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http://www.anyksta.lt

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58;  
(8-686) 33036.

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, 
portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Skiepų yra kaip šieno, bet norintys 
pasiskiepyti turi vargo Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Daug kalbama ir rašoma apie skiepų nuo COVID -19 
reikšmę, tačiau elementarios informacijos, kuri aktuali gy-
ventojams, akivaizdžiai trūksta.  

Prasidėjus agitacijai, jog reikia skiepytis nuo COVID-
19, svėdasiškis Algimantas Giedraitis tuomet, kai jam pa-
gal amžių ir gretutines ligas atėjo eilė skiepytis, nusprendė 
kreiptis į medikus.Vyrui teko įveikti vargo kelius, kol gavo 
pirmąjį skiepą ir galų gale išsiaiškino, kada jam atvykti an-
trajai vakcinai. 

Svėdasiškis Algimantas Giedraitis, siekdamas pasiskiepyti, 
turėjo pereiti vargo kelius.

„Galvoju, niekas manęs ne-
ieškos - reikia ieškoti pačiam. 
Skambinu į Svėdasų polikli-
niką. Sesutė aiškina:„Mes tik 
savus rašom“, o aš pas gydy-
toją prisiregistravęs Utenoje. 
Jai aiškinau, jog eilė sudaroma 
pagal gyvenamąją vietą, o ne 
pagal registraciją pas medikus. 
Ji tvirtina: „Čia tik savi“, bet 

mano telefoną užsirašė, pa-
klausė, kokios vakcinos noriu, 
ir  liepė laukti skambučio. Aiš-
kinau, kad turiu gretutinių ligų, 
bet man dėstė, jog nieko apie 
mano ligas ji nežino ir negali 
žinoti, nes aš pas Utenos gydy-
toją prisiregistravęs. 

Pagavo rekordinę lydeką
Ketvirtadienį, birželio 3 

dieną, Rubikių ežere rubi-
kietis Algis Šapoka pagavo 
11 kilogramų 200 gramų 
sveriančią lydeką. 

Tai, ko gero, pati didžiau-
sia ne tik per visą žvejo 
gyvenimą, bet ir apskritai 
Rubikių ežere spiningu su-
gauta lydeka.

Jonas JUNEVIČIUS

Algis Šapoka su didžiausiu iki šiol savo gyvenimo laimikiu – 11 kilogramų 200gramų lyde-
ka.   Asmeninio albumo nuotr.

Kelionė žirgo 
žingsniu atveria 
kitokį gyvenimo 
tempą

Lukas PAKELTIS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, li-
beralas:

„Apie UNESCO aš kalbė-
čiau diplomatiškiau.“ 

Saviveiklinis projektų rašymas 
rezultato neduos

Savaitgalį 
rajone kilo 
keturi gaisrai

Jaunimas. Birželio 1-ąją 
Anykščių rajono savivaldybės 
jaunimo reikalų tarybos nariais 
išrinkti Elidijus Mažvyla, My-
kolo Romerio universiteto stu-
dentas, Saulė Ugnė Pakalnytė, 
Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijos mokinė, Dominykas 
Puzinas, Vilniaus universiteto 
tarptautinių santykių ir politi-
kos mokslų instituto studentas, 
Augustė Simanonytė, Kavarsko 
pagrindinės mokyklos-daugia-
funkcio centro mokinė, Andže-
lika Zlatkutė, Jono Biliūno gim-
nazijos mokinė.

Karatė. Birželio 5 ir 6 die-
nomis Kėdainių sporto arenoje 
vyko Lietuvos vaikų kyokushin 
karatė čempionatas. Čempionate 
dalyvavo 510 sportininkų.  Nu-
galėtoja savo amžiaus grupėje ir 
svorio kategorijoje tapo Anykš-
čių karatė klubo „Takas“ atstovė  
Gabrielė Sakalauskaitė. Antrą-
sias vietas savo amžiaus grupėse 
ir svorio kategorijose iškovojo 
anykštėnai Arnas Matuliauskas, 
Ronaldas Nikitinas ir Arminas 
Praspaliauskas. Trečiąsias vietas 
pelnė Gabrielė Šilaikaitė ir Eglė 
Raščiauskaitė. Penktąją vietą 
savo amžiaus grupėje ir svorio 
kategorijoje iškovojo Martynas 
Jovaiša.

Kortelė. Anykštėno kortelę 
kuriančios darbo grupės pir-
mininkas, rajono tarybos narys 
Mindaugas Sargūnas sakė, kad 
aiškinasi, kokios yra mobilio-
sios aplikacijos įdiegimo ga-
limybės: „Fizinė kortelė tikrai 
bus, dėl mobiliosios aplikacijos 
kyla abejonių. Jos įdiegimo kai-
na gerokai didesnė nei kortelės. 
Ar aplikacija bus, priklausys 
nuo to, kiek lėšų rajonas bus pa-
siryžęs investuoti į Anykštėno 
kortelės sukūrimą“. 
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Kraujas. Gydymo įstaigose 
trūkstant kraujo, Nacionalinis 
kraujo centras kviečia donorus 
atvykti jo paaukoti. Kaip pra-
nešė centras, labiausiai trūksta 
pirmosios ir antrosios grupių 
kraujo, tačiau kviečiami ir kitų 
grupių donorai. Kraujo auko-
ti galima šalies didmiesčiuose 
įsikūrusiuose centruose, tai pat 
dalyvaujant mobiliose donorys-
tės akcijose.

MMA. Vyriausybės, darb-
davių ir darbuotojų interesams 
atstovaujančiai Trišalei tarybai 
pradedant kitų metų minima-
lios mėnesio (MMA) svars-
tymus, profsąjungos siūlo ją 
didinti 108 eurais iki 750 eurų, 
tuo metu darbdaviai bendros 
pozicijos kol kas neturi. Anot 
jų atstovo, MMA gali augti, 
tačiau svarbu atsižvelgti į la-
biausiai nukentėjusį verslą ir 
jaunimo nedarbą. MMA nuo 
kitų metų Lietuvoje galėtų aug-
ti 9,6 proc., arba 62 eurais – iki 
703 eurų. Lietuvos profesinių 
sąjungų konfederacijos pirmi-
ninkė Inga Ruginienė sako, kad 
MMA didinti 108 eurais leidžia 
optimistinės prognozės.

Kelionės. Bendras išvyks-
tančių ir atvykstančių keleivių 
skaičius Lietuvos oro uostuose 
gegužę siekė 86,6 tūkst. ir buvo 
didžiausias per pastaruosius 
septynis mėnesius, skelbia Lie-
tuvos oro uostai. Palyginti su 
pernai geguže, keleivių srautai 
augo 20 kartų, tačiau buvo 85,8 
proc. mažesni nei 2019 metų 
gegužę. Šiemet sausį-gegužę 
Lietuvos oro uostuose buvo 
309 tūkst. keleivių – 72,2 proc. 
mažiau nei pernai tuo pačiu 
metu. Vien gegužę buvo 2215 
skrydžių – 2,7 karto daugiau 
nei pernai tuo pačiu metu, bet 
60,4 proc. mažiau nei 2019 
metų gegužę. 

Pelnas. Lietuvoje registruo-
tos draudimo bendrovės per 
šių metų tris mėnesius uždirbo 
12,2 mln. eurų grynojo pelno – 
69,4 proc. daugiau nei 2020-ųjų 
sausio-kovo mėnesiais mėne-
siais, kai jis buvo 7,2 mln. eurų.
Didžiausią pelno dalį draudimo 
įmonės uždirbo iš pagrindinės 
veiklos, nuostolingai dirbo tik 
viena bendrovė. Ne gyvybės 
draudimo įmonės šiemet uždir-
bo 8 mln. eurų pelno, gyvybės 
draudimo įmonės – 4,2 mln. 
eurų pelno, arba atitinkamai 60 
proc. ir 2,1 karto daugiau nei 
per 2020-ųjų pirmąjį ketvirtį (5 
mln. ir 2 mln. eurų). Lietuvoje 
registruotos draudimo įmo-
nės kovo pabaigoje valdė 1,72 
mlrd. eurų dydžio turtą, per 
metus jo vertė išaugo beveik 
ketvirtadaliu.

-BNS

Smurtas. Birželio 4-ąją  21 
val. 50 min. Kurkliuose, savo 
namuose, neblaivūs vyras 
(g. 1976 m., nustatytas 2,15 
prom. girtumas) ir moteris 
(g. 1973 m., nustatytas 1,20 
prom. girtumas), smurtavo 
vienas kito atžvilgiu. Pradėti 
ikiteisminiai tyrimai. Vyras ir 
moteris sulaikyti ir uždaryti 

į Utenos aps. VPK ilgalaikio 
sulaikymo patalpą.

Vagystė. Birželio 4-ąją apie 
9 val. vyras (g. 1964 m.), at-
vykęs į jam priklausančią ne-
gyvenamą sodybą, esančią 
Troškūnų seniūnijos Karčekų 
vns., pastebėjo, kad įsibrauta į 
namą, iš kurio pagrobti įvairūs 
namų apyvokos daiktai. Pada-
ryta žala - apie 300 eurų. Pra-

dedamas ikiteisminis tyrimas.
Girta. Birželio 6-ąją apie 

23 val. Anykščių r., kelyje 
Burbiškis-Mačionys-Leliūnai 
6,3 km, šalikelėje, buvo rastas 
apgadintas automobilis Audi 
A4. Vairuotojo įvykio vieto-
je nebuvo. Aiškinantis eismo 
įvykio aplinkybes, Burbišky-
je sulaikyta moteris (g. 1975 
m.), gyv. Molėtų r., Arnionių 
I k., kuri, kaip įtariama, bū-

dama neblaivi vairavo jai pri-
klausantį automobilį Audi A4, 
kelio vingyje jo nesuvaldė, 
nuvažiavo nuo kelio į pakelės 
griovį, kliudė kelio ženklą bei 
apgadino transporto priemonę. 
Moteriai po eismo įvykio nu-
statytas 1,72 prom. girtumas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Moteris sulaikyta ir uždaryta 
į Utenos aps. VPK ilgalaikio 
sulaikymo patalpą.

Savaitgalį rajone kilo keturi gaisrai
Praėjusį šeštadienį, birželio 5-ąją, Anykščių rajono ugnia-

gesiai gesino tris gaisrus. Vienas gaisras kilo sekmadienį. 

Šeštadienio rytą kilo gaisras 
Svėdasų kiaulių komplekse. 
Gautas pranešimas, kad kiaulių 
komplekse dega katilinė. Atvy-
kus  ugniagesiams, degė kati-
linėje esanti krosnis. Katilinė 
apkalta skarda, po kuria smilko 
apšildomasis sluoksnis. Katilinė 
įrengta lauke ir skirta apšildyti 
pastatą. Gaisro metu nuardyta 8 
kv.m skardos ir apšiltinimo me-

džiagos. Įvykis tiriamas.
Šeštadienio vakarą kilo gais-

ras Anykščiuose, gyvenamaja-
me name Vilties gatvėje. Gautas 
pranešimas, kad dega butas. At-
vykus ugniagesiams, iš antro-
jo namo aukšto veržėsi dūmai. 
Kambaryje degė įvairūs namų 
apyvokos daiktai. Gaisro metu 
apdegė įvairūs namų apyvo-
kos daiktai, aprūko gipso siena. 

Namas dviejų aukštų, rąstinis, 
iš  dalies karkasinis, 11x8 m 
dydžio, stogas dengtas šiferiu. 
Dūmų detektoriaus nebuvo.

Į Troškūnus ugniagesiai gelbė-
tojai važiavo gesinti ... medžio. 
Šeštadienį gautas pranešimas, 
kad K.Inčiūros gatvėje dega 
medis. Atvykus ugniagesiams, 
smilko medžio vidus, panaudo-
jus švirkštą ir 400 litrų vandens, 
degęs medis užgesintas.

Sekmadienį kilo gaisras Skie-
monių seniūnijos Kurklelių kai-

me. Gautas pranešimas iš pilie-
čio, kad nurodytu adresu dega 
vieno aukšto ūkinis pastatas. 
Atvykus  ugniagesiams, 30x7 m 
dydžio rąstinis - karkasinis ūki-
nis pastatas degė atvira liepsna. 
Per gaisrą sudegė didžioji dalis 
ūkinio pastato, išsaugotas tik jo 
ketvirtadalis. 

Vandenį ugniagesiams gelbė-
tojams teko vežioti  iš Nevėžos 
ežero, kuris yra už 1,5 km. nuo 
gaisro vietos.

-ANyKŠtA

Ant mūro sienos įamžinta poetė
Anykščiuose atsirado naujas piešinys ant namo sienos. 

Ant A.Baranausko aikštėje esančio kampinio raudonų ply-
tų namo, šalia kurio stovėjo spaudos kioskas, sienos atsira-
do gatvės meno kūrinys. Jame įamžinta iš Anykščių kilusi 
jau mirusi poetė Miriam Libenzon.

Neofreskos piešimą inicijavo 
asociacija „Marianos Veriovki-
nos draugija”. Šios asociacijos 
direktorė Sandra Dastikienė 
„Anykštai” pasakojo, kad ne-
ofreska piešiama įgyvendinant 
žydų kultūros paveldui skirtą 
projektą. Ką pavaizduoti ant 
pastato sienos, projekto auto-

riams pasiūlė rašytojas Riman-
tas Vanagas. Poetės M.Libenzon 
gyvenimo istoriją jis yra ap-
rašęs savo knygoje „Žali žydų 
plaukai”.

M.Libenzon emigravo į Pa-
lestiną prieš II -ąjį Pasaulinį 
karą ir taip išsigelbėjo nuo mir-
ties. Deja, žiaurus likimas ne-

aplenkė Anykščiuose likusios 
jos šeimos ir jaunėlės sesers.

„Gyvendama Ameriko-
je, Miriam nuolat prisimins 
Anykščius kaip vizijų pasaulį. 
Ne idealų, bet labai, net pasą-
moningai savą. Iš atminties 
gelmenų plauks pasakiški vaiz-
dai; juos užrašiusi eilėmis, po 
kiekvieno eilėraščio pavadini-
mu būtinai pažymės: „Mano 
miestelis Anykst, Lietuva”. Tai 
ir adresas, ir kodas, ir likimas. 
Eilėraščiuose – savotiška lyrinė 
autobiografija su žydų poezijai 
būdingu švelniu grauduliu, ne-
blėstanti meilė gimtinei, pra-

radimo jausmas ir konkretūs 
mažo miestelio žydų gyveni-
mo vaizdai“, - rašė rašytojas 
R.Vanagas.

Žydų kultūros paveldui skirti 
gatvės meno kūriniai ant pasta-
tų sienų taip pat bus piešiami 
Utenoje, Dusetose ir Molėtuo-
se.

Iš kitos kelio pusės į Miriam 
Libenzon freską nuo daugiabu-
čio namo sienos žvelgia gaidys. 

Šis pirmasis Anykščiuose 
piešinys ant penkiaaukščio 
namo sienos atsirado „Devils-
tone“ festivalio organizatorių 
iniciatyva.

Poetę  Miriam Libenzon Anykščiuose įamžinti pasiūlė ra-
šytojas Rimantas Vanagas.

Amerikoje gyvendama poetė Miriam Libenzom po kiekvie-
nu eilėraščio pavadinimu pažymėdavo: „Mano miestelis 
Anykst, Lietuva”.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Abiturientams prasidėjo egzaminų sesija
Vakar, birželio 7 dieną, prasidėjo pagrindinė abiturientų 

brandos egzaminų sesija, kuri tęsis iki liepos 2 dienos. 
Pirmasis egzaminas - lietuvių 

kalbos ir literatūros. Jis yra pri-
valomas visiems abiturientams, 
tačiau jie galėjo pasirinkti šį eg-
zaminą laikyti  valstybiniu arba 

mokykliniu lygiu. 
Valstybinį lietuvių kalbos ir 

literatūros brandos egzaminą 
pasirinko laikyti 129 Anykščių 
rajono abiturientai, mokyklinį 

- 55.
Valstybinio egzamino centras 

- Jono Biliūno gimnazija, mo-
kyklinio - Antano Baranausko 
pagrindinė mokykla. Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracija praneša, kad visi egza-
minai bus laikomi kabinetuose, 

kuriuose bus ne daugiau kaip 
9 abiturientai. Tarp abiturientų 
bus išlaikytas 2 m. atstumas. 
Prieš įeinant į egzamino patal-
pas visuomenės sveikatos spe-
cialistas bekontakčiu termome-
tru matuos temperatūrą. 

-ANyKŠtA
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komentarai Saviveiklinis projektų rašymas rezultato neduos
Anykščių bandymus tapti UNESCO kūrybinių miesto tinklo nariais lydėjo kuriozai. 

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus 
vedėja Audronė Pajarskienė rajono Kultūros tarybai aiškino, kad dėl to, jog mūsų miestas 
negali jungtis prie projekto, kalta UNESCO, nes pakeitė reikalavimus paraiškoms.

Anykščių meras Sigutis Obelevičius, vedėjos suklaidintas, UNESCO sprendimą vadino 
„šlykščiu“. Bet galų gale paaiškėjo, kad UNESCO atstovybei buvo nusiųsta tik sena, prieš 
ketverius metus pildyta paraiška, o darbo grupė, kuri turėjo rengti naują paraišką, net 
nebuvo sudaryta.

Reikia bent 
loterijos bilietą 
nusipirkti

Kęstutis TUBIS, nepartinis 
rajono tarybos narys, buvęs 
Anykščių rajono meras: 
„Mes šaukiame, kad esame ypa-
tingas miestas, ypatingas rajo-
nas. Kurortas! Čia net nėra ban-
dymo daryti, o paprasčiausias 
nedarymas. Kas dėl to kaltas? 
Žinoma, kad ne mes! UNEScO 
kalta. Jei nori laimėti milijoną, 
reikia bent loterijos bilietą nusi-
pirkti. Kiek suprantu, tas bilietas 
šį kartą nusipirktas nebuvo. Ga-
lėjo būti sudaryta ne darbo gru-
pė, o mero pasirašytas raštiškas 
įpareigojimas paskirti atsakingą 
asmenį. Žodiniai įpareigojimai 
netinka, turėtų būti formalizuo-
ta. Aišku, kad ar  yra jo potvar-
kis, ar nėra, turėjo susižiūrėti 

pats meras arba administracijos 
vadovai.“

Nebuvo net 
žingsnių...

Vytautas BALČIŪNAS, Lie-
tuvos nacionalinio dailės mu-
ziejaus direktoriaus pavaduo-
tojas  investicijoms, plėtrai ir 
vadybai, Anykščių rajono Kul-
tūros tarybos narys: 

„Neturiu pagrindo abejoti 
UNEScO Lietuvos nacionalinio 
sekretoriato kultūros projektų 
koordinatorės Mildos Valan-
čiauskienės „Anykštai“ išsaky-
tais faktais ir argumentais, juo-
ba kad ji visapusiškai stengėsi 
Anykščiams padėti ir yra man 
gerai žinoma profesionali, gera-
noriška konsultantė, tikras kultū-
ros žmogus, kuria visiškai pasiti-
kiu. Juk jei net nebuvo sudaryta 

ir įteisinta darbo grupė projekto 
sampratai sukurti ir paraiškai 
parengti, tai nebuvo padaryta net 
pirminių būtinų žingsnių, todėl 
nėra apie ką kalbėti - atsakingo, 
rimto darbo nebuvo. Manyčiau, 
kad Anykščiams reikalingas iš 
principo naujas ir suderintas at-
rankos dalyvavimo kultūros pro-
jektų makrokonkursuose  mecha-
nizmas, nes jei vienas žmogus 
teikia rajono tarybai dalyvavimo 
konkursuose siūlymus, ypač tuo-
se, kurie turi ryškų nacionalinį 
ir tarptautinį pobūdį, tai klaidos 
beveik neišvengiamos (pamenu, 
kaip klaidingai buvo pasiūlyta 
ir rengtasi Anykščiams daly-
vauti Europos kultūros sostinės 
2022 konkurse, kur nebuvo jo-
kių šansų laimėti). Apskritai dėl 
UNEScO kultūros konkursų 
būčiau labai rezervuotas, nes jie 
paprastai sulaukia daugiausia 
Afrikos, Lotynų Amerikos, Azi-
jos šalių dalyvavimo, bet mažai 
produktyvūs Europoje. Tik dėl 
vienos UNEScO programos ga-
limybių matau Anykščiams pers-
pektyvą, tai UNEScO sudaromi 
nematerialaus žmonijos kultūros 
paveldo sąrašai. Anykščių kul-
tūrinis fenomenas galėtų būti 
išgrynintas ir pateiktas į sąrašą 

kaip toks objektas. Bet dėl to rei-
kėtų išsamių konsultacijų, ypač 
su didžiausią patirtį turinčiais 
buvusiais Lietuvos ambasado-
riais prie UNEScO, ypač su Ina 
Marčiulionyte, kuri labai dėme-
singa Anykščiams (dabar ji yra 
Europos Sąjungos ambasadorė 
Laose). Manau, kad jei Anykš-
čiai sukurs ir išgrynins kultūros 
ateities viziją, jei tinkamai bus 
pasirengta pirmojo Lietuvos me-
morialinio muziejaus - Antano 
Baranausko klėtelės - šimtmečiui 
2027 metais, jei vėl bus grįžta 
prie kolektyvinio kultūros srities 
programavimo, kaip tai buvo 
Atgimimo metais, kai Anykščiai 
pirmieji Lietuvoje sukūrė kultū-
ros plėtojimo programines nuos-
tatas, galima tikėtis ženklaus 
šuolio ir ryškaus atsinaujinimo, 
kuriame nebūtų vietos skanda-
lams ir dabartiniams nesusipra-
timams.“

Keiksnoti 
nederėtų...

Lukas PAKELTIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, libera-
las:

„Jeigu nusprendžiame, kad 
tokios veiklos yra strateginės,  

tuomet reikia suformuoti solidžią 
darbo grupę, galbūt samdyti eks-
pertus. O jeigu tai yra tik veikla 
dėl veiklos, tada, žinoma, gali ją 
atlikti kas pakliūva ir kaip pakliū-
va. Apie  UNEScO aš kalbėčiau 
diplomatiškiau. Žinau, jog šioje 
organizacijoje gerokai mažiau 
politikavimo nei bet kurioje Lie-
tuvos savivaldybėje.“ 

Nesmagu kaip 
anykštėnui

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas:

 „Situacija garbės rajonui ne-
daro. Kai rajono vadovas, su-
klaidintas Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vedėjos, 
kalba netiesą, man, ne tik kaip 
politikui, bet ir kaip anykštėnui, 
yra nesmagu. Nesolidu... Matyt, 
A.Pajarskienė turėjo pasitikėji-
mo kreditą, kurį dabar prarado. 
Kai kartu su žmogumi ilgai dirbi, 
galbūt kiek prarandi budrumą,  
pasitiki, mažiau kontroliuoji. 
Mano nuomone, šiuo atveju 
nuobauda arba kitos kažkokios 
priemonės turėtų būti taikomos. 
Rajono vadovams reikia imtis 
priemonių, jog panašios situaci-
jos nesikartotų.“ 

-ANyKŠtA

Skambinu Utenon savo gydy-
tojai. Stebisi, jog mano gretuti-
nių ligų kompiuteryje nemato. 
Vėl skambinu į  Svėdasus, sa-
kau - kompiuterio neturit?  „Yra 
vienas pas daktarę, aš nežinau. 
Laukit, mes paskambinsim“. 
Laukiu. Visus skiepija ir skie-
pija. Šneka, kad jau ir mokinių 
eilė atėjo. Galvoju - savivaldybė 
sudarinėja sąrašus  pagal me-
tus, pagal ligas. Todėl nesulau-
kęs skiepo  skambinu Svėdasų 
seniūnui Sauliui Rasalui. Atsi-
liepė. Sako: „Aš gi ne skiepin-
tojas“. Man tik kojas pakirto, 
tiesiog užkimau, gal  pusę mi-
nutės pratylėjau. Sakau: „Tai su 
kuo aš šneku - su mokiniu ko-
kiu?“. Galvoju - užpyks. Bet ne. 
„Žinai aš tau duosiu numerį. Tu 
ir ieškok tenai“,  -  ramiai atsa-
kė seniūnas.  Štai tokią skiepų 

Skiepų yra kaip šieno, bet norintys 
pasiskiepyti turi vargo

paieškos istoriją „Anykštai“ pa-
sakojo A.Giedraitis.

Svėdasiškis kalbėjo, jog net 
šiek tiek nustebo, kad, kai pa-
skambino S.Rasalo nurodytu te-
lefonu, su juo atsiliepusi moteris 
kalbėjo maloniai.  „Aš tuoj iš-
siųsiu jūsų duomenis, greit gau-
sit žinutę ir būsite paskiepytas. 
Tai  buvo bendrosios praktikos 
slaugytoja Irena Mikailienė. Ir 
iš tikrųjų - kitą dieną man skam-
bina iš poliklinikos -  atvažiuo-
kit, jus apskiepysim“, - dėstė 
svėdasiškis. Jis jau džiaugėsi, 
kad pagaliau skiepų problemą 
išsprendė, bet kai pasiskiepijo, 
pažiūrėjo į lapelį, o jame antrojo 
skiepo data nebuvo nurodyta. 

„Klausiu skiepijusios seselės 
- kada man atvykti antrą kartą? 
Atsako nežinanti. Sakau - saky-
kit tada, kas žino, o ji tiesiog to-
liau tvirtina: „Nežinau aš nieko, 
aš sesutė“.  Dar matau -  baltais 

chalatais pora moterų laksto, 
klausiu jų  gal žinančios, kada 
man antro skiepo atvažiuoti. 
Nieks nė nežino. Važiuoju namo. 
Savaitė praeina, galvoju -  eina 
dienos, o joms viskas „dzin“. 
Nežinau, kada važiuoti. Skam-
binu į polikliniką tuo telefonu, 
kuriuo mane pirmo skiepo pa-
kvietė.  Išaiškina - registruokis 
1808 arba koronastop.lt. Liepia 
tai liepia. Prisiregistruoju inter-
nete, man iššoka lentutė - antro 
skiepo kreipkitės ten, kur pasi-
skiepijote... Aišku.  Skambinu 
1808. Kol prisiskambinu.... Ten 
toks bardakas, fonas, keli vienu 
metu šneka... Išaiškinu padėtį. 
Sako – „mes niekuo padėti ne-
galime, kreipkitės ten, kur ga-
vote pirmą skiepą...“ Sakau - tai 
duokit pono Dievo telefoną, ne-
bėra man daugiau kur kreiptis. 
Paskambinsiu jam, gal žinos, 
kaip man antrą skiepą gauti“, 

-apie savo vargo kelius kalbėjo  
svėdasiškis.  

Tada jis dar skambino į Svei-
katos apsaugos ministeriją. 
„Tik klapčiukai atsiliepia, prie 
rimtesnių žmonių neprieisi. 
Sako man ministerijos mergytė: 
„Niekuo aš jums negaliu padė-
ti“, - bet galų gale ji davė tele-
foną, kuriuo turėčiau skambinti. 
Surenku. Pasirodo, vėl ta pati 
I.Mikailienė. Jau drąsiau skam-
binu, išaiškinu, ko noriu. „Gau-
sit žinutę, kaip ir pirmą kartą“. 
Sakau - jūs vienintelė Lietuvoje 
skiepus organizuojate“, - kaip 
galų gale priėjo antrojo skiepo, 
įspūdžiais dalijosi svėdasiškis. 

Jis stebėjosi, jog per televizi-
ją nuolat šnekama, kad žmonės 
nenori skiepytis, o kai pabandai 
pakliūti, turi pereiti vargo ke-
lius. 

Anykščių rajono vicemeras, 
Ekstremaliųjų situacijų valdy-
mo komisijos operacijų vadovas 
Dainius Žiogelis tvirtino, jog po 
pirmojo skiepo gautame lapely-
je privalo būti įrašas, nurodan-
tis, kada atvykti antrojo skiepo. 

„Duokit tam žmogui mano tele-
foną, išspręsiu problemą“, - siūlė 
vicemeras. Tačiau A.Giedraičio 
problemą jau buvo išsprendusi 
bendrosios praktikos slaugytoja 
I.Mikailienė. 

D. Žiogelis aiškino, kad 
anykštėnai, norintys registruo-
tis skiepams, turėtų skambinti 
telefonu 8 (664) 36 778 . Pa-
sak D.Žiogelio, dabar gauna-
mų vakcinų kiekio Anykščiai 
jau nebeįsisavina, vakcinų turi 
gerokai į priekį, Anykščiuose 
skiepijami Utenos ir Ukmergės 
gyventojai. Bent pirmąją vakci-
nos dozę Anykščiuose yra gavę 
48 proc. gyventojų, tačiau, pa-
sak D.Žiogelio, net 50 abituri-
entų atsisakė skiepų. 

Paskambinus anksčiau nuro-
dytu telefonu, atsiliepė ta pati 
bendrosios praktikos slaugytoja 
I.Mikailienė. Slaugytoja tikino, 
kad šis telefonas skirtas norin-
tiems revakcinuotis, o pirmajai 
vakcinacijai visgi reikia regis-
truotis bendruoju numeriu 1808 
arba koronastop.lt. „Šiandien  
bandžiau, kaip veikia koronas-
top.lt. Dabar tikrai šiame pusla-
pyje lengvai galima užsiregis-
truoti“, - tvirtino slaugytoja. 
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Kelionė žirgo žingsniu atveria 
kitokį gyvenimo tempą

 „Bėk bėk, žirgeli!“ jau antrus metus vyko be mugių ir be 
plačiau reklamuotos programos. Šeštadienį, birželio 5 – tą, 
Niūronyse vykusio tradicinio renginio organizatoriai net ir 
nevartojo žodžio ,,šventė“, o traktavo kaip laiką, leidžiamą 
nuostabios gamtos ir žirgų apsuptyje. 

Vis dėlto švelnėjant karantino reikalavimams, šių metų 
renginys, palyginti su pernykščiu, jau buvo žymiai laisves-
nis. Didžioji dalis šventinių tradicijų pamažu grįžta, bet 
vis dar su nepamirštamu „kovidiniu“ atsargumu, šventėje 
buvo nedaug žiūrovų.  

Grįžo kinkiniai 

Visą savaitę keliavę per Lie-
tuvą, į Niūronis, Striukų sody-
bą, pakylėtos nuotaikos atvyko 
Tradicinių kinkinių žygio „Su 
žemaitukais – į „Bėk bėk, žir-
geli!“ dalyviai. VII-asis Tradi-
cinių kinkinių žygis su žemai-
tukais šiemet prasidėjo gegužės 
29 dieną. 

Šį kartą keliautojai į Niūronis 
iškeliavo atskiromis gurguolė-
mis iš kelių Lietuvos vietų: Pa-
kaušių kaimo (Panevėžio raj.), 
Algimanto ir Dalios Stalilionių 
sodybos, Kernavės (Širvintų r.) 
ir kt. 

„Kasmet vis kitaip. Šiemet 
dėl pandeminės situacijos ša-
lyje važiavom iš skirtingų vie-
tų ir tik prie Stelmužės ąžuo-
lo susijungėm. Jau buvom 
devyni kinkiniai. Pasidžiaukim 
tuo, kas buvo. Pirmais metais 
mūsų buvo tik mažas būrelis, 
o šiemet jau darna, gausėjimas. 
Oras buvo palankus, mums lei-

do įgyvendinti svajonę. Gra-
žiai kelionėje dalyvavo Laima 
ir Gintautas Kasperavičiai iš 
Plungės rajono. Tik iš Suval-
kijos ir iš Pamario žemių dar 
nebuvo žygeivių. Kiti metai 
gal bus paskelbti Žirgų metais, 
tai vėl kas nors kitaip gal vyks. 
Šiaip ar taip, mūsų inscenizuo-
ta kelionė, kaip keliavo mūsų 
tėvai ir seneliai į turgų parduo-
ti prekių ar ką įsigyti, puikiai 
pavyko. Mano senelis važiavo 
į Rygą parduoti medienos po-
riniu vežimu“, – atviravo Vai-
dotas Digaitis, kuris dalyvavo 
visuose septyniuose žygiuose. 

Pakalbintas žygeivis Vidas 
Kūlokas, pasirodo, yra ūkinin-
kas iš Žiegždrių kaimo. „Važia-
vau su draugu Kaziu Gurskiu. 
Vykom su žemaitukais, kurių 
vardai Aisetas ir Palšis. Di-
džiausias įspūdis – bendravi-
mas, gamtos ir kraštovaizdžio 
matymas, kulinarinio paveldo 
įvertinimas. Visur sodybose 
buvom svetingai priimti“, – pa-

sakojo V. Kūlokas, jaučiantis 
pagarbą itin senai Lietuvos že-
maitukų veislei, šalies istorijai.

Dvi paras su žemaituku va-
žiavęs Robertas kalbėjo apie 
tai, kad po kelionės autentiškais 
vežimais lieka tikrumas. „Visa, 
kas netikra, tiesiog išdarda. 
Kaip sakė mano bendrakeleivis, 
kelionė žirgo žingsniu atveria 
kitą gyvenimo tempą“. Ir naktį 
važiuota, ir giriose, ir brastose 
būta“, – kalbėjo Robertas. 

Žygis brikelėmis vertas 
pagarbos 

Prie žemaitukų kinkinių ir 
keliauninkų sutiktas ir pakal-
bintas Vincas Abromas išsakė 
savo nuomonę apie renginį ir 
apie bičiulių žygį: „Ko gero, vi-
sos liaudiškos šventės kažkiek 
panašios, tačiau žmonės, kurie 
„bričkutėmis“ važiavo savaitę 
laiko, atliko tikrai didelį žyg-
darbį! Kelyje jų tykojo įvairūs 
pavojai, didesni ir mažesni. Ir 
per šią kelionę buvo pavojingų 
situacijų. Vienoje iš jų moteris, 
kuri sėdėjo vežime ir laikė va-
deles, girdėjau, vyriškai susi-
tvarkė su iškilusia kliūtimi. Už 
tai reikia nulenkti galvą. Pats 
neseniai turiu šituos arkliukus 
ir man, kaip vyrui ir kaip nau-
jokui, būna stresinių situacijų. 
Ir aš kartais „pasibaidau“ pats... 
Be to, važiavo vienas vyrukas, 
jis visiškas naujokas, ir dar su 
savimi pasiėmė mamą, kuriai 
gerokai per 70! Štai tokie lietu-
viai ir išsaugo Lietuvą per šim-
tmečius“.

  Pasiteiravus, iš kur pomėgis 
gamtai ir meilė žemaitukams, 
Vincas Abromas papasakojo, 
kad nuo vaikystės. „Turbūt 
kai pamačiau „Tadą Blindą“, 
atsirado asociacija: drąsus vy-

ras = žirgas+ginklas+teisybės 
siekimas+patriotiškumas. O 
gal ir ne nuo to (šypsosi – L.D. 
past.),bet jau lipdžiau iš plasti-
lino gyvūnus, sodybą. Gal nuo 
kokių ketverių aš jau svajojau 
gyventi giliam miške, prie neži-
nomo ežero, senovinėje rąstinė-
je sodyboje. Paskui gyvenimas 
ėjo sava linkme, o paskutinius 
10 metų ruošiausi žirgų augi-
nimui, bet ne žemaitukų. Yra 
tokia viena seniausių veislių 
pasaulyje, ji labai reta. Kai nu-
sipirkau sodybą ir jau ruošiausi 
pirkti tuos žirgus, t. y. važiuoti į 
Rusiją, sužinojau, kad šita veis-
lė Lietuvoje neregistruota. La-
bai sutrikau, gal net pasinėriau 
į tuštumą, nes daug laiko buvo 
skirta rasti veislynus, sporto 
specialistus. Tada prisiminiau, 
kaip praeitą vasarą mano du-
kra jodinėjo Žiegždrių žirgyne 
ir aš su šeimininku Vidu Kūlo-
ku šnekėjausi apie savo planą. 
Jis numojo ranka ir užtikrintai 
pasakė, kad geriausias žirgas 
– žemaitukas. Dabar dvi mano 
kumelės ganosi prie Ignalinos, 
sodyboje. Dar pirkau lietuviškų 

šiurkščiavilnių avių ir ruošiuo-
si pirkti lietuviškų senoviškų 
žąsų. Jaučiuosi čia taip, kaip, 
ko gero, jautėsi visos lietuvių 
kartos“, – atviravo Vincas.

Atkūrė autentišką kaimo
 gyvenimą

Veiklos Niūronyse buvo su-
skirstytos į erdves: muziejaus 
teritorija, sodybos (Striukų, 
Legų), konkūrų aikštė, erdvės 
prie muziejaus.  

Teatralizuotai autentišką 
kaimo gyvenimą šiemet atkū-
rė Anykščių kultūros centro 
(AKc) ir jo skyrių meno mėgė-
jų kolektyvų nariai iš Leliūnų, 
Skiemonių, Mačionių, Svėda-
sų, Vaitkūnų, Elmininkų ir kt. 
Jie nuotaikingai ir teatrališkai 
demonstravo įvairias veiklas: 
spaudė sūrį, mušė sviestą, seno-
viniu būdu skalbė, lygino marš-
kinius, vijo ir ruošė siūlus.

Iš arčiau buvo galima susipa-
žinti su skiedrine stogdengyste, 
pintinių, drožybos amatais, ver-
pimo specifika. 

Iš tradicinių kinkinių žygio „Su žemaitukais - į „Bėk bėk, Žirgeli! “ atvyko jo dalyviai. 

Vaidotas Digaitis dalyvavo visuose septyniuose žygiuose su 
žemaitukais po Lietuvą. 

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius taip pat buvo 
„įdarbintas“ vykstančiose edukacijose.
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Pagavo rekordinę lydeką

Vakarop, apie pusę šešių, 
išplaukęs į ežerą, A. Šapoka 
didelio laimikio nesitikėjo. Jo 
tikslas buvo tiesiog pažvejoti, 
praleisti pavakarę ežere. „Žve-
jojau mano pamėgta morkinės 
spalvos lydekų jau apkramtyta 
žuvyte, taip vadinamu „tviste-
riu“. Pajutau, kad užkibo didelė 
žuvis, o mano spiningo valas 
vos 0,15 mm., teišlaiko iki 13 
kilogramų, tad bet kurią aki-
mirką jis galėjo nutrūkti  Teko 
gerokai pavargti, kol lydeką pa-
vyko įkelti į valtį“, - pasakojo 
A. Šapoka. Beje, Rubikiuose 
gimęs ir užaugęs, jis meškerę į 

rankas paimdavo dar vaikystė-
je, tačiau jau daugelį metų jam 
itin patinka spiningavimas. A. 
Šapoka prisiminė, kad maždaug 
prieš tris dešimtmečius pagavo 
dešimties su puse kilogramo ly-
deką. Jis teigė žinąs ir daugiau 
žvejų, pagavusių labai didelių 
lydekų, tačiau nėra girdėjęs, 
kad kas nors būtų pagavęs di-
desnę nei jo praeitos savaitės 
laimikis. 

Anykščių žvejų lygos prezi-
dentas Daumantas Juzėnas irgi 
sakė negirdėjęs, kad Rubikių 
ežere kas nors būtų sužvejojęs 
didesnę nei vienuolikos kilo-
gramų plėšrūnę. „Per žvejų 
varžybas Rubikių ežere vienas 
žvejas ištraukė, berods, septy-

nių kilogramų lydeką“, – sakė 
D. Juzėnas.

Lydeka – plėšri žuvis, neretai 
pavadinama gėlųjų vandenų ry-
kliu. Teigiama, kad ryja viską, 
kas juda.  Lietuvoje registruota 
atvejų, kai pagaunamos kelių 
dešimčių kilogramų lydekos, 
o viena sklandanti legenda by-
loja apie 140 – ies kilogramų 
svorio, 5,7 metro ilgio sugautą 
plėšrūnę. Bet tai nutikę ne Lie-
tuvoje ir, tikėtina, tėra graži le-
genda. Rekordus fiksuojančios 
agentūros „Factum“ vadovas 
Vytautas Navaitis didžiausia 
kada nors mūsų šalyje pagauta 
lydeka įvardija Drūkšių ežere 
1904 metais pagautą 76 kilo-
gramus svėrusią lydeką. 

Muziejaus lankytojai suvenyrams išleidžia vis daugiau Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

„2020-ieji metai Anykščių Antano Baranausko ir Antano 
Vienuolio - Žukausko memorialinio muziejaus istorijoje išliks 
pažymėti dviem lemtingų iššūkių ženklais, lėmusiais tiek dar-
bo pobūdį, tiek ir veiklos rezultatus. Tai pandeminė situacija ir 
pagrindinio pastato rekonstrukcija“, - praėjusių metų veiklos 
ataskaitoje rašo muziejaus direktorius Antanas Verbickas.

Pasak A.Verbicko, dėl per-
nai pavasarį ir rudenį paskelbtų 
karantinų muziejus 146 dienas 
negalėjo teikti įprastų paslaugų 
lankytojams, per metus prarado 
net 40 proc. aktyvaus paslaugų 
teikimo laiko. 

„Ir kitu metu, galiojant mažes-
nės apimties apribojimams, eks-
pozicijose dirbome padidėjusio 
pavojaus ir psichologinio dis-
komforto sąlygomis, įsitempę ir 
nežinioje“, - ataskaitoje rašo mu-
ziejaus direktorius A.Verbickas.

Tarp muziejaus lankytojų per-
nai vyravo pavieniai ir šeimomis 
keliavę turistai. Pasak muziejaus 
direktoriaus A.Verbicko, jų ap-
tarnavimas pareikalavo daugiau 
žmogiškųjų išteklių ir laiko są-

naudų.
„Tai atspindi ir muziejaus fi-

nansinės veiklos rezultatai: lygi-
nant 2019-uosius ir 2020-uosius 
metus, lankytojų skaičius Mu-
ziejuje sumažėjo nuo 75 iki 48 
tūkst. (36 proc.), o pajamų už tu-
ristų aptarnavimo paslaugas gau-
ta 39 tūkst. Eur (19 proc.) mažiau 
nei iš anksto planuota. 2020-ųjų 
metų karantininiai suvaržymai 
labiausiai palietė moksleivius, 
todėl absoliutaus lankytojų skai-
čiaus sumažėjimas besąlygiškai 
sietinas tik su tokiais laikinais ap-
ribojimais“, - rašoma ataskaitoje.

Anot muziejaus direktoriaus 
A.Verbicko, sąlygiškai geresnį 
finansinių rezultatų rodiklį lėmė 
tai, kad vidutiniškai vieno lan-

kytojo paliekama pinigų suma 
(mokestis už bilietus, leidinių ir 
suvenyrų pardavimai) per 2019 
ir 2020 metus  metus išaugo nuo 
2,9 Eur iki 3,35 Eur (15 proc.). 
Skaičiuojant vidutinį vienos die-
nos, kai muziejus galėjo teikti 
paslaugas, lankytojų skaičių, per 
metus jis irgi išaugo 7 procentais

Pernai gegužę Anykščių Anta-
no Baranausko ir Antano Vienuo-
lio-Žukausko memorialinis mu-
ziejus  sulaukė galimybės pradėti 
administracinio pastato ir fondų 
saugyklos kapitalinę rekonstruk-
ciją. Jai, anot A.Verbicko, buvo 
ruoštasi keletą metų, vis negau-
nant finansinių išteklių. 

„Muziejus sėkmingai susido-
rojo su iššūkiu per trumpą laiką 
saugiai perkelti visus ekspona-
tus ir kitą turtą iš statybininkams 
perduoto pastato į kitas laikinas 
saugojimo patalpas“, - ataskaito-
je dėsto A.Verbickas.

„Dvi esminės priežastys – pan-
deminė situacija ir pagrindinio 
pastato rekonstrukcija – paska-

tino darbo organizavimo per-
mainas“, - veiklos ataskaitoje 
pabrėžia muziejaus direktorius 
A.Verbcikas. Anot jo, daugu-
ma muziejaus darbuotojų nuo 
praėjusių metų  vasaros pradėjo 
nuotolinį darbą, jiems sudarytos 
sąlygos atlikti tarnybines užduo-
tis namuose. 

„Taip organizuotas ir LIMIS 
(Lietuvos integralioji muziejų 
informacinė sistema) administra-
vimas iš penkių skirtingų darbo 
vietų, ir eksponatų skenavimas, 
ir gautų eksponatų inventoriza-
vimas, ir genealoginės informa-
cijos kaupimas. Pertvarkius A. 
Vienuolio memorialinio namo 
ekspoziciją, šiame pastate tilpo 
ir S. Petraškos akmens tapybos 
paroda, ir keli įstaigos admi-
nistracijos kabinetai“, - rašo 
A.Verbickas.

Pernai  dėl karantininių apri-
bojimų muziejus praktiškai netu-
rėjo sąlygų rengti ekspedicijas ir 
kaupti naujus eksponatus, todėl 
jų priėmimas į fondus,  palygin-

ti su 2019 m., sumažėjo daugiau 
nei du kartus. 

„Susidūrus su iššūkiais, akty-
viau plėtotos nuotolinio darbo 
formos (respondentų apklausos 
telefonu ir el. paštu, užklausų 
organizavimas ir atsakymai į jas 
ryšio priemonėmis), per projek-
tinę veiklą sukurtas nuotolinių 
paslaugų turinys (galimybė vir-
tualiai lankytis visose ekspozici-
jose, pažinti edukacines progra-
mas, įsigyti Muziejaus leidinius 
internetu)“, - veiklos ataskai-
toje rašo muziejaus direktorius 
A.Verbickas.

Pernai Anykščių Antano Ba-
ranausko ir Antano Vienuolio 
- Žukausko memorialiniame 
muziejuje dirbo 34 darbuotojai.
Gegužės-spalio mėnesiais dėl 
išaugusio lankytojų skaičiaus ir 
pailgėjusių darbo valandų buvo 
priimti papildomi darbuotojai.

Pernai daugiausia lankytojų 
sulaukė Arklio muziejus ir Siau-
ruko muziejus - atitinkamai 19 ir 
15 tūkst. lankytojų.

horoskopas

AVINAS. Būkite šią savaitę 
itin dėmesingas. Gali būti ban-
doma įvelti jus į neaiškius rei-
kalus. Pagalvokite apie teisinius 
dalykus. Ar tikrai verta rizikuoti? 
Laikas jūsų pusėje, verčiau lukte-
lėkite, kol padėtis išaiškės.

JAUTIS. Kad ir ko šią sa-
vaitę imsitės, darbai degte degs 
jūsų rankose. Pasistenkite, kad 
ir viršininkas tai pastebėtų. Jūs 
užsitarnavote patikimo žmogaus 
vardą ir, labai galimas daiktas, 
tai atsilieps jūsų karjerai. Labai 
atsargiai leiskite pinigus.

DVYNIAI. Retsykiais sandė-
riai turi malonią finansinę pusę. 
Bent vienas toks šią savaitę lau-
kia ir jūsų. Būkite atsargus, slapti 

priešai jau savaitės pradžioje regs 
intrigas, siekdami pristatyti jus 
nepalankioje šviesoje. Antradienį 
ir trečiadienį galite būti emociš-
kai nestabilus.

VĖŽYS. Energiją švaistote ne-
naudingai ir neracionaliai. Turite 
įvairiausių norų ir norėtumėte, 
kad jie visi išsipildytų iš karto. 
Bent kiek kruopščiau planuoda-
mas išties galite tikėtis stebuklo. 
Pabandykite viską pradėti iš nau-
jo. Saugokite piniginę.

LIŪTAS. Akistatoje su tam 
tikrais asmenimis turėsite progos 
susipažinti su jums svetimomis 
gyvenimo sritimis ir per tai galu-
tinai ateisite į protą. Būtų puiku, 
kad iš įgytos patirties išties pa-
simokytumėte. Ketvirtadienis ir 
penktadienis bus labai vaisingos 

dienos kūrybos žmonėms.

MERGELĖ. Toks progresas, 
kokį jūs įsivaizduojate, deja, ne-
įmanomas. Teks susitaikyti su 
ribotomis savo galimybėmis. Sa-
vaitės viduryje labai tikėtinos dar 
ir finansinės problemos. Savait-
galį būtinai pasportuokite. 

SVARSTYKLĖS. ūs žinote, 
ką turite padaryti, tačiau savaitės 
pradžioje galite susidurti su vi-
siškai netikėtomis kliūtimis. Jei 
norite, kad jūsų darbai ir toliau 
išsiskirtų kokybe, teks atmesti 
visus prašymus prisiimti dar pa-
pildomų darbų. Pelnas nebūtų 
toks didelis kaip tikitės.

SKORPIONAS. Jums teks šią 
savaitę susidurti su išties grės-
mingu priešininku. Todėl būkite 

atsargus ir nekelkite dulkių be ti-
kro reikalo. Praverstų egoizmas. 
Nepamirškite apgalvoti atsitrau-
kimo kelius. Antradienį ir trečia-
dienį ypač venkite konflikto su 
giminaičiais.

ŠAULYS. Nuobodulys - jūsų 
priešas, tad venkite jo visais 
įmanomais būdais. Nebandykite 
auklėti žmonių ir nesileiskite au-
klėjamas pats. Savaitės viduryje 
ką nors žadėdamas būkite tikras, 
kad tikrai sugebėsite tesėti žodį, 
kitaip galite turėti nemenkų rū-
pesčių.

OŽIARAGIS. Savaitės pra-
džioje pagaliau nudirbsite be-
protišką darbą. Jus vilioja dideli 
siekiai ir kilnūs tikslai. Daug ką 
iš savo aplinkos kaip reikiant nu-
stebinsite neišsenkama energija 

ir organizuotumu. Savaitgalio 
poilsis turėtų būti aktyvus.

VANDENIS. Jau visai į pa-
baigą einantys darbai gali pa-
reikalauti netikėtų papildomų 
investicijų. Teks peržiūrėti savo 
finansinę padėti ir gal kiek patai-
syti biudžetą. Savaitės viduryje 
nepraleiskite progos kur nors 
nukeliauti. Netgi turint galvoje  
nemažas išlaidas šią savaitę, dar 
turėtų likti ir poilsio planams. 

ŽUVYS. Kažkas esminio, bet 
dar labai neapibrėžto kirba jūsų 
galvoje, todėl užsispyręs laikotės 
savo tariamos tiesos. Labai nenu-
stebkite, jei nesulauksite pritari-
mo. Būtų protinga  išklausyti ir 
kitas versijas. Savaitgalį - geras 
metas pradėti seniai planuotus 
fizinius užsiėmimus.
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MOZAIKA
Italų pareigūnai konfiskavo 
smėlį, turistams bandant jį 
išsivežti iš Sardinijos

Kelios dešimtys turistų Sar-
dinijoje turės brangiai sumokė-
ti už bandymus kaip suvenyrą 
parsivežti paplūdimio smėlio ar 
kriauklių.

Italijos žiniasklaida šeštadienį 
pranešė, kad pareigūnai pastaro-
siomis dienomis Viduržemio jū-
ros saloje 41 asmeniui skyrė iki 
3 tūkst. eurų siekiančias baudas 
už bandymus iš Sardinijos išsi-
vežti apie 100 kilogramų smėlio, 
kriauklių ir paplūdimio akmenų.

„LaPresse“ naujienų agentūros 
teigimu, kai kuriais atvejais turis-
tai internete jau ėmėsi pardavinė-
ti paplūdimio grobį, maitindami 
klestinčią nelegalių suvenyrų 
rinką.

Sardinijos oro uostuose ir uos-
tuose smėlio, kriauklių ir akme-
nų maišai konfiskuoti, remiantis 
2017-aisiais priimtu vietos įsta-
tymu, numatančiu baudas nuo 
500 iki 3 tūkst. eurų. Konfiskuotą 
smėlį, kai tik buvo įmanoma, pa-
reigūnai atgabeno atgal į paplū-
dimius.

Įstatymu siekiama užkirsti ke-
lią milijonams turistų vogti smėlį 
ir kriaukles iš švarių Sardinijos 
paplūdimių, garsėjančių visoje 
Europoje.

Pakistane mirė buvusio 
ligoninės apsaugos 
darbuotojo operuota 
pacientė

Pakistano ligoninėje mirė mo-
teris, kurią operavo gydytoju 

apsimetęs buvęs ligoninės ap-
saugos darbuotojas, pirmadienį 
pranešė policija.

80 metų Shameema Begum 
mirė sekmadienį, praėjus dviem 
savaitėms po to, kai Muham-
madas Waheedas Buttas ėmėsi 
gydyti jos nugarą rytiniame La-
horo mieste esančio valstybinėje 
ligoninėje.

„Negalime kontroliuoti, ką 
daro kiekvienas gydytojas ir ką 
daro visi. Ligoninė didelė“, – 
paaiškino vienas savo pavardės 
nenorėjęs viešinti Mayo ligoni-
nės administracijos pareigūnas 
Lahore.

Pasak jo, kol kas neaišku, ko-
kią chirurginę operaciją apsime-
tėlis atliko operacinėje, kur be jo 
dar buvo kvalifikuotas techninis 
darbuotojas.

Gydymas Pakistano valsty-
binėse ligoninėse, kur pacientai 
prieš gydymą turi susimokėti tam 
tikrą sumą, neretai būna neveiks-
mingas ir netvarkingas.

Sh. Begum šeima sumokėjo 
M. W. Buttui prieš operaciją, 
o vėliau atsilygino už dar du jo 
apsilankymus namuose, kur ap-
simetėlis tvarstė žaizdą.

Tačiau pacientei pradėjus la-
biau kraujuoti ir skausmams su-
stiprėjus, jos šeima sugrąžino ją 
į ligoninę, kur paaiškėjo, kas iš 
tiesų įvyko.

Moters palaikai laukia skro-
dimo, siekiant išsiaiškinti, ar jos 
mirtis yra tiesiogiai susijusi su 
prastai atlikta operacija.

„Apsaugininkui pareikšti kal-
tinimai; jis yra policijos arešti-
nėje“, – naujienų agentūrai AFP 
pranešė Lahoro policijos atstovas 

(Kalba netaisyta – red. past.)

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė 
portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kvie-
sime skaitytojus portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams 
aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spaus-
dinsime šių diskusijų apžvalgas. 

savaitgalio diskusija Ką manote apie skiepijimo organizavimą?
Ar gerai veikia skiepijimo nuo Covid-19 sistema?  Ar turi-

te priekaištų skiepijimo organizatoriams? Ką manote apie 
skiepijimą?

„Senjoras iš kaimo“: „Galiu 
pasakyti tik padėkos žodžius. 
Anykščiuose buvo viskas sklan-
džiai organizuota. Pirmiausia 
paskambino telefonu slaugyto-
ja, iš anksto pakvietė nustatytu 
laiku atvykti vakcinuotis. Atvy-
kus nebuvo jokių eilių, neteko 
ilgai laukti. Jokių komplikacijų 
nepatyriau. Tas pats buvo ir su 
antru skiepu. Ir mano šeimos 
nariai taip pat liko patenkinti. 
Kai organizuojama sklandžiai, 
sutartinai, tai ir nesusipratimų 
nebūna“.

„X – man“: „Skiepijimas 
vyksta itin sklandžiai. Tiek re-
gistracija, tiek ir pati procedūra. 
Gal žmonės kiek atsainiai žiūri į 
skiepus, o reiktų didesnio akty-
vumo norint įveikti pandemiją“.

„Jo“: „Vyko, kai skambino 
iš poliklinikos. Internetu jokių 
šansą prisiregistruoti, kai leido, 
tai skiepų nėra“.

„Jurgis iš Mikierių“: „Kam 
tas internetas, kodėl visi taip ir 
ieško būdų prisijungti, keiks-
noja, kai tas užlūžta. Yra nu-
rodyti telefonai, pasiskambink, 
prisiregistruok neskubėdamas 
ir be jokio pykčio. O senjorus 
patys medikai susieškojo, jiems 
skambino, pranešė, kvietė vak-
cinuotis.Tik gaila, kad yra to-
kių nesusipratėlių, kurie atsi-
sako vakcinuotis, taip keldami 
pavojų sau ir kitiems. Valdžia 
turėtų imtis priemonių, tuos, 
kurie vakcinuojasi, tai reikia 
paskatinti, apdovanoti, o anti-
vakserius-bausti, pavyzdžiui, 

pensijas, pašalpas užlaikyti, iš 
darbų atleisti“.

„Jis toks“: „Medicinos per-
sonalas dirba sklandžiai, tačiau 
vakcinacijos organizacija nėra 
patenkinama. Patalpos parink-
tos prastai - jos ankštos. Žmo-
nės, kurie laukia skiepijimo, 
laukiamajame negali išlaikyti 
atstumo, nėra ženklinimo, kli-
entų judėjimas mažoje patalpo-
je kelia riziką užsikrėsti. Savi-
valdybė turėtų pagalvoti ir apie 
paskatinamąsias priemones, 
kaip tai daroma kituose regio-
nuose. Pvz., loterijos organiza-
vimą, prizų įsteigimą, įvairias 
akcijas ir t.t“.

„Ignasius“: „Reikia pagirti 
medicinos personalą ir viceme-
rą D. Žiogelį - ekstremalių situ-
acijų vadovą. Sklandžiai vyksta 
vakcinacija, testavimas, opera-
tyviai pranešama apie naujus 

cOVID-19 atvejus rajone. Už-
tat šalies valdžios sugalvotas 
Galimybių pasas - tai visiškas 
absurdas. Galioja tik savaitę, 
o išsiimti didžiausia problema 
tiems, kas nesinaudoja elektro-
nine bankininkyste ar el. para-
šu. Biurokratizmas, daugiau 
nieko“.

„...“: „Mūsų nuomonė apie 
skiepijimo tvarką bloga. Iš va-
karo seselės buvom pakviesti 
atvykti į gydymo įstaigą antram 
skiepui. Atėjo skiepijimo die-
na, gaunam žinią, kad skiepo 
negavo. Kodėl Vilnius jau vak-
cinuoja žmones nuo 16 metų, o 
rajone negalima paskirtu laiku 
gauti antros vakcinos dozės“?

„Noriu“: „Pasakyti, kad slau-
gytojos, kurios kvietė skiepytis, 
labai nemandagios, bendravi-
mo kultūros reikėtų pasimokyti 
iš kitų miestų personalo (pvz. iš 
Utenos), darbo organizavimas 
irgi prastas, žmonių susirenka 
daug, jokių atstumų, registruo-
kitės į kitus miestus ir vakciną 
galima pasirinkti, ir bendravi-
mas malonus“.

„Vertina rezultatai“: „Jei 
Anykščiai pagal pasiektus vak-
cinacijos rezultatus Lietuvos 
viršuje, tai ir darbai, vadinasi, 
suorganizuoti puikiai., nėra net 
apie ką čia daugiau tuščiai dis-
kutuoti“.

Ali Safdaras.
„Buttas apsimetinėjo gydytoju 

ir praeityje lankėsi kitų pacientų 
namuose“, – sakė jis.

Gegužės mėnesį buvo suimtas 
vyras, apsimetinėjęs gydytoju 
Lahoro bendrojoje ligoninėje ir 
reikalavęs pinigų iš chirurginia-
me skyriuje gydomų pacientų.

2016 metais išaiškėjo dar vie-
nas atvejis,  kai neurochirurge 
apsimetusi moteris aštuonis mė-
nesius dalyvavo operacijose kar-
tu su kvalifikuotais gydytojais 
Lahoro universitetinėje ligoninė-
je – antroje pagal dydį Pakistano 
gydymo įstaigoje.

„Amazon“ įkūrėjas 
J. Bezosas ruošiasi 
skristi į kosmosą „Blue 
Origin“ erdvėlaiviu 

Interneto prekybos milžinės 
„Amazon“ įkūrėjas Jeffas Bezo-
sas pirmadienį paskelbė ateinantį 
mėnesį skrisiantis į kosmosą per 
jam priklausančios bendrovės 
„Blue Origin“ sukurtos raketos 
pirmąjį pilotuojamą skrydį.

„Nuo pat laikų, kai buvau pen-
kerių, visuomet svajojau nuke-
liauti į kosmosą. Liepos 20-ąją 
leisiuosi į šią kelionę kartu su 
savo broliu“, – per „Instagram“ 
informavo J. Bezosas.

„Blue Origin“ savo ruožtu nu-
rodė, kad J. Bezosas ir jo brolis 
Markas skris per bendrovės er-
dvėlaivio „New Shepard“ pirmą-
jį pilotuojamą skrydį.

Bendrovė siūlo įsigyti trečią 
vietą aukcione. Šiuo metu kaina 
yra išaugusi iki 2,8 mln. JAV do-
lerių [2,3 mln. eurų); varžytinėse 
dalyvauja beveik 6 tūkst. žmonių 
iš 143 šalių.

Skrydis truks tik 10 minučių – 
keturias iš jų erdvėlaivio keleiviai 
bus virš vadinamosios Karmano 
linijos, kuri yra laikoma Žemės 

atmosferos ir kosmoso riba.
„Blue Origin“ daugkartinio 

naudojimo suborbitinė nešančio-
sios raketos ir erdvėlaivio sistema 
pavadinta prieš 60 metų pirmojo 
į kosmosą pakilusio amerikiečio 
Alano Shepardo vardu.

Lėšos, gautos už aukcione par-
duotą bilietą į kosmosą atiteks 
„Blue Origin“ fondui „club for 
the Future“ („Klubas už ateitį“), 
siekiančiam įkvėpti būsimas kar-
tas siekti karjeros mokslo, inži-
nerijos, technologijų ir matema-
tikos srityse.

Pagrindinius BAFTA 
televizijos apdovanojimus 
pelnė serialas „Aš galiu 
tave sunaikinti“

Du pagrindinius 2021-ųjų Bri-
tų kino ir televizijos meno aka-
demijos (BAFTA) televizijos ap-
dovanojimus sekmadienį pelnė 
serialas „Aš galiu tave sunaikin-
ti“ (I May Destroy You).

Įtaigi drama apie lytinio už-
puolimo padarinius išgyvenančią 
moterį buvo paskelbta geriausiu 
miniserialu, o jos režisierė, sce-
narijaus autorė ir pagrindinio 
vaidmens atlikėja Michaela coel 
pelnė geriausios aktorės apdova-
nojimą.

Per tiesiogiai transliuotą ce-
remoniją su ribotu dalyviu skai-
čiumi buvo pagerbta ir daugiau 
sunkius klausimus, įskaitant ra-
sizmą, nagrinėjančių televizinin-
kų darbų.

M. coel savo apdovanojimą 
dedikavo serialo intymių scenų 
režisierei Itai O’Brien, „sukūru-
siai saugią erdvę fizinių, emoci-
nių ir profesinių ribų nustatymui, 
kad galėtume padaryti darbą apie 
išnaudojimą, pagarbos praradi-
mą, apie piktnaudžiavimą galia 
to proceso metu nepatirdami iš-
naudojimo ar smurto“.

Romantinio serialo apie įsi-
mylėjėlių airių porą „Normalūs 
žmonės“, sukurto pagal populiarų 
Sally Rooney romaną, žvaigždė 
Paulas Mescalas buvo paskelbtas 
geriausiu aktoriumi.

Geriausios antrojo plano akto-
rės apdovanojimas atiteko Rakie 
Ayolai, suvaidinusiai tikrais 2005 
metų įvykiais paremtoje dramoje 
„Entonis“ (Anthony) apie juoda-
odžio britų paauglio nužudymą 
per rasistinį išpuolį.

Malachi Kirby, suvaidinęs 
kino kūrėjo Steve’o McQueeno 
penkių dalių televizijos dramoje 
„Mažas kirvis“ , pasakojančioje 
apie išeivių iš Vest Indijos ben-
druomenės gyvenimą Londone 
nuo 7-ojo iki 9-ojo dešimtmečio, 
pripažintas geriausiu antrojo pla-
no aktoriumi.

Geriausia drama pripažinta ti-
kra iš Karibų kilusių ilgamečių 
Didžiosios Britanijos gyvento-
jų, kuriems vyriausybė grasino 
deportavimu, istorija „Sitting in 
Limbo“.

Geriausio draminio serialo 
BAFTA apdovanojimas atiteko 
trileriui „Save Me Too“.

Visuomenės išrinkta „priva-
loma pamatyti metų akimirka“ 
tapo šokių trupės „Diversity“ 
pagarbos pareiškimas judėjimui 
„Black Lives Matter“ (BLM) 
per laidą „Britanijos talentai“ 
(Britain’s Got Talent). Šis nume-
ris, kuriame buvo ir vyras poli-
cininko uniforma, klūpantis ant 
kito šokėjo, sulaukė ir pagyrų, ir 
tūkstančių priežiūros institucijai 
nusiųstų skundų.

Trupės narys Ashley Banjo pa-
dėkojo šalininkams ir sakė, jog 
dėl šio numerio skundęsi žmonės 
„parodė tiesą“.

„Jūs kaip tik ir parodėte, kodėl 
šis pasirodymas, šis momentas 
buvo būtinas“, – sakė jis.

-BNS
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parduoda įvairūs

siūlo darbą

Teleloto. Žaidimas nr. 1313. Žaidimo data: 2021-06-07 Skaičiai: 52 14 58 53 35 01 48 36 28 55 63 59 40 02 41 74 38 09 03 27 25 64 
21 56 57 54 42 12 43 30 15 44 18 23 37 08 10 16 67 46 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 04 19 05 68 62 69 34 45 49 17 (visa lentelė) Prizai 
Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 8566.00€ 3 Užbraukus įstrižaines 37.00€ 274 Užbraukus eilutę 4.00€ 8251 
Užbraukus keturis kampus 7.00€ 4587 Papildomi prizai Bilietas Prizas 011*739 Dviratis Azimut Vintage 28" 0037297 Elektrinis paspirtukas 
Xiaomi 00**012 Išmanioji apyrankė Xiaomi 4C 0155172 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0154562 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0154475 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0154071 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0183619 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155679 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0155776 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0156126 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0154537 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155854 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0154487 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0152722 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155192 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155831 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155667 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0154179 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0154079 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0154248 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0154803 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0154752 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155870 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0183797 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155588 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155040 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0154715 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0181385 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0152663 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155073 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0155883 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155929 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0154691 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155737 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155255 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0154384 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155783 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0155167 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0182292 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155560 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0165002 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0181941 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155638 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155865 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0155155 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0154150 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155099 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0154744 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0156080 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0156054 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0170480 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0152460 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0174963 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155944 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155742 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0181939 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0153893 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155622 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0153779 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0155326 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0181383 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155594 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0153920 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155181 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0153912 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155573 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0152559 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155406 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0183891 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155917 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155303 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155892 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155225 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0183892 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155605 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0154115 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0156088 Laiminga vie-
ta prizas 50 Eur 0156042 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155142 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155758 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0154404 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155213 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0153959 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155232 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0155748 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0164487 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0182811 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155900 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0155159 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155207 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155610 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0152742 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155115 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0175371 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155135 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0154843 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0156032 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0153926 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0152586 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155634 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0155200 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0166473 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 030*885 Miegmaišis CAMPION LUX 000*979 Miegmaišis CAMPION LUX 006*495 Miegmaišis CAMPION LUX 015*567 Pakvietimas į TV 
studiją 002*911 Pakvietimas į TV studiją 019*648 Pakvietimas į TV studiją 0097222 Pretendentas į 40000 Eur 0303146 Pretendentas į 40000 
Eur 02**900 Šiaurietiško ėjimo lazdos 004*793 Sulankstomas paspirtukas Worker 021*257 Svarstyklės Caso BS1 004*309 Svarstyklės Caso 
BS1 011*677 Tinklinio rinkinys DUNLOP 022*903 Tinklinio rinkinys DUNLOP 028*131 Tinklinio rinkinys DUNLOP 0065499 TOYOTA C-HR 
Hybrid 0084055 TOYOTA RAV4 Hybrid.

Skubiai reikalingas žmogus 
ūkyje, gebantis vairuoti trans-
porto priemonę. 

Tel. (8-600) 40863.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Įvairias malkas kaladėmis, 
skaldytas, 3 m ilgio. Turi sau-
sesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miško-
vežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

Durpių briketus, pjuvenų bri-
ketus, anglis didmaišiuose. 
Sveria kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Kita

Maistines bulves įvairaus 
dydžio, 1 kg. nuo 0,08 Eur iki 
0,20 Eur. Miežius, kviečius, 
avižas. Gali atvežti. 

Tel. (8-655) 14202.

Kviečius, miežius, avižas, 
žirnius, kukurūzus, mišinį, gri-
kius, įvairius pašarinius miltus, 
sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.

Lietuvos medžiotojų są-
junga „Gamta“ organizuoja 
Panevėžyje: š.m. birželio mėn. 
19 d. saugumo technikos eg-
zaminą. 

Daugiau informacijos www.
medziokles.lt, 

tel. (8-686) 83121.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šal-
diklius. Garantija iki 2 m., 
pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Ilgastrėliais ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, valome 

ežerų pakrates. 
Atliekame ir kitus žemių 

kasimo stumdymo darbus. 
Tel.: (8-698) 46745, 

(8-686) 23411.

2021 birželio 14 d. 11.00 val. bus vykdomi kadastriniai matavimai žemės sklypui proj. Nr. 
3403/0005-1, esančiam Anykščių m., Gegužės g. (greta Gegužės g. 49C). Prašome atvykti 
išvykusio į užsienį gretimo žemės sklypo kad. Nr. 3403/0005:62 savininko R. A. L. įgaliotus 
asmenis į ribų ženklinimą. 

Informacija pasiteiravimui R. Jogmino įmonė, Parko 11-35 Visagine, tel. (8-687) 80646.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

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

Automobiliai

Brangiai ir skubiai automobi-
lius, mikroautobusus, motoci-
klus, traktorius. 

Tel. (8-673) 50446.

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-629) 10247.

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

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

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.

Superkame KArves, 
BuLius ir teLyčiAs 

„KreKeNAvOs 
AGrOFirMOs“ 

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

Brangiai superkame 
MiŠKus 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Medžio apdirbimo įmonė 
tiesiOGiAi PerKA 

MiŠKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

GYDOMIEJI LAZERIAI
Sąnarių, nugaros, prostatos ir kitiems susirgimams 

savarankiškai gydytis ir imuninei sistemai stiprinti. 
Plačiau www.laz.lt, 8 615 36522.  

Vilniaus Lazerinės technologijos centras.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
BIRŽELIO 10 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime „Kaišiadorių“ paukšty-
no vakcinuotais, sparčiai augančiais 
ROSS-309 veislės vienadieniais 
ir 1-2 savaičių paaugintais mėsi-
niais broileriais. Vienadienėmis 
vištytėmis (Olandiškos). Nuo 2 iki 
8 mėn. amžiaus įvairių spalvų dės-
liosiomis vištaitėmis bei kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis (kaina 
nuo 4,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais. Spec. lesa-
lai. Išankstiniai užsakymai. 
Tel. (8-608) 69189.  

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

Gyvuliai

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

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

Nuolat brangiai - karves, bu-
lius, telyčias, avis. Veršelius 
auginti iki 2 mėn. Moka prie-
dus, PVM. Greitai išsiveža.

Tel. (8-656) 40439.

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

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

iŠKALAMe rAides.
LiejAMe PAMAtus. 

GAMinAMe PAMinKLus. 
Tel. (8-648) 81663.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

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.

sKeLBiMAs APie ŽeMĖs sKLyPO riBŲ ŽenKLiniMą
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3472/0002:354), esančio Pagojės 

II k, Kavarsko sen., Anykščių r.sav., savininko K.D. turto paveldėtojus, kad 
matininkė Raimonda Kukienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-381), 
2021-03-09 vykdė žemės sklypo (projekto Nr.730-2), esančio Pagojės II k., 
Kavarsko sen., Anykščių r.sav., ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į Raimondą Kukienę adre-
su Dariaus ir Girėno g. 13, Anykščiai, el. paštu matininke.raimonda@gmail.com 
arba telefonu (8-615) 52936.
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anekdotas

oras

+14

+23

mėnulis
birželio 8- 9 d.d. - delčia,
birželio 10- 11 d.d. - jaunatis.

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

Medardas, Merūnas, Eigintė.

šiandien

birželio 9 d.

vardadieniai

birželio 10 d.
Diana, Liutgarda, Pelagija, 
Galindas, Vingailė, 
Margarita.

(Atkelta iš 4 psl.)

birželio 11 d.
Barnabas, Tvirmantas, 
Aluona, Flora.

Fotografas ilgai fotografuoja 
vestuves. Galiausiai sako:

- Na, o dabar pagaliau nufoto-
grafuokime laimingąją porelę.

- Kaip? - nustemba visi, - juk 
jau šimtai kadrų padaryta!

- Aš turėjau omeny nuotaką 
su mama.

***
Traukinio kupė sėdi vyras ir 

žmona. Vyras sako:
- Bakterija, atnešk man arba-

tos.
Žmona atsikelia ir išeina. 

Bendrakeleiviai susidomėję 
klausia:

- Ar iš tikrųjų jos vardas Bak-
terija?

- Ne, aš prie žmonių ją taip 
vadinu, o namie ji - Epidemija.

***
Dailės pamoka. Mokyto-

ja leidžia mokiniams patiems 
pasirinkti, ką piešti. Pamokai 
įpusėjus mokytoja prieina prie 
Petriuko ir klausia:

- Petriuk, ar tu kada matei an-
gelą su trim sparnais?

Petriukas atsako:
- O jūs kada matėt su dviem?

***
Universitetas. Stojamieji eg-

zaminai. Egzaminuotojas klau-
sia stojančiojo:

- Ir pabaigoje, sakykite, kodėl 
jūs nutarėte stoti į mūsų univer-
sitetą?

Stojantysis:
- Tėvai, neužduok kvailų 

klausimų...

Stogdengys Gintas Čekaus-
kas papasakojo apie senovi-
nes skiedrų gaminimo stakles, 
naudotas 19 a. pabaigoje - 20 
a. pradžioje. „Jau septintas se-
zonas, kai važinėjam, pristatom 
edukacijas“, – demonstruoda-
mas kalbėjo G. Čekauskas. 

Pynėja Teresė Marcelė Miš-
kinienė pristatė savo pintus dar-
bus iš balanų. „Pinu nuo 2000 
metų. Turiu tautinio paveldo 
sertifikatą, o mano krepšius per-
ka ir svogūnams, ir grybams, ir 
uogoms“, – atviravo senojo py-
nimo amato puoselėtoja. 

Dainos mylėtojai muzikiniais 
pasirodymais papildė džiu-
gią šventinę atmosferą. AKc 
tradicinių kanklių ansamblio 
„Laumakė“ narės užliejo kan-
klių melodijomis, Kavarsko 
skyriaus romantinio dainavimo 
grupės nariai, pasipuošę alyvų 
šakelėmis, buvo paruošę kelio-
lika romansų. Užgrojus Viešin-
tų skyriaus muzikantams kartu 
su Robertu Raišeliu, čia pat 
ėmė šokti šokėjėliai - kas rate-
liais, kas po du. 

Visur sukiojosi didžioji Ponia 
su garbinguoju Ponu ir šmaikš-
čioji Nabagėlė iš Pamiškės dva-
ro, norėjusi tą Ponią nors kokio 
darbo išmokyti... Be to, visur 
bešmirinėjanti Nabagėlė dar 
išsipasakojo, kad visur buvusi, 
visur svetingai ją pasitikę, ke-
pures kėlę, tik į žemaitukų trau-
kiamą vežimą ji netilpusi...   

Vidurdienį buvo juntamas 
pats smagumas: sūris suspaus-
tas, sviestas čia pat „muštalkoj“ 
sumuštas, naminė „razavų“ 
miltų krosnyje kepta duona jau 
baigiama suskanauti, poros įsi-
sukusios šokio ritme, muzikan-
tai vis dar groja, dainuoja... 

Aktyviosios etnokultūros 
veiklos pritraukė būrį lankyto-
jų. „Ar parduodat?“, – klausė 
lankytojai, žiūrėdami į didžiulį 
sūrį ir didelį dubenį skanaus, ką 

tik sumušto sviesto. „Prašom 
visko ragaut ir skanaut“, – at-
sakė vikrios gaspadinės, ir siūlė 
visko: naminės duonos, lašinu-
kų, rauginto agurko, gardaus 
sūrio su medumi, sviesto...    

 Kurklių kultūros namų dar-
buotojai demonstravo seno-
vinius vaikiškus žaidimus. 
Senovinių žaidimų kiemelyje 
(vadovė - Giedrė Steponėnienė) 
senuosius žaidimus prisiminė ir 
jėgas išbandė ne tik vaikai, bet 
ir vienas kitas suaugęs. 

Įvairios aktyvios veiklos buvo 
demonstruojamos iki 15.00 val. 
Popietę trumpalaikis lietutis 
visus švelniai atgaivino, bet nė 
kiek neišgąsdino. 

„Žavu, kad tai kažkas iš anų 
laikų, iš vaikystės atsiminimų. 
O tai, kas iš vaikystės, juk šven-
ta... Gerai, kad čia ne masė, o 
tie, kam reikia. Ne „bruku kie-
kvienam“ metodas, o „skanu ir 
miela“. Gera būti. Širdis džiau-
giasi“, – šiltai renginį apibūdi-
no Virginija Padūmienė.

Skambėjo dainos apie žirgą

Niūronyse pirmą kartą vyko 
sambariai „Daina apie žirgą“. Į 
metų pradžioje paskelbtus sam-
barius atsišaukė dainorėliai iš 
įvairių Lietuvos kampelių: Kai-
šiadorių, Garliavos, Ežerėlio ir 
Žiobiškio. Dainininkų suėjime 
skambėjo vien tik dainos apie 
žirgus ar arklius. ,,Laumakės“ 
kanklininkės taip pat prisijungė 
ir dainavo dainas apie žirgą. 

  Į muziejų – negausiai  

Bilietų pardavimo kasoje 
darbuotoja registravo visus 
atvykusius lankytojus ir kvie-
tė laikytis apsisaugojimo nuo 
cOVID-19 rekomendacijų – 
priminė, kad muziejaus pastatų 
viduje, apžiūrint ekspozicijas, 
būtina dėvėti kaukę. „Ko gero, 
praeitą šeštadienį gal net buvo 

daugiau lankytojų į muziejų nei 
šiandien“, – tarė darbuotoja, 
mielai sutikusi pasakyti, kiek 
jau yra užregistravusi atvyku-
siųjų – iki popietinių valandų 
buvo vos per pusšimtį. Muzie-
jininkai kvietė susipažinti su 
Arklio muziejaus ekspozicijo-
mis, tradiciniais amatais. Prie 
muziejaus kalvės vyko parodo-
masis arklio kanopų kaustymas 
su kalviu Povilu Nalivaika.

Už porą eurų buvo teikiama 
jodinėjimo paslauga. Ja domė-
josi visas būrelis jaunesniojo 
mokyklinio amžiaus vaikų. 

Hipodrome susižeidė 
jaunas raitelis

Nuo 11 valandos Niūronių 
kaimo hipodrome buvo galima 
stebėti treniruočių tipo konkū-
rų varžybas, į kurias Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centras 
subūrė sporto klubų „Origo-
nas“, „Vilartas“,„Balansas“ ir 
„Mikadoras“ jojikus.

Jau kelerius metus jodinėjan-
tis anykštėnas Rokas Opulskis, 
per pasirodymą patyrė skaudžią 
traumą – krito su žirgu. Iki grei-
tosios atvykimo jaunuoliui ne-
leista keltis dėl galimų lūžių, jis 
saugiai perkeltas ant neštuvų ir 
perduotas Panevėžio medikams. 

Konkūre iki 60 cm dalyvavo 
patys jauniausi ar mažiausiai 
patyrę raiteliai su jau varžy-
bų patirties turinčiais žirgais-

Kelionė žirgo žingsniu 
atveria kitokį gyvenimo tempą

mokytojais ir patyrę raiteliai 
su jaunais žirgais, kuriems tai 
buvo vienos pirmųjų varžybų. 
Ir nors sąlygos kovoti dėl ap-
dovanojimų visiems vienodos, 
yra nerašyta taisyklė, kad tokiu 
atveju patirties turintys raiteliai 
nesirungia ir leidžia jauniesiems 
išsidalyti apdovanojimus. Šia-
me konkūre pirmą vietą užėmė 
Urtė Valikonytė su Asteriksu iš 
Aukštaitijos žirgyno.

Anykščių rajono savivaldybė 
ir Anykščių Kūno kultūros ir 
sporto centras (toliau – KKSc) 
šiame konkūre įsteigė apdova-
nojimus visiems raiteliams. 

Antroji rungtis – konkūras su 
„Jokeriu“. Tai žaidimas, kada 
raitelis renka taškus šokdamas 
per kliūtis, kurių eilės numeris 
yra vertas tokiam pat skaičiui 
taškų. Jeigu kliūtis krenta, rai-
telis gauna 0 taškų. Išskyrus 
„Jokerį“ – paskutiniąją kliūtį. Ją 
peršokęs, raitelis gauna 16 taš-
kų, o jei neperšoka – minus 16. 
Todėl čia pati didžiausia rizika 
ir azartas, nes suklydęs keliauja 
į rezultatų lentelės galą. Šio-
je rungtyje nugalėjo Anykščių 
KKSc raiteliai: Otilija Skapai-
tė (I ir III vietos su skirtingais 
žirgais - Feirehills ir Dzabdza-
bar), Adrija Braknytė su žirgu 
Regbiu (II vieta), Amelija Dap-
kutė su žirgu, vardu Laisvė (IV 
vieta). Taurės konkūre kliūtys 
kilo iki 100 cm. Tik 5 raiteliai 
šį konkūrą baigė be baudos taš-
kų ir gavo teisę varžytis dėl Di-
džiosios taurės persirungime. 
Čia jau kliūtys kilo iki 110 cm. 
Pirmosios vietos Didžiąją tau-
rę išsivežė Inga Gailiuvienė su 
žirgu Gėlė iš Raudondvario.

Nuo užklupusio lietaus šventės dalyviai ir žiūrovai slėpėsi prieklėtyje.

Taip gaminamas sūris.

Raitelį išvežė greitosios pagalbos automobilis. 
Autorės nuotr.


