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„Groward group“ superka 
įvairias grūdines ir ankštines kultūras

Spartus grūdų kokybės tyrimas, 
efektyvus aptarnavimas, greitas atsiskaitymas. 

Grūdai priimami UAB „Vievio paukščiai“ esančiame elevatoriuje 
adresu Paukštyno g. 9, Ausieniškių km., Elektrėnų raj. bei UAB 

„VG Agrogrūdai“ Zujų elevatoriuje, Leonpolio k., Ukmergės raj.

Kontaktai pasiteiravimui: 
Eglė Liukumaitė, mob. 8-626-28522, el. p. egle.liukumaite@groward.eu 
Brigita Lebedytė, mob. 8-694-32276, el. p. brigita.lebedyte@groward.eu

Svečias. Liepos 24 dieną, se-
kmadienį, per šv.Onos atlaidus 
Anykščių šv.Mato bažnyčioje 
viešės karinių oro pajėgų ka-
pelionato kapelionas (Lietuvos 
kariuomenės Ordinariato vyres-
nysis kapelionas)  – plk. ltn. dr. 
Virginijus Veilentas.

Partneris. Anykščių rajono 
savivaldybė ruošiasi pasirašy-
ti bendradarbiavimo sutartį su 
Uniejow (Lenkija) savivaldybe. 
Ryšius su šiuo miestu savivaldy-
bė užmezgė 2019 metais.

Vanduo. Nacionalinė visuo-
menės sveikatos priežiūros labo-
ratorija keletą kartų per sezoną 
tiria Anykščių miesto Šventosios 
upės bei ežerų - Rubikių  prie 
Kriokšlio, Nevėžos  prie Palionio 
kaimo, Alaušo bei Viešinto pa-
plūdimių vandenį.Nustatyta, kad 
paplūdimiuose vanduo švarus.

Žygis. Liepos 16 dieną 
Anykščiuose startavo tarptau-
tinis paramos žygis dviračiais  
aplink Lietuvą. Surinktos lėšos 
bus skirtos nepasiturinčioms 
šeimoms, auginančioms Dauno 
sindromą turinčius vaikučius. 
Žygio iniciatorius ir pagrindinis 
dalyvis – 2020 m. „Tyliojo JK 
lietuvių herojaus“ nominaciją 
pelnęs Tautvydas Piragis. Žy-
gyje dalyvaus ir dviratininkė, 
pasaulio čempionė Edita Pučins-
kaitė. Žygio finišas – liepos 23 
dieną Anykščiuose. Prisideda ra-
šytoja Jurgita Žąsinaitė, kuri dalį 
parduotos knygos „Pertako pie-
muo” lėšų skirs šioms šeimoms.

Įranga. Už beveik 8 tūkst. 
Eur Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centras įsigijo mišrią  lais-
tymo sistemą. Ji skirta Niūronių 
hipodromo konkūrų ir apšilimo 
aikštelėms drėkinti. Įrangą su-
montuos UAB „Sveo grupė“.

582-asis Anykščių miesto gimtadienis 
liepos 22 dieną: prasmė, idėjos, projektai 

Pasaulio anykštėnų bendrijos įkūrėjas, kultūrologas Vytautas Balčiū-
nas sako, kad Anykščių miesto gimtadienis - liepos 22 diena - neturėtų 
būti kilnojama šventė. 
Anykščių vardą rašytiniuose šaltiniuose paminėjęs jaunasis valdo-
vas Kazimieras Jogailaitis. Aleksander Lesser (1814–1884) pagal 
Matthias’o Gerung’o (1500-1570)  piešinį, skirtą gobelenui Neubergo 
pilyje sukurti. Varšuvos nacionalinis muziejus.

Šis Anykščių miesto gimtadienis penktadienį, liepos 22 d., bus,  jei ir ne 
ryškiausias iš visų buvusių, tai tikrai prasmingiausias, ženklinantis perė-
jimą nuo apatiško, menkai artikuliuoto turinio šios dienos minėjimo prie 
aiškaus šventės suvokimo ir jį įprasminančių projektų įgyvendinimo. 

Miškų šventovė 
Inkūnuose mini 
80-metį

Ar visiems yra reikalingas matema-
tikos egzaminas?

Lukas PAKELTIS, Anykš-
čių rajono savivaldybės Tary-
bos narys, verslininkas:

„Neišlaikiusių skaičius tru-
putį šiurpina.“

Kada pradės veikti naujieji fontanai - nežinia
Anykščių rajono savivaldybė nežino, ar per kitą savaitę 

vyksiančią Anykščių miesto šventę Šventosios upėje pradės 
veikti naujai įrengti fontanai.

„Įvardyti konkrečios datos, 
kada bus įrengti fontanai, ne-
galime. Įmonė, kuri turi atlikti 
darbus, yra užsakiusi detales 
ir laukia jų pristatymo, kad 
galėtų atlikti reikiamus dar-
bus“, – „Anykštą“ informavo 
Anykščių rajono savivaldybės 
specialistė ryšiams su visuo-
mene Silvija Sakevičiūtė.

Fontanus įrengs UAB „Po-
olservice LT“. Ši Vilniaus 

bendrovė specializuojasi fon-
tanų įrengimo srityje.

Kaip jau anksčiau skelbėme, 
plaukiojantys fontanai bus ap-
šviesti spalvas keičiančiais 
šviestuvais. Jie nuo senųjų 
fontanų skirsis ir vandens 
čiurkšlių aukščiu bei pločiu. 
Vandens čiurkšlės aukštis 
sieks apie 11 metrų, o plotis – 
28 metrus.

Naujųjų fontanų įrengimas 

savivaldybės biudžetui kai-
nuos 65 tūkst. Eur.

Naujuosius fontanus savi-
valdybė nusprendė pirkti po 
to, kai Šventosios upėje įreng-
ti ir 35-erius metus tarnavę 
fontanai pernai sugedo.

Anykščių rajono savival-
dybės Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Virmantas Velikonis 
„Anykštai“ sakė, kad fontanai 
Šventosios upėje buvo įreng-
ti dar 1986 metais. „Žinoma, 
fontanai (čia skambiai pava-
dinta) yra nagingų santechni-
kų kūrinys“, – pastebėjo jis.

Kasmet fontanai Šventosios 
upėje pradėdavo veikti birželį 
ir džiugindavo iki pat rudens.

Beje, Anykščių rajono sa-
vivaldybės Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedė-
ja Daiva Gasiūnienė neat-
meta, kad Anykščiuose gali 
būti įrengta ir daugiau fonta-
nų. Jie, pasak vyr. architek-
tės, galėtų atsirasti priešais 
Anykščių kultūros centrą ar 
A.Baranausko aikštėje.

Šiuo metu vienintelis vei-
kiantis fontanėlis yra Anykš-
čių senamiestyje.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt



  
KONKREČIAI

spektras

2022 m.  liepos 19 d.

Anykščių tiltai

temidės svarstyklės

Pasienis. Praėjusią parą pa-
sieniečiai prie sienos su Bal-
tarusija apgręžė 81 neteisėtą 
migrantą, pirmadienį Valsty-
bės sienos apsaugos tarnyba 
(VSAT). Tai didžiausias per 
parą apgręžtų migrantų skai-
čius šiemet. Daugiau – 108 – 
atvykėlius pasieniečiai apgręžė 
pernai lapkričio 27 dieną, rodo 
tarnybos duomenys. Pasak 
VSAT atstovo spaudai Roko 
Pukinsko, iš šių metų rekordo 
anksti daryti išvadą apie naują 
neteisėtos migracijos antplūdį, 
nes statistika ir anksčiau svy-
ruodavo tarp kelių dešimčių ir 
nulio bandžiusiųjų kirsti sieną 
per parą.

Reagavimas. Trečdalis Lie-
tuvos gyventojų aukojo lėšas 
Ukrainos kovai prieš Rusiją ar 
paramai Ukrainos pabėgėliams, 
tačiau beveik 40 proc. apklaus-
tųjų sako į karą nereagavę nie-
kaip, rodo paskelbti LRT užsa-
kymu „Baltijos tyrimų“ atliktos 
apklausos rezultatai.  Birželio 
pabaigoje atliktos apklausos 
metu gyventojų buvo prašoma 
pasakyti, kaip jie reagavo į šių 
metų vasario 24 dienos Rusi-
jos pradėtą karą prieš Ukrainą. 
Apklausa parodė, kad trys iš 
dešimties (31 proc.) suaugusių 
šalies gyventojų aukojo lėšas 
Ukrainos kovai prieš Rusiją 
ar paramai Ukrainos pabėgė-
liams bei tokia pat dalis (30 
proc.) pirko papildomai mais-
to ir kitų atsargų galimo karo 
atvejui. Kas dešimtas (10 proc.) 
gyventojas prasidėjus karui pa-
sidomėjo, kur yra artimiausia 
slėptuvė, vienas iš dvidešimties 
(5 proc.) nurodė, kad apgalvojo 
ir parengė galimos evakuacijos 
planą jei prasidėtų karo veiks-
mai, 3 proc. apklaustųjų atsakė, 
kad priėmė ar padėjo apgyven-
dinti pabėgėlius iš Ukrainos. 1 
proc. apklaustųjų įstojo į Šaulių 
sąjungą ar kitą organizaciją, 
teikiančią pagalbą Ukrainai, o 
mažiau nei 1 proc. gyventojų, 
Rusijai užpuolus Ukrainą, buvo 
dėl to laikinai išvažiavę iš Lie-
tuvos. 

Saugumas. Nacionalinis ki-
bernetinio saugumo mokymams 
rengti įsigijo virtualų kiberneti-
nio saugumo pratybų poligoną, 
skelbia Krašto apsaugos mi-
nisterija (KAM).Pasak KAM, 
virtualus techninių kibernetinio 
saugumo pratybų poligonas yra 
kontroliuojama uždara interak-
tyvi aplinka, kur kibernetinio 
saugumo specialistai, be žalos 
savo valdomai infrastruktūrai, 
gali stiprinti savo profesinius 
gebėjimus aptikti ir užkardyti 
kibernetines atakas, kurių sudė-
tingumas parenkamas atsižvel-
giant į specialisto kompetenci-
jos lygį.

-Bns

Vairuotojas. Liepos 17 die-
ną apie 11.10 val. Troškūnų 
seniūnijoje, ties Karčių kai-

mu, vyras (g. 1977 m.), būda-
mas neblaivus (nustatytas 3,14 
prom. girtumas), vairavo auto-
mobilį „Opel Zafira“. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras (g. 

1977 m.) sulaikytas ir uždary-
tas į areštinę.

Mirtis. Liepos 16 dieną  apie 
10.00 val. Anykščių seniūnijos 
Katlėrių kaime, namų kam-

baryje, rastas vyro  (g. 1954 
m.) kūnas be išorinių smurto 
žymių. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai nu-
statyti.

Medkirčių šventė žada tapti tradicine Raimondas GUOBIS

Liepos 16 dienąAndrioniškyje jau antrą kartą švęsta tra-
dicine tapti žadanti medkirčių šventė. Gyva įdomiais pra-
nešimais apie Lietuvos miškus, nuotaikingomis medkirčių 
varžytuvėmis ir smagiu senų, daugumai žinomų šlagerių, 
atliekamų grupės „Atsimink“ iš Utenos, koncertu.

Giedrai, tamsėlesniais ir švie-
sesniais debesėliais pasidabinu-
siai šeštadienio popietei kryps-
tant į vakarą, Andrioniškyje 
prasidėjo medkirčių šventė. 

Šventės rengėja, vietinio kul-
tūros židinio darbuotoja Daiva 
Kruopienė pažymėjo, kad tokia 
tematika pasirinkta neatsitik-
tinai, mat apylinkėse nuo seno 
vešėjo puikiausių miškų, pir-
mapradžių šilų plotai, daugybė 
žmonių miško darbais duoną 
pelnėsi.

Apie magiškas miško galias 
kalbėjo miško terapijos pro-

paguotoja, judėjimo už miškų 
saugojimą aktyvistė Monika 
Peldavičiūtė. Ji pasakojo apie 
Anykščių krašte gimstančias 
miško saugojimo iniciatyvas, 
miško festivalius, miško mau-
dynes, gydomąją miškų galią.

Andrioniškio seniūnas, žy-
geivis Rolandas Lančickas kal-
bėjo apie mišką, neįkainojamą 
istorinės atminties lobyną, apie 
respublikinius ir vietinės reikš-
mės žygius laisvės kovotojams 
atminti Andrioniškio apylinkių 
miškuose. Jo pasakojimą papil-
dė fotografijų paroda.

Man teko kalbėti apie mišką, 
Lietuvos tvirtovę, prieglobstį,  
kadaise mūsų tautai padėjusį 
atsilaikyti prieš žiaurių priešų 
ordas, plūstančias iš Rytų ir 
Vakarų,  apie lietuvius - miško 
tautą, dar jaučiančią gamtos ri-
tmą ir giliai širdyje mišką my-
linčią, apie miško vaizdinius 
klasikinėje lietuvių literatūroje 
ir net  paprastų žmonių dieno-
raščiuose.  

Broliai Paškevičiai, XIX - XX 
amžiaus Andrioniškio krašto 
metraštininkai, savo užrašuo-
se daug vietos skyrė miškams.
Vienas jų – Antanas - aprašė 
gražiausią apylinkių mišką, 
ošusį kitame Šventosios kran-
te, lygino jį su rojumi ir tvirti-
no, kad žmonės verkė, kuomet 
šio gražuolio šilo gabalas buvo 
iškirstas. Kazimieras, kitas bro-
lis, žymėjosi kiekvieno sodybos 

medžio likimą, kirtavietėmis 
virstančius plotus. 

Prisiminta ir sanatorijos  An-
drioniškyje steigimo istorija, 
trumpai aptartas senų fotogra-
fijų albumas „Kur giria žaliuo-
ja...“

Medkirtystės rungtyse varžė-
si dvi komandos – „Padvarnin-
kai“ ir „Savanoriai“. Po stuo-
brio ir rąsto pjovimo rungties 
smarkiai pirmavę, mat buvo 
aštresniu pjūklu apsiginklavę, 
„Padvarninkai“ vos nekrito rąs-
to tempimo rungtyje, tačiau ly-
derystę išsaugojo ir laimėjo. 

Šventę užbaigė nuotaikingas 
grupės „Prisimink“, vadovau-
jamos solisto Arūno Kairio iš 
Utenos, koncertas, pradžiuginęs 
senųjų šlagerių vėriniu: skam-
bėjo „Margos gatvės“, „Tik 
tau“, „Kai gatvėj tu praeini pro 
šalį“ ir kitos žinomos dainos. 

Pakalbėkime apie mišką. Iš kairės – Andrioniškio seniūnas 
Rolandas Lančickas, Anykščių kultūros centro Andrioniš-
kio skyriaus darbuotoja Daiva Kruopienė ir asociacijos 
„Gyvo Žalio“ vadovė Monika Peldavičiūtė. 

Medkirčių varžytuves laimėjo komanda „Padvarninkai“ - 
Vidmantas Tumas (kairėje) ir Saulius Galvonas. 

Mirė penkis kartus daugiau nei gimė
Per pirmąjį šių metų pusmetį Anykščių rajone registruoti 

51 kūdikio gimimai, mirė 262 gyventojai, skelbia Anykščių 
rajono savivaldybės Teisės, personalo ir civilinės metrikaci-
jos skyrius.

Šiais metais įregistruoti 
gimę 22 berniukai ir 29 mer-
gaitės. 44 vaikai gimė Lietu-
voje, 7 – užsienio valstybėse. 
Iš visų Lietuvoje gimusių kū-
dikių 32 gimė susituokusiems 
tėvams, 10-čiai pripažinta tė-
vystė ir 2 kūdikius įregistravo 
vienišos motinos. 

Kūdikiams dažniausiai 
buvo suteikiami nesikartojan-
tys vardai, tačiau buvo ir po 
keletą kartų pasikartojančių. 
Tai - Lėja, Patricija, Paulina, 
Titas, Motiejus. Retesni vaikų 

vardai - Neitas, Deinas, Ignė, 
Lijamas, Nikolas.

Palyginti su tuo pačiu praė-
jusių metų laikotarpiu,  2021 
metais Anykščių rajone kūdi-
kių buvo registruota daugiau – 
63. Tuo pat metu mirtingumas 
rajone buvo didesnis pernai 
– tuomet sausio – birželio mė-
nesiais Anapilin iškeliavo 344 
gyventojai.

Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriaus duome-
nimis, šiemet dažniausia mir-
ties priežastis buvo įvairios 

širdies ir kraujagyslių ligos, 
piktybiniai navikai. 10-ties  
mirusiųjų pagrindinė mirties 
priežastis buvo COVID-19 
liga. 2 žmonės mirė užsieny-
je.

Gera žinia, kad šiemet 
Anykščių rajone padaugėjo 
besituokiančių porų. Per sau-
sio – birželio mėnesius žiedus 
jau sumainė 55 poros, o pernai 
per tą patį laikotarpį – tik 35.

40 porų tuokėsi Teisės, per-
sonalo ir civilinės metrikaci-
jos skyriuje, 14 – bažnyčiose, 
viena – užsienio valstybėje. 
Dvi santuokos šiemet regis-
truotos su užsienio piliečiais.

Šešios santuokos sudary-
mo registravimo ceremonijos 

buvo organizuotos norinčiųjų 
susituokti asmenų pasirinkto-
se vietose. Poros tuokėsi  įvai-
riose kaimo turizmo sodybose, 
Burbiškio dvare, ant  Liudiš-
kių piliakalnio ir net namely-
je, kuris įrengtas medyje.

Šiais metais per šešis mė-
nesius išsituokė 24 sutuokti-
nių poros (2021 metais– 35). 
Po santuokos nutraukimo trys 
moterys pasirinko iki santuo-
kos sudarymo turėtas savo 
pavardes, o 21 – pasiliko san-
tuokos sudarymo metu pasi-
rinktas sutuoktinių pavardes.

Sausio – birželio mėnesiais 
89 asmenys išvyko gyventi ir 
dirbti į užsienį: 23 iš jų patrau-
kė į Jungtinę Karalystę, 21 – į 
Norvegiją, 15 – į Vokietiją ir 
7 – į Nyderlandus.

-AnYkŠTA

Anykščių tiltai
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komentarai Ar visiems yra reikalingas matematikos egzaminas?

Per „Devilstone“ festivalį 
vištos nebededa kiaušinių Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Liepos 14 dieną, ketvirtadienį, prasidėjęs keturias dienas 
trunkantis muzikos, meno ir ekstremaliojo rokenrolo fes-
tivalis „Devilstone“ vos po vienos dienos šurmulio sulaukė 
gyventojų pasipiktinimo. 

„Langinės dreba nuo garso, gyvūnai slepiasi,  vištos nede-
da kiaušinių, nėra poilsio net naktį... Gal kas norite kartu 
rašyti skundą merui?“ - socialiniuose tinkluose tokio turi-
nio replika tikrą komentarų audrą užkūrė viena anykštėnė

Utenos apskrities vyriausiasis 
policijos komisariatas „Anykš-
tą“ informavo, kad per keturias 
festivalio „Devilstone“ die-
nas policija sulaukė gyventojų 
skambučių.

„Policija gavo kelis skambu-
čius iš gyventojų dėl keliamo 
triukšmo, tačiau oficialiai, raštu, 
pareiškimų dėl to negauta“, - sakė 
Utenos apskrities vyriausiojo po-
licijos komisariato Komunikaci-
jos poskyrio vyriausioji specialis-
tė Violeta Ginaitienė.

Ji taip pat nurodė, kad pačioje 
festivalio „Devilstone“ teritorijoje 
fiksuotas vienas administracinės 
teisės pažeidimas.

„Pradėta administracinė teise-
na pagal Lietuvos Respublikos  
Administracinių nusižengimų 
kodekso 481 straipsnį - nedidelis 
viešosios tvarkos pažeidimas“, - 
pranešė policijos komisariato spe-
cialistė V.Ginaitienė.

Pakalbintas vienas iš Dainu-
vos slėnyje budėjusių saugos 
tarnybos „Ekskomisarų biuras“ 
apsaugininkų, budėjęs prie Va-
karų scenos, dėl festivalio da-
lyvių elgesio nesiskundė. Vyras 
pasakojo, kad dažniausiai tenka 
tramdyti per metalinę tvorą į 
muzikinės scenos zoną įšoku-
sius žmones, o didžiausią galvos 
skausmą apsaugininkams kelia 

tie dalyviai, kurie į festivalio 
teritoriją bando įsinešti gėrimų, 
fasuotų stiklinėje taroje.

Dainuvos slėnis visas keturias 
dienas tiesiog pulsavo muziką 
ir seksualumą. Tai, ką parodoje 
„The Kids Are All Wild”, kuri 
bendradarbiaujant su „Devils-
tone“ organizatoriais atidaryta 
Anykščių L. ir S.Didžiulių vie-
šojoje bibliotekoje, pamatė lan-
kytojai – tik „šaknelės“...

 Du vakarus prie mažiausios 
festivalio scenos, pavadintos 
„Masinė hipnozė“,  du meni-
ninkai – Deividas Jaroška ir 
Valerija Gneuševa - kūrė itin 
atvirus performansus. Žiūro-
vai, tiesiog prilipę prie scenos,  
skambant elektroninei muzikai 
stebėjo aistringai aplink stulpą 
šokančią merginą. 

Toje pačioje scenoje taip pat 
surengtas ir performansas su 
tapyba ant kūnų. Kolektyvas 
„LunArctic“ pristatė meninį šou 
„Ritualai“, kurio metu  scenoje 
plaikstėsi tik apatines kelnaites 

dėvinčios moterys, kuriančios 
ir įkūnijančios  mitinių būtybių 
personažus.

Tokio pobūdžio meniniai 
performansai jau dvylika metų 
yra tapę neatsiejama festivalio 
„Devilstone“ dalimi.

Šiemet festivalyje nebuvo 
matyti itin daug žinomų žmo-
nių. Kiek teko matyti, renginį 
stebėjo muzikantas Tomas Si-
nickis, muzikos apžvalgininkas 
Ramūnas Zilnys. 

Praėjus valstybiniams brandos egzaminams, vis dar nety-
la diskusijos apie matematikos egzaminą – šiais metais šio 
egzamino neišlaikė rekordiškai daug Anykščių rajono abi-
turientų - net 40,86 proc. (Lietuvoje matematikos egzamino  
neįveikė 35 proc.) .

Klausiame – ar valstybinis matematikos brandos egzami-
nas yra reikalingas visiems abiturientams? Galbūt reiktų 
grąžinti mokyklinį egzaminą? O gal jo apskritai būtų gali-
ma atsisakyti?

Matematika – 
mokslų motina

Danutė MAŽVYLIENĖ, 
Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos direktorė:

„Mano nuomone, svarbu šį 
egzaminą laikyti. Juk yra sa-
koma, kad matematika – visų 
mokslų motina. 

Esu ne matematikė, o bio-
logė, bet laikiau matematikos 
stojamąjį egzaminą, prieš tai 
labai daug dirbusi, nes nepa-
sižymėjau loginiu mąstymu. 
Buvo tokie reikalavimai ir di-
delio darbo dėka – tiek mano, 
tiek mokytojos – man pavyko. 

Vaikų gebėjimai nėra vieno-
di, todėl reikėtų atsisukti į indi-
vidualią vaiko pažangą, todėl, 

mano nuomone, nebūtų blogai 
grąžinti mokyklinį matemati-
kos brandos egzaminą. Aš dir-
bu progimnazijoje ir vaikams 
– aštuntokams – tie egzaminai 
atrodo kažkur toli už horizon-
to, todėl jie tos motyvacijos 
ne visada turi. Bet manau, kad 
pradmenis turi visi gauti: pasi-
kartosiu – matematika yra visų 
mokslų motina. Tai logikos 
mokslas, be kurio turbūt joks 
kritinis vaiko mąstymas yra ne-
galimas. 

Progimnazijoje dedame labai 
daug pastangų, kad kiekvieną  
vaiką būtų galima išmokyti. 
Todėl natūralu, kad turi atsi-
žvelgti į vaiko individualias ga-
limybes, į aplinkybes, nes yra ir 
socialinis kontekstas, ir vaiko 
prigimtiniai dalykai. Vėliau, 
paauglystėje, aplinka daro labai 
didelę įtaką vaiko vystymuisi, 
dažnai krinta motyvacija. Todėl 
reikia individualaus priėjimo 
prie kiekvieno vaiko. 

Tam tikrų matematikos daly-
kų galima išmokyti kiekvieną 
vaiką. Kiek teko stebėti pamo-

kas, analizuoti rezultatus, kaip 
bebūtų keista, pradinėse kla-
sėse vaikams matematika se-
kasi geriau nei lietuvių kalba. 
Tai – labai konkretus mokslas 
ir dažnai tai, kas yra konkretu, 
aišku, dėsninga, vaikams sekasi 
geriau.“ 

Matematiką 
moki arba ne

Lukas PAKELTIS, Anykš-
čių rajono savivaldybės Tary-
bos narys, verslininkas:

„Žinoma, kad egzaminas yra 
reikalingas. Vienareikšmiškai. 
Tik klausimas, ar čia egzamino 
lygis yra taip pakeltas, palygin-
ti su tuo, kada aš mokyklą bai-
giau (o baigiau prieš 18 metų), 
ar mokymosi lygis kritęs. Bet 
neišlaikiusių skaičius truputį 
šiurpina. 

Nežinojau, kad nebėra moky-
klinių egzaminų, – manau, kad 
ta sistema visai gerai veikė. Ta-
čiau matau ir didesnę problemą: 
kada žmogus mokosi 12 metų 
ir ateina egzamino diena, vieni 
mažiau jaudinasi, kiti daugiau 
-  nuo streso gali užmiršti, ką 
mokeisi. Man, kaip žmogui, 

būtų įdomu sužinoti, kaip šitą 
dalyką kompensuoti. O kalbant 
apie valstybinį ar mokyklinį eg-
zaminą irgi galima pamąstyti: 
arba tu matematiką moki, arba 
jos nemoki. Ką daryti tiems, 
kurie neišlaiko? Gal vertėtų nu-
leisti kartelę?

Tie, kurie matematiką moko-
si 12 metų, jį turėtų išlaikyti. 
O tiems, kuriems nepavyko, 
gal galėtų būti koks paguodos 
egzaminas? Manau, turėtų sis-
tema būti aiškesnė, labiau iš-
gryninta, nes tam, kuris moka 
matematiką mokykliniu lygiu, 
valstybinio kartelė per aukšta. 
Šiandien aišku tik tiek, kad re-
zultatai nedžiugina.“

Svarbiau – 
biologija 

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės meras, biologijos mokyto-
jas ekspertas:

„Nemanau, kad šis egzami-
nas yra reikalingas visiems. 
Manau, kad tai yra kažkoks 
perdėtas reikalavimas, galbūt 
susijęs su tuo, kad norima su-
mažinti stojančiųjų į aukštąsias 

mokyklas skaičių ir siekti, kad 
kuo daugiau jaunimo rinktų-
si technologijų mokyklas, nes 
trūksta darbininkiškų profesi-
jų atstovų. Nematau ryšio tarp 
matematikos egzamino ir hu-
manitarinių  profesijų – kad ir 
žurnalistikos ar lietuvių kalbos 
mokytojo. Kam jiems ta mate-
matika? Kodėl tuomet ne biolo-
gija yra privaloma? Sakyčiau, 
kad šis mokslas yra svarbiau, 
juolab dabar šitiek apie ekolo-
giją kalbama.  

Galbūt būtų verta grąžinti mo-
kyklinius egzaminus. Tokia pa-
dėtis yra negera. Aš ir pats per 
gimnazistų išleistuves bendra-
vau su kai kuriais abiturientų tė-
vais: yra nepaprastai gabių vai-
kų humanitarų ir matematikos 
egzaminas jiems užkerta kelią 
gauti nemokamą mokslą. Ir aš, 
jei dabar būčiau laikęs mate-
matikos egzaminą, aš jo būčiau 
neišlaikęs ir mano pasirinkimas 
stoti į biologiją būtų nuėjęs per-
niek, nes tėvai neturėjo tiek pini-
gų, kad galėtų mokėti už moks-
lus. Kai kuriems šitaip gali būti 
sulaužyti gyvenimai… 

Žmogus, baigęs vidurinę 
mokyklą, manau, matematikos 
žinių gyvenimui turi pakanka-
mai. Jis mokės susiskaičiuoti 
pinigus, suplanuoti šeimos biu-
džetą – to ir užtenka. O tangen-
tai, kotangentai ir aukštoji ma-
tematika reikalingi nebent tam, 
kad vystytum kažkurį smegenų 
pusrutulį.“ 

-AnYkŠTA

Per  tris dienas festivalyje „Devilstone“ pasirodymus su-
rengė per pusę šimto muzikos kolektyvų.
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Miškų šventovė Inkūnuose mini 80-metį
Liepos 17 dieną, sekmadienį, miškuose esančiuose Inkū-

nuose minėtas Švč. Vilniaus Aušros vartų Dievo Motinos 
bažnyčios 80 metų jubiliejus, švęsti didieji Šv. Vincento 
Pauliečio atlaidai. 

Į šventę susirinko daugybė pakiliai nusiteikusių žmonių. 
Iškilmingų pamaldų, lydimų spalvingos procesijos, išskir-
tinumą itin pabrėžė Panevėžio vyskupas Linas Vodopjano-
vas, operos solisto Liudo Mikalausko koncertas.

Kelias

Kaimyninės Svėdasų parapi-
jos piligrimai  atlaidų rytą pasi-
ėmę didžiulę istorinę vėliavą su 
didžiųjų apaštalų Petro ir Povilo 
simboliais, pritvirtintą ant net 
penkių metrų ilgio koto, vaini-
kuoto didele skardine burbuole, 
kurioje besiritinėdami barška 
akmenėliai (ji vadinama barš-
kančia vėliava) taip pat ir Aukš-
taitijos vėliavą,  mažesnę, bet 

karališkai raudoną, papuoštą bal-
tu raiteliu ir angelais, išsirengė 
žygiui į Inkūnus. Maldų, skirtų 
melsti Dievo globos išlydint į ke-
lionę, paskaitė Svėdasų klebonas 
Raimundas Simonavičius. 

Tikėtasi gausaus piligrimų 
būrio, o iškeliavome vos penki 
svėdasiškiai, kantrusis Algiman-
tas ir trys rokiškėnai - Audronė, 
Neringa ir antrasis Algimantas. 
Šis patyręs vyras, piligriminio 
kelio Camino Lituano atkarpos 

Aukštaitijoje kūrėjas, žvalgėsi, 
kur galėtų driektis tarptautinio 
piligrimų kelio atkarpa, jungianti 
Svėdasus ir Anykščius. 

Visą šešiolikos tūkstančių 
metrų kelią įveikę jautėmės la-
bai žvalūs. Su giesme „Kurs už 
mus kaltus kentėjo...“ įžengėme į 
šventovę, kurioje vyko adoracija, 
ir prisiminėme šios stebuklingos 
vietos istoriją.

Amžinoji atmintis

Sako, kad bažnyčią norėję sta-
tyti Mičionyse, tačiau sodiečiai 
žemės pagailėję. O Inkūnų gy-
ventoja Anelė Šukienė, valdžiu-
si bene šimto hektarų miško ir 
dirvų plotą, be jokio svyravimo 
atrėžė reikiamus bažnyčiai hek-
tarus. Aukštaitiško noro neatsi-
likti genami ir dar keli sodiečiai 
po kelis hektarus skyrė, taip ir 
susidarė jau nemenkas plotelis, 
reikalingas kunigui pragyventi.

A. Šukienė, sutikusi Šilinės 
atlaiduose Šiluvoje kun. Domi-
nyką Mikšį, karštai į jį prabilo: 
„Kunige, pastatei bažnyčią De-
beikiuose, pastatyk ir Inkūnuo-
se.“ Kunigas atsiliepė į moters 
troškimą: pasitaręs su Panevėžio 
vyskupu Kazimieru Paltaroku, 
atvyko į tarpumiškių sodžių. At-
sivežė liturginių reikmenų, kai 

ką padovanojo, kai ką paskolino 
gretimos bažnyčios ir erdvioje 
Šukių trobos seklyčioje įrengė 
koplyčią. Pradėjo rinktis į se-
kmadienio pamaldas, įsikūręs 
komitetas telkė lėšas, statybines 
medžiagas. Deja, po kelių mėne-
sių kilus nesutarimams, kunigas 
išvyko.

Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM šventėje susitiko vienuoles iš Panevėžio. 

Bažnytėlę Inkūnuose 1942 m. spalio 12 d. Vilniaus aušros Var-
tų Dievo Motinos titulu pašventino vyskupas K. Paltarokas.

 Monikos leOnAViČienĖs nuotr.

Inkūnų bažnyčios jubiliejiniuose atlaiduose Šv. mišias aukojo Linas Vodopjanovas OFM, o baž-
nyčios administratorius kun. Mindaugas Šakinis perskaitė bažnyčios statytojos Anelės Šukienės 
anūko Romualdo Kriaučiūno laišką ir pasidžiaugė, kad ši giminė iki šiol rūpinasi Inkūnų bažny-
čia ir jubiliejiniams atlaidams paaukojo 1000 eurų, ir 1500 Eur koncertinėms Šv.Mišioms Anykš-
čių rajono savivaldybė.              linos DAPkienĖs nuotr.

Visur gerai, bet Inkūnuose geriausia. Tikros Inkūnų gy-
ventojos Renata (kairėje) ir Simona.

Inkūnų maldininkės...              Autoriaus nuotr. 

Raimondas GUOBIS
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KVIEČIAME 
DALYVAUTI

Liepos 21 d., ketvirtadienį, 10 val. kviečiame dalyvauti Žemės ūkio ministerijos organizuojama-
me Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano aktualijų pristatyme. 

Pristatymas vyks nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuorodą galite rasti Žemės ūkio ministerijos svetai-
nės www.zum.lrv.lt „Naujienų“ skiltyje. 

Jus dominančius klausimus apie Strateginį planą prašome siųsti iš anksto, taip pat ir pristatymo 
metu el. paštu strateginis.planas@zum.lt.                Užsak. nr. 660

582-asis Anykščių miesto gimtadienis 
liepos 22 dieną: prasmė, idėjos, projektai 

(Atkelta iš 1 psl.)

Prieš 582 metus 1440 m. lie-
pos 22 dieną pirmą kartą už-
rašytas Anykščių vardas yra 
šio puikaus unikalios gamtos 
ir kultūros miesto bei visų jo 
narių, visų anykštėnų šventė, 
nesvarbu, ar jie gyvena Anykš-
čiuose, ar kitur Lietuvoje, ar la-
biausiai nuo Anykščių nutolu-
siose pasaulio vietose. Istorikas 
Simonas Matulevičius, knygos 
„Valdovai Anykščiuose. Nuo 
Kazimiero Jogailaičio iki Zi-
gmanto Vazos” (miesto gimta-
dieniui studiją Anykščių menų 
centras išleido lietuvių ir anglų 
kalbomis) bendraautoris, dvar-
vietėje vyksiančios parodos 
„Dingusio Anykščių karališko-
jo dvaro atmintis” kuratorius,  
šios parodos III stende „Kazi-
mieras Jogailaitis – Anykščių 
miesto įkūrėjas” taip įvardija 
pirmojo Anykščių miesto pami-
nėjimo esmę: 1440 metų liepos 
22 dieną Lietuvos didysis ku-
nigaikštis Kazimieras pasirašė 
Anykščių dvaro dovanojimo, 
t.y. nurodymo valdyti valdovo 
įgaliojimu, dokumentą, ku-
riame skelbiama: „Nuo kara-
laičio, Didžiojo kunigaikščio 
Kazimiero. Eišiškių valdytojui, 
ponui Mantautui. Suteikėme 
mūsų maršalkai ponui Radvilai 
Astikaičiui mūsų dvarą Anykš-
čiuose.“ Tai seniausias žinomas 
Anykščių paminėjimas istori-
niuose šaltiniuose. Pagal mies-
tų datavimo tvarką, Didžia-
jam kunigaikščiui Kazimierui 
priklauso Anykščių įkūrėjo 
garbė. Jo priimti sprendimai, 
kuriuose paminėti Anykščiai 
1440 ir 1442, yra pirmieji ti-
kri Anykščių dokumentai.“ O 
parodos IV stende istorikas 
taip įvardija kitus šio valdovo 
nuopelnus Anykščiams: „Ypač 
svarbus Anykščiams valdovo 
Kazimiero Jogailaičio sprendi-
mas – Anykščių bažnyčios fun-
dacinės privilegijos suteikimas. 
Anykščių Šv. Mato parapija 
iškilo Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Kazimiero Jogailaičio 
laikais, jis buvo jos fundato-
rius, o jo valios vykdytojas, tai 
yra bažnyčios statytojas, - tuo-
metinis valdovo vietininkas 
Anykščiuose kunigaikštis Ra-
dvila Astikaitis. Šis sprendimas 
lėmė Anykščių, kaip religinio, 
kultūrinio ir švietimo centro, 
reikšmės augimą.” Istorikas S. 
Matulevičius, dvarvietėje pri-
statomos informacinės parodos 
kuratorius, IV stende atskleidžia 
valdovo atvykimo į Anykščius 
svarbą: „1442 metų lapkričio 7 
dieną Anykščių dvare lankosi 

Lietuvos didysis kunigaikštis 
Kazimieras. Tai pirmasis ir se-
niausias mums žinomas valdo-
vo buvimo Anykščiuose faktas 
ir antrasis šaltinis, kuriame pa-
minėti Anykščiai. Į Anykščius 
persikėlė valdovo kanceliarija, 
čia buvo priimami sprendimai, 
pasirašomi dokumentai, tad val-
dovo buvimo metu Anykščiai 
tapo valstybės sostine. Nėra ži-
noma, kiek laiko valdovas buvo 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
dvare Anykščiuose. Itinerariu-
mas kitą keliaujančio valdovo 
buvimą vietą po kelių mėnesių 
nurodo Birštoną.“

Šie trys informacinės parodos 
„Dingusio Anykščių karališ-
ko dvaro atmintis“ dvarvietėje 
stendai, kaip ir knygos „Valdo-
vai Anykščiuose. Nuo Kazimie-
ro Jogailaičio iki Zigmanto Va-
zos”, sutelkia tris svarbiausius 
faktus, kurie turėtų būti žinomi 
kiekvienam anykštėnui, nes 
tai miesto gimtadienio esmė: 
Anykščių miesto įkūrėjo garbė 
priklauso lietuviškai kalbėju-
siam karalaičiui Kazimierui, 12 
metų amžiaus sėdusiam į Lietu-
vos didžiojo kunigaikščio sos-
tą, prieš 582 metus Trakų pilyje 
rašytame dokumente patvirtinu-
siam Anykščių vardą, o po dve-
jų metų aplankiusiam šį savo 
dvarą, fundavusiam pirmąją 
Anykščių bažnyčią. Iliustraci-
joje matome jaunutį valdovą, 
karalaitį, kurio portretą sukūrė 
dailininkas Aleksander Les-
ser pagal Matthias‘o Gerung‘o 
piešinį, skirtą Neubergo pilies 
gobelenui sukurti. Ačiū anykš-
tėnei menotyrininkei Daliai Ta-
randaitei: tai jos pastangomis šį 
kūrinį anykštėnai turi galimybę 
išvysti pirmą kartą.

Bet kodėl tik šiemet vertin-
gais darbais, pasipylusiais kaip 
iš gausybės rago, visuomenei 
pagaliau įsimintinai pristatomi 
šie Anykščių miesto gimtadie-
nio pagrindai? Juk jau prieš 
30 metų knygoje „Anykščiai“, 
puikiame ir nepralenktam 
straipsnių rinkinyje, istoriko A. 
Baliulio nurodytas šis pirmasis 
Anykščių paminėjimas?  Labai 
gaila, kad 30 metų visai nebuvo 
daromi svarbūs, būtini darbai: 
su mokslininkais nebuvo aiš-
kinamasi dėl kilusių abejonių, 
ar tikrai karalaitis Kazimieras, 
1440 m. liepos 22 d. užrašęs 
miesto pavadinimą Onixti,  tu-
rėjo galvoje Anykščius, o ne 
Onuškį ar ką kita. Dar daugiau 
– pastaruoju metu imta ieškoti 
argumentų, kad čia greičiausiai 
turėti galvoje ne Anykščiai, kad 
nereikėtų pasitikėti istoriko A. 
Baliulio teiginiu. Laimei, kad 

MIESTO ŠVENTĖS METU BUS RIBOJAMAS EISMAS
Š. m. liepos mėn. 22–24 dienomis vyksiančios miesto šventės „Laimės žiburio miesto švy-

tėjimas“ metu bus ribojamas eismas Anykščių gatvėse. Liepos 23 d. (šeštadienį) nuo 8 val. iki 
22 val. eismas bus draudžiamas S. Dariaus ir S. Girėno g. atkarpoje iki Ladigos g. Liepos 23 
d. (šeštadienį) nuo 8 val. iki 23 val. eismas bus draudžiamas M. Valančiaus g. ir Parko g. nuo 
Valančiaus g. sankryžos iki Anykštos g. sankryžos. Draudimai ir apvažiavimai bus nurodyti 
kelio ženklais. 

Kelių uždarymo schemos skelbiamos internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt 
Anykščių r. savivaldybės informacija

Užsak. nr. 662 

kartu su visais gimtojo miesto 
žmonėmis virtualiai bei pasvei-
kinti su švente Anykščius. Pro-
jektas „Sudainuokime Anykš-
čius” liepos 22-osios vakarą 
tikisi sulaukti visų, kurie myli 
ir brangina Anykščius, siekia 
miesto klestėjimo, augimo ir 
savo dalyvavimu kuria miesto 
pažangą. O prieš tai dvarvie-
tėje istorijos langas atsivers į 
Anykščių miesto pradžią. Ją 
pajusti padės dvikalbės, gausiai 
iliustruotos knygos „Valdovai 
Anykščiuose. Nuo Kazimiero 
Jogailaičio iki Zigmanto Va-
zos” pristatymas ir instaliaci-
jos, kviečiančios susėsti ratu 
specialiame krėslų įrenginyje 
ir apmąstyti stenduose pateiktą 
Anykščių istoriją. Miesto isto-
rijos ir kultūros puslapių žavesį 
atskleis Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio dvaro Anykščiuose 
muzikinės tradicijos aktuali-
nimas karališkais muzikos ir 
šokio akordais. Labai džiugu, 
kad Daivos Gasiūnienės pa-
stangomis dvarvietės teritori-
joje jau sumontuotas dvikalbis 
informacinis stendas, lietuvių 
ir anglų kalbomis įvardijantis 
dvarvietės, kaip vietovės, savi-
tumą ir svarbą, nes iki šiol di-
džiųjų kunigaikščių dvarvietėje 
Anykščiuose nebuvo jokio žen-
klo, tai liudijančio. 

Įstabu, kad pagaliau Anykš-
čiai ima visavertiškai švęsti 
savojo miesto gimimo dieną ir 
prasmingais bendrais Pasaulio 
anykštėnų bendrijos, Anykščių 
menų centro ir savivaldybės 
projektais suteikia jai aukštąjį 
nenykstančios prasmės ir tikro 
vertingumo matmenį.

istoriko Virginijaus Strolios 
ir Pasaulio anykštėnų bendri-
jos pirmininko Tomo Ladigos, 
Anykščių menų centro vadovų 
Tomo Tuskenio ir Ritos Babe-
lienės bei miesto savivaldybės 
darbuotojų bendromis pastan-
gomis, siekiant aiškintis Anykš-
čių kilmę, pernai pasitelkta vie-
na geriausių senosios Lietuvos 
valstybės tyrinėtojų, daugelio 
fundamentalių studijų autorė 
prof. Raimonda Ragauskienė, 
šiemet baigianti rašyti moksli-
nę studiją „Karališki Anykščiai 
– XV-XVIII a.” (knyga turėtų 
pasirodyti kitais metais, kai vėl 
minėsime miesto gimtadienį). 
Visuotinai pripažinta moksli-
ninkė iš naujo analizavo 1440 
m. liepos 22 d. dokumento ti-
krumą, aptarė ir „Anykštoje” 
pasirodžiusias abejones. Įžval-
gioji istorikė atskleidė svarbų 
faktą, kad Eišiškių seniūnui 
Mantautui rašytas valdovo pra-
nešimas, jog Radvilai Astikai-
čiui pavesta valdyti valdovo 
dvarą Anykščiuose, galėjo būti 
tiesiog logiškas patvirtinimas, 
kad pastarajam būtų aišku, jog 
vakuojanti Anykščių dvaro val-
dytojo vieta, į kurią Eišiškių 
seniūnas irgi pretendavo, jau 
užimta. R. Ragauskienė pada-
rė Anykščiams svarbią ir itin 
reikšmingą išvadą, kurią rajo-
no meras cituoja penktadienį 
pristatomos knygos „Valdovai 
Anykščiuose. Nuo Kazimiero 
Jogailaičio iki Zigmanto Va-
zos” įžangos žodyje. Moksli-
ninkė pritaria dr. A. Baliulio 
tezei, kad pirmasis Anykščių 
paminėjimas 1440 liepos 22 
valdovo laiške yra  patikimas 
ir kad  „galimybė sieti 1440 m. 

dokumentą su pirmuoju Anykš-
čių paminėjimu išlieka.“

Tad Anykščių gimtadienio 
šventę galime švęsti neabejo-
dami dėl jos tikrumo, nusikratę 
ironijos bei skepsio,  liepos 22 
dieną iš naujo įprasmindami 
pačią šios šventės esmę, nes 
miesto gimimo diena negali 
būti kilnojama, ji turi būti šven-
čiama Anykščiuose ir anykštė-
nų visame pasaulyje tik liepos 
22 d. – ši data nieko bendra 
neturi su Šv. Onos atlaidais, yra 
visiškai pasaulietinė miestelėnų 
šventė, verta ne tik gražiausių 
kultūrinių ir bendruomeninių 
renginių, miestiečių sueigų, 
bendrų iškylų,  kiekvienos šei-
mos iškilmingų vakarojimų tą-
dien savo sode, parke, ar kartu 
su kaimynais švenčiant bet kur, 
kur galima susitikti, ruošti vai-
šių stalą, puošiamą Anykščių 
herbo bei kitų miesto simbolių 
atributika, pakelti taurę už my-
limą miestą ir jos žmonių kles-
tėjimą. 

Šiemet Pasaulio anykštėnų 
bendrija pasiūlė anykštėnų ben-
druomenei unikalų projektą - 
susitikti miesto gimtadienio va-
karą prie Antano Baranausko, 
svarbiausio istorinio asmens, 
paminklo Vyskupo skvere ir 
kartu sudainuoti Anykščius. 
Šventę visi kviečiami pradėti A. 
Baranausko teksto „Dainu dai-
nelę”, tapusio Anykščių him-
nu, įstabiu giedojimu ir, tęsiant 
šimtametę tradiciją, visiems 
Anykščių istorijos amžiams, 
pradedant penkioliktu,  gyvai 
sudainuoti po vieną kūrinį, o 
tiems anykštėnams, kurie jung-
sis e-būdu iš bet kurios pasaulio 
vietos, sudainuoti Anykščius 

Vytautas BAlČiūnAs
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(Kalba netaisyta – red. past.)

savaitgalio diskusija
Ar dalyvausite Anykščių miesto šventėje?

Šią savaitę švęsime Anykščių miesto šventę. Ar dalyvausite 
šioje šventėje? Kaip vertinate šventės programą? Ką planuo-
jate įsigyti šventės mugėje? Ar esate patenkinti pakviestais 
atlikėjais į šeštadienio vakaro koncertą miesto parke? O gal 
dalyvausite Anykščių forume ir turite idėjų bei minčių, kaip 
Anykščių rajonas galėtų būti vystomas ateityje?

Valerija: „Mano nuomone, 
tai miesto šventės programa 
pakankamai aktyvi bei smagi, 
bet pati dalyvauti neplanuoju. 
Mugėse metų  metus visiškai 
niekas nesikeičia, kainos taip 
pat ne kiekvienam įkandamos. 
Aišku yra smagu stebėti, kaip 
į šventę prisirenka daugybė 
anykštėnų ir su draugais ar gi-
minaičiais praleidžia smagiai 
laiką. O atlikėjai ne visiems 
pagal skonį, bet ir visų skonis 
skirtingas. Linkiu, kas dalyvau-
sit šventėje, linksmai praleis-
kit laiką ne tik mugėse, bet ir 
koncertuose ar kitose veiklose. 
Svarbu gera nuotaika.“

Svedasu Jadze: „Aš teip 
suprantu, kad švintę tik mes-
čionims, t.y. tiems, kurie 
Anykščiuose gyvena, egi ra-
jono gyventajam jakių sąlygų 
pašvyst su mesčionim kartu ir 

rajona valdžiu nelabai pasiseks, 
katrie neturi kaip pasiekt viešu 
transportu Anykščių iš rajoną 
apylinkių. Nebent dar suspras 
meras ir ją pavaduotajas ir at-
siųs iš kantoras autobusus ar 
dengtus sunkvežimus žmanių 
pervežimui iš rajoną pakraščių. 
Nu kalchozą pirminikas ir par-
torgas tai teip arganizuodavą ir 
surinkdavą iš visų kaimų kal-
chozą žmones ir atveždavą unt 
kulturkes Svedasys per atas-
kaitinį susrinkimų ir tu progu 
daramų viso kolchozą švintį, a 
paskui visus prisišvintusius iš-
vežiodavą po kaimus.“

Nesuprantantis: „Miesto 
šventė kaip miesto šventė, ge-
rai, kad tokios iš viso egzistuo-
ja. Manau, jei tik noro yra, tai 
įvairi publika ras sau veiklos. 
Taip ir turėtų būti. Tačiau šven-
tės pristatymas pramuša dugną. 

Rašinėlis vyks ten, vyks ten - 
jūs gal juokaujat. Esi miestelio 
svečias, kaip orientuotis? Apie 
eismo ribojimus…. kur stovė-
jimo vietos miesto svečiams…. 
Kur kokios veiklos… Pamenu, 
prieš kelis metus buvo el. Že-
mėlapis sukurtas, toks primity-
vokas, bet pakankamai aiškus, 
o šiemet ? Lb lb prastai - pasi-
žiūrėkite, kaip pristatomos to-
kio tipi šventės…..“

Cekava Zosė: „Šventėje ti-
krai nedalyvausiu. Renginių 
programoje prirašyta gal šim-
tai, net galva sukasi skaitant. 
Bet nieko įdomaus. Tas pats per 
tą patį. Tie floristiniai kilimai 
iki koktumo pabodę, koncertai 
neįdomūs. Prikviesta visokių 
atlikėjų angliškais pavadini-
mais, tikriausiai milžiniški pi-
nigai skirti, o galima apsieiti ir 
su vietiniais kolektyvais. Kiek 
puikių kolektyvų Anykščių 
kultūros centre, kaimų kultūros 
namuose. Kodėl jie nekoncer-
tuos?“

Irena: „Tai pats gražiausias 
metų laikas. Smagu, kad vyks 
miesto šventė. Bet aš nesupran-

tu vieno dalyko, kodėl nevyks-
ta gražiausių sodybų apdova-
nojimai. Juk dabar žydi visos 
gėlės. Kodėl gražiausių sodybų 
apdovanojimai vyksta rudenį, 
kai dauguma augalų jau peržy-
dėję. Matyt, savivaldybės ponai 
neturi laiko sodybų apžiūrai. O 
būtų gražu pasidžiaugti gražio-
mis sodybomis.“

Mišrainė: „Forumas puiku, 
bet prelegentai pasirinkti iš to, 
kas po ranka papuolė, ir nėra 
proveržio koncepto, o forumo 
idėja neturi aktualaus centro, 
pvz., jei būtų -„kaip kartu kur-
sime kultūros kurortą“. Šventės 
programa jungia du blokus – 
naujų idėjų, inovacijų ir to pa-
ties per tą patį reprodukavimą. 
Jei būtų paliktas tik Pasaulio 
anykštėnų bendrijos projektų 
blokas, tai jau būtų pažanga ir 
vertė, bet kai su inovaciniais 
projektais į krūvą suverstas vi-
soks niekalas, tai gaunasi miš-
rainė. Tiek daug renginių kas 
valandą prifarširavimas rodo 
idėjų stoką, kūrybingumo sil-
pnumą, atsinaujinimo menku-
mą. Visi žinome, kas yra su-

neštiniai pietūs. Tikrai Laimės 
žiburio miesto švytėjimo esama 
programoje nedaug, o daugiau-
sia visokios makalynės. Bet 
taip bus ir ateityje, jei ši šven-
tė neturės vieno profesionalaus 
kuratoriaus iš šalies, kito lygio 
ir kitų gebėjimo žmogaus iš-
skirtinio moderavimo. Dabar 
gi Petrokaitės berniukų ir mer-
gaičių būrelis lipdo tą pačią oro 
pilį iš bet ko, tad be gero šven-
tės pavadinimo, be kelių švy-
tėjimo naujumo projektų tikro 
ir gyvo proveržio nėra. Nėra ir 
politinės valios atsinaujinti net 
ir prieš rinkimus bandant paro-
dyti, kad esama pažangos. Jos 
praktiškai nėra.“

Juozas: „Deja, rajoną val-
dantys politikai ir valstybės tar-
nautojai nenori girdėti iš anykš-
tėnų bendruomenės pasiūlymų 
ar minčių, kurias verta būtų 
įgyvendinti. Jie deklaruoja, kad 
yra išrinkti valdyti anykštėnus 
ir prisiima vienašališkus spren-
dimus, patogius tik dėl valdan-
čiųjų politinių tikslų. Gero sa-
vaitgalio visiems, nesusirkite 
plintančia corona!“

horoskopas

AVINAS. Galite išgirsti įtiki-
mai skambantį, bet visai blogą 
patarimą. Neklausykite jo! Ne-
pamirškite svarbios gyvenimo 
tiesos - kaip šauksi, taip atsi-
lieps. 

JAUTIS. Jus bandys įspraus-
ti į gan ankštus rėmus, o tai 
jums gerokai gadins nuotaiką. 
Pasistenkite nepasiduoti. 

DVYNIAI. Ši savaitė atneš 
jums energijos, kūrybingumo 
ir naujų kontaktų. Konfliktas 
darbe pareikalaus iš jūsų tam 
tikros aukos. 

VĖŽYS. Jūsų elgesys svy-
ruos tarp karštakošiškumo ir 
meilumo - pakankamai keistas 
derinys. Šiaip ar taip, sunku bus 
rasti jus suprantančių žmonių.  

LIŪTAS. Jūs būsite labai 
geros formos ir galėsite dirbti 

labai produktyviai. Jūs lengvai 
užmegsite naudingus kontak-
tus, sugebėsite puikiai užjausti 
kolegas. 

MERGELĖ. Labai sustiprės 
jūsų ryšys su partneriu. Jei įma-
noma, svarbių verslą ar pinigus 
liečiančių sprendimų šią savai-
tę verčiau nedarykite.

SVARSTYKLĖS. Pasisten-
kite būti kuklesnis ir nuolan-
kesnis, kitaip į paviršių išplauks 

visi pikti jūsų kėslai.
SKORPIONAS. Jausitės lyg 

su sparnais. Būsite linkęs viską 
pervertinti ir išpūsti.

ŠAULYS. Ši savaitė atneš ra-
mybę jūsų sielai ir suteiks jėgų 
jūsų kūnui. Santykiai su artimu 
žmogumi radikaliai pagerės. 

OŽIARAGIS. Verčiau pa-
laikykite liežuvį už dantų, nes 
žodis, išlėkęs žvirbliu, sugriš 
jaučiu. O tuomet galite tikėtis 

visokiausių nesusipratimų.  
VANDENIS. Būsite apsėstas 

medžiotojo aistros. Pabandyki-
te ją sutvardyti ir nepersekiokite 
savo kolegų už kažkada patirtas 
nuoskaudas. 

ŽUVYS. jūsų savijauta ims 
gerėti, o savaitgalį pasieks 
aukščiausią tašką. Visą savai-
tę būsite apsvaigęs iš meilės ir 
labai švelniai dairysitės į kitos 
lyties atstovus. 

(Atkelta iš 4 psl.)

Statybos reikalais ėmė rūpin-
tis Andrioniškio klebonas Matas 
Šermukšnis, tačiau jam savoje 
parapijoje darbų ir rūpesčių ne-
stokojant, bažnyčios statybas 
užbaigė kun. Jonas Uogintas. 
Aukštabokštę, medinę, įdomios, 
šiek tiek Zakopanės kalnų ar-
chitektūros statinius menančių 
formų šventovę, suprojektuotą 
inžinieriaus Prano Morkūno, 
pastatė meistro Kazimiero Simo-
navičiaus vadovaujama brigada. 
Įdomu, kad meistrams mokėjo 
ne pinigais, o grūdais, lašiniais ir 
kitais produktais.

Mažąją bažnytėlę 1942 m. spa-
lio 12 d. Vilniaus aušros Vartų Die-
vo Motinos titulu pašventino vys-
kupas K. Paltarokas, ta proga jis 
kreipėsi į beveik tūkstantinę minią 
susirinkusią iškilmėse. Ganytojas 
pažymėjo inkūniečių sumanumą, 
ryžtą, ištikimybę katalikų tikėji-
mui, mat tokiais neramiais laikais 
gebėjo pastatyti padangtę Dievui, 

džiaugėsi dar vienos katalikiškos 
bendruomenės gimimu. Tuomet 
tarpumiškių sodžiuose gyveno be-
veik tūkstantis parapijiečių. Laikai 
buvo rūstūs, nepalankūs - pokaris, 
kolektyvizacija, sprendimas kuo 
daugiau smiltynų užsodinti miš-
ku, nepalanki naujosios Lietuvos 
valdžios regioninė politika. Dabar 
kažin ar bepriskaičiuosime bent 
pusšimtį tikrų inkūniečių – žmo-
nių,  nuolat gyvenančių parapijoje 
visus metus. Žinoma, yra uolių 
vasarotojų, šventinių gyventojų, 
tačiau jie neatstoja išėjusiųjų, o 
baisiausia, kad išblėso tikėjimas ir 
pasitikėjimas Viešpačiu.

Jubiliejinė šventė

Numatytu laiku, 13 valandą 
su trupučiu, atvyko Panevėžio 
vyskupas Linas Vodopjanovas 
OFM, kurį prie šventovės vartų 
pasitiko Inkūnų bažnyčios admi-
nistratorius Mindaugas Šakinis. 
Pirmiausia, žinoma, procesija su 
giesmėmis, smilkalų dūmu, be-

riamais po kojomis gėlių žiede-
liais, keliomis Inkūnų bažnyčios 
vėliavomis ir milžiniška eitynėse 
„barškančia“ Svėdasų bažnyčios 
vėliava. Giedotojų iš toliau - net 
kelių chorų santalka - visas skar-
džiabalsis pulkas, vadovaujamas 
Almanto Spundzevičiaus.

 Šv. Mišių aukai bažnytėlė 
prisispaudė pilnutėlė, daugybė 
pasiliko ir šventoriuje, pievutė-
je priešais bažnyčią, o mišioms 
vadovavo vyskupas L. Vodopja-
novas, pasakęs šios dienos evan-
gelijos ištrauka pagrįstą pamoks-
lą. Vyskupas glaustai priminė 
bažnyčios atsiradimo Inkūnuose 
istoriją ir paklausė, kas iš susi-
rinkusiųjų esą vietiniai žmonės. 
Pakilo kelios rankos, nors kai 
kurie iš atsišaukusiųjų čia ir ne-
žiemoja.

Iškilmingos pamaldos užbaig-
tos Ganytojo palaiminimu ir 
vietinio klebono padėkomis. Jis 
perskaitė Romualdo Kriaučiūno, 
bažnyčios statytojos Anelės Šu-
kienės anūko, laišką, pasidžiau-

gė, kad ta giminė iki šiol ypač 
rūpinasi bažnyčios reikalais: ju-
biliejiniams renginiams paauko-
jo tūkstantį eurų.

 Pridėjus kitą paramą, surengtas 
koncertų ciklas - dar du ateinan-
čius sekmadienius Inkūnų šven-
tovėje vyks aukščiausio lygio 
profesionalų koncertai. Tariau ir 
aš žodį, perdaviau sveikinimus 
nuo Svėdasų parapijos žmonių. 
Prisiminiau, kad seniausiais lai-
kais Inkūnai priklausė Svėdasų 
parapijai, kad miškų šventovei 
svėdasiškiai padovanojo istorines 
itališkas, gal dar grafo Marikonio 
laikų Betliejaus figūrėles, kad 
Inkūnai visuomet buvo paslap-
tinga ir dvasią gaivinanti vieta. 
Ypač anksčiau, bent jau prieš tris 
dešimtmečius, kai dar gyveno 
daugybė tikrų miškų gyvento-
jų, kurie pasakojo apie magišką 
bažnyčios statybos laiką, apie 
gyvenimą miškuose, apie laiką 
įveikiančią ramybę, kuria dar 
mėgavosi ir legendinis šios šven-
tovės klebonas Jonas Labakojis. 

Jis pasigėrėdamas prisimindavo, 
kaip po Trijų karalių, kai kelius 
užversdavo sniegai, siausdavo 
pūgos, iki pat pavasarinio at-
lydžio niekur neišvažiuodavo. 
Duonos, mėsos ir kitokio maisto 
sodžiuje pakakdavo.

Pamaldose chorui talkinęs ope-
ros solistas Liudas Mikalauskas 
ir jam pritarianti pianistė Audro-
nė Juozauskaitė, joms pasibaigus 
surengė nuotaikingą koncertą 
- tikrą lietuviško dainavimo, is-
torinės atminties valandą, į kurią 
išmaniai įtraukti susirinkusieji. 

Žmonės dar ilgai nesiskirstė, 
gyvai šnekėjosi, džiaugėsi susi-
tikę, sukinėjosi prie prekystalių, 
užkandžiavo būreliais, ragavo 
šventei paruoštą, gausiai žvėrie-
na pagardintą medžiotojų košę. Į 
bendruomenės palapinę užkąsti 
kvietė rūpestingasis Valentinas 
Šapalas. Kartu su visais stiprino-
si, mielai bendravo ir vyskupas 
L. Vodopjanovas, ir kunigai, ir 
dainininkai, giedotojai - visi jau-
tėsi artimi šioje gražioje tikėjimo 
ir istorijos šventėje. 

Visas tekstas naujienų portale 
anyksta.lt 

„ŽenklAi iR ŽMOnĖs“

Miškų šventovė Inkūnuose mini 80-metį
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Jaunos vištaitės! 
LiEPos 21 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime Kaišiadorių rajono paukš-
tyno vakcinuotomis 3-6 mėn. rudomis, 
raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis 
ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis 
ir jau pradėjusiomis kiaušinius dėti 
vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime 
gaidžiukų (tel. 8-616 50414). 

Svėdasuose 7.00, Viešintose 11.30, 
Papiliuose 11.40, Surdegyje 11.45, 
Vašokėnuose 11.55, Troškūnuose 
12.05, Kuniškiuose 12.25, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. tur-
gaus) 12.40, N. Elmininkuose 12.50, 
Elmininkuose 12.55, Katlėriuose 
13.20, Pašiliuose 13.25, Skiemonyse 
13.35, Staškūniškyje 13.55, Kurkliuose 
14.05, Kavarske 14.15, Janušavoje 
14.20, Pienionyse 14.25, Repšėnuose 
14.30, Traupyje 14.35, Levaniškiuose 
14.45.

Teleloto Žaidimas nr. 1371  Žaidimo data: 2022-07-17 Skaičiai: 70 65 10 66 61 64 03 07 36 31 28 50 13 43 19 62 68 
73 67 14 53 30 44 23 45 37 46 21 54 39 35 48 57 15 40 55 27 22 05 51 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 12 56 02 47 60 17 
09 26 75 74 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 22458.00€ 1 Užbraukus 
įstrižaines 19.00€ 472 Užbraukus eilutę 3.00€ 8493 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 14081 Papildomi prizai Bilietas Prizas 
0150776 Automobilis Peugeot 2008 0126657 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0125742 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0117904 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0117763 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0117764 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0148728 Lai-
minga vieta prizas 50 Eur 0126698 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0125760 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0117907 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0125677 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0139566 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0148766 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0139557 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0118212 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0117775 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 0148781 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0125726 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0117769 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0117770 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0126780 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0126767 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0126664 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0118189 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0117757 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0148753 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0126757 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0117840 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0148769 Lai-
minga vieta prizas 50 Eur 0117760 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0125606 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0146952 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0117845 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0148777 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0139581 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0117772 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0118238 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0148731 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 0139578 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0118227 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0125666 Laiminga vieta prizas 50 
Eur 0125614 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0156782 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0125635 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0117858 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0118225 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0139577 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0117906 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0140206 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0117853 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0136177 Lai-
minga vieta prizas 50 Eur 0118220 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0148784 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0125597 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0139587 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0126787 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0117838 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0118228 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0118216 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0118222 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 0126733 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0143785 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0118223 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0117847 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0117768 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0148758 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0148786 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0125735 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0148747 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0126725 Lai-
minga vieta prizas 50 Eur 0117767 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0117851 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0125586 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0118239 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0125625 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0156933 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0125689 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0126690 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0148795 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 0139573 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0125700 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0126649 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
0125645 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0135536 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0118218 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0157283 
Laiminga vieta prizas 50 Eur 0143909 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0126774 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0117753 Lai-
minga vieta prizas 50 Eur 0117850 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0118224 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0118214 Laiminga 
vieta prizas 50 Eur 0148741 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0118221 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0147592 Laiminga vieta 
prizas 50 Eur 0117773 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0144248 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0125710 Laiminga vieta prizas 
50 Eur 0139560 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0149745 Laiminga vieta prizas 50 Eur 0126632 Laiminga vieta prizas 50 Eur 
009*329 Pakvietimas į TV studiją 010*409 Pakvietimas į TV studiją 013*919 Pakvietimas į TV studiją. 

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

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-656) 77315.

Senus miškus, malkinius miš-
kus, kirtavietes visoje Lietuvoje 
nuo 1000 iki 10 000 eurų už 
hektarą. Apmokėjimas išanks-
tinis.

Tel. (8-610) 85178.

Superkame karvEs, 
BuLius ir tELyčias 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
tel. (8-612) 02125 .

Medžio apdirbimo įmonė 
tiEsiogiai PErka 

mišką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

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

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
gamina padėklus. galimas 

gaminių pristatymas.
tel. (8-686) 86702.

kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, angų didini-
mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 
Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

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 - įvairaus brandumo 
mišką ir žemę, apaugusią me-
džiais. Siūlykite įvairius varian-
tus.  

Tel. (8-641) 55554.

automobiliai

Brangiai ir skubiai - automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, traktorius. 

Tel. (8-673) 50446.

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

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. (8-600) 94298.
 
Mūrinį namą Šlavėnuose. 15 

arų žemės, gale kaimo, arti 
miškas, Lajų takas.  

Tel. (8-601) 05094 .

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.Paslaugos

Nustato nekilnojamojo turto 
kainą. Rekomenduoja, kaip 
padidinti turto vertę. Tvarko 
dokumentus. 

Konsultacija - 60 Eur. 
Registracija tel. (8-605) 32452.

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-615) 45845. 

dovanoja
TV staliuką.
Tel. (8-676) 32444.

Juoduosius serbentus.
Tel. (8-631) 73535.

Reikalinga moteris, tvarkyti 
namus, kūrenti pečių, gyventi 
kartu su močiute ir ją prižiūrėti.

Tel. (8-614) 93300.
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anekdotas

oras

+12

+22

mėnulis
liepos 19-20 d. - pilnatis,
liepos 21- 22 d. - delčia.

Aurelijus, Česlovas,Alvyda, 
Elijas, Alvydas, Vismantė, 
Jeronimas.

Laurynas, Lionginas, 
Rimvydas, Rimvydė, 
Danielius.

Magdalena, Dalius, Mantilė.

Aurėja, Galigantas, Vincas, 
Mantigailė, Vincentas, Auksė.

šiandien

liepos 20 d.

vardadieniai

liepos 21 d. 

liepos 22 d. 

Pagal zodiaką ji buvo svars-
tyklės. O pagal svarstykles – 
jautis.

***
Ištrauka iš Renatos dienoraš-

čio:
„Aš ne iš tų kvaišų, kurios 

laksto paskui vyrus. Aš dviratį 
turiu.“

***
Į daktarą kreipėsi blondinė, 

nukritusi nuo laiptų. Sako:
- Lipau laiptais ir nukritau. 

Susimušiau. Skauda.
- Imkite šio tepalo ir sutep-

kite vietas, kur kritote, - sako 
daktaras.

Praeina diena ir pas daktarą 
ateina visas būrys žmonių su 
sumušimais:

- Daktare, kažkokia kvaiša iš-
tepė laiptus tepalu...

***
- Nesuprantu, kodėl tu prisi-

kabinai prie šios vargšės mo-
ters? Ko tu iš jos nori?

- O ko dar galima norėti iš 
moters?!

- Bet juk ji ir taip tyli...

***
Parsivežė čiukčia mašiną. 

Susirinko čiukčiai, apžiūrinė-
ja. Vienas pačiupinėja langus, 
sako:

- O, iš stiklo...
Kitas pačiupinėja kėbulą, 

sako:
- O, iš metalo...
Trečias pačiupinėja duslintu-

vą, sako:
- O, patinas...

(Atkelta iš 3 psl.)

Renginyje sutiktas anykštėnas 
Antanas Jucius „Anykštai“ pra-
sitarė, kad būtent jo atvaizdas 
puošia Vakarų sceną juosiančią 
tvorą. Vaikinas sakė, kad tai jam 
pačiam gan netikėta. 

Organizatoriai tiesiog pasinau-
dojo sukaupto fotoarchyvo kadru.

Šeštadienį festivalyje buvo ga-
lima išvysti ir daugiau ekstrema-
lių vaizdų. Daug žiūrovų dėmesio 
pritraukė atrakcija „MONSTER 
BOMB THE HILL“. Nuo visų 
puikiai žinomo itin stataus Dai-
nuvos slėnio kalnelio pašėlusiu 
greičiu skriejo riedlentininkai 
ir dviratininkai, kai kurie iš jų  
buvo dar visai vaikai.

Be abejo, didelė dalis festiva-
lio „Devilstone“ dalyvių nekan-
triai laukė šeštadienio finalinio 
koncerto Vakarų scenoje, kurioje 
pasirodė Anykščiuose kartą jau 
skandalą sukėlusi norvegų juo-
dojo metalo grupė „Mayhem“. 
Ši grupė Anykščiuose koncerta-
vo 2010 metais ir, kaip primena  
patys festivalio organizatoriai, 

Per „Devilstone“ festivalį 
vištos nebededa kiaušinių

Praėjus porai metų, ikiteisminis 
tyrimas dėl „Mayhem“ pasirody-
mo Anykščiuose buvo nutrauk-
tas. Panašu, kad šiemet festivalio 
„Devilstone“ organizatoriai jokių 
skandalų jau nebenorėjo, o por-
tale anyksta.lt priminus dvylikos 
metų senumo įvykius, vienas iš 
festivalio organizatorių Vaidas 
Voronavičius „Anykštai“ net pa-
priekaištavo, kad į dienos šviesą 
traukiame istorinius faktus, ku-
riuos organizatoriai šiandien jau 
linkę pamiršti...

Festivalio „Devilstone“ aki-
mirkas fiksavo fotomenininkas 
Jonas Junevičius. Jo nuotrau-
kas publikuojame tiek porta-
le anyksta.lt, tiek ir laikraščio 
„Anykšta“ puslapiuose.

po savęs paliko Lietuvoje porą 
metų netilusį skandalą.

Priminsime, kad grupės „Ma-
yhem“ pasirodymas Anykščiuo-
se įžeidė tikinčiųjų jausmus, 
todėl jie dėl galimos religinės 

nesantaikos kurstymo kreipėsi 
į teisėsaugininkus. Tąkart ti-
kinčiuosius suerzino apverstas 
kruvinas kryžius, niekinami 
liturginiai rūbai, pasirodyme 
naudota kiaulės galva.

Anykštėnas Antanas Jucius buvo malo-
niai nustebintas, kai savo veidą išvydo ant 
festivalio stendų.

Akimirka iš muzikinio pa-
sirodymo.

Festivalyje vyraujanti garderobo spalva – 
juoda.

Vakarų scenoje  dažniausiai skambėjo metalo muzika.

Išskirtinį įvaizdį susikurti padėjo festivalio teritorijoje dirbantys menininkai.


