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Ar Lietuvos paštas pateisins 
gyventojų lūkesčius? Vytautas BAGDONAS

Neseniai, birželio 13-ąją, 
„Anykštos“ interneto sve-
tainėje pasirodė dėmesio 
vertas, labai prasmingas ir 
reikalingas straipsnis „Su-
sisiekimo ministerija išsakė 
lūkesčius dėl Lietuvos pašto 
veiklos“. 

Pasirodo, Susisiekimo mi-
nisterija pateikė Lietuvos 
paštui atnaujintą lūkesčių 
raštą, kuriame nubrėžti 
valstybės keliami tikslai dėl 
svarbiausių akcinės bendro-
vės veiklos krypčių ir prio-
ritetų. 

3 psl.

Viešintose valčių įleidimo vietos nebus? Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Šį rudenį Viešinto ežere buvo planuojama įrengti valčių įleidimo vietą. Nors projektas 
buvo pradėtas vykdyti jau prieš metus, tiek ežerą pamėgę žvejai, tiek savo malonumui 
paplaukioti sugalvoję žmonės specialios valčių įleidimo vietos gali ir neturėti – tam prieš-
tarauja Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, kuri teigia, kad ežeras yra „Natura 2000“ 
teritorijoje, kurioje valtys plaukioti negali. 

VSTT nesuprato 
projekto esmės?

Anykščių rajono savivaldy-
bės meras Sigutis Obelevičius 
sakė, kad buvo parengtas pro-
jektas Viešintose sutvarkyti 
paplūdimį, įrengti vadinamąjį 
„slimą“ valtims nuleisti. 

„Iš Valstybinės saugomų te-
ritorijų tarnybos gavome raštą, 
kad jie projekto nederins, nes 
ten yra „Natura 2000“ teritorija 
ir pagal įstatymą vandens telki-
nio pakrantės apsaugos juostoje 
negali būti įrengiamos poilsia-
vietės ir stovyklavietės ir sta-
tomi kiti statiniai, nesusiję su 
buveinės išsaugojimo darbais“, 
– sakė S. Obelevičius.

Ketinama uždaryti Svėdasų pašto skyrių.

Ramu. Naktį iš sekmadienio į 
pirmadienį vilkai papjovė dvi  Skie-
monių seniūnijos ūkininko avis. Kol 
kas Anykščių rajone vilkai neįsiau-
tėjo - registruoti tik keli vilkų išpuo-
liai prieš avis, paprastai per vieną 
„žygį“ sudraskomos 1-2 avys.

Tualetai. Anykščių rajono savi-
valdybė pasirašė 4 tūkst.840 Eur 
sutartį su UAB „TOI-TOI Lietuva“ 
dėl biotualetų nuomos ir aptarna-
vimo Anykščių rajone. Sutartyje 
nurodyta, kad per šventes bendrovė 
turi ne tik užtikrinti biotualetų švarą, 
bet ir pasirūpinti, kad juose būtų tu-
aletinio popieriaus. Švenčių ir ren-
ginių metu planuojama nuomotis 
14 biotualetų, o ilgalaikei nuomai 
– ne mažiau kaip 2 biotualetus.

Derlius. Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas Virmantas 
Velikonis sako, jog šiuo metų lai-
ku liūtys ūkininkams nėra labai 
skausmingos - javai dar per maži, 
jog būtų priplakti prie žemės. Tie-
sa, kai kurių ūkininkų bulvės jau 
„plaukia“.

Remontas. Anykščių rajono sa-
vivaldybė pasirašė sutartį su UAB 
„Ukmergės versmė“ dėl asfaltbe-
tonio dangos išdaužų užtaisymo 
Anykščių mieste. Pagal sutartį, iki 
birželio pabaigos numatyta užtaisy-
ti išdaužas maždaug 200 kv.m plo-
te. Sutarties vertė – 8 tūkst.349 Eur.

Kuprinės. Už beveik 1 tūkst. 
Eur Anykščių rajono savivaldybė 
įsigijo kuprinyčių. Kuprinytės, nu-
pirktos iš UAB „Echo Stamp“, bus 
skirtos pirmosios klasės mokiniams 
ugdymo procesui reikalingoms 
priemonėms susidėti. Kaip jau 
anksčiau skelbė „Anykšta“, rudenį 
kiekvienam pirmąją klasę pradėju-
siam lankyti moksleiviui savival-
dybė dovanos „pirmoko krepšelį“, 
kurį sudarys įvairios kanceliarinės 
prekės.

Valtimis plaukioti Viešinto ežere nedraudžiama, tačiau liepto įrengti negali.

Anykščiuose - 
rekordinis lietus

Ar sunku pasirinkti elektros 
tiekėją?

Valentinas GUDĖNAS, Bu-
drių kaimo bendruomenės 
pirmininkas:

„Ne viskas buvo aišku...“

Lietuvos ir 
Moldovos 
istoriją vienija 
ne tik bendri 
Viduramžių 
mūšiai 
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Mokestis. Lietuvos banko (LB) 
vadovas sako, kad visuotinio gy-
ventojų nekilnojamojo turto (NT) 
mokesčio tarifai visoje šalyje turi 
būti vienodi ir priklausyti nuo 
turto vertės. „Pavyzdžiui, už 60 
tūkst. eurų vertės turtą siūlome 
taikyti 95 eurus, už 150 tūkst. 
– 415 eurų, o už 300 tūkst. eurų 
vertės – 1170 eurų metinį mokes-
tį“,  – pirmadienį spaudos konfe-
rencijoje sakė LB valdybos pir-
mininkas Gediminas Šimkus. Jis 
pakartojo, kad reikia apmokestinti 
bendrą NT objektų verčių sumą, o 
ne atskirus butus ar namus. Pasak 
G. Šimkaus, NT mokestį turėtų 
apskaičiuoti Valstybinė mokesčių 
inspekcija (VMI), o jis turėtų būti 
renkamas centralizuotai ir vėliau 
paskirstomas savivaldybėms. 

Siūlymas. Siūloma iš esmės 
pertvarkyti Lietuvos šaulių sąjun-
gą (LŠS): būtų plečiamos orga-
nizacijos civilinės veiklos sritys, 
pavaldumas iš Krašto apsaugos 
ministerijos (KAM) perduoda-
mas Vyriausybei, šauliai turėtų 
atskirą biudžetą, gautų didesnį 
finansavimą. Siūloma, kad per-
tvarka įsigaliotų nuo 2023 metų. 
Keistųsi ir finansavimas: šauliai 
patys tvarkytų ir būtų atsakingi už 
savo asignavimus, jis būtų didina-
mas. Pasak Seimo NSGK vadovo 
L. Kasčiūno, pagal siūlomą for-
mulę, kad šauliams atskira eilute 
biudžete tektų 2 proc. KAM biu-
džeto dydžio suma, lėšos augtų 
apie šešis kartus.

Draudimas. Draudimas tran-
zitu per Lietuvą gabenti sankcio-
nuotas prekes tarp Karaliaučiaus 
ir Rusijos yra precedento netu-
rintis „visko pažeidimas“, pareiš-
kė Kremliaus atstovas Dmitrijus 
Peskovas. Rusijos užsienio reika-
lų ministerija savo ruožtu parei-
kalavo, kad Lietuva nedelsdama 
atšauktų „atvirai priešiškus“ apri-
bojimus. Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Gabrielius Landsbergis 
anksčiau pareiškė, kad draudi-
mas tranzitu per Lietuvą gabenti 
plieno ir juodųjų metalų gaminius 
tarp Karaliaučiaus ir Rusijos yra 
ne Lietuvos sprendimas, o ES 
sankcijos Rusijai. 

Parama. Į Ukrainą iškeliavo 
pirmasis vilkikas iš numatytų ke-
turių, kuriais bus vežama vaistų, 
kitų medicininių priemonių siunta 
už beveik 634 tūkst. eurų, prane-
šė Sveikatos apsaugos ministerija 
(SAM). Ukrainiečiams išsiųsti 
skausmą ir uždegimą malšinan-
tys, nejautrą chirurginių operacijų 
metu sukeliantys prieširdžių virpė-
jimui gydyti skirti vaistai, trombo-
embolijų profilaktikai ir gydymui 
skirti vaistiniai preparatai.Taip pat 
perduoti vaistai nuo arterinės hi-
pertenzijos, pykinimo ir vėmimo, 
opaligės, krūties vėžio, grybelinės 
infekcijos ir alergijos.

-BNS

temidės svarstyklės
Avarija. Šeštadienį, birželio 

18-ąją, apie 16 val. Kavarsko sen. 
Džiugų kaime, A6 kelyje, blaivus 
BMW motociklo vairuotojas (g. 
1996 m.) nepastebėjo stovinčio 
Opel Vectra automobilio su įjung-
tu posūkio signalu ir į jį atsitrenkė. 
Eismo įvykio metu nukentėjo mo-
tociklo keleivė (g. 1997 m.). Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas.

Siautėjo. Šeštadienį, birželio 

18-ąją, apie 16 val. Troškūnuose 
sulaikomas neblaivus (blaivumą ti-
krintis atsisakė) vyras (g. 1981 m.) 
spardė Utenos aps. VPK Anykščių 
r. PK Reagavimo skyriaus parei-
gūną. Neblaivus vyras, uždarytas į 
tarnybinio automobilio VW Caddy 
sulaikymo patalpą, išdaužė patal-
pos organinio stiklo pertvarą. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Dviratininkai. Penktadienį, bir-
želio 17-ąją, apie 15 val. 20 min. 
Anykščių sen. Kuniškių kaime, 

pėsčiųjų ir dviratininkų take, su-
sidūrė du blaivūs dviratininkai (g. 
1973 m. ir g. 1976 m.). Abu vyrai 
pasišalino iš įvykio vietos. Vėliau 
vienam dviratininkui (g. 1973 m.) 
nustatytas rankos lūžis. Eismo 
įvykio kaltininkas nustatinėjamas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Smurtavo. Sekmadienį, bir-
želio 19-ąją, 01 val. Debeikiuose 
neblaivaus (nustatytas 1.71 prom. 
girtumas) vyro (g. 1960 m.) at-
žvilgiu smurtavo kitas vyriškis (g. 

1990 m.). Smurtautojas pasišalino. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Chuliganai. Šeštadienį, birželio 
18-ąją, apie 16 val. 30 min. Troš-
kūnuose trys vyrai (g. 1991 m., g. 
1995 m., o vieno tikslesni duome-
nys nustatinėjami) iš chuliganiškų 
paskatų apgadino automobilį Volks-
wagen Passat B6, kurį vairavo vyras 
(g. 1989 m.). Vienas iš chuliganų (g. 
1991 m.) sulaikytas ir uždarytas į 
Panevėžio aps. VPK areštinę. Žala 
tikslinama. Pradėtas tyrimas.

Arklį pakinkyti nėra paprasta
Vitkų šeimos valdomo „Anūkio“ atsiradimas buvo gana 

proziškas: reikėjo, kad kažkas prižiūrėtų kartodromo te-
ritorijoje esančias pievas. Todėl šienautojomis buvo įdar-
bintos avys. Dabar „Anūkyje“ gyvena praktiškai visi lie-
tuviškam ūkiui būdingi gyvuliai bei paukščiai, rengiamos 
edukacinės programos mokiniams, yra konferencijoms bei 
pobūviams tinkanti salė.

Anykščių kartodromą val-
dantis Romualdas Vitkus lan-
kytojams atviro ūkio idėją 
atsivežė iš Austrijos. Išplėtus 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

„Anūkyje“ galima pamatyti kone visus Lietuvos ūkiui bū-
dingus naminius gyvulius ir paukščius.

ūkį paaiškėjo, kad ir Lietuvos 
jaunimui pasivažinėjimas ar-
klio traukiamu vežimu ar kar-
vės melžimas jau yra egzotika. 
Yra pas mus vyresnio amžiaus 
žmogus, kuris padeda, per-
duoda įgūdžius“, - apie arklio 
kinkymo specifiką kalbėjo 
R.Vitkus. Kaime augę žmonės 
žino, jog darbiniai arkliai ne-
turi turėti perteklinio poilsio, 
ilgai į vežimą ar į plūgą nekin-
kyti gyvuliai tampa sunkiai su-
valdomi. Todėl arkliams nuolat 
reikia sugalvoti veiklos.

Apsilankymas „Anūkyje“ 
vaikams iki 16 metų kainuoja 3 
eurus, suaugusiems - 4. Moks-

lo metų pabaigoje į šį anykštė-
nų įkurtą ūkį dažnai užsuka ir 
mokykliniai autobusai, atvyks-
ta ir šeimos, nes jau reta, kad 
kurio mažylio močiutė dar lai-

kytų žąsis ir antis, o juo labiau 
-  avis ir ožkas.

„Anūkis“ gali priimti ir kon-
ferencijas, rengti korporatyvus 
bei šeimos šventes.    

Romualdas Vitkus sako, 
kad vaikams jau ir nami-
niai paukščiai yra egzotika.

Svėdasiškiai ruošiasi tapti inžinieriais Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusią savaitę VDU Žemės ūkio akademijoje vyko fina-
linis Sumanaus moksleivio akademijos Rokiškio inžinerijos 
eksperimentinės klasės renginys. Eksperimentinėje klasėje 
mokėsi ir 16 Anykščių rajono Svėdasų J.Tumo-Vaižganto 
gimnazijos mokinių.   

Šios eksperimentinės klasės 
steigimą inicijavo Rokiškio 
Vadovų klubas, o Anykščių Va-
dovų klubas buvo šio projekto 

partneris. Anykščių Vadovų 
klubo prezidentas Dalis Vaigi-
nas „Anykštai“ sakė, jog pro-
jekto tikslas - sudominti mo-

kinius inžinerija ir motyvuoti 
juos po studijų grįžti dirbti į 
savąjį rajoną. Projekto užsi-
ėmimuose mokiniai klausėsi 
universiteto dėstytojų paskaitų, 
lankėsi verslo įmonėse, susipa-
žino su naujausiomis inžine-
rijos technologijomis.  Iš viso 
projekte dalyvavo 160 mokinių 
iš Rokiškio, Anykščių ir Zarasų 

rajonų. 
D.Vaiginas „Anykštai“ sakė, 

jog potencialūs būsimųjų in-
žinierių darbdaviai anykštėnai 
projektu ne ypač domėjosi, 
tačiau nuo Svėdasų iki pramo-
ninio Rokiškio - nedidelis ats-
tumas. O Rokiškio verslininkai 
turi ketinimų investuoti į jaunų 
specialistų rengimą. 

Anykščiuose - rekordinis lietus Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį Anykščiuose iškrito 41 
milimetras kritulių, o Šventosios vandens lygis per naktį 
pakilo 37 centimetrais. 

Lietuvos hidrometeorologi-
jos tarnybos Anykščių posto 
stebėtojas Petras Buterlevičius 
„Anykštai“ sakė, jog jis per 
savo darbo metus neatsimena, 
jog per naktį būtų priliję dau-
giau nei 4 centimetrus. 

Šventosios vandens lygis, 
palyginti su vidutiniu daugia-
mečiu, pirmadienį buvo paki-
lęs aukščiau 87 centimetrais. 
Pirmadienį Šventojoje vanduo 
neslūgo: į ją daug purvino van-
dens nešė intakai.

Naktį kimšosi Anykščių mies-
to lietaus nuotekų kanalizacija. 

UAB „Anykščių vandenys“ 
meistrė Valda Vilimienė sakė, 
jog naktį teko valyti vandens 
nuotekų latakus, kuriuos kimšo 
nušienauta miesto žolė. 

Anykščių rajone per metus 
iškrinta 600-700 mm. kritulių 
Taigi, sekmadienio naktį buvo 
išlieta beveik mėnesio kritulių 
norma.

Pakilęs vanduo apsėmė Šven-
tosios upės žoles, esančias že-
miau Anykščių užtvankos - bent 
jau kol kas upė atrodo geriau, 
nei atrodydavo po prieššventi-
nių jos vagos šienavimų.  Per naktį Šventosios upės vanduo pakilo 37 centimetrais.
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komentarai

(Atkelta iš 1 psl.)

Viešintose valčių įleidimo vietos nebus?

– Aš buvau nuvažiavęs apžiū-
rėti vietos, ten jau yra poilsia-
vietė, yra ir valčių prieplauka. 
Manau, kad VSTT nesuprato 
projekto esmės, nes jie rašo 
apie motorines plaukiojimo 
priemones, apie kurias niekas 
nė nekalbėjo. Tame ežere pagal 
įstatymus negalima plaukioti 
motorinėmis priemonėmis, nes 
jis tam per mažas.“ 

la prarasti europinius pinigus. 
Svarbiausia, kad viskas ėjo 
sklandžiai, o dabar užstrigo“… 
– apgailestavo S. Obelevičius.

Situacija – absurdiška 

Rajono savivaldybės Bendro-
jo ir ūkio skyriaus vedėjo pava-
duotojas Simas Aštrauskas pasa-
kojo: „Pirkimas vykdytas pernai, 
ir iki šių metų lapkričio 1 dienos 
projektas turėtų būti pabaigtas. 
Deja, yra nesklandumas: saugo-
mų teritorijų tarnyba neduoda 
įrengti valčių įleidimo vietos, 
nors tame ežere nedraudžiama 
plaukioti valtimis – negalima 
tik motorinėmis. VSTT teigia, 
kad jei plaukioja ne motorinės 
valtys, tai joms nuleidimo vie-
tos nebūtinos. Tačiau nesvarbu, 
ar tai motorinė, ar ne motorinė, 
jei valtį žmogus nori įleisti, tai 
oficiali vieta turėtų būti.“ 

S. Aštrauskas piktinosi: „Pa-
puolėme į kažkokį absurdą, 
kada ežere plaukioti galima, 
bet liepto statyti neleidžiama, 
nes ežere yra saugomi kažkokie 
dumbliai. Jei tarnyba nuomonės 
nepakeis, projekto teks atsisa-
kyti ir nieko neįrenginėti Vie-
šinto ežere. Bet tuomet gyven-
tojus aplinkosauga galės bausti, 

nes jie neoficialiai tas valtis vis 
tiek įleidinės… Papuolėme tarp 
kelių teisės aktų bei instituci-
jos, kuri mūsų negirdi, ir viskas 
pakibo ore.“

Pasak S. Aštrausko, nemaloni 
situacija ir dėl rangovų, kurie 
taip pat yra „ore pakabinti“. 

„Jiems buvo duotas projektas, 
rangovai turėjo jį susiderinti su 
reikalingomis institucijomis. 
Pradėjo derinti ir užstrigo. Jiems 
irgi visi darbai sustojo“, – kalbė-
jo savivaldybės Bendrojo ir ūkio 
skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Jei projekto įvykdyti neleis, 
pinigų kitam projektui grei-
čiausiai nebus galima panaudo-
ti. Kitaip tariant, dideli pinigai 
bus tiesiog išmesti į balą. 

„Kadangi sutartis su rango-
vais pasirašyta, projekto neį-
vykdymo atveju ji turėtų būti 
nutraukta. Iš ministerijos yra 
duotas finansavimas būtent tam 
ežere įrengti valčių įleidimo 
vietą, todėl manau, kad jo ne-
pavyktų pakeisti, nes kiti eže-
rai yra mažesni. Jei projektas 
nutrūks, Viešinto ežere niekada 
nebus įrengta tokia valčių nu-
leidimo vieta. Labai gaila, nes 
parinkome gerą vietą, juolab 
ten dar  kolūkio laikais jau buvo 
supilta šiokia tokia valčių nulei-

Anykščių rajono savival-
dybės meras Sigutis Obe-
levičius sakė, kad iš Vals-
tybinės saugomų teritorijų 
tarnybos gavo raštą, ku-
riame teigiama, kad pro-
jektas derinamas nebus.

dimo vieta. Mes rašėme VSTT 
institucijai, kad nieko nedaro-
me toje vietoje, kur didžiausios 
tos dumblių sankaupos, ar ten, 
kur upeliai įteka, bet jie mūsų 
negirdi“, – apgailestavo S. Aš-
trauskas. 

Projektas reikalingas

Eglė Sabaliauskienė, Viešin-
tų seniūno pavaduotoja, apie 
projektą teigė žinanti: „Valčių 
nuleidimo vieta buvo planuo-
jama nuo komplekso pusės, ne 
pačiame paplūdimyje, kur ren-
kasi poilsiautojai.  Manau, kad 
reikalinga žmonėms ta valčių 
nuleidimo vieta, nes ežere jų 
matyti nuolat – ir poilsiautojai 
plaukioja, ir žvejai. Motorinė-
mis pas mus ir taip neleidžiama 
plaukioti, todėl nežinau, kodėl 
tarnyboms tai užkliuvo…“

Projekto „Mažoji bendrija 
– melioracijos servisas“  už-
sakovas – Anykščių rajono 
savivaldybė. Projektui įgyven-
dinti skirta 33 tūkst. 200 eurų, 
iš kurių – 20 tūkst. Eur skyrė 
Aplinkos ministerija (kuriai 
priklauso Valstybinė saugomų 
teritorijų tarnyba), likusi dalis – 
iš savivaldybės biudžeto. 

„Natura 2000“ – tai bendras 
specialių saugomų teritorijų 
Europos ekologinis tinklas.

Ar sunku pasirinkti elektros tiekėją?
Iki birželio 26 dienos visi Lietuvos gyventojai turi pasirink-

ti nepriklausomą elektros tiekėją. Dauguma žmonių piktinasi 
tokia reforma, teigia jos nesuprantantys ir nemanantys, kad 
ji reikalinga. Klausėme Anykščių krašto gyventojų - ar jau 
pasirinkote nepriklausomą elektros tiekėją? Ar buvo sunku 
apsispręsti ir ar tokia reforma apskritai yra reikalinga?

Ne viskas buvo 
aišku

Valentinas GUDĖNAS, Bu-
drių kaimo bendruomenės 
pirmininkas:

„Aš jau seniai esu pasirinkęs 
elektros tiekėją – kadangi su-
vartoju daugiau elektros, gavau 
gerą pasiūlymą ir pasirinkau. 
Man tai nesudarė didelių pro-
blemų, ir tiekėjų tuomet buvo 
mažiau – kiek matau, jų šiuo 
metu dar keli atsiradę. 

Buvo ESO ir viskas buvo 
gerai – sumokėjai, ir viskas. 
Dabar iš tiesų tai žmones labai 
painioja, ypač vyresniems žmo-
nėms, manau, yra gana sudėtin-
gas reikalas. Man irgi ne vis-
kas aišku, bet tuo metu gavau 
pasiūlymą už gerą kainą, tai ir 

pasirinkau.“

Reforma nebuvo 
reikalinga

Elena BRAŽIŪNIENĖ, 
Anykščių Antano Baranaus-
ko pagrindinės mokyklos 
pradinių klasių mokytoja:

„Aš pasirinkau „Ignitis“. Ko-
dėl būtent šią įmonę? Paskaičiau 
vieno gerai žinomo ekonomisto 
komentarus, argumentus ir nu-
sprendžiau, kad pasirinksiu bū-
tent šią įmonę. Apsisprendžiau 
pakankamai greitai. Klausiausi 
įvairių nuomonių iš aplinkos, 
dėliojausi argumentus ir faktus, 
kuri įstaiga būtų patikimesnė, 
kainos atžvilgiu stabilesnė, ir 
pasitikėjimą kėlė stambesnė 
įmonė.

Manau, kad ši reforma ne-
buvo reikalinga. Manau, kad 
tai daugeliui žmonių sukėlė 
sumaištį, net tarp mano kolegų 
buvo sutrikusių, klausinėjan-
čių vieni kitų, ką pasirinkti, tad 
konsultavomės vieni su kitais. 
O žmogui, kuris nelabai domi-
si ir nelabai supranta, kas čia 
vyksta, painiavos dar daugiau.“ 

Svarbu ir 
pasitraukimo 
sąlygos

Pranas MAIŠELIS, Vaiž-
ganto krašto bendruomenės 
pirmininkas:

„Nors pats esu energetikas, 
bet pasirinkti buvo nelengva. 
Na, kažkaip pasirinkom… Ne-
žinau, ar tokia reforma buvo 
reikalinga, nes nematau didelio 
skirtumo. Ekspertai, ir tie abe-
joja. Tik kilovatvalandžių įkai-
nius vieni vienokius siūlo, kiti 
kitokius. Kiti apgaudinėja su 
tomis sutartimis…  Neaiškumų 
daug. 

Mes patys apsisprendėme, ką 
pasirinkti, o svarbi buvo kaina 
ir sąlygos. Labai svarbu, kokios 
pasitraukimo sąlygos, nes, jei 
sutartį pasirašai keleriems me-
tams, tiekėjas nepatiks, o išeiti 
negali, tai yra nepriimtina.“

Pasiūlymai labai 
painūs

Aldona ŠERĖNIENĖ, 
Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė:

„Reforma labai sudėtinga. 
Skambinu jiems jau visą sa-
vaitę ir negaliu prisiskambinti, 
kadangi vienai sodybai tiekėjo 
esu nepasirinkusi. Pavėlavau, 
esu panikoje. 

Darbe taip pat dar nepasi-

rinkome, nes pasiūlymų labai 
daug, jie labai painūs ir labai 
sunku susigaudyti. Aš, kaip 
žmogus, nelabai suprantu to 
elektros tiekėjo pasirinkimo. 
Reforma nekonkreti, paini, 
daug nesuprantančių. Ypač ne-
įgalieji. Bandžiau skambinti ir 
klausti, galbūt neįgaliesiems 
galima šiek tiek atidėti termi-
nus, bet neįmanoma jiems pri-
siskambinti… 

Nėra konkretumo, terminai, 
atrodytų, buvo ilgi, bet... per 
trumpi, kad mes įsijungtume į 
tą maratoną. Manau, kad laiko 
galėtų būti skirta daugiau. 

Kai man paskambina dėl tie-
kėjo pasirinkimo darbe, nes mes 
elektros sunaudojame tikrai 
daug, tai vienas vienaip sako, 
kitas kitaip – kiekvienas į save 
traukia. Sutrinki ir nežinai, ką 
daryti. Neįsivaizduoju, kam to 
reikia. Manau, bus daug apgau-
lių, ypač tai pajus senyvo am-
žiaus žmonės, kurie tikrai nesu-
pranta, kas vyksta. Gyvenimas 
pasidarė labai sudėtingas.“

-ANYKŠTA

UAB „JoNRoKA“ oRGANIzUoJA:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus; 95 k. mokymus; 

B kategorijos praplėtimą (A1),
B kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže.

Renkama nauja grupė teorijai ir praktikai mokytis 2022 m. birželio 20-23 d.
Į kursus prašome registruotis internetu, puslapyje www.jonroka.lt arba telefonu (8-657) 68156.

Nuolat  papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidusiems KET (mokymai vyksta 
nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti būdami namuose)

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

Rajono savivaldybės Ben-
drojo ir ūkio skyriaus ve-
dėjo pavaduotojas Simas 
Aštrauskas piktinosi ab-
surdiška situacija – Vie-
šinto ežere valtimis plau-
kioti galima, bet daryti 
specialios valčių įleidimo 
vietos VSTT neleidžia, ka-
dangi ežere aptikta saugo-
ma dumblių rūšis. 

Rajono savivaldybės meras 
sakė, kad su VSTT būtinai dar 
bandys suderinti projektą, nes, 
negavus leidimo, jis įgyvendin-
tas būti negalės. 

„Projektas yra rengiamas 
rajono savivaldybės, juo nu-
matyta įrengti du paplūdimius 
– Svėdasuose, prie ežero, ir 
Viešintose. Svėdasuose viskas 
gerai, pastabų negavome. O 
Viešintose paplūdimys yra, taip 
pat įrengta persirengimo būdelė 
ir vaikų žaidimų aikštelė. Šiuo 
projektu būtų padaryta geresnė 
automobilių stovėjimo aikštelė, 
valčių nuleidimo vieta. Gai-
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Ar Lietuvos paštas pateisins gyventojų lūkesčius?
(Atkelta iš 1 psl.)

„Nedovanotina, jei Lietuvos 
paštas nesugeba tinkamai paaiš-
kinti visuomenei vykdomų po-
kyčių, jų priežasčių ir naudos, dėl 
ko gyventojai priversti kreiptis į 
Vyriausybę.  Pašto paslaugos turi 
atitikti nustatytus standartus, būti 
aukščiausios kokybės, (...) ne ma-
žiau svarbu, kad modernizuojant 
pašto veiklą visos suinteresuotos 
šalys – klientai, darbuotojai, vie-
tos bendruomenės, savivaldybės 
– būtų iš anksto informuoti apie 
būsimus pokyčius, būtų paaiš-
kintos jų priežastys ir, jei reikia, 
sudaromi pereinamieji laikotar-
piai – to šiuo metu trūksta“, - tei-
gia šalies Susisiekimo ministras 
Marius Skuodis.

Skaitydamas šį straipsnį, pri-
siminiau, kaip prieš kokį dešim-
tmetį buvo panaikintas (užda-
rytas) Vaitkūnų pašto skyrius. 
Tuose kraštuose paštas veikė 
nuo pokario laikų, jis buvo ne-
atskiriama vietinių žmonių gy-
venimo dalis, ištisos kartos mie-
lai naudojosi pašto paslaugomis. 
Ir netikėtai pasklido žinia, kad 
Vaitkūnuose pašto nebeliks. 
Kažkur kažkas aptakiai pašne-
kėdavo apie būtinybę mažesnius 
paštus optimizuoti, restruktūri-
zuoti, nes jie neperspektyvūs, 
nuostolingi ir panašiai. Niekas 
su gyventojais ta tema konkre-
čiai nekalbėjo, niekas neklausė 
žmonių nuomonės, nesidomėjo, 
ar reikalinga kaime tokia įstaiga, 
ar ne, neorganizavo jokių ap-
klausų, susitikimų, susirinkimų. 
Aukščiausios pašto vadovybės 
buvo nuspręsta, kaip kirviu nu-
kirsta. Kaip sakoma, „žodis tapo 
kūnu“: vieną dieną pašto Vait-
kūnuose nebeliko. 

Sielodamiesi dėl panaikinto  
vietinio pašto Vaitkūnų, Kuni-
giškių, Jotkonių, Gykių, Miški-
nių, Gudonių ir kitų kaimų gy-
ventojai džiaugėsi bent tuo, kad 
liko ši svarbi įstaiga Svėdasų 
miestelyje – seniūnijos centre. 

Viltingai tikėdamiesi, kad Svė-
dasuose paštas tikrai išliks ir 
niekas niekada nesikėsins jo pa-
naikinti, Vaitkūnų pašto klientai 
noriai pradėjo naudotis ir iki šiol 
tebesinaudoja jo paslaugomis. 
Šio krašto žmonėms ypač pasi-
sekė, kad juos aptarnauja Vait-
kūnuose gyvenanti laiškininkė 
ir kaimo seniūnaitė, gerai vi-
siems pažįstama ponia Zita. Jos 
dėka gyventojus laiku  pasiekia 
laiškai, pašto siuntos, nustaty-
tos išmokos, prenumeratoriai 
nevėluodami gauna naujausią 
spaudą. Tiek gerbiamoji Zita, 
tiek kiti Svėdasų pašto laiškinin-
kai yra laukiamiausi kaimuose 
žmonės. Nors ten, AB „Lietuvos 
paštas“ vadovybės sluoksniuo-
se, mėgstama postringauti apie 
„mobiliuosius laiškininkus“, 
paštomatus, pašto kurjerių tar-
nybas, įvairias internetines pas-
laugas, vis dėlto sunku net ir da-
bar, XXI  amžiuje, įsivaizduoti 
kasdieninį mūsų gyvenimą be 
įprastos pašto įstaigos. Juk toli 
gražu ne visi piliečiai, ypač 
vyresnio amžiaus žmonės, nau-
dojasi internetu, kompiuteriais, 
išmaniosiomis technologijomis, 
jiems tiesiog būtinas tiesioginis 
bendravimas su paštininkais. 
Pašte klientai gali gauti ir išsiųs-
ti laiškus, siuntinius, pinigines 
perlaidas, prenumeruoti spau-
dą, sumokėti mokesčius, įsigyti 
įvairių būtiniausių prekių ir t.t.. 
O kas išmokės įvairių kategorijų 
žmonėms gausybę visokiausių 
valstybės skiriamų išmokų, jei 
ne pašto darbuotojai? Vėlgi ne 
visi žmonės naudojasi banko 
kortelėmis ir ne visi nori gauti 
kas mėnesį priklausančias išmo-
kas bankiniais pervedimais – ne-
maža tokių, kurie nori pinigėlius 
paimti iš paštininkų rankų.

Tokia panegirika užsiimu ir 
pašto įstaigos bei paštininkų 
veiklą giriu neatsitiktinai. Kone 
kasdien bendraudamas su pa-
prastais sodiečiais, gerai žino-
damas jų problemas, rūpesčius, 

šiomis dienomis išgirdau nerimo 
kupinus žodžius apie Svėdasų 
pašto likimą. Ne vienas Svėdasų 
krašto gyventojas išsakė nuo-
gąstavimus, esą AB „Lietuvos 
paštas“ vėl užsimojo organizuo-
ti  reformas, tad jau nulemtas ir 
taip reikalingo Svėdasų pašto 
likimas. 

Ar tokie svėdasiškių nuogąs-
tavimai yra pagrįsti, ar iš Vil-
niaus, iš centrinės Lietuvos paš-
to būstinės, atskriejančios žinios 
yra pagrįstos, o ne gandų lygio, 
pasiteiravau Svėdasų seniūnijos 
seniūno Sauliaus Rasalo. Pa-
sirodo, visa tai neišgalvota, tos 
nerimastingos žinios jaudina ir 
seniūną, didžiulę seniūnijos te-
ritoriją aptarnaujantis Svėdasų 
pašto skyrius Lietuvos pašto va-
dovybės sprendimu netolimoje 
ateityje tikrai gali būti panaikin-
tas, numatyta net data, kuri pri-
derinta prie Šv. Onos atlaidų... 
Pasitelkus juodąjį humorą, gal 
tai daroma taip pat dėl gyven-
tojų „patogumo”, kad žmonėms 
ilgiau atmintyje pasiliktų toks 
„įsimintinas reiškinys“.Tai, ži-
noma, daugiau juokas pro aša-
ras…

Taigi, dar kartą atidžiai skai-
tau gerbiamo Susisiekimo mi-
nistro Mariaus Skuodžio rašte 
išsakytus lūkesčius dėl Lietuvos 
pašto veiklos, kur teigiama, jog, 
„modernizuojant pašto veiklą“, 
būtina informuoti apie būsimus 
pokyčius visus suinteresuotus 
asmenis, paaiškinti jų priežastį, 
sudaryti pereinamąjį laikotarpį ir 
panašiai. Kažkodėl apie galimą 
pašto uždarymą niekas iš refor-
mos organizatorių nebando kal-
bėtis su gausiais pašto klientais, 
bendruomenėmis bei kitomis 
nevyriausybinėmis organizaci-
jomis, kurių Svėdasų krašte yra 
ne viena, nesitariama su visuo-
mene, neišklausoma gyventojų. 
Pasak seniūno, reikia susitikimo 
su reformos iniciatoriais, reikia, 
kad „reformatoriai“ išklausytų 
žmonių nuomonę, pastabas, pa-

siūlymus, pageidavimus. 
Nors jau nugyvenau solidų 

gyvenimo tarpsnį, niekaip ne-
suprantu kai kurių šalyje orga-
nizuojamų reformų. Kaipgi gali 
pagerėti gyventojų aptarnavimo 
kultūra, kaipgi pagerės pašto 
paslaugų kokybė, tų paslaugų  
prieinamumas, jeigu nebeliks 
pašto įstaigos, jeigu sumažės 
pašto skyrių ir darbuotojų skai-
čius? Mano kalbinti kai kurie 
svėdasiškiai atvirauja, kad ne-
beprenumeruos laikraščių, netgi 
mėgstamos „Anykštos“, kadan-
gi po atitinkamų reformų, pašto 
panaikinimo, paštininkų etatų 
sumažinimo spauda gali pasiek-
ti nebe tą pačią dieną, o tik po 
dienos kitos, informacija bus pa-
senusi, nebeaktuali. Ypač jaudi-
nasi dėl pašto uždarymo garbaus 
amžiaus senjorai. Gal po visokių 
pertvarkų ir čia keisis tvarka, 
gal ir vėl provincijos žmogus 
„liks ant ledo“? Nerimauja ir 
dirbantys žmonės, nes žino, 
kad registruoto laiško pasiimti 
reiks važiuoti nebe į Svėdasus, 
o į Anykščius. Jei reforma nesu-
stos, tai ateityje  gal teks keliauti 
į Uteną? Vėliau į Vilnių?  

Labai dažnai visokias opti-
mizacijas, reorganizacijas ban-
doma pateisinti lėšų taupymu. 
Tenka tuo labai suabejoti, vien 
pagalvojus apie šiai didingai or-
ganizacijai priklausančio turto 
tvarkymą. Vėl prisimenu Vait-
kūnų paštą. Jis veikė dviaukš-
čio  daugiabučio namo pirmaja-
me aukšte, tam tikslui paskyrus 
pusę vieno buto.  Paštą užda-
rius, antrajame aukšte pusėje 
buto gyvenanti šeima galėjo 
pasigerinti gyvenimo sąlygas 
ir tą kitą pusę buto privatizuoti. 
Taip ir būtų atsitikę, jeigu Lie-
tuvos pašto atstovai būtų lanks-
tesni, tolerantiškesni, neužkėlę 
parduodamo būsto kainos iki 
neprotingo lygmens, jeigu gy-
ventojams būtų pasiūlę pašto 
patalpas įsigyti kuo palankes-
nėmis sąlygomis, už protingą 

kainą, nevilkinant pirkimo-par-
davimo proceso. Bet  prabėgo 
tiek metų, o ta buvusio pašto 
buveinė taip ir liko neparduo-
ta, yra apleista, neprižiūrima, 
nešildoma, neremontuojama, 
taigi jos būklė šiuo metu tikrai 
vargana. Kažin ar dabar jau at-
sirastų koks pirkėjas, norintis 
net ir pusvelčiui tokias patalpas 
įsigyti. Dar gerai, kad tame pat 
daugiabutyje gyvena žmonės, 
kurie bent jau apšienauja žolę, 
iškirto menkaverčius krūmus, 
tai nors buvusio pašto aplin-
ka šiek tiek tvarkingesnė. O 
kiek tokių buvusių paštų, tapu-
sių „vaiduokliais“, yra visame 
Anykščių rajone, visoje Lietu-
voje? Toks apleistas, neprižiūri-
mas, netvarkomas turtas liudija 
apie neūkiškumą, netgi betikslį 
lėšų švaistymą. Juk kai kurios 
nenaudojamos patalpos dar gali 
būti šildomos, stebimos saugos 
firmų, galbūt už kai kurias tenka 
mokėti nuomos ar kitokius mo-
kesčius. Taigi, kyla klausimas, 
koks likimas lauks Svėdasų 
pašto patalpų, jei ši įstaiga tikrai 
bus uždaryta? Kas norės pirkti ar 
nuomotis tas pašto patalpas? O 
jos šaltuoju metų laiku vis tiek 
bus šildomos, taigi, bent jau už 
šildymą teks mokėti mokesčius. 
Ar tai racionalu, ar padės Lietu-
vos paštui taupyti lėšas? Vėlgi 
tokių uždaromų paštų juk bus ne 
vienas ir ne du...

Susisiekimo ministerijos lū-
kesčiuose dėl Lietuvos pašto 
veiklos randu ir tokias eilutes: 
„Lietuvos paštas, gerindamas 
teikiamų paslaugų kokybę, turi 
didinti klientų pasitenkinimą, 
nuolat ieškoti sprendimų, ku-
rie leistų vartotojams patogiai 
naudotis pašto paslaugomis...“ 
Abejoju, ar pasirinkus kelią už-
darinėti pašto skyrius ir mažinti 
etatus, paslaugų kokybė pagerės, 
ar klientai liks patenkinti. Ir kas 
gali garantuoti, ar Lietuvos paš-
tas pateisins Susisiekimo minis-
terijos ir gyventojų lūkesčius? 

(Kalba netaisyta – red. past.)

savaitgalio diskusija Pigiausia - sėdėti namuose
„Vasara – atostogų metas. Vieni jas leidžia užsienio kurortuose, kiti vasariškais malonu-

mais mėgaujasi Lietuvoje ir, pavyzdžiui, atostogoms renkasi Anykščius. Bet, kaip pastebi-
ma, Lietuvoje atostogauti gana brangu. o kaipgi Anykščiuose?

Kaip manote, kiek reikia pinigų, norint praleisti savaitgalio ar savaitės trukmės atos-
togas Anykščiuose? Kurių paslaugų Anykščiuose, jūsų manymu, kainos yra „išpūstos“ ir 
mažai kuo nusileidžia kainoms pajūrio kurortuose? Kaip vertinate Anykščių pasiruošimą 
šiam turizmo sezonui?“ - klausėme portale anyksta.lt.

Jurzdika Janyte: „Klausimas, 
„Kiek kainuoja atostogos Anykš-
čiuose”, neadekvatus esamai situ-
acijai! Nes gyvenu Anykščiuose, 
o per šitus sušiktus turizmus turiu 
kvėpuoti jų mašinų dūmais, jų 
šiukšles uostyti, jų šūduose palik-
tuose turiu klampoti paupyje, turiu 
nemiegoti visą naktį šėlstant jiems 
prie laužo, turiu dar eilėse per juos 
parduotuvėse stovėt, ant šaliga-

tvio net primėtyta prezervatyvų su 
visokiais skysčiais ir t.t... Išdalino 
Anykštėnų korteles – kam ? Ogi 
tiems, kurie teikia turizmo paslau-
gas, o duoda kortelę savo klientui, 
kad su ta kortele turėtų nuolaidas 
kavinėse ir pramogose ! Girdė-
josi, ieškantys vilniečiai nuomos 
kambario savaitgaliui, kambario 
sąvininko klausinėja – „ Ar turite 
Anykštėno kortelę? ” Debilizmas, 

kuris vyksta rajono žmonių sąs-
kaita! Kad juos bešikant sutrauktų 
mėšlungis, šituos turistus ir tokią 
miesto valdininkų šutvę!“

Rubykiu Branys (Jurzdiko 
Janytei): „Ko čia putojies? Teik 
kokias sekso paslaugas ar masažą 
su laiminga pabaiga! Pinigų prisi-
rinksi maišą! Man apyvarta pakyla 
teip, kad nespėju gamint produk-
to, mana senelis, samagonščikas, 

grabi apsverstų sužinojęs, kokius 
kiekius varau!“

Svedasu Jadze: „Jejgu kam 
Anykščiuos per brungu pailsiaut, 
tai gali atvažiuot par mum in Sve-
dasus. Čia ramu, gera, netali Ši-
manių giria, aplink ežerų bent keli 
ir da ne visi privatizuoti. Už dyka 
galima gerai pailset. Ir paminklu 
visakių yra, ir muziejus Kunigiš-
kiuos, ale tik dabar remantuoja-
mas. Gaila tik, kad pavalgyt nebus 
kur, ba kavine Pas Gedu senai jau 
nevejkia. Tai buterbrodus rajks 
sava atsvežt. Ir da viena bėda, kad 
kai kadu labai smirda na kiauli-
džių kompleksa. Ale mes inprati, 
turistai irgi papras.“

Branius (Svėdasų Jadzei): 
„Kaip tu čia, Jadzyt, taip išgyrus 
poilsio galimybes Svėdasuose, 
nepaminėjai mano produkto? A 

paskui viskų su kiaulų srutų kva-
pu sumaišei. Kų tau už tokių re-
klamų, t.y. antireklamų, gal raikia 
nuobaudų iš seniūno prirašyt. Gal 
šaligatvių pašluot bent 15 parų?“

Senjoras: „Kaip danguj, taip 
ir ant žemės. Kai visur brangsta 
poilsis, tai ir anykštėnai nenusi-
leidžia. Žinoma, kainų Palangoje 
nepalyginsi su kainomis Anykš-
čiuose, bet ir pas mus kainos kan-
džiojasi. Akivaizdu, kad „gerovės 
valstybėje“ atostogos jau tampa 
prabanga. Pigiausia sėdėti na-
muose ir niekur nekelti kojos.“

Nnn: „O ko poilsiaut Anykš-
čiuose? Čia tik su vaikais ar drau-
gais praleist savaitgalį gerai.“ 

Anykščiai: „ Tualetus prie upės 
dviračių tako padarykit, baisu, kas 
darosi.“
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AVINAS. Laukite nekviestų 
svečių. Aktyvi visuomeninė vei-
kla antroje savaitės pusėje gali 
baigtis audringu meilės romanu. 

JAUTIS. Jūsų mintis išklau-
sys rimtai ir atidžiai. Netikėkite 
tais, kurie labai karštai tikina 

esą jūsų pusėje. 
DVYNIAI. Pasistenkite nesi-

kišti ir nesileiskite įtraukiamas į 
asmeninius kitų žmonių reikalus. 

VĖŽYS. Jei sugebėsite par-
eigą suderinti su malonumu, 
nušausite du zuikius vienu šū-
viu. Labiau pasikliaukite savo 
jėgomis.  

LIŪTAS. Būsite pilnas jėgų, 
tik pasistenkite jas protingai pa-
naudoti.   

MERGELĖ. Nebūkite įkyrus 
- nieko tuo nepasieksite. Būkite 
atsargus pasirašinėdamas doku-
mentus.  

SVARSTYKLĖS. Šią savaitę 
ypač atidžiai skaičiuokite pinigus, 

kad išlaidos neviršytų pajamų.  
SKoRPIoNAS. Susierzi-

nimas praeis, o klaidas teks 
taisyti ilgai. Nesiginčykite dėl 
akivaizdžių dalykų.

ŠAULYS. Gali tekti gerokai 
pasirūpinti dėl būsimosios kar-
jeros, reputacijos ar įvaizdžio. 

oŽIARAGIS. Iš savo veiklos 

galite tikėtis neblogo finansinio 
pelno.

VANDENIS. Atidžiai klausy-
kitės - galite ir turite pasimokyti 
iš svetimų klaidų, kad nereikėtų 
mokytis iš savų.

ŽUVYS.  Būkite atsargus - 
kai kas norėtų, kad jūs pasirody-
tumėte iš blogosios pusės.

Lietuvos ir Moldovos istoriją vienija ne 
tik bendri Viduramžių mūšiai 

Eldoradas BuTRIMAS

(Tęsinys- specialiai iš ukrainos ir Moldovos. (Reportažų pradžia 
„Anykšta“ Nr. 24, 2022-03-26)

1374 metais LDK kunigaikščio Gedimino anūkas, Podo-
lės valdytojas Jurgis Karijotaitis buvo išrinktas Moldovos 
valdovu, tačiau trumpam, nes tais pačiais metais dėl šio ti-
tulo varžęsi moldavų didikai jį nunuodijo.

Po pusės amžiaus į Moldovos 
sostą sėdosi kita lietuvė - kuni-
gaikščio Kęstučio dukra Rimgailė. 
Ji 1419 metais tapo Moldovos ka-
raliaus Aleksandro Gerojo žmona. 

Tačiau ši santuoka buvo sudaryta 
grynai dėl politinių sumetimų, nes 
Aleksandras Gerasis tai ieškojo 
Lietuvos didikų paramos, tai nuo 
jų nusisukdavo. Jaunoji pora vaikų 
nesusilaukė, o po dvejų metų san-
tuoka, kuri Aleksandrui Gerajam 
jau buvo trečioji, buvo nutraukta.

Užtat sėkmės susilaukė Moldo-
vos karalystės sostinėje Jašiuose 
1646 metais sudaryta Lietuvos 
didžiojo etmono Jonušo Radvi-
los ir Moldovijos kunigaikštytės 
Marijos Lupu santuoka, po kurios 
jaunieji apsigyveno Kėdainiuose.

„Moldovos karalystė su LDK 
kunigaikštyste nekariavo, nors 
Viduramžiais jas skyrė tik Dne-
pro upė“, - pasakoja vienu ge-
riausių Moldovos istorijos žino-
vų laikomas profesorius Viktoras 
Butnaru.

Su profesoriumi susitikome So-
rokų pilyje, kurią pastatė visų gar-
siausias Moldovos kunigaikštis 

Stefanas lll Didydis (1433-1504), 
išplėtęs šalies ribas nuo Karpa-
tų kalnų iki Juodosios jūros. Tuo 
metu LDK ribos irgi buvo išsiplė-
tusios iki Juodosios jūros ir Dne-
pro upės, tad LDK netikėtai tapo 
Moldovos kaimyne.

Moldovai, kaip ir Lietuvai, is-
torija ne visada buvo palanki, ir 
Viduramžių klestėjimą bei vals-
tybės plėtrą vėliau keitė įtakos 
mažėjimas ir grėsmė būti užka-
riautai stipresnių kaimynų. Lie-
tuva, kenčianti kryžiuočių bei 
Maskvos puldinėjimus, ryžosi 
jungtis su Lenkija, o Moldovos 
didikai priėmė kitokį sprendimą.

Jie nesusijungė su jokia kita 
karalyste, bet pasirašydavo pa-
valdumo sutartis su galingesnė-
mis valstybėmis ir mokėdavo 
joms duoklę. Moldova dažniau-
siai duoklę mokėjo Osmanų im-
perijai arba Abiejų Tautų Respu-
blikai, taip išsaugodama didelę 
kunigaikščių autonomiją. 

Moldavų didikai, tiesa, su tokia 
padėtimi ne visada taikstydavosi, 
kartkartėmis nutraukdavo paval-
dumo sutartis. 

„Tačiau apie istorinius faktus, 
liudijančius didingą šalies praeitį 
bei ryšius su LDK ir kitomis Eu-
ropos valstybėmis, tiek Moldo-
vos mokyklų, tiek  universitetų 
programose sovietmečiu buvo 
nutylima“,   - liūdnai prisimena 
59 metų V.Butnaru.

Sorokų pilis yra vienintelė 
iki šių dienų Moldovoje išlikusi 
nesugriauta viduramžinė pilis, 
o jos direktoriaus pavaduotoju 
dirba V.Butnaru. Tiesą sakant, 
profesoriaus kabinetas įkurdintas 
varganame Sorokų kraštotyros 
muziejuje, nes garsiosios pilies 
per visus trisdešimt nepriklau-
somybės metų taip ir neįstengta 
suremontuoti.

„Jeigu ši pilis tokia svarbi jūsų 
istorijai, kodėl vyriausybė ne-
randa pinigų remontui, į jos vidų 
negali patekti lankytojai, kodėl 
tokia nepagarba šalies pasidi-
džiavimui?“ - klausiu.

„Todėl kad per trisdešimt ne-
priklausomybės metų mus valdė 
arba komunistai, arba kitos pro-
rusiškos partijos, kurios nebuvo 
suinteresuotos Moldovos tapa-
tybės įtvirtinimu“, - teigia isto-
rikas.

V.Butnaru istorines žinias gili-
no Rusijos, Rumunijos, Belgijos 
ir Vokietijos universitetuose. Kai, 
Lietuvos pavyzdžiu, 1989 metais 
Moldova ėmė rengti demonstra-
cijas, reikalaujančias pasitrauki-
mo iš SSSR, tik tada vietos isto-
rikai pradėjo viešinti nuo tautos 
slėptus istorinius faktus.

Iš pradžių apie daugelį šeimų 
palietusius sovietinės okupacijos 
žiaurumus: apie į Sibirą ištrem-
tus šimtą tūkstančių tautiečių, 
apie tai, jog kas dešimtas molda-
vas mirė iš bado per priverstinį 
kolūkių steigimą. 

1989 metais penktakursis V. 
Butnaru tapo vienu iš studentų 
judėjimo lyderių ir įkūrė bei va-
dovavo organizacijai, pavadintai 
„Karolis Xll“. Organizacija siekė 
atskleisti nuslėptą istorijos tiesą.

Pavyzdžiui, tai, jog Švedijos 
karalius Karolis Xll Carinės Ru-
sijos imperiją laikė blogio įsikū-
nijimu ir, padedamas moldavų bei 
lietuvių karių, tikėjosi ją nugalė-
ti, bet pralaimėjo. „Sovietmečiu 
mums buvo kalama į galvą, jog 
Moldova laiminga ir klestinti 
tapo tik įsiliejusi į SSSR sudėtį, o 
tikroji mūsų abėcėlė esanti ne lo-
tyniška, bet  kirilica, todėl turime 
kalbėti ne rumuniškai, bet rusiš-
kai -  „tautų draugystės“ kalba“, 

- pasakoja V.Butnaru.
Maskvos nešamą „draugystę“ 

Kišiniovas pajuto labai greitai 
- kai 1992 metais Kremlius su-
kurstė rusakalbį Padniestrės re-
gioną atsiskirti nuo Moldovos. 
Mokslų akademijoje ką tik pra-
dėjęs dirbti V.Butnaru nuėjo į ka-
rinį komisariatą, norėdamas stoti 
į steigiamą armiją ir vykti kovoti 
į Padniestrę. 

Tačiau komisariate jam buvo 
pasakyta, kad tokie, kaip jis, rei-
kalingi mokslo fronte, tad jo pra-
šymo nepriėmė. V.Butnaru netru-
kus išvyko studijuoti į užsienį, o 
grįžęs patyrė šoką, kai paaiškė-
jo, jog jo nebenorima įdarbinti 
Mokslų akademijoje.

„Tu Moldavijoje darbo pagal 
savo profesiją  nebegausi, būk 
garantuotas, mes tuo pasirūpinsi-
me“, - taip Viktorui Butnarui esą 
pareiškė tuometinio prezidento, 
komunistų partijos lyderio Vla-
dimiro Voronino pavaldinys.

V.Butnaru spėja, jog komunis-
tus pykdė ne tik jo rašiniai, bet ir 
siūlymas Moldovai tapti monar-
chine valstybe ir jungtis su Ru-
munija. „Kadangi visi Moldovos 
lyderiai buvo ištikimi Maskvai, 
ėmiau propaguoti idėją, kad val-
džią reiktų perduoti  prieškarinės 
Rumunijos karališkos šeimos at-
stovui“, - atvirauja profesorius.

Karštakošis V.Butnaru tada iš-
girdęs grasinimą nesusilaikė, ir, 
pareiškęs – „nesitikėkite, kad aš 
vykdysiu komunistų užgaidas fal-
sifikuoti istoriją“, trenkė durimis 
ir išėjo. Pavymui išgirdo pakarto-
tiną perspėjimą, kad istoriko dar-
bo Moldovoje nesitikėtų gauti.

„Jeigu Vokietijos V.Gėtės ins-
tituto filialas Kišiniove nebūtų 
įdarbinęs, turbūt būčiau turėjęs 
išvykti triūsti statybininku į už-
sienį, kad išmaitinčiau šeimą“, - 
svarsto V.Butnaru.

Tačiau sunkumai, su kuriais jis 
susidūrė, tuo tada nesibaigė. Vie-
šai apšauktas nacionalistu ir radi-
kalu, jis tris kartus buvo nežino-
mų asmenų užpultas ir sumuštas. 
Po paskutinio sumušimo mėnesį 
praleidęs ligoninėje istorikas nu-
sprendė keltis į gimtąjį Sorokų 
miestą, kur įsidarbino tenykščia-
me kraštotyros muziejuje.

Dabar profesorius kartu su ko-
legomis iš Rumunijos ruošia pro-
jektą, kaip, gavus ES finansavimą, 
užbaigti Sorokų pilies remontą, 
kad joje būtų galima įrengti lan-
kytojams skirtą ekspoziciją. 

„Problema ta, kad Rusija, už-

kariavusi ir du šimtus metų val-
džiusi Moldovą, yra išsivežusi 
visus archeologinius radinius, net 
kaulus, į savo archyvus“, - apgai-
lestauja V.Butnaru. Profesoriui 
pikta, jog Kultūros ministerija 
bei visos vyriausybės atsiribojo 
nuo pilies, o ja rūpintis nurodė 
Sorokų miesteliui, kurio biudžete 
tokių pinigų nėra.  

„Maskva tyčiojosi iš mūsų is-
torijos: Sorokų pilies, laikomos 
nepriklausomybės simboliu, rū-
siuose po Antrojo pasaulinio karo 
įkalino ir tardė suimtus patriotus“, 
- piktinasi profesorius. Rusija esą 
nutyli ir tai, jog Kremlių statė va-
lahai, meistrai iš Moldovos.

V.Butnaru viliasi, kad ateityje 
Sorokų pilyje bus įkurta ekspo-
zicija, kurioje atsiras skyrius, 
pasakojantis ir apie Moldovos 
karalystės bei LDK bendradar-
biavimą. Moldova su LDK  ne-
kariavo viena su kita, bet vystė 
prekybą, o moldavai kariai dar ir 
talkino LDK kovose su kryžiuo-
čiais bei totoriais. 

„Žalgirio mūšyje LDK sąjun-
gininkais buvo  moldavų pulkai“, 
- didžiuojasi istorikas. Profeso-
rius priminė, jog po Aleksandro 
Gerojo mirties į Moldovą ėmė 
kėsintis Osmanų imperija, Ven-
grija ir Abiejų Tautų Respublika.

1457 metais valdovu tapęs Ste-
fanas lll Didysis laimėjo 34 iš 36 
mūšių ir rekordiškai išplėtė kara-
lystės valdas. Po jo mirties kito 
tokio valdovo neatsirado ir Mol-
dova trims šimtams metų tapo 
pavaldi Osmanų imperijai.

Vėliau dalį Moldovos dviem 
šimtams metų užvaldė carinė 
Rusija, o kita pusė, kartu su Va-
lakija ir Transilvanija, susijungė 
į Rumunijos karalystę. 

Moldovos sostine viduram-
žiais buvo dabartiniai Rumunijos 
miestai Sučava ir Jašiai, o Soro-
kų pilis atliko svarbų gynybinį 
vaidmenį. Pastatyta ant aukšto 
Dnepro upės šlaito, ji leido iš toli 
matyti artėjantį priešą, todėl gerai 
įtvirtintą pilį, saugomą sraunios 
upės, nedaug kas ryžosi pulti. 

Istorijos profesorius V. 
Butnaru net tris kartus 
buvo sumuštas dėl savo 
patriotinių rašinių. 

Sorokų pilis yra vienintelė išlikusi nesugriauta viduramžių 
pilis Moldovoje. 
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Į Lietuvą atvyksta legendinis Chrisas Normanas, 
žiūrovams atsiduodantis iki paskutinio prakaito lašo

Dar neseniai nė 300 gyventojų neturinčiame Kilučių kaime turbūt 
niekas net nesvajojo, kad pas juos nusileis žvaigždė.  Tačiau liepos 2 die-
ną į Kilučių ežero pusiasalį atkeliaus originalus grupės „Smokie“  balsas 
– legendinis britų roko dainininkas Chrisas Normanas su grupe. 

Netoli Latvijos sienos pasaulinio lygio dainininką apšildys kultinė Lie-
tuvos roko grupė BIX, latvių violončelininkų trio „Melo-M“, taip pat DJ 
Jovani (Jonas Nainys), reperis Ironvytas bei „Lietuvos balsas“ dalyvis 
Igoris Jarmolenka su reperiu Julian Verdee. Bilietus į Chriso Normano 
koncertą galima įsigyti www.bilietai.lt arba bilietai.lt kasose. 

Scenoje nuo trejų metų 
Vartydami Chriso gyvenimo 

knygos puslapiu, rasime ir daugiau 
įdomių detalių. Chrisas Normanas 
(tikrasis vardas Christopher Ward 
Norman) gimė Jungtinės Karalystės 
Jorkšyro grafystėje, profesionalių 
pramoginio teatro artistų šeimoje. 
Vieno šio teatro finalinio šou metu 
dalyvavo ir pats Chrisas, kuriam 
tuomet tebuvo... treji.

Būsimosios žvaigždės, kurio 
didžiausią įtaką muzikinį skonį la-
biausiai veikė Elvisas Presley, „The 
Beatles”, Bobas Dylanas, Little 
Richardas ir „The Rolling Stones. 
Pirmąją gitarą padovanojo tėtis, kai 
Chrisui būvo septyneri. Dvylikme-

iki šių dienų išsaugojo gražų įprotį 
paskambinti žmonai, atvykęs į kokį 
nors miestą. 

Su žmona Linda susituokęs jau 
daugiau kaip 50 metų, jiems gimė 
penki vaikai (Brianas, Paulas, Mi-
chaelas, Stevenas, Susana), jie turi 
keturis anūkus. Chrisas patenka į 
daugiausia vaikų turinčių pasauli-
nės muzikos žvaigždžių penketuką.  

Myli šunis, vengia kačių
Pastaruosius 23 metus muzikan-

tas gyvena Airijos jūroje esančioje 
Meino saloje. Namas, kuriame gy-
vena Linda ir Chrisas, pastatytas 
pagal originalų ir specialų Chriso 
projektą. Aplink namą – didelis 
sodas, kuriame malonu vaikščioti 
ne tik vasarą, bet ir žiemą. Name – 
penki miegamieji, trys vonios kam-
bariai, itin erdvi virtuvė, didelis val-
gomasis bei svetainė. Dar yra keli 
kambariai, vienas jų – Chriso darbo 
kabinetas ir garso įrašų kambarys.   

Dainininkas mėgsta dirbti namuo-
se, su žmona prenumeruoja žurnalą 
apie namus, įprastai gulasi miegoti 
2 nakties, o keliasi 10 ryto, mankš-
tinasi, vaikšto pėsčiomis sode, be-
veik kiekvieną vakarą su žmona 
mėgsta žiūrėti senus nespalvotus 
filmus – tai buvo jo mėgstamiausias 
užsiėmimas karantino metu.   

Chrisas žaidė futbolą ir dabar te-
bemėgsta jį, itin myli šunis, bet šiek 
tiek privengia kačių. Romantikas, 
galintis apsiverkti žiūrėdamas fil-
mą ar išgirdęs liūdną naujieną per 
televiziją. Jis atjaučia nukentėjusius 
nuo karo, įsitikinęs, kad visi norma-
lūs žmonės nori gyventi taikoje ir 
šalyje, kuri nenori kariauti.

„Visada kalti valdininkai, nes jie 
nori daugiau nei turi. Godumas – 
būdingas žmonėms, ypač vyrams. 

Jiems reikia vis daugiau dėmesio, 
valdžios, įtakos, todėl ir prasideda 
karai. O juose visą laiką kenčia pa-
prasti žmonės. Ir jei žmonės, ypač 
politikai, išmoks vienas su kitu ben-
drauti, įveiks godumą, pasaulyje 
neliks daugelio problemų“, - įsitiki-
nęs Ch.Normanas. 

Išdalijo milijonus autografų, 
o pats paprašė tik dviejų 
Legendinis dainininkas sulauk-

davo įvairių dovanų – kartą jam at-
siuntė moteriškas kelnaites, o gau-
tus dovanų amuletus dažnai, kaip 
apsaugą, vežiojasi į keliones. Beje, 
labai dažnai į koncertinius turus jis 
pasiima ir nedidelį arbatinuką.  

Chrisas išdalijo milijonus para-
šų, netgi ant nuogų šlaunų ir krū-
tų, o pats, dažnai „sukiojęsis“ tarp 
žvaigždžių, gyvenime yra paprašęs 
tik dviejų autografų - garsiojo a.a. 
amerikiečių dainininko bei akto-
riaus Bingo Crosbey ir buvusį An-
glijos rinktinės „deimanto“ Bobby 
Charltono. 

JAV jis išgarsėjo po dainos su 
Suzi Quatro „Stumblin‘In“, o jam 
rašydavo šimtai amerikiečių, niū-
nuodami šią dainą. 

Kas toji Alice?
Chrisas Normanas ir Peter David 

Spencer įrašė Anglijos futbolo rink-
tinės himną „This Time“ ir pirmą-
ją dainą solinę karjerą pradėjusiai 
ABBA narei Agnetha Ase Falts-
kog.

Dar ir dabar Chrisas į savo tu-
rus kviečia garsų asmens sargybinį 
George Kerwinski, kuris išgyveno 
nelengvą vaikystę, nes žiauri mama 
berniuką dažnai palikdavo vieną 
užrakintą kambaryje, kad net jos 
draugai ilgus metus nežinojo, kad ji 
turi sūnų. Vėliau berniukas išaugo į 
tvirtą vyrą ir dirbo su Michael Jack-
son, Tina Turner, Bruce Springs-
teen, Smokie, Deep Purple, Paul 
McCartney.

„Mane stebina jo bekraštė mei-
lė, netgi apsėdimas muzika. Reta 
tokių žmonių. Dirbau su daugeliu 
muzikantų, mačiau daug nuostabių 
žiūrovų reakcijų, tačiau dažniausiai 
puikiuose koncertuose juos, matyt, 
įkvėpdavo reginys, bet ne pats mu-
zikantas. Chrisas atsiduoda iki pa-
skutinio prakaito lašo. Nesvarbu, ar 
reikia koncertuoti stadione, kuriame 
80 tūkstančių, ar teatro salėje, kur 
keli šimtai žiūrovų. Tokie žmonės 
kaip Chrisas moka įkvėpti žiūrovus 
ir save. Turbūt tai jo genuose, – apie 
Chrisą pasakoja G.Kerwinski. – Pa-
menu, kai po vieno itin sėkmingo 
koncerto, kur žiūrovai ėjo iš proto, 
pagyriau žiūrovus, priėmimą, Chri-
są, o jis sako: „Ne, antroje eilėje 
buvo vienas žiūrovas, kuris nesi-
šypsojo“. Na ir kas, sakiau jam, bet 
juk tūkstančiai laimingi šėlo, ką tai 
jaudina? „Ne. Vienas žiūrovas buvo 
nepatenkintas...“ Įsivaizduojate?! Ir 
Chrisas tai kalbėjo rimtai...“     

Daugelis žmonių laužo galvas 
svartydami, kas yra garsiosios dai-
nos „Living Next Door to Alice“ 
moteris – Alice. Tai, neslepia Chri-
sas, jo mažai pažįstama kaimynė. 
Dainininkas, sukūręs šią dainą, 
kaimynę užmiršo, bet kartą, kai dai-
na jau seniai buvo tapusi hitu, į jo 
duris pasibeldė tuomet jau 83 metų 
sulaukusi toji pati kaimynė ir jam 
pasakiusi: „O žinote, kad ir mano 
vardas Alice?“

Jau liepos 2 dieną Biržų rajone 
būtinai nuskambės ne tik šis super-
hitas „Living Next Door to Alice“, 
bet ir kiti – „Midnight Lady“, „Ne-
edless and Pins“, „Mexican Girl“, 
„Oh Carol“, „I‘ll Meet You at Mi-
dnight“, „Don’t Play Your Rock’N 
Roll to Me“ ir kiti įvairiuose pasau-
lio kontinentuose žinomi kūriniai, 
kurie yra tarsi gyvenimo stotelės 
– nuo džiaugsmo iki liūdesio, nuo 
praradimų ir atradimų.

tis įstojo į Bredfordo Romos kata-
likų berniukų mokyklą, kur sutiko 
savo bendražygius – būsimuosius 
„Smokie“ narius Alaną Silsoną ir 
a.a. Terry Uttley. 

Muzikos gerbėjams visame pa-
saulyje žinomo dainininko Chriso 
Normano muzikinės karjeros pla-
čiau pristatinėti nereikia. Būtent dėl 
išskirtinio, prikimusio jo balso, gru-
pė „Kidness“, vadybininkų patari-
mu, buvo pervadinta į „Smokey“. 
Kaip nekart aiškino grupės nariai, 
Chriso „prarūkytas“ balsas asoci-
javosi su „dūmais“ („smoke“ – an-
gliškai dūmai), dėl to vėliau grupę ir 
pervadino į „Smokie“.

Laimingiausia Chriso 
Normano diena – vedybos
Savo žmoną Lindą jis sutiko 1968 

metais ir įsimylėjo iš pirmo žvilgs-
nio. Lindos ir Chriso tėvai pradžio-
je itin priešinosi jų draugystei, nes 
Chrisas tuomet vos teuždirbdavo 
maistui ir skambučiams gastrolių 
metu iš kitų miestų mylimajai. Ta-
čiau Chrisas ne tik tapo pasauline 
žvaigžde, milijonieriumi, tačiau 
nuolat žurnalistų ir garsenybes per-
sekiojančių fotografų stebimas atli-
kėjas pabrėžė, kad laimingiausia jo 
gyvenimo diena – 1970 metų kovo 
16-oji, kai jie susituokė. Beje, jis 

Nuotr. iš asmeninio Chriso 
Normano archyvo. 

Teleloto Žaidimas nr. 1367 Žaidimo data: 2022-06-19 Skaičiai: 51 20 41 74 01 43 36 31 72 70 62 48 63 60 28 66 09 67 53 68 75 26 34 10 23 57 40 71 73 65 55 21 12 18 29 61 17 14 15 47 (keturi kampai, eilutė, 
įstrižainės) 45 32 07 39 59 30 44 64 05 42 35 38 02 56 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 5481.00€ 4 Užbraukus įstrižaines 26.00€ 337 Užbraukus eilutę 4.00€ 6989 Užbraukus 
keturis kampus 2.00€ 21285 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0251602 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251299 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0250907 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251143 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251550 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251340 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251853 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251940 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251841 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251590 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0251817 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251327 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251889 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0250991 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251894 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251237 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0251310 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251604 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251132 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251613 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0250976 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251316 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 0250984 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251748 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251321 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0250948 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251768 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251541 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0251912 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251620 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251703 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251880 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251902 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251542 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0250940 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251706 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251546 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251904 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251220 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251103 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0251835 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251753 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251319 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251230 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0250921 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251886 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0251105 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251849 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0250950 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251859 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251305 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0250944 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0251764 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251623 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0250946 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0250978 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251699 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0250912 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0251690 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251050 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251781 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0250927 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251603 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251892 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251222 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0251857 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251757 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251325 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0251224 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251828 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251815 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251833 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0251031 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0250947 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251708 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0251225 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251122 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251937 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251312 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0250996 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251234 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251030 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0251821 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251780 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251838 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251033 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0250988 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251232 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0250918 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0250945 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251909 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251131 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251140 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0251885 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251697 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251749 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251844 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251793 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251907 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0251111 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 019*382 Pakvietimas į TV studiją 003*939 Pakvietimas į TV studiją 009*592 Pakvietimas į TV studiją 0054031 Volkswagen T-Cross

Futbolas I. Anykščių futbolo 
komanda pratęsė sėkmingą pa-
sirodymą Sekmadienio futbolo 
lygos (SFL) B divizione. Anykš-
tėnai savų žiūrovų akivaizdoje 5:2 
sutriuškino Vilniaus „Katastrofą“. 
Nugalėtojams du įvarčius pelnė 
R. Prušinskas, po sykį pasižymėjo 
A. Samoilovas, I. Barkauskas ir 
M. Cvetkovas. Po devynių turų 
„Anykščiai“ tarp dvylikos divi-
ziono komandų užima antrąją 
vietą. Artimiausias namų rungty-
nes miesto klubas žais birželio 26 
dieną, kai 15.00 val. susitiks su 
Vilniaus „Imperialu“.

Imtynės. Anykščių KKSC im-
tynininkai dalyvavo Bukarešte 
surengtame Europos jaunių U–17 
(2005–2007 m. g.) čempionate. 
Graikų–romėnų imtynių rungtyje 

varžėsi du anykštėnai – Kipras 
Puikis (65 kg) ir Kasparas Juo-
delis (71 kg). Galutinėje įskaitoje 
Kipras užėmė 12 vietą, Kasparas 
– 15 vietą.

Futbolas II. Vyko futbolo 5x5 
atviros Anykščių rajono varžy-
bos, kuriose dalyvavo 4 Anykščių 
rajono komandos bei svečiai iš 
Molėtų ir Raguvos. Pirmoji vieta 
atiteko „Raguvai“, kuri finale 2:0 
palaužė „Troškūnus“. Bronzos 
medalius laimėjo „Veteranai“, 
rezultatu 3:1 įveikę „Mažylius“, 
o mače dėl penktosios vietos ES-
SPO 4:0 sutriuškino „Molėtus“. 
Rajono futbolo čempionate bus 
sužaisti dar du turai, o artimiau-
sias vyks liepos 22 dieną centri-
niame Anykščių stadione

Sunkioji atletika. Penktadie-
nį Anykščių sunkiosios atletikos 
salėje buvo surengtos tarptautinės 

varžybos, kuriose dalyvavo dvi 
Latvijos komandos bei pajėgiau-
si Panevėžio, Rokiškio, Telšių, 
Gargždų, Alytaus, Vilniaus ir 
Anykščių sunkiaatlečiai. Iš viso 
dėl apdovanojimų grūmėsi 82 
sunkiaatlečiai, tarp kurių  rungė-
si net 15 merginų. +70 kg svorio 
kategorijoje pirmąją vietą (80-
100 kg) iškovojo Gintarė Bražai-
tė. Iki 55 kg svorio kategorijoje 
trečiąją vietą iškovojo Danielius 
Kanonovas. Iki 61 kg s.k. Tomas 
Miškeliūnas užėmė pirmąją vie-
tą. Svorio kategorijoje iki 67 kg 
Eitautas Mačiulis nusileido sve-
čiui iš Latvijos ir laimėjo sidabro 
medalį (75-90 kg). S. k. iki 73 kg 
Edvinas Baklanovas užtikrintai 
užėmė pirmąją vietą (100-120 
kg), Rutenis Sereikis iškovojo 
trečiąją vietą (50-65 kg). Povilas 
Juodviršis, s.k. iki 96 kg, sunkiai, 

bet laimėjo aukso medalį (80-95 
kg). Šioje svorio kategorijoje var-
žėsi ir Gustas Pumputis, kuris liko 
trečias (70-80 kg). 102 kg svorio 
kategorijoje Laurynas Jonušas 
užėmė antrąją vietą (60-80 kg). 
Svorio kategorijoje iki 109 kg 
Kevinas Ževieliauskas iškovojo 
trečiąją vietą (50-60 kg). Koman-
dinėje įskaitoje Anykščių koman-
da tapo nugalėtoja. 

Plaukimas. Kaune vykusiame 
Lietuvos vaikų čempionate Ga-
brielė Ambraškaitė varžėsi su dve-
jais metais vyresnėmis mergaitė-
mis ir vos nepateko į pajėgiausių 
plaukikių dešimtuką. AKKSC 
atstovai vyko ir į Šiaulius, kur 
Harolas Čižauskas laimėjo bron-
zos medalį, o G. Ambraškaitė pa-
sipuošė aukso ir bronzos apdova-
nojimais. Trečiosios varžybos vėl 
vyko Kaune, kur buvo laimėti 8 

medaliai, o Titas Stalnionis savo 
amžiaus grupėje buvo pripažintas 
geriausiu plaukiku.

Krepšinis. Anykščių U–14 mer-
gaičių krepšinio komanda namuo-
se žaidė draugiškas rungtynes su 
bendraamžėmis iš Molėtų. Aikš-
tės šeimininkės pasiekė užtikrintą 
pergalę 46:17. Rezultatyviausiai 
R. Meliūnienės auklėtinių gretose 
žaidė Tėja Kepalaitė (21 tšk.) ir 
Vaineta Svilainytė (12 tšk.).

Jojimas. Anykščių KKSC rai-
teliai dalyvavo Pūstelininkuose 
surengtose tradicinėse „Navickų 
taurės” varžybose. Amelija Dap-
kutė, Šarūnas Karaliūnas, Adrija 
Lisauskė, Paulius Uogela, Žemy-
na Ažubalytė ir Rusnė Urbutytė 
sėmėsi patirties būsimiems star-
tams. Su prizu į Anykščius grįžo 
Adrija Braknytė, kuri užėmė 2-ąją 
vietą ir nusileido tik Stasiui Jasui.



  
SKELBIMAI

perka

2022 m. birželio 21 d..

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Anykščių tiltai“ remia 14 tūkst. eurų.

Vyr. redaktorė

įvairūs

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
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. 4105
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.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
BIRŽELIO 23 d. (ketvirta-

dienį) 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.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Smulkina žolę.
Tel. (8-605) 64844.

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.

Buhalterė su aukštuoju išsi-
lavinimu, vyr. buhalterės darbo 

patirtimi, asmenine kompiu-
terine įranga ir buhalterine 

programa teiktų buhalterinės 
apskaitos paslaugas įmo-
nėms, ūkininkams, MB , IĮ. 

Tel.: (8-614) 93300.

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

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.

Brangiai – įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, motoci-
klus, tinkančius tolesnei eksplo-
atacijai 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 skolomis, 
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.

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

Tel. (8-656) 77315.

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.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Utilizuoja automobilius.  
Superka važiuojančius ir ne-
važiuojančius automobilius. 
Išsiveža patys. Atsiskaito vie-
toje. Išrašo sunaikinimo pažy-
mėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

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.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.3464/0001:32), esančio 
Skiemonių k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav., savininkės turto pa-
veldėtojus, kad  UAB „Anykščių matininkas“ matininkas V.G. (kvalifi-
kacijos pažymėjimo Nr.2M-M-377) vykdo  žemės sklypo (projektinis 
Nr.716-3), esančio Skiemonių k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav., ribų 
ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis 
į UAB „Anykščių matininkas“ adresu J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai LT-
29114, el. paštu info@anmat.lt, arba telefonu Nr. (8-698) 16608.

Vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.522 “Dėl nekil-
nojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir duomenų surinkimo bei tikslinimo taisy-
klių“, pranešame, kad G.P. 2022 m. liepos mėn. 4 d. 10 val. kviečiamas atvykti prie Jums 
priklausančio žemės sklypo (kad. Nr.3470/0003:423), esančio Butėnų k., Svėdasų sen., 
Anykščių r., kadangi Jūsų sklypas ribojasi su V.R. suprojektuotu žemės sklypu (kad. 
Nr.3470/0003:pr.1384-2) ir R.B. priklausančiu žemės sklypu (kad.Nr.3470/0003:223). Bus 
atliekami V.R. suprojektuoto žemės sklypo ir R.B. priklausančio žemės sklypo kadastriniai 
matavimai.

A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, J.Basanavičiaus g. 49A, Utena. Tel. (8-698) 05854.

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

Tel. (8-630) 57490.
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anekdotas

oras

+11

+12

mėnulis
Birželio 21-24 d. -delčia.

Paulinas, Tomas, Kaributas, 
Laima, Inocentas.

Agripina, Arvydas, Vaida, 
zenonas, Vanda, Vaidas, 
Ligita, Rūtilė, Ligitas.

Jonas, Eivilitas, Eivilitė, 
Eiviltas, Janina.

Aloyzas, Galminas, Vasarė, 
Alicija.

šiandien

birželio 22 d.

vardadieniai

birželio 23 d. 

birželio 24 d. 

Rašytojų kalnelis papuoštas 
žemės meno kūriniais

Rašytojo Antano Vienuolio 140 metų sukaktį šiemet minintis A. Baranausko ir A. Vie-
nuolio-Žukausko memorialinis muziejus ypatingai papuošė Rašytojų kalnelį. Birželio 10-
ąją, muziejuje švenčiant Antanines, atidaryta žemės meno ekspozicija „Kodas: AV“.

Žemės meno kūrėjai iš Vilniaus 
ir Kauno savo kūrinius Anykš-
čiuose kūrė nuo birželio 5 dienos. 
Penkias dienas muziejuje veikė 
žemės meno kūrėjų rezidencija.

Greta Kardi-Kardišiūtė pri-
statė kūrinį „Ekopunktūra“. Tai 
iš medinių smeigtukų sudėliota 
plunksna, kūrybos simbolis.

Inga Raubaitė ir Žilvinas Vi-
šinskas kompozicijai „Medvė-
galis“ originaliai panaudojo mu-

ziejaus kieme augančią obelį.
Audronė Sabalytė-Burbulie-

nė supažindino su meno kūriniu 
„Sugrįžimas“, kurio akcentu tapo 
medžiuose pakabinti hamakai.

Natalja Učvatova kompozicijo-
je „Svečiai“ panaudojo muziejaus 
kieme esančius senus laiptus.

Irina Troma meno kūrinį „At-
minties vingiai“ sudėliojo iš kar-
klų šakų.

„Žemės menas – tai XX a. 

Natalja Učvatova kompozicijoje „Svečiai“ panaudojo mu-
ziejaus kieme esančius senus laiptus.

Greta Kardi-Kardišiūtė pristatė kūrinį „Ekopunktūra“. Tai iš medinių smeigtukų sudėliota 
plunksna, amžinas kūrybos simbolis.

Audronė Sabalytė-Burbulienė supažindino su meno kūri-
niu „Sugrįžimas“, kurio akcentu tapo medžiuose pakabin-
ti hamakai.

Inga Raubaitė ir Žilvinas Višinskas kompozicijai „Medvė-
galis“ originaliai panaudojo muziejaus kieme augančią 
obelį.

7-ajame dešimtmetyje Jungti-
nėse Amerikos Valstijose už-
gimęs meninis judėjimas, kurį 
praktikavo įvairių disciplinų 
menininkai, kurdami gamtoje, 
pritaikydami savo kūrinius kon-
krečiam kraštovaizdžiui, kuris 
tapdavo neatsiejama kūrinio 
dalimi,“ – pasakojo pirmąkart 
Rašytojų kalnelyje sukurtos že-
mės meno ekspozicijos kurato-
rė vilnietė Inga Raubaitė.

I.Raubaitė yra baigusi Dailės 
akademijos tekstilės specialybę 
ir surengusi 16 žemės ir aplinkos 
meno parodų Vilniaus universite-
to Botanikos sode Kairėnuose.

Žemės meno projektas „Ko-
das: AV“ pristatomas kaip  uni-
kali galimybė per žemės meną  
atpažinti Anykščių kraštą kul-
tūriniame ir literatūriniame 
kontekste. Savo kūriniams me-
nininkai naudojo gamtines ir 
kitas natūralias medžiagas, jų 
darbai įsiliejo į gamtovaizdį.

Anykščių Antano Baranausko 
ir Antano Vienuolio – Žukausko 
memorialinio muziejaus kurato-
rius Tautvydas Kontrimavičius 
„Anykštai” sakė, kad žemės 
meno ekspozicija yra sudėti-
nė muziejaus vasaros renginių, 
skirtų A. Vienuolio 140-osioms 
metinėms, projekto „Kodas: An-
tanas Vienuolis“ dalis. 

„Iš viso šiam projektui Lietuvos 
kultūros taryba skyrė 4 tūkst.900 
Eur paramą, savivaldybės indėlis, 
pagal finansavimo sąlygas, bus 2 
tūkst.100 Eur. Projektas aprėpia 
veiklas ir renginius Anykščiuo-
se, Plateliuose, Utenoje, Vilniuje 
ir Kaune - ten, kur branginami 
A. Vienuolio pėdsakai”, - sakė 
T.Kontrimavičius.

Žemės meno kūriniais Anykš-
čiuose bus galima gėrėtis visą 
vasarą.

-ANYKŠTA

Irina Troma meno kūrinį „Atminties vingiai“ sudėliojo iš 
karklų šakų. 

Autobuse:
- Jūsų bilietas?
- Nėra, o jūsų?
- Šiaip tai aš kontrolierius.
- O aš elektrikas. Tai ką man 

dabar, gal už elektrą nemokėt?

***
Eina gatve mažas berniukas 

su mama. Blogas toks berniu-
kas, nedoras. Mato - kanaliza-
cijos šulinys atidarytas. Na, ir 
sako mamai:

- Mama, pažiūrėk, krokodilai 
dangumi skrenda!

Mama, net nežvilgtelėjusi į 
viršų, pareiškia:

- Nešnekėk nesąmonių! Kro-
kodilai neskraido!

Apeina jie kanalizacijos šuli-
nį ir keliauja toliau.

Po minutės juos pasiveja kaž-
koks fekalijomis aptekęs, dvo-
kiantis vyras, griebia berniuką, 
purto ir šaukia:

- Berniuk, įsimink, gerai įsi-
mink: krokodilai neskraido!

***
Vyras, laukdamas šeimos 

pagausėjimo, su draugais kaip 
reikiant išgėrė, paskui nuėjo 
aplankyti žmonos į gimdymo 
namus, o tenai - kai prisėdo, 
taip ir užmigo. Vidury nakties jį 
pažadina seselė:

- Pone, jums gimė dvynukai!
- Man? Du iš karto? O žmo-

nai kiek?

***
Du kartus įkirpęs klientui į 

ausį, kirpėjas bando sušvelninti 
padėtį ir užmegzti pokalbį:

- Atleiskite, o jūs pas mus 
anksčiau nesilankėte?

- Ne, ranką man per karą nu-
traukė...


