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Kavarskas – mažoji Lietuvos kultūros 
sostinė 2022 – šventė Jonines

Lina DAPKIENĖ

Šiemet Kavarsko Joninių 
programa buvo daug plates-
nė nei kasmet – tai buvo vi-
sas renginių ciklas, pavadin-
tas „Saulės ratu“ ir trukęs 
tris dienas, birželio 23-25 d. 

Smagus kapelų koncertas išjudino žiūrovus.

Paroda. Liepos 1 d., penkta-
dienį, 17 val. Koplyčioje (Vilniaus 
g. 36, Anykščiai) vyks grafikės, 
knygos dailininkės, anykštėnės 
Loretos Uzdraitės parodos „Dė-
kingumo ženklai“ atidarymas. 
Renginio metu skambės Dalios 
Vaicenavičienės autoriniai roman-
sai. Renginys nemokamas.

Regata. Praėjusį savaitgalį 
Rubikių ežere vyko tradicinė Pa-
nevėžio jachtklubo organizuoja-
ma Joninių regata. Joje jėgas iš-
bandė trys dešimtys burlentininkų 
ir jachtų buriuotojų. Jono Junevi-
čiaus fotoreportažas iš Joninių re-
gatos bus spausdinamas šeštadie-
nio „Anykštoje“.

Kadrai. Tikėtina, kad liepos 
mėnesį Anykščių rajono savival-
dybės administracijos Statybos 
bei Investicijų ir projektų valdy-
mo skyriai turės nuolatinius ve-
dėjus. Liepos 7-ąją vyks abiejų 
šių skyrių vedėjų konkursai, o 
juose ketina dalyvauti po tris pre-
tendentus. Statybos skyrius jau 
nuo 2015-ųjų neturi ilgiau užsi-
buvusio nuolatinio vedėjo. Per 
pastaruosius septynerius metus 
trys asmenys po kelis mėnesius 
buvo nuolatiniais vedėjais, bet 
gerokai ilgesnį laiką Statybos 
skyriui vadovauja laikinieji va-
dovai. Liepos 8-ąją vyks Socia-
linės paramos skyriaus vedėjos 
pavaduotojo konkursas. Jame 
ruošiasi dalyvauti du asmenys. 

Malūnai. Kai kovo 11-ąją nu-
lūžo ir ant žemės nukrito vienos iš 
Staškūniškio vėjo elektrinių turbi-
na, visų elektrinių darbas sustab-
dytas. Nė viena iš aštuonių likusių 
elektrinių neveikia iki šiol. Vėjo 
elektrinių link vedantys keliai yra 
užtverti, o Kurklių seniūnas Algi-
mantas Jurkus „Anykštai“ sakė, 
kad elektrinių parko savininkai 
į jo užklausą elektroniniu paštu 
neatsakė. 

Ar reikalingas „valdiškas“ restoranas 
Anykščiams?

Teodoras BITINAS, UAB 
„Anykščių energetinė statyba“ 
vadovas:

Dabar turistų galybė, bet, matyt, 
verslininkai pasveria tą riziką, kad 
nebus užimtumo, nes pagrindinis 
srautas yra vasa-
rą, savaitgaliais.

Kiekvienam 
Jonui - po 
išmoką

Ieško dingusio vyro
Visą ilgąjį savaitgalį Antrųjų Kurklių gyventojai ieškojo 

ketvirtadienį, birželio 23-iąją, dingusio vyro. Iki pirmadie-
nio, birželio 27-osios, pavakario jo rasti nepavyko.

Ketvirtadienį iš savo namų 
Antrųjų Kurklių kaime išėjęs ir  
negrįžęs vyras 78-erių metų am-
žiaus, 160-162 cm ūgio. Pasku-
tinį kartą jį žmonės matė einantį 
gatve Antrųjų Kurklių kaime.

Vyras dėvėjo kamufliažines 
kelnes, buvo apsirengęs raudo-
nos, mėlynos ir žalios spalvos 
džemperiu.

Kartą vyras jau buvo dingęs, 
tą sykį jis grybaudamas buvo pa-
siklydęs miške ir grįžo į namus 
pats.

Antrųjų Kurklių gyventojo sū-
nus ir marti pasigedo ketvirtadie-
nio vakarą, grįžę namo iš darbo. 

Policija yra paskelbusi dingu-
siojo paiešką. Pirmadienį gau-
sios policininkų ir ugniagesių 

gelbėtojų pajėgos šukavo An-
truosius Kurklius ir jų apylin-
kes, tikrino vandens telkinius. 
Paieškoje dalyvavo ir Anykščių 
rajono policijos komisariato 
Reagavimo skyriaus viršininkas 
Valdas Palionis. Pasak pareigū-
no, dingusį rasti bus sudėtinga, 
nes mažai užuominų, kur jis 
galėjo eiti. Antruosiuose Kur-
kliuose daug krūmų, nešienau-
tų teritorijų, tvenkinių. Dingęs 

vyras mėgo grybauti, jo sūnus 
pareigūnams sakė, kad kartais 
tėtis grybauti išeidavo ryte ir 
grįždavo tik vakare. Tad dingęs 
žmogus galėjo nukeliauti ir ne 
vieną kilometrą nuo namų.

Turintys žinių apie dingusį 
asmenį, gal  kažkur jį matę ar 
apie jį girdėję galėtų paskam-
binti jo sūnui tel. 8 602 38 712.

-ANYKŠTA

Gelbėtojai tikrino  ir Antrųjų Kurklių vandens telkinius.

Dingęs vyras yra 78 metų amžiaus, 160-162 cm ūgio.
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temidės svarstyklės

Degalai. Brangstantys de-
galai beveik kas antrą suaugu-
sį Lietuvos gyventoją verčia 
keisti įpročius ir iš automobi-
lio persėsti į viešąjį transportą 
arba atidžiau planuoti keliones, 
rodo BNS užsakymu atlikta 
„Vilmorus“ apklausa. Kai-
nas stebinčio portalo pricer.
lt duomenimis, litras dyzelino 
birželį, palyginti su geguže, 
Lietuvos degalinėse pabran-
go 19 centų (10,9 proc.) iki 
1,978 euro ir buvo 85 centais 
(74,7 proc.) brangesnis negu 
prieš metus. Litras A95 benzi-
no brango atitinkamai 25 ir 82 
centais iki 2,066 euro. Degalų 
kainos yra viena pagrindinių 
aukštos infliacijos priežasčių 
Lietuvoje. 

Atakos. Dėl tebesitęsiančių 
kibernetinių atakų prieš valsty-
bės institucijas Valstybinė mo-
kesčių inspekcija (VMI) pirma-
dienį dėl saugumo sustabdė jos 
informacinių sistemų veikimą. 
VMI pranešė tai padariusi „už-
fiksavus neįprastai didelį prisi-
jungimų srautą“. VMI apie tai 
informavo Nacionalinį kiber-
netinio saugumo centrą ir pa-
šalinus nesklandumus apie tai 
informuos viešai. Nacionalinis 
kibernetinio saugumo centras 
(NKSC) praėjusią savaitę pra-
nešė apie išaugusį paskirstytų 
paslaugų trikdymo, vadinamų-
jų DDoS, kibernetinių atakų 
skaičių. Krašto apsaugos mi-
nisterija skelbė, jog dauguma 
atakų buvo nukreiptos prieš 
valstybės institucijas, susi-
siekimo ir finansų sektorius, 
todėl fiksuoti laikini paslaugų 
sutrikimai. Nuo atakų nuken-
tėję praėjusią savaitę skelbė 
valstybės valdomi „Lietuvos 
geležinkeliai“.

Turtas. Kanadoje įsigaliojo 
parlamento priimtos Specia-
liųjų ekonominių priemonių 
įstatymo pataisos, kuriomis 
suteikiama teisė vyriausybei 
konfiskuoti sankcionuotą Rusi-
jos turtą ir panaudoti jį Ukrai-
nai paremti. Įstatymas leidžia 
„imtis ekonominių priemonių 
prieš tam tikrus asmenis tais 
atvejais, kai tai skatina tarp-
tautinė bendrija ar valstybių 
grupė, kurių narė yra Kanada, 
kai šiurkščiai pažeidžiamas 
tarptautinis saugumas ir taika, 
kai kitoje valstybėje šiurkščiai 
ir sistemingai pažeidžiamos 
žmogaus teisės arba kai vyksta 
plataus masto korupcija, į ku-
rią įsitraukia užsienio valsty-
bių vadovai“, skelbia pataisos. 
Šios specialios ekonominės 
priemonės apima Kanadoje 
esančio turto nustatymą ir jo 
įšaldymą valstijų valdovų tei-
kimu, o jis gali būti konfiskuo-
tas teismo sprendimu.

-BNS

Pjauti žolę anykštėnai siūlo vadovaujantis taisyklėmis
Anykštėnė Austė Juozapaitytė „Facebook“ grupėje „Mūsų 

Anykščiai“ pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti, kaip 
po šienavimo miesto Pušyno mikrorajone buvo subjaurota 
pieva. Anykštėnė pateikė ir pasiūlymų, kaip žolė galėtų būti 
šienaujama jai nepakenkiant.

Tuo tarpu Anykščių komunalinio ūkio direktorius Kęstu-
tis Šapoka teigė, jog pieva šienaujant buvo sugadinta dėl 
stipraus lietaus.

„Anykštoje“ pasirodė straips-
nis apie siaubingą pievų „pjovi-
mą“ Pušyne. Lygiai tokia pat ir 
dar, sakyčiau, baisesnė situacija 
parke. Kartojasi ne pirmus metus 
ir kaskart pamačius širdį skauda, 
– rašė A. Juozapaitytė. – Kai di-
dieji miestai jau po truputį prade-
da atsakingiau žiūrėti į žolės šie-
navimą, rinktis tam tinkamą laiką, 
palikti natūralių pievų ekosistemai 
ir žmogaus sveikatai, tai tuo metu 
Anykščiai eina priešingu keliu ir 
grubiai niokoja visą paklotę.“

Mergina pateikė ir ne vieną pa-
siūlymą žolės pjovėjams:

„Žolė dažniausiai pjaunama 
per pačius karščius vidudienį 
(per karščius žolės iš viso nega-
lima pjauti, tuo labiau taip trum-
pai, ji nusilpsta ir tuomet turime 
išdžiūvusius, išretėjusius plotus). 
Pjaunama su ryškiai per sunkia 
technika, kuri išmaitoja visą pa-
klotę ir padaro ten tešlynus. Pjau-
nama per trumpai. Pjaunama ten, 
kur niekas neina ir būtų galima 
aukštesnę pievą palikti bioįvai-
rovei bei vietos temperatūros ir 
drėgmės reguliavimui (nutolu-
siose kraštuose, aplink medžius 
ir t.t). Anykščių rajono savival-

dybei, kaip gamtiškai atsakingam 
miestui, labai norisi ir atsakingo 
požiūrio į vykdomus aplinkos 
priežiūros darbus. Galiausiai, jei 
nepavyksta, tai daryti ne bet kaip, 
bet pasikvietus specialistus, kurie 
sudarytų planą.“

Paprašytas pakomentuoti, ko-
dėl taip įvyko, K. Šapoka sakė: 
„Paprasčiausiai dėl to, kad buvo 
labai šlapia. Ten nebuvo baisiai 
išdraskyta, labiau galbūt nuken-
tėjo kalniukas. Toje vietoje mes 
laikinai nutraukėme pjovimą bet 
kokia technika. Žolė ataugs. O 
taip atsitinka ir dėl žemės nelygu-
mų, kuriuos technika nubraukia, 
ir dėl paprasčiausių kurmiarau-
sių, kuomet, kad ir kokia tech-
nika bepjautum, – ar trimeriu, ar 
traktoriuku, – jie yra „ištaškomi“, 
ir tai atrodo neestetiškai. Bet žolė 
tose vietose greitai atauga ir pro-
blemos nelieka.“ 

K. Šapoka teigė, kad, kiek at-
simena iš savo darbo praktikos, 
tai, ko gero, pirmi metai, kad 
būtų šitaip šlapia. 

„Visur vanduo ir tokiomis 
sąlygomis žolę pjauti yra sudė-
tinga. Bet viskas pradžius ir pro-
blemos neliks – vėl sėkmingai 
bus galima panaudoti techniką“, 
– sakė Anykščių komunalinio 
ūkio direktorius.

Paklaustas, galbūt pjaunant su 
paprasta vejapjove, o ne traktoriu-
ku, žolės paklotė būtų labiau tau-
sojama, K. Šapoka komentavo: 
„Tokios ekstremalios situacijos 
pasitaiko retai, mes turimą techni-
ką visada sėkmingai naudodavo-
me. Traktoriukas nėra sunkiasvo-
ris traktorius, jis priklauso mažo 
galingumo technikai. Sunkiosios 
technikos niekada nenaudojame. 
Na o žolė yra pjaunama tada, 
kada ją reikia pjauti – ar karštis, ar 

šaltis. Tam numatyti plotai – žiū-
rime, kur pirmiausia reikia, ten ir 
pjauname.“ 

Supažindintas su anykštėnės 
pasiūlymu, kad vietomis reiktų 
palikti aukštesnę žolę bioįvai-
rovei, K. Šapoka tuo suabejojo: 
„Kiek žmonių, tiek nuomonių, bet 
dažniausiai gauname piktų skam-
bučių, kad žolė nenušienauta ir 
žmonės bijo ten vaikščioti, nes 
aukštoje žolėje daug erkių, bijo 
vaikus leisti į kiemą. Dėl bioįvai-
rovės, aš asmeniškai nesulaukiau 
nė vieno skambučio. Aš galvoju 
taip: miestas yra miestas ir mes 
jį turime prižiūrėti. Nepaisant oro 
sąlygų. Klaidos, žinoma, yra ne-
išvengiamos. Dabar orai yra geri 
ir pjovimas vyksta ir šiandien, ir 
vyks toliau. Miesto erdves, kaip 
visuomet, prižiūrėsime.“ 

-ANYKŠTA

Šitaip nupjauta žolė Anykščių miesto parke papiktino anykštė-
nę.   

Anykštėno kortelė – kas tai?
Anykštėno kortelė – tai vardinė, išimtinai tik Anykščių 

miesto ar rajono gyventojui išduodama nuolaidų kortelė, 
suteikianti teisę gauti nuolaidas ir pasiūlymus įvairioms 
prekėms, paslaugoms, renginiams, pramogoms mieste ir 
jo apylinkėse. 

Kam taikomos nuolaidos?
 
Prie šios programos jau pri-

sijungė nemažai Anykščių bei 
Anykščių rajono muziejų, vie-
tinių verslų. Nuo Arklio muzie-

jaus, Istorijų dvarelio, Siauruko 
muziejaus ar Anykščių menų 
centro iki Labirintų parko, 
pramogų ir sporto centro „KA-
LITA“ ar Batutų parko. O kur 
dar specialūs pasiūlymai bistro 

„Pirmas daigas“, SPA Vilnius 
Anykščiai ar baseine „BAN-
GENIS“. Ir tai – tikrai ne visas 
sąrašas. Nuolaidų su Anykštė-
no kortele gausite įvairiausiuo-
se sektoriuose: gastronomijos, 
pramogų, poilsio, kultūros ar 
net prekių, pavyzdžiui, optiko-
je UAB „Paguostė“ ar „Jolės 
gėlių krautuvėlėje“. Nuolaidų 
sąrašas papildomas kas mėne-
sį. 

Kaip gauti Anykštėno 
kortelę? 

Norint gauti Anykštėno kor-
telę, reikia kreiptis į Anykščių 
turizmo ir verslo informaci-
jos centrą internetu (tvic@
infoanyksciai.lt) arba gyvai 
(Muziejaus g. 1, Anykščiai, 
tel. +370 381 59177). Daugiau 
informacijos apie Anykštėno 
kortelę, jos išdavimą ir taiko-
mas nuolaidas galite rasti čia: 
https://www.infoanyksciai.lt/
kortele/

Užsak. Nr.595

Girtas I. Birželio 23 dieną 
apie 19.30 val. Anykščių sen., 
Bičionių k., neblaivus (nustaty-
tas 3.68 prom. girtumas) vyras 
(g. 1992 m.) vairavo motorolerį 
YAMAHA. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Apvogė. Gautas moters (g. 
1937 m.) pareiškimas, kad bir-
želio 23-iąją  12 val. 25 min. 
Kavarsko seniūnijoje po nepa-
žįstamos moters apsilankymo iš 
jos namų pagrobta 2 450 eurų. 
Padaryta žala 2 450 eurai. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Girtas II. Birželio 24-ąją  23 

val. 40 min. sankryžoje Kupiš-
kis-Utena ir Radiškis-Anykš-
čiai-Rokiškis vyras (g. 1961 m.) 
vairavo automobilį RENAULT 
LAGUNA, būdamas neblaivus 
(nustatytas 2,10 prom. girtu-
mas). Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Girtas III. Birželio 26-ąją 

17 val. 50 min. Andrioniškio 
sen., kelio Sedeikiai-Mikieriai-
Čiukai 7,8 km, rastas į šalikelę 
nuvažiavęs ir ant šono apvirtęs 
automobilis FORD GALAXY, 
kurio vairuotojui (g. 1999 m.), 
gyv. Anykščiuose, Kęstučio g., 
nustatytas 2,89 prom. girtumas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Anykščių komunalinio 
ūkio direktorius Kęstutis 
Šapoka sakė, kad žolės 
paklotė buvo pažeistas 
dėl itin didelės drėgmės. 
Direktoriaus teigimu, kai 
žemė išdžius, problema iš-
sispręs.
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(Atkelta iš 1 psl.)

Tradicijas atgaivinti nelengva 

Joninių išvakarėse, birželio 23 
d., visi rinkosi prie Šventosios 
upės. Čia vyko tradicinis Joninių 
vakaras su Anykščių kultūros 
centro (toliau – AKC) folkloro 
ansambliu „Valaukis“ ir mer-
ginų liaudiškų šokių kolektyvu 
„Saulašarė“, Kavarsko, Leliūnų 
skyrių muzikantais ir daininin-
kais, Ažuožerių žolininkėmis. 

Kavarskiečiai ne itin gausiai 
rinkosi į tradicinį vakarą. Kaip 
buvo girdėti iš atėjusiųjų, tokias 
tradicijas atgaivinti nėra lengva, 

nes publika dažniausiai nori va-
karo su trankiu koncertu, vyks-
tančia lauko prekyba. Gyventojai 
pamena seniau vykusius Joninių 
šventės vakarus, pritraukusius 
daugybę žmonių. Sunkiai sekėsi 
surasti bent vieną Joną, kuris iš-
drįstų organizatorių būti papuoš-
tas puošniu vainiku, bet atsiliepė 
net trys Rasos, o gražiai sukrau-
tas ir užkurtas laužas buvo įsibė-
gėjančios šventės simbolis.  

Kapelų koncertai išjudino 
susirinkusius birželio 24-ąją

Birželio 24 d. Šv. Jono šurmu-
lys ir linksmybės įsibėgėjo. Nuo 

ryto šurmuliavo mugė miesto 
centre, vėliau mokyklos stadio-
ne vyko sportinės varžybos Jonų 
taurei laimėti. Tinklinį laimėjo 
Raguvos jaunimas, o krepšinio 
varžybas – kupiškėnai. 

Šv. mišios Kavarsko Šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčioje prasidė-
jo gražia procesija. Pasak ka-
varskiečių, jau seniai jie nebuvo 
matę tokio didelio būrio gėlytes 
barstančių mergyčių. 

Po Šv. mišių miesto aikštė-
je visų jau laukė dvi kapelos: 
„Daumantų muzikantai“ iš Kė-
dainių ir „Sadūnai“ iš Zarasų. 
Prasidėjęs koncertas subūrė di-
delę žmonių minią, išjudino ir 
pakvietė šokti, suktis rateliuose.  

Poezijos popietėje – eilės ir
dainos 

Prie Šv. Jono Krikštytojo šalti-
nio vyko poezijos popietė „Mano 
mažas mieste ant didelio vaikys-
tės kalno“. Poeziją skaitė kūrėjas 
Žilvinas Pranas Smalskas. Kartu 
su Ž. Smalsku atvyko dainuo-
jantis muzikantas Audrius Jucys. 
Savo kūrybą taip pat pristatė 
Aldona Širvinskienė, Vida Kaz-
lauskienė (iš Vilniaus), Emilija 
Lukšytė-Krušinienė (iš Dzūki-

UAB „Anykščių šiluma“ informacija
Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina 

liepos mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės 
mokesčiu:
 gyventojams – 10,04 ct/kWh
 juridiniams asmenims – 11,14 ct/kWh
Karšto vandens kaina su pridėtinės 
vertės mokesčiu:
 gyventojams – 10,07 Eur/m3
 juridiniams asmenims – 11,18 Eur/m3

Iškilminga procesija aplink Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčią vyko birželio 24 dieną. 

jos) ir kavarskietė Zina Kurlienė. 
Dainavo Kavarsko mokyklos 
abiturientė Dominyka Juraitė.

Popietėje taip pat dalyvavo 
Traupio muzikuojančio jaunimo 
atstovai Karolina ir Denas, o  In-
drė skaitė savo kūrybos eilėraš-
čius, grojo gitara. 

Miesto aikštėje vyko AKC 
dueto – Jurgitos Baldauskienės 
ir Roberto Raišelio – koncertas, 
vėliau koncertavo grupė „Kely“ 
(Anykščiai). AKC Kavarsko sky-
riuje J. Biliūno gimnazijos Kino 
klubas (vad. Renata Miškinienė) 
organizavo kino filmų vakarą.  

Vyskupo vizitas 

Kavarsko klebonas kun. dr. Ne-
rijus Vyšniauskas kartu su visa pa-
rapija iškilmingai pasitiko Kauno 
arkivyskupą metropolitą Kęstutį 
Kėvalą. Per pamokslą arkivysku-
pas pabrėžė, kad kiekvienam iš 
mūsų gyvenimas yra dovana, skir-
ta paties Kūrėjo, o Šventoji Dva-
sia sutvirtina mūsų kelius. Sutvir-
tinimo metu gaunamos Dvasios 
dovanos - išmintis, supratimas, 
tvirtumas, žinojimas, maldingu-
mas, pagarbi Dievo baimė. 

Anykščių Tilto gatvės komplekse esantis pastatas, skirtas res-
toranui, vis dar nesulaukia savininko. Savivaldybei paskelbus 
konkursą, jame dalyvavo tik vienas pretendentas, kuris, atėjus 
laikui pasirašyti nuomos sutartį, persigalvojo: motyvavo tuo, 
jog 5 eurų už kvadratinį metrą nuomos kaina yra per didelė. 
Šiuo metu laukiama, kol bus skelbiamas naujas konkursas.

Klausiame anykštėnų verslininkų: ar Anykščiams reikalin-
gas „valdiškas“ restoranas? Ar tai nėra konkurencija su pri-
vačiu verslu? Ar verta savivaldybėms imtis verslo projektų?

Situaciją sunku 
vertinti

Rimas JASIŪNAS, verslininkas:
„Nesu kompetentingas tokiais 

klausimais – nesu ištyrinėjęs 
šios rinkos, nedirbu nei tokioje 
srityje, nei savivaldybėje. Todėl 
situaciją man vertinti sudėtinga. 
Privačiam verslui konkurencija? 
Bet juk privatus verslas ir turi 
patalpas įsigyti.“ 

Konkurencija – 
geras dalykas 

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Tarybos narys:

Manau, kad tai kaip tik stimulas 
judėti į priekį.“

Verčia verslą 
bankrutuoti

Algirdas ŠIMKUS, kavinės 
„Erdvė“ savininkas:

„Viskas labai stipriai vėluoja 
– jau seniai jis turėjo būti išnuo-
motas. Kas nuomoja, turbūt nieko 
apie verslą nesupranta. Juk dabar 
– pats darbo sezonas. Du mėnesius 
padirbs ir vėl viskas sustos. Pagal 
mane, ten ir patalpos per mažos. 
Kavinei reikalinga gera salė, o jei 
pridaroma mažų patalpėlių, tai ka-
vinei naudos neduoda, tik už plotą 
reikia mokėti. Nuomos kaina, kaip 
Anykščiams, nėra didelė – juk ten 
nauji pastatai. Atvirkščiai, ji galė-
tų būti ir didesnė. 

Valstybės įstaigos mėgsta mums 
daryti konkurenciją iš visų pusių. 
Jie padaro viską, kad mes bankru-
tuotume. Štai ir „proftechninėje“ 
padarė valgyklą… Mums visiems 
blogai, kai ten už du eurus maiti-
na, valstybei kompensuojant. O 
mes turime patys uždirbti, žmones 

išlaikyti ir dar atlyginimus kelti.“ 

Konkursas – 
visiems 

Dominykas TUTKUS, UAB 
„Vaja farm“ vadovas, Anykščių 
rajono savivaldybės Tarybos 
narys:

„O kas čia blogo? Konkursas juk 
skelbiamas visiems, jame gali da-
lyvauti ir privatus verslas. Laimėję 
gali kainas pakelti. Anykščiams 
reikia prisitraukti rimtesnį restora-
ną, maisto ruošėjus. Juk už 5 eurus 
kažkas gali jį išsinuomoti?

Žinoma, čia yra tam tikros tai-
syklės – atitinkamą laiką turi dirb-
ti ir virtuvė, ir personalas, turi būti 
geras meniu. O taisyklės yra pada-
rytos tam, kad Anykščių prestižas 
būtų keliamas. Ypač šaltuoju metų 
laiku nėra tokių vietų, kurios ilgai 
dirbtų, todėl reikia, kad restorane 
būtų galima pavalgyti ir gruodžio 
mėnesį.

Anykščiai labai greitai auga, to-
dėl negalim iš karto siūlyti didelės 
kainos, nes galim atbaidyti versli-
ninkus. Kaip savivalda, esame su-

interesuoti, kad būtų patrauklu ir 
turistui, ir gyventojui. Verslas pats 
sprendžia, ar jam verta investuoti, 
ar ne, tačiau tokioje vietoje resto-
ranas tikrai turėtų atsirasti.“ 

Kiekvienas turi 
dirbti savo darbą

Teodoras BITINAS, UAB 
„Anykščių energetinė statyba“ 
vadovas:

Mano manymu, verslą turi da-
ryti privatūs asmenys. Manau, 
savivaldybėms reikėtų nesikišti 
į tokią veiklą. Gal būtų atsiradęs 
verslininkas, norintis pats pasista-
tyti ir įsirengti restoraną.

Kiekvienas turi dirbti savo dar-
bą. Aišku, yra išskirtinių atvejų, 
kada patiems išsilaikyti labai sun-
ku, – tai gamtos parkai, muziejai, 
edukacijos; juos turėtų valdiškos 
įstaigos remti ir saugoti. 

Dabar turistų galybė, bet, matyt, 
verslininkai pasveria tą riziką, kad 
nebus užimtumo, nes pagrindinis 
srautas yra vasarą, savaitgaliais. 
O gal per mažai reklamos? Gal 
reikia daugiau viešinti, kad yra 
galimybė nuomotis, ne vien per 
viešųjų pirkimų sistemą?“

-ANYKŠTA

„Man atrodo, kad tame kam-
pe restoranas yra gerai, kaip ir 
visas kompleksas. Kadangi ten 
pat įrengtas turizmo informa-
cijos centras, tai daug kas at-
važiavę norės ir atsigerti, ir pa-
valgyti. Juolab kad tame rajone, 
turiu omenyje – už geležinkelio, 
– nėra maitinimo įstaigų. 

Reikia galvoti, kad naujai pasta-
tytas objektas įsiveiklins ir žmo-
nių bus. Juolab kad ir stotis čia pat 
– restoranui vieta parinkta gera.

Konkurencija yra konkuren-
cija. Tai geras dalykas, kadangi 
jos metu ir kainos bus mažesnės, 
ir išloš pirkėjai arba svečiai. Kas 
neleidžia privatininkams įsireng-
ti, daryti, kad patrauktų svečius? 
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Paskutinės dienos pratęsti,,Anykštos“ prenumeratą 2022-ųjų II pusmečiui! 

(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
Kiekvienam Jonui - po išmoką

Prieš Jonines portale anyksta.lt klausėme: „Kokios Jūsų 
šių metų Joninės? Ką manote apie Joninių šventimą? Ar 
Jums svarbi ši šventė? O gal tai eilinė proga išgerti?“ Dis-
kusija nebuvo ypač aktyvi, juk per Jonines ne dikutuoti, o 
švęsti reikia.  

Jonas: „Per Jonines mane 
apima dvejopas jausmas – ir 
dėkingumas tėvams, kad mane 
pavadino Jonu, ir pyktis. Dė-
mesio tikrai daug gaunu, bet 
ir rūpesčio turiu. Kiekvienos 
mano Joninės tarytum jubilie-
jus. Turiu priiminėti sveikini-
mus, svečius ir, aišku, patiriu 
išlaidų. Kiekvienas Jonas prieš 
Jonines turėtų gauti valsty-
bės išmoką. Bent kokius 500 
eurų.“

Ona: „Man svarbiau Oninės!

Paskutinė Lietuvos vasara: 
„Naudokimės proga. Bolševi-
kai leis tik dien pobedy švęsti.“

Uršulė: „Kuo daugiau šven-
čių, tuo geriau. Nezirskim, 
švęskim. Gyvenimas ir taip 
nėra labai jau džiuginantis.“

Augustinas: „Nesuprantu, 
kodėl tiek sureikšmintas Jono 

vardas, kad net reikia daryti 
valstybinę šventę, švęsti kaž-
kokias Jonines. O kuo blogesni 
vardai už Jono- Antanas, Pe-
tras, Vytautas, Napalys, Dioni-
zas, Severinas, Ramūnas, Hi-
lerijus, Augustinas ir pan.? Tai 
pradėkim dabar visų vardines 
švęsti. Ir taip jau esam daugiau-
sia svaigalų išgerianti tauta, tai 
visai prasigertume.“

Senjoras iš sodžiaus: „Tikros 
Joninės būna tada, kai švenčia-
ma prisilaikant senų papročių, 
tradicijų. O šiaip tai būna tik 
paprasčiausia pjanka prie laužo 
gamtoje. O kai aš negeriu svai-
galų, tai į tokius pagėrimus ir 

neinu. Be jokio reikalo Joninės 
yra valstybinė šventė, išeiginė 
diena.“

Gwrai: „Sena pagoniška 
šventė… Aš namie lauželį pa-
kurenau, senstu, neber ūpo 
uliavot. O šiaip gerai, kad šven-
ta diena.“

Svedasu Jadze: „Keistai čia 
suredagavą untrų paklausimų 

šitą portalo valdytajas. Gal anas 
nedalyvauja rajoną kultūriniam 
gyvenime ar šiaip kas jį nuba-
žyjo ar nepakvetę Joninių ren-
ginin? Pasrinkimas, kur švintį 
pralaist, didelis ir jakių suvar-
žymų nebuvą. Su vardų dienu 
visus Jonus!“

Nesvarbu: „Namuose. Nesi-
nori gauti į galvą.“

Nardymas. Anykštėnė Eve-
lina Navašinskaitė dalyvavo 
pasaulio nardymo čempionate, 
kuris  vyko Bulgarijoje.  Pir-
mojoje rungtyje - DNF (nėri-
mas į tolį varlyte) - anykštėnė 
nunėrė 138 metrus. Ji pasiekė 
Lietuvos rekordą ir užėmė 
8-ąją vietą. Antrojoje rungtyje 

- STA- (kvėpavimo sulaiky-
mas) pasiekė  5 min.47 sek.
rezultatą  ir užėmė 14-ąją vie-
tą. Trečiojoje rungtyje - DYN 
(nėrimas su monoplaukmeniu) 
- anykštėnės rezultatas 187 
metrai, naujas Lietuvos rekor-
das ir 6-oji vieta čempionate. 

Krepšinis. Birželio 24 die-
ną Kavarske buvo surengtas 
antrasis atvirųjų Anykščių 

rajono 3×3 krepšinio pirme-
nybių etapas. Sėkmingiausiai 
vyrų grupėje pasirodė „Ku-
piškio“ komanda. Kupiškėnai 
itin atkakliame pusfinalyje pa-
skutinę sekundę sugebėjo išsi-
gelbėti mače prieš „Cosmos“: 
Klaidas Miciūnas smeigė tri-
taškį ir išlygino rezultatą, o 
anykštėnai nespėjo suregzti 
atsakomosios atakos. Papil-

domo laiko metu „Kupiškis“ 
žaidė užtikrinčiau (15:13) 
ir prasibrovė į finalą. Kita-
me pusfinalyje „Partizanai“ 
12:9 privertė pasiduoti „One 
Team“ komandą. Lemiamose 
Kavarsko etapo rungtynėse 
„Kupiškis“ pasinaudojo savo 
pranašumu po krepšiu ir 9:7 
įveikė „Partizanus“, o mače 
dėl bronzos apdovanojimų 

„Cosmos“ 15:8 dominavo 
prieš „One Team“ ekipą. Mo-
terų grupėje aukso medaliais 
pasipuošė „AU rinktinė“, an-
troji vieta atiteko „Kupiškio 
merginoms“, trečioji – „Ami-
gos“ komandai. Jaunimo var-
žybose sau lygių nesutiko „Ir 
vienas“ ekipa, kuri aplenkė 
„Kupiškį“, „Trys su bauda“ ir 
„Elmis Jr.“.

sprintas

Tremtinių laiškų parodą Anykščiuose pristatysiantis Liudas Mažylis: 
anuometinė Lietuvos istorija šiandien atsikartoja Ukrainoje
Liepos 1 d., penktadienį, 17.30 val. Anykščių rajono savi-

valdybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibli-
otekoje (Vyskupo skv. 1, Anykščiai) Europos Parlamento 
narys pristatys tremtinių laiškų  parodą „Skausmo ir vil-
ties laiškai iš šalčio žemės“. 

Paroda yra skirta masinėms 
sovietmečiu vykusioms depor-
tacijoms atminti. Po renginio 
pristatymo susirinkusieji kvie-
čiami į diskusiją apie masinius 
trėmimus iš Lietuvos sovietme-
čiu ir dabartines politinės aktu-
alijas Rusijos karo pieš Ukrainą 
kontekste.  

Ekspozicijoje – 72 laiškų, 

me nuolat prisiminti savo istori-
ją, dalytis savo tautos tragiškais 
išgyvenimais“, – teigia L. Ma-
žylis ir kviečia skleisti istorinę 
atmintį. 

Anot profesoriaus, sunku pro-
tu suvokti, kad ši žiauri istorija 
šiandien atsikartoja Ukraino-
je.  „Karą prieš nepriklausomą 
Ukrainą pradėjusi Rusija vykdo 
ukrainiečių genocidą, trėmimus. 
Į Rusijos teritoriją jau ištremta 
daugiau nei milijonas taikių ša-
lies gyventojų, dūžta tų žmonių 
likimai, naikinama ukrainiečių 
tauta… – apie atsikartojančius 

trėmimų žiaurumus šiandie-
ninėje Europoje ir ukrainiečių 
deportaciją su nerimu kartoja 
L. Mažylis. – Kokia ateitis jų 
laukia...“ Parodą Anykščiuose 
pristatysiantis L. Mažylis paste-
bi, kad ir tuomet laiškų autorių 
istorijos susiklostė skirtingai. 

Daugiau istorijų išgirsite su-
sitikime su prof. L. Mažyliu ir 
parodos pristatymo metu. „Da-
bar, kaip turbūt niekados iki 
šiol, mums visiems labai reikia 
bendrystės, galimybės paben-
drauti sudėtingomis temomis. 
Europoje vyksta karas, kuris vi-

Europarlamento narys, 
prof. Liudas MAŽYLIS.

J. Petronio nuotr.

siųstų iš tremties Mažylių šeimai 
į Kauną, kopijos. „Didžioji da-
lis jų yra Juozo Siručio – mano 
močiutės sūnėno. Jo į Lietuvą 
rašyti laiškai yra kaip tik adre-
suoti mano močiutei Antaninai 
Mažylienei“, – pristato prof. L. 
Mažylis. Parodoje taip pat eks-
ponuojami L. Mažylio močiutei 
siųsti jos dukterėčios Petronėlės 
Sirutytės-Lastienės, Onos Si-
rutienės ir Onos Matulaitytės-
Stulginskienės laiškai.

Parodoje pristatomas auten-
tiškų laiškų neredaguotas turi-
nys, kuriame slypi tikros išgy-
venimų, skausmo, bado, šalčio 
istorijos, persmelktos artimųjų 
ilgesio, prisiminimų, kupinos 
vilties. „Birželį minėjome Ge-
dulo ir vilties dieną, bet trėmi-
mų siaubas mūsų kolektyvinėje 
atmintyje gyvas visuomet. Lie-
tuvių ir kitos kaimyninės tautos 
patyrė sovietų bandymą jas su-
naikinti, kai buvo sugriauti šim-
tai tūkstančių likimų, kai žūdavo 
vaikai, moterys ir vyrai. Privalo-

sai šalia mūsų. Lietuva tai sti-
priai išgyvena. Man rūpi gyvai 
išgirsti kiekvienam Jūsų svar-
bius klausimus. Susitikime ir 
kartu paminėkime lietuvių tau-
tos skaudžią istorinę atmintį“, 
– pirmąją liepos dieną, 17.30 
val. Anykščiuose pasimatyti 
kviečia EP narys L. Mažylis. 

Užsak. Nr.593
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ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 
SIGUČIO OBELEVIČIAUS

 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA (I dalis)
2022 m. birželio 3 d. Anykščių rajono savivaldybės ta-

rybos sprendimu Nr. 1-TS-172 „Dėl pritarimo Anykščių 
rajono savivaldybės 2021 m. veiklos ir Anykščių rajono 
savivaldybės mero 2021 m. veiklos ataskaitai“ patvirtinta 
Anykščių rajono savivaldybės 2021 m. veiklos ir Anykščių 
rajono savivaldybės mero 2021 m. veiklos ataskaita. Visuo-
menei pristatome praėjusių metų ataskaitos santrumpą.

2021 m. darbus ir kai kurias 
veiklos sritis apsunkino ar net 
paralyžiavo 2020 m. prasidė-
jusi COVID-19 pandemija. 
Teko pertvarkyti Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos ir Anykščių rajono 
savivaldybės tarybos veiklą, 
didele dalimi pereinant į nuo-
tolinį darbą.

2021 m. buvo išleisti 189 
(2020 m. – 169) Anykščių ra-
jono savivaldybės (toliau – Sa-
vivaldybė) mero potvarkiai.

Per 2021 m. Taryba į posė-
džius rinkosi 12 kartų, kilus 
COVID-19 pandemijai, 2 po-
sėdžiai vyko Savivaldybės sa-
lėje, 10 posėdžių vyko nuoto-
liniu būdu. Užregistruoti 374 
sprendimų projektai, priimti 
350 tarybos sprendimai.

Biudžeto formavimas 
ir įgyvendinimas. 

2021 m. patvirtintas Savi-

valdybės biudžeto pajamų ir 
asignavimų planas buvo 31 
242 700 Eur. Rajono biudže-
to pajamos palyginus su 2020 
m. patvirtintu planu didėjo 5,6 
proc. arba 1 659 600 Eur. Svar-
besni biudžeto padidėjimai: 
ES dotacijų daugiau 497,2 
tūkst. Eur, specialios tikslinės 
dotacijos daugiau 372 tūkst. 
Eur, mokymo reikmėms dau-
giau 733,9 tūkst. Eur.

Patikslintas pajamų planas 
įvykdytas 102,1 proc., gauta 
741 477,90 Eur pajamų virš 
plano. Gyventojų pajamų mo-
kesčio gauta daugiau – beveik 
1,3 mln. Eur, virš 180 tūkst. 
Eur daugiau – žemės mokes-
čio, virš 80 tūkst. Eur – dau-
giau nekilnojamojo turto mo-
kesčio, tačiau negauta daugiau 
kaip 800 tūkst. Eur ES lėšų bei 
virš 125 tūkst. Eur pajamų už 
planuotą parduoti turtą.

Mokesčių surinkimo planas 
įvykdytas 109 proc., gauta 1 

600,3 tūkst. Eur pajamų virš 
plano. Kitų pajamų surinkimo 
planas įvykdytas 101,2 proc., 
gauta 40,9 tūkst. Eur. Dotacijų 
planas įvykdytas 94,1 proc.

Savivaldybės negrąžintų 
paskolų likutis 2021 m. gruo-
džio 31 d. – 1 766 900 Eur. 
Bendra paskolų grąžintina 
suma metams sudaro 378 700 
Eur ir yra numatyta 2022 m. 
Savivaldybės biudžete.

Strateginis planavimas. 

2021 m. buvo vykdomos 
9 Savivaldybės 2021–2023 
metų strateginio veiklos plano 
(toliau – SVP) programos.

Savivaldybės 2021 m. SVP 
programos buvo finansuoja-
mos iš įvairių šaltinių: iš Sa-
vivaldybės biudžeto, iš kitų 
šaltinių bei 2021 m. atsiradu-
sio naujo finansavimo šaltinio 
– iš surinktų turisto rinkliavos 
lėšų.

2021 m. SVP buvo įgyven-
dintas 92,12 proc. Praėjusiais 
metais daugiausia lėšų buvo 
panaudota Kokybiškos švie-
timo sistemos kūrimo, sporto 
skatinimo ir jaunimo užim-
tumo ir Palankios socialinės 
aplinkos kūrimo programoms 
įgyvendinti, t. y. didžiausią 
Savivaldybės išlaidų dalį su-
darė išlaidos švietimui ir soci-
alinei aplinkai. 

Didžiausią įtaką plano prie-
monių neįvykdymui turėjo 
COVID-19 pandemija ir su 
tuos susiję apribojimai; biu-
džeto lėšų perskirstymas; 
užsitęsusios viešųjų pirkimų 
procedūros; padidėjusios sta-
tybos medžiagų ir rangos dar-
bų kainos.

Jaunimo politika.

 Iš viso 2021 m. rajone vei-
kiančiose atvirosiose jaunimo 
erdvėse paslaugas gavo 113 
jaunų žmonių, unikalių atvirų-
jų jaunimo erdvių lankytojų.

2021 m. buvo 10 akredituo-
tų jaunimo savanorius prii-
mančių organizacijų – Anykš-
čių jaunimo klubas, Anykščių 
menų centras, Anykščių regio-
ninio parko direkcija, Anykš-
čių socialinės globos namai, 
Anykščių socialinių paslau-
gų centras, Anykščių rajo-
no Troškūnų Kazio Inčiūros 
gimnazija, Anykščių turizmo 
ir informacijos centras, VšĮ 
,,Anykščių jausmų ratas“, VšĮ 
Šeimos idėjų centras, Užimtu-
mo tarnyba prie Lietuvos Res-
publikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos – Anykš-
čių Jaunimo darbo centras.

2021 m. pabaigoje paskelb-
toje registracijoje į Jaunimo 
savanorišką tarnybą užsire-
gistravo 8 Anykščių r. jauni 
žmonės. 

Anykščių Jono Biliūno ir 
Troškūnų Kazio Inčiūros gim-
nazijose įgyvendinama DofE 
programa, kurioje dalyvavo 
22 mokiniai. DofE programa 
14–24 metų jaunimui padeda 
įgyti praktinių gyvenimiškų 
įgūdžių, ugdo drąsią, atsakin-
gą ir visapusišką asmenybę, 
prisidedančią prie visuomenės 
gerovės. 

2021 m. rugpjūčio mėne-
sį trijose Anykščių rajono 
seniūnijose (Andrioniškio, 
Skiemonių, Viešintų) pradėtas 
vykdyti mobilusis darbas su 
jaunimu. Teikiama mobilaus 
darbo su jaunimu paslauga 

pasinaudojo 40 jaunų žmonių, 
iš kurių 27 veiklose dalyvavo 
du ir daugiau kartų.

Tarptautinis 
bendradarbiavimas. 

2021 m. liepos 22–24 d. 
Anykščių miesto šventės „Va-
saros atogrąžos Anykščiuose“ 
metu lankėsi svečiai iš Len-
kijos, Latvijos, o rugpjūčio 
23 d. įvyko Garbės konsulo 
Italijoje G. Saracino vizi-
tas Anykščiuose. Susitikimo 
metu aptartos bendradarbiavi-
mo galimybės turizmo, verslo 
ir kultūros srityse.

2021 m. rugsėjo 24–26 d. 
dalyvauta Rodi Garganico 
miestelyje (Italija) vykusiame 
Italijos lietuvių bendruomenės 
suvažiavime. 

2021 m. spalio 3 d. Anykš-
čiuose lankėsi URBACT pro-
gramos projekto – veiksmų 
tinklo „Sveiki miestai“ pro-
jekto atstovai iš Olandijos ir 
Graikijos miestų. 

Blogėjant politinei padėčiai 
Baltarusijoje, nutrūko ben-
dradarbiavimas su partneriais 
Baltarusijoje.

Detaliau su Anykščių ra-
jono savivaldybės 2021 m. 
veiklos ir Anykščių rajono 
savivaldybės mero 2021 m. 
veiklos ataskaita galite susi-
pažinti interneto svetainėje 
https://www.anyksciai.lt/tu-
rinys/veiklos-sritys/veiklos-
ataskaitos/202.

Tęsinys kitame laikraščio 
„Anykšta“ numeryje

Užsak. Nr.594 

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius.

Biudžeto lėšų paskirstymo diagrama.
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Nr. 1 internetas Lietuvoje: „Tele2 Laisvo interneto“ sutartį 
sudarykite vos 6 mėn. laikotarpiui!

Vasara – puikus metas leistis į keliones! Jei planuojate 
poilsį prie jūros ar sodyboje, tačiau su savimi visuomet 
norite turėti internetą, suskubkite pasinaudoti išskirtiniu 
mobiliojo ryšio operatoriaus „Tele2“ pasiūlymu ir tapkite 
plačiausio* interneto Lietuvoje vartotoju – dabar „Laisvo 
interneto“ sutartį sudaryti galite vos 6 mėn. laikotarpiui! 

Pasinaudokite „Tele2“ pasiū-
lymu ir „Laisvo interneto“ su-
tartį sudarykite vos pusei metų. 
Daugiau apie šį pasiūlymą gali-
te sužinoti čia.

Plačiausias Lietuvoje 
„Laisvas internetas“ – 
ištikimiausias šios vasaros 
palydovas!
Saulėtų dienų Lietuvoje ne 

tiek ir daug, todėl iš vasaros 
būtina pasiimti viską – o ge-
riausia tai padaryti keliaujant. 
Jei šiltuoju metų sezonu pla-
nuojate laiką leisti pajūryje ar 
sodyboje – dabar puikus me-
tas pasinaudoti „Tele2“ pasiū-
lymu ir įsigyti Nr.1 internetą 
Lietuvoje. 6 mėn. „Laisvo 
interneto“ sutartis siūloma 
dviem planams – 100 GB ir 
500 GB.

Pagal Ryšių Reguliavimo tar-
nybos paskelbtą judriojo ryšio 
tinklų tikėtinų aprėpties zonų 

žemėlapį, „Tele2“ pirmauja 
vidutinio rėžio aprėptyje. Jei 
vasarą esate suplanavę daug 
kelionių, į krepšį nepamirški-
te įsidėti ir „Laisvo interneto“ 
modemo – internetu galėsi-
te naudotis visoje Lietuvoje. 
Jums nereikės rūpintis papil-
domu įdiegimu – modemui 
reikia tik elektros energijos!

Sudarius 6 mėn. „Laisvo in-
terneto“ 100 GB plano sutartį, 
visą jos laikotarpį galios 9,9 
Eur/mėn. kaina (Įprasta kaina 
– 19 Eur/mėn.). 500 GB „Lais-
vo interneto” planas 6 mėn. 
laikotarpiui kainuos vos 18,9 
Eur/mėn. (įprasta kaina – 23 
Eur/mėn.). Į pasiūlymą neį-
skaičiuota modemo kaina – ji 
prasideda nuo 2,5 Eur/mėn.

Be to, sutartį sudarę klientai 
galės naudotis ir papildomo-
mis naudomis – neribotais GB 
ir nemokamu televizijos pake-
tu pirmąjį sutarties mėnesį. 

Išmanieji daiktai dar 
geresnėmis kainomis –
nuolaidos iki 81 proc.!
Išmaniam vasaros laisvalaikiui 

„Tele2“ siūlo išmaniuosius daik-
tus įsigyti su neįtikėtinomis nuo-
laidomis. Visus pasiūlyme daly-
vaujančius daiktus galima įsigyti 
vos su 1 Eur pradine įmoka. 

Nepamainomas daiktas vasa-
ros kelionėse – planšetinis kom-
piuteris. Žiūrėti filmus, atlikti 
užduotis jo ekrane galėsite net 
sodyboje. Šiuo metu, pasinau-
doję „Tele2“ pasiūlymu, „Leno-
vo IdeaTab M10 32GB“ galėsite 
įsigyti net su 81 proc. nuolaida. 
Mėnesinė įmoka, pasirašius 36 
mėn. sutartį sieks vos 1 Eur/
mėn. (Kaina iš viso – 37 Eur). 

Nekantraujate, kol prasidės va-
saros krepšinio čempionatai? Juos 
pasitikite pasiruošę! Dabar 43 co-
lių „Samsung“ televizorių „Tele2“ 
galite įsigyti su 49 proc. nuolaida 
– su 36 mėn. sutartimi, mėnesinė 
įmoka sieks vos 5,13 Eur/mėn. 
(Kaina iš viso – 186 Eur).

Kada geresnis metas įsigyti 
paspirtuką, jei ne vasarą? Vi-
sus miesto kamščius aplenkite 
su vartotojų pamėgtu elektriniu 
paspirtuku „Xiaomi Pro 2“. „Te-

le2“ šį modelį įsigyti galima su 
41 proc. nuolaida. Pasirašius 36 
mėn. sutartį, mėnesinė įmoka 
atsieis tik 8,88 Eur/mėn. (Kaina 
iš viso – 321 Eur).

Jei vasarą gyvenimą apsun-
kina dulkės – pasilengvinkite 
kasdienybę įsigiję išmanų robo-
tą siurblį „Ecovacs Winbot W1 
Pro“ ir langų robotą „Ecovacs 
Deebot N8“. Šį namų švaros 
duetą „Tele2“ siūlo įsigyti su 
49 proc. nuolaida – su 36 mėn. 
sutartimi, kas mėnesį sumokė-
ti reikės vos 12,91 Eur/mėn.  
(Kaina iš viso – 467 Eur).

Šie išpardavimo pasiūlymai 
įrangai galioja įsigijus „Tele2 

Laisvo interneto“ 100 GB planą 
(kaina – 9,9 Eur/mėn.) ir pasi-
rašius 6 mėn. paslaugų teikimo 
bei 36 ar 24 mėn. įrangos išsi-
mokėjimo sutartį. 

*Pagal RRT paskelbtą ju-
driojo ryšio tinklų tikėtinų 
aprėpties zonų žemėlapį, „Te-
le2“ pirmauja vidutinio rėžio 
aprėptyje, o kituose rėžiuose 
nenusileidžia kitiems judriojo 
ryšio tiekėjams. Plačiau apie 
judriojo ryšio tinklų aprėp-
ties zonas galima sužinoti čia 
https://www.rrt.lt/judriojo-
rysio-tinklu-tiketinos-aprep-
ties-zonos/

Užsak. Nr.588 

horoskopas

AVINAS. Jūsų sugebėjimas 
įtikinti ir patraukti žmones į 
savo pusę pagaliau išjudins rei-
kalus iš mirties taško.

JAUTIS. Aplinkinių bambė-
jimas tenetrukdo jums užsiimti 
tuo, ką mokate ir mėgstate. 

DVYNIAI. Teks sunkiai pa-

dirbėti, bet pakilsite boso akyse. 
Pasistenkite nieko neimti giliai į 
širdį.

VĖŽYS. Užsispyrimas gali 
padaryti jums meškos paslaugą. 
Neįvarykite savęs į kampą pats.   

LIŪTAS. Dirbkite ypač ati-
džiai, nes lengvai galite būti ap-
kaltintas nebūtomis nuodėmė-
mis ar klaidomis.   

MERGELĖ. Kad išsaugotu-
mėte taiką, teks eiti į kompro-
misą, o gal net pačiam siekti jo. 
Užsiimkite tuo, kas jums iš tiesų 
įdomu. 

SVARSTYKLĖS.  Skirkite 
pakankamai laiko profesiniam to-
bulėjimui. Apsispręskite dėl mei-
lės reikalų - bent jau sau aiškiai 
pasakykite, taip ar ne.

SKORPIONAS. Finansinės 
investicijos turėtų būti sėkmin-
gos. Savaitės viduryje tikriausiai 
laukia kelionė.

ŠAULYS. Kaskitės giliai, 
kad sužinotumėte visą tiesą apie 
savo partnerį. Negaiškite laiko 
pernelyg ilgai galvodamas apie 
svetimas klaidas ir problemas 

OŽIARAGIS. Pasistenkite 

būti ypač malonus ir draugiškas 
tiek su viršininkais, tiek su pa-
valdiniais ar klientais. 

VANDENIS. Turėtumėte visa 
galva pasinerti į verslo ar tarny-
bos rūpesčius. Visi pokyčiai bus 
tik į naudą.

ŽUVYS. Neinvestuokite nei 
laiko, nei pinigų į svetimus pro-
jektus. 

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ TEIKTI TVIRTINTI 
APSAUGOS ZONŲ PLANĄ

Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais 
pakeitimais)), LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (TAR, 2019-
06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais) ir LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių 
ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo 
(nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu “ (TAR, 2020-10-13, Nr. 21224; su vėlesniais pakeitimais), yra 
parengtas Anykščių savivaldybės teritorijose esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas). 2022 m. 
birželio 13 d. LR energetikos ministerija priėmė sprendimą Nr. 3-967 teikti tvirtinti parengtą Planą energetikos ministrui. Su priimtu sprendimu galima susipažinti 
LR energetikos ministerijos internetinėje svetainėje https://enmin.lrv.lt/lt/nuorodos/aktuali-informacija/apsaugos-zonu-planai ir Plano iniciatoriaus internetinėje 
svetainėje https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai.

Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el.p. info@ambergrid.lt, interneto svetainė www.ambergrid.lt. Už 
šio plano sprendinių rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Rūta Bastikaitienė, tel. +370 640 42 750, el.p. r.bastikaitiene@ambergrid.lt.

Plano rengėjas – UAB „Atamis“,  Žirmūnų g. 139, Vilnius LT-09120, tel. +370 5 272 8334, el.p. info@atamis.lt,  interneto svetainė www.atamis.lt. Atsakingas 
asmuo projekto dalies vadovė Asta Anikėnienė (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2020, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 
direktoriaus  2014  m.  balandžio  17  d.  įsakymu  Nr.  1P-(1.3.)-151),  tel. +370 614 32520, el.p.  a.anikeniene@atamis.lt.

Plano rengimo pagrindas – AB ,,Amber Grid“ ir UAB „Atamis“ 2022 m. sausio 3 d. paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 553093(1)/AT-22T-1875.
Plano objektas: magistralinio dujotiekio vamzdynas Vilnius – Panevėžys – Ryga, kurio unikalus Nr. 4400-4035-4412 (statybos pabaigos metai 1986); magis-

tralinio dujotiekio vamzdynas, kurio unikalus Nr. 4400-4832-0718 (statybos pabaigos metai 1997); magistralinio dujotiekio vamzdynas, kurio unikalus Nr. 4400-
4832-3900 (statybos pabaigos metai 1998); magistralinio dujotiekio vamzdynas Ivasevičiai – Vilnius – Ryga, kurio unikalus Nr. 4400-2452-0856 (statybos pabaigos 
metai 1962); magistralinio dujotiekio vamzdynas, kurio unikalus Nr. 4400-4837-9986 (statybos pabaigos metai 1997); dujų skirstymo stotis, kurios unikalus Nr. 
3499-7002-3019 (eksploatavimo pradžios metai 1997); naujai įrengiamos (projektinės) 3 kontrolės matavimų kolonėlės (Magistralinių dujotiekių elektrocheminės 
apsaugos nuo korozijos sistemos rekonstravimo projektas (projekto Nr. 2011-47) 2012 metai. Ruožas Nr. 7. Magistralinių dujotiekių Panevėžys – Vilnius ir Ivace-
vičiai – Vilnius – Ryga su atšakomis); kita susijusi infrastruktūra (elektros tinklai (įskaitant katodinės apsaugos), ryšių kabeliai).

Plano tikslas – parengti, tenkinant viešąjį interesą, Anykščių savivaldybės teritorijose esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų 
planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai 
Užsak. Nr.587
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Jaunos vištaitės! 
BIRŽELIO 30 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime Kaišiadorių rajono 
paukštyno vakcinuotomis 3-6 

mėn. rudomis, raibomis, baltomis, 
pilkomis, juodomis ir lehornomis 

dėsliosiomis vištaitėmis ir jau pra-
dėjusiomis kiaušinius dėti vištai-
tėmis bei spec. lesalais, turėsime 

gaidžiukų (tel. 8-616 50414). 
Viešintose 11.30, Papiliuose 11.40, 

Surdegyje 11.45, Vašokėnuose 11.55, 
Troškūnuose 12.05, Latavėnuose 
12.15, Didžiuliškėse 12.20, 
Padvarninkuose 12.25, Andrioniškyje 
12.30, Kuniškiuose 12.45, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. tur-
gaus) 13.00, N. Elmininkuose 13.15, 
Elmininkuose 13.20, Katlėriuose 
13.35, Pašiliuose 13.40, Skiemonyse 
13.50, Kurkliuose 14.00, Kavarske 
14.15, Janušavoje 14.20, Pienionyse 
14.25, Repšėnuose 14.30, Traupyje 
14.35, Levaniškiuose 14.45.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
BIRŽELIO 30 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.

Dėl informacijos apie numatomą žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimą paskelbimo
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius (toliau – Skyrius) informuoja, kad yra numatomas žemės 

sklypų unikalus Nr. 3474-0004-0005 (adresas: Paberžės k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 3474-0003-0343 (adre-
sas: Pravydžių k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 3470-0001-0384 (adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 38, Svėdasų mstl., 
Svėdasų sen., Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 4400-0042-4362 (adresas: Pravydžių k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 
3470-0001-0149 (adresas: Moliakalnio k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 3454-0001-0252 (adresas: Parko g. 4, Kuniškių 
k., Anykščių sen., Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 4400-1848-8867 (adresas: Papiškių k. 2, Kavarsko sen., Anykščių r. sav.), unikalus 
Nr. 3430-0001-0085 (adresas: Katlėrių k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 3430-0001-0065 (adresas: Nagurkiškių g. 
19, Katlėrių k., k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 3428-0005-0079 (adresas: Šeštokiškių k., Kavarsko sen., Anykščių r. 
sav.), unikalus Nr. 3430-0002-0005 (adresas: Vaitutiškių k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 4400-1006-4427 (adresas: 
J. Tumo-Vaižganto g. 44B, Kavarsko sen., Anykščių r. sav.),  unikalus Nr. 3428-0003-0032 (adresas: Panevėžio g. 1,  Repšėnų k., 
Kavarsko sen., Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 4400-0728-1285 (adresas: SPusbačkių k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav.), unikalus 
Nr. 3428-0004-0101 (adresas: Janušavos k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 3470-0001-0152 (adresas: Sausalaukės 
k. 3, Svėdasų sen., Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 4400-0314-0985 (adresas: Vilniaus g. 5,  Svėdasų mstl., Anykščių r. sav.), unikalus 
Nr. 3468-0001-0292 (adresas: Pelyšėlių I k.,  Troškūnų sen., Anykščių r. sav.),  unikalus Nr. 3475-0001-0181 (adresas: Vilkatėnų k.,  
Kavarsko sen., Anykščių r. sav.), kadastro duomenų pakeitimas įrašant specialiąją žemės naudojimo sąlygą Kelių apsaugos zonos 
(III skyrius, antrasis skirsnis). Žemės sklypų dalys priklauso mirusiems asmenims arba asmenims, kurių gyvenamoji vieta nežinoma. 
Pastabas dėl numatomo kadastro duomenų pakeitimo žemės sklypų savininkai arba mirusių savininkų turto paveldėtojai gali pateikti 
Skyriui (adresu J. Biliūno g. 19, Anykščiai) raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo.

Teleloto Žaidimas nr. 1368 Žaidimo data: 2022-06-26 Skaičiai:  47 38 26 53 01 23 20 16 41 34 39 33 67 17 43 58 50 
65 48 36 63 02 45 11 74 64 75 49 31 05 15 30 21 70 44 13 03 52 62 24 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 55 46 68 40 60 27 
04 06 51 12 32 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 28225.00€ 1 Užbraukus 
įstrižaines 22.00€ 502 Užbraukus eilutę 3.00€ 10389 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 13697 Papildomi prizai Bilietas Prizas 
0111095 Automobilis TOYOTA RAV4 0095790 Automobilis TOYOTA RAV4 027*353 Dviratis Esperia 027*605 Dvivietė palapinė 
O.E. CAMP 008*261 Dvivietė palapinė O.E. CAMP 018*423 Dvivietė palapinė O.E. CAMP 02**237 Hamakas Domoletti White 
Dream 010*420 Irklentė Outliner Muses 00**597 Išmanioji apyrankė Xiaomi 5 0154242 Kamado keramikinė kepsninė 001*917 
Karkasinis baseinas Bestway 0041839 Motoroleris Honda PCX125 01**626 Nešiojama kolonelė JBL GO3 026*370 Nešiojamas 
šaldytuvas MOBICOOL M 003*103 Nešiojamas šaldytuvas MOBICOOL M 019*225 Nešiojamas šaldytuvas MOBICOOL M 
025*472 Pakvietimas į TV studiją 019*314 Pakvietimas į TV studiją 021*070 Pakvietimas į TV studiją 017*412 Stovyklavimo 
kėdė 004*799 Stovyklavimo kėdė 013*837 Stovyklavimo kėdė 029*347 Stovyklavimo kėdė 013*005 Stovyklavimo kėdė 015*723 
TC čekis buitinei technikai 022*982 Termosas Stanley 1L 021*117 Termosas Stanley 1L 002*731 Termosas Stanley 1L 024*508 
Termosas Stanley 1L 008*684 Termosas Stanley 1L.

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.

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

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

Tel. (8-608) 33078.

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.

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

Tel. (8-610) 85178.

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.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3452/0001:114) esančio Anykščių r. sav., 
Viešintų sen., Pelyšų I k. savininkės J. S. paveldėtojus, kad R. Ragausko Individualios 
veiklos Nr. 605263 matininkas Robertas Ragauskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-
M-2009) 2022-07-07 08:00 vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 3452/0001:162), esan-
čio Anykščių r. sav., Viešintų sen., Pelyšų I k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsames-
nės informacijos, prašom kreiptis į Robertą Ragauską adresu Šimtmečio g. 2, Kupiškis, 
el. paštu r.ragauskas89@gmail.com arba telefonu (8-623) 70199.

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

Tel. (8-656) 77315.

Automobiliai

Utilizuoja automobilius. 
Superka važiuojančius ir ne-
važiuojančius automobilius. 
Išsiveža patys. Atsiskaito vieto-
je. Išrašo sunaikinimo pažymė-
jimus. 

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

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.Paslaugos

Dažo namus, stogus šiferi-
nius ir skardinius. Lydo rulo-
nine danga. Dengia įvairius 
stogus. 

Tel. (8-658) 37897.

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-656) 01913.

Kita

Dvivagę lenkišką bulvių ka-
samąją. 750 Eur.

Tel. (8-600) 40863.

Reikalingas vienišas žmogus 
gyventi kartu, padėti senjorui 
ūkyje.

Tel. ( 8-678) 00255.

Nesudėtingas darbas 
gamyboje Panevėžyje! 

Nemokamai vežame iš Anykščių! 
Atlyginimas 629–790 Eur/mėn. 

į rankas. 

Susisiekite tel. (8-633) 70405. 

SMULKINA ŽOLę.
Tel. (8-605) 64844.



2022 m. birželio 28 d.ANYKŠČIŲ TILTAI

anekdotas

oras

+20

+28

mėnulis
birželio 28 d. -delčia
birželio 29 d. - liepos 1 d. jaunatis.

Paulius, Petras, Mantigirdas, 
Gedrimė, Benita, Povilas.

Otonas, Otas, Tautginas, 
Novilė, Emilija, Liucina, 
Adelė.

Julijus, Tautrimas, Liepa, 
Julius.

Irenėjus, Tulgedas, Gaudrė.
šiandien

birželio 29 d.

vardadieniai

birželio 30 d. 

liepos 1 d. 

Neišsimiegojusi žmona ryte 
priekaištauja vyrui:

- Visą naktį negalėjau už-
migti. Tu garsiai knarkei, o šuo 
lojo.

Vyras ramiai:
- O tu ko norėjai: kad šuo 

knarktų, o aš ločiau?

***
- Kodėl tavo sesuo nutarė tap-

ti odontologe?
- Na, jai labai patinka, kai vy-

rai į ją žiūri išsižioję ir išvertę 
akis...

***
Futbolas. Transliacija per ra-

diją. Žaidžia Italija vs Lietuva.
- Lietuviai turi kamuolį, va-

ros prie vartų, spiria ir pataiko. 
Lietuviai vėl atgauna kamuolį, 
spyris. Neįtikėtina ir vėl įvar-
tis!!! Mes vėl atkovojam ka-
muolį, spyris iš aikštės vidurio 
ir vėl pataikom! 3-0. O dabar į 
aikštę išbėga Italijos rinktinė.

***
Du teatro režisieriai kalbasi:
- Žinai, vakar buvau tavo 

premjeroje... Paskui visą naktį 
užmigti negalėjau!

- Tikrai? Taip patiko?
- Ne, tiesiog teatre išsimiego-

jau...

***
Ant tvoros sėdi katė ir kati-

nas. Katinas pasitrina ir murk-
teli:

- Brrrrrangioji, aš galėčiau už 
tave numirti!

Ji koketiškai nuleido blaks-
tienas ir paklausė:

- O kiek kartų?

Kavarskas – mažoji Lietuvos kultūros 
sostinė 2022 – šventė Jonines

(Atkelta iš 3 psl.)

Pasak K. Kėvalo, tai vaisiai, 
kurie skleidžiasi gyvenime. Šią 
dieną Sutvirtinimo sakramentas 
Kavarsko bažnyčioje buvo suteik-
tas 43 tikintiesiems. Sutvirtinimo 
sakramentas – tai krikščioniško-
sios brandos ženklas, sąmonin-
gas pakrikštyto ir pagal Katalikų 
Bažnyčios tikėjimą gyventi pasi-
rengusio žmogaus sustiprinimas 
Šventąja Dvasia. 

Po šv. mišių susirinkusieji baž-
nyčioje klausėsi koncerto – tai 
buvo kraštiečių dovana mažajai 
Lietuvos kultūros sostinei – gru-
pės „el Fuego“ klasikinės muzi-
kos koncertas. 

Istorinis šaligatvis sulaukia 
vis daugiau dėmesio 

Birželio 25-sios vakarą Žvir-
blėnų kaime vyko teatralizuotas 
renginys „Istorinis šaligatvis tarp 
praeities ir dabarties“. Ši Joninių 
renginių ciklo dalis buvo skirta 
mecenatui Pranciškui Kalibatui, 
kilusiam iš šio kaimo, atminti. 

Siekdamas savo gimtojo kraš-
to plėtros, P. Kalibatas yra skyręs 

apie 0,5 mln. litų asmeninių lėšų.
Istorinis vieno kilometro ilgio 

šaligatvis nutiestas 1930 metais 
Pranciškaus Kalibato dėka. „Už-
tenka, mano tėvas daugiau purvy-
no nebraidys“, – tarė jis ir nupirko 
cemento, o kaimo vyrai iškasė 
griovį, privežė akmenų, žvyro ir 
išliejo šaligatvį. 

„Žvirblėnų kaimo planas prieš 
1919 m. Žemės reformą“ liudija, 
kad Žvirblėnų kaime buvusios 42 
sodybos. Šiuo metu čia savo so-
dybas, kaip vasarvietes, prižiūri 
vos viena kita šeima, tarp kurių 
aktyviausi – Vitkūnai. Pačios gra-
žiausios išlikusios sodybos šeimi-
ninkė Janina Vitkūnienė kartu su 
sūnumi Giedriumi savo iniciatyva, 
be jokios paramos, valo ir prižiūri 
taką, mielai ir geranoriškai pasa-
koja kaimo istoriją kiekvienam 
smalsaujančiam turistui, svečiui, 
praeiviui. „Džiugu, kad šiemet 
pastatytas naujas informacinis 
stendas prie paminklo, tad visą 
pagrindinę informaciją lankytojai 
galės perskaityti ten. Ačiū kraštie-
čiams Mantui ir Rimgaudui Un-
guriams“, – sakė J. Vitkūnienė. 

Renginio dalyviai ėjo „pašpa-
cieruoti“ betoniniu šaligatviu, 

vietomis dar puikiai išsilaikiusiu, 
o kai kur ir visai sunykusiu.  Be-
vaikštinėjant pasitaikė keli įdo-
mūs ir intriguojantys sustojimai, 
nukeliantys į pasikeitusį laikmetį. 
Pasakojimais į praeitį nukėlė Au-
dra ir Regina iš AKC Skiemonių 
skyriaus. Eidama taku, 86-erių 
močiutė Konstancija Valeikienė 
iš Šerių kaimo atviravo, kad pui-
kiai atsimenanti nueitą sunkesnį 
gyvenimo kelią, kai teko auginti 
7 vaikus, labai branginti turėtus 
batus... „Pranukas atsiųsdavo ka-
liošų iš Amerikos į Žvirblėnus. 
Žinot, atsimenu, ir man, ūkiu 
besirūpinančiai, guminiai kalio-
šai praversdavo. Vyras išeidavo į 
darbą sandėlin, o man - 7 vaikai, 
keturios karvės. Vaikai skirtingu 
laiku iš mokyklos grįžta, visus pa-
maitinti reikia. Visą laiką su mal-
da per gyvenimą eita, gal Dievulis 
todėl ir dabar padeda. Va, nebijau 
eit, mano kojos dar eina. Ir iki Ka-
varsko pėsčia nueinu“, – atviravo 
močiutė, džiaugdamasi, kad galė-
jo dalyvauti tokiame renginyje. 

Renginio metu koncertavo 
Anykščių kultūros centro Viešintų 
kapela „Vingerinė“ (vad. Rober-
tas Raišelis), Kavarsko skyriaus 
Šerių kaimo bendruomenės mote-
rų vokalinis ansamblis „Tetervė“ 
(vad. Daiva Bakšienė). 

Nauja skulptūra ir 
įgyvendinamos idėjos 

Šiemet Giedrius susirinkusiems 
į teatralizuotą renginį pristatė nau-
ją skulptūrą – skulptoriaus Remi-
gijaus Šliažo dovaną Žvirblėnų 
kaimui. Tą vakarą, atsižvelgiant 
į visų nuomonę, bendrai buvo iš-
rinktas skulptūros pavadinimas – 

„Gimtinė“.  
G. Vitkūnas su mama nori įam-

žinti kaimo apylinkėse veikusių 
partizanų atminimą, surinko me-
džiagą, kurią pateikė Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro darbuotojams, to-
liau vertinantiems ir renkantiems 
papildomą informaciją. Pagal 
senų žmonių pasakojimus, Zukų 
sodyboje vadavietę buvo įsiren-
gęs Didžiosios Kovos apygardos 
vienos iš rinktinių viršininkas 
Juozas Šibaila (Diedukas, Merai-
nis), 1949 m. vasario 16 d. kartu 
su kitais partizanų vadais Minai-
čiuose (Radviliškio raj.) pasirašęs 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 
deklaraciją. 1946 m. Kūčių vaka-
rą netoli Žvirblėnų kaimo, ūkinin-
ko Krogerto sodyboje, žuvo parti-
zanai Alfredas Vaičiūnas-Tigras ir 
Bronius Darulis-Tigras. Tikimasi, 
kad surinkta medžiaga bus panau-
dota įrengiant partizanų atminimo 
stendą Žvirblėnų kaime.

Jonines vainikavo 
naktišokiai 

Joninių ciklas pasibaigė naktišo-
kiais miestelio aikštėje – čia grojo 
Kavarsko populiariosios muzikos 
grupė. Muzikantai iš Anykščių, 
Kavarsko ir iš Janušavos prikėlė 
grupę ir naktinį Kavarsko gyve-
nimą vienam vėlyvam vakarui. 
„Šokių nebuvo jau labai seniai. 
Kažkada mokykloj buvo, bet kai 
pasibaigė, tai ilgam. Visi buvo 
seniai pasiilgę naktišokių“, – atvi-
ravo pavakaroti mėgstantys jau-
nuoliai, ėję atsigerti vandens prie 
šaltinio. 

Visą vakarą susirinkusius džiu-
gino grupė muzikalių vyrukų: 
Stanislovas Aglinskas, būgninin-
kas Valdas Sičiūnas, Valerijus 
Čikiliovas ir Algimantas Sudeikis 
(gitara), Virginijus Karvelis. Ope-
ratorius – Dalius Karvelis. 

Mergaitės barstė gėlytes per procesiją.

Malonu pasivaikščioti istoriniu Žvirblėnų šaligatviu, ku-
rio ilgis – 1 km.  

Ažuožerių žolininkės pasakojo apie žolynų svarbą, prasmę 
ir vaistines savybes.

Joninių laužą sukrovė Kavarsko seniūnijos darbuotojai, o 
medieną padovanojo Valstybinių miškų urėdijos Anykščių 
regioninis padalinys.

Šventė vyko Janinos Vitkūnienės sodyboje, Žvirblėnų kaime. 


