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Pilies sienas impregnuos arklių šlapimu
Per Anykščių miesto šventę Anykščių koplyčioje surengtas pokalbių apie Anykščių dabartį ir ateitį apskritasis stalas sulaukė gal 

dešimties dalyvių, nors moderatoriumi buvo pats rajono meras Kęstutis Tubis. 
Susitikime daugiausiai kalbėta apie medinės pilies statybas ant Šeimyniškėlių piliakalnio. Meras K.Tubis atskleidė, kad dalį pilies 

sienų rąstų planuojama impregnuoti … arklių šlapimu, kaip tai esą buvo daroma senais laikais.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių miesto šventės programoje nebuvo skelbiama, kad apskritajame stale apie Anykščių dabartį ir ateitį dalyvaus rajono meras 
Kęstutis Tubis, todėl renginys sulaukė ypač mažai dalyvių.

Miesto šventė stebino kultūrų gausa
Liepos 22 – 24-tą dienomis 

Anykščiuose 15-tą kartą vyko 
miesto šventė. 

Šiemet miesto šventė pasižy-
mėjo ne tik didesniu nei įprasta 
lankytojų srautu, bet ir tarp-
kultūriškumu – floristinių kili-
mų konkurse triumfavo italai, 
Senamiestyje buvo surengta 
žydų kultūros šventė, pasirodė 
japonų būgnininkai, šventėje 
dalyvavo baltarusių, lenkų, vo-
kiečių delegacijos...

Didžioji 
javapjūtė 
įsibėgėja

Grūdų supirkimo kainos šie-
met šiek tiek mažesnės nei per-
nai.

Narbučių kaimo 
istorijos

Verslas lauks 
rezultatų

Sutartis. Antradienį rajono meras 
Kęstutis Tubis susitiks su Klaipėdos 
universiteto Istorijos ir archeologi-
jos katedros docentu dr. Gintautu 
Zabiela ir UAB „Povilo Gurklio 
firma“ atstovais dėl pilies statybų 
darbų sutarties pasirašymo.

Degalinės. Konkurencijos taryba 
leido UAB „Luktarna“ išsinuomo-
ti 73 UAB „Lukoil Baltija“ dega-
lines penkerių metų laikotarpiui 
su galimybe nuomą pratęsti. Po 
preliminarių Konkurencijos tary-
bos vertinimų bendrovė atsisakė 
išsinuomoti likusias tris degalines, 
iš kurių viena – Anykščiuose. At-
likusi preliminarų planuoto sando-
rio vertinimą, tarnyba nustatė, kad 
UAB „Luktarna“ įgijus kontrolę 
į tris iš 76 degalinių galėtų būti 
reikšmingai susilpninta konkuren-
cija mažmeninės prekybos dega-
lais rinkose.

Integracija I. UAB „Anykščių 
vandenys“ valdyboje, kurios akci-
jos priklauso Anykščių rajono sa-
vivaldybei, nebeliko direktoriaus 
Arvydo Katuokos. Bendrovės val-
dybą dabar sudaro savivaldybės 
darbuotojai Audronius Gališanka 
ir Inga Žukauskienė, bei aktyviai 
liberalus rėmęs kaimo turizmo so-
dybos „Tarp liepų“ savininkas Ri-
mantas Sabaliauskas.

Integracija II. In corpore atsista-
tydinus UAB „Anykščių šiluma“ 
valdybai, kurios akcijos priklauso 
Anykščių rajono savivaldybei, į 
naująją valdybos sudėtį neįrašytas 
šios bendrovės direktorius Virgili-
jus Vaičiulis. Bendrovės valdybą 
dabar sudaro inžinieriumi dirban-
tis Vilius Prievelis, savivaldybės 
administracijos Statybų skyriaus 
vedėjas Kęstutis Jurkevičius ir 
Anykščių seniūno pavaduotojas 
Juozas Šakalys.

Integracija III. UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“, kuri priklauso 
Anykščių savivaldybei, pasikeitė 
vienas valdybos narys. Savivaldy-
bėje dirbančią Ingą Žukauskienę 
pakeitė kitas savivaldybės dar-
buotojas, buvęs policininkas Linas 
Šulskus. Bendrovės direktoriaus 
Kazio Šapokos valdybos sudėtyje 
nebuvo jau iš seniau.

Egzotiška japonų muzika ir kaukės kaustė žiūrovų dėmesį.

Vienu iš lėktuvėlių skrido 
buvęs Lietuvos prezidentas 
Rolandas Paksas.

Vygantas ŠLIŽYS, versli-
ninkas: „Verslas turbūt ir pats 
traukinuką nusipirkti gali ir, 
manau, dar pigiau. “
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spektrasDidžioji javapjūtė įsibėgėja

Šiandien, per šv. Oną, kalendoriai skelbia rugiapjūtės pabaig-
tuves, tačiau didžioji pjūtis kaip tik prasideda šiomis dienomis.

Pasak Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės 
ūkio skyriaus vedėjo Antano Bauros, rajone nupjauti tik žiemi-
niai miežiai ir žieminis rapsas.

„Žieminių miežių rajone sėta 
tik 32 hektarai ir jų derlius jau 
nuimtas, tuo tarpu žieminio rapso 
Anykščių krašto ūkininkai augino 
arti 2000 hektarų, kurį irgi jau nu-
kūlė, - pastebėjo A. Baura. – Antai 

Piktagalio kaime esantis „Agrokoncerno“ elevatorius žada su-
pirkti visą Anykščių krašto ūkininkų užaugintą derlių. 

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Anot V.Palionio, riboti preky-
bą alkoholiniais gėrimais viešojo 
maitinimo įstaigas per Anykščių 
miesto šventę prašoma jau ke-
letą metų iš eilės. Anksčiau esą 
atsirasdavo tokių kavinių, kurios 
„išsišokdavo“ ir su tokiais pra-
šymais nenorėdavę sutikti, ta-
čiau šiemet taip nebenutiko.

Problemas išsprendžia prekybos 
alkoholiu ribojimas

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

„Rami“, - taip vienu žodžiu praėjusį savaitgalį vykusią Anykš-
čių miesto šventę apibūdino Anykščių rajono policijos komisaria-
to Viešosios policijos skyriaus viršininkas Valdas Palionis. Tai sie-
jama ir su tuo, kad policijos prašymu po vidurnakčio penktadienį 
ir šeštadienį miesto kavinėse nebuvo prekiaujama alkoholiniais 
gėrimais.

„Jeigu 23 valandą baigiasi pre-
kyba alkoholiniais gėrimais ren-
giniuose, tai labai daug duoda ir 
daugelis galinčių kilti problemų 
išsisprendžia natūraliai“, - pa-
stebėjo V.Palionis.

Per visą šventinį savaitgalį po-
licija surašė vos du administraci-
nės teisės pažeidimų protokolus 

asmenims, kurie buvo padauginę 
alkoholinių gėrimų.

Šeštadienį apie 12.30 val. 
Anykščiuose, J. Biliūno gatvėje,  
sustabdytuose automobiliuose 
„Ford Transit“ bei „VW Sharan“ 
buvo rasti gabenami, kaip įta-
riama, nusikalstamu būdu įgyti 
įvairūs daiktai (trimeriai, ben-
zininiai pjūklai, drėlės, trakto-
riukai-žoliapjovės). Įtariamieji, 
gimę  1987 m. ir 1984 m., sulai-
kyti ir uždaryti į areštinę. Tiesa, 
šis įvykis, anot V.Palionio, su 
Anykščių miesto švente neturi 
nieko bendro.

Policijos Viešosios policijos 
skyriaus viršininkas Valdas 
Palionis sakė, kad prekybą 
alkoholiu riboti kavinėse 
policija prašo tik per Anykš-
čių miesto šventes.

„Daug tos komisijos narių jau 
nebedirba savivaldybėje ir šiai die-
nai ji jau buvo neveiksni. Naikina-
me dėl to, kad dabar mero potvar-
kiu yra sudaryta Anykščių rajono 
savivaldybės kurorto statuso ini-
cijavimo ir veiksmų plano kurorto 
statuso siekiamybei darbo grupė“, 

Rajono įvaizdžiu nuo šiol  
rūpinsis tik valdininkai

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Rajono Taryba panaikino Anykščių rajono įvaizdžio komisiją. 
Savivaldybės Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjo Audroniaus Gali-
šankos teigimu, turėti tokią komisiją tiesiog nebeliko poreikio.

- „Anykštai“ apie priežastis, kodėl 
naikinama rajono įvaizdžio komi-
sija, sakė A.Gališanka.

Anykščių rajono įvaizdžio ko-
misija svarstė strateginius rajono 
įvaizdžio planavimo klausimus 
bei teikė pasiūlymus savivaldybės 
administracijai ir rajono Tarybai. 

Pasak A.Gališankos, darbo grupė 
dėl kurorto statuso Anykščiams 
siekimo nagrinėja pakankamai 
platų sričių spektrą, todėl visiškai 
atstos rajono įvaizdžio komisiją. 

Šios komisijos sudėtyje – mero 
pavaduotojas Sigutis Obelevičius, 
savivaldybės administracijos di-
rektorė Veneta Veršulytė, mero 
patarėjas Kęstutis Indriūnas, Ar-
chitektūros ir urbanistikos sky-
riaus vyriausioji specialistė Vita 

Bubliauskaitė, savivaldybės gydy-
toja Vaiva Daugelavičienė, savi-
valdybės „žaliasis patrulis“ Linas 
Šulskus, savivaldybės vyriausio-
ji specialistė kultūrai ir turizmui 
Audronė Pajarskienė, Bendrojo ir 
ūkio skyriaus vyriausiasis specia-
listas Algirdas Žalkauskas, savival-
dybės ekologė Inga Žukauskienė ir 
laikinasis Investicijų ir projektų 
valdymo skyriaus vedėjas Mantas 
Vaičiulevičius.

Rajono įvaizdžio formavimo ko-
misiją, skirtingai nei darbo grupę 
dėl kurorto vardo suteikimo, suda-
rė ne tik valdininkai, bet ir kultūros 
darbuotojai, visuomeninių organi-
zacijų bei bendruomenės atstovai.

LATGA praneša, kad 2015 m. iš 
lietuvių autorių šalies bibliotekose 
daugiausia skaitytos vaikų ir pa-
auglių rašytojo anykštėno Vytauto 
Račicko knygos.

Anykštėnų autoriai – bibliotekų topuose Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Lietuvos autorių teisių gynimo asociacija (LATGA) praneša, 
kad Kultūros ministerijai pateikė autorinio atlyginimo paskirs-
tymo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose 2015 metų 
ataskaitą. Ataskaitos pirmose vietose ne vieno anykštėnams gerai 
žinomo kūrėjo pavardė.

Iš mokslinės literatūros autorių 
populiariausia Viktorija Daujotytė, 
kuri pernai metais tapo Anykščių 
Antano Baranausko literatūrinės 
premijos laureate.

„V.Račicko knygos paimtos be-
veik 30 tūkst. kartų, 10-oje vietoje 
esančios Kristinos Sabaliauskai-
tės knygos skaitytojoms išduotos 
per 5 tūkst. kartų. Skaitomiausių 
lietuviškos grožinės literatūros 
kūrėjų dešimtuke galima rasti ir 
Romualdą Granauską, Ireną Bui-
vydaitę-Kupčinskienę, Algimantą 
Čekuolį, Eleną De Strozzi, Vy-
tautą Ažušilį, Jurgą Ivanauskaitę, 
Vytautą V. Landsbergį, Renatą 

Šerelytę-Mendeikienę“, – ataskai-
tą apžvelgia Asociacijos LATGA 
Kūrinių panaudos ir reprografinio 
atgaminimo poskyrio vadovė Jur-
ga Bražiūnienė. 

Tačiau tai dar ne visos su Anykš-
čiais susijusių kūrėjų pavardės. 
LATGA praneša, kad populiariau-
sia užsienio grožinės literatūros 
vertėja buvo Danguolė Žalytė, o 
populiariausias grožinės literatūros 
dailininkas – Agnius Tarabilda.

ūkininkas Paulius Raškevičius ne 
tik nukūlė, bet ir derlių spėjo re-
alizuoti. Masinė žieminių kviečių 
pjūtis kaip tik prasidės antroje šios 
savaitės pusėje“ – linkėdamas ūki-
ninkams gero oro ir  derliaus sakė 

vedėjas.
Pasak jo, Anykščių krašto ūki-

ninkų pasėliai nenukentėjo nuo 
besniegės žiemos, tad derlius tu-
rėtų būti geras. Paklaustas apie 
grūdų supirkimo kainas, A. Baura 
sakė, kad jos keičiasi kasdien, ta-
čiau yra tendencija, kad jos šiek 
tiek mažesnės nei pernai, kai grū-
dų derlius buvo rekordinis. 

Anykščių krašto ūkininkų grūdus 
superka Piktagalio kaime esantis 
bendrovės „Agrokoncernas“ eleva-
torius. Kol kas eilių prie jo dar nėra, 
o supirktas tik žieminių miežių ir 
žieminio rapso derlius. „Šiomis 
dienomis laukiame žieminių kvie-
čių derliaus, - pastebėjo šio eleva-
toriaus vadovė Daiva Marcinkevi-
čienė. - Esame pasiruošę supirkti 
visą derlių, nes elevatorius talpina 
8000 tonų grūdų, tačiau esant dar 
didesniems kiekiams grūdai iš kar-
to išvežami“.

D. Marcinkevičienė pabrėžė, 
kad grūdų supirkimo kainos kei-
čiasi kasdien. Pavyzdžiui, užva-
kar už toną žieminio rapso buvo 
mokama 345 eurai, o vakar jau 

Savivaldybės administraci-
jos Žemės ūkio skyriaus ve-
dėjas Antanas Baura sakė, 
kad grūdų supirkimo kainos 
šiemet šiek tiek mažesnės 
nei pernai, kai grūdų derlius 
buvo rekordinis. 

338 eurai. Vakar žieminiai miežiai 
buvo superkami mokant 121 eurą 
už toną, o aukščiausios rūšies kvie-
čių tonos kaina buvo 148 eurai už 
toną.

Įspėjimas. Užsienio reikalų mi-
nisterija (URM) šiuo metu Miun-
chene esančius Lietuvos piliečius 
ragina vengti masinio susibūrimo 
vietų, išlikti budrius, vadovautis 
vietos valdžios institucijų reko-
mendacijomis. Duomenų apie 
nukentėjusius Lietuvos Respubli-
kos piliečius nėra, informuojama 
URM pranešime spaudai. Nurodo-
ma, kad Miunchene esantys Lietu-
vos piliečiai pagalbos gali kreiptis 
į Užsienio reikalų ministeriją visą 
parą veikiančiais telefonais: +370 
706 5 2444, +37069983537.

Elektra. Praėjusią savaitę, liepos 
18-24 d., vidutinė elektros kaina 
„Nord Pool” biržos Lietuvos pre-
kybos zonoje išliko beveik nepaki-
tusi lyginant su ankstesne savaite ir 
buvo 32,3 euro už megavatvalandę 
(EUR/MWh). Palyginti su 2015 m. 
tuo pačiu laikotarpiu, kaina smuko 
ketvirtadaliu. Visą savaitę elektros 
kainos Baltijos jūros regione buvo 
stabilios ir svyravo apie 32 EUR/
MWh. Elektros pasiūlą padidino 
Švedijoje po remonto pradėjęs 
dirbti pirmasis Forsmarko atomi-
nės jėgainės blokas. Šią savaitę po 
remonto pradės veikti ir antrasis 
šios elektrinės blokas.

Apklausa. Respublikonų kandi-
datas į JAV prezidento postą Do-
naldas Trampas amerikiečių stoties 
CNN apklausoje aplenkė ligšiolinę 
favoritę, demokratę Hilari Klinton. 
Už milijardierių savo balsą rin-
kimuose ketina atiduoti 44 proc. 
žmonių, o už buvusią valstybės se-
kretorę - 39. Nepriklausomą kandi-
datą Gerį Džonsoną remia 9 proc. 
respondentų. Apklausa buvo atlikta 
po Respublikonų partijos suvažia-
vimo. D. Trampas pirmauja prieš 
H. Klinton ir jųdviejų dvikovoje. 
Už respublikoną yra 48 proc. rin-
kėjų, o už demokratę - 45 proc. De-
šinysis populistas ypač populiarus 
tarp žemesnės klasės baltaodžių, 
kurie svarbią rinkėjų grupę sudaro 
keliose vadinamosiose svyruojan-
čiose valstijose, tarkime, Ohajuje. 
Tarp baltaodžių, neturinčių aukšto-
jo išsilavinimo, D. Trampą remia 
62 proc. respondentų, o H. Klinton 
- 23 proc. Tarp aukštąjį išsilavini-
mą įgijusių baltaodžių demokratė 
lenkia respublikoną (44:39).

Netaps. Europos Komisijos pir-
mininkas Žanas Klodas Junkeris 
pirmadienį pareiškė nuomonę, kad 
Turkija artimiausiu metu negalės 
tapti Europos Sąjungos nare, o bet 
kokios derybos dėl narystės bus 
nutrauktos, jei ji atnaujins mirties 
bausmės taikymą.

Išpuolis. Vokietijos ir Irano pi-
lietybes turintis Deividas Ali Son-
bolis, kuris penktadienio popietę 
Miunchene nušovė devynis žmo-
nes, šį išpuolį planavo visus metus, 
pranešė Vokietijos pareigūnai. Ba-
varijos nusikaltimų tyrimo biuras 
paskelbė, kad aštuoniolikmetis 
šaulys nelegaliai laikytą pistoletą, 
iš kurio šaudė į aukas, įsigijo inter-
netu. Pasak biuro atstovų, nusikal-
tėlis savo aukų specialiai nesirin-
ko, o nušauti paaugliai nėra žudiko 
bendramoksliai. Praėjusiais metais 
D. A. Sonbolis apsilankė ir nuo-
traukose įamžino Vinendeno mies-
telį, kur 2009 m. septyniolikmetis 
mokykloje surengė bendramokslių 
žudynes. Be to, praėjusiais metais 
Miuncheno šaulys du mėnesius 
gydėsi psichiatrijos įstaigoje, iš 
kurios vėliau buvo išleistas gydytis 
ambulatoriškai. 
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savaitgalio diskusija

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

spektras

Laima: „Manau, kad įvertinti 
tinkamai, tik reiktų kasmet didin-
ti prizinį fondą ir už pirmą vie-
tą skirti bent 1000 eurų. Kodėl 
išsiskiria nuomonė? Natūralu, 
kiekvieno žmogaus skirtingas 
skonis, antra vertus, vertina pro-
fesionalai.”

nieko panašaus: „Nieko pa-
našaus - gražiausi anykštėnų 
darbai: vietiniai žolynai sudėlio-
ti vietinių kūrėjų glostė akis ir 

Į floristinius kilimus sudėlioti vietiniai  
žolynai labiau akis glostė

Floristiniai kilimai - vienas svarbiausių ir labiausiai aptarinėjamų 
Anykščių miesto šventės akcentų. Kaip manote, ar su kiekvienais 
metais tobulėja šio konkurso organizavimas? Ar esate patenkinti tuo, 
kaip įvertinami floristinius kilimus kuriantys žmonės? Kaip manote, 
kodėl labai dažnai išsiskiria vertinimo komisijos ir publikos nuomo-
nės dėl to, kuris floristinis kilimas yra verčiausias prizinių vietų?

širdį. Ryškus italų darbas gražus, 
bet savotiškai sausas ir ...nemie-
las. Papūga ryški, egzotiška, bet 
pilkas žvirblelis gražus vien už 
tai, kad savas, kad iškenčia karš-
čius, šalčius ir niekad niekur ne-
emigruoja.”

TIKRAI: „Ir vėl serbentų jūra, 
negi nebėra ko dėt.”

Anykštėnė: „Su kiekvienais 
metais kilimai tampa vis panašes-

ni į meno kūrinius vertus dėmesio. 
Profesionalumas progresuoja.Tai 
džiugina ir kelia didesnį susidomė-
jimą. Ačiū visiems už jūsų idėjas ir 
darbą!”

RS: „Man tai labiausiai patiko 
debeikiečių ir italų, bet gražūs visi 
kilimai. Turim dėkoti visiems flo-
ristams.”

Jurga: „Geriau, kai visi kilimai 
vienoje vietoje, o neišmėtyti po 
visą miestą.”

Asta: „Tiek daug gėlių, ir kito-
kios gamtinės medžiagos, o kam, 

vienai akimirkai... Tiek įdėta darbo 
ir vėl viską išardyti.. Kažką naujo 
sugalvokit, o tai kiekvieno miesto 
šventėje – kilimai -kilimai.”

Gediminas: „Ir kam kilimus 
reikėjo išmėtyt į tris pustuščias er-
dves.”

Ogi tam: „Gediminai, kad tokie 
kaip tu subines pajudintų ir pa-
sivaikščiotų bei papuoštų miesto 
erdves.”

Liūdna: „Nesąmonė. Laimėjo 
ne tie, kurie tikrai buvo verti, o liko 
be nieko.”

Traukinukas – 
liuks!

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių savivaldybės meras:

- Traukinukas yra labai ge-
rai, idėja graži. Tai džiaugsmas 
ir vaikams, ir suaugusiems. O 
ką – bobutė su anūkais sėdo ir 
važiuoja. Visgi linksmiau, visgi 
kažkas vyksta. Panašus trauki-
nukas Kaune „Megos“ prekybos 
centre važinėja. Ten gal elektri-
nis, važiuoja ratais, nuolat pil-
nas vaikų.

38 500 eurų kaina nėra didelė, 
tarnaus jis ilgai, gražus ir geras 
daiktas. 

Kodėl nesiėmė verslas – ne-
žinau. Gal verslui tokia idėja 
į galvą neatėjo? Kita vertus, 
verslas vyks tik per vasaros se-
zoną, o tas sezonas trumputis. 
Kiek jis truks dar? Važinėsi dar 
visą rugpjūtį, gal dar rugsėjį. 
Paskui teks traukinuką staty-
ti kokiame nors garaže. Viskas 
čia gerai. Stebiuosi, kad kai 
kuriuose komentaruose kliūna 
jo spalva, kad jis mėlynas. Kuo 
bloga spalva, kodėl ji negali 
būti tokia? Su traukinuku vis-
kas liuks!

Verslas lauks rezultatų
Anykščių savivaldybei pavaldus Anykščių turizmo informacijos 

centras (TIC) už 38 500 eurų įsigijo naudotą pramoginį trauki-
nuką, kuriuo planuoja kursuoti tarp Anykščių Dainuvos slėnio ir 
Lajų tako. TIC skelbia, kad kitais metais ketina įsigyti dar vieną, 
naują traukinuką.

„Anykšta“ klausia, kaip manote, ar buvo tikslinga pirkti trau-
kinuką ir kodėl, jūsų manymu, iniciatyvos įsigyti traukinuką ir 
vežioti keleivius nesiėmė verslas? 

Savivaldybei 
pirkti – 
lengviausias kelias

Algimantas DAČIULIS, pir-
masis Anykščių rajono valdyto-
jas (meras):

- Sudėtinga atsakyti, principi-
nių nuostatų šiuo klausimu netu-
riu. Žinoma, kad geriausia, jog 
iniciatyvos būtų ėmęsis verslas, 
esu už tai, kad sudaryti sąlygas 
kurti ir pritraukti verslą. Reikia 
stengtis, kad verslas investuotų 
į visus galimus projektus, tiek 
kultūrinius, tiek turistinius. Sa-
vivaldybei ar jai pavaldžiai įstai-
gai nupirkti – pats lengviausias 
dalykas. Savivaldybės pinigus 
gali panaudoti bet kuri žinyba, 
kur juos bepaskirsi, ten juos ga-
lėsi išleisti, visada galima rasti 
kur prasmingiau panaudoti. 

Ar traukinukas iš viso reika-
lingas, parodys ateitis. Turbūt, 
jei pirko, tai stebėjo, kokie bus 
važiuojančių srautai, ar apsimo-
kės. 

Kalba apie antrą? O šioje vie-
toje man nelabai suprantamas 
dalykas. Pirma reikia išsiaiškin-
ti paklausą.

Ves. Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjunga (LVŽS) prelimina-
riai patvirtino kandidatus į Seimą 
vienmandatėse ir daugiamandatėje 
apygardose. Partijos sąrašą, kaip 
jau pranešta anksčiau, rinkimuose 
ves buvęs vidaus reikalų ministras 
Saulius Skvernelis. „Šeštadienį 
buvo patvirtinti visi sąrašai - tiek 
daugiamandatės apygardos, tiek 
visų daugiamandačių apygardų. S. 
Skvernelis, Ramūnas Karbauskis, 
Rima Baškienė, Eugenijus Jovaiša 
ir Aurelijus Veryga - toks pirmas 
penketukas“, - sakė partijos primi-
ninkas R. Karbauskis.

Sankcijos. Būtina griežtinti 
sankcijas kiaulių augintojams, ku-
rie nesilaiko dėl afrikinio kiaulių 
maro (AKM) įvestų prevencinių 
priemonių, teigia žemės ūkio mi-
nistrė Virginija Baltraitienė. Neat-
metama galimybė, kad III apsau-
gos zonoje esančių apsileidusių 
ūkininkų kiaulės bus prevenciškai 
išskerstos sumokant kompensaciją. 
Po susitikimo Vyriausybėje su Lie-
tuvos kiaulių augintojų atstovais V. 
Baltraitienė teigė, kad griežtos prie-
monės bus taikomos tik III zonoje 
- tiek didiesiems, tiek smulkiesiems 
ūkininkams. „Kad panaikintume 
tą zoną, mes turime imtis ryžtin-
gų veiksmų ir toje zonoje išskersti 
kiaules, nes kitaip EK nenaikina tos 
zonos“, - kalbėjo V. Baltraitienė.

Anksčiau. Šiemet dviem mėne-
siais anksčiau termino institucijos 
interneto svetainėje www.vmi.lt 
paskelbė Metinių gyventojų (šei-
mos) turto deklaracijų išrašų duo-
menis, kurie pagal įstatymą turi 
būti paskelbti iki spalio 1 dienos, 
informuoja Valstybinė mokesčių 
inspekcija (VMI). „Suprantame 
viešumo ir visuomenės savikontro-
lės svarbą, todėl kasmet turto de-
klaracijas stengiamės paskelbti kuo 
anksčiau. Šiemet pirmą kartą turto 
deklaracijos buvo pildomos eurais, 
gyventojai darė nemažai klaidų, 
neteisingai nurodė pareigybių ko-
dus, todėl galėjo būti paskelbtos ne 
visos politikų ar tarnautojų dekla-
racijos“ - sakė VMI prie Finansų 
ministerijos.

Strėlės. Pusantro trūkstančio Lie-
tuvos gyventojų kreipėsi į švietimo 
ir mokslo ministrę Audronę Pitrė-
nienę, ragindami iš naujo rengti 
lytiškumo ugdymo programą. Anot 
jų, darbo grupės parengtas juodraš-
tinis variantas ignoruoja socialinę 
realybę bei mokslinę informaciją 
apie žmogaus lytiškumą. Peticija, 
kurios pavadinimas „Ar vaikai vis 
dar randami kopūstuose?“, simbo-
liškai klausia, kokį lytiškumo ug-
dymą pasirinks Lietuvos švietimo 
sistema - mokiniai ir toliau nebus 
ruošiami realiam gyvenimui, ven-
giant kalbėti apie lytiškumo aspek-
tus, nepatogius konservatyviajai 
visuomenės daliai, ar bus pasirink-
tas progresyvus ir mokslo žiniomis 
paremtas kelias, kurio gairės yra 
išdėstytos Pasaulio sveikatos orga-
nizacijos (PSO) rekomendacijose?

Užuojauta. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė savo ir visų Lietuvos 
žmonių vardu pareiškė užuojautą 
Vokietijos Federacinės Respubli-
kos Prezidentui Joachimui Gaukui 
dėl brutalaus išpuolio Miunchene, 
nusinešusio nekaltų žmonių gyvy-
bes. Pasak Prezidentės, aukų nesi-
renkantis smurtas yra niekaip nepa-
teisinamas ir privalo sulaukti paties 
griežčiausio pasmerkimo.

Verslininkai 
nesidomėjo

Valentinas PATUMSIS, buvęs 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduoto-
jas:

- Traukinuko dar nesu matęs. Ar 
jis bus naudingas, paaiškės artimo-
je ateityje. Tada bus aišku. 

Manau, kad tai nėra blogai, gal 
ir smagu, jog iniciatyva, bandymas 
prasideda nuo valdžios institucijos. 
Jei bandymas pavyks, jei traukinu-
ku tikrai naudosis keleiviai ir turis-
tai, tai bus labai smagu, tada, ma-
nau, gali ir verslas susigundyti.

Kodėl nesiėmė verslas? Turbūt 
todėl, kad reikia nemažų lėšų, o sė-
kmė neaiški, gal prie to mūsų vers-
las dar nepribrendo. 

Kai dirbau savivaldybėje, kon-

krečių verslininkų idėjų tokia tema 
kaip ir negirdėjau. Gal kokių pa-
svarstymų ir buvo, bet konkrety-
bės, bent jau manęs, tai nepasiekė.

Verslu turi 
užsiimti verslas

Vygantas ŠLIŽYS, verslininkas: 
- Taip, manyčiau, kad tuo turėtų už-

siimti verslas. Galų gale yra vežėjas, 
paslaugai teikti buvo galima padaryti 
kokį konkursėlį. Dabar ėmėsi savival-
dybė, gal įsuks ir perduos verslui – aš 
nežinau, kokį modelį naudos. 

Ar tikslinga perduoti verslui? 
Taip, bet verslas turbūt ir pats trau-
kinuką nusipirkti gali ir, manau, 
dar pigiau. Mano nuomonė tokia, 
kad verslas turi užsiimti verslu, o 
savivaldybė vykdyti savo funkci-
jas. Kaip ir sakiau, nežinau, kokį 
modelį naudos, bet yra visokių ga-
limų variantų.

-AnYkŠTA
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(Nukelta į 6 p.)

(Atkelta iš 1 p.)
Atidaryta Jono Junevičiaus fo-

tografijų paroda

Penktadienį koplyčioje atidaryta 
„Anykštos“ žurnalisto Jono Junevi-
čiaus fotografijų paroda „Pro laiko 
langus“. Šioje parodoje eksponuo-
jamos ir senosios kartos Anykščių 
fotografų nuotraukos. J. Junevičius 
nūdienos nuotraukose atkartojo 
Izidoriaus Girčio ir kitų anykštėnų 
užfiksuotas mūsų miesto vietas bei 
objektus. Parodoje eksponuojama 40 
darbų. 

Pasaulio anykštėnai išsirinko 
naują pirmininką

VIII-ojo suvažiavimo posėdyje, 
kuris vyko Koplyčioje, Pasaulio 
anykštėnų bendrija išsirinko naują 
pirmininką ir pritarė bendrijos vado-
vų veiklos ataskaitai. 

Pirmininku buvo išrinktas Tomas 
Ladiga. Dainininkas buvo vienintelis 
pasiūlytas kandidatas. Jo kandidatūrą 
pasiūlė ilgametis bendrijos pirminin-
kas, profesorius Antanas Tyla. Taip 
pat buvo šiek tiek reformuota bendri-
jos Valdyba. Nuo šiol vietoj 10 narių 
ir pirmininko, bendrijai vadovaus 12 
narių ir pirmininkas.

Profesorius A. Tyla savo, kaip pir-
mininko, ataskaitoje atkreipė dėmesį 
į prastą Anykščių rajono demogra-
finę padėtį. Profesorius rėmėsi Lie-
tuvos statistikos departamento duo-
menimis, kurie rodo, jog gyventojų 
rajone mažėja.

Bendrijos iždininkė Rita Babelie-
nė pristatė organizacijos finansinės 
veiklos ataskaitą: „Gyvename dar 
su pliusu“, - finansus apibendrino 
anykštėnė. Pasak jos, bendrijos apy-

Miesto šventė stebino kultūrų gausa

varta per ataskaitinį laikotarpį tarp 
anykštėnų suvažiavimų buvo per 16 
tūkstančių eurų, o, pavyzdžiui, leidi-
nių parduota už šiek tiek daugiau, nei 
šimtą eurų.

Posėdžio pabaigoje naujasis pirmi-
ninkas perskaitė rezoliuciją, kviečian-
čią sukuti naujas meniškas pagrindi-
nes Anykščių šv. Mato bažnyčios 
duris.

Atidarymas prasidėjo liūtimi

Penktadienio vakarą, prie koplyčios 
būriavosi minia žmonių – seniūnijų 
atstovai, šokių kolektyvai, pučiamųjų 
orkestras, vokiečių, baltarusių, italų, 
lenkų delegacijos – prasidėjo miesto 
šventės atidarymo eisena. Joje ėjo ir 
profesorius Vytautas Landsbergis su 
žmona Gražina Ručyte – Landsber-
giene.

Kolonoje pražygiavo ir raudonais 
marškinėliais su partine simbolika 
pasipuošę socialdemokratai: Teisin-
gumo ministras Juozas Bernatonis, 
buvusi Ūkio ministrė Birutė Vėsaitė, 
ministro pirmininko patarėja, kan-
didatė į Seimą Anykščių-Panevėžio 
apygardoje Auksė Kontrimienė.

Eisena sustojo prie kultūros centro. 
Anykščių rajono meras Kęstutis Tu-
bis linkėjo anykštėnams geros šven-
tės, ragino pasidžiaugti jau turimais 
dalykais.

Buvo apdovanotas šių metų Anykš-
čių garbės pilietis Vaclovas Bražėnas. 
Buvęs Anykščių Jono Biliūno gim-
nazijos direktorius, lietuvių kalbos 
mokytojas V. Bražėnas atsiimti apdo-
vanojimo negalėjo dėl ligos, tačiau jo 
padėkos kalbą perskaitė Jono Biliūno 
gimnazijos anglų kalbos mokytojas 
Andrius Vitkūnas. ,,Miestai, kaip ir 
žmonės gali būti prijaukinti. Anykš-

čius aš jaukinausi daug metų“ – savo 
laišką pradėjo Nepriklausomybės me-
tais gimnaziją atkūręs V. Bražėnas.  

Gražios miesto šventės linkėjo 
Baltarusijos miesto Klecko atstovas 
Genadijus Buivilas.

Virš Anykščių skraidė 
Rolandas Paksas

Anykštėnus su miesto švente svei-
kino ir buvęs Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Rolandas Paksas: „Geros 
vasaros, geros šventės ir telydi jus 
Dievas“ – iš pilotuojamo dviviečio 
akrobatinio lėktuvo sakė R. Paksas.

Minia R. Pakso ir jo kolegų lakū-
nų Algimanto Žentelio bei Roberto 
Noreikos akrobatinius triukus stebėjo 
apie dešimt minučių. Dėl blogų oro 
sąlygų – virš miesto pakibusių lietaus 
debesų - akrobatinis lakūnų trio rodė 
ekspromtu sugalvotą programą. 

LR prezidento R. Pakso pasirody-
mą Anykščių padangėje dalis anykš-
tėnų suprato kaip savotišką pagerbimą 
žuvusiam bendrapartiečiui, buvusiam 
LR Seimo nariui, Anykščių Tarybos 
nariui Vytautui Galvonui, kuris prieš 
dešimtmetį taip pat džiugino savo 
skrydžiu žmones per miesto šventę.

Anykštėnai rinkosi bendrų pus-
ryčių

Šeštadienį ryte A. Vienuolio skve-
re ant sustatytų stalų buvo išdėliotos 
negausios vaišės, tačiau buvo ir tokių, 
kurie į skverą nešėsi pikniko krepšius 

bei ant žolės klojosi patiesalus bei 
buvo nusiteikę ilgiems pusryčiams, 
grojant gyvai muzikai... Medumi 
į pusryčius atėjusį būrį anykštėnų 
vaišino Anykščių rajono meras K. 
Tubis. Kad rinkimai čia pat liudijo ir 
tai, kad drauge su anykštėnais skvere 
pusryčiavo ir Vilniaus meras, libera-
las Remigijus Šimašius.

Prekyba sekėsi prasčiau nei pra-
ėjusiais metais

Dieną prasidėjo mugė. Nors žmo-
nių iš pažiūros daug, pakalbinti pre-
kybininkai, šiemet prekiaujantys 
miesto parke, skundėsi, kad pardavi-
mai palyginus su praėjusiais metais 
gerokai sumažėjo.

Kaunietė Rosita Mažilienė, pre-
kiaujanti nesaldžia rugine duona, 
duona su kanapėmis, irgi pastebėjo, 
jog perkančiųjų kiekis – nedidelis: 
,,Prekyba einasi neblogai, bet gero-
kai prasčiau nei tikėjausi. Praėjusiais 
metais pirkėjų buvo daugiau, galbūt 
todėl, kad mugė vyko ne parke, o 
miesto centre“.

Mugėje buvo prekiaujama ir kny-
gomis, ateitį spėjo ir energetiką valė 
burtininkas iš Kaišiadorių.

Viena prieš trisdešimt 
varžovų

Anykščių bibliotekoje vyko 
šachmatų simultanas, kuriame 
prieš trisdešimt du varžovus žai-
dė šachmatų didmeistrė, Seimo 

narė, liberalė Viktorija Čmily-
tė-Nielsen. Prieš ją laimėjo vie-
nintelis žaidėjas – anykštėnas 
Darius Juodzevičius, o 6 šach-
matininkams pavyko pasiekti 
lygiąsias. Į Anykščius viešnia 
atvyko LR Seimo nario konser-
vatoriaus Sergejaus Jovaišos 
kvietimu.

Simultanas – tai vieno šach-
matininko žaidimas su daugeliu 
šachmatininkų tuo pačiu laiku.

Košerinį restoraną užgaišino 
šabas

Senamiestyje vyko Žydų kul-
tūros šventė. Ją dovanojo Žydų 
kultūros ir informacijos centras. 
Šio centro direktorius Algiman-
tas Gurevičius paklaustas, ar 
anykštėnai įvertino jiems atvežtą 
projektą – persikelti į prieš dau-
giau nei septynias dešimtis metų 
tame pačiame senamiestyje šur-
muliavusią žydų bendruomenę, 
sakė: „Važiavom tikėdamiesi, 
kad galbūt anykštėnus „užkabins“ 
šis sumanymas, bet kad bus toks 
susidomėjimas – labai maloni 
staigmena“. Žydai senamiestyje 
įrengė kilnojamą košerinio mais-
to restoraną, kuris atsidarė vėliau 
nei planuota. Organizatoriams 
nepavyko susisiekti su restorano 
vadovu, nes šeštadienį - šabas, o 
religingas žydas per šabą negali 
atsiliepti net telefonu...

Šventinėje eisenoje dalyvavo Pasaulio anykštėnų bendrijos nariai (iš kairės): Anykščių Sakralinio 
meno centro direktorius ir bendrijos valdybos narys Tomas Tuskenis, naujasis bendrijos pirminin-
kas, dainininkas, profesorius Tomas Ladiga, akademikas Antanas Tyla ir anykštėnų garbės amba-
sadorius Ukrainoje, leidėjas Virginijus Strolia.

Gražiausiu išrinktas italų paklotas kilimas.

Šachmatų didmeistrė Viktorija Šmilytė-Nielsen Anykščių bibliotekoje žaidė simultaną.Šventėje buvo pristatytas naujausias pirkinys - 38 tūkst. Eur. 
kainavęs traukinukas.
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tautos balsas
Savo nuomonę išsakykite 

paskambinę į 
„Anykštą“ 

(8-381)  5-82-46,  

Prekybos vietos papiktino
Į redakciją paskambino jau dešim-

tmetį į Anykščius atvykstanti prekiauti 
verslininkė Milda, kuri piktinosi šių 
metų tvarka. „Mus nugrūdo į miesto 
parką. Vieta graži, tačiau nieko neuž-
dirbome. Žmonės atėję stebėdavosi: 

“O - ir čia mugė“. Nesu prieš naują 
vietą, tačiau kodėl nebuvo jokios in-
formacijos? Mes už prekybą turėjom 
mokėti, tačiau organizatoriai nepasi-
rūpino reklama, nebuvo nei informaci-

jos spaudoj, nei nuorodų“, - piktinosi 
Milda.  Pasak verslininkės, tai pirmas 
atvejis, kai ji susiduria su tokiu dalyku, 
kad organizatoriai surengtų mugę, ta-
čiau niekam apie tai nepraneštų. 

Dėl kapinių vos pavyko Sibiro 
išvengti…

Iš Svėdasų krašto - Narbučių kaimo 
- kilęs, Anykščiuose gyvenantis Albi-
nas Gudonis teisėtai gali pasidžiaugti 
ir pasididžiuoti, kad šios kaimo ka-
pinės atsirado jo senelio Antano Gu-
donio iniciatyva. Albinas prisimena 
savo vaikystėje ir jaunystėje girdėjęs 
iš tėvelio Rapolo Gudonio pasakojimą 
apie kapinių Narbučiuose atsiradimą. 
Esą, toje vietoje vieną rytmetį vietiniai 
gyventojai surado mirusio nežinomo 
elgetos kūną. Būdami pamaldūs, so-
diečiai iškasė duobę, palaidojo elgetą, 
pasimeldė už jo sielą ir nusprendė ten 
įkurdinti kaimo kapinaites, kur amži-
najį atilsį surastų visi Anapiln išėję. 
Mat, kaip tiktai tuo metu dideliame 
Narbučių kaime kapinių nebuvo. Ka-
pinių steigimo iniciatorius buvo šio 
krašto šviesuolis, įvairių gerų darbų 
sumanytojas Antanas Gudonis. Jo su-
burti sodiečiai rinkosi į talkas, ruošė 
vietą būsimosioms kapinaitėms, rin-
ko laukuose akmenis, vežė juos prie 
kapinių, mūrijo tvorą, gamino medi-
nius vartus. Išskobė ir aukštą medinį 
kryžių, kurį pastatė būsimųjų kapinių 
centre...

Šiandien, praėjus šitiek metų, sun-
ku net ir įsivaizduoti, kad dėl kapinių 
įkūrimo Narbučiuose galėjo kilti di-
delis triukšmas, o tų darbų iniciatoriai 
ir organizatoriai – patekti į kalėjimą ar 
net į Sibirą...

Albinas Gudonis išsaugojo savo 
šviesios atminties tėvo Rapolo už-
rašus. Nuo laiko pageltusiuose pus-
lapiuose svarbiausi R. Gudonio 
gyvenimo epizodai, užfiksuoti to lai-
kmečio įvykiai, aprašyti sutikti žmo-
nės, perteikti įsimintiniausi Gudonių 
šeimos faktai. 

Dienoraštį primenančiuose Rapolo 
Gudonio užrašuose galima perskaity-
ti ir tokias eilutes, kurios primins kai 
kurias senolio Antano Gudonio gyve-
nimo akimirkas (rašto kalba netaisyta, 
tiktai šios korespondencijos autorius 
tekste sudėjo skyrybos ženklus, įrašė 
nosines raides): 

„1948 metais gegužės 3 d. A.A. 
mirė mano Tėvas Antanas Gudonis 
(bermavonės Kazimieras), gimęs buvo 
1850 arba 1851 metais, baudžiavos 
laikais, kada dvaruos liejosi prakaitas, 
ašaros ir kraujas, kada duonelė su pe-
lais maišyta reikėjo žmonėms valgyti, 
kada žmogus neturėjo nei jokių teisių, 
buvo ujamas, stumdomas vergas ponų 
ir dvariškių. Kada mokslas buvo pras-
tiems žmonėms didelė retenybė, vos 

Narbučių kaimo istorijos
Keliaujant plentu nuo Svėdasų Aulelių link, pravažiavus Daujočius, 

pakelyje pasitiks senosios Narbučių kaimo kapinaitės. Iš lauko akmenų 
sumūrytoje tvoroje prie kapinių vartų yra išraižyti skaičiai, bylojantys 
apie šios „mirusiųjų karalystės“ įkūrimo metus. Narbučių kapinės buvo 
įkurtos 1887 metais, tad kitamet joms sukaks 130 metų.

pramokdavo iš maldaknygės litaniją ir 
poterius. Toks buvo ir Antanas, pasira-
šyt pavardės nei vardo nemokėjo, raštą 
lietuvišką skaitė gerai, nes būdavo eina 
giedoti laidotuvėse prie mirusiųjų. Per 
tokį ilgą amžių daug visko pergyveno 
ir matė, per tame laike buvo didelių 
pasikeitimų ir atmainų...

Tais laikais Lietuvoje rusų val-
dininkų buvo visa valia ir valdžia 
jų rankose. Būdavo asesorius arba 
zemskas načalnikas nepavelis tau 
kryžiaus arba kapų įsteigt ir jo klau-
syk. Nepaklausysi- Sibiras, kalėji-
mas. A.A. Antanui taip ir atsitiko. 
Narbučių kaimas neturėjo kapinių, 
nutarė pasidaryt, apsitvert kapines, 
pastatė kryžių, apmūrijo akmenine 
tvora. Tartum viskas baigta... Še tau ir 
atvažiuoja zemskas, paskui asesorius, 
sušaukia Narbučių žmones, ieško 
fundatoriaus (iniciatoriaus) to darbo. 
Įtaria Antaną, prisikabina. Šiaip taip 
pasiseka ruskius nulenkt kyšių būdu. 
Įsako metų datas kryžiaus ir kapinių 
mūre užtrinti maleva ir vopna, kad 
nebūtų žymės, kokiais metais dirbtas 
darbas. Sibiro ir kalėjimo išvengta...“

Kaip ir buvo įsakyta, kaimiečiai ant 
kryžiaus išraižytus metus užtepliojo 
dažais, o ant tvoros mūro esančią ka-
pinių įkūrimo datą užtepė kalkėmis. 
„Patepti“ valdininkai dėl naujųjų ka-
pinių jau nebetriukšmavo, o kitiems 
„načalnikams“ tos kapinės jokio įta-
rimo nesukėlė- steigimo metų niekur 
nebesimatė.

Beraštis sodietis tapo...teisėju

Rapolo Gudonio užrašuose yra ir 
keletas eilučių apie jo tėvo Narbučių 
kapinių įkūrėjo Antano Gudonio tei-
sėjavimo metus. 

„Antanui prisiėjo net teisėju vo-
lostije 12 metų prabūti. Žinoma, tada 
visa valia buvo ruskių načalnikų, bet 
visgi šiek tiek užstot lietuvius buvo 
galima. Vienąsyk įnešė teisėjai ir tarp 
rusų carų paveikslų pakabino katalikų 
kryžių. Tuome laike buvo carų iškil-
mių diena. Atvažiuoja didelis ruskių 
činaunikas. Pasišaukia Antaną Gudo-
nį ir išvertęs akis kaip žvėris surinka, 

kas išdrįso taip padaryti, kam Rymo 
krikščionių, o ne ruskas kryžius paka-
bintas. Tada Antanas pasiteisino taip, 
nes esą daugiau lietuvių Lietuvoje, o 
ne rusų. Žemės karalius esą sutvertas 
Dangiškojo karaliaus ir esąs už Dan-
giškąjį mažesnis. Rusas načalnikas 
išvadino Antaną ir kitus lietuvius 
sudžias arkliavagiais, užtrenkęs vo-
losties duris ir išbėgęs į kitą kamba-
rį. Bet vėliau įėjęs visų atsiprašęs ir 
pasakęs, jog Dievas esąs karalius ant 
visų karalių...

Vedė žmoną Antanas būdamas 45 
metų Anelę Šlapelytę Galšiškių kai-
mo Salų parapijos. Vaikus teturėjo 
du. Vyresnysis Mykolas mirė turė-
damas 16 metų amžiaus. Jaunesnysis 
Rapolas, prie kurio Antanas ir sulau-
kė tokio ilgo gražaus amžiaus. Rū-
kyt nerūkė, degtinės biški išgerdavo, 
prieš mirtį tik vienerius metus nieko 
nebedirbo. Klausą turėjo gerą, akimis 
menkai bematė...“

Nors užrašuose sūnus apie savo 
šviesios atminties tėvą Antaną Gu-
donį parašė trumpus prisiminimus, 
tačiau jie akivaizdžiai byloja apie vei-
klų, darbštų, patikimą, kitų gerbiamą 
žmogų. Juk ne kiekvienas buvo ren-
kamas ar skiriamas valsčiaus teisėju. 
O Antanas Gudonis tokias atsakingas 
pareigas ėjo net 12 metų. Gana keis-
ta, žiūrint iš šių dienų pozicijų, kad 
teisėju dirbo žmogus, nebaigęs jokių 
mokslų, net pradžios mokyklos. Pra-
mokęs skaityti namuose iš malda-
knygės, Antanas Gudonis nemokėjo 
rašyti, netgi pasirašyti. Bet pakako ži-
nių, išminties, kad galėtų būti valsčiu-
je teisėju, dideliu autoritetu,  patarėju 
ir pagalbininku sodiečiams, gimtojo 
krašto šviesuoliu. Kiek visokių ne-
gandų, vargų būta jo gyvenime. Kad 
ir 1908 metais kilęs gaisras, sunaiki-
nęs visus trobesius. Reikėjo atsitiesti, 
nepalūžti, nepasiduoti nevilčiai, vėl 
susikurti naują gyvenimą...

Kapinės buvo virtusios...gyvulių 
pakrovimo aikštele

Kolūkiniais metais už Narbučių 
kapinių buvusi darbščių ūkininkų 
Ziberkų sodyba operatyviai buvo 
pritaikyta vietos valdžios porei-
kiams. Sodybos šeimininkai, veng-
dami tremties, iš gimtųjų namų 
laikinai pasitraukė į Kauną pas 
gimines. Ištuštėjusiuose namuose 
tuomet įsikūrė kolūkio kontora ir 
Aulelių apylinkės tarybos vykdo-
masis komitetas.  Savaime supran-
tama, keliu pro kapines tuoj suin-
tensyvėjo transporto srautas. Daug 
ko prisireikdavo kolūkio kontoroje 
ar apylinkėje. Tai ir važiavo žmo-
nės kas dviračiais, kas arkliais, o 
kas ir motociklais, mašinomis ar 
net traktoriais. Ne kartą pasitaikė 
atvejų, kai koks sunkvežimis ar 
traktorius nebeišsitekdavo kaimo 
kelyje ir užkabindavo kapinių tvo-
rą, išgriaudavo sumūrytus akmenis. 
O kalnelis, esantis visai šalia kapi-
nių, kolūkmečiu „sėkmingai“ buvo 
naudojamas kaip...gyvulių pakro-
vimo aikštelė. Prireikdavo išvežti 

gyvulius į mėsos kombinatą, o kaip 
kitaip juos pakrausi? Žinoma, buvo 
galima sukalti specialius medinius 
paaukštinimus, ką nors sukonstruo-
ti, kad gyvulius lengviau suvaryti į 
mašinas. Bet kas gi konstruos, ką 
nors gamins? Surasdavo kur kokį 
kalniuką, aukštumėlę ir tuo nau-
dodavosi. Narbučiuose tam tiks-
lui buvo naudojamas šalia kapinių 
esantis kalnelis. Taip buvo išgriauta 
ir viena kapinių tvoros dalis. Ne-
daug trūko, kad ir visa likusi tvora 
galėjo išgriūti.

Rapolas Gudonis negalėjo ramiai 
žiūrėti į tokį barbariškumą, nerūpes-
tingumą. Todėl kreipėsi į tuometinį 
Aulelių apylinkės pirmininką Kazį 
Kežutį, kad gyvulių pakrovimas į 
sunkvežimius prie kapinių būtų nu-
trauktas, o išgriauta tvora –atstatyta. 
Nors dabar jau šviesios atminties K. 
Kežutis ir buvo komunistų partijos 
narys, tačiau tai būta tolerantiško va-
dovo, ūkiško, jautraus žmogaus. Jis 
neliko abejingas sodiečio R. Gudonio 
žodžiams,  pasirūpino, kad kolūkis į 
kapines atsiųstų keletą statybininkų, 
skirtų statybinių medžiagų. Padedant 
Rapolui Gudoniui, išgriauta kapinių 
tvoros dalis buvo atstatyta, visa tvora 
kapitališkai suremontuota, atnaujinta, 
sutvirtinta. Vietoje sutręšusių kapinių 
vartelių buvo įrengti nauji- metaliniai. 
Tai buvo 1966-aisiais metais. Ir tokią 
datą galima surasti ant Narbučių ka-
pinių tvoros. Taigi, galima drąsiai 
tvirtinti, kad savo tėvo Antano Gu-
donio rūpesčiu įkurtas kaimo kapines 
išgelbėjo nuo išniekinimo ar visiško 
sunaikinimo jo sūnus Rapolas Gudo-
nis. Dabar iš senelio ir tėvo „estafetę“ 
perėmė Albinas Gudonis...

Senelių ir tėvų pėdomis

Narbučių kapinėse, po aukštaūgiais 
medžiais ilsisi šių kapinių steigimo 
iniciatorius, valsčiaus teisėjas Anta-
nas Gudonis su  ištikima savo gyve-
nimo palydove Anele, čia amžinajam 
poilsiui atgulė ir jų sūnus Rapolas 
Gudonis su žmona Adele. Gimtinės 
žemelė priglaudė ir kitus Gudonių 
giminės narius. 

Gimtosios Albino sodybos Narbu-
čiuose jau nebėra, tačiau jis nusipirko 
trobą kaimyniniame Drobčiūnų  kai-
me, kad būtų arčiau gimtojo krašto, 
arčiau artimųjų kapų. Šiltesniu metų 
laiku Albinas Gudonis palieka butą 
Anykščiuose ir įsikuria kaimo sody-
boje.

Kai 2010-ųjų vasarą Anapilin iš-
keliavo Albino sesuo muziejininkė, 

pedagogė, mokslininkė, visuome-
nės veikėja, garsių Lietuvoje švietė-
jų ir kultūrininkų Marijos ir Jurgio 
Šlapelių muziejaus Vilniuje įkūrėja 
ir ilgametė direktorė dr. Alma Gu-
donytė, jos laidotuvėmis rūpinos 
brolis. Albino rūpesčiu po gedulin-
gų pamaldų Svėdasų Šv. Arkangelo 
Mykolo parapijos bažnyčioje urna 
su sesers palaikais iškilmingai buvo 
palaidota šalia artimųjų Narbučių 
kapinėse. Albinas prižiūri ne tiktai 
savo artimųjų kapus. Jam be galo 
rūpi ir senelio Antano Gudonio rū-
pesčiu prieš daugiau kaip šimtmetį  
įsteigtų kapinių likimas, tvarkymas. 
Ilgą laiką kapinaites puošė senutėlis 
medinis kryžius. Bet jis taip sutrę-
šo, sulinko, kad stipresniam vėjui 
papūtus, galėjo nuvirsti tiesiog ant 
kapų ar net kapelius tvarkančių 
žmonių. Tad Albinas pasirūpino, 
kad labai jau varganai atrodantis ir 
net pavojų keliantis kryžius būtų 
nupjautas ir pagal visas katalikų tra-
dicijas sudegintas. Albino rūpesčiu 
vietoje senojo kryžiaus buvo pasta-
tytas naujas gražus, ornamentuotas 
kryžius.

„Kitaip pasielgti aš net negalė-
čiau. Juk tas kapines prieš steigė 
mano senelis Antanas su kitais 
giminaičiais, kaimynais. Kapi-
nėmis rūpinosi ir tėvas Rapolas, 
artimųjų kapus prižiūrėjo ir mano 
senelė, ir motina. Pagarba miru-
siesiems, jų amžinojo poilsio vietų 
tvarkymas tikriems lietuviams yra 
įaugę į  jų širdis, ta graži tradicija 
perduodama iš kartos į kartą. Štai 
kodėl negaliu likti abejingas taip 
brangioms ir artimoms  Narbučių 
kapinaitėms“,- pasakoja Albinas 
Gudonis.

-AnYkŠTA

Dabartinis Narbučių kapinių vaizdas.
Vytauto BAGDOnO nuotr.

Anykštėnas Albinas Gudonis  saugo savo senelių ir tėvų šviesų atmini-
mą ir rūpinasi Tėviškėje esančiomis kapinaitėmis.

Albino Gudonio tėvai Rapolas 
ir Adelė apie 1930 metus 
(nuotrauka iš Albino Gudonio 
asmeninio albumo).
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Lėja ROČAITĖ, gimusi 07 16
Olivija KLIČIŪTĖ, gimusi 07 17

 pro memoria
Anykščių mieste
Raimondas RIARIVANAS, gimęs 1970 m., mirė 07 22
Valerija JUZėNIENė, gimusi 1938 m., mirė 07 21
Anykščių seniūnijoje
Regimantas ČEPAS, gimęs 1962 m., mirė 07 20
Vytautas ČEREŠKA, gimęs 1939 m., mirė 07 19
Kurklių seniūnijoje
Anelė BAŠKAUSKIENė, gimusi 1941 m., mirė 07 20
Skiemonių seniūnijoje
Živilė VALDMONAITĖ, gimusi 1981 m., mirė 07 20
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Papildomi prizai
0436407 3500 Eur 0213917 4500 Eur 0284777 Automobilis 

“Toyota Rav4” 0406480 Automobilis “Toyota Rav4” 003*471 Dviratis 
“Minerva” 013*127 Hamakas “Tonga” 008*159 Išmanusis tele-
fonas “LG” 0366375 Kelialapis į Kiprą 0486532 Kelialapis į Kretą 
0306821 Kelialapis į Maljorką 011*980 Kepsninė “Mustang” 03**838 
Lagaminas “Comfort” 009*622 LED televizorius “Philips” 0379962 
Motoroleris “Mosca Fava” 0174460 Motoroleris “Mosca Fava” 
019*617 Pakvietimas į TV studiją 000*526 Pakvietimas į TV studiją 
011*710 Pakvietimas į TV studiją 013*118 Pakvietimas į TV studi-
ją 0391949 Porinis kelialapis į Palangą 0448357 Porinis kelialapis 
į Palangą 0174365 Porinis kelialapis į Palangą 0336299 Porinis 
kelialapis į Palangą 0477207 Porinis kelialapis į Palangą 0183252 
Pretendentas į butą 044*486 Trintuvas “Bosch”.

Apie  
savigyną

linas BiTVinskAs

gimė

Afrikinis kiaulių maras tapo 
banalybe. Jis – visur. Nueik į 
mišką – jis ten, eik į tvartus – 
jis irgi ten, be to jis ir ore – jį 
neša musės, uodai ir kiti gyviai. 
Kiaulių pas mus greit neliks. O 
kai neliks, kraštas bus tiesiog 
paruoštas musulmonams apgy-
vendinti. Jų čia jau nieks nebe-
piktins, nebent per trumpos mo-
terų suknelės.

Lietuva taip uoliai stengia-
si išpjauti smulkiųjų ūkininkų 
kriuksius (aišku, stambieji au-
gintojai neliečiami), kad nepa-
galvoja, jog iš gyventojų atima 
galimybę apsiginti. Štai praneš-
ta, kad Anglijoje pensininkė nuo 
plėšikų apsigynė ne kuo kitu, o 
šoninės gabalu. 86-erių anglė iš 
bankomato pasiėmė gana stam-
bią sumą ir nuėjo į parduotuvę, 
kur ją užpuolė plėšikė ir bandė 
atimti rankinę. Tačiau senjorė 
nepasimetė – ėmė mušti plėšikę 
šoninės gabalu, kurį turėjo ran-
koje. Nežinau, ar iš netikėtumo, 
ar dėl to, kad gauti šonine per 
galva žemina, bet plėšikė išsi-
gandusi pabėgo. 

Tai va, valdžia turėtų susi-
rūpinti - liepę išpjauti kiaules, 
atimame savigynos galimybę 
daugeliui mūsų žmonių.  

Pilies sienas impregnuos arklių šlapimu

Vo!: „Reikės bendran kibiran sisioti visiems liberalų eržilams.”
Super: „Bus kur panaudoti bagirio trilitriokus!”
. : „Kęstuti, minėdamas apie impregnavimą, pamiršai, o gal nežinai, kiek laiko vykdavo pats impregnavimo 

procesas. tai statybos darbų grafike kažkaip kitaip įvardinta.Gal nedarykite chaltūros vardan kultūros.”
Nu guoga: „šaunuolis.Tikėjausiu kažko tokio. Bet, kad šlapimą pirkti siūlyt per ŠVYNTĘ - fantastika. O 

“politikam” dar yra vietos apmąstymam?”
Skaitytojas: „Reikia skelbti viešųjų pirkimų konkursą impregnantui įsigyti.”
Ai kaip negerai: „Taigi galima buvo paskelbti prieš šventę, kad trūksta myžalų.
Tai būt pusė Lietvuos ant arklių(ir kumelių) atvarę.
Nu vot parke po krūmais būt ir prisiparkavę ir ant tų suguldytų rąstų istorinį reikalą atlikę.
Gal dar ir šustauskas būt iš Kauno atvaręs.
Ale - ot tas vis kuklumas.
Nu tik tik , kad kupiškėnam būt nuostolis.
Ale pragyvensim - Mieli Pasaulio Anykštėnai.”
(Komentarų kalba netaisyta)

balsai internete (anyksta.lt):

„Pabandysime tai padaryti stato-
moje medinėje pilyje ir pažiūrėsime 
kvepės ar ne”, - demonstruodamas, 
kiek yra sukaupęs daug žinių apie 
anų laikų medines pilis, susitikime 
kalbėjo rajono meras K.Tubis. 

Kalbėdamas apie rangovo pasi-
rinkimą medinės pilies statyboms, 
K.Tubis įtikinėjo, kad viešasis pir-
kimas buvo labai skaidrus, nors 
buvo atsiradęs ir sukčių.

„Buvo sukčiavimų iš dalyva-
vusiųjų pirkime, bet komisija 
išsiaiškino. Pagal Viešųjų pir-
kimų įstatymą mes nežinome, 
kas konkurse dalyvauja. Viskas 
yra skaidru ir apie 30 – 40 proc. 
visų viešųjų pirkimų lėšų pas 
mus susitaupo“, - aiškino aps-
kritojo stalo moderatorius meras 
K.Tubis, pabrėždamas, kad net 
sutartį su viešąjį pirkimą laimė-
jusia Kupiškio liberalų lyderio 
Povilo Gurklio UAB „Povilo 
Gurklio firma“ savivaldybės 
administracijos direktorė Veneta 
Veršulytė pasirašinėjusi ne savo, 
o jo kabinete.

„Manau, kad pilis bus patriotinė, 
ji palaikys tautinę kultūrą.Pilis bus 
daroma solidžiai, kad nebūtų kičo.
Kičo ir mums patiems nereikia. 
Bendravome ir su profesoriumi 
Alfredu Bumblausku, profesoriu-
mi Antanu Tyla ir su istoriku Tomu 
Baranausku kalbamės, išstudija-

vom leidinį „Lietuvos medinės 
pilys““, - apie tai, kaip atsakingai 
už savivaldybės sienų ruošiamasi 
medinės pilies statyboms, pasako-
jo meras K.Tubis.

Apskritojo stalo moderatorius 
sakė, kad pilyje bus ir interakty-
vių dalykų, tokių, kaip signaliza-
cijos, elektriniai radiatoriai, įvai-
rūs laidai, tačiau lankytojo akis 
šių dalykų nepastebės, nes viskas 
bus subtiliai paslėpta. Meras dar 
kartą pabrėžė, kad medinės pilies 
ąžuolo bei pušies rąstų skersmuo 
sieks 30 centimetrų, pasakojo, kad 
pilies pamatai bus gręžtiniai. O pi-
lies įveiklinimui nebus renkamasis 

kažkoks vienas operatorius, nes 
esą jis gali netinkamai įgyvendinti 
visą medinės pilies idėją.

Iš susrinkusiųjų meras K.Tubis 
sulaukė klausimo, ar prie medinės 
pilies statybų finansiškai nebuvo 
siūloma prisidėti verslininkui ir 
politikui Antanui Guogai. Meras 
K.Tubis prisipažino, kad šia tema 
galbūt su potencialiu investuotoju į 
Anykščių rajoną net nekalbėjęs...

Apskritojo stalo metu meras 
K.Tubis taip pat trumpai užsiminė 
apie numatomus Laimės žiburio re-
konstrukcijos darbus. Šalia jo ruo-
šiamasi išretinti augančius medžius, 
o ant paminklo viršaus įrengti iš toli 

matomą šviečiantį žiburį.
„Tas nepasitikėjimas ar netikėji-

mas sumenks, kai baigsis darbai”, 
- nebijantis kritikų demonstravo 
K.Tubis, visgi išsidavęs, kad kri-
tiški internetiniai komentarai jam 
nelabai patinkantys.

Apskritojo stalo apie Anykščių 
dabartį ir ateitį metu koncentruo-
tasi tik į kalbas apie infrastruk-
tūrinius obektus. Deja, bet apie 
tai, kas rajono valdančiųjų pada-
ryta sprendžiant rajono socialines 
problemas, kuriant naujas darbo 
vietas, pritraukiant investuotojus, 
meras K.Tubis kažkodėl net neuž-
siminė.

Miesto šventė stebino kultūrų gausa
Atidarytos tėčio ir dukros  

parodos
Sakralinio meno centre atida-

ryta tekstilininkės Severijos Inči-
rauskaitės-Kriaunevičienės darbų 
paroda, o kiek vėliau Anykščių Šv. 
Mato bažnyčioje atidaryta skulp-
toriaus, S. Inčirauskaitės tėvo, R. 
Inčirausko paroda.

 „Floristinių kilimų konkursas 
panašėja į Euroviziją“

Taip Tarptautinio floristinių kili-
mų konkurso vertinimo komisijos 
narys, vicemeras, gamtininkas Sigu-
tis Obelevičius apibendrino Anykš-
čiuose vis populiarėjantį floristinių 
kilimų konkursą. Šiemet jame daly-
vavo 25 komandos, varžęsi profesi-
onalų ir mėgėjų grupėse. Gražiausiu 
kilimu pripažintas Italijos Pietra Li-
gure miesto, kuriame kas trys metai 
vyksta floristinių kilimų festivaliai, 
paklotas kilimas, kurio kūrėjoms 
atiteko 400 eurų premija.

Profesionalų grupėje penkta vie-
ta ir 150 eurų premija skirta Katlėrių 
bendruomenei, ketvirtoji ir 250 eurų 
– Troškūnų bendruomenei, trečioji ir 
300 eurų – Debeikių moterų veiklos 
centrui, antroji ir 350 eurų - Piktagalio 
kaimo moterims, kurių kilimą, beje, 
geriausiu išrinko ir patys dalyviai. 

Mėgėjų kategorijoje gražiausiu 
kilimu pripažintas ir 200 eurų pre-
mija įvertintas Anykščių socialinės 
globos namų paklotas kilimas, an-
trąją vietą ir100 eurų pelnė svečiai 
iš Vokietijos ir trečioje vietoje liko 
mūsų rajono Raguvėlės moterys.

Nemokamų koncertų 
paklausyti susirinko pilnos 
salės

Liepos 23-iosios vakarą vyko 
nemokamas Anykščių miesto 

šventės koncertas, kuriame pasiro-
dė grupės ,,Žalvarinis“, ,,Biplan“, 
,,Studija“. Žmonės, praktiškai už-
pildė Dainuvos slėnyje esančius 
suoliukus.

Vėliau, naktį, Anykščių baž-

nyčioje vyko šviesos ir muzikos 
improvizacijų vakaras „Šviesi 
muzika“, kurio metu grojo Rim-
vydas Mitkus (vargonai) ir Saulius 
Petreikis (pučiamieji).

Sekmadienio dieną vyko pasku-

tinis miesto šventės koncertas - A. 
Baranausko aikštėje anykštėnus šok-
dino japoniškų būgnų Waidako gru-
pė „Daigen – Gum“. Tai Japonijos 
ambasados dovana anykštėnams. 

-AnYkŠTA

Pro dabar apleistos, bet prieš kelis dešimtmečius veikusios sinagogos langus, į miestą žvelgė senųjų, 
čia gyvenusių žydų veidai

jono junevičiaus nuotr.

(Atkelta iš 4 p.)
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perka

įvairūs

parduoda

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217. 

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, 
(8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., 

tel.: (8-610) 41900, 
(8-699) 60871.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.
Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,45 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,25 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

Nuolat ūkininkas parduoda 
mėsinių kiaulių skerdieną 

40-50 kg tik kaimiškai svilintos 
dujomis. Atvėsinta, subproduk-
tai. Pristatome nemokamai ir 
greitai. 

Tel.: (8-686) 80994, 
(8-611) 34567.

Gaminame ir 
montuojame 
paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
tvarkome kapavietes. 
30 metų patirtis. 
Vienetiniai darbai.
Tel. (8-627)01727,
(8-682)12338.
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2016-08-09 10.00 val. 

atliks kadastrinius matavimus sklypui, kad. Nr. 3426/0006:12, esan-
čiam Šeimyniškėlių k., Anykščių sen., Anykščių r. sav. Kviečiame da-
lyvauti ribų ženklinime gretimo žemės sklypo kad. Nr. 3426/0003:195, 
3426/0003:218, 3426/0006:048, 3426/0003:038,  savininkus. 
Kontaktinė informacija: J. Biliūno g. 28-2, Anykščiai LT-29117, tel. 
863024248, bernardas.baravykas@vzf.lt

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2016-08-04 10.00 val. at-
liks kadastrinius matavimus sklypams, kadastriniai Nr. 3468/0001:346, 
3468/0001:258, 3468/0001:257 esantiems Mitošiūnų k., Anykščių r. 
Kviečiame dalyvauti ribų ženklinime gretimo žemės sklypo kadas-
trinis Nr. 3468/0001:257 savininko Algio Bošos turto paveldėtojus. 
Kontaktinė informacija: J. Biliūno g. 28-2, LT-29117 Anykščiai, tel. (8 
6) 2124 304; el. p. martynas.sermuksnis@vzf.lt

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt 

Renkamės liepos 28 dieną 17 val. Liudiškių g. 29 
UAB „ Jonroka“

Organizuojame visų kategorijų vairavimo mokymo kursus 
(informacija tel. (8-657) 72987). 

Vykdome papildomus vairavimo kursus pažeidusiems KET. 
Būtina išankstinė registracija tel. (8-657) 68156,

Liudiškių g. 29, Anykščiai UAB “Jonroka”

Nekilnojamasis turtas

Sodybą, namą, sodybvietę, žemės 
- miško sklypą gražesnėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel.: (8-682) 18972, (8-600) 63820.

Seną, geros būklės klėtį. 
Tel. (8-699) 18595.

Namą ar sodybą poilsiui ir gyveni-
mui. 

Tel. (8-698) 49854

Automobiliai

Automobilius, traktorius, sunkveži-
mius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, grei-
tai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai ir skubiai automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, traktorius.

Tel. (8-601) 53942.

Kuras

Lapuočių malkas. 1-2-3 kaitrumo 
grupės. Atveža. 

Tel. (8-613) 11010.

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). 
Veža miškavežiu.

Tel.: (8-600) 63820, (8-617) 20473.

Kita

Kviečius, miežius, avižas, žirnius, 
kukurūzus, pašarinius miltus, sėle-
nas. Pristato nemokamai ir greitai.

Tel. (8-611) 47343.

Naudotus metalinius surenkamus 
garažus 3x3 , 3x6, 3x9,  3,5 x 6,  4x6 
m, yra ir 3 m aukščio tinkantys trakto-
riams (nuo 350 Eur.). 

Tel. (8-687) 73343.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams - 
nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Stogų dengimas, visi skardinimo 
darbai, įdėklų gamyba ir montavi-
mas, karkasinių pastatų statyba, 
pamatų įrengimas. 

Tel.: (8-603) 62258, 
(8-627) 25989.

Šiltina fasadus, pamatus. Atlieka 
fasadų apdailą. Tinkuoja, deda 
dekoratyvinį tinką, dažo. Dengia 
šlaitinius stogus. Mūro darbai. 

Tel. (8-676) 52289.

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm, 0,8 mm  skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi. Vandentiekio, kanalizacijos, 
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų 
kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Smulkina, šienauja pievas.
Tel. (8-608) 51317.

Smulkina senas, apleistas pie-
vas. Didelę ir aukštą žolę bei nedi-
delius medelius, paverčia mulču. 
Darbus atlieka visoje Lietuvoje.

Tel. (8-606) 78072.

siūlo darbą Socialinės įmonės statuso sie-
kianti medienos apdirbimo įmonė 
ieško staliaus staklininko su patirti-
mi darbui Anykščiuose. Pirmenybė 
teikiama dalinį darbingumą (neįga-
lumą) turintiems kandidatams. 

Tel. (8-671) 51617.

MB Sveikatos Sauja ieško komu-
nikabilių, savarankiškų darbuotojų, 
kurie norėtų prisijungti prie mūsų 
komandos parduodant Šaltalankių 
produktus. Kreiptis 

Tel. (8-685) 52228, (8-687) 23577.

Vairuotojui - darbą auto-
vežiu. 

2015 m. “Volvo”,
“Kaasboher”. Reisai 

Vokietija, Belgija. Galimos
komandiruotės nuo 3 iki 6 

savaičių. Atlyginimas 100 Eur
už darbo dieną. 

Tel. (8-685) 14225.

Veža žvyrą bei įvairius krovinius iki 
6 t su savivarčiu. Taip pat parduoda 
stambias lapuočių atraižas ir malkas. 

Tel. (8-683) 57655. 

Automobilių kėbulų virinimas ir pa-
ruošimas dažymui.

Tel. (8-698) 37660.

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077.

Namų dažymas ir kiti statybos dar-
bai. Tel. (8-647) 59686.

Atnaujina baldus: sofas, lovas, čiu-
žinius, kėdes, kampus. Keičia spy-
ruokles, poroloną, gobeleną, eko ar 
natūralią odą. Gamina čiužinius, sė-
dmaišius. Pasiima ir parveža. 

Tel. (8-610) 10341.
atnaujinkbaldus@gmail.com.

Padės sėkmingai, saugiai ir aukš-
čiausia rinkos kaina parduoti butą, 
namą, sodybą, žemę ir kitą nekilno-
jamąjį turtą. Perka nekilnojamąjį turtą. 
Sutvarko netvarkingus dokumentus. 
Tel. (8-643) 23889.

Melžiamą karvutę. Kaina – 250 Eur. 
Šlavėnai. Tel. (8-615) 65496.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Brangiai - įvairių markių automobi-
lius. Gali būti su defektais, nevažiuo-
jantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko 
dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn. 
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.

Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel.: (8-603) 40316, (8-609) 00890.

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB 
„Bartynco“ - veršelius auginti. Moka 
priedus.

Tel. (8-614) 07502.

Kita

Brangiai - juodojo ir spalvotojo me-
talo laužą. Klientui pageidaujant išsi-
veža. 

Tel. (8-682) 69308. Kupiškis, 
UAB “Tormeta”.

Bendrovė - grūdus, kviečius, mie-
žius, rapsus.

Tel. (8-680) 85841.

Kviečius, rapsus, žirnius, pupas, 
kvietrugius, miežius, grikius, avižas. 

Tel. (8-638) 71971.

Rastas raktas.
Tel. (8-381) 5-10-59.

2

Burbiškio agroserviso kooperaty-
vas parduoda javų kombainus: du 
DON 1500 (vieno kaina - 3000 Eur. 
be PVM), du  NIVA SK-5 ( vieno kai-
na - 1500 Eur. be PVM ). 

Tel. (8-678) 23034.

Lėkštinius skutikus, bulvių kasamas, 
rotacines šienapjoves, grūdų šnėkus, 
valomąsias, frontalinius krautuvus, 
“Kverneland plūgus”, kt. 

Tel. (8-612) 57075.
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 -Siaubas, kaip karšta jūsų 
kontoroje! Gal atidarykite ką 
nors...

- Gera mintis! Alaus ar kon-
jako?

***

-Brangioji, mes vakar susipy-
kome dėl smulkmenų, aš buvau 
neteisus! Tu - mano mylimiau-
sia moteris.

- Aha! Aš taip ir žinojau, kad 
nesu tau vienintelė!

***

- Ką žmona Kalėdų proga pa-
dovanojo?

- Nieko.
- Mhm... Irgi neblogas daik-

tas...
- Aha, o svarbiausia - vietos 

neužima.

horoskopas
AVINAS. Dabar jūs elgsitės gana 

ekscentriškai arba tiesiog originaliai 
mąstysite, argumentuosite, flirtuosite. 
Netikėtai galite sublizgėti prieš publi-
ką, auditoriją, kažkuo nudžiuginti jau-
nąją kartą ar pan. Galite laimėti prizą, 
sulaukti komplimentų.

JAUTIS. Tikėtinas išsisukinėji-
mas, slapta veikla, intrigos. Kažkas 
gali jus suklaidinti, suteikti nerealių 
vilčių arba įvairių fantazijų prisikursi-
te patys. Klausykitės vidinio balso - jis 
labai pasitarnaus.

DVYNIAI. Jus vilios nepatirti po-
tyriai, naujovės, originalus laisvalai-
kio hobis. Regis, rasite bendraminčių 
arba pasekėjų. Vakare pajusite, kad 

nusipelnėte malonaus poilsio, atsipa-
laidavimo. Tiktų užsiimti menine kū-
ryba, pamedituoti.

VĖŽYS. Galimas netikėtas daly-
kinis pasiūlymas. Lengviau seksis re-
alizuoti sumanymus pasitelkus paval-
džius ar pritariančius žmones. Vakarop 
pagerės asmeniniai santykiai arba už-
simegs nauja pažintis. 

LIŪTAS. Nusimato svarbūs susitiki-
mai, pokalbiai, domins mokslo, tarptauti-
nės politikos aktualijos, kelionės. Netikė-
ti kontaktai su užsieniečiais ar įtakingais 
veikėjais ateityje gali duoti naudos.

MERGELĖ. Tikėtina, kad neiš-
vengsite tam tikrų finansinių rūpesčių. 
Galite sudaryti draudimo sutartį, rašyti 
testamentą, arba tuo domėtis. Protingai 
tvarkykite savus ir svetimus pinigus. 

Vakaras nuteiks filosofiškai. 
SVARSTYKLĖS. Regis, neišveng-

site šiokių tokių rūpesčių arba jums bus 
priminta sena skola. Galite kai ką suga-
dinti savo skubėjimu. Vakare susidarys 
įspūdis, kad pradeda dvelkti permaino-
mis asmeniniame gyvenime. 

SKORPIONAS. Darbo reika-
lai reikalaus ypatingo atsakingumo, 
veiklumo. Per neapdairumą galimos 
traumos. Vakare galite tikėtis kom-
plimentų ir kitokių dėmesio ženklų iš 
priešingos lyties. 

ŠAULYS. Iš mylimo žmogaus, 
gerbėjų ar vaikų galimos staigmenos. 
Jūsų laukia neįprasti renginiai, pramo-
gos, ypač jei esate išvykę, keliaujate. 
Netikėta pažintis praplės jums akiratį. 
Neslėpkite savo meilės bei simpatijų 

nuo tų, kurie to verti. 
OŽIARAGIS. Galite sulaukti ori-

ginalių patarimų ir pamokymų. Ne-
pykite ant aplinkinių už pastabas ir 
išklausykite juos. Rūpestingiau elkitės 
su santaupomis, nuosavybe.

VANDENIS. Netyčia nugirstos 
naujienos gali priversti jus keisti pla-
nus. Būsite linkę optimistiškai planuo-
ti perspektyvas ir visaip eksperimen-
tuoti, rizikuoti. Jeigu kur nors vyksite, 
būkite itin atidūs už vairo, kelyje. 

ŽUVYS. Sutelksite dėmesį į labai 
žemiškus dalykus. Palankus metas 
tvarkyti namus, perstatyti baldus, at-
likti kosmetinį remontą, derėtis su 
statybininkais, architektais. Deja, bus 
beveik neįmanoma išvengti pagundų 
prekyvietėse, pramogų vietose.

Anykščių rajono vicemeras Si-
gutis Obelevičius populiarėjantį 
tarptautinį floristinių kilimų kon-
kursą prilygino vos ne Eurovizijai, 
tačiau ties penkta vieta įvertintu 
Kartlėrių bendruomenės kilimu, 
vicemeras turėjo bent jau parausti 
prieš vertinimo komisijos narius, 
kokiu ir pats buvo, už kurortinio 
miesto įvaizdžiu besirūpinančius 
anykštėnus. Viena parapeto beto-
ninė plyta išvis dingusi, dar dvi 
- atsiklijavusios. Keli floristinių 
kilimų žiūrovai ant šių atsilupu-
sių plytų suklupo ir vos neišsisuko 
kojų. Na, vicemeras šaligatvių ir 
parapetų nesužiūrės, tačiau miesto 
centrinio parko prižiūrėtojai bent 
jau pylos turėtų gauti. 

Tuo tarpu Muziejaus informaci-
niame centre dirbančios moterys 

Apžiūrėdami floristinius 
kilimus vos 
neišsisuko kojų…

Sportavo. Anykščių miesto 
šventėje Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centro organizuotose įvai-
riose varžybose sportavo virš 200 
anykštėnų ir šventės svečių. 

Krepšinis. Liepos 23 d. miesto 
parko sporto aikštyne tradicinėse 
krepšinio 3x3 varžybose dalyvavo 
25 komandos iš Vilniaus, Kauno, 
Anykščių, Troškūnų, viso 83 da-
lyviai. Visose amžiaus grupėse pir-
mąsias vietas iškovojo anykštėnų 
komandos. 2002 m.g. ir jaunesnių 
berniukų grupėje I vietą iškovojo 
„Kavarsko koldūnai“ (M.Pabarška, 
I.Repečka, A.Raščius), 2001-
1998 m. g. vaikinų grupėje pirmi 
buvo komanda „L7“ (D.Ridikas, 
D.Radžiūnas, E.Šlaitas). 1997 m. 
g. ir vyresnių vyrų grupėje geriau-
sia žaidė ,,Taifūnas“ (T.Jodelis, 
L.Širmenis, G.Šniaukštas). Mer-
ginų grupėje lyderiavo anykštėnės  
,,Juodos katės“  (E. Januškevičiūtė, 
G. Bartkutė, I Bakučionytė).

Smiginis. Rankos taiklumą 
miesto šventėje išbandė 28 daly-
viai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos 
ir Anykščių rajono dviejose am-
žiaus grupėse. Nugalėjo klaipėdie-
tis - V.Paulauskas ir anykštėnė Rita 
(pavardės neregistravo). 

Šaškės. L. ir S. Didžiulių vie-
šojoje bibliotekoje žaidė 44 šaški-
ninkai iš Šiaulių, Utenos, Kauno, 
Pakruojo, Vilniaus, Kupiškio, Pa-
nevėžio, Ukmergės, Biržų, Anykš-
čių. Įvairiose grupėse nugalėtojais 
tapo šiaulietis Arūnas Bučinskas ir 
vilnietė Agnė Bučinskaitė, anykš-
tėnas Valdas Veršulis, kupiškėnas 
Astijus Ribokas, anykštėnas Bro-
nius Jakniūnas. 

Sunkioji atletika. Tarptautinia-
me sunkiosios atletikos turnyre 
,,Anykščiai-2016“, Anykščių tech-
nologijos mokyklos bendrabučio 
sunkiosios atletikos sporto salėje 
dalyvavo virš 40 dalyvių, 6 ko-
mandos iš Latvijos (Balvi, Ludzu 
ir Daugpilio) ir Lietuvos (Telšių, 
Vilniaus, Anykščių). Anykštėnų 
tarpe įvairiose svorio kategorijose 
nugalėtojais tapo Gytis Klimans-
kas, Tomas Miškeliūnas, Mindau-
gas Lapinskas, Mindaugas Dilys. 

Slidinėjimas... Liepos 23 – 24 
dienomos Priekulėje vykusiame 
Latvijos vasaros slidinėjimo čem-
pionate Ąžuolas Bajorūnas iškovo-
jo pirmąją vietą 10 km distancijoje 
klasikiniu stiliumi ir trečiąją laisvu 
stiliumi. Fausta Repečkaitė buvo 
antra 5 km distancijoje laisvu sti-
liumi.  

pastebi, kad šios klastingos, tarsi 
spąstai, plytos jau nuo pavasario at-

silupę ir ant jų yra suklupęs ne vie-
nas anykštėnas ar miesto svečias. 

Šveicarijoje įšaldomas buvusio V. 
Putino padėjėjo turtas

Ženevos prokurorai įšaldė buvusio 
Rusijos prezidento Vladimiro Putino 
padėjėjo Sergejaus Pugačiovo turtą, 
cituodama Šveicarijos pareigūnus pra-
neša AP. 

Ženevos prokuratūros atstovas 
Henris Dela Kasa (Henri Della Casa) 
nenurodė, kiek būtent turto įšaldyta, ta-
čiau teigė, kad toks sprendimas priim-
tas iš Rusijos gavus teisinės pagalbos 
prašymą. Anot H. Dela Kasos, Rusija 
prašymą pateikė 2013 m. Jis susilaikė 
nuo platesnių komentarų. 

2014 m. Interpolas S. Pugačiovą, 
kuris anksčiau dirbo V. Putino padėjė-
ju, įtraukė į labiausiai ieškomų asme-
nų sąrašą. Rusijoje jis kaltinamas lėšų 
pasisavinimu ir pinigų iššvaistymu. 

Teismas priėmė sprendimą 
suimti du smurtavusius ir 
plėšikavusius jaunus kauniečius

Vagystėmis, plėšimais ir jaunuolio 
sumušimu įtariamus du kauniečius - 
19-metį A.D. ir 16-metį D.S - Kauno 
apylinkės teismas leido suimti. Jau-
nesnis iš įtariamųjų suimtas savaitei, o 
19-mečiui, anksčiau teistam už tokius 
pat nusikaltimus, skirtas mėnesio tru-
kmės suėmimas.

Kaip skelbia Kauno apskrities vy-
riausiasis policijos komisariatas, abu 
jauni asmenys įtariami atvirąja va-
gyste, plėšimu ir vagystėmis įsibrovus 
į patalpą ar kitą saugomą teritoriją, 
Kauno miesto centre pagrobiant mo-
biliuosius telefonus bei asmeninius 
daiktus.

Tie patys asmenys įtariami liepos 
17 dieną 5.07 val. apiplėšę bei sumu-
šę jaunuolį. Šį nusikaltimą, įvykusį 
Kauno Senamiestyje, Šv. Gertrūdos 
gatvėje, labai aiškiai užfiksavo mieste 
sumontuotos vaizdo stebėjimo kame-
ros. 

Vokiečių pasitikėjimas po 
“Brexit” krito neženkliai

Po Didžiosios Britanijos sprendi-
mo išstoti iš Europos Sąjungos liepą 
atidžiai stebimas Vokietijos verslo pa-
sitikėjimo indeksas smuko labai nežy-
miai, praneša AP. 

Pirmadienį paviešintas IFO instituto 
sudaromas indeksas siekė 108,3 taško. 
Birželį šis rodiklis buvo 108,7 taško. Į 
indeksą įtraukta Vokietijos verslo įmo-
nių vadovų nuomonė apie tai, kokia 
situacija yra dabar ir kaip ji turėtų kisti 
artimiausiu metu. 

Rinkos analitikai prognozavo, kad 
nuotaikos didžiausioje Europos eko-
nomikoje bus niūresnės. 

Frankfurte įsikūrusio banko “ING-
DiBa” vyriausiojo ekonomisto Kars-
teno Bžeskio (Carsten Brzeski) teigi-
mu, Vokietijos įmonių “Brexit”, regis, 
labai neišgąsdino. Tačiau jis pažymė-
jo, kad vėliau galima tikėtis stipresnės 
reakcijos. 

“Per anksti teigti, kad Didžiosios 
Britanijos pasitraukimas iš Europos 
Sąjungos neturės didesnės įtakos pasi-
tikėjimui Vokietijos ekonomika”, - pa-
brėžė ekonomistas.

Ansbacho sprogdintojas turėjo 
būti išsiųstas į Bulgariją

Ansbacho mirtininkas, Vokietijos vi-

daus reikalų ministerijos duomenimis, 
turėjo būti išsiųstas į Bulgariją. Kodėl 
tai nebuvo padaryta, jis šiuo metu ne-
gali pasakyti, pirmadienį Berlyne sakė 
ministerijos atstovas. Išsiuntimai esą 
yra žemių kompetencija, informuoja 
agentūra AFP.

27 metų pabėgėlis siras sekmadie-
nio vakarą susisprogdino Ansbache 
prie teritorijos, kurioje vyko muzikos 
festivalis. Jis žuvo, o 12 žmonių buvo 
sužeisti. Tyrėjai aiškinasi, ar tai isla-
mistinis išpuolis.

Policijos duomenimis, siras Ans-
bache gyveno dvejus metus. Jo prie-
globsčio prašymas buvo atmestas. 

Vidaus reikalų ministerijos atstovas 
sakė, kad sirai dėl pilietinio karo šiuo 
metu negali būti išsiunčiami į tėvynę. 
Tačiau tai esą nereiškia, kad sirai nega-
li būti išsiųsti į trečiąsias šalis. 

Ž. K. Junkeris: Turkija 
artimiausiu metu negalės tapti 
ES nare

Europos Komisijos pirmininkas Ža-
nas Klodas Junkeris (Jean-Claude Junc-
ker) pirmadienį pareiškė nuomonę, kad 
Turkija artimiausiu metu negalės tapti 
Europos Sąjungos nare, o bet kokios 
derybos dėl narystės bus nutrauktos, jei 
ji atnaujins mirties bausmės taikymą, 
praneša naujienų agentūra “Reuters”.

Turkijos valdžia nušalino nuo par-
eigų, sulaikė ar pradėjo tyrimus dėl 
60 tūkst. kariškių, policijos pareigūnų, 
teisėjų, mokytojų, valstybės tarnautojų 
ir kitų po nepavykusio karinio pervers-
mo. 

“Manau, kad Turkija dabartinėmis 
aplinkybėmis negalės tapti ES nare nei 
artimiausiu metu, nei ateityje”, - Pran-
cūzijos televizijai “France 2” teigė Ž. K. 
Junkeris. 

Jis taip pat sakė, kad šaliai, taikančiai 
mirties bausmę, nėra vietos Europos 
Sąjungoje. 

 


