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Į Zitos
Neniškienės
vietą – jau keli
pretendentai

2 psl.
šiupinys
PARODA. Birželio 27 d. (trečiadienį) 17.30 val. Angelų muziejuje–Sakralinio meno centre atidaroma dizainerės, prekės ženklo
GUD įkūrėjos, Dovilės Gudačiauskaitės projekto paroda „11 000 virgins“. Parodoje taip pat dalyvauja
dar 8 autoriai. Muzikine dalimi
rūpinsis Vaidas Bartušas (kontratenoras) ir Lina Žilinskaitė (kanklės). Renginys nemokamas.

Pasirinko
pretendentus į
A.Baranausko
premiją

2 psl.

Siaurukas
dunda tik iki
Surdegio

Baltų religija – kas gali būti labiau
tradiciška?
Ramūnas
DAUGELAVIČIUS, vaistažolininkas: „Kadangi tai tradicija, mes neturime teisės jos „uždusinti“.

3 psl.

3 psl.

„Pasinėrimas“ į mišką mažina
tikybę susirgti vėžiu

Simona STRAŽINSKAITĖ

Pirkinys. Anykščių A.Vienuolio
ir A.Žukausko muziejus Niūronyse
perka klojimą su žeme. Už 1931
metų statybos klojimą muziejus
mokės 18 tūkst. 50 eurų. Pastato
plotas – 363 kv. m.
Vienas.
Laikinuoju
UAB
„Anykščių vandenys“ direktoriumi paskirtas Alvydas Gervinskas
dirba neturėdamas pavaduotojo. Ir,
matyt, pavaduotojo neturės, kol netaps nuolatiniu vadovu. Mat pagal
oficialią pareigybę A.Gervinskas
yra UAB „Anykščių vandenys“
direktoriaus pavaduotojas laikinai einantis direktoriaus pareigas.
A.Gervinskui tapus nuolatiniu bendrovės vadovu jis privalėtų trauktis
iš rajono Tarybos, į kurią jis išrinktas pagal socialdemokratų sąrašą.  
Pilietis. Aktoriui Ferdinandui
Pranui Jakšiui ketvirtadienį, Anykščių rajono tarybos sprendimu, bus
oficialiai suteiktas Anykščių rajono
garbės piliečio vardas. Garbės piliečio pagerbimo ceremonija vyks
per miesto šventę.

Festivalio ženklas buvo pritvirtintas prie medžių.

Praėjusį savaitgalį, netoli
Lajų tako, vyko „Miško festivalis“, kurio metu buvo kalbama apie miško svarbą.
Toks festivalis Anykščiuose
vyko pirmą kartą.

,,Miško festivalio” metu Rasų šventė buvo minima Inkūnų kaime, Šimonių girioje.

Kavarske iškilmingai atšvęstos Joninės ir
paminėtas miestelio 480 metų jubiliejus

5 psl.

Lina DAPKIENĖ

Pati didžiausia šventė Kavarske yra kasmet birželio 24ąją švenčiamos Joninės.
Šiemet jos, pavadintos „Ant
šv. Jono, ant jomarkėlio“ ir
vykusios tris dienas, buvo dar
įspūdingesnės, nes Kavarskas
kartu šventė savo jubiliejų.
Šventinės dienos ir renginiai
dovanojo džiugų ir šventinį
bendrystės jausmą.

Autobusai. Anykščių rajoną pasiekė dar du mokykliniai autobusai. Jie atiteks Troškūnų K.Inčiūros
gimnazijai bei Traupio pagrindinei
mokyklai. Traupio mokyklai atiteks „Volkswagen Crafter“, Troškūnų „Iveco Daily 50C15“ autobusiukai. Abiejų jų vertė kiek didesnė
nei po 40 tūkst. eurų.
Nakvynė. Nors ant Šeimyniškėlių piliakalnio medinė pilis taip ir
neiškilo, turistai jau viliojami mokama nakvyne Vorutos pilyje. Tiesa, Vorutos pilis rašoma kabutėse...
Liepos 6 – 7 dienomis Anykščiuose
rengiamas dviračių žygis. Viena iš
šio renginio pramogų – naktis palapinėse menamos pilies kieme.

Šiemet restauruotas didysis, gelžbetoninis Kavarsko kryžius tapo miestelio puošmena.

4 psl.
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Pasirinko pretendentus į A.Baranausko premiją

spektras
Pavadinimas. Įvairioms frakcijoms atstovaujanti Seimo narių grupė siūlo keisti Švietimo ir mokslo
ministerijos pavadinimą į Švietimo,
mokslo ir sporto ministeriją. Tokį
rezoliucijos projektą įregistravę
parlamentarai kviečia Vyriausybę,
vadovaujantis Konstitucija, iki šių
metų spalio 1 d. inicijuoti Vyriausybės įstatymo pakeitimus, susijusius
su Švietimo ir mokslo ministerijos
pavadinimo pakeitimu. Keisti ministerijos pavadinimą siūloma, siekiant
„pagerinti tarptautinį bendradarbiavimą fizinio aktyvumo ir sporto
srityse ir sustiprinti valstybės sporto
institucijos -Švietimo ir mokslo ministerijos - vaidmenį sporto srityje“.

Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos posėdyje nuspręsta pretendentais į Anykščių savivaldybės skiriamą A.Baranausko premiją pasirinkti Vladą Braziūną (už eilėraščių knygą „Lėtojo laiko
aky“), Dainių Dirgėlą (už eilėraščių knygas „Re:plikos/Stebėtojo
užrašai“ ir „Vaidmenų knyga“) ir Robertą Keturakį (už eilėraščių knygas „Tiktai akimirkos“ ir „Nakties baltieji debesys“).
Kitas Lietuvos rašytojų sąjungos
valdybos posėdžio anykštėniškas
akcentas - į Rašytojų sąjungą priimta kraštietė Jurga Žąsinaitė-Gedminienė.
Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba nusprendė Nacionalinei kultūros ir meno premijai siūlyti Undinę
Radzevičiūtę (už pastarųjų septynerių metų kūrybą) ir Vytautą Martinkų (už ilgametį kūrėjo kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną); Vlado Šlaito
premijai – Romą Daugirdą (už eilė-

raščių knygą „Baladės link kvadrato pilnaties“) ir Agnę Žagrakalytę
(už eilėraščių knygą „Štai“); Jono
Marcinkevičiaus premijai – Juozą
Erlicką (už knygą „Ar gali būti, kad
ir mes gyvename mūsų laikais?“).
Į Vaižganto premijos vertinimo
komisiją Valdyba delegavo tris rašytojus – Vladą Braziūną, Antaną
A. Jonyną ir Danielių Mušinską.
Dar tris narius deleguos Lietuvos
žurnalistų sąjunga.
-ANYKŠTA

Iš Rubikių kilusi 42 -iejų metų Jurga Žąsinaitė-Gedminienė tapo
Lietuvos rašytojų sąjungos nare.
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Į Zitos Neniškienės vietą – jau keli pretendentai
Dar nesibaigė pretendentų dokumentų į Anykščių pirminės
sveikatos priežiūros centro (PSPC) vadovus pridavimo terminas,
o į konkursą registravosi jau keli kandidatai.
Dabartinė direktorė Zita Neniškienė Anykščių PSPC vadovaus iki
liepos 16 dienos, o nuo liepos 17-

osios laikinąja vadove dirbs Dalia
Buterlevičienė.
Panašu, kad Anykščių PSPC

Premijuos sportininkus
Anykščių rajono taryba ketvirtadienį skirs premijas mūsų
krašto sportininkams ir treneriams. Premijos sportininkams skiriamos už laimėtas prizines vietas Lietuvos pirmenybėse pagal
pačios rajono Tarybos patvirtintus „įkainius“.
Geriausių sportininkų treneriams skiriamos 50 proc. sporti-

ninkams skiriamos sumos. Sportininkams šį kartą bus išmokėta 650

vidmantas.s@anyksta.lt

turėtų išvengti ilgo laikinojo vadovo darbo, kas Anykščiuose
tapo dėsningumu.
Nuolatinio vedėjo jau senokai
neturi Anykščių savivaldybės
administracijos Architektūros ir
urbanistikos bei Švietimo sky-

riai, Andrioniškio ir Viešintų seniūnijos, UAB „Anykščių komunalinis ūkis“, VšĮ „Aukštaitijos
siaurasis geležinkelis“. Nuo birželio 1-oios laikinasis direktorius
Alvydas Gervinskas vadovauja
UAB „Anykščių vandenys“.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

slidininkui Jauniui Drūsiui ir imtynininkei Gretai Čeponytei, 200
eurų - imtynininkei Rimgailei Čeponytei.
Imtynių trenerį Algirdą Pupkį
planuojama premijuoti 200 eurų,
slidininkų trenerį Algirdą Drūsį 75-ais eurais, sunkiosios atletikos
trenerį Algirdą Ananką - 50 -čia
eurų.

eurų, treneriams - 325 euriai
Po 50 eurų numatoma skirti slidininkei Faustai Repečkaitei, sunkiaatlečiams Benjaminui Orlovui
ir Tomui Miškeliūnui bei imtynininkėms Evelinai ir Livetai Uselytėms. 100 eurų premijos atiteks

Dešimtmečio Joninės Budrių bendruomenėje

Lina DAPKIENĖ

Jau dešimtus metus iš eilės Budrių kaimo bendruomenė išmoningai, sportiškai ir azartiškai švenčia Jonines, o to judrumo, entuziazmo ir smagumo tik daugėja. Šiemet vėl vyko labai
ankstyvos (nuo 3 val. nakties) žvejų varžybos, kuriose sumuštas
dešimties metų žvejybos aplinkiniuose vandens telkiniuose rekordas – 24 žvejai sugavo 25 kg žuvies, o bendruomenės moterys
paruošė didžiulį puodą be galo skanios žuvienės, kurios užteko
visiems vakaro dalyviams ir svečiams.

Tai bent stipruoliai rungtyniauja Budrių bendruomenės pirmininko Valentino Gudėno organizuojamose varžybose...

Sveikatos patikrinimo punkte darbavosi Stasė Žibutienė ir Birutė
Mikalkevičienė

Temidės svarstyklės
Draugiškai. Birželio 24-ąją
registruoti girtų troškūniečių
sutuoktinių (moters g. 1974 m.;
1,73 prom. girtumas bei vyro

g. 1979m.; 2,90 prom. girtumas)
pareiškimai. Vyras nurodė, kad
žmona jam trenkė lazda per ranką,
žmona apskundė, kad vyras prieš
ją smurtavo. Abu sutuoktiniai sulaikyti, uždaryti į areštinę. Pradė-

Aktyvaus laisvalaikio ir sporto
mėgėjai rinkosi į 13 km dviračių
varžybas, bet nerimauti dėl sveikatos per karščius nereikėjo – sportininkų sveikatėle rūpinosi šmaikščiosios aktorytės moterytės-daktarytės.
Vietinis bendruomenės policininkas
stabdė ir tikrino dviračių techninę
būklę, išrašinėjo „baudos“ kvitus ir
visaip kitaip reguliavo eismą.
Tradiciškai per Jonines yra organizuojamos ir futbolo rungtynės.
Šį kartą Šovenių komanda gerokai
pralenkė budriečius. O kas besuskaičiuos, kiek per šias Jonines buvo
užduočių ir rungtynių! Jose vėl dalyvavo ir dideli, ir maži.
tas ikiteisminis tyrimas.
Vagystė. Birželio 24 -ąją, apie
11 val. moteris (g. 1967 m.) gyv.
Panevėžyje, Spaustuvės g. pastebėjo, kad apvogtas jos sandėliukas, esantis Anykščių r., Troškūnų

Gražų vakarą visi rinkosi ant Pienios kalno, kur garavo žuvienė ir
vis dar kunkuliavo nepakartojamo
skonio šiupinys, verdamas tiesiai ant
laužo, špižiniame katile! Et, skanumėlis!
Budrių bendruomenės Joninių
laužas tradiciškai buvo didelis ir
aukštas – 10 metrų aukščio ir su iškelta dešimtmetį vaizduojančia vėliava. Įdomiausia, kad laužas liepsnojo iki paryčių, kol, jam prigesus,
nulūžo pagrindinis laužo stiebas, bet
liepsnos vėliavos taip ir nepasiglemžė... Išlikusi vėliava simbolizuoja
bendruomenės stiprybę. Iškelsime ją
per kitus renginius!
sen., Pajuostinio k. Pavogtas „Stiga“ trimeris, „Stiga“ benzininis
pjūklas, kirvis „Fiskars“, akumuliatorinė drėlė „Bosh“, įrankių
dėžė. Padaryta 960 eurų žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Rentos. Seimo narys Julius Sabatauskas siūlo skirti rentas neįgaliems
iš sporto pasitraukusiems sportininkams, kai jie būna užėmę parolimpinėse ir kurčiųjų žaidynėse 1 vietą
arba 1-3 vietą tose sporto šakose,
kur konkurencija labai didelė. Parlamentaras, siūlantis labiau palaikyti ir
paremti Lietuvos sportininkus, dalyvaujančius parolimpinėse žaidynėse,
įregistravo tai numatančią įstatymo
pataisą. Kita įstatymo pataisa jis siūlo, kad premijos būtų skiriamos ne
tik 1-4 vietų parolimpinių žaidynių
laimėtojams, bet visiems, iškovojusiems 1-6 vietas.
Narystė. Palangoje į partijos sąskrydį susirinkę partijos „Tvarka ir
teisingumas“ nariai nepagailėjo nesantuokinio vaiko sulaukusio savo
kolegos parlamentaro Petro Gražulio - jo narystė sustabdyta metams.
Seime kilo skandalas, kai žiniasklaidoje pasirodė žinia apie tai, kad
su palangiške Birute Navickaite
Seimo narys P. Gražulis susilaukė
nesantuokinio vaiko. Politikui inkriminuojama ir tai, kad jis esą siūlė
moteriai nutraukti nėštumą. P. Gražulis, kalbėdamas su žurnalistais,
prisipažino padaręs klaidą ir viešai
atgailavo.
Grėsmė. Europos Sąjunga ir
atskiros jos narės turi koordinuotai
stiprinti savo atsparumą hibridinėms grėsmėms, kurios šiandien
yra realybė, sakė užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius Liuksemburge vykusiame Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos
(URT) posėdyje. Vakar vykusiame
URT posėdyje dalyvavo ir Krašto
apsaugos ministras Raimundas Karoblis. „Mes (Europos Sąjunga) vis
dar nedrįstame įvardinti pagrindinio
grėsmės šaltinio - Rusijos“, - apgailestavo ministras. L. Linkevičius
pasisakė už glaudesnį ES ir NATO
bendradarbiavimą kovos prieš hibridines grėsmes srityje bei su Rytų
partnerėmis Ukraina ir Gruzija,
kurios turi praktinės patirties šioje
srityje.
Chaosas. Teisingumo ministras
Elvinas Jankevičius, pirmadienį
pristatęs Kalėjimų departamento
veiklos ir valdymo audito išvadas,
pabrėžė, kad gavus audito išvadas
departamentui pavaldžiose įstaigose
matomas visiškas chaosas ir pažadėjo nedelsiant imtis visų priemonių
situacijai gerinti. Ministras artimiausiu metu kreipsis į teisėsaugą. „Neskaidrūs viešieji pirkimai, itin bloga
sutarčių vykdymo kontrolė Kalėjimų departamente tapo labiau prasta
praktika nei atsitiktinumais, dėl ko
valstybei buvo padaryta labai didelė finansinė žala. Tai netoleruotina,
artimiausiu metu mes kreipsimės į
teisėsaugą“, - teigė teisingumo ministras.
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spektras
Pasveikino. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė pasveikino Turkijos
Respublikos prezidentą Recepą
Tayyipą Erdoganą ir palinkėjo visokeriopos sėkmės toliau einant
šias labai svarbias ir atsakingas
pareigas. Anot Lietuvos vadovės,
Turkija yra svarbi Lietuvos partnerė tiek plečiant dvišalius politinius
ir ekonominius ryšius, tiek sprendžiant gynybos klausimus Šiaurės
Atlanto sutarties organizacijoje.
Statistika. Joninių savaitgalį,
birželio 22-24 dienomis, Lietuvos
keliuose įvyko 25 eismo įvykiai,
kuriuose nukentėjo žmonės. Ligoninėje mirė 57 metų dviratininkas,
kuris eismo įvykio metu susidūrė
su pėsčiąja. Lietuvos kelių policijos
tarnybos pirminiais duomenimis,
savaitgalio eismo įvykiuose sužeistas 31 žmogus. Daugiausia sužeista
keleivių - 16 ir vairuotojų - 9, taip
pat 5 pėstieji. Neblaivūs vairuotojai,
pirminiais duomenimis, sietini su 4
eismo nelaimėmis, kuriose buvo sužeisti 6 žmonės. Per tris paras gautas
421 pranešimas apie techninius eismo įvykius.
Prognozės. Šalies ekonomiką
aktyvina kylanti vidaus ir išorės
paklausa, tačiau įtampą slopina augančios investicijos į gamybos modernizavimą ir pajėgumų plėtrą, teigiama naujoje Lietuvos banko (LB)
parengtoje ekonomikos apžvalgoje.
LB numato, kad šalies ekonomika
šiemet augs 3,2 proc., kitąmet - 2,7
proc. Darbo užmokesčio augimo
prognozė šiems metams didinama
nuo 6,7 iki 7,6 proc. LB Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos direktorius Gediminas Šimkus
sako, kad samdomų darbuotojų paklausa gerokai viršija pasiūlą, jiems
tenkanti sukuriamos pridėtinės vertės dalis beveik rekordinė. „Lietuvos ekonomika jau kurį laiką auga
gerokai greičiau nei turėtų, įtampa
darbo rinkoje vis labiau pastebima“, - spaudos konferencijoje teigė
G. Šimkus. Pasak jo, augimą kiek
pristabdo lėtėjantis eksporto augimas. Tačiau apskritai šalies ekonomika ir toliau augs sparčiai, sakė
G. Šimkus. Nedarbo lygis šiemet,
pagal LB prognozes, mažės iki 6,7
proc., kitąmet - 6,6 proc.
Neįsileis. Ispanija šiuo metu į savo
uostus neįsileis Vokietijos gelbėjimo
laivo su 230 pabėgėlių. Nors šalis
nori parodyti humanitarinį veidą,
kaip tai padarė priimdama pabėgėlius iš gelbėjimo laivo „Aquarius“,
tačiau visai kas kita yra „tapti jūrine
pagalbos organizacija visai Europai“, - sakė viešųjų darbų ministras
Josė Luisas Abalosas, kuris yra atsakingas ir už Ispanijos uostus. Barselonos merė Ada Colau sekmadienį
pasiūlė tapti „saugiu uostu“ pabėgėliams. „Taip, mes turime uostus,
Barseloną, Valensiją, Palmą. Tačiau
Ispanija negali viena prisiimti atsakomybės“, - interviu pabrėžė J. L.
Abalosas.
Pratęsė. Egipto parlamentas sekmadienį balsavo už nepaprastosios
padėties pratęsimą dar trims mėnesiams, informavo šalies parlamento
spaudos tarnyba. Nepaprastoji padėtis Egipte galioja nuo 2017 metų balandžio. Ji įvesta po kruvinų „Islamo
valstybės“ (IS) džihadistų išpuolių
prieš koptų krikščionis ir jau buvo
pratęsta kelis kartus: pernai liepą,
spalį, šių metų sausį ir balandį.

Parengta pagal
ELTA informaciją

Siaurukas dunda tik iki Surdegio

Raimondas GUOBIS

Mažojo Anykščių geležinkeliuko linija iš Anykščių į Rubikius
išgyvena nepriežiūros ir kelių lietingų metų sukeltos pylimo griūties katastrofą: didžiojo ežero pakrančių verslininkai netekę dalies pajamų, sukasi siūlydami naujas atrakcijas.
Siaurukas gi lakioja trumpaisiais reisais ir dunda naujosios vasaros sostinės – Surdegio link.
Po geologų apžiūros bei pirminių
tyrimų kalant į gruntą strypus ir ieškant labiausiai pažeidžiamų, požeminio vandens išplautų vietų, eismas
į Rubikius vis dar sustabdytas. Kada
jis bus atnaujintas, nežinia: net ir
sulaukus specialistų rekomendacijų
remonto darbams, matyt, taip greitai
neprasidės, juk reikės daug lėšų.
Siauruko administracija sukasi
kaip išmano. Jau antri metai beveik
atsisakę reisų į Vakarus, į sakraliuosius Troškūnus, sėkmingai siūlo ir veža į taip pat egzotišką vietą
- senutėlę Surdegio geležinkelio
stotį. Istorinė miestelio su stačiatikių šventovės šlove, visai nerūpi
- svarbu gerai leisti laiką, pasivaišinti, pasilinksminti. Tos kelionės

komentarai

tiko ir mokinukams su tėveliais, ir
smagioms jaunimo grupėms, ir darbo kolektyvams. Ne tik egzotiškas
pasivažinėjimas drėgnais raistais,
aukštapelkėmis, miškais, svaigiomis lygumomis, bet ir senosios stoties dvasia. Ten laukiantys pasakojimai bei valgiai, gėrimai, išmanios
degustacijos, žaidimai ir žavingas
apiplėšimas. Anykštėnų plėšikų
„gauja“ ir vėl turi darbo – linksminasi ir kitus linksmina.
Kelionė į Surdegį – 280 eurų, net
keista, kad šiek tiek pigesnė nei į
Rubikius, bet šiek tiek brangesnė
nei į Troškūnus, juk atstumas nepalyginamai didesnis - vietoje įprastų
keliolikos kilometrų - net 36. Tačiau
traukinys skrieja gerokai greičiau ir

Kol geležinkelio pylimas Rubikių link tebėra suiręs, turistus
siaurukas veža į tolimąjį ir paslaptingą Surdegį.
Autoriaus nuotr.
atkarpą įveikia per valandą - greitasis.
Užpraeitą savaitę į Surdegį riedėjo net trys traukiniai, o karštojo
savaitgalio dienomis daugybę kartų,

šeštadienį net aštuonis, traukinukas
judėjo ir trumpuoju reisu Stotis - Janydžių pervaža maršrutu, kasdien
pavežiodamas po daugiau negu šimtą turistų.

Baltų religija – kas gali būti labiau tradiciška?

Seimas svarsto ar suteikti valstybės pripažinimą Senovės baltų
religinei bendrijai „Romuva“. Seimas pateikimo stadijoje pritarė
šio klausimo tolimesniam svarstymui.
„Anykšta“ klausia, ar pritariate, kad Senovės baltų religinė
bendrija „Romuva“ valstybės būtų pripažinta, kaip religine bendrija?

Gražu, bet
panašu į žaidimą

Sergejus JOVAIŠA, Seimo narys:
- Klausimo pateikime balsavau,
kad susilaikau. Išklausiau pateikimą, pasisakymus, bet manęs
neįtikino, kad tai reikalinga. Man
atrodo, kad tai labiau tautinis žaidimas, susijęs su gamta, iš amžių
glūdumos ateinančiais papročiais,
man tai visai gražu, bet jie nori
įtvirtinti, kaip religinę bendruomenę. Tada reikia truputėlį stabtelėti ir įvertinti. Aš asmeniškai tuo
niekada labai giliai nesidomėjau ir
man žinių šiuo klausimu trūksta.
Negaliu aklai palaikyti, nors nesu
kategoriškas su atsakymu reikia
ar nereikia pripažinti, tiesiog man
trūksta informacijos, kas tai per
reiškinys. Gal kas nors pateiks
daugiau faktų, kad pripažinti tikrai
reikalinga. Šiuo metu nemanau,
kad teisiškai pripažinti būtina, bet
sako, kad šį judėjimą išpažįsta
penki tūkstančiai žmonių. Jiems
niekas netrukdo ir neprieštarauja,
tačiau jie nori įgyti tam tikrų teisių,
kaip, pavyzdžiui, tuokti. Į tai žiūriu
pakankamai skeptiškai.
Pasižiūrėkit į balsavimo tendenciją, kaip kas balsavo, manau, kad
“už” balsavo „valstiečiai“ (iš 40ties balsavusių Seimo „valstiečių“
frakcijos narių 39 balsavo “už”, o
vienas susilaikė, - red. pastaba),

gal būt iš ten padvelkė noras įteisinti.

Dievo vardas
sakomas per
gamtą

Ramūnas DAUGELAVIČIUS,
vaistažolininkas:
- Pritariu. Būtų gerai, jei pripažintų. Pakankamai sunku apibūdinti Dievo vardą, o Dievą apibūdinti, kaip pasireiškiantį per
gamtą, žmogui daug suprantamiau.
Reiškia, gamta yra matomas Dievo
veidas, kurį žmogui daug paprasčiau suprasti. Tai yra mūsų tautos
tradicija, tik kurį laiką buvo nepripažinta. Kadangi tai tradicija, mes
neturime teisės jos „uždusinti“.
Ypač šiais laikai, kai žmogui suteikta pasirinkimo teisė. Pasirinkimo teisė – būtina. Juo labiau, kad
šis judėjimas natūraliai atgimsta,
jis populiarus tarp žmonių, kurie
myli gamtą, populiarus tarp jaunimo. Labai sveikintina ir sveika,
kad atsigręžta į gamtą, į ekologines
vertybes, į ekosąmonę. Fanatizmas
būtų, jei tai būtų draudžiama.
Jei ši religija bus pripažinta, ji
nebus primetama. Tiesiog bus prieiga prie jos, ženklas, kad ją galima laisvai rinktis tiems, kurie tiki
gamta. Vis daugiau jaunų žmonių
nori tuoktis gamtoje, vyksta muzi-

kos festivaliai, pavyzdžiui „Mėnuo
juodaragis“, judėjimas yra aktyvus.
Mūsų visi tautiniai raštai ir ženklai,
jie įėję į meną. Judėjimas labai
gyvas ir koks tikslas tai drausti?
Menas ir kultūra persismelkę juo,
Dailės akademijoje mokomi studentai. Koks tikslas veidmainiauti
ir nepripažinti?
Gal tikrai bus žmonių, kurie išpažįsta šias vertybes tiek, kad tai
tampa jų religija? Aš, kaip gamtos
žmogus, tikrai esu už tai, kad būtų
tokia galimybė, tikrai esu už gamtą
ir tikėjimą gamta. Galų gale, buvo
„Miško festivalis“, į jį atvažiavo
mokslininkas, kuris parašė bestselerį „Miško medicina“. Tai ištyrinėta, tik kažkas, turbūt, bando kovoti,
kad Lietuvoje nebūtų pripažinta.
Jei, tarkim, koks budizmas ar kitos religijos įeina į tradicinių, pripažįstamų religijų sąrašą, tai mūsų
religija neįtraukta į mūsų krašte
pripažįstamų religijų sąrašą. Absurdas. Juk mūsų tradicinė religija
mums tradiciškiausia, na ir kas,
kad šeši šimtai metų ji neišpažįstama? Juk tradicija siekia tolimesnius
laikus. Ji negali padaryti svetimos
įtakos, nes ji mūsų krašto senovinė
religija.

Tikėjimas, bet
ne senovinis

nuo visų kitų religijų išpažinėjų.
Kad valstybė svarsto, viskas su tuo
gerai, tai vienas iš demokratijos
principų.
Kitas aspektas, kad gal nedrįsčiau vadinti šios bendrijos senovės
baltų. Todėl, kad senovės dalykai
turėtų būti atėję iš senovės. Mes,
skirtingai nei žydai, neturime Talmudo, tad įvardinti, kas atėjo iš
senovės, negalime. Ir patys kai
kurie pasekėjai sako, kad kai kurie ritualai, įsivaizdavimai sukurti
nelabai seniai. Mes neneigiam, kad
buvome, kaip kažkada vadindavo,
gamtameldžiai, bet, deja, visa tai
prapuolė, neišlaikėm. Dabar yra
atkūrimas. Aš, kaip mokslininkas,
matau, kad tai yra tikėjimas, bet
vadinti senovės tikėjimu - nereikėtų. Šis pastebėjimas gal nieko
esmingai tikėjime nekeičia, žmogui svarbu tikėjimas, bet nereikėtų
dėti akcento, kad tai senovės tikėjimas, tai yra tam tikras klaidinimas.
XXI- ajame amžiuje, kuriame nutinka labai daug klaidų mūsų gyvenimuose, specialaus klaidinimo,
klaidingų žinių, nereikia skleisti.
-ANYKŠTA

užjaučia

Nuoširdžiai
užjaučiame
Genadijų ir Viktorą SOBOLEVSKIUS, dėl mylimo brolio Mariaus netekties.
Vašuokėnų bendruomenė

Gintautas ZABIELA, archeologas, humanitarinių mokslų
daktaras:
- Šis klausimas turi du aspektus.
Vienas dalykas, kai kalbame apie
religinę bendriją, nesvarbu, kokia
ji bebūtų, žinoma, jog pasaulyje
yra daug religijų ir jei jos turi išpažinėjus, pasekėjus, jie turi atitinkamai ir veikti, jų teisės neturi skirtis

Nuoširdžiai
užjaučiame
Genadijų
SOBOLEVSKĮ,
mirus mylimam broliui.
Vašuokėnų
medžiotojų
klubo medžiotojai

iš arti
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Kavarske iškilmingai atšvęstos Joninės ir
paminėtas miestelio 480 metų jubiliejus

Padėka Apaštalų Sosto diplomatiniam atstovui Baltijos šalyse
arkivyskupui Pedro Lopez Quintana už šv. Mišių auką
(Atkelta iš 1 p.)
Birželio 22 d. gamtos prieglobstyje
– prie Kavarsko Švento Jono Krikštytojo šaltinio – vyko poezijos šventė
„Žmogaus gyvenimas – degimas medžio“, kurios metu savo kūrinius skaitė poetai iš įvairių Lietuvos kampelių:
Aldona Širvinskienė, Milda Narmontienė, Stanislovas Grigas, Albinas
Kuliešis, Elena Lukšytė-Krušinienė,
Albinas Pavasaris, dainavo bardai

Algimantas Baronas, Elena Freder,
kavarskiečiai Deimantas Valeikis ir
Ieva Šimonytė. Renginį režisavo ir
vedė Ona Buinevičienė, jai talkino
Augustė Simanonytė, Kornelija Pečiulytė ir Sindija Gansiniauskaitė.
Visus sveikino Kavarsko seniūnijos
seniūnas Algirdas Gansiniauskas ir
parapijos klebonas kun. dr. Nerijus
Vyšniauskas.
Birželio 23 d. buvo pašventintas

renovuotas Kavarsko kryžius. Tai
aukščiausias kryžius Lietuvoje, kurio aukštis – 21 metras. Kavarsko
geradario Prano Kalibato dėka šis
kryžius iškilo 1936 m. per Jonines ir
tapo Kavarsko išskirtinumo simboliu. Kaip pažymėjo renginio vedėja
Ona Buinevičienė, kavarskiečiams
kryžius prasmingas ne tik tuo, kad jis
yra aukščiausias Lietuvoje, bet kad jis
simbolizuoja stiprybę, tvirtybę ir pastovumą. Mums jis tokia pati vertybė,
kaip Lietuva.
Šventėje dalyvavęs Anykščių
administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas džiaugėsi sėkminga kryžiaus renovacija ir
pasveikino visus su Kavarsko jubiliejumi. Kavarsko seniūnas Algirdas
Gansiniauskas kalbėjo, kad kryžius
po renovacijos vėl švyti, suteikdamas
vilties ir tikėjimo. Prasmingus žodžius
apie tikėjimą, vertybines nuostatas išsakęs Kavarsko klebonas kun. dr. N.
Vyšniauskas pašventino kryžių. Prie
vainiku apjuosto ir gėlėmis papuošto kryžiaus buvo sugiedotos giesmės
„Kryžius šventas“ ir „Marija Marija“.
Birželio 24 d. šventiškai išpuošta Kavarsko Šv. Jono-Krikštytojo bažnyčia
buvo pilnut pilnutėlė susirinkusiųjų –
atlaidų šv. Mišias čia aukojo Apaštalų

Sosto diplomatinis atstovas Baltijos
šalyse – arkivyskupas Pedro Lopez
Quintana. Šv.Mišių metu giedojo
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų
mokyklos choras, kamerinis choras
„Aidija“ (meno vadovas R. Gražinis). Religinės apeigos šiemet atliktos ypatingai gražiai. Arkivyskupui
dėkojo Kavarsko klebonas kun. dr.
N. Vyšniauskas, Anykščių rajono
savivaldybės meras Kęstutis Tubis,
Kavarsko pagrindinės mokyklosdaugiafunkcio centro administracijos
atstovai. Po šv. Mišių kavarskiečiai
ir svečiai galėjo apsipirkti tautodailininkų mugėje, o vėliau – pasiklausyti
valstybinio dainų ir šokių ansamblio
„Lietuva“ koncerto.
Tradicinis Joninių lietus nieko
nenustebino – tik švelniai atgaivino
labai sausą žemę, pradžiugindamas
jos, žemelės motulės, vaikus...
Vakare prie šaltinio vyko Kavarsko kultūros namų darbuotojų Aušros
Blažienės ir Ledos Kazokienės orga-

nizuota vakaronė „Švento Jono vakarėlį pyniau žalią žolynėlį“, kurioje
buvo laikomasi Joninių tradicijų: visi
dalyviai buvo sutikti su vandeniu ir
rankšluosčiu, kad nusiplautų rankas ir
ateitų į šventę švarūs, buvo vaišinami
klebono Nerijaus Vyšniausko palaiminta duona. Seniūno Algirdo Gansiniausko sveikinimus ir linkėjimus
palydėjo Kavarsko kultūros namų
folkloro ansamblio dainos (vadovė
Leda Kazokienė), sukosi Kavarsko
pagrindinės mokyklos – daugiafunkcio centro mokytojos Ingridos Spundzevičienės ir kultūros namų vadovės
Aušros Blažienės parengti šokėjai,
visus smagiai nuteikė Anykščių kultūros centro tautinių šokių kolektyvas
„Saulašarė“, vadovaujamas Irmos
Baukytės. Taip pat vakaronėje grojo
Stanislovas Svirskas ir Bronius Šimkus.
Po koncerto visi keliavo prie upės
plukdyti vainikėlių. Ten vyko ir jaunimo diskoteka.

Klausomės šaltinio ir poetų šnekos.

Autorės nuotr.

Ateitis – gamintojų grupėms ir organizacijoms
Pavieniams,
smulkiems
ūkininkams konkuruoti sudėtinga. Todėl nuo gegužės 2
d. iki birželio 29 d. priimamos
paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos (KPP) priemonę
„Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“. Gamintojų grupėms ir organizacijoms
šiuo paraiškų priėmimo etapu bus skirta 573 tūkst. Eur
paramos lėšų.
Ne mažiau kaip 10 dalyvių
Į paramą pagal KPP priemonę „Gamintojų grupių ir
organizacijų įsisteigimas“ gali
pretenduoti juridinis asmuo,
įregistruotas Juridinių asmenų
registre ne anksčiau kaip 2014
m. sausio 1 d. ir sudarytas iš
ne mažiau kaip 10 dalyvių (fizinių ir (ar) juridinių asmenų),
kurio dalyviai ar dalyvių nariai
užsiima žemės ūkio veikla.
Jeigu dalyviai yra žemės ūkio
kooperatinės bendrovės (toliau
– kooperatyvai), tai jų iš narių
supirktų produktų ir nariams
parduotų prekių bei suteiktų
paslaugų vertė turi būti didesnė
kaip 50 proc. visų kooperatyvo
supirktų produktų ir visų parduotų prekių bei suteiktų paslaugų vertės.
Dėl paramos taip pat gali
kreiptis labai mažos, mažos
bei vidutinės įmonės. Beje,
tokį statusą minėtosios įmonės
įsipareigoja išlaikyti visą paramos gavimo laikotarpį – t. y. ne
mažiau kaip 5 metus.
Į paramą negali pretenduoti
fiziniai asmenys. Prie netinkamų pareiškėjų grupės taip pat
priskiriami viešieji juridiniai

Taip pat biuro įrangos įsigijimo
nuosavybės teise arba išperkamosios (finansinės) nuomos išlaidos, komandiruočių išlaidos
bei nematerialiosios investicijos (kompiuterinės programinės
įrangos įsigijimas ir patentų,
licencijų, autorių teisių, prekės
ženklų įsigijimas).
Kaip skaičiuojami atrankos
balai?

Gamintojų grupėms ir organizacijoms šiuo paraiškų priėmimo
etapu bus skirta 573 tūkst. Eur paramos lėšų.
Nuotrauka Ričardo Pasiliausko
asmenys bei juridiniai asmenys,
įsiregistravę anksčiau kaip 2014
m. sausio 1 d. Be to, parama neteikiama pareiškėjui, kurio bent
vienas dalyvis yra ar buvo kitos
gamintojų grupės, gaunančios ar
gavusios paramą pagal šią priemonę, dalyvis.
Kokia parduotos produkcijos vertė, tokia ir parama
Paramos suma apskaičiuojama
pagal tą metinės parduotos produkcijos vertės dalį, kuri gaunama pardavus tik iš pareiškėjo
dalyvių supirktą produkciją.
Didžiausia paramos suma
pirmaisiais metais gali būti 10
procentų pirmųjų veiklos metų
metinės parduotos produkcijos
vertės (be PVM). Vėliau parama proporcingai mažėja. T. y. už
antruosius veiklos metus parama
negali viršyti 9 procentų antrųjų
veiklos metų metinės parduotos
produkcijos vertės (be PVM), už
trečiuosius – 8 procentų trečiųjų
veiklos metų metinės parduotos
produkcijos vertės (be PVM), už

ketvirtuosius – 7 procentų, už
penktuosius – 6 procentų.
Svarbu atkreipti dėmesį ir į
tai, kad didžiausia galima paramos suma už vienerius veiklos
metus kiekvienais metais negali
viršyti 100 tūkst. Eur.
Paramos lėšomis finansuojamos gamybinių patalpų, buveinės (administracinių) patalpų įsigijimo nuosavybės teise
arba išperkamosios (finansinės)
nuomos išlaidos. Prie tinkamų
finansuoti išlaidų taip pat priskiriamos personalo (administracijos ir kitų darbuotojų) išlaidos,
išlaidos apmokėti audito įmonei
už atliktas audito paslaugas, buhalterinės apskaitos paslaugų
įsigijimo už atitinkamus veiklos
metus išlaidos (jei tais veiklos
metais nebuvo įdarbinti administracijos darbuotojai buhalterinei apskaitai tvarkyti).
Paramos lėšomis dar finansuojamas naujos technikos, atitinkančios ES reikalavimus, ir
įrangos, atitinkančios Lietuvos
Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus, įsigijimas.

Siekiantieji gauti paramą pagal KPP priemonę „Gamintojų
grupių ir organizacijų įsisteigimas“ turi surinkti ne mažiau
kaip 40 privalomųjų atrankos
balų.
Pareiškėjui, kurio dalyviai
yra tik gyvulininkystės arba
sodininkystės, uogininkystės ir
(ar) daržininkystės sektoriaus
ekologinės gamybos ūkiai, skiriama 10 (dešimt) balų.
Po 10 balų taip pat skiriama: vaisių, uogų ir (ar) daržovių augintojams, kurių bendras
deklaruotas auginamų vaisių,
uogų ir (ar) daržovių plotas yra
ne mažesnis kaip 100 ha arba
10 ha uždarajame grunte; ūkinių gyvulių augintojams, kurių
bendras auginamų sutartinių
gyvulių skaičius yra ne mažesnis kaip 500; bičių laikytojams,
kurių bendras laikomų bičių
šeimų skaičius yra ne mažesnis
kaip 200.
Po 20 balų taip pat skiriama: vaisių, uogų ir (ar) daržovių augintojams, kurių bendras
deklaruotas auginamų vaisių,
uogų ir (ar) daržovių plotas yra

ne mažesnis kaip 150 ha arba
15 ha uždarajame grunte; ūkinių gyvulių augintojams, kurių
bendras auginamų sutartinių
gyvulių skaičius yra ne mažesnis kaip 700; bičių laikytojams,
kurių bendras laikomų bičių
šeimų skaičius yra ne mažesnis
kaip 300.
Po 30 balų taip pat skiriama: vaisių, uogų ir (ar) daržovių augintojams, kurių bendras
deklaruotas auginamų vaisių,
uogų ir (ar) daržovių plotas yra
ne mažesnis kaip 200 ha arba
20 ha uždarajame grunte; ūkinių gyvulių augintojams, kurių
bendras auginamų sutartinių
gyvulių skaičius yra ne mažesnis kaip 900; bičių laikytojams,
kurių bendras laikomų bičių
šeimų skaičius yra ne mažesnis
kaip 400.
Dar po 10 balų „uždirba“ tie
pareiškėjai, kurie vykdo gyvulininkystės arba sodininkystės,
uogininkystės ir (ar) daržininkystės veiklą vietovėse, kuriose
esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių. Kooperatyvui, pripažintam pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2016 m. liepos 22 d. įsakymą,
arba jeigu pareiškėjo bent vienas dalyvis pripažintas pagal
minėtąjį įsakymą, taip pat skiriama 10 balų.
Didžiausias balas, skiriamas
atsižvelgiant į juridinio asmens
dalyvių skaičių, yra 30 balų, už
kiekvieną papildomą dalyvį skiriama po du balus.
Užsak. Nr. 611

iš pirmų lūpų
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„Pasinėrimas“ į mišką mažina tikybę susirgti vėžiu

Festivalio organizatorės Irena Vaitkienė su dukra Simona Vaitkute ir svečiu iš
Japonijos, miško terapijos ekspertu, daktaru Qing Li.
(Atkelta iš 1 p.)
Pievelėje buvo pastatyti trys tipiai
– vienas didelis, du mažesni, kuriuose
vyko atviros diskusijos apie medžių
svarbą bei gamtos išsaugojimą, buvo
galima nusipirkti ekologiško, vegetariško maisto.
Penktadienį, birželio 22 diena, apie
16 valandą padiskutuoti apie gamtosaugą buvo susirinkę apie dvidešimt
žmonių.
Festivalyje buvo galima išgirsti estų
aktyvisto Ygrek pasakojimus apie Estijos miško reformą, per kurią medžių
kirtimo amžius buvo sumažintas, bei
komunikacijos svarbą, norint pasiekti
bendrą tikslą.
Viena iš festivalio organizatorių,
iš Anykščių kilusi Simona Vaitkutė

pasakojo apie gyvenimo Balyje (Indonezija) įspūdžius bei ten esančią
privačią „žaliąją mokyklą“, kurioje ji
su savo vyru dirbo penkerius metus.
Ši mokykla neturi sienų, ten laisvai
gali vaikščioti tiek vaikai, tiek gyvūnai, o vietoje skambučio naudojamas
gongas. Mokykla turi daržą. S. Vaitkutė pasakojo, kad „žaliąją mokyklą“
baigę vaikai gali stoti mokytis bet kur
– jų žinios geros, tačiau dažniausiai
jie renkasi ne prestižines specialybes, kaip, pavyzdžiui, medicina, o
nusprendžia imtis savo verslą: vienas
vaikinas, pavyzdžiui, nusprendžia
atidaryti vištienos patiekalų kioskelį.
Šioje mokykloje besimokantys vaikai
dažniausiai yra vegetarai, tačiau yra ir
tų, kurie valgo mėsą.

Į festivalį kviesta Antano Baranausko eilėmis.

Į šią mokyklą vaikai atvyksta iš
maždaug 30 šalių, o tokios mokymo
įstaigos tikslas – sujungti „tikrąjį“
pasaulį su akademinėmis veiklomis.
Mokymosi programa nuolat keičiasi, ji pritaikoma prie bendruomenės
poreikių. Vaikai, baigę „žaliąją mokyklą“, yra daug labiau susirūpinę
ekologija ir aplinkos tarša.
S.Vaitkutė taip pat papasakojo apie
knygą, kurią rašo su vyru Joel Mowdy. Ši knyga yra anglų kalba ir joje
pasakojama apie vaiką, kuris su savo
šeima persikrausto gyventi į mišką.
Vaiko mama – mikologė. Knyga bus
apie tai, kaip vaikas suvokia gamtą
per mitologinius pasakojimus. Kūrinys turėjo būti skirtas jų sūnui, bet
galiausiai apsakymas virto daug il-

Festivalio metu vyko atviros diskusijos apie aplinkosaugą ir žmogaus ryšį su gamta.

savaitgalio diskusija

Stovyklavietėje vaikai galėjo užsiimti pramogomis gamtoje - pasisupti ant tinklo.
Elenos Zakharovos nuotr.

Amerikiečių karių pasirodymas – istorinis įvykis miestui

Jau pristatyta šios vasaros Anykščių miesto šventės programa, nors organizatoriai skelbia, kad programa dar negalutinė.
Internetiniame naujienų portale www.anyksta.lt, portalo lankytojus kvietėme pasisakyti ir diskutuoti, kaip jie vertina šių metų
Anykščių miesto šventės programą, ko joje pasigenda, ar yra patenkinti šventei pasirinktomis erdvėmis?
Klausimas: „Kada vyks šimtmečio anykštėnų apdovanojimai?
Pusmetis praėjo. Tylu. O mes nusipelniusius žmones siūlėm, apie juos
rašėm“.
Jų nes ko?: „Programoje pasigendu naujovių.Metai iš metų vienodai
viskas. Kultūros skyriuje reikalingas
personalijų atsinaujinimas, jaunimas

gesniu projektu.
Beje, moteris su savo vyru nusipirko sodybą Šimonių girioje ir dabar
ten gyvena, tačiau pora vis tiek ketina
grįžti į Balį.
Festivalyje buvo galima išgirsti apie „Big Tent Camp“ stovyklą,
vykusią Anykščių rajono miškuose, kurioje vaikai ne tik leido laiką
gamtoje, bet ir mokėsi anglų kalbos,
rašė dienoraščius apie savo patyrimus bei savo jausmus stovyklos
metu. Įdomu, kad stovyklautojų amžius buvo nuo 6 iki 15 metų, tačiau
jie nebuvo padalinti į grupes, visas
veiklas atliko drauge. Per savaitę
trukusią stovyklą vaikai išmoko atskirti valgomas žoleles ir uogas, bei
pamilo gamtą.
Natalija Ščiupakova pasakojo apie
gamtos ir žmogaus ryšį, kuo mes skiriamės bei esame panašūs į augalus.
Moteris dalino patarimus kaip sukurti

tobulą sodą ar daržą, skatino stiprinti
save ir savo aplinką bei nepamiršti,
jog pinigai yra tiesiog atlyginimas už
gerą darbą, o ne gyvenimo tikslas.
Iš Anykščių kilusio kompozitoriaus, matematiko, muzikologo bei
poeto, fizinių mokslų daktaro Giedriaus Alkausko poezijos knygos
„Keliaujantis akmuo“ pristatymas
prasidėjo Sigito Gedos eilėmis. Autorius sakė bandęs sekti garsaus poeto
pėdomis. Poezijos rinkinyje taip pat
yra minimas netoli Anykščių esantis
Būdragaidžio ežeras.
Miško medicinos asociacijos prezidentas, miško terapijos ekspertas,
daktaras Qing Li, atvykęs į „Miško
festivalį“ iš Japonijos, pasidalino
savo tyrimo rezultatais, susijusiais su
„pasinėrimu“ į mišką. Japonas pateikė statistinius duomenis, rodančius
streso koreliaciją su gamtoje praleistu
laiku. Atlikus tyrimą buvo galima aiškiai pamatyti, jog žmonių, praktikuojančių shinrin-yoku („pasinėrimą“ į
mišką) nerimo, depresijos ir streso lygis ne tik nukrito, bet vėliau net nebepasiekė buvusios normos. Anot daktaro, miškas suaktyvina visas penkias
mūsų jusles, kaip skonį, kvapą, regą,
lytėjimą ir klausą, taip padėdamas sukurti ryšį su gamta bei padidinti vėžį
naikinančių ląstelių kiekį. Taip pat jo
knyga šia tema yra išleista didžiausios pasaulyje leidyklos – „Penguin
random house“, ji yra išversta į ispanų, prancūzų, anglų, rusų, italų ir
vokiečių, vengrų, estų kalbas.
Vėliau festivalio dalyviai klausėsi
SEN SVAJA naujojo albumo koncerto „Pelkių kraitis“, žiūrėjo filmą „Raganos Baba Jagos suriuškinimas“.
Per Jonines, Inkūnuose, kūreno
laužus, vyko suneštinės vaišės ir šokiai Šimonių girioje.
Miško asociacijos prezidentas,
mokslo apie gydantį mišką pradininkas, japonas Qing Li buvo svarbiausias festivalio svečias.

atneštų naujų idėjų“.
Meteoras: „Labai jau kaimiška“.
Nu: „Man pasirodė įdomu vinilinių plokštelių klausimai“.
Orbis: „Gera programa. Amerikiečių karių pasirodymas scenoje puiku. Istorinis įvykis Anykščiuose.
Bravo organizatoriams“!
O: „Kodėl Dainuvos slėnyje ne-

vyksta koncertas?Žmonių daug, vietos mažai, na nesąmonė“.
Todėl, atsakymas į O: „Todėl
kad nėra kas sutvarko suoliukus.
Visas dėmesys skirtas valgykloms ir
piliai“.
Sen Joras: „Labai puiku... Jeigu

jau miesto švente, tegul ji ir vyksta
mieste...Nereikia gi jos iškelti į Dainų slėnį...Ne visi anykštėnai važiuoti ir gali nusitrenkti tenai... Dėl vienos nakties nemanyčiau, kad Parko
apylinkių gyventojai neišsimiegotų
ar labiau susirgtų...Ačiū organizatoriams, gal jau grįžo sveikas protas...“.
Labai: „Ačiū,kad šventėje vėl
koncertuos ilgai lauktas ir profesionalus anykštėnas kompozito-

rius p.Br.Petrokas! Puiki, išradinga kūryba, viskas taip nuoširdu,
miela,malonu ir širdžiai ir dūšiai.
Tokie turi dažniau džiuginti, nesikuklinti, propaguoti, koncertuoti!
Pasirodo- yra itin gabių, talentingų!
Sėkmės Jums! Būtinai dalyvausime
ir palaikysime“!
Juokinga: „Mankšta mamytėms... o tėveliams? Kokia nukvakėlė sugalvojo tokią nesąmonę“?
-ANYKŠTA

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

pastabos paraštėse
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Sąjūdžio trisdešimtmečio
atgarsiai

Irena ANDRUKAITIENĖ
Šių metų birželio pradžioje
vykęs Sąjūdžio trisdešimtmečio
minėjimas Mokslų akademijoje ir
Lietuvos Respublikos Seime sukėlė viešojoje erdvėje nemažą rezonansą, kuris banguoja iki šiol.
Suprantamos priežastys. Tai
nebuvo įprasti minėjimai su tradicinėmis liūliuojančiomis valdiškai – šventinėmis, poetiniais
tekstais perpintomis kalbomis.
Šie minėjimai savo dvasia – tiesos sakymu, skaudžiu išgyvenimu dėl to, kas mūsų valstybėje
negerai - sugrąžino mus į ano
Sąjūdžio laikus, buvusius prieš
trisdešimt metų. Tik skirtumas
tas, kad anuomet aštrūs žodžiai
buvo skirti svetimai valdžiai,
„nuleistai iš aukščiau“, o dabar
tie žodžiai buvo adresuoti savoms prie valstybės vairo per tą
trisdešimtmetį buvusioms valdžioms.
Sąjūdžio
trisdešimtmečio
minėjime Mokslų akademijoje
buvo paskelbta apie naujo piliečių judėjimo – Tautos forumo
– pradžią. Kai demokratinėje

horoskopas
AVINAS. Neišvengsite įkyrių
minčių, susijusių su karjera, verslu, kelione, sava ar vaikų ateitimi.
Galbūt gausite informaciją, dėl
kurios ilgokam laikui neteksite
ramybės.
JAUTIS. Ekonomiškiau tvarkykite savo biudžetą, planuokite
pirkinius. Šiuo metu negalite sau
leisti lengva ranka švaistyti pinigų. Jų gali prireikti, iškilus netikėtoms problemoms.
DVYNIAI. Galite tikėtis malonaus bendravimo, šmaikštaus flirto. Deja, gali pasitaikyti ir apgaulingų situacijų. Kai kas bus linkęs
jus vedžioti už nosies, siekdamas
sau naudos.

visuomenėje randasi dar viena Sąjūdis geriau.“
pilietinė jėga, susirūpinusi krašĮdomu, kas tas „antisąjūdis,“
to ateitimi, tikėtina, kad natūrali taip negražiai, pasak profesoreakcija viešojoje erdvėje turėtų riaus, besielgiantis su nepriklaubūti pasidžiaugimas, jog daugėja somybe? Lyg ir nesigirdėjo apie
tų, kurie neabejingi šalies liki- „jedinstvininkų“ atgimimą. Pasmui, kurie savo misiją mato čia, taruoju metu tik Tautos forumas
Lietuvos žemėje, o ne svetur, ir pareiškė apie savo atėjimą, nesiateina į talką ne su tuščiomis ran- girdėjo apie jokio kito pilietinio
komis, o su veiklos programa.
judėjimo gimimą Lietuvoje. Tai
Tautos forumas išdrįso pasa- gal čia jam priskiriamos toks ankyti, kad per trisdešimt metų tivalstybinis nusiteikimas?
Sąjūdžio programa buvo įvykTokia nervinga retorika gali
dyta tik iš dalies, kad kai kuriais reikšti viena – judėjimas, pavaklausimais nuo jos buvo tiek nu- dintas „antisąjūdžiu,“ kažkam
klysta, jog jokelia grėsmę
kia restauracija
...Tautos forumas išdrįso tiesos sakymu,
nebeįmanoma, pasakyti, kad per trisdešimt nes
kviečia
teks
pradėti
tautą telktis ir
metų Sąjūdžio programa
kurti iš naujo.
priešintis LieForumo
pro- buvo įvykdyta tik iš da- tuvos išvalsgraminės nuos- lies...“
tybinimui, nes
tatos išdėstytos
jis, kaip anuoSąjūdžio minėjime priimtoje met Sąjūdis, gali tapti Tautos
Deklaracijoje „Su Sąjūdžiu – į balsu. Ir, neduok Dieve, užgožti
Tautos forumą,“ kurioje išreikš- dabartinį tylintį oficialųjį Sąjūtas susirūpinimas dėl dabartinio dį. Ir ne tik.
Lietuvos kelio ir įvardinimas tų
Kaip elgtis su tokiu nepageiskaudulių, kuriuos kuo greičiau daujamu naujai besiformuoreikia šalinti.
jančiu dariniu? Atsakymas paReakcija į šį vyksmą įdomi prastas - jį reikia diskredituoti.
ir daug ką pasakanti. V. Lands- Lengviausia tai padaryti puolant
bergis Sąjūdžio minėjime Seime ne tik matomiausius judėjimo
pasakytoje kalboje kelia retorinį žmones, bet šalia jų ir visus, kuklausimą: „Gal mums padės nū- rių požiūris į dabartinę valstybės
nai gimstantis antisąjūdis, jau raidą nesutampa su oficiozinėdergiantis atvirai visą nepriklau- mis tiesomis.
somybę.“ Ir pats atsako: „Vargu.
Todėl portale DELFI ir atsi-

randa vienas po kito dažnai ten
sutinkamų autorių tekstai, pilni
patyčių, pagiežos, nevaldomo
purvino šėlsmo, koks kartais
būna tik anoniminių komentatorių internetiniuose opusuose.
Tekstai, nukreipti prieš tuos asmenis, kurie Sąjūdžio minėjime
Seime kalbėjo tai, ko Didysis
Cenzorius, jei būtų galėjęs, nė
už ką nebūtų leidęs. Sveiku protu nesuprantami išpuoliai prieš
mokslo, meno ir kitus visuomenėje žinomus ir gerbiamus žmones, kurie pasirašė, matote, ne tą
kreipimąsi, kurį būtų padiktavęs
(jeigu galėtų) Didysis Cenzorius.
Tikėtina, kad šiuo metu regimos
reakcijos yra tik didelės vadinamojo „antisąjūdžio“ grubaus puolimo kampanijos įžanga. Kadangi
per trisdešimt metų kai kurie politinio lauko dalyviai ir atsitiktiniai
užklydėliai taip ir neišsiugdė gebėjimo diskutuoti, kalbėti argumentų kalba, o svarbiausia – gerbti oponentą, tai ir toliau, matyt,
teks stebėti naudojamus paties
žemiausio lygio, iš apatinės lentynos prisigraibytų argumentų „ad
hominem“ rinkinius.
Belieka laikytis stoiškai (kaip
A. Juozaitis sakė – „Joks purvas
man neįdomus“) ir nepamiršti
rytiečių išminties, kuri kritiniais
momentais primena, kad „Šunys
loja, o karavanas eina toliau.“

VĖŽYS.
Būsite
nusiteikę
įtemptai dirbti, tartis dėl užsakymų, sutarčių. Tačiau dirbti bus nelengva, nes atsiras kritikuojančių,
o tie, nuo kurių priklauso darbų
sėkmė, gali pasirodyti nekonkretūs, išsisukinėjantys.
LIŪTAS. Jums norėsis pramogų, meilės nuotykių, bet tiktai ne
dirbti. Jei galite sau leisti smagiai atsipalaiduoti, tuomet savaitė atrodys nebloga. Tik saugokite
sveikatą.
MERGELĖ. Galite tikėtis įdomių pasiūlymų arba patys juos
teikti, tik vargu ar jie bus įgyvendinami. Pasitelkite kantrybę, bendraudami su aplinkiniais, artimaisiais. Mokėkite prisitaikyti prie
kintančios situacijos.

OŽIARAGIS. Regis, bus priežasčių, dėl kurių jums norėsis atsiriboti nuo žmonių, pasitraukti į
negyvenamą salą ar pan. Galbūt
išaiškės kažkokia klasta, melas, ir
tai labai slėgs.
VANDENIS. Seksis megzti
pažintis, padaryti norimą įspūdį.
Draugystės draugystėmis, o pareiga yra pareiga. Darbo ir pinigų
sritį atskirkite nuo meilės ir draugų, tuomet viskas vyks aiškiau,
paprasčiau.
ŽUVYS. Teks įtemptai darbuotis. Regis, jums norėsis daug
aprėpti. Galbūt mėginsite pasinaudoti gerbėjais, draugais, kad
pasilengvintumėte sau darbą ar
kažkokį siekį. Tai gali pavykti.
-ELTA

SVARSTYKLĖS. Regis, šią
savaitę mielai bendrausite, sumaniai naudositės informacija apie
kitus žmones, paslaugas ir t. t. Tačiau bus nelengva ką nors įrodyti
kitiems, kartu labai lengva padaryti klaidų darbe ir kitur. Būkite
atidūs.
SKORPIONAS.
Piniginius,
turtinius, komercinius, nuomos
reikalus tvarkykite iš pat ryto, nes
tuo metu seksis geriau. Nepamirškite pasirūpinti vaikais, pasidomėti, kuo jie užsiima. Atsargiai
kelyje.
ŠAULYS. Jūsų planams šiek
tiek stigs racionalaus pagrindo,
būsite linkę tirštinti spalvas arba
nerti į nerealias fantazijas. Nieko
nedarykite paskubomis.

UAB „Anykštos
redakcija“
priima skelbimus į
šiuos laikraščius:

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
„Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
Molėtų „Vilnis“
„Molėtų žinios“
„Mūsų Ignalina“
„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“
UAB „Anykštos redakcija“
(Vilniaus g. 29, Anykščiai).

specialistas pataria

Sergantiems
atopiniu
dermatitu –
taisyklės, kurių
privalu laikytis
vasarą

Nors daugeliui žmonių
odos ligos, tokios kaip žvynelinė ar atopinis dermatitas
vasarą atsitraukia ir sukelia
mažiau diskomforto, tačiau
netinkamai prižiūrint odą
karštuoju metų laiku liga
gali paūmėti ir pridaryti
daug problemų.

Atopinis dermatitas yra viena
dažniausiai pasitaikančių odos
ligų. Tai yra nuolat besitęsianti
uždegiminė odos liga, kuriai
būdingas sausumas ir niežulys.
Prasidėjus uždegiminiam procesui oda patinsta, parausta,
atsiranda žaizdos.
Skandinavai skaičiuoja, kad
pasaulyje šia liga serga daugiau
nei 7-15 proc. gyventojų. Paprastai ji diagnozuojama dar
kūdikystėje
–
pirmaisiais
gyvenimo metais. Būna, kad
dalis vaikų, pritaikius tinkamą
gydymą, šią ligą su amžiumi
„išauga“. Tačiau ne toks retas
atvejis, kai atopiniu dermatitu
susergama jau suaugus.
Kenčiantiems nuo atopinio
dermatito praustis po dušu ar
vonioje rekomenduojama kartą
per dieną. Vanduo neturėtų
būti labai karštas, optimali
temperatūra – apie 35 laipsnius,
po maudynių odą reikia nusausinti minkštu rankšluosčiu
(jokiu būdu netrinti!) ir per
maždaug 3 minutes ištepti
drėkinančiu emolientu. Esant
ligos paūmėjimui, drėkiklis
turėtų būti naudojamas dažniau
– 5-6 kartus per parą.
Nors pastebima tendencija,
kad dalis žmonių vasarą serga
lengvesne atopinio dermatito
forma, tačiau net ir ligai šiek
tiek atsitraukus, būtina tinkamai ir atidžiai rūpintis oda,
negalima jos pamiršti. Tokių
žmonių apsauginė odos plėvelė
yra labai plona ir pažeidžiama,
greitai išsausėja, o pažeista
oda tampa atvira infekcijoms
– į organizmą greičiau patenka
bakterijos ir virusai. Dėl šios
priežasties sergant atopiniu dermatitu reikėtų vengti maudytis
ežeruose.
Vasarą atopinę odą turintys
žmonės turi itin didelį dėmesį
skirti ir jos apsaugai nuo saulės.
Jiems būtina naudoti atopinei
odai skirtus apsauginius kremus nuo saulės. Nuo įprastų
priemonių, apsaugančių nuo
saulės, jie skiriasi tuo, kad yra
švelnesni ir natūralesni, jose
mažiau cheminių priedų.
-ANYKŠTA

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Brangiai - Lietuvoje miškus: brandžius, jaunuolynus. Žemę apaugusią krūmais.
Tel. (8-625) 44123.

Gyvuliai
Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

2018 m. birželio 26 d.

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
Projektuojame.
Konsultuojame.
Tel.: (8-698) 19008,
(8-612) 43733.

Agentas Algirdas – veršelius. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.

Brangiai superkame

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn.
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.
Senus, traumuotus arklius ir kitus
galvijus. Išsiveža patys.
Tel.: (8-641) 03389, (8-613) 95120.
Kita
Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

MIŠKUS

PERKAME

arba nuomojamės žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių,
Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
(8-687) 76191.

Kita
Laminuotos grindys „VITGERA“.
Prekyba vokišku laminatu už ypač
žemą kainą!
Metalo g. 3, Utena.
Tel.: (8-699) 79377,
(8-670) 29469.

siūlo darbą
Kanceliarinių prekių parduotuvė
Anykščiuose priimtų į darbą pardavėją - vadybininką nuolatiniam
darbui.
CV siųsti el.paštu:
sinchronizacija@pikselis.lt.
Tel.(8-614) 51313.
Reikalingi įvairių specialybių
statybininkai ir pagalbiniai darbininkai.
Gegužės g. 14, Anykščiai.
Tel. (8-381) 5-25-00.

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:

Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius, autobusus, visureigius, sunkvežimius, traktorius.
Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .

Dviejų kambarių butą Pušyno
mikrorajone (I-ame aukšte). Be
tarpininkų. Kaina sutartinė.
Tel. (8-607) 76734.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

PERKA
SRAIGES.

Automobiliai

Nekilnojamasis turtas

Sveriame
elektroninėmis
svarstyklėmis. Klientui pageidaujant, galime išsivežti.
Technikos g. 6 E ir Račiupėnų
k., Kupiškio r.
Tel. (8-682) 69308.

Didesnį kiekį paima.
Tel. (8-606) 83368.

Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.

parduoda

Brangiai superkame
juodojo ir spalvoto
metalo laužą.

karves, bulius, telyčias.
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

(8-687) 93058, (8-616) 25401.
Sausą medieną 5 cm storio, 20
cm pločio ir 6 m ilgio. Viengubo
pjovimo - 5 cm storio, 6 m ilgio.
Uosis.
Tel. (8-686) 43316.
Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567, (8-686) 80994 .
Kviečius, miežius, žirnius, kukurūzus, įvairius pašarinius miltus,
sėlenas. Atveža.
Tel.: (8-611) 47343, (8-680) 96778.
Smulkintuvus, rotacines, diskines šienapjoves, grėblius, vyniotuvus, presus, purkštuvus, kt.
Tel. (8-612) 57075.

Reikalingas degalinės operatorius (-ė) dirbti degalinėje
Anykščiuose.
Darbas kasos aparatu, ataskaitų bei dokumentacijos pildymas, mandagus ir greitas klientų aptarnavimas.
Neturinčius patirties - apmokysime ir suteiksime darbui reikalingus kvalifikacinius pažymėjimus.
Tel. (8-686) 66444.

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Mokame 6 proc. ir 21 proc. PVM.
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217.

įvairūs
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Kaminų įdėklai, pristatomi kaminai. Skarda 0,6-0,8 mm storio.
Kaminų remontas, skardinimas.
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705,
(8-652) 37118.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

Grindų betonavimas,
paruošiamieji darbai.
Tel. (8-694) 40735.

VYTAUTO PAMINKLAI

Gaminame paminklus,
antkapius, tvoreles,
kalame raides,
tvarkome kapavietes.
Atliekame individualius
užsakymus.
Tel. (8-627) 01727

Jūsų laukiame kasdien šalia Anykščių esančiame Šepetiškio kaime
(400 metrų už miesto, važiuojant Vikonių link).

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

ieško darbo
Gali prižiūrėti senyvo amžiaus žmogų ir gyventi kartu.
Tel. (8-656) 23933.
Tele loto Žaidimas nr. 1159 Žaidimo data: 2018-06-24
Skaičiai: 22 25 61 47 21 54 10 68 20 06 04 50 37 18 56 45 09 74 62 66 48 42 59
52 01 60 64 29 35 02 40 38 36 05 53 49 69 34 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
72 14 73 31 08 32 17 39 46 67 24 (visa lentelė)
Papildomi prizai 0567816 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 0320481
Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 030*194 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 0365201 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 0490960
Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL 0258193 Automobilinis šaldytuvas
MOBICOOL 0311768 Automobilis “AUDI Q2” 0217890 Automobilis “AUDI Q2”
0563987 Automobilis “AUDI Q2” 0562132 Automobilis “AUDI Q2” 047*829
Dviratis AZIMUT 03**978 Išmanioji apyrankė BLAUPUNKT 051*868 Kabantis
krėslas - KAMUOLYS 007*148 Kavos aparatas DELONGHI 043*101 Kepsninė
MUSTANG 025*834 Kepsninė MUSTANG 010*241 Kuponas degalams (30
Eur) 049*345 Kuponas degalams (30 Eur) 006*099 Kuponas kelionei (300 Eur)
044*035 Pakvietimas į TV studiją 053*585 Pakvietimas į TV studiją 049*828
Pakvietimas į TV studiją 040*102 Pakvietimas į TV studiją 025*634 Paspirtukas
KETTLER 0391770 Porinis kelialapis į Palangą savaitei 0381281 Porinis kelialapis į Palangą savaitei 0247243 Porinis kelialapis į Palangą savaitei 0481904
Porinis kelialapis į Palangą savaitei 0208441 Porinis kelialapis į Palangą savaitei 0491519 Pretendentas į 120 000 Eur 010*550 Siurblys - robotas POLARIS
041*483 Sodininko rinkinys FISKARS 016*810 Sodininko rinkinys FISKARS
029*077 Telefonas SAMSUNG GALAXY J3

Tel. (8-662) 50592.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

gimė

Sabrina ADULYTĖ,
gimusi 06 12
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Paulius, Jaunutis, Virgilijus,
Povilas, Jaunius, Viltautė.

2018 m. birželio 26 d.

MOZAIKA

birzelio 27 d.
Ema, Kirilas, Vladislovas, Gediminas, Norgailė, Vladas.

Trakų rajone nupinta 100
vainikų Lietuvai

birzelio 28 d.
Irenėjus, Tulgedas, Gaudrė.
birzelio 29 d.
Paulius, Petras, Mantigirdas, Gedrimė, Benita, Povilas.

mėnulis
birzelio 26-29 d. pilnatis.

anekdotas
Mažas berniukas sėdi parke ant
suoliuko ir žiaumoja vieną saldainį po kito. Po šešių saldainių ant
priešais esančio suoliuko sėdintis
vyriškis sako:
- Sūneli, valgyti tiek daug saldainių kenksminga... Sugadinsi
dantis, būsi storas...
- O mano senelis išgyveno iki
106 metų!
- Ir ką, jis valgydavo po 6 saldainius per dieną?
- Ne, jis nelindo ne į savo reikalus!!!

oras
+22

+12

metu šunys ir jų savininkai žengia
raudonu kilimu, gyvūnus vertina
ekspertų komisija.
Pernai konkursą laimėjo 57 kg
svorio italų mastifas Martha.
Šiemet vyko jau 30-asis bjauriausio pasaulio šuns konkursas.

Devynerių metų amžiaus anglų buldogas tapo Kalifornijoje vykusio 2018 metų bjauriausio pasaulio šuns konkurso laimėtoju.
Per Jonines dvigubai išaugo
prezervatyvų pardavimai
Lietuviai nusiteikę trumpiausią
vasaros naktį pasitikti aistringai.
Didžiausios Lietuvoje internetinės
parduotuvės „Pigu.lt“ duomenimis, dvigubai išaugo prezervatyvų
pardavimai, o susidomėjimas afrodiziakais padidėjo net 80 proc.
Seksologas,
psichoterapeutas
Viktoras Šapurovas sako, kad ženkliai šoktelėję prezervatyvų pardavimai rodo augantį žmonių sąmoningumą. Visuomenė tampa brandi
ir atsakinga, neignoruoja saugaus
sekso svarbos – prezervatyvais apsirūpina iš anksto.
„Kaimyninėje Latvijoje Joninių
naktis yra meilės šventė: žmonės
eina ieškoti paparčio žiedo, bendrauja, kūrena laužą. Netradicinės
aplinkybės leidžia atsipalaiduoti ir
pasinerti į romantiškus nuotykius.
Šiais laikais žmonės įpratę visur
bėgti, tad tos retos akimirkos kai
sustojame ir skiriame laiko savo

partneriui yra labai svarbios. Augantys prezervatyvų pardavimai
prieš šventes rodo, kad visuomenės sąmoningumas kinta – žmonės
net pagauti spontaniškos, romantiškos nuotaikos nepamiršta apie
saugų seksą ir iš anksto apsirūpina
prezervatyvais“, – dalinasi V. Šapurovas.
Anglų buldogas karūnuotas
bjauriausiu pasaulio šunimi
Devynerių metų amžiaus anglų
buldogas tapo Kalifornijoje vykusio 2018 metų bjauriausio pasaulio
šuns konkurso laimėtoju, informuoja AP.
Anglų buldogo Zsa Zsa šeimininkė Megan Brainard iš Anokos
miesto Minesotos valstijoje gaus 1
500 dolerių prizą.
Kasmetiniame bjauriausio pasaulio šuns konkurse šunys rodo
savo netobulumus, kai kurie puikuojasi kūnais be plaukų, o kiti
- nutįsusiais liežuviais. Konkurso

Lentvario seniūnijoje, „Pilialaukio“
vasaros
estrados
teritorijoje,mper pusantro tūkstančio žmonių dalyvavo tradicinėse
Rasų šventės apeigose.
Daugiausiai dėmesio sulaukė
idėja paskatinti žmones nupinti ir
užregistruoti 100 vainikų Lietuvai.
Šis tikslas buvo pasiektas ir tuomet
sustabdyta registraciją. Buvo ir
daugiau pynėjų, kurie savo kūrinių
vertinti nepateikė. 100 žmonių varžėsi keliose kategorijose – gražiausio, originaliausio, spalvingiausio,
sveikatingiausio ir labiausiai tradicinio vainiko pynėjo.
„Už gražiausią Joninių vainiką“
apdovanota Gabrielė Okuškaitė
vertinimo komisiją sužavėjo savo
kūriniu iš darželio lelijų ir hortenzijų. „Sukurti šį autentišką vainiką man prireikė kelių valandų.
Stengiausi panaudoti tai, ką radau
savame gėlių darželyje, Trakuose.
Procese talkininkavo mama, kuri
padėjo man sudėlioti šią žolynų
kompoziciją. Buvo gera įnešti savo
asmeninį indėlį į šimtmečio Jonines“, - mintimis dalinasi Trakų gyventoja.

sprintas
Tenisas. Birželio 21 dieną Anykščiuose susirinko teniso entuziastai – vyko Lietuvos kariškių teniso
čempionatas. Pernai atidarytuose
teniso kortuose virė atkaklios kovos, o sporto šventėje apsilankę kitų
miestų atstovai gyrė tiek Anykščius,
tiek sporto infrastruktūrą. Lietuvos
kariškių čempionate triumfavo Darius Mačiulaitis, antroji vieta atiteko
Rimantui Preimantui, trečioji – Žilvinui Tomkui.
Stovykla. Birželio 18-21 dienomis Anykščiuose vyko berniukų
(2005-2008 metų gim.) krepšinio
stovykla. Jos metu vaikai lavino fizines savybes, gerino kamuolio valdymo techniką, taip pat aktyviai poilsiavo plaukiodami upėje, žaisdami
tinklinį bei kitus žaidimus. Kasdien
jaunieji krepšininkai sportuodavo po
tris kartus.
Jojimas. Birželio 16-17 dienomis Anykščių KKSC žirginio sporto
atstovai dalyvavo Jaunųjų raitelių
šventėje Vaizgaikiemyje (Prienų raj.).
Tarp perspektyvių sportininkų jėgas
išbandė Augustė Baužaitė, Adrija
Braknytė, Šarūnas Karaliūnas ir Rokas Okulskis. Mažųjų Šetlando ponių
klasėje Lietuvos čempionato įskaitoje pirmąją vietą užėmė A.Baužaitė,
ketvirtą vietą – A.Braknytė. Vaikų
amžiaus grupėje (Lietuvos čempionato įskaitoje) A.Baužaitei atiteko
bronza, Š.Karaliūnas iškovojo ketvirtą vietą.

NAUJOJE PARDUOTUVĖJE
prekiaujame dviejų rūšių giromis:
tamsia - ,,Senojo Pasvalio gira“
ir šviesia ,,Buratino“ gira.
Giros pasižymi natūralumu yra
gaminamos pagal gamykloje specialiai sukurtą technologiją, be
konservantų, saldiklių, sintetinių
dažiklių.
Atšaldytos giros puikiai malšina
troškulį karštomis vasaros dienomis!

Laukiame atvykstant! Mūsų adresas - J. Biliūno g. 10 A, Anykščiai.

Tai įvyko: „Telia“ išmaniąją TV nuo šiol gali žiūrėti visi
„Telia“ išmaniosios televizijos paslaugų kainodara tapo dar patrauklesnė ir lengvai prisitaiko prie skirtingų poreikių. Be to, ją
žiūrėti galima net atokiame vienkiemyje, kurio nepasiekia jokie
laidai, mat ji veikia per sparčiausią Lietuvoje mobilųjį „Telia“ 4G
LTE tinklą. Taigi nuo šiol „Telia“ išmanioji televizija yra geriausias TV sprendimas, kur begyventumėte.
„Išmanioji televizija pakeitė
lietuvių suvokimą apie tai, kaip
žiūrime televizorių – ne pagal
programos tinklelį, kaip nuo televizijos atsiradimo, o tada, kada
patogu žmonėms: su laidų ir serialų atsisukimu, įrašais, naujausių
ir festivalinių filmų nuoma ir netgi
specialiai vaikams sukurtu turiniu.
Dabar „Telia“ pradeda naują išmaniosios televizijos erą Lietuvoje:
lankstūs paslaugų planai patenkins
skirtingus žiūrovų poreikius, o klientų namus ji pasieks ne tik šviesolaidžio ar vario kabeliais, bet ir 99
proc. Lietuvos teritorijos dengiančiu „Telia“ 4G mobiliuoju ryšiu“,
– sako „Telia“ komercijos ir produktų vadovas Robertas Žudys.
Nuo šiol „Telia“ klientai gali rinktis iš trijų išmaniosios televizijos

planų. Lietuviškos televizijos mėgėjams skirtas planas MINI su 22 televizijos kanalais. Į jį įeina tokie televizijos kanalai, kaip LRT HD, LNK,
TV3 HD, BTV, TV6 HD, „Info TV“,
„Balticum TV“, TV7 ir kiti.
Planas MIDI pritaikytas įvairių
pomėgių žiūrovams. Jo pagrindiniame rinkinyje yra daugiau nei 50
kruopščiai atrinktų TV kanalų įvairiomis kalbomis, rodančių filmus,
serialus, koncertus, sporto transliacijas, naujienų laidas ir ne tik.
Išrankiausių žiūrovų poreikius
patenkins MAXI planas, siūlantis
net 90 kanalų, kurių dauguma yra
aukštos raiškos (HD) ir narystę
„Kino klube“, kuriame – pripažintų Europos ir Holivudo kino kūrėjų
darbai bei visame pasaulyje garsūs
serialai.

Išmaniosios televizijos funkcijos, tokios kaip transliacijos valdymas (atsukimas, stabdymas ar persukimas), dviejų savaičių įrašai,
videonuoma, radijas ir kitos, veikia
su visais mokėjimo planais.
R. Žudys atkreipia dėmesį, kad
mobiliuoju 4G ryšiu veikianti išmanioji televizija pakeis senąją
antžeminę skaitmeninę televiziją
(DVBT), kurios bus atsisakyta
etapais, pradedant nuo rugpjūčio.
Naujoji technologija suteiks dar
daugiau galimybių: žiūrovai ne tik
matys kanalų tinklelį, galės rinktis
pageidaujamą kalbą ar subtitrus,
bet ir mėgausis visais išmaniosios
televizijos privalumais, įskaitant
filmų ir serialų nuomą, „Kino klubą“, „Vaikų kampelį“ ir kt.
Abejojančius, ar naujoji paslauga veiks patikimai ir kokybiškai,
„Telia“ atstovas nuramina: plačiausias ir sparčiausias Lietuvoje
„Telia“ 4G tinklas tam pilnai paruoštas. Be to, „Telia“ siūlo naująją paslaugą 30 dienų išbandyti
nemokamai. Nepatiks – grąžinsite
įrangą ir sutartis bus nutraukta be

jokių baudų.
Užsisakyti „Telia“ išmaniąją televiziją galite atvykę į artimiausią

saloną, paskambinę telefonu 1817
arba internete www.telia.lt.
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