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„N-18“ ženklu pažymėtą bibliotekos 
parodą apžiūri ir vaikai Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Liepos mėnesį, bendradarbiaujant su muzikos, meno ir ekstremaliojo rokenrolo festivalio „Devilstone“ organizatoriais, 
Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje atidaryta paroda „The Kids Are All Wild“ sulaukė 
visuomenės reakcijos. Nors parodos organizatoriai iš anksto perspėjo, kad dėl atvirai demonstruojamų šokiruojamų ir 
seksualių kadrų paroda skirta tik asmenims nuo 18 metų, tačiau sulaukta pasipiktinimo, kad paroda atidaryta visai šalia 
bibliotekos Vaikų literatūros ir edukacijos skyriaus, todėl ją lengvai gali apžiūrėti  ir nepilnamečiai.

Po tokių pastabų keletas parodoje eksponuojamų fotografo Lino Vaitonio darbų buvo nukabinti ir paslėpti.

Bendruomenes buriantis renginys 
„Visi savi“ – kitokiu formatu lina DAPkienĖ

Rugpjūčio 6 dieną Anykš-
čių rajono bendruomenės 
rinkosi į Ažuožerius, į čia 
rengiamą kasmetinį sambū-
rį „Visi savi“. 

Tai aštuntasis bendruome-
nes buriantis renginys, bet 
šiemet jis buvo išskirtinis 
dėl pasirinktos vietos (šven-
tė vyko A. Vienuolio sody-
bvietėje) ir kitokio renginio 
pobūdžio, t. y.  juo siekta 
puoselėti senąsias tradicijas, 
todėl pasitelkta teatralizuo-
ta forma. 

Keletas Anykščių bibliotekoje eksponuojamos parodos „The Kids Are All Wild“ darbų po nusiskundimų buvo 
nukabinti. 

Šiemet organizatoriai bendruomenėms pateikė netradicinių užduočių. Viena iš jų – paga-
minti senovinį žaislą iš šieno.

Nedarbas. Rugpjūčio 1 die-
ną Anykščių rajone registruota 
1 tūkst.712 bedarbių, skelbia 
Užimtumo tarnyba. Nedarbas 
Anykščių rajone šoktelėjo nuo 
11,4 iki 12,2 proc. ir didėjo la-
biausiai visame Utenos regione.

Atokvėpis. Dalis Anykščių 
rajono savivaldybės vadovų šią 
savaitę išeina atostogų, skelbia 
Anykščių rajono savivaldybė. 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius atostogaus nuo rug-
pjūčio 8 iki rugpjūčio 10 dienos. 
Mero pavaduotojas Dainius Žio-
gelis atostogaus nuo rugpjūčio 11 
iki rugpjūčio 19 dienos. Adminis-
tracijos direktorė Ligita Kuliešai-
tė atostogaus nuo rugpjūčio 8 iki 
rugpjūčio 22 dienos.

Adoracija. Anykščių Šv.Mato 
bažnyčioje rugpjūčio 11 dieną 8 
val. prasidės Švenčiausio Sakra-
mento adoracija, kuri truks iki 
rugpjūčio 12 dienos  8 val. Visą 
parą bažnyčioje bus prašoma tai-
kos visam pasauliui, ypač Ukrai-
nai, taip pat naujų pašaukimų 
kunigystei.

Lėšos. Perskirstydama 2022 
metų savivaldybės biudžetą, lie-
pos mėnesį vykusiame posėdyje 
Anykščių rajono taryba 10 tūkst. 
Eur numatė reprezentavimo prie-
monių įgyvendinimui, karališ-
kiems ir kitiems kalendoriams, 
reprezentacinėms dovanoms, ka-
lėdinėms dovanoms, maitinimui, 
apgyvendinimui.

Įspėjimas. Anykščiuose,  
šalia šiuo metu remontuoja-
mo privažiuojamojo kelio prie 
Šventosios užtvankos nuo Tilto 
gatvės, pastatyta lentelė su už-
rašu: „Mieli kaimynai, prašome 
nemesti šiukšlių. Ačiū!”, o šalia 
užrašo nupiešta vaizdo stebėji-
mo kamera.

Anykščių 
miesto šventės 
renginiai 
kainavo per 94 
tūkst. eurų

Mirė skulptorius 
Antanas 
Žukauskas

Praustis galima 
ir važiuojant

Rizikuoti gyvybėmis dėl medžio - 
nelogiška

Stasys STEPONĖNAS, 
Skiemonių seniūnijos seniū-
nas: 

„Jei tai žmogui neduoda jo-
kios naudos, kam juos laiky-
ti?“
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temidės svarstyklės

Netektis. Rugpjūčio 5 dieną  
apie 13 val.Troškūnų seniūnijos 
Nakonių kaime rastas vyro (g. 

1962 m.) kūnas be išorinių smurto 
žymių. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas mirties priežasčiai nustatyti.

Pagalba. Rugpjūčio 6 dieną, 
šeštadienį, ugniagesiai gavo du 

pranešimus. Kurklių seniūnijos 
Desiukiškių kaime po autoįvykio 
nuo važiuojamosios kelio dalies 
jie nušlavė nuolaužas.Tą pačią 
dieną gautas pranešimas, kad An-

drioniškio seniūnijos Paandrioniš-
kio kaime ant kelio nuvirtęs me-
dis. Panaudojus grandininį pjūklą, 
medis supjaustytas ir pašalintas 
nuo kelio.

Mirė skulptorius Antanas Žukauskas
Sulaukęs 83-ejų, mirė  anykštėnas skulptorius, dailinin-

kas, medalininkas Antanas Žukauskas.

Apie netektį socialiniuose 
tinkluose rugpjūčio 7 dieną, 
sekmadienį,  pranešė žurnalis-
tas Vilius Kavaliauskas, tačiau 
tiksli žymiojo anykštėno mirties 
data neskelbiama.

„Tyliai, tarsi atsiprašydamas, 
jog trukdo mūsų šventėms, į 
Anapilį išėjo skulptorius An-
tanas ŽUKAUSKAS (1939–
2022).

A+A Antanas Žukauskas. Net 
nejauku apie tai rašyti po kelių 
mėnesių, nors dar visi oficialūs 
šaltiniai rodo jį esant gyvą. Toks 
buvo menininko noras. Aiškus 
ir kūrėjo priesakas: ką galėjau – 
padariau, su tuo ir gyvenkite.

Antanas paliko mums daug 
ką: įspūdingą Jono Basanavi-
čiaus paminklą Vilkaviškyje, ten 
pat – Vincą Kudirką, jau naujo-
jo prezidento atidengtą Antaną 
Smetoną Užulėnyje. Net jo kur-
tos lietuviškos euro monetos – 
kiekvieno mūsų kišenėje“, - rašė 
žurnalistas V.Kavaliauskas.

Skulptorius, dailininkas, me-
dalininkas A. Žukauskas gimė 

Anykščių rajono Pienionių kai-
me.

Įvairiuose meno konkursuose 
A. Žukauskas yra pelnęs dau-
giau kaip 20 apdovanojimų.

Jo sukurti medaliai buvo at-
rinkti Tarptautinės medalių 
federacijos (FIDEM) centro, 
esančio Paryžiuje, ir keliavo į 
pasaulines parodas; Budapešte 
(Vengrija) jie buvo įvertinti II 
premija (1978 m.).

1984 m. A. Žukauskas sukūrė 
medalį „Šv. Kazimieras – Lietu-
vos globėjas“. Tai buvo vieninte-
lis sovietmečiu oficialiai sukur-
tas medalis religine tematika, jis 
saugomas Vatikane, o padidintas 
jo atvaizdas eksponuojamas Vil-
niaus Arkikatedroje.

2002 m. Pasaulinėje mone-
tų parodoje-konkurse Niujorke 
(JAV) A. Žukauskui buvo skirta 
I premija už proginę monetą Si-
dnėjaus olimpiadai – meniškiau-
sią pasaulyje 2001 metais. 

A.Žukauskas sukūrė apyvarti-
nes monetas: 10 centų, 20 centų, 
50 centų, 1 litas, 2 litai, 5 litai 

(visos 1996 m.).
A.Žukausko kūriniai - simbo-

linės teatro skulptūros Valstybi-
nio operos ir baleto teatro fasa-
dui Vilniuje, paminklas Vydūnui 
Detmolde (Vokietija), paminklas 
Jonui Basanavičiui Vilkavišky-
je, paminklas Vincui Kudirkai 
Vilkaviškyje ir kt.. Jis sukūrė 

paminklą Anykščių senosioms 
(XIX a.) kapinėms – Šventųjų 
vartų (trijų kryžių) kompoziciją.

Už nuopelnus Lietuvos Res-
publikai A. Žukauskas buvo 
apdovanotas Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino ordino 
Riterio kryžiumi.

-AnYkŠTA

Skulptorius, dailininkas, medalininkas Antanas  Žukaus-
kas palaidotas sostinės Antakalnio kapinėse.

jono jUneViČiAUs nuotr.

Mirė prie artimųjų kapo
Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pra-

neša, jog rugpjūčio 6 dieną apie 14 val. Viešintų kapinėse 
rastas moters (g. 1943 m.), gyvenusios Jonavoje, kūnas be 
išorinių smurto žymių.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti, ta-
čiau mažai abejonių, jog senyvo 
amžiaus moteris mirė natūralia 
mirtimi. Jos kūnas aptiktas šalia 

artimųjų kapo senosiose Viešintų 
kapinėse, praėjus trumpam laikui, 
galbūt valandai, galbūt kelioms 
valandoms po mirties. 

Jonavoje gyvenusi moteris Vie-

šintose turėjo sodybą. Ji kilusi iš 
šio krašto. 

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Anykščių ra-
jono policijos komisariato Veiklos 
skyriaus viršininkė Aušra Staške-
vičienė „Anykštai“ sakė, jog po-
licija ikiteisminį tyrimą pradeda 
visais atvejais, kai medikai negali 
konstatuoti mirties priežasties ir 

neišduoda mirties liudijimo. 
Kiekvienais metais Anykščių 

rajono policijos komisariatas at-
lieka keliasdešimt ikiteisminių ty-
rimų mirties priežasčiai nustatyti; 
tiesa, esminis šių tyrimų išvadas 
pagrindžiantis dokumentas pa-
prastai būna patanatomų išduoda-
ma pažyma.

-AnYkŠTA

Tiria. Beveik 180 tūkst. kli-
entų turinčiai nepriklausomai 
elektros tiekėjai „Perlas ener-
gija“ penktadienį atsisakius 
vykdyti jau pasirašytas fiksuo-
tos kainos sutartis, Energetikos 
ministerija prašo Valstybinės 
energetikos reguliavimo tary-
bos (VERT) bei Valstybinės 
vartotojų teisių apsaugos tarny-
bos (VVTAT) ištirti bendrovės 
veiksmus. Tai, jog ministerija 
pirmadienį kreipėsi į šias institu-
cijas, BNS patvirtino Energeti-
kos ministerijos Komunikacijos 
grupės atstovas Laimis Bratikas. 
Pasak jo, tyrimą prašoma atlikti 
skubiai. Nepriklausomai elek-
tros tiekėjai „Perlas energija“ 
paskelbus apie fiksuotų kainų 
planų naikinimą, energetikos 
viceministras Albinas Zananavi-
čius penktadienį teigė, kad toks 
sprendimas gali turėti įstatymo 
pažeidimo požymių.  „Perlas 
energija“ penktadienį pranešė 
perkelianti fiksuotos kainos pla-
nus pasirinkusius klientus į kin-
tamos kainos planą „Birža“.

Pratybos. Taivanas šią savai-
tę surengs karines pratybas ir 
jų metu naudos kovinius šau-
dmenis bei imituos salos gyny-
bą nuo Kinijos invazijos, pir-
madienį paskelbė pareigūnai. 
Pranešimas pasirodė Pekinui 
vykdant naujas karines praty-
bas aplink demokratinę salą. 
Savarankiškas Taivanas, turin-
tis 23 mln. gyventojų, nuolat 
gyvena Kinijos, kuri salą laiko 
savo teritorijos dalimi, invazi-
jos grėsmės sąlygomis. Taiva-
niečių pajėgos antradienį ir ke-
tvirtadienį pietinėje Pingdongo 
apygardoje surengs kovos su 
išsilaipinimu pratybas, pranešė 
kariuomenė. „Treniruosimės 
atremti imituojamas priešo ata-
kas prieš Taivaną“, – naujienų 
agentūrai AFP sakė 8-ojo armi-
jos korpuso atstovas Lou Woei-
jye. Pratybose dalyvaus šimtai 
karių ir maždaug 40 haubicų, 
nurodė kariuomenė.

Grūdai. Grūdų supirkimo 
kainos Lietuvoje liepos pabai-
goje sumažėjo, skelbia žemės 
ūkio leidinys „Agrorinka“. Lie-
tuvos grūdų supirkimo įmonėse 
liepos 25–31 dienomis kviečiai 
buvo superkami vidutiniškai po 
316,8 euro už toną – 16,2 proc. 
pigiau nei prieš savaitę, bet 77 
proc. brangiau nei pernai tuo 
pačiu metu. Pašarinių miežių 
vidutinė kaina per savaitę su-
mažėjo 2,6 proc. iki 262,5 euro, 
bet buvo 56,4 proc. didesnė nei 
prieš metus. Kvietrugių kaina 
siekė 234,9 euro atitinkamai 
9,7 proc. mažesnė ir 46,7 proc. 
didesnė. Naujo derliaus rapsų 
vidutinė kaina liepos pabaigoje 
siekė 669,9 euro – atitinkamai 
3,1 proc. ir 42,6 proc. didesnė.

-Bns

Anykščių miesto šventės renginiai kainavo 
per 94 tūkst. eurų

Anykščių rajono savivaldybė šią savaitę baigė skaičiuoti, 
kiek savivaldybės biudžetui kainavo liepą vykusios Anykš-
čių miesto šventės renginiai. Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Kris-
tina Jakubauskaitė -Veršelienė „Anykštą“ informavo, kad 
Anykščių  miesto šventės „Laimės miesto žiburio švytėji-
mas"  bendras biudžetas siekė  94 tūkst. 309 Eur. 

„Trijų dienų kultūrinės pro-
gramos lėšos siekia 81 tūkst. 
328 Eur, kurių reikšmingą dalį 
–  net 19 tūkst. 849 Eur –  mies-
to biudžetinės ir nevyriausybi-
nės organizacijos pritraukė per 
projektinį finansavimą, rėmėjų 
lėšas bei skirdamos nuosavas lė-
šas“, - nurodė K.Jakubauskaitė 

- Veršelienė.
Kaip nurodė K.Jakubauskaitė 

- Veršelienė, savivaldybės  rė-
mėjų lėšomis padengta dalies 
kultūrinės programos, komuna-
linių bei šventės apsaugos pas-
laugų išlaidos, kurios sudaro 14 
tūkst. 102 Eur.

Miesto šventės metu surinkta 

rinkliava savivaldybės biudžetą 
papildė 9 tūkst. 70 Eur.

„Šių metų miesto šventės 
programą drauge su miesto 
biudžetinėmis kultūros įstai-
gomis aktyviai kūrė ir miesto 
nevyriausybinės kultūros orga-
nizacijos – Pasaulio anykštėnų 
bendrija ir VšĮ „Prasmingas 
garsas“. Bendradarbiaujant biu-
džetinėms kultūros įstaigoms ir 
nevyriausybinėms organizaci-
joms bei sutelkus bendrus resur-
sus, įvyko keli  didžiausi miesto 
šventės renginiai: miesto šven-
tės atidarymo bei anykštėnų 
sueiga „Sudainuokime Anykš-
čius“, taip pat koncertas „Labi-

rinto šviesa“ Šv. apaštalo Mato 
bažnyčioje, per kurį  interjere 
bei išorėje buvo sukurta įspū-
dinga šviesų instaliacija. Dalį 
renginių anykštėnams dovano-
jo Anykščių kraštui neabejingi 
kūrėjai – pianistė Milda Dauno-
raitė, atlikėja Justė Arlauskaitė 
- Jazzu, menininkas Kęstutis 
Indriūnas, motoakrobatas Aras 
Gibieža, Anykščių kultūros 
centro atlikėjai bei mėgėjų ko-
lektyvai.  Per tris šventės dienas 
įvyko net 43 įvairaus formato 
kultūros bei sporto renginiai“, 
- priminė Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vedėja 
K.Jakubauskaitė – Veršelienė.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt
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komentarai

Praustis galima ir važiuojant Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Penktadienį, rugpjūčio 5-ąją, Anykščių geležinkelio sto-
tyje vyko traukinio vagono-pirties atidarymo iškilmės. Šią 
naują pramogą siūlys VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinke-
lis“. Vagone-pirtyje sumontuotas ir kubilas, ir pirtelė. 

Pirties atidarymo iškilmėse 
dalyvavo ir Lietuvos respu-
blikos susisiekimo ministras 
Marius Skuodis, tą dieną su 
komanda viešėjęs Anykščiuo-
se. Ministras renginyje kal-
bėjo, kad, kai pirmą kartą, 
vaikystėje, jis lankėsi Anykš-
čiuose, atvažiavo būtent trau-
kinuku. Ministras dėstė, kad 
siaurojo geležinkelio traukinio 
vagone įrengta pirtis yra unika-

li, vienintelė pasaulyje. Pasak 
M.Skuodžio, gandas apie siau-
ruko pirtį greitai pasklis ir pirtis 
„neišvengiamai bus pasmerkta 
sėkmei“. Jis užsiminė apie dar 
vieną būsimą unikalų siauruko 
projektą -  malkomis kūrenamą 
istorinį siauruko garvežį.   

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ direktorius Darius 
Liutikas sakė, kad įrengiant pir-
tį norėta „inovatyviai įveiklinti 

kultūros paveldą“.  „Vienintelė 
vieta, kur galima pasivažinėti 
ant kultūros paveldo. Kultūros 
paveldas neturi būti statiškas, 
turi būti įveiklintas. Turi būti 
lankomas turistų “ , – kalbėjo 
D.Liutikas.  

Panevėžio rajono meras Po-
vilas Žagūnis (ši savivaldybė 
prieš kurį laiką taip pat tapo 
siauruko dalininke) šypsojosi, 
kad daugelį metų jis buvo siau-
ruko marintoju, bet „ projektas 
numarinti siauruką nepavyko“. 
„Lietuvoje tik keli tokie objek-
tai – Gedimino pilis, kur kalnas 
griūna dėl neaišku kieno nu-
kirstų malkų, Trakai ir siauru-
kas“ , – kalbėjo Panevėžio ra-
jono meras.

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius pirties ati-
darymo renginyje dėstė, kad 
daugelį metų VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ „laikėsi 
ant dviejų banginių – Susisieki-
mo ministerijos ir Anykščių sa-
vivaldybės“, ir džiaugėsi „nau-
ju „kietu“ direktoriumi, kuris 
per metus padarė milžinišką 
pažangą.“

Po iškilmingų kalbų, žo-
džio paprašė Panevėžio krašto 
žmonių su negalia sąjungos 
atstovas Jonas Dumša.  „Džiu-
gu, kad siaurukas atsinaujina, 
bet norėčiau atsakingų asmenų 
paprašyti kito projekto – pada-
ryti vagoną, pritaikytą neįgalie-

siems, kad būtų galima važiuoti 
visiems. Jūs naujuoju projektu 
kviečiate naudotis visus, bet 
man jis nėra prieinamas“, – aiš-
kino panevėžietis.

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“   infrastruktū-
ros skyriaus vadovas Vytautas 
Žekonis pažadėjo, kad kitais 
metais tikrai bus įrengtas žmo-
nėms su negalia pritaikytas va-
gonas. O siauruko kolektyvą 
sveikinusi VšĮ „Sveikatos oazė“ 
direktorė Sonata Veršelienė pri-
minė, kad Anykščių baseinas 
„neįgaliesiems pritaikytas 100 
procentų“.

Renginį vedęs pirtininkas, 
televizijos laidos „Vantos la-
pas“ vedėjas Saulius Tučkus 
ministrą, Panevėžio ir Anykš-

čių rajonų merus bei siaurojo 
geležinkelio direktorių pakvie-
tė perkirpti atidarymo juostą, 
supintą iš beržo lapų. Tada su-
rengta pirties šventinimo cere-
monija. Po atidarymo iškilmių 
svečiai pakviesti išbandyti nau-
jąją pramogą.

Teigiama, kad šia nauja pra-
moga bus galima džiaugtis iš-
tisus metus. Poilsiautojai turės 
galimybę pasirinkti net kelis 
maršrutus kelionei vagonu-pir-
tele. Iš Anykščių geležinkelio 
stoties bus galima vykti iki 
Rubikių ežero arba iki stotelės 
„Pagoja“ – „WakePond“ pra-
mogų parko. O keleiviai iš Pa-
nevėžio siaurojo geležinkelio 
stoties galės vykti iki Raguvė-
lės tvenkinio.

Pirties atidarymo vainiką kirpo (iš kairės) Panevėžio ra-
jono meras Petras Žagūnis, susisiekimo ministras Marius 
Skuodis, VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ direk-
torius Darius Liutikas bei Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius.

Mirkstant kubile, bus galima grožėtis apylinkėmis.

Rizikuoti gyvybėmis dėl medžio - nelogiška
Praėjusią savaitę Anykščiuose viešėjusiam LR susisieki-

mo ministrui Mariui Skuodžiui buvo iškeltas klausimas, 
ar tikrai reikia išpjauti topolių alėjas šalia kelio Kaunas-
Daugpilis. Ministras tvirtai atsakė, kad anykštėnai medžių 
neišgelbės, nes nelaimės keliuose dėl nuvirtusių medžių yra 
itin dažnos.

Klausėme rajono gyventojų – ar tikrai reikia iškirsti me-
džius pakelėse? Ar negaila medžių, galbūt verta išsaugoti?

Saugumas – 
pirmiausia 

Deividas DILYS, verslinin-
kas:

„Jei medžiai trukdo saugumui, 
jie gali užkristi ir panašiai, tai, be 
abejo, juos reikia kirsti, nes sau-
gumas yra svarbesnis dalykas. O 
jei kertama vien tam, kad būtų iš-
kirsti, tuomet reikia juos saugoti.

Rizikuoti žmonių gyvybėmis 
dėl medžio nelogiška, nes medis 
neatstoja žmogaus gyvybės. Jei 
dėl nuvirtusių medžių žūsta žmo-
nės, šis argumentas ir turėtų būti 

laikomas svarbiausiu. Juolab jei-
gu jau toje vietoje buvo žuvusių, 
diskutuoti nebėra apie ką. 

Tačiau jei kalbame apie gro-
žį, tuomet reiktų diskutuoti, ar 
tas medis yra reikalingas, ar ne. 
Medžiai, be abejo, gražu, bet jie 
neturi kelti pavojaus gyvybėms. 

Yra ir kitų galimybių – galima 
ištirti, ar medžiai sveiki, ar nesu-
puvę, ar nėra pavojaus, kad lūš 
važiuojant automobiliui. Jei ke-
lininkai yra nusprendę kirsti, jei 
jau turime skaudžių pavyzdžių, 
tai gal nebereikia laukti kito įvy-
kio. Neturėtume nepaisyti saugu-
mo, atsisakydami jo dėl medžių, 
o emocijos turėtų būti antraeilis 
dalykas. Apie grožį greičiausiai 
kalba tie žmonės, kurie nėra as-
meniškai  susidūrę su skaudžiais 
pavyzdžiais savo asmeniniame 
gyvenime. Jei dėl to būtų nuken-
tėjęs giminaitis, draugas, būtų 

svarstoma kitaip. Kol artimųjų 
nepaliečia, visada atrodo, kad 
žaibas į mane netrenks.“

Galima genėti

Aleksandras TARABILDA, 
tautodailininkas:

„Sunku pasakyti, reikia maty-
ti, kokie ten yra medžiai. Jei yra 
pavojus, kad jie nuvirs, užgrius, 
tuomet, žinoma, negerai. 

Turiu pavyzdį – mano draugo 
sodyboje augo didžiulės pušys, 
tai trys pušys ant jo namo buvo 
užvirtusios. Šiuo metu stovi dar 
kelios ir, jei jos užgrius, gali sto-
gą sulaužyti. Akivaizdu, kad jam 
tas pušis reikia pjauti. Yra pavo-
jus, kad jį patį jos gali užmušti. 

Jei ten, prie kelio, auga to-
poliai, tai jie dažnai būna gerai 
patrešę. Jei yra pavojus, kad, va-
žiuojant mašinai, medis nugrius, 
gali ir žmogų užmušti. Emocijos, 
kai sakoma, kad devynis kartus 
atmatuok, dešimtą pjauk, kad 

medis auga metų metus, o nu-
pjaunamas per akimirką, tokie 
postringavimai ir tėra emocijos, 
sentimentai. Reikia žiūrėti į si-
tuaciją, nes jei yra pavojus, kad 
bent vienas žmogus žus, tai rei-
kia, kad specialistai spręstų. 

Dar yra variantas, kad galima 
tuos medžius genėti, nupjauti vir-
šūnę. Reikia gerai žinoti situaci-
ją, išmanyti“. 

Reikia įvertinti 
būklę

Indrė VĖTAITĖ, Anykščių 
regioninio parko grupės eko-
logė:

„Reikia žiūrėti, kokia yra me-
džių būklė – visų pirma, reikia 
vertinti tai. Kaip parko specia-
listė, galėčiau pasakyti, kad me-
džius reikėtų išsaugoti, bet visų 
pirma reikia įvertinti jų būklę. 
Tam tikri specialistai žino ge-
riau, nereikia kirsti visų medžių 
iš eilės, kurie galimai gali kelti 

grėsmę žmonėms. Jeigu grėsmę 
kelia, tuomet žinoma, reikia juos 
pašalinti.“ 

Laikas su 
medžiais 
atsisveikinti

Stasys STEPONĖNAS, Skie-
monių seniūnijos seniūnas:

„Aš už. Man pernai teko va-
žiuoti po škvalo Kavarsko ke-
liu link Ukmergės, teko stoti ne 
kartą. Ačiū Dievui, pasibaigė 
laimingai, bet reikėjo ne kartą 
traukti nuo kelio didžiules šakas. 
Tad atsakydamas į klausimą, 
ar rizikuoti žmonių gyvybėmis 
ir sveikata, ar žiūrėti, kad būtų 
gražu,  renkuosi nepavojingą 
gyvybei kelią. Medžiai jau yra 
peraugę ir su jais laikas atsi-
sveikinti. Svarbiausia yra žmo-
nių saugumas, juolab kad ten 
dar būtų ąžuolai, o čia… Jei tai 
žmogui neduoda jokios naudos, 
kam juos laikyti?“

-AnYkŠTA
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„N-18“ ženklu pažymėtą bibliotekos 
parodą apžiūri ir vaikai

(Atkelta iš 1 psl.)

Paroda – sabotažas, 
nukreiptas prieš vaikus

Troškūnų seniūnijos Pakapės 
kaimo gyventoja Eglė Grigaliū-
nienė „Anykštai“ kalbėjo, kad 
gyvenime nėra mačiusi baises-
nio turinio parodos nei ta, kuri 
šiuo metu vis dar eksponuoja-
ma Anykščių L. ir S. Didžiulių 
viešojoje bibliotekoje.

„Parodos turinys – nuogos 
moterys, apsitaškiusios  krau-
jais, su apverstais kryžiais. Ir 
šita paroda eksponuojama prie 
bibliotekos Vaikų literatūros ir 
edukacijos skyriaus. Jokios už-
kardos, kad vaikai neitų. Tai yra 
toks žemas lygis Anykščiams. 
Dėl šios parodos skambinau 
Anykščių rajono mero pava-
duotojui Dainiui Žiogeliui, taip 
pat kalbėjausi su Seimo nario 
Tomo Tomilino padėjėja Re-
gina Patalauskiene. Kaip taip 
atsitiko, kad tokia paroda su-
rengta viešojoje bibliotekoje? 
Kažkaip Anykščiuose vyrau-
ja toks mentalitetas, kad mes 
padarome kaip geriau, o visi 
kiti pakentės. Manau, kad ne-
galima taip daryti. Čia įvyko 
ne klaida, čia yra sąmoningas 
sabotažas prieš vaikus. Mano 
vaikai yra greitesni už mane, jie 
užbėgo prieš mane. Nei jie ten 
susigaudo, ką reiškia tas N-18. 
Aš po to apžiūrėjau tą parodą. 

Viešpatie Dieve, čia reikia būti 
monstru, kad  būtų leista šalia 
Vaikų literatūros ir edukacijos 
skyriaus tokius dalykus rodyti. 
Toks parodos turinys įžeidžia 
mūsų tikėjimo laisvę. Čia yra 
dvasinis skurdas ir ataka prieš 
Anykščius“, - kalbėjo jauna 
moteris.

Seimo nario padėjėja 
buvo šokiruota

Seimo nario T.Tomilino pa-
dėjėja, Anykščių rajono ta-
rybos narė  R.Patalauskienė 
(Demokratų sąjunga „Vardan 
Lietuvos“) „Anykštai“ pasako-
jo, kad  po bibliotekos lanky-
tojos skundo dėl parodos „The 
Kids Are All Wild“ ji apsilankė 
Anykščių L. ir S.Didžiulių vie-
šojoje bibliotekoje.

„Aš pati apžiūrėjau tą par-
odą. Kai kurios nuotraukos 
mane šokiravo, bet bibliote-
kos direktorius romas Kutka 
labai geranoriškai paaiškino, 
kad dalį nuotraukų iš parodos 
išims. Pati rinkau tokias neu-
tralias nuotraukas, kurios būtų 
eksponuotos parodos priekyje. 
Ten yra uždėtas užrašas, kad 
paroda skirta „N-18“ auditori-
jai, informacinis lapas skelbia, 
kad kai kurios parodos nuo-
traukos gali šokiruoti. Biblio-
tekos direktorius r.Kutka  man 
aiškino, kad biblioteka su fes-
tivalio „Devilstone“ organiza-

toriais yra sudariusi sutartį dėl 
bendradarbiavimo ir įsiparei-
gojo priimti tą parodą. R.Kutka 
sakė, kad tikrai išims dalį paro-
dos nuotraukų, kurios yra labai 
šokiruojančios. Bet tos nuo-
traukos buvo vidury, kaip ir pa-
slėptos, kad mažiau matytųsi. 
Bet vaikai jau tokie – jei eina 
į vidų, tai apžiūri galbūt viską. 
Ką reiškia tas uždėtas „N-18“? 
Vaikas to užrašo ir nemato, o  
kartais tai, kas yra draudžiama, 
dar labiau intriguoja“, - kalbėjo 
R.Patalauskienė.

Pasiteiravus, ar ateityje 
Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešojoje bibliotekoje turė-
tų būti rengiamos panašios 
parodos, tokios kaip paroda 
„The Kids Are All Wild“, Sei-
mo nario T.Tomilino patarėja, 
Anykščių rajono tarybos narė 
R.Patalauskienė tęsė: „Aš su-
prantu, kad reikia su visais 
bendradarbiauti, bet galbūt rei-
kia parinkti tam tikrą vietą. Aš 
iš dalies pritariu mamos išsa-
kytiems priekaištams.“

Vaikų parodoje nesutiko

Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešosios bibliotekos direkto-
rius R.Kutka „Anykštai“ sakė, 
kad sulaukė vienos interesan-
tės, kuri išreiškė savo nuomonę  
apie bibliotekoje surengtą paro-
dą „The Kids Are All Wild“.

„Nuomonė yra nuomonė. 

Negi aš skaičuosiu, kiek yra 
neigiamų ir kiek yra teigiamų 
atsiliepimų“, - sakė R.Kutka.

Bibliotekos direktorius 
R.Kutka sakė, kad parodos turi-
nį reglamentuoja informaciniai 
lapeliai.

„Tėvai sprendžia, ar į tą paro-
dą eiti su vaikais, ar be vaikų“, 
- akė jis.

Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešosios bibliotekos direkto-
rius r.Kutka tikino, kad paro-
dos su „N-18“ ženklu neskirtos 
apžiūrinėti nepilnamečiams.

„Nelabai matėsi, kad ten 
vaikai vaikščiotų. Ir šiaip su-
sidomėjimas šia paroda buvo 
didesnis festivalio „Devilsto-
ne“ metu, o dabar - jei vienas 
kitas užeina per dieną, tai čia...“ 
- tęsė R.Kutka.

Ir „Nemunas“ 
publikavo aktus...

Pasidomėjus, ar parodos 
turinys po bibliotekos lanky-
tojų nusiskundimų pasikeitė, 
R.Kutka sakė, kad buvo nuka-
binta keletas fotografijų, kurios 
žeidžia religinius įsitikinimus 
(nuotraukose vaizduoti apvers-
ti kryžiai, red.pastaba).

Bibliotekos direktorius 
R.Kutka pastebėjo, kad ginčų 
dėl fotografijų turinio būta ir 
prieš daugelį metų.

„Kai 1967 metais atsirado 
kultūros ir meno žurnalas „Ne-
munas“, jame buvo publikuo-
jami aktai. Visi mes gimėme 
nuogi, nieko nauja po drabu-
žiais paslėpta nėra“, - dėstė pa-
šnekovas.

Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešosios bibliotekos direkto-
rius R.Kutka toliau tęsė: „Fes-
tivalis vyksta, leidimai sude-
rinti, nieko nelegalaus nėra. 
Kiekvienais metais organiza-
toriai kažką pateikia parodai. 
Profesionalių darbų neturiu tei-
sės vertinti, galiu tik pasakyti, 
ar patiko, ar nepatiko. Manęs 
tokie dalykai nešokiruoja.“

Tai tik šalutinis kadrų 
poveikis

„Kiekvienas parodos kadras 
yra tiek kolaboracija, tiek konf-
liktas tarp modelio bei jį su-
pančios aplinkos. Pagautos aki-
mirkos yra tikros, siunčiančios 
žinutę. Ir ji nėra apie kūną ar 
seksualumą, - tai nebent šalu-
tinis kadrų poveikis. Nuoširdu-
mas, stovint prieš fotoaparatą, 
yra itin svarbus. Profesionalių 
modelių ištobulintos pozos čia 
nebūtų tinkamos, todėl viskas 
sukurta su rock and roll and 
rave attitude people“, - apie 
parodą  „The Kids Are All 
Wild“ skelbia festivalio „De-
vilstone“ organizatoriai, kuri 
Anykščių L. ir S.Didžiulių vie-
šojoje bibliotekoje dar veiks iki 
rugpjūčio 14 dienos.

Šiai parodai surengti festivalį 
„Devilstone“ rengianti asocia-
cija „Anykščių kultūrinės ini-
ciatyvos“ (direktorius Giedrius 
Gudaitis) Anykščių rajono 
savivaldybės prašė paremti 3 
tūkst.580 Eur, tačiau savivaldy-
bės Kultūros taryba rekomen-
davo parodai pinigų iš savival-
dybės biudžeto neskirti.

Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibli-
otekoje parodą „The Kids Are All Wild“ aplankiusi Seimo 
nario Tomo Tomilino padėjėja, Anykščių rajono tarybos 
narė Regina Patalauskienė prisipažino, kad kai kurios pa-
matytos fotografijos ją šokiravo.

Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriaus Romo Kut-
kos nuomonė apie seksualias parodos nuotraukas: „Visi mes gimėme nuogi, nieko nauja 
po drabužiais paslėpta nėra.“          

Anykščių l. ir s. Didžiulių viešosios bibliotekos nuotr.
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Užtrukau, kol sugebėjau priimti savo kūną
Ilgą laiką visuomenėje sklandžiusios socialinės nuostatos 

pamažu keičiasi – vis dažniau pabrėžiama, kad ne tik itin 
lieknas kūnas yra vienintelis grožio etalonas ir gali būti myli-
mas.  Be to, garsiau kalbama apie stereotipų keliamą grėsmę 
ir valgymo sutrikimus, galinčius turėti itin skaudžių psicholo-
ginių ir fizinių padarinių. Nustatyta, jog kas 62 minutes mirš-
ta bent vienas asmuo, kenčiantis nuo valgymo sutrikimų, o 
didžiausia rizika kyla paaugliams ir jaunoms moterims. 

Savo asmenine patirtimi dalijasi du kartus anoreksija sir-
gusi Adriana Gulbinovič. Kaip pati tikina, ji buvo maištinga 
paauglė, todėl pagalbos kreipėsi tik tuomet, kai situacijos ne-
begalėjo suvaldyti savo jėgomis.

Prasidėjo sulaukus vos 
11 metų
Iš Švenčionių rajono, Pabra-

dės miestelio kilusi A. Gulbi-
novič vaikystėje svajojo šokti ir 
pradėjusi tuo užsiimti 2 klasėje, 
sėkmingai šoka iki šiol.

„Ne paslaptis, kad visais lai-
kais šokėjas turėjo būti „for-
moje“. Nors pastaruoju metu 
šie stereotipai yra sėkmingai 
išsklaidomi žymių apvalesnių 
formų šokėjų – anksčiau reika-
lavimai buvo itin griežti“, – po-
kalbį pradeda mergina.

Jos kelias valgymo sutriki-
mų link prasidėjo būnant vie-
nuolikos metų, kai prieš kitus  
bendraklasius ir vyresniuosius 
šokėjus jos šokių mokytoja pra-
dėjo neigiamai komentuoti mer-
gaitės kūną dėl priaugto svorio. 

Galiausiai tyčiotis iš mergai-
tės pradėjo vaikai – mergina 
prisimena vieną pirmųjų „juo-
kelių“, kai, perkant bandelę mo-
kykloje, kitas moksleivis visų 
akivaizdoje jai išrėžė: „Kaip tu 
dar drįsti pirkti bandeles? Tu ir 
taip esi stora karvė!“

„Po šių žodžių ilgai verkiau, 
o grįžus namo sulaukiau mamos 
klausimo, kas gi man nutiko, ta-
čiau jai taip ir neatsakiau. Po šio 
atvejo prasidėjo mano badavi-
mai“, – teigia A. Gulbinovič.

Kritinis svoris – 
29 kilogramai
Mergina pasakoja, kad visos 

jos mintys buvo tik apie tai, kaip 
sulieknėti, nevalgyti ar papildo-
mai pasportuoti, kad tik svoris 
kuo greičiau sumažėtų. 

Tėvams pastebėjus krentan-
tį dukros svorį, buvo bando-
ma priversti mergaitę valgyti. 
„Mama ir tėtis sakydavo, kad 
nepasitrauks nuo stalo tol, kol aš 
nepavalgysiu“, – prisimena ji.  

Tėvai daugelį kartų bandė su 
ja kalbėti ir net išvežti į ligoni-
nę, tačiau ji nieko prie savęs ne-
prisileido ir melavo, kad viskas 
yra gerai. 

A. Gulbinovič pripažįsta, kad 
buvo labai užsispyrusi paauglė: 
„Mokėjau puikiai prieš visus 
vaidinti, su manimi niekas ne-
galėjo ginčytis. Aš šaukdavau, 
kad niekur nevažiuosiu, nors tuo 
metu buvau pasiekusi savo kri-
tinę ribą – būdama 155 cm ūgio 
svėriau vos 29 kilogramus.“

Praėjus kuriam laikui, mer-
gina pavargo nuo nuolatinės 
įtampos ir galvojimo apie mais-
tą, todėl išsiilgusi jo (maisto) ji 
tiesiog pamažu pradėjo valgyti, 
badavimų vis mažėjo.

Ji priduria: „Džiaugiuosi, kad 
grįždama į normalų svorį tuomet 
nesusilaukiau jokių komentarų 
iš aplinkinių. Manau, kad tai 
man padėjo, nes, priešingu atve-
ju, būčiau toliau save alinusi.“

Sveikatos problemos – 
ilgalaikės
Neilgai trukus, vos po kelerių 

metų, penkiolikmetė A. Gulbi-
novič, stebėdama lieknesnes ir 
daugiau vaikinų dėmesio sulau-
kiančias drauges bei matydama 
nepaprastai gražias moteris so-
cialiniuose tinkluose, nuspren-
dė grįžti prie sveikatai žalingų 
įpročių. 

„Kartu su jomis lankiau šo-
kius ir aš visuomet atkreipdavau 

dėmesį, kaip gražiai jos atrodo 
su šokių apranga ir kaip atrodau 
aš. Maniau, kad jei pavyko pir-
mą kartą – pavyks ir antrąjį“, – 
pasakoja mergina. 

Šįkart ji išbandė viską: pra-
dedant protarpiniu badavimu ir 
baigiant visišku angliavandenių 
atsisakymu. Merginos organiz-
mas buvo taip stipriai išvargin-
tas, kad jai dingo mėnesinės. 
„Mano mamai tai prilygo trage-
dijai ir tik dabar suprantu, ką ji 
tuomet išgyveno. Nors ji stengė-
si padėti, aš neleidau ir sakiau, 
kad čia mano gyvenimas“, – 
atvirauja A. Gulbinovič. 

Sulaukusi šešiolikos metų, 
mergina svėrė vos 38 kilogramus. 
„Pamenu, kai išvydusi šiuos skai-
čius aš verkiau negalėdama su-
vokti, kodėl negaliu būti normali 
kaip ir visi, kodėl turiu nuolat 
galvoti apie tai, kaip atrodau, kiek 
sveriu ir kiek valgau“, – kalba ji 
apie anuometinę situaciją.

Jai nuolat svaigo galva, trūko 
energijos, o galų gale prasidėjo 
kompulsyvūs persivalgymai. 

„Persivalgydavau tiek, kad 
negalėdavau net kvėpuoti“, – 
prisimena mergina. Tuomet ji 
suprato, kad nori tai sustabdyti 
ir tam reikalinga pagalba.  

„Dabar esu laiminga, nes 
mano gyvenimas pasidarė daug 
spalvingesnis – esu geros nuo-
taikos, turiu energijos, nebe-
vengiu draugų, stengiuosi kuo 
labiau įsiklausyti į savo kūno 
poreikius ir stebėti savo būse-
ną“, – apie teigiamus pokyčius 
pasakoja ji. 

Šiuo metu mergina ruošiasi 
artėjančioms psichologijos studi-
joms ir planuoja užsienyje gilinti 
žinias apie sveiką ir subalansuotą 
gyvenimo būdą, mitybą. 

Pagalba – būtina
Pokalbis su patikimu žmogu-

mi gali suteikti reikalingą pa-
guodą, paramą, nors iš pradžių 
gali būti jaučiama baimė, pyk-
tis, nerimas ar sumišimas. 

„Visiškai normalu, kad gali-
te nežinoti, ką pasakyti, todėl 
pirmiausia vertėtų sau atsakyti 
į šiuos klausimus: kada pradė-
jote galvoti apie svorį? Kada 
prasidėjo kitoks jūsų elgesys? 
Ar pastebėjote poveikį fizinei 
ar emocinei sveikatai? Kaip 
žmonės jūsų gyvenime gali ge-
riausiai jus palaikyti? Ar nori-
te, kad jie stebėtų jūsų elgesį? 
Kokius pokyčius norėtumėte 
padaryti savo gyvenime, kad 
įvestumėte sveiką gyvenimo 
būdą?“ – pataria M. Lukoševi-
čiūtė. Ji perspėja, kad artimie-
ji, išgirdę problemą, gali rea-
guoti emocionaliai, parodyti 
šoko reakciją, baimę, pyktį ar 
neigimą. Tačiau svarbu išlikti 
ramiems, nes tik abipusis dar-
bas leis pažinti problemą ir ją 
spręsti.

„Kiekviena diskusija su 
valgymo sutrikimu sergančiu 
žmogumi bus skirtinga – per-
nelyg didelis atkaklumas gali 
paskatinti sergantįjį nuo jūsų 
atsiriboti, tačiau ignoruoti mir-
tinos ligos taip pat negalima. 
Svarbu palikti „pravertas du-
ris“ ir nuolat pasiteirauti my-
limo žmogaus, kaip jam sekasi 

A. Gulbinovič: „Visiems 
melavau, kad man viskas 
gerai.“

Psichologė M. Lukoševičiūtė perspėja – negydomi valgy-
mo sutrikimai gali pasibaigti mirtimi.

Ji sako, kad jos gyvenimo mi-
sija – padėti kitiems, kenčian-
tiems nuo valgymo sutrikimų. 

Kūnas simbolizuoja gėdą
Psichologės Monikos Luko-

ševičiūtės teigimu, pacientai, 
kovojantys su valgymo sutri-
kimais, turi daugybę emocinių 
ir elgesio požymių, tokių, kaip 
baimė priaugti svorio, nuotaikų 
kaita, socialinis atsitraukimas ar 
perteklinis fizinis aktyvumas.

„Greta gali vystytis ir kitos 
ligos: depresija, nerimo sutri-
kimai, polinkis į alkoholio ar 
narkotinių medžiagų vartojimą, 
gali atsirasti savęs žalojimas bei 
mintys apie savižudybę“, – sako 
M. Lukoševičiūtė.

Turintieji įtarimų dėl asmeninių mitybos įpročių, kvie-
čiami atlikti valgymo sutrikimų testą interneto svetainėje: 
https://pagalbasau.lt/valgymo-sutrikimu-testas/ 

Nemokama psichologinė pagalba teikiama šalies poliklinikų 
psichikos sveikatos centruose, visuomenės sveikatos biuruose. 

Antradieniais nuo 18 iki 22 val. veikia Valgymo sutrikimų 
linija, tel. Nr. 8 631 22 777. 

Valgymo sutrikimais sergan-
tys pacientai dažnai nurodo savo 
kūną kaip būdą netiesiogiai iš-
reikšti tai, kas vyksta jų mintyse 
ir širdyse.

„Tie, kurie save apibrėžia vien 
savo išvaizda, tiki, kad bus pakan-
kamai geri tik tada, kai jų kūnas 
bus pakankamai geras. Jie mano, 
kad pakeitę išvaizdą gali privers-
ti kitus žmones juos pamėgti. Jie 
nesąmoningai įsivaizduoja, kad 
atsikratę „antsvorio“ atsikrato 
niekinančių savo aspektų. Šie 
pacientai naudoja savo kūną, kad 
išreikštų tai, ko jų protas negali. 
Jų kūnai dažnai yra gėdos ir paže-
minimo, o ne malonumo šaltinis“, 
– teigia psichologė. 

ir ar jis nori gydytis – tai gali 
padėti jį nukreipti teisinga lin-
kme“, – pataria psichologė. 

Ji pabrėžia, kad valgymo su-
trikimui susiformuoti įtakos 
turi genetika, asmenybė, psi-
chologinė patirtis, o negydomi 
valgymo sutrikimai gali turėti 
nesugrąžinamų komplikacijų ir 
pasibaigti mirtimi. Kuo anks-
čiau bus pradėtas gydymas, tuo 
mažesnis rimtų pasekmių pavo-
jus, didesnė išgijimo tikimybė. 

nuotr. iš asmeninių archyvų
Užsak. nr. 722
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savaitgalio diskusija

sprintas

(Kalba netaisyta – red. past.)

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

Kuriems dar ministrams reikėtų aprodyti Anykščius?
Įvairias Anykščių rajono problemas Anykščių rajono savivaldybės vadovai bando spręsti 

į Anykščius kviesdamiesi paviešėti ministrus. Pavyzdžiui, rugpjūčio 5 dieną, penktadienį, 
Anykščiuose lankėsi susisiekimo ministras Marius Skuodis. Kaip skelbiama Susisiekimo 
ministerijos pranešime, M.Skuodis aptarė vietos kelių priežiūros gerinimo klausimus, ap-
žiūrėjo probleminius kelių ruožus ir kitus svarbius infrastruktūros objektus mieste. Ku-
riuos dar ministrus turėtų į Anykščių rajoną  pasikviesti Anykščių rajono savivaldybės 
vadovai? Kokius svarbius objektus ir kodėl jiems reikėtų aprodyti?  Gal ministrai padėtų 
išspręsti įsisenėjusias Anykščių rajono problemas?

Pasiūlymas: „Energetikos 
ministrui galima būtų aprodyti 
nuotraukoje matomas „lazdas“. 
Gal padėtų normaliai suregu-
liuoti apšvietimą? O tai dabar 
Anykščiai vakarais spindi kaip 
Disneilendas.“

Cekavas: „O kam tuos minis-
terius kviesti, ką jie gali padary-
ti Anykščių ir anykštėnų labui? 
Ir ko jiems čia reikia važinėti? 
Anykščių vyno paragauti vel-
tui, asmenukę pasidaryti kurio 

nors turistinio objekto fone, 
pažadais apdalinti? Nėra reika-
lo važinėti. Kaip buvo gerovės 
valstybė Lietuva uodegoje, taip 
ir lieka, kaip Anykščiuose buvo 
visokių problemų, taip jos ir 
lieka.“

Svedasu Jadze: „Misliju kad 
rajktu aplinkos ministerį pa-
kviest un Svedasis, kad ilgiau 
pabutų ir pauostytu kiaulidžių 
komplekso kvapą, kaip mes 
uostam dar nuo savietu laiku. 

Je Sveikatas apsaugas minis-
teris galat pasrupint, kad am-
bulatorija Svedasys turet ben 
vienu normalu daktaru - jaunu, 
energingu, katras visu dienų 
dirbtu. Gal da ir vaistinį padet 
ministeris unrengt, ba mestele 
ambulatorijaj lika puse etata 
viena pagyvenusi daktaryte, je 
vaistine kada veike, tai jau visi 
primiršam.“

Ona: „Švietimo ministrei pa-
rodykit griūvančius vaikų dar-

želius, gal nereiks privatinin-
kam atiduoti.“

Antanas: „Manau kad rei-
kėtų parodyti Gabriukui. Nes 
jis moka su visais susipykti, 
gal ir su Anykščiais susipyktų 
ir daugiau į mūsų kraštą nebe-
atvažiuotų. O tai laimė būtų. O 
jei rimtai, tai lauk tą piemenį iš 
ministerijos.“

Spiglys: „Reikia visus minis-
trus kviesti į Anykščius. Žio-
gelis gali kviesti į medžioklę, 
Obelevičius į Siauruko pirtį. 
Būtų kaip prie sovietų, viskas 
sprendžiama medžioklėje ir 
pirtyje. Iš karto rajonas atsigau-
tų.“

Senjoras: „Būtų gerai visus 
atvežti ir visuomenei parody-
ti. Kai kurių ministerių ne tik 
anykštėnai, bet ir visos šalies 
gyventojai nematė. Pavyzdžiui, 
kultūros , teisingumo, energe-
tikos, vidaus reikalų, sveika-
tos apsaugos, švietimo ir pan. 
ministeriai tik per televiziją 
pasirodo, pakalba, bet kažin ar 
į provinciją važiuoja, ar žino 
gyventojų problemas, ar rinkė-
jais rūpinasi? Susodinti visus 
iki vieno autobusan ir atvežti, 
parodyti žmonėms. Ot tai būtų 
atrakcija.“

Plaukimas. Europos uni-
versitetų žaidynių plaukimo 
varžybose anykštėnas Julius 
Bačkulis 100 m laisvu stiliumi 
finale finišavo trečias (51.39). 
LSU studentas nusileido tik 
Moritz‘ui Schaller‘iui (50.92) iš 
Vupertalio universiteto (Vokieti-
ja) ir Emmanuel.iui Limozin‘ui 
(50.82) iš Ekso-Marselio uni-
versiteto (Prancūzija). Į finalą 
lietuvis pateko ketvirtuoju re-
zultatu (51.89).

Biatlonas. Lietuvos biatlono 

federacijos taurės varžybomis 
Nemenčinėje prasidėjo naujojo 
biatlono sezono vasaros startai. 
Varžybų programą sudarė ketu-
rios rungtys. Šaudymo taškams 
rungtyje geriausiai iš anykštėnų 
pasirodė Viktorija Kapancova, 
tarp visų dalyvių užėmusi de-
šimtą vietą. Viktorija geriausiai 
pasirodė ir šaudymo dvikovų 
rungtyje, kur rezultatą lėmė ne 
tik taiklumas, bet ir šaudymo 
greitis. šioje rungtyje ji pateko 
tarp keturių geriausių ir dėl pate-
kimo į finalą kovojo su olimpie-
čiu Tomu Kaukėnu. Tomas šiek 

tiek buvo greitesnis, o Viktorija 
šioje rungtyje liko ketvirta. Vai-
kų iki 11 metų grupėje antrasis 
finišavo Ainius Katinas. Var-
žybų dalyviai bėgo krosą, o 
ugnies linijoje šaudė lazeriniais 
ginklais. Sprinto kroso jaunių 
rungties nugalėtoju tapo Mikas 
Vildžiūnas, o Juozas Augustina-
vičius finišavo ketvirtas. Jaunu-
čių grupėje Rusnė Motiejūnaitė 
užėmė antrą vietą. Antrasis fi-
nišavo ir Laurynas Kapancovas 
(berniukų iki 13 metų grupė). 
Sprinto riedučiais rungtyje tre-
čiąsias vietas užėmė V. Kapan-

cova ir J. Augustinavičius. Ke-
tvirti liko M. Vildžiūnas ir R. 
Motiejūnaitė.

Krepšinis. Anykščių raj. 3×3 
krepšinio pirmenybėse savo 
pozicijas dar labiau sustiprino 
„Kupiškio“ ekipa. Čempionato 
lyderiai triumfavo ir penktajame 
ture, kuris dėl oro sąlygų buvo 
perkeltas iš Mačionių į J. Biliū-
no gimnazijos aikštyną. Užti-
krintai žaidę kupiškėnai pusfi-
nalyje įveikė „Svėdasus“, tačiau 
lemiamame mače turėjo gerokai 
paplušėti siekdami įveikti „Cos-
mos“ krepšininkus, kuriuos nu-

galėjo tik po pratęsimo (10:8). 
Trečioji vieta atiteko „Partiza-
nams“, kurie rezultatu 10:9 įvei-
kė svėdasiškius. Moterų varžy-
bose toliau dominavo „Kupiškio 
merginos“, kurios pranoko „AU 
rinktinę“ bei „Kupiškį“. Jauni-
mo grupėje visus varžovus sau 
už nugaros paliko „Elmis Jr.“ 
komanda, kuri pirmą sykį iško-
vojo nugalėtojų medalius. An-
troji vieta atiteko „Kupiškiui“, 
trečioji – „Trys su bauda“ ekipai. 
Šeštasis, paskutinis, pirmenybių 
turas bus žaidžiamas rugpjūčio 
13 dieną Traupyje.

(Atkelta iš 1 psl.)

Pakeistas renginio pobūdis

Septynerius metus iš eilės 
renginys „Visi savi“ tradiciškai 
vykdavo pagal nusistovėjusias 
tradicijas, bet šiek kiek šablo-
niškai: būdavo pradedama nuo 
bendruomenių prisistatymų, to-
liau – sportinės ir kūrybiškumo 
rungtys, išrenkama nugalėtojų 
komanda, kuriai įteikiama per-
einamoji sambūrio taurė, o tai 
reikšdavo, kad kitais metais bū-
tent laimėtojai organizuos šven-
tę. Šiemet „Visi savi“ vyko kitu 
formatu –  pakeistas šio renginio 
pobūdis. 

Buvo uždarytas eismas visa 
atkarpa nuo Ažuožerių ben-
druomenės namų iki stadiono. 
Į Vienuolio sodybvietę atvyku-
sios bendruomenės individualiai 
įkūrė, sumeistravo simbolines 
gatveles, savo veiklų kiemelius, 
„gryčiukes“, „kamarėles“, ku-
riose renginio metu šurmuliavo 
gyvenimas. Vienur demonstruo-
ta senovinių patiekalų gamyba 

bei degustacija, kitur eksponuoti 
meno kūriniai, vyko edukacijos,  
pristatyti amatai, siekta pabrėžti 
ir išryškinti ryšį su senosiomis 
tradicijomis, senaisiais papro-
čiais. 

Anykščių rajone nėra ben-
druomenes vienijančios orga-
nizacijos, tad „Anykščių rajono 
vietos veiklos grupė“ šiemet 
pateikė paraišką Nacionalinei 
paramai gauti, taip prisidėdama 
prie naujos šventės koncepcijos 
kūrimo ir plėtojimo.

šie metai Seimo paskelbti 
Savanorystės metais, tad Ažuo-
žerių kaime nuaidėjusi šventė 
taip pat buvo skirta Savano-
rystės metams paminėti – vyko 
fotoparoda „Savanorystės spal-
vos“. VVG įvertino Daujočių, 
Naujųjų Elmininkų, Levaniškių 
„Abipus Nevėžio“, Burbiškio ir 
Ažuožerių moterų klubą, kaip 
daugiausia savanoriškų veiklų 
vykdžiusias bendruomenes. To-
dėl žmonės dažnai kalbėjo, kad 
geriau turėti gerą kaimyną negu 
abejingą giminaitį.

rajono bendruomenes ir vi-

Bendruomenes buriantis renginys 
„Visi savi“ – kitokiu formatu

sus atvykusius svetingai priėmė 
Ažuožerių moterų klubo narės. 
Aktyviausios iš jų – Alvyra Si-
manonienė, Lina Strigūnienė, 
Daiva Varabliauskienė, Daiva 
Buitvydienė, Rita Parachonko ir 
kitos. Bendromis pastangomis, į 
pagalbą pasitelkusios savo šei-
mos narius, Ažuožeriuose gyve-
nančius aktyvistus, jos sukvietė 
ir suorganizavo ypatingą šventę 
– teatralizuotą, gyvą, spalvingą, 
linksmą. 

Anykščių meras Sigutis Obe-
levičius padėkojo organizato-
rėms ir pabrėžė, kad labai sma-
gu, jog atgaivinta visa „ulyčia“, 
kurioje įdėta daug kaimo gyven-
tojų išmonės.  

Tomas Tomilinas sveikinimo 
kalboje pabrėžė, kad „Visi savi“ 
– tai šventė, jungianti kultūrą, 
literatūrą, istoriją, skanų maistą, 
pramogas, teatrą. „Tiesa, nuo 
teatro iki politikos – tik vienas 
žingsnis. Teko eiti čia įkurtu 
Svėdasų paviljonu. Svėdasiškiai, 
pasirodo, visą savo gatvę atve-
žė ir perkėlė į šventę, su visom 
įžymybėm, lyderiais, net ir su 

problemomis – uždaryto pašto 
inscenizacija. Man atrodo, kad 
Lietuvos bendruomenių ateitis 
yra aktyvesnis politinis balsas“, 
– kalbėjo T. Tomilinas. 

„Geriau artimas kaimynas 
negu tolimas giminaitis, jei tas 
giminaitis nesidomintis, niekuo 
nepadedantis tau. Labai svarbu 
jausti vienas kito paramą, palai-
kymą, pritarimą. Džiugu, kai vie-
nija šiltas tarpusavio narių vienas 
kito palaikymas, draugiškumas“, 
– teigė Kęstutis Tubis, kviesda-
mas pasidžiaugti bendryste ir 
ragindamas apžiūrėti bendruo-
meninės veiklos kiemelius. 

Antanui Vienuoliui – 
140 metų

Šiemet renginys vyko rašyto-
jo A. Vienuolio-Žukausko sody-
bvietėje. „2022 metai yra rašy-
tojo Antano Vienuolio 140-osios 
gimimo metinės. Prasminga ir 
simboliška, kad tokioje vietoje 
susitelkė bendruomenės, puose-
lėjančios gražias senojo kaimo 
tradicijas“, – kalbėjo Alvyra Si-

manonienė, pasveikinusi visus, 
atvykusius į šventę, ir paraginu-
si visus apžiūrėti įkurtus kieme-
lius, bendruomenių „gryčias“, 
svėdasiečių atkurtą pagrindinę 
gatvelę. 

Šių metų šventėje dalyvavo 
šešiolika Anykščių krašto ben-
druomenių. Iš viso užsiregis-
travo ir į renginį atvyko per 220 
asmenų.  

Renginio metu pasirodė dailiu 
kostiumu pasipuošęs Antanas 
Vienuolis. Rašytoją įkūnijo A. 
Baranausko ir A. Vienuolio-Žu-
kausko memorialinio muziejaus 
direktorius Antanas Verbickas. 

Vienuolis šventėje šiltai šne-
kučiavosi su sutiktais dalyviais, 
svečiais, vaikams padalijo savo 
knygelių: „Užuožerių Antaniu-
kas“, „Legendos“. Už ragautus 
skanius patiekalus bendruome-
nių kiemeliuose atsidėkodavo 
saldainiais ar net sumokėdavo 
didelėmis carinių rublių kupiū-
romis! 

Antanas Vienuolis buvo ne 
vienintelė garsi asmenybė, te-
atralizuotai pagyvinusi šventę. 
Sonata Veršelienė per renginį 
„Visi savi“ įkūnijo Bronę Kli-
mienę, mylimiausią Vaižganto 
dukterėčią, Vasario 16-osios 
akto signataro Petro Klimo 
žmoną. 

(Nukelta į 8 psl.)
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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.

reikaliNGas VietiNiŲ PerVeŽimŲ VairuOtOJas 
(Ce kateGOriJa) meDŽiO skieDrŲ VeŽimui Į šilumOs 

tiNklŲ katiliNes.
DarbO uŽmOkestis – 1400 eurŲ Per mĖNesĮ.

tel. (8-386) 52204.

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.

Paslaugos

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

Tel. (8-609) 92144.

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Smulkina žolę.
Tel. (8-605) 64844.

Nustato nekilnojamojo turto 
kainą. Rekomenduoja, kaip pa-
didinti turto vertę.Tvarko doku-
mentus. Konsultacija - 60 Eur. 

Tel. (8-605) 32452.

kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, skal-
dytas. Perka įvairios būklės 
miškus.

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-684) 81890.

Jaunos vištaitės!
Rugpjūčio 11 d. (ketvirtadienį) 

prekiaus Kaišiadorių rajono paukšty-
no vakcinuotomis 3-6 mėn. rudomis, 
raibomis, baltomis, pilkomis, juodo-
mis ir lehornomis dėsliosiomis vištai-
tėmis ir jau pradėjusiomis kiaušinius 
dėti vištaitėmis bei spec. lesalais, 
turės gaidžių (tel. 8-616 50414). 

Svėdasai 10.40, Viešintose 11.30, 
Papiliuose 11.40, Surdegyje 11.45, 
Vašokėnuose 11.55, Troškūnuose 
12.05, Kuniškiuose 12.25, 
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, seno-
jo 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.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGPJŪČIO 11d. (ketvirtadienį) 

prekiausime „Kaišiadorių“ paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis,dėsliosiomis vištaitėmis, bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti višto-
mis (kaina nuo 5,50 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais. 
Spec.lesalai. Jei vėluosime, prašo-
me palaukti. Tel. (8-632) 40215.

Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 
16:00 turgus, Ažuožeriai 16:15, 
Zaviesiškis 16:20, Kavarskas 16:30, 
Svirnai 16:40.

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

Senus miškus, malkinius 
miškus, kirtavietes visoje 
Lietuvoje nuo 1000 iki 10 000 
eurų už hektarą. 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.

automobiliai

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

Tel. (8-673) 50446.

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

Tel. (8-614) 93300.

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

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.

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

Tel. (8-656) 40439.

kita

Juoduosius serbentus 
Anykščiuose. 

Tel. (8-623) 09687.

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

Tel. (8-656) 01913.

kita

Statybinę medieną, skaldytas 
malkas, pjuvenas. Atveža.

Tel. (8-686) 88713.

AVINAS. Šią savaitę dau-
giausia dėmesio reikalaus šeima, 
vaikai, artimųjų reikalai. Viską 
jautriai imsite į širdį, dėl to gali 
užeiti migrena, sustreikuoti skran-
dis. Mintys suksis apie gyvena-
mosios vietos keitimą, pirkinius, 
statybas ar remontą. Jei atosto-
gaujate, pravartu aplankyti seniai 
matytus žmones. 

JAUTIS. Tikėtina, būsite 
smalsūs, išradingi. Regis, seksis 
tvarkyti reklamos, buhalterinius, 
komercinius, tiekimo reikalus. 
Galimas neblogas sandoris. Sti-
prės poreikis matytis su brangiais 
jums žmonėmis, kalbėtis su kai-
mynais, draugais. Tikėtina netoli-
ma kelionė. 

DVYNIAI. Gana neblogai sek-
sis dirbti darbus, reikalaujančius 
verslumo, apskaičiavimų. Gali-
mas netikėtas susitikimas, pakvie-
timas. Pamažu mintis užvaldys 
materialinės gerovės, pinigų bei 
stabilumo klausimai. Neužkibki-
te ant aferistų kabliuko. Atsargiai 
vandenyje. 

VĖŽYS. Jumyse kunkuliuos 
nerimas, tačiau akivaizdu, kad 
jam nepasiduosite. Veikla, rei-
kalaujanti įkvėpimo, intuicijos, 
užuojautos, išradingumo, gali nu-
džiuginti rezultatais. Tačiau turti-

niai reikalai arba artimo žmogaus 
negalavimai kels susirūpinimą. 

LIŪTAS. Jums labiau nei pa-
prastai norėsis nuošalumo, ramy-
bės. Pravartu fiziškai ir protiškai 
pailsėti, pasidomėti dvasiniu 
penu, menu. Galima nauda iš 
labdaringai nusiteikusių žmonių 
ar socialinių institucijų. Venkite 
svaigalų. 

MERGELĖ. Šią savaitę būsite 
darbštūs, pareigingi, visuomeniš-
ki. Padaugės kontaktų su senais 
pažįstamais, draugais, verslo kli-
entais. Galimas flirtas, nuotykis. 
Vis dėlto nuo ketvirtadienio šur-
mulio nebepageidausite. Pasisau-
gokite vagių, sukčių. 

SVARSTYKLĖS. Veiklos bus 
daug. Turėsite progų pademons-
truoti kompetenciją, principingu-
mą. Galimas įsimintinas susiti-
kimas, renginys, svarbi pažintis. 
Tačiau ir atostogaujantiems bus 
nelengva atsikratyti įkyrių min-
čių, susijusių su darbo situacija, 
sveikata. 

SKORPIONAS. Tikėtina, teks 
aktyviai suktis, jeigu jūsų veikla 
susijusi su aukštuoju mokslu, ke-
lionėmis, turizmu, tarptautiniais 
reikalais. Visa, kas tolima ir dar 
tik siektina, atrodys žymiai pras-
mingiau ir įdomiau už tai, kas yra 
dabar. Galima žinia ar svečias iš 
toli. 

ŠAULYS. Šią savaitę tiktų tvar-
kyti juridinius, bendradarbiavimo 
reikalus, vis dėlto reikia būti ati-
diems. Sudarydami sutartis, gerai 
išanalizuokite jų sąlygas. Neigno-
ruokite antrosios pusės nuomonės 
bei interesų. Kažkokie įvykiai gali 
jus paskatinti užsiimti psichologi-
ne savianalize. Atsargiai vande-
nyje. 

OŽIARAGIS. Jums neverta 
sėdėti sudėjus rankas, nes įmano-
ma atsikratyti dalies senų rūpes-
čių. Jus emociškai stipriai veiks 
išaugęs priešingos lyties dėmesys 
arba kalbos apie prarastą ryšį su 
svarbiu jums žmogumi. Išdrįskite 
išsakyti savo jausmus. 

VANDENIS. Šią savaitę kurį 
laiką tebegalvosite apie laisvalai-
kio pramogas, patirtus įspūdžius, 
nuotykius. Jeigu atostogaujate, 
parūps sveikatos ir grožio proce-
dūros. Galimos naujienos, jeigu 
mėginate įsidarbinti, steigti ar 
plėsti savo verslą, leistis į kelionę. 

ŽUVYS. Kelias dienas neblo-
gai suksitės tose srityse, kurios 
jums tokios kasdieniškos ir įpras-
tos, kaip namų ruoša. Pamažu da-
rysis vis smagiau, norėsis meilės, 
pramogų. Smagu su jumis bus 
ir vaikams dėl jūsų nusiteikimo 
žaisti, sportuoti, kurti. Saugokitės 
alerginių reakcijų, apsinuodijimo, 
atsargiai vandenyje. 

kamiNŲ Valymas;
Krosnių valymas;
Pečių valymas;

Dūmų ir smalkių detektorių 
montavimas;

Lietvamzdžių valymas;
Smulkūs remonto darbai.

+370 677 6635
TOMas

Dovanoja

2 mėnesių kalytę.
Tel. (8-656) 41525.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3438/0001:162), esančio Maciūnų k., Traupio sen., Anykščių r. sav., savininkės turto 
paveldėtojus, kad UAB ,,Anykščių matininkas“ matininkas Julijonas Jurkėnas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1760, atliko 
žemės sklypo (kadastro Nr.3438/0001:480) esančio Maciūnų k. Traupio sen. Anykščių r. sav. ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos prašome kreiptis į įmonę UAB ,,Anykščių matininkas“ adresu J.Biliūno g. 4-8, Anykščiai, 
el. p.: julijonas.jurkenas@anmat.lt arba telefonu (8-615) 52931. 
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anekdotas

oras
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+22

mėnulis
rugpjūčio 9-10 d.d. - priešpilnis,
rugpjūčio 11-12 d. - pilnatis .

Norimantas, Laima, Astra, 
Laurynas, Asterija.

Filomena, Severas, Zuzana, 
Visalgas, Visvilė, Ligija.

Radegunda, Laimonas, Radė, 
Laimona, Klara.

Romanas, Mintaras, Tarvilė, 
Rolandas, Romas, Rolanda, 
Rolana.

šiandien

rugpjūčio 10 d.

vardadieniai

rugpjūčio 11 d. 

rugpjūčio 12 d. 

Paplūdimyje vienas vyriškis 
piktai sako kitam:

- Pasakykite savo vaikigaliui, 
kad jis manęs nemėgdžiotų.

Tėvas šūkteli vaikui:
- Sūneli, baik vaizduoti idiotą!

***
Ryte prie kompiuterio sėdi 

ypač liūdnas programuotojas. 
Jo klausia, ko toks liūdnas? 
Tas:

- Vakar alų gėrėm, pramoga-
vom - slaptažodžius kaitalio-
jom...

***
- Mama, mama! - šaukia vai-

kas.
Mama klausia:
- Kas atsitiko?
- Koją susitrenkiau!
- Nieko, iki vestuvių užgis.
- Aaaaaa!
- Kas dabar?
- Ji niekada neužgis.
- Kodėl?
- Aš noriu tapti kunigu.

***
Liaudies išmintis byloja: ne-

peršokęs griovio, važiuosi į 
traumatologinį.

***
Psichiatrinėje ligoninėje kal-

basi du pacientai: 
- Na, ir kaip tau mano naujas 

romanas? 
- Visai nieko, tik man herojų 

kažkaip per daug...
Riksmas iš koridoriaus: 
- Psichai! Kuris telefonų kny-

gą paėmėt?

Bendruomenes buriantis renginys 
„Visi savi“ – kitokiu formatu

Buvo atvykęs ir pats J. Tumas-
Vaižgantas (vaidino Simonas Ba-
ronas)! Juoda sutana iki žemės, 
akinukai ir teatrališka, solidi lai-
kysena renginyje ne vieną suklai-
dino – kai kurie jį palaikė tikru 
kunigu: kai kas pasitarti norėjo 
nebažnytinėje aplinkoje, kai kas 
gal net kokią nuodėmę prisiminti 
panoro... 

Pats J. Tumas-Vaižgantas, pa-
kalbintas renginyje, gražiais žo-
džiais prabilo: „Tokiais renginiais 
užsimezga naujos stygos, kurio-
mis ir galime griežti kaip Myko-
liukas. Krikščioniškųjų bendrijų 
sambūriai primena, kad mūsų sti-
prybė yra buvimas kartu.“ 

šalia sukiojosi ir mieloji ponia 
Šmukštarienė (Lina Strigūnienė) 
– A.Vienuolio apsakymo „Astro-
nomas Šmukštaras“ veikėja. 

Išradingai įkurti kiemeliai  

Nustebino jungtinėmis Šlavėnų 
ir Naujųjų Elmininkų bendruo-
menių pastangomis įkurtas pieno 
ūkis. Čia ir melžimo priemones 
galima buvo apžiūrėti, ir melžėjų 
sukaupta, pagaminta produkcija 
pasigėrėti, visko paragauti. 

Katlėrių ir Skiemonių bendruo-
menės taip pat buvo susibūrusios 
į vieną komandą. Jų kiemelis nuo 
pat viršaus buvo išpuoštas suka-
bintomis vantomis. Teritorijoje 
sukiojosi juodai apsirengusių, bet 
žavių raganaičių ir raganų būrys. 
Jos ir šokį sušoko su šluotomis, ir 
priminė, kad šluotos brangs, nors 
„Maximoje“ dar sočiai kiniškų... 

Raganaitės visus įspėjo, kad šiais 
laikais raganų šarlatanių visur 
pilna. 

Levaniškių bendruomenė „Abi-
pus Nevėžio“ vaišino žemaitiška 
cibuline, labai skaniais blynais 
su dažiniu. Traupio bendruome-
nė pasitiko deklamuojamomis 
eilėmis bei karštomis bulvėmis 
su ypatingu pagardu. Burbiškio 
bendruomenės atstovai kvietė 
pasivaišinti šaltibarščiais su bul-
vėmis. Kurklių bendruomenės 
kiemelyje buvo galima paragauti 
„ubagynės“ ar kaplūno – patieka-
lo iš vandens, duonos, cukriuko... 

Kitos bendruomenės taip pat 
stebino savo išradingumu, svetin-
gumu. „Mūsų vyrai dirba žemės 
ūkyje, laukuose, nes prasidėjo 
kūlimo darbai, o mes, gaspadi-
nės, pristatome gėrybes, vaišina-
me. Duonos, pažymėtos kryže-
liu, iškepėm, pyragų turim, sūrių 
prispaudėm, uogienės išvirėm, 
vaistažolių pridžiovinom. Beje, 
Dabužių kaime dar yra laikomos 
karvės. Nors jų tik trys, sūrių gas-
padinės yra Danutė Šiaučiūnienė, 
laikanti dvi karvutes, ir Lina Sta-
niūnienė,  turinti vieną karvytę. 
Žiūrėkit, kokie čia juvelyriniai  
širdelės formos sūriai gaminami! 
Skanaukit visų rūšių“, – kvietė  
Vida Vaišvilienė Dabužių „ka-
maroje“. Be to, dabužiečiai turė-
jo ir knygų – Juozo Paškevičiaus 
„Dabužiai ir jų svajonių tikrovė“ 
(2015 m. leidimas). 

Budrių bendruomenės kieme-
lyje buvo gausiai iškabinta austų 
audeklų, buvo galima paragauti ir 
įsigyti bendruomenės pirmininko 

keptų riestainių, sumušto sviesto, 
išsukto medaus, Šovenių šeimi-
ninkių Vilmos ir Violetos spaustų 
sūrių, dailiai surištų „pasoginių“ 
skudurinukių, didelių šiuo metu 
žydinčio raudonėlio sveikatos 
puokščių. Šalia buvo eksponuo-
jami Budrių kaime gyvenančios 
menininkės Stasės Rulevičienės 
tapybos darbai. Daugiausia dėme-
sio susilaukė dailiai ir kruopščiai  
nupinta aukšta moteris – 2 metrų 
25 cm Jonė, kuriai, pagal planus, 
jau reikės nupinti kokį Joną iki 
kitų Joninių, o tada kartu juos abu 
sudeginti...   

Keturių užduočių serija 

Šių metų renginyje „Visi savi“ 
komandos turėjo įveikti ketu-
rias užduotis. Pirmoji  iš jų buvo 
mezgimo užduotis. Kiekvienoje 
palapinėje ar kiemelyje išrinkta 
mezgėja ėmėsi siūlų ir virbalų 
– reikėjo numegzti dalį šaliko. 
Mezgimo rungtį laimėjo Dabužių 
bendruomenės atstovės – joms 
suteiktas titulas „Šauniausias 
mezgėjų kiemelis“. Iš mezginių, 
sujungtų į vieną, išėjo dailus ir 
šiltas šalikas, kuris buvo pado-
vanotas „Anykščių rajono vietos 
veiklos grupės“ Vietos plėtros 
strategijos administravimo vado-
vui Jurijui Nikitinui. 

Antroji užduotis – degustacija. 
Sambūrio organizatorės ažuo-
žerietės išdalijo visoms koman-
doms po puodelį maisto ir gėrimo 
– skanautojai turėjo įvardyti, iš 
ko visa tai pagaminta. Šią rungtį 
laimėjo Svėdasų bendruomenė, 

kurios nariai atspėjo septynis in-
gredientus iš devynių. 

Trečioji užduotis – iš šiau-
dų gniužulo, pagaliukų ir siūlų 
pagaminti senovinį žaislą. Čia 
nepralenkiamos buvo Budrių 
bendruomenės moterys, vado-
vaujamos S. Rulevičienės – bu-
driečių pagamintas žaisliukas 
visiems priminė vaikystę. 

Žaidimų aikštelėje greičiausiai 
viską įveikė kaimo bendruomenė 
„Elmininkiečių senolių kraštas“.  

Pasidarbavo Ažuožerių 
moterų klubas 

Viena iš sutiktų ažuožeriečių, 
paklausta apie įdėtą darbą ir nuo-
taikas, paatviravo, kad ruoštasi 
tikrai daug ir atsakingai: „Orga-
nizacinių klausimų tikrai buvo 
daug. Na, kad ir vienas iš jų – kas 
nupjaus žolę visoje erdvioje teri-
torijoje? Žolė iki kelių buvo, pra-
dėjom pjauti patys, nes seniūnas 
nusprendė tai atidėti paskutinei 
savaitei “, – atviravo moteris, 
daug prisidėjusi prie nelengvų 
darbų, net ir vyriškų. 

Kiti dairėsi, ar yra dalyvaujan-
čių iš Ažuožerių bendruomenės. 
Na, visur savi aspektai... Kita 
vertus, šventės dalyviai dalijosi 
įspūdžiais, kad buvo nuostabi 
diena, pilna bendrystės, bičiulys-
tės ir gerų emocijų.

Nugalėjo Svėdasų 
bendruomenė

Šiemet pereinamoji taurė ati-
teko Vaižganto krašto atstovams 
– Svėdasų bendruomenės ko-
mandai. 

Svėdasų bendruomenės pir-
mininkė Virginija Valikonytė 
dar prie vaišių stalo su koman-
da spėjo aptarti kitais metais 
vyksiančios šventės koncepciją, 
lokaciją, numatomus svečius, 
rėmėjus. „Puiki, nuotaikinga 
diena. Taip, nemažas iššūkis dėl 
kitų metų, bet mes džiaugiamės. 
Labai džiaugiuosi visa koman-
da, nes nugalėjom mes šiandien 
visi“, – savo mintis išsakė V. Va-
likonytė. 

Laimėtojai – Svėdasų bendruomenės žmonės – daug prisidėjo prie to, kad šventė būtų te-
atrališka.

A. Vienuolis (vaid. Antanas Verbickas) Ažuožeriuose ne-
mažai carinių rublių išdalijo, atsidėkodamas už paslaugas, 
už skanius patiekalus.

Katilą gardžios sriubos išvirė Leliūnų bendruomenė.
Autorės nuotr.


