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,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2022-iesiems! 

„ Su talentais nepakovosi...“ Vytautas BAGDONAS

Liepos 17-osios, šešta-
dienio, vidurdienį linksmo 
žmonių šurmulio, muzikos 
garsų prisipildė Kunigiškių 
I kaime veikiantis Svėdasų 
krašto (Vaižganto) muzie-
jus. 

Čia Anykščių kultūros cen-
tro Vaitkūnų skyrius, asoci-
acija Vaižgantiečių klubas 
„Pragiedrulys“ ir Muziejus 
kartu su partneriais – Vaiž-
ganto krašto bendruomene 
– tryliktąjį kartą organizavo 
tradicinį Aukštaitijos krašto 
talentų sambūrį „Ieškokime 
„deimančiukų“ savyje ir ša-
lia savęs“.

Su pakilia nuotaika ir naujais savo kūrybiniais darbais į sambūrį atvyko nuolatinės daly-
vės Irena Guobienė (kairėje) ir Domicelė Augutienė.

Lietuvos vėliavą Tokijo olimpiadoje 
neš anykštėnas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Iš 37 Tokijo olimpinėse 
žaidynėse startuosiančių 
Lietuvos atstovų - net du 
anykštėnai. 31-erių metų 
sunkiaatlečiui Arnui Šidiš-
kiui šios olimpinės žaidynės 
bus pirmosios, o šią savaitę 
32 -ąjį gimatadienį švęsian-
čiam plaukikui Giedriui Ti-
teniui - jau ketvirtosios. 

G. Titenis per olimpiados 
atidarymą kartu su dziu-
do imtynininke Sandra Ja-
blonskyte neš Lietuvos vė-
liavą. Žaidynių atidarymas 
vyks liepos 23-ąją, penkta-
dienį, 14 valandą. 

32-ejų Giedrius Titenis  ankstesnėse savo olimpiadose 100 m plaukimuose kvalifikacinį 
barjerą įveikė visus kartus.

„Tūsas“ 
prasidėjo 
tragedija

Kurklių 
Škaplierinės 
atlaiduose - 
„Lino kelias“

Dangira NEFIENĖ, mo-
kytoja, rajono tarybos 
narė, nepartinė:

„...O aš labai pasiilgau 
gyvų susitikimų, gyvų dis-
kusijų.“

Saugosis iki ketvirtadienioĮ Tomo Tomilino 
karą išėjo ir 
Dominykas 
Tutkus

Chartija. Anykščių rajono 
įmonių, įstaigų, seniūnijų vado-
vai penktadienį buvo sukviesti 
į Anykščių menų inkubatoriaus 
terasą pasirašyti Piliečių char-
tiją. Dauguma vadovų rankose 
nešėsi įstaigų antspaudus. Susi-
rinkusius vadovus pasveikinęs 
Anykščių meras Sigutis Obe-
levičius kalbėjo, kad vadovai, 
pasirašydami chartiją, įsiparei-
goja geriau aptarnauti klientus, 
o „gyventojai įsipareigoja, kad 
viskas vyktų sklandžiai“.

Spektaklis. Liepos 14 dieną 
Viešintų miestelio parke vyko 
Anykščių kultūros centro teatro 
poezijos spektaklis pagal Vy-
tauto Mačernio kūrybą „Apnuo-
ginta širdis“. Jono Buziliausko 
režisuotame spektaklyje vaidi-
no rokiškėnas Linas Pauliukas 
ir viešintiškė saksofonistė Urtė 
Raišelytė.

Amatai. Anykščių muzieji-
ninkai Niūronyse plės Amatų 
centrą. Norima lankytojams 
demonstruoti šiuos amatus: 
stogdengystę (skiedrų gamy-
bos ir stogo dengimo amatai), 
baldininkystę (kuparai, suolai, 
stalai, lentynos – amato de-
monstravimas ir ekspozicijos 
parengimas), žaislininkystę 
(medinių žaislų gamybos de-
monstravimas ir senoviškų žai-
dimų programa), kryždirbystę 
(stogastulpiai ir kryžiai), pyni-
mą (pynimo amato demonstra-
vimas ir pintinių ekspozicijos 
atnaujinimas) bei dailidystę 
(tvorų ir vartų gamybos amato 
demonstravimas).

Skelbimas. Per „Anykštą“ 
galite pasveikinti savo arti-
muosius vestuvių, jubiliejų ar 
kitomis progomis. Sveikinimo 
kaina – 20 eurų.
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temidės svarstyklės
Kabelis. Liepos 16 dieną 

Anykščiuose, A. Vienuolio g., 
vykdant žemės kasimo darbus 
buvo pažeistas ir užsidegė 
elektros kabelis. Nuo jo užsi-
degė žolė 3 arų plote. Teritori-
ja buvo aptverta STOP juosta, 
iškviesti ugniagesiai.

Pagalba. Vidaus reikalų mi-
nistrė Agnė Bilotaitė, susitikusi 
su Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūros „Frontex“ 
vykdančiuoju direktoriumi Fa-
brice Leggeri, sako sutarusi dėl 
didesnių pajėgumų pasienyje.
Lietuva paprašė iš „Frontex“ 
greito reagavimo pajėgų, 60 pa-
reigūnų, keturių apklausas at-
liekančių komandų su vertėjais, 
30 automobilių, dviejų sraig-
tasparnių ir dviejų termovizijos 
įrangų. Šiuo metu Lietuvoje jau 
patruliuoja apie 20 pareigūnų ir 
14 automobilių.

Kontrabanda. Ekonominius 
nusikaltimus tiriantys Vilniaus 
policijos pareigūnai sulaikė 
daugiau nei 103 tūkst. pakelių 
kontrabandinių cigarečių krovi-
nį. Daugiau nei 360 tūkst. eurų 
vertės krovinys buvo paslėptas 
statybiniuose blokeliuose. Vil-
niaus rajone, sandėlių teritori-
joje, policininkai organizavo 
pasalą. Paaiškėjo, kad buvo 
kraunamos cigaretės, pažymė-
tos Baltarusijos banderolėmis. 

Reitingai. Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungą rinkimuose 
palaikytų 14,8 proc. responden-
tų, Tėvynės sąjungą-Lietuvos 
krikščionis demokratus – 13,5 
proc., rodo birželio pabaigoje 
atlikta „Spinter tyrimų“ apklau-
sa. Trečioji – Socialdemokratų 
partija (9,9 proc.), ketvirtas 
– Liberalų sąjūdis (7,1 proc.), 
penkta – Laisvės partija (5,5 
proc.). Darbo partiją palaikytų 
4,1 proc., Lietuvos lenkų rinki-
mų akciją-Krikščioniškų šeimų 
sąjungą – 1,8 proc. 17,3 proc. 
teigia, jog nebalsuotų, o 18 
proc. nėra apsisprendę.

Nuostoliai. Estijos kapitalo 
tarptautinio keleivių perveži-
mo autobusais operatorė „Lux 
Express“ pranešė 2020-aisiais, 
dėl COVID-19 pandemijos, pa-
tyrusi 2,6 mln. grynąjį nuostolį. 
Užpernai bendrovė uždirbo 2,2 
mln. eurų grynojo pelno. Par-
davimų pajamos pernai sunyko 
60,1 proc. iki 14,7 mln. eurų. 
Per praėjusius metus aptarnauta 
1,47 mln. keleivių – perpus ma-
žiau nei 2019-aisiais.

Ištekliai. Danijai priklausan-
čios Grenlandijos vyriausybė 
pranešė nutraukusi naftos ir 
dujų telkinių žvalgybos licen-
cijų išdavimą. Grenlandijoje 
glūdi daug neištirtų angliavan-
denilių atsargų. Atsargos vien 
tik salos vakarinėje pakrantėje 
vertintinos 18 mlrd. Danijos 
kronų (2,4 mlrd. eurų). Be to, 
dideli telkiniai jūroje tikėtini į 
rytus nuo Grenlandijos krantų. 
Tačiau vyriausybė nusprendė 
atsisakyti leidimų telkiniams 
žvalgyti.

-BNS

Išleista poezijos rinktinė „Paragauki sulos“
Išleista Aukštaitijos krašto rašytojo Prano Raščiaus 

(1932–1987) poezijos rinktinė „Paragauki sulos“. Poeto ei-
lėraščius internete galima ne tik skaityti, bet ir klausytis.

Knygoje publikuojami eilėraš-
čiai iš šešių knygų, išleistų 1972–
1988 m.: „Gimtinė“, „Žemėje 
prie mėlyno dangaus“, „Sakmės, 
peizažai ir...“, „Miško šulinys“, 
„Kokia dangaus spalva“, „Tu, 
mano žibury...“.

Knygą sudarė ir išleido poeto 
sūnus Andrius Raščius. „Poeto 
kūryboje, lyg dailininko pale-

tėje, tapomi peizažai, subtiliai 
perteikiamas gamtos grožis ir 
jos trapumas, su šviesiu ilgesiu 
atskleidžiami gimtinės vaizdai, 
dėkingumas žemei, jautriai pa-
liečiami žmogaus išgyvenimai ir 
būties tema. Knyga kviečia nau-
jai kelionei, ir šitoj naujoj kelio-
nėj – paragauti sulos, pasisemti 
stiprybės ir atgaivos“, - tokiais 

žodžiais pristatoma poezijos 
rinktinė „Paragauki sulos“.

Knygai bei autoriui pristatyti 
yra sukurtas tinklapis www.pa-
ragaukisulos.lt, kuriame galima 
paskaityti ir paklausyti eilėraš-
čių, peržiūrėti poeto nuotraukų 
galeriją. 

Poetas P. Raščius yra kilęs iš 
Utenos rajono Linskio kaimo, 
tačiau kurį laiką mokėsi Svėda-
suose. Jis yra dirbęs „Tiesos“, 
„Literatūros ir meno“, „Šluotos“, 
„Pergalės“ redakcijose. Su Lietu-

vos baleto artistu Vytautu Grivic-
ku parašė libretą kompozitoriaus 
Benjamino Gorbulskio satyrinei 
operai „Frank Kruk“, su  satyriku 
Česlovu Valadka – kompozito-
riaus Vygando Telksnio operetei 
„Girnų muziejus“. Kompozito-
riai V. Telksnys, Antanas  Ma-
kačinas ir kt. sukūrė melodijas P. 
Raščiaus  žodžiams. 

Kaip pats P. Raščius anksčiau 
yra prisipažinęs, kūrėju jis tapo 
įkvėptas Svėdasų ežerų.

-ANYKŠTA

Miesto šventės metu bus 
ribojamas eismas

Informuojame, kad š. m. liepos mėn. 22–25 dienomis 
vyks Miesto šventė „Vasaros atogrąžos Anykščiuose“. 
Šventės metu, liepos 24 d. (šeštadienį), bus ribojamas eis-
mas žemiau išvardintose Anykščių gatvėse.  

• Nuo 8.00 val. iki 23.00 val. eismas bus draudžiamas 
M. Valančiaus gatvėje  ir Parko gatvėje iki Anykš-
tos gatvės sankryžos. Prašome gyventojų nurodytose 
gatvėse nuo liepos 22 d. 20 val. nepalikti automobilių 
šalikelėse.

• Nuo 15.00 val. iki 23.00 val. eismas bus ribojamas 
Miško, Šventosios, Šilelio, Smėlio gatvėmis.

Draudimai ir apvažiavimai bus nurodyti kelio žen-
klais. Anykštėnus ir miesto svečius šventės dienomis 
raginame atsisakyti automobilių ir renginius lankyti 
pėsčiomis. Išskirtiniais atvejais kviečiame naudotis 
atokiau nuo miesto centro esančiomis parkavimo aikš-
telėmis: Dariaus ir Girėno g., Jablonskio g., Ladigos g., 
J. Biliūno g. 23 (Savivaldybės kiemas) ir kitomis.

Atsiprašome už nepatogumus ir dėkojame už supra-
tingumą.

Anykščių r. savivaldybės informacija

Užsak. Nr.714

„Tūsas“ prasidėjo
 tragedija
Liepos 16 dieną, penktadienį, Skiemonių seniūnijos Mačio-

nių kaime nuskendo žmogus, pranešė ugniagesiai. 1972 me-
tais gimęs kaunietis nuskendo Mušiejaus ežere.

Praėjusį savaitgalį privačio-
je valdoje vyko tradicinis mu-
zikos festivalis „Šerną tūsas“. 
Nuskendęs vyras greičiausiai 
buvo atvykęs į šį festivalį.

„Gautas pranešimas, kad iš 
vandens ištrauktas skenduo-
lis, kurį gaivina ugniagesys, 
galimai gali būti dar vienas 
skenduolis. Antro skenduolio 
vandenyje nebuvo. Skenduolį 
jau buvo ištraukęs ir apie 30 
min. gaivino ne tarnybos metu 
Anykščių priešgaisrinės gelbė-
jimo tarybos pamainos vadas.

 Atvykę ugniagesiai gelbė-

tojai tęsė gaivinimą bei padėjo 
medikams. Medikai konsta-
tavo mirtį“, - praneša ugnia-
gesiai gelbėtojai. Skenduolio 
kūnas iš ežero ištrauktas apie 
22 valandą. 

Ir ugniagesiai, ir policijos 
pareigūnai mano, kad antrojo 
skenduolio nėra. Du žmonės 
ežere plaukiojo valtimi, o šiai 
apsivertus kažkas apie nelai-
mę pranešė bendruoju pagal-
bos telefonu, kad skęsta du 
žmonės.

 Visgi vienam iš buvusių 
valtyje pavyko išsigelbėti.

Smurtavo. Liepos 17 d., 
apie 18  val., Svėdasų seniū-
nijos Aulelių kaime vyras 
(g. 1974 m.) smurtavo prieš 
moterį (g. 1982 m.). Vyras su-
laikytas ir uždarytas į Utenos 
aps. VPK ilgalaikio sulaiky-
mo patalpas. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Į Tomo Tomilino karą išėjo ir 
Dominykas Tutkus

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Naisiuose (Šiaulių raj.) vykusiame Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos suvažiavime kalbą pasakė ir anykštėnas, 
rajono tarybos narys, UAB „Vaja Farm“ direktorius Domi-
nykas Tutkus. Suvažiavime daug dėmesio skirta Deltuvos 
šiaurinėje apygardoje išrinkto „valstiečio“ Tomo Tomilino 
santykių aiškinimuisi su partijos vadovybe. 

 „Su savo pareiškimais ir ypač 
veiksmais prieš kitokią nuomo-
nę turinčius kolegas tuoj būsime 
tapatūs Gražuliui ir jo judėjimui 
už Lietuvą, vyrai“, – Naisiuose 
kalbėjo D. Tutkus. LVŽS narys 
partiečių elgesį su T. Tomilinu 
pavadino „raganų medžiokle“. 
„Pradedu galvoti, kas čia bus 
ir ar man čia vieta?“ – teigė D. 
Tutkus.

T. Tomilinas partijos pirminin-
ko Ramūno Karbauskio nema-

lonę užsitraukė Seime pritarda-
mas Partnerystės įstatymui, nors 
„valstiečiai“ laikėsi priešingos 
pozicijos. Naisiuose R. Karbaus-
kis pareiškė, kad politikams, pri-
tariantiems vienalyčių santuokų 
partnerystės įteisinimui,  ne pa-
keliui su „valstiečiais“.  „Rude-
nį, kada bus grįžta prie to įstaty-
mo, ir liberalai tikrai prie jo grįš, 
(...) mes turime pasakyti labai 
aiškiai: tiems žmonėms, kurie 
balsuos už šitą įstatymą, ne vie-

ta mūsų frakcijoje“, – partijos 
suvažiavime Naisiuose sakė R. 
Karbauskis.

T. Tomilinas suvažiavime pa-
sitraukė iš visų partinių postų, 
tačiau liko eiliniu partijos nariu. 
Jis tikina, kad liks partijoje ir 
sieks joje demokratijos. Vargu 
ar mūsų apygardoje išrinktas 
Seimo narys demokratijos sieks 
ilgai.  T. Tomilinui viešai paramą 
pareiškė eurokomisaras Virgini-
jus Sinkevičius. Jis nėra „vals-
tiečių“ partijos narys, tačiau į 
Sauliaus Skvernelio Vyriausybę 
jis buvo deleguotas „valstiečių“. 
Pats S. Skvernelis taip pat nėra 
partinis, apie jo takoskyrą su R. 
Karbauskiu žinios sklinda jau ne 
pirmi metai. Tikėtina, kad T. To-
milinas sprendimą dėl savo po-

litinės ateities priims veiksmus 
derindamas su eurokomisaru ir 
ekspremjeru - galbūt jie kartu 
kurs naują politinį darinį arba 
kartu dreifuos į jau veikiančią 
politinę partiją.  

Anykštėnas Dominykas 
Tutkus „valstiečių“ su-
važiavime beveik tiesiog 
pareiškė, kad jis paliks 
partiją, jeigu iš jos bus pa-
šalintas Tomas Tomilinas. 
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Ar verta keliauti per pandemiją?
Pasaulyje išplitus koronavirusui, tūkstančiai žmonių 

buvo įstrigę atostogų lokacijose ir negalėjo grįžti namo. 
Sustojo judėjimas ne tik ant žemės, bet ir oro erdvėje, ta-
čiau dabar, pasibaigus karantinui, vieni naudojasi suteik-
tomis galimybėmis ir vyksta į užsienį atostogauti, o kiti vis 
dar bijo rizikuoti. 

Savo nuomone apie keliones pandemijos metu dalijasi 
piliečiai iš įvairių šalies rajonų. 

Vytautas: „Po kelionės 
mano psichologinė savijau-
ta pasikeitė 180 laipsnių.“

Jautė psichologinį 
nuovargį
Alytaus miesto gyventojas Vy-

tautas teigia praėjusių metų pra-
džioje nepalaikęs kelionių idėjos, 
tačiau viskas pasikeitė pagerėjus 
epidemiologinei situacijai šalyje 
ir pasaulyje, kai, sumažėjus atve-
jų skaičiui, buvo sušvelnintas 
karantinas ir atsirado taisyklės, 
kurių atsakingai laikantis buvo 
galima išvykti iš šalies.

„Susigyvenęs su situacija, kuri 
bėgant laikui tapo daug aiškesnė, 
šių metų kovo mėnesį nuspren-

džiau išvykti į Egiptą, paatosto-
gauti, pailsėti nuo darbų ir pande-
mijos situacijos. Jaučiau, jog mano 
organizmui reikėjo psichologinio 
poilsio nuo visų neigiamų emoci-
jų šalyje. Dalis aplinkinių mano 
pasiryžimą išvykti vertino neigia-
mai, tačiau vis dėlto dauguma į 
tai žiūrėjo pavydžiai“, – pasakoja 
alytiškis.

Kelionės metu Vytautas atsa-
kingai laikėsi rekomendacijų ir 
dėl to jautėsi pakankamai saugiai, 
o norėdamas išvykti iš Lietuvos 
ir sugrįžti į šalį jis privalėjo turėti 
neigiamą COVID-19 testo, atlikto 
nė vėliau nei 72 valandos iki atvy-
kimo į šalį, atsakymą. Dėl to vyras 
teigia nebijojęs užsikrėsti.

Vytautas džiugiai dalijasi prisi-
minimais ir sako, kad „po kelionės 
niekas nepasikeitė – viskas taip, 
kaip buvę, tačiau mano psicholo-
ginė savijauta pasikeitė 180 laips-
nių.“ Jis priduria, jog, laikantis 
visų taisyklių, atlikus COVID-19 
testą ar pasiskiepijus nuo korona-
viruso, keliauti yra taip pat saugu ir 
smagu, kaip ir prieš pandemiją.

Renkasi savą šalį
Radviliškio rajone esančio Liut-

kiškių kaimo gyventoja Irena pasa-

koja, kad pandemijos metu keliauti 
į užsienį ji nepasiryžo dėl saugu-
mo: „Jau kovo mėnesio pradžioje 
buvau visai vakcinuota, paskiepyta 
dviem vakcinos dozėmis, tačiau ir 
toliau bandžiau apsaugoti savo ar-
timuosius ir visus aplinkinius nuo 
viruso, laikydamasi Vyriausybės 
nurodymų, nekeliavau iš savo gy-
venamosios vietos savivaldybės 
ir vengiau nebūtinų susitikimų su 
žmonėmis.“

„Esu pasiskiepijusi, todėl kontak-
tuoti su iš užsienio grįžusiais asme-
nimis man nėra baisu, jeigu tiksliai 
žinau, iš kurios šalies jie sugrįžo ir 
kad tinkamai laikėsi visų saviizo-
liacijos reikalavimų, tačiau pačiai 
keliauti man atrodo nesaugu.“ 

Irenos nuomone, šioje vietoje itin 
svarbų vaidmenį atlieka žmonių 
atsakomybė – jei žmonių požiūris 
į virusą būtų rimtesnis, tai serga-
mumo rodikliai ir mirčių skaičius 
būtų mažesni, tuomet būtų galima 
laisviau ir saugiau keliauti. 

Moteris džiaugiasi kitų žmonių 

kelionių akimirkomis ir įspūdžiais, 
tačiau šiuo pandemijos laikotarpiu, 
nepaisant pomėgio keliauti, vietoj 
tolimų kelionių į užsienio šalis 
moteris verčiau renkasi artimųjų 
lankymą savoje šalyje.

„Išsijungia“ savisaugos ins-
tinktas

Vilniaus universiteto ligoninės 
(VUL) Santaros klinikų vidaus ligų 
gydytojos Boženos Markevič tei-
gimu, ne visi žmonės suvokia, jog 
koronavirusinė infekcija nėra lytiš-
kai plintanti infekcija, kurios pliti-
mą mes galima sustabdyti, – tai yra 
oro lašeliniu būdu plintantis viru-
sas, dėl šios priežasties kartais būna 
itin sudėtinga nustatyti, kur, kada ir 
kokiu būdu buvo užsikrėsta.

„Oro lašeliniu būdu plintančios 
infekcijos, kaip šiuo atveju koro-
navirusas, yra pavojingesnės,  nes 
jomis užsikrėsti yra labai lengva 
– jeigu pro mus einantis žmogus 
giliau pakvėpavo, nusikosėjo ar 
nusičiaudėjo ir vėjas atpūtė tą viru-

są, tai tas žmogus užsikrėtė.“ 
Keliaudami po platų pasaulį ri-

zikuojame galimybe parvežti nau-
jas infekcijų atmainas, kaip antai 
braziliška ir indiška koronaviruso 
atmainos buvo parvežtos turistų iš 
Brazilijos ir Indijos.

„Kai išvykstame į kelionę, vis-
kas atrodo labai gražu, tikimės, 
jog imunitetą sustiprins saulės 
spinduliai, kartais visai nesukda-
mi galvos labai nesaugiai ragauja-
me maistą gatvėse, bendraujame 
lėktuve, parduotuvėje, viešbutyje 
pamiršdami viruso grėsmę. Ke-
lionės pavojingos tuo, jog ben-
draujame su potencialiai sveikais 
žmonėmis, nežinodami, ar jie yra 
infekcijos nešiotojai.“

Tačiau didžiausią pavojų kelia 
tie žmonės, kurie nejaučia ligos 
simptomų, yra grįžę iš užsienio 
ir nesilaiko saviizoliacijos ir ko-
ronaviruso infekcija užkrečia 
šeimos narius, bendradarbius bei 
aplinkinius žmones. 

„Saviizoliacija nėra sugalvota 
veltui – tai yra būdas užsitikrinti, 
jog nesusirgai tu pats ir jog ne-
užkrėsi kitų žmonių“, – atkreipia 
dėmesį gydytoja. 

Jos nuomone, kol „pandemija 
yra nesuvaldyta, mirtingumas yra 
pakankamai didelis, keliavimas, 
viruso „parvežimas“ šeimos na-
riams bei aplinkiniams, kurie ne-
turi imuniteto koronavirusinei in-
fekcijai, yra neapdairus žingsnis.“

Užsak. Nr.710.

Irenos nuomone, jeigu žmonės būtų atsakingesni, būtų ga-
lima laisviau keliauti.

komentarai Saugosis iki ketvirtadienio
Ateinantį savaitgalį vyks Anykščių miesto šventė, į kurią 

susirinks tūkstančiai anykštėnų ir miesto svečių. O Anykščių 
rajono taryba ketvirtadienį, liepos 22-ąją, tradiciškai posė-
džiaus nuotoliniu būdu. 

Pašnekovų klausėme, ar jie neįžvelgia paradokso - rajo-
no taryba ketvirtadienį dar pasisaugos koronaviruso, o jau 
penktadienį ners į masę žmonių?

Pasiilgo gyvų 
diskusijų
Taryboje

Dangira NEFIENĖ, mo-
kytoja, rajono tarybos 
narė, nepartinė:

 
„Seniai įžvelgiu paradoksą. 

Mums buvo žadėta, kad, kai 
pasibaigs karantinas, pradė-
sime posėdžiauti įprastiniu 

būdu. Tikėkimės, kad rugpjū-
čio mėnesio posėdis vyks gy-
vai. Mūsų posėdžių salė yra 
per maža, joje, matyt, negali-
ma išlaikyti saugaus atstumo. 
O aš labai pasiilgau gyvų susi-
tikimų, gyvų diskusijų. 

Miesto šventėje, žinoma, 
bus daug žmonių, daug rengi-
nių ir užsikrėtimo koronaviru-
su pavojus padidės.“  

Geriau, kai yra 
kontaktas

Kęstutis INDRIŪNAS, di-
zaineris, rajono tarybos na-
rys, liberalas: 

„Reikėtų klausti savivaldy-
bės administracijos. Aš galiu 
ir kontaktiniame posėdyje 
dalyvauti, nesu prieš gyvus 

posėdžius. Apskritai, kai prii-
mami sprendimai, geriau, kai 
yra kontaktas, kai jauti emoci-
jas, o ir tikra diskusija gerokai 
vertingesnė nei virtuali. Dėl 
Miesto šventės viskas tvarko-
je, šventė turi vykti. O dėl po-
sėdžių galime ginčytis.“

Šventė - 
pataikavimas 
rinkėjams

Antanas BAURA, buvęs 
Seimo narys, „valstietis“: 

„Valdžia geriau žino, kaip 
elgtis. Gal, sakau, liepos mė-
nesio posėdis nuotolinis to-

dėl, kad darbotvarkėje nedaug 
klausimų. Jis greitai baigsis, 
be didesnio rūpesčio. O Mies-
to šventė dėl galimų susirgimų 
Covid-19 yra labai rizikinga. 
Bet žmonės labai pasiilgę ren-
ginių, pasiilgę švenčių. Kas 
būtų, jeigu Anykščių rajono 
valdžia būtų nedariusi šventės. 
Manau, liaudis būtų sukilusi. 
Pripažįstu, kad per šventę bū-
sianti rizika kils dėl politikų 
noro įtikti rinkėjams.“  

Anykščiuose 
sočiai atvirų 
erdvių

Artūras ŠAJEVIČIUS, 

verslininkas, buvęs tarybos 
narys nuo Darbo partijos: 

„Man nesvarbu, kur tary-
bos posėdžiai vyksta - kiek 
perskaitau „Anykštoje“, tiek 
žinių apie priimtus sprendi-
mus ir užtenka. Manau, kad 
gyvus posėdžius, ypač vasarą, 
galima rengti išlaikant visus 
reikalavimus - Anykščiuose 
sočiai atvirų valdiškų erdvių, 
kuriose galėtų vykti posė-
džiai. Kodėl posėdžiai vis dar 
nuotoliniai? Nežinau. Reikia 
klausti rajono valdžios ir rajo-
no tarybos narių. Gal visiems 
taip gerai ir patogu.“

-ANYKŠTA
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„ Su talentais nepakovosi...“

Renginį pradėjusi Anykščių 
kultūros centro Vaitkūnų sky-
riaus padalinio vadovė Aldona 
Bagdonienė „deimančiukus“ ir 
jiems prijaučiančius pakvietė 
susiburti jaukiame muziejaus 
kiemelyje po klevais paskambin-
dama senutėliu mokykliniu var-
peliu, primindama, kad toks su-
siėjimas vyksta ne kur nors kitur, 
o buvusioje Kunigiškių pradžios 
mokykloje, po restauracijos vir-
tusioje muziejumi. Pasak šventės 
vedėjos A. Bagdonienės, labai 
prasminga, kad talentų sambū-
ris organizuojamas toje vietoje, 
kur  vaikystėje teko mokytis ir 
Tumų Juozukui ir kur vėliau mo-
kykla buvo pavadinta rašytojo, 
kanauninko Juozo Tumo -Vaiž-
ganto vardu. Vaižgantas mylėjo 
žmones,  teatrą, meną, knygas, 
gamtą ir visur ieškojo ko nors 
gražaus, šviesaus, gero, džiau-
gėsi kiekvienu nauju kūriniu, 
išleista knyga, parengta paroda, 
sukurtu vaidmeniu. „Nenuilstan-
tis mūsų kraštietis ieškojo gyve-
nime „deimančiukų“, sekdami 
jo pavyzdžiu ir mes stengiamės 
ieškoti talentų, pasidžiaugti sa-
vųjų „deimančiukų“ veikla“, 
– kalbėjo renginio vedėja, prisi-
minusi, kad pirmaisiais metais į 
renginius susirinkdavo po keletą 
Svėdasų krašte gyvenančių ir ku-
riančių tautodailininkų, mėgėjų 
ir profesionalų, ką nors kuriančių 
žmonių. Kasmet jų vis daugėjo, 
plėtėsi ne tiktai dalyvių ratas, bet 
ir jų geografija. Dabar sambūrio 
organizatorių surastų „deiman-
čiukų“ yra jau apie pusantro šim-
to, jie atvyksta į Kunigiškius ne 
tik iš Svėdasų ar kitų Anykščių 
rajono vietovių, bet ir iš Utenos, 

Rokiškio, Kupiškio, net iš Kau-
no, Vilniaus ir kitur. 

Pasidžiaugus vis gausėjančiu 
talentingų žmonių būriu, tylos 
minute pagerbtas amžinybėn iš-
keliavusių „deimančiukų“ švie-
sus atminimas. Čia pat, kieme-
lyje, tarp gėlynų, šalia išlakių 
klevų, ant muziejaus pastato 
sienų bei kitose erdvėse renginio 
dalyvių akis žavėjo unikalių dar-
bų parodos. Talentinga ūkininkė 
iš Aulelių Alvyra Žilienė ekspo-
navo išraiškingus savo tapybos 
darbus, keletą įspūdingų pieši-
nių atsivežė ir mamos pėdomis 
žengiantis, savo kūrybines jėgas 
tapyboje bandantis Svėdasų Juo-
zo Tumo -Vaižganto gimnazijos 
moksleivis Džiugas Žilys. Butė-
niškė Domicelė Augutienė, kaip 
ir kasmet, visus pradžiugino sau-
sų augalų kompozicijomis, tikrai 
meniškais darbais. Svėdasiškė 
buvusi mokytoja Irena Guobie-
nė atsivežė nupintų margaspal-
vių kilimų, rankų darbo atviru-
kų, suvenyrų. Kiemelyje šalia 
vešlaus ąžuoliuko puikavosi ir 
du iš storo klevo išskobti krės-
lai, kurie vėliau tapo norinčių 
nusifotografuoti, įsiamžinti atri-
butu. Tai tolimųjų reisų vairuo-
tojo iš Gudonių Alfonso Dagio 
rankų sukurta ir muziejui įteikta 
dovana. Dagių šeima jau nebe 
pirmus metus, tvarkydama savo 
vienkiemyje senus medžius, juos 
genėdama ar išpjaudama pavo-
jingai augančius, vis kokį nors 
reikalingą masyvų lauko baldą 
paruošia muziejui. Dar kiemely-
je veikė ir muziejininko, žurna-
listo Vytauto Bagdono meninių 
fotografijų paroda gamtos tema-
tika. O Birštono krašto muziejus 
Vaižganto krašto bendruomenei 

„deimančiukų“ sambūrio proga 
paskolino kilnojamąją fotogra-
fijų ir dokumentų parodą „Birš-
tonais pasruvę Nemuno krantai“, 
pasakojančią apie mūsų žemie-
čio ryšius su garsiuoju Lietuvos 
kurortu. Ir ši paroda sulaukė 
nemažai dėmesio. Kaip ir mu-
ziejaus patalpose eksponuojami 
Almos Onos Kuolienės, Irenos 
Guobienės, Dovilės Buzėnaitės, 
Jūratės Dagytės, Dalios Dagie-
nės rankdarbiai. Šių nagingų 
moterų kruopštaus darbo vaisius 
sambūrio dalyviai jau ne kartą 
regėjo parodose, o štai Lietuvos 
dailės akademijos Telšių filialo 
studentės, būsimosios juvelyrės 
rokiškėnės Ritos Jasiūnaitės kar-
piniai čia atkeliavo pirmą kartą, 
tad su jaunąja autore daug kas 
norėjo pabendrauti, įsigilinti į 
jos „kūrybinę virtuvę“... 

Ne vien tiktai dailiaisiais ama-
tais, suvenyrais, piešiniais ir ki-
tais talentais parodose galėjo tą 
šeštadienį pasidžiaugti sambūrio  
dalyviai. Jų laukė ir įspūdingas 
koncertas. Iš Utenos atvykusios 
Meno mokyklos dėstytojos Au-
dronė Misiukaitė ir Renata Buzė-
naitė padovanojo keletą skambių 
dainų. Nuo šio profesionalaus 
muzikinio dueto neatsiliko ir 
kitos dvi profesionalės muzikės 
pusseserės Ilma Skukauskaitė 
ir Sandra Čereškevičienė, kurių 
atliekamos dainos irgi nepaliko 
abejingų. Daug plojimų susilau-
kė ir dainų kūrėjas bei atlikėjas 
svėdasiškis Algimantas Baro-
nas. Gražiai armonikomis  grie-
žė Vaiva Jasiūnienė iš Rokiškio 
rajono ir svėdasiškis Mindaugas 
Antanėlis. O šalia dainų, mu-
zikos akordų labai tiko ir prie 
mikrofono nuskambėję poezi-
jos ir prozos kūrėjų balsai. Nie-
kuomet energijos nestokojanti 
Vaižganto mažosios premijos 
„Už nuopelnus Svėdasų kraštui“ 
laureatė Irena Guobienė šmaikš-
čiai svėdasietiška tarme papasa-
kojo aktualų nūdienos gyvenimo 
vaizdelį, Svėdasų literatų klubo 
„Sietuva“ vadovė Alma Švel-
nienė perskaitė keletą eilėraščių 
iš savo pirmosios knygos „Vil-
ties lašeliai“, Nepriklausomų 
rašytojų sąjungos narė, knygų 
leidėja medikė Aldona Širvins-
kienė perskaitė labai prasmingą 
novelę koronaviruso ir karantino 
tematika, kas kartais gali slėptis 
po kaukėmis, Dalios Dagienės 
posmuose atsispindėjo gimtojo 
krašto gamtos grožis... O tautiš-
ku kostiumu pasipuošusi šešia-
metė Viltautė Žilytė visus suža-
vėjo išraiškingai padeklamuotu 
eilėraščiu apie Lietuvą. 

Tradiciškai pirmą kartą daly-
vaujantiems renginyje „deiman-
čiukams“ buvo įteiktos speci-
aliai pagamintos „Dėkavonės“ 
ir knygos apie Vaižgantą, o jau 
nuolatiniams dalyviams prisi-
minimui padovanoti suvenyrai 

Su įspūdingais tapybos darbais motiną Alvyrą Žilienę at-
lydėjo sūnus, jaunasis menininkas Džiugas ir dukra, eilių 
deklamuotoja Viltautė.

Parodą apžiūri (iš kairės į dešinę) nuolatinės talentų sam-
būrio dalyvės „deimančiukės“ Domicelė Augutienė, Aldo-
na Širvinskienė, Irena Guobienė ir Alma Ona Kuolienė.

Pusseserių muzikių profesionalių Ilmos Skukauskaitės ir 
Sandros Čereškevičienės įspūdingas pasirodymas.

Armoniką virkdo Mindaugas Antanėlis.     Autoriaus nuotr.

Eilėraščius iš neseniai išleistos pirmos savo poezijos kny-
gos „Vilties lašeliai“ skaito Svėdasų literatų klubo „Sietu-
va“ vadovė Alma Švelnienė.

vaižgantiška tematika.
Užbaigdama oficialiąją rengi-

nio dalį Aldona Bagdonienė pa-
citavo Vaižgantą: „Su talentais 
nepakovosi – jie tau ir priešinan-
tis įlis į sielą...“ Pasak vedėjos ir 
šventės organizatorės Aldonos, 
niekas ir nesiruošia su talentais 
kovoti: „Priešingai – talentingais 
žmonėmis mes didžiuojamės, 
linkime jiems kūrybinės sėkmės 
ir džiaugiamės, kad „deimančiu-
kų“ ratas vis plečiasi“...

Tos pora valandų, praleistų kū-
rybingoje atmosferoje, tarp ben-

draminčių, nė kiek neprailgo. Ir 
oro sąlygos buvo palankios šiam 
tradiciniam, daugelio pamėgtam 
renginiui. Nors diena buvo labai 
karšta, bet saulė ne itin spigino, 
kartais net ilgesniam laikui pasi-
slėpdavo už debesų. Ir perkūnija 
tik palengva pradėjo dudenti, o 
trumpalaikis lietus prapliupo jau 
tada, kai visi išsiruošė į namus...

Taigi buvo laiko ir menine 
dalimi pasigėrėti, ir parodomis 
pasidžiaugti, ir tarpusavyje pa-
sišnekučiuoti, ir prie suneštinių 
vaišių stalo pabendrauti...
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horoskopas
AVINAS. Savaitės pradžioje jūs 

būsite piktas ir provokuosite kivir-
čus... Geriau pasijusite tik penkta-
dienį, pagaliau pastebėsite saulę.

JAUTIS. Šią savaitę jus ban-
dys įsprausti į gan ankštus rėmus. 
Teks bandyti pačiam vaduotis iš 
blogų nuotaikų ir ramintis svajo-
nėmis apie geresnę ateitį. 

DVYNIAI. Ši savaitė suteiks 

jums energijos, kūrybingumo ir 
atneš naujų kontaktų. Antroje sa-
vaitės pusėje konfliktas darbe pa-
reikalaus aukos. 

VĖŽYS. Šios savaitės pradžio-
je jūsų elgesys svyruos tarp karš-
takošiškumo ir meilumo. Sunku 
bus rasti jus suprantančių žmonių. 
Pagerėjimo galite tikėtis tik penk-
tadienį.

LIŪTAS. Šią savaitę jūs būsi-
te labai geros formos ir dirbsite  

produktyviai. Lengvai užmegsite 
naudingus kontaktus, sugebėsite 
užjausti kolegas. 

MERGELĖ. Savaitės pabai-
goje labai sustiprės jūsų ryšys su 
partneriu. Svarbių verslą ar pini-
gus liečiančių sprendimų šią sa-
vaitę verčiau nedarykite.

SVARSTYKLĖS. Pasistenkite 
būti kuklesni ir nuolankesni, kitaip 
į paviršių išplauks visi pikti kėslai. 
Savaitgalį laukite staigmenos.

SKORPIONAS. Savaitės pir-
moje pusėje dėl Veneros įtakos 
jausitės lyg su sparnais. Būsite 
linkęs viską pervertinti ir išpūsti. 

ŠAULYS. Žvaigždės atneš ra-
mybę jūsų sielai ir suteiks jėgų 
jūsų kūnui. Santykiai su artimu 
žmogumi radikaliai pagerės, jei 
būsite nuoširdus ir atviras.

OŽIARAGIS. Verčiau palai-
kyti liežuvį už dantų. O tuomet 
galite tikėtis išvengti visokiausių 

nesusipratimų. Be to, galite būti 
labai agresyvus. 

VANDENIS. Būsite apsėstas 
medžiotojo aistros. Pabandyki-
te ją sutvardyti ir nepersekioki-
te savo kolegų už patirtas nuos-
kaudas. 

ŽUVYS. Savijauta ims gerėti, 
o savaitgalį pasieks aukščiausią 
tašką. Visą savaitę būsite ap-
svaigęs iš meilės ir labai švelniai 
dairysitės į kitos lyties atstovus. 

(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 Apie skiepus - kategoriškos nuomonės
Portale anyksta.lt klausėme: „Kodėl pasiskiepijote nuo 

Covid-19? Tikitės nesusirgti? Norite keliauti? Jus skiepytis 
privertė darbdaviai?“ Pateikiame dalies diskutavusių pa-
mąstymus. 

Kaimo Jurgis: „Džiaugiuosi, 
kad aš ir mano šeima buvome 
pakviesti į Anykščių polikliniką 
vakcinuotis. Nebuvo jokių ei-
lių, medicinos darbuotojos buvo 
paslaugios, mandagios. Viskas 
gerai. Tikimės, kad nebesusirgsi-
me, o jei susirgsime, tai greičiau 
pasveiksime. Nesuprantu tokių 
žmonių, kurie kategoriškai atsi-
sako skiepytis. Šalies valdžia tu-
rėtų mažiau dejuoti, o griežčiau 
imtis priemonių. Tuos, kurie 
vakcinuojasi, reiktų paskatinti, 
o antivakserius reikia bausti: at-
leisti iš darbo, nemokėti pašalpų, 

pensijų, tokių žmonių negydyti. 
Kaip kitaip su durnais žmonėm 
dar galima pasielgti?“

Skiepas (atsakymas į Kaimo 
Jurgis): „Durniau parašyti, ma-
tyt, negalėjai?:)“

Taigi atsakymas (į Skiepas): 
„Tokie jau tie kovidiniai sek-
tantai, jiems vakcinos suteikia 
palaimą :) Ir pyksta ant tų, kurie 
neįsitraukia į kovidinių sektantų 
gretas.“

Medikė: „Manau, kad ne-
siskiepijantys turėtų pasirašy-
ti, kad jų ir negydytų susirgus. 
Mano kaimynė nesiskiepijo, o 

paskui dvi savaites gulėjo ligoni-
nėse, prijungta prie aparatų. Tai 
valstybei kainavo tūkstančius, 
galop vis tiek numirė.“

Taigi (atsakymas į Medikė): 
„Man panašiau į propagandinį 
komentarą nei tiesą. Kas gali pa-
neigti, kad nėra apmokamų pro-
pagandistų, internete bandančių 
žmonėms plauti smegenis.“

Naa: „Nes kiekvienas sveiko 
proto žmogus supranta, kad nėra 
alternatyvos. Nesiskiepijus tie-
siog gali numirti, gali užkrėsti ir 
nužudyti kitą.“

Vakcinos eksperimentinės: 
„Vis sužinome apie naujus šaluti-
nius poveikius, nors ir patys apie 
juos įtarėme. Kad valdžia neigia 
galimą žalą, jos ruporiukai tyčio-
jasi iš atsakingai į savo sveikatą 

žiūrinčių, pasitikėjimo skiepiji-
musi neprideda. Viruso bijantys 
ir lengvatikiai jau pasiskiepijo, 
bet likusių gąsdinimais nepriver-
si. Per dažnai buvo meluojama 
akivaizdžiuose dalykuose.“

X: „Kodėl? Tik todėl, kad jei 
paskelbs dar vieną karantiną, ne-
benoriu sėdėt uždaryta.“

Ne: „Kodėl mus prievarta 
nori suskiepyti? Kiek źinau ir 
po dviejų skiepų serga, tai kodėl 
sveikas turi skiepytis? Kraujo 
(būti donoru ) paskiepyti negalės 
duoti, tai mastykit, kodėl?“

Meluoti negražu (atsaky-
mas į  Ne): „Nusikalbate. Pa-
siskiepiau ir daviau kraujo, net 
nėra tokio klausimo ar skiepin-
tas ar ne."

Taip (atsakymas į Ne): 
„Būtinai reikalinga prievarta, 
nes neskietytas żmogus kelia 
grėsmę. Čia tas pats kas sakyti, 
vażiavo žmogus su mašina ne-
užsisegęs saugos diržų, pateko 
į smulkią avariją ir nežuvo. To-
dėl niekada diržų nereikia seg-
tis. Vienas toks atsitikęs pavyz-
dys, įdiotams tampa taisykle, o 
ne išimtimi.“

Lietuvos vėliavą Tokijo olimpiadoje neš anykštėnas

Giedrius Japonijoje yra jau 
nuo liepos 6-osios. 100 m krūti-
ne atrankinės varžybos prasidės 
liepos 24 dieną, šeštadienį 14 
val. 55 min. Lietuvos laiku. šios 
rungties pusfinaliai vyks sekma-
dienį, liepos 25-ąją 5 val. 33 
min. Lietuvos plaukimo fede-
racijos atstovas Deividas Skavi-
čius „Anykštai“ sakė, jog galbūt 
G. Titenis plauks ir kombinuo-
toje estafetėje 4 po 100 metrų. 
Dėl teisės plaukti estafetėje jis 
varžysis su Andriumi Šidlausku, 
kitu plaukimo krūtine atstovu 
olimpiadoje. Estafetėje greičiau-
siai startuos tas plaukikas, kuris 
geriau pasirodys 100 m krūtine 
individualiose varžybose.

Plaukimo federacija konkre-
čių uždavinių plaukikams ne-
kelia, tačiau tikimasi, kad G. 
Titenis pateks į 100 m plaukimo 
pusfinalį.

iki 109 kg svorio kategorijo-
je kovosiantis A. Šidiškis tre-
niruojasi Klaipėdoje ir į Tokiją 

jis išskris tik liepos 30-ąją. Jo 
startas numatomas rugpjūčio 
3-ąją. Į Tokijo olimpines žaidy-
nes pateko tik 14 sunkiasvorių 
sunkiaatlečių. A. Šidiškio asme-
ninis rezultatas dvikovėje - 360 
kg (rovimas -165 kg, stūmimas 
- 195 kg). Pasak jo pirmojo tre-
nerio Algirdo Anankos, pasaulio 
elitas dvikovėje renka per 400 
kg, tad, jog Arnas prasibraus 
tarp prizininkų, mažai tikėtina.

A. Šidiškis į olimpines žaidy-
nes pateko pagal kvalifikacinius 
taškus. „Asmeninį geriausią re-
zultatą įmanoma pasiekti. Bet 
apie tai, jog patekau į olimpiadą, 
sužinojau iki jos likus vos mėne-
siui. Liko mažai laiko pasiruoš-
ti“, - „Anykštai“ sakė sportinin-
kas. Jis kalbėjo, kad patekimas 
į 12-uką būtų jau geras rezulta-
tas.

A. Šidiškis - vos ketvirtasis 
Lietuvos sunkiaatletis, startuo-
siantis olimpinėse žaidynėse. 
1928-ųjų olimpiadoje dalyvavo 
lietuvis Povilas Vitonis, o šiais 

laikais olimpiadose važėsi tik 
Ramūnas Vyšniauskas ir Auri-
mas Didžbalis, kuris 2016-ųjų 
Rio de Žaneiro olimpiadoje pel-
nė bronzos medalį (sv. kat. iki 
94 kg).

G. Titenis po Tokijo olimpinių 
žaidynių taps pirmuoju Lietuvos 
plaukiku, startavusiu ketveriose 
olimpinėse žaidynėse. Plaukikų 
geriausias amžius yra trumpas, 
retai kas iš jų karjeros zenite iš-
silaiko perkopę trisdešimtmetį.

Pekino olimpinėse žaidynėse 
G. Titenis 100 m krūtine rung-
tyje užėmė 12-ąją vietą,  Londo-
no olimpinėse žaidynėse 200 m 
krūtine plaukime jis buvo 11-as, 
o 100 m - 8-as. Londono 100 m 
plaukimas buvo vienintelis G. 
Titenio olimpinis finalas. Rio 
de Žaneire G. Titenis 100 m dis-
tancijoje finišavo 10-as, 200 m 
- 22-as. 

G. Titenis per savo keliolikos 
metų sportininko karjerą yra 
tapęs Universiados čempionu, 
Pasaulio ir Europos čempionatų 

prizininku. Jam priklauso visi 
plaukimų krūtine Lietuvos re-
kordai. 

Olimpiniais čempionais yra 
tapę trys Lietuvos plaukikai - 
Robertas Žulpa, Lina Kačiušytė 
(abu Maskvos olimpinėse žai-
dynėse) ir Rūta Meilutytė (Lon-
donas). Monrealio olimpinėse 
žaidynėse bronzos medalį iško-
vojo Arvydas Juozaitis. Beje, 
visi geriausieji Lietuvos plau-
kikai - plaukimo krūtine meis-
trai. Seule Raimondas Mažuolis 
plaukdamas Tarybų Sąjungos 
rinktinėje sidabro medalį iško-
vojo estafetėje.

G. Titenis ir A. Šidiškis yra 
pusė visų laikų Anykščių olim-
piečių. Po A. Šidiškio starto 
Tokijuje Anykščiai bus išugdę 
4 olimpiečius. Dviejų olimpiadų 
dalyvis krepšininkas Sergejus 
Jovaiša abejose žaidynėse Mas-
kvoje ir Barselonoje iškovojo 
bronzos medalius. Jis žaidė dvie-
jose rinktinėse - Tarybų Sąjungos 
ir  Lietuvos. O žiemos olimpinių 
žaidynių dalyvis Vytautas Stro-
lia dviejose olimpiadose startavo 

skirtingose sporto šakose - Sočio 
olimpiadoje jis varžėsi slidinėji-
mo trasoje, Pjangčonge  - biatlo-
no varžybose.     

Tokijo olimpinės žaidynės 
vyks be žiūrovų. Sportininkai 
neturės teisės palikti olimpinio 
miestelio. Per dvi dienas po savo 
varžybų pabaigos sportininkai 
privalės išvykti iš Tokijo. 

31-erių sunkiaatletis Arnas 
Šidiškis Tokijuje tikisi pa-
tekti į geriausiųjų 12-uką.

100 kilometrų. Iš Anykščių ki-
lusi Milena Andrukaitytė šeštadie-
nį Vilniuje 100 kilometrų bėgime 
moterų grupėje finišavo antra. 100 
km trasą ji įveikė per 12 val. 4 min. 
58 sek. Vieną kilometrą ji įveikė 
vidutiniškai per 7 min. 15 sek. 
Bendroje įskaitoje M. Andrukaity-
tė užėmė 16-ąją vietą. M. Andru-

kaitytė - naujienų agentūros BNS 
žurnalistė. Ji yra dirbusi ir „Anykš-
tos“ laikraščio žurnaliste. Milena 
- Kovo 11-osios Akto signatarės 
Irenos Andrukaitienės dukra.

Bėgimas. Rugpjūčio 14-ąją 
vyks seniausias Lietuvoje bėgimas 
„Anykščiai – Puntuko akmuo – 
Anykščiai“. Seniausias Lietuvoje 
nuo 1964-ųjų vykstantis bėgimas 

„Anykščiai – Puntuko akmuo – 
Anykščiai“ tradiciškai rengiamas 
gegužės 1-ąją. Šiais ir praėjusiais 
metais bėgikai gegužės 1-ąją var-
žytis negalėjo dėl pandemijos. 

Krepšinis. Liepos 17 dieną Svė-
dasuose buvo sužaistas trečiasis 
Anykščių raj. 3×3 krepšinio pir-
menybių turas. Ketvirtasis krep-
šinio 3×3 pirmenybių turas bus 

sužaistas liepos 24 dieną Anykš-
čiuose.

Jojimas. Atvirame „Lietuvos 
konkūrų čempionate 2021“ – sė-
kmingas anykštėnės pasirodymas. 
Antros dienos konkūre vaikų įs-
kaitoje Amelija Dapkutė su žirgu 
Laisvė iškovojo trečią vietą.

Riedslidės. Liepos 11 dieną 
Anykščių kartodromo trasoje buvo 

surengtos riedslidžių varžybos 
„Anykščių taurė –202“. Varžybų 
nugalėtojais tapo Milena Berna-
tovič, Daniel Buchovski, Emili-
ja Mincevič (Vilnius), Modestas 
Vaičiulis (IRŠSPC-Ignalina), An-
dris Draudvila, Justė Umbrasaitė 
(SK Gavaitis), Kasparas Misiūnas 
(Vilniaus MSM), Eglė Savickaitė 
(Anykščių KKSC).
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vanoti, toks skelbimas 
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.

parduoda įvairūs

Brangiai superkame vertingus 
antikvarinius daiktus bei 

priimame parduoti į aukcioną. 
Kreiptis tel. (8-687) 95969.

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus; 
B kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže.
Renkama nauja grupė 2021 m. liepos 19 - 21 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, mo-
tociklus, tinkančius  tolimes-
nei eksploatacijai arba ardyti. 
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 išsikirsti. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-600) 28523.

Automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Superkame kARves, 
Bulius iR telyčiAs 

„kRekeNAvOs 
AGROFiRMOs“ 

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

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

Medžio apdirbimo įmonė 
tiesiOGiAi PeRkA 

Mišką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

tel. (8-686) 86702.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

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

Smulkina (mulčiuoja) pievas. 
Tel. (8-608) 51317.

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.

Reikalinga virėja su patirtimi 
Skiemonių mstl. Anykščių raj. 

Tel. (8-614) 56848. 

Reikalingas traktorininkas au-
galininkystės ūkyje, Kavarsko 
seniūnijoje.

Tel. (8-654) 92796.

Nekilnojamasis turtas

Namą su ūkiniais pastatais 
šalia Anykščių, Keblonyse, 20 
arų. Asfaltuotas privažiavimas. 
Kaina - 21 000 Eur.

Tel. (8-600) 28909.

kuras

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.

Briketus (beržas, lapuočiai) ir 
malkas. Atveža. 

Tel. (8-656) 30184. 

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.  

Medžio pjuvenų briketus 
(beržas, ąžuolas, lapuočiai). 
Užsakius 6 paletes atveža ne-
mokamai. 

Tel. (8-698) 78024. 

kita

Pavėsines, lauko baldus, ko-
lonas.

MB Gitvida facebook. 
Tel. (8-616) 43208.

Teleloto Žaidimas nr. 1319 Žaidimo data: 2021-07-18 Skaičiai:  47 22 44 35 
38 49 31 69 09 27 39 57 53 26 28 10 15 20 67 36 54 21 68 61 75 30 41 08 72 63 
74 58 40 29 71 59 73 11 04 48 (keturi  kampai,  ei lutė,  įstr ižainės) 65 37 45 05 43 
13 34 55 12 02 25 62 42 (visa lentelė)  Prizai  Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų 
skaičius Užbraukus visą lentelę 13623.00€ 2 Užbraukus įstrižaines 19.00€ 564 
Užbraukus eilutę 3.00€ 9810 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 15209  Papildomi 
prizai  Bilietas Prizas 030*499 Dviratis  Azimut Vintage 28" 0266148 Elektrinis 
paspirtukas Xiaomi 02**223 Išmanioji  apyrankė Xiaomi 4C 0064827 Laiminga 
vieta prizas 135 Eur 0064834 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0064841 Laiminga 
vieta prizas 135 Eur 0064849 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0064857 Laiminga 
vieta prizas 135 Eur 0064865 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0064874 Laiminga 
vieta prizas 135 Eur 0071921 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0080232 Laiminga 
vieta prizas 135 Eur 0089984 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0089986 Laiminga 
vieta prizas 135 Eur 0089987 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0089988 Laiminga 
vieta prizas 135 Eur 0089991 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0058945 Laiminga 
vieta prizas 135 Eur 0058950 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0058955 Laiminga 
vieta prizas 135 Eur 0058959 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0058964 Laiminga 
vieta prizas 135 Eur 0058968 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0058973 Laiminga 
vieta prizas 135 Eur 0058980 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0058984 Laiminga 
vieta prizas 135 Eur 0058990 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0063123 Laiminga 
vieta prizas 135 Eur 0063132 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0063142 Laiminga 
vieta prizas 135 Eur 0063150 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0063162 Laiminga 
vieta prizas 135 Eur 0063172 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0063184 Laiminga 
vieta prizas 135 Eur 0063191 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0063197 Laiminga 
vieta prizas 135 Eur 0063204 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0064803 Laiminga 
vieta prizas 135 Eur 0064811 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0064819 Laiminga 
vieta prizas 135 Eur 005*359 Miegmaišis CAMPION LUX 013*939 Miegmaišis 
CAMPION LUX 026*560 Miegmaišis CAMPION LUX 018*551 Pakvietimas į 
TV studiją 030*126 Pakvietimas į  TV studiją 022*064 Pakvietimas į  TV studiją 
0010805 Pretendentas į  60000 Eur 0284842 Pretendentas į  60000 Eur 00**523 
Šiaurietiško ėjimo lazdos 026*359 Sulankstomas paspirtukas Worker 029*371 
Svarstyklės Caso BS1 012*278 Svarstyklės Caso BS1 029*864 Tinklinio rinki-
nys DUNLOP 016*581 Tinklinio rinkinys DUNLOP 023*824 Tinklinio rinkinys 
DUNLOP 0009892 TOYOTA RAV4 Hybrid

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 

Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 3434/0003:318), esančio 
Pavirinčių k., Anykščių r. sav., M. K. paveldėtojus, kad 2021-07-30 9:00 
UAB „Lukieva“ matininkė G. Indrulėnaitė (Nr. 2M-M-570) vykdys žemės 
sklypų (proj. Nr. 651-16, Nr. 651-9) ženklinimą. Prireikus išsamesnės 
informacijos, prašom kreiptis į UAB „Lukieva“ adresu P. Žadeikos 1B, 
Vilnius, el. paštu uab.lukieva@gmail.com arba tel. (8-600) 05575.
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anekdotas

oras

+15

+25

mėnulis
liepos 20 - 23 d. d. - priešpilnis.

Laurynas, Lionginas, 
Rimvydas, Rimvydė, 
Danielius.

Aurelijus, Česlovas, Elijas, 
Alvydas, Vismantė, 
Jeronimas, Alvyda.

šiandien

 liepos 21 d.

vardadieniai

liepos 22 d.
Magdalena, Dalius, Mantilė.

liepos 23 d.
Apolinaras, Romula, 
Tarvilas, Gilmina, Brigita, 
Roma, Saidas, Saida.

Ant suoliuko sėdi vidutinio 
amžiaus moteris. Prieina ir šalia 
atsisėda vyriškis. Kiek pasėdi ir 
klausia:

- Atsiprašau, ar jūs kartais ne 
pedagogė?

- Taip, o iš kur jūs žinote?
- Tai kad jūsų veido išraiška la-

bai kvaila.
Moteris net pažaliuoja:
- Tai čia jūsų paties veido išraiš-

ka kvaila!
Vyriškis atsidūsta:
- Taip. Aš irgi pedagogas.

***
- Viskas aišku, - sako gydytojas, 

susipažinęs su ligos istorija, - jums 
kleptomanija.

- O kas tai yra? - nusigąsta ligonis.
- Tai yra nenumaldomas potrau-

kis vogti, - paaiškina gydytojas.
- Tai ką man dabar daryti?
- Iš pradžių atiduokite mano lai-

krodį.

***
Naujasis lietuvis nutarė aplan-

kyti savo gimtinę. Po 15 metų 
pertraukos įvažiuoja į gimtąjį 
kaimą. Ir tik įvažiavus jam nu-
leidžia padangą. Naujasis lietuvis 
nusikeikė, išlipo ir bando nuimti 
ratą. Ir mato, kad ateina jo senas 
vaikystės draugas... Prasigėręs, be 
dantų... Prieina prie jo ir sako:

– Petrai, čia tu?
– Aš... Sveikas, Jonai!
– Ką čia darai? – klausia Jonas.
– Ai va, ratą bandau nuimti.
Jonas paima plytą ir iš visų jėgų 

sviedžia į langą:
– Tu ratus nuimk, o aš magneto-

fonu pasirūpinsiu.

Kurklių Škaplierinės atlaiduose - 
„Lino kelias“ Lina DAPKIENĖ

Liepos 18 d. Kurklių miestelyje vyko svarbiausia Kurklių parapijos šventė – Karme-
lio kalno Švč. Mergelės Marijos (Škaplierinės) atlaidai. Po jų bažnyčios šventoriuje vyko 
edukacinė programa „Lino kelias“, kurią pristatė Ukmergės kultūros centro Krikštėnų 
skyriaus darbuotojos. 

Šv. Mišias Šv. Jurgio bažnyčio-
je aukojo Varšuvos S. Višinskio 
universiteto Katalikų teologijos 
doktorantas, Jo Malonybė kun. 
teol. lic. Oskaras Petras Volskis. 
Per pamokslą, pasakytą iš bažny-
čios sakyklos, daug kalbėta apie 
škaplierių – abito sudedamąją 
dalį, katalikų sakramentaliją. 

Yra didysis, arba vienuolinis, ir 
mažasis škaplierius. Didysis ška-
plierius yra ilgas stačiakampis 
krūtinės pločio audeklas su iš-
kirpte galvai, katalikų vienuolių 
aprangos dalis; dėvimas ant abito 
– viena dalis dengia krūtinę, kita 
nugarą. Mažasis škaplierius yra 
juostele arba virvele sujungtos 

dvi kvadratinės arba stačiakam-
pės audeklo (tradiciškai vilno-
nio) skiautelės su Jėzaus Kris-
taus ir Švč. Mergelės Marijos ar 
šventųjų atvaizdais. Nešiojamas 
ant kaklo. Kavarsko, Kurklių ir 
Užunevėžių parapijų klebonas 
kun. dr. Nerijus Vyšniauskas ir 
mišias celebravęs kun. teol. lic. 

Po mišių vykusia edukacinė programa nebuvo daug susidomėjusiųjų, bet tie, kurie išbandė, liko patenkinti, ypač vaikai. 

Į Škaplierinės atlaidus susirinko didelis būrys tikinčiųjų. Tituliniai atlaidai vyko su bažny-
tine procesija. 

Oskaras P. Volskis tikintiesiems, 
kurie per šiuos atlaidus neturėjo 
savo mažojo škaplieriaus, juos 
padovanojo. 

Anykščių kultūros centro 
Kurklių skyriaus vadovė Gie-
drė Steponėnienė teigė, kad visi 
vietiniai šiuos atlaidus tik taip 
ir vadina – Škaplierinė. 

Edukacinės programos „Lino 
kelias“ metu visi norintys galė-
jo susipažinti su linininkystės 
istorija, senoviniais linų ap-
dirbimo įrankiais, galėjo pa-
tys pabandyti minti linus, juos 
iššukuoti, verpti. Edukatorės 
pademonstravo, kaip senoviniu 
būdu audžiamos juostos, papa-
sakojo, kaip linų pluoštas nau-
dotas ūkyje, kaip dar galima 
panaudoti linų sėmenis. 

„Tai pirmoji dalis iš ciklo 
„Senolių takais“. Dar lauks du 
edukaciniai renginiai rugpjūtį 
ir rugsėjį. Organizuoju tai, ką, 
įsivaizduoju, turiu atlikti kaip 
kultūros darbuotojas – juk rei-
kia išlaikyti bent kažkokias 
sąsajas su etnine kultūra, su ša-
knimis. Didelio susidomėjimo 
edukacine programa nebuvo, 
bet tie, kas išdrįso, priėjo, patys 
išbandė, daugiau sužinojo ir pa-
matė. Jei prarasim šaknis, mes 
prarasim save“, – pasakojo G. 
Steponėnienė. 

Atsirado proga susiverpti 
siūlų.           Autorės nuotr.„Lino kelio“edukacijomis domėjosi ir vyresnio amžiaus žmonės.


