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Gyvūnų globos namams numatytos lėšos skirtos 
humanitarinei pagalbai

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Gyvūnų globos namai Anykščiuose įrengiami nebus. 
Jiems numatyti 46 tūkst. Eur Anykščių rajono tarybos 
sprendimu skirti karo krečiamos Ukrainos humanitarinei 
pagalbai. 

Tačiau rajono beglobiai gyvūnai be priežiūros neliks - 
Anykščių rajono savivaldybė pratęsė sutartį su Utenos ra-
jono gyvūnų mylėtojų draugija.

Anykščių beglobiais gyvūnais toliau rūpinsis uteniškiai. 
Vidmanto BAlkūnO/Bns nuotr.

Anykščių rajono savivaldybė 
gyvūnų globos namams buvo 
numačiusi buvusio archyvo 
pastatą Gegužės gatvėje. Pasi-
teiravus, ar šioje vietoje gyvū-
nų globos namų įrengimas jau 
pradėtas, Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos di-
rektorė Ligita Kuliešaitė atsakė 
neigiamai.

„Kovo mėnesį vykusiame 

Anykščių rajono tarybos posė-
dyje iš tos biudžeto eilutės, ku-
rioje lėšos buvo numatytos gy-
vūnų globos namams, jie skirti 
humanitarinei pagalbai Ukrai-
nai. Kol kas su gyvūnų globos 
namų steigimu Anykščiuose 
niekas nevyksta“, - informavo 
L.Kuliešaitė.

Varžybų trasą ruošė ir pats 
Arminas Jasikonis Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Savaitgalį Mickūnų traso-
je vykusias „Betsafe“ Bal-
tijos ir Lietuvos motokroso 
varžybas stebėjo tūkstančiai 
techninio sporto entuzias-
tų. O renginio kulminacija 
tapo sekmadienio atvirosios 
klasės varžybos, kuriose da-
lyvavo ir didžiausia Lietu-
vos motokroso žvaigždė - iš 
Anykščių kilęs Arminas Ja-
sikonis. Jis absoliučioje įs-
kaitoje netikėtai pralaimėjo 
latviui Toms Macuks. 

Garsiausias Lietuvos motokroso meistras, pasaulio taurės etapo laimėtojas Arminas Jasi-
konis didžiąją antrojo važiavimo dalį rungtyniavo sugedusiais stabdžiais.

Durys. Viešintų seniūnijos 
administracinio pastato durų pa-
keitimas kainuos 3 tūkst.718 Eur. 
Plastikinės durys bus perkamos iš 
Vilniaus rajone veikiančios UAB 
„Nerdorsa“.

Transportas. UAB „Anykš-
čių vandenys“ šį pavasarį iš UAB 
„KMB LT“ įsigijo tris naudotus 
lengvuosius automobilius.Už 
„VW“ ir „Dacia“ markės auto-
mobilius iš viso sumokėta kiek 
daugiau nei 23 tūkst. Eur.

Konkursas. Gegužės 20 die-
ną Anykščių meno mokykloje 
vyko I -asis respublikinis meno 
ir muzikos mokyklų kanklininkų 
konkursas - festivalis ,,Duetas – 
22“. Jame dalyvavo kanklių due-
tai iš Pasvalio, Molėtų, Anykščių, 
Panevėžio, Rokiškio ir Panevėžio 
rajonų. Kanklininkės Ugnė Šim-
kaitytė įvertinta pirmąja, o Vakarė 
Gliaudelytė  - antrąja vietomis. 

Keltuvas. Anykščių regioni-
nio parko direkcija skelbia, kad 
dėl techninių kliūčių vėl neveikia 
Medžių lajų tako keltuvas. 

Melioracija. Anykščių rajono 
savivaldybė pasirašė beveik 72 
tūkst. Eur vertės sutartį su UAB 
„Kurklių karjeras“ dėl melioraci-
jos darbų atlikimo Andrionišky-
je. Melioracijos darbus numatyta 
atlikti 9,5 km ruože. Darbai bus 
atliekami Braizgės, Vadakstos 
upių bei kituose grioviuose. Pro-
jektavimo ir rangos darbai bus 
finansuojami valstybės biudžeto 
lėšomis.

Rūkymas. Anykščiuose dau-
gėja daugiabučių, kurių balko-
nuose draudžiama rūkyti. Nuo 
birželio 2 dienos toks draudimas 
įsigalios Statybininkų g. 14 esan-
čiame daugiabutyje. Draudimas 
priimtas po gyventojo prašymo.

Į užsienį keliaus 
dvi savivaldybės 
delegacijos

Tomas Tomilinas 
– prieš asmeny-
bių garbinimą 
politikoje

Ar pakanka informacijos apie 
kultūrinius renginius Anykščiuose?

Donaldas VAIČIŪNAS, 
Anykščių užimtumo tarny-
bos darbuotojas: „O jeigu 
jau patys anykštėnai neturi 
visos reikiamos informacijos, 
ką jau kalbėti apie atvykstan-
čius“...

Bibliotekos 
rekordininkai 
per metus 
perskaito du 
šimtus knygų
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temidės svarstyklės
Vagystė. Gegužės 22 dieną  

gautas vyro (g. 1977 m.) pareiš-
kimas, kad iš jam priklausančio 
ūkinio pastato, esančio Kavars-
ko seniūnijos Janušavos kaime, 
pavogtas benzininis pjūklas, 
elektrinis paspirtukas, trimeris 
ir stumdoma žoliapjovė. Pada-
ryta 3 100 eurų žala. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Skenduolis. Gegužės 19 die-
ną  apie 16.00 val. Skiemonių 
seniūnijoje  esančiame Nevėžos 
ežere iš valties iškrito ir nusken-
do vyras (g. 1955 m.), gyvenęs 

Skiemonių seniūnijos Katlėrių 
kaime. Atvykę Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo tarnybos  
narai kūną ežere rado ir iškėlė 
į krantą. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai nu-
statyti.

Avarija. Gegužės 20 dieną  
apie 20.45 val. kelyje Anykš-
čiai-Troškūnai-Panevėžys blai-
vus automobilio ,,Škoda Octa-
via“ vairuotojas (g. 2003 m.) 
sukdamas į kairę nepraleido 
priešpriešais važiuojančio auto-
mobilio ,,Seat Altea“, kurį vai-
ravo blaivus vyras (g. 1957 m.). 
Eismo įvykio metu nukentėjo 

automobilio ,,Seat Altea“ kelei-
vė (g. 1958 m.) ir automobilio 
,,Škoda Octavia” keleivė (g. 
2005 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Mirtis. Gegužės 20 dieną  
apie 14.40 val. Anykščiuose 
rastas moters (g. 1967 m.) kū-
nas be išorinių smurto žymių. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

Smurtas. Gegužės 21 dieną  
apie 23.30 val. Andrioniškio 
seniūnijoje neblaivus (nusta-
tytas 1.97 prom. girtumas) vy-
ras (g. 1968 m.) sukėlė fizinį 
skausmą neblaiviai (nustatytas 

1.14 prom. girtumas) moteriai 
(g. 1967 m.). Vyras sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Netektis. Gegužės 21 dieną 
apie  6.56 val. Anykščių seniū-
nijos  Burbiškio kaime rastas 
vyro (g. 1951 m.) kūnas be iš-
orinių smurto žymių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Netektis II. Gegužės 21 die-
ną apie  16.00 val. Troškūnuose 
rastas vyro (g. 1956 m.) kūnas 
be išorinių smurto žymių. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas mir-
ties priežasčiai nustatyti.

Į užsienį keliaus dvi savivaldybės delegacijos Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Šią savaitę dvi Anykščių rajono savivaldybės delegacijos 
keliaus į užsienį.

Anykščių rajono savivaldy-
bė skelbia, kad Anykščių rajo-
no meras Sigutis Obelevičius 
gegužės 25–31 dienomis vyks 
į Pietra Liguria (Italija) daly-
vauti floristinių kilimų parodo-
je. Į šią kelionę taip pat vyks 
Anykščių rajono savivaldybės 
Investicijų ir projektų valdymo 
skyriaus specialistė Ema Abra-
movaitė, Debeikių moterų vei-
klos centro pirmininkė Justina 
Linartaitė, Anykščių socialinės 
globos namų vyriausioji soci-
alinė darbuotoja Neringa Ma-

tulevičienė, Anykščių kultūros 
centro Troškūnų skyriaus pada-
linio vadovė Jolanta Pupkienė, 
Anykščių rajono Burbiškio kai-
mo bendruomenės tarybos narė 
Jurgita Vilūnienė, Anykščių ra-
jono Aknystos socialinės globos 
namų socialinė darbuotoja Jūra-
tė Mekšėnienė. 

Anykščių rajono savivaldybė 
„Anykštą“ informavo, kad ke-
lionės, apgyvendinimo ir dalies 
priemonių, skirtų floristinio ki-
limo gamybai, išlaidas kompen-
suos organizatoriai. Dalį augalų, 

reikalingų floristinio kilimo ga-
mybai, pirks  Anykščių rajono 
savivaldybės administracija, 
preliminari numatoma suma 
~150 Eur.

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
gegužės 26–29 dienomis vyks 
į Uniejow (Lenkija) dalyvauti 
Tarptautiniame klimato apsaugos 
kongrese atsinaujinančių energi-
jos šaltinių investicijų į klimato 
apsaugą tema. Į šią kelionę taip 
pat vyks Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus vyriausioji 
specialistė, laikinai atliekanti 
skyriaus vedėjos funkcijas, Inga 
Eidrigevičienė ir mero patarėja 

Inona Brasiūnienė.
Anykščių rajono savivaldybė 

informavo, kad  organizatoriai 
kompensuoja maitinimo, apgy-
vendinimo išlaidas. Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijai kainuos kuro išlaidos.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Li-
gita Kuliešaitė visą  šią savaitę 
atostogaus. Kadangi Anykščių 
rajono meras S.Obelevičius ir 
jo pavaduotojas D.Žiogelis šią 
savaitę keliaus į užsienį, keletą 
dienų Anykščių rajono savival-
dybėje iš vadovų liks tik admi-
nistracijos direktoriaus pava-
duotoja Veneta Veršulytė.

Vaikų užimtumo projektams skirta 12 tūkstančių eurų
10-čiai vaikų užimtumo didinimo projektų iš šių metų 

Anykščių rajono savivaldybės biudžeto skirta 12 tūkst. Eur.

Svėdasų Juozo Tumo – 
Vaižganto gimnazijos projek-
tui „Fizinis aktyvumas vaikų 
emocinei sveikatai stiprinti“ 
skirta  1 tūkst. 400 Eur.

Kavarsko pagrindinės mo-
kyklos – daugiafunkcio centro 
projektui „Mokykis gamtoje, 
bendrauk ir atrask save“ skir-
ta 800 Eur.

VšĮ „Šeimos idėjų centras“ 
projektui „Jojimo užsiėmi-
mai vaikams 2022“ skirta 1 
tūkst.300 Eur.

800 Eur skirta Anykščių 
švietimo pagalbos tarnybos 
projektui „Bandyk, atrask, 
mąstyk (BAM)“.

500 Eur iš savivaldybės biu-
džeto skirta asociacijai „Ka-

litos kalnas“. Ji įgyvendins 
projektą „Kalnų slidinėjimo 
vasaros stovykla“.

Anykščių kultūros centro 
projektui „Kūrybinė, pažinti-
nė vasaros stovykla „Kita for-
ma“ skirta 2 tūkst. Eur.

1 tūkst.300 Eur atiteko 
Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijai, kuri įgyven-
dins projektą „TAIP“ (Tyri-
nėjame, atrandame, ieškome, 
patiriame).

Anykščių meno mokyklos 
vasaros stovyklai – plenerui 
skirta 1 tūkst.500 Eur.

Projektui „Amatų keliu“, 
kurį įgyvendins Troškūnų Ka-
zio Inčiūros gimnazija, skirta 
1 tūkst. 300 Eur.

KSU Švietimo akademi-
jai skirta 1 tūkst.100 Eur. Ji 
įgyvendins projektą „Gamtos 
mokslų stovykla“.

-AnYkŠTA

Pabėgėliai. Per savaitę į Lietu-
vą atvyko beveik tūkstantis karo 
pabėgėlių iš Ukrainos, iš viso jų 
registruota 53,7 tūkst., rodo pir-
madienį skelbiami Statistikos de-
partamento duomenys. Atvykė-
lių srautas toliau mažėja – savaitę 
anksčiau jų atvyko apie 1,3 tūkst. 
Naujausiais duomenimis, atvyks-
tančiųjų per parą vidurkis siekia 
142 ir yra mažiausias nuo Rusi-
jos invazijos Ukrainoje pradžios 
– piko metu pabėgėlių vidutinis 
srautas per parą siekė beveik du 
tūkstančius. Nuo praėjusio pir-
madienio 275 atvykusisieji buvo 
nepilnamečiai, iš jų 84 – iki še-
šerių metų. Daugiau nei trečda-
lis, t.y. 19,9 tūkst. visų atvykusių 
ukrainiečių registruota Vilniuje, 
registracijos centre ir Migracijos 
departamento Vilniaus skyriu-
je. Beveik 9,4 tūkst. pabėgėlių 
registruota Kaune, 7,7 tūkst. 
– Klaipėdoje, beveik 5,6 tūkst. 
– Alytuje, 4 tūkst. – Šiauliuose, 
per 1,9 tūkst. – Marijampolėje, 
beveik 1,5 tūkst. – Panevėžyje. 
Daugiau nei tūkstantis migrantų 
registruoti Tauragėje, beveik po 
900 – Telšiuose ir Utenoje.

Elektra. Beveik dukart su-
mažėjus vėjo energijos gamybai 
„Nord Pool“ regione bei esant 
mažesniems elektros srautams iš 
Skandinavijos, Lietuvoje praėju-
sią savaitę vidutinė elektros kai-
na augo 56 proc. ir siekė 189,35 
euro už megavatvalandę (MWh). 
Toks pat kainos augimas fiksuo-
tas ir Latvijoje, tuo metu Estijoje 
elektros kaina kilo 50 proc. – iki 
181,06 euro, skelbia elektros tie-
kimo bendrovė „Elektrum Lie-
tuva“. Praėjusią savaitę „Nord 
Pool“ biržos kaina didėjo 54 
proc. iki 145,71 euro už MWh. 
Elektros vartojimas „Nord Pool“ 
regione mažėjo iki 6857 gigava-
tvalandžių (GWh), gamybos ap-
imtys mažėjo iki 7225 GWh.

Drausmė. Taisyklės, drau-
džiančios Europos Sąjungos 
(ES) vyriausybėms per daug iš-
laidauti, dėl Rusijos karo Ukrai-
noje liks sustabdytos iki 2023 
metų pabaigtos, pirmadienį nu-
sprendė Europos Komisija, pra-
tęsusi priemonę, kuri buvo pa-
tvirtinta per pandemiją siekiant 
paremti su koronavirusu tuomet 
kovojusias šalis ir jų ekonomiką. 
Viešųjų išlaidų taisyklių taikymą 
bloko narių vyriausybėms Eu-
ropos Komisija sustabdė 2020 
metų kovą, kai blokas dėl CO-
VID-19 pandemijos apribojimų 
nugrimzdo į giliausią nuosmukį 
nuo Antrojo pasaulinio karo lai-
kų. Pagal taisykles, kurios yra 
žinomos kaip Stabilumo ir augi-
mo paktas, atskiros šalies defici-
tas neturi viršyti 3 proc. jos ben-
drojo vidaus produkto (BVP), o 
skola turi būti ne didesnė nei 60 
proc. BVP.

-Bns

Tomas Tomilinas – prieš asmenybių garbinimą politikoje
Seimas antradienį po svarstymo pritarė įstatymo projek-

tui dėl valstybės vadovo statuso suteikimo Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkui Vytautui Lands-
bergiui. Už tai balsavo 66 parlamentarai, prieš buvo 33, 
16 susilaikė, tarp susilaikiusiųjų –  ir Demokratų sąjungos 
„Vardan Lietuvos“ narys Tomas Tomilinas.

„Balsavau susilaikydamas, 
kaip ir mano kolegos opozi-
cijoje. Tai reiškia „mandagų 
prieš“. Man tikrai negaila nie-
kam jokių nuopelnų suteikti, 
jei bus nubalsuota „už", man 
viskas tiks. Visa ši istorija 
kiek šiurpoka, kai kažkas per 
jėgą bando būti pripažintas. 
Aš apskritai esu  prieš asme-
nybių garbinimą  politikoje, 
ypač vadovų. Mes esame ne-
pagerbę tiek mažiau matomų 
žmonių, kurie jau išėjo nepri-
pažinti, nepagerbti, savo ku-

kliu indėliu Skuode, Pakruo-
jyje ar Anykščiuose prisidėję 
prie laisvės ir demokratijos“, 
- „Anykštai“ sakė Seimo na-
rys T.Tomilinas.

Projektui dėl valstybės va-
dovo statuso suteikimo Aukš-
čiausiosios Tarybos-Atku-
riamojo Seimo pirmininkui 
V. Landsbergiui pritariantys 
valdantieji teigia, kad reikia 
konstatuoti, jog 1990 metais 
atkūrus nepriklausomybę iki 
prezidento rinkimų Lietuva 
turėjo vadovą, opozicija kri-

tikuoja jį kaip bandymą per-
rašyti istoriją, kadangi tuo-
metinė Laikinoji Konstitucija 
Aukščiausiosios Tarybos pir-
mininkui nesuteikė valstybės 
vadovo statuso.

Seimo teisininkai buvo pa-
teikę išvadą, kad siūlymas 
Aukščiausiosios Tarybos pir-
mininkui suteikti valstybės 
vadovo statusą  gali priešta-
rauti Konstitucijai. Jie rėmė-
si ankstesniais Konstitucinio 
Teismo nutarimais.

Parlamente jau bandyta su-
teikti valstybės vadovo statu-
są V. Landsbergiui praėjusią 
kadenciją, tačiau tuometinio 
Seimo pirmininko Viktoro 
Pranckiečio iniciatyva nesu-
laukė buvusių valdančiųjų po-
litinio palaikymo.

-AnYkŠTA

„Visa ši istorija kiek šiur-
poka, kai kažkas per jėgą 
bando būti pripažintas“, 
- apie bandymus suteikti 
Valstybės vadovo statusą 
Vytautui Landsbergiui 
kalba Seimo narys Tomas 
Tomilinas. 
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komentarai

Utenos rajono gyvūnų my-
lėtojų draugijos pirminin-
kė Jolanta Guobaitė sakė, 
kad ypač daug beglobių 
gyvūnų į Uteną atvežama 
iš Troškūnų bei Kavarsko 
seniūnijų.

Gyvūnų globos namams numatytos 
lėšos skirtos humanitarinei pagalbai

Ar pakanka informacijos apie kultūrinius renginius Anykščiuose?
Anykščiuose nuolat vyksta įvairūs renginiai: koncertai, parodos, festivaliai. Tačiau 

anykštėnai neretai skundžiasi informacijos stoka apie mieste ir rajone vykstančius ren-
ginius:  apie savaitgalį vykusią Gatvės muzikos dieną ar Muziejų naktį žinojo anaiptol ne 
visi anykštėnai.

Teiravomės rajono gyventojų, ar, jų nuomone, informacijos apie įvairius kultūrinius ren-
ginius Anykščiuose užtenka, ar vertėtų pasistengti, kad ji pasiektų didesnę dalį žmonių?

Mokytis galima 
iš privataus 
sektoriaus

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Tarybos narys:

„Plius minus žinau, kas vyksta. 
Kai yra poreikis, domiuosi, inter-
nete susirandu – ten esu pratęs 
visko ieškoti. O dabar gyvenu 
tokį periodą, kai kiekvienas ren-
ginys nėra prioritetas, tai jeigu 
nėra poreikio, per daug tos infor-
macijos ir neieškau. 

Dabar artėja didelis renginys – 
tradicinė kasmetinė šventė „Bėk 
bėk, žirgeli!“, tai apie jį informa-
cijos tikrai ieškosiu, bet „pagū-
glinus“ ją rasti labai paprasta. 

Plakatai mieste, manau, blo-
giau nebūtų – jie informuotų 
didesnę dalį žmonių, kurie ne-
sinaudoja socialiniais tinklais. 
Beje, daug informacijos būtent 
per juos mane ir pasiekia – net 
neieškant tikslingai. O mieste ar 
spaudoje papildoma informacija 
tikrai nepakenktų.

Aš pats dažniausiai informaci-
jos ieškau tikslingai. Būna, kad 
kažkokį renginuką pamatau ne-

tyčia – toks atsitiktinai pamatytas 
skelbimas pakoreguoja savaitga-
lio planus. 

Informacija apie Muzikos 
dieną yra mane pasiekusi, bet 
apie Muziejų naktį negirdėjau. 
Manau, kad kiekvieno renginio, 
šventės rengėjai turėtų rasti kuo 
daugiau būdų, kaip tai paviešin-
ti.  

Puikus pavyzdys – privatus 
sektorius, organizuojantis mo-
tokroso varžybas – informacija 
platinama buvo visur: tiek socia-
liniuose tinkluose, tiek spaudoje, 
tiek plakatuose. Man atrodo, ši 
informacija palietė visus – tai ti-
krai neblogas pavyzdys viešajam 
sektoriui, kaip galima pasistengti 
dėl informacijos sklaidos.“

Reiktų pateikti 
patraukliau

Loreta DAUGĖLIENĖ, Ka-
varsko pagrindinės mokyklos-
daugiafunkcio centro direkto-
rė:

„Man atrodo, kad informacijos 
nelabai pakanka. Kavarske aš ne-
gyvenu, bet, pavyzdžiui, net apie 
artėjantį „Bėk bėk, žirgeli!“ ren-

ginį informacijos yra maža. Ne-
galiu garantuoti, kad čia nekaba 
joks plakatas, bet galėtų jos būti 
daugiau.

Anykščių centre eidama ma-
čiau plakatą su šios šventės 
programa, bet man atrodo, kad 
dabartiniais laikais reiktų kuo 
daugiau informacijos dėti į soci-
alinius tinklus, nes jais naudojasi 
labai daug jaunimo, taip pat ir 
vyresnių žmonių. Ypač dabar, po 
karantinų, po nuotolinio darbo, 
daug kas „nuėjo“ į elektroninę 
erdvę, tai manyčiau, be didelių 
išlaidų galima pasiekti didelę au-
ditoriją. Bent aš pati to kabančio 
plakato dažniausiai nematau.

Žinau, kad daug žmonių skun-
džiasi informacijos trūkumu. Te-
levizorius prie kultūros centro? 
Aš prie jo pagaliau pripratau, nes 
labai blaškydavo. Nežinau, ar 
informacija jame labai daug au-
ditorijos pasiektų, nes važiuoda-
mas vis tiek nesustosi skaityti, o 
daug kas jį tiesiog praeina… 

Apie Gatvės muzikos dieną, 
Muziejų naktį aš žinojau – bet 
sužinojau tiesiogiai iš tų žmonių, 
kurie ruošėsi ten dalyvauti. 

Kas organizuoja renginius ir 
juos reklamuoja, tiems, manau, 
kad informacijos yra apstu, bet 
jei nesisuki toje virtuvėje, yra 
sudėtingiau. Reiktų pasistengti – 
manau, ir „Anykštoje“ reklamuo-
jami renginiai pasiektų daugiau 
auditorijos, nes tiek laikraštį, tiek 
ir jūsų internetinį puslapį daug 
kas paskaito. Aš pati kasdien jį 
pasižiūriu – todėl būtų labai pa-

togu, jei kažkur šone būtų visi 
renginiai vienoje vietoje.“

Informacijos 
užtenka

Juozas JUKNIUS, Anykščių 
rajono savivaldybės Tarybos 
narys:

„Man užtenka. Reikia turėti 
kompiuterį ir internetą, įeiti į sa-
vivaldybės ar Kultūros centro in-
ternetinius puslapius – ten sočiai 
informacijos. Tiems, kas kom-
piuterio neturi, jos gal ir mažoka, 
nes ne kiekvieną kartą gali nueiti 
į Kultūros centrą ir pasižiūrėti, 
kas vyks.

Pas mus ir koncertų, ir kitų 
renginių, palyginti su kitais ra-
jonais, yra labai daug. Mes tikrai 
esam apdovanoti, lenkiam dide-
lius miestus, pavyzdžiui: Telšius, 
Rokiškį. Tik, deja, anykštėnai 
nelabai vertina, ką turi, – dau-
gumai vis kažko trūksta. Nors 
mūsų rajonas pagyvenęs, tačiau 
kai vyksta klasikos koncertai ir 
atvažiuoja žvaigždės, į juos atei-
na koks trisdešimt žmonių. Man 
būna gėda: už dyka pasimėgauti 
tokia muzika niekas nenori…   

O pas mus atvyksta žmonės iš 
kitų rajonų – patys sužino, kokie 
renginiai vyksta pas mus, ir ste-
bisi, kad tokia gausa pramogų.

Beje, labai didelis indėlis yra 
Dijanos Petrokaitės – ji yra do-
vana mums, daugiausia įvairių 
renginių suorganizuoja.

Į kokį renginį keliausiu arti-
miausiu metu, dar nežinau. Nese-
niai dalyvavom „Užgaidose“, tai 
kol kas esam pasisotinę, bet kaip 
tik galvojau pažiūrėti, kas čia to-
liau ir kur  dar padalyvauti.“

Informacijos 
pateikėjai nėra 
motyvuoti

Donaldas VAIČIŪNAS, 
Anykščių užimtumo tarnybos 
darbuotojas: 

„Gatvės muzikos dienas būčiau 
pražiopsojęs, tik iš savo vaikų 
sužinojau. Kultūrinės informaci-
jos sklaida apskritai yra prasta, 
fragmentiška. Norėdamas žinoti, 
kas ir kada vyksta, pats  turi būti 
motyvuotas, o jeigu tavo moty-
vacija vidutinė... Bent jau anykš-
tėnams visa informacija turi būti 
lengvai pasiekiama, juk renginio 
organizatorius yra ir savotiškas 
renginio pardavėjas. 

Mes kalbame apie Anykščius, 
kaip turistinį miestą, pas mus at-
vyksta svečiai. O jeigu jau patys 
anykštėnai neturi visos reikiamos 
informacijos, ką jau kalbėti apie 
atvykstančius. Ką turistai pas 
mus matys? Na, Lajų taką ras, 
apie jį informacijos jau užtenka. 
Man regis, kad informacijos pa-
teikėjai paprasčiausiai neturi sti-
mulo ta informacija nuosekliai ir 
moderniai dalytis.“

-AnYkŠTA

(Atkelta iš 1 psl.)
Beje, vasario 1 dieną Anykš-

čių rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė, kaip skelbiama 
Anykščių rajono savivaldybės 
tinklapyje, dalyvavo nuotoli-
niame susitikime dėl gyvūnų 
globos namų steigimo Anykš-
čiuose. „Anykštai“ pasidomė-
jus, kokie sprendimai tuomet 
buvo priimti šiame susitikime, 
L.Kuliešaitė sakė neprisime-
nanti, kad koks nors susitiki-
mas dėl gyvūnų globos namų 
steigimo šiemet būtų vykęs.

„Vidinių pasitarimų visada 
būna visokiausių, bet kai ma-
nęs paklausėte po pusės metų, 
tai tikrai nieko nepasakysiu. 
Pasitarimo kažkokio tikrai ne-
buvo“, - sakė ji.

Anykščių rajono savivaldy-
bės sutartis su Utenos rajono 
gyvūnų mylėtojų draugija su-
daryta nuo balandžio 2 dienos 
ir galios iki šių metų spalio 1 
dienos. Sutarties vertė – 6 tūkst. 
Eur.

Už šią sumą Utenos rajono 
gyvūnų mylėtojų draugija tu-
rės gaudyti bei į gyvūnų globos 
namus transportuoti beglobius 
Anykščių rajono gyvūnus. Su-
tartyje numatyta, kad prelimi-
nariai planuojama sugauti iki 
70-ties beglobių gyvūnų.

Utenos rajono gyvūnų my-
lėtojų draugijos pirmininkė 
Jolanta Guobaitė „Anykštai“ 
sakė, kad Anykščių rajonas dėl 
beglobių gyvūnų problemos yra 
„juoda skylė“.

„Troškūnai, Kavarskas... Ten 

„ojetau“ – imk tų beglobių gy-
vūnų kiek nori“, - sakė ji.

J.Guobaitė sakė, kad tarp be-
globių gyvūnų vyrauja katės. 
„Tų kačiukų prie tvartų prisi-
veisia, priklysta, tai mes juos 
sterilizuojame, kad jų daugiau 
neprisiveistų“, - kalbėjo  gyvū-
nų mylėtojų draugijos vadovė.

Utenos rajono gyvūnų globos 
namuose šiuo metu gyvena per 
300 beglobių kačių ir daugiau 
nei 100 šunų. Per metus gyvū-
nų globos namuose apgyven-
dinama bei prižiūrima apie 1,5 
tūkst. beglobių gyvūnų.

Išgirdusi, kad gyvūnų glo-
bos namus planuota steigti ir 
Anykščiuose, Utenos rajono 
gyvūnų mylėtojų draugijos pir-
mininkė J.Guobaitė sakė, kad 
blogiausia, jei gyvūnų globos 

namų administravimas būtų pa-
tikėtas komunalininkams.

„Dažnai jiems primetama to-
kia funkcija, tačiau jie šioje sri-
tyje nei turi supratimo, nei noro 
kažką daryti. Aš net neįsivaiz-
duoju, kiek turėtų valdiškuose 
gyvūnų globos namuose būti 
etatų – juk žmonės dirba tik 
tai, kas jiems priskirta. Mūsų 
gyvūnų globos namuose dirba 
savanoriai, kurie neskaičiuoja 
nei darbo valandų, nei savaitės 
dienų. Kai dirbi norėdamas pa-
dėti – dirbi visiškai kitaip, lyg 
gyventum gyvenimą“, - kalbėjo 
J.Guobaitė.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Bendrojo ir ūkio skyriaus 
vedėjo pavaduotojas Simas Aš-
trauskas „Anykštai“ sakė, kad 
per metus iš Anykščių rajono į 

gyvūnų globos namus patenka 
vidutiniškai 60 – 70 beglobių 
gyvūnų. Šiemet sugauti 7 be-
globiai gyvūnai.
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Kišiniovo istorikas: taikos pasirašymas su 
Padniestre sukėlė Moldovoje chaosą

Eldoradas BuTrimAs
Specialiai iš Kišiniovo ir 

Tiraspolio

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

„Pas mus atsitiko tai, kas neturėjo atsitikti: mes pralai-
mėjome karą ir 1992m liepą pasirašėme taikos, arba tiks-
liau – kapituliacijos, susitarimą su Padniestrės vadovais, o 
tai buvo gėdingas Kišiniovo pralaimėjimo bei Maskvos per-
galės įteisinimas, kurio pasekmes jaučiame iki pat šiolei“, 
- tvirtino Moldovos mokslų akademijos Istorijos instituto 
profesorius Virgiliu Birladeanu. 

Istoriko nuomone, Kišiniovas 
privalėjo toliau ryžtingai kovo-
ti už šalies suvienijimą, tačiau 
šalį valdę ekskomunistai pasi-
rašė kapituliaciją, nes nebuvo 
pratę priešintis Maskvai. 

Tai neigiamai paveikė ša-
lies ekonomiką bei politiką, 
komplikavo Moldovos siekius 
tapti ES bei NATO nare. „Šią 
klaidą labiausiai pajutome da-
bar, Rusijai užpuolus Ukrainą, 
kai suvokėme, jog bet kurią 
akimirką galime būti Rusijos 
užpulti ir mes patys“, - tvirtina 
V.Birladeanu. 

Anot V.Birladeanu, įkurda-
ma PMR  Maskva Moldovoje 
sukėlė kelis dešimtmečius už-
sitęsusį chaosą. Mat PMR tapo 
didžiuliu kontrabandos centru, 
leidusiu lobti ne tik PMR, bet 
tiek Moldovos, tiek Ukrainos ir 
galbūt net Maskvos politikams.

PMR teritorija yra unikali. Tai 
maždaug 200 kilometrų ilgio ir 
vos 6-38 kilometrų pločio že-
mės ruožas, esantis dešiniame 
Dniestro upės krante. Kairiame 
upės krante yra likusi Moldo-
vos teritorija, o iš dešinės pusės 
PMR ribojasi su Ukraina. 

PMR paskelbus nepriklau-
somybę, Moldova nesugebėjo 
kontroliuoti bei apmokestin-
ti prekių, atkeliaujančių į ją iš 
Ukrainos. Iš už šimto kilometrų 
Ukrainoje esančio Odesos jūros 
uosto į PMR milžiniškais kie-
kiais buvo gabenamos įvairios 
prekės, kurios po to patekdavo į 
Moldovos rinką bei keliaudavo 
atgal į Ukrainą.

Moldovos ekonomikai tai 
tapo dideliu trukdžiu, nes vie-
tos gamintojams bei importuo-
tojams buvo sunku konkuruoti 
su kontrabandinėmis prekėmis. 
Iš tokios kontrabandos gaunami 
pelnai nepildė nei  Moldovos, 
nei PMR biudžeto, bet leido 
lobti oligarchams.

Spėjama, kad šiais kontra-
bandiniais pinigais buvo paper-
kami Moldovos politikai, jais 
buvo finansuojamos Maskvai 
palankios partijos. „Kišiniovas 
ne tik  daugelį metų nekontro-
liavo padėties šalyje, bet ir ne-
priėmė savarankiškumui svar-
bių  sprendimų, pavyzdžiui, 
nesujungė savo elektros tinklų 
su Rumunijos, nors būtent toks 
sprendimas būtų sumažinęs pri-
klausomybę nuo Maskvos.“

Paradoksalią Moldovos situ-
aciją  simbolizuoja ne tik elek-
tros energijos, taip pat ir dujų 
įsigijimo aplinkybės. Rusiškos 
dujos į Moldovą ateina iš PMR, 
o tenykštė valdžia už jas nieko 
nemoka. 

Vogdama dujas PMR gali pi-
giau gaminti maisto bei pramo-
nės produktus, kuriuos parduoda 
Moldovoje, kurios verslininkus 
tokia nesąžininga konkurencija 
žlugdo, tačiau Maskva ir toliau 
reikalauja, kad už į Moldovą 
bei PMR tiekiamas dujas mo-
kėtų vien  Moldova. 

Šios situacijos paradoksalu-
mą sustiprina ir tai, jog nemo-
kamomis dujomis PMR gamina 
elektros energiją, kurią po to 
parduoda Moldovai. 

„Papirkinėjant politikus bei 
valdininkus, Maskvai pavyko 
blokuoti planus pirkti dujas iš 
Kazachstano bei sujungti dujų 
vamzdyną ir elektros tinklus su 
Rumunija“, - tvirtina V. Birla-
deanu.

Istorikas apgailestauja, jog 
Ukraina tik po 2014 metų ėmė 
neleisti per savo teritoriją Ru-
sijos kariams vykti į PMR, kad 
pakeistų dvejus metus atitarna-
vusius kolegas. 

„Gaila, bet 1991 metais, per 
Moldovos konfliktą su PMR,  
pastarosios pusėje kovėsi kai 
kurios Ukrainos savanoriškos 
sukarintos formuotės, o per 
Ukrainą į PMR buvo tiekiami 
ginklai, o savo klaidą Kijevas 

suprato per vėlai“, -  sakė isto-
rikas V.Birladeanu.

Per Moldovos karą su PMR 
1991 metais Tiraspoliui padėti 
buvo atvykę ne tik keli šim-
tai savanorių iš Rusijos, bet ir 
savanorių būriai iš Ukrainos, 
Baltarusijos ir net Latvijos bei 
Estijos. Mūšiuose žuvo du ru-
sakalbiai Estijos bei vienas 
Latvijos pilietis, kurie paklu-
so Maskvos raginimui padėti 
PMR vaduotis iš Moldovos 
fašistų. Maskva tada skleidė 
melą, kad Moldovai kariauti 
padeda rumunai bei snaiperiai 
iš Lietuvos, nors tam nepateikė 
jokių įrodymų.

Ant PMR sostinėje Tiraspo-
lyje esančio  paminklo šioms 
kovoms atminti yra iškaltos ir 
šių estų bei latvio pavardės.

Kadangi Antrajame pasauli-
niame kare Rumunija rėmė na-
cistinę Vokietiją, Maskva 1990 
metais susikūrusį Moldovos 
„Liaudies Frontą“, kurio vienas 
iš siekių buvo susijungimas su 
Rumunija, ėmė vadinti fašistų 
sambūriu. Kaip priešprieša jam 
buvo įkurta rusakalbių partija 
„Jedinstvo“.

Suagitavusi Padniestrės re-
giono rusakalbius gyventojus 
sukilti, Maskva jiems į pagalbą 
pasiuntė čia karinę bazę turėju-
sius Rusijos kareivius, o tai ir 
nulėmė Moldovos kapituliaci-

ją. Per brolžudiškus susirėmi-
mus 1991m. žuvo apie pusantro 
tūkstančio žmonių, Kišiniovas 
buvo priverstas pasirašyti tai-
kos susitarimą, įteisinusį Pa-
dniestrės Moldovos Respubli-
kos (PMR) egzistavimą.

Prieš tris mėnesius Rusijos 
kariuomenei įsiveržus į Ukrai-
ną, didžiulę paniką išgyveno ne 
tik pastarosios šalies, bet ir kai-
myninės Moldovos gyventojai.

Išgirdę pagyrūniškus Krem-
liaus tvirtinimus, kad Ukraina 
bus užimta per keletą dienų, 
keli milijonai apimtų panikos 
ir į užsienį nusprendusių bėgti 
ukrainiečių užkimšo visus ke-
lius bei geležinkelio stotis. 

Dalis ukrainiečių spruko į 
Moldovą, tad šią nedidelę, du 
su puse milijono gyventojų tu-
rinčią šalį užtvindė keturi šim-
tai tūkstančių pabėgėlių. Dau-
guma pabėgėlių vėliau išvyko į 
kitas šalis, tačiau Moldovoje jų 
liko apie 80 tūkstančių.

„Džiaugiuosi, kad kilęs ka-
ras uždarė PMR kontrabandos 
kelius iš Odesos, viliuosi, kad 
visam laikui, kaip kad turiu 
vilčių, kad karas paskatins 
Moldovos politikus vienytis 
bendram tikslui - patekimui į 
ES bei NATO ir galutinai atsi-
riboti nuo Maskvos“, - pareiš-
kė V.Birladeanu.

(Bus daugiau)

Istorijos profesorius Virgiliu Birladeanu mano, kad įkur-
dama Padniestrės respubliką Maskva siekė destabilizuoti 
padėtį Moldovoje. 

Moldovos prokuratūra tyrė daug kontrabandos PMR bylų, 
bet tų aferų įveikti nesugebejo.                  Autoriaus nuotr.

Tankas Tiraspolio centre, prie karių kapinių.
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Bibliotekos rekordininkai per metus 
perskaito du šimtus knygų sigita PiVOrienĖ

sigita.p@anyksta.lt

Šiais laikais, kai  beveik visa informacija, taip pat  ir grožinė 
literatūra yra prieinama vienu mygtuko paspaudimu, popieri-
nės knygos vis dar nepraranda populiarumo ir, pasak Anykš-
čių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Vartotojų aptarnavi-
mo ir informacijos skyriaus vedėjos Vytos Budavičienės, vargu 
ar praras. Biblioteka sulaukia daugybės lankytojų, o kai kurie 
jų, vedėjos teigimu,  per metus perskaito daugiau nei du šimtus 
knygų bei į biblioteką pasiskolinti literatūros atvyksta ir iš to-
lesnių rajono kampelių.

Populiarumo nepraranda 
ir lietuvių autoriai

Pasak V. Budavičienės, 
anykštėnams patinka tiek lie-
tuvių, tiek ir užsienio autoriai: 
„Daugiau skolinasi britų, ame-
rikiečių, prancūzų, vokiečių, 
Skandinavijos šalių autorių 
knygas. Pastebėjome, kad skai-
tytojai aklai nepasikliauja lei-
dėjų reklama, bet ieško litera-
tūros, pasiklausę diskusijų apie 
knygas kultūrinėse laidose, 
kurią rekomenduoja literatūros 
specialistai.“ 

Įdomu ir tai, kad kai bibliote-
koje vyksta knygų pristatymai, 
po jų būtent tos knygos skaity-
tojai ir pageidauja. 

„Visada populiarūs kraštie-
čiai: Rimantas Vanagas, Val-
das Papievis, Jurga Žąsinaitė, 
Antanas Drilinga. Populiarios 
knygos apie įvairių meno sričių 
asmenybes, taip pat apie žmo-
nes, kurie padarė įspūdį, įsi-
minė iš kino filmų, spektaklių, 
televizijos laidų, visuomenės 
gyvenimo, politikos“, – vardijo 
V. Budavičienė. 

„Per Nepriklausomybės lai-
kotarpį parašyta daug atsimi-
nimų, dienoraščių, biografijų, 
laiškų formos knygų,  parašytų 
neprofesionalių rašytojų, jas 
skaitytojai taip pat mėgsta“, – 
teigė V. Budavičienė ir pridūrė, 
kad populiarumo nepraranda 
Nijolės Narmontaitės knygų 

serija „Ko nematė žiūrovai“, 
Ingos Liutkevičienės knygos 
„Kostas“, „Alma“, taip pat kny-
gos apie Galiną Dauguvietytę, 
Rūtos Oginskaitės knygos apie 
Grigorijų Kanovičių, Vytautą 
Kernagį. 

„Didelė dalis skaitytojų – 
detektyvų, nuotykių, įtempto 
siužeto knygų mėgėjai. Ne pa-
slaptis, kad dauguma skaityto-
jų – moterys, tad romanai apie 
šeimų gyvenimus, jausmų dra-
mas, romantiškus ryšius visada 
paklausūs“, – sakė V. Budavi-
čienė.

Išskirtinis dėmesys – 
Gintaro Ražansko 
kraštotyros monografijai

Krašto dokumentų ir krašto-
tyros skyriaus vyriausioji bibli-
otekininkė Birutė Venteraitienė 
sakė, kad šiame skyriuje 2021 
metais labiausiai pageidauja-
mos Anykščių krašto autorių  
Broniaus Šablevičiaus, Riman-
to Povilo Vanago, Tautvilio 
Užos, Jono Sriubo, Raimondo 
Guobio, Vygando Račkaičio, 
Mildos Telksnytės knygos. 

„Išskirtinio susidomėjimo 
sulaukė istorijos mokytojo Gin-
taro Ražansko parengta krašto-
tyros monografija „Anykščių 
Jono Biliūno gimnazija: 1920–
2020“,  kraštotyrininkės Vandos 
Strolaitės-Zinienės „Strolių gi-
minės knyga“, istorijos mokslų 

daktaro Norberto Černiausko 
dokumentinė knyga „Paskutinė 
Lietuvos vasara“, kraštotyrinin-
ko bei muziejininko Raimondo 
Guobio parengta kraštotyros 
monografija „Butėnai: gimtojo 
krašto istorija “. Skyriuje skai-
tytojai domėjosi Anykščių ra-
jono mero, gamtininko Sigučio 
Obelevičiaus parengtu žinynu 
„Imunitetą stiprinantys auga-
lai“, tritome rašytojo J. Baltu-
šio knyga „Vietoj dienoraščio“, 
mokslų daktarės Ingos Liepaitės 
ir muziejininko Antano Verbic-
ko parengta knyga „Per tamstos 
laišką į mane padvelkė tikras 
pavasaris“ bei kunigo Antano 
Pauliuko tritomiu dienoraščiu 
„Dienynas, 1918–1940“. Sky-
riuje daugiausia lankėsi 35-60 
metų įvairių sričių tarnautojai ir 
pensinio amžiaus inteligentija“, 
– kokiomis kraštiečių knygo-
mis labiausiai domisi anykštė-
nai, vardijo B. Venteraitienė.

Populiarus ir nemokamas 
internetas

V. Budavičienė teigė, kad iš 
bibliotekos lankytojų sulaukia 
ir klausimų įvairiomis temo-
mis: „Ieško informacijos apie 
slaptas organizacijas, medita-
ciją, religijas, šeimos santykių 
psichologiją, priklausomybes, 
apie verslą, vadybos mokslą, 
domėjosi natūralaus gydymo 
būdais, sveika mityba, gyvūnų 
auginimu ir jų ligomis, audinių 
dažymu augalinėmis priemo-
nėmis. Atsakymų skaitytojams 
ieškome ne vien knygose, taip 
pat ir spaudoje, duomenų bazė-
se.“

Bibliotekoje taip pat populia-
rios viešai prieinamos kompiu-
terių paslaugos – dokumentų 
rengimas, kopijavimas, skena-
vimas, siuntimas, labai popu-
liarus nemokamas internetas ir 
bevielis ryšys, išmanieji įrengi-
niai. „Lankytojai jais naudojasi 
nuotoliniam mokymuisi, rašto 
darbų rengimui, bendravimui 
socialiniuose tinkluose“, – sakė 
Vartotojų aptarnavimo ir infor-
macijos skyriaus vedėja.

Moterys mėgsta 
skaityti žurnalus

Pasak V. Budavičienės, į 
biblioteką dažniausiai ateina 
vidutinio ir vyresnio amžiaus 
skaitytojų, tačiau netrūksta ir 
vaikų bei paauglių. 

„Tarp vyresnių žmonių popu-
liaresnė spauda. Daugiau lan-
kytojų užeina tomis dienomis, 
kai išeina mūsų rajono bei kiti 
laikraščiai. 

Lietuvių grožinės literatūros knygos:
1. K. Sabaliauskaitė. „Petro imperatorė“.
2. J. Baltušis. „Vietoj dienoraščio“.
3. L. Riley. „Septynios seserys“ (7 dalys).
4. D. Owens. „Ten, kur gieda vėžiai“.
5. S. Burdick. „Bevardės mergaitės“.
6. A. Pataki. „Karalienės likimas“.
7. A. Audrain. „Nuojauta“.
8. H. Morris. „Aušvico tatuiruotojas“.
9. O. Tokarczuk. „Bėgūnai“.
10. W. K. Krueger. „Maloningoji žemė“.

Dalykinė literatūra:
1. M. Abramovič. „Eiti kiaurai sienas“.
2. L. Lavaste. „Kunigas Ričardas“.
3. R. Oginskaitė. Žebriūnas. „Nutylėjimai ir paradoksai“.
4. G. Baikštytė. „Šarūnas Bartas“.
5. Benas Lyris. „Kiekvienos dienos terapija“.
6. N. Černiauskas. „1940. Paskutinė Lietuvos vasara“.
7. B. Obama. „Pažadėtoji žemė“.
8. J. B. Peterson. „12 gyvenimo taisyklių“.
9 S. E. Ambrose. „Karo vilkai“.
10. N. Narmontaitė. Visos serijos „Ko nematė žiūrovai“ 

knygos.

Skaitomiausių 2021 m. vaikų knygų dešimtukas:
1. Inga Narijauskienė. „Pelėda Drūlija ir diena NE“ (te-

rapinės pasakos).
2. Astrida Lindgren. „Emilis iš Lionebergos“.
3. Vytautas V. Landsbergis. „Arklio Dominyko meilė“.
4. Astrida Lindgren. „Padaužų kaimo vaikai“.
5. Tom Fletcher. „Kalėdozauras ir žiemos ragana“.
6. Kęstutis Kasparavičius. „Trumpos istorijos“.
7. Tomas Dirgėla. „Lukas Šiaudelis deda iš viršaus“.
8. David Walliams. „Berniukas milijardierius“.
9. Abby Hanlon. „Nenuorama Dorė“.
10. Lina Žutautė. „Kakė Makė ir Netvarkos nykštukas“.

Skaitomiausių 2021 m. paauglių knygų dešimtukas:
1. Antuanas de Sent Egziuperi. „Mažasis princas“.
2. J. K. Rowling. „Haris Poteris ir išminties akmuo“.
3. J. Grey „Krankas. „Varnų užkalbėtojas“.
4. M. G. Leonard. „Vabalų berniukas“.
5. Astrida Lindgren. „Broliai liūtaširdžiai“.
6. Katherine Paterson. „Tiltas į Terabitiją“.
7. John Flanagan serijos. „Žvalgo mokinys“ knyga „Gorla-

no griuvėsiai“.
8. Mark Haddon. „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“.
9. R. L. Styvenson. „Lobių sala“.
10. Žiulis Vernas. „Penkiolikos metų kapitonas“.

Kita populiari literatūra:
1. Psichologinė literatūra. L. Hay. „Pamilk save ir būk lai-

mingas“.
2. Saviugdos knygos. N. Hill. „Mąstyk ir būk turtingas“.
3. Dvasiniam tobulėjimui. A. Toliatas. „Ramybė tau“.
4. Kelionių aprašymai. G. Štaraitė. „Apie Afrikos žmones 

ir žvėris“.
5. Knygos apie Černobylį, koncentracijos stovyklas. E. de 

Wind. „Galutinė stotis – Aušvicas“.
6. Karo, pokario laisvės kovotojų tema – A. Anušauskas. 

„Aš esu Vanagas“, J. Kadžionis-Bėda. „Per skausmo pelkes“.
7. Nesibaigiantis istorinių knygų populiarumas – J. Black. 

„Slaptoji pasaulio istorija“.
8. Biografinė literatūra apie ryškias asmenybes – B. John-

son. „Čerčilio veiksnys“. Apie didžiųjų monarchijų valdovus 
– L. Worsley. „Karalienė Viktorija“.

9. Skaitytojų ypač mėgstamos leidyklos „Briedis“ leidžia-
mos populiariai parašytos knygos apie pasaulinius karus: I. 
Von Munch. „Frau, komm!“, H. Haape. „Paskutinė stotelė – 
Maskva: fronto gydytojo dienoraštis“.

10. Populiari fantastika, bet bibliotekoje jos labai trūksta. A. 
Sapkowski maginės fantastikos serija „Raganius“.

Anykščių rajono savivaldybės L.irS.Didžiulių 
viešosios bibliotekos 2021 metų skaitomiausių knygų 

dešimtukai pagal kategorijas

Rašytojo Juozo Baltušio 
dienoraščiai itin patinka 
anykštėnams - lietuvių 
grožinės literatūros kate-
gorijoje jie nusileido tik 
Kristinos Sabaliauskaitės 
„Petro imperatorei“.

Istoriko Norberto Čer-
niausko knyga „1940. Pa-
skutinė Lietuvos vasara“ 
dalykinės lieteratūros ka-
tegorijoje šešta. Autorius 
ją bibliotekoje pristatė per-
nai miesto šventės metu.
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Ar rajono valdantieji nepamiršo kaimo žmonių?

ULBA: „Tuoj bus reikalingi 
ir brangūs visi, nes tuoj rinki-
mai į savivaldybę.Tuoj labai 
gražiai čiulbės, kaip rūpinasi 
kaimo žmonėmis, kaip jiems 
padeda, kiek daug dėl jų pa-

darė, nes prie lovio noras ne-
apsakomas.“

Kaimietis: „Visiškai nepa-
miršo - žiemą kelių nevalo, 
vasara negreideriuoja, rūpi-
nasi, kad neleistų kaimiečiai 

pinigų brangiam kurui, jei vė-
jas stulpą nugriovė, elektra tik 
po trijų dienų, kad pataupytų. 
Gyvenvietėms net ženklų ne-
stato, kad svetimi nežinotų ir 
netrukdytų. šiukšliadėžę vieną 

Šios kadencijos rajono valdantieji daug dėmesio skiria įvairiems projektams Anykščių 
mieste – sutvarkytas Tilto gatvės kompleksas, bus atnaujinamas Ramybės ir Pušyno mi-
krorajonas, remontuojami vaikų lopšeliai-darželiai, mieste statomi nauji suoleliai, šiukš-
liadėžės…O  kokius Anykščių rajono valdžios darbus šią kadenciją matote Anykščių rajo-
no miesteliuose ir kaimuose? Už ką valdančiuosius norėtumėte pagirti, pakritikuoti? Ko 
šiuo metu labiausiai trūksta Anykščių rajono miesteliuose ir kaimuose?

ant kaimo pastato ir veža kas 
men., ekologija rūpinasi, kad 
oras geras kaimiečiui būtų.“

Llll: „Keli kilometrai asfal-
to Elmininkuose, kilometras 
Grikiapeliuose.“

Esmė: „Anykščiai nėra 
miestas, o tik rajono centro 
gyvenvietė. Taigi lai pakračiai 
nesipiktina, centras visais is-
toiniais laikaikais labiau vys-
tomas, nes centre Valdžia.“

Pensininkas iš sodžiaus: 
„Kvailas klausimas diskusijai. 
Taigi aišku, kad valdžia kaimo 

žmones pamiršo, juk rinkimai 
senokai praėjo. Užtat šį rudenį 
į kaimus pasipils politikai, bū-
simieji merai ir pretendentai į 
rajono tarybos narius. Tada 
visko žadės, o paskui vėl pa-
žadus pamirš. Rajono valdžia 
turi tarnauti savo rinkėjams ir 
privalo aplankyti net atokiau-
sias vietas, nepabijoti susitepti 
batų, nepatingėti pavaikščioti 
po gyvenvietes, vienkiemius, 
išklausyti žmonių skundus, 
pageidavimus.“

Bibliotekos rekordininkai per metus 
perskaito du šimtus knygų
Na o žurnalus labiau mėgs-

ta moterys, daug jų skolinasi į 
namus. Spaudą prenumeruoti 
brangu, o bibliotekoje galima 
skaityti nemokamai. Tik norė-
tųsi, kad būtų skiriama daugiau 
lėšų bibliotekoms prenumeruoti 
įvairesnę spaudą, ypač kaimo 
bibliotekoms“, – sakė V. Buda-
vičienė.

Skaito rekordiškai daug

V. Budavičienės teigimu, į L. 
ir S. Didžiulių viešąją biblioteką 
atvyksta ir „sezoninių“ skaityto-
jų – tai tie, kurie pasiima paskai-
tyti knygų vasaros atostogoms. 
„Elektroninis skaitytojo pažy-
mėjimas suteikia galimybę nau-
dotis visos Lietuvos biblioteko-
mis, todėl vasaros sezono metu 
sulaukiame daugiau atvykstan-
čių šeimų iš kitų miestų, kurie 
apsistoja savo anykštėniškuose 
butuose ir sodybose“, – sakė 
skyriaus vedėja bei pasidžiaugė, 
kad yra ir tokių skaitytojų, ku-
rie per metus perskaito per 200 
knygų. – Moteris, gyvenanti už 
15 kilometrų nuo Anykščių, at-
važiuoja du kartus per mėnesį 
ir ima po 10 knygų, dažniausiai 
detektyvų. Sako, jog nesą tokio 

vakaro, kad neskaitytų knygos. 
Yra ir daugiau tokių knygų „ri-
jikų“. O yra ir tokių, kurie kas-
dien ateina pasinaudoti kompiu-
teriu – ne vien paskaityti“.

Elektroninės knygos 
neišstums tradicinių

Pasak V. Budavičienės, daž-
niausiai bibliotekos lankytojai 
ateina tradicinių knygų. Ir nors 
naujosios technologijos yra la-
bai populiarios,  knyga nuo seno 
vertinama kaip informacijos ne-
šėja, kultūros saugotoja.

„Tradicinė knyga turi dau-
giau privalumų: knygos nerei-
kia įkrauti kaip skaitmeninio 
įrenginio, ieškoti bevielio ry-
šio atokiame parke, dar ją gali 
dovanoti draugui. Manau, kad 
knygos niekada nebuvo išėju-
sios iš mados ir niekada neišeis. 
Fojė yra knygų mainų lentynos, 
kur žmonės keičiasi knygomis. 
Yra nuolatinių lankytojų, kurie 
ateina beveik kasdien ir randa 
tose lentynose sau tinkamų kny-
gų“, – apie tai, ar elektroninės 
knygos pakeis popierines, mąstė 
V. Budavičienė. 

Vis dėlto elektronines knygas 
renkasi tie, kurie, pavyzdžiui, 
vyksta dirbti į užsienį. „Jie ne-

nori apsikrauti papildomu balas-
tu. Taip patogiau, nes popierinę 
knygą reikia laiku grąžinti. Stu-
dentai ieško specialios literatū-
ros mokslui, bet ne viską gali 
gauti. Mūsų biblioteka, kaip ir 
visos rajonų bibliotekos, kaupia 
literatūrą masiniam skaitytojui. 
Gelbsti nemokamos duomenų 
bazės. Tačiau pastebėjome, kad 
ir moksleiviai pirmenybę teikia 
tradicinei popierinei knygai“, – 
sakė bibliotekos Vartotojų aptar-
navimo ir informacijos skyriaus 
vedėja.

Vaikų literatūra domina 
ir suaugusius

Vaikų literatūros ir edukacijos 
skyriaus vedėja Ramunė Bra-
žiūnienė teigė, kad bibliotekoje 
netrūksta ir mažųjų skaitytojų. 
Pasak jos, patys mažiausieji pra-
ėjusiais metais džiaugėsi naujo-
mis ir jau pamėgtomis žaisli-
nėmis knygelėmis su garsais, 
lietimo elementais, spalvinimu 
vandeniu. „Didelio vaikų dėme-
sio sulaukia įgarsintos knygos, 
taip pat knygos su judančiais 
atvaizdais ekranėlyje, smagiais 
gyvulių ir paukščių balsais bei 
galimybe įrašyti savo balsą. Tai 
spalvingos knygos, kurias vai-

kai gali ne tik skaityti, bet ir su 
jomis žaisti, – sakė R. Bražiū-
nienė. - Ikimokyklinio amžiaus 
vaikai ir pradinukai domisi in-
formacinėmis – pažintinėmis 
knygomis, mielai skaito knygas 
apie kačiukus, šuniukus. Moki-
niams patinka knygos apie juo-
kingus nuotykius mokykloje, 
juos domina bendraamžių nuo-
tykiai ir išdaigos bei komiksų 
knygos“, – apie mažųjų skaity-
mo įpročius papasakojo R. Bra-
žiūnienė.

Pasak vaikų literatūros ir edu-
kacijos skyriaus vedėjos, vis dar 
nedingsta susidomėjimas kny-
gomis apie Harį Poterį. „J. K. 
Rowling knygas skaito įvairaus 
amžiaus vaikai ir net suaugu-
sieji. Vyresnieji mokiniai, ypač 
berniukai, skaito fantastines 
knygas, o labiausiai mėgstamos 
siaubo istorijos. Vaikiškomis 
knygomis domisi ir mūsų skai-
tytojų tėveliai“, – sakė R. Bra-
žiūnienė.

Vaikai skaito mažiau

R. Bražiūnienės teigimu, ka-
rantinas, vaikų ir mokinių skai-
čiaus mažėjimas mieste turėjo 
įtakos ir jaunųjų skaitytojų ap-
silankymams bibliotekoje. 

„Poreikis skaityti, domėtis 
knygomis ir biblioteka išlieka. 
Vaikai skaito, tačiau mažiau. 
Pastaruoju metu vaikai turi ga-

limybę naudotis įvairiomis iš-
maniosiomis technologijomis, 
kurios leidžia gauti daug ir įvai-
rios informacijos, veiklos bei 
pasirinkimų, todėl natūralu, jog 
knygos yra skaitomos rečiau, – 
pastebėjo R. Bražiūnienė. – Bet 
labai džiugina tai, jog tėveliai 
rūpinasi vaikų skaitymu. Jie 
nuolat domisi vaikų literatūra, 
kartu su vaikais lankosi bibli-
otekoje, renkasi knygas bei 
jas aptaria. Neretai ir vyresnių 
klasių mokinių tėveliai ateina į 
biblioteką knygų, kurias reikia 
perskaityti pagal rekomenduo-
jamų knygų sąrašus. Turime 
lankytojų vaikų, kurie į biblio-
teką ateina kasdien. Tačiau juos 
labiausiai domina kompiuteriai 
ir internetas. Maloniai stebina 
tai, kad yra skaitytojų, kurie, ką 
tik išsirinkę knygas, čia pat jas 
skaito, pasirinkę patraukliausią 
Vaikų literatūros ir edukacijos 
skyriuje esančią erdvę: Mešku-
čių kampelį, pojūčių erdvę ar 
skaityklėlę.“

Mažųjų skaitytojų-rekordi-
ninkų Anykščių L. ir S. Di-
džiulių viešojoje bibliotekoje 
taip pat yra: „Džiaugiamės, jog 
turime skaitytoją,  knygas pa-
sirenkantį ir skaitantį kartu su 
mama. Per mėnesį šis skaity-
tojas perskaito apie 13-15 kny-
gų“, – sakė R. Bražiūnienė. 

Beje, Vaikų literatūros ir edu-
kacijos skyriuje elektroninės 
knygos apskritai nėra pagei-
daujamos: vaikai mieliau ren-
kasi popierines knygas. 

Krosas. Gegužės 19 d. J. Bi-
liūno gimnazijos stadione buvo 
surengtos Anykščių raj. mokinių 
pavasario kroso varžybos. 1–2 
klasių mergaičių grupėje trium-
favo Inesa Vildžiūtė (A. Bara-
nausko pagr. m-la), berniukų 
varžybose niekas neprilygo Pau-
liui Šatkauskui (A. Baranausko 
pagr. m-la).

3–4 klasių mergaičių grupėje 
visas varžoves aplenkė Laisvė 
Baklanova (A. Vienuolio pro-

gimn.), berniukų bėgime pasi-
žymėjo Nojus Žemaitis (A. Ba-
ranausko pagr. m-la). 5–6 klasių 
varžybas laimėjo Divaina Maži-
lytė (A. Vienuolio progimn.) ir 
Mantas Kazlauskas (Kavarsko 
pagr. m-la).

Gytė Pupelytė (A. Vienuolio 
progimn.) ir Mantas Judickas 
(A. Baranausko pagr. m-la) ap-
lenkė visus varžovus 7–8 klasių 
grupėse. I–II gimnazijos klasės 
grupėse nugalėtojų medaliais 
pasidabino Gabija Kisieliūtė (J. 
Biliūno gimn.) ir Edvinas Dilys 

(J. Biliūno gimn.). III–IV gim-
nazijos klasių grupėse pasižy-
mėjo E. Savickaitė (J. Biliūno 
gimn.) ir K. Gvozdas (J. Biliūno 
gimn.).

Krepšinis. Gegužės 19–20 
dienomis „Nykščio namų“ are-
noje vyko Jaunių (U–17)  regionų 
krepšinio lygos finalinio ketver-
to varžybos. Pirmajame turnyro 
pusfinalio mače Visagino ekipa 
91:72 sutriuškino bendraamžius 
molėtiškius. Kitame susitikime, 
kuriame varžėsi Ukmergės ir 
Anykščių KKSC komandos, po 

atkaklios kovos 79:69 nugalėjo 
ukmergiškiai. Anykštėnų ko-
mandoje išsiskyrė T. Klastaus-
kas ir M.Judickas, pelnę 26 ir 23 
taškus. Mažajame finale pergalę 
šventė Pauliaus Leonavičiaus 
auklėtiniai – 75:72. Anykščių 
KKSC gretose daugiausia taš-
kų pelnė T. Klastauskas (23), K. 
Volkovas (17), K. Girnius (15), 
M. Judickas (12). Turnyro auk-
so medaliai atiteko Ukmergės 
komandai, kuri 88:78 privertė 
pasiduoti Visagino atstovus. 
Naudingiausiais savo ekipų žai-

dėjais finaliniame ketverte tapo  
T. Klastauskas („Anykščiai“), T. 
Gasperavičius („Visaginas“), D. 
Želnys („Ukmergė“) ir K. Mai-
gys („Molėtai“).

Imtynės. Gegužės 27–29 die-
nomis „Nykščio namų“ arenoje 
bus surengtas tradicinis imtynių 
turnyras „Anykščiai 2022“. Lie-
tuvos imtynininkai turės puikią 
galimybę kaupti patirtį besi-
grumdami su pajėgiais varžovais 
iš Latvijos, Estijos, Ukrainos, 
Izraelio, Norvegijos, Vokietijos 
ir Lenkijos. 
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parduoda

įvairūs

BRANGIAI SUPERKAME 
ĮVAIRIUS AUTOMOBILIUS, 
Išrašome sunaikinimo pa-
žymėjimus paramai gauti, 
sutvarkome dokumentus. 
Atvykstame pasiimti į vietą 

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

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

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

Tel. (8-656) 77315.

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

Tel. (8-625) 44123.

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

Tel. (8-609) 92144.

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.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

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

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.

Dėl prašymų pateikimo rengiant Utenos apskrities Anykščių rajono savivaldybės 
Anykščių seniūnijos Burbiškio  kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius (toliau-Skyrius) 

informuoja, kad 2022 m. birželio 23   d. bus pradėtas rengti 782,7566 ha teritorijos Utenos aps-
krities Anykščių rajono (savivaldybės) Anykščių seniūnijos Burbiškio kadastro vietovės žemės 
reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje 
susigrąžinti žemę natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti 
neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemę, iki 2022 m. birželio  13  d. gali pateik-
ti prašymus Skyriui. Projektavimo darbus vykdo UAB „Anykščių matininkas“, (įmonės adresas 
J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, tel. nr. (8-687) 70154, projekto autorė Daiva Gokienė). Su laisvos 
žemės fondo žemės planu galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt arba Skyriuje, J. 
Biliūno g. 19, Anykščiai, 201 kab., darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

Paslaugos

Dažo namus, stogus šiferinius 
ir skardinius. Dengia stogus. 
Darbus atlieka savo medžiago-
mis. 

Tel. (8-658) 37897.

Virina, špakliuoja, 
dažo atomobilių detales, 
remontuoja važiuoklę, 

keičia tepalus.
Tel. (8-659) 79002.

Savivarčiais veža birias 
medžiagas iki 20 t.
Tel. (8-660) 34422.

Informacija apie numatomą žemės sklypo paženklinimą: 
2022-06-03 13.00 val. Jakšiškio k., Kavarsko sen., Anykščių r. 
bus atliekami sklypo proj. Nr. 125A-2 kadastriniai matavimai. 
Prašome gretimo žemės sklypo kad. Nr. 3474/0003:485 mi-
rusio savininko M. P. atstovą dalyvauti paženklinime. Nesant 
galimybės dalyvauti, prašome kreiptis į MB Vilkadis matininką 
Dionisij Ivanov, tel. (8-615) 64967, Rinktinės g. 53-20, Vilnius.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
GEGUŽĖS 26 d. (ketvirta-

dienį) prekiausime paukštyno 
vakcinuotais, sparčiai augan-
čiais ROSS-308 vienadieniais 
ir paaugintais mėsiniais broile-
riais, vienadienėmis vištytėmis 
(Olandiškos). Nuo 2 iki 8 mėn.
įvairių spalvų vištaitėmis ir kiau-
šinius 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.

kuras

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, 
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.

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 metrų 
rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

kita

Metalinius profilius 4x6 cm, 
3 m ilgio. 25 vienetai. Vieneto 
kaina - 25 Eur.

Tel. (8-698) 74916.

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.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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.

AVINAS. Jokiu būdu neapsi-
imkite atlikti svetimo darbo, net 
jei jus to prašytų. Venkite šito, 
nes jei kas nors bus ne taip, at-
sakyti pirmiausia turėsite jūs, o 
ne tas, kuriam šis darbas buvo 
patikėtas.

JAUTIS. Naujų idėjų ir pasiū-
lymų bus daug, todėl turėsite vis-
ką gerai apgalvoti ir tik po to pri-
imti sprendimą. Daugelis po šiuo 
Zodiako ženklu gimusių žmonių 
turės galimybę padaryti karjerą. 

DVYNIAI. Darbe venkite pa-
vedimų, kurių realizavimas jums 
kelia abejonių. Jeigu ne visai pa-
sitikite savo jėgomis, tai nerody-
kite nereikalingo entuziazmo.

VĖŽYS. Galite imtis jums vi-
siškai naujos veiklos, kur pravers 
ir svetima patirtis. Naujame dar-
be neskubėkite kelti savo idėjų, 
patausokite jas vėlesniam laiko-
tarpiui. 

LIŪTAS. Keldami iniciatyvas, 

susijusias su tarnybine veikla, 
sulauksite vyresnybės pagalbos 
ir paramos. Galimos pažintys su 
įtakingais žmonėmis, kurie atei-
tyje padės jums ir jūsų artimie-
siems.

MERGELĖ. Artimiausiomis 
dienomis galite užimti aukštesnį 
postą, įgyti naujų įgūdžių, kurie 
pravers naujame darbe. Beje, 
sprendimą dėl perėjimo į naują 
darbovietę būtinai apsvarstykite 
su namiškiais.

SVARSTYKLĖS. Ateinančio-
mis dienomis daugiau dėmėsio 
skirkite savišvietai, pasistenkite 
pasisemti naujų žinių. Savaitgalį 
susitikite su bičiuliais. 

SKORPIONAS. Gausite nau-
dingą dalykinį pasiūlymą, galintį 
duoti materialinės naudos ir pa-
kelti jūsų profesinį lygį.

ŠAULYS. Turėsite spręsti su-
sikaupusias problemas. Tegul 
tai jūsų neslegia, nes jūs pajusite 
jėgų antplūdį. Skirkite jas, pa-

vyzdžiui, būstui tvarkyti, pasirū-
pinkite namų jaukumu. 

OŽIARAGIS Jūs atsidursite 
dėmesio centre ir pajusite jėgų 
antplūdį. Santykiai su vyresnybe 
bus geri, galite tikėtis, kad jūsų 
nuopelnai bus deramai įvertinti.

VANDENIS. Galite susidurti 
su senomis neišspręstomis pro-
blemomis, susijusiomis su įvai-
rių dokumentų tvarkymu. Tad 
nusiteikite visą savaitę lakstyti su 
popieriais. Tai pareikalaus daug 
laiko ir jėgų. Vis dėlto verčiau 
dabar visa tai sutvarkyti, kitaip 
vėliau bus sunku žengti į priekį 
įvairiose gyvenimo srityse.

ŽUVYS. Savaitė žada aukštes-
nį postą ir didesnes pajamas. Lai-
kotarpis tinkamas pereiti į naują 
darbovietę arba imtis naujo ko-
mercinio projekto. Jūs sėkmingai 
vesite derybas, atsiras galimybė 
realizuoti seniai numatytus pla-
nus. Savaitgalį pasistenkite pra-
leisti su artimaisiais.

Ieško pagalbinio darbuo-
tojo, būtina su B kategorija, 
dirbti ūkio darbus slenkančiu 
grafiku.

Tel. (8-674) 53149.
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anekdotas

oras
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+19

mėnulis
Gegužės 24- 27 d. d. - delčia.

Bedas, Magdalena, Almantas, 
Danutė, Urbonas, Evelina.

Pilypas, Algimantas, Milvydė, 
Eduardas, Vilhelmina.

Augustinas, Genadijus, 
Virgaudas, Žymantė, 
Brunonas, Leonora.

Joana, Žaneta, Vincentas, 
Vilmantas, Gina, Gerardas, 
Žana.

šiandien

gegužės 25 d.

vardadieniai

gegužės 26 d. 

gegužės 27 d. 

Kalbasi du draugai:
- Girdėjau, vakar smarkiai su-

mušei savo žmoną. Kietą ranką 
turi...

- Baik jau, prieš moterį ranka 
nekyla. Paėmiau lazdą.

***
- Tėti, o kiek reikia pinigų, jei 

nori vesti?
- Nežinau... Iki šiol moku...

***
Vienas antropologas kelerius 

metus gyveno laukinėje Afri-
kos gentyje, tyrė jos papročius 
ir gyvenimo būdą. Ir taip jau at-
sitiko, kad genties vado žmona 
pagimdė beveik baltaodį vaiką. 
Genties vadas išsikvietė antro-
pologą ir jam tarė:

- Mano žmona pagimdė baltą 
vaiką. Aš žinau, kad esi jo tė-
vas. Todėl šiandien aš tave už-
mušiu.

- Palauk, - pertraukė antropo-
logas, - tu juk turi bandą ožkų, 
ar ne?

- Taip, ir ką?
- Bet, nors visos ožkos yra 

baltos, viena iš jų yra juoda? 
Galima pagalvoti, kad tu jos 
tėvas!

- Gerai, - paniuro genties va-
das. - Gyvenk. Tačiau niekam 
nepasakok apie ožkas.

***
- Už gražiausius vakarus aš 

esu dėkingas simfoniniam or-
kestrui.

- Tu dažnai eini į koncertus?
- Aš ne, bet mano žmona - 

taip.

Varžybų trasą ruošė ir pats 
Arminas Jasikonis

Kvalifikaciją ir pirmąjį va-
žiavimą A.Jasikonis užtikrin-
tai laimėjo, tačiau antrajame 
važiavime dėl motociklo stab-
džių gedimo anykštėnas turėjo 
pasisaugoti ir jį aplenkė du-
kart Europos vicečempionas 
iš  Latvijos T.Macuks. Visgi 
A.Jasikonis savo MX1 klasėje 
tapo Baltijos ir Lietuvos čem-
pionatų etapo nugalėtoju, o 
latvis buvo pirmas MX2  kla-
sėje. MX1 klasėje sportininkai 
kovoja 450 kub. cm. variklio 
tūrio motociklais, MX2 - 250 
kub.cm.

MX2 klasėje pirmajame va-
žiavime anykštėnas, J.Biliūno 
gimnazijos gimnazistas Ugnius 
Liulys užėmė antrąją vietą, ta-
čiau antrajame važiavime jis 
pateko į griūtį ir trasos nebai-
gė. Į griūtį pateko keli sporti-
ninkai, laimei, medikų pagal-
bos jiems neprireikė.     

125 kub. cm. klasėje nugalė-
jo latvis Tomas Saicans. Mo-
terų varžybas laimėjo Adrija 
Skudutytė, Quad klasėje - Re-
natas Jegorovas, motociklų su 
priekabomis - Liutauras Varia-

kojis ir Rytis Kišūnas, 50 kub. 
cm - Domantas Misevičius, 
MX1 C - Martynas Cemerys, 
MX2 C - Augustas Šeškus, 
Quad Veteranų - Arūnas Šu-
kys, motociklų su priekabo-
mis veteranų klasėje - Darius 
Sabockis ir Evaldas Valma, 85 
kub.cm.- Jonas Kublickas, 65 
kub.cm. - Arturs Vinters,  MX1 
B -  Artjom Triofimov, MX2 B 
- Benas Kestenis.

Šeštadienio lietus (ir varžy-

bos) gerokai pagadino trasą. 
Varžybų organizatorius Lukas 
Pakeltis „Anykštai“ sakė, jog 
sekmadienio varžyboms tra-
są ruošti padėjo U.Liulio ir 
A.Jasikonio tėčiai, Mickūnuo-
se darbavosi ir pats Arminas.  

Sekmadienį, kai vyko pa-
grindiniai startai, oras buvo 
palankus. L.Pakeltis pirmadie-
nį „Anykštai“ sakė, jog kol kas 
jis nėra atlikęs žiūrovų srauto 
analizės, tačiau sakė manąs, 

kad šįkart buvo pasiektas visų 
laikų rekordas. 

„Esu pavargęs, bet paten-
kintas. Man regis, varžybos 
pavyko. Buvo šventė ir sporti-
ninkams, ir žiūrovams, ir man 
pačiam“, - kalbėjo L.Pakeltis.  

„Betsafe“ Baltijos ir Lie-
tuvos motokroso čempionato 
etapo varžybose Mickūnų tra-
soje iš viso dalyvavo 258 spor-
tininkai iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos.

Motokroso varžybose Mickūnuose iš viso dalyvavo 258 sportininkai.

Atraktyvios motociklų su priekabomis varžybos...

Viena iš papildomų atrakcijų - 3-5 metų vaikų lenktynės 
KTM balansiniais dviratukais.

Varžybose netrūko ir sportinių incidentų. 
    lietuvos motociklų sporto federacijos nuotr.

Verslininkas, Anykščių 
rajono tarybos narys Lu-
kas Pakeltis penktą kartą 
Mickūnuose organizavo 
motokroso varžybas. Jis 
sako, kad šiemet žiūrovų 
skaičius greičiausiai buvo 
rekordinis.


