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Apie mokytoją ir anglų kalbą, kai manėme, kad 
jos niekados neprisireiks Raimondas GUOBIS

Ona Žvirblytė – Strolienė buvo anglų kalbos mokytoja 
Svėdasų vidurinėje mokykloje. Atėję iš Žaliosios aštuon-
metės, mes jau buvome nusprendę, kad tos svetimos kalbos 
mums niekados rimtai neprisireiks, kad anglų kalbos pa-
mokos galėtų būti linksmo šėlsmo ir smagaus atsipalaida-
vimo laikas. 

Ona Strolienė požiūrį keitė. Nuostabu buvo dar ir tai, kad 
ji buvo kilusi iš mano gimtojo kaimo – Butėnų...

Ona Strolienė – buvusi Svėdasų vidurinės mokyklos anglų 
kalbos mokytoja.

Revoliucijos nublokšti

Mokytojos tėvelis Juoza-
pas Žvirblis buvo Stanislovo 
Žvirblio, mažažemio siuvėjo, 
gyvenusio Butėnų kaime neto-
li Svėdasų, sūnus. Stanislovas 
pasižymėjo kaip geras siuvėjas, 
guvus ir tautiškai susipratęs lie-
tuvis: keliaudamas per žmones 
siūdamas, nunešdavo ir caro 
valdžios draudžiamų lietuviškų 

knygų bei laikraščių. Spaudos 
platintojas.

Juozapas išvažiavo į Rusiją, 
nes didesnių perspektyvų ne-
turint žemės Lietuvoje tarsi ir 
nesišvietė. Tarnaudamas pas 
kažkokį kunigaikštį Petrapilyje, 
susitiko mokytą lietuvaitę Oną 
Kemeklytę iš Vyžuonų, mies-
te prie Nevos jie ir susituokė. 
Greitai pora persi-
kėlė į Maskvą.

Prie Rubikių ežero praėjusią savaitę buvo poilsiautojų apgultis.

Karščiai galvą susuko net katinui...
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Lietuvoje įsitvirtinus 
karščiams, poilsiautojai tie-
siog apgulė Anykščių rajono 
vandens telkinius. Dėl karš-
čių jau fiksuojami ir pirmieji 
nelaimingi atsitikimai, o kai 
kurie taisyklių nepaisantys 
turistai jau sulaukė ir pir-
mųjų įspėjimų.

Birželio 19 dieną, šeštadienį, 
Svėdasų seniūnijos Bajorų kai-
me, Dvaro gatvėje, ugniagesiai 
išgelbėjo katiną.

Katinas ištrauktas iš šulinio - 
tai padaryta panaudojus gelbė-
jimo priemones.

Oras-oras sistemų 
montavimas. 

Oras-oras kondicionavimo 
sistema su montavimo 

darbais tik nuo 
700 EUR + PVM.

Tel. Nr. (8-671) 77195. 

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

Teismas. Tikėtina, kad rug-
pjūčio mėnesį Utenos apylinkės 
teismo Molėtų rūmai atnaujins 
buvusio Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio baudžiamosios 
bylos nagrinėjimą. Pernai rudenį 
teismas paskelbė pertrauką, nes 
K.Tubio atstovai paprašė STT 
atliktų įrašų ekspertizės. Birže-
lio pradžioje teismas sulaukė 
ekspertų išvadų, tačiau skiriant 
naujo posėdžio datą ją reikia su-
derinti su šalimis.

Vestuvės. Birželio 17 die-
ną atlikėjai Jeronimas Milius ir 
Karina Krysko tuokėsi Svėdasų 
seniūnijoje. „Anykštai“ šaltiniai 
atskleidė, kad vestuvių ceremo-
nija vyko Butėnų kaime veikian-
čioje sodyboje „Barono vila“. 
Tiesa, patys sodybos šeimininkai 
šia tema viešai nebuvo linkę kal-
bėti. Kaip jau skelbta anksčiau, 
atlikėjai ypač saugojo savo pri-
vatumą ir vestuvių ceremonijos 
vietą nuo pašalinių akių slėpė. 
2014 metais Lietuvos kaimo tu-
rizmo asociacija sodybą įvertino 
aukščiausiu - 5 gandrų - balu. 

Festivalis. Šią savaitę iš fes-
tivalio „Aulona Inter Folk “ 
Albanijos Vlore mieste sugrįžo 
Anykščių kultūros centro liau-
diškų šokių kolektyvas „Gojus“ 
(vadovė Juratė Uselienė). Fes-
tivalyje kolektyvas pristatė dvi 
programas – liaudiškų  ir istori-
nių šokių ir pelnė pirmąją vietą. 
Plačiau – kituose laikraščio nu-
meriuose.

Armėnijoje. Deltuvos šiauri-
nėje apygardoje išrinktas Seimo 
narys Tomas Tomilinas vieši 
Armėnijoje. Jis buvo vienas iš 
tarptautinės delegacijos narių, 
sekmadienį vykusių pirmalaikių 
Armėnijos parlamento rinkimų 
stebėtojų.

Mickūnai: 
sportininkus ir 
žiūrovus vargino 
karštis

Taksi 
dažniausiai 
važiuoja 
močiutės ir 
pašalpų gavėjai

Dijana PETROKAITĖ, 
Anykščių kultūros centro di-
rektorė:

„...Anykščiuose nėra Joninių 
šventimo tradicijų, mes - ne 
„Jonų respublika“.

Ar švenčiate Jonines?
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Tokijo olimpiadoje kovos mažiausiai 
du anykštėnai

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Kelialapį į Tokijo olimpines žaidynes gavo anykštėnas sun-
kiaatletis Arnas Šidiškis. Jis Tokijuje varžysis svorio iki 109 
kg varžybose. Jau anksčiau teisę startuoti savo ketvirtosiose 
olimpinėse žaidynėse iškovojo plaukikas Giedrius Titenis. 

Anykštėnas sunkiaatletis  pra-
ėjusią savaitę pagal pasiektą re-
zultatą  dar buvo už olimpinių 
žaidynių  borto, tačiau vėliau, 
kai ukrainietis Romanas Zaice-
vas atsisakė startuoti Tokijuje, 
13-ą vietą reitinge užimantis 
A.Šidiškis pateko į olimpiadą. 
Arnas yra gimęs Kaune, didžiąją 
gyvenimo dalį praleido Anykš-
čiuose, tačiau pastaruoju metu 
treniruojasi Klaipėdoje. Anks-
čiau jį treniravo Bronislavas 
Vyšniauskas, dabar jo treneriai 
– Vincas Šlevinskis ir Algirdas 
Ananka.

„Super naujienos, pats neseniai 
tai sužinojau. Važiavau kelyje au-
tomobiliu ir sulaukiau skambu-

čio. Anksčiau buvo kalbėta, kad 
yra vilčių patekti pagal reitingą, 
tad džiugu, kad viskas susiklostė 
gerai ir išsipildė mano svajonė – 
turiu olimpinį kelialapį. Sunku 
net rinkti žodžius, esu labai lai-
mingas. Man didelė garbė, kad 
Tokijuje galėsiu atstovauti Lietu-
vai“, – „Vakarų ekspresui“ situa-
ciją komentavo A. Šidiškis.

30-metis sunkiaatletis yra 
daugkartinis Lietuvos čempio-
nas, įvairių tarptautinių turnyrų 
nugalėtojas, daugkartinis Euro-
pos ir pasaulio čempionatų da-
lyvis. Arčiausiai Europos čempi-
onato medalio Arnas buvo 2018 
metais, kai Rumunijoje iškovojo 
šeštąją vietą. Tais pačiais metais 

Turkmėnistane vykusiame pa-
saulio čempionate jis liko vie-
nuoliktas.

A. Šidiškis yra ketvirtasis ne-
priklausomos Lietuvos sunkia-
atletis, kuris varžysis olimpinėse 
žaidynėse.

Dar yra vilčių, jog į Tokijo 
olimpines žaidynes važiuos ir 
sunkiaatletė Gintarė Bražaitė. 
Pagal reitingo taškus jį į olimpi-
adą nepatenka, tačiau Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centro 
direktorius Arvydas Krikščiūnas 
sako, kad  yra teorinė tikimybė, 
jog G.Bražaitė sulauks vardinio 
kvietimo.

Netoli olimpinio kelialapio 
šiemet buvo ir imtynininkė Da-
nutė Domikaitytė.

Iki šiol olimpinėse žaidynėse 
yra dalyvavę tik trys anykštė-
nai - G.Titenis, Vytautas Stro-
lia (slidinėjimas ir biatlonas) ir 

krepšininkas Sergejus Jovaiša. 
S.Jovaiša -  vienintelis kraštietis, 
pasipuošęs olimpiniais meda-
liais - 1980-aisiais jis olimpinę 
bronzą pelnė su Tarybų Sąjun-
gos rinktine, 1992-aisiais - su 
Lietuvos rinktine.  

Sunkiaatletis Arnas Šidiš-
kis bus kevirtasis anykštė-
nas olimpietis.

temidės svarstyklės
Keliautojas. Birželio 19 die-

ną apie 16.00 val. kelyje Ra-
diškis – Anykščiai - Rokiškis 
50 km, sustabdytas automobi-
lis RENAULT MEGANE, kurį 
vairavo vyras (nustatytas 2,32 
prom. girtumas, g. 1995 m.), 
gyvenantis Vikonių kaime.

Konfliktas. Birželio 18 
dieną apie 6.00 val.Traupio 
seniūnijos Levaniškių kaime, 
namo kieme, vyras (g. 1968 
m.) trenkė kitam vyriškiui (g. 
1949 m.). Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į sulaikymo patalpą.

Santykiai. Birželio 19 dieną 
apie 21.50 val. Traupyje, so-
dyboje, vyras (nustatytas 2,04 
prom. girtumas, g. 1984 m.), 
gyv. Vilniaus rajone, Nemen-
činėje, smurtavo moters (nu-
statytas 1,91 prom. girtumas, 
g. 1994 m.) atžvilgiu. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į sulai-
kymo patalpą.

Santykiai II. Birželio 19 
dieną apie 21.50 val.Traupyje, 
sodyboje, moteris (nustatytas 
1,91 prom. girtumas, g. 1994 
m.), gyvenanti Vilniaus rajone, 
Nemenčinėje, smurtavo vyro 

(nustatytas 2,04 prom. girtu-
mas) atžvilgiu. Moteris sulai-
kyta ir uždaryta į sulaikymo 
patalpą.

Skausmas. Birželio 19 dieną 
apie 14.40 val. Anykščiuose, J. 
Jablonskio g., vyras (g. 1967 
m.) sukėlė fizinį skausmą ki-
tam vyriškiui (g. 1992 m.). 

Laužai. Birželio 20 dieną, 
sekmadienį, Kavarsko seniūni-
jos Zaviesiškio kaime ugniage-
siai gesino laužus. Pranešama, 
kad atviroje teritorijoje buvo 
kūrenami kontroliuojami lau-

žai, nuo kurių buvo užsidegusi 
žolė nedideliame plote. Laužai 
ir žolė užgesinti panaudojus 
parankines priemones. Gaisro 
metu išdegė 1 a. ploto žolė. 

Gaisras. Birželio 20 dieną, 
sekmadienį, Anykščiuose, J. 
Janonio g., mūriniame garaže, 
degė lengvasis automobilis 
FORD S-MAX. Gaisro metu 
apdegė automobilio dugnas, 
aprūko garažo vidus. Automo-
bilio savininkas, gesindamas 
automobilį, nukentėjo - apde-
gė. Medikai apžiūrai išsivežė jį 
į ligoninę. 

Karantinas. Manoma, kad 
birželis bus paskutinis karantino 
mėnuo, sako sveikatos apsaugos 
ministras Arūnas Dulkys. Šiuo 
metu numatyta, kad karantinas 
turėtų tęstis iki birželio 30 die-
nos imtinai.

Renginiai. Sveikatos apsau-
gos ministerija siūlo neberiboti 
dalyvių atviruose renginiuose, 
per Jonines atsisakyti reikala-
vimo įsigyti bilietus elektroni-
niu būdu. Vyriausybei teikiamo 
karantino nutarimo pakeitime 
siūloma numatyti, kad atvirose 
erdvėse organizuojamuose ren-
giniuose gali dalyvauti neribo-
tas skaičius žiūrovų ir dalyvių. 
Išlieka reikalavimas jiems dė-
vėti apsaugines kaukes. Birželio 
23-24 dienomis organizuojamų 
renginių metu siūloma netaiky-
ti reikalavimo užtikrinti bilietų 
platinimą elektroniniu būdu.

Dovana. Lietuvos nacionali-
nė Martyno Mažvydo biblioteka 
dovanų gavo Nobelio literatūros 
premijos laureato Boriso Paster-
nako rankraštį. Dovanotas vieno 
žinomiausių ir įtakingiausių XX 
amžiaus rusų poeto, rašytojo, 
vertėjo, Nobelio premijos laure-
ato, daryto anglų poeto ir drama-
turgo Williamo Shakespeare’o 
dramos „Antonijus ir Kleopatra“ 
vertimas į rusų kalbą. Jį bibliote-
kai padovanojo broliai Algirdas 
ir Leonidas Malcai.

Šiluma. Naktį iš sekmadienio 
į pirmadienį pasiektas šilumos 
rekordas – ši naktis buvo šil-
čiausia per visą meteorologinių 
stebėjimų istoriją Lietuvoje. Re-
kordas fiksuotas Nidoje, kur oro 
temperatūra net naktį nenukrito 
žemiau 23,1 laipsnio. Šilčiausios 
birželio nakties rekordas buvo 
registruotas Šiauliuose 2016-ųjų 
birželio 26-osios naktį, tuomet 
termometrai rodė aukščiausią 
22,7 laipsnių temperatūrą.

Įstatymas. Vengrijos parla-
mentas antradienį priėmė įsta-
tymą, draudžiantį informacijos 
apie LGBTQ žmones ar homo-
seksualumą skleidimą nepilna-
mečiams, kurį kritikai smerkia 
kaip susidorojimą su LGBTQ 
teisėmis.Įstatymas parlamente 
priimtas 157 balsais prieš vie-
ną. Jis draudžia LGBTQ grupių 
švietimo programas ir viešini-
mą. „Siekiant užtikrinti... vaikų 
teisių apsaugą, pornografija ir 
seksualumą vaizduojantis arba 
nukrypimą nuo lytinio identite-
to, lyties keitimą arba homosek-
sualumą skatinantis turinys ne-
gali būti prieinamas asmenims 
iki 18 metų“. Lytinio švietimo 
pamokos „neturėtų būti skirtos 
lyčių segregacijos, lyties keiti-
mo ar homoseksualumo skatini-
mui“, nurodoma jame.

-Bns

Kelias valstybės, šviesoforai 
- savivaldybės Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Šią savaitę Anykščių rajono savivaldybės vadovai jungsis 
į nuotolinį pasitarimą su Lietuvos valstybinės kelių direkci-
jos atstovais. 

Susitikime bus bandoma spręsti bent trijų per mūsų rajo-
ną besidriekiančių kelių problemą.

Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis „Anykštai“ sakė, 
kad rajone labiausiai dėmesio pra-
šosi kelio Utena-Kupiškis atkarpa 
ties Žaliąja, nebaigtas rekonstruo-
ti „Biržinės“ kelias ir žvyrkelis 
Kurkliai-Kavarskas. Šiuo keliu 
važinėja UAB„Kurklių karjeras“ 
sunkvežimiai.

Pasak D.Žiogelio, kelio Utena-
Kupiškis rekonstrukcijos projek-
tas patvirtintas dar 2018-ais me-
tais, tačiau iki šiol tenka važiuoti 
„linksmaisiais kalniukais“ ties 
Žaliąja. 

Viešai skamba ir Anykščių ra-
jono valdžios noras ties Svėdasų 
sankryža įrengti žiedą, nes ten 
nuolat vyksta avarijos. D.Žiogelis 
sakė nežinąs, kokie Valstybinės 

kelių direkcijos planai dėl žiedo, 
tačiau bent jau kelias turėtų būti 
suremontuotas.

Vicemeras aiškino, kad su Lie-
tuvos valstybine kelių direkcija 
nuolat vyksta savotiški mainai - 
savivaldai perduodamos žvyrke-
lio atkarpos, o valstybinei įmonei 
pavyko perduoti Svėdasų šaliga-
tvius šalia į Rokiškį vedančios pa-
grindinės miestelio gatvės. 

„Prašysime, kad perimtų Anykš-
čių miesto šviesoforus. Dabar dėl 
jų nuosavybės yra nesusipratimas 
- gatvės, kuriose stovi šviesoforai, 
yra valstybinės, o šviesoforai - sa-
vivaldybės. Šviesoforų pertvar-
kymas savivaldybei kainavo 15 
tūkst. eurų“, -  „Anykštai“ kalbėjo 
vicemeras  D.Žiogelis 



DIRBU SAU 2021 m. birželio 22 d.

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

Taksi dažniausiai važiuoja močiutės 
ir pašalpų gavėjai Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Maždaug prieš du mėnesius  į Anykščių miesto gatves iš-
riedėjo užrašu „Anykščiai veža“ papuoštas taksi automobi-
lis. Prie jo vairo sėdo feisbuke įkurtos tokio pat pavadinimo  
grupės įkūrėjas Lukas Vasiliauskas. Jau po mėnesio jaunas 
vyras nusprendė padaryti pertrauką, nes, kol į miestą ne-
plūstelėjo turistai, dirbant taksistu, kaip pats prisipažino, 
išlaikyti šeimą pasirodė per sudėtinga.

L.Vasiliauskas „Anykštai“ pa-
sakojo, kad taksi paslaugas nu-
sprendęs teikti pastūmėtas feis-
buko grupės „Anykščiai veža“ 
sėkmės, kurioje anykštėnai siūlo 
pavėžėjimo paslaugas. Tiesa, jis 
tokį verslą įteisino, gavo visus 
taksi paslaugoms reikalingus lei-
dimus, įsigijo taksometrą ir, vieną 
dieną sėdęs prie „Volvo“ automo-
bilio vairo, ėmėsi dirbti taksistu.

„Daug kas mane Anykščiuose 

pažįsta, todėl mane pamatę prie 
taksi automobilio vairo iš pra-
džių nustebdavo“, - apie pirmą-
sias naujo darbo dienas pasakojo 
L.Vasiliauskas.

Jis pasakojo, kad dažniausiai 
klientus „gaudė“ automobilių 
stovėjimo aikštelėje šalia Anykš-
čių miesto autobusų stoties.

„Pastebėjau, kad pandemijos 
metu labai retai kursuoja vietos 
autobusai, tad klientų, kurie pa-

prastai išlipę iš autobusų dairosi 
taksi, buvo gan nedaug“, - pasa-
kojo L.Vasiliauskas.

L.Vasiliauskas sakė pastebėjęs, 
kad dažniausiai taksi paslaugo-
mis žmonės darbo dienomis nau-
dodavosi iki pietų.

„Popiet gali susidėti koją ant 
kojos ir sėdėti - darbo nėra“, - tęsė 
taksi vairuotojo darbą išbandęs 
anykštėnas.

L.Vasiliauskas prisipažino, kad 
sulaukti klientų nebuvo lengva ir 
dėl to, kad mieste tarp taksi vairuo-
tojų vyrauja stipri konkurencija. 

„Kai kurie taksi vairuotojai šį 
darbą dirba jau daugelį metų, turi 
tūkstančius kontaktų, todėl jiems 
paprasčiau, nors, kiek kalbėjausi 
su senbuviais, ir jie padirba iki 20 
valandos ir po to išjungia telefo-
nus“, - pasakojo L.Vasiliauskas.

Taksi „Anykščiai veža“ įkūrė-
jas skaičiavo, kad be jo Anykščių 
mieste taksi paslaugas teikia bent 
keturi asmenys, kartais mūsų 
mieste matyti ir taksi automobi-
lių iš Utenos.

„Konkurencija gal ir didelė, 
bet kai žmonėms reikia išsikvies-
ti taksi, sunku tai padaryti. Kiek 
teko kalbėtis su taksistais, kai ku-
rie jų, pavyzdžiui, dirba iki pie-
tų“, - pasakojo L.Vasiliauskas.

L.Vasiliauskas sakė, kad taksi 
automobiliu iš Anykščių miesto 
autobusų stoties jam dažniausiai 
žmones tekdavo vežti iki medi-
cinos įstaigų, kapinių, prekybos 
centrų. Iš Anykščių taksi jie ke-

liaudavo į artimiausius kaimus - 
Piktagalį, Ažuožerius, Kavarską.

Jaunasis taksistas atskleidė, 
kad pagrindiniai taksi klientai yra 
močiutės ir pašalpų gavėjai.

„Kai išmokamos pašalpos, tada 
labai padaugėja tokių keleivių. 
Pašalpų gavėjai net nesiteikia pa-
eiti pusę kilometro, kviečiasi tak-
si. Po to jie labai greitai pradings-
ta iki kito mėnesio pradžios, kai 
vėl mokamos pašalpos“, - juokė-
si pašnekovas.

Jam teko darbuotis ir naktimis 
- tuomet pagrindiniai keleiviai 
būdavo jaunimas.

L.Vasiliauskas sakė, kad tak-
si paslaugos Anykščiuose nėra 
brangios. Kone visus miesto 
„taškus“ galima pasiekti už porą 
eurų. Iki artimiausio užmiesčio 
kaimo galima nuvažiuoti už 
penkis eurus.

L.Vasiliauskas sakė, kad 
dirbdamas taksistu išvengė pik-
tų žmonių, nors su kai kuriais ir 
tekdavo aiškintis, pavyzdžiui, 
dėl to, kad kelionės metu dėvė-
tų veido kaukę.

„Yra buvę ir tokių keleivių, 
kurie užsimano kelionės metu 
parūkyti. Su tokiais pakanka 
pasikalbėti griežčiau. Teko vež-

ti ir tokį žmogų, kuris, rodos, 
visus metus nesiprausęs - nuo 
blogų kvapų neapsaugotų ir 
penkios veido kaukės“, - pasa-
kojimą apie patirtį dirbant tak-
sistu tęsė L.Vasiliauskas.

Važinėdamas po Anykščių 
rajono kaimus, L.Vasiliauskas 
sakė pastebėjęs, kad juose labai 
prasti keliai.

„Kartais net automobilio bū-
davo gaila: rodos, veži klientą už 
keletą eurų, o remontas kainuotų 
kur kas daugiau“, - sakė jis.

Per visą tą laiką, kol dirbo 
taksistu, L.Vasiliauskas sakė 
nesulaukęs nė vieno keleivio 
- turisto, todėl ir kuriam laikui 
nusprendęs veiklą sustabdyti.

„Nėra to pastovumo, daug 
išlaidų. Kada vėl viskas „atsi-
darys“, tuomet vėl sėsiu prie 
taksi automobilio vairo“, - ža-
dėjo jis.

Luką Vasiliauską dirbti taksistu pastūmėjo jo įkurta ir sė-
kmingai gyvuojanti feisbuko grupė „Anykščiai veža“.

L.Vasiliausko taksi  klien-
tų dažniausiai laukdavo 
šalia autobusų stoties.

komentarai Ar švenčiate Jonines?
Šią savaitę Lietuvoje bus švenčiamos Joninės. „Anykšta“  pašnekovų teiravosi,  ką jiems 

reiškia ši šventė, kokias jos tradicijas puoselėja, bei klausė, ar reikalinga organizuota Joni-
nių šventė Anykščių mieste.

Nesirenka 
švęsti Joninių

Jolanta PUPKIENĖ, 
Anykščių kultūros centro 
Troškūnų skyriaus renginių 
organizatorė:

- Buvome keletą kartų suor-
ganizavę Joninių renginius, bet 
troškūniečiai  jų nešvenčia, ne-
sirenka žmonės. Gal jie švenčia 
asmeniškai, kažkur važiuoja. 
Kaimuose mažėja žmonių, o ir tų 
Jonų vis mažiau, sunku išlaikyti 
tas tradicines šventes. Troškūnai 
turi Šv.Antano atlaidus, todėl 
dubliuoti renginių nesinori... 
„Nepritempinėjame“ tų švenčių.

Man Joninės - etninės kultūros 
šventė, susieta su tradicijomis. 
Vainikėlių tokiame amžiuje jau 
nebeplukdau. Kadangi pati esu 
kavarskietė, man ta tradicija ar-
tima. Per Jonines stengiuosi kur 
nors nuvažiuoti, bet pati tikrai 
nesilaikau šventės tradicijų.

Duoklė kaimo 
žmonėms

Dijana PETROKAITĖ, 
Anykščių kultūros centro di-
rektorė:

- Šiaip  Joninės yra asmeninė 
šventė, draugų ir bičiulių susi-
būrimas. Anykščiuose nėra Joni-
nių šventimo tradicijų, mes -  ne 

„Jonų respublika“. Daug buvo 
neaiškumų dėl karantino suvar-
žymų, tačiau mūsų beveik visuo-
se skyriuose bus organizuojamos 
Joninių šventės. Šventės birželio 
23 dieną   vyks Andrioniškyje, 
Kurkliuose, Mačionyse, Leliū-
nuose... Turime jiems padėti su 
transportu, garsu - atiduodame 
duoklę ir kaimo žmonėms. Man 
Joninės nekelia ypatingų asoci-
acijų, yra ir kitų vardo dienų - 
Oninės, Povilinės.

Kiek pamenu, 
Anykščiuose 
nebuvo Joninių

Donata SABALIAUSKAI-
TĖ, Anykščių rajono mero 
patarėja:

- Prisimenu iš vaikystės  laikų 
-  labai gražios Joninės būdavo 
rengiamos Kavarske. Būdavo 
didelis laužas, vainikai plukdo-
mi upe, prie šaltinio – poezijos 
skaitymai. Ir pačiai tekdavo pos-
melį paskaityti. Šiaip giminėje 
turime Joną, kartais nuvažiuo-
jame pasveikinti, būna ir vaini-
kas Jonui. O dabar karantinas, 
laikomės taisyklių, pas vyresnio 
amžiaus dėdę nevažiuojame. 
Švenčiame ramiai. Kiek pame-
nu, Anykščiuose niekada nebu-
vo organizuotų Joninių. Gal tų 
švenčių ir užtenka. Turime dide-
les Onines, Obuolines. To visai 
šiuo laikotarpiu pakaktų.

Rubikiuose 
galingos Joninės 
būdavo

Jonas JUOTKA, Rubikių 
seniūnaitijos seniūnaitis:

- Mažai švenčiu Jonines. Tė-

vas buvo Jonas, bet nešvęsda-
vome. Taip jau nuo senų laikų.

Anksčiau Rubikiuose „galin-
gos“ Joninės būdavo. Tuomet 
dalyvaudavau, bet čia buvo 
sovietiniais laikais, maždaug 
prieš 35 metus. Laužai šalia 
ežero degdavo, būdavo didelė 
šventė. O dabar ramu.

Nebūtų dabar kam eiti švęsti 
Joninių Rubikiuose. Bobutės 
nebeeina. Jei padarome ben-
druomenės susirinkimą, ateina 
3 - 4 bobutės. Kas iš to?  Jau-
nimo Rubikiuose yra, bet jis 
prie parduotuvės sėdi. Gauna 
130 Eur, labai patenkinti -  kol 
neprageria, tol jų nėra. O tada 
eina ir prašinėja: „Nupirk alaus, 
nupirk alaus“. Toks pas mus 
jaunimas.

-AnykštA
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381) 5-82-46
arba el.paštu 

anyksta@anyksta.lt  

Ūkininkų parduotuvėje - kainos kaip Palangoje 
Birželio 15 dieną grįždamas 

iš Palangos nutariau sustoti 
apsipirkti ūkininkų parduotu-
vėje Zaviesiškio kaime, prie 
kelio Anykščiai - Ukmergė. Li-
kau nieko nepirkęs, nes prekių 
asortimentas skurdus, daržovės 
apvytusios (matyt, mažai kas 
perka, ir nėra produktų kaitos), 
o kainos „kandžiojasi“. Pvz., 

„Nerijaus ledų“ stiklinaitė kai-
nuoja  net 3 Eur -  tiek, kiek Pa-
langos Basanavičiaus gatvėje, 
agurkai -  po 2,20 Eur, ir nėra 
iš ko rinktis, pomidorų likutis 
dėžėje nemasino  jų pirkti. Gal-
vojau -  rasiu kaimiško kumpio 
ar rūkytų lašinių įvairovę. Bet 
vitrinoje suguldyti vakuume 
pakuoti plonyčiai lašiniai šo-

kiravo savo kaina - 8 Eur. Gal 
ūkininkams reikėtų sekmadienį 
atvažiuoti į Anykščių turgų ir 
pasižiūrėti, kokiomis kainomis 
pardavinėjami įvairiausi kai-
miški skanėstai. Be to, lentyno-
se tos pačios Ažuožerių sulčių 
pakuotės...

Man susidarė įspūdis, kad 
rajono ūkininkai savo parduo-

tuvei tiekia tik tokius maisto 
produktus, kurių patys nevalgo, 
ir tikisi, kad juos nupirks mies-
tiečiai už itin godžią kainą.

Ačiū, bet aš daugiau į tą krau-
tuvę neužsuksiu, kai Anykš-
čiuose galima apsipirkti pigiau 
ir įvairiau...

Jei ir toliau ūkininkų požiūris 
į savo prekybos tašką bus toks, 

koks dabar, prognozuočiau 
greitą krautuvės užsidarymą...

Arvydas lingAitis
Anykščiai

Apie mokytoją ir anglų kalbą, kai manėme, 
kad jos niekados neprisireiks

O. Žvirblienė buvo baigusi 
žemės ūkio bei ruošos kursus 
Varšuvoje, tad atidarė Mas-
kvoje lietuviškų patiekalų val-
gyklą. Į užeigą Pakrovskajos 
gatvė Nr. 3 A mėgdavo užsukti 
Rusijos imperijos sostinėje 
gyvenę lietuviai, nuolatinis 
lankytojas – Antanas Žukaus-
kas – Vienuolis, užbėgdavo ir 
rusai bei kitų tautybių žmonės. 
Valgis ten būdavęs ir sotus, 
ir gardus. Juozapas Žvirblis 
supirkdavo reikalingus pro-
duktus, taip pat įgijo teises ir 
darbavosi dar automobilio vai-
ruotoju. Ten gimė dukra Regi-
na. Rodėsi - viskas labai gerai 
sekasi, ateitis užtikrinta, bet 
viską aukštyn kojom apvertė 
bolševikinis 1917 metų per-
versmas. Prasidėjus tikriausiai 
revoliucinio teroro audrai, šei-
ma sugrįžo į Lietuvą.

Tėviškės ilgesys

Nusprendė kurtis Butėnuo-

se. Surinkę turto likučius, dar 
pasiskolinę, nusipirko aštuonis 
hektarus žemės iš Milčiukų, 
statėsi namus, pasodino nuos-
tabią beržų alėją nuo sodybos 
iki vieškelio. Ūkininkauti se-
kėsi neblogai. Kaimynus ste-
bino Žvirblienė, ėmusi augin-
ti pomidorus ir dumplainius, 
gebėjusi dėžėje prie krosnies 
– savotiškame inkubatoriuje, 
išperinti iš kiaušinių viščiukus. 
Ona gimė 1928 metų gruodžio 
7 – ąją. Iš tiesų, vyriausias šei-
moje buvęs Vytukas, tik jis dar 
mažas pasimirė, tad užaugo tik 
dvi mergaitės.

Guvi mergaitė parengiamo-
joje klasėje mokėsi Svėdasų 
pradžios mokykloje, mat mama 
tuomet tarnavo parapijos arba-
tinėje, po to Butėnų mokyklė-
lėje baigė keturis skyrius, o dar 
du baigė Svėdasuose. Galvojo 
apie žemės ūkio mokyklą, ją 
Salose jau buvo baigusi  ir dar 
pas garsiąją Svėdasų siuvėją 
Karusę Matiukaitę pasimokiu-
si sesuo Regina.

Į mokslo aukštumas

 Bet neblėso noras siekti 
aukštesnių tikslų. Išsiruošė į 
Utenos „Saulės“ gimnaziją. 
Puikūs joje praleisti metai, mat 
ten mokėsi ir daugiau butė-
niškių, kartu mokėsi būsimoji 
mokytoja Zofija Pakštaitė bei 
būsimoji zoologė, mokslininkė  
Janina Prūsaitė. Gyventi teko 
samdomuose butuose. Kas dvi 
savaites tėvai atveždavo mais-
to produktų – bulvių ir kitokių 
daržovių, mėsos, sviesto, sū-
rio, miltų, duonos. Šeimininkė 
Stravinskienė, buvusi Tamo-
šiūnaitė nuo Svėdasų,  ruošda-
vo valgį tris kartus per dieną. 
Pusryčio valgydavę įvairias 
košes, grikių ar avižų, o ant 
viršaus užpildavo lydytų tau-
kų, pietums išvirdavo sriubos, 
barščių, mėsos, kumpio. 

Valgis, paprastas, bet sotus, 
buvo reikalingas sėkmingai 
mokslus krimsti. Ypač sun-
ku būdavo matematika - jos 
egzaminams, kontroliniams 
ruošdavosi suėjusios į būrelį. 
Mokėsi rusų, lotynų ir vokie-
čių kalbų. Pavėlavusiai į klasę 
bendramokslei tuoj sudainuo-
davo vokišką dainelę apie ilgą 
miegą, meilę sau, kopūstams ir 
alui. Mokė legendiniai  Utenos 

mokytojai: Vytautas Petronis, 
Rapolas Šaltenis, labai sužavė-
jo  darbų mokytoja Jasudytė, 
kuri išmokė daugybės prakti-
nių dalykų – konservavimo, 
valgių gaminimo, kulinarijos, 
konditerijos, namų ruošos, 
daržininkystės.

Iš praktinių gimnazistės 
užrašų

Kulinarijos pavyzdys: 
„Kruopienė su lašinais ir sly-
vomis. 250 gramų lašinių 
(geriau sluogsniuotų) išvirti 
minkštai viename litre van-
dens. Kruopas (400 gramų), 
prieš tai gerai išmirkusias, pa-
virinti truputį ir gerai nusunkti. 
Po to sudėti į tą sunką, kurioje 
virė mėsa – lašiniai, ir išvirti 
tirštai. Po to į košę dedamos 
sirupe apvirintos slyvos (250 
gramų). Supjaustome šiltus la-
šinius į skiauteles ir apdedame 
jais lėkštėn supiltą košę“.

Neišsipildymai ir 
trukdymai
 
Mokytoja Jasudytė visų gu-

drybių išmoko Žemės ūkio 
akademijoje, tad ir Ona Žvir-
blytė manė ten stoti. Tačiau 
valsčiuje pasirūpino „parodyti 

Reikia ir į užrašus pasižiūrėti – šypsosi mokytoja Ona Stro-
lienė.             Autoriaus nuotr.

Ona Žvirblytė su savo tėveliais – Ona ir Juozapu.
nuotr. iš asmeninio albumo.

nagus“ netolimas kaimynas 
Mykola Baronas: parašė prastą 
charakteristiką – neva iš buo-
žių šeimos, tėvai naudojantys 
samdomąją jėgą, eksploatato-
riai. Iš tiesų, J. Žvirblis prie 
savosios žemelės dar nuomo-
davo apie 15 hektarų žemės 
iš turtingo kaimyno, darbuos 
pagelbėdavo padieniai darbi-
ninkai. 

Regina jau buvo ištekėjusi, 
gyveno tėviškėje kartu su tė-
vais. Kolchozo valdžia visus 
namų gyventojus laikė viena 
šeima, tad neleido laikyti  an-
tros karvės, visaip varžė. Vė-
liau vos ne kieme ėmė statyti 
kolchozo karvides. Senasis 
Žvirblis pavaišino meistrus, tai 
jos sienas patraukė kiek tolė-
liau. Iškirto ir nemažai gražio-
sios alėjos beržų. 

Vilniuje ir Svėdasuose

Bet mokytis norėjosi, tad 
pagalvojo apie anglų kalbos 
studijas. Tėvelis pritarė, mat 
tą keistą kalbą buvo girdėjęs 
tarnaudamas pas ponus Petra-
pilyje. Nors Utenoje mokėsi 
vokiečių kalbos, tačiau į Vil-
niaus Universiteto Filologijos 
fakultetą įstoti pavyko. Pirmoji 
anglų kalbos dėstytoja – žydė 
Pyniesaitė. 

Baigusi studijas, 1951 me-
tais paskirta mokytoja į Svė-
dasų vidurinę mokyklą. Uo-
liai mokė svėdasiškius šios 
keistos, vis labiau po pasaulį 
plintančios kalbos. Svajojo 
nuvažiuoti į svarbiausią Angli-
jos, didžiosios Britų imperijos 
miestą Londoną. Tačiau taip ir 
nepavyko. 

Nelabai buvo iš ko, visuo-
met netrūkdavo rūpesčių. Šei-
ma, miestelyje gyvenusi tetu-
lė Anelė, jos bičiulė – antroji 
Anelė. Mokykloje darbavosi 
39 metus, išėjusi į užtarnautą 
poilsį, gyveno vadinamajame 
mokytojų name kartu su vyru, 
taip pat buvusiu mokytoju An-
tanu Strolia. Po vyro mirties 
liko viena, gyveno tai Svėda-
suose, tai pas vaikus - dukrą 
Virginiją ar sūnų Rimgaudą,  
mirė 2015 metais.
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„Daliai visuomenės 
trūksta atsakomybės“ 

Šakiuose gyvenanti ir psi-
chologe dirbanti Jurgita džiau-
giasi, kad gyvenimas pamažu 
grįžta į buvusias vėžes. Nors 
jai tenka išgirsti prieštaringų 
nuomonių apie pandemiją ir 
jos suvaldymą, moteris turi 
aiškią savo poziciją. 

„Tikiu medicinos mokslu ir 
manau, kad kiekvienas žmogus 

Vilius: „Nesinori viso savo 
gyvenimo sustabdyti dėl 
pandemijos“.

COVID-19 vakcina: mitai ir faktai
Pasaulinė pandemija su-

kėlė daug sunkumų, streso, 
nežinomybės ir dar daugiau 
diskusijų bei susipriešinimo 
dėl skirtingų įsitikinimų. 

Šis laikotarpis buvo ypač 
sunkus visiems, tačiau, no-
rint sužinoti, kokiomis nuo-
taikomis ir mintimis mūsų 
visuomenė gyvena šiandien, 
kalbiname piliečius iš skir-
tingų šalies rajonų ir dalija-
mės jų asmenine patirtimi.  

yra atsakingas už savo darbą, to-
dėl jei mokslininkai sukūrė vak-
cinas tam, kad įveiktume infek-
ciją, aš jais tikiu taip pat, kaip ir 
kiti žmonės tiki mano darbu. Jei 
man yra suteikta galimybė ap-
saugoti savo, šeimos ir aplinki-
nių sveikatą, – aš ja nedvejodama 
pasinaudosiu“, – tvirtina Jurgita, 
papildydama, jog visuomenėje 
pasigenda socialinės atsakomy-
bės ir supratimo, kad visi kartu 
tokiomis svarbiomis situacijomis 
turėtume elgtis solidariai ir pasi-
tikėti medicina.  

„Tiesą sakant, man, kaip pilie-
tei, keistai atrodo įvairūs pasisa-
kymai prieš vakcinaciją, kuomet 
žmonės yra prilyginami bando-
miesiems triušiams. Manau, kad 
tai yra visiška socialinė neteisybė 
– žiūrėti, kas bus su tais „bando-
maisiais triušiais“, kai tik dėl jų ir 
yra sutramdoma pandemijos grės-
mė“, – mintimis dalijasi moteris. 

„Aš nerandu jokio loginio pa-
aiškinimo, kai, išradus vakciną, 
žmonės jos bijo, tačiau, išradus 
naujus vaistus, naują protezą 
ar naują rentgeno aparatą, visi 
džiaugiasi ir nekantrauja pradėti 
naudotis tomis naujovėmis. Esu 
ne kartą ir vaistinėse girdėjusi, 
kad, pristigus medikamentų, žmo-
nėms yra siūlomos alternatyvos 
su panašiais ingredientais ir jie be 
baimės tai perka, taigi kodėl tuo-
met bijome vakcinų? Jei jau taip 
stipriai nepasitikime medicina, 
tuomet nesikreipkime į gydytojus 
dėl skausmų, alergijų ir visų kitų 
sveikatos sutrikimų ar ištikusių 
problemų. Iš tų, kurie bijo skiepy-
tis, aš neišgirstu įtikinančio paaiš-
kinimo, kai vieną dieną atsisako-

me skiepytis, o kitą – kreipiamės 
į medikus pagalbos. Juk ar tikrai 
reikia taip rizikuoti nesiskiepijant, 
kad nuolat  gyventume karantino 
sąlygomis ir pagaliau susiprastu-
me bei įvertintume tikrąją riziką?“ 
– savo nuomonę išsakė Šakių gy-
ventoja Jurgita. 

„Nesinori gyvenimo 
sustabdyti dėl pandemijos“

Plungiškis verslininkas Vilius 
pasakoja, kad jo darbas visuomet 
buvo neatsiejamas nuo buvimo 
tarp žmonių, todėl džiugu, kad 
pagaliau galima ir vėl užsiimti 
mėgstama veikla, projektais. 

„Aš dirbu aptarnavimo srityje 
ir nuolat turiu tiesioginį kontak-
tą su žmonėmis, taip pat aktyviai 
dalyvauju įvairiose visuomeni-
nėse veiklose, todėl jaučiau par-
eigą ir atsakomybę pasiskiepyti, 
kad apsisaugočiau pats ir apsau-
gočiau kitus. Nesinori viso savo 
gyvenimo sustabdyti dėl pande-
mijos. Aš suprantu, kodėl skiepai 
yra būtini, kam jie buvo sukurti 
ir kaip jie veikia žmogaus orga-
nizmą, – man tai atrodo savaime 
aiškūs ir suprantami dalykai, 
todėl abejonių aš neturiu ir nie-
kada neturėjau“, – teigia vyras, 
pridurdamas, kad pats koronavi-
rusu nesirgo, tačiau šeimoje buvo 
užsikrėtę abu jo tėvai.

Vilius juokaudamas sako, kad 
vakcinacijos tema tapo tokia 
pat aštri kaip religija, kur visi 
turi savo įsitikinimus. „Mano 
aplinkoje yra vos keletas žmo-
nių, kurie abejoja skiepų nauda, 
bet stengiuosi tam nešvaistyti 
savo energijos.“

Mitai neturi jokio 
mokslinio pagrindo

Vilniaus universiteto Gyvybės 
mokslų centro Imunologijos ir 
ląstelės biologijos skyriaus ve-
dėja prof. dr. Aurelija Žvirblienė 
mano, kad daugelis realybės ne-
atitinkančių teorijų, susijusių su 
koronaviruso vakcinomis, siejasi 
su iškelta hipoteze, jog šios vak-
cinos buvo nepakankamai ištir-
tos, nes sukurtos per itin trumpą 
laiką. 

„Supraskime, kad pasaulinė 
pandemija ir jaučiama didžiulė 
jos grėsmė sudarė ypatingas sąly-
gas – buvo mobilizuotos didelės 
finansinės lėšos ir dedamos visos 
profesionalų pastangos į tai, kad 
būtų pagreitinti visi procesai ir 
būtų kuo greičiau sukurta vakci-
na, sugebanti pažaboti šią infek-
ciją. Visų svarbiausia yra ne kiek 
laiko viskas užtruko, o tai, kad 
visi etapai, privalomi kiekvienos 

vakcinos kūrimo procesui, buvo 
įvykdyti ir tik tuomet vakcinos 
užregistruotos.“

Imunologė prof. dr. A. Žvir-
blienė aiškina, kad nėra jokių 
mokslinių faktų, kurie rodytų 
vakcinų žalą, pavyzdžiui, vak-
cinų ir nevaisingumo sąsają, ir 
pabrėžia, kad vakcinos nesuke-
lia pačios infekcinės ligos, o tik 
imituoja virusą. 

„Jokioje iš šiuo metu naudo-
jamų vakcinų nėra paties ko-
ronaviruso, kuris galėtų sukelti 
infekciją, – skiepus sudaro tik 
atskiros viruso dalys, kurios 
imituoja ligos sukėlėją, kitaip 
tariant, „apmoko“ mūsų imuni-
nės sistemos ląsteles, kurios for-
muojasi, dalijasi ir po to sugeba 
atpažinti tikrąjį ligos sukėlėją. 
Formuojantis imuniniam atsa-
kui, organizme vyksta daugybė 
procesų, kurie panašūs į tuos, 
kurie vyksta infekcijos metu. 
Todėl kurį laiką po skiepo ga-
lime jaustis taip, lyg sirgtume. 
Bet tai nėra infekcinė liga, tai tik 
imuninės sistemos sužadinimas, 
apmokymas. Kai įvyksta natūra-
li infekcija, ta paruošta „kariuo-
menė“ ligos sukėlėją užpuola ir 
jį nukenksmina, – taip veikia po 
skiepo susiformavęs imuninis at-
sakas“, – tvirtina A. Žvirblienė.

nuotr. iš asmeninių archyvų

Užsak. nr.614

Jurgita sako, jog visuo-
menėje pasigenda socia-
linės atsakomybės ir su-
pratimo, kad turime elgtis 
solidariai. 

Anykščių regioninio parko direkcija poil-
siautojų nebaudžia, tik įspėja.

jono jUneViČiAUs nuotr.

Keturis kartus išaugęs Lajų tako lankytojo 
bilietas žmonių neatbaidė. Kas savaitę Lajų 
taką aplanko 4-6 tūkstančiai žmonių.

Anykščių regioninio par-
ko direkcijos direktorius 
Kęstutis Šerepka sakė, 
kad ne visi poilsiautojai 
palapines stato tam skir-
tose vietose.

Karščiai galvą susuko net katinui...
Anykščių priešgaisrinės gel-

bėjimo tarnybos viršininkas 
Saulius Slavinskas „Anykštai“ 
sakė, kad katinas įkrito į neuž-
dengtą maždaug 18 metrų gylio 
šulinį be vandens.

„Turime specialų trikojį ugnia-
gesiams gelbėtojams nusileisti į 
šulinį, kiek žinau, jis buvo nau-
dojamas. Išgelbėjo tą katiną, jis 
gyvas ir sveikas“, - nuramino 
S.Slavinskas.

Anykščių seniūnijos Rubikių 
seniūnaitijos seniūnaitis Jonas 
Juotka pirmadienį „Anykštai“ 
pasakojo, kad savaitgalį prie Ru-
bikių ežero poilsiavo ypač daug 
žmonių. „Oi, sekmadienį buvau 
prie ežero - net kojos nėra kur 
padėti. Ir Kriokšlio stovyklavie-
tėje, ir prie kavinės „Žuvienės 
pašiūrė“ - daugybė žmonių. Au-
tomobilius jie  buvo palikę net 
prie Rubikių kapinių, baisu, kiek 
daug žmonių“, - sakė jis.

Anykščių regioninio parko 
direkcijos direktorius Kęstutis 
Šerepka „Anykštai“ atskleidė, 
kad Anykščių regioninio par-
ko direkcijos specialistams vis 
dar tenka susidurti su taisyklių 
nepaisančiais poilsiautojais: 

„Buvo  pora atvejų, kai poilsiau-
tojai stovyklavo neleistinose 
vietose. Prie Rubikių ežero yra 
keletas vietų, kur yra privažia-
vimas, bet neįrengtos stovy-
klavietės. Jose statyti palapines 
draudžiama“.Tokių pažeidėjų, 
anot K.Šerepkos, atsiranda dėl 
žmonių antplūdžio prie vandens 
telkinių. „Sekmadienį Kriokšlio 
poilsiavietė buvo labai pilna. At-

siranda tokių žmonių, kurie ne-
nori būti apgultoje stovyklavie-
tėje, tuomet ir ieško nuošalesnių 
vietų“, - pastebėjo K.Šerepka.

Jis sakė, kad Anykščių regi-
oninio parko direkcijos specia-
listai nedrausmingų poilsiautojų 
nebaudžia, nes gali taikyti tik 
prevencines priemones.

Beje, Anykščių regioninio par-

ko direkcija poilsiautojų patogu-
mui šį sezoną pradėta matuoti 
Rubikių ežero vandens tempera-
tūrą. „Mūsų to paprašė Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnyba. 
Vandens temperatūrą matuoja-
me kartą per savaitę, kiekvieną 
kertvirtadienį“, - sakė jis.

K.Šerepka taip pat sakė, kad 
Lajų take lankytojų srauto ne-

mažina nei karščiai, nei šį sezo-
ną įvestas privalomas lankytojo 
bilietas, kuris suaugusiam asme-
niui kainuoja 4 Eur. „Gal dabar 
kiek įtakos tam turi karantinas“, 
- svarstė jis.

Per savaitę Lajų taką aplan-
ko 4 – 6 tūkst. žmonių. Gegužę 
Lajų taką aplankė 9 tūkst.967 
lankytojai.
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Visiška izoliacija ir išmanieji telefonai – nepalanku miegui
Dviejų Belgijos tyrimų rezultatai rodo, kad visiškos izoliaci-

jos (karantino) laikotarpis turi neigiamos įtakos miegui. Žmo-
nės gulasi vėliau negu įprasta ir prastai miega. Be to, remiantis 
tyrimo, kuriame dalyvavo žemesniųjų kursų studentai, duo-
menimis, naudojimasis išmaniaisiais telefonai gali šią proble-
mą dar labiau komplikuoti. Skaitykite toliau ir sužinokite, ku-
rioje šios lygties vietoje yra natūralus junginys melatoninas.

Žmogaus biologija tokia, kad 
pradėjus temti jis apsnūsta ir tu-
rėtų eiti miegoti. Smegenys kon-
troliuoja šį procesą mums to net 
nepastebint. Taip gali būti dėl 
mūsų jautrumo šviesos ir tamsos 
impulsams. Akių regos nervai 
užfiksuoja ryto šviesą. Tada sme-
genys „liepia“ organizmui išskirti 
kortizolį ir kitus hormonus, kurie 
padėtų pabusti.

Sutemus kankorėžinė liauka pa-
skatina cheminės medžiagos me-
latonino išsiskyrimą. Melatoninas 
sukelia apsnūdimą ir norą miegoti.

nus su 19 procentų pirmojo šalių 
užsidarymo metu.

Dirbtinis apšvietimas 
slopina melatonino 
išsiskyrimą
Žmonės eina vėliau miegoti ir 

vėliau keliasi, o tai jau savaime su-
trikdo melatonino išsiskyrimo pro-
cesą organizme; dėl to pasikeičia 
miego ir būdravimo laikas ir rytais 
žmonės jaučiasi lyg patekę į kitą 
laiko juostą.

Įjungus dirbtinį apšvietimą tuo 
metu, kai organizmas tikisi tam-
sos, gali būti slopinamas melato-
nino išsiskyrimas. Tai jau savaime 
gali sutrikdyti miego režimą. Kitas 
dalykas, galintis sutrikdyti natūra-
lų dienos ir nakties ritmą, moks-
liškai vadinamą cirkadiniu ritmu, 
yra naudojimasis elektroniniais 
prietaisais.

Išmanieji telefonai sukelia 
problemų
Tai pastebėta atliekant tyrimą su 

1900 žemesniųjų kursų studentų iš 
Gento ir Antverpeno universitetų. 
Dieną intensyviai besinaudojan-
čios išmaniaisiais telefonais mergi-
nos studentės 20 procentų dažniau 
skundėsi negalinčios išsimiegoti, 

palyginus su vaikinais studentais. 
Dėl tyrėjams nežinomų priežasčių 
vyrus telefonas veikė silpniau.

Vis dėlto, žinoma, kad prieš 
miegą naudojamų išmaniųjų tele-
fonų ir kitų elektroninių prietaisų 
skleidžiama mėlyna šviesa gali 
sutrikdyti melatonino išsiskyrimą 
organizme, todėl melatonino išsi-
skirs mažiau.

Melatoninas kaip papildas
Organizmo gebėjimas išskirti 

melatoniną palaipsniui silpnėja su 
amžiumi; neigiamą poveikį mela-
tonino kiekiui organizme daro ir 
kiti veiksniai, pavyzdžiui, aukščiau 
paminėtas naudojimasis elektroni-
niais prietaisais. Dėl to melatonino 
išskyrimas sutrinka: jo išskiriama 
per mažai arba ne laiku.

Norint kompensuoti melatonino 
trūkumą, galima jo gauti iš maisto 
produktų, pavyzdžiui, paprastųjų 
vyšnių, šparagų, pomidorų, grūdų, 
riešutų ir sėklų.

Sukurta netgi melatonino pa-
pildų. Vartodami maisto papildą, 
pavyzdžiui, „Bio-Melatonite“, iš 
kiekvienos tabletės gausite gry-
no, itin kokybiško melatonino. 
Šio produkto sudėtyje taip pat yra 

vitamino B3, kuris tausoja natū-
raliam melatonino išsiskyrimui 
organizme reikalingą aminorūgštį 
triptofaną.

Visiškai vienodas kiekis 
kiekvienoje tabletėje
„Bio-Melatonite“ visiškai sau-

gu vartoti; jo sudėtyje yra stan-
dartizuotas melatonino kiekis, 
kad galėtumėte jaustis užtikrinti, 
su kiekviena tablete kasdien gau-
dami visiškai vienodą kiekį vei-
kliosios medžiagos.

Melatoninas padeda mažinti 
laiko, reikalingo norint užmigti, 
trukmę. Teigiamas poveikis pasi-
reiškia suvartojant 1 mg melato-
nino prieš einant miegoti.

Leiskite tabletei ištirpti po lie-
žuviu pusvalandį prieš einant gulti 
ir užsitikrinkite optimalų veiklio-
sios medžiagos įsisavinimą, kad 
rytą pabustumėte puikiai pailsėję. 

Maisto papildas.

Vis dėlto yra dalykų, galinčių 
sutrikdyti šią sistemą ir naujųjų 
tyrimų rezultatai kalba apie izo-
liacijos laikotarpį ir išmaniųjų te-
lefonų naudojimą, išskirdami šiuos 
veiksnius kaip du ženklius miego 
trikdžius.

Triskart padaugėjo 
nusiskundimų nemiga
Pernai Briuselio laisvojo uni-

versiteto ir Brugmano miego la-
boratorijos vykdyto miego tyrimo 
duomenimis, pirmojo šalies užsi-
darymo metu triskart padaugėjo 
nusiskundimų nemiga.

Plataus masto tyrimas, atliktas 
po antrojo šalių užsidarymo, pa-
rodė, kad minėta problema toliau 
augo, kadangi 29 procentai tiria-
mųjų skundėsi turintys vidutinio 
sunkumo ir sunkių miego sutriki-
mų, o tai ženkliai daugiau, palygi-

horoskopas

AVINAS. Galite sulaukti ne-
tikėtos žinios, kuri pakeis visos 
dienos planus. Laukite nekviestų 
svečių. Nebijokite prigimties ir 
poreikių, priimkite ir mylėkite 
save tokį, koks esate.

JAUTIS. Savaitės pradžioje 
būsite išklausytas rimtai ir ati-
džiai. Netikėkite tais, kurie labai 
karštai tikina esą jūsų pusėje. 
Sekmadienį galite švaistyti savo 
laiką, bet tik ne pinigus.

DVYNIAI. Savaitės pradžioje 
galimi pokyčiai tarnyboje. Pasi-
stenkite nesikišti ir nesileiskite 
įtraukiamas į asmeninius kitų 
žmonių reikalus. Savaitgalį pra-
leiskite geroje kompanijoje.

VĖŽYS. Jei pirmoje savaitės 
pusėje sugebėsite pareigą sude-
rinti su malonumu, nušausite du 
zuikius. Pasikliaukite savo jėgo-
mis. Sekmadienį pasirūpinkite 
savo išvaizda.

LIŪTAS. Atsitiks kai kas, kas 
atvers jums akis. Būsite pilnas 

jėgų, tik pasistenkite jas protin-
gai panaudoti. Antroje savaitės 
pusėje turėsite progos pamąstyti 
apie naujovių pliusus ir minusus.

MERGELĖ. Nebūkite įkyrus 
savaitės pradžioje - nieko tuo ne-
pasieksite. Būkite atsargus pasi-
rašinėdamas dokumentus. 

SVARSTYKLĖS. Pirmomis 
savaitės dienomis minioje jausi-
tės kur kas geriau nei namuose. 
Savaitės viduryje ypač atidžiai 
skaičiuokite pinigus. 

SKORPIONAS. Pasistenkite, 

kad bloga nuotaika neatsilieptų 
darbo reikalams. Klaidas teks tai-
syti ilgai. Savaitės viduryje nesi-
ginčykite dėl akivaizdžių dalykų. 
Savaitgalį ką nors patobulinkite 
namuose.

ŠAULYS. Šią savaitę gali tekti 
gerokai pasirūpinti dėl būsimo-
sios karjeros, reputacijos ar įvaiz-
džio. Fizinė veikla penktadienį ar 
šeštadienį būtų labai naudinga. 

OŽIARAGIS. Savaitės pra-
džioje jums pavyks įtikinti ap-
linkinius. Antroje savaitės pusėje 

galite tikėtis neblogo finansinio 
pelno. Šią savaitę turėsite reikalų 
su žmonėmis iš sferų, su kurio-
mis paprastai nesusiduriate.

VANDENIS. Verslo reikalus 
geriausiai seksis tvarkyti pirmo-
mis savaitės dienomis. Savaitės 
viduryje atidžiai klausykitės - ga-
lite ir turite pasimokyti iš sveti-
mų klaidų.

ŽUVYS. Tramdykite emocijas, 
kitaip turėsite bėdos. Tai, ką su-
žinosite savaitgalį, gali neatnešti 
jums nei laimės, nei sėkmės.

(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 Ar reikia liberalizuoti alkoholio prekybą?
Valdančiųjų iniciatyva siekiama sumažinti amžių, nuo 

kurio galima vartoti alkoholį, bei suvienodinti prekybos lai-
ką visomis savaitės dienomis. Kaip manote, ar tai duos kaž-
kokios naudos? Ar pritariate dabar galiojantiems suvaržy-
mams, kad būtų mažesnis alkoholio prieinamumas?

Jokiais būdais!:„Ar maža 
nelaimių nuo alkoholio? Pa-
sakos, kad geria kultūringai 
- tik latentinių alkoholikų pa-
sakos.“

Ona: „Aišku, kad nepritaria-
ma tokiam sprendimui ilginti 
prekybos laiką ir parduoti nuo 
,18m., ar mažai pas mus viso-
kių nelaimių darbe ir keliuose 
apsvaigus nuo alkoholio. Taip, 
reikia šviesti, kad nereikia ger-
ti, bet ar mūsų tauta supranta.“

qwe: „aš manau, jei esame 
Europos šalis, tai turi būti kaip 
Europoj, normalus pardavimo 
laikas, degalinėse prekiautų, o 
ne kaip kitame pasaulyje. Koks 
abaldujus sugalvojo, ir pyst – 
padarė taip, kaip niekur nėra.“

Nereikia liberalizuoti: 
„Daugiau bus geriančių, len-
gviau bus valdyti, t.y. kabinti 
ant ausų makaronus! Kas nori, 

ir dabar gali gerti....“
Pardavėja: „Ar pagalvojo 

Veryga apie pardavėjas, pras-
tumdamas durną įstatymą. 
Kiek reikia išklausyti žmonių 
pretenzijų ir keiksmažodžių, 
kai negali nusipirkti alaus ar 
kitokio gėrimo po trečios va-
landos sekmadienį. O ar kas 
ištyrė, kiek padaugėja klientų 
prieš trečią. Alkoholinių gė-
rimų pardavimas sekmadienį 
nemažesnis nei kitomis dieno-
mis. O jaunimui parduodamas 
alų,turi prašyti dokumento ir 
kai paprašai vyresnio, kuris 
prie savęs neturi, tai to prisi-
klausai, kad net ausys linksta. 
O jaunesni paprašo senių, ir 
tie nuperka. Pridarė problemų 
ir perkančiam, ir parduodan-
čiam.“

Rubykiu Branys: „Valsty-
bė, apribojusi laiką jo nusipir-

kimui,  paskatino dar labiau 
vartoti alkoholį ! Kaip ? Ogi 
taip: žinodami, kad alkoholio 
bet kada nenusipirks, nusiper-
ka jo didelius ir labai didelius 
kiekius. Pavyzdžiui, aš turiu 
nusipirkęs 20 bonku visokio 
gėrimo... Na o kai namų len-
tynose jo yra, kad net akys 
raibsta, pagundai atsispirti la-
bai sunku.. Prieina ir draugų, ir 
kaimynai...“

Jis toks: „Daugiau žalos nei 
naudos. Nestabilumas ir daž-
ni pokyčiai gadina Valstybės 
įvaizdį ir menkina pasitikėjimą 
valdžia. Gal netobulas šis įsta-
tymas, tačiau kentėt galima.“

Tadas: „Kuo daugiau girtų 
avinų, tuo geriau šalį valdyt .“

Laumis: „Paklauskyt Svėda-
sų seniūno -  tas, ko gero, už 
liberalizavimą ir partnerystę“

Svedasu Jadze: „Aš tai vi-

sadu kalbu užu savi ir savų 
nuomonį rašau. A kų tu pats 
gakvoji, tų rašyk, a kų Sveda-
sų seniūnas saką ar rašą, tai tų 
žmonės ir girdi, ir matą. 

Dėl palitikų norą pritraukt 
prę savį daugiau jaunimą per 
alkoholio vartojimo prieina-
mumų tai tas pats kaip Savietų 
Rūsijoj kamjaunuoliams ir ka-
munistams buvo suteikta teisę 
naudotis merginų ir moterų 
kūnais dėl padulkinimą. Taigi 
nieką naują čia tam liberalizme 
ir palaidūnų partijoj nėra. 

Kartojasi kas prieš šimtų 
metų buvo, grįžtant prie anar-
chijas ir palaidas laisvęs, kuri 
tenkinama galvas svaiginant ir 
atlaisvinant veiksmui apatinį 
dalį. 

Takioj mažoj valstybėj tai la-
bai pavajinga.“

Futbolas I. Penktadienį Troš-
kūnuose startavo atviras Anykščių 
rajono 5×5 futbolo čempionatas. 
Varžybose dalyvavo 6 komandos. 
Ekipos buvo suskirstytos į du po-
grupius ir, sužaidusios po dvejas 
rungtynes, komandos išsiaiškino, 
kurios iš jų turės galimybę grum-
tis dėl nugalėtojų medalių. Grupių 
lyderiai - „Troškūnai“ ir KM MB 
- susitiko didžiajame finale, kuria-
me aikštės šeimininkai triumfavo 
4:0. Trečioji vieta atiteko „Anykš-
čių“ komandai, kuri 5:1 sutriuški-
no „Palangę“. 

Futbolas II. FK „Anykščių“ 
ekipa toliau užtikrintai žygiuoja 
SFL lygos pirmenybėse. Sekma-
dienį anykštėnai namuose 4:1 
sutriuškino „Olandų“ komandą 
ir toliau pirmauja čempionato 
C divizione (13 tšk.). Šeiminin-
kų klubo gretose pasižymėjo D. 
Šiaučiūnas, L. Čeikauskas ir R. 
Prūšinskas (2).

Rinktinė. Lietuvos merginų 
iki 15 metų futbolo rinktinė bir-
želio 16–19 d. treniravosi LFF 
Kauno treniruočių centro bazė-
je.  Į Lietuvos rinktinę buvo pa-
kviesta ir anykštėnė vartininkė 
Gytė Pupelytė.
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apyrankė Xiaomi 4C 0211552 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0210990 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211988 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0213118 Lai-
minga vieta prizas 50 Eur 0210088 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0210989 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211448 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0213167 
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Eur 0213165 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211785 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211140 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211548 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 0211546 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212870 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211550 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0213121 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0211139 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211672 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0210603 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211907 Laiminga 
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minga vieta prizas 50 Eur 0210987 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211540 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211127 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212853 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0210977 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0213113 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211553 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0210600 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211533 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211444 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211914 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0211532 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212885 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212878 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211894 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 0210596 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211008 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212875 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211793 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0211543 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211912 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0213148 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0213147 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0211547 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0213119 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0213159 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212002 Lai-
minga vieta prizas 50 Eur 0213117 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211673 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211908 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211906 
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minga vieta prizas 50 Eur 0212861 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0213116 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212873 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211450 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212862 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211798 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0213110 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0210599 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212881 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211440 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0210928 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0213123 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211803 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0212854 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0211016 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 009*032 Miegmaišis CAMPION LUX 005*584 Miegmaišis CAMPION LUX 026*232 Miegmaišis CAMPION LUX 012*015 Pakvietimas į 
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Tinklinio rinkinys DUNLOP 014*078 Tinklinio rinkinys DUNLOP 012*706 Tinklinio rinkinys DUNLOP 0167950 TOYOTA C-HR Hybrid

Nusišienauti 2 ha  pievų 
Užulieknio km.

Tel. (8-671) 66634.

Kuras

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.

Kita

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

Tel. (8-611) 47343.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Dengia plokščius stogus rulo-
nine prilydomąją danga, suda-
ro sąmatas, suteikia garantiją. 

Tel. (8-663) 78732. 

Smulkina pievas (mulčiuoja). 
Tel. (8-605) 64844.

Reikalingi specialistai šlapio 
fasado įrengimui (400 kv. m) 
ir pagalbiniai statybininkai, g. 
b. vyresnių klasių moksleiviai. 
Darbas Anykščiuose.

Tel.: (8-698) 78190, 
(8-686) 59536.

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.

AuKštA KOKyBė ir 
žemA KAinA - 

paminklai, kapavietės ir 
kiti akmens gaminiai.

tel. (8-698) 87560.

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus; 95 k. mokymus pagal 

motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinę profesinio moky-
mo programą. B kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže.

 Renkama nauja grupė 2021 m. birželio 22-25 d. Į kursus 
prašome registruotis internetu, puslapyje www.jonroka.lt

Nuolat papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidusiems 
KET (mokymai vyksta nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti būdami namuose) 

Daugiau informacijos tel.: (8-698) 70127, (8-657) 68156, www.jonroka.lt .

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.

nekilnojamasis turtas

Brangiai visoje Lietuvoje miš-
kus su žeme arba išsikirtimui. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-600) 28523.

Automobiliai

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.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

Asmeninis skelbimas, jeigu 
jame tik vienas žodis ir te-

lefono numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos tik 5 eu-
rus, šeštadienio – 6 eurus.

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

Tel. (8-381) 59458.
El. p.: reklama@anyksta.lt

ŽŪB „AUGA Nausodė“ ieško 
darbuotojų mechanizatoriaus 
pareigoms.

Tel. (8-614) 40279.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirties 
žemę Kurklių, Anykš-

čių, Gražiavietės kadas-
trinėse vietovėse.

 Tel. (8-687) 76191.



2021 m. birželio 22 d.iš arti

anekdotas

oras

+21

+31

mėnulis
birželio 22-23 d.d. - priešpilnis,
birželio 24-25 d.d. - pilnatis.

Agripina Arvydas, Vaida, 
Vaidas, Zenonas, Vanda, 
Ligita, Rūtilė, Ligitas.

Paulinas, Tomas, Kaributas, 
Laima, Inocentas.

šiandien

birželio 23 d.

vardadieniai

birželio 24 d.
Jonas, Eivilitas, Eivilitė, 
Eiviltas, Janina.

birželio 25 d.
Vilhelmas, Geistautas, 
Geistautė, Baniutė, Vilius, 
Geisvyda, Geisvydas.

- Klausyk, Jadzel! Žinai, po 
puslitrio tu ne tokia ir baisi!

- Joni, a pasiutai! Čia gi aš, 
Efka!

***
Važiuoja blondinė automobi-

liu. Ją sustabdo kelių policija:
- Labas vakaras. Parodykite, 

prašau, savo vairuotojo pažy-
mėjimą.

- Ką?! - pasipiktinus šaukia 
blondinė, - vakar atėmėt, o 
šiandien vėl prašot parodyt?!

***
- Kuo skiriasi linksmasis bai-

keris nuo liūdno?
- Linksmojo dantys uodais 

aplipę.

***
- Dešimt centų skolinga bū-

siu! - su šia fraze, Maxima ka-
sininkė Olga uždirbo savo pir-
mąjį milijoną.

***
Klasės auklėtoja skundžiasi 

tėvams:
- Žinote, jūsų sūnus visai ne-

simoko geografijos.
- Nieko baisaus. Su mūsų pa-

jamomis daug neprivažinėsi...

***
Studentas zyzia:
- Dėstytojau, aš tikrai never-

tas to vieneto už egzaminą.
- Žinau, bet mažesnio balo aš 

rašyti nebegaliu!

Mickūnai: sportininkus ir žiūrovus 
vargino karštis Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį savaitgalį, birželio 19-20 dienomis, Mickūnų (Debeikių seniūnija) trasoje vyko 
Lietuvos motokroso čempionato II etapo varžybos. Jose startavo rekordinis dalyvių skai-
čius - net 256 sportininkai. 

Tiesa, žiūrovų antplūdžio ne-
sulaukta. Trasos šeimininkas, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, verslininkas Lukas Pakeltis 
„Anykštai“ sakė, kad žiūrovų 
buvo tikrai mažiau nei pernai 
vykusiose analogiškose var-
žybose, tačiau priežastis aiški 
- savaitgalį plieskė varginantis 
karštis. Kaitra kankino ir speci-
aliais kombinezonais vilkinčius 
sportininkus, ir varžybų teisė-
jus.

L.Pakeltis dėstė, jog oro są-
lygos ir buvo esminis varžybų 

nesklandumas - už organizaciją 
ir trasos paruošimą jis sulaukęs 
tik pagyrų iš Lietuvos motoci-
klų sporto federacijos. 

Po šių varžybų L.Pakelčiui 
patikėta surengti ir Lietuvos 
motokroso taurės III etapo var-
žybas. Jos turėtų vykti rugpjū-
čio 21-ąją. 

Mickūnuose startavo ir spor-
tininkai iš Latvijos bei Estijos. 
Svečių iš kaimyninių valstybių 
tikėtasi sulaukti dar daugiau, 
tačiau tą patį savaitgalį buvo 
surengtos ir Estijos motokroso 

varžybos.  
Mickūnuose startavo ir keli 

anykštėnai. Ugnius Liulys 125 
kub.cm. motociklų klasėje užė-
mė antrąją vietą.   U.Liulys pra-
laimėjo tik svečiui iš Latvijos. 
Anykštėnas šiemet atstovauja 
motokroso klubui „Žemaitija“.

Elitinių sportininkų  MX 2 
klasės varybose anykštėnas 
Laurynas Repečka, atstovaujan-
tis MBB „Motocross Team“ ko-
mandai, užėmė septintąją vietą.

Motociklų su priekabomis 
veteranų varžybose antrąją vie-

tą užėmė anykštėno Dariaus 
Sobockio ir Evaldo Valmos eki-
pažas. Jie varžybose dalyvavo 
individuliai. 

Komandinėje įskaitoje Lie-
tuvos motokroso čempionato 
II etapo varžybų nugalėtojais 
tapo UtenaRasingSchool.lt ko-
manda.  9 vietą komandinėje 
įskaitoje užėmė „Jasikonis MX 
Akademy“. Varžybose iš viso 
dalyvavo 26 komandos. 

„Jasikonis MX Akademy“ 
komandos įkūrėjai - garsiausias 
Lietuvos motokroso meistras 
anykštėnas Arminas Jasikonis 
ir jo tėtis Rolandas. Dabar Jona-
voje gyvenantis R.Jasikonis tre-
niruoja motociklų sportu užsii-
mantį jaunimą. „Jasikonis MX 
Akademy“ sportininkai dažnai 
treniruojasi Mickūnų trasoje. 

Lietuvos motokroso čempionato II etapo varžybose startavo 256 sportininkai.

Tradiciškai motokroso trasoje virė kova ir liejosi azartas.

Mickūnų trasoje varžėsi ir vaikai, ir veteranai, ir Lietuvos 
motokroso elitas.

Motociklų su priekabomis lenktynės - viena iš  daugiausia 
žiūrovų dėmesio sulaukiančių rungčių.

Nuotraukos iš Lietuvos motociklų sporto federacijos pus-
lapio „Facebook“-e. 

Verslininkas ir politikas 
Lukas Pakeltis šiemet 
Mickūnų trasoje surengs 
dar vieną sporto šventę  
- rugpjūčio mėnesį joje 
vyks Lietuvos motokroso 
taurės etapo varžybos.


