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DIRBSIME nuo 
rugpjūčio 21 dienos

Anykštos upe žuvys galės migruoti laisvai Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Jau parengti Anykščių mieste, ties Malūno gatve, Anykš-
tos upėje buvusios vandens malūno užtvankos bei upės 
vagos sutvarkymo darbų projektiniai pasiūlymai. Juos pa-
rengė vilniečių projektavimo firma „Gedilieta“. Vienas iš 
svarbiausių šio projekto uždavinių - leisti žuvims nevaržo-
mai migruoti Anykštos upe.

Anykščių savivaldybė skelbiasi esanti viena iš nedaugelio 
Lietuvos savivaldybių, kuriai  svarbios ir aktualios pasau-
linės upių išlaisvinimo aplinkosauginės iniciatyvos. Už-
tvankos sutvarkymas kainuos daugiau nei ketvirtį milijono 
eurų.              Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Užtvanka iš dalies 
nugriuvusi

UAB „Gedilieta“ įvertino 
Anykštos upėje esančios už-
tvankos būklę.

„Anykštos upėje prieš dau-
gelį metų pastatyta vandens  
malūno užtvanka - slenkstis iš 
akmenų, betono, medžio, kuri 
užtveria kelią žuvų ir kitų van-
dens gyvūnų migracijai upe  
aukštyn. Šiuo metu užtvanka  iš 

dalies nugriuvusi, upės krantai  
ir statūs šlaitai paplauti, nu-
slinkę, akmenbetonio sienos  ir  
tvirtinimai sulūžę, vagoje  stovi  
turbinos kamera ir vandens įte-
kėjimo bokštelis, užtvankos že-
mutinis bjefas tvirtintas stam-
biais akmenimis.

Spektaklis. Režisierius Ju-
lius Dautartas ir Lėlių vežimo 
teatras Troškūnų Švč. Trejybės 
bažnyčios rūsyje rugpjūčio 20 
dieną, 19 val. pristatys spek-
taklį „Mano vardas Icchokas“ 
žydų holokausto aukoms at-
minti. Spektaklis nemokamas. 

Poilsis. Anykščių rajono sa-
vivaldybės vadovai tęsia atos-
togas. Šią savaitę atostogauti 
išėjo administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė, skelbia savi-
valdybė. L.Kuliešaitė atosto-
gaus iki rugsėjo 1 dienos. 

Koronavirusas. Anykščių 
rajono savivaldybė skelbia, 
kad šiuo metu Anykščių rajone 
koronavirusu užsikrėtę ir serga 
16 asmenų. Šios infekcijos pro-
trūkis užfiksuotas UAB „Jaros 
prekyba“.

Šaškės. Anykštėnas, tarptau-
tinės kategorijos meistras Val-
demaras Veršulis vieną po kito 
laimi šaškių turnyrus. Praėjusį 
savaitgalį jis Pasvalyje laimė-
jo Seimo nario Antano Matulo 
taurę. Varžybose dalyvavo 36 
šaškininkai. Kiek anksčiau jis 
laimėjo tarptautinį turnyrą, vy-
kusį Bauskėje (Latvija). Šiame 
turnyre kovojo 44 šaškininkai.

Dėmesys. Antradienį susisie-
kimo ministras Marius Skuodis 
lankysis Panevėžyje, kur, be 
kita ko, aptars Siaurojo gele-
žinkelio vystymo klausimus. 
Darbo vizito metu ministras 
lankysis viešojoje įstaigoje 
„Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“, kur domėsis esama įmo-
nės situacija ir ateities vizija, 
finansinio savarankiškumo bei 
Siaurojo geležinkelio atgaivini-
mo galimybėmis.

Už pašalpas gali nebereikėti 
atidirbti

Algimantas JURKUS, Kur-
klių seniūnijos seniūnas:

„...Jie ateina, juda, kruta, dir-
ba ir tik su jų pagalba susitvar-
kome.“ 

Amžiaus 
skirtumas tarp 
bėgikų -  
beveik 80 metų...

Aptikti 
neteisėtai laikyti 
žvejybiniai 
tinklai

Gaudė plėšrūnus, bet galimai pagavo 
katiną Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Poršas grįžęs namo privengia ne tik svetimų žmonių, bet ir šeimininko Aurimo Baliucko.

Anykščiuose, Gegužės ga-
tvės gale, sodyboje vištas 
auginantys žmonės nuo lau-
kinių gyvūnų ginasi tvora 
ir kilpomis. Manoma, kad į 
kilpą įkliuvo „Varžos mato“ 
kontoroje gyvenantis kati-
nas Poršas, kuris  dviem pa-
roms buvo dingęs, o namo jis 
sugrįžo išlaužytais nagais.

Iškviesti policijos pareigūnai 
pasitelkė aplinkosaugininkus 
ir kartu apžiūrėjo sodybą, į ku-
rios savininkų pakabintą kilpą 
galimai įkliuvo katinas. Buvo 
aptikta ne viena kilpa.

Meras 
bendraminčius 
sukvietė į
 Traupį
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temidės svarstyklės

Išmoka. Opoziciniai „vals-
tiečiai“ siūlo skirti vienkartines 
100 eurų išmokas nuo COVID-
19 besiskiepijantiems senjo-
rams. 11 parlamentarų Seime 
registravo projektą, kad tokios 
išmokos galėtų būti skirtos 65-
erių ir vyresniems asmenims, 
kai jie įgyja imunitetą pasiskie-
piję pagal pilną vakcinacijos 
schemą bet kuria iš Europos 
Sąjungoje registruotų vakcinų.
Siūloma nustatyti, kad teisę į 
tokias išmokas galėtų įgyti sen-
jorai, paskiepyti po rugpjūčio 
16 dienos, pinigai būtų skiriami 
per mėnesį nuo gauto skiepo. 
Lietuvoje bent viena doze nuo 
COVID-19 paskiepyta 75,8 
proc. vyresnių nei 65 metų 
gyventojų, visiškai paskiepy-
ti 70,8 proc. senjorų. Bendrai 
Lietuvoje paskiepyta 48,8 gy-
ventojų, galinčių gauti vakciną.

Šarvuočiai. Lietuvą pasiekė 
pusšimtis naujų kariuomenės 
šarvuotų kovinės paramos vi-
sureigių, kuriuos šalis prieš 
dvejus metus įsigijo iš Jungti-
nių Amerikos Valstijų, pirma-
dienį pranešė Krašto apsaugos 
ministerija. Jie iš JAV atpluk-
dyti į Vokietiją, o iš ten tralais 
pasiekė Lietuvą. Lietuva iš 
viso yra įsigijusi 200 JLTV vi-
sureigių.

Herbas. Seimo narys konser-
vatorius Andrius Kupčinskas 
siūlo leisti naudoti Lietuvos 
herbą, Vytį, ant automobilių 
numerių. Lietuvos Respublikos 
valstybės herbo, kitų herbų ir 
herbinių ženklų įstatymą siūlo-
ma papildyti nuostata, kad her-
bas galėtų būti naudojamas ant 
motorinių transporto priemonių 
ir jų priekabų valstybinių nu-
merių. Parlamentaras siūlo, kad 
tokia nuostata įsigaliotų nuo 
kitų metų sausio. A. Kupčinsko 
teigimu, Vytis ant automobilio 
numerio būtų „šalies reprezen-
tacija ir simbolikos puoselėji-
mas“. 

Medžioklė. Nuo sekmadie-
nio Lietuvoje prasidėjo paukš-
čių medžioklės sezonas. Tuo 
pačiu pradėjo galioti draudimas 
paukščius medžioti švininiais 
arba švino junginių turinčiais 
šratais. Taip siekiama mažinti 
švino bei jo junginių daromą 
žalą aplinkai ir gyvūnams. Po 
vandens paukščių medžioklės 
lieka nemažas taršos švinu 
pėdsakas. Švinas kenkia paukš-
čiams, jų praryti švininiai šratai 
sukelia trumpalaikį ar ilgalaikį 
toksinį poveikį, kuris baigiasi 
paukščio žūtimi.Švinas kelia 
pavojų ir toms gyvūnų rūšims, 
kurios maitinasi vandens paukš-
čiais, taip pat ir žmonėms, ku-
rie vartoja vandens paukščius 
maistui. 

-Bns

Sukčiavimas. Gautas vyro 
(g. 1999 m.), gyvenančio 
Anykščių seniūnijos Jurzdi-
ko kaime, pareiškimas, kad 
apgaulės būdu išviliotas jam 
priklausantis dviratis. Padary-
ta 830 eurų žala. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. 

Vairuotojas. Rugpjūčio 
15 dieną apie 17.25 val.

Debeikiuose,Trumbatiškio 
g., neblaivus (nustatytas 1,83 
prom. girtumas) vyras (g. 
1989 m.), gyvenantis Ukmer-
gės rajone, vairavo automobilį 
AUDI A4. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Avarija. Rugpjūčio 14 die-
ną apie 19.17 val. Troškūnų 
seniūnijos Gudelių kaime vy-
ras (g. 1989 m.), gyvenantis 

Panevėžyje, vairavo automo-
bilį „Ford Galaxy“ būdamas 
neblaivus (nustatytas 3,29 
prom. girtumas), nepasirinko 
saugaus greičio, nuvažiavo 
nuo kelio į griovį ir atsitrenkė 
į medį. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į ilgalaikio sulaiky-
mo patalpą.

Netektis. Rugpjūčio 13 die-
ną apie 11.00 val. Anykščiuo-

se, Ramybės g., rastas moters 
(g. 1985 m.) kūnas be išorinių 
smurto žymių. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas mirties prie-
žasčiai nustatyti.

Mirtis. Rugpjūčio 15 dieną 
apie 22.30 val. Anykščiuose, 
Ramybės g., staiga mirė mo-
teris (g. 1969 m.), gyvenusi 
Anykščiuose, Ramybės g.. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

Meras bendraminčius sukvietė į Traupį Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį Traupyje vyko mokslinė konferencija „Sodai - ža-
liosios erdvės mokymuisi visą gyvenimą“. Renginį organizavo 
retųjų augalų mažinimo ir apsaugos klubas „Medumėlė“, ku-
rio vadovė yra gamtos mokslų daktarė Ona Motiejūnaitė.

Dr. O. Motiejūnaitė yra 
Anykščių rajono mero, gamti-
ninko, aktyvaus „Medumėlės“ 
klubo nario S. Obelevičiaus 
bendrakursė.

Vienos dienos renginyje pra-
nešimus skaitė būrys lektorių, 
tarp jų ir S.Obelevičius bei jo 
brolis, taip pat gamtininkas, 
VDU darbuotojas Kęstutis 
Obelevičius.  

„Daugelį bičiulių ir bendra-
minčių sutikau po ilgos pertrau-
kos. Vien jau dėl to renginys 
buvo prasmingas“, - „Anykš-
tai“ sakė rajono vadovas. 

„Tai viena iš laimingiausių 
dienų gyvenime, kai tave supa 

vien tik vienminčiai, žinių 
trokštantys, pozityviai nusitei-
kę žmonės, gyvenimo prasmės 
ieškančios savęs tobulinime 
asmenybės, kai iš kiekvieno 
gali kažko pasisemti teigia-
mo... ačiū,  bičiuliai, už dieną, 
prilygstančią atostogoms“, - 
„Facebook“-e į konferenciją 
atvykusiems dėkojo meras. 
Renginyje dalyvavo apie 30 
gamtininkų. 

Konferencijoje skaityti pra-
nešimai apie naujausius augalų 
sistematikos ir nomenklatūros 
pasikeitimus, apie iNaturalist 
programėlę,  apie mokyklų edu-
kacines erdves. Veikė rečiausių 

kultūrinių augalų paroda. Pra-
nešimus keitė praktinė pažintis 
su Traupio botanikos darže au-
gančiais augalais ir unikaliomis 
edukacinėmis erdvėmis.

Literatūrinį taką svečiams 

pristatė buvusi Traupio pagrin-
dinės mokyklos direktorė ir lie-
tuvių kalbos mokytoja Janina 
Palikevičienė, nuo rugpjūčio 
vadovaujanti Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnazijai.

Aplinkosaugininkai rado 15 nelegalių tinklų.

Aptikti neteisėtai laikyti žvejybiniai tinklai
Praėjusią savaitę Aplinkos apsaugos departamento (AAD) 

Utenos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai, 
bendradarbiaudami su policijos pareigūnais, Anykščių ra-
jone aptiko neteisėtai laikomus tinklus.

 „Gavę pranešimą iš polici-
jos pareigūnų, kad Anykščių 
rajone, Pakapės kaimo sodybos 
teritorijoje, garaže, galimai ne-
teisėtai laikomi ne mėgėjų žve-
jybos įrankiai. Nustatėme, kad 
asmuo neteisėtai laikė 15 sta-
tomųjų tinklų. Už tai pažeidė-
jui bus taikoma administracinė 
atsakomybė“, – teigia Utenos 
gyvosios gamtos apsaugos ins-
pekcijos viršininkas Almantas 

Vaičiūnas.
Už šį pažeidimą asmeniui 

surašytas administracinio nusi-
žengimo protokolas, paimti tin-
klai ir gresia bauda nuo 60 iki 
200 eurų.

„Džiaugiamės, kad bendra-
darbiavimas tarp dviejų insti-
tucijų tik dar labiau sustiprina 
aplinkos apsaugos kontrolę“, – 
sako aplinkosaugininkas. 

-AnYkŠTA

Konferencija vyko Traupio mokykloje. 
nuotrauka iš s. Obelevičiaus Feisbuko.

Savivaldybėje lankėsi ekonomikos ir inovacijų 
ministerijos viceministras

Susitikimo metu Anykščių ra-
jono savivaldybės meras Sigu-
tis Obelevičius, administracijos 
direktorės pavaduotoja Veneta 
Veršulytė ir mero patarėja Vai-
da Jucienė kartu su svečiais ap-
tarė turizmo plėtros galimybes 
Anykščiuose, naujų projektų 
vystymosi perspektyvas, verslo 
investicijų galimybes ir atsiran-
dančius sunkumus. Kalbėjo apie 

apleistų teritorijų įveiklinimo ga-
limybes.

VšĮ „Keliauk Lietuvoje” direk-
torius Dalius Morkvėnas rajono 
vadovams pristatė pastarųjų metų 
turizmo tendencijas Lietuvoje.

Taip pat buvo aptarti klausimai 
apie Anykščių kurorto statuso 
siekimą.

Anykščių rajono savivaldybės 
pranešimas spaudai

Vakar, rugpjūčio 16 d., Anykščių rajono savivaldybėje 
lankėsi Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų mi-
nisterijos viceministras Vincas Jurgutis kartu su VšĮ „Ke-
liauk Lietuvoje” direktoriumi Daliumi Morkvėnu.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos viceministras Vincas 
Jurgutis apžiūrėjo Anykščių Tilto gatvės kompleksą.
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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.

Svarbu ne gerai mokamas, 
o mylimas darbas Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose, po baseino „Bangenis“ stogu, jau trečiuosius 
gyvavimo metus pradėjo grožio terapijos studija „Beauty 
Bar“. Šios studijos įkūrėja, grožio terapeutė Dominyka Juš-
kaitė pastebėjo, kad didžioji dauguma žmonių  kol kas vis 
dar renkasi investuoti į išorę ir dirbtinį grožį, tačiau viskas 
pamažu keičiasi į gerąją pusę.

Buvusi Anykščių Jono Biliūno 
gimnazistė į grožio sritį pasinėrė 
ne iš karto. Kaip ir daugelis jaunų 
žmonių, laimės ji po studijų ieš-
koti bandė Norvegijoje.

„Nusekiau paskui savo draugą 

Juškų dukra. „Žmonės kalba: „Va, 
Juškaitei viskas „ant lėkštutės“ 
padėta...“ Bet aš ne toks žmogus, 
aš noriu viską pasiekti savo jėgo-
mis. Noriu daug ką įrodyti net ir 
savo tėvams“, - sakė ji.

Vienas iš klausimų, kuris šovė 
į galvą nusprendus pakalbinti jau-
nąją verslininkę D.Juškaitę, buvo 
toks: „Kaip gimė šios studijos pa-
vadinimas?“

„Pavadinimas gimė dar studijų 
metais, kai verslo vadybos pas-
kaitai rengiau savo ateities grožio 
salono verslo planą. Rinkausi an-
glišką žodžių junginį, kuris skam-
bėtų lengvai ir šiuolaikiškai“, - 
sakė D.Juškaitė.

Grožio terapijos studijos „Be-
auty Bar“ veiklą, kaip ir  dauge-
liui verslininkų, sujaukė koro-
naviruso pandemija. „Karantino 
laikotarpiu buvau praradusi gali-
mybę dirbti fiziškai. Nemeluosiu, 
koronaviruso pandemija paveikė 
klientų srautą, perdėliojo žmonių 
prioritetus, sumažino perkamąją 
galią. Visa ši situacija labiausiai 
„kerta“ emociškai, nes būdamas 
jaunas, motyvuotas ir verslus 
negauni jokios pagalbos, negali 
planuoti ir numatyti į priekį“, - 
apie patirtus sunkumus pasakojo 
D.Juškaitė.

Anykščiuose galima apsilanky-

Grožio terapijos studijos 
Anykščiuose įkūrėja Do-
minyka Juškaitė sakė, kad 
pas grožio specialistus rei-
kėtų apsilankyti bent kar-
tą per mėnesį.

ti pas daugybę grožio specialistų, 
tačiau D.Juškaitė atskleidė, kuo gi 
yra išskirtinė grožio terapijos stu-
dija „Beauty Bar“.

„Grožio terapijos studija „Be-
auty Bar“ specializuojasi daugiau 
į profesionalias veido ir kūno 
odos priežiūros procedūras su 
rūgštimis ir įranga. Bene didžiausi 
studijos išskirtinumai ir principai 
- požiūris į klientą, domėjimasis 
kosmetikos produktų sudėtimi bei 
kuriamas artimas ir glaudus ryšys 
su klientais socialinėje erdvėje“, - 
sakė ji.

Kaip ir bet kur kitur,  ir grožio 
industrijoje kai kurias paslaugas 
klientai renkasi dažniau nei kitas. 
„Beauty Bar“ studijoje tai pasa-
kytina apie veido valymo proce-
dūras.

„Soliariumo užimtumas labai 
priklauso nuo sezono, nuotaikų ir 
oro sąlygų“, - aiškino pašnekovė.

Pasiteiravus, kaip dažnai reikia 
lankytis grožio terapijos studijo-
je ir kiek reikia skirti pinigų, kad 
jaustumeisi gražus, grožio tera-
peutė D.Juškaitė sakė: „Žinoma, 
kad pagal kiekvieno finansines 
galimybes. Rekomenduoju apsi-
lankyti nors kartą per mėnesį, o 
turint odos problemų ar uždegi-
minių bėrimų - rinktis procedūrų 

kursą. Visada primenu, kad net 
80% rezultato nulemia namuose 
naudojama kosmetika.“

„Beauty Bar“ studijos įkūrėja 
D.Juškaitė pastebėjo, kad noras 
rūpintis sveikata ir natūraliu gro-
žiu pamažu auga. „Tikrai džiū-
gauju, kuomet susilaukiu žinučių, 
kad keičiu žmonių požiūrį į gro-
žį, sveikatą ir įsisenėjusius odos 
priežiūros įpročius“, - šypsojosi 
pašnekovė.

Įprasta, kad daugelis verslų 
Anykščių mieste stengiasi tu-
rėti savo patalpas centre, tačiau 
D.Juškaitė tikino, kad jai tai - ne 
privalumas. „Manau, kad lokacija 
nėra tokia svarbi! Nors neturėjau 
klientų rato iki tol, mane pasiekia 
ir atranda visi, kuriems manęs rei-
kia. Sulaukiu klientų net iš tokių 
miestų kaip Vilnius, Druskinin-
kai, ar Kaunas“, - gyrėsi ji.

Verslininkė D.Juškaitė, paklaus-
ta apie ateities planus, prisipažino, 
kad apie juos kalbėti nemėgstanti

„Nemėgstu kalbėti apie planus, 
kol jų nesu įveikusi, bet jau kurį 
laiką savo energiją bandau nu-
kreipti į savo internetinį puslapį 
ir elektroninę parduotuvę. Matau 
savo verslą kaip nuolat augantį 
projektą, kuriame jaučiuosi gyva 
ir realizuojanti save“, - sakė ji.

ir iš tikrųjų dirbau nemylimą dar-
bą. Dirbau vištienos fabrike. Tas 
darbas man labai daug davė – su-
pratau, kad noriu dirbti mylimą, o 
ne labai gerai mokamą darbą“, - 
prisipažino  D.Juškaitė.

Grįžusi į Lietuvą, D.Juškaitė, 
kaip pati tikina, grožio ir terapijos 
studiją Anykščiuose atidarė „vi-
siškai savarankišku keliu“.

„Ieškojau įvairių investicinių 
kelių ir atradau Užimtumo tarny-
bos projektą „Atrask save“. Pa-
rašiau projektą ir tokiu būdu su-
sikūriau darbo vietą“, - pasakojo 
jaunoji verslininkė.

Tiesa, ji atviravo, kad gauti 16 
tūkst.Eur paramą  nebuvo itin pa-
prasta. „Sistema sukurta tokia, kad 
tau norima ne padėti, o nuo tavo 
siekių netgi atkalbėti. Visgi man 
pasiekti savo tikslų padėjo užsis-
pyrimas“, - kalbėjo D.Juškaitė.

D.Juškaitė atviravo, kad iki šiol 
Anykščių mieste susiduria su ap-
kalbomis.Tokias kalbas kursto tai, 
kad ji yra šiltnamių ūkį valdančių 

Be visuomenei 
naudingo darbo 
žmonės 
degraduos

Algimantas JURKUS, Kur-
klių seniūnijos seniūnas:

- Man atrodo, kad uždraudus 
pašalpas gaunančius žmones 
pasitelkti visuomenei naudin-
giems darbams, ta pažeidžia-
moji visuomenės dalis bus dar 
labiau pažeidžiama. Dabar jie 
su žmonėmis bendrauja, mes su 
jais kalbamės - vyksta gyveni-
mas. O kai to nebeliks, tada ta 

visuomenės dalis degraduos, jie 
bendraus tik savame rate, o tas 
ratas yra labai siauras.

Pašalpų gavėjai seniūnijai 
nemažai pagelbėja. Jie ateina, 
juda, kruta, dirba ir tik su jų 
pagalba susitvarkome. Jie tvar-
ko aplinką, kapines, dirba prie 
paminklų. Žmonės paskirstyti 
pagal seniūnijos kaimelius.

Man labai gerai, patogu ir 
džiaugiuosi, kad pašalpų gavė-
jai už gaunamas išmokas priva-
lo nemokamai dirbti.

Aišku, jei tvarka pasikeis, iš-
gyvensim, bet ministerijos suma-
nymui atsisakyti pašalpų gavėjus 
pasitelkti visuomenei naudin-
giems darbams nepritariu.

Šiuo metu seniūnijoje už pa-
šalpas atidirbinėja 43 asmenys.

Neapmokama 
veikla pašalpų 
gavėjai 
džiaugdavosi

Už pašalpas gali nebereikėti atidirbti
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rengiasi uždrausti 

savivaldybėms ir seniūnijoms reikalauti, kad pašalpas gaunan-
tys žmonės už gaunamas išmokas reguliariai tvarkytų aplinką 
ir nemokamai dirbtų kitus nuolatinio pobūdžio darbus.

„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, ką jie mano apie tokius mi-
nisterijos užmojus.

komentarai

Rolandas LANČICKAS, 
Andrioniškio seniūnijos se-
niūnas:

- Tie žmonės už pašalpas 
netgi ne atidirbinėja, o atlieka 
visuomenei naudingą veiklą už 
gaunamas socialines kompen-
sacijas. 

Mano nuomone, tas uždrau-
dimas pagilins problemą tiems 
žmonėms. Bus mažiau disci-
plinos - jie ateidavo, paskirtus 
darbus atlikdavo ir džiaugda-
vosi, aišku, ne visi džiaugdavo-
si ta veikla. Jiems neskirdavo-
me sunkių darbų - parinkdavo 
šiukšles, kažką pašluodavo ir 
panašiai...

Jei nebeliks visuomenei nau-
dingos veiklos, nežinau, tai ką 
tie pašalpų gavėjai veiks?

Pašalpų gavėjai, atlikdami 
visuomenei naudingus darbus, 
seniūnijoje atlieka nemažai 
darbų. Jei šios prievolės nebe-

liktų, visa našta atitektų seniū-
nijai. Būtų tikrai nelengva.

Dabar mes turime vieną ar 
du už pašalpas atidirbinėjan-
čius žmones.

Didžiausia 
problema – 
gauti pašalpą už 
nieką

Raimonda BAURIENĖ, 
Skiemonių seniūnijos Kat-
lėrių bendruomenės pirmi-
ninkė:

- Neteko susidurti su tokiais 
žmonėmis, kurie atidirbinėja 
už gaunamas pašalpas. Net 
nežinau, ką ir atsakyti..

Kam ta pašalpa duota... Kas 
gali atidirbti, tas eina ir jam 
problemos nėra, o didžiau-
sia problema yra tai, kas nori 
gauti pašalpą už nieką.

Ar steigsime 
aplinkotvarki-
ninkų etatus?

Dominykas TUTKUS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys (Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjunga):

- Nieko nemanau šia tema 
(juokiasi). O kuo ministerija 
motyvuoja tą draudimą gaunan-
tiems pašalpas už jas atidirbti? 
Man atrodo, kad seniūnai susi-
duria su ta problema, kad netu-
ri, kas galėtų tvarkyti aplinką. 
Anksčiau būdavo galimybė tą 
gerbūvį prižiūrėti, šiukšles pa-
rinkti. O dabar...

Kas, įdomu, juos pakeis tada? 
Gal reikia tada steigti aplinko-
tvarkininkų etatus?

Absoliučiai nesidomėjau šita 
tema – tai ne mano „daržas“. 

-AnYkŠTA
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Didžiausia dovana, kurią padovanojo gyvenimas
Nesėkmingus bandy-

mus pastoti lemia begalė 
priežasčių – nuo įvairių 
sveikatos sutrikimų iki ne-
tinkamo gyvenimo būdo, 
patiriamo streso. Svarbu 
žinoti, kaip tinkamai ko-
voti su liūdnomis mintimis 
ir emocijomis, kad visa tai 
netaptų skyrybų priežasti-
mi. 

Apie tai, su kokiais sun-
kumais susidūrė, norėda-
ma susilaukti vaikelio, ir 
kaip visa tai galiausiai pa-
vyko įveikti, atvirai pasa-
koja Greta Liolienė. 

planuoti vaikutį, dar gyvenome 
Jungtinėje Karalystėje. Buvome 
įsitikinę, jog pastoti yra lengva 
ir paprasta, ir nesitikėjome, kad 
mūsų laukia kažkokie sunku-
mai. Po pusmečio nuo bandymų 
pastoti pradžios pradėjome ne-
rimauti, kodėl vis dar nesiseka. 
Jautėme pyktį ir gėdą, todėl netgi 
tėvams, vis užsimenantiems apie 
anūkus, nieko nesakydavome“, – 
atvirauja Greta. 

Po beveik metų laiko nesė-
kmingų bandymų moteris su vyru 
kreipėsi į gydytojus užsienyje, iš 
kurių gavo atsakymą, kad „inten-
syviai bandyti ir nepastoti dvejus 
metus – visiškai normali praktika, 
nes daugumą tik po dvejų metų 
aplanko sėkmė.“ 

Moteris sako tuomet supratusi, 
jog jokios papildomos pagalbos 
nesulauks, kol nepraeis dveji me-
tai, todėl pati su vyru domėjosi, 
pirko įvairius vitaminus, tikė-
damiesi paspartinti pastojimą ir 
neskaičiuodami, kiek pinigų tam 
išleidžia. 

Atostogos Balyje tapo 
ypatingos
Iš anksto suplanuota ir ilgai 

laukta kelionė į Balį Gretai su 
vyru buvo reikalinga kaip nie-
kad, nes nepaliaujamos mintys 
apie nėštumą vis labiau vargino 
ir liūdino. 

„Po daugelio nesėkmingų ban-
dymų pastoti nusprendėme pail-
sėti kelionėje, jos metu apie nieką 
negalvoti ir viską tęsti jau grįžus 
iš atostogų. Buvome pavargę nuo 
nuolatinio streso ir įtampos, kai 
kiekvieną kartą vis tikėdavomės 
teigiamo nėštumo testo atsakymo, 
tačiau to nesulaukdavome“, – pa-
sakoja pašnekovė. 

Galiausiai, po beveik dvejų 
metų bandymų, Gretai pavyko 
pastoti Balyje: „Mano geriausios 
vaisingumo valandos būdavo 

ankstyvame ryte, tad manau, kad 
dėl didelio laiko skirtumo mums 
ir nusišypsojo laimė. O galbūt 
mums reikėjo tik kokybiško at-
sipalaidavimo ir atitrūkimo nuo 
kasdienių rūpesčių – sunku pasa-
kyti, kas padarė didžiausią įtaką.“ 

Svarbiausia atvirai kalbėtis
Greta prisipažįsta, kad ji save 

kaltindavo dėl to, kad nepastoja, 
o vyras manydavo, jog kaltas yra 
jis, todėl visas šis užsisukęs nei-
giamų minčių ir liūdnų emocijų 
ratas labai vargindavo. 

„Manau, kad atviras partnerių 
bendravimas yra būtinas. As-
meniškai man buvo tikrai sunku 
prieiti prie vyro ir pasakyti, kad 
tikriausiai aš esu kalta dėl negalė-
jimo pastoti. Taip pat ir jam buvo 
sunku pasakyti, kad jaučiasi kal-
tas. Galiausiai išdrįsus tai padary-
ti, palengvėjo abiem. Žinant, kad 
palaikome vienas kitą, tapo len-
gviau kartu ieškoti galimų spren-
dimų.“

Poroje reikia ieškoti 
kompromiso
Lietuvos sveikatos mokslų uni-

versiteto ligoninės Kauno klinikų 
Akušerijos ginekologijos klinikos 
ir Reprodukcinės medicinos cen-
tro psichologė Agnė Mišeikaitė 
sako, jog tam, kad troškimas turėti 
vaikų netaptų poros skyrybų prie-
žastimi, reikia kalbėtis ir paban-
dyti suprasti: net ir nesusilaukus 
vaikų galima gyventi visavertišką 
šeiminį gyvenimą. 

„Paklauskite savęs, dėl kokių 
priežasčių pasirinkote savo par-
tnerį ir ar renkatės toliau kurti 
gyvenimą kartu, net jei su juo ne-
galite įgyvendinti savų troškimų. 
Jei tai yra abipusė meilė, pagarba 
ir supratimas, tikėtina, kad pora 
ras išeitį drauge“, – aiškina spe-
cialistė. 

Tais atvejais, kuomet partnerių 
matymas skiriasi, – vienas lyg ir 

susitaikytų su bevaikyste, o kitas 
to primygtinai reikalauja, – rei-
kia išgirsti vienas kitą ir paban-
dyti suprasti, kaip jaučiasi jūsų 
artimasis ir ką jūs galite padaryti, 
kad jis pasijustų geriau. Vis dėlto, 
svarbu nepamiršti ir savo jausmų 
bei norų. 

„Visuomet poroje bandykite 
ieškoti kompromiso, nes kraštuti-
numai ir vienas kito negirdėjimas 
gali sąlygoti daugybę emocinių 
santykių sunkumų“, – įspėja A. 
Mišeikaitė. 

Aplinkinių komentarams
 – nubrėžti ribas
Girdint nepageidaujamus ko-

mentarus, labai svarbu aiškiai at-

skirti aplinkinių lūkesčius nuo 
savo asmeninių norų, jausmų. 

„Bendrą gyvenimą kurian-
ti pora gali sulaukti netaktiškų 
klausimų ar netgi spaudimo: 
„Tai kada vaikai?“ Vien tai, jog 
kažkas projektuoja į jus savo 
lūkesčius, tikrai nereiškia, kad 
turite tai pateisinti ar jaustis ne-
maloniai prieš aplinkinius, jei 
pastoti vis dėlto nepavyksta ar 
galbūt jūs to net nenorite“, – tei-
gia psichologė, pridurdama, kad 
tai yra kiekvienos poros intymus 
ir labai asmeniškas klausimas. 
Jei aplinkinių komentarai jums 
yra nemalonūs ir jus trikdo, 
svarbu leisti jiems tai žinoti. 

Kreiptis pagalbos niekada
ne vėlu
Specialistės teigimu, pasto-

jimo tikimybę gali padidinti ar 
sumažinti daugybė psichologi-
nių veiksnių. 

Nuoširdus kalbėjimasis, pa-
laikymas ir suvokimas, kad 
gali prireikti laiko ir kantrybės, 
tikrai padės nusiraminti ir atsi-
palaiduoti. 

„Kuo labiau tam pasiruošite 
ir gebėsite suvaldyti stresą, tuo 
daugiau šansų, kad jums pasi-
seks. Tačiau jei pastoti nepa-
vyksta net dirbtinio apvaisinimo 
būdu, svarbu kalbėtis apie tai, ką 
porai reiškia ši žinia. O jei jau-
čiate, jog sunku tai priimti ir su 
tuo susitaikyti, vertėtų pasikon-
sultuoti su psichologu ar psicho-
terapeutu, kuris padės išgyventi 
šį sunkų laikotarpį“, – pataria A. 
Mišeikaitė. 

Užsak. nr. 797

Greta su vyru po dvejų 
metų bandymų pastoti 
džiaugiasi galiausiai su-
laukę savo stebuklo.
Inga Balsiuk Photography nuotr.

Kankinantis dvejų 
metų laikotarpis
Šiandien Greta su vyru yra ne-

apsakomai laimingi, sūpuodami 
savo sūnų ant rankų, tačiau ke-
lionė iki šio stebuklo buvo ne-
lengva. „Kai 2017 m. pradėjome 

Psichologė A. Mišeikaitė: 
„Vienas kito negirdėjimas 
gali sąlygoti daugybę emo-
cinių santykių sunkumų.“

www.lss.lt nuotr.

(Kalba netaisyta – red. past.)
„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė por-

talo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime 
skaitytojus portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktu-
aliomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime 
šių diskusijų apžvalgas. 

savaitgalio diskusijaAr turi Tomas Tomilinas politinę ateitį?
Iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pašalintas Deltu-

vos šiaurinėje apygardoje išrinktas Seimo narys Tomas Tomi-
linas kol kas nepaskelbė, kokią naują politinę jėgą rinksis. 

Tradicinėje internetinio regioninio naujienų portalo anyks-
ta.lt savaitgalio diskusijoje kvietėme skaitytojus išsakyti savo 
nuomonę, į kokią politinę jėgą nukeliaus ir ar beturės T. Tomi-
linas politinę perspektyvą? Pateikiame skaitytojų atsakymus.

123: „Tai vienas is rimčiausių 
politikų šiai dienai.Aišku, kad 
turi politinę perspektyvą, nes 
turi stuburą“.

Anykštėnas: „Pagal retoriką ir 
vertybes, eis pas socdemus. Kiti 
nepriims“.

Skiepas: „Žinoma, kad gerbia-
mo Tomilino laukia perspekty-
vos, politinė karjera. Jis turi savo 
nuomonę, nebijo jos išsakyti. Ne-
pabūgo net savo partijos lyderio 
Ramūno, gynė savo pozicijas. Ti-
kėjau juo, balsavau už jį ir ateityje 
balsuosiu“.

Nu: „Po rinkimų sakė gyvens 
Anykščiuose, ar gyvena “??

Savas: „Ar gali jokių politinių 
pažiūrų, prigimtinių vertybių 

neišpažįstantis žmogus turėti 
politinę ateitį“?

Klausimas, atsakymas į: sa-
vas: „Prigimtinė vertybė, tai kas“?

Inteligentas: „Atrodo, kad po-
nas Tomilinas yra ir šiek tiek kar-
jeristas, o taip pat, kaip ir kiti poli-
tikai, truputį melagis. Kad patektų 
į Seimą, sakė, kad Anykščiuose 
apsigyvens, kad butą pirks, visaip 
anykštėnams savo populiarumą 
kėlė. O po rinkimų šį pažadą pa-
miršo, Anykščiuose neapsigyve-
no. Anksčiau jis buvo toks akty-
vus valstiečių partijos veikėjas, 
gal net dešinė Karbauskio ranka. 
O kai valstiečių populiarumas 
blėsta, Ramūnas išėjo iš Seimo, 
Tomas jau kitas giesmes gieda. 

Nelabai juo pasitikiu“.
X – man: „Panašu, kad valstie-

čiai skyla į  „tomilininius“ ir „kar-
bauskinius“. Savaime aišku, nėra 
geresnio meto kurtis naujam po-
liniam judėjimui, kai šalia Seimo 
vyksta protestai, riaušės. Puikiai 
atsimename, kaip buvo sutiktas 
D.Grybauskaitės pranešimas dėl 
kandidatavimo į šalies vadovo 
postą po du tūkstančiai devintųjų 
sausio, kai šaligatvio trinkelės lėkė 
į Seimo langus. Taip, žmonės tada 
turėjo kažkuo tikėti, ieškodami 
naujo lyderio, kuris jiems atsto-
vautų negailestingos pasaulinės 
krizės akivaizdoje. Deja, galimas 
valstiečių skilimas nebūtų naudin-
gas nei vienai, nei kitai skylančia-
jai pusei. Visų pirma, skiltų ir rei-
tingai, tektų dalytis dabartinių savo 
pačių rinkėjų simpatijomis, kitoms 
kairiosioms partijoms nubyrėtų 
dalis valstiečių rinkėjų balsų. Visų 
prima, naujam politiniam naujada-
rui trūksta itin stipraus lyderio bei 
tvirtų asmenybių, kurios rinkimų 
atveju galėtų sudaryti pirmąjį są-

rašo penketuką, net ir dešimtuką, 
galų gale, tos asmenybės turėtų 
sugebėti laimėti Seimo rinkimų 
vienmandates, partija - peržengti 
penkių procentų barjerą nuo rinki-
muose dalyvavusių. O čia, po rin-
kėjų dalybų, partijos skilimo metu, 
tokia misija darosi ne visai atvejais 
įmanoma. Per praėjusius Seimo 
rinkimus T.Tomilinas turėjo keltą 
rimtų politinių kozirių. Visų pirma, 
buvo šviežiai reinkarnavęsi Vals-
tiečių - Žaliųjų sąjungos reitingai, 
kas davė pranašumą prieš kitus 
kairiųjų partijų konkurentus. Vals-
tietį politinėje kampanijoje lydėjo 
itin didelį Anykščių krašto žmonių 
pasitikėjimą turintis A.Baura, na 
ir nebloga komunikacija. Tačiau 
su Ramūnu Karbauskiu konflik-
tavęs bei jo vietos partijoje siekęs 
T.Tomilinas politiniu kankiniu taip 
ir netapo, jo auką liaudis atmetė, 
Lietuvos žmonės neišėjo į gatves 
skanduodami: Tomai, Tomai. Vals-

tiečių elektoratas yra labiau tvirtos 
rankos nei politinės demokratijos 
šalininkai, jiems mažiausiai įdo-
mios visokios ten partnerystės, 
tuo labiau jiems nėra patrauklus 
naujas besiblaškantis lyderis. To-
dėl drąsiai būtų galima teigti, kad 
sekančiuose rinkimuose, bent jau 
mūsų rinkiminėje apygardoje, 
T.Tomilinas nelaimės. Valstiečių 
skilimas, rinkėjų dalybos tarpusa-
vyje bus į naudą Socialdemokratų 
partijai, kuri iškamuota skilimų 
bei atsinaujinimų, krizės ir galų 
gale radusi tinkamą sau lyderį 
pagal paskutines apklausas kopia 
į populiarumo viršūnes. Negana 
to, atskilusių „tomylininkų“ gali 
laukti Pilietinės demokratijos 
partijos likimas. O visų pirma,  
galvojant apie Seimo rinkimus, 
T.Tomilinui reiktų pradžioje atsi-
kraustyti gyventi į Anykščius. Juk 
žodis - ne žvirblis“.
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Anykštos upe žuvys galės migruoti laisvai
(Atkelta iš 1 psl.)

Šlaitai ir pakrantė menka-
verčiais medžiais ir krūmais“, 
- rašoma projektinių pasiūlymų 
dokumente.

Keisis upės vaga

Projektinius pasiūlymus ren-
gęs projektuotojas Gediminas 
Lietuvininkas konstatavo, kad 
Anykštos upės užtvankos kons-
trukcija ir vietos sąlygos nėra 
palankios kliūčių šalinimui - te-
ritorija labai suspausta, užstaty-
ta, šalia stovi gyvenamasis  na-
mas (buvęs malūno pastatas). 

Numatoma išardyti pagrindi-
nę žuvų migracijos kliūtį – ma-
lūno užtvanką.

Projektiniuose sprendiniuose 
perspėjama, kad galimas for-
muojamos upės vagos atitrau-
kimas nuo gyvenamojo namo, 
atitinkamai koreguojant upės 
vagos posūkius ir tvirtinamos 
vagos ilgį. 

Tvarkomos Anykštos upės 
ruožas sieks 90,1 m, jos vaga 
bus formuojama vingiuotesnė,  
artima natūraliai gamtinei for-
mai. Apskaičiuotas optimalus 

pertvarkomos vagos plotis - 4 
m, jis pritaikytas prie natūralios  
vagos pločio, bus siekiama su-
daryti tinkamas sąlygas žuvims 
praplaukti.  

Įžvelgė, kaip galima 
sutaupyti

Upės vagos krantai ir šlaitai 
projektiniuose pasiūlymuose 
iki maksimalaus vandens lygio 
numatyti kintamo nuolydžio.

Esant dideliems maksima-
liems vandens greičiams potvy-
nių metu, Anykštos upės dugno 
gruntas (smėlis, žvyras), anot 
projektuotojo G.Lietuvininko,  
yra per silpnas atlaikyti van-
dens plaunamąją galią, todėl 
pertvarkomo upės ruožo dugną  
ir krantus numatyta sutvirtinti  
betonu, akmenbetoniu,  susti-
prinant juos armatūros strypais,  
apatinės dalies tvirtinimams  
panaudojant esamus akmenis  
ir nuardyto akmenbetonio sie-
nų betono nuolaužas, iš viršaus  
padengiant betonu, maišytu su  
lauko akmenimis. Anot jo, pa-
naudojus vietoje esančias me-
džiagas, pertvarkymo darbus 
bus galima atlikti pigiau.

Migruoti galės didžioji 
dalis žuvų

Dėl palankesnių žuvų migra-
cijos sąlygų tvarkomą Anykš-
tos upės vagą, remiantis skai-
čiavimais, numatoma pertverti  
neaukštais 0,2-0,8 m aukščio  
slenksčiais - pertvaromis, juos 
išdėstant kas 4,0 m. Kad būtų 
suformuotas vandens gylis, už-
tikrinantis sąlygas žuvims pra-
plaukti ir gyventi, tarp pertva-
rų upės dugne bus suformuoti  
apie 0,2 m gylio baseinėliai,  
kuriuose laikui bėgant gali  at-
sirasti sąnašų ir vandens auga-
lijos.Taip sutvarkyta upės vaga, 
anot projektuotojo, pritaikoma 
didžiajai daliai migruojančių, 
praeivių ir kitų žuvų.  

Apsaugos ir nuo potvynių

Upės vagoje ir šlaituose 
esančios sugriuvusios akmen-
betonio sienos, vandens rato 
kameros, betono-metalo  atra-
ma  projektiniuose pasiūly-
muose numatytos nuardyti, o 
nuolaužas  panaudoti tvirtini-
mams ar pagrindams. 

Paplautus ir nuslinkusius 

šlaitus, iškilusius virš maksi-
malaus vandens lygio, numa-
toma atkurti, o atsiradusios 
vandens išplautos duobės bus 
sutvirtintos, atsižvelgiant į 
vietos sąlygas, skalda, žvyru, 
juodžemiu ir apsėtos žolių mi-
šiniu.  

Upės vagą ir šlaitus numaty-
ta suformuoti taip, kad, upėje 
susidarius maksimaliam van-
dens lygiui, nebūtų užlietas ir 
nenukentėtų gyvenamasis na-
mas (buvęs malūno pastatas) 
kairėje upės pusėje bei žuvų 
inkubatoriaus pastatas, sto-
vintis dešinėje vagos pusėje. 
Dėl to upę gaubiantys šlaitai 
formuojami  pakeliant juos 
virš esamo upės dugno tiek, 
kad vagoje tilptų maksimalus 
upės debitas ir vanduo nesilie-
tų esamų pastatų link.

Su želdiniais žadama elgtis 
atsakingai

Želdinius (pavienius me-
džius  ir krūmus), trukdan-
čius darbams, projektiniuose 
pasiūlymuose nurodoma ša-
linti pagal  rajono savivaldy-
bės administracijos nustatytą 

tvarką. 
Nauji želdiniai, anot projek-

tuotojo G. Lietuvninko, turi 
derėti su suformuotų pakran-
čių tipu. 

Be to, juos sodinti žadama 
tik suderinus su Anykščių ra-
jono savivaldybės vyr. archi-
tekte ir jai prižiūrint.

Plėtos žvejybos turizmą

Anykštos upės užtvanka 
Malūno gatvėje bus tvarkoma 
naudojantis Europos Sąjungos 
finansine parama. Bendra pro-
jekto vertė siekia 273 004,37 
Eur, iš jų iš Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų bus skiria-
ma iki 252 529,04 Eur, liku-
si dalis – 20 475,33 Eur – iš 
Anykščių rajono savivaldybės 
biudžeto. 

„Tikimasi, kad įgyvendinus 
planuojamą projektą bus ne 
tik pasiektas esminis projek-
to tikslas, bet bus kuriamos ir 
tvaraus ekologinio, pažintinio 
turizmo, įskaitant vandens ir 
žvejybos turizmo, plėtros ga-
limybės ateityje“, - pranešime 
rašo Anykščių rajono savival-
dybė.

Mirus Romualdui 
DMUCHAUSKUI, nuo-
širdžiai užjaučiame šeimą 
ir artimuosius.

Kavarsko medžiotojų 
būrelis

užjaučia

Gaudė plėšrūnus, bet galimai pagavo katiną

(Atkelta iš 1 psl.)

„Varžos mato“ katinas Por-
šas kontoroje gyvena jau trejus 
metus. Katinas išleidžiamas į 
lauką, tačiau nakvoti visuomet 
grįždavo į kontorą. Nesulaukęs 
augintinio, verslininkas Aurimas 
Baliuckas peržiūrėjo šalia pas-
tato įrengtų filmavimo kamerų 
įrašus, tačiau jos katino nebuvo 
užfiksavusios. Poršas baigiantis 
antrajai parai grįžo namo. Ka-
dangi gyvūnas šlubavo, matėsi, 
kad vienos kojos nagai išlaužyti, 
A.Baliuckui kilo įtarimas, kad 
Poršas buvo įkliuvęs į spąstus. 
Apžiūrėjęs kaimynystėje esan-
čios sodybos tvorą, anykštėnas 
pamatė, kad ji nukabinėta kil-
pomis.

Iškviesti policijos pareigūnai 
į pagalbą pasikvietė aplinkosau-
gininkus. A. Baliuckas „Anykš-
tai“ sakė, kad vištas aptvare au-
ginantys kaimynai neslepia, kad 
kilpos skirtos gyvūnams gaudy-
ti. Tiesa, ne katinų, o laukinių 
žvėrelių, kurie eina vogti vištų. 

Aplinkos apsaugos depar-
tamento Utenos valdybai lai-
kinai vadovaujantis Viktoras 
Ksenzovas „Anykštai“ sakė, 
kad aplinkosaugininkai rado 
keturias kilpas, už kurių lai-
kymą sodybos savininkai bus 
nubausti pagal administracinių 
nusižengimų kodekso 290 str. 
3 dalį. Šis straipsnis numato 
baudą nuo 300 iki 860 eurų, 
o anykštėnams kilpų savinin-
kams, pasak V.Ksenzovo, bus 

Poršas „Varžos mato“ kontoroje gyvena jau trejus metus.

Kilpomis apkabinėtą tvorą apžiūrėjo ir policininkai, ir 
aplinkosaugininkai.

skirta 1/2 minimalios baudos, 
taigi 150 eurų.

V. Ksenzovas „Anykštai“ 
kalbėjo, jog spąstais savo te-
ritorijoje galima gaudyti kiau-
nes, šeškus, mangutus, lapes ir 
kt. smulkius plėšrūnus, tačiau 
spąstai turėtų būti sertifikuoti. 

Kilpos ir kilpinė brakonie-
rystė vis dar nėra egzotika. 
Aplinkosaugininkai sako, jog 
miškuose kilpininkai papras-
tai „dirba“ žiemomis - sniegas 
pėdsakus užpusto, o į kilpą 
pakliuvęs ir nugaišęs gyvūnas 
iškart nepradeda pūti. Todėl 
kilpininkai savo teritoriją gali 
tikrinti ir ne kiekvieną dieną. 

Policininkai savo ruožtu ty-
rimo nepradės ir baudos kilpų 
savininkams neskirs. Pasak 

Anykščių rajono policijos ko-
misariato Veiklos skyriaus vir-
šininkės Aušros Staškevičienės, 
negalima įžvelgti, jog katinas 
buvo sužalotas tyčia. 

Vištas auginantys anykštėnai nuo laukinių gyvūnų bandė 
gintis kilpomis. Manoma, kad į kilpą įkliuvo katinas.
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horoskopas
AVINAS. Būtų visai ne pro 

šalį šiek tiek iš anksto parekla-
muoti savo sumanymą. Tada 
atėjus laikui niekas negalės 
pasakyti, kad kalbate apie dar 
negirdėtus dalykus.

JAUTIS. Turėkite drąsos pa-
sukti nauju keliu. Tai būtų ge-
riausias būdas vienu kartu atsi-
kratyti visų senų problemų.

DVYNIAI. Pasistenkite grei-
čiau pamiršti nemalonų inci-
dentą. Rausimasis po praeitį 

tik sukels depresiją. Jokiu būdu 
nebūkite vienas.

VĖŽYS. Jūs linkęs perver-
tinti savo jėgas, todėl galite tu-
rėti nuostolių. Vertėtų būti kiek 
apdairesniam ir atsargesniam. 
Netikėkite gandais ar apkalbo-
mis - veikiausiai jos neturi jo-
kio pagrindo.

LIŪTAS. Siekite nepasiekia-
mo ir tikėkite, kad pavyks. Juk 
kas nerizikuoja, tas ir nelaimi. 
Mažų mažiausia, vėliau galė-
site papasakoti įdomią istoriją 
draugams.

MERGELĖ. Nors sugebėji-
mas nusileisti yra kartais girti-
nas, tačiau neturėtumėte dažnai 
taip elgtis. Nė nepajusite, kaip 
jumis ims naudotis.

SVARSTYKLĖS. Jūsų nuo-
taika prasta. Sulauksite ne vie-
no patarimo nesinervinti, nusi-
raminti, bet tai pasakyti kur kas 
paprasčiau nei padaryti, ar ne?

SKORPIONAS. Jokiu būdu 
nesivelkite į reikalą, kurio lega-
lumu nesate tikras, kitaip galite 
gerokai nukentėti. Prieš ko nors 
imdamasis pasvarstykite, ar 

gelbėdamas plaukus nerizikuo-
jate prarasti galvos. 

ŠAULYS. Jau pakankamai 
seniai leidote sau iš tiesų ilsėtis 
visą poilsio dieną. Kodėl gi šios 
šventės nepasidarius sau šian-
dien? Netikėtai daug malonių 
akimirkų suteiks žaidimai su 
naminiais gyvūnais ar vaikais.

OŽIARAGIS. Priimkite 
kvietimą į svečius, nors jau 
pradedate jaustis suvaržytas 
neapgalvotai duotų pažadų ir 
įsipareigojimų. Už tai, kad ne-
pamirštate ne jums svarbių da-

lykų, nusipelnysite dėmesio ir 
padėkos.

VANDENIS. Kol kas viskas 
viskas lyg ir einasi puikiai, bet 
giliai širdyje jūs žinote, kad ilgai 
taip nesitęs. Lūžio taškas artėja. 
Nenusiminkite, esate tam pasi-
ruošęs netgi geriau nei manote. 

ŽUVYS. Yra daugybė būdų 
išreikšti save, ir ne visi jie rei-
kalauja didelių finansinių in-
vesticijų. Duokite valią savo 
fantazijai ir kūrybiškumui. Dar 
nesate ten, kur norite, bet grei-
tai būsite.

Karaliaus Žygimanto Augusto diena Anykščiuose rugpjūčio 19 d. 
tęsiama programa „Anykščių karališkasis kalendorius“ Vytautas BAlČiūnAs

Rugpjūčio 19 diena yra dar 
viena karališkojo Anykščių 
kalendoriaus diena, kuria sie-
kiama aktualiai įvardyti 1557 
metų vasarą įvykusį Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio ir Lenki-
jos karaliaus Žygimanto Augus-
to apsilankymą ir jo rezidavimą 
karališkajame Anykščių dvare. 
Valdovo buvimas jame buvo ne-
įtikėtinai ilgas ir truko nuo lie-
pos 27 iki rugpjūčio 19 dienos. 
Anykščių visuomenė kviečiama 
į Angelų muziejų – Sakralinio 
meno centrą (Vilniaus g. 11) 17 
val. susipažinti su karaliaus buvi-
mo Anykščiuose aplinkybėmis, 

valdovo sprendimais, priimtais 
Anykščiuose, nagrinėjant teis-
mines bylas, o svarbiausia – vi-
suomenė kviečiama pirmą kartą 
įdėmiau pažvelgti į šį valdovo 
vizitą ir buvimą Anykščiuose 
kaip ypatingos svarbos istori-
nį įvykį – karaliaus Žygimanto 
Augusto karo žygio į Livoniją 
metu Anykščiuose įkurtą Lie-
tuvos kariuomenės stovyklą ir 
jos karališkąją apžiūrą, intensy-
vias pasiuntinių derybas Anykš-
čiuose dėl Livonijos ateities. 
Anykščių visuomenei kultūros 
renginyje bus pristatytas specia-
liai šiam renginiui paruoštas 16 

Šiemet Anykščių menų centras kovo 5 dieną, negalėdamas 
organizuoti viešo kultūros renginio visuomenei, virtualia 
paskaita ir informaciniais stendais bei rašiniais spaudoje 
pradėjo karališkosios Anykščių atminties projektą „Anykš-
čių karališkasis kalendorius“, atvertęs menkai žinomą ir ak-
tualizuotą Anykščių istorijos puslapį apie Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių ir Lenkijos karalių apsilankymus Anykščiuose. 

Tądien youtube.com buvo paskelbtas ir dabar visiems 
prieinamas išsamus ir vaizdus istoriko Simono Matulevičiaus 
videopasakojimas „Karalius Steponas Batoras Anykščiuose“ 
apie valdovo Stepono Batoro atvykimą į Anykščius su kara-
liška garsiausių didikų – valstybės elitinių asmenų svita 1582 
metų kovo 5 d. po garsios karinės pergalės, pelniusios jam 
nenykstančią šlovę ir galią - laimėjęs Livonijos karą ir vyk-
damas į Rygą sutvarkyti Livonijos teritorijos, kuri po karo 
atiteko Abiejų Tautų Respublikai, reikalų. 

a. Lietuvos istorijos tyrinėtojos 
dr. Raimondos Ragauskienės 
pasakojimas apie Žygimanto 
Augusto buvimą Anykščiuose 
su Lietuvos kariuomene, poli-
tiniu Lietuvos elitu ir daugelio 
Europos valstybių pasiuntiniais 
1557 m. liepos 27 – rugpjūčio 
19 dienomis, kai Anykščiuose 
buvo sprendžiama karo ir tai-
kos problema. Pirmą kartą vi-
suomenė bus supažindinta ir su 
karaliaus Žygimanto Augusto 
laišku, rašytu iš Anykščių 1557 
m. rugpjūčio 9 dieną Prūsijos 
kunigaikščiui Albrechtui. 

Renginyje anykštietė, seno-
sios dailės tyrinėtoja, Lietuvos 
nacionalinio dailės muziejaus 
menotyrininkė ir parodų kuratorė 

Dalia Tarandaitė supažindins su 
Lietuvoje esamais valdovo at-
vaizdais dailėje ir pristatys vieno 
paveikslo – Žygimanto Augusto 
portreto parodą, kuri veiks centre 
iki rugpjūčio 31 d.

Kultūros vakare „Karališko-
ji Žygimanto Augusto diena 
Anykščiuose“ istorikas Simo-
nas Matulevičius supažindins 
su mūsų valdovų itinerariumais 
– patikimais jų kelionių vietų 
ir konkrečiose valdose priim-
tų sprendimų, įvykusių svar-
bių faktų rinkiniais, kurie labai 
svarbūs valdovų buvimo Anykš-
čiuose įrodymams. Renginyje 
muzikuos pianistas virtuozas, 
dvidešimties tarptautinių kon-
kursų laureatas Kasparas Mi-

kužis, studijuojantis Londono 
karališkojoje akademijoje. 

Be karaliaus Žygimanto Au-
gusto dienos vakaro rugpjūčio 
19 d., dar šiemet Anykščių menų 
centras surengs du „Anykščių 
karališkojo kalendoriaus“ ren-
ginius – rugsėjo 15 d. pakvies į 
karaliaus Žygimanto Vazos die-
ną Anykščiuose, o lapkričio 7 
d. surengs karaliaus Kazimiero 
Jogailaičio vizito į Anykščius 
aktualinimui skirtą renginį bei 
jame pakvies aptarti, ar Anykš-
čiai gali tapti karališkuoju kuror-
tu ir įsilieti į Europos karališkųjų 
kurortų asociacijos bendruome-
nę kaip visavertis šio europinio 
sambūrio reikalavimus atitin-
kantis Lietuvos kurortas. 

Karaliaus Žygimanto Augusto laiško, parašyto Anykščiuose, fragmentas Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui 
Sigismundus Augustus rex Poloniae Alberto in Prussia duci 

Sigismundus Augustus etc.
Illustris Princeps, Consobrine noster Charissime.
Post multos et longos, quos de pacificatione cum Oratoribus Serenissimi Romanorum Regis habuimus, tractatus, cum iam spes pacis omnis et concordiae esset praeci-

sa, iusseramus scribi ad Illustritatem Vestram literas, quibus et sententiam illi nostram de progressu belli [...] Legatis spes pacis ostendatur, huc mittat. Non dubitamus, 
quin Illustritas Vestra de restitutione Domini Rigensis Archiepiscopi ex eo famuło, quem hic in aula nostra habet, abunde intellexerit. [...]

Cupimus, ut Illustritas Vestra de eo sententiam nobis et iudicium suum perscribat. Et bene valeat. Datum ex castris apud Onixium amnem, IX die Augusti, anno Do-
mini MDLVII, Regni nostri XXVIII.

Žygimantas Augustas, Lenkijos karalius, Albertui(Albrechtui), kunigaikščiui Prūsijoje

Žygimantas Augustas ir t.t.
Šviesusis Kunigaikšti, brangusis mūsų pusbroli.
Po daugelio ilgų pastangų, kurias padėjome su Garbingiausiojo Romos Karaliaus pasiuntiniais, kai jau visiškai prapuolė bet kokia taikos ir santarvės viltis, įsakėme 

parašyti šį laišką Jūsų Šviesybei, kuriame ir nuomonę apie to karo raidą [... išdėstome]  Tebūnie pasiuntiniams paliekama taikos viltis, tebūnie ji čionai siunčiama. Ne-
abejojame, kad Jūsų Šviesybė iš savo tarno, kurį čia, mūsų rūmuose, turi, bus išsamiai informuotas apie Rygos Viešpačio Arkivyskupo atšaukimą. [...]

Trokštame, kad Jūsų Šviesybė apie tai parašytų savo nuomonę ir sprendimą. Ir telieka jis sveikas. Parašyta iš mūsų pilies prie Anykštos upės Rugpjūčio  9 dieną 1557- 
aisiais Viešpaties ir 28-aisiais mūsų viešpatavimo metais.

iš lotynų kalbos išvertė Ona jakimavičienė
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135 Eur 0212400 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0212408 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0212415 
Laiminga vieta prizas 135 Eur 0212422 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0212428 Laiminga vieta 
prizas 135 Eur 0212437 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0212448 Laiminga vieta prizas 135 Eur 
0237359 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0254632 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0254640 Laim-
inga vieta prizas 135 Eur 0254647 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0254653 Laiminga vieta prizas 
135 Eur 0254657 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0260728 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0264547 
Laiminga vieta prizas 135 Eur 0264550 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0264552 Laiminga vieta 
prizas 135 Eur 0264555 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0264557 Laiminga vieta prizas 135 Eur 
0264560 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0264561 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0264563 Laim-
inga vieta prizas 135 Eur 0264566 Laiminga vieta prizas 135 Eur 0264571 Laiminga vieta prizas 
135 Eur 014*227 Miegmaišis CAMPION LUX 021*248 Miegmaišis CAMPION LUX 031*697 
Miegmaišis CAMPION LUX 006*562 Pakvietimas į TV studiją 019*380 Pakvietimas į TV studiją 
030*189 Pakvietimas į TV studiją 0166481 Pretendentas į 100 000 Eur 0168619 Pretendentas į 100 
000 Eur 01**963 Šiaurietiško ėjimo lazdos 012*352 Sulankstomas paspirtukas Worker 004*598 
Svarstyklės Caso BS1 020*267 Svarstyklės Caso BS1 0220154 TOYOTA C-HR Hybrid 0104251 
TOYOTA RAV4 Hybrid 

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.

Automobiliai

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

Tel. (8-673) 50446.

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

Tel. (8-629) 10247.

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.

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus; 
b kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže.
renkama nauja grupė teorijai ir praktikai mokytis 
2021 m. rugpjūčio 17-20 d.  

Į kursus prašome registruotis internetu, puslapyje www.jonroka.lt
Nuolat papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidu-

siems KET (mokymai vyksta nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti būdami namuose) 
Daugiau informacijos tel.: (8-698) 70127, (8-657) 68156, www.jonroka.lt .

Mb „biržų miškai“ 
BRANGIAI PERKA 

ĮVAIRŲ MIŠKĄ 
SU ŽEME ARBA 

IŠSIKIRSTI.
Tel. (8-685) 09336.

bajorų žuvis
Mes jau 

dIRBAmE, 
kviečiame užsukti.

J. Biliūno g. 38, 
Anykščiai

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Nuotekų išvežimas iki 11 m3, 
bei valymo įrenginių aptarnavi-
mas Anykščių rajone. 

Tel. (8-659) 75977.

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.

siūlo darbą

uAb „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vanden-
tiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) statybos darbus, 

ieŠkO:
Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200 Eur/mėn. • 
į rankas;
Brigadininkų. Atlyginimas nuo 1300 Eur/mėn. į rankas;• 
Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėjinis tiesi-• 
mas). Atlyginimas: 1500 – 2500 Eur/mėn. į rankas.

Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui 
į darbą. Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontak-
tais darbo dienomis: I-V: mob. tel. (8-691) 86121, info@gensera.lt

Nekilnojamasis turtas 

Žemės ūkio paskirties skly-
pą - 6,84 ha Anykščių r.sav., 
Debeikių sen., Medinų k. Kaina 
- 3500 Eur/ha.

Tel. (8-687) 69900.

Automobiliai

MB A200 / 2004 m. su visais 
privalumais T.A. iki 2023 08 
mėn. dyzelis, kaina 2150 Eur.

Tel. (8-619) 87093.

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

Miežius, kviečius, žirnius, ku-
kurūzus, miltus, daugiamečių 
žolių sėklas. Pristato į vietą.

Tel. (8-682) 36692, Vytautas.

Gyvuliai

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.

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

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

kita

Kviečius, kvietrugius, rugius, 
rapsą, miežius. 

Tel. (8-638) 71971.

Reikalingi miško pjovėjai. 
Tel. (8-698) 82555.

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

Tel. (8-656) 24531.

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ 

Jums nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 

redakcijoje - Vilniaus g.29, 
Anykščiai
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anekdotas
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mėnulis
rugpjūčio 17 - 20 d. d. - 
priešpilnis.

Elena, Mantautas, Gendvilė, 
Ilona.

Hiacintas, Jacintas, Saulenis, 
Mažvilė, Jackus.

šiandien

rugpjūčio 18 d.

vardadieniai

rugpjūčio 19 d.
Emilija, Argaudas, Tolvina, 
Boleslovas, Balys.

rugpjūčio 20 d.
Bernardas, Tolvinas, 
Neringa, Nemunas,

Aš pamačiau ją Feisbuke ir 
pridėjau prie savo draugų. Aš 
pamačiau ją lauke ir ištryniau iš 
savo draugų.

***
Pareina girtas vyras namo, o 

žmona jo neįleidžia.
- Atidaryk, noriu įteikti gėlių 

gražiausiai Žemės moteriai, - 
maldauja vyras.

Žmonelė po tokių žodžių su-
minkštėja ir atidaro duris:

- Na, kur tos gėlės?
- O kur gražiausia Žemės mo-

teris?

***
Taksi automobilis lekia visu 

greičiu. Keleivis vairuotojui:
- Vairuotojau, važiuokite at-

sargiau. Manęs namuose laukia 
žmona ir penki vaikai.

Taksistas:
- Ir čia jūs man kalbate apie 

atsargumą?

***
Perėjoje automobilis partrenkia 

pėsčiąjį. Vairuotojas, iššokęs iš 
automobilio, pasilenkia prie nu-
kentėjusio:

- Jums pasisekė - aš gydytojas.
Partrenktasis pakelia galvą ir 

sako:
- O jums nelabai - aš advoka-

tas.

***
Vaikinas pamatė merginos 

nuotrauką ir sako:
- Oho! Tu atrodai tokia tobu-

la: tavo kūnas neįtikėtinas, o 
oda - kaip gėlė. Ką tu naudoji?

Mergina:
- Adobe Photoshop CS5.

Amžiaus skirtumas tarp bėgikų -  
beveik 80 metų... Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Rugpjūčio 14-ąją, šeštadienį, Anykščiuose vyko 58-asis bėgimas Anykščiai - Puntuko akmuo - Anykščiai. Seniausias 
Lietuvoje „Puntuko“ bėgimas, tradiciškai gegužės 1-ąją vykdavęs renginys, šiemet buvo nukeltas dėl koronaviruso pan-
demijos, o pernai bėgimas apskritai neįvyko.  

Į „Puntuko“ bėgimą  šiemet 
susirinko apie 350 suaugusių 
ir mažųjų sportininkų. Tiesa, 
didžiausios sporto žvaigždės  
buvo šalia trasos - varžybų nu-
galėtojus sveikino dviejų olim-
piadų prizininkas krepšininkas 
Sergejus Jovaiša, olimpiečiai 
- sunkiaatletis Arnas Šidiškis 
bei imtynininkas Mindaugas 
Mizgaitis.  Varžybas komentavo 
žinomas sporto žurnalistas Sau-
lenis Pociūnas.

Apie 120 vaikų varžėsi 300 
metrų „Puntukėlio“ bėgime. 83 
dalyviai įveikė pagrindinę 11 
km trasą, 31 sportinkas bėgo 6 
km, 58 - 3 km.

Pagrindines 11 km varžybas 
laimėjo triatloninkas Jaunius 
Strazdas (36:28), aplenkęs bėgi-
ką Modestą Dirsę (36:40). Abu 
lyderiai -  iš Vilniaus. Trečiasis 
finišavo Justinas Čekanauskas iš 
Subačiaus.

Moterų varžybas laimė-
jo jonaviškė bėgikė Vilmantė 
Stašauskaitė (43:28), po jos fi-
nišavo penkiakovininkė Ieva 
Serapinaitė iš Vilniaus. Trečiąją 
vietą užėmė  Dalia Lukošienė iš 
Šiaulių rajono. 

Pagrindinio bėgimo nugalė-
tojai buvo apdovanoti 300 eurų 
piniginiais prizais, o prizininkai 
-  rėmėjų čekiais. Tiesa, elitiniai 
Lietuvos bėgikai Puntuko bė-
gime nesivaržė - tą pačią dieną 
vyko ir Baltijos taurės varžybos.

Iš anykštėnų greičiausias buvo 
Tomas Krivickas, užėmęs 12-ąją 
vietą. Savo amžiaus grupėje pri-
zininkais tapo Valdas Skliaustys 
(59 metai) iš Surdegio ir Arvy-
das Krikščiūnas (58) iš Troškū-
nų. Valdas bendroje įskaitoje fi-
nišavo 15-as, Arvydas - 23-ias.  

Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centro direktorius, imty-
nių sporto meistras A.Krikščiūnas 
jau kelis dešimtmečius yra vienas 
geriausių Anykščių bėgikų. „Pun-
tuko“ bėgime jis dalyvauja nuo 
1986-ųjų.

Vyriausiu varžybų dalyviu 
tapo 80-metis anykštėnas Juo-
zas Šimoliūnas, įveikęs visą 11 
km trasą.

6 km bėgimą laimėjo vilnie-
čiai Mažvydas Peleckis ir Giedrė 
Gudelytė - Gudelevičiūtė. Beje, 
ji yra viena geriausių šalyje savo 
amžiaus plaukikių.

3 km bėgime dvi pirmąsias 

vietas užėmė anykštėnai imty-
ninkai Audrius Patalauskas ir 
Nojus Pupkis. Mergaičių bėgi-
mą laimėjo Emilija Nedzveckai-
tė iš Vilniaus.

Daugiausia džiaugsmo ir azar-
to buvo vaikų „Puntukėlio“ bė-
gimuose. Mažieji varžėsi kelio-
se amžiaus grupėse, startavo ir 
mažamečiai, ir pradines klases 
bebaigiantys vaikai.

Pasak varžybas organiza-
vusio Anykščių kūno kultūros 

ir sporto centro direktoriaus 
A.Krikščiūno, vykstant suau-
gusiųjų bėgimams dabar dažnai 
rengiamos ir vaikų varžybos: 
taip mažieji pratinami  sportuoti, 
o  renginiai įgauna daugiau ža-
vesio, sulaukia daugiau žiūrovų. 

Pirmaisiais dešimtmečiais 
„Puntuko“ bėgime vykdavo tik 
pagrindinės 11 km varžybos, 
6 km ir 3 km bėgimai atsirado 
vėliau, bandant pritraukti kuo 
daugiau dalyvių.     

Laukiant pirmųjų varžybų starto.

Vyrų varžybas laimėjo triatloninkas Jaunius Strazdas 
(centre).

Vyriausias bėgimo dalyvis -  80-metis anykštėnas Juozas Ši-
moliūnas.    Anykščių kūno kultūros ir sporto centro nuotr.

Moterų bėgimo nugalėtoja Vilmantė Stašauskaitė (centre)
ir prizininkės.

55-59 m. amžiaus grupės bėgimo prizininkai. Ant antrojo 
laiptelio - Valdas Skliaustys iš Surdegio, ant trečiojo - Ar-
vydas Krikščiūnas iš Troškūnų.


