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FESTIVALIS. Birželio 21 d., 
penktadienį, 18 val. atidaromas jau 
septintą kartą Anykščiuose vyksian-
tis festivalis „Muzikos savaitgaliai 
Anykščiuose“. Atidarymo metu kon-
certuos Folk in Jazz.  Bilieto kaina – 
4 Eur; studentams, pensininkams – 2 
Eur; moksleiviams nemokamai.  

Švaru. Visų Anykščių rajone ste-
bimų maudyklų - Šventosios upės 
prie Dainuvos slėnio, Šeimyniškėlių 
gatvės, Rubikių ežero prie Kriokšlio 
kaimo, Nevėžos ežero prie Palionių 
kaimo, Alaušo, Viešinto ežerų van-
duo yra švarus.

Suneštinis. Anykščių Jurzdiko 
bendruomenė kviečia birželio 20d., 
ketvirtadienį, 18val. dalyvauti idėjų 
suneštinyje - Miško festivalyje prie 
Puntuko!  18-20val. bus rodomas  
,,Rytojus” - dokumentinis filmas 
apie tai, kaip bendruomenės kuria 
gerovę darnoje su aplinka. Po fil-
mo aptarimo vyks suneštinės vaišės 
ir lėtojo miesto kūrimo dirbtuvės 
„Lėtasis miestas miško pašonėje“. 
Koncertuos Nika Ganga ir Saulius 
Spindi.

Teismas. Panevėžio apygardos 
prokuratūra pirmadienį praneša 
baigusi ikiteisminį tyrimą ir teis-
mui perdavusi  buvusio Aukštaitijos 
siaurojo geležinkelio direktoriaus 
Vismanto Užalinsko bylą. Jis kalti-
namas didelės vertės svetimo turto 
pasisavinimu, apgaulingu apskaitos 
tvarkymu ir dokumentų suklastoji-
mu.

Pietaus. Antradienį ir trečiadie-
nį Anykščių rajono vadovai rengia 
dalykinius pietus. Antradienį me-
ras Sigutis Obelevičius, vicemeras 
Dainius Žiogelis ir administraci-
jos direktorė Ligita Kuliešaitė bei 
jos pavaduotoja Veneta Veršulytė 
pietaus su žiniasklaidos atstovais, 
trečiadienį - su Anykščių vadovų 
klubo atstovais.

Išvyka. Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius ketvirtadienį ir 
penktadienį lankysis Lenkijos mies-
te Uniejov, į kurį vyksta šio miesto 
vadovo kvietimu. 

Mickūnų trasoje - aukščiausio lygio 
motociklų varžybos

Ateinantį savaitgalį,  birže-
lio 22-23 dienomis, Mickūnų 
motokroso parke vyks aukš-
čiausio lygio motociklų sporto 
renginys – Lietuvos motokro-
so čempionato 2 etapas. Jame 
startuos stipriausi Lietuvos bei 
kaimyninių šalių sportininkai. 

Mickūnų trasos valdymą 
perėmęs anykštėnas verslinin-
kas Lukas Pakeltis pernai joje 
surengė Lietuvos motokroso 
taurės etapo varžybas, o šiemet 
pakilo į aukštesnį lygmenį.

Lukas Pakeltis tikisi, kad Mickūnų trasa ateityje pati išsilaikys.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščiams 
vandens užtenka

Baranauskų 
prigimtis vilioja 
į Lietuvą

Talentais gimstama
Rasa ANDRIKONIENĖ, tri-

jų vaikučių mama:

Į „Troškimus“ 
plūdo minios 
žiūrovų

,,...Talentas gimsta arba ne. 
Tai lemia genetika..."

Br. Petroko kūrinių atlikėjai - 
draugai, bičiuliai, šeimos nariai, 
įvairių vokalinių grupių atstovai.
Naujausiame anykštėno kompo-
zitoriaus kompakte sudėtos origi-
nalios, jautrios, lyriškos, seniau 
girdėtos dainos, esama ir visiškai 
naujų kūrinių. Plokštelės garso re-
žisierius - Stanislovas Aglinskas, 
dizaino autorius- Julius Jakubėnas, 

Bronius Petrokas išleido kompaktinę plokštelę
Muzikos mokyklos pedagogas, fortepijono mokytojas, kompozitorius, dainų bei instrumentinių 

pjesių kūrėjas  Bronius Petrokas išleido kompaktinę plokštelę ,,Atmintis“. Tai jau penktasis anykš-
tėno kompozitoriaus muzikinis rinkinys. 

Kūrybiniais talentais išgarsėjusi anykštėnų Petrokų šeima (iš 
kairės) operos režisierius Nerijus Petrokas, Anykščių kultūros 
centro direktorė Dijana Petrokaitė, Anykščių muzikos mokyklos 
pedagogas Bronius Petrokas.

įrašų studija- VŠĮ  ,,Prasmingas 
garsas“. Prieš metus Br. Petrokas 
surengė  autorinį koncertą Anykš-
čių kultūros centre, džiugino ne-
eiliniu reginiu, atlikdamas savo 
kūrybą  Anykščių miesto šventėje 
,,Anykščių glėbyje“. Br. Petrokas 
yra sukūręs  instrumentinių  pjesių 
fortepijonui bei smuikui, daugybę 
dainų. Jo kūriniai įtraukti į menų 
mokyklų mokymo bei konkursų 

programas. Jis yra išleidęs įrašų rin-
kinius: ,,Atrask mane“ , ,,Per visą 
atmintį“ , kompaktines plokšteles 
,,Už tavo svajonę“, ,,Pabūk šalia“. 
Jis parengė ir išleido fortepijoninių 
kūrinių rinkinį - mokymo priemonę 
,,Skamba mano pianinas“.

  Bronius Petrokas kilęs iš gar-
sios ir puikiai ne tik anykštėnams 
žinomos giminės. Jo motina Emi-
lija Petrokienė (kartu su S. Pakal-
niene ir J. Marciukiene) atgaivino 
ir tęsė seserų Kairyčių  pradėtą 
A.Baranausko ,,Anykščių šilelio“ 
giedojimo tradiciją. Motinos brolis 
Gediminas Šukys buvo kunigas ir 
kompozitorius. Visi Emilijos Petro-
kienės vaikai paveldėjo muzikos ir 
kūrybos talentą:  abu sūnūs ( Neri-
jus tapo operos režisieriumi ir pe-
dagogu , tuo pačiu keliu pasuko ir 
Bronius) atsidėjo muzikai, kurią ne 
tik patys kuria, bet ir jos subtilybių 
moko įžengiančius į Muziką, o du-
kra Dijana Petrokaitė yra Anykščių  
kultūros centro vadovė. Broniaus 
Petroko  talentas, maitinamas gimi-

nės kūrybos versmių, gražiai ir itin 
produktyviai išsiskleidė Anykščių 
krašte, teikdamas šio krašto žmo-
nėms džiaugsmą ir dvasinę atgai-
vą.

Bronius Petrokas, anykštėnams 
gerai pažįstamas muzikos pedago-
gas ir kūrėjas, į gyvenimą žvelgia 
kaip į nuostabią likimo dovaną. Ji 
leidžia prisiliesti prie kasdienybės 
akimirkose slypinčio grožio stebu-
klo. Didelis džiaugsmas juo, savyje 
išgyventu, išnešiotu, pajaustu, da-
lytis su kitais, pasibelsti į šalia ir 
toli esančių širdis.Tik tokia kūryba 
– iš širdies į širdį – sušildo sielą, 
įprasmina ne tik kuriančiojo,  bet ir 
klausančio, atsiveriančio  muzikai 
buvimą.

-ANYKŠTA
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spektras

Temidės svarstyklės

,,Vakarais, vėlyvais vakarais, 
gerokai padidėja išleidžiamo van-
dens kiekis. Greičiausiai per saus-
rą daug kas pradeda laistyti daržus 
ar gėlynus“, - ,,Anykštai“ sakė 
A.Gervinskas. Praktiškai visi gy-
ventojai turi vandens skaitiklius, 
tačiau šaltas vanduo, kuris nenulei-
džiamas į nuotekų sistemą, kainuo-
ja vos 1 eurą 28 centus už kubinį 
metrą. Todėl besisukantis skaitiklis 
neatbaido daržininkų nuo vandens 
pylimo ant augalų. 

Didžiųjų Lietuvos miestų van-
dens tiekimo įmonės prašo gy-
ventojų vandenį vartoti atsakin-
gai, nes jo jau ima trūkti. Pasak 
A.Gervinsko, orientuojantis pagal 
Vilniaus apimtis, 10-20 proc. van-
dens suvartojimo padidėjimas jau 
yra kritinis, bet Anykščiams tokie 
suvartoto vandens augimo tempai 
grėsmės nekelia. Mūsų miesto grę-
žinių pralaidumas bei siurblių galia 

Anykščiams vandens užtenka Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Per karščius anykštėnų, kaip ir visos šalies gyventojų, vandens 
vartojimas pastebimai išaugo. Tačiau UAB,,Anykščių vandenys“ 
direktorius Alvydas Gervinskas ,,Anykštai“ sakė, kad kol kas 
nėra pavojaus, jog galime pritrūkti vandens.

Per sausras daug UAB ,,Anykščių vandenys“ vandens tenka 
anykštėnų daržams.

UAB ,,Anykščių vandenys“ 
direktorius Alvydas Gervins-
kas mano, kad anykštėnams 
geriamojo vandens nepri-
trūks.

Vagys. Birželio 14-ąją, apie 19 
val. 50 min., moteris (g. 1994 m.), 
atvykusi į sodybą  Skiemonių se-
niūnijos Mačionių kaime, Ežero 
gatvėje, pastebėjo, kad įsibrauta 
į du vasarnamius. Iš vieno vasar-
namio buvo pagrobtas muzikinis 
centras. Padaryta 1360 eurų turti-
nė žala. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas.

Smurtas I. Birželio 14-ąją, apie 

17 val. 40 min., Debeikių seniūnijos 
Aknystų kaime, Dvaro gatvėje, na-
muose, neblaivus (nustatytas 3,60 
prom. girtumas) vyras (g. 1985 m.) 
smurtavo prieš neblaivią (nustaty-
tas 3,14 prom. girtumas) sugyventi-
nę (g. 1994 m.). Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į Utenos aps. VPK. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Neperšoko. Birželio 15-ąją, 
apie 19 val., Anykščių seniūnijos 
Vikonių kaime., Troškūnų gatvės  
sankryžoje su Tujų gatve, vyras (g. 
1962 m.), (nustatytas 1,91 prom. 

girtumas), gyv. Kupiškyje, J. Ma-
tulio gatvėje, vairuodamas automo-
bilį ,,SKODA FABIA“, atsitrenkė į 
ta pačia kryptimi važiuojančio au-
tomobilio ,,PEUGEOT 406“ galą 
ir jį apgadino. Eismo įvykio metu 
apgadinti automobiliai, žmonės ne-
nukentėjo. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas 
į Utenos aps. VPK areštinę.

Mirtis. Birželio 15-ąją, apie 6 
val. ryto, Skiemonių miestelio lau-
kuose rastas moters (g. 1969 m.), 

gyvenusios Skiemonių miestelyje, 
Beržynės gatvėje, kūnas. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. 

Smurtas II. Birželio 16-ąją, 
apie 13 val. 30 min., Svėdasuose, 
Liepų gatvėje., būnant namuose, 
sugyventinė (g. 1962 m.), (nusta-
tytas 2,40 prom. girtumas) žodinio 
konflikto metu smurtavo vyro (g. 
1957 m.), (nustatytas 2,07 prom. 
girtumas) atžvilgiu, sukėlė fizinį 
skausmą. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas. Moteris sulaikyta ir uždary-
ta į Utenos aps. VPK areštinę.

yra pajėgi išlaikyti tiek padidėjusį 
vandens vartojimo tempą. ,,Mes 
turime vandens bokštą, rezervua-
rą, vien iš kurio miestą vandeniu 
galime aprūpinti 5-6 valandas“, 
- aiškino ,,Anykščių vandenų“ di-
rektorius. Daugumoje kitų šalies 
savivaldybių vandens bokštai yra 
panaikinti.    

Sergejus ir Natalija Šachovai 
Anykščius pirmąkart aplankė prieš 
pusmetį, kai viešėjo Vilniuje, ieš-
kodami savo istorinių šaknų Lie-
tuvos archyvuose. Šįkart jie grįžo 
vasarą ne tik su vaikais -  16-mečiu 
Nilu, 15-mete Aleksandra, 13-me-
te Marija, 10-mečiu Arsenijumi ir 
5-mečiu Tichonu , bet ir su Nata-
lijos motina Tatjana Marčius, sau-
gančia po santuokos įgytą lietuviš-
ką pavardę.

Šeima ne tik pasinėrė į turis-
tines pramogas, bet ieškojo ( ir, 
beje,  surado)  savo protėvių kapo 
Anykščių kapinėse. Prie jo pary-
moję, kaip giminės šaknų relikviją 
išsivežė saujelę žemės nuo Jono ir 
Teklės Baranauskų – vyskupo An-
tano tėvų – kapo. 

Šios kelionės po Lietuvą metu 
šeima numačiusi atrasti ir savo 

Baranauskų prigimtis vilioja į Lietuvą
Praėjusį savaitgalį Anykščiuose svečiavosi bei A. Baranausko 

ir A. Vienuolio - Žukausko memorialinio muziejaus ekspozicijas, 
kitus turistinius – ir ne vien tik – objektus lankė gausi Šachovų 
šeima iš Sergijev Posado miesto Pamaskvėje (Rusija). Lietuvos 
pilietybę turinti Natalija Šachova, penkių vaikų mama, yra poeto 
ir vyskupo Antano Baranausko jauniausiojo brolio Anupro pro-
proanūkė.

protėvių Žemaitijoje gyventas vie-
tas. Mat vyskupo brolis Anupras, 
apie 1875-uosius grįžęs iš Sibi-
ro tremties, vėliau gyveno Telšių 
krašte, ten tęsėsi jo vaikų ir anūkų 
gyvenimai, kol šeimą vėl išblaškė 
jau XX a. vidurio tremtys į Rusiją.

Viena šių Baranauskų palikuo-
nių šaka -  Šachovų šeima -  pas-
taruoju metu gyvena Sergijev Po-
sade –  turtinga istorija ir turistiniu 
patrauklumu Rusijoje garsėjan-
čiame mieste. Jau keletą metų jie  
aktyviai kaupia istorines žinias 
apie savo lietuvišką kilmę, vaikai 
pamažėle mokosi lietuvių kalbos. 
Šachovai turi stambią šeimos įmo-
nę „Posad Izograf“ – kuria naujų 
Rusijos stačiatikių bažnyčių inter-
jerus, restauruoja ir auksuoja se-
nuosius altorius bei ikonas. 

Antano Baranausko klėtelę 

Anykščiuose aplankę vaikai ne-
galėjo patikėti, kad ją čia pastatė 
jų šeštosios kartos senelis ir ji iki 
šiol tebestovi. O vyriausiasis sūnus 
Nilas ypač žavėjosi ekspozicijo-
je atskleidžiamu A. Baranausko, 

Iš Baranauskų giminės šaknų išaugusi Šachovų šeima prie savo 
protėvių kapo Anykščių kapinėse.            T. Kontrimavičiaus nuotr.

matematiko, talentu – gal kada jis, 
provaikaitis, pratęs nebaigtus tyri-
nėjimus?.. 

A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko memorialinio muziejaus 
informacija

Birželio 14 dieną, apie 12 val. 
pastebėta, kad nežinomomis aplin-
kybėmis dingo Nerijus Virgaitis, 
gimęs 1998-12-10, gyventojas M. 
Valančiaus g. 4, Anykščiai. 

 Dingęs N. Virgaitis yra apie 172 
cm ūgio, lieso kūno sudėjimo, tam-
sių trumpų plaukų. 

Dingimo dieną buvo apsirengęs 

Prašo gyventojų pagalbos - dingo jaunuolis

žydros spalvos šortais, raudonos 
spalvos marškinėliais ir avėjo pil-
kos spalvos sportinius batus. 

Jaunuolis turi protinę negalią, 
su niekuo nebendrauja, išskirtinis 
bruožas - greitai vaikšto.

Gyventojus, ką nors žinančius 
apie jaunuolio buvimo vietą ar jį 
mačiusius, prašome informuoti 

Praėjusį penktadienį išėjo iš namų ir negrįžo jaunuolis.

Utenos apskrities vyriausiojo po-
licijos komisariato Anykščių rajo-
no policijos komisariato Veiklos 
skyriaus vyresnįjį tyrėją A. Aury-
lą mobiliuoju telefonu +370 612 
56054 arba bendruoju pagalbos 
telefonu – 112. 

- ANYKŠTA
 

Registracija. Pirmadienis yra 
paskutinė diena, kai Vyriausiojoje 
rinkimų komisijoje (VRK) galima 
registruotis politinės kampanijos da-
lyviu norint dalyvauti Seimo nario 
rinkimuose trijose vienmandatėse 
apygardose. Iki penktadienio popie-
tės dalyviais buvo užsiregistravusios 
penkios partijos ir du save išsikėlę 
pretendentai. Dalyvauti trijų Seimo 
narių rinkimuose planuoja Lietuvos 
centro partija, Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjunga, Lietuvos social-
demokratų darbo partija, Lietuvos 
socialdemokratų partija ir Tėvynės 
sąjunga-Lietuvos krikščionys de-
mokratai. Pretendentu į kandidatus 
Žirmūnų rinkimų apygardoje regis-
travosi Jurijus Subotinas, Gargždų 
rinkimų apygardoje – Kazimieras 
Juraitis. Centro partija kaip savo 
kandidatę Žiemgalos apygardoje 
registravo Rūtą Janutienę, Socialde-
mokratų partija toje pačioje apygar-
doje – Liudą Jonaitį, Gargžduose – 
Ligitą Liutikienę.

Panaikino. Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK) pirmadienį nutraukė 
penkių į Europos Parlamentą (EP) iš-
rinktų Seimo narių įgaliojimus. Auš-
ra Maldeikienė įgaliojimų netenka 
nuo liepos 1-osios, „valstietis“ Sta-
sys Jakeliūnas, konservatoriai Rasa 
Juknevičienė, Andrius Kubilius, so-
cialdemokratas Juozas Olekas – nuo 
liepos 2-osios. Šie parlamentarai 
pirmadienį VRK posėdyje, kaip nu-
mato įstatymas, perskaitė savo pra-
šymus atsistatydinti iš Seimo nario 
pareigų. Liepos 2-ąją VRK planuoja 
įteikti pažymėjimus būsimiesiems 
parlamentarams, kurie pakeis į EP 
išvykstančius Seimo narius: Vilijai 
Aleknaitei-Abramikienei, Broniui 
Bradauskui, Aistei Gedvilienei ir 
Audronei Jankuvienei.

Sausra. Sausringas laikotarpis 
kaip pavojingas meteorologinis 
reiškinys fiksuojamas dar dviejų 
savivaldybių teritorijose: Trakų ir 
Birštono, o Trakuose, pagal dabar-
tines orų prognozes, stichinės saus-
ros rodikliai bus pasiekti antradienį. 
Kaip skelbia Hidrometeorologijos 
tarnyba, labai sausa išliks Druskinin-
kų, Jonavos, Utenos ir Švenčionių 
apylinkėse, sausringa – pavieniuo-
se Vidurio Lietuvos rajonuose, taip 
pat Vilniaus, Šalčininkų ir Ignalinos 
apylinkėse.

Kraujas. Lietuvos ligoninėse 
trūksta visų kraujo grupių kraujo, 
pirmadienį skelbia Nacionalinis 
kraujo centras.Apie tai, kad ligoni-
nėje juntamas visų kraujo grupių trū-
kumas pranešė ir Kauno klinikos.Pa-
sak medikų, donorų gretas sumažina 
karšti orai, kai nemaža dalis gyven-
tojų išvyksta atostogauti. Tuo metu 
ligoninėse kraujo poreikis išlieka 
toks pats. Pasak Nacionalinio kraujo 
centro, įprastomis sąlygomis norint 
patenkinti kraujo poreikį reikia, kad 
jo paaukotų mažiausiai 300 žmonių 
per dieną, tačiau pastarąją savaitę 
tiek norinčiųjų nebesusirenka.

Oro uostas. Lietuvoje augant lėk-
tuvų keleivių srautui, iki 2035 metų  
galėtų būti pastatytas naujas oro 
uostas tarp Vilniaus ir Kauno, sako 
susisiekimo ministras. Pasak Roko 
Masiulio, sprendimas turėtų būti pri-
imtas 2022 metais. „Jeigu tas didelis 
(keleivių srautų – BNS) augimas bus 
išlaikytas, neturėsime kito pasirinki-
mo, mums reikės didesnio oro uosto, 
numatoma statyti oro uostą tarp Vil-
niaus ir Kauno“, – pirmadienį spau-
dos konferencijoje sakė R. Masiulis. 
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IŠ ARTI

komentarai

Geležinkelio stotyje - 
,,Atsiveikinimas su Tėvyne"

Raimondas GuobIS

Minint Gedulo ir vilties  dieną - birželio 14 - ąją  -  Anykščiuose, Siauruko stotyje, koncertavo 
Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos styginių instrumentų ansamblis. 

Svarbu tapti 
geresniam

Almyra SABALIAUSKAITĖ, 
Anykščių Jono Biliūno gimna-
zijos kuratorė:

- Kiekvienas mokinys yra ga-
bus. Vieni gabūs tiksliesiems 
mokslams, kiti - humanitari-
niams, treti - gamtos mokslams, 
ketvirti - meniniams dalykams. 
Dalis mokinių turi organizacinių 
gabumų, pirmieji skuba į pagal-
bą, įsijungia į savanorių būrį, su-
geba užjausti kitą žmogų. 

Kiekvienas mokinys atsklei-
džia savo geriausias savybes, tik 

Iš kur atsiranda talentai?
Iš kur atsiranda talentai amžina tėvelių ir pedagogų diskusijų 

tema. Tėveliai ieško priežasčių mokykloje: jei vaikas negabus - 
kaltina mokytojus, o jei gabus, laiko šeimos nuopelnu. 

O mokytojai dažniausiai priežasčių siūlo ieškoti šeimoje. 
,,Anykšta“ nuomonės, kodėl vieni mokytojai išugdo daug gerų 

mokinių, o kiti išleidžia vidutinybes, paklausė abiejų suinteresuo-
tų gabia jaunąja karta pusių.

visada reikia vaikuose jas paste-
bėti ir paskatinti. 

Dalai Lamos žodžiai puikiai 
iliustruoja mokinių asmeninę 
pažangą ir jų tobulėjimą: „Tiks-
las yra ne būti geresniam už kitą, 
bet būti geresniam už ankstesnį 
save.“

Talentais 
gimstama

Rasa ANDRIKONIENĖ, trijų 
vaikučių mama:

- Ar bus  talentas, ar ne,  manau, 
priklauso ne nuo mokytojo. Ta-
lentas gimsta arba negimsta. Tai 
lemia genetika.

 Tačiau ar talentingas vaikas su-
gebės išugdyti tai, kas jam duota, 

patikės savo jėgomis, pusė darbo 
priklauso nuo mokytojo. 

Trikampis: 
šeima – 
mokytojas- vaikas

Daiva INDRIŪNIENĖ, už-
auginusi du talentingus vaikus 
- dukra Guoda Indriūnaitė , 
pianistė, Glazgo karališkosios 
muzikos ir teatro akademijos 
studentė, sūnus Vainius šiemet 
klubo ,,Tamsta“ rinkimuose 
pripažintas geriausiu Lietuvos 
gitaristu:

Nenuneigsi, kad reikia turėti 
įgimtų savybių. Talentas muzikai, 
dailei dažniausiai perduodamas iš 
kartos į kartą. Kad ir Milda Dau-
noraitė, mergaitės, kurių giminėje 
yra daug muzikantų. Mano tėvas, 
senelis, nors nepažino muzikos 
rašto, bet taip pat grojo, o ir aš pati 
esu muzikos mokytoja.

 Antra - šeima turi pastebėti 
vaiko gabumus ir jį nukreipti į tin-
kamą mokyklą. O tada  įsijungia 
mokytojas, kurio pareiga sudo-
minti mokinį, palaikyti, skatinti 

stengtis, mokyti nuosekliai dirbti. 
Vaikų gabumai dažniausiai pasi-
reiškia anksti, tačiau penkerių ar 
šešerių metų vaikas dar nėra pa-
kankamai sąmoningas, kad pats 
norėtų sunkiai ir daug dirbti, kad 
išlavintų įgimtus gabumus.

 Visos mamos patvirtins, kad 
trikampis: vaikas – šeima – mo-
kytojas, turi dirbti kryptingai ir 
drauge, kad būtų rezultatas.

,,Puoselėju 
menkiausią 
gebėjimą“

Irena MELDAIKIENĖ, 
Anykščių muzikos mokyklos 
mokytoja, išugdžiusi daug 
gabių muzikantų – jos klasę 
lankė pianistės, įvairių tarp-
tautinių konkursų laureatės, 
jaunųjų muzikantų rėmimo 
fondų stipendininkės  Paulina 
Dūmanaitė, Guoda Indriūnai-
tė,  Milda Daunoraitė: 

- Į mano fortepijono klasę mo-
kytis ateina įvairūs vaikai, mes, 
mokytojai, negalime jų pasi-
rinkti - mums juos skiria, ir man 

kiekvieną rugsėjį smalsu, koks 
gi vaikutis prisijungs prie jau 
mano ugdomų mokinių. Taigi, 
mokau įvairių gabumų vaikus, 
jų neskirstydama, bet stengiuo-
si, kad kiekvienas rastų savo sri-
tį, kurioje jis jaustųsi svarbus ir 
sugebantis.

 Pastebėjusi nors menkiausią 
mokinio gebėjimą, imu jį puose-
lėti, o teisingai ugdant, sėkmin-
gai ugdosi ir kitos mokinio sa-
vybės, kurių jis ir neatsinešė su 
savimi gimdamas. 

Su talentingais vaikais - lygiai 
tas pats, tiesiog ugdymo proce-
sas žymiai spartesnis, jį diktuo-
ja pats mokinys, talentas tampa 
greitai matomas. 

Galbūt todėl klasėje visi mano 
mokiniai, nepriklausomai nuo 
amžiaus, labai gražiai bendrauja 
ir draugauja: ir Faustinos Kiau-
šaitės rečitalyje (Faustinos reči-
talis prieš savaitę vyko Anykš-
čių koplyčioje, - red. pastaba)  
jie - kaip šeima, klasės draugai 
salėje: kartu palaiko ją, sveikina, 
džiaugiasi jos sėkme.

 Aš taip ir įsivaizduoju tikrą 
klasę: ne tiek svarbu, kuris ir 
kiek yra talentingas, man svar-
būs visi, nes jie yra skirtingi: 
vieno puiki atmintis, kitas turi 
silpnesnę atmintį, tačiau yra la-
bai kūrybingas, vienas mažiau 
gabus, bet labai darbštus, o kitas 
tiesiog talentingas, bet trūksta 
sceninės raiškos. 

 Siekiu, kad visa klasė kuo dau-
giau bendrautų, nes tokiu būdu 
mokiniai patys vienas kitą ugdo, 
motyvuoja ir skatina siekti.

 

-ANYKŠTA

Siaurojo geležinkelio stotyje pa-
gerbti visi tremtyje ir lageriuose už 
savo Tėvynę, laisvę kentėję. Ant 
bėgių, menančių iš šios stoties Rytų 
kryptimi nusitęsusias liūdesio ke-
liones  padėtos gražiausių vasaros 
žiedų puokštės, uždegtos žvakelės, 
tris kartus trenkė mažoji Anykščių 
šaulių senosios artilerijos ,,kapi-
tono“ Vytauto Pratapo patranka. 
Antano Baranausko pagrindinės 
mokyklos mokiniai atliko poetinę 
kompoziciją tautos kančių tema, jų 
pagaminti kryželiai bei tremtinius 
vaikus primenančios lėlės papuošė 
Genocido aukoms skirtą kampelį 
Siauruko muziejaus ekspozicijoje.

Šimtamečių liepų ūksmėje, šalia 
senojo fontano, koncertavo Kauno 
Juozo Gruodžio konservatorijos 
styginių instrumentų ansamblis, 
vadovaujamas Kristinos Domar-
kienės. Neįprastoje erdvėje pra-
kilniai skambėjo atsisveikinimo 
su tėvyne, tėvynės meilės motyvų 
kūriniai, laisvės siekius atspindinti 
pasaulinė klasika. Prakilniai nu-
skambėjo Kleopo Oginskio polo-
nezas ,,Atsisveikinimas su Tėvyne“ 
bei dar keletas puikIausių melodi-
jų, tarp kurių ir chorvatų kompo-
zitoriaus  Zaic kūrinys ,,Chorvatų 
šokiai“, chorvatų liaudies melodijų 
temomis sudėliotas kūrinys, ku-
riame ryškus ir tos šalies himno 
motyvas, su puikiausių mažytės 
valstybės futbolininkų pasirodymu 

praėjusiame pasaulio čempiona-
te. Solo akordeonu grojo Andrius 
Kapočius, o koncertą vainikavo 
skambiais balsais apdovanotų  stu-
dentų Orendos Čekanauskaitės ir 
Ervino Jacevičiaus dainos, išskirti-
nis, Tėvynės neapleisti kviečiantis 
Giedriaus Kuprevičiaus kūrinys 
apie tėviškės neapleidžiantį gan-
drelį ,,Skriski, skriski Lietuvėlėn“. 

Pasak orkestro vadovės K. Do-
markienės, koncerto vieta kiek 
netikėta, gal labai gero skambėji-
mo ir nebuvo, tačiau neįprastose 
erdvėse jiems jau teko pasirodyti 
- gastrolių Norvegijoje metu grojo 
didžiulio prekybos centro priean-
gyje. Šis koncertas  buvo tradicinis 
mokslo metų užbaigimo renginys, 
kuris paprastai vyksta Anykščiuo-
se. Taip pat mūsų mieste kasmet 
rengiamas ir festivalio ,,Violino, 
Viola, Violoncello“ koncertas. 
Muzikantų vadovės bei globėjos 
pamėgtame Lašinių kaime, netoli 
Šventosios, sodyboje,  jau penkeri  
metai vyksta jos ir violončelininko 
Vytauto Sondeckio suburtų klasi-
kinės muzikos atlikėjų koncertai.

 Tarp jaunųjų muzikantų  
-  ir Kristinos Domarkienės 
anūkas Tadas Petrulis.

Kristinos Domarkienės (kairėje) vadovaujamas Juozo Gruodžio 
konservatorijos styginių instrumentų ansamblis birželio 14 - ąją 
koncertavo Anykščių geležinkelio stotyje.

Senų liepų ir kitų želdynų ūksmėje, šalia erdvę užveriančios seno-
sios stoties sienos, puikiai skambėjo styginių instrumentų garsai.

,,Adidas”. Opoziciniai konserva-
toriai pirmadienį paragino Vokietijos 
sportinės aprangos milžinę „Adidas“ 
sustabdyti prekybą drabužiais su so-
vietine simbolika. Tokį kreipimąsi po-
litikai išsiuntė socialiniuose tinkluose 
pradėjus plisti nuotraukai, kur matyti, 
kad „Adidas“ parduotuvėje Londone 
eksponuojami moteriški marškinėliai 
su Sovietų Sąjungos herbu.„Tarptau-
tinės korporacijos turi atsižvelgti į 
istorijos faktus, gerbti aukų atminimą 
ir susilaikyti nuo sovietinės nostalgi-
jos skatinimo ar totalitarinių režimų 
padarytų nusikaltimų pateisinimo“, – 
rašoma konservatorių lyderio Gabrie-
liaus Landsbergio ir jo pavaduotojos 
Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės 
kreipimesi.

Gajus. Vilniuje sekmadienį ne-
blaivus motociklininkas susidūrė su 
automobiliu, susižalojo ir pabėgo iš 
ligoninės, pranešė Vilniaus policija.  
Daugėliškio gatvėje 1988 gimusio 
vyro vairuojamas motociklas „Suzu-
ki GSX 600 F“ susidūrė su priešprie-
šiais atvažiuojančiu automobiliu „To-
yota CH-R“, vairuojamu 2000 metais 
gimusio vaikino. Motociklininkui li-
goninėje nustatyti abiejų kelių ir deši-
nės plaštakos nubrozdinimai, nugaros 
sumušimai. 

Nukrito. Vidurio Lenkijos mieste 
Plocke vienas lengvasis lėktuvas šeš-
tadienį nukrito į Vyslos upę, o jį pilo-
tavęs Vokietijos pilietis žuvo, pranešė 
visuomeninio radijo naujienų agen-
tūra IAR. Nelaimė įvyko per akro-
batinio skraidymo pasirodymą avia-
cijos šventėje. Internete paskelbtame 
vaizdo įraše ir nuotraukose matyti, 
kaip lėktuvas Jak-52 neria žemyn, 
demonstruodamas suktuko manevrą 
ir galiausiai įsirėžia į vandenį. 
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

tel. 5-82-46 

Šiais metais festivalio geogra-
fija išsiplės. Festivalio stovykla 
įsikurs Anykščiuose, prie Puntuko 
akmens, bet kai kurie žygiai vyks 
Inkūnuose (Šimonių giria) ir Ka-
varsko bei Svėdasų krašte.

Tema ,,Niekas nenori šnykti”  
pasirinkta, norint atkreipti dėmesį 
į  nykstančias gyvybės rūšis, sen-
gires, žaliąsias erdves ir klimato 
kaitą.

Ekologinė suirutė yra žmogaus 
veiklos padarinys, todėl festiva-
lyje daug dėmesio skiriama ug-
dymui ir savišvietai. Renginio 
metu  miškų savininkai kviečiami 
Šimonių girioje mokytis sąmonin-
gos miškininkystės su gamtininku 
Andrejumi Gaidamavičium,  o 
visi anykštėnai birželio 20 dieną 
kviečiami prie Puntuko į lėtojo 
miesto dirbtuves,  tartis, kaip kur-
ti gerovę mūsų krašte darnoje su 
gamta.

 Festivalio dalyviai galės drauge 
keliauti  po Anykščių krašto šven-
tvietes su archeologu, baltų šven-
tviečių tyrinėtoju prof. Vykintu 
Vaitkevičiumi. Vienas 15 kilo-
metrų pėsčiųjų žygis ,,Atrandant 
Šventosios pasaulį” vyks  trečia-
dienį, birželio 19 dieną, keliaujant 

Anykščiuose - antrasis miško festivalis

miškais maršrutu Kavarskas – 
Puntukas. Žygio pradžia 10 valan-
dą Kavarske, tolyn bus traukiama 
per Bebrūnus, aplankant deivės 
Medeinos šventvietę Purveliuose, 
Vetygalos Laumės pečių, legendo-
mis apipintą Būdragaidžio pelkę, 
istorinę Peslių kaimavietę, šven-
tuosius Dvaronių ąžuolus. Apie 
17 valandą žygio dalyviai sugrįš 
prie prPuntuko akmens. Į šį žygį 
reikia registruotis iš anksto.

Kitas 40 kilometrų žygis - eks-
kursija drauge su profesoriumi V. 
Vaitkevičiumi vyks automobiliais. 
Ekskursijos pradžia ketvirtadie-
nį, birželio 20  dieną ,10 valandą 
Visėtiškėse, prie pilkapių. Toliau 
kelias ves į Aluotų piliakalnį, Mi-
čionių Kiškių bažnyčią, Svėdasų 
Taurakalnį, Maleišius ir Kunigiš-
kius. Žygio pabaiga apie 17 va-
landą Juodonyse, prie piliakalnio 
ir Valiulio kalnelio. Kalba suksis 
apie tai, ką žmogui reiškė miškas, 
koks buvo jų santykis, ką liudija 
archeologų ir gamtininkų tyrimai. 
Ekskursijai taip pat reikalinga iš-
ankstinė registracija.

Trečiadienį, birželio 19 dieną, 
festivalio organizatoriai kviečia 
jaunimą ir šeimas į patyrimų žy-

gius su  Whatansu patyrimo stovy-
klų rengėjais. Trečiadienio vakare, 
20.30 valandą, prie Lajų tako, vyks 
pokalbis prie ugnies apie mūsų  ir 
gamtos santykį su etnologu/mitolo-
gu Dainiumi Razausku, astronomu 
Sauliumi Lovčiku, etnografe Onu-
te Drobeliene (ji, beje, anykštėnė).  

Birželio 20 dieną, šeštadienį,  
9.30 valandą  festivalio stovykloje 
šalia Lajų tako vyks miško terapijos  
seminaras: ,,Gydantis miškas: miš-
ko terapijos galimybės Lietuvoje”  
su Europos Miško Terapijos Insti-
tuto bendrakūrėja Petra Cau Wet-
terholm (Švedija),  mokslininke/
vaistinių augalų tyrėja dr. Vitalija 
Povilaityte - Petri (Belgija) ir etno-
grafe O. Drobeliene. Į šį seminarą 
reikalinga išankstinė registracija, 
organizatoriai ypač kviečia vietos 
valdžios ir viešųjų institucijų atsto-
vus, dirbančius politikos, teritorijų 
planavimo, kraštovaizdžio, svei-
katos, gamtosaugos, turizmo, kul-
tūros ir kitose srityse, tikėdamiesi, 
kad  Anykščių krašte taip pat bus 
vystoma pasaulyje populiari miško 
terapija. 

Penktadienį, birželio 21 die-
ną, nuo 10 valandos prie Puntuko 
akmens festivalio dalyviai  video-
tiltu kalbėsis su  pasaulyje gerai 
žinomu prof. Jem Bendell iš An-
glijos apie prisitaikymą gyventi 
su klimato kaitos padarinais. Vyks 
pokalbiai ir apie klimato aktyvizmą 
bei medienos, kaip kuro, tvarumą. 

Vienas įdomiausių svečių -  eko-
vizionierius, fotografas Alan Wat-
son Featherstone (Škotija), trisde-
šimt metų paskyręs Kaledonijos 
miškui Škotijoje atkurti,  penkta-
dienio vakarą kalbės apie gamtinį 
atkūrimą, laukiniškumo vertę. Pas 
mus gamtinis atkūrimas dar men-
kai žinomas, bet jis sparčiai plinta 
Europoje ir kitose turtingesnėse ša-
lyse, kur daug lėšų dabar skiriama 
laukiniams kraštovaizdžiams at-
kurti ir kuriamos sąlygos naujoms 
laukinėms vietoms atsirasti. 

 Taip pat  šeštadienį, birželio 22 
dieną, „Miško festivalyje“ vyks 
filmų peržiūros, veiks įvairios 
dirbtuvės, menininkų pasirodymai, 
pokalbiai, žygiai, koncertai. 22 
dienos vakare ir naktį vyks bendrai 
visų sukurta Rasų šventė su sutarti-

nėmis, naktišokiais ir suneštinėmis 
vaišėmis. 

Birželio 23 dieną, sekmadienį, 
vyks uždarymo ratas, 15 valandą 
bus rodomas pasaulyje pripažintas, 
lietuvių menininkės Rugilės Barz-
džiukaitės filmas ,,Rūgštus miš-
kas”, kuriame  požiūris į žmones 
atskleidžiamas itin subtiliai -  Ne-
ringos miške gyvenančių kormora-
nų akimis. 

Visus vakarus festivalyje skam-
bės muzika. Koncertuoti atvyksta 
Eglė Sirvydyte, Monika Juškevi-
čiūtė (x-faktoriaus finalistė), Sau-
lius Spindi, ,,Kamanių šilelis“, 
,,Strings of Earth Orchestra“. 

Daugiau informacijos bei regis-
tracijos formas į vyksiančius rengi-
nius galite rasti ,,Miško festivalio” 
Facebook puslapyje.

Praeitais metais festivalyje dalyvavo svečias iš Japonijos, miško 
terapijos ekspertas, daktaras Qing Li.

Simona Vaitkutė yra viena iš jau antrą kartą Anykščiuose vyk-
siančio ,,Miško festivalio" organizatorių.

Simona STRAŽINSKAITĖ

• Gal piešiate, audžiate, mezgate, siuvinėjate, drožinėjate medį, domitės menine kalvyste, 
fotografuojate?
• Gal dainuojate, šokate, vaidinate, kuriate eiles, prozą ar turite kitokį talentą?
• O gal Jūs domitės kulinariniu paveldu ir savo laisvalaikį skiriate visokių gardėsių gaminimui?
• Gal norėtumėte kūrybiniais sumanymais, pasiekimais pasidalyti su  bendraminčiais, parodyti savo 
darbus, atskleisti talentus kitiems?

 Visi Jūs esate laukiami tradiciniame talentų sambūryje „Ieškokime „deimančiukų“ savyje ir šalia 
savęs“,  kuris organizuojamas 2019 m. birželio 22 d., šeštadienį, nuo 13 val. Svėdasų krašto (Vaižganto) 
muziejuje (Anykščių rajono Svėdasų sen. Kunigiškių I kaimas).

Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriaus dramos mėgėjai kiemelyje vaidins Juozo Tumo-Vaižganto 
komediją „Žemės ar moteries“, savo kūrybą skaitys literatai, koncertuos dainų kūrėjai ir atlikėjai.

Po oficialiosios dalies bendrausime prie arbatos puodelio.
Lauksime visų – ir talentų, ir žiūrovų!
Informacija teikiama tel. 8 620 45339, 8 682 33024

Informacinis rėmėjas  „ANYKŠTA“ 

Anykščių kultūros centro Vaitkūnų 
skyrius,Asociacija Vaižgantiečių klubas 

„Pragiedrulys“ ir Svėdasų krašto 
(Vaižganto) muziejus kreipiasi į Jus:

„Miško festivalis“ Anykščiuose vyksta jau antrą kartą. Šiais 
metais festivalis vyks birželio 19-23 dienomis, o jo tema – „Niekas 
nenori išnykti“.

Šįsyk festivalio metu bus galima mokytis sąmoningos miškinin-
kystės.

Iš Australijos neseniai atvyku-
si rašytojo dukra, žurnalistė Rita 
Baltušytė, važinėdama po Lietuvą 
pristatydama naujausią Juozo Bal-
tušio knygą „Vietoj dienoraščio“, 
„Respublikos“ dienraščiui neseniai 
prisipažino, kad į Anykščius važia-
vo nerimaudama: „Būgštavau, kad 
per knygos pristatymą kas nors ko 
nors nemalonaus paklaus, kiaušinį 
ar pomidorą paleis.“ Bet atsitiko 
priešingai. Anykščiuose J. Baltu-
šio knygos pristatymas praėjo kuo 
puikiausiai, be jokių išsišokimų, 
bet gerieji kupiškėnai nuvylė. Pa-
sak R. Baltušytės, po susitikimo 
Kupiškyje ji sulaukė labai bjaurių 

komentarų internete. Žurnalistė 
prisipažino, kad visus komentarus, 
netgi pačius šlykščiausius, ji skai-
tanti ir netgi nusikopijuojanti. „Aš 
pripratusi rinkti medžiagą –žurna-
listų buvusių irgi nebūna“,– taip 
komentavo renginius ir savo san-
tykį su jais rašytojo Juozo Baltušio 
dukra.

Parengė Vytautas Bagdonas 
specialiai „Anykštai“

Anykštėnai susikeitė 
vaidmenimis su kupiškėnais?
Toli už respublikos ribų išgarsėjo anykštėnai - Atgimimo 

„šaukliai“, už išsakytą asmeninę nuomonę, už pareikštas min-
tis drabstę  purvais liaudies rašytoją Juozą Baltušį, atėmę iš jo 
Garbės piliečio vardą, niekinę, plėšę jo knygas. Užtai kupiškėnai 
elgėsi priešingai: rašytojas toliau buvo gerbiamas, aukštinamas, 
liko Kupiškio rajono garbės piliečiu.
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„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. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

savaitgalio diskusija

Stovyklos metu Troškūnų Ber-
nardinų vienuolyne vyko teatro, šo-
kio, dailės, muzikos, kino kūrybinės 
dirbtuvės, edukacinės programos. 
Dirbtuves vedė aktoriai, režisieriai, 
muzikantai iš Lietuvos ir užsienio 
šalių. Edukacinėje stovykloje da-
lyvavo 50 jaunuolių ir merginų iš 

Lietuvos ir užsienio šalių. Be edu-
kacinių dirbtuvių, kūrybinių labora-
torijų, projekto dalyviams ir žiūro-
vams buvo  organizuojami muzikos 
vakarai, spektaklių premjeros, filmų 
peržiūros.

Gyvo garso koncertuose Troškū-
nuose stovyklos ,,Troškimai” metu 

Į „Troškimus“ plūdo minios žiūrovų
Praėjusią savaitę Troškūnuose 19-ąjį kartą surengta tarptautinė vaikų ir jaunimo edukacinė sto-

vykla „Troškimai“. 

Energingasis atlikėjas Vidas Bareikis pasirodymu ant scenos ne-
apsiribojo.

Tito FALKAuSKo ir Vaido PuPELIo nuotraukos.

koncertavo atlikėja Ieva Narkutė, 
bardas Gediminas Storpirštis su 
grupe, Naujų idėjų kamerinis or-
kestras ,,NIKO”, taip pat surengtas 
koncertas „T@ngo in J@zz“, ku-
riame grojo tarptautinis kvintetas, 
koncertavo ,,Andrijauskų trio”.

Bene didžiausio žiūrovų susido-

Festivalį „Troškimai“ organizuojanti režisierė Jolanta Pupkienė kasmet žiūrovus stebina populiariausių 
muzikos atlikėjų koncertais.

Nu kva kva kva: ,,Trūkti tai nie-
ko netrūksta, o trūkti tai trūksta dar 
dviejų įrenginėjamų žiedinių san-
kryžų prie įvažiavimų į Anykščius. 
Trūksta bent poros viešnamių, kad 
liktų nakvoti. Takų, bokštų ir kitų 
dalykų, kokių pilna ir kitur, nebe-
būtina rengti - jie jau nieko nebe-
stebina. Trūksta superinių 5***** 
sanatorijų ratu apie Rubikių ežerą 
su plačia pakrantės promenada, 
iliuminuota, tvaskančia ir viliojan-
čia. Kad jokios ispanijos, sanremai 
ir maljorkos neprilygtų!!! Va tep! 
“ 

m: ,,Tikrai kiti regionai neturi 
ko pavydėti anykštėnams,o anykš-

Turistai kaip gandrai...
Praėjusį savaitgalį portalo anyksta.lt diskusijoje skaitytojus 

kvietėme diskutuoti apie turizmą. ,,Ar Anykščiuose jaučiasi, kad 
prasidėjo turizmo sezonas? Ko, Jūsų nuomone, turistams Anykš-
čiuose gali trūkti? Ko Anykščiams kiti regionai turėtų pavydėti?“ 
- klausėme skaitytojų.

tėnai turi pavydėti kitiems rajo-
nams.Visų pirma, jie turi galimybę 
susirasti darbą ir kurti savo ateitį.O 
dėl turistų liūdna. Ką gali pasiūly-
ti kaimas? Rokiskio r. yra daugiau 
lankytinų vietų , nors jie niekad ne-
šaukė, kad taps kurortu.“

Jūza fon Krakatūza: ,,Ir trūks-
ta, ir trūksta Anykščiams išskirti-
nio grožio egzotiškų paplūdimių, 
kuriems suteiktas Mėlynosios vė-
liavos apdovanojimas. O be to, be 
Katlėrių aerodromo Anykščiai kaip 
be ateities!“

X - man: ,,Šiemet nesijaučia, 

gal tiksliau, nėra taip stipriai pas-
tebimas turistų srautas mūsų mies-
te. Iš kitos pusės - nėra ko norėti, 
žmonių, atvykstančių pasidairyti 
po Anykščius, srautas natūraliai 
mažėja. Galų gale, labai karšti orai 
prasidėjo, o jie labiau palankūs pa-
jūriui bei Kuršių nerijai, ten, kur 
kurortai, o ne turizmo zonos. Visgi 
pilis ant Vorutos piliakalnio yra rei-
kalinga, nes tai būtų naujas mūsų 
krašto turizmo segmentas, kuris 
neabejotinai padidintų Anykščių 
krašto svečių skaičių.“

Pilis raikalinga net gynybai ( 
atsakymas į: X - man): ,,jei prie-
šus pult na Svidasų puses, tadu 
galėtma lankininkus sustatyt int tu 
pusy“.

Eks komunistui x-man:  (atsa-
kymas į: X - man): ,,Pilis nebūtų 
naujas objektas ir turistų srauto ne-
padidins. Artimiausia medinė pilis 
nuo Anykščių yra 215 km atstumu, 
kita -  230 km. Nuvažiuokite ir pa-
matysite, ar ten turistų mėgstami 
objektai. Žinau, buvau ir mačiau- 
neišsilaiko net bilietų pardavėjo 
etatas.“

ili 0v8: ,,Anykščiuose turizmas 
ir kliedesiai apie kurortą atsirado 
išnykus pramonei. Ir jei nesugebė-
jome išsaugoti to, ką turėjom. Tai 
vargu bau, ar sugebėsime kažką 
nauja ir kintančio sukurti. Visas 
turizmo sektorius orientuojasi į 
potyrius. O mes tik pasivaikščioti 
į ANYKŠČIUS KVIEČIAME. Tad 
atėjo.. ir nuėjo tie turistai...????“

Argi: ,,Tiesą kalbate, pasisakiu-

sieji. Toks jausmas, kad toliau savo 
,,būdos“ nesate nuvykę. Kai niekur 
neinu, nematau ar nenoriu maty-
ti, tai ir nematau ir dar labai gerai 
moku dergti. Svečiai sako, kad 
vienos dienos Anykščius apžiūrėti 
jau nepakanka. Anykščiai turisteja, 
gražėja. O girtuokliai visada darys 
gėdą ir miestui, ir kiekvienam. Kad 
tokie patriotai esate, iškvieskit po-
liciją, juk viešoje vietoje negalima 
šlaistytis girtam.“

Klausimiuksas: ,,Ponai ir po-
nios komentatoriai. Planuoju iš-
lošti 95 mln eurų Džekpotą. Prašau 
Jūsų patarimo: ar investuoti man 
į ANYKŠČIŲ KURORTĄ? JEI 
TAIP, TAI Į KUR IR KAIP? O gal 
mauti kuo toliau nuo tų Anykščių 
ir neįsivelti į avantiūrą, a? Ką pa-
tartumėte?

ili 0v8: ,,Ir visai nesvarbu, kas 
bus meru ir net kaip Anykščiai at-
rodys. Svarbu mūsų unikalumas, 
tikrumas ir abejonių neturėjimas. 
Tad kai patys patikėsim, kad galim 
būti geriausi, tada ir turistai pas 
mus atvyks. Mes privalom turėti 
miesto viziją. Tai tarsi ideologinis 
realybės supaprastinimas.“

Oi anykštėnai!: ,,Lėtai tekėjom 
ir dzindrom ėjom,

Tik vietoj kurorto – į karvės tor-
tą!

Herbas Anykščių – špygoje 
nykštis,

Suriestas, susuktas – nebestovė-
jo.

Takai mediniai – viens geležinis
Supuvo, subuvo, dyla, rūdija…
Lėtai tekėsma, šilu didžiuosmas,
Kol visi kaip vienas išemigruos-

ma!“

Esmė: ,,Turistams gali trūkti 
elementarių kultūringo aptarnavi-
mo paslaugų bendrose vartotojams 
skirtose vietose. Ko kiti regionai 
galim tik palinkėti, bet ne pavydė-
ti? Palinkėti nustoti pavydėti tiems, 
kuriems sekasi dirbti ir pasiekti re-
zultatus darbu, o ne apgavystėmis, 
manipuliacijom ir visokiais ap-
skundimais tik dėl to,  kad trukdyti 
tam, kam geriau sekėsi.“

ili 0v8: ,,Turistai - kaip gandrai. 
Atvyksta, kai jie nori, viską suėda. 
Su niekuom nebendrauja, apšika. 
Ir rudeniop mus palieka.“

Turistautojas: ,,Kada bus tuli-
kas nors vienas dviračių ir pėsčiųjų 
take?“

Pirmas !!! ( atsakymas į: Tu-
ristautojas): ,,primename, kad 
pirmas darbas pagal rinkiminę 
programą išvaduoti upę nuo už-
tvankos, kad visos žuvys suplauk-
tų! O dėl WC, tai dabar prekybos 
centruose parduoda nešiojamus 
bio-wc. Galima užsidėti ant dvi-
račio bagažinės arba į kelioninę 
kuprinę. Patogu pasėdėti pavargus 
nuo žygio.“

-ANYKŠTA

mėjimo susilaukė šeštadienį Troš-
kūnų Bernardinų vienuolyno kieme 
vykęs atlikėjų  Vido Bareikio bei 
Justino Jaručio koncertas. Į koncer-
tą suplūdo ypač daug žmonių, prie 
įėjimo į vienuolyno kiemą nutįso 
milžiniška eilė, Troškūnų centre 
sunku buvo rasti vietą pasistatyti 
automobiliui. Kukliais skaičiavi-
mais, į koncertą galėjo atvykti be-
veik tūkstantis žiūrovų.

Koncerto metu, bendraudamas 
su publika, atlikėjas V.Bareikis 
juokavo, kad norėtų savo vasaros 
atostogas praleisti Troškūnuose, o 
atlikėjas J.Jarutis žmonių nuo sce-
nos klausė, kuriuo keliu pasukti po 
koncerto - žvyrkeliu ar pro tvarko-
mą Anykščių žiedinę sankryžą.

Prie įėjimo į vienuolyną, kaip ir 
kiekvienais metais, buvo prekiau-

jama alumi, tačiau šiemet su gėri-
mais žiūrovams neleista patekti į 
koncerto zoną - tai daugelį žmonių 
nustebino, mat niekur nebuvo ma-
tyti jokių išankstinių perspėjimų.

Populiarių atlikėjų koncertai 
Troškūnuose nepraslydo ir pro 
kituose miestuose gyvenančių 
žmonių akis – visą savaitę miestas 
sulaukė daugybės svečių ne tik iš 
aplinkinių rajonų.

Festivalį ,,Troškimai” organi-
zuoja Anykščių kultūros centro 
Troškūnų skyriaus renginių or-
ganizatorė, režisierė Jolanta Pup-
kienė. Lietuvos kultūros ministe-
rijos, Lietuvos kultūros tarybos 
bei Anykščių rajono savivaldybės 
remiamas projektas į tarptautinį 
išaugo 2010-aisiais metais.

-ANYKŠTA
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sprintas

AVINAS. Antradienį ar trečia-
dienį netikėta žinia gali pakeisti 
visos dienos planus. Laukite ne-
kviestų svečių. Aktyvi visuomeni-
nė veikla antroje savaitės pusėje 
gali baigtis audringu meilės roma-
nu. Nebijokite savo natūralios pri-
gimties ir poreikių, priimkite ir 
mylėkite save tokį, koks esate.

JAUTIS. Svarbiausias savo 
mintis išdėstykite pirmadienį ar 
antradienį - būsite išklausytas rim-
tai ir atidžiai. Trečiadienį ir ketvir-
tadienį netikėkite tais, kurie labai 
karštai tikina esą jūsų pusėje. Se-
kmadienį galite švaistyti savo lai-
ką, bet tik ne pinigus.

DVYNIAI. Savaitės pradžioje 
galimi pokyčiai tarnyboje. Pasi-

stenkite nesikišti ir nesileiskite 
įtraukiamas į asmeninius kitų žmo-
nių reikalus. Jei užsiimsite apkal-
bomis, gali smarkiai nukentėti jūsų 
reputacija. Savaitgalį pasistenkite 
praleisti geroje kompanijoje, ži-
nančioje, kaip linksmai praleisti 
laiką.

VĖŽYS. Jei pirmoje savaitės 
pusėje sugebėsite pareigą sude-
rinti su malonumu, nušausite du 
zuikius vienu šūviu. Trečiadienį ir 
ketvirtadienį pasistenkite nepulti į 
depresiją vien dėl to, kad kai ku-
rie žmonės nesilaiko savo pažadų. 
Labiau pasikliaukite savo jėgomis. 
Sekmadienį pasirūpinkite savo iš-
vaizda.

LIŪTAS. Pirmadienį ar antra-
dienį atsitiks kai kas, kas pagaliau 
atvers jums akis. Trečiadienį ir ke-
tvirtadienį būsite pilnas jėgų, tik 

pasistenkite jas protingai panaudo-
ti. Antroje savaitės pusėje turėsite 
progos pamąstyti apie naujovių 
pliusus ir minusus.

MERGELĖ. Nebūkite įkyrus 
savaitės pradžioje - nieko tuo ne-
pasieksite. Trečiadienį ir ketvirta-
dienį gali tekti išgirsti ne vieną tuš-
čią pažadą ar nerealų verslo planą. 
Būkite atsargus pasirašinėdamas 
dokumentus. Tikriausiai turėsite 
(ar jau turite) puikių idėjų, kaip 
praleisti savaitgalį.

SVARSTYKLĖS. Pirmomis 
savaitės dienomis minioje, viešose 
vietose jausitės kur kas geriau nei 
namuose. Savaitės viduryje ypač 
atidžiai skaičiuokite pinigus, kad 
išlaidos neviršytų pajamų. Savait-
galį turėtumėt kur nors išvykti, kad 
ir trumpam.

SKORPIONAS. Pasistenkite, 

kad bloga nuotaika ar šiaip emo-
cijos savaitės pradžioje neatsiliep-
tų darbo reikalams. Susierzinimas 
praeis, o klaidas teks taisyti ilgai. 
Savaitės viduryje nesiginčykite dėl 
akivaizdžių dalykų. Penktadienis ir 
šeštadienis - labai tinkamos dienos 
ką nors patobulinti namų ūkyje.

ŠAULYS. Pirmadienį ar antra-
dienį gali nutikti kažkas tokio, kas 
pakeis jūsų planus visai savaitei. 
Savaitės viduryje gali tekti gerokai 
pasirūpinti dėl būsimosios karjeros, 
reputacijos ar įvaizdžio. Fizinė vei-
kla penktadienį ar šeštadienį būtų 
labai naudinga. Sekmadienį pasi-
stenkite nieko neteisti ir nesmerkti.

OŽIARAGIS. Savaitės pra-
džioje jums pavyks savo požiūrio 
teisingumu įtikinti aplinkinius, bet 
visą realų darbą įgyvendindamas 
savo idėją turėsite nuveikti pats. Ką 

gi, jums bent jau netrukdys. Iš savo 
veiklos antroje savaitės pusėje gali-
te tikėtis neblogo finansinio pelno. 
Šią savaitę turėsite gana daug rei-
kalų su žmonėmis iš tokių sferų, su 
kuriomis paprastai nesusiduriate.

VANDENIS. Verslo reikalus ge-
riausiai seksis tvarkyti pirmomis 
savaitės dienomis. Savaitės vidu-
ryje atidžiai klausykitės - galite ir 
turite pasimokyti iš svetimų klai-
dų, kad nereikėtų mokytis iš savų. 
Sekmadienį gali tekti kardinaliai 
pakeisti savo nuomonę ar požiūrį 
į kažką.

ŽUVYS. Tramdykite emocijas 
savaitės pradžioje, kitaip turėsite 
bėdos. Būkite atsargus - kai kas 
norėtų, kad jūs pasirodytumėte iš 
blogosios pusės. Tai, ką sužinosite 
penktadienį ar šeštadienį, gali neat-
nešti jums nei laimės, nei sėkmės.

MOZAIKA

Į Lietuvą amžinojo poilsio grį-
žo Amerikos avangardinio kino 
krikštatėvis Jonas Mekas

Vilnius, birželio 16 d. Į Lietuvą 
amžinojo poilsio grįžo Amerikos 
avangardinio kino krikštatėviu vadi-
namas filmų kūrėjas Jonas Mekas.

Urna su sausį mirusio menininko 
palaikais sekmadienį palaidota šalia 
tėvų Semeniškių kapinėse šiaurės 
Lietuvoje per privačią ceremoniją 
artimųjų rate, pranešė visuomeninis 
transliuotojas LRT.

Meno kritikai sako, kad Lietuvos 
istorija visada giliai atsispindėjo 
Jungtinėse Valstijose gyvenusio J. 
Meko kūryboje. „Jonas yra XX am-
žiaus antros pusės ir XXI amžiaus 
pradžios Lietuvos istorijos įsikūni-
jimas ir simbolis“, – BNS sekma-
dienį sakė menotyrininkė, Naciona-
linės dailės galerijos vadovė Lolita 
Jablonskienė. „Jis savo kūryba su 
Lietuva buvo susijęs per atminties 
dimensiją savo filmuose ir per lie-
tuviškus žodžius poezijoje lietuvių 
kalba. Jono kūryboje ryšys su Lie-
tuva yra vidujinis ir visada esantis“, 
– teigė ji.

Pasak L. Jablonskienės, J. Me-
kas garsino Lietuvos vardą visame 
pasaulyje tiek savo kūriniais, tiek 
minėdamas gimtinę tarptautiniuo-
se renginiuose. „Tapęs Niujorko 
avangardinio kino dalyviu jis visada 
garsino Lietuvą – ir per savo šalies 
paminėjimą, kai buvo rodomas, ir 
per tas akimirkas, kurias galime pa-
matyti jo filmuose“, – sakė ji. L. Ja-
blonskienės teigimu, Lietuvai atga-
vus nepriklausomybe, J. Mekas tapo 
ryškiu Lietuvos atstovu tarptauti-

niuose meno projektuose, parodose, 
kino festivaliuose, laimėjo Lietuvai 
daug prizų.

„Šiuo metu daug kalbame apie 
Auksinį liūtą, kurį Venecijos bie-
nalėje laimėjo mūsų menininkės. 
Verta prisiminti, kad 2005 metais, 
kai Jonas atstovavo Lietuvos pavil-
joną, tuomet Lietuva gavo pirmąjį 
garbingą specialų žiuri paminėjimą. 
Tai buvo pirmasis proveržis tarptau-
tinėje šiuolaikinio meno arenoje“, – 
sakė ji. 1922 metais Semeniškiuose 
gimęs J. Mekas Antrojo pasaulinio 
karo metais buvo kalinamas nacių 
priverstinių darbų stovykloje Vo-
kietijoje. Nuo 1949 metų jis gyveno 
Niujorke.

Lietuvos nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureatas, poetas ir 
publicistas, J. Mekas yra geriausiai 
žinomas dėl savo kino eksperimen-
tų. 

J. Mekas pradėjo įvairius avan-
gardinio kino festivalius, šeštajame 
dešimtmetyje aktyviai įsitraukė į 
kino kritikos diskursą, publikavo 
savo tekstus įvairiuose JAV žurna-
luose, vėlesniais metais sukūrė vie-
ną didžiausių pasaulyje amerikiečių 
avangardinio filmo archyvų.

Jo garsiausias kūrinys yra 1964-
ųjų nufilmuota pjesė „Karinis kalė-
jimas“ („The Brig“).

Kūrėjas 1995-aisiais yra pelnęs 
Lietuvos nacionalinę kultūros ir 
meno premiją, 2003-iaisiais apdova-
notas ordino „Už nuopelnus Lietu-
vai“ Didžiuoju kryžiumi.

Jo gimtajame Semeliškių kaime 
2017 metais atidengtas akmuo su 
skrybėle, skirtas paminėti meninin-
ko 95-metį.

Okuličiūtės dvarelyje 
Anykščiuose planuojama 
ekspozicija su dvarininkės 
vaiduokliu

Vilnius, birželio 16 d. Seniausiame 
Anykščių pastate, Okuličiūtės dvare-
lyje, planuojama įrengti interaktyvią 
ekspoziciją, kurios lankytojai galėtų 
susipažinti ir su paslaptingosios dva-
rininkės vaiduokliu.

Anykščių savivaldybė yra paskel-

busi viešąjį pirkimą, kuriuo siekiama 
pastate įrengti ekspoziciją priešmo-
kyklinio ir jaunesnio mokyklinio 
amžiaus vaikams. Joje turėtų būti 
atskleista dvaro ir Anykščių krašto 
istorija, literatūrinės Anykščių as-
menybės.Ekspozicijos koncepcijos 
rengėjai rašo, kad dvaro įkūrėja 
buvo išsilavinusi ir energinga kul-
tūros puoselėtoja, o dvarelyje 1863 
metų sukilimo metu veikė sukilėlių 
štabas, slėpti ginklai. Nepaisant to, 
apie dvarininkę nėra jokių patikimų 
istorinių žinių, nežinomas net jos 
vardas, nėra išlikusių atvaizdų, ne-
aiškus jos likimas.

Dvarelio rūsyje planuojama 
įrengti erdvę, kur „gyventų“ šios 
dvarininkės vaiduoklis: holograma, 
pasakojanti apie jos likimą, dvaro 
istorijas ir paslaptis.

Pastate taip pat turėtų įrengta eks-
pozicinė salė bei literatūrinė palėpė, 
joje būtų poilsio zona, apipavidalinta 
Anykščių šilelio motyvais.

Ekspozicinėje salėje būtų pasako-
jama Anykščių atsiradimo legenda, 
būtų įrengtas žaidimas, istoriją pasa-
kojantis infografikas.

Dvareliui skirtoje erdvėje būtų 
pristatomos veiklos, kurios jame 
vystytos skirtingais laikotarpiais. 
Norima įrengti žaidimą, kuriame rei-
kia surasti žodžius, sukurti interak-
tyvią istorinių figūrų dėlionių sieną. 
Čia veiktų ir sukilėlių štabas, o jame 
būtų pasakojama pagrindinio jo įran-
kio – dalgio istorija.

Rašytojų palėpėje būtų skirtingų 
rašytojų krėslai su skaitykle, joje 
būtų galima rasti autoriaus tekstus. 
Čia būtų įrengtas didelis „Scrabble“ 
žaidimas.

Viešųjų pirkimų dokumentuose 
nurodoma, kad įrengti ekspoziciją 
konkurso laimėtojas turės iki rug-
pjūčio 25 dienos.

2017 metais savivaldybė yra pa-
rengusi pusės milijono eurų vertės 
projektą dvaro remontui ir atgaivi-
nimui. Jis didžiąja dalimi finansuo-
jamas ES lėšomis.

Rusijos tarnybos nagrinės 
komunistų prašymą uždrausti 
serialą „Černobylis“

Maskva, birželio 14 d. Rusijos 
ryšių rinkos reguliavimo tarnyba 
„Roskomnadzor“ penktadienį pra-
nešė, kad nagrinės partijos „Rusijos 

komunistai“ reikalavimą uždrausti 
rodyti šalyje JAV televizijos HBO 
serialą „Černobylis“ (Chernobyl).

„Roskomnadzor“ gavo partijos 
„Rusijos komunistai“ prašymą. Ins-
titucija jį išnagrinės ir sureaguos 
įstatymų nustatyta tvarka“, – sako-
ma naujienų agentūrai „Interfax“ 
išsiųstame pranešime. Ketvirtadie-
nį minėtas judėjimas pareikalavo, 
kad pareikalavo, kad rusų valdžia 
uždraustų serialą, kuriame, parti-
jos nuomone, branduolinė tragedi-
ja tapo ideologinių manipuliacijų 
objektu. HBO miniserialą „Černo-
bylis“ nufilmavo švedų režisierius 
Johan Renckas (Johanas Renkas). 
Scenarijų parašė amerikietis Craigas 
Mazinas (Kreigas Mazinas), kruopš-
čiai ištyrinėjęs katastrofos istoriją, 
be kita ko, apklausdamas tų įvykių 
amžininkus. Daugelis scenų buvo 
filmuojamos įvairiose Lietuvos vie-
tose, įskaitant Vilnių ir Visagino at-
ominę jėgainę, kurios reaktoriai yra 
tokio paties tipo, kaip ir Černobylio 

Sunkioji atletika. Klaipėdos 
sunkiosios atletikos sporto klubui 
atstovaujantis anykštėnas Arnas 
Šidiškis tapo atvirojo Anglijos 
sunkiosios atletikos čempionato 
svorio iki 109 kg vicečempionu ir 
iškovojo svarbių taškų dėl pateki-

mo į 2020 metų Tokijo olimpines 
žaidynes. Jis rovimo veiksmu iškė-
lė 160 kg, stūmimo veiksmu iškėlė 
190 kg štangą ir 350 kg dvikovės 
rezultatas mūsų sunkiaatlečiui ga-
rantavo antrąją vietą. Anglijoje 
vykusiame turnyre arti medalio 
buvo ir Klaipėdos universiteto stu-
dentė, Anykščių sporto klubo ats-

tovė Gintarė Bražaitė (iki 71 kg.). 
Ji išrovė 86 kg, išstūmė 106 kg ir 
galutinėje rikiuotėje liko ketvirta 
(dvikovės rezultatas – 192 kg).

Imtynės. Pontevedroje (Ispani-
ja) baigėsi Europos imtynių jau-
nimo čempionatas. Lietuvos rink-
tinei atstovavo ir anykštėnė Greta 

Čeponytė, kuri pirmenybėse iško-
vojo penktąją vietą.  

Jojimas. Birželio 15-16 die-
nomis sporto klubo Mikadoras 
atstovės Augustė Baužaitė ir Ga-
brielė Baužaitė, treniruojamos 
Donato Imbraso, dalyvavo ,,Au-
druvis champions tour 2019 stage 

III“ varžybose, kuriose rungėsi 
Lietuvos ir Latvijos sportininkai.. 
Pirmąją dieną Augustė Baužai-
tė su žirgu Menson šoko 100 cm 
rungtyje varžėsi su 88 duetais ir 
tapo nugalėtoja. Antrąją dieną 
Gabrielė Baužaitė  su žirgu Carma 
šoko 110 cm rungtyje iš 56 daly-
vių liko trečia.

elektrinėje. „Černobylyje“ suvaidino 
tokios žvaigždės kaip Jaredas Harri-
sas (Džaredas Harisas), Stellanas 
Skarsgardas (Stelanas Skarsgordas) 
ir Emily Watson (Emili Votson). Šie-
met išleistame seriale pasakojama 
apie 1986 metais įvykusį sprogimą 
viename iš Černobylio reaktorių, 
Pripetės miesto evakavimą ir katas-
trofos padarinių likvidavimą

„Černobylis“ sulaukė kritikų bei 
žiūrovų liaupsių ir, ekspertų nuo-
mone, pagal populiarumą aplenkė 
paskutinį fantastinio epo „Sostų 
karai“ (Game of Thrones) sezoną.

Rusijos kultūros ministras Vla-
dimiras Medicinksis anksčiau irgi 
gyrė HBO kūrinį.

„Filmas sukurtas meistriškai. 
Bet lauktos „raudonų spanguo-
lių“ (melagingų stereotipų) jame 
nėra. Apskritai, filmas sukurtas su 
didele pagarba paprastiems žmo-
nėms“, – sakė V. Medicinskis per 
Sankt Peterburge vykusį ekonomi-
kos forumą.
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įvairūs

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų
vairuotojų kursus. 
Renkama nauja grupė 2019 m. birželio 20 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ 

Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, 
(8-698) 70127.

Vyr. redaktorė

siūlo darbą

Mūsų laikraštyje galite pasveikinti savo 
artimuosius 

vestuvių,  jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami 

„Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

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, (8-699) 34217. 

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Butą. Gali būti visoks (suremon-
tuotas ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tekl. (8-670) 37592.

Miškus, namus, sodybas, butus, 
žemę. Apmoka notaro išlaidas. 

Tel. (8-620) 66662.

Sodybą ar namą, mieste ar kai-
me. Siūlyti įvairius variantus. Gali 
būti su mišku ir didesniu žemės 
sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

Superkame karves, 
bulius ir telyčias 

„krekeNavOs 
aGrOFIrMOs“ 

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

Brangiai visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

Brangiai superkame 
MIŠkUs 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

ŠilŲ ŪKis prekiauja

rOss – 308 VeislĖs 
ViŠčiuKais brOileriais 

uŽauGiNtais be 
aNtibiOtiKŲ 

Siūlome 1 – 5 savaičių paaugintus 
viščiukus.

Prekiaujame penktadieniais ir šeš-
tadieniais 13 - 15 val.Užubalių k., 

Raguvos sen., Panevėžio raj. 
Informacija ir registracija tel. (8-613) 47475.

Įmonė Vli Timber ieško 
gamybos darbininko 

prie medienos apdirbimo 
staklių bei autokrautuvo 

vairuotojų.

Siųsti CV: vilte@vli.lt
Skambinti tel.: (8-670) 67674

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai. Skarda 0,6 - 0,8 

mm storio.
Kaminų remontas, galvutės 

mūrijimas, skardinimas, 
židinių statyba. Stogų dengimas. 

Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, 

(8-652) 37118.

MB vytauto paminklai

gamina paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kala raides, tvarko 
kapavietes. Atlieka 
individualius užsa-
kymus.

Tel. (8-627) 01727.

Žaidimas nr. 1210  Žaidimo data: 2019-06-16 skaičiai: 09 69 27 15 35 05 12 51 47 54 02 57 22 11 
19 44 08 18 25 65 58 43 40 60 33 14 49 06 10 55 39 45 62 67 26 07 68 32 (keturi kampai, eilutė, įstri-
žainės) 20 59 70 71 61 37 16 30 31 17 13 64 36 (visa lentelė)  PrizaiŽaidimas Laimėjimas Laimėtojų 
skaičius Užbraukus visą lentelę 20188.00€ 1 Užbraukus įstrižaines 31.00€ 390 Užbraukus eilutę 2.00€ 
11719 Užbraukus keturis kampus 1.00€ 20167   Bilietas Prizas 037*481 Baseinas su filtru BESTWAY 
003*920 Dviratis Azimut Classic 28" 0031560 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0046918 Elektrinis paspir-
tukas Xiaomi 0287567 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0442458 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0079373 
Elektrinis paspirtukas Xiaomi 040*989 Hamakas Spokey Zuni 002*276 Hamakas Spokey Zuni 044*323 
Hamakas Spokey Zuni 016*508 Hamakas Spokey Zuni 022*222 Išmanioji apyrankė Xiaomi 002*867 
Išmanioji apyrankė Xiaomi 041*838 Išmanioji apyrankė Xiaomi 039*352 Išmanioji apyrankė Xiaomi 
004*904 Išmanusis tel. SAMSUNG J4 Plus 016*279 Kelioninių baldų komplektas 011*537 Knyga 
NEREGĖTA LIETUVA 011*791 Knyga NEREGĖTA LIETUVA 035*199 Knyga NEREGĖTA LIETUVA 
045*972 Knyga NEREGĖTA LIETUVA 013*433 Lauko kepsninė Mustang 43cm 048*961 Lauko keps-
ninė Mustang 43cm 003*998 Ledų gaminimo aparatas TRISTAR 044*844 Ledų gaminimo aparatas 
TRISTAR 0146188 Mercedes Benz GLA180 044*048 Pakvietimas į TV studiją 033*091 Pakvietimas 
į TV studiją 033*143 Pakvietimas į TV studiją 046*213 Pakvietimas į TV studiją 042*339 Planšetė 
LENOVO TB-7104F 0329993 Pretendentas į 120 000 Eur 044*535 Sodininko rinkinys GARDENA 
012*344 Sodininko rinkinys GARDENA 016*631 Trintuvas Nutribullet 006*132 Trintuvas Nutribullet

automobiliai

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus.

Tel.: (8-609) 31414, 
(8-663) 58871.

Važiuojančius, nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko doku-
mentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Gyvuliai

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

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

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.  

Bendra Lietuvos – Olandijos  
UAB „BARTYNCO“  veršelius au-
ginimui. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502.

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

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

BIRŽELIO 20 d. (ketvirtadienį) paskutinį kartą 
šiais metais prekiausime "Kaišiadorių" paukštyno 
vakcinuotais,sparčiai augančiais ROSS-309 veislės 
vienadieniais mėsinias broileriais, 1-2-3-4 savaičių 
paaugintais mėsiniais broileriais, vienadienėmis 
vištytėmis (Olandiškos). 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). 
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 
vnt. - 1 Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašome 
palaukti. Priimami išankstiniai užsakymai tel. (8-608) 
69189.   

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

Nekilnojamasis turtas

Vieno kambario butą Anykščių 
m. Mūrinis, renovuotas namas 3 
a. Plotas 36,41 kv. m. Plastikiniai 
langai, šarvo durys, vamzdynas, 
su baldais. Balkonas, 3 rūsiai. 
Kaina 21000. 

Tel. (8-610) 63658.

kuras

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

Tel. (8-600) 63820.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

UAB „Verslo spaudos centras“ 
ieško reklaminių leidinių platinto-
jų Anykščių mieste (papildomas 
darbas).  Ieškomas sąžiningas, 
fiziškai aktyvus, mokantis planuo-
tis savo laiką. 

Plačiau el.paštu rita@vscentras.lt 
arba tel. (8-609) 98452.

Kavarske ūkininko ūkyje sezo-
niniam darbui reikalingas darbuo-
tojas darbui su įvairia žemės ūkio 
technika. B kategorijos vairuotojo 
teisės privalomos.

Tel. (8-606) 22646.

kita

D. Lingienės ūkyje Anykščių ra-
jone - braškių uogas patiems pa-
siskinti. Kaina nuo 0,90 Eur/kg iki 
1,50 Eur/kg. Uogų kiekis ribotas.

Tel. (8-687) 45219.

2019 m. derliaus sausą šieną, 
šienainį ritiniais. Atveža. 

Tel. (8-698) 78024.

Paslaugos

Brigada greitai ir kokybiškai den-
gia stogus, stato karkasinius pas-
tatus, pristato visas medžiagas. 
Ilgametė patirtis. 

Tel. (8-687) 73069.
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birželio 20 d.

birželio 21 d.
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vardadieniai

Marcelinas, Morkus, Ginbutas, 
Vaiva, Arnulfas, Marina.

Julijona, Romualdas, Dovilas, 
Ramunė, Deodatas, Romas.

Florentina, Silverijus, 
Žadvainas, Žintautė, Nandas.

Aloyzas, Galminas, Vasarė, 
Alicija.

Kartą buvo suorganizuotos pre-
zidentų bėgimo lenktynės. Kadan-
gi visų normalių šalių prezidentai 
dirba, dalyvavo tik JAV ir SSRS 
prezidentai. Amerikiečių preziden-
tas buvo pačiame jėgų žydėjime, o 
Sovietų Sąjungos - jau visai nuse-
nęs. Savaime suprantama, lenkty-
nes laimėjo JAV prezidentas.

Kitą dieną amerikiečių spauda 
rašo: ,,Vyko prezidentų lenktynės. 
Amerikos prezidentas, žinoma, 
atbėgo pirmas, o Sovietų Sąjun-
gos - paskutinis." SSRS spauda 
rašo: ,,Vyko prezidentų lenktynės. 
Mūsų prezidentas, nors ir garbaus 
amžiaus, atbėgo antras, o štai ame-
rikiečių - priešpaskutinis..."

***

Rojus. Adomas su Ieva nuobo-
džiauja sode. Pas juos nusileidžia 
Dievas ir sako: 

„Vaikai mano, turiu jums dvi do-
vanas, tik reikia pasirinkti, kuriam 
atiteks kuri... Pirma dovana – si-
sioti atsistojus..." 

....Adomas iš karto pašoka, 
pradeda garsiai šaukti ir galvą į 
medžius daužyti, kad jam labai 
reikalinga šita dovana, apie ją jis 
visą gyvenimą svajojo ir t.t. Ieva 
jam nusileidžia ir dovana atitenka 
Adomui.

Jis, visas laimingas, pradeda 
šaukti, šokinėti, lakstyti po sodą 
čiurkšdamas ant visko, kas papuo-
la pakeliui! Ant medžių, ant gėlių, 
ant kiekvieno vabaliuko ar tiesiog 
ant takelio!

Ieva ir Dievas stovėjo vienas ša-
lia kito ir žiūrėjo į šitą beprotybę.. 
Ir tada Ieva paklausė: 

„Dieve, o kokia gi antroji dova-
na??" ... 

Ir atsakė Dievas: 
„Smegenys, Ieva... Smegenys!.. 

Bet smegenis, Ieva, teks taip pat 
Adomui atiduoti, nes kitaip jis čia 
viską apmyš..."

tikslas, kad Mickūnų trasa būtų 
gyva, kad pati išsilaikytų, būtų ge-
ras objektas, džiugintų anykštėnus 
ir mane patį. Finansine prasme, 
kur aš čia papuoliau, dar vis ban-
dau suprasti,  bet fianansinė grąža 
vargu ar gali padengti investicijas. 
Varžybas organizuoju kartu su Lie-
tuvos motociklų sporto federacija, 
ji ir atrenka varžybų rengėjus. Rei-
kia gerokai pasistengti, kad  būtų 
suteikta  galimybė organizuoti 
varžybas. Kada Lietuvos čempi-
onatas Mickūnų trasoje vyko, aš 
jau neatsimenu, gal prieš dešimtį 
metų . Manau, esu įvertintas, nes 
tik atgaivinus trasą ir vos surengus 
joje taurės varžybas, kitais metais 
suteikta teisė surengti čempionatą. 
Tai jau vienareikšmiškai - pasieki-
mas.  Noriu pateisinti  pasitikėjimą 

Mickūnų trasoje - aukščiausio 
lygio motociklų varžybos

Lietuvos motociklų sporto fede-
racija taurės ir čempionato etapo 
rengėjus pasirenka per savotišką 
konkursą, panašiai kaip, pvz., at-
renkamos olimpinių žaidynių sos-
tinės. Aišku, masteliai čia ne tokie, 
bet principas toks pat. Viena - mo-
tociklo sporto varžybos - komerci-
nis renginys, susirenka daug žiūro-
vų, organizatoriai turi galimybių 
iš renginio užsidirbti. Kita vertus,  
trasų paruošimas yra sudėtingas, 
daug dėmesio skiriama sportinin-
kų ir žiūrovų saugumui užtikrinti. 

,,Nevertinu tik per piniginę priz-
mę. Ir šiemet, kaip ir pernai, saky-
kim, yra bandomieji metai.  Rengi-
nys dar nėra komercinis, tikrąja to 
žodžio prasme. Be rėmėjų - tikrai 
eitume į minusą. Esminis mano 

ir padaryti geriau nei daro kiti“, - 
,,Anykštai“ kalbėjo L.Pakeltis. 

Lietuvos motokroso čempionato 
2-ojo etapo varžybose Mickūnuo-
se varžysis greičiausi lietuviai bei 
aplinkinių valstybių sportininkai 
Taip pat ir garsus svečias iš Latvi-
jos, dalyvavęs ne viename MXGP 
etape, Matiss Karro. Mickūnų tra-
soje birželio 22 d., šeštadienį, vyks 
jaunųjų motokrosininkų (klasių 50, 
65, 85, MX1M, MX2M) bei vete-
ranų varžybos. Sekmadienį į trasą 
išvažiuos keturračiai, greičiausių 
klasių MX1, MX2 bei 125 sporti-
ninkai, motociklai su priekabomis. 
Ši trasa – 1,6 km ilgio, atnaujinta 
tik prieš 2018 m. sezoną. Trasos 
administravimą perėmusio L. Pa-
kelčio iniciatyva pakoreguoti se-
nieji tramplinai, įrengti nauji, kei-

Pernai Mickūnų trasoje vyko Lietuvos motokroso taurės varžybos.
Lietuvos motociklų sporto federacijos archyvo nuotr.

tėsi pati konfigūracija. 
Anykštėnai Mickūnų trasoje, 

žinoma, norėtų sulaukti ir garsiau-
sio Lietuvos motokroso  meistro, 
anykštėno Armino Jasikonio. Ta-
čiau, pasak L. Pakelčio, norai nuo 
realybės skiriasi. ,, A. Jasikonio 
nebus, vyks pasaulio taurės etapas, 
mielai būčiau kvietęs... Bet čia tas 
pats, kaip  tikėtis, kad Formulės 1 
atstovas su visa komanda užsuk-
tų į ,,Nemuno žiedą“, - šypsojosi 
L.Pakeltis. 

Pernai Mickūnų trasoje vy-
kusias Lietuvos taurės varžybas 
stebėjo nuo 1500 iki 2000 žiūro-
vų. Šiemet varžybos aukštesnio 
lygmens ir truks jos dvi dienas, 
o pernai vyko vieną dieną, todėl 
L.Pakeltis tikisi gausesnės žiūro-
vų auditorijos. Bilietai į renginį 
bus parduodami prie įvažiavimo.  
Bilieto kaina vienai dienai - 10 
eurų, dviem - 15 eurų. Vaikai  iki 
12 metų į renginį įleidžiami ne-
mokamai, neįgaliesiems taikoma 
50 proc. nuolaida. 

Mickūnuose veiks maitinimo 
vietos, bus  papildomų atrakcijų 
vaikams ir suaugusiems. ,,Motos-
hop“ kvies mažiausius dalyvius 
susirungti KTM balansinių dvira-
tukų varžybose. Prizas įspūdingas 
– KTM balansinis dviratukas. Fir-
ma motorider.lt pristatys ir siūlys 
išbandyti naujausius CFMOTO 
keturračius. Renginio partneriai 
Moller auto pristatys naujausius 
VW automobilių modelius.

Dvi dienas vyksiantis renginys 
- proga užsidirbti kaimo turizmo 
sodyboms bei kitiems Anykščių 
paslaugų tiekėjams. Motociklinin-
kų komandos į varžybas paprastai 
vyksta kemperiais ir įsikuria var-
žybų vietose. Tačiau daugelį spor-
tininkų lydi sirgaliai, į motokroso 
varžybas vyksta sporto turistai. 

(Atkelta iš 1psl.)


