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Žavėjo kilimas su grafiniu kodu
Smarvę skųsti
Šaltas sriubas valgo ne tik lietuviai
galima ir
Kol nepasigaminote turkišKrsitina KIAUŠAITĖ, mukos šaltos sriubos, užkąskite
ziejininkė: „Aš mėgstu imprepaskambinus 112

Vilkai. Anykščių rajone pernai
aktyviai siautę vilkai šiais metais
aprimo. „Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti“ komisija
turi tik du oficialius kreipimusis su
prašymu kompensuoti vilkų padarytą žalą. Birželį Svėdasų seniūnijoje
Sliepšiškio kaime vilkai papjovė
dvi telyčias, o vakar komisija vyko
į Troškūnų seniūniją prie Surdegio
mietelio, kur vilkai sužalojo dar vieną telyčią. Ją teko pribaigti. Komisijos nariai kalba, kad realiai vilkai
padarė žalos daugiau, tačiau žmonės
retai kreipiasi prašydami kompensuoti nuostolius.

4 psl.

3 psl.

2 psl.
šiupinys

tradicinių lietuviškų šaltibarščių.

sionistų paveikslus ir prie kai
kurių kilimų norėjau stovėti
kaip prie paveikslų ir ilgai žiūrėti.“

Šventosios krantinėje susirinkusi
minia ošė iš nepasitenkinimo arvydas.l@anyksta.lt
Arvydas LINGAITIS

Praėjusį savaitgalį Anykščiuose vyko Miesto šventė
„Anykščiai laiko tėkmėje“, į
istoriją įsirašysianti kaip prieštaringiausiai vertinamas renginys: vieni šventę gyrė, kiti
peikė, treti sakė, kad tokios
nevykusios fiestos Anykščiuose
iki šiol nebuvo.
Greičiausiai taip įvyko todėl, kad šventė neturėjo režisieriaus: kiekviena įstaiga su
savo projektais dirbo taip, kaip
išmanė.

“Šašas”. Jeigu į Anykščių Miesto šventę atvykę amatininkai nusivylė prekybos pajamomis, tai
A.Baranausko aikštėje esančio kiosko, ne taip seniai anykštėnų pravardžiuoto „šašu“, prekybininkai džiaugėsi anykštėnų bei svečių antplūdžiu
ir sėkminga prekyba. Jie prekiavo
gėrimais ir šalta kava.
Žydi. Trijuose iš eilės Anykščių
Žvejų gatvės kiemuose žydi jukos,
dėl savo kuoduoto žiedyno neretai
pavadinamos palminėmis lelijomis.
Klimatologė, mokslų daktarė Audronė Galvonaitė yra pastebėjusi,
kad klimatas šiltėja ir palaipsniui
Lietuvoje gyventi prisitaiko tropiniai
augalai, o ši vasara žydėti jukoms
itin palanki. Ypač gražia pražydusia
juka džiaugiasi ir anykštėnė Aldona
Tirilienė.

Šių metų Anykščių rajono garbės pilietis, Pasaulio energetikos draugijos Lietuvos skyriaus garbės
ženklo kavalierius, Elektros energetikos asociacijos valdybos ir Energetikos objektų statytojų klubo ir
Anykščių vadovų klubo narys, kultūros mecenatas, kraštotyrininkas, UAB „Anykščių energetinė statyba“ generalinis direktorius Alvydas Bitinas ceremonijoje dalyvavo su anūkėmis Julija ir Viktorija.

Karas dėl usnių ar dėl ES išmokų?

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Žinomas Anykščių verslininkas Vygantas Šližys susirėmė su garsia
Jono ir Vilijos Ramonų šeimyna. Anykščių seniūnijoje, savo tėviškėje
Bliuvonių, Bimbų, Kirkiliškio, Kubiliškių kaimų apylinkėse V.Šližio
bendrovė „Vaja Farm“ valdo per 300 ha nuosavos ir nuomojamos žemės, augina per 400 aubrakų veislės galvijų. „Vaja Fram“ žemė ribojasi su Ramonų žemės sklypais. Ramonų žemėje, kurios didžiąją dalį jie
nuomojosi iš valstybės, iki praėjusios savaitės pabaigos jokia veikla nevyko – usnys augo laisvai... Ramonai V.Šližį kaltina žemės užgrobimu,
o V.Šližys pyksta, kad Ramonų pievos užleistos piktžolėmis. J.Ramonas
- buvęs Seimo narys, o 2000-2005 m. vadovavo Lietuvos
žemės ūkio rūmams, ginantiem žemdirbių interesus.

Atrama. Ūkininkas, šiltnamių
prie Anykščių valdytojas Audrius
Juška sugadino atramą su pamatu
ir šviestuvą, esančius S.Daukanto
gatvėje, tuo padarydamas Anykščių
komunaliniam ūkiui 10 tūkst.860 Lt
žalą. Tačiau ūkininkui suremontavus
išvardintą miesto turtą (remontas kainavo 213 Lt), komunalininkai teisme
atsisakė ieškinio dėl 10 tūkst.860 Lt
žalos atlyginimo – šalys pasirašė taikos sutartį.
Miškuose. Pasak Anykščių miškų urėdo Sigito Kinderio, per šiuos
karščius Anykščių miškuose gaisrų
buvo išvengta, nors žmonės ir technika budi pasiruošę gesinti gaisrus.
Pasak miškininkų, Anykščių rajono
miškai smarkiai išdžiūvę ir su ugnimi reikia elgtis labai atsargiai.
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Vygantas Šližys, kuriam žemės ūkis yra tik nedidelė jo
valdomo verslo atšaka, gimtinėje augina per 400 galvijų
ir tikina, kad iš kaimyninių
sklypų šeimininkų prašo tik
tvarkos.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Vilija Ramonienė Anykščių
seniūnijoje nuomojasi 40 ha
valstybinės žemės, tačiau vietiniai gyventojai žemės ūkio
veiklos jos nuomojamose žemėse nepastebi.
Nuotrauka iš interneto

KONKREČIAI
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Kilimų konkurse siaučia „Nauji vėjai“
Floristinių kilimų vertinimo komisijos narė gėlininkė Eugenija Sudeikienė mano, kad plečiasi suvokimo
ribos, kas yra floristinis kilimas. Daugelį metų dirbanti vertinimo komisijoje žinoma šalies floristė sako, kad
miesto šventėje klodamos kilimus bendruomenės kasmet naudoja vis naujų ir netikėtų medžiagų.

Juozapo Kvedaro vadovaujama Anykščių miesto bendruomenė
sukūrė kilimą, kuris negavo apdovanojimo, tačiau apie jį kalba
visi.
„Buvo medžio gabalėliai, buvo
sėklos, kruopos, o šiemet panaudotas smėlis. Tai, aišku, gamtinės
medžiagos, tačiau pirminė floristinio kilimo idėja vis dėlto buvo
augalai“, - sako E. Sudeikienė.
Komisijos narei patiko Anykščių
„Naujų vėjų“ bendruomenės sukurtas kilimas iš kvarcinio smėlio ir rapsų sėklų, tačiau, komisijos nuomone, jis kiek per toli nuo
floristinio kilimo idėjos. „Mo-

dernus, geras darbas, komisija
atkreipė į šį kilimą dėmesį. Toks
kilimas galėtų būti ir pirmas, tačiau tada mes duotume žinią visuomenei, kad galima floristinį
kilimą sukurti paprasčiau, be didesnių pastangų. Šis minimalistinis kilimas išsiskyrė, buvo visų
sveikintas, tačiau jis gal pernelyg
laužo tradiciją“.
„Pastebiu, kad tos bendruomenės, kurios įsitraukė į kilimų

Floristinių kilimų vertinimo
komisijos pirmininkei Eugenijai Sudeikienei taip pat patiko
smėlio ir rapsų grafinis kodas.
kūrimą, vis labiau profesionalėja,
tobulėja jų technika, raštai tikslūs, augalų gausu, jie tinkamai
paruošti ir tinkamai sudėlioti. sako E. Sudeikienė. – O tie, kas
floristiniais kilimais nesusidomėjo, matyt, ir nebesusidomės.“
Ilgametė komisijos narė neigia
balsus internete, kad kilimų šiemet per miesto šventę buvo gerokai mažiau: „Gal šiemet keliais ir
mažiau, bet kasmet kilimų skai-

Smarvę skųsti galima ir
paskambinus 112
Prasidėjus tropiniams karščiams, Anykščių rajoną apgaubė
smarvė. Savaitgalio vakarais sodriai smirdėjo Svėdasų apylinkės,
kurį laiką nosis rauko traupiečiai, aštrus kvapas pirmadienio rytą
buvo užuodžiamas ir ties Pagojės tvenkiniu.
Šeštadienio ir sekmadienio vakarais vyravęs rytų vėjas Svėdasų
kaulidės kvapą nuo miestelio nunešė link vakaruose esančių kaimų. Svėdasų apylinkių žmonės
kalba, kad nuolat jiems smirda,
tačiau Utenos regiono aplinkos
apsaugos departamento direkto-

riaus pavaduotojas Pranas Kudaba
teigė, kad jo įstaiga nėra sulaukusi
nė vieno svėdasiškių skundo, nė
vieno skambučio telefonu. Pasak
P.Kudabos, esant šlykščiam kvapui, darbo metu reikėtų skambinti
Utenos regiono aplinkos apsaugos
departamento telefonais, o po dar-

bo – bendruoju pagalbos telefonu
112. Šios kontoros darbuotojai
besiskundžiantį asmenį sujungs su
Utenos regiono aplinkos apsaugos
departamento direktoriumi. Tiesa,
Utenos regiono aplinkos apsaugos
departamento direktorius Lauris
Martišius „Anykštai“ dėstė, kad
efektyviausias skundimo būdas rašyti raštus į departamentą, kitaip
tariant apie „smaradą“ informuoti
iš anksto.
Traupiečiai, regis, gavo ypač

Kur „išskrido“ pelėda?

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

grazina.s@anyksta.lt
čius kinta“.
Komisijos narė džiaugėsi, kad
pynėjai kruopščiau ruošiasi konkursui, ieško naujų idėjų. Vis dėlto
šiemet dvi bendruomenės – Piktagalio ir Troškūnų jaunimo - tą patį
„piešinį“ susižvejojo internete.
Tačiau ir komisijos nariai internete suskilusį obuolį buvo matę.
Į pastabą, kad floristinių kilimų
kūrėjai šiemet stengėsi dėl komisijos, o ne dėl žmonių, nes penktadienio vakarą dauguma kilimų
A. Baranausko aikštėje buvo uždangstyti celofanais, E. Sudeikienė atsakė: „Tiems, kurie tinkamai
paklojo kilimą – padėjo pakankamai storą augalų sluoksnį, bijoti,
kad augalai greit suvys ir sudžius,
nereikėjo. O tos bendruomenės,
kurios patiesė ploną sluoksnį, bijojo kad šeštadienio rytą, kai komisija pradės vertinti kilimus, jų
darbai bus praradę grožį. Saugojo
kilimus ir tie, kurie naudojo sėklas
ir uogas, nes jų lesti sulėkė aikštės
balandžiai. Aš atkreipiau dėmesį,
kad kilimai uždangstyti ir pagalvojau, kad iš to nieko gero. Penktadienio vakarą žmonėms tikrai
buvo patogiau ramiai pasivaikščioti po aikštę ir apžiūrėti kilimus,
nei šeštadienį, kai greta šurmuliavo mugė. Taip pat dieną buvo
tiesiog neįmanoma nufotografuoti
kilimų dėl šešėlių, o pavakaryje
geresnis apšvietimas.“

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
originalią problemą. Vienas šio
kaimo ūkininkas nusprendė savo
laukus tręšti paukščių mėšlu, o
dabar kaupia šių trąšų atsargas ir
šalia miestelio sandėliuoja mėšlą. Pasak Traupio seniūnės Daivos Tolušytės, dabar traupiečių
gyvenimo kokybė priklauso nuo
vyraujančių vėjų. „Jis teisinasi,
kad turi visus leidimus ir išlaiko
nustatytas sanitarines normas“,
– „Anykštai“ sakė Traupio seniūnė.

Raimondas Guobis

Šią vasarą vieną naktį iš mokytojo Jono Šimkevičiaus namų Svėdasuose prieangio dingo - buvo pavogta - dekoratyvinė pelėdos
skulptūra. Pranešta policijai, tyrėjai važinėjo po miestelį ir šiek tiek
stebino žmones kurdami neįtikėtinas nusikaltimo versijas, kaip liudininką apklausė net ir skulptūros autorių Aleksandrą Tarabildą.

Ilgapirščių nugvelbta pelėda ir atmintinais 2002 - iais ja besidžiaugianti Rita Šimkevičiūtė - Skaržauskienė (antra iš kairės) ir ją dovanojantis autorius Aleksandras Tarabilda (antras iš dešinės)
Nuotr. iš asmeninio albumo

Temidės svarstyklės
Smurtavo. Policijoje gautas E.
Š., gimusios 1988 metais, gyvenančios Anykščiuose, Alyvų gatvėje, pareiškimas, kad liepos 24
dieną Anykščių Liūdiškių gatvėje
R. Š., gimęs 1985 metais, pašalinių asmenų akivaizdoje panaudojo fizinį smurtą jos atžvilgiu. R. Š.

sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Avarija. Liepos 22 dieną, apie
10 valandą 50 minučių, kelio Molėtai–Anykščiai 31 km automobilio
„Ford Focus“ vairuotojas S. L., gimęs 1983 metais., gyvenantis Vilniuje, Smėlio gatvėje, kelio vingyje
nuvažiavo nuo kelio bei atsitrenkė
į sankasą. Eismo įvykio metu nukentėjo kartu važiavusi keleivė A.

Pasak dailininko A. Tarabildos, pelėdos yra dažnai jo kuriamas ir meno
mylėtojų pageidaujamas personažas.
Vasaros naktį dingusią skulptūrą savo
klasės draugei Ritai Šimkevičiūtei
- Skaržauskienei padovanojo bene
2002 metais, moksladraugių - 1968
metų Svėdasų mokyklos abiturientų
- susitikimo dieną.
Skulptūra visada buvo Šimkevičių
namuose, tik retkarčiais dienomis
buvo išnešama į prieangį, o nakčiai

palikti bijota - dar pavogs. Šiemet tą
baimę tarsi primiršę nusprendė pelėdą nuolatos laikyti lauke, įbetonavo
į laiptų pagrindą, bet labai greitai ji
buvo pavogta.
Kur ta brangi, su meile išdrožta ir
su meile dovanota skulptūra? Parduota už šimtą litų, o gal pigiau, papuošė
kieno nors namų aplinką, kas dabar ja
džiaugiasi? O vertėtų juk ir tiems, kurie vagia, ir tiems, kurie pavogtą gėrį
perka, atgailauti, atgailauti...

L., gimusi 1982 metais., gyvenanti
Vilniuje, Smėlio gatvėje, kuri buvo
pristatyta į ligoninę.
Keturratis. Gautas V. P., gimusio
1960 metais, gyvenančio Vilniuje,
Kalvarijų gatvėje, pareiškimas, kad
atvykęs į jam priklausančią sodybą
Viešintų seniūnijoje pastebėjo, jog
pagrobtas keturratis ir benzininis
pjūklas.

Žala – 5 500 litų.
Sudavė. Gautas J. G., gimusios
1929 metais, gyvenančios Troškūnuose, pareiškimas, kad liepos 27
dieną, apie 22 valandą 30 minučių,
namuose konflikto metu neblaivus
(0,73 prom.) sūnus K. G., gimęs
1960 metais, sudavė kumščiu. K.
G. sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

spektras
Maras. Danai pašykštėjo pašarams? Vakar oficialiai patvirtinta,
kad visos danų kapitalo bendrovės
“Idavang” padalinio Ignalinos rajone
kiaulės sunaikintos. Daroma prielaida, kad gyvuliai užsikrėtė per pašarus.
Kokiu būdu į pašarus pateko virusas,
jei ES draudžia, kad juose būtų gyvulinės kilmės produktų, neaišku. Vakar
ryte fermose apsilankiusi žemės ūkio
ministrė Virginija Baltraitienė žadėjo,
kad užkrato priežastis turės aiškintis
prokurorai. “Ignalinos rajone paskelbta ekstremali situacija. Visą informaciją perduosime Vidaus reikalų
ministerijai ir pirmadienį spręsime,
ar tokią pat situaciją paskelbti visoje valstybėje”, - sakė V.Baltraitienė.
Šiuo metu daroma prielaida, kad gyvuliai galėjo užsikrėsti per pašarus.
Tiesa, juose tokiu atveju turėtų būti
gyvulinės kilmės produktų. O tokie
būdavo gaminami tik sovietmečiu.
Rekordas. Sekmadienį Kauno S.
Dariaus ir S. Girėno stadione pasibaigusiame Lietuvos lengvosios atletikos
čempionate Airinė Palšytė 1 cm pagerino sau pačiai priklausiusį Lietuvos
moterų šuolių į aukštį rekordą.22-ejų
metų vilnietė trečiuoju bandymu peršoko į 1 m 98 cm aukštį iškeltą kartelę.
“Pagerinti rekordo nesitikėjau, galvojau, kad bus 190 cm, bet šiandien
pamačiau, jog šokasi labai gerai. Jau
po pirmo bandymo pagerinti rekordą
pasakiau “geras, šitą reikia paimti”.
Per paskutinį bandymą susikaupiau
ir peršokau, dar dabar patikėti negaliu, - džiūgavo A. Palšytė. - Šiek tiek
apmaudu, kad iš pirmo karto neperšokau, vos liečiau kojomis, tačiau koks
skirtumas, rekordas yra”.
Vadas. Kariuomenė turi būti visada pasirengusi. Naujasis Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras
Jonas Vytautas Žukas pabrėžia, kad
šiuo metu Lietuvos visuomenė ir politikai konsoliduojasi suprasdami gynybos stiprinimo būtinybę, o kariuomenė stengiasi kiek įmanoma geriau
pasirengti bet kokiems iššūkiams.
Netoli Lietuvos susiklosčiusi politinė
situacija diktuoja naujus reikalavimus
krašto gynybai užtikrinti. Susidarius
palankioms sąlygoms, kai didinamas
kariuomenės finansavimas, jos naujajam vadui J. V. Žukui teks spręsti
karių trūkumo, ginkluotės gerinimo ir
kitas aktualias problemas.
Sąrašas. Tirs “juodojo sąrašo” kilmę. Aplinkos, Ūkio, Vidaus reikalų
ir Finansų ministerijų vadovybės kol
kas lieka ne visos sudėties - partijos
“Tvarka ir teisingumas” prezidiumas
nusprendė neteikti mistiniame “juodajame sąraše” minimų viceministrų kandidatūrų, kol nebus išsamiai
ištirta, kaip atsirado minėtas sąrašas.
Partijos vadovybė priėmė rezoliuciją,
kuria kreipėsi į Seimo pirmininkę Loretą Graužinienę ir premjerą Algirdą
Butkevičių, prašydami inicijuoti parlamentinį tyrimą ir išsiaiškinti “juodojo sąrašo” atsiradimo bei paskelbimo aplinkybes. Pasak partijos lyderio
europarlamentaro Rolando Pakso,
vieną kartą reikia baigti valstybę valdyti pažymomis.
Dovana. Anykštėnai žada laikytis
monsinjoro priesakų. Prieš pusantrų
metų monsinjoras Alfonsas Svarinskas paskelbė Anykščių valdžiai dovanojantis žemės sklypą, su sąlyga,
kad jame bus pastatytas kovotojams
už Lietuvos laisvę skirtas memorialas. Anykščių vadovai pabrėžia, jog
tai būta tik žodinės dovanos, tačiau jei
dvasininko žemė išties atiteks rajonui,
jo priesakai bus vykdomi.

savaitgalio diskusija

spektras
Nenori. Vienas žinomiausių
Lietuvos dainininkų Andrius Mamontovas prisipažino, kad nenori
nė žiūrėti į rytinės kaimynės šalies
pusę. Pastaruoju A. Mamontovas
atidžiai seka kas vyksta pasaulyje,
ypač į Rytus nuo Lietuvos. Apie tai
išdėsto savo nuomonę socialiniame
tinkle ir užveda karštas diskusijas.
Radiniai. Atskleista radinių paslaptis. Ukmergės rajono Švč. Trejybės
bažnyčios šventoriuje prieš mėnesį
aptiktos XV-XVI amžiais gyvenusių
žmonių kapavietės radinius ištyrę
antropologai sužlugdė viltis, kad čia
buvo palaidoti 1435 m. vykusio Pabaisko mūšio dalyviai. “Bažnyčios
šventoriuje buvo palaidota tradicinė
kaimo bendruomenė: vyrai, moterys
ir vaikai. Ištyrus jų kaulus nepastebėta jokių muštinių, pjautinių ar šautinių
sužalojimų. Kad tai nėra mūšių dalyviai įrodo ir palaidotų vyrų amžius - jie
yra 40-50 metų, o kariai būna gerokai
jaunesni”, - sakė Vilniaus universiteto
Istorijos fakulteto doktorantė ir Medicinos fakulteto vyresnioji specialistė,
antropologė Justina Kozakaitė.
Įrašai. Slapti įrašai atskleidė kraupią
tiesą. Sunkiai suvokiamą, ką Laimutės
Stankūnaitės dukrai teko patirti Kedžių ir Neringos Venckienės namuose.
Viešai lieję ašaras dėl pedofilų klano
esą skriaudžiamos mažametės, užvėrę
savo namų duris Drąsiaus Kedžio artimieji tapdavo vaiko kankintojais. Iš
generalinės prokuratūros gavę Vytauto
ir Laimutės Kedžių namuose slapta
įrašytus pokalbius, Kauno apygardos
prokurorai išgirdo tai, ką galima išgirsti nebent tikrų pedofilų filmuose.
Daugybė įrašų įrodo, kad ne mergaitė
pasakojo Kedžiams apie ją motinos
namuose tvirkinusius vyrus, o suaugusieji ją mokė, ką ši turinti sakyti. Klausymosi įranga Kedžių namuose buvo
įrengta 2009 m., tikintis atskleisti, kur
slapstosi Drąsius Kedys.
Sąjungininkai. Grupė kongresmenų pateikė svarstyti JAV Kongreso
Atstovų Rūmams įstatymo projektą
dėl Ukrainos pripažinimo svarbiausia Amerikos sąjungininke už NATO
ribų, taip pat dėl tiesioginės karinės
pagalbos šiai šaliai. Tai pranešė vieno
iš dokumento autorių - respublikono
Džimo Gerlacho spaudos tarnyba.
“Įstatymas įgaliotų Jungtinių Valstijų
prezidentą pradėti dirbti su Ukrainos
vyriausybe, kad būtų nustatyti jos poreikiai karinėje ir žvalgybinėje srityse, taip pat saugumo sferoje. Jis taip
pat leistų suteikti reikiamą pagalbą
Ukrainos demokratijai ir suverenitetui ginti”, - sakoma spaudos tarnybos
pranešime.
Nebus. Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Rutė pareiškė, kad
tarptautinių karinių pajėgų išsiuntimas saugoti numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo vietą Rytų Ukrainoje
- “nerealus”, skelbia BBC. Šiuo metu
katastrofos vietą kontroliuoja prorusiški separatistai, kurie kaltinami
reisu MH17 skridusio orlaivio numušimu. Malaizijos avialinijų bendrovės
“Malaysia Airlines” nelaimės vietoje
dar reikia atlikti atitinkamus tyrimus,
taip pat rasti ne visi aukų kūnai. Dedamos tarptautinės pastangos siekiant
apsaugoti teritoriją.Tačiau kalbėdamas su žurnalistais Hagoje M. Rutė
teigė, kad “tarptautinė karinė misija
šioje teritorijoje, mūsų išvadomis,
nereali”. Jis pažymėjo, jog tai reikštų
“provokaciją separatistams, kurie gali
destabilizuoti padėtį”.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Savaitgalio diskusijoje daug karčių
žodžių miesto šventės rengėjams
Praėjusio savaitgalio portalo anyksta.lt diskusijoje skaitytojus
kvietėme dalintis Anykščių miesto šventės įspūdžiais. Sulaukėme
per 60 skaitytojų komentarų, didžioji komentatorių dalis išsakė
savo priekaištus miesto šventės rengėjams.
@ „Petras“: „Geriausia šventė
buvo gal prieš dešimt metų kai ją darė
Galvonas. Tada kai buvo paspirtukas,
riterių kovos, galingi fejerverkai ir
pats Galvonas skraidė.“
@ „X – man“: “Man patinka
Anykščių miesto šventė. Sutinku
daug senų pažįstamų, pabendrauju,
išlenkiu bokalą, pasiklausau muzikos.“
@ „Šventės dalyvis“: „Man ši
šventė atrodo viena iš prasčiausiai
organizuotų! Esu nusivylęs šventės
organizatoriais.“
@ „Anzelmutė“: „“Pavakarėj, kai
atvėso, išėjau pasižiūrėti floristinių
kilimų. Tačiau kilimai pasirodo uždengti celofanais. Kaip gaila -specialiai iš Ukmergės buvo giminės kilimų
pažiūrėti atvykę. Nepamatė. Negi kilimų klojėjos dirba tik dėl komisijos
įvertinimo? Suprantama, kad labai
karšta, tačiau šiandien vyko šventės atidarymas. O celofanai aikštės
nepuošia. Šventės organizatoriams
linkėčiau daugiau subtilumo. Dėmesį geriausiai parodo tokios, regis,
nereikšmingos smulkmenos. Manau,
nieko būtų nenutikę jeigu vakare, kai
žmonės išėjo į miestą, kilimai būtų
atidengti.“
@ „Ona“: „Šventė labai mėgėjiškai režisuota. Prisimenu gerb. Lukaitienės režisuotas šventes, ypač tą, kur
senamiestis buvo virtęs improvizuotom prieškario amatų dirbtuvėmis,
taip pat įspūdingas eisenas. Ši šventė
buvo be jokių naujų sumanymų ir įdėjų. Labai trūksta informacijos, kur ir
kas vyksta. Panašu, per Juodelio ambicingą karą su „Anykšta“ labiausiai
nukentėjo eilinis žmogus. Apmaudu,
kad „Anykšta“ neišspausdino net
šventės programos. Tai skaitomiausias krašto laikraštis ir jis turėtų gerbti

komentarai

savo skaitytojų teisę žinoti, kas vyksta. Nors į portalą įdėkite programą.
Parašote, kad buvo renginys, kai jau
šaukštai po pietų.“
@ „Skaitytojas“: „Labai efektyviai šventę aprašo anyksta.lt, jaučiasi, kad dirba profesionalai. Buvau
keliuose renginiuose ir esu maloniai
nustebintas žurnalistų objektyvumu
ir geranorišku požiūriu. Apie kai ką
buvo galima parašyti ir kritiškiau.
„Anykšta“ nėra miesto šventės rėmėja, o dirba, informuoja daugiau
už rėmėjus. Savivaldybei ir merui
Obelevičiui turėtų būti gėda, kad per
ambicijas užmiršo, kad jų interesas
tarnauti žmonėms. „Anykštos“ redakcija kur kas sąmoningesnė. Skaitytoju
poreikis žinoti redakcijai svarbiau už
karą. Ačiū Dievui, kad dar ne visi tokie dvasios ubagai.“
@ „VERKIANTIEMS“: „Džiaukitės, kad apskritai yra toks renginys
kaip miesto švente, vienais metais geresnė, kitais – prastesnė, idealiai nieks
nepadarys, vieniems reikia to, kitiems
ano, mažiau verkšlenkit, kad viskas
blogai.“
@ „Viešnia“: „Kasmet lankausi šv.
Onos atlaiduose ir šventėje. Šiemet tikrai kur kas mažiau žmonių. Mugė
labai maža ir vyko trumpai. Jau apie
15 val. prekybininkai skirstėsi. Tikėjausi pamatyti menų inkubatoriaus
menininkus, galbūt įsigyti jų darbų
bet tokio paviljono niekur neradau.
Gaila. Kilimai buvo nuostabūs, tačiau
jų daug mažiau negu pernai. Gal savivaldybė neskatina auksarankių pynėjų? Tai puikūs darbai, garsinantys
Anykščius. Visumoj man patiko tačiau naujų vėjų šventė scenarijuj būtinai reikia. Tokia šventė kaip ši svečių
į miestą nepritrauks. Bet gera būti ir
su savais.“

@ „Milda“: „Šiemet šventę organizavo naujai sukurtas kultūros ir
komunikacijos skyrius. Tačiau kultūros buvo mažai, net verslininkus,
parėmusius šventę, meras į priėmimą
kvietė be antrų pusių. Žinoma, kam
tos bobos reikalingos!Tačiau Juodelis
į Puntuko kavinę kažkodėl atėjo su
sava... taigi nei kultūros, nei komunikacijos - žmonės vieni kitų klausė,
kur gauti šventės programą.“
@ „Hm“: „Buvo labai malonių
dalykų: Anykščių panorama autobusų stotelėje, miškininkų stendas,
Vilkončiaus radijo aparatų kolekcija
ir... tai berods viskas originalaus. Tikėjausi, kad “kultūrinio genijaus” Jovaišos palikimas organizuojant miesto šventę bus pamirštas. Deja... Mugė
labai primityvi, kaimo lygio. Manau,
kad visi rimti menininkai patraukė į
Klaipėdą, Jūros šventę. Čia ne organizatorių kaltė, o toks nedėkingas
datų sutapimas. Koncertai kiekvienam pagal skonį, tai čia neturėčiau
rimtų priekaištų, tik kad daug renginių vienu metu. Didžiausias absurdas, palikęs labai nemalonų įspūdį,
tai šachmatų turnyras bibliotekoje..
Daugelis atėjo pažiūrėti fotografijų,

o rado besistumdančią, alumi kvepiančią, šūkaujančią minią, į pakampius sustumtus I. Girčio darbus, prie
kurių prasibrauti buvo problemiška.
Nejau nebuvo kitos erdvės turnyrui?
Tikuosi, kad lankėsi mažai miesto
svečių, nes tikrai prieš juos gėda.
Geriausi prisiminimai iš miesto šventės 2006 metais. Manau, jei būtų tęsiama “Tarpukario miestelio” tradicija, ji
galėjo tapti visai Lietuvai patraukliu
renginiu. Gaila, bet miesto vadovai
dievai žino kuo mąsto, svaičioja apie
kultūrinį turizmą, kurortą ir džiaugiasi
tokiais primityviais renginiais.“
@ „Anykštėnė“: „Man labiausiai
patiko I.Girčio paroda ir “Verpeto”
50-čio koncertas. Tai renginys vertas dėmesio. Teko ir ašarą nubraukt
ir smagiai nusijuokt. Dar kartą nuoširdžiausi linkėjimai vadovams!!!
Penktadieninis renginys prie upės
visiškai nevertas dėmesio. Nieko nesimatė ir nesigirdėjo. Kam reikėjo
sukviesti tokią masę žmonių?! Gal tik
dėl fejerverkų.“
(Komentatorių kalba netaisyta
– red.past.)
-ANYKŠTA

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

Žavėjo kilimas su grafiniu kodu

Savita Anykščių miesto šventės dalis yra floristinių kilimų konkursai. Ar nenusibodo kilimų parodos, ar neišsisėmė idėja, klausėme anykštėnų - kultūros žmonių
Jis tikrai labai subtilus, tvarkingas.“

Kęstutis INDRIŪNAS, architektas, dizaineris: „Šventės renginiuose beveik nebuvau, tačiau
kilimus apžiūrėjau. Man patiko
Anykščių miesto bendruomenės
„Nauji vėjai“ kilimas – grafinis
kodas - iš rapsų sėklų ir smėlio.
Aš, jeigu būčiau komisijos narys,
„Naujiems vėjams“ skirčiau pirmą
vietą už naujumą, idėją, iš principo
naują požiūrį į kilimą. Tačiau floristinių kilimų vertinimo taisyklės
yra kitokios, todėl visiškai pritariu sprendimui gražiausiu vadinti
Troškūnų bendruomenės kilimą.

Daugelio skaitytojų nuomone, ši miesto šventė buvo prasčiausia.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Krsitina KIAUŠAITĖ, muziejininkė: „ Man labai patiko
„Naujų vėjų“ bendruomenės kilimas. Netikėtas, naujoviškas. Akis
jau pripratusi prie tų pačių gėlių
kilimuose, tų pačių pynimų. O
jame buvo ir formos tikslumas, ir
preciziškumas, ir gili prasmė: dvi
svarbiausios gyvenimo spalvos –
juoda-balta, ir pasirinktos gamtinės medžiagos - sėklos ir kvarcinis
smėlis- Anykščių auksas. Floristiniai kilimai visuomet džiugina akį.

Nesu meno žmogus, kad galėčiau
vertinti, bet atrodo, kad kai kurie
kilimai buvo kaip mandalos, kurių
tikslas yra hormonizuoti vidų. Aš
mėgstu impresionistų paveikslus
ir prie kai kurių kilimų norėjau
stovėti kaip prie paveikslų ir ilgai

tųsi su bendruomenėmis. Mokyklų
bendruomenės kvietimus dalyvauti konkurse gavo gegužės mėnesį,
kai dauguma jau būna susiplanavę savo gyvenimą. Jeigu įsijungtų mokyklų bendruomenės, būtų
bent dešimt papildomų kilimų.

žiūrėti.“
Erikas DRUSKINAS, režisierius: „Manau, idėja pinti kilimus
neišsisėmė. Visi pastebi, kad kilimai tampa profesionalesni, įspūdingesni, sudėtingesni. Atsiranda
įvairios figūros, ornamentai, improvizacijos. Įspūdis pakankamai
didelis, bet man atrodo, kad šiemet buvo mažiau kilimų nei kitais
metais. Gal būtų kilimų daugiau,
jeigu organizatoriai anksčiau tar-

Daiva GASIŪNIENĖ, rajono
vyriausioji architektė: Man patiko „Naujų vėjų” bendruomenės
kilimas. Pasižiūrėta kitu rakursu,
netikėtai. Idėja kloti floristinius
kilimus, manau, neišsisėmė ir kilimai profesionalėja savo kokybe.
Prieš keletą metų Utenoje mačiau
panašų konkursą ir drąsiai galiu
tvirtinti, kad anykštėnų sukurti kilimai kur kas profesionalesni.“
-ANYKŠTA

laisvalaikis
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Šaltas sriubas valgo ne tik lietuviai
Per karščius valgyti nesinori. Na, nebent maistas yra šaltas, toks
kaip ledai, alus, šaltibarščiai. Internete pasklaidę suradome, kad
šalta sriuba toli gražu yra ne lietuvių išradimas. Šaltos sriubos
gaminamos visame pasaulyje – nuo Indijos iki Portugalijos.
Pateikiame šaltų sriubų receptus - kelias jau įkyrėjusių šaltibarščių alternatyvas.

Kol nepasigaminote turkiškos šaltos sriubos, užkąskite
tradicinių lietuviškų šaltibarščių.
Šalta sriuba su kefyru
Reikės: 2 litrų kefyro, 2 agurkų, 2 salierų stiebų, 10 ridikėlių, 2
skiltelių česnako, 200 gr. ruginės
duonos, 20 gr. petražolių, 20 gr.
krapų, 400 gr. pomidorų, tap pat
- druskos, pipirų. Paskaičiuota 4
porcijoms.
Gaminimas:
Agurkus supjaustykite kubeliais,
salierus – šiaudeliais. Ridikėlius

Kryžiažodis
“Kopėčios”

supjaustykite plonais griežinėliais.
Česnako skilteles nulupkite, smulkiai supjaustykite. Žalumynus susmulkinkite. Duoną sutrupinkite.
Pomidorus pusei minutės užpilkite
verdančiu vandeniu, kai pravės,
nulupkite odelę. Pomidorų minkštimą sutrinkite trintuvu. Visus
komponentus, išskyrus žalumynus, sumaišykite, įberkite druskos,
pipirų, dar kartą išmaišykite. Sriubą išpilstykite į lėkštes, į kiekvieną lėkštę įpilkite po 0,5 l kefyro.
Išmaišykite, įdėkite po du šaukštus
pomidorų piurė, įberkite žalumynų
ir patiekite.
Indiška agurkinė sriuba
Reikės: 6 agurkų, 2 žalių čili pipirų, 250 gr. natūralaus jogurto be
priedų, saujos kalendros, šaukšto
citrinos sulčių, po pusę šaukštelio
cukraus ir druskos ir ketvirtadalio
kokoso riešuto.
Gaminimas:
Kokose pragręžkite skylutę, nupilkite skystį.
Įvyniokite kokosą į rankšluos-

tėlį ir stipriai stuktelėkite mediniu
virtuviniu plaktuku ar kokiu kitu
daiktu, kad sueižėtų lukštas. Lukštą nulupkite, išimkite minkštimą.
Atpjaukite ketvirtadalį minkštimo (likusią dalį įdėkite į šaldytuvą, galėsite suvalgyti ar panaudoti
kitiems gaminiams). Nupjaustykite
rudą žievelę, tada sutarkuokite kokoso ketvirtadalį rupia tarka.
Agurkus perpjaukite išilgai, paskui supjaustykite 4-5 mm storio
gabalėliais.
Pipirus perpjaukite išilgai, išimkite sėkleles, minkštimą supjaustykite plonytėmis juostelėmis.
Šakute suplakite jogurtą su citrinos sultimis, kalendros lapeliais,
sudėkite agurkus, pipirus, kokosą,
suberkite druską, cukrų, išmaišykite ir pusvalandžiui pastatykite į
šaldytuvą. Po pusvalandžio patiekite su karštomis bulvėmis ar skrebučiais.

nius svogūnus, česnaką ir agurką
sudėkite į maisto smulkintuvą ir
išplakite iki vientisos masės. Keletą kartų nukoškite per sietelį, kad
neliktų sėklų.
Duonos riekeles pamirkykite
vandenyje ir suspauskite delne,
kad nuvarvėtų vanduo.
Pomidorų masę vėl sudėkite
į smulkintuvą, įmeskite duoną,
supilkite pomidorų tyrę, aliejų ir
actą. Išplakite. Pagardinkite druska ir pipirais, išmaišykite ir įdėkite
į šaldytuvą.
Iš anksto pasiruoškite ledukų: į
formeles iki pusės įpilkite alyvuogių aliejaus ir užšaldykite. Prieš
patiekdami jais papuoškite sriubą.
Turkiška sriuba
Reikės: kiaušinio, 450 gr. jogurto, 2 šaukštų sviesto, 2 šaukštų

miltų, 2 šaukštų džiovintos mėtos,
stiklinės ryžių, druskos, juodųjų
pipirų, žalumynų.
Gaminimas:
Ryžius užpilkite 3 stiklinėmis
šalto vandens, kai užvirs, įberkite
druskos, sumažinkite liepsną ir virkite 20 – 25 min.
Kiaušinį išplakite, paskui plakdami supilkite jogurtą, stiklinę
vandens, suberkite miltus. Į mišinį
įpilkite šiek tiek ryžių nuoviro, išmaišykite galiausiai sudėkite ryžius
su puse nuoviro ir išmaišykite.
Masę iš dubens supilkite į puodą
su ryžiais. Kai užvirs, iš karto nukaiskite. Įpilkite aliejaus, suberkite
mėtas, įberkite druskos ir pipirų.
Uždenkite puodą ir palikite pastovėti 5 min. Patiekite su žalumynais
ir paplotėliais.
-ANYKŠTA

Šalta pomidorų sriuba
Reikės: kilogramo pomidorų,
4 svogūnų laiškų, 3 skiltelių česnako, 2 agurkų, 2 duonos riekelių, 75 ml. alyvuogių aliejaus, 2
šaukštų baltojo vyno atcto, 500
ml. pomidorų pastos, druskos,
juodųjų pipirų, ledukų. Ledukus
darykite su alyvuogių aliejumi.
Gaminimas
Supjaustytus pomidorus, laiški-

Atsakymus galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse, arba pranešti paskambinę telefonu 5-91-86. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį tradiciškai bus apdovanotas 50
litų čekiu apsipirkti Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvėje „Mix Cosmetics”.

Prekiaujame
natūralia lietuviška
kosmetika

„Uoga Uoga“

Prizas atiteks
vilnietei
Birželio 1 dieną „Anykštoje” spausdinto
kryžiažodžio „Lietus” teisingas atsakymas –
TULPMEDIS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė
82 skaitytojai. Tai anykštėnai D.Kundrotienė,
V.Lančickienė, A.Baronas, A.Kavolienė,
D.Šlamienė, A.Skirmantienė, V.Dikčiūvienė,
A.Keraitienė, V.Šližienė, L.Petuchovienė,
V.Alkauskienė, R.Venclovienė, E.Budrytė,
D.Varnienė, N.Varnas, R.Kavoliūnienė,
A.Juknevičienė, E.Jurėnaitė, G.Pajuodienė,
P.Girnienė, A.Burneikienė, G.Ražinskienė,
G.Žvironaitė, M.Parnavienė, J.Pakšienė,
V.Vilčinskienė, A.Lunevičius, L.Galvanauskienė,
Ž.Galvanauskaitė, V.Žemaitienė, E.Tamulėnienė,
T.Miškinienė, N.Šilaikienė, J.Mieželienė,
D.Patumsienė, A.Patumsis, V.Malinauskienė,
Z.Kvedarienė ir A.Skaržauskienė;
E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas,
V.Mogylienė, B.Gudonienė ir S.Cemnickienė
iš Viešintų; E.Vanagienė, T.Jakniūnienė,
E.Slavinskienė, V.Gudelienė ir T.Prudnikovienė
iš Naujųjų Elmininkų; V.Strazdienė,
D.Sudeikienė ir E.Kiškienė iš Kavarsko;
R.O.Deveikienė iš Mažionių, S.Steponavičienė iš
Troškūnų, S.Krisiūnienė ir D.Kazlauskaitė iš Surdegio, V.Milaševičienė iš Raguvėlės, J.Šeštokienė
iš Repšėnų, A.Lisauskienė iš Mickūnų, O.Arienė
iš Bareišių, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų,
O.Petronienė iš Smėlynės, S.Želnienė iš Maželių,
A.Juknonienė iš Rubikių, V.Jagienė iš Svėdasų,
M.Baltrūnienė iš Piktagalio, B.Aukštakalnienė iš
Kurklių, S.Žibutienė ir K.Imbrasaitė iš Šovenių,
Ž.Aukštakojytė iš Ukmergės, L.Gimbutienė
iš Narbučių, G.Karaliūnienė iš Andrioniškio,
S.Skapas iš Latavėnų, V.Urbutienė iš Naujikų, R.Vaiginytė iš Aknystų, A.Bagdonienė iš
Vaitkūnų, A.Terminskienė iš Šėrių, D.Rušienė ir
L.Ruša iš Vilniaus, L.Dobrodiejienė iš Utenos bei
A.Kuolienė iš Kunigiškių.
Burtai lėmė, kad šį kartą prizas - Anykščių
kosmetikos ir parfumerijos parduotuvės „Mix
Cosmetics” 50 litų čekis - atiteks D.RUŠIENEI
iš Vilniaus. Kviečiame skaitytoją į redakciją
atsiimti čekio arba paskambinti telefonu (8-618)
25835.
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Šventosios krantinėje susirinkusi
minia ošė iš nepasitenkinimo

kaip gimė ši unikali knyga.
Sakralinio meno centre eksponuojama ir knygoje aprašytų asmenybių
iliustracijų paroda, kurią anykštėnams padovanojo jos autorius Artūras Slapšys ir knygos bei parodos
mecenatas Antanas Gedvilas, beje,
dalyvavęs parodos atidaryme. Knygos pristatyme ir parodos atidaryme
dalyvavo Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas, istorikas, profesorius Antanas Tyla. Renginį vedė
Anykščių A.Vienuolio progimnazijos direktorė, Kovo 11–osios Akto
signatarė Irena Andrukaitienė.
Gražiausias floristinis
kilimas – Troškūnų
bendruomenės

Anykščių bažnyčioje vykusio šv.Kristoforo orkestro koncerto metu maestro Donatas Katkus komentavo atliekamus kūrinius.
(Atkelta iš 1 p.)
Europos Sąjungoje cirkuliuos
anykštėno skulptoriaus
sukurtos eurų monetos
Liepos 25 dieną Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos
centre atidaryta skulptoriaus, Anykščių senųjų (XIX a.) kapinių paminklo
– Šventųjų vartų (trijų kryžių) kompozicijos autoriaus Antano Žukausko litų, nacionalinių eurų ir proginių
monetų personalinė paroda.
Pristatydamas autorių Anykščių menų centro direktorius Tomas
Tuskenis sakė, kad A.Žukauskas yra
ne tik skulptorius ir medalininkas, bet
plataus diapazono menininkas. „Gausu Lietuvai reikšmingų monumentų,
paminklų,
skulptūrų,skulptūrinių
portretų, kolekcinių monetų, sukurtų
A.Žukausko, eksponuota bene 200
surengtų parodų. Net 28 kartus pelnęs įvairių pasaulio šalių apdovanojimus“, - sakė T.Tuskenis.
Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas, profesorius Antanas Tyla
vertino skulptoriaus A.Žukausko,
kaip piliečio, raišką mene. „Jis
savo kūrybą nukreipė į istoriją ir į
valstybės funkcionavimą. Antanas
daugiausia padarė numizmatikoje,
kurdamas funkcionalias ir progines
Lietuvos monetas. Kita jo pilietinės
raiškos kryptis – Lietuvos istorijos
populiarinimas, kuriant mūsų garbių
vyrų paminklus, - kalbėjo A.Tyla.Antanas čia stovi kukliai, bet jo darbai pasauliniu mastu yra pripažinti
iškiliausiais...“
Paklaustas, ar negaila, kad Lietuva
nuo 2015 metų sausio 1 dienos įsives
eurą, o skulptoriaus sukurtos litų monetos taps tik istorija, A.Žukauskas
„Anykštai“ sakė: „Gali būti gaila, bet
mes litus galime turėti kišenėje ar kur

nors pagarbiai padėtus... Litai mums
yra brangūs, tuo tarpu ar eurai tokiais
taps, kol kas neaišku. Tačiau gyvenimas diktuoja pokyčius, reikia tikėtis,
kad mes susidraugausime ir su euru.
Jeigu esame Europos Sąjungoje, tai ir
pas mus, kaip ir kitur Europoje, turi
atitinkama valiuta cirkuliuoti“.
Garbės piliečiu
nominuotas Alvydas Bitinas
Penktadienio vakarą prie Kultūros
centro oficialiai atidaryta Anykščių
miesto šventė „Anykščiai – laiko
tėkmėje“. Skambant miesto himnui,
kurį sukūrė Stasys Aglinskas pagal
kraštiečio Juozo Šiaučiulio žodžius,
miesto vėliavą kėlė Alvydas Bitinas, Pasaulio energetikos draugijos
Lietuvos skyriaus garbės ženklo
kavalierius, Stanislava Bilevičienė,
Anykščių kultūros centro sportinių
šokių kolektyvo „Verpetas“ vadovė,
ir Algirdas Avižienis, informatikos
specialistas, Anykščių mecenatas.
Sveikindamas anykštėnus ir miesto svečius su Anykščių miesto švente, meras Sigutis Obelevičius sakė:
„Kiekvieną vasarą, kada saulė labiausiai įšildo Lietuvos žemę, kada į
aruodus pradeda byrėti pirmasis derlius, Anykščiai švenčia savo miesto
gimtadienį. Tuomet miestas nusidažo
floristiniais kilimais, čia vyksta daugybė koncertų ir labai simboliška, kad
būtent šią dieną anykštėnai pagerbia
savo iškiliausias asmenybes...“.
Oficialios renginio dalies metu paskelbtas rajono Tarybos sprendimas,
kuriuo Anykščių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas suteikiamas Alvydui Bitinui - ilgamečiam
UAB „Anykščių energetinė statyba“
generaliniam direktoriui, kultūros
mecenatui, kraštotyrininkui, visuo-

Koplyčioje vykusios pasaulio anykštėnų sąšaukos metu koncertavo tarptautinių pianistų konkurso laureatė, Mishel Sogny
fondo stipendininkė Milda Daunoraitė.

Izidoriaus Girčio sūnų Vilių kalbina 28 tūkstančius negatyvų iš jo gavusi ir nuskenavusi iš
Anykščių kilusi socialinių mokslų daktarė Irma
Randakevičienė.

menininkui, Nacionalinės elektros
energetikos asociacijos valdybos
nariui, Energetikos objektų statytojų
klubo nariui, aktyviam Anykščių vadovų klubo nariui - už indėlį į Anykščių krašto ekonomiką ir kultūrą.
„Verpeto“ sportinių šokių klubo,
šiemet švenčiančio 50 metų kūrybinės veiklos sukaktį, vadovė Stanislava Bilevičienė, aukščiausios kategorijos teisėja ir nacionalinės kategorijos
trenerė, apdovanota Anykščių miesto
pagarbos ženklu – vardiniu medaliu
„Už nuopelnus kultūrai“.
JAV Kalifornijos universitete kone
keturis dešimtmečius dirbęs profesorius Algirdas Avižienis, pirmasis
atkurtojo Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, Pasaulio anykštėnas,
apdovanotas rašytojos Gabrielės Petkevičaitės – Bitės atminimo medaliu
„Tarnaukite Lietuvai“, už filantropinę
veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą
ir rėmimą.
Vėliau koncertavo Kultūros centro
meno mėgėjų kolektyvai.
Šventiniai fejerverkai
„tempė“ apgailėtinai
gimnazistų parengtą
lazerių instaliaciją
Minios žmonių penktadienio vakarą, jau sutemus, apgulė Šventosios
pakrantę nuo šv.Mato bažnyčios iki
tilto per Šventąją. Čia daug įspūdžių
žadėjęs Anykščių J.Biliūno gimnazijos ir krašto jaunimo projektas „LaužanTabu. Atspindžiai“, kur ant apatinės tilto sienos buvo rodomi įvairūs
vaizdai, daugeliui buvo neįžiūrimi.
O foto, video ir lazerių instaliacija
„Atradimų miestas – Anykščiai“, iš
kurio tikėtasi ypatingų efektų, atrodė apgailėtinai, išskyrus bažnyčios
bokštų ir prie jų esančių medžių

viršūnių apšvietimą įvairiomis spalvomis... Miesto istorija pristatyta
monotonišku, pilnu liūdesio vyriškio
pasakojimu...
Daugelis ilgai lauktą renginį keikė
įvairiausiais žodžiais, tvirtindami, jog
tokius mokinių renginius galima būtų
rengti nebent pačioje gimnazijoje,
bet ne miesto šventėje. O juk tarp šio
projekto kūrėjų buvo ir savivaldybės
Kultūros, turizmo ir komunikacijos
skyriaus specialistė kultūrai Audronė
Pajarskienė.
Žlugusį renginį šiek tiek „tempė“
ir kai kuriems žiūrovams patiko dangų nutvieskę fejerverkai. Tačiau ir
jie daugeliui pasirodė per „skysti“.
Anykščių valdžiai reikėtų nuvykti
rugpjūčio 2 dieną į Kėdainių tradicinę „Ledų šventę“ ir pasižiūrėti, kokius muzikinius fejerverkus publikai
nuperka Europos parlamento narys
Viktoras Uspaskichas, kuris žada, jog
šiųmečiai fejerverkai bus tokie, kokių
Lietuva dar nematė...
Vaidino lėlės, pristatyti
viduramžių viešpačiai
Šeštadienį Anykščiuose, Vyskupo
skvere, A.Vienuolio progimnazijos
lėlių teatras mažiesiems Miesto šventės dalyviams parodė režisieriaus
Eriko Druskino spektaklį „Ir vėl tas
Rudikis“.
O prie bibliotekos anykštėnai ir
miesto svečiai rašė linkėjimus Lietuvai, skirtus Baltijos kelio 25 – mečiui.
Sakralinio meno centre buvo pristatyta knyga „Viduramžių Lietuvos
viešpačiai” ir atidaryta portretų paroda. Knygos „Viduramžių Lietuvos
viešpačiai” autoriai Tomas ir Inga
Baranauskai bei dailininkas Artūras
Slapšys supažindino susirinkusius,

Sportinių šokių kolektyvo „Verpetas“ vadovę Stanislavą Bilevičienę sveikino Dusetų klebonas, Anykščių
garbės pilietis, kunigas Stanislovas Krumpliauskas.

Floristinių kilimų konkurso vertinimo komisija gražiausiu pripažino
Troškūnų bendruomenės kilimą. Antrą vietą pelnė Skiemonių kaimo bendruomenė, trečią vietą – Biržų miesto
bendruomenės „Biržai – mūsų namai“ floristinis kilimas. Taip pat įvertintas daugiausiai žiūrovų simpatijų
pelnęs kūrinys – N.Elmininkų kaimo
bendruomenės kilimas.
Prizininkams atiteks piniginiai paskatinimai. Už pirmą vietą – 2 tūkst.
Lt, už antrą – 1 tūkst.500 Lt, už trečią – 1 tūkst.Lt, už žiūrovų simpatijų
pelniusį kilimą – 800 Lt.
Šiemet jau aštuntąjį kartą surengtame floristinių kilimų konkurse dalyvavo 19 bendruomenių. Jų atstovams atiteks po 400 Lt (mūsų rajono
bendruomenėms), o Biržų miesto ir
Baltarusijos Klecko miesto pynėjams – po 500 Lt.
Anykščiai Izidoriaus Girčio
akimis
Anykščių L. ir St. Didžiulių viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta prieš
ketvirtį amžiaus į amžinybę išėjusio
anykštėno fotografo Izidoriaus Girčio fotografijų paroda.
Bibliotekos salėje buvo ankšta prie
senųjų Anykščių nuotraukų. Senesni
savęs ieškojo, jaunesni – stebėjosi trijų
keturių dešimtmečių senumo Anykščių vaizdais. Parodos atidaryme buvęs fotografo sūnus Vilius Girčys pats
fotografavo ir dalinosi prisiminimais
apie tėvą. „Esu konservatyvus, išlaikiau tėčio nuotraukas, negatyvus, kol
jiems atėjo laikas, - šypsojosi V. Girčys. – Tačiau aš nieko su jais nebūčiau
padaręs, jeigu ne Irma Randakevičienė“.Anykščiuose gimusią ir augusią,
socialinių mokslų daktarę I. Randakevičienę I. Girčys fotografavo, kai
jai buvo vos 5 metukai. Ji tebesaugo
tą nuotrauką ir, beje, visą laiką domisi fotografija. Būtent ji nuskenavo
28 tūkstančius I.Girčio negatyvų ir
su renginį vedusiu žurnalistu, muziejininku Tautvydu Kontrimavičiumi
prikėlė žymaus Anykščių fotografo
palikimą naujam gyvenimui.

Antanas Žukauskas Anykščių koplyčioje surengė
savo darbų 33-ąją šalyje personalinę parodą.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Karas dėl usnių ar dėl ES išmokų?

Šitaip atrodo ūkininkų buvusio Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininko Jono Ramono ir jo žmonos
Vilijos pievos Anykščių seniūnijoje.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.
(Atkelta iš 1 p.)
Už nuganytas usnis –
40 tūkstančių litų ieškinys
Pirmasis skandalas tarp V.Šližio
ir Ramonų kilo šią žiemą, kai
Ramonai pastebėjo, kad V.Šližys
savo karves suleido į jų pievas.
„Pastebėjo todėl, kad aš pats parašiau skundą dėl neprižiūrimų
Ramonų pievų“, – aiškino anykštėnas verslinkas. V.Šližys „Anykštai“ teigė, kad Ramonų žemę užtvėrė saugumo sumetimais – mat
jo galvijus ėmė puldinėti vilkai
ar šunys. „Per krūmus ir Ramonų
kemsynus mano bandą ėmė puldinėti sulaukėję šunys. Papjovė penkis veršius“, – aiškino V.Šližys.
„Laikiną tvorą pastatėme miške,
už Ramonų žemės ribos, tai suderinę su miško savininkais. Po
Ramonų žemę mano karvės vaikščiojo žiemą, jos ten buvo suleistos
ne tam, kad paėstų, o tam, kad numindytų piktžolynus“, – tvirtino
anykštėnas. Kita vertus, verslininko teigimu, sakyti, kad jis karves
suleido į Ramonų nuomojamą
žemę, yra neteisinga. „Aš sulaukiau, kol pasibaigs Ramonų valstybinės žemės nuomos terminas.
Kol terminas nebuvo pasibaigęs,
mano karvių ten nebuvo“, – aiško
verslininkas.
Jis tikino, kad kai Ramonai pratęsė valstybinės žemės nuomos
sutartį ir pareikalavo „susipakuoti“ tvorą, jis taip ir padaręs. Tuo
tarpu V.Ramonienė „Anykštai“
sakė, kad V.Šližio tvoras nuardė
tik su antstolių pagalba.

horoskopas
Ožiaragiams žvaigždės bus
palankios tiems, kurie užsiima
pramogų verslu ir yra išsiskyrę.
Pirmiesiems jos žada didelę sėkmę darbe, naudingas sutartis ir
galimybę persikelti į naujus butus. O išsiskyrėliams seksis ieškoti naujo gyvenimo draugo. Tik
patariama rinktis kuklius ir drovius kandidatus.
Vandeniai daug nuveiks verslo
srityje, pradės ir pirma laiko užbaigs svarbų projektą. Tai padidins Jūsų pajamas ir, suprantama,
pakels nuotaiką. Studentai gali
kurti drąsius ateities planus, o tie,
kurie ruošiasi poilsiauti, - įgyvendinti savo sumanymą. Nesutarimai šeimoje išnyks savaime.
Grįžęs iš darbo į namus, pasijusite esąs laimingas.
Žuvys turės šiek tiek pakeisti
savo požiūrį į darbą. Jeigu nebūsite suinteresuotas jo rezultatais
ir plauksite ten, kur neša bangos, sėkmė Jūsų tikrai nelydės.
Susikaupkite ir pasiraitokite rankoves. Žvaigždės mano, kad Jūs

Po tvorų nuardymo Anykščių
prokuratūroje buvo pradėtas tyrimas. Iš V.Šižio reikalauta per 40
tūkst. litų žalos atlyginimo. „Dar
vaikštant po laukus, J.Ramonas
pradėjo kalbėti, kad nudžiuvusi
žolė labai vertinga... Tada nesupratau užuominos“, – šypsojosi
V. Šližys. Vis dėlto prokuratūra
tyrimą nutraukė, byla iki teismo
nenuėjo.
V.Šližys „Anykštą“ tikino, kad
Ramonai savo žeme pernai susirūpino todėl, kad baigėsi nuomos
iš valstybės terminas. Nuomos sutartis buvo sudaryta iki 2013 metų
pabaigos. Šįmet pavasarį valstybinės žemės nuomos sutartis su
V.Ramoniene buvo pratęsta.

V.Šližio sklypų. Jūs gi žinote,
kas Anykščiuose yra V.Šližys.
Tačiau aš neišgyvenu - nerasime
darbininkų vietoje, atvarysime
techniką iš Žemaitijos“, – kalbėjo
V.Ramonienė.
„Visa problema, kad V.Šližys
prisipirko tiek karvių, jog neturi
kur jų dėti, todėl braunasi į mūsų
žemę ir rašo skundus visoms institucijoms“,- aiškino ūkininkė.
Moteris tikino, kad V.Šližys yra
labai netvarkingas, jo teritorijoje
mėtosi šiukšlės, celofanas, į kurį
pakuojami šieno rulonai.
V.Šližys aiškino, kad
nori tik tvarkos

V.Ramonienė „Anykštai“ sakė,
jog Anykščių seniūnijoje ji turi
5,5 ha nuosavos žemės ir apie 40
ha žemės nuomojasi iš valstybės.
Jos teigimu, V.Šližys buvo apsitvėręs visą jos žemę.(V.Šližys tai
neigia, sako, jog tik dalį). Ūkininkė, paklausta, kokia prasmė jai
nuomotis iš valstybės žemę ir už
ją mokėti pinigus, jei ta žemė nedirbama, ironizavo: „Taip, taip...
Geriau tą žemę palikti V.Šližiui“.
Moteris tikino, kad jau pavasarį
žemę būtų aparusi, tačiau trukdė
V.Šližio aptvarai, o dabar, jos teigimu, bandys „bent pievas nušienauti“.
„Niekas nevažiuoja, kai sužino, kad mūsų sklypai yra šalia

Išgirdęs, kad V.Ramonienė jam
priekaištauja dėl neva nušiukšlintos teritorijos, V.Šližys griebėsi už
galvos. Verslininkas primygtinai
kvietė žurnalistus apsilankyti jo
ūkyje ir palyginti, kaip atrodo jo
ir kaip atrodo J.Ramonienės pievos. Na, skirtumas akivaizdus –
V.Šližio pievas sutvarkė aubrakai,
o J.Ramonienės žemėje praėjusią
savaitę dar augo žmogaus aukščio
žolės. Besivoliojančio celofano
V.Šližio žemėse taip pat neaptikome.
„Aš noriu, kad mano žemėse
augtų ta žolė, kurią pasėjau, o ne
J.Ramonienės piktžolių sėklos.
Man iš jos nieko nereikia, tegul
tik susitvarko savo piktžolynus“,
– dievagojosi V.Šližys.
Atremdamas teiginį, jog jis nepaskaičiavęs karvių skaičiaus ir
valdomos žemės santykio V.Šližys

galite energingai imtis darbo.
Tie, kuriems reikalinga pagalba,
tikrai ras petį, į kurį bus galima
atsiremti.
Avinai turės peržiūrėti seną
verslo projektą, naujas jo variantas užtikrins finansinius dividendus. Jeigu nežiopsosite, tai
niekas iš Jūsų neišvilios uždirbtų
pinigų. O į tokią galimybę reikia
atsižvelgti. Nesiskirkite su senais
bičiuliais. Naujieji Jums tik pridarys rūpesčių ir nemalonumų.
Jaučių laukia nepaprastai sėkminga savaitė, bet ne verslo srityje, o sportuojant, dalyvaujant
televizijos žaidimuose ir kremtant mokslo plutą. Sustiprinti
savo padėtį visuomenėje Jums
padės Jūsų gabumai. Artimiausioje ateityje prasidės labai įdomus asmeninio gyvenimo etapas.
O kur čia šuo pakastas, žino tik
žvaigždės.
Dvyniai pakeis savo biuro
apstatymą ir naujoje aplinkoje
priims svarbų dalykinį sprendimą. Tie, kurie užsiima verslu, jį
išplės. Žvaigždės bus palankios
santuokų sudarymui, šeimos kū-

rimui ir bet kuriems mėginimams
atsikratyti įkyrėjusios vienatvės.
Vėžiams dėl nesėkmės darbe teks skaudžiai nusivilti. Bet
šiek tiek didesnis uolumas padės
įveikti visas kliūtis. Namuose bus
tiek rūpesčių, kad kitiems reikalams tiesiog neliks nei laiko, nei
jėgų. Tiems, kurie renkasi savąjį
kelią, žvaigždės pataria iš pradžių gerai apsižvalgyti, o jau po
to žengti pirmąjį žingsnį.
Liūtai turės labiau pasikliauti savimi, o ne tais, kurie daug žada, bet
mažai daro. Jaunuoliams žvaigždės
pataria nebūti idealistais, o daugiau
dėmesio skirti realiam gyvenimui.
Jūsų bičiulių ir pažįstamų ratas išsiplės, prie šito prisidės ir romantiškos aplinkybės.
Mergelė turės prašyti įtakingo
asmens pagalbos, kad paspartėtų
naudingos sutarties sudarymas.
Gali atsirasti naujų partnerių,
bendradarbiavimas su jais būtų
vaisingas. Tie, kuriuos užvaldė
romantiški jausmai, turės apmąstyti tolesnius savitarpio santykius, o sporto varžybų dalyviai
gaus pelnytą apdovanojimą.

„Geriau mokėti pinigus,
nei žemę palikti V.Šližiui“

tikino, kad tokie argumentai metami, kai nebėra argumentų. „Ramonų žemė pradžioje reikia sutvarkyti - aparti, apsėti, o tik po
to galima tikėtis naudos“, – dėstė
V.Šližys.
Jis kategoriškai neigė, kad
trukdo Ramonams tvarkyti žemę.
Atvirkščiai - V.Šližys tikino, kad
jis suinteresuotas, jog ne tik jo
sklypai, bet ir kaimyninė žemė
būtų dirbama. „Blogam šokėjui,
žinot, kas maišo“, – apie tai, kodėl
Ramonai nesusiarė žemės, atsakė
V.Šližys. „Ne aš trukdau jiems
susirasti, kas nušienaus pievas, o
per Lietuvos žiniasklaidą pasklidusios žinios, kas būna tiems, kas
turi verslo reikalų su Ramonais“,
- ironizavo „Vaja Farm“ savininkas.
Ar Ramonai gauna
išmokas – paslaptis
Ramonai žemę Anykščių seniūnijoje nuomojasi dešimt metų.
Regis, realios veiklos Žemaitijoje
gyvenantys ūkininkai mūsų rajone
nevykdo, tačiau, ar jie gauna išmokas už žemę, V.Šližiui sužinoti
nepavyko. Į V.Šližio juristų paklausimą dėl išmokų Ramonams
atsakė Nacionalinės mokėjimo

Svarstyklės. Laikotarpis bus
naudingas. Verslu užsiimantys
vienos šeimos nariai panorės atsiskirti ir dirbti savarankiškai.
Jeigu nusprendėte, tai nedelskite,
kitaip finansiniai nuostoliai neišvengiami. Greitai spręskite namuose iškilusias problemas. Kuo
ilgiau gaišite, tuo jos vis labiau
komplikuosis.
Skorpionai pajus, kad pagerėjo
atmosfera šeimoje. Jie susitiks su
artimaisiais, kurių seniai nematė.
Jeigu reikės, giminaičiai galės
padėti ir materialiai. Bevaikės
poros gali įsivaikinti berniuką ar
mergaitę, o kai kurios moterys
lengviau atsikvėps, kai jų santykiai su kažkokiu asmeniu baigsis
atsisveikinimu visiems laikams.
Šauliai kaip reikiant padirbės,
statydami savo gerovės rūmus.
Geras poilsis čia bus tiesiog būtinas, o jo metu susiklostys aplinkybės, kurios žvaigždžių kalba
vadinamos romantiškomis. Užsimezgusi pažintis turės tęsinį. O
kokį, priklauso tik nuo Jūsų.
-ELTA

agentūros teisininkai, nurodydami, kad tokie „duomenys apie
duomenų subjektus be jų rašytinio
sutikimo neskelbiami.“
Kelių aplinkinių kaimų gyventojai Nacionalinei žemėtvarkos
tarnybai parašė raštą, kuriame
nurodė, kad nuo 2006 metų jokia
žemės ūkio veikla V.Ramonienės
sklypuose nėra vykdoma. „Kas
gali paneigti, kad Ramonams šita
žemė reikalinga tik dėl ES išmokų?“, – retoriškai klausė V.Šližys.
Anksčiau Ramonai Anykščių seniūnijoje nuomojosi per 70 ha.
Per dešimtmetį už tokį žemės plotą, jei jis buvo deklaruotas, turėtų
būti išmokėta per 300 tūkst. litų.
Ne pirmas skandalas
V.Šližys - jau antrasis anykštėnas, turintis problemų su Žemaitijoje ūkininkaujančiais Ramonais.
Liepos 22-ąją „Lietuvos rytas“
(„Pavardė – garsi, o atgarsiai baisūs“ ; Arvydas LEKAVIČIUS)
aprašė traupiečio ūkininko Ramūno Noreikos istoriją. „Lietuvos
ryto“ teigimu, Ramonai traupiečiui
už nudirbtus darbus liko skolingi
90 tūkst. litų ir dar jam iškėlė 500
tūkst.litų ieškinį. Šis vyras kaltinamas degalų ir sėklų vagystėmis.

užjaučia

Liūdime dėl mielo kaimyno Rimanto Pavilonio
mirties.
Nuoširdžiai užjaučiame
žmoną, sūnus bei visus artimuosius. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią
netekties valandą.
V. Lapienė, D. ir A. Paškevičiai, R. ir K. Vajegos, I. ir
R. Radzevičiai

SKELBIMAI

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
Nekilnojamasis turtas, miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti su skolomis ar teisinėmis problemomis.
Atsiskaito grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Brangiai - mišką arba mišką išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.
Brangiai - įvairų mišką su žeme
arba biržes išsikirsti. Apmoka notarų išlaidas. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-605) 27002.
Perka mišką su žeme arba išsikirsti.
Tel.: (8-604) 84051,
(8-605) 12103.
Visoje Lietuvoje - mišką su žeme
ar išsikirsti, 7 000 - 35 000 Lt/ha.
Gali būti malkinis.
Tel. (8-600) 29417.
Automobiliai
Automobilių bei kitokios technikos supirkimas Lietuvoje.
Utilizuoja, greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-638) 00155.

Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, sunkvežimius, traktorius. Utilizuoja. Atsiskaito.
Tel. (8-633) 39897.
Brangiausiomis kainomis - automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys.Sutvarko
dokumentus. Pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Gyvuliai
Įmonė arklius, karves (iki 4 Lt/
kg), telyčias (iki 4,80 Lt/kg), bulius
(iki 5 Lt/kg).
Tel. (8-622) 09326.
Brangiai - galvijus: telyčias, karves, bulius. Sveria el svarstyklėmis. Moka priedus. Patys išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.
Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka
priedus.
Tel. (8-656) 40439.
Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius iki 2 mėnesių. Moka priedus.
Tel.:(8-614) 07502.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai saveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.

įvairūs

UAB „LINGERIS REL“
BRANGIAI SUPERKAME

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

juodųjų ir spalvotųjų
metalų laužą
Valaukio g. 8C, Anykščiai,
Darbo laikas I-V 8-17 val.
Tel.: (8-674) 27989,
(8-604)38865.

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

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

PERKAME ĮVAIRŲ
MIŠKĄ

projektuojame, konsultuojame
Tel.: (8-698) 19008
(8-612) 43733
(8-687) 86324
UAB METALŲ RINKA
brangiau perka
JUODOJO, SPALVOTOJO METALO
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS,
ELEKTROS VARIKLIUS, starterius, generatorius.
Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.

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

UA B „ B OVA R I S “

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

Nuolat perka
Moka PVM.
Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nekilnojamasis turtas
Sandėlį Troškūnų miestelyje
(plotas 1000 kv. m, yra elektra,
vandentiekis, kanalizacija, telefono linija).
Marius, tel. (8-698) 76483 arba
el. paštu: MTVL@yahoo.com

Nebrangiai taiso skalbimo
mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisome automatines skalbimo
mašinas, televizorius, šaldytuvus
kliento namuose.
Tel. (8-643) 73772.

Automobilai, žemės
ūkio technika
OPEL VECTRA 1992 m. (1,8
benzinas, T.A. iki 2015-05, vieno
šeimininko).
Tel. (8-604) 16375.

Remontuojame minkštus baldus,
keičiame gobeleną, spyruokles,
poroloną.  Pasiimame ir parvežame
baldus, turime baldams audinių.    
Tel. (8-610) 10341, www.atnaujinkbaldus.lt

Bulvių kasamąsias, rotacines
šienapjoves, purkštuvus, lėkščiuotuvus, plūgus, grūdų valomąsias, šnėkus, kt.
Tel. (8-612) 57075.

Paslaugos
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm; 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kuras
Malkas.
Tel. (8-619) 48831.
Malkas kaladėmis, atraižas. Turi
supjautų. Veža į rajonus.
Tel. (8-693) 83102.

Statybos ir remonto darbai

Atlieka fasado šiltinimo darbus,
deda dekoratyvinį tinką. Ilgametė
patirtis, dirba su savais pastoliais.
Tel. (8-611) 61166.

„Niksoft“ brangiai - veršelius auginti. Moka PVM.
Tel. (8-699) 46054.

parduoda

Buitinės technikos,
baldų remontas

Šiltiname sienas, stogus ir grindis
ekovata sausuoju ir šlapiuoju būdu.
1 kv. m kaina 7-12 Lt.
Tel. (8-698) 47767.
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Vykdome papildomus vairuotojų
mokymus,
pažeidusiems kelių eismo taisykles.
Registruotis tel. (8-657) 68156.
Liudiškių g.29 - 102, UAB „Jonroka“

TelelotoLošimas Nr. 955 Data: 2014-07-27
Skaičiai: 24 57 02 22 29 56 52 45 62 67 36 65 39 35 38 69 18 19 70 37 25 03 51 01
31 55 10 13 26 32 12 23 73 49 46 (keturi kampai)33 20 27 66 09 (eilutė)16 21 06 42 30
(įstrižainės, visa lentelė)
Papildomi prizai
0599951 100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė 0355185 100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė 0480555
100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė 0329893 100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė 0584013 100 Lt
„Lukoil” dovanų kortelė 0454908 100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė 0313146 100 Lt „Lukoil”
dovanų kortelė 0086270 100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė 0030669 100 Lt „Lukoil” dovanų
kortelė 0572199 100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė 0088611 Automobilis “Nissan Qashqai”
0071236 Automobilis “Nissan Qashqai” 012*079 Cikloninė krosnelė „LR” 023*707
Dviratis “Minerva” 026*864 Fotokamera „FujiFilm” 050*451 GPS navigatorius “GoClever”
049*681 Kavos aparatas „Ariete“ 0364283 Kelialapis į Kretą 0411210 Kelialapis į Maljorką
0428112 Kelionė į Tunisą 023*509 Lagaminas “Samsonite” 036*020 LED televizorius
„Orion” 0169347 Motoroleris “Mosca Fava” 0169321 Motoroleris “Mosca Fava” 0184586
Motoroleris “Mosca Fava” 003*327 Muzikos centras „Philips“ 047*155 Pakvietimas į
TV studiją 058*386 Pakvietimas į TV studiją 038*896 Pakvietimas į TV studiją 016*253
Planšet. kompiuteris “eSTAR” 0408368 Porinis kelialapis į Palangą 0045295 Porinis kelialapis į Palangą 0190562 Porinis kelialapis į Palangą 0091826 Porinis kelialapis į Palangą
0056428 Porinis kelialapis į Palangą 0477335 Pretendentas į butą 025*432 Vaizdo registratorius “Prestigio”

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

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Liepos 31 d. (ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno
vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis,
baltomis, juodomis dėsliosiomis vištaitėmis ir
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis bei spec.
lesalais (tel. 8-616 50414): Svėdasuose (prie
turgelio) 12.35, Čekonyse 12.40, Elmininkuose
12.45, N. Elmininkuose 12.50, Anykščiuose
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 13.00,
Piktagalyje
13.15,
Andrioniškyje
13.30,
Padvarninkuose 13.35, Didžiuliškiuose 13.40,
Viešintose 13.45, Papiliuose 13.55, Surdegyje
14.00, Vašuokėnuose 14.10, Troškūnuose (turgelyje) 14.20, Laukagaliuose 14.30, Traupyje
14.35, Levaniškyje 14,.45.

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

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, artimiesiems, kaimynams, pažįstamiems ir visiems užjautusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę brangų vyrą ir brolį
Robertą KAZLAUSKĄ.
Žmona, sesuo, brolis

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.
Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
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Įmonė SIŪLO DARBĄ
inžinieriui elektrikui.
Darbas kompiuteriu su
programine įranga.
Taip pat darbą kvalifikuotiems elektromonteriams.
Gyvenimo aprašymą siųsti:
baliuckas@anyksciai.omnitel.net arba skambinti
tel. (8-699) 49980.

Redakcija dirba:
8.00 – 17.00, pietų pertrauka nuo 13 iki 14 valandos, Vyr. redaktorė
penktadieniais 8.00 - 16.00,
spaudą šeštadieniais atsiimti nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,99 Lt (prenumeratoriams – 1,31 Lt).
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 3300					
Užs. Nr. 808
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

REDAKTOREI NEŽINANT

vardadieniai
šiandien
Beatričė, Faustinas, Feliksas, Morta, Simplicijus, Mantvydas, Mantvydė, Laimis.

NNN

Vėliavos kėlėjai žiūrovams atsuko nugaras

liepos 30 d.
Abdonas, Nortautas, Radvilė,
Donatilė.

mėnulis
Liepos 29 - 30 d. jaunatis.

komentaras
anyksta.lt
„Robertas“:
„Kokie visi pasidarė ponai. Dar
prieš porą dešimtmečių kožnas
svėdasiškis pats po š... braidė - jei
ne kolchoze, tai savo tvartely, o
dabar tokie estetai pasidarė, kad
fermas reikia deginti, nes kažkam
smirda. Mėsytę tai ryjat, ponai.“

Anykščių miesto šventėje muziejininkų atkurtas 1944 metų istorijos
fragmentas kėlė įvairiausius jausmus.
Ant Anykščių rajono apylinkės teismo
pastato buvo prikabinta didelė nuotrauka, kurioje nufotografuotas 1938
metų Anykščių inteligentijos „žiedynas“. Kai kurie miesto šventės dalyviai retoriškai klausė, ar 1938 metų
Anykščių inteligentijos „žiedynas“
turėjo reikalų su teisėsauga ir pridūrė, kad teisme labiau tiktų „susodinti“
dabartinės rajono valdžios „bijūnus“.
KGB kapitonas VILIUS JUODELIS
turėtų sėdėti „žiedyno“ viduryje.

Miške gimęs, naktį subrendo,
parėjęs namo, katile paskendo?
Šeštadienio mįslės: „Vandeny
gimė, vandeny augo, su motina
pasimatė ir numirė?“ atsakymas –
druska.

receptas
„Armonika“

Gaminimo eiga:
Sūris bei pomidorai supjaustomi
storesnėmis riekelėmis.
Kiaulienos nugarinė įpjaunama
kas 1 cm ir įtrinama išspaustu česnaku, druska, pipirais bei prieskoniais.
Į kiekvieną nugarinės tarpą dedama po riekelę sūrio bei pomidoro.
Kepama apie 1 val. 180 laipsnių
temperatūroje.
Patiekiama šilta.
Galima padekoruoti orkaitėje
apkeptais grybais ir žalumynais.

oras
+31

+19

Anykščių miesto šventės metu
prie Anykščių kultūros centro
miesto vėliavą kėlė ypatingai
Anykščiams nusipelnę žmonės:
Anykščių garbės piliečiu šiemet
nominuotas UAB „Anykščių energetinė statyba“ generalinis direktorius Alvydas Bitinas, informatikos
specialistas, profesorius Algirdas
Avižienis ir kultūros centro sportinių šokių kolektyvo „Verpetas“
vadovė Stanislava Bilevičienė.
Vėliavos kėlėjai, skambant
Anykščių miesto himnui ir stiebu
kylant miesto vėliavai, į žiūrovus
buvo atsukę nugaras. Portale www.
anyksta.lt internautas „Zoro“ rašė:
„Girdėjau, kad šventę režisuoti buvo
pasamdyta Jurgita Bugailiškienė.
Pasidomėkite, kokius režisūros
mokslus ji baigusi. Ar ne todėl vėliavos kėlėjai per šventės atidarymą
žmonėms buvo atsukę subines?“.

Anykščių teisme - tarpukario Anykščių inteligentijos žiedynas

mįslė

Ingredientai:
Česnakai, 3
Juodieji pipirai, malti
Pomidorai, 2 vienetai
Sūris, 200 gramų
Kiaulienos nugarinė, 500 gramų
Druska
Prieskoniai, kiaulienai
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Meniškas
duobutes
užpylė
tik
Miesto
šventės
išvakarėse
Miesto centre, už Anykščių
teismo pastato, prie fontanų,
pusę metų praeivius linksmino
trys meniškos duobutės.
Jos liko, kai anykštėnai, demonstruodami meilę dekoratyviniams augalams ir gamtai,
praeitų metų pabaigoje pavogė
tris amerikinius žaliuosius rododendrus.
Į duobutes iki šiol nebuvo pasodintas joks auglas, o duobutės
tik prieš Miesto šventę buvo užpiltos žeme.
Jeigu duobutės būtų užpiltos
pavasarį, seniai būtų žolė sužėlusi, pievutė susiformavusi ir neatrodytų dabar juokingai.
Žinodami Anykščių mero silpnybę retiems augalams, anykštėnai spėliojo, kad gal į tas
duobutes bus pasodinti trys itin
reti, dar neregėti augalai, išvesti Traupio botanikos sode, kuriems duobutes reikia laikyti gal
net kokius metus, kad supūtų į
jas sumestos praeivių numestos
šiukšlės ir nuorūkos.
O jeigu jau sodinti, tai sodinti
reikia kažką su labai labai dideliais spygliais ir dar nuodingais,
kad koks augalų mylėtojas (vagis) prisilietęs nagus nusviltų.
Tada gal būtų tvarka.

