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Už šildymą gyventojai skolingi daugiau 
nei pusę milijono eurų Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Praėjusią savaitę pasibai-
gus šildymo sezonui, UAB 
„Anykščių šiluma” jau 
bando prognozuoti, kokios 
šildymo kainos laukia kitą 
sezoną, turi planų uždaryti 
keletą katilinių kaimuose, o 
skolų turintiems klientams 
paruošė griežtesnę kontrolę.

Plačiau apie tai kalbėjo-
mės su UAB „Anykščių šilu-
ma“ direktoriumi Dainiumi 
Šiaučiuliu.

Žinios padėtų išgyventi badą Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį ketvirtadienį, balandžio 28-ąją, Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius 
Anykščių L. ir S.Didžiulių viešojoje bibliotekoje pristatė knygą „Nemokami vaistai ir 
maistas šalia mūsų“. Leidyklos „Lututė“ išleisto-

je knygoje pateiktos žinios apie 
vaistines ir maistines augalų sa-
vybes. Atskiros knygos dalys 
skirtos valgomosioms gėlėms, 
vandens telkinių ir net patvorių 
augalams. 

Kietais viršeliais išleista 268 
puslapių knyga iliustruota kny-
gos autoriaus sūnaus Žygimanto 
Obelevičiaus, Romualdo Baraus-
ko ir „Dreamstime“ fotobanko 
nuotraukomis. 

„Nemokami vaistai ir mais-
tas šalia mūsų“ - penkiolikta 
S.Obelevičiaus knyga (vieno arba 
su bendraautoriais).  Pernai skai-
tytojus pasiekė S.Obelevičiaus 
„Imunitetą stiprinantys augalai: 
vaistiniai, kultūriniai, gėlynų, eg-
zotiniai augalai ir grybai“, kurios 
pirmasis tiražas buvo 10 tūkst eg-
zempliorių. 

Knygą „Nemokami vaistai ir maistas šalia mūsų“ išleidusį Anykščių rajono merą Sigutį Obe-
levičių kalbino Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos biologijos mokytoja Rasa Gaidienė.

UAB „Anykščių šiluma“ vartotojai įmonei už suteiktas paslaugas skolingi daugiau nei 
pusę milijono eurų. Įmonė pasirašė sutartį su skolų išieškojimo bendrove. 

Žygimanto GeDVilOs (Bns) nuotr.

Valdžia turi vadovautis šūkiu 
„Čia gera gyventi“ 

Gydytojai 
anykštėnei 
prezidentas 
įteikė ordiną

Karo didvyrį 
ukrainiečiai 
palaidojo kaime, 
kurio 
pavadinimas - 
Rojus 

Romaldas GIŽINSKAS, 
anykštėnas: „Lozungai yra 
skirti pravažiuojantiems pro 
Anykščius, o vietiniai gy-
ventojai mato, kad jie duo-
da atvirkštinį 
variantą“.

Paroda. Gegužės mėnesį 
Anykščių koplyčioje-Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre vyks 
paroda, kurioje eksponuoja-
mus kūrinius bus galima įsigy-
ti, o visos gautos lėšos keliaus 
Ukrainos ambasados Lietuvoje 
projektui „Aš esu Ukraina“ arba 
kitam paties menininko pagei-
daujamam fondui, remiančiam 
Ukrainą. Paroda bus atverta ge-
gužės 3 dieną. Anykščių koply-
čia-Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centras gegužės mėnesį dirbs ir 
šeštadieniais, nuo 10 iki 16 val..

Koncertas. Gegužės 5 dieną 
19 val. Anykščių kultūros cen-
tre vyks nemokamas Ukrainos 
ir Lietuvos atlikėjų paramos 
koncertas „Kovojančiai sesei“, 
kurio metu bus renkamos lėšos 
Ukrainos gynėjams. Koncertuos  
Darius Žvirblis, Kristijonas Ri-
baitis, Andrius Zalieska – Zala, 
Neda, „Studio Maruko“ bei ko-
lektyvai E.K.A ir „TaRuta “ iš 
Ukrainos.

Darbotvarkė. Gegužės 5 – 6 
dienomis Anykščių rajono me-
ras Sigutis Obelevičius dalyvaus 
Vidaus reikalų ministerijos ir Za-
rasų rajono savivaldybės organi-
zuojamame renginyje „Kurortų 
ir kurortinių teritorijų saugumo 
įgyvendinimas 2022 m. vasaros 
metu“, skelbia Anykščių rajono 
savivaldybė. Renginys vyks Za-
rasų rajono Dusetų seniūnijoje.

Pertrauka. Prieš savaitę, 
antradienį, balandžio 26-ąją, 
Kurklių seniūnijos ūkininkas 
po nakties ganykloje rado tris 
papjautas avis. Tai buvo pirma-
sis vilkų išpuolis prieš gyvulius 
Anykščių rajone šiais metais. 
Tiesa, nuo balandžio 26-osios 
iki gegužės 2-osios naujų vilkų 
išpuolių prieš naminius gyvulius 
Anykščių rajone nebuvo. 

Vicemeras 
bandys tapti 
meru
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temidės svarstyklės

Smurtas. Balandžio 25 dieną  
apie 10.30 val. Viešintų seniū-
nijoje  vyras (g. 1991 m.), nau-
dodamas fizinį smurtą, sužalojo 
ir sutrikdė sveikatą vyrui (g. 
1939 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Avarija. Gegužės 1 dieną, 
sekmadienį, Svėdasų seniūnijos 
Aulelių kaime, Užpalių g., ap-
sivertė automobilis „Toyota Ya-
ris“. Ugniagesiai praneša, kad, 
atvykus pirmiesiems ugniagesių 
ekipažams, automobilis buvo 
apvirtęs ant stogo, prispaustų 
žmonių nebuvo, visi piliečiai 

buvo išlipę iš automobilio.
Ugnis. Balandžio 30 dieną, 

šeštadienį, ugniagesiai gesino 
degančią žolę. Svėdasų seniūni-
jos Miliūniškio kaime užgesin-
ta 3 arų plote degusi sausa žolė. 
Troškūnų seniūnijos Žiedonių 
kaime išdegė žolė 2 ha plote.

Mirtis. Balandžio 27 dieną, 

trečiadienį,  apie 10 valandą 
buvo registruotas pranešimas, 
jog Panevėžyje, Smėlynės ga-
tvėje, pakeliui į gydymo įstai-
gą, Anykščių socialinių pas-
laugų centro automobilyje dėl 
kol kas nenustatytų priežasčių 
mirė 1977 metais gimusi mo-
teris.

Brangiau. Kompensacijoms 
už centralizuotą šildymą šiemet 
pirmąjį ketvirtį valstybė sky-
rė tiek pat lėšų, kiek per visus 
praėjusius metus, sako sociali-
nės apsaugos ir darbo ministrė. 
Pasak Monikos Navickienės, ši 
parama gyventojams leido su-
taupyti apie 22 mln. eurų. „Per 
pirmą šių metų ketvirtį šildymo 
kompensacijoms išleista tiek, 
kiek per visus 2021-uosius me-
tus“, – spaudos konferencijoje 
pirmadienį sakė M. Navickienė, 
pristatydama padėtį dėl kompen-
sacijų šalies savivaldybėse. Per-
nai kompensacijoms už šildymą 
skirta apie 20 mln. eurų. Pasak 
ministrės, kompensacijos už pir-
mąjį ketvirtį pasiekė 224 tūkst. 
žmonių – 61 proc. daugiau nei 
pernai sausį-kovą: „Augimas yra 
tikrai didelis“. 

Atidėjo. Lietuvos apeliacinis 
teismas penktadieniui atidėjo 
verdikto paskelbimą šnipinėjimu 
Rusijai nuteisto Algirdo Palec-
kio byloje. Sprendimas A. Palec-
kio byloje turėjo būti skelbiamas 
pirmadienį. Paskelbimas atidėtas 
susirgus vienam iš teisėjų kolegi-
jos narių, informavo Apeliacinis 
teismas.  Penktadienį trijų teisė-
jų kolegija paskelbs, ar palieka 
galioti Šiaulių apygardos teismo 
nuosprendį, kuriuo buvęs Soci-
alistinio liaudies fronto vadovas 
nuteistas šešeriems metams lais-
vės atėmimo. Jeigu jis bus palik-
tas galioti, nuosprendis įsiteisės, 
ir A. Paleckis gali būti pasiųstas 
atlikti laisvės atėmimo bausmės. 
50-mečiui A. Paleckiui pirmo-
sios instancijos teisme skirta re-
ali laisvės atėmimo bausmė. Jis 
kol kas paliktas laisvėje, teismas 
paliko galioti intensyvią priežiū-
rą ir anksčiau sumokėtą 50 tūkst. 
eurų užstatą.

Įsilaužė. Ispanijos vyriausybė 
pranešė, kad šalies premjero Pe-
dro Sanchezo ir gynybos minis-
trės Margaritos Robles mobilieji 
telefonai buvo šnipinėjami pasi-
telkiant programinę įrangą „Pe-
gasus“ per „neteisėtą ir išorinę“ 
intervenciją. Izraelyje sukurta 
„Pegasus“, platinta tik vyriausy-
bių agentūroms, gali būti įdiegta 
į mobiliuosius telefonus vartoto-
jui nežinant ir suteikti galimybę 
skaityti visus pranešimus, sekti 
vartotojo buvimo vietą ir pri-
sijungti prie telefono kameros 
bei mikrofono. Pasak Ispanijos 
pareigūnų, premjero ir gynybos 
ministrės telefonuose ši progra-
ma buvo įdiegta praeitais metais 
be jokio vyriausybės leidimo. 
Ispanijos vyriausybė pastaruoju 
metu buvo spaudžiama paaiškin-
ti, kodėl „Pegasus“ 2017–2020 
metais buvo naudojama šnipinėti 
dešimtims asmenų,  susijusių su 
šiaurės rytinio Katalonijos regio-
no separatistiniu judėjimu.

-Bns

„Puntuko“ bėgime - šūsnis medalių anykštėnams
Šeštadienį, balandžio 30-ąją, Anykščiuose vyko seniausias 

Lietuvoje bėgimas Anykščiai-Puntuko akmuo-Anykščiai. 
Bėgimas surengtas 59-ąjį kartą. 

Anykščius garsinančiame bė-
gime nusprendė išmėginti jėgas 
net 493 atletai, kurie varžėsi ke-
turiose distancijose. Nedaug trū-

ko iki visų laikų dalyvių rekordo 
(515). 

11 km distancijoje Elito gru-
pėje pirmasis finišavo vilnietis 

 „Puntuko“ bėgimo prizininkų pakyla: ant pirmojo laipte-
lio - Jaunius Strazdas, ant antrojo - Modestas Dirsė, ant 
trečiojo - Vytautas Strolia.      Pauliaus ŽUkAUskO nuotr.

triatlonininkas Jaunius Strazdas, 
antrąją vietą užėmė sostinės bė-
gimo entuziastas Modestas Dirsė, 
trečiąją – anykštėnas, olimpietis, 
biatlonininkas Vytautas Strolia. 
Tikėtina, kad beveik dvimetrinis 
V.Strolia bus aukščiausias visų 
laikų „Puntuko“ bėgimo prizi-
ninkas. 

Beje, ir pernai metų bėgime 
nugalėtoju tapo J.Strazdas, ap-
lenkęs M.Dirsę.

Moterų Elito grupėje niekas 
neprilygo Linai Kiriliuk (Šiau-
liai), antroji vieta atiteko Vytau-
tei Budavičienei (Kaišiadorys), 
trečioji – Vilmantei Stašauskaitei 
(Jonava). Elito grupės lyderiai 
buvo apdovanoti piniginiais pri-
zais. 

Vyrų  40–49 m. grupėje trium-
favo jonaviškis Antanas Žukaus-
kas, moterų – marijampolietė 
Jurgita Pušinaitė. 50–59 m. vyrų 

varžybas laimėjo ukmergiškis 
Gintautas Gelūnas, moterų – vil-
nietė Danguolė Bičkūnienė. Vyrų 
60+ grupėje visus aplenkė surde-
gietis Valdas Skliaustys. Distan-
ciją įveikė ir Anykščių kūno kul-
tūros ir sporto centro direktorius 
Arvydas Krikščiūnas.

Varžybose dalyvavo ir ukrai-
niečiai, o Anykščių Antano Bara-
nausko pagrindinėje mokykloje 
besimokantis Lukianas Borhana 
laimėjo 3 km bėgimą. Mergaičių 
3 km bėgime pirmąją ir antrąją 
vietas užėmė anykštėnės Gytė 
Pupelytė ir Luknė Trofimovaitė. 
6 km bėgime tarp vaikinų pirma-
sis ir antrasis finišavo anykštėnai 
Matas Gražys ir Mantas Judic-
kas.

Tradiciškai surengtas ir 300 
metrų „Puntukėlio“ bėgimas, ku-
riame rungėsi mažiausieji. 

-AnYkŠTA

Gydytojai anykštėnei prezidentas įteikė ordiną
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda balan-

džio 29 dieną, penktadienį, Motinos dienos proga ordino „Už 
nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanojo šiuo metu jau pen-
sijoje esančią vidaus ligų gydytoją Audrilę Laurinavičienę.

A.Laurinavičienė užaugino 5 
vaikus. Programuotojo speci-
alybę įgijęs jos sūnus Andrius 
Laurinavičius šiuo metu gyvena 
ir dirba statybų srityje Belgijo-
je, dukros Jūratė Maslauskienė 
ūkininkauja, Asta Dahshleiger 
yra gimdymo meno edukatorė, 
Elzbieta Krasauskienė yra me-
nininkė, o Irma Smalskienė yra 
Anykščių rajono tarybos narė, 
Anykščių naujų vėjų bendruo-
menės pirmininkė.

A.Laurinavičienė taip pat 
užaugino vieną globotinį. Jos 
globotinis Hernoldas Povilaitis, 
įgijęs statybininko kvalifikaci-

ją, šiuo metu dirba pardavėju-
konsultantu.

A.Laurinavičienė taip pat 
globojo ir finansiškai rėmė  Ru-
andoje nuo genocido nukentė-
jusią Elizabeth Nyiransabima-
na, kuri įgijo programuotojos 
specialybę.

A.Laurinavičienė buvo ilga-
metė Anykščių rajono šeimos 
centro vadovė, kartu su vyru 
Edmundu darbavosi šeimų 
ambasadoriais. Gydytoja buvo 
aktyvi Anykščių bažnyčios pa-
rapijos narė, giedojo bažnyčios 
chore „Salve cantus“.

Prezidentas valstybės apdova-

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ordino 
„Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanojo Audrilę Lau-
rinavičienę. 

lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotrauka.
nojimus už nuopelnus motinys-
tei ir globai, už atsakingumą, 
pasiaukojimą bei įkvepiantį pa-
vyzdį bendruomenei ir visiems 

Lietuvos žmonėms įteikė 40 
-iai mamų ir 8-ioms globėjoms 
iš visos Lietuvos.

-AnYkŠTA

Vicemeras bandys tapti meru Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį, balandžio-29-ąją, LSDP Anykščių skyrius visuotiniame susirinkime pa-
tvirtino partijos kandidatą į Anykščių rajono merus 2023 metų savivaldos rinkimuose. 
Juo, kaip ir reikėjo tikėtis, tapo 47-erių metų Dainius Žiogelis,  šio skyriaus pirmininkas, 
Anykščių rajono vicemeras.   

„Anykštai“ D.Žiogelis sakė, 
jog partijos kandidato į me-
rus tvirtinimas apskritai esąs 
formalus dalykas, nes, pagal 
LSDP vidinę tvarką, skyrių 
pirmininkai, jeigu jie patys 
sutinka, partijos yra dele-
guojami kandidatais į merus. 

LSDP Anykščių skyriaus pir-
mininku dvejų metų kadencijai 
D.Žiogelis išrinktas pernai.

Skyriaus susirinkime daly-
vavo ir Europos parlamento 
narė Vilija Blinkevičiūtė. Pa-
sak D.Žiogelio, nemažai sky-
riaus narių į susirinkimą atėjo 

vien dėl V.Blinkevičiūtės, o 
pastaroji „nenusivylė skyriu-
mi ir susirinkimu.“

Prieš keletą dienų Utenos 
socialdemokratai paskelbė, 
kad 2023 metais jų partijos 
kandidatu į merus bus ne ilga-
metis Utenos rajono vadovas 

Alvydas Katinas, o 26-erių 
metų politikas Paulius Čyvas. 
Pastarasis yra LSDP Utenos 
skyriaus pirmininkas.

D.Žiogelis yra antrasis 
Anykščių politikas, kurį kan-
didatu į merus iškėlė partijos 
skyrius. Pirmieji žinią apie 
savo kandidatą į Anykščių 
rajono merus paskelbė „vals-
tiečiai“, kurie kandidatu kels 
buvusį rajono merą Kęstutį 
Tubį.
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komentarai Valdžia turi vadovautis šūkiu „Čia gera gyventi“ 
Anykščiuose, ant kairiosios Šventosios upės krantinės, buvo sukurtas užrašas „Čia gera 

sugrįžti“. Po kelerių metų šį užrašą nutarta pakeisti į „Čia gera gyventi“. Vyresnio amžiaus 
žmonės sako, kad tokie šūkiai ir lozungai ypač buvo populiarūs sovietmečiu. „Anykšta“ 
teiravosi pašnekovų - gal jau laikas kairiosios Šventosios upės krantinės užrašą pakeisti 
kitu? O gal vieną dieną Anykščiuose reikėtų atsisakyti visų šių šūkių ir krantinę užsėti 
žole?

Šūkis visam 
gyvenimui

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

 Nemanau, kad užrašą ant 
Šventosios upės krantinės reik-
tų keisti. Visai jis čia tinka ir 
jo esmė yra labai gera. Manau, 
kad užrašas „Čia gera gyven-
ti“ nieko bendra su sovietiniais 
šūkiais neturi.

Prieš tai buvo užrašas „Čia 
gera sugrįžti“. Tada ir aš sa-

kiau, kad nesąmonė kažkokia. 
Buvo galima suprasti, kad no-
rima pasakyti „Gyvenk kitur, o 
į Anykščius sugrįžk pavalgyti 
kebabų.“ Tuomet, kai dirbau 
Anykščių rajono savivaldybė-
je, aš ir iškėliau mintį, kad už-
rašą reikia pakeisti kitu.

Nesiečiau užrašo „Čia gera 
gyventi“ su politika. Čia lyg ir 
žinutė į Anykščius atvažiavu-
siam žmogui. Jis pamato tą už-
rašą, tada jam kyla klausimas, 
kodėl čia gera gyventi. Jis pa-
sidomi, kas gi  gero čia, tuose 
Anykščiuose.

Man atrodo, kad užrašas ant 
Šventosios upės krantinės yra 
tobulas. Jis yra trumpas, aiškus 
-  ir ką daugiau pridėsi prie jo? 
Jis gali čia būti visą gyveni-
mą.

Užrašas „Čia gera gyventi“ tu-
rėtų ir valdžiai būti paspirtis įro-
dyti, kad čia, Anykščiuose, gera 
gyventi. Valdžia turi šiuo šūkiu 
vadovautis ir tai įrodyti. O kaip ji 

tai įrodo, čia jau kitas klausimas.

Luzungai 
nesprendžia 
problemų

Romaldas GIŽINSKAS, 
anykštėnas:

Lozungai jau paseno, tačiau 
Anykščių rajono valdančiojoje 
daugumoje jie dar yra gajūs. 
Ypač Anykščių rajono mero 
Sigučio Obelevičiaus leksiko-
ne. Ši valdžia per visus Lietu-

vos nepriklausomybės metus 
nesprendė socialinių problemų 
– nepastatė nė vieno buto gy-
ventojams.

Lozungai yra skirti prava-
žiuojantiems pro Anykščius, o 
vietiniai gyventojai mato, kad 
jie duoda atvirkštinį varian-
tą. Pasižiūrėkite, Žvejų gatvė, 
kaip ir buvusi Baikalo – Amū-
ro magistralė, kurią dešimtis 
metų statė. Janonio, Mindaugo, 
Kvarco gatvėse nėra šaligatvių.

Lozungai nesprendžia esmi-
nių gyvenimiškų problemų, o 
turime liūdną politinę praeitį, 
kuri egzistuoja mūsų valdan-
čiojoje daugumoje.

Nieko nepasako, 
tik paįvairina 
aplinką

Juozas RATAUTAS, 
anykštėnas:

Užrašai, lozungai, reklami-
niai vaizdai yra komunikaci-
nės priemonės, skirtos vietos 
gyventojams ir svečiams. Vis-
kas čia gerai – tokios priemo-
nės yra reikalingos ir visam 
pasauly plačiai naudojamos. 
Tik negerai, kai jas  taikome 
neapgalvotai arba kai, pavyz-
džiui, užrašo turinys smarkiai 
prasilenkia su tikrove, kai 
noras prasilenkia su realybe. 
Tokie užrašai kaip „Čia gera 
sugrįžti, gyventi ar prisėsti...“ 
lyg ir nieko nepasako – ma-
lonūs jie tik tiems, kas juos 
sugalvojo. Na, sakykim, pa-
įvairina aplinką. Kita vertus, 
įgyvendinus kiekvieną suma-
nymą, būtina stebėti, prižiūrė-
ti, reikalui esant, keisti. Gerai 
prisimenam lauko užrašą ant 
Šventosios šlaito, šalia biblio-
tekos, - „Anykščiai“, išdėliotą 
iš skirtingos spalvos obuolių. 
Atrodė gražu ir prasminga, 
kol  obuoliai buvo sveiki. 
Vėliau užrašas iš supuvusių 
vaisių suponavo mintį, jog ir 
Anykščiai tokie...

-AnYkŠTA

Žinios padėtų išgyventi badą

(Atkelta iš 1 psl.)

Toks didžiulis tiražas buvo 
išparduotas, todėl ją išleidusi 
„Alma littera“ pakartos knygos 
leidybą.

„Nemokamus vaistus ir mais-
tą šalia mūsų“ Anykščių biblio-
tekoje S.Obelevičiui padėjo pri-
statyti Troškūnų Kazio Inčiūros 
biologijos mokytoja Rasa Gai-
dienė.

R.Gaidienė renginio pradžio-
je, priminusi „koroną“ ir karą 
Ukrainoje, S.Obelevičiaus klau-
sė, ką jis patartų vartoti nuo stre-
so. „Nuo streso, jeigu nebūčiau 
meras, patarčiau ... vartoti. Bet 
jeigu rimtai - vaistai nuo streso 

yra raminamieji ir, jeigu tokių 
reikia, pati tinkamiausia žolė 
yra sukažolė. Ji veikia panašiai 
kaip valerijonas, tik dar stipriau. 
Ir gudobelės tinka šiek tiek. Bet 
užimtumas - geriausias vaistas. 
Jeigu kam stresas, važiuokit į 
Traupį, - duosiu kastuvą“, - šyp-
sojosi S.Obelevičius.

Moderatorė ir knygos autorius 
diskutuodami apžvelgė, kurie 
augalai kokiems konkretiems 
atvejams geriausiai tinka. Pa-
vyzdžiui, salotinė sultenė - nau-
dinga po švenčių, persivalgymo 
maratono.  

„Beveik visas dabar žydinčias 
gėles galima valgyti, išskyrus 
vėdryninių šeimos augalus: ži-

butes, plukes.. Jų - ne, nes turi 
šiek tiek nuodingųjų medžiagų“, 
- dėstė S.Obelevičius. Meras 
dėstė, kad skaniausiais laikomi 
tie augalai, kurie yra ... besko-
niai. O vienas jo kolega gamti-
ninkas, pasak S.Obelevičiaus, 
juokauja, kad visos žolės valgo-
mos, svarbu, kad būtų grietinės. 

S.Obelevičius ir R.Gaidienė 
kalbėjo ir apie laukinių augalų 
augimviečių naikinimą - žmo-
nės rauna meškinius česnakus, 
šilagėles, vežasi augalus į na-
mus, bando sodinti ir galų gale 
numarina. 

„Kokias žoles ragaudavo-
te studijų laikais?“ - klausė 
R.Gaidienė knygos autoriaus. 

„Sode kai dirbu, tai vienos žo-
lės lapą nusiskinu, tai kitos“, 
- kalbėjo gamtininkas, o atsa-
kydamas į klausimą apie studi-
jų laikus, jis šyptelėjo, kad tais 
laikais dažniau ragaudavo alų, 
o ne žoles.

Tęsdamas studijų laikų ra-
kursą, S.Obelevičius prisiminė, 
kad jį mokė profesorius Ka-
zys Brunza, kuris buvo beveik 
aklas, tad kai kurios studentės 
bandydavo iš profesoriaus pa-
sišaipyti - iš kelių augalų su-
konstruodavo vieną ir nešdavo 
profesoriui atpažinti. 

„Žmona nepasiduoda ban-
dymams, netgi mano surink-
tų grybų nevalgo“, - dėstė 
S.Obelevičius, juokdamasis, 
kad žmona Alytė kur kas di-
desnė konservatorė nei jis pats. 
Tiesa, paskui pats ir paaiškino, 
kodėl žmona tokia konservaty-
vi. „Iš keturių mūsų vaikų tik 
du valgo grybus. Juos buvau 
vaikystėje apnuodijęs grybais 
iš nežinojimo. Pavasariais pri-
sirenku bobausių: jie visai ska-
nūs grybai. Bet pagyvenusiems 
ir vaikams jų nereikėtų valgyti. 
Juose esančio nuodo ir du kar-
tus nuvirus  kažkiek lieka. Vai-
kai tada nedaug paragavo, bet 
apsinuodijo...“ - kaip įgyjama 
patirtis, pasakojo rajono vado-
vas.

Paklaustas apie būsimąsias 
knygas, S.Obelevičius kal-
bėjo, kad baigiasi pandemija 

ir laiko rašymui bus mažiau. 
„Be to, artėja rinkimai, reikės 
rašyti programą ir kitus, ne to-
kius įdomius dalykus“, - sakė 
S.Obelevičius. Jis sakė turįs 
idėją parašyti knygą pavadini-
mu „Kaip gyvensim, kai nebus 
elektros“.  Ši knyga taip pat 
būtų apie augalus. „Ir jūs gir-
dėjot istoriją, kaip Mariupolyje 
šeima išgyveno tik todėl, kad 
valgė karvelius. Gyveno rūsy ir 
gaudė. Kas iš to, kad tu išeisi į 
gamtą, kur pilna augalų, bet tu 
jų nepažįsti. Suvalgysi kokią 
nuokaną - ir bus aleliuja, užuot 
pasistiprinęs gautu maistu, su-
lauksi skausmingos ir greitos 
mirties. 

Gamtoje pilna maisto, bet jei-
gu tu nepažįsti augalų - jokios 
naudos“, - dėstė S.Obelevičius.

Rajono vadovas sakė, kad jo 
gyvenimo tikslas - išleisti Gry-
bų enciklopediją ir fotoatlasą su 
visų Lietuvos laukinėje gamto-
je augančių augalų nuotrauko-
mis ir aprašymais. „Turbūt nie-
kada  šių knygų neišleisiu, nes 
jos būtų labai storos ir brangios. 
Bet jos jau praktiškai parašytos. 
Grybų enciklopedijai 600-800 
rūšių grybų su sūnumi esame 
nufotografavę. Ir kita knyga 
praktiškai parašyta“, - apie pla-
nus kalbėjo gamtininkas.

Jis dėstė, kad kapitalinių vei-
kalų leidybos leidyklos grei-
čiausiai nesiims, todėl reikėtų 
ieškoti rėmėjo, o rėmėjų, kol 
dirba meru, - neieškos. „Gali 
ateiti STT...“ - sprendimo mo-
tyvą atskleidė S.Obelevičius.

Pasak S.Obelevičiaus, jo žmona Alytė (dešinėjė) didesnė konservatorė negu jis pats.
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Anykščių tiltai

Už šildymą gyventojai skolingi daugiau 
nei pusę milijono eurų

(Atkelta iš 1 psl.)

Katilinė Traupyje bus 
uždaryta 

UAB „Anykščių šiluma“ di-
rektorius D.Šiaučiulis papasa-
kojo apie kai kurių Anykščių 
rajono miestelių katilinių ateitį. 
Jų darbą koreguoja rajone už-
daromos bei reorganizuojamos 
mokyklos.

Pavyzdžiui, Traupyje katilinę 
numatyta uždaryti.

„Kadangi nutarta uždary-
ti Kavarsko pagrindinės mo-
kyklos-daugiafunkcio centro 
Traupio skyrių, šiuo metu yra 
nutarta, kad nuo kito sezono 
uždaroma ir Traupio katilinė. 
Ji yra automatinė, kūrikų ten 
neturime, todėl darbuotojų iš 
darbo atleisti nereikės“, - sakė 
D.Šiaučiulis.

Traupyje katilinė apšildė tik 
mokyklos pastatą. Likviduo-

jamos katilinės įrangą UAB 
„Anykščių šiluma“ planuoja 
panaudoti kituose objektuose.

Mažins apšildomą plotą 

Reorganizuojamuose Svė-
dasų Juozo Tumo – Vaižganto 
gimnazijos bei Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnazijos Viešintų 
daugiafunkcio centro skyriuose 
UAB „Anykščių šiluma“ taip 
pat numačiusi pokyčių.

Debeikių skyriuje numatyta 
mažinti šildomą plotą, tačiau 
mokyklos pastatas ir toliau bus 
apšildomas, nes jame veikia 
seniūnija, biblioteka bei vaikų 
darželis. Automatizuota katili-
nė Debeikiuose apšildo tik mo-
kyklos pastatą.

Viešintų katilinės ateitis 
neaiški

Kiek sudėtingesnė situacija 

Viešintose. Šiame miestelyje 
UAB „Anykščių šiluma“ kati-
linė, kurioje dar dirba kūrikai, 
apšildo ne tik mokyklos, bet aš-
tuonių butų daugiabutį pastatą.

UAB „Anykščių šiluma“ di-
rektorius D.Šiaučiulis sakė, kad 
Viešintose taip pat numatyta 
mažinti apšildomos mokyklos 
pastato plotą, o su Anykščių ra-
jono savivaldybės vadovais jau 
vyksta diskusijos, ar apskritai 
dar tikslinga  šildyti šį pastatą.

„Ruošiamės kitą sezoną 
Viešintas šildyti, bet viskas 
priklausys nuo situacijos - jei 
matysime, kad mokyklai ne-
bereikia mūsų paslaugų, gali 
tekti diskutuoti su gyventojais 
dėl katilinės uždarymo“, - sakė 
D.Šiaučiulis.

UAB „Anykščių šiluma“ di-
rektorius D.Šiaučiulis patikino, 
kad jei katilinė Viešintose būtų 
uždaryta, daugiabučio namo 
gyventojams būtų kompensuo-
jamas būstų šildymo alternaty-
vos.

Kas nutiks su nešildomais 
pastatais?

Pasidomėjus, ar nenukentės 
dalinai nešildomų savivaldybei 
priklausančių pastatų fizinė bū-
klė, D.Šiaučiulis sakė: 

„Nešildomų pastatų būklė ne-
nukentės, nes juose vis tiek liks 
pliusinė temperatūra.

Jei pastatas visiškai uždaro-
mas ir nešildomas, tuomet tai  
įtakos  jo būklei turi.“

Dėl paskolos nurašymo 
dar nesikreipė

Praėjusių metų pabaigoje vy-
kusiame Anykščių rajono tary-
bos posėdyje Anykščių rajono 
tarybos narys, socialdemokra-
tas Donatas Krikštaponis ragino 
UAB „Anykščių šiluma“ direk-
torių D.Šiaučiulį ieškoti kelių, 
kad bendrovei valstybė nurašy-
tų 2 mln.840 tūkst. Eur paskolą 
už dujines katilines. Anykščių 
miesto šilumos ūkio moderni-
zavimui paimtą paskolą UAB 
„Anykščių šiluma“ turi grąžinti 
iki 2030 metų. Kalbama, kad 
dabar su konservatorių valdo-
ma Vyriausybe kalbėtis būtų 
pats laikas, nes Anykščių rajo-
no meras Sigutis Obelevičius 
taip pat yra konservatorius.

Pasiteiravus, ar išgirdo vietos 
politikų raginimus, D.Šiaučiulis 
sakė: „Kol kas iš mūsų pusės 
jokių žingsnių nedaryta. Ban-
dysime ta tema kalbėtis su rajo-
no valdžia. Manau, kad mums 
su rajono valdžia reikia suremti 
pečius ir eiti į Vyriausybę šiuo 
klausimu  kaip miestui, o ne  
kaip vienai įmonei“.

Skolas išieškos pasamdyta 
įmonė

„Anykšta“ taip pat pasidomė-
jo, kiek UAB „Anykščių šilu-
ma“ vartotojai yra skolingi už 
suteiktas paslaugas.

„Skolininkų už šildymą sko-
los siekia per 700 tūkst. Eur. Tai 
yra tikrai daug, bet tos skolos li-
kusios nuo seniai“, - sakė UAB 
„Anykščių šiluma“ direktorius 
D.Šiaučiulis.

Jis tikino, kad mažėja abejo-
tinų skolų, kurios neapmokėtos 
daugiau nei metus. 

„Kitas žingsnis – pasirašo-
me sutartį  su išoriniu skolų 
išieškojimo administratoriumi. 
Neturime juristo ir priėmėme 
sprendimą geriau samdyti įmo-
nę. Sutartis dvejiems metams 
– jos vertė 5 tūkst. Eur“, - in-
formavo D.Šiaučiulis.

Bendrovė pasirašė sutartį 
su kreditų valdymo bendrove 
„GelvoraSergel“.

Prognozuoti dėl 
ateities bijo

UAB „Anykščių šiluma“ di-
rektorius D.Šiaučiulis sakė net 
bijantis prognozuoti, kokios 
gali būti šildymo kainos kitą 
sezoną, kai pasaulį krečia ka-
riniai konfliktai, o energetikos 
resursų kainos auga lyg ant 
mielių.

„Baisu net ir prognozuoti 
ateitį. Šį šildymo sezoną kainų 
atžvilgiu baigsime sąlyginai ra-
miai, balandį netgi prognozuo-
jame šildymo kainos mažėji-
mą. Kuru esame pasirūpinę iki 
sezono pabaigos, taigi, brangių 
pirkimų mums atlikti nereikės. 
O kaip ir sakiau, žvelgiant į at-
einantį šildymo sezoną, bijau 
net prognozuoti. Bandome jau 
dabar domėtis, kaip apsirūpinti 
kuru, kurio mums reikės. No-
rime atsisakyti anglių ir diegti 
modernesnes technologijas. 
Granulių rinkoje kainos taip 
pat ženkliai auga. Svarstome, 
ar katilines automatizuoti. Jau 
ir pernai buvo klausimų, kiek 
šildymo sezonas brangs. Mes 
prognozavome, kad brangs 
20 proc., o pabrango per 30 
proc.“, - kalbėjo D.Šiaučiulis.

UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Dainius Šiaučiulis 
sakė, kad Traupyje katilinė bus uždaryta, o Viešintų katili-
nės likimas kol kas dar neaiškus.

Kraštotyrininkai šventė sambūrio jubiliejų

Raimondas GUOBis

Šeštadienį į savo didįjį susibūrimą, paženklintą 60 -uoju organizacijos jubiliejumi, su-
gužėjo Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos nariai ir bičiuliai. Anykščių 
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos, šiemet sutinkančios 85 m. veiklos 
sukaktį, salė prisirinko pilnutėlė - bene septynios dešimtys žmonių. Pasidžiaugta pasie-
kimais, pasveikinti jubiliatai, aptartos ateities gairės, kartu su „Valaukio“ dainininkėmis 
traukta daug smagių tautiškų melodijų.

Valandą prieš vidurdienį pra-
sidėjusią šventę atvėrė tautinės 
kultūros puoselėtojos ir sklei-
dėjos - folkloro ansamblio „Va-
laukis“ dainininkės. Prasmin-
gai „Ilgiausių metų“ skambėjo 
jubiliejų švenčiančiai kraštoty-
ros draugijai ir sukakčių palies-
tiems kraštotyrininkams. Be to, 
visų drauge sudainuotos dar dvi 
smagios liaudies dainos - apie 
gražuoles Raseinių krašto mer-
ginas ir tėvynę Lietuvą.

Draugijos pirmininkas Tau-
tvydas Kontrimavičius pri-
siminė tolimus 1962 m., kai 
Anykščiuose buvo įkurtas res-
publikinės paminklų apsaugos 
ir kraštotyros draugijos sky-
rius. Jo veikla ir kraštotyrinis 
sąjūdis rajone išplito ir sukles-

tėjo, kai keliolika metų jai va-
dovavo muziejaus direktorė 
Teresė Mikeliūnaitė. Jos vardu 
draugija pavadinta tik 2012 
m., nors svarstyta, kad gal net 
prasmingesnis jai buvęs veik 
pirmojo anykštėniškos krašto-
tyros rinkėjo ir populiarintojo, 
pirmosios lietuviškos istorinės 
knygos apie Anykščius auto-
riaus Petro Biržio - Pupų Dėdės 
vardas. Laikui bėgant pamin-
klosaugininkai sukūrė savo 
struktūrą, o kraštotyrininkai 
taip pat plėtė savo veiklą. Nors 
atsisakyta kolektyvinių darbų, 
tačiau palengva su krašto tyri-
nėjimais skverbtasi veik  į visas 
gyvenimo sritis, net mokslus. 

Kaip visuomet gausi viešintiškių delegacija. Iš kairės: Tautvilis Uža, Algimantas Bekenis 
ir Jolanta Mameniškienė. 
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Karo didvyrį ukrainiečiai palaidojo 
kaime, kurio pavadinimas - Rojus 

Eldoradas BUTRimAs
specialiai iš Ukrainos, 

lvovas-Bžezanai

(Tęsinys. Reportažų iš Ukrainos pradžia „Anykšta“ nr. 24, 2022-03-26)

Vykstant į Bžezanų miestelį, šalia kurio yra palaidotas pats garsiausias šio karo didvyris 
Vitalijus Skakunas, tenka įsitikinti, jog keliai Ukrainoje gerokai prastesni nei Lietuvoje.

Šimtą kilometrų pavyksta 
įveikti tik per dvi su puse va-
landos. Yra neblogų autostradų 
ir respublikinės reikšmės kelių, 
bet po žiemos ir juose atsirado 
duobių, kurių, vykstant karui,  
niekas  nebeužtaiso.

Dar blogesnė padėtis rajonų 
keliuose. Jais kai kur įmanoma 
šliaužti vos 10-20 kilometrų per 
valandą greičiu, jei nenori pu-
sės metro gylio duobėse praras-
ti padangų.

Kelionė visgi buvo verta šių 
sunkumų. Paaiškėjo, jog prie 
aštuoniolikos tūkstančių gyven-
tojų turinčio miestelio įkūrimo 
prisidėjo Lietuvos ir Lenkijos 
karalius Jogaila.

Anot istorikų, Jogaila mieste-
lį bei aplinkines žemes padova-
nojo bajorui Teptuchowicziui, 
o vėliau privatus miestelis buvo 
perperkamas, vis kito bajoro ar 
didiko įsigyjamas.  

Abiejų Tautų Respublikos 
kariai - lietuviai ir lenkai - Bže-
zanų pilyje ne kartą atlaikė ka-
zokų, totorių ir osmanų impe-
rijos puolimus, o 1698 metais 
čia buvo pasirašyta sutartis dėl 
karo su Turkija nutraukimo.

Pilyje viešėjo Rusijos caras 
Petras I, čia 1703 metais savo 
garsų manifestą, raginantį su-
kilti prieš Austrijos valdymą, 
parašė nacionaliniu Vengrijos 
didvyriu laikomas kunigaikštis 
Ferencas Rakočis.

Bžezanuose gimė prieška-
rinės Lenkijos kariuomenės 
vadas Edvardas Rydz-Smigly.  
Čia gyveno bei kūrė žinomas 
ukrainiečių poetas Bogdanas 
Lepkis - miestelyje yra jo mu-
ziejus bei paminklas.

Per pirmą pasaulinį karą Bže-
zanų pakraštyje vyko įnirtingos 
Rusijos bei Austrijos ir ją rėmu-
sių ukrainiečių savanorių legio-
no kautynės dėl Lisonio kalvos. 
Ant kalvos dabar stovi pamin-
klas žuvusiems tūkstančiui 
ukrainiečių šaulių, o miestelio 
kapinėse yra atskiras skyrius 
kritusiems austrų kariams.

Vakarų Ukrainos istorija yra 
šiek tiek panaši į Lietuvos, nes 
šis kraštas irgi panašiu metu 
patyrė TSRS okupacinius žiau-
rumus bei trėmimus į Sibirą, o 
vietos partizanai po karo kelis 
dešimtmečius kovojo miškuo-
se. Vakarų Ukrainoje 0,6 mln. 
žmonių, arba kas dešimtas gy-
ventojas, 1939-1941 bei 1944-
53 metais buvo išvežti į Sibirą 
arba nužudyti.

Todėl prieš 31 metus, Ukrai-
nai atgavus nepriklausomybę, 
Bžezanuose iškilo paminklai 
KGB represijų bei trėmimų į 
Sibirą aukoms atminti, o Amži-
noji ugnis sovietų kariams išva-
duotojams buvo užgesinta.

2014 metais, Kijeve kilus 
Maidano revoliucijai, prieš pro-
rusiško prezidento Viktoro Ja-
nukovyčiaus valdymą į sostinę 
iš Bžezanų į barikadas išskubė-
jo keli šimtai  jaunuolių. Vienas 
iš jų, dvidešimtmetis studentas 
Ustimas Golodniukas, barika-
dose žuvo.

Jo atminimas yra įamžintas 
ant žemės ūkio technikumo sie-
nos, o gretimai pastatytas pa-
minklas šimtinei kovotojų, tada 
žuvusių barikadose.

Netrukus po Maidano įvykių 
Maskvos kurstomi ir remiami 
rusakalbiai Ukrainos Donecko 

bei Lugansko regionų gyvento-
jai pasiskelbė nepriklausomo-
mis respublikomis. Į kovą su 
Kremliaus separatistais išvyko 
keliasdešimt bžezaniečių, iš 
kurių trys ten žuvo.

2014 -2015 metais Donecko 
fronte žuvo devyniolikametis 
Oleksandras Filis, 36 metų Vo-
lodimiras Diduchas, 38 metų 
Maksimas Ridzaničius. Mies-
telio centre šiems didvyriams 
iškilo paminklinis akmuo, ant 
kurio neseniai atsirado ir prieš 
du mėnesius žuvusio Vitalijaus 
Skakuno nuotrauka.

„Kovose su Rusijos okupan-
tais jau žuvo keturi bžezanie-
čiai, ir visi jie nusipelnė būti 
įamžinti, tačiau tai, ką padarė 
Vitalijus Skakunas, yra išskir-
tinai didvyriška, todėl jo vardu 
ketiname pavadinti gatvę, mo-
kyklą, statysim specialų pamin-
klą“, - pareiškė miestelio meras 
Rostislavas Bortnikas. 

Siekdamas užkirsti kelią pra-
sivežti Rusijos tankams ir norė-
damas suteikti saviškiams dau-
giau laiko pasiruošti gynybai, 
26 metų V.Skakunas susprog-
dino tiltą žinodamas, kad pats 
irgi žus.

Savo gyvybę šis karys paau-
kojo jau pačią pirmą karo die-
ną, o pasklidusi žinia apie tokį 
jo poelgį, ko gero, užaugino 
drąsos sparnus daugybei kitų 
Ukrainos karių. 

V.Skakunas tokiam žygiui 
galėjo įpareigoti žemesnio ran-
go pavaldinį, tačiau atsakingą 
užduotį nusprendė įvykdyti 
pats. Už šį žygdarbį kariui po 
jo žūties Ukrainos prezidentas 
suteikė didvyrio vardą.

Vaikystėje, dar būdamas ber-
niukas, Vitalijus daug laiko pra-
leisdavo pas senelę, gyvenusią 
gretimame kaimelyje, kurio 
pavadinimas Rojus. Toks pava-
dinimas kaimui prigijo dėl šalia 
įsikūrusių grafų Potockių rūmų, 
kuriuos didikai buvo praminę 
Rojaus rūmais.

Likimas lėmė, jog pirmasis 
ir pats garsiausias šio karo di-
dvyris amžino poilsio atgulė 
Rojaus kapinėse. 

Kaip  papasakojo didvyrio 
senelė Maria Kaczmarek, anū-
kas nuo pat vaikystės buvo la-
bai rimtas ir atsakingas.

Vaikinas slaugė tiek vėžiu 
susirgusį tėvą, tiek senelę,  tam 
prašydavosi papildomų atostogų 
kariuomenėje,  mat mama yra 
išvykusi gyventi į Italiją. Nuo 
artimųjų vaikinas slėpė ne tik 

sprendimą tapti kariūnu, bet ir 
tai, jog ryžosi tapti išminuotoju.

Apie tai senelė sužinojo tik 
po anūko mirties, mat šis pa-
skambinęs visą laiką skirdavo 
klausimams apie senelės svei-
katą, o apie save nieko nepa-
sakodavo. Anūkas sakydavo, 
kad negali atskleisti karinių 
paslapčių, o iš tikrųjų - neno-
rėjo šios jaudinti.

Ar gali būti kas simboliškiau 
karo su Rusija didvyriui nei  at-
gulti amžinojo poilsio kapinėse 
kaime, kuris vadinasi Rojus?..

Dėdamas žvakę ant ukrai-
niečio, žinomiausio dabartinio 
karo su Rusija didvyrio Vitali-
jaus Skakuno kapo pagalvojau 
- jo gyvenimas ir mirtis simbo-
lizuoja visos tautos kovą ir pa-
siaukojimą.

(Bus daugiau)

V.Skakuno senelė M.Kaczmarek iki pat anūko žūties neži-
nojo, kad šis yra išminuotojas. 

Ukrainos didvyrio Vitalijaus Skakuno palaikai ilsisi Rojaus kaimelio kapinėse. 

Paminklinė lenta keturiems Bžezanų gyventojams, žuvusiems 
kovoje su Rusijos okupantais 2014-2022 metais. Autoriaus nuotr.
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horoskopas

sprintas

(Kalba netaisyta – red. past.)

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė 
portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kvie-
sime skaitytojus portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams 
aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spaus-
dinsime šių diskusijų apžvalgas. 

savaitgalio diskusija

Teleloto. Žaidimas nr. 1360  Žaidimo data: 2022-05-01 Skaičiai: 32 1 15 22 54 70 17 41 9 3 52 40 24 14 23 33 20 43 59 2 30 26 5 51 25 56 65 
11 16 61 35 42 66 37 36 74 10 60 31 73 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 38 49 18 39 34 71 27 58 57 13 69 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimė-
jimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 16802.00€ 2 Užbraukus įstrižaines 28.00€ 477 Užbraukus eilutę 3.00€ 12257 Užbraukus keturis 
kampus 3.00€ 15047 Papildomi prizai Bilietas Prizas 016*920 Ausinės Redmi Buds 3 034*111 Ausinės Redmi Buds 3 007*517 Ausinės Redmi 
Buds 3 034*347 Ausinės Redmi Buds 3 003*731 Ausinės Redmi Buds 3 0235358 Automobilis Fiat 500 0315190 Automobilis KIA Sportage 0279799 
Automobilis KIA Sportage 0193667 Automobilis KIA Sportage 002*924 Čekis "Maxima" 0054811 Dviratis Esperia 0352568 Dviratis Esperia 
0082849 Dviratis Esperia 0192145 Dviratis Esperia 0097699 Dviratis Esperia 0182434 Dviratis Esperia 0249474 Dviratis Esperia 0203765 Dviratis 
Esperia 0081185 Dviratis Esperia 0294636 Dviratis Esperia 01**217 Išmanioji apyrankė Xiaomi 5 032*416 Kavos aparatas MASTER COFFEE 
035*137 Kavos aparatas MASTER COFFEE 027*463 Kavos aparatas MASTER COFFEE 008*546 Kavos aparatas MASTER COFFEE 016*139 
Kavos aparatas MASTER COFFEE 008*722 Oro drėkintuvas XIAOMI MI SMART 003*707 Oro drėkintuvas XIAOMI MI SMART 021*621 Oro 
drėkintuvas XIAOMI MI SMART 014*066 Pakvietimas į TV studiją 020*937 Pakvietimas į TV studiją 021*560 Pakvietimas į TV studiją 0217205 
Pretendentas į butą Palangoje 0362974 Pretendentas į butą Palangoje 0205735 Pretendentas į butą Palangoje 0348504 Pretendentas į butą Palangoje 
0034420 Pretendentas į butą Palangoje 005*023 Sulčiaspaudė Tefal Frutelia 024*984 Sulčiaspaudė Tefal Frutelia 032*756 Sulčiaspaudė Tefal Frute-
lia 004*482 Sulčiaspaudė Tefal Frutelia 030*108 Sulčiaspaudė Tefal Frutelia 01**048 Užklotas ir pagalvė Dormeo Hug 02**994 Žurnalo "Moteris" 
prenumerata.

AVINAS. Aplinkiniams at-
rodys, jog finansiniai interesai 
visiškai užvaldė jūsų dėmesį, 
o kitų žmonių poreikiai nustu-
miami į šalį, ignoruojami. Dėl 
to galite netekti dalies palan-
kumo. Pajusite daugiau opti-
mizmo. Regis, kils minčių apie 
permainas versle, gyvenime. 
Savaitgalį venkite viską griež-
tai skirstyti į juoda ir balta.   

JAUTIS. Jei jaučiate, kad 
nesate pasirengę reformoms, 
atsiskaitymams, tarpininkavi-
mui, ruoškite argumentus - jų 
gali prireikti. Stenkitės išsaugo-
ti finansinį ir kitokį stabilumą. 
Yra tikimybė, kad nusipelny-
site daugiau pagarbos, susti-
prinsite savo įtaką. Savaitgalį 
būsite linkę laisvalaikį praleisti 
nekasdieniškai, ne namuose.   

DVYNIAI. Svarbu nieko ne-

skubinti, nepasikliauti neaiškia 
informacija ar gandais. Išleiski-
te vieną kitą litą savo įvaizdžio 
patobulinimui. Regis, kai kurie 
sprendimai visiškai nepriklau-
sys nuo jūsų, nors jus tiesiogiai 
palies. Kelsite sparnus lėkti kuo 
toliau ar laiką leisti kuo įdo-
miau, neįprasčiau. 

VĖŽYS. Bus malonu jausti, 
kad esate mylimi, reikalingi. 
Gana palanku sudaryti sutartis, 
derėtis, reklamuotis, mėginti 
įsidarbinti. Drąsiai ginkite savo 
poziciją darbe ir kitur. Savait-
galį didelį pavojų kels užsiėmi-
mai, susiję su elektra, netvar-
kinga technika. 

LIŪTAS. Bus daug emocijų, 
blaškymosi, todėl ne viskas gali 
kaip reikiant pavykti. Geriau 
būtų savo dėmesį labiau kon-
centruoti į šeimos reikalus. Jei-
gu ieškote darbo, galite tikėtis 
pasiūlymų. Tikriausiai domė-

sitės techninėmis ir ūkinėmis 
prekėmis, sveikatos klausimais. 
Galite imtis nelengvų ūkinių 
darbų, susijusių su rizika persi-
tempti, susižeisti. 

MERGELĖ. Siekite darnos 
santykiuose su aplinkiniais, 
neskleiskite apkalbų. Aktua-
lūs bus su mokslu, žiniasklai-
da, korespondencija, reklama, 
pervežimais susiję reikalai. 
Trokšite komforto, prabangos. 
Savaitgalį turėsite galimybių 
kokybiškai pailsėti. 

SVARSTYKLĖS. Būsite už-
siėmę verslo, nuosavybės ar ge-
rovės klausimų sprendimu. Ver-
ta pamąstyti, kas nereikalinga, 
nenaudinga, kam esate skolin-
gi. Pravartu tvarkyti su kores-
pondencija, ryšiais, transportu, 
informacija, reklama, įvairiais 
raštais susijusius reikalus. 

SKORPIONAS. Nersitės iš 
kailio tvarkydami verslo bei 

nuosavybės reikalus. Nuo jūsų 
elgesio su kitais žmonėmis pri-
klausys ir bendra nuotaika, ir 
kitokios galimybės. Galbūt su-
darysite sutartį, gausite norimą 
kreditą arba susitarsite dėl ne-
kilnojamojo turto nuomos, pir-
kimo - pardavimo. 

ŠAULYS. Galite nekaip jaus-
tis dėl keisto negalavimo. Jei vis 
dėlto turėsite jėgų, vertėtų šiek 
tiek apsitvarkyti darbo aplinką 
bei namus. Jeigu aktualu įsi-
darbinti, jums gali pavykti. Sa-
vaitgalį galite leistis į netolimą 
kelionę tam, kad užsidirbtumė-
te arba maloniai praleistumėte 
laiką. 

OŽIARAGIS. Nepakenks 
daugiau tolerancijos, optimiz-
mo, tačiau turite išlikti atidūs ir 
rūpestingi bei tausoti sveikatą. 
Galite išgirsti užkulisines kal-
bas, kurios turbūt pakels nuotai-
ką. Regis, kils idėjų, susijusių su 

verslu, statybomis, žemės ūkiu, 
nuoma ar kt. Savaitgalį lengvai 
gali kilti šeiminiai skandalai.  

VANDENIS. Sutelkite dėme-
sį į profesinius reikalus, tačiau 
kol kas nekelkite naujų tikslų. 
Regis, bus nelengva racionaliai 
bendrauti, tartis dėl konkre-
čių dalykų. Galite susidurti su 
kitų nenoru taikstytis su jūsų 
trūkumais ar kokiais nors ati-
dėliojimais. Savaitgalį gali kilti 
nesusipratimų. Galbūt taip įti-
kinamai sumeluosite, kad visi 
patikės. 

ŽUVYS. Neblogai jausitės 
neįprastoje aplinkoje tarp nepa-
žįstamų žmonių. Jausite jų susi-
domėjimą jūsų asmeniu. Tačiau 
dėl savo reikšmingumo ir kom-
petentingumo galite klysti. Pra-
vartu susimąstyti prieš žengiant 
svarbų žingsnį. Gali būti, kad 
įsidarbinsite, gausite kreditą, 
imsitės reformų ar pan.  

Ar turite daržą?
Kai viskas taip sparčiai brangsta, Anykščių rajone plečiasi daržininkystė. Daržuose plu-

ša ne tik kaimų gyventojai, taip pat ir miestiečiai. Daržas įrengtas Anykščių miesto parke, 
pakeltas lysves numatyta įrengti atnaujinamuose Anykščių Ramybės ir Pušyno mikrora-
jonuose.

Ar turite daržą? Kokias daržoves auginate? Ar daržininkystė – brangus malonumas? 
Gal pigiau daržovių nusipirkti, pavyzdžiui, Anykščių miesto turguje? Kaip manote, ar 
daržininkystė prigis Anykščių miesto mikrorajonuose? Ar Tilto gatvės kompleksas būtų 
patraukli vieta anykštėnams parduoti savo užaugintas daržoves?

Svedasu Jadze: „Kaimi 
gyvint ir neturet darža but nu-
skaltymas. Tik tinginiams ir 
pijokams gali nerupet taksai 
dalykas. Sava išauginta daržo-
ve tai nepalygint su nuspirkta 
pardatuvej. Neaišku kas ir kaip 
augina daržoves, uogas, ale kai 
nusiperki, tai anas buna be jakia 
skonia, kvapa, valgai kaip kaki 
popieriu. Iš pardatuvej nuspirk-
tu bulvių cepelinų neišsivirsi, 
nežinia kas tai do veisle. A kai-

nas kosmines ir da visi kalba 
apie pabrungimu. Rajkia sava 
darželius turet visiem. Miestuos 
irgi laisvas žemes pilna, galima 
lysvi vienu kitu suskast.“

Monika: „Kai turgai, preky-
bos centrai užversti daržovėmis, 
tai nėra reikalo miesto žmogui 
jas auginti. Kur pasisodinti- gal 
po daugiabučio langais ar maši-
nų stovėjimo aikštelėje? Žino-
ma, kainos gali būti mažesnės. 
Bet reikia pirkti mažiau dar-

žovių, kad visas sunaudotum 
ir nereikėtų glėbiais išmesti. O 
kaimo žmonės, kurie turi že-
mės sklypus, tikrai visi galėtų 
daržovių prisiauginti.“

Daržinis: „Seniau sakiau, 
kad lietuviai virsta tinginių 
tauta.Tas neapsimoka ir tas 
neapsimoka ir darbe dirbt ne-
apsimoka. Gal per daug gerai 
gyvenam,kad niekas neapsimo-
ka. Apsimoka tik aimanuoti,kad 
algos mažos, bet nesako,kad jas 

reikia užsidirbti“
Senjoras: „Jeigu mūsų ša-

lyje, kaip ir kitose normaliose 
valstybėse, būtų mokamas nor-
malus atlyginimas, solidžios 
pensijos, didelės socialinės 
pašalpos, nereikėtų prakaituoti 
daržuose ir soduose. Visokių 
gėrybių galima būtų nusipirkti. 
O dabar kainos visur kyla kaip 
ant mielių, algelės, pensijos, 
pašalpos - kaip ant juoko, tai ir 
kapstome žemę, kišam į mėšlą 
rankas, kad tiktai ką nors išsi-
auginti.“

JONAS: „Aš gyvenu kaime, 
kai kas tingi viską užsiauginu, 
turgui yra lenkiškos, šiek tiek 
naminių, o parduotuvė priva-

ryta trąšų, visi pomidorai plas-
tmasiniai, o agurkai grynas 
amoniakas.“

Pesimistas: „Kam reikia tų 
visų daržų, jeigu visko pilna ir 
turguose, ir prekybos centruose. 
Gatavą daržovę pigiau nusipirkt 
nei išsiaugint. Paskaičiuokim, 
kiek kainuoja sėklos, trąšos, 
kiek vandens reikia laistymui ir 
pan. O jei sklypas didesnis, tai 
reikia techniką samdyti ar nuo-
motis, jei turi šiltnamį, tai kiek 
polietileno plėvelės reikia, juo-
džemio ir pan. Jau neskaičiuo-
jant įdėto darbo, sąnarių skaus-
mo ir t.t. Geriau viską pirkti nei 
auginti.“

Futbolas. FK „Anykščių“ 
ekipa pradėjo naująjį SFL lygos 
sezoną. Sėkmingai pastaruosius 
dvejus metus žaidę mūsų mies-
to atstovai šiemet rungtyniaus 

Sekmadienio futbolo lygos B 
divizione. Anykštėnai Vilniuje 
po atkaklios kovos 1:2 nusilei-
do „Tėvynės Sąjungos“ ekipai. 
Vienintelį įvartį „Anykščių“ 
gretose įmušė Vilius Bukaus-
kas.

Imtynės. Klaipėdoje buvo su-
rengtas Lietuvos graikų–romė-
nų imtynių U–17 čempionatas. 
Varžybose, kurios vyko uosta-
miestyje, sėkmingai pasirodė 
Anykščių KKSC atletai - jie 
pasipuošė keturiais medaliais. 

Čempionais tapo Kipras Puikis 
(sv. kat. 65 kg) ir Kasparas Juo-
delis (71 kg), antrąją vietą iško-
vojo Borisas Matuzevičius (60 
kg), bronzos medaliu džiaugėsi 
Augustas Vaitiekūnas (71 kg).

Šachmatai. Anykščiuose 

įrengtas šachmatų parkas. Šeš-
tadienį, balandžio 30-ąją, ant 
pievos šalia Anykščių kultū-
ros centro paklotą milžinišką 
šachmatų lentą pirmieji išbandė 
aktyviausi šios sporto šakos en-
tuziastai.
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įvairūs

Dėl informacijos apie numatomą žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimą paskelbimo
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius (toliau – Skyrius) infor-

muoja, kad yra numatomas žemės sklypų unikalus Nr. 3472-0002-0180 (adresas: Riklikų k., Kavarsko 
sen., Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 3472-0002-0226 (adresas: Svirnų II k., Kavarsko sen., Anykščių 
r. sav.), unikalus Nr. 3470-0004-0322 (adresas: Klevų g. 5, Vikonių k., Svėdasų sen., Anykščių r. 
sav.), unikalus Nr. 3470-0003-0214 (adresas: Liepagirių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.), unikalus 
Nr. 4400-1530-1292 (adresas: Miliūniškio k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.), kadastro duomenų 
pakeitimas įrašant specialiąją žemės naudojimo sąlygą Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis 
skirsnis). Žemės sklypų dalys priklauso mirusiems asmenims arba asmenims, kurių gyvenamoji vieta 
nežinoma. Pastabas dėl numatomo kadastro duomenų pakeitimo žemės sklypų savininkai arba miru-
sių savininkų turto paveldėtojai gali pateikti Skyriui (adresu J. Biliūno g. 19, Anykščiai) raštu ne vėliau 
kaip per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, angų didini-
mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 
Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius tolesnei 
eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai Lietuvoje miškus: 
jaunuolynus, savaime užau-
gusius, malkinius ir brandžius. 
Žemę apaugusią medžiais. 

Tel. (8-625) 44123.

Miško pirkimas. Krūmų ir 
menkavertės medienos kirti-
mas apleistose žemėse ir so-
dybose.  

Tel. (8-656) 77315.

Skubiai nupirks sodybą, 
namą, žemės - miško sklypą, 
butą. Už informaciją atsilygins. 

Tel. (8-608) 44340.

Nori pigesnio buto, namo 
ar sodybos. Gali būti su sko-
lomis, areštuotas, įkeistas. 
Dokumentus susitvarkys.

Tel. (8-608) 33078.

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 .

Medžio apdirbimo įmonė 
TiesiOGiai PerKa 

MišKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

auTOMObiliŲ 
suPirKiMas.

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

Tel. (8-647) 77137.

braNGiai suPerKaMe 
Įvairius auTOMObilius, 
Išrašome sunaikinimo pa-
žymėjimus paramai gauti, 
sutvarkome dokumentus. 
Atvykstame pasiimti į vietą 

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-646) 17715.

VIŠTAITĖS, ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI, KALAKUČIUKAI IR AB „VILNIAUS 
PAUKŠTYNAS“ VIŠČIUKAI ! PRISTATYMAS Į NAMUS

Priimami užsakymai jaunoms 4 – 5 mėn. dedeklėms vištaitėms, mėsiniams 
ančiukams, žąsiukams, BIG – 6 veislės kalakučiukams, vienadienėms vištai-
tėms ir AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ mėsiniams broileriniams vienadieniams 
ir paaugintiems 2 – 4 sav. viščiukams įsigyti.  Užsakymus pristatome į namus. 
Tel.užsakymams: (8-612) 17831, (8-611) 51770.

Keičia 3 kambarių butą su 
patogumais (šildymas malko-
mis) į 1-2 kambarių butą (I-II 
aukšte).

Tel. (8-601) 95071.

ieškau sodybos, namo ar 
didelio sklypo (nuo 4 ha) 
ant ežero kranto, miške ar 
gražioje vietoje. Svarbu 
kad būtų galima statyti 
arba remontuoti. 

už suteiktą naudingą 
informaciją atsilyginsiu. 

Tel. (8-605) 68539.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. Perka įvairios 
būklės miškus.

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-684) 81890.

Kita

Pavėsines, lauko baldus, ko-
lonas.

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

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
GEGUŽĖS 5 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime paukštyno vakcinuo-
tais, sparčiai augančiais ROSS-
308 vienadieniais ir paaugintais 
mėsiniais broileriais, vienadienė-
mis vištytėmis (Olandiškos). 2-8 
mėn. įvairių spalvų vištaitėmis ir 
kiaušinius dedančiomis vištomis 
(kaina nuo 5.50 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiauši-
niais. Spec. lesalai. Užsakymai 
tel. (8-632) 40215.

Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 
16:00 turgus, Ažuožeriai 16:15, 
Zaviesiškis 16:20, Kavarskas 
16:30, Svirnai 16:40.

Jaunos vištaitės!
Gegužės 5 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime Kaišiadorių rajono paukš-
tyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. ru-
domis, raibomis, baltomis, pilkomis, 
juodomis ir lehornomis dėsliosiomis 
vištaitėmis ir jau pradėjusiomis kiauši-
nius dėti vištaitėmis bei spec. lesalais, 
turėsime gaidžiukų (tel. 8-616 50414). 

Viešintose 10.25, Didžiuliškėse 10.35, 
Padvarninkuose 10.40, Andrioniškyje 
10.45, Kuniškiuose 11.00, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 
11.15, N. Elmininkuose 11.25, Elmininkuose 
11.30, Čekonyse 11.35, Kalveliuose 11.40, 
Debeikiuose 11.45, Aknystose 11.55, 
Varkujuose 12.00, Svėdasuose (prie turge-
lio) 12.10, Daujočiuose 12.20, Auleliuose 
12.30, Mačionyse 14.00, Gečionyse 
14.10, Rubikiuose 14.15, Burbiškyje 
14.25, Katlėriuose 14.35, Pašiliuose 
14.40, Skiemonyse 14.50, Staškuniškyje 
15.15, Kurkliuose 15.25, Šlavėnuose 
15.35, Ažuožeriuose 15.50, Kavarske 
16.00, Janušavoje 16.10, Pienionyse 
16.15, Repšėnuose 16.20, Traupyje 16.30, 
Laukagaliuose 16.35, Troškūnuose 16.45, 
Vašokėnuose 16.55, Surdegyje 17.05, 
Levaniškiuose 17.40.

Butą, sodybą, namą, mišką, 
žemės ūkio ir jų bendrų savi-
ninkų visas dalis. Sutvarko pa-
veldėjimus.

Tel. (8-609) 92144.

automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

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

oras

+4

+11

mėnulis
Gegužės 2 - 6 d. d. - jaunatis.

Antanina, Florijonas, 
Dargailas, Mintautė, Monika, 
Vitalija.

Irena, Mykolas, Barvydas, 
Neris, Pijus, Angelas, 
Anielius.

Judita, Minvydas, Eidmantė, 
Liucijus, Benedikta, Benė.

Aleksandras, Jokūbas, 
Juvenalis, Pilypas, Arvystas, 
Kantvydė.

šiandien

gegužės 4 d.

vardadieniai

gegužės 5 d. 

gegužės 6 d. 

- Kas gimė? Berniukas?
- Ne.
- O tai kas???

***
Psichiatras išrašo pacientą:
- Na, regisi, jus išgydėme nuo 

didybės manijos! Nejaugi nesi-
džiaugiat?

- O jūs pagalvokit, daktare... 
Visą laiką jautiesi kažkas esąs, 
o vieną rytą supranti, kad esi tik 
paprastas Petraitis...

***
Vaikinas sako savo mergi-

nai:
- Aš nesu turtingas, neturiu 

didelės pinigų sąskaitos banke, 
vilos, prabangaus automobilio 
ar pelningos kompanijos, kaip 
mano draugas Petras, tačiau aš 
tave labai myliu ir dievinu.

Ji pažiūrėjo į jį su ašaromis 
akyse, stipriai apkabino ir pa-
šnibždėjo jam į ausį:

- Jeigu mane myli... Supa-
žindink mane su Petru...

***
- Galvojau, kur čia man išvykt 

pailsėt... Paskaičiavau pinigus... 
Ir supratau, kad nepavargęs...

***
Pas gydytoją:
- Na, ką, galiu jus pasveikin-

ti, jumyse užsimezgusi nauja 
gyvybė.

- Gydytojau, betgi aš vyras!
- Žinokit, askaridėms vienas 

ir tas pats.

Šiai minčiai pritardama šyp-
sojosi garsioji  klimatologė  dr. 
Audronė Galvonaitė.

Pasveikinti šių metų jubilia-
tai - Genovaitė Ražanienė, Vida 
Dičiūnaitė, Jonas Sriubas ir šių 
eilučių autorius. Bene dešimtis 
piliečių apdovanoti:  padėkas 
jiems įteikė bibliotekos direk-
torius Romas Kutka, dėkoda-
mas už bičiulystę su biblioteka, 
bendrą veiklą, judėjimą pirmyn, 
nors ir su minusu arba su pliusu 
kažkurioje skalėje. Kraštotyros 
draugijos padėkos už pagalbą 
ir bičiulystę įteiktos bibliotekos 
darbuotojams Violetai Matelie-
nei ir Mindaugui Andziuliui. 
Bibliotekos kraštotyros ir lei-
dybos skyriaus vedėja Audronė 
Berezauskienė pažymėjo, kad 
per šiuos metus netekome ke-
lių draugijos narių, tačiau būrys 
nemažėja: įstoja vis naujų narių 
– žmonės pajunta, kad ateina 
laikas tapti kraštotyrininkais. 
Šiandien organizacija vienija 
visą lietuvišką kapą - net 60 
tikrųjų narių, bendroje veiklo-

je nuolat dalyvauja nemažas 
būrys bendraminčių. Parodytas 
trumpas filmukas, kuriame apie 
kraštotyros svarbą kalbėjo ir 
gyvi, ir mirusieji - taip prisimi-
nėme jau amžinybėn išėjusius  
Ireną Seliukaitę, Osvaldą Jano-
nį, Vytautą Rimšą. 

Žodį tarė svečiai iš krašto-
tyros draugijos centro Vilniu-
je - įvairių krašto pažinimo 
veikų jaunimui organizatorius 
Arvydas Ščiukaitis ir etnogra-
fas, nepailstantis, daugiadarbis 
įdomiausių straipsnių autorius, 
liaudies kultūros žurnalo „Bū-
das“ redaktorius Juozas Šo-
rys. Vilniečiai pažymėjo, kad 
Anykščių skyrių galima pava-
dinti vienu gausiausių, gyvy-
biškiausių, tikru veiklos eta-
lonu, kraštotyrinio judėjimo 
flagmanu. Apie kraštotyros 
reikšmę gamtos pažinimui kal-
bėjo draugijos narys, daugelio 
knygų apie augalus (jose ša-
lia mokslinių įžvalgų įterpta ir 
nemažai senolių išminties) au-
torius, Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius.

Dalia Savickaitė, atvykusi iš 

Ignalinos, detaliai ir įdomiai 
pasakojo apie savo dideles, 
kruopščiai parengtas ir naudin-
gas knygas „Rytų Aukštaitijos 
keliuose sutiktieji“ ir padova-
nojo didelį glėbį šio leidinio II 
tomo, skirto Visagino kraštui.

Pasveikino Vilniaus anykštė-
nai, įteikė didžiules, įpakuotas 
nelyginant didžioji pica „Junos“ 
kavinėje knygas – albumus, is-
torinių Lietuvos žemėlapių, at-

Kraštotyrininkai šventė 
sambūrio jubiliejų spaustų daugybę anykštėniškų 

kūrinių pas skaitytojus išleidu-
sioje leidykloje - spaustuvėje 
„Petro ofsetas“. Žodį tarė Re-
gina Smetonaitė, Irma Randa-
kevičienė, Romas Pačinskas, 
Gediminas Grina.

 Robertas Breskus, benda-
minčių pavadintas tikriausiu 
kantruoliu (mat pirmąją perso-
nalinę karikatūrų parodą suren-
gęs 1982 m. kino teatre „Šile-
lis“, antrąją atvėrė tik šiemet), 
pateikė keletą lakštų šmaikščių, 
gyvenimą atspindinčių, tiesos 
ieškančių, blogybes pliekiančių 
piešinukų, taip pat bene tris de-
šimtis puikiausių medžio dro-
žinių, įvairių figūrėlių. Čia ir 
Šv. Jonas Nepomukas, ir storas 
lūpas išpūtęs, raumeningas, bet 
Puntuko neišlaikęs velnias, nar-
sus karžygys, barzdotas vaidila 
ir dar daug visokių meniškai at-
liktų drožinių.

Oficialiąją dalį vainikavo an-
samblio „Valaukis“ atliekamos 
įvairių regionų liaudies dainos, 
visos smagios, savitos, kaip ir 
šita -  „Muzikontai groja, ponai 
tuncavoja, o raiba gegutė sode-
ly kukuoja...“

Antrojoje, pokalbių ir šnabž-
desių dalyje, prie kavos puo-
delio smagiai kabėtasi apie 
kraštotyrą, istoriją, knygas, pa-
tyrimus, ieškojimus, apie karą 
Ukrainoje ir vėluojantį, bet jau 
jau per slenkstį žengiantį tikrą 
pavasarį.

Galėtų būti ir taip... Gediminas Grina (dešinėje) kalbasi su Audrone Berezauskiene ir Bro-
niumi Šablevičiumi.

Svečiai iš Vilniaus - Arvydas Ščiukaitis (kairėje) ir Juozas 
Šorys.             Autoriaus nuotr.

Dalyvavo ir senosios istorijos tyrinėtojai bei populiarinto-
jai Inga ir Tomas Baranauskai.

Linksmos ir gerą nuotaiką skleidžiančios „Valaukio“ mo-
terys... 

(Atkelta iš 4 psl.)


