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Rajono gyventojų gyvybes šienauja koronavirusas
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.ltPer devynis šių metų mėnesius Anykščių rajone įregis-
truoti 119 kūdikių gimimai, mirė 452 anykštėnai. Net 42 
mirusiųjų pagrindinė mirties priežastis buvo COVID-19 
infekcija.

Anykščių rajono savival-
dybės Teisės, personalo ir ci-
vilinės metrikacijos skyriaus 
duomenimis, sausio – rugsėjo 
mėnesiais užregistruoti 65 ber-
niukų ir 54 mergaičių gimimai. 
95 vaikai gimė Lietuvoje ir 24 
– užsienio valstybėse. Palyginti 
su praėjusių metų tuo pačiu lai-
kotarpiu, gimstatumas šiek tiek 
išaugo: 2020 metais registruoti 
92 kūdikių gimimai.

O per 2021 metų sausio – 
rugsėjo mėnesius įregistruoti 
452 mirties įrašai (2020 m. per 
9 mėnesius – 374). Dažniausia 
mirties priežastis buvo įvairios 
širdies ir kraujagyslių ligos, 
piktybiniai navikai. Tačiau net 
42 mirusiųjų pagrindinė mir-
ties priežastis buvo COVID-19 
infekcija. 3 žmonės mirė užsie-
nyje.

Per devynis šių metų mėne-
sius Anykščių rajone susituokė 

114 porų (2020 m. – 128). 72 
poros tuokėsi Teisės, personalo 
ir civilinės metrikacijos skyriu-
je, 41 – bažnyčiose ir 1 – už-
sienio valstybėje. Sudarytos 5 
santuokos su užsienio valstybės 
piliečiais. Aštuoniolika santuo-
kos sudarymo registravimo ce-
remonijų buvo vestos norinčių 
susituokti asmenų pasirinktose 
vietose.

Šiais metais per 9 mėnesius 
išsituokė 48 sutuoktinių poros 
(2020 m.– 45).

Sausio – rugsėjo mėnesiais 
137 Anykščių rajono gyven-
tojai išvyko gyventi ir dirbti į 
užsienio valstybes. Daugiausia 
išvyko į Jungtinę Karalystę – 
37, Norvegiją – 35, Airiją – 14, 
Vokietiją – 14, Daniją – 12, Ny-
derlandus – 7.

-AnYkŠTA
Anykščių rajone mirė beveik keturis kartus daugiau gy-
ventojų  nei gimė. 

Pristatė giminės knygą
Spalio 7-ąją Anykščių vie-

šojoje bibliotekoje pristatyta 
„Strolių giminės knyga“. Tai 
viena pirmųjų knygų apie 
giminės istoriją Anykščiuo-
se. Knygos leidėjas ir redak-
torius - Virginijus Strolia, 
Anykščių Garbės ambasa-
dorius Ukrainoje, leidyklos 
„Baltia Druk“, garsėjančios 
LDK paveldo sklaida, ben-
drasavininkis.

Knygos autorė - V.Strolios 
pusseserė Vanda Strolaitė - 
Zinienė. 

Raimondas GUOBIS
Vidmantas ŠMiGelskAs

„Strolių giminės knygos“ leidėjas ir redaktorius Virginijus Strolia bei autorė Vanda Stro-
laitė - Zinienė yra pusbrolis ir pusseserė. O knygoje aprašyta šios giminės istorija nuo XIX 
amžiaus.                                       Gražinos ŠMiGelskienĖs nuotr.

Bėgimas 
Algimanto 
apygardos 
partizanų 
takais

Kaip išgyvensime brangstant 
energetikos resursams?

Kaimynėlių 
šventėje Kama-
juose pasirodė 
svėdasiškiai, 
leliūniškiai ir 
debeikėnai

Ričardas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos 
narys:

„...Nesakyčiau, kad čia 
politika, tiesiog gražiai „žai-
džiama“ energetiniais daly-
kais...“

„Sodros“ 
pastatą parduos, 
Mokesčių 
inspekcijos - 
modernizuos

Kandidatė. Kultūros, moks-
lo, visuomeninės įstaigos ir 
organizacijos pasiūlė šešis kan-
didatus Nacionalinei Jono Basa-
navičiaus premijai. Tarp kandi-
datų - anykštėnė menotyrininkė 
dr. Jolanta Zabulytė. Jos kandi-
datūrą premijai pasiūlė Lietuvos 
dailininkų sąjungos Kauno sky-
rius. Premija skiriama asmeniui 
ar asmenų grupei už išskirti-
nius nuopelnus etninės kultūros 
srityje, reikšmingą kūrybinę, 
mokslinę veiklą ir kitus darbus, 
susijusius su lietuvių etninės 
kultūros tradicijų plėtojimu, tau-
tinės savimonės puoselėjimu ir 
etnokultūriniu ugdymu. 

Paroda. Spalio 15 dieną, 
penktadienį, Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius Kau-
ne, Žalgiro arenoje, dalyvaus 
parodos „Rinkis prekę lietuviš-
ką 2021“ atidaryme.

Paslauga. Utenos apskrities 
vyriausiasis policijos komisaria-
tas su Anykščių ligonine pasirašė 
trejų metų sutartį dėl medicininės 
apžiūros neblaivumui  ar apsvai-
gimui nuo psichiką veikiančių 
medžiagų nustatyti atlikimo pa-
slaugos. Ši paslauga policijai 
kainuos 1 tūkst.100 Eur.

Nedarbas. Rugsėjo mėnesio 
pabaigoje darbo Anykščių rajo-
ne neturėjo 1 tūkst.872 asme-
nys, skelbia Užimtumo tarnyba. 
Nedarbo lygis rajone, palyginti 
su praėjusiu mėnesiu, sumažė-
jo nuo 15,5 iki 14,1 proc.. Su 
Užimtumo tarnybos pagalba 
rugsėjį  įdarbinta 211 bedarbių. 
Rugsėjo mėnesį registruoto ne-
darbo rodikliai mažėjo visose 
šalies savivaldybėse, išskyrus 
Palangą ir Neringą, kur pasibai-
gus kurortiniam sezonui fiksuo-
tas nedarbo augimas.
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temidės svarstyklės

Šilumos kainų dedamosios nustatytos su pažeidimais
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT)  spalio 

7 dieną vykusiame posėdyje konstatavo, jog Anykščių ra-
jono savivaldybės taryba UAB „Anykščių šiluma“ šilumos 
kainos dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo 
metams nustatė nesilaikydama būtinųjų sąnaudų principo.

Anykščių rajono savivaldy-
bės taryba UAB „Anykščių 
šiluma“ šilumos kainos deda-
mąsias 2020 metų birželio 25 
dieną vykusiame posėdyje nu-
statė nesilaikydama metodikos 

nuostatų, numatančių, kaip ši-
lumos kainos dedamosios per-
skaičiuojamos, atsižvelgiant į 
nusidėvėjimo (amortizacijos) 
sąnaudų pokytį ir investicijų 
grąžos pokytį dėl atliktų inves-

ticijų; darbo užmokesčio są-
naudų pokytį, faktinius elektros 
energijos ir (ar) geriamojo van-
dens technologinėms reikmėms 
kainų pokyčius, šilumos kaino-
je įvertintų ir faktinių kuro kai-
nų skirtumą ir kt..

Anykščių rajono savivaldy-
bei per 30 dienų nepašalinus 
nutarime nurodytų pažeidimų, 
VERT įgyja teisę vienašališkai 
nustatyti laikinas šilumos kai-
nos dedamąsias.

Priminsime, kad 2020 metų 
birželio 25 dieną Anykščių ra-
jono tarybos posėdyje svarstant 
sprendimo projektą dėl UAB 
„Anykščių šiluma“ šilumos kai-
nos dedamųjų antriesiems bazi-
nės kainos galiojimo metams, 
nė vienam Anykščių rajono ta-
rybos nariui dėl šio sprendimo 
projekto klausimų neiškilo ir jis 
priimtas vienbalsiai.

-AnYkŠTA

Anykštėnė talkins Kultūros ministerijai
Vilniuje gyvenanti ir dirbanti anykštėnė Elena Ruikytė, dalyvaudama programoje „Kurk 

Lietuvai“, ateinančius pusę metų talkins Kultūros ministerijos Visuomenės informavimo 
ir autorių teisių politikos grupei ir gilinsis į nelegalaus turinio problematiką, pranešė Kul-
tūros ministerija.

E. Ruikytė baigė kultūros 
vadybos ir politikos bakalauro 
studijas Vilniaus dailės akade-
mijoje  bei tarptautinės kultūros 
politikos ir vadybos magistro 
studijas Jungtinės Karalystės 
Varviko universitete.

E.Ruikytė yra šešerius me-
tus veikiančios viešosios įs-
taigos „Darni socialinė raida“ 
direktorė. Joje konsultante dir-

ba E.Ruikytės mama, buvusi 
Anykščių rajono savivaldybės 
Socialinės paramos skyriaus 
vedėja Jūrate Griciūtė. Ši vie-
šoji įstaiga teikia konsultacijas, 
susijusias su valdymo bei švie-
timo paslaugomis, organizuoja 
įvairius mokymus.

Šiemet E.Ruikytė Anykščių 
rajono savivaldybei buvo patei-
kusi projektą „Kūrybinė kino re-

zidencija – dienoraščio eilutė“. 
Šiam projektui buvo prašoma 
skirti 2 tūkst.881 Eur. Projekto 
metu buvo planuojama suburti 
jau dešimtmetį Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijoje veikiančio 
„Kino klubo“ narius. Anykščių 
rajono savivaldybės Kultūros 
taryba šio projekto nusprendė 
nefinansuoti.

-AnYkŠTA

Elena Ruikytė ieškos 
kelių, kaip kūrėjus ap-
saugoti nuo piratavimo 
– nelegalaus jų kūrinių 
naudojimo.

Konfliktas. Spalio 9 dieną  
apie 11.00 val. Debeikių se-
niūnijos Meldučių kaime vyras 
(g. 1961 m.) smurtavo moters 
(g. 1991 m.) atžvilgiu. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į Pa-
nevėžio apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato areštinę.

Smurtas. Spalio 9 dieną  
apie 16.50 val. Anykščių se-
niūnijos Pagirių kaime vyras 
(g. 1997 m.) smurtavo kito vy-
riškio (g. 1963 m.) atžvilgiu. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas 
į Panevėžio apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato 
areštinę.

Vagystė. Spalio 8 dieną gau-

tas vyro (g. 1951 m.) pareiš-
kimas, kad Traupio seniūnijos  
Pageldonių kaime pavogtas 
elektrinis piemuo ir 2 akumu-
liatoriai. Padaryta 400 eurų 
žala. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Ilgapirščiai. Spalio 8 dieną  
gautas vyro (g. 1971 m.) pa-
reiškimas, kad Anykščiuose, 
Muziejaus g., pavogta piniginė 

su joje esančiais dokumentais 
ir banko kortele, nuo kurios 
nuimta 800 eurų. Padaryta 800 
eurų žala. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Ugnis. Spalio 10-osios, se-
kmadienio, vakarą ugniage-
siai gesino degančius medžių 
lapus. 3 kv.m plote lapai degė 
Troškūnų seniūnijos Raguvė-
lės kaime.

„Sodros“ pastatą parduos, Mokesčių inspekcijos - 
modernizuos

Visiškai užpildžius pastatą, 
esantį J. Jablonskio g. 30, jame 
įsikūrusių įstaigų buvusios patal-
pos bus parduodamos viešuose 
aukcionuose, o gautomis lėšomis 
būtų dengiama dalis moderniza-
cijos projekto investicijų.

Šiuo metu jau patvirtinti ir su-
derinti su institucijomis pastato, 
esančio J. Jablonskio g. 30, mo-
dernizacijos projektiniai pasiūly-
mai, baigiamas techninis darbo 
pasiūlymas. Atlikus jo eksper-
tinį įvertinimą bus kreiptasi 
dėl statybas leidžiančio doku-
mento išdavimo. Rangos darbų 
konkursą planuojama paskelbti 
kitų metų pirmąjį ketvirtį, o 

darbus pradėti vasarą. Įgyven-
dinus projektą, šis daugiau nei 
tūstančio kv. m  ploto pastatas 
radikaliai pasikeis tiek viduje, 
tiek išorėje. Bus modernizuotos 
šildymo ir vėdinimo, vanden-
tiekio ir nuotekų, apšvietimo 
sistemos, apšiltintas stogas ir 
išorinės sienos, pakeistos lauko 
durys bei langai, atliktas vidaus 
patalpų remontas.

Pastate, esančiame J. Biliūno 
g. 28, Turto bankui priklauso 
tik atskiros patalpos, o Kęstučio 
g. 17 – visas pastatas. Šio turto 
aukcionai galėtų būti surengti 
ne anksčiau nei 2024 m., t.y. tik 
po to, kai įstaigos persikels į at-

Turto bankas į  buvusio Mokesčių inspekcijos pastato 
Anykščiuose, J.Jablonskio g. 30, modernizaciją investuos 850 
tūkst. eurų. Pastate bus įrengtos 52 darbo vietos. Jame toliau 
dirbs Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ir 
VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, taip pat iš Kęstučio g. 
17 persikelsiančios „Sodra“ bei Užimtumo tarnyba, o iš patal-
pų, esančių J. Biliūno g. 28, persikraustys Aplinkos apsaugos 
departamentas ir Valstybinė miškų tarnyba. 

naujintas patalpas J. Jablonskio 
gatvėje. Remiantis VĮ Registrų 
centro duomenimis, šiuo metu 
Kęstučio g. esančio pastato 
vidutinė rinkos vertė yra 206 
tūkst. eurų. 

„Kęstučio g. esančio pastato 
nuspręsta nemodernizuoti ir atsi-
sakyti, nes jo užimtumas tesiekia 
60 proc., o pasiekti visišką užim-
tumą yra sudėtinga dėl nestan-
dartinės pastato konfigūracijos 
ir vidaus išplanavimo struktūros, 
pastate daug bendrojo ploto, o tai 

neleidžia maksimaliai efektyviai 
išnaudoti pastato“, – argumen-
tus parduoti objektą dėstė Inga 
Liutkevičiūtė, Turto banko Turto 
strategijos ir plėtros departamen-
to direktorė.

Anksčiau pastate, esančia-
me J. Jablonskio g. 30, buvo 
įsikūręs Panevėžio apskrities 
Valstybinės mokesčių inspekci-
jos skyrius, kuris jau persikėlė 
į atnaujintas patalpas, esančias  
S. Daukanto g. 7. 

-AnYkŠTA

Po pastato, esančio J.Jablonskio g. 30, modernizacijos 
jame įsikurs kelios valstybinės įstaigos.

Byla. Sakartvelo ministras pir-
mininkas Iraklis Garibašvilis pa-
reiškė, kad buvusiam šalies pre-
zidentui Michailui Saakašviliui 
gali būti iškelta baudžiamoji byla 
dėl neteisėto valstybės sienos 
kirtimo. Premjeras taip pat at-
metė M. Saakašvilio perdavimo 
Ukrainai galimybę. M. Saakašvi-
lis, Vieningojo nacionalinio judė-
jimo (VNJ) įkūrėjas, 2004–2013 
metais dirbęs prezidento poste, 
slapta sugrįžo į Sakartvelą prieš 
praeitą spalio 2-ąją vykusius vie-
tos valdžios rinkimus, bet netru-
kus jis buvo suimtas ir įkalintas.

Stabdo. Europos Sąjungai ir 
JAV pritaikius sankcijas Balta-
rusijos kalio trąšų gamintojai 
„Belaruskalij“ ir gruodį nutrūk-
siant šių trąšų eksportui per Lie-
tuvą, „Lietuvos geležinkeliai“ 
laikinai stabdo beveik 60 mln. 
eurų vertės pagrindinės šalies 
geležinkelių linijos ruožo plėtros 
projektą. Galimybės atnaujinti 
projektą bus vertinamos rengiant 
kitų metų geležinkelių pajėgumų 
didinimo planą. 

Lėšos. Finansavimą krašto 
apsaugai kitąmet siūloma didin-
ti 128 mln. eurų, skiriamų lėšų 
dydis kiltų iki 2,05 proc. Ben-
drojo vidaus produkto (BVP), 
pirmadienį pranešė finansų mi-
nistrė Gintarė Skaistė. G. Skais-
tė pabrėžė, kad didinant krašto 
apsaugai skiriamą BVP dalį yra 
įgyvendinamas partijų susitari-
mas, jog gynybos finansavimas 
ilgainiui pasiektų 2,5 proc. BVP. 
Krašto apsaugos ministras Arvy-
das Anušauskas komentare feis-
buke pateikia duomenis, kad kitų 
metų suplanuotas gynybos biu-
džetas didėja iki 1176 mln. eurų. 
Anot jo, tai leis vykdyti esamus 
įsipareigojimus ir tęsti kariuome-
nės modernizavimo procesą.

Kaina. Vidutinė elektros ener-
gijos savaitės kaina Lietuvoje iš-
augo 35 proc. iki 140,7 eurų už 
megavatvalandę (MWh). Pasak 
perdavimo sistemos operatorės 
„Litgrid“, elektros kainos augi-
mą lėmė siūbuojanti atsinauji-
nančių išteklių generacija regi-
one bei didelės gamtinių dujų 
kainos. Spalio 4-11 dienomis vi-
dutinė elektros energijos savaitės 
kaina Latvijoje buvo 131,7 euro 
už MWh, Estijoje – 128,7 euro 
už MWh, teigiama „Litgrid“ 
pranešime. Elektros suvartoji-
mas praėjusią savaitę Lietuvoje 
sumažėjo 2 proc. iki 233 GWh, 
o vietos elektrinės užtikrino 45 
proc. šalies elektros energijos su-
vartojimo. Elektros gamyba Lie-
tuvoje per savaitę išaugo 23 proc. 
iki 103 gigavatvalandžių (GWh). 
Lietuvoje didžiausią vietinės ga-
mybos dalį rugsėjį sudarė šilumi-
nės elektrinės, pagaminusios 39 
proc. elektros.

-Bns
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komentarai Kaip išgyvensime brangstant energetikos resursams?
Gyventojus kone kiekvieną dieną pasiekia naujienos apie 

kylančias kainas. Nuo šių metų liepos elektra daugumai 
vartotojų pabrango vidutiniškai apie 8 proc., o dujos namų 
ūkiams – 26-50 proc. Brangsta ir centralizuotai tiekiama 
šiluma – UAB „Anykščių šiluma“ vartotojams už šildymą 
teks mokėti vidutiniškai 35 proc. daugiau. Kaip „ant mie-
lių“ degalinėse kyla ir kuro kainos...

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kaip jie reaguoja į spar-
tų kainų kilimą, klausė,  kokius jie mato šalies valdančiųjų 
sprendimus ( jei tokius apskritai mato), kad kainų augimas 
būtų sustabdytas.

Čia lyg bėgti 
prie vaivorykštės 
horizonto...

Ričardas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys (Darbo partija):

- Čia labai jau globalinis klau-
simas. Visame pasaulyje kyla 
kainos. Man labai būtų įdomu 
gauti išsamią išklotinę, iš ko 
Lietuvoje susideda energetikos 
kainos. Yra toks VIAP - vie-
šuosius interesus atitinkančios 
paslaugos elektros energetikos 
sektoriuje. Reikėjo išlaikyti ter-
minalus ir visa kita. Jei to VIAP 
kainos  neribotai paslapčia au-
ginamos, tai tada auga elektros 
tarifai.

Kitas dalykas – kai buvo per 
Baltijos jūrą tiesiamas elektros 
kabelis tarp Lietuvos ir Šve-
dijos, tai visi pamename, kaip 
aukštieji politikai, ministrai ir 
prezidentė kalbėjo, kad ženkliai 
atpigs elektra. Kokį turime fak-
tą? 

Nesakyčiau, kad čia politi-
ka, tiesiog gražiai „žaidžiama“ 
energetiniais dalykais.

Imkime centralizuotą šildy-
mą Vilniuje. Buvo giriamasi, 

kaip sostinė šildoma biokuru. 
65 proc. „čipsų“ Vilnius gau-
davo iš Baltarusijos, pagrasino 
šiai šaliai ir dabar pasiliko „ant 
dujų“. Kainos išaugo daugiau 
nei per pusę. Nerenovuotų 
namų gyventojai kainų šuolį 
pajus.

Einame link energijos rin-
kos liberalizavimo. Gal vienas 
ar kitas elektros tiekėjas yra 
ir rimtesnis, bet čia „perku – 
parduodu“. Pasirodymas prieš 
Europą ir toks spekuliacinis 
mechanizmas. Elektros tiekė-
jai nieko negamina, neturi jo-
kių bazių. Paprašiau tiekėjų, 
kad į mano kaimo kiemą ateitų 
tik „žalia“ energija, teiravausi, 
kaip jie man tą energiją užti-
krins. Po kelių dienų paskam-
bino ir paaiškino, kad brangiau 
teks mokėti. Bet čia žaidimas, 
ta elektros energija ateina iš tų 
pačių gamintojų...

Pamenu, kai dirbau Utenos 
apskrities viršininko adminis-
tracijoje. Vyriausybės buvo 
skaičiuota, kad vienu centu pa-
kėlus elektros tarifą valstybės 
pajamos pakyla 100 mln. litų 
per metus. Čia ir kyla klausi-
mas – kažką reikia smarkiai 
išlaikyti, buksuoja mūsų dujų 
terminalas.

Žinome, kad jeigu nors kiek 
pabrango elektra arba dujos, 
tada viskas gula ant vartotojų 
pečių. Matome, kad tarptauti-
nės biržos skelbia apie pingan-
čią naftą, o Anykščių degalinė-
se  kuro kainos kyla kiekvieną 
dieną po 2 – 3 centus.

Kiek bebus keliamos pensijos 

ar bandoma padengti infliaciją, 
to niekada nepasivysi. Čia kaip 
bėgti prie vaivorykštės hori-
zonto.

Didžiųjų energetikos filosofų 
prognozės tokios, kad pavasarį 
viskas normalizuosis. Bet sąvo-
ka „normalizuosis“ dar nieko 
nereiškia, į kurią pusę norma-
lizuosis. Tikiu, kad bus užsifik-
suota prie vieno tarifo ir jis bus 
įvedamas į visą ekonomiką.

Lietuviai yra tokie žmonės, 
kad jie visada išgyvena – ko-
kios bebūtų sąlygos. Žmonės 
taupūs, darbštūs, žiūrintys į 
ateitį. Tik klausimas, kaip iš-
gyvens? Kai kalbama apie orų 
gyvenimą, orią senatvę, tai šias 
sąvokas reikia gerbti. Kai tik 
kalbama, o nieko nedaroma, tai 
jeigu taip ir toliau su energetika 
žaisime, kaip žmonėms gyven-
ti, kai jų pajamos nesiekia bent 
minimalių išlaidų?

Jaunimui 
Lietuvą valdyti 
sekasi sunkiai

Juozas JUKNIUS, Anykš-
čių rajono tarybos narys 
(Lietuvos socialdemokratų 
partija):

- Visame pasaulyje vyksta tas 
kainų kilimas. Kaip jį sustabdy-
ti, neįsivaizduojamas dalykas. 
Suprantu, jei tai vyktų tik Lie-
tuvoje, dar galbūt ir būtų gali-
ma kažką padaryti.

Anykščiuose šildymas, van-
duo kainuoja brangiai, nes mūsų 
miestas yra nedidelis. Būtų pi-
giau, jei UAB „Anykščių van-
denys“ būtų prijungti prie stam-
besnių vandens tiekimo įmonių 
Utenoje arba Vilniuje. Tai būtų 

mums labai naudinga – van-
dens kainos pigtų, tačiau mūsų 
niekas nenori.

Manau, kad dėl brangstančios 
elektros bus taupoma. Kaimai ir 
gyvenvietės gali likti be gatvių 
apšvietimo. Bus taip, kaip anks-
čiau, – gatvės apšviečiamos tik 
keletą valandų, o kai kur ap-
švietimas  visai neįjungiamas.

Būtų kita Vyriausybė, su 
praktika, galbūt būtų ir geriau. 
Jaunimui sekasi sunkiai su res-
publikos valdymu.

Pinigų 
prispausdinta, 
tai kainos ir 
kyla...

Algirdas GANSINIAUS-
KAS, Kavarsko seniūnijos 
centrinės seniūnaitijos seniū-
naitis:

- Tendencijos tokios visame 
pasaulyje, nieko čia nepadary-
si. Pinigų prispausdinta, tai kai-
nos ir kyla.

Tokios mažos valstybės, ko-
kia yra Lietuva, politikai vargu 
ar čia gali ką pakeisti. Čia viską 
diktuoja Amerika, Europos Są-
junga, Kinija. Ką čia kalbėti...

Yra toks senas posakis: „Tau-
pau – turiu daugiau“. Saky-
kim, anksčiau ilgiau reikėdavo 
apšviesti gatves, nes žmonės 
turėjo ūkius, į pienines anksti 
rytą važiuodavo. Kam tą lempą 
deginti, kai visi miega? Gali-
ma šioje situacijoje, brangstant 
energetikai, ir pataupyti.

Žinoma, kad tą kainų kilimą 
žmonės išgyvens. Mažiau bus 
nebūtinų pirkinių. Nuo kainų 
nepabėgsi...

Anykščiuose būstų šildymas 
brangs apie 35 procentus. Bet 
ar čia Anykščių valdžia kalta? 
Dujos pabrango, už tokią kainą 
jas ir perka.

Politikai 
neturėtų likti 
abejingi

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas:

- Labai nemaloniai nuteikia 
šilumos, dujų, elektros kainų 
šuolis. Nesam tokie galingi, 
kad paveiktume pasaulines 
tendencijas, tačiau prielaidų ir 
priemonių joms amortizuoti tu-
rime ieškoti ir rasti. 

Girdisi, jog Vyriausybė ban-
dys nustatyti naują kompensa-
vimo tvarką, tačiau ji bus skirta 
tik mažas pajamas gaunančių 
gyventojų grupėms, kurių pa-
jamos nesieks tam tikro lygio. 
O ką daryti kitiems? Manyčiau, 
kad savivaldybė turės pasuk-
ti galvą. Kazlų Rūdos meras 
pranešė steigiąs fondą, kuris 
rinks kooperuotas lėšas didė-
siančioms gyventojų išlaidoms 
padengti. Kitą dalį tokių išlaidų 
padengs šilumą tiekianti įmonė 
iš pelno. 

Kokie planai ar pamąstymai 
mūsų savivaldybėje, kol kas 
neaišku. Politikai neturėtų likti 
abejingi žmones užgriuvusiai 
bėdai. Tuo labiau, kad Lietuvos 
banko ekonomistai prognozuo-
ja, jog infliacija šalyje šiais me-
tais „suvalgys“ 7-8 proc. san-
taupų. Taigi, yra daug rimtesnių 
išlaidų nei visokių visuomeni-
nių, dažnai abejotinų iniciatyvų 
ar švenčių finansavimas.

-AnYkŠTA

Elektroniniu paštu slaptosios premijos 
laureato išrinkti nepavyko Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybai iš pirmo-
jo karto nepavyko išrinkti šių metų Teresės Mikeliūnaitės 
kultūros premijos laureato. Paradoksas - už viešai neskel-
biamą kandidatą rajono Kultūros tarybai buvo siūloma 
balsuoti atvirai savo balsą atsiuntus elektroniniu laišku. 

Kaip informavo Anykščių ra-
jono savivaldybės Kultūros, tu-
rizmo ir komunikacijos skyriaus 
vyriausioji specialistė Inga Eidri-
gevičienė, šeši Kultūros tarybos 
nariai savo balsus atidavė už pi-
anistę Pauliną Dūmanaitę, kurios 
kandidatūrą pasiūlė Anykščių 

rajono savivaldybės Jaunimo rei-
kalų taryba, o už Anykščių An-
tano Baranausko ir Antano Vie-
nuolio – Žukausko memorialinio 
muziejaus pasiūlytą pedagogo, 
kraštotyrininko Gintaro Ražans-
ko kandidatūrą taip pat balsavo 
šeši Kultūros tarybos nariai.

Vienas Kultūros tarybos na-
rys nuo balsavimo renkant pre-
mijos laureatą nusišalino, o trys 
balsavime nedalyvavo.

Priminsime, kad T. Mikeliū-
naitės kultūros premijos laurea-
tas turėjo būti išrinktas spalio 8 
dieną, penktadienį, turėjusiame 
vykti nuotoliniame Kultūros ta-
rybos posėdyje, tačiau prieš pat 
jos pradžią vyriausioji specialistė 
I.Eidrigevičienė pranešė, kad po-
sėdis atšaukiamas. Net 10 Kultū-
ros tarybos narių teigė negalintys 

dalyvauti dėl asmeninių priežas-
čių ar ligos. Dėl šios priežasties 
buvo priimtas sprendimas pre-
mijos laureatą išrinkti Kultūros 
tarybos nariams savo nuomonę 
išsakant elektroniniu paštu. 

Kaip ,,Anykštai” aiškino 
I.Eidrigevičienė, tokia for-
ma išrinkti laureatą leidžia 
T.Mikeliūnaitės kultūros pre-
mijos nuostatai.

Kultūros tarybos narių nuo-
monėms pasidalijus po lygiai, 
po savaitės vėl bus šaukiamas 

pakartotinis nuotolinis Kultūros 
tarybos posėdis. Jo darbotvar-
kėje numatoma išrinkti laureatą, 
kurio kandidatūra bus pasiūlyta 
Anykščių rajono tarybai, taip pat 
ir aptarti kitus einamuosius kul-
tūros srities klausimus. 

Kokius būtent klausimus siū-
loma aptarinėti, nedetalizuoja-
ma. Neįvykusio posėdžio dar-
botvarkėje buvo pranešama, kad 
rajono Kultūros taryba turėtų 
pasipildyti nauju nariu. ,,Anykš-
tos” žiniomis, tai bus buvęs 
Anykščių muziejaus direktorius, 
o dabar  Lietuvos Nacionalinio 
muziejaus direktoriaus pava-
duotojas, kultūrologas Vytautas 
Balčiūnas.
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Žemės ūkiui – ketvirtis milijardo eurų paramos: 
skatins auginti daržoves, o ne grūdus
Per artimiausius penkerius 

metus investicijos į žemės ūkį 
Lietuvoje sieks pusę milijardo 
eurų. Žemės ūkio ministerija 
pristatė šių ir kitų metų Lietu-
vos kaimo plėtros 2014–2020 
m. programos paramos investi-
cijoms į žemės ūkio valdas stra-
tegiją, pagal kurią  labai išaugs 
lėšos, skiriamos vaisių, daržo-
vių, kiaulienos, paukštienos ga-
mintojams bei pienininkams. 

„Iki šiol vieniems sektoriams 
teko santykinai didesnė parama 
investicijoms negu kitiems ir tai 
lėmė, kad Lietuvoje neproporcin-
gai didelė žemės ūkio produkcijos 
dalis sukuriama grūdinių kultūrų 
sektoriuje, kuris šalies mastu su-
kuria nedidelę pridėtinę vertę – 
atitinkamai iš hektaro sukuriame 
mažesnę vertę nei ES šalys.

Siekiame tai pakeisti, todėl 
pereinamuoju 2021– 2022 metų 
laikotarpiu pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 m. programą 

(KPP) gerokaii didesnė parama 
investicijoms bus skirta tikslingai 
tiems sektoriams, kurie kuria dides-
nę pridėtinę vertę ir anksčiau buvo 
finansuojami nepakankamai ir ku-
riuos strategiškai siekiame plėtoti“, 
– sako žemės ūkio ministras Kęstu-
tis Navickas. 

Investicijoms į valdas – beveik 
228 mln. eurų
Per šiuos dvejus metus pagal KPP 

priemonę „Investicijos į žemės ūkio 
valdas“ bus paskirstyta iš viso 227,6 
mln. eurų paramos iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos 
valstybės biudžeto. Skaičiuojama, 
kad vidutiniškai per metus bus pa-
skirstyta beveik dvigubai daugiau 
paramos investicijoms negu iki šiol. 

Norėdami gauti KPP paramą patys 
ūkininkai turės investuoti ne mažiau 
kaip pusę visų investicijoms reikalin-
gų lėšų. Šiuos pinigus reikės išleisti 
iki 2025 metų birželio, tad tikimasi, 
kad į naują įrangą, ūkinius statinius, 
gamybos plėtrą, geresnes sąlygas gy-
vūnams, taršos mažinimą iš viso bus 
investuota iki 0,5 milijardo eurų. 

Numatoma 45 proc. visos KPP 
priemonės „Investicijos į žemės ūkio 
valdas“ paramos lėšų skirti pieninin-
kystei. Iki šiol šiam sektoriui teko 
apie trečdalį visos paramos investici-
joms. Šio sektoriaus plėtra svarbi dėl 
stiprių Lietuvos perdirbėjų, kuriems 
trūksta vietinės žaliavos pieno pro-
duktams pagaminti. 

Gerokai išaugs parama sodinin-
kystei, uogininkystei ir daržininkys-
tei, kuriai atseikėta 18 proc. para-
mos, bei investicijoms į šiltnamius 
(8 proc.). 

Beveik ketvirtadalis visos para-
mos investicijoms per pusę atiteks 
kiaulininkystės ir paukštininkystės 
sektoriams, kuriuos pastaraisiais me-
tais kamuoja globalūs išbandymai. 

Kam teikiami prioritetai
Žemės ūkio ministerija įvardija ir 

prioritetus, kurie bus svarbūs verti-
nant paraiškas KPP paramai investi-
cijoms į valdas gauti. Prioritetai bus 
teikiami skatinti gamybą, koopera-
cijai, aukštesnės kokybės ir pridėti-
nės vertės kūrimui, skaitmeninėms 
technologijoms. Taip pat skatinamos 
investicijos į ekologinį ūkininka-
vimą, trąšų ir pesticidų naudojimo 

Žemės ūkio ministro Kęstučio Na-
vicko teigimu, skiriant paramą, 
dabar bus orientuojamasi į tuos sek-
torius, kurie kuria didesnę pridėtinę 
vertę ir kuriuos siekiama plėtoti.

 ŽūM nuotr.

mažinimą, mažesnes amoniako ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijas. 

„Per pastaruosius du dešimtme-
čius investicijoms į žemės ūkio 
valdas buvo skirta daugiau kaip 
milijardas eurų ir apie 40 proc. šios 
sumos nukeliavo grūdų sektoriui. 
Dabar per dvejus metus paskirsty-
sime ketvirtį milijardo eurų  tiems 
sektoriams, kurių plėtra šalyje nėra 
pakankama ir kurie kuria didesnę 
pridėtinę vertę bei atitinka valsty-
bės tikslus bei gyventojų lūkesčius 
– valgyti sveikus lietuviškus pro-
duktus, pagamintus tausojant aplin-
ką“, – sako K. Navickas. 

Šiuo metu Lietuva pati visiškai 
neapsirūpina ir importuoja maždaug 
pusę vaisių, daržovių bei kiaulienos. 
Tačiau Lietuvoje pagaminama maž-
daug tris kartus daugiau, nei reikia, 
grūdų, galvijienos bei avienos. Ša-
lies perdirbėjams vietos rinkoje taip 
pat stinga pieno. 

Užsak. nr. 968

Knyga giminę padarė 
kilmingą

Knygos autorę V.Strolaitę - Zi-
nienę ir leidėją V.Strolią rengi-
nyje kalbino bibliotekininkė Ju-
dita Skačkauskienė. V.Strolaitė 
– Zinienė kalbėjo, kad surinkti 
ir susisteminti giminės istoriją ją 
skatino ir netgi primygtinai ragi-
no V.Strolia.

2013 metais V.Strolaitė – Zi-
nienė sudarė ir išleido knygą apie 
kitą savo giminės atšaką – „Čiun-
kių versmė : prisiminimai apie 
Maldaikių šeimos gyvenimą“. 
„Padovanojau „Čiunkių versmę“ 
Virginijui ir jis mane ėmė įkalbi-
nėti, kad sėsčiau prie Strolių kny-
gos“, – dėstė autorė.

„Strolių giminės knygoje“ pa-
teikta ir Pienagalio kaimo (Troš-
kūnų sen.), iš kurio kilo Strolių 
giminė, istorija.  

Virginijaus ir Vandos  seneliai 
Vladislovas ir Teofilija Strolios 
1913-1921 (ar 1922) gyveno 
Jungtinėse Amerikos valstijose. 
V.Strolaitė-Zinienė knygos pri-
statyme kalbėjo, kad močiutė 
Teofilija, grįžusi į Pienagalį, savo 
amerikoniškais įpročiais kartais 
stebino kitus kaimiečius. Pavyz-
džiui, ji komunijos eidavo be iš-
pažinties, kaip buvo įpratusi JAV.  
„Jeigu kas skriausdavo, visada 
atsiremdavau į bobutės sijoną“, - 
apie asmeninį santykį su bobute 
kalbėjo V.Strolaitė-Zinienė. 

V.Strolia sakė, kad leidžiant gi-
minės knygą dirbo profesionalų 
komanda. „Dirbo ir dailininkas, 
ir maketuotojas, ir nuotraukų 

retušuotojas. Patikrinti ir faktai, 
ir pavardės, ir vietovardžiai“, – 
dėstė V.Strolia. Pasak jo, giminės 
knygos išleidimas yra „didžiausia 
investicija į ateinančias kartas“.

Apie  „Strolių giminės knygą“ 
renginyje kalbėjo muziejinin-
kas Tautvydas Kontrimavičius, 
rašytojas Rimantas Vanagas, 
„Anykštos“ vyriausioji redaktorė 
Gražina Šmigelskienė.

T.Kontrimavičius sakė, kad 
knyga padarė Strolių giminę kil-
mingą. „Kilmingos giminės sky-
rėsi tik tuo, kad jos žinojo, kas jų 
protėviai, ir juos gerbė“, – sakė 
T.Kontrimavičius.

G. Šmigelskienė priminė V. 
Strolios iniciatyvą paženklinti 
senąsiais kapines. „Žmonės ku-
rie neatsigręžia į savo šaknis, ne 
visai yra ir žmonės. Galbūt jūsų 
iniciatyva, jūsų knyga paskatins 
ir kitus atsigręžti į savo gimi-
nes, užrašyti, kol yra galimybė 
užrašyti“, - renginyje kalbėjo 
G.Šmigelskienė.   

Knygoje yra ir valgių 
receptų

„Strolių giminės knyga“ -  sva-
ri, solidi, didesnio nei įprasta 
formato, net  250 puslapių, gau-
sybe senų ir naujų fotografijų 
iliustruota, VšĮ „Laiko skrynia“ 
išleista 150 egzempliorių tira-
žu. Mažytė komercinė paslaptis:  
knyga spausdinta kaimyninėje 
Lenkijoje.

Knygai pasirinkta klasikinės 
monografijos sandara. Pirmiau-
sia skaitytojas įvedamas į tą er-
dvę, kurioje gyveno nuo seniau-
sių laikų žinomi Strolių giminės 

protėviai, - Pienagalio kaimą, 
įsikūrusį šalia legendinio Lata-
vos upelio, svaigiame kalvyne, 
gaubiamame šilų. Sodžius nūnai 
priklauso Troškūnų seniūnijai 
ir Andrioniškio parapijai. Teks-
tuose vaizdingai piešiamas apy-
linkių peizažas, minimi mistiški  
vietovardžiai, pateikiami jų ap-
rašai, ryškėja poetinės pajautos, 
atsivėrimai. Bandoma aiškintis, 
iš kur kilo plačioje apylinkėje 
žinomas apibūdinimas - „Piena-
galio nuodininkai“. Pateikiamas 
senosios Pienagalio ulyčios, 
gatvinio kaimo, kuomet namas 
glaudėsi prie namo, planas. Ypač 
įdomūs Monikos Baranauskai-
tės - Murkienės (1913 - 2011) 
atsiminimai, kuriuose iškyla dar 
carinės imperijos ir ankstesnių 
laikų nutikimų atspindžiai, se-
niausi giminių atstovai, prak-
tiškos kelionės į JAV, atkaklus 
darbas kalant dolerius tam, kad 
būtų galima sugrįžti į tėvynę ir 
joje žmoniškai įsikurti.

Po to skaitytojas vedamas XX 
amžiaus istorijos keliu  - per 
kaimą praūžia Antrasis pasau-
linis karas, vėl užgriūna sovie-
tinės okupacijos vargai, slegia 
sukrečiantys pokario nutikimai, 
tremtis, vargai lageriuose, mirtis 
tėvynės šiluose. Po to kolek-
tyvizacija, kuri keičia sodiečių 
sąmonę, ir melioracija, keičianti 
apylinkių gamtos veidą. Apra-
šomi įdomiausi didieji gamtos 
padarai - Duburio pieva, Ilgadir-
vės, Lygioji, Pienagalio raistas.

Po to nuodugniai pasakoja-
ma Pienagalio Strolių - Ladoko 
giminės istorija. Gyvenimas 
sodžiuje, kelionė į Ameriką už-

sidirbti, gyvenimas Naujajame 
Džersyje, sugrįžimas į tėviškę. 
Į šio laikotarpio pasakojimus 
sumaniai įpinami etnografiniai 
vaizdai - pasakojama apie miškų 
gėrybes, uogavimą, grybavimą, 
darbymečius, tikėjimo paslaptis, 
Kalėdas, Velykas, duonos kepi-
mą, plunksnų plėšymą, sviesto 
mušimą, Gegužines pamaldas, 
skerstuvių papročius. Kaip ir 
dera šiuolaikinei knygai, joje 
randame ir valgių receptų, pa-
mokančių, kaip išvirti grybų 
„zupę“,  juką, kaip pasikepti ro-
zavų miltų blynų.

 Labai daug įdomybių ir se-
nelio Vladislovo (Ladoko) is-
torijoms skirtame kampelyje. 
Ten pasakojama legenda, kodėl 
gandro sparnai pajuodę, daug 
įdomybių apie emigraciją, už-
kalbėjimai nuo gyvatės įkirtimo, 
degtinės vietą vyriškame gyve-
nime. Taip išpasakojama apie 
keturias Strolių kartas. Kaip 
šviesi gija vis pasikartoja susi-
tikimo su Angelu sargu tema. 
Į daugelį pasakojimų apie gi-
minės žmones įveda ištrauka iš 
Šventojo Rašto. Plačiai aprašo-
mi ir giminės bei kaimynai. 

Leidinio pabaigoje pateikia-
mas žodynas senovinių, keistai 
skambančių, net šiek tiek juo-
kingų, dabar nebevartojamų 
žodžių, keletas patarlių bei prie-
žodžių. Knygos įklijoje - Stro-
lių giminės medis, paženklintas 
Pienagalio Motinėlės - giminės 
globėjos vaizdiniu. Iš tiesų tai 
svarbus rašytinis paminklas ne 
tik Strolių giminei, bet  tam lai-
kmečiui, tam kraštui, kuriame 
tos giminės žmonės gyveno ir 

tebegyvena.
 Tai pabrėžia  žalia, atrodytų, 

net pernelyg ryški, bet gaivi  ir 
neblunkanti tarsi pati gyvybė  
knygos viršelių atvartų spalva.

Pripažintas ir Ukrainoje, 
ir Lietuvoje

V.Strolia nuo 1997 m.  yra 
Kijevo leidyklos  „Baltia Druk“  
bendrasavininkis, vyriausiasis 
redaktorius ir komercijos direk-
torius. „Baltia Druk“ yra viena 
iš dešimties didžiausių Ukrainos 
leidyklų, kuri specializuojasi 
leisti reprezentacines knygas, 
meninius ir turistinius atvirukus 
bei leidinius turistams.

Už Lietuvos ir Ukrainos isto-
rinių ryšių puoselėjimą ir sklaidą 
jis apdovanotas Lietuvos Respu-
blikos užsienio reikalų ministe-
rijos garbės ženklu „Lietuvos 
diplomatijos žvaigždė“ (2012 
m.). Lietuvos Respublikos 100-
mečio proga jis apdovanotas 
Anykščių rajono savivaldybės 
„Šimtmečio anykštėno“ atmini-
mo ženklu (2018 m.). Už visuo-
meninį aktyvumą jis apdovano-
tas Pasaulio anykštėnų bendrijos 
medaliu (2019 m.), už kultūros 
iniciatyvas Anykščių krašto la-
bui – Anykščių rajono Teresės 
Mikeliūnaitės kultūros premija 
(2019 m.).

2006 m. jo įmonė buvo ap-
dovanota Ukrainos vyriausybės 
padėka už šalies tarptautinio au-
toriteto stiprinimą. Jo iniciatyva 
išleista istorinė studija-albumas 
„Ukraina: Lietuvos epocha 
1320-1569“ (ukrainiečių kalba 
2009 m., lietuviškai - 2010 m.) 
buvo pripažinta geriausia 2009 
metų istorinio pobūdžio bei gra-
žiausia metų knyga Ukrainoje.

Pristatė giminės knygą
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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. 

Ar kaime dar apsimoka laikyti karvę?savaitgalio diskusija

Anykščių rajono kaimuose gyvenančių žmonių ūkiniai pastatai  ištuštėjo – retas jau laiko 
karvę, kiaulę ar net pulkelį vištų.

Kaip manote, ar dar sugrįš tie laikai, kai rajone atsigaus patys smulkiausi ūkininkai, 
gyvulius ar naminius paukščius auginantys savo reikmėms? O gal žemės ūkis tampa ne-
bepatrauklia sritimi tarp jaunų anykštėnų?  Galbūt laikyti gyvulius ar užsiauginti bulvių 
savo namų ūkio reikmėms net neapsimoka?

Sofos ūkininkas: „Ne tik 
kad neapsimoka laikyti karvę, 
bet dar būtų ir nuostolinga. 
Kaip pasiruošti žiemai pašarų? 
Kur gauti technikos nušienauti 
pievas, pavartyti, supresuo-
ti šieną? Juk su dalgiu šieno 
nepjausi, rankom su grėbliu 
nesugrėbsi ir ant pečių šieno 
nesusineši. Ūkininkai valdo 
galingą techniką ir savo reikalų 
per šienapjūtę žiūri, po mažus 
sklypelius nevažinėja. Užtat la-
bai retai kas laiko vieną karvę. 
Kas ūkininkauja, tai didžiules 
bandas laiko. O mums, sofos 
ūkininkams, svarbu, kad iš-
mokas gautume. Nusamdome 
techniką, kuri žolę nupjauna ir 
paskleidžia laukuose. Nereikia 
nei grėbti, nei džiovinti. Sumo-
ki traktoristui, dar išmokų lieka 
savo reikalams.“

Svedasu Jadze: „Ašen ir taip 
karves nelaikau nuo pat kul-
choza pabaigas. Kam vargti be 
reikala? Par mus Svedasys bent 

keturias krautuves yra, kur ga-
lima nuspirkt piena, smetonas, 
suria ir kitakiu praduktų. Unks-
čiau buva maista krautuvių da 
daugiau. Kad tik pensijas but 
didesnes ir kad kainas krautu-
vej nekilt kaip unt melių. Dabar 
visi galim gyvynt kaip ponai, 
nerajkia jakių gyvulių, jakių 
daržų - viska gali nuspirkt.“

Miestietė, gyvenanti kaime: 
„Nereikia net diskutuoti, kai ir 
taip aišku, kad bet koks smul-
kusis ūkininkavimas yra nuos-
tolingas. Ar tai būtų karvė, ar 
ožka, ar daržas. Jei esi dirban-
tis, tai fiziškai nebelieka laiko 
ir jėgų ūkio darbams. Karvei 
šieno vienas ar dviese rankiniu 
būdu neprišienausi. O jei viską 
samdysi, tai karvė pasidarys 
auksinė. Kitas dalykas – savo 
dviejų (net ir keturių) asmenų 
šeimai tiek pieno produktų ne-
reikia. Reiškia, turi keltis naktį 
ir tempti pieną į pieno punktą. 
Apie priduodamo pieno kainas 

jau nebekalbėsiu, nes pirkti 
parduotuvėje vandenį brangiau 
nei mokama už pieną. Trečia 
– turėdamas karvę, esi žiemą, 
vasarą, rudenį ir pavasarį prie 
jos pririštas. Nepasakysi kar-
vei, kad kultūros rūmuose te-
atrų festivalis prasideda, o juo 
labiau kad paslidinėti Druski-
ninkuose nori. Ketvirta – karvę 
reikia sėklinti, po to ji veršiuo-
jasi. Ne visuomet šios pro-
cedūros būna sėkmingos. Tai 
kainuoja nemažus pinigus vais-
tams ir veterinaro paslaugoms. 
Ir taip toliau…Žodžiu, jei nori 
susižaloti savo gyvenimą (apie 
grožį, kosmetiką, sveikatą net 
nekalbu), tai įsigyk karvę! Ši 
nuomonė netinka stambiesiems 
ūkininkams, jei jų galimybės 
kitokios.“

Povilas P.: „Priklauso nuo to, 
kokie kriterijai verčia augintis 
pačiam maistą. Jei žiūri tik, ar 
pigiau nei nusipirkt, tai tikrai 
ne viskas apsimoka. Mane la-

biau motyvuoja kokybė ir žino-
jimas, ką valgai. Dar motyvuoja 
mažo vaiko auginimas ir noras 
jam duoti tai, kas geriausia. 
Tereikia mažiau praleist laiko 
internete ar prie TV ir galima 
užsiauginti kokybiškų produk-
tų. Maistas tiesiogiai veikia 
sveikatą, gyvenimo trukmę ir jo 
kokybę, tad prieš skaičiuojant, 
kas apsimoka ar neapsimoka, 
reikėtų įvertinti ne tik tiesiogi-
nes išlaidas ir kiek kas kainuoja 
parduotuvėje. Mano auginamo 
maisto savikaina didesnė nei 
kainuoja parduotuvėje, bet apie 
tai mažiausiai galvoju ir steng-
siuosi auginti ne pigiausiai, 
o geriausiai. Patirties ir žinių 
perdavimas vaikams taip pat 
svarbu.“

Pašalpinis: „Laikyti karvę 
gali tik koks turtuolis. Iš kur 
paimti pinigų nusamdyti tech-
nikai, kad pasiruoštum pakan-
kamai pašarų žiemai. Degalai 
brangsta, kainos už paslaugas 
didėja, dar per darbymetį pro-
blema su technikos nusamdy-

mu. Viską paskaičiavus, išeina, 
kad pigiau galima nusipirkti 
maisto produktų krautuvėj. 
Nors ir parduotuvėse kainos 
kyla kaip ant mielių. Tik pašal-
pos stovi vietoj, niekas jų ne-
didina. Užtai gerovės valstybė 
tampa skurdžių šalimi.“

ULBA, smulkusis ūkinin-
kas: „Turime karvę, kiauliu-
kus, paukščius, bites, turime ir 
savo daržą,taigi parduotuvėje 
kas savaitę pagrinde perkame 
šešis kepaliukus duonos ir ke-
turis batonus. Naudojame savo 
karvės sviestą,varškę, smetoną, 
rūgpienį, savo užaugintų kiau-
lių mėsą, nenaudojam parduo-
tuvių maisto, nes mūsų šeimos 
narių skrandžiai netoleruoja 
cheminio maisto, todėl ir nebi-
jome gripo, vadinamo covidu. 
Manau, kad apsimoka, nes tai 
nepraranda žmogus socialinių 
ekonominių įgūdžių, be to, su-
sitaupo daug pinigų, tik bėda, 
kad nedaug kas beturi žemės ir 
gali taip gyventi.“

Vytautas BAGDOnAs

Kaimynėlių šventėje Kamajuose pasirodė 
svėdasiškiai, leliūniškiai ir debeikėnai
Spalio 10-ąją, sekmadienį, Rokiškio rajono Kamajų mies-

telyje pamaldomis, kunigo, tautos poeto Antano Strazdo 
muziejaus atidarymu, koncertais, sportinėmis varžybomis, 
prekybinėmis mugėmis nušurmuliavo dar nuo prieškario 
laikų žinoma  šventė „Kuc kuc Kamajuos“. 

O šventės išvakarėse,  šeštadienį, organizuota nė kiek ne 
mažiau populiari trijų kaimyninių rajonų ir penkių kai-
myninių  seniūnijų meno mėgėjų kolektyvų šventė „Sveiki, 
kaimynėliai!“.

Jubiliejinė, jau dvidešimtoji 
„kaimynėlių“ šventė  prasidė-
jo  miestelių vėliavų  įnešimu. 

Eisena pajudėjo  akmeniniu 
grindiniu „brukavota“ ir  liau-
dies dainiaus kunigo Antano 

Strazdo  vardu pavadinta aikšte 
specialiai įrengtos scenos link. 
Joje ir vyko  meno kolektyvų 
pasirodymai. Kartu  su vėlia-
vas  nešusiais meno mėgėjais 
ėjo ir  Svėdasų  bei Debeikių 
seniūnijų seniūnai Saulius  Ra-
salas ir Alvydas Simonavičius.

Buvusi kultūros darbuotoja, 
šios tradicinės šventės suma-
nytoja  vyžuoniškė Veronika 
Laurutienė prisiminė, kaip 
prieš 23 metus Vyžuonose už-
gimė idėja suburti  keturių kai-
myninių  seniūnijų – Vyžuonų, 
Užpalių, Debeikių ir Svėdasų 
– meno mėgėjus į bendrą šven-
tę, stiprinančią kaimyniškus  
ryšius. 

Po iškilmingų kalbų, svei-
kinimų, linkėjimų prasidėjo 
koncertas. Pirmieji, kaip ir 
dera, pasirodė kamajiškiai. 
Anykštėnų meno kolektyvai  
taip pat buvo sutikti plojimais. 
Anykščių kultūros centro Le-
liūnų skyriaus vokalinį ansam-
blis „Leliūna“, vadovaujama 
Irenos Kuliavienės, žiūrovus 
pradžiugino populiariomis dai-
nomis.  Dainavo Rožės Lapie-
nienės vadovaujamas Anykš-
čių kultūros centro Svėdasų 
skyriaus  mišrus vokalinis an-
samblis „Širdies melodija“. 
Žinoma, prieš šio kolektyvo 

pasirodymą žodį tarė seniūnas 
Saulius Rasalas, kuris, kaip ir 
jo kolega iš Debeikių, šventės 
organizatoriams įteikė  anykš-
tietiškų dovanų.  Tiesa, prieš 
pradedant koncertuoti svė-
dasiškiams, renginio vedėja 
Giedrė Dagienė perskaitė iki 
širdies gelmių daugelį sujaudi-
nusį garsaus aktoriaus, visiems 
gerai pažįstamo Ferdinando 
Jakšio sveikinimą, kuriame  jis 
su pasididžiavimu paminėjo  
Svėdasus, Duokiškį, Kamajus 
ir kitas brangias vietas, kur 
teko gyventi, lankytis, daly-
tis  su vietiniais gyventojais 
džiaugsmais ir rūpesčiais...

Pradžiugino garsusis kankli-
ninkių ansamblis iš Užpalių 

„Pasagėlė“ – „ Aukso paukš-
tės“ prizo laimėtojas, įvairių 
respublikinių konkursų laurea-
tas. Beje, ansamblio merginos 
tebegroja svėdasiškio kanklių 
meistro, dabar jau šviesaus 
atminimo Juozo Lašo sumeis-
trautomis kanklėmis...

Bet vis tiek atėjo metas atsi-
sveikinti. Ir kamajiškė seniūnė 
Lina Zolubienė atliko garbingą 
misiją: įteikė simbolinę  kri-
vūlę būsimiesiems tradicinio 
„kaimynėlių“ sambūrio orga-
nizatoriams vyžuoniškiams

Taigi, 2023 metais „Sveiki, 
kaimynėliai!“ šventė turėtų 
vykti Vyžuonose, o gal visi kai-
mynėliai susitiks ir anksčiau – 
2022-aisiais Panemunėlyje...

Su savo miestelio vėliava žengia svėdasiškiai. Kairėje –  
pakiliai nusiteikęs Svėdasų seniūnas Saulius Rasalas.

Užpalietės „Pasagėlės“ merginos tebekankliuoja svėdasiš-
kio Juozo Lašo sumeistrautomis  kanklėmis.
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lėti įtampos poveikį. Be to, pas-
tariesiems sumenko gebėjimas 
atsigauti po streso.

Panašu, kad kasdien vartojant 
„D-Pearls“ ar panašius kokybiš-
kus vitamino D papildus ne tik 
palaikomas rekomenduojamas 
vitamino D kiekis kraujyje, bet 
ir organizmui padedama len-
gviau įveikti stresą.

Užsak. nr. 919

Maisto papildas.

Vitaminas D padidina Jūsų atsparumą stresui
Remiantis naujojo tyrimo duomenimis, kokybiški vita-

mino D papildai ne tik padidina šios maisto medžiagos kie-
kį kraujyje, bet ir padeda lengviau įveikti stresą. Vitami-
nas D padeda numalšinti ne tik psichologinės, bet ir fizinės 
įtampos požymius.

Nenustebkite, jei šaltojo sezo-
no metu jaučiatės taip, lyg viskas 
slystų iš rankų. To priežastis ne-
abejotinai gali būti mažiausias, 
palyginti su kitais metų laikais, 
vitamino D kiekis organizme. Iš 
tikrųjų, Amerikos ir Norvegijos 
mokslininkų grupė nustatė, kad 
vitaminas D padeda lengviau 
įveikti stresą.

Jie atliko dvigubai aklą place-
bu kontroliuojamą tyrimą su 86 
JAV kalėjime kalinčiais asme-

nimis, pakviestais savanoriškai 
dalyvauti moksliniame projekte. 
Pusei tiriamųjų buvo duodama po 
vieną 40 mikrogramų vitamino D 
„D-Pearls“ kapsulę, o likusiems 
– po atitinkamą placebo dozę.

Vitamino D kiekio 
kraujyje matavimai
Tyrimo pradžioje abiejų gru-

pių tiriamųjų kraujyje vitamino 
D kiekis buvo šiek tiek žemes-
nis už JAV rekomenduojamą 75 
nmol/l normą. Papildą vartoju-

sios grupės tiriamųjų kraujyje 
vidutiniškai buvo 63 nmol/l vita-
mino D, o placebo grupės – vidu-
tiniškai 59 nmol/l.

Papildo ir placebo kapsulės 
buvo vartotos keturis su puse mė-
nesio – nuo sausio iki gegužės. 
Paprastai, nevartojant papildų, 
šiuo metų laikotarpiu vitamino D 
kiekis organizme sumažėja.

Vitamino D kiekis 
didėjo visą žiemą
Pavasarį placebo grupės tiria-

mųjų kraujyje vitamino D kie-
kis sumažėjo iki vidutiniškai 47 
nmol/l, o papildus vartojančių ti-
riamųjų padidėjo iki 76 nmol/l ir 
pasiekė rekomenduojamą normą.

Prieš intervenciją, jos metu ir 
jai pasibaigus mokslininkai at-

liko įvairius tyrimus, siekdami 
įvertinti poveikį tiriamųjų paži-
nimo įgūdžiams, fizinės įtampos 
požymiams, psichologinėms 
emocijoms ir miego kokybei.

Dėl vitamino D stokos 
stresas tapo ilgalaikis
Savanoriai taip pat buvo tiria-

mi įtampą keliančiose situacijo-
se. Pavyzdžiui, jų buvo prašoma 
išspręsti pažinimo prasme sudė-
tingas užduotis, per ausines lei-
džiant garsų triukšmą.

Abiejose grupėse mokslinin-
kai užfiksavo ženklų pulso pa-
dažnėjimą prasidėjus įtampai ir 
atvirkščiai – įtampai pasibaigus 
pulsas ženkliai sulėtėdavo.

Pavasarį vitaminą D vartoju-
sių tiriamųjų grupės tendencijos 
nepasikeitė, o placebo grupės 
tiriamiesiems tapo sunkiau nuga-

AVINAS. Nesiimkite radika-
lių veiksmų remdamasis vien 
tik nuogirdomis - jūsų gauta in-
formacija veikiausiai bus klai-
dinga. Šią savaitę taip pat teks 
ieškoti kompromiso tarp laisvės 
troškimo ir karjeros reikalų. 

JAUTIS. Klausykite intuici-
jos - ji jūsų neapvils. Savaitės 
viduryje pagaliau turėtų stabi-
lizuotis jūsų finansinė padėtis. 
Išnaudokite kiekvieną galimy-
bę plėsti savo verslą ar profesi-
nės veiklos ribas - šią savaitę jų 
tikrai bus.

DVYNIAI. Savaitės pra-

džioje užmegsite naujų ir įdo-
mių pažinčių. Antroje savaitės 
pusėje turėsite galių padėti 
žmonėms, turintiems psicholo-
ginių problemų, bet savaitgalį 
verčiau praleiskite glaudžiame 
šeimos būrelyje.

VĖŽYS. Neignoruokite 
seno bičiulio ar giminaičio pa-
tarimo. Pasistenkite su niekuo 
nesusipykti, ypač vyresniais 
už save. Į savaitės pabaigą 
jūsų pečius veikiausiai užgrius 
didelis darbų krūvis.

LIŪTAS. Nepraleiskite 
pažintinės kelionės ar kokio 
mokomojo seminaro pirmo-
je savaitės pusėje - įgytos ži-

nios atneštų daug naudos. Jei 
savaitgalį neužsidarysite tarp 
keturių sienų, jūsų tikriausiai 
laukia maloni pažintis. 

MERGELĖ. Bus sunku 
susikalbėti su šeimos nariais. 
Pasistenkite įsiklausyti į jų 
argumentus ir suprasti jų po-
žiūrį. Žinių troškimas gali jus 
nuvesti jums pačiam netikėtais 
keliais.

SVARSTYKLĖS. Teks pri-
imti svarbų sprendimą, lie-
čiantį asmeninius santykius. 
Tinkamas metas mokymuisi, 
studijoms. Tikriausiai turėsite 
netikėtų svečių.

SKORPIONAS. Pirmomis 

savaitės dienomis galite turėti 
problemų dėl žmogaus, gyve-
nančio su jumis. Nepalikite 
šios savaitės darbų kitai savai-
tei, užbaikite juos iki penkta-
dienio.

ŠAULYS. Jei nesnausite, 
pirmomis savaitės dienomis 
patrauksite svarbių žmonių dė-
mesį. Tai gali atsiliepti ateities 
karjerai. Savaitės viduryje su-
lauksite apdovanojimo už se-
nus gerus darbus, kuriuos jau 
būsite beveik pamiršęs. 

OŽIARAGIS. Savaitės 
pradžioje draugai gali būti ne 
visiškai atviri su jumis. Jus 
pagaus varžymosi dvasia. Bū-

site pasirengęs priimti bet kokį 
iššūkį. Protingai vis vien ne-
sielgsite, tai bent pasistenkite 
būti atsargus. 

VANDENIS. Pasistenkite 
nesikišti ne į savo reikalus, net 
jei jūsų to ir prašytų. Savaitės 
viduryje kaip reikiant įkyrės 
draugai ar giminaičiai. Būkite 
mandagus, bet neperkalbamas. 

ŽUVYS. Nepasigailėsite 
pirmomis savaitės dienomis 
visas jėgas skyręs profesinei 
veiklai. Tiesa, diplomatiškumu 
ir lankstumu nepasižymėsite, 
sunkiai suvoksite, iš kur vėjas 
pučia.  Savaitgalį namuose ti-
kriausiai liksite nesuprastas. 

Futbolas I. FK „Anykščiai“ 
komanda tapo SFL lygos C 
diviziono čempione. Lemia-
mose rungtynėse mūsų miesto 
ekipa, palaikoma gausių žiūro-
vų, savo stadione 2:0 nugalėjo 
Ukmergės klubą. Rungtynių 
pirmajame kėlinyje pasižymė-
jo Kęstas Ramoška, o antraja-
me kėlinyje rezultatą padvigu-
bino Rytis Prušinskas. Iš viso 
šiame sezone FK „Anykščių“ 
komanda SFL lygoje sužaidė 
18 rungtynių ir nepatyrė nė 
vienos nesėkmės – iškovojo 
13 pergalių bei penkis mačus 
baigė lygiosiomis. Anykščių 
ekipa įmušė 46, o praleido vos 
10 įvarčių.

Imtynės. „Nykščio namuo-
se“ vyko Lietuvos jaunimo 
ir jaunučių žaidynių imtynių 
varžybos. Jaunučių varžybose 
svorio kategorijoje iki 62 kg 
pirmą vietą užėmė N. Pupkis, 
antras liko N. Repečka (sv. kat. 
68 kg), trečias – M. Braždžiū-
nas (sv. kat. 44 kg). Jaunimo 
varžybose pirmąsias vietas 
laimėjo B. Matuzevičius (sv. 
kat. 55 kg), K. Gvozdas (77 
kg), antrąją vietą užėmė D. 
Jablonskas (55 kg), treti liko 
J. Žukauskas (55 kg), K. Pilin-
ka (60 kg), K. Puikis (68 kg), 

K. Juodelis (72 kg), P. Gokas 
(77 kg). Susumavus rezultatus 
jaunimo  grupėje, Anykščių 
KKSC auklėtiniai užėmė tre-
čiąją vietą.

Bėgo. Penktadienį Rygoje 
startavusi, sekmadienį Vilniuje 
finišavo bėgikė Madara Baltu-
ša. Vilniuje gyvenanti 37-erių 
metų latvė nubėgo 300 kilome-
trų. Jos bėgimo trasa driekėsi 
ir per Anykščių rajoną. Kelis 
kilometrus kartu su latve bėgo 
ir anykštėnas Valdas Skliaus-
tys. Jis, pasibaigus varžyboms 
prie Priegodo ežero, važiavo į 
Viešintas ir, pabėgėdamas kar-
tu su M.Baltuša, demonstravo 
palaikymą ištvermingajai bė-
gikei.

Futbolas II. Anykščių rajo-
no mokyklų 5–6 klasių futbolo 
varžybas laimėjo A.Vienuolio 
progimnazijos ekipa, pralen-
kusi Troškūnų K. Inčiūros 
gimnazijos atstovus. 7-8 kla-
sių varžybas laimėjo troškū-
niečiai, antrąją vietą užėmė A. 
Vienuolio progimnazijos fut-
bolininkai.

Jojimas. Jaunieji Anykščių 
KKSC raiteliai varžėsi Joniš-
kio jojimo klubo „Audruvis“ 
surengtose uždarų patalpų ati-
darymo varžybose. Pirmosios 

dienos startiniame konkūre 
Rusnė Urbutytė su žirgu Vi-
kingu atviros klasės įskaito-
je užėmė 3 vietą. Dar geriau 
sekėsi Amelijai Dapkutei su 
žirgu Frederyku – laimėtas si-
dabro medalis. Antrame kon-
kūre, kur kliūčių aukštis kilo 
iki 100 cm, 2 vietą užėmė 
Paulius Uogela (žirgas Largo 
MG). Antroji diena buvo dar 
sėkmingesnė Anykščių KKSC 

raiteliams – pirmame konkūre 
(80 cm) nugalėtoja tapo Adrija 
Braknytė (žirgas Regbis). An-
trame konkūre kliūčių aukštis 
kilo iki 100 cm ir čia puikiai 
pasirodė Paulius Uogela, kuris 
įveikė visus varžovus (žirgas 
Largo MG). Vaikų įskaito-
je antrą vietą iškovojo Adrija 
Braknytė (žirgas Regbis).

Krepšinis. RKL lygos sezo-

nui besiruošianti „KKSC–El-
mio“ komanda namuose 79:74 
(21:20, 17:14, 15:17, 26:23) 
nugalėjo Kupiškio krepšinin-
kus. Rezultatyviausiai šei-
mininkų gretose rungtyniavo 
įžaidėjas Ž. Žiukas, kuris su-
rinko net 34 taškus ir atliko 5 
rezultatyvius perdavimus. T. 
Jodelis pelnė 13 taškų ir 7 kar-
tus rezultatyviai perdavė ka-
muolį ekipos draugams.
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AUTOMOBILIŲ 
SUPIRKIMAS.

Perkame visų markių automo-
bilius, mokame nuo 100-2000 
Eur, pasiimame. Išrašome su-
naikinimo pažymas .

Tel. (8-647) 77137.

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

Įmonė - naudotus automo-
bilius. Gali būti be techninės 
apžiūros, išregistruoti, daužti. 
Sutvarko dokumentus. 

Tel. (8-626) 40174.

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

Tel. (8-629) 10247.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža pa-
tys. Atsiskaito vietoje. Utilizuoja 
automobilius. Išrašo sunaikini-
mo pažymėjimus.

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

Tel. (8-656) 40439.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.
Superkame KARveS, 

BULIUs Ir TeLyčIAs 

„KReKeNAvOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TIeSIOGIAI PeRKA 

MIšką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

kaminų valymas!
Kaminų, dūmtraukių, 

katilų, židinių valymas.
Tel. (8-601) 91368.

UAB „JONROKA“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
B kategorijos praplėtimas (A1);
B kategoriją mokome vairuoti ir automatine 

pavarų dėže.
Renkama nauja grupė teorijai ir praktikai mokytis 
2021 m. spalio 14 d. 16 val., Liudiškių g. 29, Anykščiai
Į kursus prašome registruotis ir internetu, puslapyje 
www.jonroka.lt
Nuolat  papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba 

pažeidusiems KET (mokymai vyksta nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti bū-
dami namuose)

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

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

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

Betonuotojams - grindų, sie-
nų, kolonų, perdangų betona-
vimo darbams Anykščiuose. 

Tel. (8-650) 63916.

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-600) 63820.

Kita

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

Tel. (8-682) 36692, Vytautas.

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.  

dovanoja
2-3 traktorines priekabas kar-

vių mėšlo. Išsivežti patiems, 
Janydžių g. 

Tel. (8-625) 38124. 

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.
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anekdotas

oras

+3

+10

mėnulis
spalio 12 d. - jaunatis, 
spalio 13 - 15 d.d. - priešpilnis.

Eduardas, Mintaras, 
Nortautas, Venancijus, 
Edvardas, Nortautė, 
Edgaras.

Rudolfas, Serapinas, Gantas, 
Deimintė, Salvinas, Ralfas.

šiandien

spalio 13.

vardadieniai

spalio 14 d.
Kalikstas, Vincentas, 
Mindaugas, Rimvydė, 
Fortunata.

spalio 15 d.
Teresė, Galimintas, Domantė, 
Leonardas.

Skrenda amerikiečių lėk-
tuvas. Vienas pilotas žydas, 
o kitas - kinas. Lakūnai tyli, 
nesikalba. Po kokios valandos 
vienas pilotų (žydas) pareiš-
kia:

- Negaliu pakęsti kinų!
- O kodėl? - klausia antra-

sis.
- Jie subombordavo Perl 

Harborą!
- Bet tai juk ne mes! Tai ja-

ponai!
- Visi jūs vienodi! Kinai, ja-

ponai, vietnamiečiai - vienas 
ir tas pats!

Pilotai nutyla. Praeina va-
landa ir antrasis pilotas (ki-
nas) pareiškia:

- O aš negaliu pakęsti žydų!
- O kodėl? - nustemba pir-

masis.
- O todėl, kad jie nuskandi-

no „Titaniką“.
- Bet tai ne mes, tai aisber-

gas!
- O koks skirtumas? Aisber-

gas, Goldbergas, Rozenbergas 
- visi jūs vienodi!

***
Į kalėjimo viršininko kabi-

netą atveda kalinį bėglį. Virši-
ninkas klausia:

- Tai kodėl, Petraiti, iš kalė-
jimo bėgai?

- Vesti norėjau.
- Keistai, Petraiti, laisvę įsi-

vaizduoji...

Bėgimas Algimanto apygardos 
partizanų takais

Raimondas GUOBIS

Spalio 9 dieną, vidurdienį, Šimonių girioje, prie Priepado 
ežero, prasidėjo Lietuvos laisvės kariams pagerbti skirtas 
jau tradicinis renginys – VIII bėgimas Algimanto apygar-
dos partizanų kovų takais, kuriame šiemet dalyvavo dau-
giau nei šimtas bėgikų, didžioji dauguma iš jų moksleiviai 
ir studentai iš visos Lietuvos.

Šventę surengė Lietuvos kai-
mo kultūros sporto asociacija 
„Nemunas“, Anykščių kultūros 
ir sporto centras su pagalbinin-
kais, finansiškai ženkliai parė-
mė verslininkas Petras Baro-
nas. Pasak tradicinio renginio 
iniciatoriaus Valdo Pajarsko, 
šiemet būta dvejonių, ar atvyks 
bėgikai, nes blogėjanti CO-
VID - 19 epidemijos situacija 
šalyje galėjo planus sujaukti, 
tačiau, nors dalis dalyvių ne-
galėjo atvykti, bet į šventę jų 
sugužėjo pakankamai – visas 
šimtas bėgikų iš Vilniaus, Pa-
nevėžio, Kupiškio, Troškūnų, 
Anykščių, Utenos, Vyžuonų, 
Užpalių, Svėdasų. 

Trumpai prisiminus partiza-
ninį judėjimą, bunkeryje šalia 
Šimonių girios žuvusius parti-
zanus – Algimanto apygardos 
vadą Antaną Starkų – Montę 
ir jo bendražygius, pakvietus 
jaunimą domėtis istorija, ją su-
prasti ir žengti tiesos bei vals-

tybės gynėjų keliu, prasidėjo 
varžybos. 

Sausai pykštelėjus starti-
niam pistoletui, girios keliais 
ir takeliais leidosi vis naujos ir 
naujos grupės bėgikų bei bėgi-
kių. Tarp šilo medžių mirgulia-
vo spalvingi jų drabužiai, dun-
dėjo smėlžemis, atsiliepdamas 
į daugybės stiprių kojų ener-
gingą bėgimo ritmą. Ir štai pir-
mieji smarkuoliai jau finišuoja, 
dalyvių medaliai dovanojami 
kiekvienam bėgusiam. Rungtį 
baigę ir šiek tiek atsipūtę, sku-
binosi prie šauliškos virtuvės, 
kur arbata atsigaivinti, gardžia 
koše pasistiprinti kvietė Lietu-
vos šaulių sąjungos Pulkinin-
ko Prano Saladžiaus  9 – osios 
Utenos šaulių rinktinės vadė 
Asta Tidikienė su pagalbinin-
kais.

Varžybų teisėjams susuma-
vus rezultatus paskelbti nuga-
lėtojai. Ant nugalėtojų pakylos 
žengė ir medaliais bei dailio-

mis taurėmis apdovanoti bėgi-
mų nugalėtojai ir prizininkai.  
Trumpojoje 1, 5 kilometro dis-
tancijoje tarp merginų pirmoji 
finišavo Germantė Mikalajū-
naitė (Vilniaus universitetas) – 
6,08 minutės, antroji – Violeta 
Stukaitė (Kupiškio technologi-
jų ir verslo mokykla), trečioji 
– Evelina Uselytė (Troškūnų 
Kazio Inčiūros gimnazija). 
Vyrų grupėje pirmasis atbėgo 
Eimantas Meškauskas (Anykš-
čių Jono Biliūno gimnazija) 
– 5,02 min., antrasis – Rokas 
Kolesnykas (Vilniaus univer-
sitetas), trečiasis – Virgilijus 
Kiltinavičius (Vilniaus Jono 
Basanavičiaus gimnazija).

Ilgojoje 7,7 kilometro distan-
cijoje tarp moterų greičiausios 
buvo  Vilniaus universiteto at-
stovės Gabrielė Garbauskaitė 
– 35,19 minutės, ir Domantė 
Lyškutė – 38,40 min., o tre-
čiąją vietą pelnė Diana Balu-
žytė (Kupiškio technologijų 

ir verslo mokykla). Tarp vyrų 
greičiausiai bėgo Vilniaus uni-
versiteto studentas Gediminas 
Janušis – 30,14 min., antrasis 
finišavo ilgų nuotolių mėgėjas 
Valdas Skliaustys iš Surdegio, 
o trečiasis – Anykščių spor-
to centro direktorius Arvydas 
Krikščiūnas.

Apdovanoti vyriausieji bė-
gimo dalyviai – tarp jų  ir  
kupiškėnė mokytoja D. Ba-
lužytė – Dyncė. Pasigėrėtina, 
kad trumpąją atkarpą mokyto-
ja Jurga Navikienė, kaunietė 
šaulė,  įveikė ne viena: miško 
kelią drauge su ja nubėgo bei 
nuėjo ir jos ketverių metukų 
sūnelis Vincentas. Bėgime da-
lyvavo ir Jurgos vyras bei še-
šiolikmetė duktė Elzė. Įdomu, 
kad bėgimo takelyje kartu su 
lietuviais varžėsi ir devynio-
likmetis uzbekas, iš Taškento 
kilęs Azim Džianas, šiuo metu 
Vilniuje studijuojantis marke-
tingą.

Lyderių trijulė. Iš kairės - Arvydas Krikščiūnas, Gedimi-
nas Janušis ir Valdas Skliaustys. 

Ieškome savęs. Laisvą valandėlę knygą „Anykščių krašto 
šaulių istorija“ varto jaunieji Anykščių šauliai. 

Autoriaus nuotr.

Atminties bėgimo organizatoriai. Pirmoje eilėje iš kairės - 
Egidijus Karalius, Vladas Pajarskas; antroje - Edmundas 
Liekis, Kęstutis Aleckūnas ir Kazimieras Kuprys. 

Jurga Navikienė trumpąją distanciją įveikė kartu su sūne-
liu Vincentu. 


