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IDĖJA. Artėjančios Tėvo 
dienos proga siūlome dovanoti 
laikraščio „Anykšta“ prenu-
meratą. Prenumerata priima-
ma „Anykštos“ redakcijoje 
(Vilniaus g. 29, Anykščiai), vi-
suose paštų skyriuose bei por-
tale prenumerata.lt 

Ukmergėje. UAB „Ukmer-
gės butų ūkis“ direktoriaus pa-
vaduotoju prieš kurį laiką pa-
skirtas  buvęs Anykščių rajono 
meras Alvydas Gervinskas. Iki 
tol jis šioje įmonėje dirbo pasta-
tų administravimo skyriaus pro-
jektų vadovu. UAB „Ukmergės 
butų ūkis“ direktorius turi du 
pavaduotojus. Kitas pavaduoto-
jas - Kęstutis Jurkevičius - yra 
dirbęs Anykščių rajono savival-
dybės administracijos Statybos 
skyriaus vedėju. 

Vagystė. Gegužės 27 dieną  
apie 7.20 val. pastebėta, kad 
įsibrauta į vyrui (g. 1943 m.) 
priklausančių namų, esančių 
Svėdasų seniūnijos  Kraštų kai-
me, garažą, iš kurio pagrobtas 
traktoriukas - žoliapjovė. Pada-
ryta žala – 2 tūkst. eurų. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas.

Angaras. Anykščių rajono 
savivaldybė gavo uždarosios 
akcinės bendrovės „Anykščių 
vandenys“ prašymą perduoti 
jai tentinį angarą. Anykščių ra-
jono savivaldybė įsigijo ir nau-
dojo tentinį angarą COVID-19 
pandemijos metu. „Dabartiniu 
metu savivaldybei šis angaras 
nereikalingas. Uždaroji akcinė 
bendrovė „Anykščių vandenys“ 
tentinį angarą naudos turimos 
technikos apsaugai nuo mete-
orologinių sąlygų“, – rašoma 
Anykščių rajono tarybai pateik-
tame sprendimo projekte.

Floristinis kilimas priminė itališkas picas Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Praėjusią savaitę į Italijos Pietra Ligure miestą  išvykusi 
septynių asmenų Anykščių rajono savivaldybės delegacija 
savaitgalį dalyvavo tarptautiniame floristinių kilimų festi-
valyje „Pietra Ligure Infiore“.

Šiam kilimui sukurti anykštėnai iš Lietuvos į Italiją vežėsi 
šieno. Jolantos Pupkienės nuotr.

Floristinį kilimą šiame kon-
kurse pynė Anykščių rajono 
delegacija: meras Sigutis Obe-
levičius, Anykščių rajono savi-
valdybės  Investicijų ir projektų 
valdymo skyriaus specialistė 
Ema Abramovaitė, Debeikių 
moterų veiklos centro pirminin-
kė Justina Linartaitė, Anykščių 
socialinės globos namų vy-
riausioji socialinė darbuotoja 
Neringa Matulevičienė, Anykš-
čių kultūros centro Troškūnų 
skyriaus renginių organizatorė 
Jolanta Pupkienė, Anykščių 
rajono Burbiškio kaimo ben-
druomenės tarybos narė Jurgi-
ta Vilūnienė, Anykščių rajono 

Aknystos socialinės globos 
namų socialinė darbuotoja Jū-
ratė Mekšėnienė.

Prieš išvykdama į Italiją, 
Anykščių rajono savivaldybės 
delegacija plačiau nekomenta-
vo, kokios tematikos floristiniu 
kilimu  žadama nustebinti Pie-
tra Ligure tarptautinio floristi-
nių kilimų konkurso žiūrovus, 
tad anykštėnams paviešinus jau 
sukurtą floristinį kilimą, socia-
liniuose tinkluose pasipylė pa-
tys įvairiausi komentarai.

Svėdasiškė švenčia 104-tąjį gimtadienį

Faustiną Palskienę, kuri šiuo metu gydosi Anykščių ligoninėje, sveikino medikai, artimieji 
ir rajono valdžios atstovai.

Svėdasų seniūnijos gyven-
toja Faustina Palskienė va-
kar, gegužės 30-ąją, šventė 
104-ąjį gimtadienį. 

Svėdasų seniūnas Saulius 
Rasalas „Anykštai“ sakė, 
jog jis dar pernai išsiaiški-
no, jog F.Palskienė yra vy-
riausia Anykščių rajono gy-
ventoja.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Pramoginį 
traukinuką 
planuojama 
parduoti

Rašytojui – 
Žemaitės 
literatūrinė 
premija

Ką manote apie Pasaulinę dieną be 
tabako?

Moldovos romų 
sostinė 
palaiko Rusiją, o 
ne Ukrainą

Eugenijus ANDRIEJAUS-
KAS, AB „Anykščių kvarcas“ 
generalinis direktorius:

„Aš pats stengiuosi prie žmo-
nių nerūkyti, vengiu to, kad ki-
tam nesukelčiau diskomforto. “
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Išlaidos. Infliacijai Lietu-
voje pasiekus aukščiausią lygį 
per pastaruosius dešimtmečius, 
savo išlaidas apribojo iki 50 
proc. šalies gyventojų, senjorai 
priversti taupyti maistui. Tuo 
metu penktadalis žmonių savo 
vartojimo įpročių dėl padidėju-
sių kainų nepakeitė, rodo BNS 
užsakymu atlikta „Vilmorus“ 
apklausa. Balandį metinė inf-
liacija siekė 16,8 proc., vien 
prekių kainos per metus padi-
dėjo 19,3 proc., paslaugų – 10,9 
proc., o per mėnesį – atitinka-
mai 2,2 proc. ir 1,1 proc.. Meti-
nei infliacijai daugiausia įtakos 
turėjo degalų ir tepalų, šilumos 
energijos, kietojo kuro, pieno ir 
jo produktų, sūrio ir kiaušinių, 
duonos ir grūdų produktų, dujų, 
daržovių, restoranų, kavinių ir 
panašių įstaigų paslaugų, mė-
sos ir jos produktų, asmeninių 
transporto priemonių techninės 
priežiūros ir remonto paslaugų, 
elektros energijos kainų padi-
dėjimas.

Kompensacija. Vyriausybė 
pirmadienį patvirtino valstybės 
subsidijas gyventojams už elek-
trą ir gamtines dujas, taip pat 
minimalų tarifą, žemiau kurio 
jiems nebus kompensuojamos 
elektros kainos. Subsidijos bus 
mokamos tik antrąjį šių metų 
pusmetį. Vyriausybės spren-
dimu nuo liepos iki gruodžio 
pabaigos už elektrą buitiniams 
vartotojams bus dengiama iki 
9 centų už už kilovatvalandę 
(kWh), o už dujas – iki 54 cen-
tų už kubinį metrą. Minimalus 
standartinis elektros tarifas, 
žemiau kurio nebus kompen-
suojama elektros kaina, sieks 
24 centus už kWh. Tokiu būdu 
elektros kaina vartotojams di-
dės 40 proc., palyginti su da-
bartiniu tarifu.

Bausmės. Parlamentarai su-
griežtino baudžiamąją atsako-
mybę už šnipinėjimą ir padėji-
mą kitai valstybei veikti prieš 
Lietuvą. Praėjusią savaitę pri-
ėmus Baudžiamojo ir Baudžia-
mojo proceso kodeksų pataisas, 
dvigubai prailgintas minima-
lus laisvės atėmimas už šiuos 
nusikaltimus. Už šnipinėjimą, 
priklausomai nuo nusikaltimo 
sudėtingumo, grės nuo 4 iki 
10 metų ir nuo 6 iki 15 metų 
laisvės atėmimo bausmės. Da-
bar minimali bausmė numatyta 
atitinkamai dveji ir treji metai. 
Didžiausias galimas įkaltini-
mo terminas nekeičiamas. Be 
to, atsakomybė už šnipinėjimą 
galės būti taikoma ir juridiniam 
asmeniui. Pagal priimtus pakei-
timus, už padėjimą kitai vals-
tybei ar jos organizacijai veikti 
prieš Lietuvą bus baudžiama 
laisvės atėmimu nuo dvejų iki 
septynerių metų.

-Bns

Savivaldybėje – kelionių į užsienį bumas Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Gegužės 30 dieną, pirmadienį, į Portugalijos Lolė miestą 
iškeliavo Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir ur-
banistikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė bei Investicijų 
ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta 
Jucevičienė.

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
„Anykštai“ sakė, kad į Portuga-
liją vykstama susitikti su UR-
BACT „Sveiki miestai“ projek-
te dalyvaujančiais partneriais.

Šiuo projektu, kuris finan-
suojamas Europos regioninės 
plėtros fondo lėšomis, siekiama 
kurti tvarią integruotą Europos 
miestų plėtrą. Dalyvaudama 
šiame projekte Anykščių rajono 
savivaldybė kuria infrastruktū-
rą, kuri gerintų žmogaus fizinę 
ir dvasinę sveikatą.

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
sakė, kad Lolė mieste kartu su 
Investicijų ir projektų valdymo 
skyriaus vyriausiąja specialis-

tė J.Jucevičiene dalyvaus dvi 
dienas truksiančioje konferen-
cijoje, kurioje su projekto par-
tneriais iš Estijos, Graikijos, 
Italijos, Maltos, Olandijos, Por-
tugalijos ir Didžiosios Britani-
jos bus kuriamas integruotas 
veiksmų planas, kaip miestams 
tapti sveikesniems. 

Priminsime, kad dalyvauda-
ma šiame projekte Anykščių 
rajono savivaldybė šalia resto-
rano „BasiBasi“ yra pastačiusi 
medinius gultus, kuriuos su-
meistravo menininkas Žilvinas 
Pranas Smalskas, taip pat ant 
pėsčiųjų tilto per Šventosios 
upę įrengti suoleliai.

Bendras URBACT „Svei-
ki miestai“ projekto biudžetas 

siekia 150 tūkst. Eur, Anykščių 
rajono savivaldybė prie jo yra 
prisidėjusi 1 tūkst.170 Eur.

Portugalijoje Anykščių rajono 
savivaldybės specialistės viešės 
iki birželio 2 dienos, ketvirta-
dienio. Jų kelionės išlaidos bus 
padengtos projekto lėšomis.

Priminsime, kad praėjusią  
savaitę į užsienį išvyko  dvi 
Anykščių rajono savivaldybės 
delegacijos. Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius kartu 
su Anykščių rajono savivaldybės 
Investicijų ir projektų valdymo 
skyriaus specialiste Ema Abra-
movaite, Debeikių moterų vei-
klos centro pirmininke Justina 
Linartaite, Anykščių socialinės 
globos namų vyriausiąja socia-
line darbuotoja Neringa Matu-
levičiene, Anykščių kultūros 
centro Troškūnų skyriaus pada-
linio vadove Jolanta Pupkiene, 
Anykščių rajono Burbiškio kai-
mo bendruomenės tarybos nare 

Jurgita Vilūniene, Anykščių 
rajono Aknystos socialinės glo-
bos namų socialine darbuotoja 
Jūrate Mekšėniene nuo gegužės 
25 dienos, trečiadienio,  Italijos 
Pietra Liguria mieste dalyvauja 
floristinių kilimų parodoje. Vizi-
tas Italijoje tęsis iki  gegužės 31 
dienos, antradienio.

Mero pavaduotojas Dainius 
Žiogelis kartu su Kultūros, tu-
rizmo ir komunikacijos skyriaus 
vyriausiąja specialiste, laiki-
nai atliekančia skyriaus vedėjo 
funkcijas, Inga Eidrigevičiene 
ir mero patarėja Inona Brasiū-
niene  nuo gegužės 26 dienos, 
ketvirtadienio, Lenkijos Unie-
jow mieste dalyvavo  tarptau-
tiniame klimato apsaugos kon-
grese, kuriame buvo  kalbama 
apie  atsinaujinančių energijos 
šaltinių investicijas į klimato 
apsaugą. Šios delegacijos vizi-
tas Lenkijoje tęsėsi iki gegužės 
29 dienos, sekmadienio. 

Pramoginį traukinuką planuojama parduoti Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras pramogi-
nį traukinuką ruošiasi parduoti viešajame prekių aukcione 
ir leidimo tai padaryti prašo Anykščių rajono tarybos. 

Anykščių rajono tarybos pra-
šoma sutikti parduoti pramoginį 
traukinuką. Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro di-
rektorė Renata Gudonienė pra-
šyme nurodė, kad pramoginis 
traukinukas yra nereikalingas 
bei netinkamas naudoti turtas.

Tiesa, „Anykštai“ Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centro direktorė R. Gudonienė 
sakė, kad dar nežinanti, kada 
pramoginis traukinukas bus par-
duodamas.

„Gal tai bus kitais metais, 
gal po dvejų, gal po trejų metų. 
Dabar mes tik prašome leidimo 

traukinuką parduoti“, – sakė ji.
Naudotas  traukinukas 2016 

metais buvo įsigytas už 38 
tūkst.500 Eur, dabar, kaip nuro-
doma, jo likutinė vertė yra tik 1 
Eur.

Dar 2018 metais Anykščių 
rajono taryba buvo informuota, 
kad traukinukas yra labai pras-
tos techninės būklės, jis nuolat 
genda, brangus jo išlaikymas.

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorė 
R.Gudonienė informavo, kad šį 
sezoną pramoginis traukinukas 
reguliariaisiais reisais pradės 
kursuoti nuo birželio 1 dienos. 

Jis kursuos iš Anykščių miesto 
centro iki Medžių lajų tako ir 
atgal. Anykščių turizmo ir vers-
lo informacijos centras skelbia, 
kad kelionė pramoginiu trauki-
nuku  į vieną pusę kainuoja 2,50 
Eur, turintiems Anykštėno kor-
telę – 50 centų pigiau.

Pernai pramoginiu  traukinu-

ku važiavo 7 tūkst.962 asmenys. 
Už parduotus kelionės bilietus 
gauta 16 tūkst.950 Eur pajamų.

Keliautojams buvo parengtas 
ir naujas maršrutas  iš Anykščių 
miesto centro iki „Anūkio“ ūkio. 
Pramoginis traukinukas važinėjo 
mieste per Miesto šventę, Obuo-
lines, Turizmo nakties metu.

Pramoginis traukinukas šį sezoną į gatves dar išriedės.

Rašytojui – Žemaitės literatūrinė premija
Anykštėnas rašytojas Rimantas Vanagas paskelbtas Žemaitės literatūrinės premijos lau-

reatu. Kelmės rajono savivaldybėje sudarytos komisijos sprendimu premija rašytojui skir-
ta už knygą „Skiedrų gaudytojas“. Tai jau penkioliktas R. Vanago kūrybos įvertinimas. 

„Ši premija man buvo labai 
netikėta, iš tiesų net nenujaučiau. 
Nežinau, nė kas mane pristatė – 
galbūt Rašytojų sąjunga. Žemai-

tokios, kokios aprašytos knygoje, 
ir buvo, negalima. Vienoje recen-
zijoje buvo parašyta, kad ši kny-
ga yra paminklas mano tėvui, bet 
aš taip nesakyčiau. Iš tėvo kny-
goje – daugiau humoro, o šiaip 
joje sudėti prisiminimai iš tarybi-
nių laikų, nutikusių Anykščiuose 
tarp maždaug 1955-1965 ar 1970 
metų. Tai žmonių pasakojimai 
apie Kazachstaną, apie trem-
tį: yra daug autentiškų dalykų, 
bet knyga tikrai nėra apie mano 
tėvą“, – kalbėjo laureatas. 

Premijos įteikimo renginys 
vyks 2022 m. birželio 2 d.14 
val. Kelmės rajono savivaldybės 
Žemaitės viešojoje bibliotekoje 

(Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė).
Žemaitės literatūrinė premija 

už geriausią metų grožinę pro-
zą kaimo tematika pradėta teikti 
1966 metais. Ją įsteigė tuometinis 
Kelmės rajono Žemaitės kolūkis. 
Pirmąja premija už apsakymą 
„Ko nepasakė Laukys“ buvo ap-
dovanotas rašytojas Juozas Bal-
tušis. Premija teikiama birželio 
mėnesį, pažymint rašytojos Že-
maitės gimimo metines. 

R. Vanago kūryba yra įvertinta 
įvairiomis premijomis, apdova-
nojimais, jis yra ne vieno kon-
kurso laureatas. Naujausias įver-
tinimas, be Žemaitės literatūrinės 
premijos, buvo įteiktas rašytojui 
dar šiais metais – tai Sugiharos 
fondo „Diplomatai už gyvybę“ 
Leonido Donskio premija.

-AnYkŠTA

Anykštėnui rašytojui Ri-
mantui Vanagui šiemet 
skirta jau antra premija 
už kūrybą.

tės literatūrinė premija – viena 
pagrindinių literatūrinių premijų 
Lietuvoje, todėl jaučiuosi įver-
tintas“, – sakė rašytojas. 

„Skiedrų gaudytojas“ – pernai 
išleista R. vanago knyga. „Iš es-
mės - tai knyga apie Anykščius. 
Aš specialiai Anykščių vardą 
pakeičiau į Valaukio miestelio 
pavadinimą, kad nebūtų tiesio-
ginių sąsajų ar įsižeidusių. Bet 
anykštėnai, vos pradėję skaityti 
knygą, atpažins, kad kalbama 
apie Anykščius.

Dauguma faktų, epizodų, įvy-
kių yra iš mūsų, anykštėnų, šei-
mos gyvenimo. Tačiau dėti lygy-
bės ženklą, kad istorijos, būtent 

Anykščių tiltai
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komentarai Ką manote apie Pasaulinę dieną be tabako?
Šiandien, gegužės 31-ąją, minima Pasaulinė diena be ta-

bako. Šią dieną ypač skatinama atkreipti dėmesį į didelę 
rūkymo žalą sveikatai ir šio įpročio atsisakyti.

Anykštėnų klausėme, ar reikalingas tokios dienos pami-
nėjimas? Jei rūkote – ar šią dieną nerūkysite, sumažinsite 
suvartojamo tabako kiekį? Koks jūsų požiūris į nerūkymo 
zonas, draudimus rūkyti nuosavuose balkonuose?

Nerūkymo 
zonos nėra 
veiksmingos

Vaiva DAUGELAVIČIE-
NĖ, Anykščių rajono savival-
dybės gydytoja:

„Esu prieš rūkymą, pati ne-
rūkanti, todėl mano požiūris 
į tokios dienos skelbimą yra 
geras. Nors labai abejoju, kad 
tokios dienos paskelbimas gali 
paveikti užkietėjusius rūkalius. 
Tai rimta priklausomybė.

Apie draudimus rūkyti balko-
nuose galvoju labai teigiamai, 
nes tai tiesiogiai susiję su kai-
mynais, kurie nenori kvėpuoti 
tais dūmais. Nerūkymo zonos 
yra gerai, bet  kad tai veiksmin-
ga priemonė, nemanau. Tas, ku-
ris rūko visur, tai rūko ir ant to 
suoliuko, kuris stovi nerūkymo 
zonoje. Kuomet kavinėse buvo 

uždrausta rūkyti, rūkančiuosius 
buvo lengviau suvaldyti nei 
parkelyje, kur gali sau atsisėsti, 
bendrauti ir traukti dūmą. Žino-
ma, galėtų vaikščioti policija, 
rašyti protokolus, bet tie žmo-
nės paprastai ir pinigų neturi, ir 
yra tikrai užkietėję rūkaliai, ku-
rių baudomis neišgąsdinsi. 

Tokiems žmonėms stinga są-
moningumo. Eidama matau rū-
kančius uždraustose zonose, bet 
manau, kad kažkoks pasakymas 
jų nepasieks. Jei šalia nėra žai-
džiančių vaikų, moterų su vai-
kais, tai nieko ir nepakeisi…“

Užjaučia 
nerūkančius

Eugenijus ANDRIEJAUS-
KAS, AB „Anykščių kvarcas“ 
generalinis direktorius:

„Mano požiūris į tokios die-

nos paskelbimą yra teigiamas. 
Tik kad pats to nesilaikau… 
Gaila. Su jūsų pagalba bandy-
siu šiandien rūkyti mažiau.

Nerūkymo zonos yra labai 
gerai. Aš pats stengiuosi prie 
žmonių nerūkyti, vengiu to, kad 
kitam nesukelčiau diskomforto. 
Visada stengiuosi ir nešiukšlin-
ti, ieškau, kur nuorūkas galima 
išmesti, jei nerandu, susidedu į 
panaudotus pakelius. 

Tai yra blogas įprotis, o žmo-
nes, kurie sveikai gyvena, vi-
siškai suprantu ir juos užjaučiu, 
kad tokių, kaip mes, dar yra“.

Reikia atsižvelgti 
į daugumos 
nuomonę

Alvydas SIMONAVIČIUS, 
Debeikių seniūnijos seniūnas:

„Aš pats visiškai su tabaku 
nedraugauju, bet manau, kad 
tokią dieną skelbti yra prasmin-
ga. Žinoma, yra tokių žmonių, 
aš irgi tokių pažįstu, kurie ne-
gali be tabako nė valandos iš-
tverti, tai manau, kad tokiems 
nesuveiks nei jokios akcijos, 
nei dienos. 

Draudimai rūkyti balkonuo-
se tikrai reikalingi. Esu ir pats 
susidūręs su rūkymu daugiabu-
čiuose: besisvečiuodamas išeini 
į balkoną, o žemiau esantys kai-
mynai rūko. Tai tikrai nėra malo-
nus dalykas. Manau, kad jie turi 
atsižvelgti į kaimynus, į daugu-
mos nuomonę – juk nerūkančių 
yra daugiau nei rūkančių.

Nerūkymo zonos juo labiau 
reikalingos – ne tiek dėl tų kva-
pų, kiek dėl paties vaizdo, pa-
vyzdžio jaunimui. Geriau būtų 
tokios rūkymo vietos, kur rūka-
lių apskritai kitiems nesimaty-
tų. Kuo mažiau tokių pavyzdžių 
jaunimui, tuo geriau. 

Rūkymas apskritai nekoks 
įprotis, o šiandien dar ir labai 
daug kainuojantis, todėl skati-
nu visai nerūkyti. Pats niekada 
nebuvau pradėjęs ir į šį įprotį 
žiūriu neigiamai.“

Galėtų būti 
skelbiamos 
rūkymo zonos

Kristina KIAUŠAITĖ, svei-
kos gyvensenos klubo „Anykš-
čių Vaivorykštė“ pirmininkė:

„Abejočiau, kad rūkalius tai 
priverčia susimąstyti. Bet kad 
pasaulyje skelbiama tokia die-
na, tai yra svarbu. Ne mažiau 
svarbu ir kokia yra žinutė – ji 
turėtų būti labai paveiki ir pa-
liesti žmogų, kad jis tikrai su-
simąstytų apie žalą sau. Kita 
vertus, juk yra tokių, kurie nėra 
užkietėję rūkaliai, tad galbūt 
juos šita diena galėtų stipriau 
paveikti.

Manau, kad Pasaulinės dienos 
be tabako misija – priversti su-
simąstyti: galbūt galima atrasti 
ir kitą atsipalaidavimo būdą, 
parodyti rūkymo alternatyvą. 
Kiekvienas žmogus nori būti 
laimingas, atsipalaidavęs, gerai 
jaustis ir kartais tabaką naudoja 
tam pasiekti. Bet yra daug kitų 
būdų.

Nerūkymo zonos yra labai 
svarbu, nes žmogui, kuris nerū-
ko, tabako kvapas yra labai ne-
malonus. Viskas priklauso nuo 
kontrolės mechanizmo. Galima 
draudimus skelbti, bet ar tai 
veiksminga? Aš ir pati, gyven-
dama daugiabutyje, susiduriu su 
tuo, kaip rūkalai „keliauja“ per 
aukštus, per ventiliacijos angas. 
O dūmai ypač kenkia vaikams, 
silpnos sveikatos žmonėms.

Galbūt daugiabučių namų 
zonose būtų galima padaryti 
rūkymo zonas? Arba nerūkymo 
zonos galėtų būti visur, o tik ke-
lios, koncentruotos  tam tikrose 
vietose– rūkymo zonos. Juk ne-
teisinga, kad mes, nerūkantys, 
turime atsikovoti erdves.“

-AnYkŠTA

Nemokamas viešasis 
transportas į šventę 
„Bėk bėk, žirgeli!“
Birželio 4 d. į Niūronyse vyksiančią 

tradicinę kultūros ir žirgų sporto šventę 
„Bėk bėk, žirgeli!“ nemokamai veš vieša-
sis transportas.

Autobuso M34 „Anykščiai–Niūronys“ važiavi-
mo grafikas: 

1. Į Niūronis (iš A. Baranausko a.) – 9.00 val., 
10.00 val., 11.00 val., 12.00 val., 13.00 val., 14.00 
val., 15.00 val., 16.00 val.

2. Į Anykščius (iš Niūronių) – 9.30 val., 10.30 
val., 11.30 val., 12.30 val., 13.30 val., 14.30 val., 
15.30 val., 16.30 val.

užsak. nr. 495

(Atkelta iš 1 psl.)

F.Palskienė dabar dienas lei-
džia Anykščių rajono ligoni-
nėje. Ją vakar sveikino Anykš-
čių rajono vicemeras Dainius 
Žiogelis, seniūnas S.Rasalas, 
ligoninės medikai bei artimieji. 
D.Žiogelis dėstė, kad už tai, jog 
močiutė sulaukė tokio garbingo 
amžiaus, reikia dėkoti ir ja besi-

rūpinantiems vaikams.
F.Palskienė, kol leido sveika-

ta, buvo aktyvi saviveiklininkė. 
Ji surinko ir užrašė daugybę 
Svėdasų krašto dainų, o jos są-
siuviniu ir dabar naudojasi šio 
miestelio meno mėgėjai.„Dar 
šimtui metų užteks jūsų užra-
šytų dainų“, - sveikindamas 
senolę sakė Svėdasų seniūnas 
S.Rasalas.

Vyriausias F.Palskienės sū-
nus Henrikas, atvykęs su žmo-
na Janina, mamai linkėjo pa-
siekti pasaulio ilgaamžiškumo 
rekordą. F.Palskienę sveikino ir 
jos dukra Palma, viena iš anū-
kių ir pats jauniausias giminės 
atstovas, proproanūkis Nojus 
Dagys.

F.Palskienė visą gyvenimą 
praleido Svėdasuose, dirbo siu-

vėja. Ji kartu su vyru užaugino 
penkis vaikus.

1918-ais metais gimusi 
F.Palskienė Smetonos laikais 
sulaukė brandos, vyriausias 

jos sūnus Henrikas gimė 1940 
metais, taigi, prieš Antrąjį pa-
saulinį karą. 1965-aisiais ji liko 
našle, o 1973 metais sulaukė 
pensinio amžiaus. 

Propromočiutę sveikino jauniausias giminės 
atstovas Nojus Dagys.

82-ejų Henrikas Palskis dar turi 
mamą.

Svėdasiškė švenčia 104-tąjį gimtadienį
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Moldovos romų sostinė palaiko 
Rusiją, o ne Ukrainą Eldoradas Butrimas

specialiai iš sorokų, Moldova

Kai esi karo Ukrainoje stebėtojas, rašyti apie Moldovos 
romus lyg ir netiktų, nes jie neturi jokių tiesioginių sąsajų 
su karu. Tačiau, nors ir neplanuotai  nuvykus į Moldovos 
romų sostine vadinamą Sorokų miestą ir savo kailiu paju-
tus romų neapykantą Ukrainai, ES, NATO ir net Lietuvai, 
tapo aišku, kad šios temos nutylėti visgi negalima.

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

Mat toks vietos romų požiūris 
į karą yra akivaizdus įrodymas, 
kad Kremliaus skleidžiama pro-
paganda tikrai yra milžiniška ir 
daro didžiulį poveikį.

Į  už 160 km nuo Moldovos 
sostinės Kišiniovo nutolusius 
Sorokus nuvykau dėl visai ki-
tos priežasties, tačiau drauge 
nusprendžiau  pasižvalgyti ir 
po romų mikrorajoną. Mat su-
intrigavo žinia, kad Sorokai yra 
vadinami Moldovos romų sos-
tine, o jų mikrorajonas garsėja 
ištaigingiausiais namais šalyje.

Sorokuose gyvena 22 tūks-
tančiai žmonių, iš kurių trys 
procentai arba apie septyni šim-
tai gyventojų yra romai.  Reikia 
pastebėti, kad pastarieji yra 
apgyvendinę pačią aukščiausią 
kalvą, todėl būtent jų namai yra 
iškilę virš viso miesto.

Kaip ir Lietuvoje, Moldovoje  
miestų ir miestelių senamies-

čiuose aukščiausiai į viršų yra 
pasistiebę bažnyčių stogai. Ta-
čiau atvykstančius į Sorokus ke-
liautojus  jau iš tolo pasitinka ne 
bažnyčių bokštai, bet auksu švy-
tintys romų pilaičių kupolai.

Pasirodo, jog prieš keliasde-
šimt metų pelningus verslo ko-
operatyvus įkūrę romai buvo ne-
paprastai praturtėję ir lenktyniavo 
tarpusavyje,  kuris iš jų pasistatys 
prabangiausią ir puikiausią namą. 
Per tokias keistas lenktynes čia 
išdygo net JAV Kapitolijaus rū-
mus bei Maskvos Didįjį teatrą 
primenantys namai, patraukę net 
užsienio turistų dėmesį.

Kalvos viršūnėje žemės kai-
nos prieš trisdešimt metų buvo 
rekordiškai pakilusios. Už skly-
pą namui reikėjo pakloti šimtą 
tūkstančių eurų, o kai kurių rūmų 
statyba perkopė milijoną eurų. 

Romai tvirtina, jog jie lobo iš 
siuvimo kooperatyvų, kuriuos 

sovietinės eros pabaigoje buvo 
leista steigti. Pasiūtus deficitinius 
sportinius treningus, vyriškas 
maudymosi glaudes, moteriškus 
puošnius liemenukus romai esą 
labai pelningai pardavinėjo viso-
je TSRS ir iš to lobo.

Sorokų gyventojai spėja, jog 
vietos romai pelnėsi ir iš preky-
bos narkotikais, įvairių apgaulės 
aferų, vagysčių. Kaip ten bebūtų, 
tačiau daugelis vietos romų tuo 
metu buvo didžiai praturtėję, tad 
ir stengėsi pasistatyti kuo puikes-
nį didelį namą kalvos viršūnėje.

Romų lyderis, baronu tituluotas 
Mirči Čeraris svajojo šį Sorokų 
mikrorajoną paskelbti romų vals-
tybe be sienų  - Romanostanu, 
tačiau tokio valdžios leidimo ne-
gavo. M.Čerario viršenybę visgi 
pripažino visi Moldovos romai, 
tad į jį buvo kreipiamasi spren-
džiant visus tarpusavio ginčus.

Prieš 24 metus šešiasdešim-
tmečiam M.Čerariui mirus nuo 
cukraligės, jo laidotuvių iškil-
mingumas pritrenkė Moldovą. 
Kadangi pagal tradiciją romai 
atsisveikinimui su pašarvotu mi-
rusiuoju skiria net dvylika dienų, 
M.Čerario kūno būklę prižiūrėjo 
geriausi Kišiniovo specialistai.

Specialiai užsakytas penkio-
lika tūkstančių eurų kainavęs 
karstas buvo atvežtas iš Itali-
jos, o baltu marmuru dengtame 
mauzoliejuje buvo sudėti visi 
asmeniniai M.Čerari daiktai, 
net laptopas ir telefonas bei jo 
mėgstamas konjakas bei viskis.

Laidotuvėse grojo garsūs 
Moldovos muzikantai, eiseno-
je kartu su keliais tūkstančiais 
žmonių ėjo ir romai, atvykę iš 
šešių aplinkinių valstybių.

Pinigų upė romams netikėtai 
ėmė sekti po to, kai prieš 31 metus 
Moldova, kaip kad ir Lietuva, pa-
skelbė atsiskiriančios nuo TSRS. 
Kišiniovui įvedus sienų kontrolę, 
apmokestinus prekes bei ėmus 
kovoti su šešėliniais verslais, 
romų verslai ėmė žlugti.

Dauguma jaunesnių romų 
išvyko savo verslų vystyti į 
Rusiją, palikę didingus namus 
Sorokuose prižiūrėti pensinin-
kams tėvams ar neturtingiems 
giminaičiams. Daugybė pradė-
tų statyti pilaičių liko neužbaig-
tos, todėl dabar jos, vijokliais 
apžėlusios, trūnija.

Sorokuose likę gyventi romai 
vaikus leidžia į rusišką moky-
klą, žiūri Maskvos TV, keikia 
Moldovos savarankiškumą, o 
dėl karo Ukrainoje peikia vien 
Kijevą. Tuo, kaip ir nuomone, 
kad žymiai lengviau yra mani-
puliuoti neišsilavinusių žmonių 
požiūriu, teko įsitikinti, kai vie-
noje gatvėje aptikau besišne-
kučiuojančių keliolikos romų 

Vietos gražuolė Marijana kartu su visais irgi peikė Lietuvą 
bei ES ir NATO dėl karo Ukrainoje ir TSRS subyrėjimo. 

moterų grupę.
Kalbintos vidutinio amžiaus 

moterys prisipažino, jog lankė 
tik pradinę mokyklą, o dvi pensi-
ninkės prisipažino nemokančios 
nei skaityti, nei rašyti. Tai, anot 
jų, nė kiek netrukdė važinėtis 
po TSRS platybes ir pardavinėti 
romų kooperatyvų siuvinius.

Marijos vardu prisistačiusi 
pensininkė tvirtino, jog daugelį 
kartų pelningai prekiavo Kau-
no turgavietėje, ji net prisiminė 
keletą lietuviškų žodžių. Sve-
tos vardu prisistačiusi 38 metų 
romė teigė, jog gyvena Mas-
kvoje ir vadovauja ten perkeltai 
siuvimo įmonei.

Ši esą pagal užsakymus di-
deliais kiekiais siuva patalynę. 
Sveta į Sorokus atvyko dėl tėvo 
laidotuvių ir pasiliko čia, nes pa-
gal romų paprotį su giminėmis 
norėjo paminėti tėvo mirties ke-
turiasdešimties dienų sukaktį.

Sveta keikė Moldovos vy-
riausybę, šią žiemą žymiai pa-
didinusią mokesčius už šildy-
mą. „Kur tai matyta:  Maskvoje 
buto šildymas tapo keliskart 
pigesnis nei Sorokuose, o mano 
tėvai žiemą, kad nesušaltų ne-
kūrenamame name, privalėjo 
glaustis vien virtuvėje, dar ir 
apsimuturiavę daugybe rūbų“,- 
piktinosi moteris.

Sveta pasakė, jog žiemą jau 
ne ištaiginguose rūmuose, bet 
jų virtuvėse arba net mažuose 
pagalbiniuose nameliuose gy-
veno daugybė romų, išjungusių 
namo šildymo sistemas. 

Paklausus apie Ukrainoje 
vykstantį karą, tiek Sveta, tiek 
Marija, tiek kitos moterys vie-
ningai kartojo propagandinius 
Kremliaus TV teiginius, jog dėl 
visko kalti Kijevo fašistai. Kaltos 
esančios ir Moldova bei Lietuva, 
kad išardžiusios TSRS, kurioje 
visi esą gyvenę labai draugiškai, 
o romai galėję visur be trukdžių 
keliauti ir uždirbti pinigų.

Atsisveikindama viena romė 
pasisiūlė nemokamai išburti 

man ateitį, tačiau nurodė, kad 
saujoje laikyčiau suspaudęs pen-
kiasdešimt eurų. Kai atsisakiau 
iš piniginės net išsiimti pinigus, 
dingo ir romės noras pasakyti 
man kažką labai svarbaus.

Sužinojęs, kur gyvena garsiojo 
čigonų barono, velionio Mirči 
Čerario sūnus Artūras, panorau su 
juo susitikti, tačiau barono namo 
durys buvo užrakintos. Yrančios 
barono namo palangės ir laiptai 
bei kieme rūdijantys septyni au-
tomobiliai liudijo, kad šio namo 
šlovė jau tikrai išblėso.

Klestėjimo laikais, dar sovie-
tmečiu, kiekvienas vietos ro-
mas garbės reikalu laikė turėti 
bent vieną vakarietišką mašiną. 
M.Čerari turėjo dvi tokias ma-
šinas, tačiau dabar abi jos api-
puvusios riogso kieme.  

Romų moterys patarė pasi-
šnekučiuoti ir su jų vyrais, kurie 
dienas leidžia   postringaudami 
kalno viršūnėje įrengtoje po-
ilsiavietėje. Pasikalbėti su tais 
vyrais man visgi neteko.

Išgirdę, kad esu žurnalistas iš 
Lietuvos, romų vyrai ne tik kad 
nesileido į jokias diskusijas, 
bet netgi ėmė agresyviai raginti 
nešdintis lauk, pavymui šauk-
dami, jog kartu su visa Lietuva, 
ES bei NATO esu kaltas dėl 
TSRS subyrėjimo ir jų vargų, 
tik vienintelė Maskva nešanti 
gėrį ir taiką pasauliui. 

Pamaniau, kad tų žmonių 
pyktį iš dalies galima supras-
ti, nes dėl TSRS iširimo žlugo 
jų svajonės gyventi sočiai to-
kiuose ištaiginguose namuose. 
Drauge pagalvojau, kad Mol-
dovos vyriausybė daro didelę 
klaidą, neuždrausdama Rusijos 
televizijos programų, kaip kad 
tai padarė Lietuva

Moldovos televizijos eteryje 
vis dar Rusijos televizijos kana-
lai užima svarbiausias pozicijas, 
o tai galimai lemia faktą, jog 
sostinės gatvėse tebedominuoja 
rusų kalba, o Sorokų romai aklai 
tiki Maskvos propaganda.

Romai namus puošia liūtais, žirgais, antikinėmis skulptū-
romis. 

Su dukrele bei mama prie puošnaus namo stovinti Sve-
ta teigė, jog daugelyje namų šildymas yra atjungtas, todėl 
žiemą tenka šalti. 
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Populiariausias rajone – Arklio muziejus
Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio – Žu-

kausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Ver-
bickas Anykščių rajono tarybai pateikė 2022 metų veiklos 
ataskaitą, kuriai vienbalsiai buvo pritarta.

Ataskaitoje rašoma, kad 2021 metais Anykščių Antano 
Baranausko ir Antano Vienuolio – Žukausko memorialinio 
muziejaus ekspozicijas aplankė 50,5 tūkst. lankytojų. Po-
puliariausias rajone ir toliau išlieka Arklio muziejus.

Ši ataskaita paskatino „Anykštą“ pasidomėti šių metų 
Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio – Žu-
kausko memorialinio muziejaus planais.

Didžiausias rūpestis – 
papilio teritorija

Su „Anykšta“ kalbėdamas 
apie laukiančius naujus darbus, 
Anykščių Antano Baranausko ir 
Antano Vienuolio – Žukausko 
memorialinio muziejaus direk-
torius A.Verbickas pirmiausia 
minėjo  Šeimyniškėlių piliakal-
nio istorinį  kompleksą. 

„Kadangi aš jau turbūt nebe-
pamatysiu medinės pilies ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio, tai 
nors papiliu rūpinamės. Papily-
je esantį Šeimyniškėlių piliakal-
nio istorinį kompleksą  pernai 
aplankė 7,5 tūkst. lankytojų, jis 
labai populiarus tarp mokslei-
vių, nes čia vyksta daug veiks-
mo“, - kalbėjo A.Verbickas.

Šiame komplekse muzieji-
ninkai nori statyti dar vieną me-
dinį bokštą, kurio statyboms iš 
Anykščių rajono savivaldybės 
biudžeto skirta 20 tūkst. Eur. 
Anykščių rajono savivaldybės 
architektai šiuos pinigus pasiūlė  
išleisti projektavimo darbams, 
kad šalia Šeimyniškėlių pilia-
kalnio istorinio komplekso būtų  
įrengta nauja privažiuojamojo 
kelio ir automobilių stovėjimo 
aikštelės danga, taip pat atsirastų 
mažosios architektūros elementų, 
būtų įrengtas naujas apšvietimas.

Beje, „Anykšta“  muziejaus 
direktoriaus A.Verbicko teiravo-
si, ar užsimojus puoselėti papilio 
teritoriją nereikėtų pasirūpinti ir 
pačiu Šeimyniškėlių piliakal-
niu, ant kurio sunku patekti  dėl 
sulūžusių medinių laiptų (da-
lis jų visai demontuota), tačiau 

A.Verbickas aiškino, kad pilia-
kalnis – nebe muziejaus valdos.

Bus kuriamas žemės menas

Anykščių Antano Baranausko 
ir Antano Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muziejaus direkto-
rius A.Verbickas taip pat pasako-
jo, kad birželį šalia A.Baranausko 
ir A.Vienuolio-Žukausko memo-
rialinio muziejaus vyks „Žemės 
meno“ projektas. 

„Birželio mėnesį profesiona-
lūs menininkai sukurs žemės 
meno kūrinius, kuriuos muzie-
jaus teritorijoje bus galima ap-
žiūrėti per visą vasarą. Parodos 
pristatymas numatytas birželio 
10 dieną“, - sakė jis.

Šiame projekte dalyvaus že-
mės meno Lietuvoje pradinin-
kė, Žemės ir aplinkos meno 
Vilniaus universiteto botanikos 
sode iniciatorė ir parodų kura-
torė Inga Raubaite. Kartu su ja 
žemės meno kūrinius kurs dar 
penki menininkai.

Žemės menas yra  postmoder-
niosios dailės kryptis. Kūriniai 
kuriami  performuojant natūra-
laus reljefo plotus. Pagal meni-
ninko parengtą projektą kasami 
grioviai, karjerai, pilami pyli-
mai, kauburiai ir kita.

Vyks archeologiniai tyrimai

Muziejaus teritorijoje šiemet 
taip pat numatyta vykdyti arche-
ologinius tyrimus. 

„Archeologiniai tyrimai yra 
inicijuojami Anykščių rajono 
savivaldybės. Savivaldybė or-

ganizavo šių tyrimų viešąjį pir-
kimą, užduotis formulavo. Šiuo 
klausimu reikėtų kalbėtis ne su 
manimi, o su savivaldybės ar-
chitektais“,- kalbėjo muziejaus 
direktorius A.Verbickas.

Anykščių rajono savivaldybė 
„Anykštą“ informavo, kad ar-
cheologinių žvalgymų ir žval-
gomųjų archeologinių tyrimų 
tikslas - išsiaiškinti ir nustatyti 
senosios Baranauskų sodybos 
teritorijoje buvusių statinių bei 
pastatų vietas bei jų išsidėstymą 
buvusioje sodyboje.

Tyrimus atliks archeologas 
Gintautas Zabiela. Atlikus ar-
cheologinius tyrimus, numatyta 
įrengti naują Antano Baranaus-
ko klėtelės gaubtą. Planuojama 
įrengti stiklinį klėtelės gaubtą, 
kad klėtelė būtų matomas objek-
tas iš įvairių miesto pusių. Anykš-
čių rajono savivaldybės vyriau-
sioji architektė Daiva Gasiūnienė 
sakė, kad naujojo gaubto įrengi-
mas dėl archeloginių tyrimų gali 
užtrukti bent keletą metų.

Dėmesys Užupiečių turtams

Birželio 10 dieną Anykščių 
Antano Baranausko muziejaus 
teritorijoje tradiciškai bus šven-
čiamos Antaninės.

„Ši šventė bus skirta Užupie-
čių turtams. Norime parodyti 
dabar gyvenančius kūrėjus, ki-
lusius iš Užupiečių, ir tai, kas 
saugoma muziejaus. Taip jau 
susiklostė, kad Užupiečiuose 
pirmieji muziejai atsirado – ne 
Anykščių mieste, o Užupiečiuo-
se“, - kalbėjo A.Verbickas.

Pagrindiniai lankytojai - 
moksleiviai

Kaip rašoma Anykščių Antano 
Baranausko ir Antano Vienuolio-
Žukausko memorialinio muzie-
jaus direktoriaus A.Verbicko 2021 
metų  veiklos ataskaitoje, absoliu-
ti dauguma muziejaus lankytojų 
pernai buvo ekskursijų po muzie-
jaus ekspozicijas dalyviai. 

„Arklio muziejų aplankė 
19,1 tūkst. lankytojų, Siauruko 
muziejų – 16,4 tūkst. lankyto-
jų, Šeimyniškėlių piliakalnio 
istorinį kompleksą – 7,5 tūkst. 
lankytojų, kiti 7,5 tūkst. eks-
kursantų pasklido po literatūri-
nes ekspozicijas“, - ataskaitoje 
nurodo muziejaus direktorius 
A.Verbickas.

Dalyvaudamas Lietuvos ben-
drojo lavinimo mokyklų Kul-
tūros paso sistemoje, muziejus 
2021 metais teikė paslaugas šios 
sistemos vartotojams pagal  41 
akredituotą edukacinę progra-
mą, tarp jų pradėjo veikti šešios 
nuotolinės programos, pritaiky-
tos pandeminei situacijai. 

„Per 2021 metus muziejaus 
Kultūros paso programomis pasi-

naudojo 281 Lietuvos moksleivių 
grupė, muziejaus ekspozicijose 
pažinimo veikla užsiėmė 6 tūkst. 
130 mokinių, dauguma paslaugų 
buvo suteikta birželio, rugsėjo 
ir spalio mėnesiais, kai tokios 
veiklos nebuvo ribojamos ar už-
draustos. Už šias paslaugas mu-
ziejus gavo 18 tūkst. 261,50 Eur 
pajamų“, - rašoma ataskaitoje.

Ataskaitoje nurodoma, kad 
2021 metais muziejus sulaukė 2,5 
karto daugiau Lietuvos mokslei-
vių, gavo 2,2 karto daugiau paja-
mų už Kultūros paso edukacines 
programas nei ankstesniais me-
tais. „Pagal šios rūšies paslaugų 
asortimentą ir jų teikimo apimtis 
muziejus yra pripažintas Kultū-
ros paso sistemos lyderiu tarp re-
gioninių muziejų“, - ataskaitoje 
rašo A.Verbickas.

Leido naujas knygas

Praėjusių metų pabaigoje 
Anykščių Antano Baranausko ir 
Antano Vienuolio-Žukausko me-
morialinio muziejaus  fonduo-
se buvo saugomi 46 tūkst. 804 
pagrindinio ir pagalbinio fondų 
eksponatai. Per 2021 m. fondus 
papildė ir buvo suinventorinti 2 
tūkst. 587 nauji eksponatai. 

Tyrinėdamas ir populiarinda-
mas savo fondus bei rinkinius, 
muziejus pernai parengė ir, su-
telkęs rėmėjų lėšas, išleido Al-
gimanto Dačiulio prisiminimų 
ir dokumentų knygą „Skalsios 
duonos linkėdamas“ (tiražas 
200 egz.) bei Rimanto P. Vanago 
dokumentinę poemą „Anykščių 
dantiraštis“ (leidinys lietuvių, 
rusų ir anglų kalbomis, vertė 
Georgijus Jefremovas ir Andrius 
Vitkūnas, tiražas 500 egz.). 2021 
m. muziejus taip pat išleido pa-
pildomą 2018-ųjų metų knygos 
„VIS KITOKI BALSELIAI... 
A. Baranauskas : Įvairiakalbis 
„Anykščių šilelis“ 2-ojo papil-
dyto leidimo tiražą (500 egz.).

Atliko genealoginius tyrimus

Muziejaus direktorius A. Ver-
bickas veiklos ataskaitoje rašo, 
kad praėjusiais metais buvo tę-
siami  nuo 2011 metų  pradėti 

Anykščių krašto genealoginiai 
tyrimai. Iki 2021 metų pabaigos 
muziejaus sudaromuose gene-
aloginių žinių skaitmeniniuose 
rinkiniuose buvo sukaupta per 
138 tūkst. įrašų apie Anykščių 
krašto žmonių gimimą, santuo-
kas ir mirtis XVIII–XX a. 

„Geriausiai ištirtos Anykš-
čių, Andrioniškio, Debeikių, 
Troškūnų parapijos, tyrimai 
plėtojami Svėdasų ir Traupio 
parapijose. Muziejaus sukaupta 
genealoginė informacija leido 
patikslinti daugybę faktų apie 
žymiųjų anykštėnų kilmę, gimi-
nes, biografines linijas, padeda 
plėsti žinias apie saugomus eks-
ponatus“, - veiklos ataskaitoje 
rašo A.Verbickas.

Skelbė savanorių biografijas

2021 metais muziejus  taip pat 
tęsė 2017 metais pradėtą misiją, 
skirtą Lietuvos Respublikos gi-
mimo ir pirmųjų kovų už Nepri-
klausomybę 100-mečiui. 

„Ja siekiama prisiminti ir įam-
žinti visus anykštėnus – Lie-
tuvos nepriklausomybės kovų 
savanorius, sukaupiant apie juos 
žinias ir taip atskleidžiant tą gar-
bę, kokią visai savo giminei bei 
gimtajam kraštui pelnė daugiau 
kaip 400 anykštėnų savanorių. 
Remdamasis sukauptais gene-
aloginiais rinkiniais, muziejus 
toliau rinko žinias apie savano-
rius archyviniuose šaltiniuose, 
bendravo su savanorių palikuo-
nimis. Muziejaus interneto sve-
tainėje sukurtame šiai misijai 
skirtame puslapyje skelbiamos 
420 savanorių biografijų toliau 
atnaujinamos, apauginamos vis 
naujais faktais, kurie atveda sa-
vanorių šeimas ir jų gimines iki 
šių dienų“, - rašoma ataskaitoje.

Puoselėjo žydų atminimą

Atskleisdamas Anykščių kraš-
to istorijai svarbią Anykščių 
žydų bendruomenės holokausto 
80-mečio atmintiną sukaktį, mu-
ziejus pernai parengė ir realizavo 
kompleksinę atminimo veiklų 
programą.

(Nukelta į 6 psl.)

Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio – Žu-
kausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Ver-
bickas teigia, kad koronaviruso pandemija leido daugiau 
dėmesio skirti muziejaus fondams bei rinkiniams. 

Arklio muziejus tarp lankytojų išlieka populiariausias jau 
daugelį metų.
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(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

Anykščių tiltai

sprintas

Ar bendraujate su savo kaimynais?
Praėjusią savaitę buvo minima Europos kaimynų dieną, 

tad šia proga portalas anyksta.lt skaitytojus pakvietė padis-
kutuoti apie kaimynus. 

Ar bendraujate su savo kaimynais? Ar bent pasisveikina-
te su jais susitikę? Už ką labiausiai mylite savo kaimynus? 
Kokie kaimynų įpročiai jus labiausiai erzina?

Svedasu Jadze: „Mūsų seno-
liai sakydava, kad kaimynai kai 
kadu buna geriau už gimines. 
Rajkia kaimynam sugyvint, ne-
spykt, padet vieni kitiems. Ale 
kaimynas kaimynui būna nely-
gus. Kai kadu noris ramybes, 

pasilset, a kaimynai na unks-
taus ryta iki velumos malkas 
zeimeriu pjauna ar žoliapjove 
senu trantu žlegančia barškan-
čia birbina, megot neduoda. 
Je kai kanalizacijas pumpuoja 
griovin ar degina senus šiau-

dus, žoles ir visakias šiukšles, 
tai na smarves negali kvepuot 
keles dienas.“

Nijolė: „Reikia visada prisi-
minti, kad giminės brangiausi, 
bet kaimynai arčiausiai.Manau, 
kad pačiam reikia būti geram, 
tai ir kaimynai bus geri.Per 
daugiau nei 40 metų nesusipy-
kau nė su vienu kaimynu. Mano 
visi kaimynai fantastiški.“

Antanas: „Manau, kad gera 
turėti tokį kaimyną kaip ponia 
Nijolė.Blogų žmonių nėra, yra 
tik blogi charakteriai. Gyveni-

mas toks trumpas, tad gerbkime 
ir mylėkime vieni kitus.“

kaimynu sargis: „Tegu sau 
dirba žmogus - kam reikia intri-
gų - tas visuomet jas ras….da-
bar prie lovia miska pilypukai, 
tai jie tik ir taika su visais su-
sipykti….o su kaimynu reikia 
sugyventi -GERUMU PASIE-
KIAMA DAUGIAU….Intrigos 
visuomet atsineša banditizmą,o 

banditizmas –fašizmą, tai turė-
tų nepamiršti SANTVARKA“.

Nuomonė: „Geranoriški 
ir supratingi artimiausi kai-
mynai-labai puiku!…bet jei-
gu jie „nepertraukti“užslėpto 
PAVYDO,kuris pasitaikius pro-
gai VISADA IŠLENDA…tada 
geriau nieko bendro stengtis 
neturėti su jais.“

tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“ (8-381) 5-94-58 
arba el.paštu anyksta@anyksta.lt  

Kuo valdžiai užkliuvo Kosmonautų gatvė?
Perskaitęs apie Anykščių ra-

jono valdžios sprendimą keisti 
gatvių pavadinimus, pagalvo-
jau, ar rajono meras Sigutis 
Obelevičius tik nesupainiojo 
rajono su savo botanikos sodu. 

Kuo jiems užkliuvo Anykščių  
miesto Kosmonautų gatvė?

Kosmonautai juk ne tik rusai, 
bet ir Europos Sąjungos, Ame-
rikos piliečiai. Ar jie apie tai 
nepagalvoja? 

Kai prireikia kokio parašo ar 
dokumento, žmogų siuntinėja iš 
vieno kabineto į kitą. Visur ei-
lės, visur laukti reikia. Sumany-
mas keisti gatvių pavadinimus 
tų gatvių gyventojams pridarys 

naujų rūpesčių ir problemų, o 
rajonui tai kainuos nemažus pi-
nigus.

Mano supratimu, prieš nu-
sprendžiant keisti gatvių pava-

dinimus būtina pasitarti su tų 
gatvių gyventojais. 

Anykščių, kosmonautų gatvės 
gyventojas

(Atkelta iš 1 psl.)

Svėdasų seniūnijos seniūnas 
Saulius Rasalas komentaruose 
atskleidė, kad Anykščių rajono 
savivaldybės delegacija į Italiją 
skraidinosi net šieną.

„Kai meras sakė, kad vežasi 
šieno, aš nelabai tikėjau“,- ko-
mentavo S.Rasalas.

Tarptautiniame floristinių 
kilimų konkurse  Italijoje da-
lyvaujanti Anykščių kultūros 

centro Troškūnų skyriaus ren-
ginių organizatorė J.Pupkienė 
pasidalijo komentaru, kokias 
reakcijas sukėlė anykštėnų nu-
pintas floristinis kilimas.

„Tarptautiniai komplimentai 
yra tokie iš kitų komandų: O, 
LIETUVOS MIŠKAS. Tiks-
las dalinai pasiektas, kad išsi-
skirtume LIETUVIŠKUMU“, 
- socialiniuose tinkluose rašė  
J.Pupkienė.

Tiesa, kai kurie žmonės, pa-

matę Italijoje sukurtą anykštė-
nų floristinį kilimą, juokėsi, kad 
jis dvelkia labiau itališka nei 
lietuviška dvasia.

„O!!! Mamma mia! Picų pri-
kepėt? Italams turėtų patikti. 
Matau sicilietišką ir su sūriu...
Šaunuoliai!“ - juokėsi aktorė ir 
humoristė Violeta Mičiulienė.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius „Facebook“ pa-
skyroje pranešė, kad tarptau-
tiniame floristinių kilimų kon-

kurse susitiko su neįvardytu 
Italijos konsulu.

„Gavom kvietimų dalyvauti 
floristinių kilimų festivaliuose 
Genujoje ir Ispanijoje“, - pasi-
džiaugė meras S.Obelevičius.

Šiemet tarptautiniame floris-
tinių kilimų festivalyje „Pietra 
Ligure Infiore“ dalyvavo 44 
delegacijos iš įvairių Italijos 
regionų ir  Europos miestų:  
Offenburgo ir Miulenbacho 
(Vokietija), Chateaumeillant 

(Prancūzija), Ponteareaso ir 
Kastropolio (Ispanija), Anykš-
čių (Lietuva), Csömör (Ven-
grija) ir Uniejów (Lenkija). Ne 
Europos šalių garbės viešnia 
buvo Buenos Airių miesto dele-
gacija (Argentina). 

Kaip informavo Anykščių 
rajono savivaldybė, nuvykti 
į tarptautinį floristinių kilimų 
konkursą delegacijai nieko ne-
kainavo – visas išlaidas apmo-
kėjo organizatoriai.

Floristinis kilimas priminė itališkas picas

Sunkioji atletika. Praėjusį sa-
vaitgalį Klaipėdoje buvo sureng-
tas Lietuvos jaunimo (iki 23 m.) 
sunkiosios atletikos čempionatas, 
kuriame dalyvavo ir Anykščių 
komanda. Eitautas Mačiulis svo-
rio kategorijoje iki 61 kg pagerino 
savo asmeninius rezultatus (išro-
vė 75 kg, išstūmė 90 kg) ir užėmė 
antrąją vietą. Edvinas Baklanovas 
svorio kategorijoje iki 73 kg iš-
kovojo čempiono titulą (100–123 
kg). Povilas Juodviršis (88–100 
kg) svorio kategorijoje iki 89 kg 
po rovimo veiksmo buvo trečias, 
tačiau stūmimo veiksme jam pri-

trūko sėkmės ir jis liko ketvirtas. 
Lietuvos čempionate debiutavo 
Laurynas Bražiūnas. Jis nesutriko 
ir pagerino savo asmeninius rezul-
tatus (70-83 kg) bei užėmė ketvir-
tą vietą. Komandinėje įskaitoje 
anykštėnai užėmė trečią vietą.

Imtynės I. Šeštadienį vykusia-
me tarptautiniame graikų–romėnų 
imtynių turnyre „Anykščiai 2022“ 
sėkmingai pasirodė AKKSC au-
klėtiniai. Du anykštėnai – Kipras 
Puikis ir Naglis Repečka – tapo 
čempionais, Kasparas Juodelis 
laimėjo sidabro medalį.

Karatė. Sekmadienį Vilniuje, 
Lengvosios atletikos manieže, 
vyko Vilniaus karatė lygos IV eta-

pas, kuriame dalyvavo ir anykštė-
nų kyokušin karate klubo „Takas“ 
auklėtiniai, kurie į Anykščius 
parvežė 9 medalius. Po du auk-
so medalius skirtingose rungtyse 
parsivežė Augustas Sargūnas ir 
Ronaldas Nikitinas, pirmąją vietą 
taip pat iškovojo Martynas Goge-
lis. Sidabro medaliais apdovanoti 
Viltautė Žilytė ir Ramūnas Matu-
levičius, bronza – Nojus Jablons-
kas ir Kristupas Mickevičius. IV-
ajame Vilniaus karatė lygos etape 
dalyvavo 439 kyokušin karatė 
atstovai.

Imtynės II. šiauliuose buvo 
surengtas Lietuvos graikų–romė-
nų imtynių jaunučių (U–15) čem-

pionatas. Anykštėnas Mangirdas 
Braždžiūnas varžybose iškovojo 
sidabro medalį

Plaukimas. Anykštėnas Julius 
Bačkulis sėkmingai pasirodė dar 
viename tarptautiniame plauki-
mo turnyre. Rygoje vykusiose 
XXXVII SELL (Suomija, Estija, 
Lietuva, Latvija) studentų žaidy-
nėse. Redo Pivoriūno auklėtinis 
susižėrė net tris aukso medalius 
ir tapo geriausiu plaukiku FINA 
taškų kategorijoje (773 tšk.). J. 
Bačkulis aplenkė visus varžovus 
50 m laisvuoju stiliumi (23,50 s), 
100 m laisvuoju stiliumi (51,11 s) 
plaukimuose bei tapo čempionu 
4×50 estafetėje laisvuoju stiliumi.

Krepšinis. Anykščiuose vy-
kusiose 3×3 „Aukštaitijos krep-
šinio fiesta“ varžybose dalyva-
vo 48 komandos. Mūsų miesto 
krepšininkai ypač sėkmingai 
pasirodė veteranų (35+ m.) am-
žiaus grupėje ir užėmė visas tris 
prizines vietas. Čempione tapo 
„Elmis“ komanda, antroji vieta 
atiteko „Anykščių Nepagauna-
miems“, o trečioji  – „Mersedes“ 
komandai. U–14 amžiaus mer-
ginų grupėje trečią vietą laimė-
jo „Anykštietės“, U–14 vaikinų 
grupėje sidabro medaliai įteikti 
„Orbit“ ekipai. U–16 grupėje 
antroji vieta atiteko „Elmis Jr.“ 
krepšininkams.

(Atkelta iš 5 psl.)

Muziejus 2021 metų liepos–
spalio mėnesiais Anykščiuose 
buvo paženklinti žydų Gyvybės 
ir Mirties keliai: 7 mėlynos stote-
lės, primenančios žydų gyvenimo 
ir veiklos vietas, bei 7 geltonos 
stotelės, liudijančios Anykščių 
žydų bendruomenės sunaikinimą 
1941-ųjų vasarą; įrengtas stacio-
narusis stendas prie holokausto 

aukų kapavietės Liudiškių kalvos 
papėdėje, jame įdiegtas QR kodu 
valdomas garso įrašas, pristatan-
tis didelę grupę šioje vietoje pa-
laidotų anykštėnų žydų; surengti 
atminimo renginiai buvusio Ja-
nydžių geto vietoje ir prie holo-
kausto aukų kapų.

Gavo apdovanojimą 

Veiklos ataskaitoje muziejaus 

direktorius A.Verbickas taip pat 
atkreipė dėmesį, kad per 2021-
uosius metus tiek lankytojų gau-
sa, tiek ir veiklų įvairove muzie-
jaus lyderis buvo Etninės kultūros 
skyrius (Arklio muziejus). 

„2021 metų gruodžio 10 d. 
Platelių dvaro sodybos tradi-
cinių amatų centre įvykusioje 
Žemės ūkio ministerijos orga-
nizuotoje konferencijoje „Tau-
tinio paveldo produktų apsauga, 

kūrimas, realizavimas ir popu-
liarinimas”  kaip sėkmingiausiai 
dirbantis amatų centras buvo 
apdovanotas būtent Arklio mu-
ziejaus Tradicinių amatų centras 
Niūronyse, jis buvo įvertintas ir 
4 tūkst. Eur premija“, - priminė 
A.Verbickas.

Uždirbo beveik 182 tūkst. Eur

Už suteiktas paslaugas Anykš-

čių Antano Baranausko ir Anta-
no Vienulio-Žukausko memori-
alinis muziejus pernai gavo 181 
tūkst. 900 Eur pajamų.

Praėjusių metų pabaigoje 
muziejuje dirbo 34 darbuoto-
jai. Vadovaujančių muziejaus 
darbuotojų metinis atlyginimų 
vidurkis siekė 19 tūkst. 183 
Eur, darbuotojų - 16 tūkst. 
326 Eur.

-AnYkŠTA

Populiariausias rajone – Arklio muziejus
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BRANGIAI SUPERKAME 
ĮVAIRIUS AUTOMOBILIUS, 
Išrašome sunaikinimo pa-
žymėjimus paramai gauti, 
sutvarkome dokumentus. 
Atvykstame pasiimti į vietą 

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

Virina, špakliuoja, 
dažo automobilių detales, 

remontuoja važiuoklę, 
keičia tepalus.

Tel. (8-659) 79002.
Savivarčiais veža birias 

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

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.

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

Tel. (8-608) 44340.

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.

Reikalingas vienišas žmogus 
gyventi kartu, padėti senjorui 
ūkyje.

Tel. ( 8-678) 00255.

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

Tel. (8-608) 33078.

Miško pirkimas. Krūmų ir men-
kavertės medienos kirtimas ap-
leistose žemėse ir sodybose.  

Tel. (8-656) 77315.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

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

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

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.

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

Tel. (8-656) 01913.

Automobiliai

AUDI 80, B4, benzinas, 66 
kw. TA galioja iki 2024 m., 
draudimas metams.

Tel. (8-645) 50446.

VIščIUkAI VIšTAITĖS. 
BIRŽeLIO 2 d. (ketvirtadie-

nį) prekiausime paukštyno 
vakcinuotais, sparčiai augan-
čiais ROSS-308 vienadie-
niais ir paaugintais mėsiniais 
broileriais, vienadienėmis 
vištytėmis (Olandiškos). Nuo 
2 iki 8 mėn. įvairių spalvų viš-
taitėmis ir kiaušinius dedan-
čiomis vištomis (kaina nuo 
5.50 Eur). Turėsime gaidžiu-
kų. Prekiausime kiaušiniais. 
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.

Karpo, formuoja gyvatvores. 
Pjauna žolę ir pavojingai au-
gančius medžius.

Tel. (8-644) 41260.

Meistras gamina laiptus ir 
visų tipų baldus su drožybos 
elementais iš kietmedžio.

Tel. (8-615) 45845.

Pigiai, kokybiškai pjauna 
žolę. 

Tel. (8-646) 88783.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.3475/0003:0126) esančio Šovenių k., 

Kavarsko sen., Anykščių r. sav., J.V. paveldėtoją (-us), kad MB „Anykščių projektai“ ma-
tininkė Daiva Gokienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-1762) vykdys 2022 m. birže-
lio 07 d. 10.00 val.  žemės sklypo (kad. Nr. 3475/0003:0085), esančio Šovenių k., Kavarsko 
sen., Anykščių r. sav. ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, pra-
šom kreiptis į MB „Anykščių projektai“ adresu Šilelio g. 16, Naujųjų Elmininkų k., Anykščių 
sen., LT-29153, el. paštu: daiva.gokiene@anmat.lt, arba telefonu Nr. (8-687) 70154.

:

Informuoju žemės sklypo kad. Nr. 3440/0001:96 savininkę V.J., kad MB „Topogeodezija“ 
matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2022.06.06 13:00 
val. vykdys žemės sklypo proj. Nr. 529-10 esančio Plepiškių k., Skiemonių sen., Anykščių 
r. ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į MB „Topogeodezija“ adresu 
Ūmėdžių 96-32, Vilnius, el.paštu: info@topogeodezija.lt arba tel. (8-600) 35390.

2022-06-10 d. 18 val. vyks Anykščių rajono medžiotojų klubo „Debeikiai“ visuotinis klubo na-
rių susirinkimas klubo buveinėje. Su susirinkimo darbotvarke galima susipažinti klubo buveinėje 
adresu: Mickūnų k.2 Debeikių sen. kiekvieną trečiadienį nuo 17 iki 18 val. arba medžioklių metu.

AVINAS. Nesėkmė savai-
tės pradžioje jus taip paveiks, 
kad neišvengiamai būsite labai 
suirzęs. Savaitgalį pasistenkite 
išmesti iš galvos visus savaitės 
darbus ir tiesiog gerai pailsėti.

JAUTIS. Pirmomis savaitės 
dienomis išdidžiai atsisakinėsite 
jums siūlomos pagalbos. Ir be 
reikalo. Tai kenkia jūsų reputaci-
jai ir mažina galimybes. 

DVYNIAI. Ryžtingai meskite 
šalin akivaizdžiai neperspekty-
vius darbus ir ieškokite naujų 
sričių. Savaitės viduryje jums 
derėtų būti santūresniam. 

VĖŽYS. Būkite protingas! 
Tikrai nieko nenutiks, jei dabar 
atsisakysite idėjos, kurios tvirtai 
laikėtės - iš tiesų ji visiškai nie-
kam tikusi. Neapgalvoti, impul-

syvūs veiksmai gali turėti nepa-
geidautinų padarinių.

LIŪTAS. Ko gera, savaitė 
prasidės nekaip, bet nuo vidurio 
smulkios nesėkmės gali atnešti 
didelę sėkmę, kad ir kaip para-
doksaliai tai skambėtų. Perdėtas 
kuklumas nepadės kopti karjeros 
laiptais. 

MERGELĖ. Tuščias reikalas 
šią savaitę eiti prieš srovę. Jausi-
te nenumaldomą poreikį gilintis į 
nepažįstamas sritis. Labai tikėti-
ni dideli finansiniai pokyčiai, bet 
nebūtinai į blogąją pusę. 

SVARSTYKLĖS. Pirmoje 
savaitės pusėje pagaliau įvyks 
ilgai laukti pokyčiai tarnyboje, 
deja, jie nuvils. Jūsų elgesys gali 
būti pernelyg impulsyvus ir ne-
apgalvotas.

SKORPIONAS. Savo asme-
niniams reikalams šią savaitę 

turėtumėte teikti pirmenybę. Ne-
žinomybės baimė privers priimti 
sprendimą nė neišsiaiškinus, kas 
iš tiesų vyksta.

ŠAULYS. Visą savaitę aki-
vaizdžiai laikysite vadeles savo 
rankose. Bent retkarčiais pagal-
vokite, ar ne per daug reikalau-
jate iš kitų. 

OŽIARAGIS. Karjeros reika-
lai pagaliau pajudės į priekį, nors 
iš pradžių ir patirsite stresą.

VANDENIS. Ši savaitė nebus 
iš lengvųjų. Jus labai kamuoja 
nuotaikų kaita. Pats laikas pla-
nuoti atostogas.

ŽUVYS. Savo sumanymui 
privalote gauti tam tikrų svarbių 
asmenų pritarimą. Finansiniai 
reikalai klostysis ne per geriau-
siai, bet viską atpirks malonus 
bendravimas su senais bičiuliais 
savaitgalį.

Teleloto Žaidimas nr. 1364, Žaidimo data: 2022-05-29. Skaičiai: 60 45 44 69 07 68 51 55 08 
56 58 49 20 05 50 09 59 17 46 24 16 38 35 04 12 39 75 33 42 47 14 06 10 65 37 01 36 52 03 29 
(keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 72 34 28 30 61 13 31 70 23 02 64 27 (visa lentelė) Prizai Žaidimas 
Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 11492.00€ 2 Užbraukus įstrižaines 51.00€ 
178 Užbraukus eilutę 5.00€ 6258 Užbraukus keturis kampus 5.00€ 6281 Papildomi prizai Bilietas 
Prizas 0214552 Automobilis Hyundai Kona Hybrid 010*473 Pakvietimas į TV studiją 004*990 
Pakvietimas į TV studiją 012*179 Pakvietimas į TV studiją.

Skelbimus galite talpinti ir 
portale anyksta.lt

Asmeninio skelbimo kaina:
7 Eur -7 dienos; 

12 Eur - 14 dienų.
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anekdotas

oras

+8

+15

mėnulis
Gegužės 31 d. - birželio 3 d. 
- jaunatis.

Justinas, Jogaila, Galindė, 
Konradas, Juvencijus.

Erazmas, Marcelinas, 
Ąžuolas, Auksė, Eugenijus.

Karolis, Klotilda, 
Tautkantas, Dovilė.

Petronėlė, Gintautas, 
Rimvilė, Angelė, Petrė, 
Nojus.

šiandien

birželio 1 d.

vardadieniai

birželio 2 d. 

birželio 3 d. 

- Kodėl tu į savo tinklalapį vi-
sokias nesąmones talpini?

- O, tipo, kodėl kitiems gali-
ma, o man ne?

***
Vyras klausia padavėjo:
- Sakykite, kokį vyną galėtu-

mėte pasiūlyti?
- Jūs su dama?
- Taip.
- Su ta, kuri nesenai nuėjo į 

tualetą?
- Tikrai taip.
- Tada aš jūsų vietoje užsisa-

kyčiau degtinės...

***
Mokytojas klausia vaikų:
- Koks veiksmažodžio laikas: 

aš tvarkausi, jis, ji tvarkosi?
Petriukas kelią ranką:
- Prieššventinis...

***
Didžiojoje Britanijoje, au-

tobuso stotelėje, stovi lietuvis 
ir anglas. Oras, kaip visada, 
prastas, lyja, žvarbu. Anglas 
išsitraukia cigaretę, jau nori 
prisidegt, bet pažvelgęs į šalia 
susisukusį lietuvį ištiesia jam 
mandagiai cigarečių pakelį:

- Smoking?
- Ne, tiesiog nauji treningai...

***
Mano senelė pradėjo sportuo-

ti kai jai buvo 60 metų. Ji kas-
dien nueina po penkis kilome-
trus. Dabar jai 90 metų ir mes 
neturime nė menkiausio supra-
timo, kiek toli ji jau nuo mūsų 
yra nuėjusi...

Išskirtiniame festivalyje - 
laisvos žiūrovų vietos jonas juneViČius

Gegužės 25 – 29 dienomis Anykščių kultūros centre vyko penktasis, jau tradiciniu tapęs 
Tarptautinis šokio festivalis „Pėdos“. Jame anykštėnams buvo parodyti penki profesiona-
lių, Lietuvoje ir užsienyje garsių šokio trupių spektakliai suaugusiems ir vienas vaikams. 

Pasak Anykščių kultūros 
centro direktorės Dianos Pe-
trokaitės, festivalis „Pėdos“ yra 
išskirtinis reiškinys Lietuvos 
kultūriniame gyvenime, nes jis 
yra vienintelis toks, regionuo-

kaitė. – Šio festivalio „vinis“ 
– jau penktą kartą festivaly-
je dalyvaujantis Kauno šokio 
teatras „Aura“, anykštėnams 
parodęs šokio spektaklį „Ištrin-
tos durys“ (choreografė Birutė 
Letukaitė, videografija - Tadas 
Stalyga ir Albinas Liutkus, mu-
zika Beno Trakimo). Dar viena 
šio festivalio „vinis“ – Auksi-
nio scenos kryžiaus laureatas, 
šokėjas, choreografas, peda-
gogas Marius Pinigis, atvykęs 
su šokio trupe „Nuepiko“, kuri 
paskutinę festivalio dieną pa-
rodė šokio spektaklį „Niekur, 
bet ne čia“. Festivalyje šokėjai 
bendrauja ir tarpusavyje, ir su 
Anykščių meno kolektyvais, 
dalijasi patirtimi. Beje, trijuose 
šokio spektakliuose dalyvavęs 
(tarp jų - ir spektaklyje vai-
kams) M. Pinigis vedė užsiėmi-
mus šokėjams bei teatralams.“

se propaguojantis šiuolaikinio 
šokio meną. „Į festivalį šokio 
trupės atveža pačius naujau-
sius, premjerinius spektaklius. 
Dalyvauti „Pėdose“ jau siūlosi 
patys, pastebėjo Diana Petro-

Scenoje šokio teatro grupė „Nuepiko“.                 Autoriaus nuotr.

Kauno šokio teatro „Aura“ šokėjai surinkti beveik iš visų žemynų.

Pats splvingiausias ir iš-
raiškingiausias šio festivalio 
pasirodymas, sutraukęs bene 
daugiausia žiūrovų, buvo 
premjerinis šokio teatro „Aura“ 
spektaklis „Ištrintos durys“, ku-
riame šokanti Julija Strupaitė  -  
vienintelė šokėja lietuvė, o kiti 
atlikėjai - iš Japonijos, Kana-
dos, Pietų Korėjos, Meksikos, 
Italijos, netgi Taivano...“ Mes 
kuriame savo pačių avatarus, 
savotiškus savo šešėlius, savęs 
nuotrupas. Ir tai vyksta ne dėl 
savęs, o dėl kitų. Dėl kitų mes 
save dekonstruojame, kuriame 
iš naujo. Mes tampame patys 
sau svetimi, pasimetę savyje, 
savo pačių avatarai. Avatarų 
bendruomenė įleidžia vidun ir 
ištrina duris“, - taip pristato-
mas 1980  metais susikūrusio 
pirmojo Lietuvoje šiuolaikinio 
šokio teatro „Aura “ spekta-
klis, salėje nepalikęs abejingų. 
Jam tebevadovauja jo įkūrėja ir 
meno vadovė  B. Letukaitė. 

Mano nuomone, festivalio 
spektakliai skirti intelektu-
liam žiūrovui. Antai „Nuepi-
ko“ spektaklis „Niekur, bet ne 
čia“,  kuriame šoka jau minė-
tas M. Pinigis, skatina atverti 
save, gvildena egzistencines 
problemas. Kiekvienas spekta-
klį gali suprasti savaip, tad gal 
todėl didelio kiekio žiūrovų ir 
nepritraukia, šiame spektakly-
je buvo daug tuščių vietų. 

Juk 10 eurų kainuojantis bi-
lietas tikrai ne kliūtis pamatyti 
spektaklius, kurie didmies-
čiuose ir užsienyje kainuoja 
kelis kartus brangiau, be to, ir 
bilietų į premjerinius spekta-
klius neužtenka. Antra vertus, 
buvo žmonių, kurie skundėsi, 
kad jie net nežinojo, jog šis 
festivalis vyksta, reklamos 
apie jį buvo mažai.

Festivalio dalyviai gyveno 
„Nykščio namuose“ ir kaimo 
turizmo sodybose, laisvalaikiu 
leidosi rogutėmis nuo Kalitos 
kalno, maudėsi baseine.

Kauno šokio teatro direktorei ir choreografei Birutei Le-
tukaitei atminimo statulėlę ir originalų padėkos raštą (aut. 
Julius Jakubėnas) įteikia Anykščių kultūros centro direk-
torė Diana Petrokaitė. 


