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„Velnio akmuo“ prasideda šiandien Savivaldybės klerkai nepakankamai
kontroliuoja Kazį Šapoką
UAB „Anykščių komunalinis
ūkis“ direktorius Kazys Šapoka
net ir Seimo kontrolieriui įrodinėjo, kad namo priežiūra vykdoma tinkamai, nors buvo nustatyta priešingai.

Per keturias dienas festivalyje
koncertuos 35 grupės.
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2 psl.
šiupinys
Festivalis. Liepos 19 dieną Sakralinio meno centre (Vilniaus g.
11) 16 valandą dailininko Arbit Blato parodos atidarymas. 16.30 val.
festivalio "12 muzikos savaitgalių
Anykščiuose" koncertas. BSM
TRIO: M. Bačkus (violončelė),
Raimondas Sviackevičius (akordeonas) ir Vytautas Mikeliūnas (smuikas). Įėjimas nemokamas.

4 psl.

Tokios paros ugniagesiai dar
neturėjo...

Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Ugniagesiai gelbėtojai pasakoja tokios paros kaip pirmadienį bent jau pastaraisiais metais Anykščiuose dar neturėję. Per parą jie
buvo iškviesti į keturis gaisrus, iš kurių trys - dideli, juose darbo turėjo po kelis ugniagesių ekipažus. Vieno gaisro gesinimas sukėlė
vietinių gyventojų pasipiktinimą. Dėl jo ugniagesiai pradės vidinį tyrimą.

Pamaldumas. Kurklių šv.Jurgio
bažnyčioje sekmadienį vyks atlaidai – škaplierinės, o bažnyčia švęs
140- ies metų jubiliejų. Rajono
vadovų darbotvarkėse parašyta,
kad bažnyčios jubiliejaus minėjime ketina dalyvauti ne tik rajono
meras konservatorius Sigutis Obelevičius, bet ir Kurklių seniūnijoje
gyvenantis socialdemokratas SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS VILIUS
JUODELIS.
Išlaidos. Pagal Anykščių savivaldybės pateikiamus duomenis,
savivaldybės administracija nuo
šių metų pradžios, kai įstatymiškai
buvo įpareigota skelbti apie visus
viešuosius pirkimus, pirko prekių
už beveik 546 tūkstančius, paslaugų už beveik 335 tūkstančius,
o darbų už beveik 2 milijonus 11
tūkstančių litų. Savivaldybė daugiausiai turi sumokėti UAB „Kurklių karjeras“. Pagal savivaldybės
pateikiamą informaciją, iš šios
įmonės savivaldybės administracija pirko darbų už beveik 809 tūkstančius litų.

Sudegusiame name Arūnas Pakenis gyveno nuo vaikystės. 12
metų jis liko našlaitis ir su taip pat nepilnamečiais broliu ir seserimi toliau liko gyventi tame name.

Taip atrodo tai, kas liko iš namo Ramaškonyse...

Šventes kaimiečiai susikuria patys

Darbas. Anykščių darbo biržoje trečiadienį buvo net 19 laisvų
darbo vietų. Darbuotojų ieškoma
aštuoniose profesijų srityse.
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Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt
Kavarsko centre pasukus į
šiaurės vakarus, už 7 kilometrų
pasitinka Šovenių kaimo trobos.
Pietiniame kaimo pakraštyje
tyvuliuoja Budrių ežerėlis, o vakariniu pakraščiu kaimas glaudžiasi prie kaimyninio Ukmergės
rajono Garbėnų miško. Kelios
likusios raidės ant apleisto pastato liudija čia buvus centrinę
„Atžalyno“ kolūkio gyvenvietę, o
ant atnaujinto buvusio pradžios
mokyklos pastato kabo iškaba,
kad čia įsikūrusi Budrių kaimo
bendruomenė, vienijanti veiklai
trijų aplinkinių kaimų gyventojus.

Stovyklos. Pasak Anykščių rajono
savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Nilos Mėlynienės, šiuo metu
Anykščių rajone stovyklų vaikams
yra ir didžioji jų dalis yra nemokamos. Jos finansuojamos iš projektų
gautomis lėšomis. Šią vasarą vyko
tik viena mokama stovykla baseine
„Bangenis”, ją birželio mėnesį organizavo VšĮ „Sveikatos oazė”.
Kopijuojame. Vienos kopijos iki
A 4 formato kaina 25 ct.

Aktorius Valerijus Jevsiejevas tramdo Zebą ir Rėją.
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KONKREČIAI

„Skrydžio legenda tęsiasi“

Aurelija KARALIŪTĖ

Pirmadienį, Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje,
Kraštotyros ir leidybos skyriuje, gėlininkas, Lietuvos šaulių sąjungos narys Jonas Juodelis pristatė 81-osioms Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą metinėms skirtą ekspoziciją, pavadinimu
„Skrydžio legenda tęsiasi“. Šiais metais parodą pirmą kartą rengė
Anykščių Dariaus ir Girėno 1-oji šaulių kuopa.
Paklaustas, kaip kilo mintis rengti
tokias ekspozicijas, skirtas Dariaus ir
Girėno skrydžio metinėms paminėti,
Jonas Juodelis pasakojo, kad viskas
prasidėjo dar 1983 metais, kuomet
būdamas Sodininkų draugijos Gėlininkų sekcijos pirmininku jis kartu
su kitais gėlininkais surengė pirmąją
ekspoziciją muziejuje. „Tos parodos
metu buvo renkamos aukos Dariaus
ir Girėno paminklo statyboms, tada
surinkome 150 rublių“, - prisiminimais dalinosi vyras. Kitas ekspozicijas kartu su Gėlininkų sekcijos nariais
J. Juodelis rengė 1995 ir 2000 metais.
Šiemet Dariaus ir Girėno skrydžio 81osioms metinėms paminėti skirtą ekspoziciją J. Juodelis paruošė kartu su
Anykščių Dariaus ir Girėno 1-osios
kuopos šauliais: Zenonu Mameniškiu
ir Vytautu Jakniūnu.
Seniausiu parodos eksponatu J.
Juodelis įvardino lakūnų paveikslą
– nuotrauką, darytą prieš pat skrydį

1933 metais. „Mano tėvas 1935 metais nupirko šį paveikslą“, - tikino
vyriškis. „Turėjau dar tokią knygą,
spausdintą Čikagoje, lietuvišką, apie
Dariaus ir Girėno skrydį. Gavau ją iš
kambario draugo 1951 metais, kai dar
mokiausi Anykščių mašinų – traktorių stotyje traktorininko specialybės.
Gaila, bet beskolindamas draugams,
pažįstamiems, tos knygos atgal nebeatgavau“, - apgailestavo J. Juodelis.
„Kai skrido Darius ir Girėnas, man
buvo penkeri metai. Pamenu, kad, kai
lakūnai žuvo, mano mama labai verkė
ir aš labai verkiau. Gal net nežinojau
ko, bet raudojau motinai iš paskos “, juokavo parodos autorius.
Ekspozicijos atidarymą Jonas Juodelis baigė padeklamavęs kelias eilutes iš dainos apie Dariaus ir Girėno
skrydį: „Darius ir Girėnas taisėsi lėktuvą, jie sumanė skristi į mielą Lietuvą.
Vokiečiai žmogėdros žiūrėjo į aukštį ir
paleido šūvį į plieninį paukštį.“

spektras

Bendravimas. Pasak Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės, bendradarbiavimas tarp Seimo vadovybės ir Prezidentūros antrosios Dalios
Grybauskaitės kadencijos metu bus
didesnis. „Mes su Prezidente tikrai
esame bendravusios ir praeitoje kadencijoje, kada buvau Audito komiteto pirmininkė ir dabar šiose pareigose,
mes tikrai radome įvairių naujų darbo
formų. Mes esame su Prezidente aptarusios, kad ir rudens sesijoje bendravimas tarp Seimo, Seimo vadovybės ir Prezidentės bus aktyvesnis.
Tai aš sveikinu ir manau, kad tai duos
gerų rezultatų, nes visų valdžių kalbėjimasis valstybei svarbiais klausimais
išgrynins pačius geriausius sprendimus“, - teigė L. Graužinienė.

Ministrai. Prezidentė Dalia Grybauskaitė vakar pasirašė dekretą,
kuriuo patvirtino Vyriausybės sudėtį.
Šios sudėties Vyriausybė toliau tęs
savo darbus: Virginija Baltraitienė žemės ūkio ministrė, Dailis Alfonsas
Barakauskas - vidaus reikalų ministras, Juozas Bernatonis - teisingumo
ministras, Šarūnas Birutis - kultūros
Vaikystėje dėl lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno žūties liejęs ašaras,
ministras, Evaldas Gustas - ūkio mianykštėnas gėlininkas, Lietuvos šaulių sąjungos narys Jonas Juodenistras, Linas Antanas Linkevičius
lis net ir būdamas garbaus amžiaus nepamiršo Lietuvos didžiavyrių
- užsienio reikalų ministras, Jaros- jų atminimui pagerbti Anykščių bibliotekoje surengė parodą.
lav Neverovič - energetikos minisAutorės nuotr.
tras, Juozas Olekas - krašto apsaugos
Jonas JUNEVIČIUS ministras, Algimanta Pabedinskienė socialinės apsaugos ir darbo ministrė,
jonas.j@anyksta.lt Dainius Pavalkis - švietimo ir mokslo ministras, Rimantas Sinkevičius
- susisiekimo ministras, Rimantas
Šadžius - finansų ministras, Rimantė
Šalaševičiūtė - sveikatos apsaugos
ministrė, Kęstutis Trečiokas - aplinkos ministras.

Kelias bus saugesnis
Kelio Anykščiai – Troškūnai atkarpoje nuo Anykščių miesto ribos iki sankryžos į Andrioniškį vyksta kelio remonto ir pėsčiųjų
bei dviračių tako tiesimo darbai. Į šiek tiek daugiau nei 5 km kelio
atkarpą bus investuota apie 3 milijonus 300 tūkst. litų.
Pasak Anykščių kelių tarnybos
viršininko Daliaus Stasiukonio,
nuo Anykščių miesto ribos iki
posūkio į Piktagalį apie 3 kilometrų ilgio pėsčiųjų ir dviračių
taką tiesia uteniškė „Panevėžio
keliams“ priklausanti bendrovė
„Aukštaitijos traktas“. „O „Panevėžio keliai“ remontuoja kelio atkarpą nuo miesto ribos iki
sankryžos į Andrioniškį, - paste-

bėjo D. Stasiukonis. – Tvarkomi
kelkraščiai, bus įrengtos perėjos,
pėsčiųjų saugumo salelės, pašiurkštinta granito skalda asfalto
danga. Kelias, be abejonės, taps
saugesnis visiems eismo dalyviams. Tačiau kol vyksta darbai,
greitis šioje kelio atkarpoje ribojamas iki 50 km. per val., vairuotojams reikia būti atidiems ir
atsargiems.

Kelyje Anykščiai-Troškūnai iki sankryžos į Andrioniškį darbai
gali užtrukti iki rudens.
Autoriaus nuotr.

„Velnio akmuo“ prasideda šiandien
Šiandien prasideda festivalis „Velnio akmuo“. Festivalio vartai
atidaromi 12 valandą, o renginys baigsis sekmadienį 15 valandą.
Organizatoriai, kaip visuomet, taikys nuolaidas anykštėnams.
Šiemetiniame festivalyje veiks
trys scenos. Pirmoji bus atidaryta Gama scena, o oficialiai festivalį pradės grupė „Extravaganza“ Rytų scenoje.
Anykščių rajono gyventojams
„Velnio akmuo“ siūlo galimybę
festivalio bilietą įsigyti pigiau –
tik už 70 Lt (įprasto bilieto kaina
festivalio metu - 130 Lt). Viskas,
ko tam reikia – galiojantis moksleivio pažymėjimas arba pažyma
apie Anykščiuose / Anykščių
rajone deklaruotą gyvenamąją
vietą. Asmenims, pateikusiems
pažymą, taip pat reikia turėti ją
patvirtinantį pasą arba ID kortelę. Pažymos, pateikus asmens
dokumentą, nemokamai išduodamos Anykščių seniūnijoje
(J.Jablonskio g. 32) . Taip pat
reikia nepamiršti, jog bilietą su

nuolaida galima įsigyti tik renginio dienomis, tik asmeniškai ir
tik vieną!
Organizatoriai nuolaidas taikys ne tik anykštėnams: neįgaliesiems bilietas kainuos 70 Lt
(privaloma pateikti dokumentą,
įrodantį asmens neįgalumą),
vaikai iki 12 metų įleidžiami
nemokamai (privaloma pateikti
dokumentą (moksleivio pažymėjimą), privaloma, kad vaiką iki
16 metų lydėtų suaugęs žmogus
(nebūtinai tėtis ar mama), lydinčiajam nuolaida netaikoma).
Nuolaidą gaus ir garbaus amžiau
žmonės. Jiems bilietas - 60 Lt
(reikia pateikti tai patvirtinantį
dokumentą).
Festivalyje gros 35 grupės.

Temidės svarstyklės

vyras A. K., gimęs 1980 metais,
pargriovęs ant žemės ir suduodamas smūgius kojomis į veidą, galvą ir nugarą, ją sužalojo.
Smurtavo II. I. A., gimusi 1958
metais, gyvenanti Anykščiuose,
Žiburio gatvėje, pareiškė, kad lie-

Smurtavo. Policijoje gautas
N. K., gimusios 1979 metais,
gyvenančios Anykščiuose, Ažupiečių gatvėje, pareiškimas, kad
liepos 12 dieną, apie 1 valandą,

-ANYKŠTA

Pirmasis pasirodymas pagrindinėje scenoje vyks šią naktį. Tai
bus grupė „Arch Enemy“, kurios vokalistė yra mergina.
pos 14 dieną, apie 14 valandą, sodo
namelyje sutuoktinis A. A. sugriebęs abiem rankomis už kaklo ją
smaugė. A. A., gimęs 1962 metais,
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Apiplėšė. Anykščių policijoje gautas 1972 metais gimusios

Anykščių Ladigos gatvės gyventojos D. M. pareiškimas, kad
liepos 16 dieną, apie 1.25 valandą Anykščiuose, J. Jablonskio
gatvėje, pribėgęs nepažįstamas
jaunuolis pagriebė rankinę ir pabėgo.

Auditas. Seimo Audito komitetas,
svarstęs situaciją turizmo rinkoje,
paprašė Valstybės kontrolės atlikti
Turizmo departamento auditą, kurio
metu būtų nustatyta, kaip departamentas vykdo kelionių organizatorių kontrolės funkciją. Pasak Seimo
Audito komiteto pirmininkės jolitos
Vaickienės, bus siūloma pakeisti ir
nuo lapkričio 1 d. įsigaliosiantį naujos
redakcijos Turizmo įstatymą, kur yra
išbraukta Turizmo departamentui priskirta kontrolės funkcija.
Karjera. Socialdemokratų į sveikatos ministro postą pasiūlyta Seimo
narė teisininkė Rimantė Šalaševičiūtė
sako, kad šios pareigos jai yra naujas
iššūkis. „Aš nesu tos srities specialistė, bet tiek dirbdama Vaiko teisių
apsaugos kontroliere, tiek būdama
parlamentinės Vaiko gerovės grupės
pirmininke, šiek tiek žinau, bet aišku,
tai yra labai mažai, tai lašas jūroje.
Apskritai aš esu geras vykdytojas.
Buvo išreikšta partijos bičiulių valia ir
balsavimas lėmė, kad man reikėjo apsispręsti. Aš manau, kad tai yra naujas
iššūkis. Man tai ne pirmas iššūkis,
pradėdavau nuo nulio, bet sugebėdavau dirbti tuos darbus, kurie būdavo
pavedami“,- sakė R. Šalaševičiūtė.
Sprendimas. Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius teigiamai
vertina energetikos ministro Jaroslavo Neverovičiaus sprendimą atleisti
iš pareigų viceministrę Renatą Cytacką. „Jeigu ministras šiandien yra
jau atleidęs savo viceministrę, tai jo
sprendimą vertinu teigiamai, nors
galėjo būti šitas sprendimas ir daug
anksčiau. Bet suprantu ir Lietuvos
lenkų rinkimų akcijos vadovo tokį
jam darytą spaudimą ir reikalavimą
neatleisti. Energetikos ministras yra
labai diplomatiškas žmogus ir manau,
kad dėl tos priežasties jis sprendimą
priėmė paskutiniu momentu“, - sakė
A. Butkevičius.

SITUACIJA

spektras
Euras. Vakar Europos Parlamentas pritarė tam, kad 2015 m. sausio
1 d. Lietuva taptų euro zonos nare.
Už patariamąją rezoliuciją šiuo
klausimu balsavo 545 EP nariai,
prieš buvo 116, o 34 susilaikė. Šalis jau yra sulaukusi teigiamos Europos Komisijos rekomendacijos
bei politinio ES valstybių vadovų
pritarimo. Galutinį sprendimą dėl
Lietuvos prisijungimo prie euro zonos liepos 23 d. priims ES Bendrųjų
reikalų taryba.
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Tokios paros ugniagesiai dar neturėjo...
Pasak jo, situaciją išgelbėjo tai,
kad nuo tarybinių laikų ant fermos
aukšto buvo laikomi perlito maišai.
Kai juos ugnis pradegino, perlitas
ugnį užpylė ir neleido jai plisti.
Ugnis tik smilko.
Bendrovės vyrai kaip tik tvarkė
pastatą, ardė stogą ir todėl džiaugėsi, kad gaisras bent nuostolių nepridarė. Tačiau bendrovės vadovas
mano, kad jiems pasisekė. „Bet kas
būtų buvę, jei toks gaisras kiltų fermoje su gyvuliais?“, - galimomis
pasekmėmis baisėjosi G.Vinikas.
„Manau, ugniagesiai egzamino neišlaikė“,- gaisro gesinimo istoriją
apibūdino vyras.
Tiesa, patiems ugniagesiams, kurie dirbo gaisre, bendrovės vadovas
sakė priekaištų neturintis. Atvirkščiai. „Vyrai dirba, tai „maladiec“,
bėgioja, o ne nosis krapšto“, - gyrė
gaisrą gesinusius vyrus G.Vinikas.

Turgavietės. Vyriausybė pritarė
Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus inicijuotiems Tabako ir
Alkoholio kontrolės bei Administracinių teisės pažeidimų kodekso
įstatymų pakeitimų projektams, kurie sustiprintų kovą su akcizais apmokestinamų prekių nelegalia apyvarta. Įstatymų pakeitimų projektais
siūloma užtikrinti, kad turgavietėse,
pastebėjus ar įtarus nelegalią prekybą tabako ir alkoholio gaminiais,
apie tai nedelsiant būtų pranešta policijai, o už šios pareigos nevykdymą turgavietes administruojantiems
fiziniams asmenims, šalyje įsteigtų
juridinių asmenų vadovams, taip
pat užsienio juridinių asmenų ar jų
filialų vadovams būtų taikoma nuo
vieno iki trijų tūkstančių litų bauda. Šiems įstatymų pakeitimams dar
turės pritarti Seimas.
Sankcijos. JAV prezidentas Barakas Obama ir Vokietijos kanclerė
Angela Merkel pranešė, jog yra pasiruošę koordinuoti galimas naujas
sankcijas Rusijai.„Prezidentas ir
kanclerė dar kartą patvirtino savo
įsipareigojimą bendradarbiauti su
kitais sąjungininkais siekiant užtikrinti, kad Europa ir JAV išlieka koordinuotos dėl baudžiamųjų
priemonių Rusijai, taip pat toliau
remia Ukrainos ilgalaikį stabilumą
ir gerovę“, - sakoma pranešime. B.
Obama ir A. Merkel taip pat paragino Rusiją „nedelsiant imtis veiksmų
dėl situacijos deeskalavimo Rytų
Ukrainoje“.
Ukraina. Ukrainos valdžia planuoja įgyvendinti reformas, kurios
reikalingos šaliai adaptuojantis prie
Europos Sąjungos (ES) įstatymo
„Mes esame pasiruošę įgyvendinti
tam tikras reformas, kad Ukraina
prisitaikytų prie ES įstatymo“, savo „Twitter“ paskyroje rašė P. Porošenka. Birželio 27 dieną P. Porošenka pasirašė ekonominę Ukrainos
ir ES asociacijos sutarties dalį, kurioje numatytas laisvosios prekybos
zonos sukūrimas. Politinę sutarties
dalį kovo mėnesį pasirašė tuometis
šalies prezidentas Viktoras Janukovyčius. Prieš sutarties įgyvendinimą, ją turi ratifikuoti Ukraina, visos
ES šalys ir Europos Parlamentas.
Pasak P. Porošenkos, Ukrainoje
dokumentas bus ratifikuotas tik pasibaigus dabartinei Aukščiausiosios
Rados sesijai.
Futbolas. Nei argentinietis popiežius Pranciškus, nei jo pirmtakas
Benediktas XVI iš Vokietijos per
televiziją nežiūrėjo pasaulio futbolo
čempionato finalo, kuriame kovėsi
jų gimtųjų šalių nacionalinės rinktinės. Benediktas XVI mieliau pasirinko miegą, Vatikano radijui sakė
jo sekretorius Georgas Giansvainas.
Finalinio susitikimo nematė ir aistringu futbolo aistruoliu laikomas
Pranciškus. Katalikų bažnyčios vadovas norėjo likti „neutralus“.

Parengta pagal
ELTA informaciją

Anykščių ugniagesių gelbėtojų tarnybos viršininkui Sauliui Slavinskui pirmadienio para turėjo būti nelengvas išbandymas.
(Atkelta iš 1 p.)
Gaisras vijo gaisrą

Gyventojai pasipiktinę

„Anykšta“ antradienį gavo tokį
Pati pirmadienio diena jau laišką: „Šią naktį į liepos 15d.,
prasidėjo „karštai“. Ugniagesiai Naujonių kaime užsidegė Naujoturėjo iškvietimą – jiems praneš- nių bendrovės fermos stogo dalis.
ta, kad ant miško paklotės nu- Buvo pranešta pagalbos telefonu
krito laidai, kurie kibirkščiuoja. 112. Skambinta 0:28h, o po to
Tačiau, pasak Anykščių ugnia- skambinta dar tris kartus pasitegesių gelbėtojų tarnybos virši- irauti, kur gaisrininkai. Į įvykio
ninko Sauliaus Slavinsko, atvy- vietą gaisrinės atvyko 1:02h. Atskus ugniagesiams ten jau dirbo tumas tarp Anykščių ir Naujonių
elektrikai ir ugniagesiai galėjo – apie 10km...“
grįžti.
Gyventojai piktinosi, kad ugniaTačiau ramybė truko neilgai. gesiai tuos „apie 10 km“ vyko apie
Apie pietus Troškūnų seniūnijos pusvalandį.
Vašuokėnų kaime užsidegė ūkiKad labai ilgai neatvyko ugnianis pastatas. Atvykus ugniage- gesiai, piktinosi ir Naujonių žemės
siams, ūkinis pastatas ir prie jo ūkio bendrovės vadovas Gintautas
priblokuota malkinė degė atvira Vinikas. Tiesa, vyras pyko ne ant
liepsna. Pastatas sudegė visiš- ugniagesių, o ant bendrojo pagalkai. Ugniagebos centro 112.
...Mums reikėjo tik vieno Bendrovės vasiai apsaugojo
šalia esančią švirkšto, prašėm vieno, o at- dovas kalbėjo,
medinę pirtį. siuntė keturis. Jie ką, neturi kad absurdas,
Gaisro priejog ugniagesiai
žasties kol kas kur dėti kuro?..
nebeturi savo
ugniagesiai
dispečerinės
nenustatė. Pasak S.Slavinsko, Anykščiuose ir juos informacipastate elektros nebuvo, o sude- ja turi pasiekti iš kažkurio kito
gusio pastato savininkai nemano, miesto, greičiausiai Vilniaus, kad
kad kas nors galėjo jį padegti.
operatoriai vis prašė kalbėti lėčiau
Tačiau ugnies „šou“ tęsėsi ir ir aiškinti, kur yra ferma. Vyras
toliau. Vakare Andrioniškio se- mano, kad jei dispečerinė būtų
niūnijoje, miškuose esančiame Anykščiuose, tai ugniagesiai į
Ramaškonių kaime, užsidegė gaisrą galėtų išvykti daug operatygyvenamasis namas. Atvykus viau ir tiek kalbų neprireiktų.
ugniagesiams, atvira liepsna
Visa gaisro gesinimo organizadegė vieno aukšto medinis na- cija bendrovės vadovui pasirodė
mas, stogas jau buvo įgriuvęs. absurdiška. G.Vinikas kalbėjo, kad
Namas ir jame buvę namų apy- labiausiai užstrigo tai, jog ugniavokos daiktai sudegė visiškai.
gesiams žmonės skambino kelis
Tačiau ir tai dar nebuvo pabai- kartus, kad net apsauga atvyko
ga – iš pirmadienio į antradienį, greičiau už ugniagesius ir net pati
apie pusę pirmos nakties užside- ieškojo kur užtruko ugniagesiai.
gė Anykščių seniūnijoje esančios Vyras pasakojo, kad matė kaip
Naujonių žemės ūkio bendrovės ugniagesių ekipažas nuo Dabužių
fermos sandėlio stogas. Išdegė nulėkė į Piktagalį, o ne į Naujonis.
apie du kvadratinius metrus kar- „Mums reikėjo tik vieno švirkšto,
kasinės medinės lauko sienos, prašėm vieno, o atsiuntė keturis.
išdegė ir buvo išardyta aštuonio- Jie ką - neturi kur dėti kuro?“, lika kvadratinių metrų šiferinės gaisro gesinimo organizavimu
stogo dangos.
pyko bendrovės vadovas.

S.Slavinskas komentavo, kad žino,
jog ugniagesių ekipažas iš Kavarsko
važiuodamas į Naujonis nuvažiavo
ne ten: „Bet kai nėra atviro degimo,
sunku pastebėti, gal žmogus nesusiorientavo“, - teisino ugniagesius viršininkas. Tačiau fermos gaisro gesinimo organizavimas nenueis šiaip sau.
S.Slavinskas sakė, kad ugniagesiai
gelbėtojai dėl pastarojo gaisro pradės
vidinį tyrimą: „Kai yra tokių atvejų,
visada aiškinamės aplinkybes, žiūrim
kas buvo ne taip, darom tyrimą, kad
ateityje nebepasikartotų“, - „Anykštai“ pasakojo S.Slavinskas.
Ramaškonyse
kaip stovi

žmogus

liko

Gaisras Ramaškonyse, iš kurio
turėjo skubėti ugniagesiai, buvo
kraupus. Nors jame aukų nebuvo,
bet namas sudegė neremontuotinai,
o jo gyventojas Arūnas Pakenis neUgniagesiai pradės tyrimą
spėjo net pasiimti dokumentų. Sudegė visi namų apyvokos daiktai,
Paklaustas apie pirmadienio gais- baldai, kitais žodžiais, viskas, kas
rus, Anykščių ugniagesių gelbėtojų buvo name.
tarnybos viršininkas S. Slavinskas
A.Pakenis šiuo metu persikėlė
kalbėjo tokios dienos Anykščiuo- gyventi į kieme esantį ūkinį passe dar neturėjęs. Ugniagesiai daug tatą.
iškvietimų turi pavasarį, kai dega
Andrioniškio seniūnijos seniūnas
pievos, bet tokiems gaisrams ge- Saulius Rasalas komentavo, kad
sinti dažniausiai užtenka vieno seniūnijos gyventojai A.Pakeniui
automobilio.
stengiasi padėti
O pirmadienio
...Bet kai nėra atviro de- kuo kas gali gaisruose dirbo
visų pirma jam
po kelis ekipa- gimo, sunku pastebėti, gal turi atvežti kažžmogus nesusiorientavo...
žus.
kokius baldelius,
„Atvykti
o seniūnija banuž kokių penkiolikos minučių yra do tvarkyti dokumentus ir panašius
normalu, bet pusė valandos – per reikalus.
daug“, - paprašytas paaiškinti per
Pasak S.Rasalo, namo praeitis
kiek laiko turėtų atvykti ugniage- yra „spalvinga“. O paklaustas, ką
siai į tokį gaisrą kaip buvo Nau- daryti žmogui, kuris dabar priversjonyse, kalbėjo viršininkas. Pasak tas gyventi ūkiniame pastate, seniūjo, ugniagesiams „koją pakišo“ nas svarstė, kad gal tą ūkinį pastatą
gaisras Ramaškonyse, kurį gesino galima pritaikyti gyvenimui: „Tam
keli ugniagesių ekipažai ir iš kurio tvartely yra „pečius“, apsišiltinus
dalis ekipažų turėjo skubėti gesinti duris ir sienas gal būtų galima jame
fermos.
gyventi“, - svarstė S.Rasalas.

A.Pakeniui neliko nieko kito kaip persikelti gyventi į ūkinį pastatą.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Savivaldybės klerkai nepakankamai
arvydas.l@anyksta.lt
kontroliuoja Kazį Šapoką
Arvydas LINGAITIS

Anykščių rajono savivaldybės administracija nepakankamai
vykdė UAB „Anykščių komunalinis ūkis“, kuris yra miesto daugiabučių administratorius, veiklos priežiūrą ir kontrolę. Taip
nusprendė Seimo kontrolierius Raimondas Šukys, išnagrinėjęs
blogiausio Anykščių daugiabučio gyventojos skundą dėl namo
priežiūros.

UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktorius Kazys Šapoka
net ir Seimo kontrolieriui įrodinėjo, kad namo priežiūra vykdoma tinkamai, nors buvo nustatyta priešingai.
blemas esame aptarę susitikime, kuriame dalyvavo ir Administratoriaus
Dar 2013 metų vasario 25 dieną direktorius Kazys Šapoka. „Pasitarivieno Anykščių daugiabučio, skan- mo metu visi vieningai sutarėme, kad
dalingo Valančiaus gatvės bendrabu- Administratoriaus darbu nepatenčio, gyventoja kreipėsi į merą Sigutį kinti Namo gyventojai turi teisę atObelevičių, nurodydama, kad namo sisakyti jo paslaugų, pasirinkti naują
administratoriaus ataskaitoje buvo Administratorių arba steigti daugianurodyti atlikti smulkūs bendrastaty- bučio namo butų savininkų bendribiniai, santechnikos, elektros darbai ją, - rašė vicemeras D.Krikštaponis.
ar budėjimai, apie kuriuos nebuvo – Tuo pačiu pripažinome, kad tokia
informuoti daugiabučio gyventojai. Namo administravimo pertvarka
„Kas mėnesį į gaunamas sąskaitas realiai negalima dėl didelės dalies
gyventojų abeneįrašomi padaryti darbai,
...vamzdynai surūdiję, ne- jingumo, pasyskelbimų len- eksploatuojami, geriamojo vumo ir didžiulių
toje neiškabi- vandens užterštumas viršija įsiskolinimų. Tai
priežastis, kuri
namas atliktų
Namo Adminisdarbų sąrašas, normą net 9 kartus...
tratoriui nelei- merui skundėsi moteris. – Sąskaitose pažymima, džia įgyvendinti privalomuosius reikad santechnikos įrangos remonto kalavimus dėl namo priežiūros“.
Dar D.Krikštaponis nurodė, kad
darbai yra mokami, nors kanalizacijos valomos nemokamai ir tam 2009 metais Name buvo atliktas
sunaudojama daugiausiai lėšų, kaip vidaus auditas. „Auditas esminių
teigia administratorius. Nurašomos pažeidimų nenustatė...“, - pažymėjo
lėšos net už santechnikų ir elektrikų vicemeras.
budėjimus savaitgaliais. Manau, kad
Įpareigojo stebėti, ar
jie budėjo ne tik dėl mūsų namo. Nenekiauras stogas
aiškiai vedama apskaita ir abejojama jos sąžiningumu bei pagrįstumu.
2014 metų sausio 3 dieną Seimo
Name vyko renovacija, tačiau nebuvo sušauktas gyventojų susirinki- kontrolierius raštu kreipėsi į savivalmas dėl renovacijos apsisprendimo. dybę, prašydamas pateikti visą saSuremontavus stogą, lietvamzdžiai vivaldybei žinomą informaciją, pataip ir liko nepakeisti, nerenovuoti. aiškinimus, dokumentus dėl skunde
Neturime jokios informacijos apie nurodytų aplinkybių.
2014 metų vasario 14 dieną sadarbų atlikimo kokybę, apimtį, kainą, vykdomą apklausą ar konkursą vivaldybė raštu informavo Seimo
paslaugoms atlikti. Name nėra dušų, kontrolierių, kad Administratoriui
normalių tualetų, nėra klozetų, tua- buvo pateikti šie reikalavimai: steletai įmūryti. Santechninė įranga pa- bėti stogo dangos pakeitimus ir pasenusi, nusidėvėjusi, vamzdynai su- stebėjus vandens bėgimą ant konsrūdiję, neeksploatuojami, geriamojo trukcijų, stogą remontuoti, su namo
vandens užterštumas viršija normą gyventojais spręsti galimybę atlikti
net 9 kartus, rūsys, koridoriai, laipti- remonto darbus, tęsti statinio naudonės baisios. Buvo sudaryta komisija jimo priežiūrą.
Savivaldybė Seimo kontrolieriui
problemoms spręsti. Komisijos išvadų nesulaukėme iki šiol, nors jau raportavo, kad „priežiūros aktuose įrašyti reikalavimai iš dalies yra
praėjo beveik metai...“
vykdomi: suremontuotas stogas,
sudėti bendro naudojimo patalpų
Vicemeras pasiūlė kurti
langai, pakeistos durys“. „Ne visi
bendriją
priežiūros darbai yra įvykdyti dėl
Vicemeras Donatas Krikštaponis, objektyvių priežasčių: lėšų trūkuatsakydamas į pareiškėjos skundą mo, bendraturčių nenoro remontuoti
nurodė, kad „prašyme keltas pro- neva jiems nepriklausantį turtą“, Pirmiausiai kreipėsi į merą

Valančiaus gatvės bendrabutis – savivaldybės pareigūnų ir jį prižiūrinčių komunalininkų galvos
skausmas.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
atrašė savivaldybės darbuotojai. O
Seimo kontrolierius savo išvadoje
pažymėjo, kad „savivaldybė nepateikė dokumentų, patvirtinančių šias
aplinkybes“.
Šapoka mano, kad iš jo
tyčiojasi
UAB „Anykščių komunalinis
ūkis” direktorius Kazys Šapoka
„su apgailestavimu konstatavo“,
kad „Namas yra pats problematiškiausias iš visų Anykščių mieste
administruojamų 144 namų“. „Dalis
gyventojų tiesiog tyčiojasi iš Administratoriaus. 2013 metų gruodžio 31
dieną iš 4 tūkst.310 Lt priskaičiuoto
eksploatacinio mokesčio Namo gyventojai sumokėjo 3 tūkst.372 Lt,
kai būtiniausiems Namo eksploatavimo darbams išleista 4 tūkst.510
Lt. Iš šios sumos net 3 tūkst.856 Lt
išleisti kanalizacijos tinklų valymui.
2013 metų pabaigoje gyventojų įsiskolinimai Administratoriui pasiekė
rekordinę 43 tūkst.324 Lt sumą. Tai,
kad namas tokiomis sąlygomis netapo avariniu ir yra prižiūrimas, yra
didelis Administratoriaus vadovų ir
kolektyvo nuopelnas“, - K.Šapoką
gyrė savivaldybė.
Merui sakė, kad skundas
nepagrįstas
Dėl pareiškėjos skundo merui taip
pat aiškinosi K.Šapoka. „Jos prašyme išdėstyti teiginiai neatitinka
tikrovės, - rašė UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktorius. – Visi
atlikti darbai yra nurodyti atliktų darbų aktuose, kurie pildomi kiekvieną
mėnesį. 2012 metais name buvo atlikta darbų už 7 tūkst.126 Lt. darbų
sąrašo nepriklauso skelbti skelbimų
lentoje. Ataskaita butų savininkams
buvo pateikta pasibaigus metams.
Pažymime, kad vien tik 2012 metais
Name kanalizacijos valymo darbai
buvo atlikti 30 kartų, taip pat buvo
keičiamas 3 aukšto klozetas ir virtuvinė kriauklė.. Iš viso 2012 metais
santechnikos darbų buvo atlikta už
4 tūkst.358 Lt. santechnikų budėjimo laikas apmokamas iš surinktų
eksploatacinių lėšų proporcingai
turimai naudojamo ploto kvadratū-

rai... Pravedus gyventojų susirinkimą, buvo nuspręsta imti beprocentę
paskolą iš savivaldybės Būsto rėmimo fondo Namo stogo remontui,
laiptinės langų bei pagrindinių durų
keitimui. Iš visų gyventojų buvo surinkti pasižadėjimai, kad jie sumokės gautą beprocentę paskolą. Jokie
nesąžiningi, apgaulingi metodai bei
prievarta gyventojų atžvilgiu nebuvo naudojami...“
Skundo tyrimo išvados

mo kontrolieriui nepateikė duomenų
apie tai, kad būtų patikrinusi, ar iš
tiesų apie šį susirinkimą paskelbta
prieš dvi savaites... Apibendrinus
pirmiau nurodytas išvadas, konstatuotina, kad pareiškėjos skundo dalis
dėl savivaldybės pareigūnų veiksmų
(neveikimo), Namo naudojimo priežiūros klausimais pripažintina pagrįsta“, - rašoma tyrimo išvadose.
Balsavo 6 iš 45 gyventojų,
4 biuleteniai - sugadinti

Savivaldybės Vietinio ūkio ir turSeimo kontrolierius R.Šukys, atlikęs pareiškėjos skundo tyrimą, nu- to valdymo skyrius atsižvelgdamas
statė, kad „savivaldybė netinkamai į Seimo kontrolieriaus prašymą ir
kontroliavo Administratoriui pateik- rekomendacijas įpareigojo UAB
tų reikalavimų vykdymą, nes, kaip “Anykščių komunalinį ūkį“– dauteigia savivaldybės pareigūnai, jie giabučių gyvenamųjų namų benįvykdyti tik iš dalies, o papildomi rei- drojo naudojimo objektų adminiskalavimai nepateikti. „pateikti paaiš- tratorių, pateikti informaciją apie
kinimai dėl reikalavimų nevykdymo Anykščių miesto M.Valančiaus g.
nėra pagrįsti teisės aktų reikalavimais 4 namo administravimą bei admiir dokumentais. Pateikta dviprasmiš- nistravimo veiklą patvirtinančius
ka nuomonė dėl būtinumo remontuoti dokumentus.
„UAB Anykščių komunalinis
Namo lietvamzdžius („lietvamzdžiai
yra geros būklės“, „Administratoriui ūkis, atsakydamas į minėtus papateiktas reikalavimas sutvarkyti lie- klausimus, informavo Vietinio ūkio
tvamzdžių sistemą“)... Seimo kontro- ir turto valdymo skyrių, kad dėl
lieriaus prašymu atliko nepakankamą M.Valančiaus g. 4 namo įgalioto
Administratoriaus veiklos kontrolę, atstovo buvo pravestas balsavimas
raštu. Šio namo
nepagrįstai nesibutų
savininėmė priemonių:
...2013 metų pabaigo- kams buvo išdakad Administratorius tinkamai je gyventojų įsiskolinimai linti 45 balsaviįgyvendintų jam Administratoriui
pasiekė mo biuleteniai.
priskirtą funkci- rekordinę 43 tūkst.324 Lt Gauti tik 6 biuleteniai, iš kurių 4
ją dėl lėšų kausumą...
buvo pripažinti
pimo namo bennegaliojančiais.
drojo naudojimo
objektams atnaujinti organizavimo; Kadangi gyventojai balsavimo
dėl Administratoriaus veiklos doku- biuletenių negrąžino, minėto namo
mentų (susirinkimų protokolų regis- įgaliotas atstovas nebuvo išrinktas.
travimo teisės aktuose nustatyta tvar- Savivaldybei pateiktas patvirtinanka, nepagrįstai nepateikė motyvuotų tis dokumentas – balsų skaičiavimo
išvadų dėl to, ar Administratoriaus komisijos, kurios darbe dalyvavo ir
veikla nurodytais klausimais atitinka namo atstovas, protokolas.
Administratoriaus veiklos doteisės aktų reikalavimus; kelia abejonių Administratoriaus skelbimo inter- kumentai, susiję su M.Valančiaus
netiniame tinklalapyje turinio atitiki- g. 4 namu (tame tarpe ir su visais
mas teisės aktų reikalavimams, kurie kitais administruojamais namais)/
nustato Administratoriaus pareigą, šiuo metu yra registruojami benjeigu įgaliotas atstovas neišrinktas, drame Dokumentų, pateiktų admine rečiau kaip kartą per metus organi- nistruojamų namų gyventojams,
zuoti patalpų savininkų susirinkimą registre“, - į „Anykštos klausimus
arba balsavimą raštu dėl įgaliotojo atsakė UAB „Anykščių komunaliatstovo išrinkimo... Savivaldybė Sei- nis ūkis“ direktorius K.Šapoka.
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Šventes kaimiečiai susikuria patys
meniškumą kalbėjo bendruomenės
pirmininkas.
Ūkininko sodyba kaime viena
gražiausių

Božena Sunklodienė su čiauškale Sandra.
(Atkelta iš 1 p.)
Kaimas buvo sudegintas

batienės, Šoveniuose gyvenamąją
vietą deklaruoja 71 žmogus.
Prieš penketą metų, uždarius pradinę mokyklą, jos patalpose įsikūrė
Budrių kaimo bendruomenė, kuriai
priklauso ir Šovenių bei Jurgėnų
kaimų žmonės.

Kaimo istorija siekia pirmą tūkstantmetį, nes prie Pienios tvenkinio
esančio Šovenių piliakalnio radiniai
byloja apie šiose apylinkėse tuo
metu įsikūrusius žmones. Nors vėTuri mini futbolo stadioną
liau kaimo apylinkėse nebūta dvarų, tačiau, kaip teigiama Anykščių
Budrių bendruomenės pirmininkrašto vietovių žinyne, 1923 me- kas, A. Vienuolio progimnazijos
tais kaime 23 – ose sodybose jau mokytojas Valentas Gudėnas gimė,
gyveno 133 žmonės, nors Pirmo- augo ir tebegyvena Šovenių kaime,
jo pasaulinio karo metais kaimas tad visus gerai pažįsta ir turi autoribuvo visiškai sudegintas. Istorija tetą tarp kaimiečių. Bendruomenė
skaudžių kirčių kaimui negailėjo vienija net 78 gyventojus. „Švenir vėliau - 1946
tes susikuriame
...Menininkai spėja, kad patys, - pastebėmetais kaime
b e s i i l s i n č i u s jų iš Tučinskų nusipirktai jo V. Gudėnas.
Antano Jogėlos trobai apie 100 metų, tačiau – Antai Joni- Ąžuolo (beje,
nes pradedame
ji jau pradėjo griūti...
gimusio šiame
švęsti
prieš
kaime) būrio
dieną žvejų varpartizanus apsupo NKVD kariuo- žybomis Budrių ežerėlyje. Paskui
menė, žuvo 18 partizanų. Keršijant valčių, dviračių lenktynės ir daug
už išdavystę buvo išžudyta visa aistrų sukeliančios futbolo varžyvietinių gyventojų šeima. Pokaryje bos. Šventė baigiasi prie Joninių
20 žmonių buvo ištremta į Sibirą.
laužo. Jeigu prisimenate, būtent
1949 – aisiais kaime įkurtas ko- mūsų bendruomenė yra pasiekusi
lūkis „Švyturys“, vėliau priklausė aukščiausio Joninių laužo rekordą.
Mičiurino, nuo 1962 metų iki kol Futbolo aikštelę įsirengėme patys.
iširo, „Atžalyno“ kolūkiui ir buvo Įdomi pavasarinė Paukščių švenšio kolūkio centrine gyvenviete.
tė, o dabar ruošiamės Žolinei. Per
Pasak Kavarsko seniūnijos se- šią šventę aplankysime su žolynais
niūno pavaduotojos Elenos Kali- kaimų senolius“, - apie bendruo-

Už Budrių prasideda Šoveniai.

Važiuojant kaimo gatvele, dėmesį patraukė gėlynų ir žalios
vejos su pūpsančiais nykštukais
apsupta sodyba, kurioje gyvena
vienas stambiausių Kavarsko seniūnijos ūkininkų Kęstutis Sunklodas. Su broliu Raimondu jie
dirba apie 600 hektarų žemės,
augina kviečius, kvietrugius, pupas, grikius... Broliai neseniai ūkį
perėmė iš savo tėvo Antano Sunklodo.
Ūkininkai, kaip ir dauguma
žemdirbių, nukentėjo nuo gamtos
išdaigų. Pasak namuose buvusios
ūkininko žmonos, būsimos pedagogės Boženos Sunklodienės, žieminiai iššalo, kelis laukelius teko
atsėti. Nors ūkininkai žino, kur dės
derlių, kam parduos grūdus, tačiau
kaip visuomet su nerimu laukia javapjūtės pradžios. „Vyras kaip tik
dirbtuvėse, pertikrina kombainus,
kitą techniką, - pastebėjo B. Sunklodienė. – Kaime ne taip paprasta
darbymečiu rasti patikimus, sąžiningus darbininkus. Laimei, du tokius pagalbininkus turime“.
Kol kalbėjomes, šalia čiauškėjo
darželį „Spindulėlis“ Anykščiuose
lankanti ūkininkų dukra Sandra.
Spėjo ir mamytės gimtadieniu pasidžiaugti, su triušiuku, katinu Mikiu, katyte Bagira, šuniuku Princu
supažindinti, mamos sodintas gėles ir tėčio įrengtą batutą aprodyti. „Kaime turiu daug draugių, džiaugėsi mergaitė. – Ula, Vaiva,
Kamilė...“. Taigi, šis kaimas, matyt, turi ateitį.

fortepijono mokytoja Vilija Geležiūte.
Užėjus už namo kampo, užpuolė šunys, kuriuos vos tramdė pats
aktorius. Išgąsdino, bet neapkandžiojo. Juk kilmingų veislių. „Vaikai prisiperka, o tėvams paskui laikyk“, - pašmaikštavo V. Geležiūtė.
Menininkai spėja, kad jų iš Tučinskų nusipirktai trobai apie 100
metų, tačiau ji jau pradėjo griūti.
„Kviesimės specialistus, kad kuo
mažiau nugriaut, - sakė su kaimynais puikiai sutariantys, pas
juos sūrius ir pieną perkantys,
vilniečiai. – Mes čia šventėse dalyvaujam, tautiškas Užgavėnes
švenčiam, krosnį užkuriam. Keliai
visada nuvalyti ir žiemą O žvejoti
- šalia nuostabus ežerėlis“.
Vienatvė slegia...
Rima Ramanauskienė gyvena
viena, ją lanko tik Vilniuje gyvenantis sūnus,Vidutis, kuris štai
namą dažymui ruošia, ir Kaune gyvenanti dukra Neringa. Dėl sveika-

Trijų kaimų bendruomenei
vadovauja mokytojas Valentas Gudėnas.
tos moteris jau nebelaiko gyvulių,
tik 3 triušius. „Pieno nusiperku pas
kaimynus, - sakė R. Ramanauskienė. – Aš gaunu gerą pensiją, nes
tarybiniais metais buvau su vyru
Afganistane. Kolūkyje man dirbti
neteko“. Moteris, beje, bendruomenės veikloje nedalyvauja.

Vilniečiai kaime jaučiasi savi
Kitapus kelio, priešais B. ir K.
Sunklodų sodybą, senoje, baltom
langinėm šviečiančioje gryčiutėje
įsikūręs aktorius Valerijus Jevsiejevas (Valstybinės konservatorijos
(Lietuvos muzikos akademija),
aktorinio meistriškumo katedros
auklėtinis. 30 metų dirbo Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre.
Panevėžio teatre „Menas” pastatė
spektaklius: „Pasaka apie laumės
užburtą vaiką” (lietuvių liaudies
pasakų motyvais), E. Hol „Peliukas
muzikantas”, „Saulės vaduotojas”
(lietuvių liaudies pasakų motyvais), L. Kerolis „Alisa mokykloje.
Stebuklų šalyje”, K. Kubilinskas
„Molio Motiejukas“, M. Andersonas „Bėgikas“ ir daugelį kitų, šiuo
metu gyvena ir dirba Vilniuje.) su
žmona Čiurlionio meno mokyklos

Sandra Sunklodaitė su Mikiu.

Vienoje seniausių kaimo trobų kuriasi aktorius Valerijus Jevsiejevas.

Rima Ramanauskienė prisimena Afganistaną.

Autoriaus nuotr.

LAIŠKAI
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Svėdasiškių nuotykiai Vilniuje
arba diena Dainų šventėje

Dainomis apie gyvenimo virsmus, meilę džiugino svėdasiškiai.
Autoriaus nuotr.
Didelis, dviaukštis, 75 keleivius
galintis vežti autobusas jau 5 valandą ryte sustojo Svėdasų miestelio aikštėje, į kurį įsėdo keliolika
dainorėlių ir juos lydinčių piliečių,
po to dar stabtelėjo keliose vietose
pakelėje, Leliūnuose, Debeikiuose,
Anykščiuose, Kavarske ir beveik
pilnutėlis džiugiai nusiteikusių tautiečių nuriedėjo į Vilnių.
Sodietiškas džiaugsmas, nesupratingumas ir jaudulys, paklaidžiojimas po Bernardinų sodą ir
galiausiai suvokimas, kad mūsų
koncerto vieta parkelyje Gedimino
kalno papėdėje. Šventinė rikiuotė
Katedros šventoriuje, su miestelių ir kolektyvų vėliavomis, tarp
kurių plazdėjo ir aukso spalvomis
žėruojanti legendinio varpo siluetu
svėdasiškė. Tautiečių sambūrių iš
Amerikos ir kitų pasaulio regionų
pristatymas, šventi žodžiai apie
Aukštaitiją, kuriuos tarė Šeduvos
Baba Emilija, padėka ir džiaugsmas, kad galime gyventi šioje
nuostabioje žemėje, Lietuva vadinamoje. Kiekvienas kolektyvas
į bendrą pagarbiai ant dailiausių
raštų drobelių atnešdami sudėjo
gausybę įvairios įvairiausios lietuviškos duonos kepalų. Dienai
merkiantis juos visus, savo deiviš-

įvairūs
Buitinės technikos remontas,
baldų gamyba

kų vardų suburtos, raikė Dalios ir
Laimos ir visiems, mažiems ir dideliems tos duonos ragauti pakako
- visais amžiais žmonių darbštumu,
meile žemei ir skalsia duona kasdiene buvo garsi Lietuva.
Antrojo kiemelio „Po klevu“
scenoje kartu su žemaičiais, suvalkiečiais, dzūkais iš viso septynias
valandas užtrūkusiame koncerte,
pasipuošę sceną gėlėmis, šiaudinėmis skrybėlėmis bei „kalavartu“
savo dvidešimties minučių dainų (
„Aušta, aušrela aušrytėla“, „Gaideliai giedojo“, „Papūtė vėjelis“,
„Ruoškis sesula“, „Stovi eglela“,
pagyvintų linksmu tarmišku Irenos
Guobienės pasakojimu apie piršlybas bei vestuves „Tamošiaus meilė“, programą „Ruoškis sesula...“
parodė svėdasiškiai). Tuoj po jų
dainavo ir istorijas rietė - programa
– „Ausk močiūte, juostelas“ baltais
nuometais pasidabinusios anykštėnės - ansamblis „Valaukis“, į
savo programą vykusiai įpynusios
sakralų virsmą - nuometo užrišimą
jaunamartei.
Ir klausytojų prašaliečių, ne čia
pat dainuoti turėsiančių saviveiklininkų prisirinko daugiau - gal
net septyni, kurių tarpe valandėlę
pastovėjo ir nežinomos šalies sve-

tys - egzotiškas juodukas. Leliūnų
saviveiklininkai džiugino programa „Laimė ištekėti“, o Anykščių
„Abelėlas“, viduramžiškais drabužiais ir papuošalais spindinčios moteriškės net ilgėliau nei
privalėjo džiugino aukštaitiškomis
sutartinėmis.
Tautos diena - visur pilna įvairiausiais egzotiškiausiais apdarais,
marguojančių, švytinčių tautiečių
- čia iš Klaipėdos, ten iš Alytaus,
ten iš Adomynės, Pasvalio, Kupiškio - čia visa Lietuva. Žilagalviai
senoliai, tiesiog pasipūtusio plačiais aprėdais moterys, pusamžiai,
jaunesni ir dar visai nedidučiai
- džiaugsminga gyvybė, istorija,
patirtis ir ateitis. Gausiai, turistinėmis grupėmis ir pavieniui klajojantys ar padainuoti pašokti kartu,
save parodyti atvykę užsieniečiai.
Ilgais sijonėliais beveik žemę
šluojančios mergaitės, iš Gedimino kalno nežinantiems atnešama
žinia, kad šiandien visi šventės
dalyviai į kunigaikščių valstybės
didybę menantį bokštą įleidžiami
nemokamai. Ir tiesiog spalvingomis minių srovėmis į šventą kalną,
katedrą, Valdovų Rūmus plūstančios minios. Visur ir ten aukštai,
ir papėdėje, dainos, muzika, klegesys, susipažinimo, sužinojimo
džiaugsmas.
Mugė sutraukusi ir žymius, dažnai šventėse matomus ir mažesnius
tautodailininkus,
amatininkus,
prekybininkus, su savo gėrybėmis
ir didžios į Europą ir didį gerbūvį
nutaikytos kainos ir čia dažnai jau
neskaičiuojantys pirkėjai. Verslūs
anykštėnai su savo molinėmis „rūraputėmis“ paukštelių, žuvelių ir
kitokių gyvių formų švilpynėmis,
ir Šventosios žemupio pakrantės
gyventojas Česlovas Talačka per
keliolika metų jau tobulai išmokęs išskobti iš liepos drūčgalio
grakštų Aukštaitijos ežerų luotą,
ir rankines girnas sukti siūlę, savo
valcus gyrę Ramygalos malūni-

Remonto darbai
Nebrangiai dažau, namus ir sodų
namelius. Sienas, šulinius klijiuoju
akmenimis.
Tel. (8-606) 58151.

Nebrangiai taiso skalbimo
mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisome automatines skalbimo
mašinas, televizorius, šaldytuvus
kliento namuose.
Tel. (8-643) 73772.
Gaminame virtuvės, prieškambario ir kitus korpusinius baldus.
Tel. (8-603) 35705.
Paslaugos
UAB 2 Vymonta gamina plienines
stogų ir sienų dangas iš spalvotos
ir cinkuotos-alucinko skardos.
Darome lankstinius. Parduodame
gamintojo kainomis.
Kreiptis: Panevėžys, Kerbedžio
g.21,tel.: (8-606) 11964,
(8-687) 97797.
Mobiliu juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną pas save ar
kliento namuose. Benzininiu varikliu arba trifaziu. Medienos ilgis
iki 7,5 m.
Tel. (8-602) 61187.

A, B, C, C+CE, CE kategorijų vairuotojų kursai!
Teirautis tel.: (8-657) 68 156
www.jonroka.lt.
Renkamės liepos 21 dieną 17 val. Liudiškių g. 29,
UAB „Janroka“ patalpose

ninkai, ir susidomėjimą medžiokle
skatinęs Antanas Turauskas ir biržietis iš to paties kaimo - Medeikių,
kaip ir svarbiausiojo „Žaldokinės“
herojaus prototipas, kilęs, grupės
„Žaisa“ dalyvis, aludaris Stasys
Šernas dainų šventės proga pagal
senas technologijas išviręs alaus, jo
čia kelias statinaites atsivežęs ir visus su didžiu džiaugsmu vaišinęs.
Kiek čia tos dienos, nė nepamatėme, kaip saulė užkliudydama
gražiuosius Vilniaus bokštus ėmė
prie žemelės leistis, scenoje prie
Katedros vyko baigiamasis koncertas, visur zujo vaikai, ypač pamėgę, karstytis, siausti ant granitinių,
patogių miesto įkūrėjo kunigaikščio Gedimino paminklo pamatų,
padangėje rausvu rutuliu kabėjo,
judėjo oro balionas, sutiktas šių
dienų pokyliu gyvenantis „Tautos
namų“ iniciatorius Antanas Gudelis nuo Debeikių, neprašnekintas
džiugios dienos sutaurintu veidu,
matyt ir jam smagu, viltinga, praėjęs, didžiu rūpesčiu tautos ateitimi
gyvenantis anykštėnas, žymus istorikas Antanas Tyla.
Susipulkavimai, ir jau kelionė
link autobuso - senamiesčio gatvelėmis, pro nuostabiausias Šv. Onos
ir Bernardinų bažnyčias, poeto
Adomo Mickevičiaus paminklą,
Vilnelės pakrante, žvalgantis į aname krante stūksantį paslaptingąjį
Užupį.
Kelionė, mintyse sūkuriu besisukantys dienos įspūdžiai, rūpesčio
kupinas Rožės balsas, Viliaus juokeliai, visokiausių dainų trupinius
beriančios linksmos moterėlės, ir
lietuviškai žavingas, kraupokas
meilės romansas iš Žydrės lupų
su žodžiais: „Aš nusdrošiu pagalėlį adatos smailumo ir persdursiu
sau širdelų iš to markatnumo...“
Nors juk iš tiesų tokios šventės, tokios dienos suteikia daug džiaugsmo, vilties, tikėjimo mūsų tauta ir
teisinga valstybe.

Raimondas GUOBIS

kampas

Apie taupymą

Linas BITVINSKAS
Anykščiai - probleminių rajonų
sąraše, tikimės, kad šalis įveiks
krizės pasekmes ir padės, be to
euras ateina, bus lengviau. Deja,
turiu pasakyti, kad mūsų viltys ir
gali likti viltimis. Laikas taupyti.
Niekas kol kas nekalba, koks
Damoklo kardas pakibęs virš Lietuvos. Jeigu jis nusileis, tai, kaip
liaudis sako, maža nepasirodys.
Kalbu apie pagrindinį mokesčių mokėtoją ir Lietuvos galvos
skausmą Mažeikių naftos gamyklą. Jau pasirodo pranešimai, kad
jos veikla stipriai buksuoja, o lenkai vis garsiau kalba, kad reikia
ją uždaryti, kaip uždarytos keliolika Europos naftos perdirbimo
įmonių. Baisus čia daiktas - pora
tūkstančių žmonių liks be darbo,
be to, Mažeikiai toli - pasakytų
skeptikai. Tačiau baisiau štai kas
- ši gamykla sumoka didžiulę dalį
mokesčių į valstybės biudžetą, be
to, kirstų per dar dvi strategines
įmones - Klaipėdos uostą ir Lietuvos geležinkelius.
Jau dabar pranešama, kad per
pusmetį Klaipėdos uoste daugiau
kaip trečdaliu (32,6 proc.) sumenko naftos produktų krova. Būtingės terminale krauta 3,3 mln. tonų
žalios naftos – 24,7 proc. mažiau
nei pernai. "Klaipėdos nafta“ per
pusmetį krovė 1,3 mln. tonų mažiau nei pernai naftos produktų
- prasčiausia per pastaruosius devynerius metus apyvarta.
Kartu stebina štai kas - jau pusmetį Mažeikių gamykla teismuojasi su Lietuvos geležinkeliais dėl
pervežimo kainų. Įdomu tai, kad
eilinį kartą trumparegiškumas
Lietuvoje ima viršų - geriau jau
bankrutuoti ar išvis netekti dalies
krovinių, negu ieškoti išeities.
Taigi, gąsdinti nenoriu, bet
manau, kad pernelyg išlaidauti
nepatartina, nes visiškai neaišku,
kas bus ateityje. Jei žlugs minėta
mano grandinė, biudžetas neteks
milžiniškos mokesčių dalies. Spėkite iš ko stengsis tada valdžia
biudžetą surinkti? Va va - iš mūsų,
atspėjote.
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SKELBIMAI

Dar daug tau linkim metų
Ir vasaros gražių dienų
Sėkmės darbuos, geros sveikatos
Kasdieną vis naujų jėgų.

Robertą KEPELINSKĄ 60-mečio proga sveikina
Traupio medžiotojų klubo medžiotojai

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
Nekilnojamasis turtas, miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti su skolomis ar
teisinėmis problemomis. Atsiskaito
grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Brangiai - mišką išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas.
Tel.: (8-682) 18972,
(8-600) 63820.
Brangiai - mišką arba mišką išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.

Automobiliai
Automobilių bei kitokios technikos
supirkimas Lietuvoje. Utilizuoja,
greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-638) 00155.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826,
(8-684) 40534.

Brangiausiomis kainomis - automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys.Sutvarko dokumentus. Pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka
priedus.
Tel. (8-656) 40439.

Šlifuoto gintaro karolius (nuo 600
Lt), gintaro papuošalus, gabalus.
Tel. (8-601) 00888.
Gyvuliai
Įmonė arklius, karves (iki 4 Lt/
kg), telyčias (iki 4,80 Lt/kg), bulius
(iki 5 Lt/kg).
Tel. (8-622) 09326.

Bendra Lietuvos - Olandijos
UAB „Bartynco“ - veršelius iki 2
mėnesių. Moka priedus.
Tel.(8-614) 07502.
Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

parduoda

Kuras
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškovežiu.
Tel. (8-600) 63820.
Kitos prekės

Gyvuliai
Karvę pasirinktinai iš dviejų.
Tel. (8-620) 94322.
Keturių veršių žalą karvę.
Veršingą žalmargę telyčią (veršiuosis rugsėjo pradžioje).
Tel.: 7-83-85, (8-653) 72380.

UAB “DOVALDA”

brangiai perka:
mišką su žeme,
biržes išsikirtimui;
dideliais kiekiais
apvalius pjautinius rąstus;
Tel. 8-611-31937.
El.paštas:
uab.dovalda@gmail.com.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo
200 kg brangiau.
Tel. (8-615) 37349.

Langai, durys, garažo vartai,
roletai, žaliužės, apsauginiai
stogeliai, šiltnamiai.
*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.

Iš nuotraukos
darome portretus laidotuvėms
(iki A4 formato).
Nuotraukos su rėmeliais
kaina – 35 litai.
UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus
g. 29, Anykščiai),

pro memoria
Anykščių mieste
Rimantas CICĖNAS, gimęs 1952 m., mirė 07 15
Danielius PELIAKAS, gimęs 1928 m., mirė 07 12
Bronislava ILIŠKIENĖ, gimusi 1922 m., mirė 07 08
Anykščių seniūnijoje
Stanislava MATULIASKAITĖ, gimusi 1929 m., mirė 07 11
Skiemonių seniūnijoje
Rozalija GUTAUSKIENĖ, gimusi 1941 m., mirė 07 12
Troškūnų seniūnijoje
Antanas FEDARAVIČIUS, gimęs 1946 m., mirė 07 09
Audrius ČEKANAUSKAS, gimęs 1964 m., mirė 07 10

Reikalingas vairuotojas dirbti su
savivarčiu.
Tel. (8-672) 79671.
UAB „ANRESTAS“
reikalingi
DAŽYTOJAI
PLYTELIŲ
KLIJUOTOJAI
Gegužės g. 14, Anykščiai,
tel. 5-25-00

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris, nors iš skausmo ir
plyštų širdis...
Nuoširdų ačiū tariame Anykščių šv. Mato bažnyčios kunigams, laidojimo namų „Paguoda“ ir kavinės „Erdvė“ savininkams ir darbuotojams, politinių kalinių ir tremtinių organizacijos nariams ir jų vadovei, giedotojams, giminėms, kaimynams, artimiesiems, draugams ir visiems visiems užjautusiems ir padėjusiems į paskutinę kelionę palydėti mylimą
seserį ir brangią tetą Stanislavą MATULIAUSKAITĘ,

VA S ARo S
A KCIJA
nuo 10 % iki 50 %

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje
Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 16,00 Lt/kg,
belgų telyčaites 11,70 Lt/kg.
juodmargius buliukus 6,20 Lt/kg.
Tel. (8-678) 00255.

Atsiskaitome iš karto.

UAB „CESTA“ firminėje mėsos
gaminių parduotuvėje Vilniaus g.
1, Anykščiuose, reikalinga pardavėja - kasininkė. Pageidautina,
turinti darbo patirties prekybos srityje. Darbas slenkančiu grafiku.
Tel. (8-611) 22573.

Dviejų kambarių butą Kupiškio
rajono Šimonių seniūnijos Migonių
kaime.
Tel. (8-678) 61242.

Paršelius ir priekabą
„Zubrionok“.
Tel.: 7-70-20, skambinti po 20
val., (8-646) 27996.

UA B „ B OVA R I S “

siūlo darbą

Nekilnojamasis turtas

Statybinę medieną: lentas, gegnes ir kt.; įvairias skaldytas malkas. Priima užsakymus, atveža į
vietą.
Tel. (8-677) 66350, Tomas.

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.

Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

Brangiai - galvijus: telyčias,
karves, bulius, veršelius. Sveria.
Moka priedus. Patys išsiveža.
Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.

Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, sunkvežimius, traktorius. Utilizuoja. Atsiskaito.
Tel. (8-633) 39897.

Kita

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka
JUODOJO, SPALVOTOJO METALO
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS,
ELEKTROS VARIKLIUS, starterius, generatorius.

Viskas ŠIFERINIAMS,
SKARDINIAMS
STOGAMS
stogo danga,
skardos lankstiniai,
lietaus sistemos,
dailylentės,
plėvelės, mediena).

Tel. (8-652) 49994.
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Aleksas, Magdalena, Darius,
Girėnas, Vaiga.
liepos 18 d.
Arnoldas, Fridrikas, Tautvilas,
Eimantė, Kamilis, Ervinas.

mėnulis
liepos 17 - 18 pilnatis.

komentaras
anyksta.lt
„Brigita“:
„Matyt, reikia Katinu būti, kad
rajone kokia tai gyvūnų globos įstaiga atsirastų“.

mįslė
„Gražus katilėlis, vos prisiliesi - užverda?“
Antradienio mįslės: „Iššoko perukas iš balto akmenuko, apsirengęs šilko marškinėliais?“ - teisingas atsakymas – viščiukas.

receptas
Naminis majonezas
Ingredientai:
0,5 arbatinio šaukštelio cukraus,
1 arbatinis šaukštelis garstyčių,
3 kiaušiniai,
0,5 arbatinio šaukštelio druskos,
150 mililitrų aliejaus,
5 arbatiniai šaukšteliai citrinų
sulčių.
Gaminimo eiga:
Elektriniu plaktuvu išplakti
kiaušinių trynius su garstyčiomis,
druska ir cukrumi.
Nenustojant plakti, po truputį,
supilti aliejų.
Tada supilkite citrinos sultis ir
vėl gerai išplakite.
Jei masė gaunasi per tirša, galite
įmaišyti šalto virinto vandens.

oras
+26
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MOZAIKA
Malyje žuvo prancūzų karys
Vykdydamas žvalgybos misiją
šiaurinėje Malio dalyje žuvo Prancūzijos svetimšalių legiono karys,
praneša “Associated Press”.
Prancūzijos kariuomenės duomenimis, 45-erių Deividas Nikoličius (Dejvid Nikolic) iš Pirmojo
svetimšalių legiono inžinerinio bataliono žuvo per savižudžio ataką
už 100 kilometrų į šiaurę nuo Gao
miesto.
Prancūzijos prezidentas Fransua Olandas (Francois Hollande)
pareiškė užuojautą žuvusiojo artimiesiems, o prancūzų karius pagyrė už narsą kovojant su Malyje
veikiančiomis teroristinėmis grupuotėmis.
18 mėnesių trukusi Prancūzijos
karinė intervencija Malyje nutraukta liepos 15 dieną, jos metu
žuvo 9 kariai. Prancūzijos gynybos
ministras Žanas Ivas Le Drianas
(Jean-Yves Le Drian) pranešė, kad
du iš trijų tūkstančių Malyje dislo-

kuotų karių bus perkelti į kitas Sahelio zonos valstybes kovoti su
ten veikiančiomis teroristinėmis
islamistų grupelėmis.
Iš Gazos ruožo paleista raketa
pražudė Izraelio civilį
Iš Gazos ruožo paleista raketa
pražudė Izraelio civilį. Tai yra pirmas toks incidentas nuo pastarųjų
karinių susirėmimų tarp palestiniečių “Hamas” organizacijos ir
Izraelio pradžios, praneša agentūra AFP.
Pasak Izraelio kariuomenės,
žuvusysis yra 38 metų vyras, kuris netoli sienos su Gazos ruožu
maitino kareivius. Mirtina raketa
buvo paleista iš Gazos ruožo.
Prieš tai greitai išblėso trumpa
paliaubų Artimuosiuose Rytuose
viltis. Izraelio aviacija atnaujino
savo antskrydžius Gazos ruože,
nes “Hamas” atmetė Egipto pasiūlymą dėl ugnies nutraukimo ir
derybų. Izraelio premjeras Benja-

minas Netanjahu (Benyamin Netanyahu) netgi pagrasino išplėsti
karinę operaciją.

anekdotai
***
Jei vyras miške vienas ir
aplink nėra moterų, ar jis vis
tiek neteisus?

B. al Asadas bus inauguruotas
prezidentu trečiajai kadencijai
Sirijos prezidentas Bašaras al
Asadas (Bashar al Assad) trečiadienį bus inauguruotas trečiajai
kadencijai šiame poste, praneša
agentūra AFP.
Po prisaikdinimo ceremonijos jis
pristatys savo naujosios kadencijos
uždavinius, tai antradienį sužinota
iš jo aplinkos. Inauguracijos vieta
ir laikas saugumo sumetimais neskelbiami.
Sirijoje šiuo metu vyksta pilietinis karas.
B. al Asadas, kuris valdo šalį nuo
savo tėvo Hafizo al Asado (Hafis al
Assad) mirties 2000-aisiais, birželio 3 dieną prieštaringuose rinkimuose buvo perrinktas dar vienai
septynerių metų kadencijai.
Didelė dalis gyventojų neturėjo
galimybės atiduoti balso. Dalyvauti rinkimuose negalėjo ir šimtai
tūkstančių užsienyje gyvenančių
pabėgėlių. Opozicija balsavimą
pavadino farsu.

***
Trys vyrai atėjo prie dangaus vartų.
Prieš įleisdamas į dangų šv.
Petras kiekvieno paklausė,
kaip jis mirė.
***
Amsterdamietis užsuka į
bažnyčią atlikti išpažinties.
- Kunige, aš labai nusidėjau. Antrojo pasaulinio karo
metu palėpėje nuo valdžios
slėpiau pabėgėlį.
- Sūnau mano, čia ne nuodėmė, čia žygdarbis!
- Bet kas savaitę iš jo imdavau po 20 guldenų.
- Nelabai gražu, sūnau
mano, bet Dievas tau atleis.
- Ačiū, kunige, man tikrai
labai palengvėjo. Turiu dar
vieną klausimą: ar man pasakyti tam žmogeliui, kad karas
jau seniai pasibaigė?

Kviečiame pasibūti su svėdasiškiais talentais!
Šį šeštadienį, liepos 19-ąją, kviečiame į Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejų (Anykščių rajonas, Svėdasų seniūnija,
Kunigiškių kaimas), kur organizuojamas tradicinis, jau septintasis
Svėdasų krašto talentų sambūris „Ieškokime „deimančiukų“ savyje ir šalia savęs“. Muziejuje vyksiančioje parodoje pasigrožėsime
svėdasiškių meistrų auksarankių darbais, o kiemelyje pasiklausysime talentų koncerto.
Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriaus dramos mėgėjų
kolektyvas muziejaus kiemelyje parodys K.Čiplio-Vijūno nuotaikingą scenos vaizdelį „Tėvynės auka“.
Bus puiki proga apžiūrėti atnaujintas muziejaus patalpas ir
ekspozicijas.
Sambūryje laukiami visi : ir ką nors kuriantys, ir žiūrovai.
Renginio pradžia- 13 val.
Organizatoriai:
Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus,
Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“,
Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius
Tradicinį talentų sambūrį remia Anykščių rajono savivaldybė
Informaciniai rėmėjai : laikraščiai „Anykšta“, „Utenis“,
„Utenos apskrities žinios“, „Utenos diena“

Šešuolėlių dvare (Šešuolėlių I kaimas, Zibalų seniūnija,

Širvintų rajonas)

Lieps 20 d., sekmadienį, 17 val.

EGZOTIŠKAS DVELKSMAS IŠ ČILĖS
Vakaras su čili prieskoniu
CRISTOBAL REY QUINTET (Čilė): CRISTOBAL REY (fortepijonas, vokalas), VALENTINA MAZA (altas), ALEJANDRO BARRÍA
(violončelė), FELIPE CANDIA (mušamieji), NELSON ARRIAGADA
(bosas)
Daugiau informacijos www.kristupofestivaliai.lt
Koncerto trukmė 1.30 val.
Bilietų kaina 32 Lt
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
15 % nuolaida su „Daily Card“ kortele (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Maestro Olialia“ arba „Laisvalaikio“ kortele (2
bilietams)
50 % nuolaida vaikams nuo 6 iki 14 metų.
Bilietus galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, vietoje valandą prieš
koncertą, rezervuoti telefonu 1588 (2 Lt/min)
arba tinklalapyje www.bilietai.lt.

Kur anykštėnams gydyti gyvūnus?

tautos balsas
Susidūriau su problema. Mano
augintinė katė susirgo, jau porą
savaičių vemia. Pagaliau pasiryžau susisiekti su miesto veterinarinės klinikos specialistais.

Nugirdau, kad dygsta grybai ir
nusprendžiau nuvažiuoti jų paieškoti. Sakau, nuvažiuosiu link Inkūnų.
Tačiau visą džiaugsmą ir norą va-

O jie man tik atkirto, kad turbūt
problema su maistu, nors aiškiai
pasakiau, kad katę šeriu tik subalansuotu sausu ėdalu. Sakė
reikia darytis tyrimus, kokių me-

džiagų katė netoleruoja, o jie
tokių tyrimų nedaro. Tai ką man
dabar daryt? Laukti, kol katei
išvis pablogės ar važiuoti iki didmiesčio ir kankinti katę kelių

valandų kelione? Ką jau kalbėti
apie neblogą sumelę, kurią reiktų išleisti…

Janina PALTARACKIENĖ

Sutvarkykit keliuką!

žiuoti link šios gražios vietos tikrąja
žodžio prasme išdaužė tragiškas kelias. Jis tiesiog sėte nusėtas duobėmis. Šalia jo- išpjauti miško plotai.

Spėju, kad kelią suniokojo miškovežiai. Bet jei taip, tai ar neturėtų
miškininkai po to kelio sutvarkyti?
Kas kompensuos man, jei važiuo-

damas kurioje duobėje važiuoklę
sugadinsiu ar padangą pramušiu?

Petras,
Anykščiai

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“:

(8-381) 5-82-46, (8-381) 5-94-84, (8-381) 5-91-86.

„Anykštos“ prenumerata 6 mėnesiams kainuoja

nuo 87,75 Lt.
- perpus pigiau!
negražina gyvenimo - Elektroninė1prenumerata
mėn. - 10 Lt.
tiesiai ir apie viską!
Prenumeruokite www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), pašto skyriuose,
PayPost kioskuose. Telefonai pasiteiravimui: (8-381) 5-80-24 bei (8-381) 5-94-58.
+14

Prenumeratorių žiniai! Jei laiku negaunate mūsų leidinių, informuokite tel. (8-605) 96555.

