Vil-
niuje rekonstrukcijos darbus neto-

li Karaliaus Mindaugo tilto rasti, 
kaip manoma, carinės tvirtovės 
pamatai.

Kaip penktadienį pranešė Vil-
niaus miesto savivaldybė, mūriniai 
pamatai atidengti kasant gruntą 
ties Olimpiečių gatvės pirmuoju 
pastatu. Tyrimus atlikusio arche-
ologo Ramūno Šmigelsko vertini-
mu, tikėtina, tai yra 1831 metais 
pradėtos statyti carinės tvirtovės 
vieno pastatų pamatai.

„Tvirtovė apėmė pilies kalną, 
Žemutinės pilies teritoriją bei ki-
tas kairiosios Neries pusės vietas. 
Dešiniajame Neries krante apėmė 
teritoriją priešais senojo Arsenalo 
pastatus ir Vilnios žiotis iki žydų 
senųjų kapinių. Istoriniuose pla-
nuose Neries krantinėje matomi 
bent trys pastatai, kurių vieno fra-
gmentai atidengti archeologinių 
žvalgymų metu“, – teigė R. Šmi-
gelskas. 

„Aptiktas pastatas vaizduoja-
mas beveik visuose miesto pla-
nuose nuo 1831 metų iki XX a. 
vid. Yra išlikę net ir minimo pas-
tato fotografijų. Sprendžiant pagal 
jas, pastatas nugriautas po karo“, 
– teigia archeologas.

Atidengto pastato pamatai mū-
ryti iš lauko akmenų ir rausvų ar 
gelsvų plytų. Atliekant archeolo-
ginius tyrimus atidengtas ne viso 
pastato pamatas.

Anot R. Šmigelsko, tai yra pas-
tato siena, o jo išlikę fragmentai 
turėtų būti aptinkami tiek į šiauri-
nę, tiek į rytinę puses nuo esamos 
iškasos.

Artimiausiu metu planuojama 
ištirti visą šią teritoriją georadaru, 
atlikti statinio architektūrinius ty-
rimus.

Dėl radinio kuriam laikui tenka 
stabdyti rekonstrukcijos darbus. 

Atlikus papildomus tyrimus, 
visa informacija bus pateikta ver-
tinti Kultūros paveldo departa-
mento (KPD) Nekilnojamojo kul-
tūros paveldo vertinimo tarybai, 
o vėliau, atsižvelgus į jos reko-
mendacijas, krantinės atnaujinimą 
suplanavę savivaldybės įmonės 
„Vilniaus planas“ specialistai ieš-
kos tinkamiausio sprendimo pasi-
keitusiomis aplinkybėmis.

Kaip skelbia savivaldybė, Ne-
ries krantinės rekonstrukcijos 
projekto vadovė architektė Lolita 
Vileikienė neabejoja, kad KPD 
Nekilnojamojo kultūros paveldo 
taryba archeologų radinį įvertins 
kaip vertingąją savybę, taigi, nu-
rodys konservuoti.

Architektės teigimu, konser-
vuoti ir sutvirtinti carinio pastato 
pamatai puikiai įsikomponuotų 
kaip atraminė sienelė toje vietoje 
suprojektuotoje terasoje.

-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. 

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.

Automobiliai

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.  

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.

Parduodamas žemės - miško skly-
pas Anykščių r., Andrioniškio sen.. 
Žemės - 3,9514 ha, miško - 0,8471 ha. 
Viso - 4.8128 ha. Kaina - 3 600 Eur 
už 1 ha. Sklypas yra miškų apsuptyje, 
tačiau elektros įvadas valdoje, kelias 
šalia, upė Šventoji už 400 m. Tinkamas 
sodybos formavimui. 

Tel.: (8-687) 70323, (8-614) 93300.

Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

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

didinimas, galvutės mūrijimas, 
skardinimas, židinių statyba. 

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

(8-652) 37118.

Įvairių automobilių 
supirkimas.

Sunaikinimo pažymėjimai 
1000 Eur paramai gauti.

Gali būti daužti, 
nevažiuojantys. Pasiimame.

Tel. (8-646) 17715.

Ieškome STATYBININKO plataus profilio. 
Reikalinga vairuotojo B kategorija. (Atlyginimas nuo 800 Eur į rankas).

Tel. (8-698) 75452.
Ieškome ELEKTROMONTUOTOJO. 

Reikalinga vairuotojo B kategorija. (Atlyginimas nuo 900 Eur į rankas).
Tel. (8-698) 75452. 

Ieškome STATYBININKO-BRIGADININKO. 
Reikalinga vairuotojo B kategorija. (Atlyginimas nuo 900 Eur į rankas).

Tel. (8-698) 75452.

Reikalingi pagalbiniai darbi-
ninkai. 

Tel. (8-652) 60479.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Įvairūs

Parduoda 3 kambarių butą 
Anykščių centre (V aukštas). Ieško 
auklės 2 vaikams.

Tel. (8-699) 65526.

Priima statybines atliekas 
,,Gruzą”. Anykščiai,  Karalienės 
Mortos g. 7 (Šeiminiškėliai). 
Reikalingas kiekis apie 150 kubų.

Tel. (8-687) 18377.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS 
RUGSĖJO 3 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime "Kaišiadorių" paukš-
tyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis,dėsliosiomis viš-
taitėmis, bei kiaušinius pradėjusio-
mis dėti vištomis (kaina nuo 4 Eur). 
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais 10 vnt.-1 Eur. Spec. le-
salai. Jei vėluosime, prašome pa-
laukti. Tel. (8-608) 69189.   

Svėdasa i  15 :35 ,  Čekonys 
15 :45 ,  N .E lm in inka i  15 :50 ,  
Anykšč ia i  16 :00  t u rgus , 
Ažuože r i a i  16 :15 ,  Zav ies i šk i s 
16 :20 ,  Kava rskas  16 :30 , 
Sv i rna i  16 :40 .

kuras 

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

Tel. (8-630) 57490.

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.

Lietuvos medžiotojų sąjunga 
„Gamta“ organizuoja: š.m. spalio 
3 d. medžiotojų kursus, medžio-
tojų - selekcininkų kursus, saugu-
mo technikos egzaminą.

Tel. (8-686) 83121.

dovanoja
Trispalvės katytės kačiukus, 

apie 2 mėn. laiko.
Tel. (8-626) 67365.

Veikiantį šaldytuvą, sofą - lovą, 
televizorių.

Tel. (8-663) 02611.
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anekdotas

oras

+9

+18

mėnulis
Rugsėjo 1 d. - priešpilnis, 

rugsėjo 2 - 4 d. - pilnatis.

Ingrida, Protenis, Vilgaudas, 
Steponas, Vilgaudė.

Egidijus, Verena, Gytautas, 
Burvilė, Gytis.

šiandien

rugsėjo 2 d.

vardadieniai

rugsėjo 3 d.
Berta, Bronislovas, Bronislova, 
Grigalius, Sirtautas, Mirga, 
Bronislava.

rugsėjo 4 d.
Ida, Rozalija, Girstautas, 
Germantė, Rožė, Germina.

Bobučių dialogas:
- Bijau pabusti karste. Todėl lie-

piau mano kūną kremuoti.
- O pabusti krosnyje nebijai?

***
Petriukas skundžiasi mamai:
- Mane mokykloje vaikai vadina 

gobšuoliu.
- O kas tave taip vadina?
- Jei duosi man 5 eurus, pasaky-

siu.

***
- Brangusis, aš jau pasiruošusi 

vaikams.
- O aš ne!!!
- Nieko nepadarysi, vasara baigė-

si, reikia juos pasiimti iš kaimo...

***
Vyras sako žmonai:
- Gerai tiems, kurie gyvena au-

tofurgone...
Žmona:
- Ir ką gi tuo tu nori pasakyt?
- Įsivaizduok: grįžta uošvė namo, 

o namų - nebėra!

***
Tolimo Škotijos kaimo gyven-

tojas nuvyko į Londoną. Grįžus jo 
klausia:

- Na, kaip Londonas, kokie žmo-
nės ten gyvena?

- Miestas gražus, bet žmonės 
tai išprotėję. Įsivaizduojat, trečią 
valandą nakties kažkas beldžia į 
duris, skambina telefonu, tranko 
į sienas, akmenis į langus mėto. 
Siaubingas triukšmas - neįmanoma 
kultūringai pailsėti.

- Ir kaip tu į visa tai reagavai?
- Ogi niekaip. Toliau grojau dū-

dmaišiu.

***
- Daktare, man atrodo, turiu pro-

blemų dėl regėjimo...
- Tikrai turite, nes čia ne polikli-

nika, o bankas!

Muzikinė vasara su grupe 
„Romantika“ ir draugais

lina DAPkienĖ
Rugpjūčio 28 d. Ažuožerių bendruomenės kiemelyje vyko ren-

ginys „Muzikinė vasara“, skirtas grupės „Romantika“ gitaristui 
atminti. 

Tylos minute pagarbiai prisiminus prieš metus žuvusį muzi-
kantą, šviesaus atminimo Romą Mikštą, tą vakarą visos dainos 
skambėjo kitaip, nes visų žvilgsniai nejučia vis krypdavo į šalia 
scenos augančią dar visai nedidukę obelį, tuščią kėdę bei vienišą 
nutilusią gitarą... 

Prieš metus – tragiškas įvykis 

2019 metais Ažuožeriuose ja-
vapjūtės darbai baigėsi tragiška 
nelaime – kombaino grūdų bun-
keris įtraukė ir mirtinai sužalojo 
jauną vyrą, romantinio dainavimo 
grupės „Romantika“ gitaristą R. 
Mikštą. „Man vis dar per sunku 
kalbėti, – atviravo Ažuožerių sky-
riaus vadovė Alvyra Simanonienė, 
o jos akyse kaupėsi gėlos ir ilgesio 
ašaros. – Po Jo išėjimo grupei „Ro-
mantika“ buvo labai sunkus laikas. 
Kaskart, palietus stygas, suvirpa 
jausmai, kiekviena daina atgaivi-
na prisiminimus... Bėgo dienos, 
mėnesiai, o mintys ėmė suktis apie 
atminimo vakarą. Džiaugiuosi, 
kad vėl paimta į rankas gitara, vėl 
mes scenoje ir su mumis draugai. 

Kad šis vakaras taptų realybe, nuo-
širdžiai ačiū rėmėjams: L. ir. A. 
Bukauskams, J. ir A. Jurkėnams, 
I. Maigiui,  Romo sesei Violetai, 
IĮ „Kompeksa“, ŽŪB „Anykščių 
vaismedžiai“ vadovui J. Petraičiui, 
pagalbininkėms - Ažuožerių mote-
rų klubo narėms, bibliotekininkei 
Daivai“. 

Muzikinis vakaras gausus 
atlikėjų 

Tyliai prisėdusi scenoje, netarusi 
nė žodžio, muzikinį vakarą gitaros 
melodija ir daina pradėjo Romo 
žmona Jūratė Mikštienė. Jautriai 
paliesta, suskambėjo gitara, pri-
mindama bendrai nueitą kelią, dai-
nuotas dainas...

Renginį vedė Anykščių kultūros 

centro Troškūnų padalinio vadovė, 
renginių organizatorė, režisierė Jo-
lanta Pupkienė. „Jau aštuntus me-
tus suburia ir pakviečia „Muzikinė 
vasara“. Pirmieji šventę visada 
pradėdavo „Romantikos“ atlikėjai. 
2004 metais prasidėjo aktyvi „Ro-
mantikos“ veikla. Keitėsi kolekty-
vas, repertuaras, bet yra renginių, 
kur „Romantika“ visada dalyvau-
davo. Tai respublikinis vokalinio ir 
romansinio dainavimo kolektyvų 
festivalis-konkursas ,,Skrendanti 
muzikos paukštė”, kuris šiemet, 
deja, neįvyks dėl koronaviruso“, 
– kalbėjo J. Pupkienė ir pakvietė į 
sceną „Romantikos“ atlikėjus. 

Muzikiniame vakare taip pat 
dalyvavo romansų atlikėjai iš 
Anykščių kultūros centro skyrių, 
Ukmergės KC Šventupės skyriaus, 
Kupiškio KC Subačiaus, Šimo-
nių ir Skapiškio padalinių. Dainų 
pynėje skambėjo romansai ir kiti 
kūriniai. 

Dainų klausęsis buvęs Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis pasi-
dalijo prisiminimais: „2018 metais 
Leliūnuose vyko romansų vakaras. 
Po jo priėjau prie „Romantikos“ 
narių, laimėjusių nominaciją, pa-
sveikinau ir pagyriau, kad gerai 
atrodo, puikiai skamba. O jie sako: 
„Skambėtų dar geriau, jei turėtume 
dvi naujas gitaras“. Metų pabai-
goje, kai biudžete liko šiek tiek 
pinigų, aš prisiminiau jų prašymą. 
Labai gaila, kad taip trumpai – vos 
pusmetį – Romas galėjo ta nauja 
gitara skambinti... Romas buvo 
labai visuomeniškas žmogus, o 
aktyvūs ir visuomeniški tikrai verti 
pagarbos ir gražaus atminimo“. 

Skambėjo mėgstamiausios 
dainos 

„Daina „Kodėl?“ yra pati 
mėgstamiausia Romo daina, kuri 
skambės ir šiandien“, – pristatė J. 
Pupkienė ir pabrėžė, kad kartais 
gyvenime negalioja jokios taisy-
klės... Renginio vedėja J. Pupkienė 
savo bičiulį prisiminė ir paminėjo 
šiltais žodžiais: „Romą prisime-
nu kaip labai šviesų, gerą žmogų, 
labai mylėjusį savo šeimą. Tikiu, 
kad Romas klausosi, laimina mūsų 
šį renginį, o Jūratei ir Ievai linki 
stiprybės“.

Koncertą vainikavo Romo ir Jū-
ratės dukros – moksleivės Ievos 
– atliktas kūrinys „Aukštaitija“. 
Mergina jau yra dalyvavusi „Ša-
lies jaunimo talentų ringe 2020“, 
kuris vyko Ramygaloje. Po gausių, 
palaikančių aplodismentų visi da-
lyviai susirinko į didelį būrį prie 
scenos, nuskambėjo bendra daina 
– „Akimirka“. „Tai Romo sukur-
ta daina. Branginkime kiekvieną 
akimirką širdyje, mintyse ir atmin-
tyje“, – kvietė A. Simanonienė. 
Kiekvienai koncertavusiai grupei 
Ažuožerių skyriaus vadovė įteikė 
po alyvos medelį –  teaugs, težy-
dės, te žiedais primins... 

Vėsokas besibaigiančios vasa-
ros vakaras sušildė sielas:  atmi-
nimo šviesos nutviekstas rengi-
nys iš tiesų buvo šiltas ir jaukus,  
padabintas lyriškų ir romantiškų 
dainų pynėmis. Vakaro dalyviai 
ir svečiai pajuto tylų ir viltingą 
„Romantikos“ narių pažadą tęsti 
muzikinę veiklą – nenustoti mu-
zikuoti...

„Muzikinės vasaros“ vakaro vedėja Jolanta Pupkienė (kairėje) 
ir Romo žmona Jūratė Mikštienė.

Amžinybėn išėjusio Romo gitara - tą vakarą jos stygos tylėjo...

Ieva Mikštaitė atliko grupės „Baltos varnos“ dainą ,,Aukš-
taitija“. 

Gitara groja Alfredas Matulionis, dainuoja Daiva Kapčiuvienė 
(iš kairės) ir Aušra Jurkėnienė. 


