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Automobilių kaktomušoje sužaloti trys žmonės
Liepos 25 dieną Debeikių seniūnijoje, ties Medinų kaimu, 

susidūrė du automobiliai, per avariją sužaloti žmonės.

Kaip „Anykštą“ informavo 
Utenos apskrities vyriausiasis 
policijos komisariatas, pirmi-
niais duomenimis, kelio vingy-
je susidūrė priešingomis kryp-
timis važiavę automobiliai: 
NISSAN, vairuojamas vyro 
(g. 1950 m.), ir VW PASSAT, 
vairuojamas vyro (g. 1987 m.). 
Abu vairuotojai blaivūs.

Eismo įvykio metu NISSAN 
vairuotojas (g. 1950 m.) nenu-

kentėjo. Automobilio VW PAS-
SAT vairuotoją (g. 1987 m.) bei 
keleivius (2000 m. ir 2005 m.) 
atvykę greitosios medicinos pa-
galbos medikai, atlikę jų apžiū-
rą, dėl įvairių sužalojimų išvežė 
į ligoninę.

Nuotrauka, kurioje užfik-
suotas eismo įvykis, pasidalijo 
„Anykštos“ skaitytojas.

-ANYKŠTA
Dėl įvairių per avariją patirtų sužalojimų į ligoninę išvežti 
trys žmonės.

Anykščiai šventė tris dienas ir 
tris naktis

Liepos 22-ąją, ketvirtadienį, Anykščių dvarvietėje insta-
liacija – simboliniu karalių sostų ratu prasidėjęs Anykščių 
miesto gimtadienis baigėsi atlaidais Anykščių Šv. Mato baž-
nyčioje. Prieš 582 metus liepos 22 dieną buvo pirmą kartą 
sostinėje Trakuose dvylikmečio karalaičio, Lietuvos jaunojo 
valdovo Kazimiero Jogailaičio valia užrašytas mūsų miesto 
vardas, todėl pagal Europos miestų datavimo tvarką liepos 
22 diena yra Anykščių miesto gimtadienis.

Tris dienas iki vėlumos mieste vyko renginiai, kuriuose 
peno dvasiai galėjo rasti išrankiausio skonio žmonės.

Robertas ALEKSIEJŪNAS, Laimas FERGIZAS, 
Kamilė NAVIKAITĖ, Jonas JUNEVIČIUS, 

Sigita PIVORIENĖ, Gražina ŠMIGELSKIENĖ

Šventės vėliavą kelti buvo pakviesta naujai išrinkta Anykš-
čių rajono Garbės pilietė, gydytoja Virginija Pažėrienė. Ji 
sakė: „Vien sau šio apdovanojimo priskirti negaliu. Jis 
skirtas visai Anykščių medikų bendruomenei. 
Esu dėkinga anykštėnams, su kuriais dirbu 
jau 45 metus.“

Apšvietęs Anykščių bažnyčią šviesų dailininkas Arvydas 
Buinauskas yra vienas garsiausių Europoje tokias insta-
liacijas kuriančių menininkų.

Profesoriai Romualdas IN-
ČIRAUSKAS ir Zita INČI-
RAUSKIENĖ:

„naktį atsibudom ir matome 
tokį reginį: šviesos stulpas virš 
debesų remiasi į mėnulį.“ 

Ar patiko Anykščių miesto šventė?

Darbotvarkė. Anykščių rajo-
no meras Sigutis Obelevičius šią 
savaitę daug dėmesio skirs vai-
kams. Meras ketvirtadienį daly-
vaus Pasaulio anykštėnų bendri-
jos vaikų stovyklos „Anykščių 
literatūros keliais“ atidaryme. 
Dirbs meras ir šeštadienį, nes tą 
dieną jis ves ekskursiją Pasaulio 
anykštėnų bendrijos vaikams po 
Anykščių šilelį.

Tiltas. Nuo liepos 21 dienos 
uždarytas šalia  Medžių lajų tako 
per Šventosios upę nutiestas lynų 
tiltas. Aukštaitijos saugomų te-
ritorijų direkcijos direktoriaus 
pavaduotojas Kęstutis Šerepka 
„Anykštai“ sakė, kad nutrūko 
du tilto varžtai. „Tiltas nėra sau-
gus, todėl ir uždarėme“, - sakė 
K.Šerepka. Lynų tiltas per Šven-
tosios upę įrengtas 2019 metais.

Kortelė. Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centras 
prieš šį mėnesį vykusį festiva-
lį „Devilstone“ sulaukė norin-
čių įsigyti Anykštėno kortelę 
antplūdžio. Iki  liepos vidurio 
kortelę išsiėmė 251 anykštėnas. 
Su Anykštėno kortele bilietas į 
festivalį kainavo perpus pigiau.

Honorarai. Per Anykščių 
miesto šventę koncertavusio 
atlikėjo Kastyčio Kerbedžio 
pasirodymas savivaldybės biu-
džetui kainavo 7 tūkst.500 Eur, 
roko grupės „Pelenai“ honora-
ras – 5 tūkst. Eur.

Paieška. Birželio 23-iąją iš 
savo namų Antrųjų Kurklių kai-
me išėjo ir iki šiol negrįžo 78-erių 
metų vyras. Utenos apskrities vy-
riausiasis policijos komisariatas 
informavo, kad vyras nesurastas, 
jo paieška yra tęsiama. Dingęs 
vyras 160-162 cm. ūgio, dėvėjo 
kamufliažines kelnes. Turintys 
žinių gali paskambinti dingusio 
vyro sūnui tel. 8 602 38 712.

Per vieną vakarą 
– dvi tragiškai 
pasibaigusios 
nelaimės 
vandenyje

Gabūs 
moksleiviai 
paskatinti 
piniginėmis 
premijomis

Buča baiminasi 
naujų žudynių
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Vagystė. Liepos 22 dieną  
apie 7.30 val. vyras (g. 1986 
m.) pastebėjo, jog  įsibrauta 
į daugiabučio namo, esančio 
Anykščių seniūnijoje, Sturtupio 
g., rūsį, iš kurio pagrobta apie 

60 alkoholinių gėrimų butelių. 
Padaryta apie 350 eurų žala. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Liepos 22 dieną  apie 
11.19 val. Kurklių seniūnijos 
Kurklių II kaime, namuose, 
rastas mirusio vyro (g. 1951 
m.) kūnas be išoriškai matomų 

smurto žymių. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas mirties priežas-
čiai nustatyti.

Kliūtis. Liepos 24 dieną, se-
kmadienį, ugniagesiai gavo se-
niūnaičio pranešimą, kad Ka-
varsko seniūnijos Janušavos 
kaime, Gintaro g. ir Panevėžio 

g. sankirtoje, nuvirtęs medis, 
užblokuota viena eismo juosta. 
Atvykus ugniagesiams į vietą, 
rastas medis,  nuvirtęs ant kelio 
važiuojamosios dalies vienos 
pusės. Panaudojus grandininį 
pjūklą bei buksyravimo lyną, 
medis pašalintas

Medikai. Akreditavimo tar-
nyba pripažino maždaug 150 
medikų iš Ukrainos profesines 
kvalifikacijas, pirmadienį pra-
nešė LRT. Nacionalinio trans-
liuotojo duomenimis, didžioji 
dalis specialistų jau dirba gydy-
mo įstaigose. Vasario pabaigoje 
Rusija įsiveržė į Ukrainą ir pra-
dėjo šalies puolimą, kuris jau 
tęsiasi kiek daugiau nei penkis 
mėnesius. Dėl to Ukrainą pa-
liko beveik 9,6 mln. žmonių. 
Daugiau nei pusė šalį palikusių 
ukrainiečių atvyko į kaimyninę 
Lenkiją, maždaug 60 tūkst. – į 
Lietuvą.

Išlaidos. Seimo nariai pirmą-
jį šių metų pusmetį išleido per 
894 tūkst. eurų parlamentinei 
veiklai skirtų lėšų. Tradiciškai 
Seimo nariai didžiausias sumas 
skiria transporto priemonės 
eksploatacijai, viešosios infor-
macijos rengėjų paslaugoms 
apmokėti, maždaug pusė jų 
lėšų limitą išnaudojo maksima-
liai. Iš viso per šių metų sau-
sį–birželį vienas Seimo narys 
galėjo parlamentinei veiklai iš-
leisti 7,9 tūkst. eurų. Kaip rodo 
Etikos ir procedūrų komisijos 
paskelbta ataskaita, daugiau 
kaip 7 tūkst. eurų parlamentinei 
veiklai išnaudojo per 70 Seimo 
narių, beveik 30 – per 6 tūkst. 
eurų. Nė cento šių lėšų nepa-
naudojo premjerė Ingrida Ši-
monytė ir užsienio reikalų mi-
nistras Gabrielius Landsbergis. 
Praėjusiais metais Seimo nariai 
parlamentinei veiklai iš viso iš-
leido 1,676 mln. eurų.

Apgaulė. Policija perspėja dėl 
jos vardu platinamų melagingų 
šaukimų į teismą. Laiškuose, 
kuriuos neva pasirašo buvęs 
Lietuvos kriminalinės polici-
jos vadovas Algirdas Matonis, 
adresatai raginami susisiekti 
per tris paras ir yra kaltinami 
pornografiniais nusikaltimais. 
Policijos departamento atsto-
vas Ramūnas Matonis BNS 
patvirtino, kad tokio pobūdžio 
melagingi laiškai siekiant išvi-
lioti pinigus siuntinėjami jau ne 
pirmą kartą.

Eurovizija. „Eurovizijos“ 
organizatoriai patvirtino, kad 
kitų metų dainų konkursas vyks 
Jungtinėje Karalystėje, nes 
jis negali būti rengiamas karo 
krečiamoje Ukrainoje, laimėju-
sioje šių metų renginį. Per šių 
metų renginį Britanija liko an-
tra, todėl Europos transliuotojų 
sąjunga (EBU) pradėjo derybas 
su britų visuomeniniu trans-
liuotoju BBC. Kol kas neaišku, 
kuriame mieste vyks renginys, 
bet susidomėjimą jau yra išreiš-
kę Glazgas ir Mančesteris, sa-
koma BBC pranešime.

-BNS

Per vieną vakarą – dvi tragiškai 
pasibaigusios nelaimės vandenyje
Liepos 21 dieną, ketvirtadienį, Anykščių rajone nuskendo 

du žmonės.

Apie 19 val.ugniagesiai gavo 
pranešimą, kad Skiemonių se-
niūnijos Kriokšlio kaime, Ru-
bikių ežere, skęsta vaikas, jis 
šaukiasi pagalbos. Atvykus 
ugniagesiams, skenduolis  jau 
buvo ištrauktas iš vandens ir 
gaivinamas vienoje iš ežero 
salų. Paaiškėjo, kad tai 1984 
metais gimęs vyras, atvykęs iš 
Kauno.

Ugniagesiai, valtimi į salą 
nuplukdė greitosios medicinos 
pagalbos medikę, kuri konsta-
tavo vyro mirtį.

Į ežero salą ugniagesiai taip 
pat nuplukdė ir policijos parei-
gūnus. Jie nustatė, kad sken-
duolio kūnas yra be išorinių 
matomų smurto žymių. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Ugniagesių gelbėtojų koman-
da netrukus skubėjo į Anykščių 
seniūnijos Burbiškio kaimą. 

19.39 val. gautas pranešimas, 
kad tvenkinyje maudėsi ir din-
go žmogus. 

Į įvykio vietą žvalgybai buvo 
išsiųsta Skiemonių ugniagesių 
komanda, kadangi Anykščių 
priešgaisrinės gelbėjimo tarny-
bos ugniagesiai tuo metu dėl 
nuskendusio vyro buvo išvykę 
į Skiemonių seniūnijos  Kriokš-
lio kaimą. Į Burbiškio kaimą 
ugniagesiai-gelbėtojai  atvyko 
tik maždaug po valandos. Sken-
duolio paieškai buvo išsiųstos 
pajėgos iš Utenos, tačiau ir jų 
atvykimas užtruko, kadangi bu-
dėjo tik du narai (2 narai negali 
vykdyti paieškos). Todėl  buvo 
priimtas sprendimas iškviesti 
laisvą nuo tarnybos narą.

Skenduolio ieškota apie 15 
arų dydžio tvenkinyje. Išžval-
gyta apie pusė tvenkinio ploto, 
bet sutemus paieška buvo nu-
traukta, o paieškos darbai tęsia-

mi kitą dieną.
1967 metais gimusio nusken-

dusio anykštėno  kūnas rastas 
už 4 metrų nuo tvenkinio kran-
to, 2,5 m gylyje.

Policijos pareigūnai nustatė, 
kad skenduolio kūnas be išo-
rinių matomų smurto žymių. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

„Dažniausiai skęstama dėl 
neatsargaus elgesio. Deja, ne-
reta priežastis – alkoholio var-
tojimas. Ne veltui sakoma, kad 
išgėrus – vandens iki kelių. 
Būna, kad tada žmonės, net ge-
rai nemokėdami plaukti, šoka į 
vandenį ir demonstruoja savo 
abejotinus plaukimo įgūdžius. 
Beje, apsvaigę nuo alkoholio 
praranda ir bet kokią savisaugą, 
– sakė Anykščių priešgaisrinės 
tarnybos viršininkas Saulius 
Slavinskas. – Prieš kelerius 
metus būta įvykio, kai vienas iš 
prie tvenkinio iškylavusių vyrų 
pasišovė jį perplaukti. Tas nevy-
kęs bandymas baigėsi skaudžia 

nelaime. Vyro išgelbėti nepavy-
ko, iš vandens buvo ištrauktas 
nuskendusiojo kūnas.“ 

S. Slavinsko teigimu, rizikuo-
ti vandens telkiniuose nereikėtų 
ir asmenims, turintiems sveika-
tos problemų.

Anykščių priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos duomenimis, 
šiemet Anykščių rajone nu-
skendo keturi žmonės.

-ANYKŠTA

Anykščių priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos virši-
ninkas Saulius Slavinskas 
teigia, kad neretai žmonės 
nuskęsta po to, kai nu-
sprendžia maudytis išgėrę 
alkoholinių gėrimų.

Mero priėmime – simbolinės dovanos svečiams
Anykščių miesto šventės „Laimės žiburio miesto švytėji-

mas“ metu, šeštadienio vakarą vykusiame mero priėmime, 
svečiams buvo išdalytos atminimo dovanos – odinės apy-
rankės su užrašu „Anykščiai“.

Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus specialistė ryšiams 
su visuomene Silvija Sakevičiūtė 
sakė: „Odinės apyrankės buvo 
dalijamos tiems, kurie buvo at-
vykę į mero priėmimą: tai simbo-

liškos dovanėlės mero svečiams. 
Šios dovanėlės, kaip atminimas 
apie šventę, priėmimo metu buvo 
teikiamos pirmą kartą.

Apyrankės buvo gaminamos 
pagal specialų užsakymą, o jas 
sukūrė vietinė menininkė Jurgi-

ta Žemaitienė. Buvo pagaminta 
šimtas rinkinių apyrankių, di-
džioji dauguma jų išdalyta. Apy-
rankės buvo nupirktos iš savival-
dybės biudžeto, vieno rinkinio 
kaina – 7 eurai. Prieš tai buvo 
organizuotas viešasis pirkimas.“ 

Miesto šventės metu buvo 
įteikiamos ir kitos simbolinės 
dovanos atlikėjams, šventės 
svečiams, dalyviams. 

„Važiuojant į didesnius pri-

ėmimus, susitikimus su am-
basadoriais, delegacijomis, 
dažniausiai yra dovanojamos 
angelo skulptūrėlės. Kiekviena 
dovana yra unikali, stengiamės 
kiekvienai progai parinkti tin-
kamiausią. Visa mūsų skyriaus 
komanda sudeda „idėjų kraitį“ 
ir priima bendrą sprendimą, 
kokia dovana kokiai progai yra 
geriausia“, – pasakojo S. Sake-
vičiūtė.

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Gabūs moksleiviai paskatinti piniginėmis premijomis
Šešiems  gabiems Anykščių rajono moksleiviams ir dviem  

jų mokytojams skirtos Anykščių rajono savivaldybės pini-
ginės premijos nuo 100 iki 300 Eur. 

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorės 
Ligitos Kuliešaitės įsakymu  
trims Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos abiturientams už 
lietuvių kalbos ir literatūros, 
anglų bei rusų kalbos brandos 
egzaminų įvertinimą 100 balų 
skirta po 300 Eur.

300 Eur premija už lietuvių 
kalbos ir literatūros brandos 
egzamine gautą 100 balų įver-
tinimą taip pat skirta Troškū-
nų Kazio Inčiūros gimnazijos 
moksleivei.

Piniginėmis premijomis taip 
pat įvertinti du Anykščių meno 
mokyklos moksleiviai ir du jų 
mokytojai.

Vienai šios mokyklos moki-
nei skirta 400 Eur premija už 
Grand Prix II Tarptautiniame 
vokalo ir instrumentinės mu-
zikos konkurse „Grande Mo-
zart“, 300  Eur premija už I 
vietą tarptautiniame jaunųjų 
muzikantų konkurse „OLA DE 
TALENTOS“, 200  Eur pre-
mija už II vietą tarptautiniame 
konkurse „American edition“, 

200 Eur premiją už II vietą 
tarptautiniame jaunųjų muzi-
kantų konkurse „Citte di Bar-
letta“, 100  Eur premija už II 
vietą respublikiniame jaunųjų 
atlikėjų konkurse „Naujieji at-
radimai 2022“.

Dar vienam Anykščių meno 
mokyklos mokiniui skir-
ta  300 Eur premija už I vie-
tą tarptautiniame vokalinės ir 
instrumentinės muzikos kon-
kurse „Tarptautiniai muzikos 
žaidimai“, 300 Eur premija už 
I vietą tarptautiniame vokali-
nės ir instrumentinės muzikos 
konkurse „Tarptautinė muzika 
Astana“, 200  Eur premija už 
II vietą tarptautiniame menų 

konkurse – festivalyje „Euro-
pa – Asia festival“.

Dviem Anykščių meno mo-
kyklos mokytojams už jų au-
klėtinių pasiekimus tarptau-
tiniuose ir respublikiniuose 
konkursuose skirta po 200 
Eur.

Administracijos direktorės 
L.Kuliešaitės įsakyme dėl pre-
mijų skyrimo gabiems moki-
niams ir mokytojams įvertintų 
vaikų bei pedagogų pavardės 
neviešinamos, skelbiami tik 
inicialai. Tokiu būdu savival-
dybė laikosi asmens duomenų 
apsaugos įstatymo.

-ANYKŠTA
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Ar patiko Anykščių miesto šventė?
Praūžus didžiausiai vasaros šventei Anykščiuose – mies-

to gimtadieniui, klausiame anykštėnų – ar patiko šiųmeti-
nė miesto šventė? Kas paliko didžiausią įspūdį? Kas galėtų 
būti kitaip?

Šventės 
Anykščiuose – 
aukšto lygio

Profesoriai Romualdas IN-
ČIRAUSKAS ir Zita INČI-
RAUSKIENĖ:

„Buvome dalyje renginių – 
konferencijoje, Pasaulio anykštė-
nų suvažiavime, mero priėmime. 
Viskas labai super, labai graži 
šventė. Visos šventės Anykščiuo-
se yra labai gražios. Kitur būna 
daug to „popso“, o čia – daugiau 
rimtesnės muzikos, intelektua-
lesni renginiai: tuo ir išsiskiria 
Anykščiai. O naktį atsibudom ir 
matome tokį reginį: šviesos stul-
pas virš debesų remiasi į mėnulį. 
Pasirodo, Anykščiuose – šviesos 
instaliacijos!

Nebuvome nuo pradžių iki 
galo, bet kiek buvome, tuose rim-
tuose renginiuose, tai viskas pui-
ku. Problema tik yra važiavimas 
centru, bet jau projektuoja aikštę 
atskirti, nuo Senamiesčio pri-
jungti, tada bus labai gerai. Da-
bar šiek tiek maišosi judėjimas. 
Yra idėja tą žiedą ratu panaikinti 
ir sujungti su Senamiesčiu.“

Žmona, menininkė Z. Inči-
rauskienė antrino vyrui: „Mes 
turime su kuo palyginti Anykš-
čių šventes, tai galiu pasakyti, 
kad čia šventės yra labai  įdo-
mios, labai intelektualios. Bu-
vome koncerte koplyčioje, kur 
grojo Milda Daunoraitė, – tai  
aukščiausia klasė. Taip pat labai 
patiko ir Jazzu. Viskas, ką ma-
tėme, labai patiko. Renginiai ti-
krai apgalvoti, džiaugiamės, kad 
persikėlėme gyventi į Anykščius 
ir galime tiek pamatyti.“ 

Buvo šventės 
atidaryme

Virgilijus VAIČIULIS, buvęs 
„Anykščių šilumos“ direktorius:

„Buvau tik atidaryme, nes sve-

čiavosi anūkai, o jiems greitai nu-
sibodo, tad nebeėjome į šventę ir 
kitą dieną. Šiaip viskas normaliai, 
nors matėme tik atidarymą prie A. 
Baranausko paminklo. Dar spėjo-
me apžiūrėti kilimus. Šventė, kaip 
ir kiekvienais metais, kažko labai 
išskirtina nepastebėjau. 

Kadangi šventėje ilgai nebuvau, 
negaliu pasakyti, kas buvo labai 
gerai, o kas – blogai.“

Reikia augti

Gintaras GIRNIUKAITIS, 
verslininkas:

„Paskutinį kartą šventėje 
buvau turbūt prieš porą metų, 
tai galiu pasakyti, kad ir šiais 
metais nieko labai naujo nepa-
mačiau. Kažkas pagroja, padai-
nuoja. Bet turiu pasiūlymą, kad 
galėtų pasirodymus surengti 
vietiniai moksleiviai – vie-
nuoliktokai, dvyliktokai, kurie 
lanko muzikos mokyklą. Būtų 
labai šaunu – ir jiems įdomu, ir 
net nauji talentai galėtų gimti.

Šeštadienį mačiau bažnyčios 
šviesos instaliacijas – kuo dau-
giau šiuolaikinių technologijų, 
tuo yra įdomiau. Pritariu fejer-
verkų atsisakymui. Kas yra fe-
jerverkai? Aš taip manau, kad 
jų visiškai užtenka vieną kartą 
per metus – per Naujuosius. Ši 
pramoga yra visiškas pinigų 
paleidimas į orą ir vienareikš-
miškai vertinu teigiamai, kad 
jų buvo atsisakyta. Instaliacijos 
buvo puikios ir nepritariu tų 
žmonių nuomonei, kurie pikti-
nosi, kad jos vyko bažnyčioje. 
Bažnyčia irgi darosi šiuolaikiš-
ka, neperžengiant ribų juk vis-
kas galima.

Apskritai viskas remiasi į fi-
nansus, organizacinį komitetą 
ir iki aukšto šventės lygio dar 
reikia augti. Esu buvęs Belgijo-
je ir vienos šventės metu matęs 
važiuojančias skulptūras, kurios 
atspindi tam tikrą istorinį laiko-

tarpį. Manau, ir Anykščiams to-
kia tradicija tiktų. Reikia įnešti 
kažką nauja, netingėti dirbti, 
mąstyti ir ieškoti pinigų, idėjų, 
o ne daryti viską kaip pernai ar 
užpernai. Kam pirkti nenaudo-
jamas amfibijas – gal geriau 
ją parduoti ir padaryti geresnę 
šventę? Jau ir tie kilimai atsi-
bodę – šitiek metų vyksta, gal 
verta sugalvoti kažką kita? 

Tačiau didžiausias šventės, ir 
ne tik jos, minusas – tai miesto 
parkas. Mes niekaip nesugeba-
me jo sutvarkyti – tas pats tary-
binis, su sugriuvusiais takeliais, 
baisia, apaugusia nendrėmis 
pelke. Juk galima atrasti biu-
džete pinigų, suprojektuoti, pa-
sodinti naujus gėlynus, pakeisti 
takus, pastatyti naujus suoliu-
kus, šiukšlių dėžes, padaryti 
šokančius fontanus… Rajono 
biudžetas – 30 milijonų, o poros 
milijonų parkui surasti neįma-
noma. Jau prieš dvejus metus 
tai merui sakiau, komentarus 
rašiau. Jei to rajono savivaldy-
bės taryba nesugeba padaryti, 
tai kam ji iš viso reikalinga? 
Parkas yra miesto veidas, o į jį 
atėjus yra gėda. Labai mėgstu 
Druskininkus, tai vienas pavyz-
dinių Lietuvos miestukų, tad 
tikrai yra į ką lygiuotis. Mes – 
kurortas, tai ir pradėkime nuo 
savęs, nenorėkime, kad viską 
padarytų verslininkai.“ 

-ANYKŠTA

Anykščiai šventė tris dienas ir tris naktis
„Dingusio karališkojo 
Anykščių dvaro atmintis”

Lygiai per miesto gimtadienį, 
liepos 22 dieną, buvo atidary-
tas istorijos langas į Anykščių 
miesto pradžią. Miestelėnai 
ir senoviniais rūbai pasidabi-
nę šokėjai iškilmingai įžengė 
į apskritą instaliaciją - karalių 
sostų ratą su informaciniais 
stendais „Dingusio karališkojo 
Anykščių dvaro atmintis“.

Projektą inicijavo kultūros 
vizionierius Vytautas Balčiū-
nas, Vilniuje subūręs istorijos 
mokslininkų komandą: Simo-
ną Matulevičių ir Dalią Taran-
daitę. 

Paroda pirmą kartą pristato 
svarbiausius istorinius Lie-
tuvos didžiojo kunigaikščio 
dvaro Anykščiuose duomenis, 
supažindina su jo savininkais - 
Lietuvos valdovais, įvardija net 
keturių valdovų vizitus.  

Atidarymo ceremoniją pa-
puošė Anykščių kultūros cen-
tro istorinių šokių kolektyvas 
„Baltoji pavana” (vadovė Jūra-
tė Uselienė). Kostiumų ir šokių 
grožį bei karališką iškilmingu-
mą geriausiai perteikia filmuota 
medžiaga mūsų portale anyks-
ta.lt.  

Atidarymo metu buvo pri-
statyta dvikalbė iliustruota 160 
psl. knyga „Valdovai Anykš-
čiuose“. 

Kaip teigė parodos idėjos 
autorius Vytautas Balčiūnas, 
istoriniai šaltiniai liudija, kad 
sklype, netoli tos vietos, kur 
Anykšta įteka į Šventąją, o da-
bar yra Menų inkubatorius bei 
Anykščių Šv. Aleksandro Ne-
viškio cerkvė, jau penkiolikta-
me amžiuje stovėjo Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio dvaras. 
1442-aisiais dvarą aplankė 
Lietuvos didysis kunigaikštis 
Kazimieras Jogailaitis, pir-
masis paminėjęs Anykščius ir 
fundavęs Anykščių parapijos 
steigimą. Jo įgaliotas dvaro 
vietininkas Radvila Astikaitis 
valdovo valia pastatęs pirmąją 
Anykščių bažnyčią. Remiantis 
jų paliktais dokumentais, buvo 
prieitas konsensusas Anykščių 
(Onixti) gimimo diena laikyti 
1440 metų liepos 22 dieną.

Anykščių forumas – be 
diskusijų

Anykščių menų inkubatoriu-
je – menų studijoje surengtas 
„Anykščių forumas gyvai: Ta-
patybė ir ateitis“.

Forumo svečius pasveikino 

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius. ,,Anykščiai visada 
turėjo daug ambicijų, tarpukariu 
Anykščiai buvo kurortu ir šian-
dien mūsų vizijose yra kurortas, 
kitoks kurortas“, - kalbėjo me-
ras.

Pranešimus skaitė Anykščių 
rajono savivaldybės Architek-
tūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėja Daiva Gasiūnienė, archi-
tektas, Anykščių kurortizavimo 
koncepcijos autorius Audrys 
Karalius. Technikos mokslų 
daktaras, verslininkas, visuo-
menininkas, vizionierius Vladas 
Lašas, kilęs iš Anykščių krašto, 
savo pranešimą pavadino „Kos-
mosas iš Anykščių taip pat arti 
kaip ir iš NASA būstinės“. Savo 
pranešime lektorius daugiau-
sia kalbėjo apie savo gyvenimo 
pasiekimus, pabrėždamas, kad 
gyvenime nepasiekiamų dalykų 
nėra. Jis forumo klausytojams 
taip pat dovanojo motyvuoja-
mojo turinio knygų.

Kadangi forumo pradžia vė-
lavo, diskusijų su forumo klau-
sytojais nebuvo.

Vėliavą kėlė Anykščių 
Garbės pilietė

Šventė prasidėjo sveikini-
mais naujai išrinktai Anykščių 

rajono Garbės pilietei, gydyto-
jai Virginijai Pažėrienei.

Su miesto gimtadieniu sveiki-
no svečiai iš Lenkijos Uniejow, 
Latvijos Maduonos miestų. 

Šventės atidarymo ceremo-
nijoje dėmesys skirtas ir karo 
krečiamai Ukrainai bei šiai ša-
liai padėjusiems anykštėnams. 
Už suteiktą finansinę ir kitokią 
pagalbą Anykščių savivaldybės 
vadovams, Anykščių rajono ne-
įgaliųjų draugijai, verslininkui 
Virginijui Stroliai, kebabinės 
savininkui Daliui Drumstai dė-
kojo Ukrainos bendruomenės 
atstovė Margarita Žarova.

Sudainavo Anykščius

Prie garsiausio mūsų žemės 
sūnaus, poeto Antano Baranaus-
ko paminklo buvo dainuojami 
Anykščiai. Renginio vedėjas ak-
torius Gintaras Mikalauskas pa-
kvietė sudainuot šešis kūrinius: 
„Mes, anykštėnai, nuo pirmojo 
Anykščių miesto paminėjimo 
1440 m. liepos 22 d. nugyveno-
me šešis amžius, tad kiekvienam 
jų paskirkime po dainą, kad jie 
visi būtų vainikuoti gražiausiais 
muzikos akordais.“

Pirmoji anykštėnų sudainuo-
ta daina buvo „Dainu dainelę“. 
,,Tai tęsiasi jau du šimtus metų. 

Poetas Justinas Marcinkevičius, 
apmąstydamas A. Baranausko 
„Dainu dainelę“, joje ant kalno 
keliomis pakopomis kylančias 
aukštumas („Kalnai ant kalnų, 
o ant tų kalnų – kalnai ir maži 
kalneliai“), teigia, kad poeto 
kūrinyje yra nubrėžta ne fizinė, 
o dvasinė Lietuvos trajektorija: 
„kaip kalnai vieni ant kitų auga 
amžiai, pripildydami nesunaiki-
namo ir niekuo nepakeičiamo 
laisvės ir laimės siekimo“ (Just. 
Marcinkevičius), - tokia retorika 
skambėjo Vyskupo aikštėje. 

Ekrane buvo transliuojami po 
visą pasaulį pasklidusių anykš-
tėnų videosveikinimai. Toną 
muzikinei sueigai davė profesi-
onalai prof. Tomas Ladiga (bo-
sas), Vaida Genytė (sopranas), 
Tomas Tuskenis (baritonas), Vy-
tautas Juozapaitis (baritonas), 
Gintarė Kisieliūtė (sopranas), 
folkloro ansamblis „Valaukis“ 
(vad. Regina Stumburienė), 
choras „Salve Cantus“ (vad. 
šviesaus atminimo Rimvydas 
Griauzdė, dirigentas Rimvydas 
Mitkus). Intarpuose virtualiai, 
per vaizdo įrašus, buvo kalbina-
mi pasaulio anykštėnai užsieny-
je: (iš Europos) - Indrė Stakvilė 
Egrgardt, kompozitorė; (iš Azi-
jos) - Daiva Maldaikytė – Sakal 
ir Arielė Sakal; (iš Australijos) 
-  Kęstutis Prapiestis, plaukioja 
banglente; 
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(iš Afrikos) - Inga Sankaitė, 
ambasados darbuotoja; (iš Pietų 
Amerikos) - Radvilė Talačkaitė, 
ambasados darbuotoja; (iš Šiau-
rės Amerikos) - Dalia Narbu-
tienė, Daiva Sparks, Amerikos 
lietuvė, mokytoja iš Kentukio 
valstijos.

Dainų ir sveikinimų fragmen-
tai buvo nufilmuoti. Kviečiame 
juos pažiūrėti portale anyksta.lt

Koncertas ir opera 

 Pirmąją šventės dieną užbaigė 
koncertai. 

Anykščių kultūros centre skam-
bėjo koncertas „Pasaulio šokiai“.
Koncerte pasirodė Eglė Valutė 
(smuikas, Lietuva, Kataras), Aitor 
Garcia Morata (ispaniška gita-
ra, Ispanija), Paulina Dūmanaitė 
(fortepijonas, Lietuva, Ispanija). 

Iš istorinės Jono ir Onos Kar-
velių sodybos vėl aidėjo muzika. 
Ant Šventosios upės kranto Kau-
no dramos teatro aktorės Virgini-
jos Kochanskytės suburtas kolek-
tyvas pristatė operą, skirtą Italijos 
operos žvaigždės Onos Zabielai-
tės-Karvelienės ir Anykščių švie-
sulio Jono Karvelio meilės istori-
jai atminti. 

Karvelių istoriją perpasakoti 
padėjo rašytojos, prozininko Ri-
manto Vanago dokumentinė kny-
ga „Malūnininkas ir mėnuo“. Joje 
aprašoma prieškario operos daini-
ninkės anykštėnės Onos istorija. 

Į olimpiečių diskusiją 
neatvyko E. Savickaitė

Jaunimo klubo rengiamoje 
diskusijoje „Nuo mažo mieste-
lio iki Olimpinių“ apie savo kar-
jerą publikai pasakojo olimpietis 
plaukikas anykštėnas Giedrius 
Titenis. Nors buvo numatyta, 
kad diskusijoje dalyvaus ir slidi-
ninkė Eglė Savickaitė, tačiau ji 
neatvyko.

Pokalbio moderatorė savano-
rė Emilija Bieliauskaitė surengė 
žaibo turnyrą, kuriame Giedrius 
staigiai turėjo pasirinkti vieną 
atsakymo variantą iš dviejų. 
Pavyzdžiui, paklaustas, ką pasi-
rinktų dabar – ežerą ar baseiną – 
Giedrius nedvejodamas rinkosi 
baseiną. Karjerą baigęs profesi-
onalus plaukikas treniruoja vai-
kus, gyvena Anykščiuose, nes, 
kaip pats sako, „čia gera.“

Apdovanoti gražiausi 
floristiniai kilimai

Vyko tradicinis Tarptautinis 
floristinių kilimų konkursas, 
kurio nugalėtojai buvo apdova-
noti miesto parke.

Šiais metais buvo 15 floristi-
nių kilimų - visi jie sukurti lie-
tuvių. Komisijos pirmininkas 
S. Obelevičius džiaugėsi: „Ši 
Anykščiuose prasidėjusi tradi-
cija yra unikali, užpatentuota. 
floristinius kilimus kurti gali 
kiekvienas, bet floristinių kili-
mų konkursą gali organizuoti 
tik Anykščiai.“ 

Piniginiais prizais buvo ap-
dovanoti A, B ir C kategorijų 
kilimai. A kategorijai  priklauso 
didelio dydžio floristiniai kili-
mai, B – mažesni, o C grupės 
floristiniai kilimai yra erdviniai, 
tarsi skulptūros.

A grupėje pirmoji vieta ati-
teko Levaniškių bendruomenei 
„Abipus Nevėžio“, B grupėje 
pirmąją vietą laimėjo „Glamur 
gėlės“ dalyviai. C grupėje - 
Traupio bendruomenei. 

Buvo įteiktas ir specialusis 
prizas, kurį įsteigė „Anykščių 
vyno“ gamykla. Jis atiteko Le-
vaniškių bendruomenei „Abi-
pus Nevėžio“.

Angelų muziejuje-
Sakralinio meno centre 
atidaryta paroda

Angelų muziejuje-Sakrali-
nio meno centre buvo atidaryta 
nauja paroda „…O Šv. Ona pa-
sodinus mažą Mariją ant kelių 
ją moko skaityti…“, kuri buvo 
atgabenta iš Lietuvos naciona-
linio dailės muziejaus fondų.

Parodą atidarė muziejaus 
direktorius Tomas Tuskenis 
bei Anykščių kvarteto pasiro-
dymas. Parodą pristatė ir apie 
ją bei Šv. Onos gyvenimą iš-
samiai papasakojo menotyri-
ninkė iš Anykščių kilusi Dalia 
Tarandaitė. Ji sakė, kad Šv. Ona 
apskritai Anykščiams yra labai 
svarbi, nes čia vyksta būtent 
Jos vardo atlaidai. Pasakojimą, 
kaip Onai labai ilgai nepavyko 
susilaukti vaikų, D. Tarandaitė 
užbaigė sakydama, kad „Ona 
visiems buvo tarsi geroji mo-
čiutė…“

Neatlaikė vasaros 
rogučių atrakcionas

Pirmąją Anykščių miesto 
šventės dieną lankytojų antplū-
džio neatlaikė Anykščiuose, ant 
Kalitos kalno, įrengta vasaros 
rogučių trasa – dėl techninių 
kliūčių atrakcionas visą dieną 
buvo uždarytas.

Šeštadienį vasaros rogučių 
trasa vėl veikė, o lankytojų ša-
lia atrakciono buvo eilės.

Susisiekus su pramogų ir 
sporto centru „Kalita“, telefo-
nu atsiliepusi moteris perspėjo, 
kad eilėje prie vasaros rogučių 
trasos šeštadienio popietę teks 
laukti mažiausiai valandą.

Pasirašytas 
memorandumas 

10-asis Pasaulio anykštėnų 
suvažiavimas vyko liepos 23 
dieną Anykščių koplyčioje – 
Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centre.

Buvęs Anykščių rajono val-
dytojas Algimantas Dačiulis 
tarė padrąsinamą žodį, dėkojo 
visiems, prisidėjusiems prie 
PAB veiklos per 30 metų. Pre-
latas Jonas Staškevičius su-
važiavimą sveikino Kanados 
anykštėnų lietuvių vardu.

Suvažiavimas pritarė, kad 
PAB medaliais būtų apdovanoti 
Dalia Tarandaitė, Rita Babe-
lienė, Algimantas Čaplinskas, 
Jonas Junevičius, Vytautas Bal-
čiūnas, Regina Smetonaitė.

Vienbalsiai pirmininku tre-
čiai trejų metų kadencijai per-
rinktas prof. Tomas Ladiga kaip 
vieną pirmųjų uždavinių įvardi-
jo surasti orią vietą buvusio il-
gamečio PAB pirmininko prof. 
A.Tylos Anykščiams paliktai 
vertingai 4000 knygų bibliote-
kai, kurios paroda tą dieną buvo 
atidaryta Anykščių viešojoje 
bibliotekoje.

Anykščius pasiekė 
dviračių žygio dalyviai

Į miesto parką, lydimi poli-
cijos automobilio su garso si-
renomis, atvyko dviračių žygio 
aplink Lietuvą „Galiu daugiau 
nei tu manai“ dalyviai.

Ši akcija yra jau penktoji, sie-
kianti atkreipti dėmesį į su Dau-
no sindromu gimusius žmones.  
Akcijos dalyviai aplink Lietuvą 
važiavo nuo liepos 14- osios 
maršrutu Druskininkai-Kaunas-
Anykščiai-Panevėžys-Joniškis-
Telšiai-Tauragė-Kaunas-Vil-
nius-Utena-Anykščiai. Akcijos 
iniciatorius – anykštėnas Tau-
tvydas Piragis, o jį atlydėjo dvi-
račių pasaulio čempionė Edita 
Pučinskaitė bei komanda.

Anykščių rajono savivaldy-
bės meras S. Obelevičius dė-
kojo žygio dalyviams bei įteikė 
jiems atminimo dovanėles.

Kėlė ratą už Anykščius…

Šeštadienį S. Dariaus ir S. Gi-
rėno gatvėje vyko motoakrobatų 
pasirodymas. Keturi uteniškiai, 
tarp jų – vienas novatoriškiau-
sių motoakrobatų pasaulyje, 
Europos motoakrobatų čempi-
onas Aras Gibieža, kėlė ratus 
už Anykščius, važiuodami ant 
vieno rato „bučiavo“ Anykščių 
krašto merginas ir atliko daugy-
bę  kraują stingdančių triukų…

Motoakrobatas A.Gibieža yra 
laimėjęs daugybę tarptautinių tur-
nyrų, savo triukais džiugina auto-
mobilių lenktynių F1 dalyvius.

Dėl šio pasirodymo visą 
šventės dieną buvo uždarytas 
eismas šioje gatvėje, o moto-
akrobatų pasirodymą stebėjo 
tūkstančiai žmonių.  

Klausytojai netilpo 
koplyčioje

Koplyčioje-Pasaulio anykštė-
nų kūrybos centre Londono ka-
rališkosios muzikos akademi-
jos studentė Milda Daunoraitė, 
muzikantės kelią pradėjusi 
Anykščių muzikos mokykloje, 
dovanojo fortepijono muzikos 
koncertą.

Koplyčioje dainavo ir Anykš-
čių rajono mero Sigučio Obe-
levičiaus „Anykščių marčia“ 
pavadinta atlikėja Justė Arlaus-
kaitė-Jazzu, Anykščiuose įkū-
rusi restoraną „Basi Basi“.

Atlikėjos koncertavo nemo-
kamai. Nepilną valandą ko-
plyčioje trukusiame koncerte 
netilpo žmonės – visos sėdimos 
vietos buvo užimtos, dauguma 
stovėjo fojė, kiti būriavosi lau-
ke esančiame parke.

Vakaro koncertą parke 
stebėjo tūkstančiai žiūrovų

Miesto parke vykęs Anykščių 
miesto šventės vakaro koncer-
tas sutraukė kelis tūkstančius 
žiūrovų. Įsitaisę ant laiptų, iš-
sitiesę ant žolės ar prilipę prie 
pat scenos žiūrovai klausėsi 
roko grupės „Pelenai“, kuri šį 
kartą atliko Bryan Adams kūri-
nius. Koncertą užbaigė Kastytis 
Kerbedis, kuris priminė, kad jo 
gimtinė yra Anykščiai.

Koncerte taip pat pasirodė 
Anykščių kultūros centro grupė 
„Puella“ ir grupė „Strings Of 
Earth“.

Anykščių bažnyčia 
suspindo lazerių šviesose

Pirmą kartą per visų švenčių 
istoriją Anykščių miesto dan-
gaus nenušvietė šventiniai fejer-
verkai, tačiau įspūdingai buvo 
apšviesta Anykščių Šv.Mato 
bažnyčia. Įvairaispalvėmis la-
zerių šviesomis suspindo ne tik 
šventovės išorė, bet ir vidus.

Koncerte „Labirinto šviesa“ 
dalyvavo atlikėjai Jurgita Kaza-
kevičiūtė (vargonai), Rolandas 
Kazlas (skaitovas), Arvydas 
Buinauskas (šviesų dailinin-
kas).

Anykščių Šv.Mato bažnyčios 
lauko fasado apšvietimas yra 
brangiausias miesto šventės ak-
centas, jo preliminari sąmata - 
12 tūkst. 500 Eur.

Šviesų stulpas virš bažnyčios 
sekmadienio nakties danguje  
buvo matomas už 15 kilometrų 
nuo Anykščių ir dar toliau.

Anykščiai šventė tris dienas ir tris naktis

10-ajame Pasaulio anykštėnų suvažiavime Anykščių rajo-
no savivaldybės meras Sigutis Obelevičius ir trečiai kaden-
cijai perrinktas Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas 
prof. Tomas Ladiga pasirašė memorandumą. 

Koncertuoja Milda Daunoraitė ir Justė Arlauskaitė - Jazzu.
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Buča baiminasi naujų žudynių
(Tęsinys. Reportažų pradžia „Anykšta“ Nr. 24, 2022-03-26).

Eladoradas BUTRIMAS

Trečią karo dieną ukrainiečiams susprogdinus Bučos-Ir-
pinės tiltą ir paleidus užtvanką, Irpinės upelis ištvino ir už-
tvėrė kelią okupantams veržtis į Kijevą.

Maskoliai kelis kartus bandė nutiesti pontoninį tiltą, bet 
ukriniečių artilerija jį sunaikino. Įniršę okupantai ėmė pa-
trankomis šaudyti į kitoje upelio pusėje esantį Gustomelį 
bei Irpinę, o užimtoje Bučoje prievartavo moteris bei mer-
gaites, žudė niekuo dėtus civilius gyventojus.

Sadistiškai nukankintų ir nu-
žudytų civilių  kūnus maskoliai 
niekingai slėpė, paskubomis 
juos užkasdavo. Vėliau, kai 
buvo rastos  šios masinės kapa-
vietės, jos sukrėtė visą pasaulį. 

Iš Kijevo vykstant į Bučą, 
visų pirma tenka pravažiuoti 
Gustomelio gyvenvietės Moš-
čicės mikrorajoną, kur akis 
bado daugybė bombų sugriautų 
privačių namų. 

Pasiekus šiuos griuvėsius, 
staiga lėtėja visų mašinų greitis, 
nes susidaro natūrali spūstis. Per 
karą susprogdinus Bučos-Irpi-
nės tiltą, buvo skubiai suręstas 
laikinas ir dėl keleriopai siau-
resnės važiuojamosios jo dalies 
mašinoms tenka eilėje stovėti po 
pusvalandį ir net ilgiau.

Už kelių šimtų metrų nuo til-
to - sankryža, kurią pervažiavę 
įvažiuojame į Bučą. Ši prasi-

deda puikiais vešliais pušynais 
ir dešinėje pusėje prieš dvejus 
metus pastatytu nauju prestiži-
niu privačių namų rajonu „Če-
kiški rūmai“, kuris buvo staty-
tas pagal čekų projektą.

Šių namų grožiu pasigėrėti  ne-
tenka - per maskolių bombarda-
vimus  šalia kelio stovėję pastatai 
virto lūženomis. Suniokoti liko ir 
namų kiemuose stovėję praban-
gūs automobiliai, kai kurie šei-
mininkai jų neteko net po kelis.

„Šį namą aš su savo meistrų 
brigada pastačiau, o dabar at-
vykau, šeimininko paprašytas 
įvertinti jo būklę; galiu pasakyti 
viena - namas tinka tik nugriau-
ti, spėju, kad ir visi gretimi 
namai“ ,- pareiškė statybų inži-
nierius Vasilijus Konoplenko.

Buča dar prieš dvidešimt 
metų buvo nedidelė gyvenvie-
tė, kurios didžiausi namai buvo 

penkiaaukščiai, o pastaruoju 
metu čia buvo statomi  9-16 
aukštų namų mikrorajonai.

Maskolių tankai trečią karo 
dieną drąsiai įsiveržė į Bučą, 
tačiau ukrainiečiai Stoties ga-
tvėje jiems surengė pasalą ir 
visus sunaikino. „Tuo metu dar 
buvo elektra ir veikė internetas, 
todėl per mano kavinėje „Jul's“ 
įrengtas videokameras mačiau, 
kaip pirmi į Bučą įvažiavę če-
čėnai išplėšė kavinės duris ir 
pagrobė dešras, tortus, vaisius, 
tik alkoholio nelietė“, - pasako-
ja Olegas Sidorovas.

Po to, kai ši tankų kolona 
buvo sunaikinta, rusai kiek at-
sitraukė ir prasidėjo pozicinė 
kova. Vis dėlto kovo dešimtą 
dieną rusų kariai Bučą užėmė.  

Ukrainiečių gynėjams teko 
pasitraukti į Irpinę, o rusų tan-
kai ir sunkioji artilerija įsikūrė 
„Continent“ mikrorajone, kuris 
yra arčiausiai Irpinės. Minėtas 
mikrorajonas buvo naujas ir pats 
didžiausias Bučoje, jame ką tik 
buvo apsigyvenę 1200 šeimų.

Maskoliai be perstojo šaudė 
į Irpinę bei Gustomelį žinoda-
mi, kad ukrainiečiai jų nebom-
barduos, nes bijos pataikyti į 
gyvenamuosius „Continent“ 
mikrorajono namus. Okupantai 
vaikščiojo po visus butus, po su-
permarketą bei prekybos kios-
kus ir grobė vertingus daiktus.

Į krovinines mašinas masko-
liai tempė viską - kompiuterius, 
televizorius, šaldytuvus, skal-
bimo mašinas, dulkių siurblius. 
Blogiausiai visgi esą elgėsi ne 
čečėnai, bet Rusijos šiaurės tau-
tų atstovai. 

Kartą vienas buriatas su bičiu-
liais šventė gimtadienį ir pano-
ro iš požeminio garažo  išvaryti 
jame nuo bombardavimų pa-
sislėpusius ukrainiečius ir, kad  
pasilinksmintų, šiuos sušaudyti.

Tai išgirdęs karys rusas sušu-
ko, jog neliestų tų civilių, nes jie 
ir šiaip esą vos gyvi nuo streso, 
šalčio ir bado. Minėtas rusas 
paleido automato šūvių seriją į 
dangų ir atbaidė buriatus.

O.Sidorovas nesistebi, kad 
Bučoje buvo prievartaujamos 
moterys ir šaudomi civiliai, nes 
dalis okupantų esą akivaizdžiai 
buvo nužmogėję. Jie esą tempė-
si iš  supermarketo ir kavinės al-
koholį ir be perstojo svaiginosi.

Verslininkas žmoną su pen-
kiais mažamečiais vaikais buvo 
išsiuntęs į Kiprą, o pats liko 
Bučoje prižiūrėti savo įmo-
nių. Naujausiame mikrorajone 
„Continent“ kartu su daugia-
aukščiais namais buvo pastatyta 
keliolika didelių kioskų, iš ku-
rių penkis įsigijo O.Sidorovas.

Juose vyriškis įkūrė kavi-
nę, draudimo įmonę, turizmo 
agentūrą, gyvūnėlių maisto bei 
alkoholio parduotuves ir ketino 

plėsti verslą. Po Bučoje vyku-
sių kautynių kioskai sudegė 
arba sugriuvo, tad O.Sidorovas 
atkurti ryžosi vien kavinę, į ku-
rios langus stiklų jau nebedėjo, 
tik apkalė fanera.

„Bijom, kad okupantai vėl 
gali pulti Kijevą ir būsim iš 
naujo bombarduojami, tad in-
vestuoti į remontą neapsimo-
ka“, - paaiškino O.Sidorovas. 
Verslininko baimę vėl būti už-
pultiems patvirtino padavėja 
Aliona, atnešusi parodyti ske-
veldras bei šovinius, rastus ka-
vinės viduje po to, kai okupan-
tai pasitraukė.

Kavinė „Jul's“ buvo tapusi kul-
tūros renginių centru - kiekvie-
ną savaitgalį čia buvo rengiami 
klasikinės muzikos koncertai, 
poezijos vakarai, kviečiama į 
popietes vaikams ir šeimoms. 
Dabar  niūriai atrodo ne tik ši 
kavinė, bet  visas „Continent“ 
mikrorajonas, į kurį gyventi kol 
kas grįžo vos 107 iš čia įsigiju-
sių butus 1200 šeimų.

Be to, grįžo daugiausia vien 
vyrai, palikę žmonas su vaikais 
saugesnėse vietose.

„Skaudu žiūrėti, žmonės ėmė 
kreditus, skolinosi iš tėvų ar gi-
minaičių, kad įsigytų butus, o 
dauguma jų dabar liko ne tik be 
langų, bet yra rimtai apgadinti, 
o kai kurie visai sudegė“,- pik-
tinasi O.Sidorovas.

Eidamas nuo „Continent“ 
link Bučos centro, pamačiau 
paminklą istoriniam Ukrainos 
herojui Tarasui Ševčenkai. Pa-
galvojau, jog prieš du šimtus 
metų asmeniškai patyrusio ca-
rinės priespaudos žiaurumus 
poeto dvasia ir dabar išgyvena 
didelį skausmą.

Mat yra priversta stebėti 
griovimus bei civilių žudymus, 
regėjo, kaip okupantų bomba 
pataikė į butą name, esančiame 
priešais paminklą.

Vos 41 metus gyvenęs 
T.Ševčenka (1814-1861) iš 
vergiškos baudžiavos buvo iš-
pirktas tik sulaukęs 24 metų, o 
vėliau dar dešimt metų buvo pri-
verstas praleisti tremtyje Sibire. 
Laisvę jam atgauti padėjo taurūs 

Tai, kas liko iš Rusijos tankų ir sunkiosios artilerijos, kuri 
trečią karo dieną įvažiavo į Bučą ir buvo sunaikinta.

„Contnent“ mikrorajonas Bučoje buvo tapęs maskolių va-
daviete ir labai nukentėjo.

žmonės - rusai, lenkai, lietuviai 
(T.Ševčenka trejus metus gyveno 
Vilniuje, čia mokėsi dailės) - įžiū-
rėję didžiulį ukrainiečio poetinį 
bei tapytojo talentą.

Taip, kaip kentėjo T.Ševčenka, 
dabar nuo maskolių kenčia visa 
Ukrainos tauta. 

Nuo T.Ševčenkos paminklo 
pasukus į kairę, už keleto šimtų 
metrų yra nedidelė pėsčiųjų alėja, 
simbolizuojanti centrinę senojo 
miesto dalį. Joje stovi gaublio for-
mos skulptūra su užrašu „Buča“.

Pagalvojau, jei Buča šioje 
skulptūroje vaizduoja Žemę, tai 
visos mūsų planetos galingieji 
ir privalėtų įsikišti, kad šis karas 
liautųsi.

 Pagrindinėje gatvėje, kiek to-
lėliau, maždaug už šimto metrų, 
stovi Bučos merija, nuo kurios 
jau netoli ir iki apaštalo Andrie-
jaus cerkvės. Ši cerkvė vienintelė 
iš keturių, esančių Bučoje, atsisa-
kiusių priklausomybės Maskvos 
patriarchatui ir tapusi pavaldi  
Ukrainos pravoslavų bažnyčiai.

Cerkvės kieme tebežiojėja ne-
užkasta kapo duobė, kurioje, kaip 
broliškame kape, buvo palaidoti 
žmonės, rasti negyvi gatvėje.

Vėliau jų asmenybės buvo 
nustatytos ir giminaičiai žu-
vusiuosius perlaidojo kitur. 
Ateityje prie šios buvusios 
broliškos kapavietės ketinama 
pastatyti simbolinį paminklą, 
o kol kas neužkasta duobė tarsi 
simbolizuoja tebesitęsiantį karą 
ir nepaliaujamas ukrainiečių 
kančias bei netektis.

Šioje broliškoje kapo duobėje buvo laikinai palaidoti ga-
tvėje rasti nužudyti civiliai.

 „Jul's“ padavėja Aliona 
rodo kavinėje rastas ske-
veldras. 

- specialiai iš Bučos, 
Kijevo priemiesčio 
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Karščiausi „Tele2“ pasiūlymai išmaniam laisvalaikiui: 
įsigijus vieną laikrodį – antras dovanų!

Įsibėgėjus vasaros sezonui nepraleiskite ne tik šilčiausių 
dienų, bet ir geriausių pasiūlymų išmaniesiems įrenginiams 
įsigyti. Perkantiems „Samsung“ eSIM laikrodį, mobiliojo 
ryšio operatorius „Tele2“ antrąjį dovanoja vos už 1 cnt. 

Pasinaudokite „Tele2“ pa-
siūlymu ir pradžiuginkite bi-
čiulį ar šeimos narį išmaniuo-
ju laikrodžiu. Daugiau apie 
šį pasiūlymą galite sužinoti į 
daugiau informacijos rasite in-
ternetiniame puslapyje.

Griebkite abiem rankom
Keliaudami į paplūdimį, 

piniginę ir telefoną palikite 
namie – galėsite lengvai atsi-
skaityti ir bendrauti išmaniuo-
ju laikrodžiu su eSIM tech-
nologija. Išmanusis įrenginys 
leis mėgautis gražiausiomis 
vasaros akimirkomis be papil-
domų rūpesčių, kadangi visas 
reikalingiausias funkcijas turė-
site ant savo riešo. Geriausiais 
dalykais reikia dalintis, tad pa-

sinaudoję išskirtiniu „Tele2“ 
pasiūlymu ir įsigiję „Samsung 
Galaxy Watch 4“ arba „Sam-
sung Galaxy Watch 4 Classic“ 
eSIM laikrodį, antrąjį tokio pat 
dydžio ar mažesnį gausite do-
vanų vos už 1 cnt. Laikrodžių 
vertė atitinkamai siekia 319 ir 
419 Eur – vertinga išmanią-
ja dovana galėsite nustebinti 
draugus ar artimuosius. 

Pasiūlymas eSIM laikro-
džiams galioja pasirinkus bet 
kurį laikrodį ir mokant iš karto 
arba sudarant 24 mėn. sutartį su 
planu laikrodžiui (kaina – 4,90 
Eur/mėn) ir mokant už įrangą 
dalimis per 36 ar 24 mėn. Įran-
gai papildomai taikomas vien-
kartinis, valstybės nustatytas, 
1,74 Eur laikmenos mokestis. 

Išmanieji „Apple“ telefonai
dar geresnėmis kainomis
Pagaliau atėjo laikas ne tik 

atostogoms, bet ir „Apple“ te-
lefonų išpardavimui. Šių išma-
niųjų dizainas džiugina akį, o 
parametrai žengia koja kojon su 
naujausiomis technologijomis. 
Dabar „iPhone“ telefonams tai-
komos išskirtinės nuolaidos, o 
pradinė jų įmoka siekia vos 1 
Eur. Naujausią „Apple“ telefo-
no modelį „iPhone13“ (128 GB) 
galite įsigyti už 34,91 Eur/mėn., 
sudarius 24 mėn. sutartį . Speci-
ali kaina galioja ir perkantiems 
įrenginį iš karto – telefonas kai-
nuos 839 Eur. „iPhone 11“ (64 
GB) modelis su 24 mėn. sutarti-
mi kas mėnesį kainuos vos 21,16 
Eur, perkantiems be sutarties, 
įrenginio kaina –  509 Eur. 

Išmaniuosius galite įsigyti 
mokant visą sumą iš karto arba 
nurodytomis įmokomis su bet 
kuriuo „Tele2“ planu ir 24 mėn. 
sutartimi. 

Išskirtiniai pasiūlymai 
išmaniam laisvalaikiui
Jeigu nenorite su savimi 

nešiotis kompiuterio, rinkitės 
patogesnę alternatyvą – plan-
šetę. Šiuo nedideliu ir lengvu 
įrenginiu galite ne tik naršyti, 
žiūrėti filmus, bet ir žaisti žai-
dimus. Šiuo metu, pasirašius 
24 mėn. sutartį su „Laisvo in-
terneto“ 500 GB arba neribo-
tu GB planu, „Galaxy Tab A8 
SIM (64 GB)“ galėsite įsigyti 
vos už 1 Eur pradinę įmoką. 

Sudarius sutartį šiam laikotar-
piui su „Laisvo interneto“ 100 
GB planu, įrenginys kainuos 
perpus pigiau – 145 Eur.  Įran-
gai papildomai taikomas vien-
kartinis, valstybės nustatytas, 
5,25 Eur laikmenos mokestis. 

Sudarę „Laisvo interneto“ 
sutartį klientai galės naudotis 
ir papildomomis naudomis – 
neribotais GB ir nemokamu 
televizijos paketu pirmąjį su-
tarties mėnesį. 

Užsak.Nr. 667

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centras 
neteko daugiau nei 3 tūkst. pacientų
Praėjusiais metais ženkliai sumažėjo Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centrą pa-

sirinkusių pacientų skaičius, skelbiama 2021 metų Anykščių pirminės sveikatos priežiūros 
centro direktorės Sonatos Steniulienės veiklos ataskaitoje.

2021 metų pradžioje Anykš-
čių pirminės sveikatos prie-
žiūros centrą  buvo pasirinkę 
21 tūkst.511 pacientų, o pabai-
goje – 17 tūkst.850 pacientų. 
Pacientų skaičius sumažėjo 3 
tūkst.661 pacientu. „Sumažėji-
mą lėmė 2021 metais privačios 
pirminės sveikatos priežiūros 
įstaigos įsteigimas Anykščių 
mieste, nes 2020 metais suma-
žėjo tik 496 pacientais (2020 
m. pradžioje 22 tūkst.007 paci-
entai, pabaigoje – 21 tūkst.511 
pacientų). Pasirinkusių įstaigą 
pacientų mažėjimą dažniausiai 
lemia gydymo įstaigų laisvas 
pasirinkimas, studentų migra-
cija, asmenų emigracija, mirš-
tamumas“, – veiklos ataskaito-
je rašo S.Steniulienė.

Pernai Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centre  ap-
silankė 17 tūkst.613 asmenų, 
o apsilankymų skaičius – 150 
tūkst.995.

Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centro direktorė 
S.Steniulienė pastebėjo, kad 
pernai pacientai dėl koronavi-
ruso pandemijos teikė pirme-
nybę nuotolinėms  sveikatos 
paslaugoms (NSP).

„Tai buvo ypatingai patogi 
paslauga pacientams, leidusi 

nenutrūkstamai gauti reikiamas 
asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas, taip pat kartu padė-
jusi išvengti rizikos užsikrėsti 
COVID-19 liga (koronaviruso 
infekcija) tiesioginių paslaugų 
teikimo metu. Sveikatos prie-
žiūros specialistų pastebėjimu, 
pacientai ir patys prioritetą tei-
kė NSP paslaugoms“, - ataskai-
toje nurodė S.Steniulienė.

Pernai Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centre iš-
duoti 11 tūkst.533 nedarbingu-
mo pažymėjimai, atlikta 383 
tonometrijos, 6 spirometrijos, 
15 tūkst.187 laboratoriniai ty-
rimai, iš jų – 5 tūkst.586 hema-
tologiniai tyrimai, 7 tūkst.044 
bendri klinikiniai, 2 tūkst.557 
– biocheminiai tyrimai. 

Vaikų raidos  sutrikimų re-
abilitacijos tarnybą lankė 227 
vaikai.

Greitoji medicinos pagalba  
per 2021 metus užregistravo 
6 tūkst.246 iškvietimus. Dėl 
nelaimingų atsitikimų  regis-
truoti  592 atvejai, dėl ūmių 
susirgimų –5 tūkst.430 atvejų, 
dėl nėštumo ir pogimdyminio 
laikotarpio patologijos ir gim-
dyvių – 15 atvejų, pervežta 15 
gimdyvių. 

2021 metais Anykščių pirmi-

nės sveikatos priežiūros centre  
buvo dispanserizuoti 93 vaikai. 
Dėl kvėpavimo sistemos ligų – 
59 vaikai, jungiamojo audinio 
ir skeleto-raumenų sistemos 
ligų – 1 vaikas, psichikos ir 
elgesio sutrikimų – 1 vaikas, 
odos ir paodžio ligų – 3 vai-
kai, kraujotakos sistemos ligų 
– 3 vaikai, cukrinio diabeto – 7 
vaikai, urogenitalinės sistemos 
ligų – 2 vaikai, akių ligų – 2 
vaikai, nervų sistemos ligų – 9 
vaikai, kitų ligų – 5 vaikai.

Taip pat buvo vykdoma  kū-
dikių ir vaikų imunoprofilakti-
ka. Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centro direktorė 
S.Steniulienė pastebėjo, kad 
tik maža dalis tėvelių atsisa-
ko skiepyti savo vaikus, dalis 
skiepų buvo atidėti dėl vaiko 
ligos.

2021 m. buvo taikytas ilga-
laikis stebėjimas 2 tūkst.72 
suaugusiems žmonėms. Dėl  
kraujotakos sistemos ligų – 1 
tūkst.3 žmonėms, virškinimo 
sistemos ligų – 38, skeleto-
raumenų sistemos ligų – 96 
žmonėms, akių ligų – 55, para-
zitinių ligų – 10 žmonių,  dėl 
traumų ir apsinuodijimų – 23 
žmonėms, urogenitalinės siste-
mos ligų – 83 pacientams.

Pernai įstaigoje 1 tūkst.344 
asmenys paskiepyti nemoka-
ma sezoninio gripo vakcina 
(rizikos grupėms priklausantys 
asmenys), mokama sezoninio 
gripo vakcina pasiskiepijo 78 
asmenys.

Lietuvos statistikos departa-
mento duomenimis, 2021 m. 
COVID-19 vakcina Anykščių 
rajone paskiepyta 18 tūkst. 
143 asmenys (79,7 proc.), pa-
gal pilną skiepijimo schemą 
– 8 tūkst.342 asmenys (36,7 
proc.), pakartotinai, trečiu skie-
pu - 9 tūkst.176 asmenys (40,3 
proc.).

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centre yra įrengtas 
DOTS kabinetas, kuriame tei-
kiama tiesiogiai stebimo trumpo 
tuberkuliozės gydymo kurso pa-
slauga pacientams, sergantiems 
tuberkulioze. DOTS kabinete 
2021 metais lankėsi 6 pacientai 
(5 vyrai ir 1 moteris, iš jų 1 gy-
venantis mieste, 5 – kaime, pa-
gal amžių - nuo 14-29 m.). 

2021 metų pradžioje ir pa-
baigoje Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centre 
dirbo 130 darbuotojų. Pernai 
įdarbinti 9 darbuotojai, iš jų 
– 1 šeimos gydytojas, 2 slau-
gytojai, 1 registratorius,1 ki-
neziterapeutas, 1 valytojas, 3 
kiti darbuotojai.Iš darbo 2021 
metais  išėjo 19 darbuotojų – 7 
gydytojai (4 gydytojai į privatų 

sektorių), 8 slaugytojai (2 slau-
gytojai į privatų sektorių), 1 
vyresn. sveikatos statistikas, 1 
valytojas, 2 kiti darbuotojai.

„Darbuotojų kaitos priežas-
tys – pensinis amžius (5 dar-
buotojai), darbuotojų iniciaty-
va, terminuota darbo sutartis“, 
- veiklos ataskaitoje nurodo 
direktorė S.Steniulienė.

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centre  pernai  dirbu-
sių gydytojų amžiaus vidurkis 
buvo 53,7 metai, slaugytojų – 
56,3 metai.

Vidutis darbo užmokestis 
sveikatos priežiūros specialis-
tams pernai padidintas apie 18 
proc., palyginti su 2020 metais. 
Darbo užmokesčiui pernai įs-
taiga skyrė 3 mln.232 tūkst.927 
Eur.

Pernai Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centre 
buvo vykdoma pacientų ap-
klausa ir dėl teikiamų paslaugų 
įstaigoje. 

„Anketose pacientai teikia-
mas paslaugas įvertino tei-
giamai“, - veiklos ataskaitoje 
nurodė Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centro di-
rektorė S.Steniulienė.

Beje, pernai įstaiga su-
laukė dviejų pacientų skun-
dų, bet, kaip teigia direktorė 
S.Steniulienė, skundai buvo 
nepagrįsti.

-ANYKŠTA
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horoskopas

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

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

Tel. (8-641) 55554.

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 hek-
tarą. Apmokėjimas išankstinis.

Tel. (8-610) 85178.

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.

Superkame KArves, 
BulIus Ir TelyčIAs 

„KreKeNAvOs 
AGrOFIrMOs“ 

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TIesIOGIAI PerKA 

MIšKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

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

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-673) 50446.

Gyvuliai

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.

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

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

Kita

Anykščiuose juoduosius ser-
bentus. 

Tel. (8-623) 09687.

AVINAS. Neblogai seksis 
tvarkyti kelionių dokumentus, 
juridinius reikalus. Dalykinėje 
veikloje būsite kompetentingi ir 
pareigingi.  

JAUTIS. Turbūt bandysite 
sutvarkyti užsitęsusį finansinį 
reikalą, susitarti dėl kredito, pa-
skolos, draudimo ar kt. Regis, 
kai kas pagaliau išsispręs. 

DVYNIAI. Kelias dienas 
sunku bus išlaikyti emocinę pu-
siausvyrą. Vis dėlto lengvai at-
liksite suplanuotus darbus ir dar 
spėsite parodyti dėmesį tiems, 
kuriais žavitės. 

VĖŽYS. Teks rimtai padirbė-
ti, pasinaudojant įgyta patirtimi 
bei įgūdžiais. Jeigu gerai jaučia-
tės, pravartu tartis dėl įsidarbi-
nimo ar geresnių darbo sąlygų. 
Bendraudami ieškokite bendru-
mų užuot pykę dėl skirtingumų. 

LIŪTAS. Tikėtini renginiai, 

kuriuose turėsite dalyvauti, ne-
priklausomai nuo norų. Galimas 
naudingas susitarimas, kuris už-
tikrins didesnes pajamas arba 
suteiks kitų svarbių vilčių. 

MERGELĖ. Pasinaudokite 
pozityvios energijos banga ir atli-
kite tai, kas svarbiausia. Regis, iš 
neabejingo žmogaus sulauksite 
puikaus patarimo ar konkrečios 
pagalbos aktualiu klausimu.  

SVARSTYKLĖS. Teks tvar-
kyti skubius reikalus, tartis dėl 
aktualių klausimų. Uoliai tvarky-
site buitinius ir su gimine susiju-
sius reikalus, daug galvosite apie 
praeitį. Visgi nemaža gali pasiro-
dyti norimo patogumo kaina. 

SKORPIONAS. Per porą die-
nų daug nuveiksite srityje, susi-
jusioje su materialiniais reikalais, 
verslu, pinigais. Galite sudaryti 
nuomos ar komercinę sutartį.  

ŠAULYS. Būsite nusiteikę ir 
darbui, ir meilei, ir kelionėms. 
Galite gauti honorarą, atostogi-

nius, reikiamą informaciją, ins-
truktažą, įrangą ar paskolą. 

OŽIARAGIS. Galbūt išsi-
aiškinsite dalyką, kuris ilgai 
nedavė ramybės. Būsite jautrūs, 
apnikti prisiminimų. Įmanomi 
bendravimo sunkumai, išgy-
venimai dėl su meile susijusių 
praradimų ar nuoskaudų. 

VANDENIS. Noriai bendrau-
site, geriau suprasite kitus žmo-
nes, įsiklausysite į jų nuomones. 
Atsiras progų išsiaiškinti ne-
sutarimus, suderinti interesus. 
Kad būtų mažiau įtampos, derė-
tų leisti labiau reikštis kitiems. 
Nebūkite išsiblaškę gatvėje. 

ŽUVYS. Tęskite pradėtus 
darbus, derybas, bet atsisakyki-
te to, kas seniai trukdo. Galbūt 
sulauksite pageidaujamo atsa-
kymo arba trokštamo dėmesio 
iš žmonių, kurie jums labai 
rūpi. Regis, mėginsite atnaujinti 
prarastus ryšius arba užmegzti 
naujus. 

Dažo namus, šiferinius sto-
gus. Dengia įvairius stogus, 
lydo rulonine danga, montuoja 
lietvamzdžius. Darbus atlieka 
savo medžiagomis. 

Tel. (8-658) 37897.

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

Tel. (8-614) 93300.

Jaunos vištaitės!
Liepos 28 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime Kaišiadorių rajono 
paukštyno vakcinuotomis 3-6 mėn. 
rudomis, raibomis, baltomis, pilko-
mis, juodomis ir lehornomis dėslio-
siomis vištaitėmis ir jau pradėjusio-
mis kiaušinius dėti vištaitėmis bei 
spec. lesalais, turėsime gaidžiukų 
(tel. 8-616 50414). 

Svėdasai 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. turgaus) 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.

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, skal-
dytas. Perka įvairios būklės 
miškus.

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-684) 81890.

Reikalingi įvairių profesijų 
statybininkai.

Tel. (8-686) 48305.

Teleloto. Žaidimas nr. 1372 Žaidimo data: 2022-07-24 Skaičiai: 12 62 37 
66 50 74 45 5 58 56 26 38 54 3 61 36 11 75 59 10 49 39 64 7 32 28 34 13 29 65 
51 52 43 21 63 48 20 73 33 31 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 69 42 14 47 27 
16 30 44 9 22 68 25 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius 
Užbraukus visą lentelę 4399.00€ 5 Užbraukus įstrižaines 22.00€ 393 Užbraukus 
eilutę 4.00€ 7371 Užbraukus keturis kampus 2.00€ 13736 Papildomi prizai 
Bilietas Prizas 0112323 Automobilis Hyundai i20 0233549 Automobilis Toyota 
Yaris 0002576 Laiminga vieta prizas 128 Eur 0002580 Laiminga vieta prizas 128 
Eur 0002584 Laiminga vieta prizas 128 Eur 0002589 Laiminga vieta prizas 128 
Eur 0002592 Laiminga vieta prizas 128 Eur 0002595 Laiminga vieta prizas 128 
Eur 0002597 Laiminga vieta prizas 128 Eur 0002601 Laiminga vieta prizas 128 
Eur 0002604 Laiminga vieta prizas 128 Eur 0002607 Laiminga vieta prizas 128 
Eur 0005417 Laiminga vieta prizas 128 Eur 0005420 Laiminga vieta prizas 128 
Eur 0005428 Laiminga vieta prizas 128 Eur 0005460 Laiminga vieta prizas 128 
Eur 0005475 Laiminga vieta prizas 128 Eur 0005496 Laiminga vieta prizas 128 
Eur 0005518 Laiminga vieta prizas 128 Eur 0005547 Laiminga vieta prizas 128 
Eur 0005568 Laiminga vieta prizas 128 Eur 0005581 Laiminga vieta prizas 128 
Eur 0006068 Laiminga vieta prizas 128 Eur 0006079 Laiminga vieta prizas 128 
Eur 0006095 Laiminga vieta prizas 128 Eur 0006131 Laiminga vieta prizas 128 
Eur 0006148 Laiminga vieta prizas 128 Eur 0006167 Laiminga vieta prizas 128 
Eur 0006187 Laiminga vieta prizas 128 Eur 0006215 Laiminga vieta prizas 128 
Eur 0006239 Laiminga vieta prizas 128 Eur 0006250 Laiminga vieta prizas 128 
Eur 0015909 Laiminga vieta prizas 128 Eur 0018081 Laiminga vieta prizas 128 
Eur 0018260 Laiminga vieta prizas 128 Eur 0018500 Laiminga vieta prizas 128 
Eur 0019030 Laiminga vieta prizas 128 Eur 0019140 Laiminga vieta prizas 128 
Eur 0019238 Laiminga vieta prizas 128 Eur 0020034 Laiminga vieta prizas 128 
Eur 0020287 Laiminga vieta prizas 128 Eur 002*861 Pakvietimas į TV studiją 
002*169 Pakvietimas į TV studiją 016*878 Pakvietimas į TV studiją 0069834 
TOYOTA C-HR Hybrid.
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anekdotas

oras

+15

+24

mėnulis
liepos 26-27 d.d. - delčia,
liepos 28- 29 d. - jaunatis

Natalija, Panteleonas, Svalia, 
Žintautas, Sergijus.

Ada, Inocentas, Nazarijus, 
Vytaras, Augmina, Nazaras, 
Vytas.

Beatričė, Faustinas, Feliksas, 
Morta, Simplicijus, Laimis, 
Mantvydas, Mantvydė.

Joakimas, Ona, Daugintas, 
Ana, Eigirdė, Jokimas, Aneta.

šiandien

liepos 27 d.

vardadieniai

liepos 28 d. 

liepos 29 d. 

Žmona klausia vyro:
- Valgei?
Vyras:
- Valgei?
Žmona:
- Kartoji mane?
Vyras:
- Kartoji mane?
Žmona:
- Myliu tave!
Vyras:
- Jo, valgiau...

***
Ateina du statybininkai į barą 

ir sako: 
- Aš statau.

***
Ruduo. Sėdi dvi meškos miš-

ke, viena sako:
- Žinai, kada nors aš atsisaky-

siu žiemos miego, kad pažvelg-
čiau į tą tipą, kuris pavasarį 
visus lapus vėl sukabina ant 
medžių!

***
Vyras ir žmona miega, ir stai-

ga vyras jaučia, kad žmona jam 
į petį tranko:

- Antanai, Antanai, kelkis, 
visą lovą prišikai! Susapnavai 
kažką?

Antanas visas persigandęs:
- Jo, sapnavau...
- Ką sapnavai?
- Sapnavau, kad mane ryklys 

užpuolė.
- Jėėzus! Būčiau iškart numi-

rus...
- Tai tu... Aš tai vyras!

Anykščiai šventė tris dienas ir tris naktis

Penktadienį Vyskupo skvere įvyko Anykščių miesto šventės atidarymas.„Kokia bebūtų graži mūsų miesto istorija, aš manau, 
kad pagrindinis miesto turtas ir puošmena esate jūs, anykštėnai“, – kalbėjo Anykščių rajono  meras Sigutis Obelevičius.

Prof. Algirdas Antanas Avižienis dėl sveikatos būklės šven-
tėje negalėjo dalyvauti, atsiuntė savo atsiprašymus. 

Antano Baranausko Anykščių himnu tapo „Dainu daine-
lę“, kurią pats poetas išmokė vietos dainininkes dainuoti, 
neleisdamas nė vienos gaidos pakeisti.

Šeštadienį S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje vyko motoakro-
batų pasirodymas. 

Simbolinis karalių sostų ratas Anykščių dvarvietėje. Mugė šeštadienį aprietė visą Anykščių parką.

Švenėje dominavo vyresnio amžiaus žmonės ir vaikai.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.


