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Kitąmet ikimokyklinukai įsikurs 
gimnazijos patalpose Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono savival-
dybė tęsia darbus, kad Troš-
kūnų Kazio Inčiūros gimna-
zijos ikimokyklinio ugdymo 
skyrius iš Vytauto gatvės  
būtų perkeltas į gimnazijos 
pastatą Mokyklos gatvėje.

Ikimokyklinio ugdymo 
skyrius įsikūręs šių dienų 
reikalavimų jau nebeatitin-
kančiame pastate, tačiau 
kai kurie Anykščių politikai 
skaičiuoja rajono biudžeto 
pinigus mažamečių vaikų 
sąskaita.

Dabartinis Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius įsikūręs 
miestelio centre.

Už sportinį 
ilgaamžiškumą 
dėkingas 
pirmajam 
treneriui

Signatarė Irena 
Andrukaitienė 
organizavo 
susitaikymo 
renginį

Nepasiturinčių anykštėnų ratas 
jaunėja

Motociklų mėgėjai sulaukė žvaigždės

Aldona ŠERĖNIENĖ, Anykš-
čių rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė:

„...Tačiau tendencija tokia, kad 
paramos gavėjų 
skaičius didėja...“

Purpuriniuose 
muzikos ir 
poezijos 
vakaruose - 5000 
žiūrovų

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį, rugpjūčio 21-
ąją, Mickūnų (Debeikių 
sen.) trasoje vyko Lietuvos 
motokroso taurės penktojo 
etapo varžybos. Tai jau an-
trasis respublikinis renginys 
Mickūnų trasoje šiais me-
tais. 

Birželio mėnesį Mickūnų 
trasoje vyko Lietuvos mo-
tokroso čempionato etapo 
varžybos. 

Lietuvos motokroso taurės penktojo etapo varžybos buvo tarptautinės, startavo ne tik lietu-
viai, bet ir keli  sportininkai iš Latvijos.

Kainos. Všį „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ planuoja 
kelti kai kurių paslaugų bilietų 
kainas. Reguliarųjį edukaci-
nį reisą Anykščiai - Rubikiai 
- Anykščiai pasirinkusiems ke-
leiviams kelionė brangtų trimis 
eurais, edukacinė kelionė iš 
Anykščių siaurojo geležinkelio 
stoties iki Anykščių menų inku-
batoriaus - menų studijos ir at-
gal - dviem eurais. Euru norima 
branginti ir pasivažinėjimą elek-
trine drezina bei motodrezina. 

Tvarka. Šią savaitę posė-
džiausianti Anykščių rajono ta-
ryba nustatys Anykščių rajono 
savivaldybės mero regalijų, ta-
rybos nario ženklelio įteikimo, 
nešiojimo, saugojimo tvarką.

Transportas. UAB „Anykš-
čių vandenys“ šią vasarą įsigijo 
du automobilius. Už 36 tūkst.179 
Eur bendrovė nusipirko naudotą 
krovininį automobilį „Iveco“, 
skirtą nuotekoms išsiurbti. Taip 
pat UAB „Anykščių vandenys“ 
už 25 tūkst.600 Eur nusipirko 
lengvąjį automobilį „Volkswa-
gen Passat“. 

Jaunimas. Rugpjūčio 20 die-
ną, penktadienį, Skiemonyse 
vyko jaunimo šokiai. Skiemo-
nių bendruomenės atstovė Gita-
na Karvelienė „Anykštai“ sakė, 
kad paskutinį kartą Skiemonyse 
jaunimo šokiai vyko maždaug 
prieš dešimtmetį. Renginyje 
plokšteles suko DJ Anonymous. 
G.Karvelienė pasakojo, kad į šo-
kius atėjo apie dešimt jaunuolių. 
Jaunimo šokius Skiemonyse or-
ganizavo VšĮ „Socialinė inicia-
tyva“, Anykščių rajone vykdanti 
mobilų darbą su jaunimu. Jauni-
mo šokius Skiemonyse planuo-
jama surengti ir rugsėjį.
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temidės svarstyklės

Už sportinį ilgaamžiškumą dėkingas 
pirmajam treneriui
Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius penktadienį, 

rugpjūčio 20-ąją, priėmė anykštėnus olimpiečius - plaukiką 
Giedrių Titenį ir sunkiaatletį Arną Šidiškį. Pagerbtas ir pir-
masis Arno treneris Algirdas Ananka.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Abu sportininkai po To-
kijo olimpiados ilsisi, tiesa, 
A.Šidiškio poilsis bus trumpas 
- lapkričio mėnesį jis startuos 
Peru vyksiančiame Pasaulio 
čempionate. Į Pasaulio čempi-
onatą vyks ir antroji anykštėnė 
-  Gintarė Bražaitė.

Keturių olimpinių žaidynių 
dalyvis, 32-ejų metų G.Titenis 
užsiminė apie profesionalios 
karjeros pabaigą. Jis nuo rugsė-
jo pradės dirbti vaikų plaukimo 
treneriu Vilniuje. „Noriu pažiū-
rėti, ar galiu būti treneriu. Iki 
gruodžio spręsiu, ar likti man 
sporte“, - mero kabinete kalbė-
jo sportininkas.

Mero paklaustas, kaip jam 
pavyko gerus penkiolika metų 
išsilaikyti pasaulio elite, G. Ti-
tenis kalbėjo, kad „kalta“ ir pir-
mojo trenerio Žilvino Ovsiuko 
treniruočių metodika, pagrįsta 
„neperspaudimu“. „Ir man se-
kėsi. Pastarieji penkeri metai 
nėra sėkmingi, tai ir motyva-
cijos dabar mažiau“ , - kalbėjo 
sportininkas.

G.Titenis Tokijo olimpinėse 
žaidynėse startavo plaukdamas 
100 m. krūtine ir užėmė 36 vie-
tą. A.Šidiškis sunkiosios atleti-
kos varžybose, svorio katego-
rijoje iki 107 kg. užėmė 11-ąją 
vietą.

„Arnas sakė, kad tik tris var-
žovus aplenkė ir tarp 14 spor-
tininkų užėmė 11 vietą. Sakiau 
jam, kad ne iš 14, o iš 200, 
nes tiek jo svorio kategorijoje 
kovoja sportininkų, o olimpi-
adoje varžėsi geriausieji iš ge-
riausiųjų“, - kalbėjo pirmasis 
A.Šidiškio treneris A.Ananka. 

G.Titenis  per olimpinių žai-
dinių atidarymą nešė Lietu-
vos vėliavą. Pasak Giedriaus, 
ir atidarymo renginys, ir visa 
Tokijo olimpiada buvo kito-
kia nei ankstesnės olimpiados.  
„Nesijautė festivalio. Nebuvo 
džiaugsmo, šventės“ , - apie 
olimpines žaidynes, vykusias 
be žiūrovų, kalbėjo anykštė-
nas. A.Šidiškis šyptelėjo, kad 
tuščios žiūrovų kėdės sunkia-
atlečių nestebino. „Pas mus, 

„štangoje“, šiaip ar taip, nebūna 
žiūrovų“ , - kalbėjo A.Šidiškis. 

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius sveikindamas 
sportininkus sakė, kad Anykš-
čiams olimpiadoje turėti du 
atstovus yra neįtikėtinas pasie-
kimas, o Anykščių kūno kultū-
ros ir sporto centro direktorius 
Arvydas Krikščiūnas pridūrė: 
„Jeigu tu sieki tikslo, net ir gy-
vendamas Vašuokėnuose jį pa-
sieksi.“

Sunkiosios atletikos trene-

ris A.Ananka, atsakydamas į 
pagyras, skriejusias jo adresu, 
ironizavo: „Aišku, jog dirbu 
ne dėl pinigų. Dirbu dėl idėjos. 
Bet sporto centro direktorius už 
tai dar moka ir atlyginimą ir aš 
džiaugiuosi.“

Beje, mero kabinete paaiš-
kėjo, kad pradinėse klasėse  
A.Šidiškis kartu su G.Titeniu 
lankė plaukimo treniruotes. 
Tiesa, Arnas plaukiojo gal tik 
porą metų, o vėliau nusprendė 
rinktis štangą. 

Signatarė Irena Andrukaitienė organizavo 
susitaikymo renginį
Ketvirtadienį, rugpjūčio 19-ąją, Vilniuje, Tuskulėnų 

rimties parko memorialiniame komplekse, paminėtos kar-
dinolo Vincento Sladkevičiaus 100-osios gimimo metinės. 

Nors jubiliejus buvo pernai, dėl pandemijos jis mini-
mas šiemet. Tarp renginio organizatorių buvo ir Utenos 
kultūros centras, vadovaujamas Eriko Druskino, bei 
Kovo 11-osios Akto signatarė, anykštėnė  Irena Andru-
kaitienė. 

Pranešimus konferencijoje 
skaitė kardinolas Sigitas Tam-
kevičius, Lietuvos Nepriklau-
somybės Akto signatarai Irena 
Andrukaitienė ir Zigmas Vaiš-
vila, Lietuvos gyventojų ge-
nocido ir rezistencijos tyrimo 
centro (LGGRTC) generalinis 
direktorius dr. Arūnas Bubnys 
ir istorikas dr. Artūras Gricke-

vičius.
I.Andrukaitienė yra knygos 

apie kardinolą V.Sladkevičių 
„Savas tarp savų“ sudarytoja. 
Šią knygą buvo galima įsigyti 
per kardino pagerbimo renginį 
Tuskulėnų rimties parko me-
morialiniame komplekse

Tuskulėnuose buvo atida-
ryta Utenos kultūros centro 

paruošta keliaujanti dokumen-
tinė paroda, skirta kardinolo 
V.Sladkevičiaus 100-osioms 
gimimo metinėms. Renginyje 
atlikta Utenos kultūros centro 
kompozicija „Oi, tu ąžuolėli“.

Šio renginio išvakarėse Sei-
me vyko Kovo 11-osios Akto 
signataro Z.Vaišvilos bei  LG-
GTC  generalinio direktoriaus 
dr. Arūno Bubnio spaudos kon-
ferencija „Kardinolas Vincen-
tas Sladkevičius: Padaryk mane 
gerumo ženklu.“

Kardinolo V.Sladkevičiaus 
100-mečiui skirti renginiai yra 
savotiškas susitaikymo žen-
klas. Priminsime, jog  LGGTC 
savo internetiniame puslapyje 
kgbveikla.lt  buvo paskelbu-

si, kad kardinolas ir dar keli 
Lietuvos šviesuoliai bendra-
darbiavo su KGB. Z.Vaišvilos 
ir dr.A.Bubnio spaudos konfe-
rencijoje  buvo pranešta, kad 
Vilniaus apygardos administra-
ciniame teisme pasiekta taikos 
sutartis tarp LGGRTC vadovy-
bės ir Signataro Z.Vaišvilos bei 
buvusio Seimo nario Audriaus 
Nako, reikalavusių, kad būtų 
pašalinta ir tinkamai paneigta 
2018 m. LGGRTC darbuotojų  
viešai paskelbta tikrovės nea-
titinkanti informacija apie tai, 
kad kardinolas Vincentas Slad-
kevičius ir garsūs meno kūrėjai 
Donatas Banionis ir Saulius 
Sondeckis slapta bendradarbia-
vo su TSRS KGB.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Smurtas. Rugpjūčio 19 die-
ną  apie 7.00 val. Svėdasų se-
niūnijos  Aulelių kaimo name  
vyras (g. 1973 m.) sukėlė fizi-
nį skausmą moteriai (g. 1977 
m.). Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas. Vyras sulaikytas ir už-
darytas į ilgalaikio sulaikymo 
patalpą.

Vairuotojas. Rugpjūčio 22 
dieną  apie 13.15 val. Svė-

dasuose, J. Tumo Vaižganto 
g., patikrinimui sustabdytas 
automobilis „Opel Astra“, jo 
vairuotojui (g. 1951 m.), gy-
venančiam Svėdasų seniūni-
jos  Vikonių kaime, nustatytas 
2,58 prom. girtumas. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. 

Vagystė. Rugpjūčio 21 dieną 
gautas vyro (g. 1970 m.) pa-
reiškimas, kad iš namų Anykš-
čiuose, Kurklių g., pavogta 450 
eurų ir vyno buteliai. Padaryta 

470 eurų turtinė žala. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. 

Gaisras. Rugpjūčio 22 
dieną ugniagesiai gavo pra-
nešimą, kad Anykščių se-
niūnijos Šeimyniškių kaime, 
Pašventupio g., rūksta dūmai 
iš automobilio. Dūmai veržė-
si iš automobilio „Chevrolet 
Pacifica“ variklio skyriaus. 
Per gaisrą apdegė variklio 
skyriaus garso izoliacinė me-
džiaga. 

Skundas. Rugpjūčio 20 die-
ną ugniagesiai iš neprisista-
čiusio asmens sulaukė prane-
šimo, kad Kurklių seniūnijos 
Staškūniškio kaime, Želvelės 
g., kaimynai degina šiukšles. 
Atvykus ugniagesiams, kie-
me degė sukrauta šieno krūva. 
Atstumai buvo išlaikyti, bet 
laužas neprižiūrimas. Panau-
dojus parankines priemones, 
laužas užgesintas. Šeimininkė 
ugniagesiams asmens duome-
nų nepateikė. 

Olimpinėse žaidynėse yra dalyvavę tik keturi anykštėnai. 
Tokijo olimpiada buvo pirmoji, kurioje kovojo net du 
anykštėnai - plaukikas Giedrius Titenis (kairėje) ir sun-
kiaatletis Arnas Šidiškis.          Autoriaus nuotr.

Netektis. Eidamas 66-uo-
sius metus mirė žiniasklaidos 
ekspertas, Vilniaus universi-
teto Komunikacijos fakulteto 
profesorius Žygintas Pečiulis, 
pirmadienį pranešė portalas 
lrt.lt, remdamasis profesoriaus 
artimaisiais. Portalo duomeni-
mis, jis mirė Vilniaus univer-
siteto Santaros klinikose, kur 
buvo gydomas dėl širdies ligos. 
Ž. Pečiulis buvo žurnalistas, 
žiniasklaidos teoretikas. Jis 
yra ėjęs Vilniaus universiteto 
Žurnalistikos instituto direk-
toriaus pareigas, buvo nacio-
nalinio transliuotojo Tarybos 
pirmininkas. Visuotinės lietuvių 
enciklopedijos duomenimis, jis 
paskelbė daugiau kaip 30 moks-
linių, daugiau kaip 500 mokslo 
populiarinimo, publicistikos, te-
levizijos apžvalginių straipsnių. 

Evakuacija. Talibanas ne-
ketina pratęsti galutinio termi-
no, iki kurio Vakarų šalys turi 
užbaigti evakuaciją iš Kabulo 
oro uosto, pirmadienį pranešė 
televizija „Sky News“, rem-
damasi valdžią Afganistane 
užgrobusio islamistų judėjimo 
atstovais. Televizijos žiniomis, 
talibai pareiškė, kad „Vakarų 
šalys pačios susikūrė šią pro-
blemą: jos neturėjo sklandžios 
[evakuacijos] sistemos“. Anks-
čiau laikraštis „The Times“ pra-
nešė, kad Jungtinės Karalystės 
premjeras Borisas Johnsonas 
per antradienį vyksiantį skubų 
Didžiojo septyneto (G-7) vir-
šūnių susitikimą prašys JAV 
prezidento Joe Bideno pratęsti 
JAV karių išvedimo iš Afganis-
tano terminą, nustatytą rugpjū-
čio 31 dieną. Tačiau J. Bidenas 
sekmadienį išreiškė viltį, jog 
nukelti termino neprireiks.

Statys. Tvorą pasienyje su 
Baltarusija statys valstybės 
energetikos įmonių grupė „Ep-
so-G“. Vyriausybė nutarimu 
pirmadienį patvirtino, kad 508 
kilometrų ilgio tvorai pasienyje 
su Baltarusija būtų numatyti iki 
152 mln. eurų. Energetikos mi-
nistras Dainius Kreivys tvirtino, 
kad „Epso-G“ yra įgyvendinusi 
daug reikšmingų strateginių 
projektų, vien šiuo metu įgy-
vendinama 14 jų, grupėje dirba 
apie 1,1 tūkst. darbuotojų. Įmo-
nių grupės kompetencijos, anot 
jo, apima Energetikos, statybų 
projektavimo, techninės prie-
žiūros, eksploatacijos, sudėtin-
gų ir paprastų sutarčių valdymo 
bei kitas kompetencijas, ji pa-
jėgi užtikrinti viešųjų pirkimų 
efektyvumą, skaidrumą. „At-
sižvelgiant į tai, ką išdėsčiau, 
siūlome svarstyti galimybę 
įstatymo numatytą ypatingojo 
valstybinės svarbos projekto 
vykdytojų paskirti būtent šią 
grupę, „Epso-G“, – sakė jis.

-BNS
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(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 diskusija Ar sutiktumėte už šildymą mokėti ištisus metus?
Sąskaitos už šildymą artėjantį sezoną didės, tačiau Vyriausybė siūlo išeitį - leisti už šilu-

mą gyventojams mokėti ištisus metus. Taip esą sąskaitos būtų mažesnės maždaug 15 proc.
Kaip vertinate tokį siūlymą? Ar sutiktumėte už šildymą mokėti ir vasarą?

Kaimietis: „Taigi mes ir 
taip mokame už šildymą visus 
metus, nors gyvename indivi-
dualiame name. Paskaičiuoki-
me. Reikia pirkti malkas, jas 
supjauti, suskaldyti, sukrauti 
į malkinę ir pan. Vienas nie-
ko nepadarysi, reikia samdyti 
talkininkus, o pensijos tokio 
dydžio, kad net juokas ima. 
Valdžia aiškina, kad malkos 
pinga, kad už jas kompen-
sacijos mokamos. Bet kas ir 
kur tas kompensacijas moka? 
Pagal skelbimą susiskambinai 
telefonu, atveža kieman, išpi-
la ir mokėk, jokių kvitų, sąs-
kaitų niekas nerašo. Tai kaip 
paskaičiuoji, išeina, kad su 

šildymu turime reikalų visus 
metus.“

Skiepas: „Tikrai kažkas turi 
susirūpinti dėl malkų kainų. 
Pardavėjai aiškina, kad kainos 
pinga, o iš tiesų tai brangsta. 
Valstybė žadėjo kompensuoti, 
bet nežinia kas gauna kom-
pensacijas, gal miškų savi-
ninkai, malkų prekiautojai. Ir 
kodėl pardavėjai malkų neiš-
rašo sąskaitų? Deda pinigus 
kišenėn ir mokesčių“.

Pašalpynis: „Tai aš ir moku 
per visus metus Šilumos ūkiui 
skolas kaip kokius alimen-
tus. Pabandyk iš socialinių 

pašalpų kas mėnesį sumokėti 
mokesčius. Mes gi ne Seimo 
nariai, tūkstančių negauname. 
Per šildymo sezoną įsiskolina-
me, o per visus metus, net per 
didžiausius karščius už šilumą 
tebemokame. Ačiū gerovės 
valstybei už tokią gerovę.“

Anykštėnė: „Visą vasarą 
mokame už beprotiško karš-
tumo gyvatuką .Nėra kur kvė-
puoti vonios kambaryje nuo 
karštumo, net ranka priliesti 
neįmanoma .“

Vartotojas: „Tikrai nesutik-
čiau už šildymą mokėti ištisus 
metus. Už paslaugą mokama 

tada, kada ji suteikiama. O 
mokėjimas vasarą prilygtų ši-
lumos tinklų beprocentiniam 
kreditavimui iš vartotojo ki-
šenės. Visai kas kita, jeigu 
šilumos vartotojas neįstengia 
susimokėti per kūrenimo se-
zoną - tada tegul skolą moka 
ištisus metus.“

Simboliška: „Šita valdžia 
be jau pridarytų problemų su-
geba dar labiau kainas kelti. Ji 
gal žmones durnais laiko, gal 
jie dar ir dėkingi turėtų būti? 
O kiek sumažėtų gaunančių 
kompensacijas šilumos kainą 
mokant per metus? Apie viską 

pagalvota?“

Absurdas: „Dar vienas bū-
das iš žmonių daugiau pinigų 
išlupti.“

Arbuzas: „Jo...., pabrangino 
dujas šita vyriausybė????dabar 
dar nori ir kad ištisus metus 
mokėtų žmonės...????“

Ghj: „tai gal dar ir po mir-
ties 5 metus mokėti?“

Danutė: „Nu visus metus 
mokėt už šildymą ne išeitis 
tikrai!!!“

Vasarą palydėjo kapelų dainomis Liudmila PETRAKOVA

Šiltą rugpjūčio 21-osios vakarą Viešintų miestelio parke vyko respublikinė kapelų šven-
tė „Subatos vakarėly“. Šventės sumanytojas Anykščių kultūros centro Viešintų skyriaus 
meno vadovas Robertas Raišelis jau antrus metus iš eilės į Viešintas sukviečia kapelas iš 
įvairių Lietuvos kampelių. 

Šiemet Viešintose koncertavo trys kapelos: Kybartų KC Girėnų kultūros namų kapela 
„Versmė“, Šveicarijos KC Jonavos r. liaudiškos muzikos kapela „Varpena“ bei Rokiškio r. 
Juodupės liaudiškos muzikos kapela „Vyžuonta“. Žinoma, šventėje dalyvavo ir šeiminin-
kai – Viešintų kapela „Vingerinė“, kuriai vadovauja R. Raišelis.

„Viešintų kapela „Vingerinė“ 
tikrai daug keliauja po visą Lietu-
vą ir visur susiranda draugų  mu-
zikantų, todėl kilo noras draugus 
pasikviesti į svečius ir dovanoti 
viešintiškiams kapelų muzikos 
šventę“, – apie kilusį sumanymą 
„Anykštai“ pasakojo šventės or-
ganizatorius R. Raišelis. 

Renginio vedėjas, Anykščių 
kultūros centro režisierius Jonas 
Buziliauskas buvo nustebintas 
viešintiškių aktyvumo: į šventę 
susirinko net apie šimtas žiūro-
vų. Žmonių buvo tiek, kad trūko 
suolų atsisėsti, todėl dalis žiū-
rovų  stovėjo, kai kurie atsinešė 
savo sulankstomas kėdutes. 

Šventę pradėję šeimininkai 
– Viešintų kapela „Vingerinė“  
žiūrovams padovanojo keturias 
nuotaikingas dainas. Vėliau pa-
sirodė mūsų netolimi kaimynai 
rokiškėnai – kapela „Vyžuonta“, 
kuri kaip reikiant pakėlė žiūrovų 
ūpą: žmonės šoko ratelius, dai-
navo. Iš Jonavos r. Šveicarijos 
atvykusios kapelos „Varpena“ 
muzikantai džiaugėsi ne tik ga-

lėję dalyvauti šventėje,  bet ir 
turėję progą pasigėrėti Anykščių 
lankytinomis vietomis. Paskuti-
niai „Subatos vakarėly“ pasiro-
dė suvalkiečiai – Kybartų kapela 
„Versmė“ žiūrovams dovanojo 
daug linksmų dainų.

Kiekviena kapela buvo apdo-
vanota rėmėjų Algio ir Ligitos 
Bukauskų ūkio dovanomis, o 
Viešintų seniūnijos seniūnas 
Ramūnas Blazarėnas kapeloms 
įteikė Padėkos raštus. Jis džiau-
gėsi viešintiškių aktyvumu, 
visos bendruomenės vieningu-
mu: „Džiugu, kad šventė tampa 
tradicija. Tikiuosi, ateityje ji tik 
plėsis“,– sakė jis.  

„Šiai šventei ilgai ir kruopščiai 
ruošėmės, labai smagu, kad vis-
kas puikiai pavyko: fantastiškas 
oras, smagūs kolektyvai, profe-
sionalus ir linksmas šventės ve-
dėjas, gausiai susirinkę ir puikiai 
nusiteikę žiūrovai, dosnūs rėmė-
jai, nuoširdūs padėjėjai, taigi, 
emocijos tik pačios geriausios“, 
– įspūdžiais su „Anykšta“ po 
renginio dalijosi R. Raišelis. Į Viešintas atvyko kapelos iš įvairių Lietuvos kampelių.

Viešintų kapela „Vingerinė“ žiūrovams padovanojo keturias dainas.
Dalios RAišelienės nuotr.

Šventės dalyviai namo grįžo ne tuščiomis: seniūnas R. Blaza-
rėnas kapeloms įteikė Padėkos raštus bei rėmėjų dovanas.
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Kitąmet ikimokyklinukai įsikurs 
gimnazijos patalpose

(Atkelta iš 1 psl.)

Liepą vykusiame posėdyje 
Anykščių rajono tarybai pri-
minta, kad Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnazijos rekons-
trukcijai rajono biudžete šiemet 
numatyti 144 tūkst. Eur. Iš jų 25 
tūkst. Eur skirti projektui, kurio  
reikia norint suplanuoti dalies 
gimnazijos patalpų pritaikymą 
ikimokykliniam ugdymui, pa-
rengti.

„Projekto parengimas buvo 
nupirktas už 12 tūkst. eurų. Pa-
rengtas ikimokyklinio ugdymo 
patalpų įrengimo Troškūnų Ka-
zio Inčiūros gimnazijoje pro-
jektas, pakeičiant gyvenamo-
sios paskirties (butų) patalpų 
paskirtį į mokslo paskirties pa-
talpas ir sujungiant du atskirus 
nekilnojamojo turto kadastro 
objektus į vieną“, - informuota 

Anykščių rajono taryba.
Dar 1 tūkst. Eur buvo skirta 

projekto ekspertizei atlikti.
Anykščių rajono meras Sigu-

tis Obelevičius ir pats stebėjosi, 
kodėl praeitoje kadencijoje rajo-
no valdantieji iš karto nenumatė 
į gimnazijos pastatą perkelti iki-
mokyklinio ugdymo skyrių.

„Patys visi žinote, kokios bū-
klės yra ikimokyklinio ugdymo 
skyrius. Jis yra kažkokiame 
mediniame griūvančiame pas-
tate. Akivaizdu, kad tokiomis 
sąlygomis vaikai negali gyventi 
toliau, tai kažką reikia daryti. 
Manau, mažėjant vaikų gimna-
zijoje, patalpų ten yra sočiai ir 
kitais metais darželinukai galės 
gyventi šiuolaikinėmis sąlygo-
mis“, - kalbėjo meras.

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis  
sakė, kad dviejų klasių, kuriose 

įsikurs ikimokyklinio ugdymo 
skyrius, pritaikymui jau išleista 
20 tūkst. Eur. 

„Daugiau jokių pinigų neiš-
leista“, - sakė jis.

Priminsime, kad pernai 
Anykščių rajono tarybos posė-
dyje apsilankęs buvęs visuome-
ninio rinkimų komiteto „Kęs-
tučio Tubio sąrašas „Anykščių 
krašto labui“ kandidatas į 
Anykščių rajono tarybą Algir-
das Pupkis skaitė tėvų raštą, 
kuriame buvo nepritariama iki-
mokyklinio ugdymo skyriaus 
perkėlimui į gimnazijos patal-
pas. Tuomet nerimauta ne tik 
dėl skyriaus perkėlimo, bet ir  
dėl to pastato, kuriame jis vei-
kia, tolimesnio likimo. Ikimo-
kyklinio ugdymo skyrius veikia 
pačiame Troškūnų centre.

Net ir praėjus metams po šių 
diskusijų, šių metų liepą vyku-

siame posėdyje su ikimokykli-
nio ugdymo skyriaus perkėlimu 
į gimnazijos patalpas ir iki-
mokyklinukų sąlygų gerinimu 
nenorėjo susitaikyti Anykščių 
rajono tarybos narys K.Tubis. 
Jis rajono Tarybos posėdyje 
klausinėjo, kiek Troškūnų Ka-
zio Inčiūros gimnazijos rekons-
trukcijai per kelias kadencijas 
išleista lėšų.

„Man teko rūpintis valstybės 
investicijų lėšomis. Pabaigėme 
11 metų trukusią gimnazijos 
renovaciją ir po to vėl šimtus 
tūkstančių išleidome, vėl daro-
me projektus. Manau, kad tai 
įtartina ir neracionalu. Griauna-
me tai, ką sukūrėme“, - su nau-
jais savivaldybės darbais neno-
rėjo susitaikyti K.Tubis.

Šiemet Troškūnų Kazio Inčiū-
ros gimnazijos ikimokyklinio 
ugdymo skyrių lanko 21 vaikas.

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius pastebė-
jo, kad šiuo metu Troškūnų 
ikimokyklinukai ugdomi 
griūvančiame pastate.

komentarai Nepasiturinčių anykštėnų ratas jaunėja
Beveik pustrečio tūkstančio nepasiturinčių anykštėnų keletą kartų per metus gauna pa-

ramą maisto produktais ir higienos prekėmis.Maisto produktus gali gauti tie gyventojai, 
kurių vidutinės mėnesio pajamos vienam šeimos nariui neviršija 192 eurų per mėnesį. 
Maisto produktams įsigyti 2021–2023 m. yra skirta 38 mln. eurų Europos pagalbos labiau-
siai skurstantiems asmenims fondo lėšų.

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kaip jie vertina tokią sunkiai  gyvenantiems žmonėms 
skirtą paramą, domėjosi, ar ji  realiai padeda rajone mažinti skurdą.

Atsiimti 
paramos 
atvažiuoja 
su taksi

Sigitas PETRAVIČIUS, 
Anykščių socialinės gerovės 
centro vadovas:

- Kiek tenka bendrauti su 
žmonėmis, kurie gauna para-
mą maisto produktais ir higi-
enos prekėmis, tokia parama 
jie labai džiaugiasi. Nedidelė 

parama, tačiau jei šeimoje yra 
daugiau žmonių, tai labai geras 
dalykas.

Esu girdėjęs, kad nepasiturin-
tys asmenys atsiimti paramos 
atvažiuoja ir taksi automobi-
liais. Būna ir tokių, kad nele-
galiai dirba, bet parama maisto 
produktais ir higienos prekėmis 
jiems priklauso. Kaip jie patys 
sako, „Dovanotam arkliui į akis 
nežiūrima“...

Nežinau, ar geras dalykas 
būtų paramą maisto produktais 
ir higienos prekėmis keisti į pi-
niginę paramą. Jei žmogus išge-
riantis, pragers tuos pinigus ir 
neturės už ką maisto nusipirkti. 
O čia jau garantuotas maistas.

Parama yra 
solidi

Aldona ŠERĖNIENĖ, 
Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė:

- Manau, kad parama maisto 
produktais ir higienos prekėmis 
nepasiturintiems žmonėms yra 
reikalinga. Galiu pastebėti, kad 
ši parama yra pagerėjusi koky-
biškai. Prieš keletą metų maty-
davau, kaip žmonėms būdavo 
dalijamos kruopos, o dabar pa-
rama yra solidi.

Paramą maisto produktais ir 
higienos prekėmis gauna daug 
jaunimo. Tai jaunos šeimos, au-
ginančios du, tris ar net penkis 
vaikus. Jie dirba, tačiau padali-
nus gaunamas pajamas žmonių 

skaičiui šeimoje, jie tiek neuž-
dirba, kad negautų paramos.

Gautą paramą nepasiturintys 
žmonės suvartoja per labai skir-
tingą laiką. Aš ne vieną kartą jų 
klausiau, kuriam laikui paramos 
užtenka. Vieniems tų produktų 
užtenka nuo vieno paramos da-
lijimo iki kito, kitiems užtenka 
savaitei. Čia jau priklauso, kas 
kiek valgo...

Šį mėnesį Anykščių rajo-
ne paramą maisto produktais 
ir higienos prekėmis gaus 2 
tūkst.694 gyventojai. Paramos 
gavėjų skaičius daugmaž lai-
kosi vienodas. Vieni iš sąrašų 
išbraukiami, atsiranda naujų 
žmonių. Tačiau tendencija to-
kia, kad paramos gavėjų skai-
čius didėja.

Parama pinigais 
pradingtų kitur

Ramūnas BLAZARĖNAS, 
Viešintų seniūnijos seniūnas:

- Manau, kad parama maisto 
produktais ir higienos prekė-
mis yra reikalinga. Tai žmo-
nėms vis tiek padeda. Prak-
tiškai šią paramą gauna tie 
patys žmonės, kurie gauna ir 
socialines pašalpas. Jiems čia 
toks truputėlį priedas. Nėra tie 
maisto daviniai dideli.

Šią paramą  mūsų seniūnijoje 
gauna labai įvairūs žmonės. Šį 
mėnesį Viešintų seniūnijoje ją 
gaus 108 gyventojai.Truputėlį, 
bet nežymiai, paramos gavėjų 
padaugėjo šį mėnesį.

Kartais juokaujama, kad šios 
paramos nepasiturintys asme-
nys atvyksta atsiimti su „mer-
sedesais“, tačiau pas mus taip 
nėra. Pas mus atvažiuoja su 
dviračiais, „tačkelėmis“, į ato-
kesnes vietas paramą ir patys 
pavežiojame.

Vienareikšmio atsakymo, 
kokia parama nepasiturintiems 
būtų efektyvesnė - maisto pro-
duktais ar pinigais - nėra. Gali 
galvoti visaip - gal kažkas ir  
alkoholį daugiau vartoja... Ka-
žin, ar davus paramą pinigais, 
ji nepradingtų kažkur kitur.

-ANYKŠTA

„Anykštos“ redakcijoje laikraštį „Anykšta“ ir žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ galite užprenumeruoti 
savo artimiesiems, kaimynams, draugams.

Padovanok savo artimajam „Anykštos“ ir „Aukštaitiško formato“ prenumeratą, ir jis Jus atsimins visus 
2022 - uosius metus. Ir 2023-aisiais atsimins, jeigu prenumeratos nepratęsite!

„Anykštos“ laikraščio prenumerata - neatsibostanti dovana!

Teirautis elektroniniu paštu reklama@anyksta.lt ir telefonais 8 381 594 58 arba 8 686 33036.
-ANYKŠTA
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Krepšinio varžybose - 51 komanda
Šeštadienį, rugpjūčio 21-ąją, Traupyje baigėsi visą vasarą 

vykęs atvirasis Anykščių rajono 3 prieš 3 krepšinio čempi-
onatas. 

Varžybos surengtos šešiais etapais - kiekvienas jų buvo 
kaip atskiras turnyras, kuriame išaiškinti nugalėtojai ir 
prizininkai. Susumavus visų etapų rezultatus, galutinėje 
įskaitoje pirmoji vieta atiteko „Svėdasams“. Antrąją vietą 
užėmė „Cosmos“, trečiąją – „Pietų parko“ krepšininkai.

Paskutiniame etape svėdasiš-
kiai Paulius Martinonis, Ignas 
Gutmanas, Gvidas Eigėlis ir 
Tomas Markevičius užėmė 
trečiąją vietą, rungtynėse dėl 
bronzos nugalėję „Kavarską“.

Finale „Cosmos“  10:8 įveikė 

„Pietų parką“.
Traupyje krepšinio aikštelėje 

pasirodė ir garsiausias paskutinių 
dešimtmečių iš mūsų krašto kilęs 
krepšininkas Marius Janišius, 
žaidęs už „Mersedes“ komandą.

Bent viename Anykščių ra-

jono krepšinio varžybų etape iš 
viso dalyvavo 51 komanda - 29 
žaidė pagrindinėse varžybose, 
13 - jaunimo, 7 - moterų ir 2 
- veteranų. Varžybose dalyva-
vo ir sportininkai iš Kupiškio, 
Rokiškio, Ukmergės, Utenos, 
Kauno, Panevėžio. 

Bendroje įskaitoje jaunimo 
varžybų čempionais tapo „Par-
tizanai“, kurie nesutiko sau ly-
gių ir Traupyje. Moterų grupė-
je niekas neprilygo „Kupiškio 
merginoms“, veteranų varžybas 
laimėjo „Mercedes“.

Prizus turo nugalėtojams ir 
pirmenybių prizininkams įteikė 
Traupyje gyvenantis Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevi-
čius bei Traupio seniūnė Daiva 
Tolušytė.

Anykščių rajono atvirųjų 
krepšinio pirmenybių etapų  
varžybos vyko Anykščiuose, 
Svėdasuose, Kavarske, Troškū-
nuose, Kupiškyje ir Traupyje. 
Pasak varžybų organizatoriaus, 
Anykščių kūno kultūros ir spor-
to centro direktoriaus Arvydo 
Krikščiūno, Kupiškio turas 

buvo savotiška padėka kupiš-
kėnams, nes turnyre dalyvavo 
net 6 šio miesto komandos. O 
turnyro rengimas seniūnijo-
se, pasak A.Krikščiūno, buvo 
ir bandymas sudominti vietos 
jaunimą sportu bei lauko krep-
šinio aikštelių, įrengtų mieste-
liuose, „įdarbinimas“. „Mieste-
liuose vyko veiksmas, kažkoks 
judesys. Tiesa, gaila, kad pačių 
Anykščių jaunimas nebuvo la-
bai aktyvus“ , - kalbėjo Anykš-
čių kūno kultūros ir sporto cen-
tro direktorius.  

Atvirojo Anykščių rajono krepšinio 3 prieš 3 čempionato 
nugalėtoja tapo Svėdasų komanda.

Anykščių kūno kultūros ir sporto centro nuotrauka.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Iki ,,Anykštos“ prenumeratos akcijos 2022-iesiems metams 
pabaigos liko savaitė!

Motociklų mėgėjai sulaukė žvaigždės

(Atkelta iš 1 psl.)

Motociklų sporto entuziastai 
šeštadienį turėjo progą nusifo-
tografuoti su didžiausia Lietu-
vos motokroso žvaigžde Armi-
nu Jasikoniu. Trumpų atostogų 
į Lietuvą atvykęs motokroso 
meistras į Mickūnus atvažiavo 
kaip žiūrovas, tiesa, varžybų 
organizatorių buvo „įdarbintas“ 

teikti apdovanojimus lenkty-
nių nugalėtojams. Ilsėdamasis 
Anykščiuose A.Jasikonis Mic-
kūnų trasoje surengė kelias tre-
niruotes.

Savo motociklų klasėje Lietu-
vos motokroso taurės penktojo 
etapo nugalėtoju tapo anykštė-
nas Ugnius Liulys. Adas Papie-
vis savo klasėje užėmė 2-ąją 
vietą, o vieno važiavimo ne-

baigęs Laurynas Repečka liko 
7-as. U.Liulys - 1-asis ir ben-
droje įskaitoje po penkių etapų, 
A.Papievis - 2-as, L.Repečka 
- 8-as.

Varžybų organizatorius, 
verslininkas ir politikas Lukas 
Pakeltis kalbėjo, jog renginys 
pateisino lūkesčius - žiūrovų 
anšlago nebuvo, tačiau jo ir ne-
buvo tikėtasi. Taurės varžybos 
yra žemesnio lygio nei birželio 
mėnesį vykęs Lietuvos čempio-
nato etapas, be to, truko jis tik 
vieną dieną.

Daug vargo organizatoriai 
turėjo ruošdami trasą. Prieš 
varžybas nuolat pliaupęs lietus 
gadino tramplinus, šeštadienį, 
nors jau nebelijo, bet įmirkusi 
trasa greitai buvo išvagota pro-
vėžomis. 

„Pripratome, kad Mickūnuo-
se varžybos vyksta ekstrema-
liomis oro sąlygomis. Per Lie-
tuvos čempionatą kepino 37 
laipsnių karštis, o dabar lietus 
padarė savo darbą. Kita vertus, 
trasa dėl provėžų tapo sudė-
tingesnė, artimesnė pasauli-
nio lygio varžyboms. Aišku, 
dėl to sumažėjo lenktyninkų 
greičiai“ , -  „Anykštai“ sakė 
L.Pakeltis. 

Varžybų organizatorius Lukas Pakeltis (dešinėje) ir žy-
miausias Lietuvos motokroso meistras Arminas Jasikonis. 

Įmirkusi trasa sportininkams buvo sunkiau įveikiama, 
mažėjo lenktynininkų greičiai. Jono JUneViČiAUs nuotr.   

Šeštadienį vykusios  Lietuvos motokroso taurės penktojo 
etapo varžybos  - antrasis motociklų sporto renginys šiemet 
Mickūnų trasoje.
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MOZAIKA

horoskopas

Medžiagų apykaitai būtina gerai savo funkciją atliekanti skydliaukė
Būtinasis mikroelementas se-

lenas padeda užtikrinti norma-
lią skydliaukės veiklą. Neseniai 
paskelbto ispanų tyrimo duo-
menys patvirtina ankstesnių 
tyrimų duomenis.

Gera skydliaukės veikla itin 
svarbi sveikatai. Skydliaukė 
„atsakinga“ už medžiagų apy-
kaitos reguliavimą visose ląs-
telėse.

Medžiagų apykaitą trumpai 
galima apibūdinti kaip visas 
organizme vykstančias che-

mines reakcijas. Jas reguliuoja 
skydliaukės išskiriami hormo-
nai. Taigi, jei medžiagų apykaita 
nevyksta taip, kaip turėtų, mūsų 
organizmas nesugeba optimaliai 
paversti kalorijų energija.

Mokslo žurnalo  
„Endocrinología, Diabetes y 
Nutrición“ sausio mėnesio nu-
meryje paskelbtas ispanų atlik-
tas tyrimas pavadinimu „SET1“. 
Remiantis jo duomenimis maty-
ti, kad mikroelementas selenas 
padeda stabilizuoti skydliaukės 
veiklą.

Skydliaukės veiklos 
ir seleno tyrimas

Tyrime „SET1“ dalyvavo 45 
asmenys, daugiausia moterys. 
Keturis mėnesius tiriamieji kas-

dien vartojo seleno papildą. Jų 
skydliaukės veiklos rodikliai 
buvo vertinami prieš tyrimą ir 
tyrimui pasibaigus.

Mūsų organizme skydliaukė 
paprastai suaktyvina neaktyvų 
hormoną T4, paversdama jį me-
džiagų apykaitai būtinu hormonu 
T3. Normaliai skydliaukės vei-
klai užtikrinti būtinas selenas.

Deja, Ispanijos, Lietuvos ir 
didžiosios dalies Europos žemės 
ūkio paskirties dirvose, atitinka-
mai ir javuose, šio mineralo yra 
per mažai. Būtent dėl to vien tik 
iš maisto gauti pakankamai se-
leno gali būti sudėtinga.

Padeda būtiniesiems 
seleno baltymams

Seleno galima gauti iš įvai-

raus maisto, pavyzdžiui, kepe-
nų, inkstų, viso grūdo produktų 
ir jūros gėrybių. Jis naudingas 
daugybei įvairių nuo seleno pri-
klausomų enzimų, vadinamų-
jų seleno baltymais. Žmogaus 
organizme yra 25–30 skirtingų 
seleno baltymų; keletas jų būti-
ni normaliai skydliaukės veiklai 
užtikrinti.

Jei jums trūksta seleno, minėti 
seleno baltymai gali nepajėgti 
atlikti savo funkcijų ir taip su-
trikdyti skydliaukės veiklą.

Moksliniais dokumentais
patvirtintas įsisavinimas

Daniškas seleno preparatas 
„SelenoPrecise“ pasirinktas 
naudoti keletui seleno tyrimų 
atlikti būtent dėl moksliniais 

Maisto papildas. 

dokumentais patvirtinto  įsisa-
vinimo.

Remiantis tyrimų duomeni-
mis, organizmas įsisavina 88,7 
procentus seleno mielėse esan-
čio seleno.

Preparatas „SelenoPrecise“ 
panaudotas daugybėje pla-
taus masto tyrimų, įskaitant ir 
2013 m. „International Jour-
nal of Cardiology“ paskelbtą 
novatorišką švedų tyrimą „Ki-
Sel-10“.

Užsak. nr. 811

AVINAS. Kuo daugiau poil-
sio ir pramogų šią savaitę! Ati-
dėkite vėlesniam laikui visus 
darbus, kurie tik gali palaukti. 
Jums būtina kaip reikiant at-
sipūsti, ir vien tik savaitgalio 
tam nepakaks. Jei galite, išvy-
kite kur nors. Ir kuo toliau, tuo 
geriau. Spręsdamas finansinius 
reikalus drąsiai vadovaukitės 
intuicija.

JAUTIS. Visuomeninė veikla 
pirmomis savaitės dienomis bus 
ypač produktyvi. Susirasite nau-
jų draugų ir bendraminčių. Tie-
sa, bendri projektai gali baigtis 
visai ne taip, kaip jūs tikėjotės, 
bet tai dar nėra priežastis jų at-
sisakyti. Tiesiog būkite atsarges-
nis, jei manote, kad esate įtrau-
kiamas į avantiūrą. Jei traukia 
kelionės, savaitgalį pasistenkite 
šį savo norą įgyvendinti.

DVYNIAI. Pirmoje savaitės 
pusėje būsite linkęs daryti pats 
vienas ir savo rankomis. Tik nuo 
ketvirtadienio bendradarbiavi-
mas, ypač dalykinis, gali būti vai-
singas. Savaitgalį neišlaidaukite, 
nes piniginė ištuštės bematant.

VĖŽYS. Saugokitės, šią savai-
tę galite patirti didelių nuostolių. 
Savaitės pradžioje jūsų planams 
gali būti labai nepritarta, bet 
neklausykite neargumentuotos 
nuomonės. Trečiadienį ar ketvir-
tadienį galima labai perspektyvi 
pažintis. Į savaitės pabaigą vei-
kiausiai pasijusite labai pavargęs. 
Neprievartaukite savęs, raskite 
laiko poilsiui.

LIŪTAS. Šią savaitę niekam 
neleiskite stoti jums skersai ke-
lio. Klausykite savo širdies ir 
intuicijos. Ketvirtadienį ar penk-
tadienį galite turėti problemų dėl 
namiškių. Savaitgalį užsiimkite 

tik tokiais projektais, kurie parei-
kalaus iš jūsų darbo ir laiko, bet 
ne pinigų.

MERGELĖ. Pirmoje savai-
tės pusėje neišlaidaukite pra-
mogoms, vaikams ir dovanoms. 
Trečiadienį ar ketvirtadienį turė-
tumėt nuveikti kažką namų ūkio 
labui, tik neskirkite tam viso 
savo laisvo laiko. Sutuoktiniai 
savaitgalį turės progų įsitikinti 
tiek gerosiomis, tiek blogosiomis 
bendro gyvenimo pusėmis.

SVARSTYKLĖS. Savaitės 
pradžioje būkite ypač nuoširdus 
bendraudamas, antraip nieko ne-
išspręsite. Visą savaitę turėsite 
puikią nuojautą pelningoms in-
vesticijoms. Pasistenkite tuo pasi-
naudoti. Trumpa savaitgalio išvy-
ka su mylimu žmogumi bus labai 
maloni ir sutvirtins jūsų ryšius.

SKORPIONAS. Pirmomis 

savaitės dienomis galite turėti 
bėdos dėl apkalbų. Tramdykite 
savo emocijas, ypač trečiadienį 
ir ketvirtadienį. Prieš imdamasis 
bet kokių veiksmų pasistenkite 
surinkti ir įvertinti visus įmano-
mus faktus. Savaitės pabaigoje 
jūsų dalykiniam sprendimui per-
nelyg didelę įtaką turės asmeni-
nės simpatijos ar antipatijos.

ŠAULYS. Jūsų idėjos labai 
įdomios ir neblogai pagrįstos, bet 
jau savaitės pradžioje būkite pa-
siruošęs jas aktyviai ginti. Opo-
nentų turėsite daugiau nei pakan-
kamai. Priešgyniaus ir šeimos 
nariai. Pasistenkite nereaguoti 
pernelyg emocingai. Savaitgalis 
turėtų būti romantiškas ir kur kas 
smagesnis nei visa likusi savaitė.

OŽIARAGIS. Pirmoje savai-
tės pusėje ant jūsų pečių užgrius 
daugybė rūpesčių tiek darbe, tiek 
šeimoje. Gelbės tik kantrybė ir 

apsukrumas. Visiems ir visada 
tiesiai ir konkrečiai sakykite, ką 
galvojate. Vynioti žodžių į vatą 
jūs paprasčiausiai neturėsite lai-
ko. Savaitgalį po draugo vizito 
šeimoje gali kilti barnis.

VANDENIS. Būtų labai pui-
ku, jei savaitės pradžioje išvyk-
tumėte į komandiruotę ar šiaip 
kokią kelionę. Įgytumėte labai 
naudingų žinių ir patyrimo. Jei 
ketvirtadienį ir penktadienį ma-
žiau kalbėsite, o daugiau klausy-
site, gal ir nepakliūsite į kvailą ar 
nemalonią padėtį.

ŽUVYS. Savaitės pradžioje 
nė nesitikėkite, kad kažkas kitas 
srėbs jūsų užvirtą košę ar mokės 
jūsų skolas. Kur kas daugiau pa-
siektumėte, jei būtumėte sąžinin-
gesnis ir atviresnis pats sau. Ke-
tvirtadienį ar penktadienį galite 
sužinoti įdomių naujienų telefo-
nu ar paštu.

Programą užbaigęs 
Kinijos marsaeigis 
toliau tyrinėja 
Raudonąją planetą

Kinijos marsaeigis „Zhurong“ 
tebeveikia Raudonojoje planeto-
je, užbaigęs savo pradinį tyrinė-
jimo programos etapą ir užšalu-
sio vandens paieškas, galinčias 
padėti atsakyti į klausimą, ar 
Marse kada nors egzistavo gy-
vybė.

Kinijos nacionalinė kosmoso 
administracija (CNSA) penkta-
dienį savo tinklapyje paskelbė, 
kad rugpjūčio 15 dieną „Zhu-
rong“ baigė 90 dienų trukmės 
programą, yra puikios techninės 
būklės ir visiškai įkrautas.

Pasak CNSA, aparatas ir 

toliau tyrinės didžiulę Utopi-
jos lavos lygumą, kur jis buvo 
nutupdytas gegužės 14 dieną. 
„Zhurong“ reguliariai siunčia į 
Žemę nuotraukas ir duomenis 
per orbitinį zondą „Tainwen 1“, 
kartą per parą praskiejantį virš 
marsaeigio.

Kinija yra antroji šalis po JAV, 
sėkmingai į Marsą nuskraidinusi 
aparatą ir pradėjusiai sklandžiai 
jį eksploatuoti Raudonojoje pla-
netoje, kur diena trunka 40 mi-
nučių ilgiau nei Žemėje.

1,85 m aukščio „Zhurong“ yra 
gerokai mažesnis už amerikiečių 
marsaeigį „Perseverance“, pla-
netai tyrinėti aprūpintą ir mažy-
čiu sraigtasparniu. NASA tikisi, 
kad jos aparatas liepą paims 
pirmąjį mėginį, kurį planuojama 

pargabenti į Žemę 2031 metais.
Tuo pačiu metu Kinija stato 

savo nuolatinę kosminę stotį 
„Tianhe“, kurios pagrindinis 
modulis buvo iškeltas į orbitą 
balandžio 29 dieną. Du iš trijų 
modulyje jau dirbančių astro-
nautų penktadienį užbaigė savo 
antrą išėjimą į atvirą kosmosą. 
Rugsėjį visi trys turi sugrįžti į 
Žemę, juos pakeis nauja įgula.

Kinija neseniai tapo pirmąja 
nuo 8-ojo dešimtmečio šalimi, 
parsigabenusia į Žemę Mėnulio 
mėginių. Be to, mūsų palydovo 
nematomojoje pusėje buvo nu-
tupdytas kiniškas mėnuleigis ir 
zondas.

Savo pirmąjį astronautą į orbi-
tą Pekinas pasiuntė 2003 metais; 
tuomet Kinija tapo trečiąja tai 
sėkmingai padariusia valstybe.

Jiezne ketinama pervadinti 
P. Cvirkos gatvę

Prienų rajone, Jiezne, keti-

nama pervadinti sovietmečio 
rašytojo Petro Cvirkos vardu 
pavadintą gatvę.

Siūloma jai suteikti Grafų 
Pacų pavadinimą.

„Ta gatvė Jiezne yra šalia 
Pacų rūmų, buvo iniciatyvinė 
grupė, kuri pasiūlė tai padaryti. 
Čia tik dėl to, ne dėl kokių nors 
kitų sumetimų“, – BNS sakė 
Prienų rajono meras Alvydas 
Vaicekauskas.

Anot jo, minėta iniciatyva su 
politika nesusijusi ir nėra nu-
kreipta prieš P. Cvirką.

„Tai susiję su Jiezno isto-
rija. Buvo tarptautinė konfe-
rencija, per kurią gimė toks 
sumanymas. Apklausė vietos 
gyventojus, ar jie neprieštarau-
ja. Paprastai žmonės labai ne-
nori keisti gatvės pavadinimo 
(...). Jeigu būtų prieštaravimų, 
paprastai prisitaikome prie 
gyventojų, kad jiems nesukel-
tume kokio nors streso“, – kal-
bėjo meras.

Anot jo, P. Cvirkos gatvė 
Jiezne – nedidelė, joje gyvena 
nedaug žmonių.

Sprendimą dėl gatvės pava-
dinimo keitimo Prienų rajono 
savivaldybės taryba planuoja 
priimti rugpjūčio 26 dieną.

Pernai P. Cvirkos gatvės ne-
beliko Šiauliuose, ji pervadinta 
semiotiko Algimanto Juliaus 
Greimo vardu. Vilniuje siūloma 
nukelti rašytojo paminklą.

P. Cvirka yra rašytojas, poli-
tinis veikėjas. Lietuvos gyven-
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimų centro (LGGRTC) tei-
gimu, jis aktyviai kolaboravo 
su sovietų valdžia ir tai sukėlė 
žalingų pasekmių Lietuvai bei 
jos piliečių likimams.

Centro duomenimis, nuo 
1938 metų P. Cvirka skelbė 
propagandinius SSRS šlovi-
nančius straipsnius, Lietuvos 
okupaciją įvardydamas kaip 
„išvadavimą“. 

-BNS
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vanoti, toks skelbimas 
„Anykštoje“ Jums nieko 

nekainuos. 

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

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

2021 m. rugpjūčio 24 d.

parduoda

įvairūs

Vyr. redaktorės 
pavaduotojas

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas 2200 egz.     Užs. Nr. 4023
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46, 
mob. (8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė,
Daiva Goštautaitė - Oškeliūnienė,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Projektų vadovė Monika Leonavičienė, mob. (8-686) 33036.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

siūlo darbą

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

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.

Mb „biržų miškai“ 
BRANGIAI PERKA 

ĮVAIRŲ MIŠKĄ 
SU ŽEME ARBA 

IŠSIKIRSTI.
Tel. (8-685) 09336.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

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 di-
dinimas, galvutės mūrijimas, 
skardinimas, židinių statyba. 
Stogų dengimas.Patirtis 20 m.

Tel.: (8-612) 36705, 
(8-652) 37118.

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

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

Nekilnojamais turtas 

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

Tel. (8-687) 69900.

Suremontuotą ir po renovaci-
jos 2 kambarių butą Mindaugo 
g. II aukštas, kieme yra gara-
žas.

Tel. (8-677) 21123.

kuras 

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-673) 50446.

Gyvuliai

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.  

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

Tel. (8-656) 40439.

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 me-
trų rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-630) 57490.

kita

Miežius, kviečius, žirnius, 
kukurūzus, miltus, daugia-
mečių žolių sėklas. Pristato į 
vietą.

Tel. (8-682) 36692, Vytautas.

Paslaugos

Dengia stogus, stato karka-
sinius ir mūrinius pastatus. 
Atlieka visus skardinimo ir re-
monto darbus. 

Tel. (8-690) 89505. 

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

Tel. (8-659) 75977.

Teleloto. Žaidimas nr. 1324  Žaidimo data: 2021-08-22 Skaičiai: 62 44 42 39 01 68 03 24 11 
22 52 12 15 58 36 23 72 53 08 57 55 56 73 46 38 19 45 66 63 31 27 67 71 50 65 60 35 05 69 28 
(keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 41 16 04 64 10 02 61 75 49 48 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Lai-
mėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 29810.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 19.00€ 603 
Užbraukus eilutę 3.00€ 11201 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 23221 Papildomi prizai Bilietas Pri-
zas 011*356 Badmintono rinkinys Carlton 006*468 Badmintono rinkinys Carlton 027*361 Badmin-
tono rinkinys Carlton 010*991 Dviratis Azimut Vintage 28" 0008188 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 
00**956 Išmanioji apyrankė Xiaomi 4C 0002257 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0002261 Laiminga 
vieta prizas 161 Eur 0002266 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0002269 Laiminga vieta prizas 161 Eur 
0002273 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0002279 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0002284 Laiminga 
vieta prizas 161 Eur 0002290 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0002588 Laiminga vieta prizas 161 Eur 
0002596 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0002603 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0002610 Laiminga 
vieta prizas 161 Eur 0002615 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0002621 Laiminga vieta prizas 161 Eur 
0002628 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0002634 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0002640 Laiminga 
vieta prizas 161 Eur 0002646 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0020447 Laiminga vieta prizas 161 Eur 
0001839 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0001843 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0001848 Laiminga 
vieta prizas 161 Eur 0001852 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0001855 Laiminga vieta prizas 161 Eur 
0001859 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0001863 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0001866 Laiminga 
vieta prizas 161 Eur 0001869 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0001872 Laiminga vieta prizas 161 Eur 
0002248 Laiminga vieta prizas 161 Eur 0002253 Laiminga vieta prizas 161 Eur 012*462 Miegmai-
šis CAMPION LUX 002*615 Miegmaišis CAMPION LUX 028*275 Miegmaišis CAMPION LUX 
025*754 Pakvietimas į TV studiją 029*992 Pakvietimas į TV studiją 008*778 Pakvietimas į TV stu-
diją 0101893 Pretendentas į 100 000 Eur 0270255 Pretendentas į 100 000 Eur 00**141 Šiaurietiško 
ėjimo lazdos 015*376 Sulankstomas paspirtukas Worker 009*492 Svarstyklės Caso BS1 013*985 
Svarstyklės Caso BS1 0112910 TOYOTA C-HR Hybrid 0325303 TOYOTA RAV4 Hybrid

Š. m. rugsėjo 7 d. 12 val. bus  atliekamas žemės sklypo, esančio Anykščių 
r. sav., Kurklių sen., Vilkiškių k. 2, ribų ženklinimas. Kviečiame gretimo skly-
po, kad. Nr. 3466/0004:22, savininkės J. D. paveldėtojus dalyvauti ženklinant 
sklypo ribas.

 Matavimus atliks IĮ „Geotopas“, tel. (8-618) 80396, Vinčų g. 5-16, Kaunas

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

Asmeninis skelbimas, jeigu 
jame tik vienas žodis ir te-

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

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

Anykščiai. 
Tel. (8-381) 5-94-58.

El. p.: reklama@anyksta.lt

savivarčiais 
sunkvežimiais 

pigiai teikia 
paslaugas 

juridiniams ir priva-
tiems asmenims.

Tel. (8-650) 75312.

Naujai atidaromai gėrimų 
parduotuvei reikalinga 

pardavėja. 
Atlyginimas 

(su mokesčiais) nuo 800 
Eur/mėn.

Tel. (8-686) 86026.
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anekdotas

oras

+9

+17

mėnulis
rugpjūčio 24 - 27 d. d. - 
pilnatis.

Juozapas, Liudvikas, Liudas, 
Patricija, Mangailas, 
Mangailė, Liucilė.

Baltramiejus, Michalina, 
Viešvilas, Rasuolė, Alicija, 
Baltrus, Mykolė.

šiandien

rugpjūčio 25 d.

vardadieniai

rugpjūčio 26 d.
Kazimieras, Zefirinas, 
Gailius, Algintė Aleksandras, 
Gailutis, Vilandas.

rugpjūčio 27 d.
Monika, Tolvydas, Aušrinė, 
Cezarijus.

Trys skustagalviai paprašė Algi-
manto Čekuolio parūkyt ir netyčia 
įgijo aukštąjį išsilavinimą...

***
Bobutė turguje pardavinėja 

mėsą. Pirkėjas klausia:
- Kieno mėsa?
- Triušiuko, vaikeli.
- O šviežia?
- Šviežia, vaikeli, dar vakar pe-

les gaudė...

***
Gydytojas sako pacientui:
- Man sunku nustatyti diagnozę. 

Tikriausiai tai alkoholizmas.
- Gerai, gydytojau. Aš ateisiu, 

kai jūs būsite blaivas.

***
Auksinės vestuvės. Svečiai ir 

sutuoktuvininkai sėdi už dide-
lio šventinio stalo. Vyras kaskart 
švelniai ir mandagiai kreipiasi į 
žmoną: “Aukseli mano, prašau, 
paduok duonos... Gulbele mano, 
prašau, paduok man baltos miš-
rainės...”

Greta sėdintis draugas šnabžda 
vyrui:

- Ech, kaip aš jums pavydžiu! 
Jūs jau tiek daug metų kartu ir 
tu vis dar į savo žmoną kreipiesi 
švelniai ir jaudinančiai.

- Supranti... Hm... Aš tik pamir-
šau, koks jos vardas.

***
Jei vyro veidas išteptas majone-

zu ir aplipęs daržovėmis - reiškia, 
jis girtas.

O jei moters veidas išteptas miš-
raine - tai tik kosmetinė kaukė.

Purpuriniuose muzikos ir poezijos 
vakaruose - 5000 žiūrovų Jonas JUneViČiUs

Tris priešpaskutinio rugpjūčio savaitgalio dienas Anykščiuose vyko jau 14 – asis „Bardai 
LT“ organizuotas kultūros festivalis „Purpurinis vakaras“, į du koncertus Dainuvos slėny-
je sukvietęs tūkstančius anykštėnų ir svečių. Gamta išties nepašykštėjo purpurinių, nors ir 
vėsokų,  vakarų, o atlikėjai - geros, žiūrovų jausmus žadinančios muzikos.

Šio bardų festivalio šūkis 
- „Atsigręžk į savo šaknis“ -  
mintimis nukėlė į pirmuosius  
festivalius, daugeliui vyresnių-
jų priminė jaunystę, prabėgusią 
su maestro a. a. Vytauto Kerna-
gio dainomis. Viena iš jų ir pra-
sidėjo abu „Purpurinio vakaro 
koncertai, o V. Kernagio vardas 
juose skambėjo dar ne kartą. 
V. Kernagis į amžinybę išėjo 
iki pirmojo festivalio likus vos 
penkiems mėnesiams, o šiemet 
būtume šventę jo septyniasde-

šimtmetį. Deja...
Dauguma šio festivalio at-

likėjų, kaip ir jo krikštatėvis 
Gediminas Storpirštis, ištikimi 
nuo 2008 –ųjų. Antai pirmaja-
me festivalyje dainavęs Olegas 
Ditkovskis žiūrovus džiugino ir 
šiemet, o G. Storpirštis su grupe 
antrojo koncerto metu žiūrovus 
„užvedė“ šokiui. Koncertuose 
šalia tokių pagarsėjusių atlikėjų 
kaip Nijolė Narmontaitė, Čes-
lovas Gabalis su grupe „Pele-
nai“, grupė „Antikvariniai Kaš-

pirovskio dantys“, išjudinusi 
publiką šėlioti, dalyvavo ir ne-
maža jaunų atlikėjų, kurių dalis 
savaitę gyveno Pavarių kaime 
veikusioje stovykloje. 

Ovacijomis festivalis pasitiko 
kompozitorių, muzikantą, aran-
žuotoją Andrių Kulikauską. Jis 
specialiai šiam festivaliui aran-
žavo V. Kernagio dainą „Baltas 
paukštis“ , o ją atliko Anykščių 
kultūros centro mėgėjų kolek-
tyvai: kanklių ansamblis „Lau-
makė“ (vad. Asta Motuzienė)  

ir populiarios muzikos grupė 
„Užgaidos“ (vad. Regina Stum-
burienė). Liepos 30 - ąją septy-
niasdešimtmetį atšventusį  A. 
Kulikauską bei atlikėją  G. Stor-
pirštį, kuriam pavasarį sukako 
šešiasdešimt, Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius  ap-
dovanojo gėlių puokštėmis, o 
žiūrovai -  audringais plojimais.

Pasak festivalio atstovės 
spaudai Laisvės Radzevičienės, 
festivalyje dalyvavo apie 5000 
anykštėnų ir svečių. Festivalio 
teritorija buvo suskirstyta sek-
toriais, buvo primenama laiky-
tis taisyklių dėl „Covid“ . Val-
gyti ir gerti buvo galima tik tam 
skirtose vietose. Beje, nuo pat 
pirmojo festivalio jo dalyvius ir 
svečius arbata girdo „Arbatos 
magija“, kurios dėka ir šiemet, 
ko gero, arbata buvo populia-
resnė nei alus. 

Vytauto Kernagio dainą „Baltas paukštis“ atliko Anykščių kultūros centro kolektyvai „Laumakė  ir „Užgaidos“.
Autoriaus nuotr. 

Aktorė Nijolė Narmontai-
tė autografus pasirašinėjo 
ant savo autorinės knygos, 
juos dar  ir patvirtindama 
antspaudu.

Ypač šiltai žiūrovai sutiko grupę „Šaltinių trio“ - aktorius Emiliją Latėnaitę, Gabrielę Ma-
linauskaitę ir Juozą Gaižauską, beje, pirmojo vakaro koncerto vedėją.

Daugkartinis festivalių dalyvis Andrius  Kulikauskas prieš 
20 dienų atšventė 70 – metį. Jubiliatui gėlių puokštę  įtei-
kė Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, jį sveikino 
koncerto vedėja Kristina Kazlauskaitė.

Žiūrovai negailėjo plojimų gerą vakarą jiems dovanoju-
siems atlikėjams.


