
3 psl.3 psl.

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58;  
(8-686) 33036.

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, 
portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

2 psl. 2 psl.

74-ieji leidimo metai 2022 m. birželio 7 d. antradienis

šiupinys

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 44/9634

http://www.anyksta.lt

   

3 psl.

Į Anykščius tebevažiuoja rusiška mediena Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Prasidėjus karui Ukrainoje ir pasaulio valstybėms ėmus taikyti prekybines sankcijas Ru-
sijai, Anykščiuose veikiančios medžio apdirbimo įmonės UAB „LTF gamyba“ savininkai 
prognozavo, jog gali kilti problemų įsigyjant žaliavinę medieną. Visgi  UAB „LTF gamyba“ 
teritorija ir dabar prikimšta medienos, o į Anykščius tebevažiuoja dvigubo pjovimo neo-
bliuotos lentos iš Rusijos.

Verslininkas Valentinas 
Puodžiukas sako, kad 
verslui artimoje ateityje 
„nuobodu nebus“.

UAB „LTF gamyba“ bei 
motininę įmonę UAB „LT Fire 
Wood“ valdo anykštėnai Vaidas 
Puodžiukas ir  Marius Varnas, 
o V.Puodžiuko tėtis Valentinas 
jose dirba konsultantu. Valentinas 
Puodžiukas „Anykštai“ sakė, 
jog pagal dabar galiojančias 
sankcijas Rusijai į ES valstybes 
Rusijos vilkikai nėra įleidžiami, 
tačiau ES valstybių vilkikai gali 
kirsti Rusijos sienas ir įsivežti 
žaliavas ar produkciją. Todėl prie 
UAB „LTF gamyba“ teritorijos 

vartų dažnai matomi vilkikai su 
Lenkijos, Vokietijos ar Suomijos 
valstybiniais numeriais ir bent 
jau dalis iš jų į Anykščius veža 
rusišką medieną.   

Valentinas Puodžiukas kal-
bėjo, jog šiuo metų įsiveža ža-
liavą ne tik iš Rusijos, bet  iš 
Ukrainos bei Latvijos. Taip pat 
pajudėjo ir pirmoji mediena iš 
Skandinavijos šalių. Didžioji 
dalis Anykščiuose nuobliuotų 
lentų kraunama į jūrinius kon-
teinerius, gabenama į Klaipė-

dos uostą ir plukdoma į Austra-
liją.  O šios valstybės vėliava 
kabo šalia UAB „LTF gamyba“ 
vartų.

Pernai UAB „LT Fire Wood“ 
pasiekė 35 mln. eurų apyvartą. Pa-
sak Valentino Puodžiuko, kol kas 
gamybos ir pardavimų apimtys 
nemažėja, tačiau ateina pasaulinė 
recesija, kuri palies ir medienos 
rinką. „Kas bus po dviejų - trijų 
mėnesių, negali prognozuoti, tik 
akivaizdu, kad nuobodu nebus“, - 
kalbėjo verslininkas.  

„Bėk bėk, žirgeli!“ šventėje 
buvo plėšomi džinsai

Šeštadienį Niūronyse vyko tradicinė, jau 43-ioji kultūros ir žirgų šventė „Bėk bėk, žirgeli!“ Šventės atidarymas vyko 
nebe hipodrome, bet prie Arklio muziejaus. 

Sveikinimo kalbas sakė rajono meras Sigutis Obelevičius, Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas bei mokslininkas, 
inžinierius, Arklio muziejaus įkūrėjo Antano Puodžiuko sūnus Virgaudas Puodžiukas, kuriam teko garbė pakelti  šventės 
vėliavą ir paskelbti atidarymą. 

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Konkūrų rungtys - skiriamasis „Bėk bėk, žirgeli!“ šventės akcentas.

Garbės pilietį 
rinksis iš keturių 
asmenų

Daina, tapusi 
slaptažodžiu

Į Troškūnus 
sugrįžta 
„Troškimai“ Romaldas GIŽINSKAS, 

anykštėnas:
„...Kiti rajonai žymiai labiau 

į priekį pajudėję.“

PReNUmeRATA. „Anykš-
tos“ redakcijoje ir paštų sky-
riuose priimama 2023-ųjų 
metų „Anykštos“ prenumera-
ta. Kitais metais mūsų laukia 
- 100 susitikimų! 

Centras. Anykščių rajono 
savivaldybė skyrė finansavimą 
Anykščių jaunimo klubo pro-
jektui „Anykščių atviras jauni-
mo centras: ateik būti!“ Šiam 
projektui įgyvendinti skirta 20 
tūkst. Eur. Anykščių jaunimo 
klubas pateiktoje paraiškoje sa-
vivaldybei nurodė, kad Anykš-
čių jaunimo klubo adresas – 
Anykščiai, Vyskupo skveras 1. 
Šis adresas priklauso Anykščių 
L. ir S.Didžiulių viešajai bibli-
otekai. 

Pasiūlymas. Gegužės 31 die-
ną Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešojoje bibliotekoje vyku-
siame susitikime su Panevėžio 
teritorinės ligonių kasos speci-
alistais Andrioniškio seniūnijos 
seniūnas Rolandas Lančickas, 
siūlė ligonių kasoms kreiptis į 
Sveikatos apsaugos ministeriją 
ir inicijuoti e. sveikatos siste-
mos patobulinimą taip, kad joje 
kiekvienas prisijungęs pacien-
tas galėtų rasti priminimą, kada 
jam laikas pasitikrinti sveikatą 
pagal prevencinę programą.

Keliautojas. Birželio 4 die-
ną apie 20.46 val. Anykščiuose, 
J. Biliūno g., (nustatytas 2.65 
prom. sunkus girtumas) vyras 
(g. 1990 m.) vairavo BMW au-
tomobilį. 

Knyga. Birželio 7 dieną, 
17.15 val. Anykščių koplyčio-
je  bus pristatoma poeto Povilo 
Kulvinsko poezijos knyga „De-
šimt jaunystės sonetų ir...“

Kaip vertinate rajono valdžios 
darbą?
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Daina, tapusi slaptažodžiu
Praėjusio karo metais Kunigas Antanas Juška (1906 – 

1991) buvo Troškūnų klebonas ir vadovavo Troškūnų se-
nelių namams. Tuo pačiu metu senelių namuose sesers 
(vienuolės) vardu slapstėsi sesuo Teresė. Iš tikrųjų tai buvo 
Feigė Kaganaitė, besislapstanti nuo nacių. Niekas šito neži-
nojo ir neturėjo žinoti.

Jauna žydaitė atkreipė dėme-
sį, kad klebonas Juška, kur tik 
galėjo, pagelbėdavo jai, lengvi-
no atlikti prižiūrėtojos pareigas. 
Kas nulėmė tokį klebono elge-
sį?

Vieną kartą, kai klebonas ir 
sesuo Teresė buvo dviese di-
džiojoje senelių namų fojė, 
klebonas sėdo prie pianino ir 
užgrojo lietuvių liaudies dainos 
„Oi, džium džium“ melodiją. 

Prieš karą ši daina buvo po-
puliari – ją visi žinojo. Dainos 
žodžiai „dėl ko susukai ne vie-
toj lizdelį?“ aiškiai parodė be-
sislapstančiajai, kad klebonas 
Juška žino jos didžiąją paslaptį. 
Baigęs groti klebonas atsistojo 
ir, nieko nesakęs, nuėjo į kitas 
patalpas. Jis ir toliau kaip tik 
galėdamas padėjo seseriai Te-
resei. 

Baigėsi karas ir Feigė Kaga-

naitė nusprendė grįžti į pasau-
lietinį gyvenimą. Šis jos spren-
dimas nenudžiugino vienuolyno 
vyresnybės – buvo planuojama, 
kad sesuo Teresė taps vienuoly-
no vyresniąja...

Moralinę pagalbą buvusiai 
vienuolei suteikė klebonas Juš-
ka: „Tu nori tapti svietiška, o 
ne dvasine mamyte – tai ir tapk 
ja...“ – ramino ją kunigas.

Feigė Kaganaitė tapo Feige 
Kentriene, išaugino du vaikus 
ir prieš keletą metų atgulė am-
žinybės poilsio Kauno Karmė-
lavos kapinėse.

Ilgas, ne rožėmis klotas gyve-
nimas laukė ir kunigo Antano 
Juškos. Jam teko ragauti stali-
ninių lagerių skonį, o gyveni-

Dainos tekstas, kurios 
melodiją sugrojo kunigas 
Antanas Juška.

mą baigė būdamas Panevėžio 
altarista. Palaidotas Panevėžio 
kunigų kapinėse.

Chaim BARGMAN

Turtas. Lietuvos banko (LB) 
vadovas sako, kad Finansų mi-
nisterijos pasiūlytą visuotinio 
nekilnojamojo turto (NT) mo-
kesčio modelį reikėtų tobulinti. 
Skirtingai nei ministerija, cen-
trinis bankas siūlo progresyviai 
apmokestinti bendrą gyventojo 
NT verčių sumą.Pasak LB va-
dovo, „tinkamai sukalibruotas“ 
NT mokestis galėtų mažinti 
perteklinę būsto paklausą ir pa-
dėtų labiau subalansuoti rinką. 
Centrinio banko vadovo teigi-
mu, šiuo metu NT turtas dėl di-
delio paklausos ir pasiūlos dis-
balanso ir pastaraisiais metais  
mažėjančio statybos leidimų 
išdavimo Vilniaus regione yra 
pervertintas maždaug dešimta-
daliu, tačiau G. Šimkus teigė 
kol kas neprognozuojantis, kad 
NT kainos galėtų kristi. 

Jachtos. Lietuvoje per pas-
taruosius kelerius metus labai 
padaugėjo burinių jachtų – bu-
riuotojai teigia, kad jų būtų dar 
daugiau, jei netrūktų infrastruk-
tūros. Šių pramoginių laivų pa-
klausa išaugo per koronaviruso 
pandemiją, kai lietuviai ėmė pirk-
ti daugiausia naudotas jachtas, o 
dėl paklausos smarkiai išaugo jų 
kainos. Lietuvos transporto sau-
gos administracijos (LTSA) duo-
menimis, šiuo metu šalyje yra 
1137 jachtos, metų pradžioje jų 
buvo 1121, pernai – 1096, o už-
pernai – 1068. LTSA pramoginių 
ir asmeninių laivų registracijos 
taisyklėse nurodoma, jog burinės 
jachtos, kurių ilgis yra iki 6 me-
trų, neregistruojamos.

Statistika. Savižudybių Lie-
tuvoje nuosekliai mažėja, tačiau 
rodikliai išlieka prasčiausi Eu-
ropoje, sako Higienos instituto 
Sveikatos informacijos centro 
Mirties atvejų ir jų priežasčių 
stebėsenos skyriaus vadovė 
Rūta Ustinavičienė.Pasak jos, 
nepaisant to, Lietuva pagal sa-
vižudybių skaičių lieka pirma 
tarp Europos valstybių ir tik 
2019 metais lentelės viršuje 
buvo Lichtenšteinas, tačiau tai 
lėmė nykštukinis šios valstybės 
dydis, tais metais ten fiksuotos 
aštuonios savižudybės. Jos duo-
menimis, 2021 metais Lietuvoje 
fiksuotos 565 savižudybės, nusi-
žudė 126 moterys ir 439 vyrai, 
2020 metais – 607 savižudybės 
(133 moterys ir 474 vyrai), 2019 
metais – 658 savižudybės (119 
moterų ir 539 vyrai). Prieš de-
šimtmetį – 2010 metais – Lie-
tuvoje iš viso registruota 1018 
savižudybių. Specialistė taip pat 
pažymėjo, kad tikslus tikrasis 
savižudybių skaičius nėra žino-
mas, nes kartais jos „slepiasi“ 
po nelaimingais atsitikimais ir 
pan., šeimos prašymu gydytojai 
gali nurodyti kitą mirties prie-
žasties kodą.

-BNS

Avarijoje niekas nenukentė-
jo. Vairuotojui pagalbą skubėjo 
teikti vietos gyventojai.

Automobilio, vežusio len-
tas,  vairuotojas „Anykštai“ 
sakė, kad ši kelio atkarpa yra 
labai provėžuota duobėta, to-
dėl važiuojant šiuo keliu ir be 
priekabos sunku suvaldyti au-
tomobilį, o prikabinta priekaba 
transporto priemonę padaro dar 

nestabilesnę.
Sankryža ties Svėdasais yra 

labai avaringa, čia nuolat nuo 
kelio nulekia arba susiduria 
mašinos.

Avarijos nuotraukos naujie-
nų portale anyskta.lt išjudino 
komentatorius, kurie pasidalijo 
visokiomis įžvalgomis ir laidė 
juokelius.

Svedasu Jadze: „Sakiau ir 

Automobilis su priekaba sulankstė kelio ženklą
Birželio 4 dieną, apie 10 valandą kelyje Kupiškis-Utena 

virsdamas automobilis su priekaba, kurioje buvo sukrautos 
lentos, sulankstė kelio ženklą.

Vairuotojas ,,Anykštai” sakė, kad ties Svėdasais kelias la-
bai provėžuotas, todėl nesuvaldęs transporto priemonės ir 
įsisiūbavusi priekaba su lentomis trenkėsi į kelio ženklą.

Kelio ženklas liko nepataisomai sulankstytas.

Priekaba su lentomis tvirtinama prie kito automobilio.

sakysiu, kad be seniūną laidimą 
negalima takiom didelam prie-
kabam vežt lintas su nebetinka-
mu mašinėlu šitam keliu.

Šindei yra žirgo švintė, tai ir 
lintas raijkia vežt pakinkytu ar-
kliu, iš noravo koros suskrovus 
kaip ir saką rajoną valdžia – 
prisidedant pre lėtą miestą vys-
tymą strategijas rajoni ir nau-
dojant tokį transportų, kuriam 
neraikia ruskas naftas ar dujų.

Žmogui dabar palicijas pa-
reigūnai išstatys baudų užu 
sukeltų eismą įvykį ir dar raiks 
apmakėt naują ženklą paga-
minimų ir pastatymų. Kad tik 
neraiktų kalėjiman atsisėst dėl 
takių baudų atidirbimą.“

eismo saugumas būsimiems 
merams!: „eilinis faktas pa-
tvirtina, kad eismo saugumui 

iš rajono savivaldybės valdžios 
neskiriama pakankamo dėme-
sio. Pasipils biurokratijos pasi-
teisinimai, kad kelias priklauso 
LAKD ir savialdybė čia nieko 
dėta. Kaltas vairuotojas, nepa-
sirinkęs saugaus krovinio veži-
mo būdo.

Tačiau čia gyvena savival-
dybei mokesčius mokantys gy-
ventojai ir jų gyvenimo porei-
kiamas būtinas kelias neatitinka 
ES saugus eismo normatyvų. 
Rajono valdžiai ir taip gerai…“

JONAS: „Ne kelį reikia kal-
tinti o vairuotoją nes lentas rei-
kia vežti su sunkiasvore mašina 
ne pirmas padaro tokia avarija 
lentos sunkios o automobilis 
lengvas ir ji svaido užtai kaip 
degtukų dežutę.“

-ANYKŠTA

Garbės pilietį rinksis iš keturių asmenų
Šiandien, birželio 7-ąją, posėdžiaus Anykščių rajono Gar-

bės piliečio vardo suteikimo komisija.  Komisija spręs, kas 
taps 2022-ųjų metų Anykščių rajono Garbės piliečiu.

Pretendentais į šį titulą pasiū-
lyti šie žinomi anykštėnai:  pir-
masis nominalus Anykščių ra-
jono vadovas nepriklausomoje 
Lietuvoje, 1990-1995 m. rajono 
valdytoju dirbęs Algimantas Da-
čiulis; ilgametė Anykščių rajono 
ligoninės vyriausiojo gydytojo 
pavaduotoja Virginija Pažėrienė; 
režisierė, renginių organizatorė 
Jolanta Pupkienė ir trijų Olimpi-

nių žiemos žaidynių dalyvis, bia-
tlonininkas Vytautas Strolia.  

Garbės piliečio titulas tais 
pačiais metais gali būti suteik-
tas nebūtinai vienam asmeniui. 
Garbės piliečio vardo suteiki-
mo komisijos pasirinkimą dar 
turės tvirtinti Anykščių rajono 
taryba. Tiesa, Anykščių rajono 
istorijoje nėra buvę atvejo, jog 
Taryba nepritartų komisijos 

sprendimui.
Priminime, jog 2021 m. 

Anykščių rajono Garbės pilie-
čiu buvo paskelbtas Anykščių 
A.Baranausko ir A.Vienuolio 
Žukausko muziejaus direkto-
rius Antanas Verbickas. Pernai 
rinktasi iš dviejų pretendentų. 
A.Verbicko varžovu buvo ketu-
rių Olimpinių žaidynių dalyvis, 
Pasaulio ir Europos čempionatų 
prizininkas, plaukikas Giedrius 
Titenis. Pernai buvo skelbta, kad 
asmenys, siūlyti į Garbės pilie-
čius, tačiau jais netapę, įrašomi į 

savotišką potencialių Garbės pi-
liečių registrą ir kasmet jų kandi-
datūros vėl svarstomos be naujo 
siūlymo. Tačiau Anykščių rajo-
no savivaldybės administracijos 
Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus laikinoji vedėja 
Inga Eidrigevičienė „Anykštai“ 
sakė, kad toks punktas Anykš-
čių rajono Garbės piliečio vardo 
suteikimo tvarkoje neatsirado: 
atvirkščiai - siūlyto, bet garbės 
piliečiu netapusio asmens kan-
didatūra dvejus metus iš naujo 
nebegali būti teikiama.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt



ANYKŠČIŲ TILTAI 2022 m. birželio 7 d.

komentarai Kaip vertinate rajono valdžios darbą?
Praėjusią savaitę posėdžiavusi Anykščių rajono taryba patvirtino 2021 metų Anykščių 

rajono mero Sigučio Obelevičiaus ir Anykščių rajono savivaldybės bei Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos direktorės Ligitos Kuliešaitės ir savivaldybės administra-
cijos veiklos ataskaitas. „Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kurie praėjusių metų darbai 
yra labiausiai matomi, o kurių darbų valdantieji taip ir neatliko.

mieste pilama 
per daug 
druskos

Zita KARALIŪNIeNĖ, 
Anykščių miesto Janydžių se-
niūnaitijos seniūnaitė:

Tilto gatvės kompleksas 
Anykščiuose – labiausiai ma-
tomas rajono valdžios darbas. 
Mano manymu, tai pagrindinis 
praėjusių metų nuveiktas dar-
bas. Dabar kompleksą bandoma 
įveiklinti. Aplinka ten gražiai 
sutvarkyta. Malonu ten pabūti, 
pavaikščioti, pasėdėti.

Vienas tik neigiamas daly-
kas, kad gatvių valymo viešąjį 
konkursą laimėjo įmonė, kuri 
per daug druskos turi. Aš, kaip 
seniūnaitė, galiu pasakyti, kad 
gyventojai skundžiasi dėl to, 
kad per daug žiemos metu drus-

kos pilama ant šaligatvių. Dėl to 
naikinamos gyventojų gyvatvo-
rės – jos nuo druskos nurudavo. 
Per daug tos druskos.

Esu pozityvus žmogus. La-
biau matau tai, kas daroma. Ne 
viską galima iš karto padaryti – 
tam reikia ir laiko.

Yra nepadarytų 
darbų

Alvydas TALeIŠIS, Anykš-
čių miesto Ažupiečių seniū-
naitijos seniūnaitis:

Man labiausiai matomas 
Anykščiuose yra Tilto gatvės 
komplekso projektas. Nors šis 
projektas nuo visų praeitų ka-
dencijų ir užsitęsė, aš jį vertinu. 
Miesto įvaizdžiui šis projektas 
duoda daug pliusų.

O daugiau...Net sunku būtų 

kažką pasakyti.
Nenoriu būti kritiškas. Visi 

valdžią peikia. Yra nepadarytų 
darbų, kurie  kasmet atidėlio-
jami, - tai akivaizdu. Tai kokia 
nors gatvė neasfaltuota, tai žolė 
nenupjauta. Bet taip buvo ir bus 
dėl lėšų stygiaus.

Su rajono 
valdžia labai 
nepasisekė

Romaldas GIŽINSKAS, 
anykštėnas:

Aš, kaip eilinis pilietis, paste-
biu, kad rajono valdžia ir toliau 
siekia kurorto statuso, tačiau 
tokį siekį labai daug žmonių 
kritikuoja. Mano nuomone, be 
darbo vietų, ypač dabar, nieko 
Anykščiuose nebus.

Man prieš porą mėnesių teko 
kalbėtis su Anykščių rajono 
meru Sigučiu Obelevičiumi. 
„Kas nori, tas rajono valdžios 
darbų ir nemato“, - man sakė 
meras. O aš jam pasakiau, kad 
per visus 30 Lietuvos nepri-
klausomybės metų mažai kas 
padaryta Anykščiuose. Kultū-
ros rūmai kada buvo pastatyti? 
Kada buvo pastatytas baseinas?  
Visos mokyklos kada buvo pa-
statytos? Visi žinome.

Kiti rajonai žymiai labiau į 
priekį pajudėję. Galiu pasakyti, 
kad mums su rajono valdžia la-
bai nepasisekė.

Netvarkomas 
kelias nervina

Regina BUTRImAVIČIe-
NĖ, Skiemonių seniūnijos 
Katlėrių seniūnaitijos seniū-
naitė:

Mes pripratę prie to mero. 
Jis daro tai, ką gali padaryti, ko 
negali, to nedaro. Ką aš galiu 
pasakyti...

Anykščių miestas gražėja, 

o mus tas Biržinkos kelias ne-
tvarkomas nervina.

Valdžia yra valdžia. Nelin-
kusi aš jos labai kritikuoti, nes 
niekas nuo to nesikeis. Saky-
kim, kad viskas yra gerai.

Nieko įsimintino

Alvydas JANICKAS, 
anykštėnas:

Kažko įsimintino iš praėju-
sių metų rajono valdžios dar-
bų įvardyti negalėčiau. Pernai 
daugiausia spaudos buvo nu-
šviečiama kova su pandemija, 
o daugiau kažkuo pasidžiaugti 
negalėčiau.

Neteko girdėti, kad pernai ra-
jone būtų buvę atidaryta naujų 
įmonių, sukurta naujų darbo 
vietų.

Aš nesureikšminu Tilto ga-
tvės komplekso. Pradedame 
pastebėti, kad šis projektas su 
įveiklinimu ypatingai nežiba. 
Galbūt net daugiau problemų 
bus su tuo Tilto gatvės kom-
pleksu nei naudos.

-ANYKŠTA

Į Troškūnus sugrįžta „Troškimai“
Birželio 8 – 12 dienomis Troškūnuose 22-ą kartą vyks  sto-

vykla – festivalis „Troškimai“. Šiemet stovykloje savo me-
ninius sugebėjimus tobulins 37 jaunuoliai iš visos Lietuvos, 
o vakarais Troškūnuose koncertuos ryškiausi Lietuvos mu-
zikos atlikėjai.

Stovyklą – festivalį „Troš-
kimai“ organizuojanti Anykš-
čių kultūros centro Troškūnų 
skyriaus renginių organizatorė 
Jolanta Pupkienė „Anykštai“ 
sakė, kad „Troškimai“ – ne pel-
no siekianti stovykla.

„Žmonės įsivaizduoja, kad į 
šią stovyklą jaunimas gali pa-
tekti lygiai taip pat, kaip ir į 
komercines stovyklas. Bet taip 
nėra – tai yra visiškai nemoka-
ma stovykla, kurių Lietuvoje 
yra labai maža. Į šią stovyklą at-
vyksta jaunuoliai, turintys savo 
vadovus. Tai yra gabūs ir itin 
gabūs šokiui, muzikai, dailei, 
teatrui vaikai. Tai dažniausiai 
10-12 klasių moksleiviai, kurie, 
baigę mokyklas, neretai renkasi 
studijuoti meno specialybes“, - 
pasakojo J.Pupkienė.

Stovykloje – festivaly-
je „Troškimai“ šiemet daly-
vaus jaunuoliai iš Pasvalio, 
Jurbarko,Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių, Kupiškio, Utenos ir 

Anykščių.
„Šioje stovykloje dalyvaus 

tik 5 troškūniečiai. Į stovyklą 
priimame po 4-5 jaunuolius iš 
skirtingų Lietuvos rajonų, kad 
būtų kuo didesnė geografinė 
įvairovė. O šiaip stovykloje – 
festivalyje „Troškimai“ daly-
vaus apie 14 jaunuolių iš Troš-
kūnų, bet jie bus savanoriai“, 
-  sakė J.Pupkienė.

Stovyklos – festivalio „Troš-
kimai“ dalyviai šiemet bus 
apgyvendinti Troškūnų ber-
nardinų vienuolyne, Troškūnų 
parapijos namuose ir kultūros 
centro Troškūnų skyriaus pa-
talpose. J.Pupkienė sakė, kad 
jaunuoliai ilsėsis ant čiužinių ir 
kareiviškose lovose, o maitinsis 
Bernardinų vienuolyne. 

Anykščių kultūros centro Troš-
kūnų skyriaus renginių organiza-
torė J.Pupkienė pasidžiaugė, kad 
prie šio renginio organizavimo 
svariai prisideda ir Troškūnų 
Švč.Trejybės parapijos klebonas 

Saulius Filipavičius.
„Klebono indėlis yra labai di-

delis. Mūsų stovyklai jis visada 
nemokamai suteikia visas patal-
pas ir erdves. Klebonas yra vi-
sapusiškas „Troškimų“ rėmėjas.  
Mes susimokame tik už vandenį 
ir elektrą“, - pasakojimą apie 
„Troškimus“ tęsė J.Pupkienė.

Kūrybinėje stovykloje jaunuo-
lius iš visos Lietuvos šiemet ug-
dys šokėjas Marius Pinigis, teatro 
režisierius Aleksandras Špilevo-
jus, aktoriai Andrius Povilaus-
kas, Violeta Mičiulienė, rašytojas 
V.V.Landsbergis, gatvės šokių šo-
kėjas Arūnas Mozūraitis ir kiti.

Kiekvienais metais stovyklo-
je – festivalyje „Troškimai“ pa-
sirodymus surengia ryškūs Lie-
tuvos atlikėjai. Šiemet žiūrovai 
išvys muzikos grupę „Sisters on 
Wire“, daininką Donatą Mon-
tvydą ir kitus muzikantus.

Norintys pamatyti šiuos pasi-
rodymus bus kviečiami įsigyti 
bilietus.  „Troškimų“ organi-
zatorė J.Pupkienė pabrėžė, kad 
visi už parduotus bilietus su-
rinkti pinigai atitenka atlikėjų 
honorarams ir techniniam sce-
nos aptarnavimui.

„Vien šeštadienio koncerto 
sąmata siekia 28 tūkst. Eur“, - 

suskaičiavo J.Pupkienė.
Jau daugelį metų dalis žiū-

rovų finalinius „Troškimų“ 
koncertus Troškūnų bernardinų 
vienuolyno kieme stebi iš už 
tvoros – tuomet nereikia įsigyti 
bilietų. Kaip į tokį žiūrovų el-
gesį reaguoja organizatoriai?

„Didžioji dauguma žmonių, 
kurie stovi už tvoros, turėtų 
pagalvoti ir apie dvasinį in-
vestavimą. Kažkam nusipirkti 
cigarečių pakelį ar vyno butelį 
yra nebrangu, o 15 Eur bilietas į 
koncertą jau yra brangu. Kultū-
ra ir menas yra dvasinis penas, 

todėl būtina investuoti ir į tai. 
Didžiuosiuose miestuose į tokio 
lygio koncertus, kokie rengiami 
Troškūnuose, bilietai kainuoja 
po 30 Eur ir daugiau“, - pabrė-
žė J.Pupkienė, pridurdama, kad 
šią savaitę Troškūnuose bus ir 
nemokamų koncertų.

Šiemet stovyklos – festiva-
lio „Troškimai“ organizavimui 
Lietuvos kultūros taryba skyrė 
9 tūkst. Eur, Jaunimo reikalų ta-
ryba – 4 tūkst. Finansiškai prie 
„Troškimų“ prisidės ir Anykš-
čių rajono savivaldybė.

-ANYKŠTA

Anykščių kultūros centro  Troškūnų skyriaus renginių or-
ganizatorė Jolanta Pupkienė stovyklą – festivalį „Troški-
mai“ rengia jau 22-ą kartą.
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Pigiomis Rusijos dujomis patikėjusią 
moldovą ištiko tragedija Eldoradas BuTRIMAS

Specialiai iš Kišiniovo, Moldova

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

Lietuvos vyriausybei neseniai nusprendus visiškai atsisakyti 
rusiškų dujų ir naftos, pasigirdo balsų, jog darome didelę klai-
dą, nes turėsime pirkti iš kitur brangesnį kurą, taigi, ir žmonių 
piniginės suplonės.

Taip, dujos ir degalai greičiausiai bus brangesni, tačiau laiki-
nai, nes kainos yra išaugusios visoje eS. Diskusijoje dėl rusiškų 
degalų svarbiausias faktorius visgi yra Lietuvos, kaip valsty-
bės, savarankiškumas, o Kremlius planų iš naujo įkinkyti mus 
į okupacinį jungą, kaip kad įkinkė 1940 metais, neatsisako.

Tiems, kas mano, kad grėsmė 
Lietuvai būti iš naujo valdomai 
Maskvos yra vien tuščias gąs-
dinimas, pravartu susipažinti su 
situacija, kuri akivaizdi Moldo-
voje. Juolab kad ši šalis, gyven-
tojų skaičiumi artima Lietuvai 
valstybė, nuo SSSR atsiskyrė 
taip pat prieš 31 metus – taigi, 
tuo pačiu metu, kaip ir mes.

Tačiau Moldova šiuo metu 
yra skurdžiausia Europos vals-
tybė, o beveik pusė  jos gy-

ventojų yra priversti triūsti 
užsienyje, nes tėvynėje būtų 
bedarbiai, neturintys jokio pra-
gyvenimo šaltinio. Be to, Mol-
dova nėra priimta nei į ES, nei 
į NATO, todėl dabar, vykstant 
karui Ukrainoje, jai iškilusi pati 
didžiausia grėsmė - būti už-
grobtai Rusijos.

Moldovos nesėkmes nulėmė 
tai, jog Maskvai 1991 metais 
pavyko joje sukelti pilietinį 
karą ir suskaldyti šalį, mat Pa-

dniestrės regionas tada pasi-
skelbė tapęs nepriklausoma Pa-
dniestrės Moldovos respublika 
(PMR). Maskva 1991 metais 
bandė ir Vilniaus rajono lenkus 
sukurstyti panašiam žingsniui, 
tačiau toks planas neišdegė.

Padniestrėje Kremliaus planui 
tapti realybe padėjo tai, jog šis 
regionas yra natūraliai plačiosios 
Dnepro upės atribotas nuo liku-
sios Moldovos teritorijos. Tačiau 
itin svarbų vaidmenį suvaidino 
tai, jog Padniestrėje savo karinę 
bazę turėjo SSSR kariuomenė.

Jai įsikišus ir ėmus bombarduo-
ti moldavų kaimus, Kišiniovas 
persigando, kad Maskva okupuos 
visą šalį, ir sutiko pripažinti PMR 
savarankiškumą. Tai buvo pirmas 
žingsnis, pradėjęs Moldovos taps-
mo Rusijos įkaite procesą.

Po to buvo žengtas kitas 
Kremliaus žingsnis, įviliojęs 
Moldovą į spąstus, iš kurių ji 
neįstengia išsivaduoti iki šio-
lei.  Tais lemtingaisiais spąstais 
tapo Rusijos dujos.

Kadangi dujos į Moldovą 
atiteka pro Padniestrę, Maskva 
ėmė šantažuoti Kišiniovą, jog jei 
ši bandys atsikovoti Padniestrę, 
negaus dujų ir sustos gamyklos, 
o gyventojai žiemą šals. Mol-
dova galėjo skubiai tiesti dujų 
vamzdžius iki netoli esančios 
Rumunijos sienos ir pirkti iš jos, 
tačiau Maskvos dujos buvo de-
šimteriopai pigesnės.

Bijodamas ekonominio kra-
cho bei gyventojų maišto, Kiši-
niovas pasirašė ilgalaikę sutartį 
su valstybine Rusijos įmone 
„Gazprom“ dėl dujų tiekimo. Be 
to, Kišiniovas sutiko, kad dujo-
mis prekiaujančios valstybinės 
įmonės „Moldovagaz“ didžiau-
siu akcininku, arba realiu savi-
ninku, taptų „Gazpromas“.

Po keleto metų „Gazpromas“ 
ėmė dujų kainas kelti, ir laikui 
bėgant jos čia tapo vienos bran-
giausių Europoje, o Moldovos 
įsiskolinimas „Gazpromui“ 
šiuo metu siekia 8,5 mlrd. eurų. 
Maskva ne tik įvarė Moldovą į 
skolas, bet  „Gazpromo“ pini-
gais ėmė steigti bei finansuoti 
prorusiškas partijas, sau palan-
kias žiniasklaidos priemones 
bei papirkinėti politikus tam, 
kad jie balsuotų už Kremliui 
naudingus sprendimus.

„Kišiniovo tragedija yra ta, 
kad jis tapo „Gazpromo“ įkaitu, 
o šio Rusijos koncerno siūlo-
mais pinigais susiviliojo daugu-
ma partijų ir politinių lyderių“, 
- tvirtina Moldovos eksparla-
mentaras, politologas, tinklapio 
„Omega“ redaktorius Aleksan-
dras Petkovas. Žurnalisto tei-
gimu, dauguma šalies politikų 
viešai pasisako už šalies sto-

jimą į ES bei NATO, tačiau iš 
tikrųjų balsuoja už Kremliui 
naudingus sprendimus.

Žurnalistas patarė tuo nesi-
stebėti, nes Maskva politikus 
papirkinėja visoje Europoje, 
ir priminė buvusio Vokietijos 
vadovo Gerhardo Schroederio 
pavyzdį. Šis susiviliojo milži-
nišku atlyginimu ir tapo Rusi-
jos nafta prekiaujančios įmonės 
„Rosneft“ stebėtojų tarybos 
pirmininku, nuolat visur žars-
tančiu pagyras V.Putinui.

A.Petkovas demaskavo, kaip 
susidarė  8,5 mlrd. eurų Kiši-
niovo skola už dujas, ir  atsklei-
dė, jog dėl to kalti šioje aferoje 
dalyvaujantys pačios Moldo-
vos politikai. Aferos esmė yra 
tokia: „Gazpromas“ dujas par-
duoda „Moldovagaz“ įmonei, 
kuri pagal pasirašytą sutartį 
įsipareigoja du trečdalius dujų 
perparduoti separatistinei PMR. 
Keisčiausia yra tai, jog „Mol-
dovagaz“ įsipareigoja separa-
tistinei PMR dujas perparduoti 
penkiolika kartų pigiau nei pati 
iš Rusijos perka.

Tokia sutartis yra absurdiš-
ka, nes kasmet didina Moldo-
vos įsiskolinimą „Gazpromui“, 
nors iš tikrųjų Rusijai skolinga 
yra separatistinė PMR. „Manau, 
kad dujų tiekimas PMR yra tarp-
tautinė pinigų plovimo afera, su 
kuria Moldovoje nedrįstama 
kovoti, nes pinigų nubyra daug 
kam“, - pareiškė A.Petkovas. 

Ši afera leidžia klestėti PMR 
ekonomikai, nes, gaudama pigias 
dujas, ji gali gaminti pigias pre-
kes ir jas eksportuoti, tuo žlugdy-
dama Moldovos ekonomiką bei 
kenkdama ES įmonėms.

Be to, pigios dujos leidžia PMR 
pigiai šildyti gyvenamuosius na-
mus ir girtis, kad gyvenimas  ko-
munistinėje PMR yra geresnis 
nei kapitalistinėje Moldovoje.

„Moldova turėtų imti pavyzdį 
iš Lietuvos ir liautis pirkti dujas iš 
Rusijos“, - pareiškė A.Petkovas. 
Žurnalistas priminė, jog Kiši-
niovui buvo siūloma pirkti dujas 
iš Kazachstano, sujungti dujų 
vamzdynus bei elektros tinklus 
su Rumunijos tiekimo sistemo-
mis, nes tik taip galima tapti ne-

Moldovos parlamentas dažnai balsuoja taip, kaip nori 
„Gazprom“. 

priklausomiems nuo Rusijos.
Tačiau per 31 metus to ne-

sugebėta padaryti, nes visus 
siūlymus blokuodavo politikai 
ir partijos, kurias slapta finan-
suoja „Gazpromas“. „Problema 
ta, kad visos ikišiolinės Moldo-
vos vyriausybės buvo nupirktos 
„Gazpromo“, todėl nė viena 
nesiryžo nutraukti nenaudingos 
sutarties su Kremliaus įmone“,- 
tvirtina A.Petkovas.

Spėjama, kad dalis Kišiniovo 
politikų visai nėra suinteresuoti 
tuo, kad  Padniestrė būtų suvie-
nyta su Moldova. Mat Padniestrė 
yra tapusi tarptautinės kontraban-
dos centru, o iš nelegalių pajamų 
lobsta ir Kišiniovo valdininkai.

Padniestrėje visą valdžią savo 
rankose yra sutelkęs dviejų KGB 
darbuotojų įkurtas koncernas 
„Sherif“, per kurį, spėjama, irgi 
yra paperkami Moldovos poli-
tikai. Ši įmonė net aštuonerius 
metus turėjo monopolinę teisę 
valdyti muitinės antspaudą, todėl 
milžiniškais kiekiais gabeno ne-
apmokestintas prekes iš Odesos 
uosto į  Padniestrę bei kitas šalis.

„Sherif“ yra siejama tiek su pi-
nigų plovimo, tiek su ginklų pre-
kybos bei narkotikų kontrabanda, 
tačiau Padniestrėje niekas šiam 
koncernui nedrįsta kelti bylų.

Iš Padniestrės nėra išvedama 
Rusijos kariuomenė, PMR lieka 
nepavaldi Moldovos jurisdikcijai, 
be to, dar ir „Gazpromo“ uždėtas 
apynasris Kišiniovui – visa tai iš 
esmės ir yra tie lemtingi faktoriai, 
kurie užkerta kelius šiai šaliai būti 
priimtai į ES bei NATO.

Patekusi į Kremliaus spąstus, Moldova tapo vargingiausia 
Europos valstybe,  net sostinės Kišiniovo gatvėse daug elge-
taujančių bei parkuose ant suoliukų miegančių žmonių.

Eksparlamentaras, polito-
logas, tinklapio „Omega“ 
redaktorius Aleksandras 
Petkovas.

Įtaką Moldovos politikai daro  ir „Sherif“ koncernas, vieš-
pataujantis Padniestrėje.
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Vėliavą kėlė muziejaus
 įkūrėjo sūnus

Anykščių kultūros centro 
režisierius Julius Jakubėnas ir 
Anykščių kultūros centro di-
rektorės pavaduotoja Vilma 
Paulauskaitė pristatė šventės 
dalyvius. 

Sveikindamas susirinkusius 
rajono meras S. Obelevičius 
sakė: „Džiugu, kad po dvejų 
metų pertraukos šventė sugrįž-
ta, o ji  vienintelė tokia Lietu-
voje, nes dėl šiltų žiemų Sar-
tuose žirgų lenktynės beveik 
nebevyksta“. 

Į šventę nebe pirmą kartą at-
vykęs Žemės ūkio ministras K. 
Navickas sveikino anykštėnus 
ir visus susirinkusius su pirmą-
ja šilta vasaros diena ir sakė, 
kad galbūt neverta liūdėti dėl 
to, kad arklys tampa retenybe 
žemės ūkyje: „Tradicijos, kul-
tūros paveldas visada išliks šir-
dyse“.

V. Puodžiukas prisiminė savo 
tėvą: „Atrodo,  dar visai nese-
niai a.a. tėvelis su profesorium 
Petru Vasinausku važinėjo po 
šį Niūronių kaimelį ieškodami 
vietos muziejui, o  mes jau ne-
beatsimename, kaip Anykščiai 
galėtų gyventi be Arklio muzie-
jaus“.

Po vėliavos pakėlimo S. Obe-
levičius pasveikino ir apdova-
nojo VIII tradicinių kinkinių 
žygio su žemaitukais Vištytis 
– Niūronys dalyvius, nepa-
miršdamas svarbiausių žygio 
dalyvių – žemaitukų. Jiems 
įteikė po maišą avižų. Iš trijų 
žemaitukų kinkinių Anykščius 
pasiekė du:  Vidas Kūlokas ir 
Rūta Bučinskaitė su brička, 

traukiama žemaitukų Palšio ir 
Aiseto, ir Saulius Sinkevičius 
su žemaituku Aiku.

Galėjo pasigaminti skiedrų
 stogams dengti

„Bėk bėk, žirgeli!” šventėje 
pirmą kartą buvo demonstruo-
tos skiedrų gaminimo staklės. 
Tomis skiedromis lietuviai 
dengdavo stogus.

Gintas Čekauskas, muzieji-
ninkas-tradicinių amatų meis-
tras, stogdengys, šias stakles 
atrado viename Varėnos kaime, 
prikėlė jas antram gyvenimui ir 
nusprendė jas pristatyti šventės 
dalyviams, kad ne vien tik pa-
sižiūrėtų, bet patys išbandytų 
jėgas gamindami skiedras.

„Skiedriniai stogai rašyti-
niuose šaltiniuose yra paminėti 
jau apie 1604-uosius, bet jie la-
biau paplito  daug vėliau. Toks 
stogas tarnauja iki 40 metų“, – 
sakė G. Čekauskas. 

Meistras teigė, kad stakles 
atsigabeno iš savo namų, Šakių 
rajono: „Ten esu įkūręs etnogra-
fijos muziejų.  Savo namuose – 
taip, esu skiedromis uždengęs 
vieną stogelį, nors ir minimalis-
tinį. Šiemet esu įsigijęs ir elek-
tra sukamas skiedrų gaminimo 
stakles. Rankinės skiedrų gami-
nimo staklės, mano žiniomis, 
dar eksponuojamos Rumšiškių 
liaudies muziejuje, o arkliu su-
kamos – tik čia“. 

Žemaitukai plėšė džinsus

Keliautojas, fotografas ir ra-
šytojas Gintaras Kaltenis Ar-
klio muziejaus Striukų sodybo-
je pristatė naują programą „Kas 
stipresni: džinsai ar žemaitu-
kai?“ Programos vedėjas Linas 

Vaitkevičius papasakojo džin-
sų atsiradimo istoriją: pasiro-
do, kad garsieji Levi’s Strauss 
džinsai yra litvako, kilusio iš 
Žemaitijos, Jokūbo Deividso ir 
Levo Strauso kūrinys! 

Antrą kartą Lietuvoje vyko 
džinsų plėšymo varžybos že-
maitukais. Kam plėšyti džinsus 
arkliais? L. Vaitkevičius paaiš-
kino, kad garsieji Levi Strauss 
džinsai Amerikoje anuomet 
taip buvo reklamuojami, de-
monstruojant, kokios patvarios 
šios kelnės yra. Taip ir gimė 
kompanijos emblema.

Žemaitukai - Palšis ir Aisetas 
(savininkas Vidas Kūlokas)- 
džinsus suplėšė antruoju bandymu.

G. Kaltenis yra gyvenęs ir 
mūsų rajone, Svėdasuose. Ra-
šytojas parašė knygą šia džin-
sų plėšymo tradicijos tema bei 
susisiekė su kompanija „Levi 
Strauss and Co“, kuri patvirti-
no atrastus istorinius faktus ir 
sutiko, kad būtų naudojama jų 
emblema bei atgaivinta džinsų 
plėšymo žirgais tradicija.

Šventėje dalyvavo ir buvęs 
Seimo narys Gintautas Babra-
vičius: jis  prieš 12 metų drauge 
su G. Kalteniu dalyvavo „Žygy-
je su žemaitukais iki Juodosios 
jūros“. G. Babravičius prisimi-
nė šunį Alšį, lydėjusį žygio da-
lyvius iki pat Juodosios jūros: 
„Jis buvo ypatingas šuo – net 
ėsti iš mūsų neprašydavo, lauk-
davo, kol duosim kokį kąsnį. 
Sakėme, kad Alšis – reinkarna-
vęsis Lietuvos didikas – šitaip 
didvyriškai mus lydėjo!“ – pri-
siminė G. Babravičius.

Pasirodė husaras

Lankytojų akį patraukė ir 
Striukų sodyboje savo stovyklą 

įsikūręs husaras – herbinis ka-
rininkas Rolandas Prušinskas, 
kuris demonstravo, kaip atro-
do XVI–XVII amžiaus Lietu-
vos kavalerijos husarų ginklai,  
šarvai, kokia buvo jų šventinė 
apranga, o batai buvę iš kartos 
į kartą perduodamas šeimos 
paveldas. Husaras leido išmė-
ginti patiems kalavijo taiklumą 
ir aštrumą – pirmasis buvo pa-
kviestas S. Obelevičius, kuriam 
kardu pavyko pusiau padalyti 
ant virvės pakabintą plastikinį 
butelį.

Husarai atsirado Vengrijoje 
XV a. kaip lengvoji kavalerija, 
o Lietuvoje XVI a. transforma-
vosi į sunkiąją, dar kitaip vadi-
namą sparnuotaisiais husarais. 

Niūronyse svečiavosi ir Lie-
tuvos sunkiųjų veislės arklių 
augintojas iš Biržų krašto Vy-
gantas Indrašius, Lietuvos sun-
kiųjų veislės arklių augintojų 
asociacijos prezidentas, savo 
ūkyje Gaižiūnų kaime auginan-
tis per šimtą Lietuvos sunkiųjų 
veislės arklių ir stambiųjų že-
maitukų. Ūkininkas demons-
travo žemės arimo, akėjimo ir 
sėjos darbus su arkliais.

Programą vedė Lietuvos ve-
terinarijos akademijos profeso-
rius Artūras Stimbirys. 

mugėse – rankdarbiai 

Šiais metais Niūronyse vyko 
tik tradicinių amatų, rankdarbių 
mugės – nebuvo prekiautojų ki-
niškais niekučiais. Tačiau dėl to 
mugė netapo skurdesnė – pir-
kėjų buvo daug, o prekiautojai 
teigė, kad žmonės negaili atver-
ti piniginių. Iš tiesų, prie įvai-
rių gaminių ar maisto rikiavosi 
didelės eilės žmonių, o norintys 
pavalgyti turėjo pasitelkti kan-
trybę.

Svėdasiškė Asta Medinienė – 
verpėja, vilnos vėlėja, demons-
travo, kaip rateliu verpiami siū-
lai. „Labai geras nusiraminimo 
būdas. Tik pyktis ateina, vaiką 

„Bėk bėk, žirgeli!“ šventėje 
buvo plėšomi džinsai

pasodinai, pyktis išeina!“
Šlepetes ponia Asta nuvelia 

per penkias valandas, o parduo-
da už 15-25 eurus. 

Viešnios iš Panevėžio - Dalia 
ir Aušrinė - siūlė įsigyti ran-
kų darbo papuošalų, šiaudinių 
gaminių. Ponia Aušrinė teigė:  
„Sodus daug kas daro, o tokius 
darbus – labai mažai kas. Šiau-
dus perkam iš ūkininkų – pra-
šom, kad leistų tuos aukštus 
išsipjauti, iš žemų daryti labai 
nepatogu, reikia durstyti.“

Vyko žirgų konkūrai

Vyko ir tradiciniai konkūrai, 
kuriuose savo jėgas išbandė ir 
poniai bei žemaitukai. Konkūrų 
nugalėtojus taurėmis bei pinigi-
niais prizais apdovanojo rajono 
meras S. Obelevičius.

Pirmieji pasirodė raiteliai su 
poniais. Konkūro Nr.1A/kar-
telės pirmos vietos nugalėtoja 
Agilė Paškevičiūtė su žirgu 
Gracija (Kadagių slėnio žirgy-
nas). Antrąją ir trečiąją vietas 
iškovojo Niūronių SK Vilartas 
žirgyno sportininkės su žirgu 
Flora: antroji vieta atiteko Emai 
Adomavičiūtei, trečioji – Mor-
tai Vaitkevičiūtei. 

Konkūro Nr.1B/iki 30 cm nu-
galėtojai: pirmoji vieta – Ugnė 
Inčiūraitė su žirgu Zile (SK Ba-
lansas), antroji – Neringa Šar-
kelytė su žirgu Fumitas (Lazdi-
jų sporto centras), trečioji vieta 
atiteko Agilei Paškevičiūtei su 
žirgu Gracija (Kadagių slėnio 
žirgynas).

Konkūro Nr. 2A/iki 80 cm 
rungties, kurioje rungėsi žemai-
tukų veislės žirgai, pirmą vietą 
iškovojo Dominykas Grumskas 
su žirgu Kajumi (Malinauskų 
žirgai). Antroji vieta atiteko 
Augustei Kuzmickaitei su žirgu 
Kamena (Pajiesio žirgai), o tre-
čioji – Faustinai Padolskytei su 
Pumpuru (Malinauskų žirgai).

(Nukelta į 8 psl.)

„Bėk bėk, žirgeli!“ šventėje dalyvavo (iš kairės) Anykščių rajono mero pavaduotojas Dainius 
Žiogelis, Virgaudo Puodžiuko žmona Dalė, V. Puodžiukas, Žemės ūkio ministras Kęstutis 
Navickas, kuris džiaugėsi, kad tokios šventės gyvuoja, bei rajono meras Sigutis Obelevičius.

Šventėje, vykusioje po dvejų metų pertraukos, dalyvavo 
gausus būrys žmonių.
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sprintas

Danė Griganė „miglelė“
Išleido VšĮ „Gelmės“, 2021 m.

Danės Griganės (Danutės Grigaliūnienės) romano „Miglelė“ pagrindinė veikėja ir pasakotoja – Dangira Raudeliūnienė. Ji – lituanistė, lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja, romantiškos sielos, mylinti, bet nelaiminga moteris. Jai būdinga stoiška laikysena: besiteisinanti ir neteisianti, tradiciškai laikanti visus namų kampus, sauganti 
šeimą, besiaukojanti dėl vaiko ar vyro. Kita vertus, subtiliai skleidžiasi ir kitas planas, potekstė: pasakotoja siekia bet kokia kaina rodyti, kad viskas gerai, prisijaukina 
primestą tarnystę, primestus vaidmenis, nes kitaip tiesiog neišlaikytų... Saugodama sau brangius žmones – vyrą, sūnų, – tačiau nepatirdama tikros moteriškos laimės, ji 
visgi skausmingai siekia meilės, švelnumo, bando išsaugoti savyje moterį – kūrybingą, svajojančią, tikinčią. O vienas iš būdų pabėgti nuo kasdienių rūpesčių naštos – 
rašymas. 

Beveik visi personažai – ryškūs, bet taip ir lieka paslaptingi. Neaiškus sūnaus likimas, nesuvoktas ir nesuvokiamas vyro ir brolio pasaulis, motinos istorija. Autorė 
geba kurti keliaplanį vaizdą, slėpti įtampą, derinti santūrumą ir emocingumą. Itin vaizdinga kalba ir gražus pasakojimo stilius suteikia skaitymo malonumą, o kartu įtraukia skaitytoją į 
pasakotojos vidinį konfliktą, sukelia prieštaringus jausmus: sykiais sužadina empatiją, o kartais – ir savotišką pasipriešinimą, jaučiant ryžto stoką, per didelį nuolankumą ir savos laimės 
pamynimą. 

*Danutė Grigaliūnienė (g. 1945) iki šešerių metų augo Dzūkijos kaime, mokytis mama pasiėmė į Vilnių. Tėtis tuo metu kalėjo Vorkutos lageryje. Baigė vidurinę mokyklą, Vilniaus 
valstybinį pedagoginį institutą. Šiuo metu gyvena Vilniuje. Rašo vaikams ir suaugusiesiems. Palankiai įvertinta apysaka vaikams „Labas, Žūže!“, o apysaka „Kažkas ne taip“ įtraukta į 
„Metų knygos“ paaugliams penketuką. Apysaka „Šarka“ laimėjo antrąją premiją konkurse „Švieskime vaikus“. 

naujos knygos

horoskopas

AVINAS. Būkite šią savaitę 
itin dėmesingas. Gali būti ban-
doma įvelti jus į neaiškius rei-
kalus. Pagalvokite apie teisinius 
dalykus. Ar tikrai verta rizikuoti? 
Laikas jūsų pusėje, verčiau lukte-
lėkite, kol padėtis išaiškės.

JAUTIS. Kad ir ko šią sa-
vaitę imsitės, darbai degte degs 
jūsų rankose. Pasistenkite, kad 
ir viršininkas tai pastebėtų. Jūs 
užsitarnavote patikimo žmogaus 
vardą ir, labai galimas daiktas, tai 

atsilieps jūsų karjerai. 
DVYNIAI. Retsykiais sandė-

riai turi malonią finansinę pusę. 
Bent vienas toks šią savaitę lau-
kia ir jūsų. 

VĖŽYS. Energiją švaistote ne-
naudingai ir neracionaliai. Turite 
įvairiausių norų ir norėtumėte, 
kad jie visi išsipildytų iš karto. 
Bent kiek kruopščiau planuoda-
mas išties galite tikėtis stebuklo. 

LIŪTAS. Akistatoje su tam 
tikrais asmenimis turėsite progos 
susipažinti su jums svetimomis 
gyvenimo sritimis ir per tai galu-

tinai ateisite į protą. Būtų puiku, 
kad iš įgytos patirties išties pasi-
mokytumėte.  

meRGeLĖ. Toks progresas, 
kokį jūs įsivaizduojate, deja, ne-
įmanomas. Teks susitaikyti su ri-
botomis savo galimybėmis.  

SVARSTYKLĖS. Jūs žinote, 
ką turite padaryti, tačiau savaitės 
pradžioje galite susidurti su vi-
siškai netikėtomis kliūtimis. Jei 
norite, kad jūsų darbai ir toliau 
išsiskirtų kokybe, teks atmesti 
visus prašymus prisiimti dar pa-
pildomų darbų. 

SKORPIONAS. Jums teks šią 
savaitę susidurti su išties grės-
mingu priešininku. Todėl būkite 
atsargus ir nekelkite dulkių be 
tikro reikalo. Truputis egoizmo 
taip pat praverstų.

ŠAULYS. Nuobodulys - jūsų 
priešas, tad venkite jo visais 
įmanomais būdais. Nebandykite 
auklėti suaugusių žmonių ir nesi-
leiskite auklėjamas pats. 

OŽIARAGIS. Savaitės pra-
džioje pagaliau nudirbsite be-
protišką darbą. Jus vilioja dideli 
siekiai ir kilnūs tikslai. Daug ką 

iš savo aplinkos kaip reikiant nu-
stebinsite neišsenkama energija 
ir organizuotumu.

VANDeNIS. Jau visai į pa-
baigą einantys darbai gali pa-
reikalauti netikėtų papildomų 
investicijų. Teks peržiūrėti savo 
finansinę padėti ir gal kiek patai-
syti biudžetą.

ŽUVYS. Kažkas esminio, bet 
dar labai neapibrėžto kirba jūsų 
galvoje, todėl užsispyręs laiko-
tės savo tariamos tiesos. Labai 
nenustebkite, jei nesulauksite 
pritarimo. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

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

savaitgalio diskusija

Teleloto Žaidimas nr. 1365  Žaidimo data: 2022-06-05 Skaičiai: 24 46 68 52 05 47 20 71 36 12 28 09 21 41 
29 40 30 34 26 45 44 02 60 50 67 38 08 22 57 59 65 32 73 66 42 25 69 19 15 49 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 
626127177567013484358 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 
27371.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 19.00€ 553 Užbraukus eilutę 3.00€ 10067 Užbraukus keturis kampus 5.00€ 7050 Pa-
pildomi prizai Bilietas Prizas 0300446 Automobilis JEEP COMPASS 0074989 Automobilis JEEP COMPASS 016*907 
Belaidės ausinės Edifier Head 003*224 Belaidės ausinės Edifier Head 019*543 Belaidės ausinės Edifier Head 024*289 
Dvivietė palapinė O.E. CAMP 012*358 Dvivietė palapinė O.E. CAMP 025*185 Dvivietė palapinė O.E. CAMP 0294482 
Elektrinis paspirtukas Xiaomi 01**354 Išmanioji apyrankė Xiaomi 5 0166059 Kamado keramikinė kepsninė 009*273 
Kavos aparatas MASTER COFFEE 021*988 Kavos aparatas MASTER COFFEE 023*466 Kavos aparatas MASTER 
COFFEE 004*246 Kavos aparatas MASTER COFFEE 012*291 Kavos aparatas MASTER COFFEE 005*918 Kavos 
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Apie „Bėk bėk, žirgeli!” – portalo anyksta.lt skaitytojai
Savaitgalį Niūronyse šurmuliavo „Bėk bėk, žirgeli!” šven-

tė, tad portalo anyksta.lt skaitytojų savaitgalį klausėme, – 
ar jums patinka ši šventė? Kas šioje šventėje jus žavi? Ką 
reikėtų „Bėk bėk, žirgeli!” šventėje keisti? Gal jau pasiilgo-
te politikų rungties? Kaip manote, ar reikėtų šios šventės 
žiūrovams įvesti mokamus bilietus? Ar vyksite į „Bėk bėk, 
žirgeli!”šventę šiemet?

Pesimistas: „Nedalyvausiu, 
nes ši šventė jau gerokai pa-
bodusi. Kasmet tas pats per tą 
patį. Kas, kad pasirodo daug 
meno mėgėjų kolektyvų, bet 
tokių koncertų pilna ir kitose 
šventėse, kurių Lietuvoj dabar 
pasipylė kaip iš gausybės rago. 
Nebedomina ir tautodailės mu-
gės, ir žirgų lenktynės. Atsibo-
do ir juokdariais tampantys kai-
miečiai, vaidinantys gyvuosius 
paveikslus. Kad nors kas būtų 
pasikeitę, kas nors naujesnio, 
įdomesnio sugalvota. Gal tik 
vienas teigiamas dalykas, kad 
autobusai vežios nemokamai į 
šventę ir iš jos.“

Senjorė: „Iš visos progra-
mos naujas sveikintinas daly-
kas tik nemokamas keleivių 
vežimas. Taip nieko naujesnio. 
Gal tik daugiau kolektyvų pa-

sirodys, gal kokių spektaklių, 
varžybų bus daugiau. Nesu 
tokių švenčių mėgėja. Naudin-
giau praleisiu laiką savo sode 
nei Niūronyse.“

Juozas: „Mane labiausiai 
stebina rajono vykdančiosios 
valdžios ir politinių vadovų 
nenuoseklumas. Pernai me-
tais rajono taryba patvirtino 
„Anykštėno kortelės“ įvedimą, 
skyrė savivaldybės biudžeto, 
t.y. mokesčių mokėtojų, lėšas 
šiai programai, o dabar, kada 
yra proga, netaikoma jokia 
„Anykštėno kortelės“ naudoji-
mo politika savivaldybės orga-
nizuojamame renginyje.

Taip pat norisi įgnybti ir 
mero pavaduotojui, kurio siū-
lymu yra taikomas nemokamas 
viešasis transportas Anykščių 
mieste ir šios šventės metu į 

renginio vietą iš miesto, bet 
pamiršti rajono kaimiškų vie-
tovių gyventojai, kuriems 
šventė taip pat sukurtų teigia-
mas emocijas. Tačiau pavėžė-
jimas savivaldybės samdomos 
bendrovės vietinio susisiekimo 
maršrutais rajono teritorijoje 
gyventojams nepasiūlytas ne-
mokamai. Tarsi kaimo gyven-
tojas jau nėra mokesčių mokė-
tojas?“

Zosė smailianosė: „mero 
ir žemės ūkio ministro gyvas 
pasirodymas - labai vertingas 
spektaklis, ir dar nemoka-
mas.“

mama: „Puiki šventė pen-
sininkams ir mamoms su vai-
kais….Pasivaikščiojimas po 
gamtą ir pažintis su gyvuliais 
ir gamta.“

Kaimo diedas: „Ir vėl viskas 
daroma tik dėl miesčionių. Nuo 
Anykščių iki Niūronių ir atgal 
visi buvo vežiojami nemoka-
mai. O kaimo žmonės dar tu-
rėjo atvažiuoti iki Anykščių ir 

mokėti pinigus, jeigu važiavai 
autobusu. Kodėl šventės dieną 
visi autobusai negalėjo kelei-
vių vežioti nemokamai? Kuo 
blogesni Surdegio, Debeikių, 
Svėdasų ar Traupio gyventojai 
už anykštėnus? Ir kokias privi-
legijas šventėje turėjo anykštė-
no kortelių savininkai? Jokių. 
Tai kam toji išgirtoji kortelė iš 
viso reikalinga?“

Plaukimas. Kaune vykusia-
me Lietuvos studentų plaukimo 
čempionate anykštėnas, Lietu-
vos sveikatos mokslų universi-
teto studentas Julius Bačkulis  
laimėjo 50 ir 100 m plaukimus 
laisvuoju stiliumi bei su koman-
dos draugais (Gintare Bruzgyte, 
Greta Pleikyte ir Ainiu Želioniu) 
nugalėjo mišrioje estafetėje 4 po 

50 m laisvuoju stiliumi.
Futbolas. Anykščių kūno kul-

tūros ir sporto centro surengtose 
„Futboliuko 2022“ varžybose 
jėgas išbandė net 23 rajono mo-
kinių komandos. Jauniausiųjų 
grupėje nugalėjo „Nulinukų“ 
komanda, antroji vieta atiteko 
„Vienuolio antrokams“, trečioji 
– „Žaibui“. III–IV klasių grupė-
je niekas neprilygo „Vienuolio 
ketvirtokams“, kurie pranoko 

„Juoduosius erelius“, „Pumą“ 
ir „Elg“. Vyriausiųjų (V–VI kla-
sių) grupėje visus varžovus sau 
už nugaros paliko A. Vienuolio 
progimnazijos pirmoji ekipa, 
antrąją vietą užėmė „Brazilkai“, 
trečiąją – „Orbit“, ketvirtąją ir 
penktąją vietas – „Troškūnai“ ir 
A. Vienuolio progimnazijos an-
troji komanda.

Sunkioji atletika. Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centro 

sunkiaatletė bei trenerė Ginta-
rė Bražaitė liko per plauką nuo 
Europos čempionato bronzos 
medalio. Viena garsiausių mūsų 
krašto sportininkių dalyvavo 
Senojo žemyno pirmenybėse 
Tiranoje (Albanijoje) ir iškovo-
jo 5-ąją vietą.  

Jos svorio kategorijoje (iki 71 
kg)  iš viso varžėsi 18 sportinin-
kių. Anykštėnė rovimo veiksmu 
iškėlė 96 kg (4 vieta ir pagerin-

tas Lietuvos rovimo rekordas), 
stūmimo veiksmu – 117 kg (4 
vieta) ir dvikovėje surinko 213 
kg (pagerintas dar vienas Lietu-
vos rekordas). Gintarė stūmimo 
veiksmu iškėlė 120 kg, o būtent 
tiek būtų užtekę bronzos meda-
liui iškovoti, tačiau teisėjų po 
vaizdo peržiūros priimtas ver-
diktas buvo negailestingas – šis 
bandymas užfiksuotas kaip ne-
sėkmingas.
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penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas 2200 egz.     Užs. Nr. 4101
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 

parduoda

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. (8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. (8-618) 25835,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Projektų vadovė Monika Leonavičienė, tel. (8-686) 33036.
Buhalterija (prenumerata), tel. (8-381) 5-94-58.
Reklamos skyrius tel. (8-381) 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Virina, špakliuoja, 
dažo automobilių detales, 

remontuoja važiuoklę, 
keičia tepalus.

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

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

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
BIRŽELIO 9 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.

Dėl prašymų pateikimo rengiant Utenos apskrities Anykščių rajono (savivaldybės) 
Traupio seniūnijos Traupio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius (toliau Skyrius) informuoja, 
kad 2022 m. liepos 11 d. bus pradėtas rengti 194,4806 ha teritorijos Utenos apskrities Anykščių rajo-
no (savivaldybės) Traupio seniūnijos Traupio 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 28 d. gali pateikti prašymus Skyriui. Projektavimo darbus vykdo UAB „Anykščių 
matininkas“, (įmonės adresas J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, tel. Nr. 8 687 70154, projekto autorius Julijonas 
Jurkėnas). 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 17.00val.

Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB (toliau – Bendrovė)  pakartotinai viešina informaciją dėl 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ministro 2021 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3-458 
patvirtinto plano „Telia tinklo apsaugos zonos planas Anykščių mieste“. Sklypų savinin-
kai, kuriems nepavyko įteikti registruoto laiško, su plano sprendiniais gali susipažinti Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministerijos svetainėje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-
zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos.  Informuojame, kad turite teisę kreiptis į Bendrovę dėl 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme numatytų sąlygų įgyvendinimo, įskaitant, bet ne-
apsiribojant  11 str., 13 str., 141 str., ir k.t .

Jeigu turėtumėte klausimų dėl apsaugos zonų nustatymo, maloniai prašome apsilankyti 
Bendrovės interneto svetainės skiltyje  https://www.telia.lt/apsaugos-zonos

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.

Geodeziniai matavimai. Ribų 
nustatymas. Topografinės 
nuotraukos. Pastatų energinio 
naudingumo sertifikatai.

Tel. (8-609) 92144.

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

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.

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

Tel. (8-608) 33078.

Senus miškus, malkinius miš-
kus, kirtavietes visoje Lietuvoje 
nuo 1000 iki 10 000 eurų už hek-
tarą. Apmokėjimas išankstinis.

Tel. (8-610) 85178.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

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.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

Paslaugos 

Dažo namus, skardinius, ši-
ferinius stogus. Dengia stogus, 
lydo ruloninę dangą. Darbus 
atlieka savo medžiagomis.  

Tel. (8-658) 37897.

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

Tel. (8-644) 41260.

Pigiai, kokybiškai pjauna 
žolę. 

Tel. (8-646) 88783.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3424/0006:0213) esančio Kalvelių k., Debeikių  sen., Anykščių 
raj.  savininką D.K. ar jo įgaliotus asmenis, kad MSK ,,Miško žemė“ matininkė Vita Žukauskienė (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr. 2M-M-373)  šiuo metu atlieka žemės sklypo (proj. Nr. 1273), esančio Kalvelių k., Debeikių sen., 
Anykščių raj. ribų ženklinimo darbus.  Prireikus išsamesnės  informacijos, prašom kreiptis  į MSK ,,Miško žemė“ 
adresu  J.Biliūno 22-3, Anykščiai, el. paštu: vita@miskozeme.lt arba telefonu (8-615) 52928.

Reikalingas vienišas žmogus 
gyventi kartu, padėti senjorui 
ūkyje.

Tel. ( 8-678) 00255.

Nuolatiniam darbui reikalingi 
darbuotojai dibti remonto ir sta-
tybos darbus. Darbas komandi-
ruotėse Lietuvoje. Suteikiamas 
apgyvendinimas. Geros sąly-
gos.

Tel. (8-611) 01110.

Nekilnojamasis turtas

Anykščių mieste - veikiančią 
kavinę. Jaukus kiemas, graži 
vieta.  

Tel. (8-609) 89027.

Tvarkingą namą Šlavėnų k. 
Anykščių r. Iki miesto centro 
apie 4 km. Puiki vieta. 

Tel. (8-648) 23707.

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

Malkos 3 m rąsteliais. Veža 
15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

JAUNOS VIŠTAITĖS
Birželio 9 d. (ketvirtadienį) prekiausime 

Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuoto-
mis 3-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, 
pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosio-
mis vištaitėmis ir jau pradėjusiomis kiau-
šinius dėti vištaitėmis bei spec. lesalais, 
turėsime gaidžiukų (tel. 8-616 50414). 

Viešintose 11.40, Didžiuliškėse 11.50, 
Padvarninkuose 11.55, Andrioniškyje 12.00, 
Kuniškiuose 12.15, Anykščiuose (prie 
pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 12.30, 
N. Elmininkuose 12.40, Elmininkuose 
12.50, Čekonyse 12.55, Leliūnuose  13.00, 
Grikepeliuose 13.10, Svėdasuose (prie tur-
gelio) 13.20, Varkujuose 13.35, Debeikiuose 
13.45, Bebarzdžiuose 13.50, Rubikiuose 
14.00, Burbiškyje 14.05, Katlėriuose 
14.10, Pašiliuose 14.15, Skiemonyse 
14.25, Staškuniškyje 14.40, Kurkliuose 
14.50, Kavarske 15.10,Zaviesiškyje 15.15, 
Ažuožeriuose 15.20, Pagiriuose 15.25, 
Dabužiuose 15.30, Janušavoje 15.40, 
Pienionyse 15.45, Repšėnuose 15.50, 
Traupyje 16.00, Laukagaliuose 16.05, 
Troškūnuose 16.15, Vašokėnuose 16.25, 
Surdegyje 16.35, Levaniškiuose 17.00.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3438/0001:164), esančio Maciūnų k., Traupio sen., Anykščių r. sav., 
savininkės turto paveldėtojus, kad UAB ,,Anykščių matininkas“ matininkas Julijonas Jurkėnas, kvalifikacijos pažymė-
jimo Nr. 2M-M-1760, atliko žemės sklypo (kadastro Nr.3438/0001:231), esančio Laukagalių g.7, Maciūnų k,Traupio 
sen, Anykščių r., ribų ženklinimo darbus. Prireikus  išsamesnės informacijos prašome kreiptis į įmonę UAB ,,Anykščių 
matininkas“ adresu J. Biliūno g. 4-8,Anykščiai el .p.: julijonas.jurkenas@anmat.lt  arba telefonu (8-615) 52931. 
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anekdotas

oras

+14

+23

mėnulis
Birželio 7-10 d. -priešpilnis.

medardas, merūnas, eigintė.

efremas, Felicijonas, Gintas, 
Gintė, Felicijus, Vitalija.

Diana, Liutgarda, Pelagija, 
Galindas, Vingailė, 
margarita.

Robertas, Ratautas, Radvydė, 
Lukrecija, Roberta, 
Svajūnas, Svajūnė.

šiandien

birželio 8 d.

vardadieniai

birželio 9 d. 

birželio 10 d. 

Su tokiu maisto produktų 
brangimu - manau, jog reikia 
valgyti vietoje, nes, kol nueisi 
iki kasos, jie vėl pabrangs.

***
Pamaitinkite balandžius dažais, 

taip jūsų miestas taps margesnis. 

- Gyvensim ilgai ir laimingai!
Vyras atšauna:
- Tu tik negrasink!

***
Teismas. Prokuroras rėžia 

kalbą:
- Teisiamasis įvykdė nusikal-

timą - kaip reta drąsų, sumanų 
ir išradingą!

Kaltinamasis:
- Be reikalo taip giriate - vis 

tiek neprisipažinsiu.

***
Vaikinukas važiuoja autobu-

su ir jam ant kojos užlipa senu-
tė. Tas jai sako:

- Kur lipi?!
Senutė atsako:
- Aš tai prie turgaus, o tu?

***
Miršta močiutė ir sako prieš 

mirtį visiems savo giminaičiams:
- Mano brangieji, palieku jums 

labai didelį savo ūkį 1.000 hek-
tarų su daug pastatų, fermų, kar-
vių, arklių, ožkų, avių, vištų, an-
čių, su labai daug vaismedžių ir 
95.685.786,45 dolerių.

Visi:
- Oooo, močiute, o kur tas tavo 

ūkis yra???
Močiutė, išleisdama paskutinį 

atodūsį:
- Facebook’e...

(Atkelta iš 5 psl.)

Konkūro Nr. 2B/iki 80 cm 
atviros klasės nugalėtojai: pir-
moji vieta – Agnė Černiauskai-
tė su žirgu Heksal (Sk Civinskų 
žirgai), antroji – Barbora Za-
malytė su Fėja ( Malinauskų 
žirgai), trečiąją vietą laimėjo 
Kamilė Taraitytė su Turkiu 
(Lietuvos žirgynas).

Konkūras Nr. 3/iki 100 cm 
Baltijos žirgų augintojų aso-
ciacijos taurės atvirosios kla-
sės nugalėtojai: pirmąją vie-
tą iškovojo Anykščių KKSC 
auklėtiniai Adrija Braknytė 
su žirgu Regbiu, antroji vie-
ta atiteko Otilijai Skapaitei 
su žirgu Firehills Zolu (RS 
horses), o trečioji – Laimai 
Konig su Cabinaz (Vilniaus 
žirgynas).

mero taurės konkūras

Tradiciškai Anykščių rajo-
no mero taurei laimėti taip pat 
vyko konkūras Nr.4/iki 100 cm 
su persirungimu.

 Atvirosios klasės nugalė-
tojai: pirmoji vieta – Airida 
Vaikšnytė su žirgu Ramziu 
(LAAA), antrąją vietą laimėjo 
Gabija Masevičiūtė su žirgu 
Lyru (Algio žirgai), o trečioji 
vieta atiteko Vincui Civinskui 
su žirgu HAPPY HOUR MB Z 
(SK Civinskų žirgai).

Grojo liaudiška  muzikos

Liaudies dainomis džiugino fol-
kloro ansamblis „Valaukis“, tra-
dicinė kapela „Muzikontai iš pa 
Utenas“, Garliavos TAU moterų 
ansamblis „Ežiuolė”, Andrioniš-
kio kapela „Pelyša“. Tradicinėmis 
kanklėmis buvo atliekami bendri 
kūriniai, muzikavo Svėdasų dai-
nininkai ir muzikantai, Panevėžio 
miesto kapela „Subėgtinė“. Ro-
kiškio lėlių teatras „ČIZ” pristatė 
edukacinę programą „Tu gali pra-
kalbinti lėlę” ir net du kartus pa-
rodė spektaklį „Gražiausios Šarlio 
Pero pasakos”.

Vyko Klojimo teatro spekta-
kliai: buvo galima pažiūrėti Skie-
monių miestelio teatro komediją 
– Kazio Binkio „Kai atsarga daro 
gėdą“ (rež. Gintautas Eimanavi-
čius), Kupiškio kultūros centro 
Unės Babickaitės teatro poezijos 
spektaklį „Vėjo mylimoji“ pagal 
Giedrės Murnikovienės kūrybą 
(rež. Jonas Buziliauskas), Ka-
varsko mėgėjų teatro komediją 
– Žemaitės „Tris mylimas“ (rež. 
Aušra Blažienė).

Susirinkusieji taip pat ga-
lėjo išvysti, kaip gaminamas 
ir spaudžiamas varškės sūris, 
susipažinti su žirgų pakinktų 
siuvimo ypatumais ar pažaisti 
senovinius žaidimus. Šiais me-
tais nepavyko pademonstruoti 
arklių kaustymo meno – kalviui 
į šventę nepavyko atvykti.

„Bėk bėk, žirgeli!“ šventėje buvo plėšomi džinsai

Verpia svėdasiškė Aušra 
Medinienė.

Rajono meras S. Obelevičius įteikė apdovanojimus konkū-
rų nugalėtojams.

Meras Sigutis Obelevičius į balną pasodi-
no savo anūką Jokūbą.

Tradicinėje šventėje buvo galima pasiklausyti liaudies dainų.

Husaras – herbinis karininkas Rolandas 
Prušinskas demonstravo, kaip atrodė XVI-
XVII a. Lietuvos kavalerijos ginklai.

Susirinkusieji stebėjo šventės atidarymą. 


