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Dešiniajame Švento-
sios  krante, patogiai įsisprau-
dęs tarp Žaliosios ir Butėnų 
kaimų žemių, vis dar gyvuoja 
gražus, kadaise lyg Čiurlionio 
karalių delnuose spindėjęs jau-
kus Šaltinių kaimas, nuo seno 
priklausęs Janonių dvarui, po-
nui Jaugeliui. Ten lažo atlikti 
uoliai žmoneliai eidavę. XIX 
amžiaus pradžioje buvę 3 so-
dybos, vienoje ir Šaltinių šeima 
gyvenusi. 1923 m. surašinėtojai 
užrašė 4 kiemus su 22 gyvento-
jais, o ir dabar, net stebėtina, 
dar daugiau nei dešimt žmonių 
čia gyvena...

Šaltiniais gaivinantys Šaltiniai Raimondas Guobis

Pašvenčių šviesa krinta į gėlėmis žaliuojantį  Vlados Aldonos Karanauskienės kambarį.

Socdemai į opoziciją eina su
nauju lyderiu

Šiandien - paskutinė Anykš-
čių vicemero Donato Krikšta-
ponio darbo diena.

O nuo šeštadienio jis jau ne-
bevadovauja Anykščių social-
demokratams.

LSDP Anykščių skyriaus 
visuotiniame susirinkime sky-
riaus pirmininku išrinktas 40 
metų Anykščių valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarny-
bos vadovas Dainius Žiogelis.

Vidmantas ŠMiGELsKAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Naujasis LSDP Anykščių skyriaus pirminin-
kas, 40-ies metų Dainius Žiogelis džiaugėsi, 
kad jam bent jau negalima „pripaišyti“ komu-
nistinės praeities.   Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Donatas Krikštaponis devynerius metus dirbo 
Anykščių vicemeru, dvylika metų buvo LSDP 
Anykščių skyriaus pirmininku.

Rinko iš vieno kandidato

LSDP Anykščių skyriaus 
grupės kandidatais į skyriaus 
pirmininkus iškėlė tris asme-
nis: D.Žiogelį, D.Krikštaponį 
ir A.Vienuolio progimnazijos 
direktorės pavaduotoją Egidijų 
Šilaiką.

Pažyma. Iki vakar vakaro 
Anykščių savivaldybės nepasiekė 
STT pažyma, kuri būtina skiriant 
naują savivaldybės administraci-
jos direktorių. Jeigu pažymos 
taip ir nebus sulaukta, tiesiogiai 
išrinktas meras Kęstutis Tubis 
Venetos Veršulytės kandidatūros 
nesiūlys, tačiau ji bus paskirta 
laikinąja  administracijos direk-
tore. Pirmasis naujos kadenci-
jos rajono Tarybos posėdis vyks 
šiandien nuo 10 valandos.  

Grįžo. Buvęs Anykščių rajono 
policijos viršininko pavaduotojas 
Petras Pumputis grįžo į Anykščių 
policijos komisariatą. 2011 m. į 
pensiją išleistas pareigūnas laimė-
jo konkursą ir tapo Anykščių po-
licijos komisariato vyriausiuoju 
specialistu, atsakingu už viešuo-
sius ryšius. 52 metų P.Pumputis 
policininko uniformos nebenešios 
- vyriausiojo specialisto pareigy-
bė yra nestatutinė. 

Pirtis. Šeštadienį Anykščių 
seniūnijoje, Burbiškio kaime, 
degė medinė pirtis. Pastatas 
sudegė, aplink išdegė apie 300 arų 
žolės. Ugniagesiai gelbėtojai ap-
saugojo medinį gyvenamąjį namą 
ir medinę daržinę. 

Festivalis. 2015-ieji paskel-
bti Etnografiniais regionų metais. 
Anykščių vaikų lopšelis-darželis 
,,Žiogelis“ surengė rajoninį 
pasakorių festivalį, kuriame da-
lyvavo visos keturios miesto 
ikimokyklinės įstaigos bei Viešintų 
pagrindinės mokyklos-daugia-
funkcio centro ikimokyklinė 
grupė. Renginys vyko Anykščių 
viešojoje bibliotekoje. Festiva-
lyje dalyvavo 38 mažieji pasako-
riai, 15 jiems padėjusių pasiruošti 
pedagogų.

Rimsta. Atrodo, kad ugniagesių 
gelbėtojų darbas agituojant ne-
deginti sausos žolės duoda vai-
sius. Per šeštadienį, nepaisant 
labai palankaus oro žolei deginti, 
Anykščių ugniagesiai gesino tik 
du žolės gaisrus. Kurklelių kaime 
išdegė 15 arų, o Anykščiuose 
Vairuotojų gatvėje – 150 arų 
žolės. 

Policijos šuo 
aptiko 
narkotikus

Pasodins 150 hektarų miško
Anykščių miškų urėdijos 

urėdas Sigitas Kinderis: pa-
grindinis miškininkų darbas – 
saugoti ir gausinti miškus.

Visuomeniniai ir privatieji interesai 
galioja ir Kultūros tarybai

Raimondas GUOBIS, muzie-
jininkas, kraštotyrininkas: „Tai 
turėtų būti demokratinė, nepri-
klausoma visuomeninė taryba, 
o ne viršininkų 
sambūris.“
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spektras

Temidės svarstyklės
Mušė. 2015-04-10, apie 9 va-

landą Anykščiuose, Kurklių ga-
tvėje, neblaivus vyriškis, gimęs 
1971 m., panaudojo fizinį smurtą 

prieš savo motiną, gimusią 1945 
m. Įtariamasis sulaikytas ir uždary-
tas į areštinę.  

Vogė I. 2015-04-11, apie 12 
valandą, Svėdasų seniūnijoje pa-
stebėta, kad įsibrauta į sodybą ir 

pavogti įvairūs daiktai. Nuostolis 
– 160 eurų.

Vogė II. 2015-04-11, apie 17 
valandą, Svėdasų seniūnijoje įsi-
brauta į vagonėlį ir pavogtas duji-
nis židinys bei apgadintas elektros 

skydelis. Nuostolis tikslinamas.
Kryžiai. 2015-04-12, apie 6 

valandos 30 minučių, Kavarsko 
seniūnijoje 22 metrų atstumu nuo 
kelio rastas išverstas paminklas iš 
trijų betoninių kryžių.

Pirmasis „Anykštos“ jaunųjų 
žurnalistų susitikimas vyks kitą 
trečiadienį, balandžio 15-ąją, 15 
valandą redakcijoje (Vilniaus g. 
29). Daugiau informacijos  tele-
fonu (8-687) 25892. 

UAB “Anykštos redakcija“ 
leidžia laikraštį „Anykšta“, žur-
nalą „Aukštaitiškas formatas“ ir 
naujienų portalą anyksta.lt. Na, 
televizijos kol kas neturime, ta-

Kviečiame mokinius į žurnalistų mokyklėlę
„Anykštos redakcija“ vėl atidaro jaunųjų žurnalistų mokyklė-

lę. Mokytis žurnalistikos kviečiami 6-12 klasių mokiniai.  Žengti 
bent pirmąjį žingsnį – ateiti į pirmąjį susitikimą - galite drąsiai. 
Pažymių nerašysim, po pamokų nepaliksim – mokymus nutrauk-
ti galėsite kada panorėję.

čiau rašytinėje žiniasklaidoje 
savo žiniomis ir patirtimi galime 
pasidalinti. 

„Anykštos“ laikraštyje beveik 
kiekvieną vasarą praktikas atlie-
ka Vilniaus universiteto žurnalis-
tikos studentai. Garsiausias mūsų 
praktikantas – Vilniaus meras Ar-
tūras Zuokas. Tiesa, už viską, ko 
jis išmoko, nuopelnų nedrįstame 
prisiimti.

Jaunųjų žurnalistų mokyklėlės 
pedagogais dirbs UAB“Anykštos 
redakcija“ vyr.redaktorė Gražina 
Šmigelskienė, kuri žurnalistikos 
moko ne tik visą mūsų kolekty-
vą, bet yra kviečiama ir į Vilniaus 
universiteto žurnalistikos studijų 
priėmimo komisiją, žurnalis-
tas, fotografas, fotomenininkas 
Jonas Junevičius, žurnalistas 
Linas Bitvinskas, žurnalistas, 
knygos „Kryptis-Rytai“ autorius 
Vidmantas Šmigelskas bei jau-
nosios kartos kolegos - Vilniaus 
universiteto absolventai Rytis 
Kulbokas, Daiva Goštautaitė ir 
Sigita Pivorienė.      

-ANYKŠTA

Simbolis. Į simbolinį posėdį susi-
rinko prieš 25 metus pradėjusi dirb-
ti pirmoji atkurtos nepriklausomos 
Lietuvos Vyriausybė. Buvę Ministrų 
kabineto nariai dalijosi prisiminimais, 
kokia nelengva buvo Laisvės pradžia, 
kai teko dirbti aplink siaučiant sovie-
tų kariams. Praėjus 25 metams nuo 
pirmosios atkurtos nepriklausomos 
Lietuvos Vyriausybės sudarymo, 
buvę ministrai susirinko buvusiuose 
Vyriausybės rūmuose. Deja, simbo-
linis Ministrų kabineto posėdis vyko 
jau be vicepremjerų Romualdo Ozolo 
ir Algirdo Brazausko, be finansų mi-
nistro Romualdo Sikorskio, ryšių mi-
nistro Kosto Birulio. Jame dėl sveika-
tos nedalyvavo ir premjerė Kazimiera 
Prunskienė bei socialinės apsaugos 
ministras Algis Dobravolskas.

Karas. Nuo tada, kai Seimas lai-
kinai grąžino šauktinių kariuomenę, 
tarp jaunimo populiariausia tema 
- ims ar neims tarnauti. Politikų arti-
mieji kratosi prievolės ginti Tėvynę. 
Laimė, ne visi. Štai 23-ejų vilnietis, 
Lietuvos diplomato Vygaudo Ušac-
ko sūnus Raimundas, savanoriškai 
užsirašė į privalomąją pradinę karo 
tarnybą. “- Kodėl vis dėlto nuspren-
dėte atlikti 9 mėnesių karinę tarnybą 
savanoriškai? - paklausėme Raimun-
do Ušacko.- Nusprendžiau atlikti 
savanoriškai tarnybą, nes negalėjau 
likti abejingas vykstančiam konflik-
tui Ukrainoje. Myliu Lietuvą ir noriu 
būti pasiruošęs ginti jos laisvę, žemę 
ir žmones. Gyvenimas ir tai, kas susi-
ję su karjera, gali palaukti tuos trum-
pus 9 mėnesius. Negaliu ir nenoriu 
įsivaizduoti gyvenimo okupuotoje 
Lietuvoje, todėl ir nusprendžiau sava-
noriškai atlikti nuolatinę privalomąją 
karo tarnybą.” 

Panieka. Knygų deginimas, prie 
namų durų - krūvos suverstų kūrinių, 
telefoninis teroras ir vieša panieka. 
Tokį pragarą gyvenimo saulėlydyje 
patyrė garsus XX a. lietuvių prozinin-
kas, dramaturgas ir publicistas Juozas 
Baltušis. Klaipėdoje gyvenantis jo 
įsūnis Rokas Valaitis įsitikinęs, kad 
rašytojas buvo paniekintas nepel-
nytai. “Tai buvo žmogus, kuris man 
pakeitė tėvą, todėl yra man svarbus ir 
brangus”, - šiltai apie rašytoją atsilie-
pė R.Valaitis. 

Teatras. Lietuvių režisieriaus Jono 
Vaitkaus spektakliai Kazachstane 
mėgstami. Štai Kazachstano festiva-
lyje “Teatrų pavasaris 2015” vienas jų 
pelnė geriausio spektaklio apdovano-
jimą. “Kai skandalingas režisierius už-
sienietis kuria spektaklį kone romiau-
siame Kazachstano teatre, savaime 
svarbus įvykis. Kadangi spektaklio 
literatūros šaltinis - šiuolaikinė kaza-
chų drama, šis įvykis tampa dvigubai 
reikšmingesnis”,- taip apie J.Vaitkaus 
kūrybą Almatoje rašė kazachų teatro 
apžvalgininkė Olga Malyševa.

Kova. Albanijos, į kurios piliečių 
nelegalius viešnamius dažniausiai 
patenka lietuvaitės, vienuolės kovo-
ti su suteneriais jau subūrė seseris 
iš aštuoniolikos valstybių. Lietuvai 
šiame judėjime kol kas atstovauja tik 
“Caritas”. Apie katorgą albanams pri-
klausančiuose Anglijos viešnamiuose 
sklando šiurpios legendos. Dažnai tai 
visos giminės verslas. Sugebėjusios 
ištrūkti iš jų seksualiai išnaudotos lie-
tuvės pasakoja, kad buvo verčiamos 
dirbti 15-18 val. per parą, aptarnauti 
po 25-30 klientų per dieną.Anot iš-
sigelbėjusių lietuvių, šių viešnamių 
savininkai - labai žiaurūs ir kerštingi. 
Jie baudžia už menkiausią nepaklus-
numą.

Kaip „Anykštai“ sakė Anykščių 
urėdijos urėdas Sigitas Kinderis, 
medelių sodinimas – išskirtinis 
darbas miškininkams, ir jis šiuo 
metu vyksta visu tempu: „Mūsų 
pagrindinis darbas – atkurti ir iš-
saugoti miškus“, - sakė urėdas.

Anykščių urėdija šį pavasarį 
mišką atsodina 80 hektarų naudo-
damasi žmonių ar dalinai žmonių 
darbu, dar 40 hektarų palikti sa-
vaiminiam užžėlimui. Be šių plotų 
miškininkai mišką planuoja įveisti 
dar per 30-tyje hektarų naujų plo-

Pasodins 150 hektarų miško
Rytis KuLboKAs

rytis.k@anyksta.lt

Miškininkams – pats darbymetis. Anykščių urėdijos miškuose 
šiomis dienomis atkuriami iškirsti ir įveisiami nauji miškai. 

tų. Šie medeliai sodinami ten, kur 
anksčiau miško nebuvo. 

Kaip „Anykštai“ sakė Anykščių 
urėdijos miško želdinimo ir apsau-
gos inžinierius Gintautas Baršaus-
kas, didžiausi miško sodinimo plo-
tai - Troškūnų girininkijoje. Šioje 
girininkijoje planuojama apsodinti 
medeliais apie 44 hektarų plotą. 
Be šios girininkijos dideli miško 
plotai sodinami Pavarių ir Mickū-
nų girininkijose. Medelius sodina 
arba įmonės, iš kurių urėdija perka 
sodinimo paslaugą, arba girininki-

jose dirbantys darbininkai. Beveik 
visi medeliai, kuriuos sodina – iš 
Anykščių urėdijos Pavarių girinin-
kijos medelyno. Daugelis sodinukų 
yra eglės, juodalksniai ir beržai.

Beje, prieš keletą metų Pavarių 
girininkijoje atidarę medelių dai-
gų laikymo sandėlį - „šaldytuvą“, 
Anykščių urėdijos miškininkai, 
pasak urėdo S.Kinderio, gali lanks-
čiau ir naudingiau panaudoti darbo 
jėgą bei užtikrinti geresnę sodinu-
kų kokybę, nes didelę dalį darbų 
ruošdami sodinukus darbuotojai 
dabar gali nudirbti  rudenį, o ne pa-
vasarį, kai laiko paruošti medelius 
lieka nebedaug.  

“Po 70 metų, sunku net įvardin-
ti tikslų skaičių, kiek gi buvo tų 
2-osios laidos abiturientų, kuriems 
svarbiausius gyvenimo principus 
spėjo išdėstyti Antanas Vienuolis. 
Klasių sąrašai keitėsi kone kas mė-
nesį, kai kurie jaunuoliai, net ir bū-
dami sąraše, Anykščiuose negalėjo 
pasirodyti dėl grėsusių represijų... 
Matyt, ne daugiau kaip 40...”,- An-
trąją laidą apibūdina Tautvydas 
Kontrimavičius, beje, ir vedęs ren-
ginį. 

Iš visos laidos, kurią išleido An-
tanas Vienuolis, į Anykščius atvy-

Gimnazistai susitiko po 70 metų
Linas biTViNsKAs

linas.b@anyksta.lt

Šeštadienį senosios Anykščių gimnazijos vietoje esančiame 
Menų inkubatoriuje susitiko dvi gimnazijos laidos - 1945-ųjų An-
troji Anykščių gimnazijos abiturientų laida, kurią į gyvenimą iš-
leido auklėtoju dirbęs rašytojas Antanas Žukauskas-Vienuolis, ir 
72-oji šiemet mokslus baigianti J.Biliūno gimnazijos laida. 

ko vos 5 buvę gimnazistai iš 13-os 
esančių gyvų. O tie, kurie atvyko, 
pasižymėjo iškalba ir inteligencija. 
T.Kontrimavičiaus paklaustas, kur 
buvo 1945 metų balandžio 11-ąją, 
mat klasės dienyne pažymėta, kad 
jo nebuvo, Cezaris Lapienis papa-
sakojo, kad tuo metu buvo Mari-
jampolėje ir ruošėsi tapti karininku 
Plechavičiaus vietinėje rinktinėje... 
Atvykę buvę gimnazistai dalinosi 
prisiminimais ir dėkojo organiza-
toriams už pagerbimą. Jausmingai 
kalbėjo buvęs miškininkas Jonas 
Baliūnas, prisiminęs, kad būtent 

Vienas iš Antrosios gimnazijos laidos abiturientų Jonas Baliū-
nas (kairėje) pasakojo, kaip rašytojas Antanas Žukauskas-Vie-
nuolis vesdavo juos į ekskursijas prie Puntuko. 

Autoriaus nuotr. 
rašytojas uždegęs meilę miškams. 
O buvusi A.Vienuolio klasės au-
klėtinė Teklė Gilytė prisiminė, 
kaip rašytojas mokė. „Mums to-
lima buvo rusų kalba, bet artimas 
buvo A.Vienuolis. Jis nemokėjo 
jos dėstyti“,- sakė T.Gilytė.

Susirinkusiems koncertavo 
J.Biliūno gimnazijos mokiniai, 
renginį filmavo LRT televizija, 
o Muziejaus direktorius Antanas 
Verbickas suskaičiavo, kad proga 
susitikti šiemet baigiantiems gim-
naziją pasitaikys tik 2085 metais. 

Pareigūnams reido metu talkino 
tarnybinis šuo Ūkas. Policininkai 
kartu su šunimi patruliavo pės-
čiųjų take palei Šventąją, tikrino 
mieste esančias automobilių sto-
vėjimo aikšteles, kuriose mėgsta 
laisvalaikį leisti jaunimas. Au-
tomobilių stovėjimo aikštelėje, 

Policijos šuo aptiko narkotikus
Praėjusį savaitgalį per Anykščių rajono policijos komisariato 

Prevencijos poskyrio pareigūnų reidą sulaikytas jaunuolis, turė-
jęs narkotikų.

esančioje Anykščiuose, Liūdiškių 
gatvės gale, policijos pareigū-
nams sukėlė įtarimą automobilis 
VOLVO, kuriame sėdėjo keturi 
jaunuoliai. Naudojant tarnybinį 
šunį, automobilis ir jaunuoliai 
buvo patikrinti. Nepamainomas 
policininkų pagalbininkas Ūkas, 

išnaršęs automobilį, ypatingą dė-
mesį parodė vienam automobilyje 
sėdėjusiam jaunuoliui. Jį apžiūrė-
ję, policijos pareigūnai bliuzono 
kišenėje rado popieriaus lanks-
tinuką su augalinės kilmės, kaip 
įtariama, narkotine medžiaga. 
Dvidešimt penkerių metų anykš-
tėnas buvo sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę. Policijos komisariate 
pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Jaunuoliui įteiktas pranešimas 

apie įtarimą, padarius nusikalti-
mą, numatytą Lietuvos Respu-
blikos baudžiamojo kodekso 259 
straipsnio 1 dalyje (neteisėtas ga-
minimas, perdirbimas, įgijimas, 
laikymas, gabenimas ar siuntimas 
narkotinių ar psichotropinių me-
džiagų, neturint tikslo jas parduoti 
ar kitaip platinti), jam gresia bau-
da arba areštas, arba laisvės atė-
mimas iki dvejų metų. 

-ANYKŠTA

Anykščių miškų urėdijos urė-
das Sigitas Kinderis teigia, 
kad miškų pjovimas – kaip 
derliaus nuėmimas, bet pa-
grindinis miškininkų darbas 
– saugoti ir gausinti miškus.
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komentarai

SAVAITGALIO DISKUSIJA

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

@ „Kompetentingi“: 
„Darbuotojai nebijo. Juk ba-

kalaurus, magistrus gavo univer-
sitetuose už žinias, dar dirbdami 
įgavo patirties. Yra tikrai puikių 
specialistų, kurie turi didžiulį krū-
vį, o gauna tik vos daugiau nei 
minimali mėnesine alga, kurią vis 
kelia.“

@ „Nesupratęs“ 
„O ko jo bijoti? Juk vyras, mano 

nuomone, yra normalios orientaci-
jos?“

@ „Galimai“ 
„Būsim apsaugoti nuo nereika-

lingų statybų “veltui”.Tokių kaip 
lajų tiltas. Nors nebegirdėsim nuo-
lat kartojamos nesąmonės. Gamti-
ninkui per 8 metus taip ir NEDA-
ĖJO, kad iš visų mūsų surinktų 
mokesčių mes mokame ES“

@ „TURI“ 
„Bijoti visi, kas nepalaikė jo per 

rinkimus. Keršys svetimom ran-
kom ir liks gerutis.“

@ „Manau“ 
„Šakės bus Nargelienei su Sima-

navičiaus universiteto projektais Iš-
manusis miestas, kur ant savivaldy-
bės sienų turėjo rodyti Aviuką Šoną 
ir „Nu pagady“... Sako, kainavo  
šita nesąmonė 100 tūkstančių litų ir 
Nargelienė projektą laiko Juodelio 
seife. Kalbama, kad net Pajarskie-

nė šito animacinio projekto nema-
tė, o tie, kas matė, tai juokiasi iš jo 
ir visam rajonui pasakoja, kad pa-
gal projektą turistus Anykščiuose 
turėtų pasitikti visokios šmėklos ir 
persekioti. Čia tipo turėtų pritrauk-
ti daugiau lankytojų į Anykščius. 
Manau, Tubis, kai bus paskirtas 
meru, išsiaiškins, už ką buvo su-
mokėti pinigai ir kur tos šmėklos.“

@ „X – man“ 
„Niekas nebijo. Nes kaip sakė 

V.Kudirka, nes tas yr didis... Žy-
miai įdomiau būtų sužinoti, ar 
neplanuoja jis už metų dalyvauti 
Seimo rinkimuose? Nes sėkmės 
minėtuose rinkimuose atveju prieš 
laiką nutrūktų mero įgaliojimai, ir 
pusmečio laikotarpyje tektų rengti 
pakartotinius mero rinkimus. O iš 
visų vietinių liberalsąjūdiečių jis, 
ko gero, būtų tinkamiausias kan-
didatas, prisimenant tai kaip dar 
per 2012 vykusius rinkimus į Sei-
mą jam sėkmingai sekėsi “šluoti” 
tiek liberaliuosius, tiek ir popu-
listų balsus. Kai per paskutinius 
savivaldos rinkimus dar labiau 
sutelkė elektoratą, tapo dar popu-
liaresnis.“

spektras

@ „Niekas“
„To Tubio nebijo, savo veržlumą 

ir naujus proveržius naujasis meras 
jau pademonstravo be konkurso 
vandenyse įdarbindamas Liogę. 
O kokios buvo rinkiminės kalbos: 
postai bus dalijami ne partiniams, 
bet atsižvelgiant į kandidato kom-
petenciją. Gailiuosi, kad balsavau 
už Tubį, geriau jau savo balsą bū-
čiau atidavęs Obelevičiui, kuris ne-
slėpė savo simpatijų komunistams 
ir nežadėjo nieko keisti. Dabar dar 
be darbo liko Baura, kuris turė-
tų laimėti kokį nors savivaldybės 
konkursą, nes nerėmė Tubio, todėl 
Baurai posto duoti be konkurso 
kaip ir neišeina.“

@ „!!!“ 
„Kai pradės vėluoti atlyginimai 

ir kitos išmokos, tada pamatysime 
ir patikėsime permainom, veržlu-
mu ir meru bei jo nauja komanda. 
Dabar tyla prieš audrą.“

@ „???“
„O kodėl „Anykštai“ atrodo, kad 

naujasis meras baisus.“
(Komentarų kalba netaisyta,- 

red.pastaba)

Kęstučio Tubio niekas nebijo???
Pradedant dirbti tiesiogiai išrinktam merui, liberalui Kęstu-

čiui Tubiui bei jo komandai, valdininkai ir savivaldybės įmonių 
darbuotojai laukia pokyčių, tiksliau, laukia, ar tie pokyčiai bus. 
Savaitgalio diskusijoje skaitytojų klausėme, kam šiomis dienomis 
yra labiausiai neramu? Į kokias veiklos sferas pirmiausia dėmesį 
turėtų atkreipti naujasis Anykščių meras? Pateikiame skaitytojų 
išsakytas mintis.

Kultūros tarybą 
turėtų sudaryti 
demokratiškai 
išrinkti 
visuomenininkai

Raimondas GUOBIS, muzie-
jininkas, kraštotyrininkas: „Taip 
neturėtų būti, tai galima pavadinti 
viešųjų ir privačiųjų interesų susi-
kirtimu. 

Vadovai ir taip yra apkrauti dar-
bu, jie turi puikias priemones savo 
idėjas išreikšti ir įgyvendinti. Rei-
kia įtraukti kuo daugiau aktyvių 
piliečių, pasitelkti kuo daugiau 
žmonių, kuriems rūpi Anykščių 

Visuomeniniai ir privatieji interesai galioja
ir Kultūros tarybai

Anykščių kultūros taryba, į kurios sudėtį įeina beveik visų 
Anykščių kultūros įstaigų direktoriai ar (ir) bent jau jų darbuo-
tojai, eilinį sykį sprendė (nors jų sprendimas rekomendacinio po-
būdžio), kokie Kultūros rėmimo programos projektai turėtų būti 
remiami. Ir eilinį sykį Kultūros tarybos nariai nepareiškė nusiša-
linantys nuo savo atstovaujamų įstaigų projektų svarstymo.

„Anykšta“ klausė, kaip vertinate tai, kad į Anykščių rajono 
kultūros tarybos sudėtį įeina Anykščių kultūros įstaigų vadovai 
ir ką manote, kad jie dalyvauja svarstant savo pačių įstaigų pa-
teiktus kultūros projektus ir rekomenduoja, kokiems projektams 
skirti finansavimą?

kultūra ir jos ateitis. Tai turėtų būti 
demokratinė, nepriklausoma vi-
suomeninė taryba, o ne viršininkų 
sambūris. Manau, kad narius turėtų 
demokratiniu būdu išrinkti ir dele-
guoti kultūrinės bei visuomeninės 
organizacijos“.

Filtruoja 
komisija

Sergejus JOVAIŠA, Seimo 
narys: „Aš buvau ir Kultūros, ir 
Sporto komisijų narys. Ši komisi-
ja buvo kaip filtras, kuris tikrinda-
vo projektų atitikimą prioritetams. 
Ir nebūtinai Kultūros tarybos re-
komenduotas projektų sąrašas su-
tapdavo su komisijos sprendimu. 
Galų gale dar yra ir rajono Taryba, 

kuri sąrašą gali dar koreguoti. 
Bet šiuo klausimu matome 

ydingą patirtį. Dėl to, kad Kul-
tūros taryba teikia siūlymus, re-
komenduoja, kam teikti Teresės 
Mikeliūnaitės kultūros premiją 
– viskas gerai. Skausmingiausia, 
kai skirstomos lėšos. Kiekvienas 
nori gauti lėšų, tai natūralu. Iš ti-
krųjų reikia kažkokių kitų būdų, 
bet kaip tai padaryti? Teoriškai 
lėšas turėtų skirstyti valdžia, bet 
bus keliami kompetencijos klau-
simai. Reikėtų kitų principų, bet 
kokių? Kaip sukurti kitą tvarką? 
Juk negali užtikrinti, kad nebus 
susitarimų „aš tau, tu – man“, 
kad nebus, jog balsuosiu už tavo 
projektus, jei balsuosi už mano. 
Nedalyvauti savo projektų svars-
tyme ir nusišalinti nuo balsavimo 
reikėtų, bent jau būtų sudarytas 
padorumo įspūdis. Man nepa-
tinka, kai Kultūros tarybos na-
riai apgina savo interesus kitų 
nedalyvaujančių tarybos darbe 
atžvilgiu. Bet todėl, kaip sakiau, 
yra sudarytos komisijos, kurios 
„filtruoja“ joms pateiktus spren-
dimus. Ir tikrai būdavo projektų, 
kuriuose prašydavo 300 – 500 
litų, nelabai matomų lyginant su 
didžiaisiais projektais, bet svar-
bių, kuriuose matosi, kad žmonės 
dirba, reikia juos palaikyti. To-
dėl komisija kartais nuspręsdavo 
visai kitaip, nei Kultūros taryba 
rekomenduodavo“.

Neišradinėkim 
dviračio

Saulius RASALAS, Andrio-
niškio seniūnijos seniūnas: 
„Dar sudarinėdami savo rinkimų 

programą mes (Lietuvos liberalų 
sąjūdžio Anykščių skyrius – red.
pastaba) buvome atkreipę dėmesį, 
kad tai neteisinga. Ir dar neteisin-
ga, kad toje taryboje labai daug 
narių, didelis skaičius žmonių ją 
daro neveiksminga. 

Manom, kad Kultūros taryba 
turi būti mažesnė, joje neturi būti 
kultūros įstaigų direktorių. Į naują 
Kultūros tarybą stengsimės įtrauk-
ti žmones, kurie mato ir suvokia 
kultūros procesus, vykstančius 
šalyje ir pasaulyje. Stengsimės 
įtraukti Pasaulio anykštėnų ben-
drijos narius, kurie suvokia, kas 
yra kultūra. 

Kaip dėl dalyvavimo svarstant 
savo įstaigų projektus?  Yra viešų-
jų ir privačiųjų interesų praktika, 
kuri galioja ir Kultūros tarybai, 
ir nieko nereikia naujo išradinėti. 
Neįsivaizduoju kaip gali būti, kad 
patys svarsto savo projektus? Yra 
normos, nėra net kaip dėl jų dis-
kutuoti. Juk pažiūrėkit, kai rajono 
tarybos nariai svarsto atlyginimo 
klausimą, tarkim, Zitai Neniškie-
nei (Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorė, - red. 
pastaba), tai gydytojai Tarybos 
nariai nedalyvauja svarstyme ir 
balsavime“. 

 -ANYKŠTA

Teismas. Prokurorai oficialiai 
konstatavo, kad geriausia Lietuvos 
lengvaatletė, disko metikė Zinaida 
Sendriutė neturėjo nė menkiausios 
galimybės išvengti avarijos, kurios 
metu žuvo mažametė dviratininkė. 
Klaipėdos apylinkės prokuratūros 
prokuroras Juozas Sykas nutraukė 
ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje 
byloje, iškeltoje dėl žmogaus mir-
timi pasibaigusio eismo įvykio. 
Tragiška avarija praėjusių metų 
gegužės 23 d. įvyko Skuodo ra-
jone, kelio Mažeikiai-Skuodas 38 
kilometre, Gintalaičių kaimo ri-
bose. Apie 18 val. geriausios 2013 
ir 2014 metų šalies lengvaatletės 
Z.Sendriutės vairuojama “Audi 
A4” partrenkė staiga į važiuojamą-
ją pagrindinio kelio dalį iš šalutinio 
kelio dviračiu įvažiavusią dvylika-
metę. Nuo patirtų sužalojimų Yla-
kių miestelyje gyvenusi mergaitė 
mirė eismo įvykio vietoje.

Gražuolė. Vienos geriausių 
Kauno apskrities policijos patrulių 
ir jos kolegų mundurai sutepti - jie 
pripažinti kaltais dėl kyšių ėmimo. 
Kaišiadorių rajono policijos komi-
sariato patrulių būryje dirbančią 
Živilę Zdanavičiūtę bendradarbiai 
vertina už draugiškumą, sugebėji-
mą greitai reaguoti į konfliktines 
situacija. Ne paslaptis ir tai, kad jie 
žavisi ir jaunos moters grožiu. Ta-
čiau išvaizdi pareigūnė, kuriai buvo 
žadama puiki karjera, netrukus gali 
ilgam atsisveikinti su savo darbu. 
30 metų patrulę ir jos porininką 33 
metų Paulių Daukantą Kauno apy-
gardos teismas pripažino kaltais. 
Jie dvejus metus negalės dirbti 
valstybės tarnyboje ir turės sumo-
kėti po 3766 eurų baudą. 

Vagia. Artėjant serialo “Sostų 
karai” penktojo sezono pradžiai, 
užfiksuotas neregėtas piratavimo 
atvejis. Šiais metais per tris mėne-
sius iš nelegalių internetinių pus-
lapių atsisiųsta daugiau nei 7 mi-
lijonai serijų, skelbia “Sky News”. 
Jau anksčiau buvo apskaičiuota, 
kad “Sostų karai” yra “mėgsta-
miausias” interneto piratų serialas, 
tačiau artėjant naujo sezono pra-
džiai, per tris mėnesius nelegalių 
parsisiuntimų kiekis padaugėjo 45 
procentais. 2014 metais tuo pačiu 
metu buvo parsiųsta daug mažiau 
serijų- 4,9 milijonai. Nuo vasario 
5 iki balandžio 6 dienos surinkti 
duomenys rodo, kad šis serialas 
turi daugiau gerbėjų nei “Vikin-
gai”, “Kortų namelis” ar “Vaikš-
čiojantys numirėliai”.

Priimtas. Malaizijoje priimtas 
kontroversiškas antiterorizmo įsta-
tymo projektas, kuris esą padės 
kovoti su islamo ekstremistais, 
praneša BBC. Įstatymo projekte 
numatomas neribotas sulaikymas 
be teismo, nors 2013 metais tokį 
pasiūlymą premjeras sukritikavo. 
Žmogaus teisių aktyvistai “Hu-
man Rights Watch”  mano, kad 
tai bus didžiulis žingsnis atgal. 
Pranešimas apie įstatymo projektą 
paskelbtas vos kelios valandos po 
to, kai buvo sulaikyti 17 įtariamų-
jų, kurie, kaip manoma, planavo 
išpuolius sostinėje. Vidaus reikalų 
ministras Zahidas Hamidis teigė, 
kad sulaikytieji asmenys, jauniau-
siam jų- vos keturiolika, ruošė-
si užpulti policijos nuovadas bei 
karines bazes, taip tikėtasi gauti 
ginklų. Du iš sulaikytųjų neseniai 
grįžo iš Sirijos.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Renovuotą namą šildo žemės gelmių energija

ruošti. Geoterminio šildymo prin-
cipas – šilumos siurblys paima 
nemokamą žemėje ar vandenyje 
susikaupusią šilumą ir naudoja ją 
patalpoms šildyti. Lauko kolekto-
rius įrengiamas po žeme. Vamz-
džiai klojami horizontaliai dviejų 
metrų gylyje arba vertikaliai iki 
100 ir daugiau metrų gylio. Mat 2 
metrų gylyje temperatūra svyruo-

saulės nemokamai sušildytą iki 50 
laipsnių vandenį“.

Šis Alytuje esantis renovuotas 
daugiabutis – ne vienintelis rajo-
ne, besididžiuojantis geoterminiu 
šildymu. Rajone šiuo metu tokia 
įranga diegiama dar 6 atnaujina-
muose daugiabučiuose. 

Tiesa, specialistai siūlo geoter-
minį šildymą pasirinkusiems gy-
ventojams įsirengti kuo didesnį 
plotą grindinio šildymo, nes tuo-
met pasiekiamas maksimalus ši-
lumos siurblio naudingo veikimo 
koeficientas. 

Nesiryžta dėl kainos

Nors Anykščiuose per patsaruo-
sius trejus metus baigta renovuoti 
13 daugiabučių namų, nė vieno jų 
šeimininkai nesiryžo diegti geo-
terminio šildymo. Šią sistemą ra-
jone naudoja tik kelių individualių 
namų savininkai ir neseniai duris 
atvėręs menų inkubatorius. Pasak 
pastarojo direktorės Daivos Pere-
vičienės, geoterminis šildymas 
pasiteisina su kaupu. 

„Be sutrikimų geoterminiu būdu 
apšildomos 1500 kv. m patalpos, - 
džiaugėsi D. Perevičienė. -  1 kv. 
m šildymas sausio mėnesį mums 
kainavo 0,55 eurocento“. 

Palyginimui, kiek už 1 kv. m 
šildymą mokėjo nerenovuoto Sta-

tybininkų gatvės daugiabučio 
namo 3 kambarių buto savinin-
kas? Paaiškėjo, kad jam 1 kv. m 
šildymas sausio mėnesį kainavo 
1 eurą 91 centą. Skirtumas aki-
vaizdus. 

Anykščių daugiabučių namų 
renovacijos investicinių projek-
tų vadovas Alvydas Gervinskas 
teigė, kad su daugiabučių gy-
ventojais kalbamasi apie geo-
terminį šildymą, saulės kolekto-
rius, tačiau gyventojai nesiryžta 
imtis tokių projektų dėl kainos. 
„Aplinkiniuose miestuose netu-
rime tokių pavyzdžių, - paste-
bėjo A. Gervinskas, vildamasis, 
kad renovacijos procese visgi 
atsiras gyventojų, kurie išdrįs 
žengi pirmąjį žingsnį šia linkme. 
– Tačiau šiuo metu Anykščiuo-
se Paupio gatvės daugiabutyje 
įgyvendiname termodinaminio 
šildymo (karšto vandens šil-
dymo sistema ant namo stogo 
imanti saulės energiją net jai 
nešviečiant) projektą, kuris jau 
parengtas. Vyksta rangos darbų 
pirkimo procedūra“.   

Išlaidos sumažėjo 2,5 karto 

Geoterminis šildymas yra vie-
nas moderniausių, ekologiškiau-
sių  ir šiuo metu vis populiaresnis 
būsto šildymo būdas. Pirminę 
energiją šilumos siurblys ima iš 
grunto, gruntinio vandens ir pa-
verčia ją šiluma pastatui šildyti 
ir buitiniam karštam vandeniui 

ja nuo 8 iki 13 laipsnių, o 20 me-
trų gylyje ji stabili ir visus metus 
siekia apie 10 laipsnių šilumos. 
Svarbu tai, kad gaunamas šilumos 
kiekis yra 4-5 kartus didesnis už 
sunaudotą elektros energiją. 

Visgi namus renovuojantys gy-
ventojai retai ryžtasi diegti geoter-
minio šildymo įrangą dėl palyginti 
didelės pradinės investicijos. Apie 
150 kv. m pastato plotui šildyti 
įranga apytiksliai kainuoja 12-15 
tūkst. eurų.Tačiau Alytaus daugia-
bučių namų bendrijos “Šerkšnas“ 
pirmininkas Vytautas Kazlauskas, 
gyvenantis 20 butų name, kuria-
me geoterminis šildymas įrengtas 
prieš 3 metus, tikina, kad ši inves-
ticija atsiperka. 

„Jeigu namo sienų šiltinimas 
šilumos suvartojimą sumažina 
apie 60 proc., tai geoterminis 
šildymas - apie 3 kartus, - sakė 
V. Kazlauskas.- Mes nesigailime 
įsirengę geoterminį šildymą. Per 
visą šį šildymo sezoną mūsų namo 
3 kambarių buto šildymas nekai-
navo nė 100 eurų, kai tuo tarpu 
Lietuvoje kai kurių miestų senų 
daugiabučių gyventojai beveik 
tiek sumoka per mėnesį. Ant mūsų 
namo dar įrengtas ir saulės kolek-
torius, šildantis vandenį buičiai ir 
vadinamajam gyvatukui. Pavyz-
džiui, šių metų saulėtą balandžio 
10–ąją namo gyventojai naudojo Užsak. Nr. 645

Anykščiuose geoterminiu šildymu džiaugiasi 1500 kv. m ploto 
Menų inkubatoriaus darbuotojai. Tuo tarpu alytiškiai sėkmingai 
šią įrangą diegia renovuojamuose daugiabučiuose namuose. 

Daugelis įsivaizduoja, kad renovuojant daugiabutį jiems vals-
tybė dalinai kompensuos tik namo šiltinimo ir langų bei durų 
keitimo darbus. Iš tiesų kompensuojamųjų priemonių yra ir 
daugiau. Galbūt skamba kaip iš fantastikos pasaulio, tačiau ga-
lima daugiabučiame name įdiegti geoterminį šildymą, ant stogo 
sumontuoti saulės kolektorius ir šiems darbams užsitikrinti 35 
proc. valstybės paramą. Bent pasidomėti šia galimybe verta, juo-
lab kad sėkmingai įgyvendintų projektų jau yra.

Tačiau D.Krikštaponis ir 
E.Šilaika savo kandidatūras atsi-
ėmė ir D.Žiogeliui nebebuvo su 
kuo konkuruoti. Už tai, kad jis 
dvejų metų kadenciją būtų LSDP 
Anykščių skyriaus lyderiu, susi-
rinkimo dalyviai balsavo vienin-
gai.

D.Žiogelis savo pavaduoto-
jais pasirinko D.Krikštaponį ir 
Anykščių socialinių paslaugų 
centro direktorę, 44-erių metų 
Jolantą Pleškienę. 

LSDP Anykščių skyriaus tary-
boje bus 11 narių. Pirmininkas 
ir abu pavaduotojai į ją pateko 
be papildomų rinkimų, o kiti 8 
skyriaus tarybos nariai išrinkti 
po partinio reitingavimo. Anykš-
tėnų socialdemokratų valia par-
tijos skyriaus taryboje dirbs 
muzikos mokytojas Romaldas 
Gižinskas, gydytojas Kęstutis 
Jacunskas, Anykščių valsty-
binės gyvulių veislininkystės 
tarnybos specialistas Juozas Ju-
knius,  savivaldybės administra-
cijos direktorius Vilius Juodelis, 
Anykščių seniūnas Eugenijus 
Pajarskas, savivaldybės Vaiko 
teisių skyriaus darbuotoja Asta 
Palaimienė, Anykščių turizmo 
informacijos centro buhalterė 
Lina Žygienė bei E.Šilaika.   

Socdemai į opoziciją eina su nauju lyderiu
„Per partiją pražilau“

„Anykštos“ paklaustas, kodėl 
palieka LSDP Anykščių sky-
riaus pirmininko postą, 65-erių  
D.Krikštaponis šypsojosi: „Per 
partiją pražilau, būčiau likęs dar 
vienai dvejų metų kadencijai, gal 
būčiau ir nuplikęs.“ O surimtėjęs 
D.Krikštaponis kalbėjo, kad šiam 
žingsniui ruošėsi, kad nori nenori 
ateina laikas kartų kaitai. Jis tei-
gė, kad neplanuoja grįžti į lyderio 
pozicijas ir, pavyzdžiui, dalyvau-
ti 2016 m. Seimo rinkimuose.  

D.Žiogelis, dalyvaudamas 
tiesioginiuose 
Anykščių mero 
r i n k i m u o s e , 
surinko 13,54 
proc. balsų – 5 
proc. mažiau 
nei balsų surin-
ko LSDP kan-
didatų į rajono Tarybą sąrašas. 
Tačiau visuotiniame skyriaus 
susirinkime apie D.Žiogelio ne-
sėkmę mero rinkimuose nebuvo 
kalbėta. Pats D.Žiogelis „Anykš-
tai“ sakė, kad skirtumas tarp jo 
asmeninių ir partijos surinktų 
balsų buvo dėl kelių priežasčių 
–  dalis už LSDP sąrašą balsa-
vusių rinkėjų per mero rinkimus 
savo balsą atidavė kitam kairių-
jų kandidatui, „valstiečiui“ An-

tanui Baurai, dalis rinkėjų, ant 
D.Žiogelio, supyko už kiaulių 
marą. „Negali būti visiems ge-
ras... Savame krašte, savo Kur-
klių seniūnijoje, susirinkau tiek 
pat balsų, kiek ir partija“, – dės-
tė D.Žiogelis.      

Partijos rezultatą vertina 
gerai

Ir D.Krikštaponis, ir D.Žiogelis 
„Anykštai“ teigė, kad, jų nuomo-
ne, LSDP rinkimuose į Anykš-
čių rajono tarybą pasirodė gerai. 
„Mūsų rinkėjų procentas nesu-

mažėjo. Mes 
rinkimų nepra-
laimėjome, o 
buvome išduoti 
koalicijos par-
tnerių. Jeigu 
nebūtų atsiradę 
išdavikų koali-

cijoje, turėtume 13 mandatų“, – 
dėstė D.Krikštaponis.  

Nuo 2003 m. LSDP Anykščių 
skyriui vadovavęs, 2000-2001 m. 
ir nuo 2007-ųjų rajono vicemeru 
dirbęs D.Krikštaponis kalbėjo, 
kad po 2011 metų savivaldos rin-
kimų jo partija galėjo pasiimti 
mero postą. 

„Mane tada labai atsakingi as-
menys įkalbinėjo ir siūlė mero 
postą. Mes galėjome tada suda-

ryti koaliciją su „tvarkiečiais“ ir 
„darbiečiais“, bet aš atsilaikiau“, 
– dabar konservatorių „ant ledo 
paliktas“ D.Krikštaponis prisi-
minė, kas vyko prieš ketverius 
metus.

Direktorė socdemams
 patinka

Į Anykščių rajono tarybą iš-
rinkti penki socialdemokratai 
pirmadienį nebuvo priėmę ben-
dro sprendimo, kaip elgsis per 
šiandien vyksiantį pirmąjį nau-
josios kadencijos rajono Tarybos 
posėdį. Šiandien rajono vicemeru 
bus renkamas konservatorius Si-
gutis Obelevičius, o administra-
cijos direktore – liberalų atstovė 
Veneta Veršulytė. 

Pasak D.Žiogelio, socdemai 
balsuoti turėtų individualiai. 
Prieš S.Obelevičių greičiausiai 
balsuos visas socdemų penke-
tas, o V.Veršulytė gali sulaukti ir 
dalies socdemų balsų. Net pats 
D.Krikštaponis „Anykštai“ sakė, 
kad V.Veršulytė jam atrodo tin-
kama kandidatūra į administraci-
jos direktorius. „Širdyje aš už ją, 
bet balsuosiu prieš“, – šyptelėjo 
D.Krikštaponis. D.Žiogelio nuo-
mone,  V.Veršulytė apskritai bus 
stipriausias asmuo naujoje val-
džioje. 

„Galės dvejus metus 
nieko neveikti...“ 

Vakar jau daiktus iš dar-
bo kabineto stalčių išsirinkęs 
D.Krikštaponis „Anykštai“ kal-
bėjo, kad į valdišką darbą negrįš. 
„Grįšiu į savo verslą...  Lankysiu 
gimines, draugus, kuriems ilgai 
laiko neturėjau. Žiūrėsiu į ežerą, 
mėgausiuosi vasarėlės grožiu“, – 
apie artimiausius planus kalbėjo 
D.Krikštaponis.

Jis „Anykštai“ pasakojo, kad 
LSDP pabūti opozicijoje yra 
sveika, o naujas meras bent dve-
jus metus gali nieko neveikti. 
„Finansinė padėtis yra normali, 
specialistai žino, ką daryti, pro-
jektai juda“, – apie tai, jog rajo-
no valdžią palieka viską sustatęs 
į vietas, kalbėjo D.Krikštaponis. 
Jo įsitikinimu, sudėtingiausias 
naujosios valdžios darbo aspektas 
- duotų pažadų įgyvendinimas. 
„Kaip jie vykdys savo nerealius 
pažadus? Manau, naujoji valdžia 
turės labai daug problemų dėl tų 
savo pažadų“, – tikino šiandien 
paskutinę dieną dirbantis vice-
meras. O D.Žiogelis, pakalbintas 
apie būsimą valdžią, apskritai 
aiškino, kad socdemai opozicijo-
je bus ne ketverius metus. „Var-
gu, ar jie daugiau nei dvejus me-
tus išsilaikys“, – rajono valdžios 
perspektyvas prognozavo nau-
jasis Anykščių socialdemokratų 
lyderis. 

Pasėlių deklaravimo metu pa-
reiškėjai, pateikę vieną paraišką, 
gali prašyti tiesioginių išmokų už 
žemės ūkio naudmenų plotus, gy-
vulius (mėsinius galvijus, pienines 

Vėluojantiems parama mažės
Pirmadienį, balandžio 13 dieną, prasidėjo žemės ūkio naudme-

nų ir kitų plotų deklaravimas.

karves, pieninių veislių bulius, 
mėsines avis ir pienines ožkas), 
pereinamojo laikotarpio nacionali-
nės paramos už ėriavedes, taip pat 
išmokų už plotus pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos priemones. 

Šiemet Anykščių rajone dekla-
ravimas komplikuotas gali būti  
dviejose seniūnijose: Andrioniškio 
ir Debeikių, nes tiek Andrioniškio, 
tiek Debeikių seniūnai neturi pava-
duotojų. 

Tiesa, reikia pažymėti, jog paraiš-
kas galima teikti ne tik seniūnijose, 
bet ir Lietuvos žemės ūkio konsul-
tavimo tarnybos rajonų biuruose.

 Pareiškėjai, turintys galimybes 
naudotis elektronine bankininkys-
te, deklaruoti gali savarankiškai, 
jungdamiesi prie VĮ Žemės ūkio 

informacijos ir kaimo verslo cen-
tro administruojamos Paraiškų pri-
ėmimo informacinės sistemos.

 Deklaravimas baigsis 2015 m. 
birželio 15 dieną. Vėluojantieji 
pateikti paraiškas tai dar galės at-
likti iki 2015 m. liepos 10 dienos, 
tačiau galutinė paramos suma bus 
mažinama 1 proc. už kiekvieną pa-
vėluotą darbo dieną.

-ANYKŠTA

...LSDP pabūti opozici-
joje yra sveika, o naujas 
meras bent dvejus metus 
gali nieko neveikti...
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(Atkelta iš 1 p.)
Skalsu kalbos

Kreipiuosi ir prašau ką nors pa-
sakyti apie kaimą Svėdasų seniū-
ną Valentiną Neniškį.

Kaip visada, jam skalsu kalbos, 
juk čia jo neapkaltinsi - ir jis turi 
seniūno pareigybinę instrukciją, 
kur apie pasikalbėjimus su tokiais 
kaip aš raštininkais nėra nė žo-
džio. Bet kai ką pavyksta išgirsti 
- kad kaimas gražioje vietoje, kad 

Šaltiniais gaivinantys Šaltiniai

jame yra ir kapeliai, ir koplyčia. 
Tiesiog abu kartu prisiminėme, 
kaip dar pirmajame naujosios ne-
priklausomybės penkmetyje, dar 
vadovaujant viršaičiui Vitalijui 
Kalendai, už valstybines lėšas 
buvo restauruota kapinių tvora, 
vartų arka ir pati koplyčia. Kol 
dar buvo kam, žmonės rinkdavo-
si ten pasimelsti gegužės vaka-
rais, į gegužines pamaldas, mat 
atgaivintas buvo ir altorius, ku-
riam šventųjų skulptūrėles išdro-

žė svarbiausias šio mano rašinio 
herojus Stasys Karanauskas.

Prie dieviškųjų šaltinių

Senoji kaimo gatvė, kur tro-
besiai beveik stogais lietėsi ir 
kaimynas kaimyno vos ne visas 
paslaptis žinojo, driekėsi šviesio-
je aukštumėlėje priešais upę, dar 
čia pat ir mažesnis upelis Narun-
tis vinguriuoja. Didingu slėniu 
pasišokinėdamas per akmenis iš 
aukštumų nusileidęs ramiai puola 
į Šventosios glėbį. 

Gyventojai vandenį tik iš die-
viškų versmių naudojo - gėrė iš 
net kelių tyriausių šaltinių, iš 
upių sėmė, kadaise nė vieno šuli-
nio nebuvo išsikasę. Tik vėliau, į 
tolimesnius vienkiemius sodžiaus 
žemių pakraštėliuose išsikėlę, 
pirmiausia Rimkai bei Tuskeniai 
šulinius išsikasė, bet vis mėgda-
vo prie pamėgtų šaltinių sugrįžti, 
dieviška dovana pasidžiaugti ir 
atsigaivinti. 

Visai netoli nuo milžiniškomis 
vinkšnomis apkaišytos senosios 
sodybvietės, prie pačių kaimo 
kapinaičių, susirentė vienkiemį 
Karanauskai. Poetingi žmonės, 
uoliai, su meile smiltynus arė, 
ką su Dievo padėjimu išauginę, 
džiaugėsi ir bitelių kelis kelmus 
senasis Bronius turėjo, ilgai jis 
pašvenčių malonumais džiaugė-
si - daugiau nei devyniasdešimt 
metų pagyvenęs, pasimirė ir 
buvo čia pat prie namų, senajame 
kapinyne palaidotas. Ūkyje sūnus 
Napoleonas šeimininkauti liko, 
vedė, vaikus augino ir vaikaičiais 
džiaugės. Stanislovas į mokslus, 
į darbus nuostabiausius bei menų 
kurti išėjo. Savo drožtais stogas-
tulpiais, velniukais, dievukais ir 
kitokiomis figūrėlėmis išgarsėjo, 

ir tėvų kapą puikiausiu ąžuolo 
paminklu su Mergelės Marijos 
skulptūra pažymėjo. Dar ir už-
rašė, kad tai jis, sūnus dėkingas, 
savo rankomis šitą monumentą 
iškalė. Ir rašyti, eiliuoti Stasys 
gebėjo ir dar geba, net poemą 
skambią prieš tris dešimtmečius 
gimtajam sodžiui sudėjo.

Poemos takeliais

Sueiliuotuose poemos „Šalti-
niai“ posmuose S.Karanauskas 
savo potyrius, gamtovaizdžius, 
istorinius įvykius ir nutikimus 
smagiausius į gražiausius pa-
veikslus supina.

Išnyra gi istorija iš vasaros 
rytmečio klampių ūkanų, iki pat 
pažemių dengiančių slėnį - net 
takelį sunku surasti po kojom. 
Palengva budindama iš nakties 
pasakų pasaulį, išskaidydama 
ūkus pakyla saulė, spindi pievose 
rasa, dūzgia bitės, giedrą dangų 
viršūnėmis aukštosios pušys lai-
ko - kad nenukristų. 

Atmerkęs akis dar vaikas, au-
torius žvelgia į gumbuotą aslos 
paveikslą, girdi jaukiai murkian-
tį, svečius pranašaujantį katiną, 
po trobą, tarp saulės tvilksnių 
besidraikančio dūmelio ir blynų 
kvapą. Motiną, skarute apsirišu-
sią, prijuostę užsijuosusią, prie 
krosnies vikriai besisukinėjan-
čią ir Vienažindžio giesmę tyliai 
niūniuojančią - juk čia Aukštai-
tija. Darbai laukuose, šienapjū-
tė, tvankus, prakaitu apliejamas 
vidurdienis, o ant stalo dubuo 
korių su kvapniu medumi ir ką 
tik darže nuskintais agurkais, tik 
pasemtas šaltinio vanduo -  pasa-
kiškai skanu.

 Ir čia smiltėtu takelio vingiu 
į kiemą suka svečias – „Tatuliu-
kas“ iš Butėnų. Jis tarška, barš-
ka, atsidūsta ir sustoja po varinių 
indų našta. Jis juk šaltkalvis na-
gingiausias, juos sutaiso, suli-
tuoja. Kalbos tuoj pilnas kiemas 
ir troba - kas ten ar ten, kada tai 
buvo, bet nepražuvo, o atminty-
je ryškiausiai užsiliko. Štai apie 
arkliavagio gaudynes jis pasaką 
tuoj riečia ir šituose namuose 
gyvenantys šį tą prideda, patiks-
lina. Mikitos iš Žaliosios įspėti 
tą naktį vyrai su basliais vagišių 
laukė. Sugavo vieną, tas norėjo 
jų širmuosius nuvaryt - tad mušė, 
talžė nevidoną - teismu savuoju 
teisė. Ir apie šlubį iš Butėnų, kurs 
luošystę savo vogdamas aveles, 
iš anapus upės valtele plukdyda-
mas, pelnė - uoliai jį, kai sugavo, 
mušė - pagal to meto papročius, 
teisingai baudė. Visko, oi, visko, 
ir labai gero, ir blogo tais laikais 
nutikdavo.

Ten, kur Šventoji, kur 
galaktikose žvaigždės spindi

Poemoje apie kaimynus savo 
taikliai jautriai kalba. Tuske-

nis štai prie arklio prisiglaudęs, 
ašara ištryško - sūnus egzaminų 
gimnazijoje tai neišlaikė, ir vėl 
reikės mokėt už mokslą, kursą 
pakartot. Senasis Juozas Rimkus, 
taigi mūryt ir statyt pamišęs - so-
dyboj savo jau kaimelio pakrašty, 
tarsi Žaliojoj paminklą Lietuvai 
pastatė. Kapines Šventupio, po 
to šaltinių tvirta modernia iš bal-
to mūro siena juosė, čionai dar 
ir koplyčią, bokštas jo aukščiau, 
o rūsiuos tai visai šeimai gau-
siai išliejo kriptas. Likimas toks 
nuožmus - neteko savo paruoštan 
guolin amžinybės atsigulti, mirtis 
ištiko Sibiro taigoj. 

Pavasariais ištvindavo, ban-
guodavo kaip marios visu slėnio 
pločiu upė. Senajam Karanauskui 
dar nutiko - medienos sandėlio 
sargybinį žyduką, kuris namely 
savo, jau apsemtam „Gevalt, ge-
valt...“ pagalbos šaukėsi. Senolis 
Karanauskas pavojų nebodamas 
savuoju luotu, jau permirkusį, 
bet ir nudžiugusį žmogelį ten, kur 
saugus krantas, plukdė.

Žmogus į Dievą panašus - švie-
sus ir tyras buvo jo veidas, vis 
pašvenčiais po sodžius ir žiemą 
per sniegynus basas vaikščiojo ir 
braidė. Vaikai galvojo jį pamatę, 
kad  taip vaikšto, ir šviesią ateitį 
jiems žada Kristus.

Apydėmės akmuo didžiulis, 
prie kelio jis stūksojęs, didžią, 
kartais šiltą, bet gruoblėtą nuga-
rą ištiesęs, riba dvarų seniausia, 
ir žinyčios, kur ir Perkūnui mel-
dės, atminimas. Per Akmenynę, 
akmenis didžiausius šniokščianti 
srovė, jau sutemos ir ten gal gel-
mėje tamsiojoj lyg šuo už upės, 
loja milžinas - Šventosios šamas. 
Rugpjūčio jau naktis išgiedrėja, 
ne tik skliautai ir pakraščiai, skai-
dru, skaidru aplinkui, ir štai tada 
palaimos valanda ateina. Taip 
saugiai pro didžiausios vinkšnos   
vainiką žvelgti tik aukštyn, kur 
mirga žvaigždės žalsvų galaktikų 
dugne. 

Dvarų valdas mistinis
akmuo skyrė...

Buvau prie tų dieviškųjų šalti-
nių dar žiemai viešpataujant. Ėjau 
vaikystės takelių ieškodamas, vėl 
ta vinkšna gėrėjausi, pašvenčių 
oru, laisvu ir išganingu gaivinau-
si. Užsukau ir į jau visai naują, 
iš molio iškeltomis sienomis, 
jaukią ir jaunos vilties kupiną 
trobelę. Kažkur antrame aukšte 
pravirko kūdikis ir jaunų tėvų 
ritmo tądien savo klausinėjimais 
nenorėjau trikdyti. Prisiminiau ir 
už upelio gyvenančią Danutę Mi-
kuckienę - sumanią ir daug kam 
kasdieniame gyvenime reikalin-
gą moterį, kurią anksčiau prie 
Butėnų priskirdavome. Bet ne - 
čia, Apydėmėje, esąs vienkiemis 
nuo seno Šaltiniams priklausė, o 
senųjų dvarų valdas ne upelis, bet 
mistinis akmuo skyrė. 

Skulptorius, tapytojas, poetas ir pasaulio tiesos ieškotojas Sta-
nislovas Karanauskas.

Iš kadaise Šaltinių sodžiuje stūksojusios gra-
žuolių vinkšnų giraitės senojoje kaimavietė-
je  liko tik  vienas didelis senas ir saugotinas 
medis.

Modernus tarpukariu iš amžinojo betono Juo-
zo Rimkaus išlietas  kryžius Šaltinių kapinėse. 

Autoriaus nuotr.

Savo nuomonę  išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“:  

 (8-381)  5-82-46,  
Patinka, kad Anykščiuose tiek 

daug parodų ir spektaklių. Kie-
kvieną kartą stengiuosi nueiti – 
prašviesėja galva, pasisemiu gerų 
emocijų. Siūlyčiau visiems anykš-

Lankykite renginius!
tėnams bent kartą per mėnesį ap-
silankyti kokiame kultūriniame 
renginyje, nueiti į parodą.

Onutė B.

tautos balsas
Nesuprantu tų kvailysčių, kurios 

padarytos su keliu nuo Pagojės 
iki Anykščių. Kelias, kurį pernai 
tvarkė, ištrupėjęs, akmenukai lu-
pasi ir skraido daužydami stiklus, 
o kaltų nėra. Maža to – siauruko 
pervaža ties Pagoje, kuri ir be to 
buvo prasta, pasidarė dar prastes-

Brokas, brokas, brokas...
nė. Jos net nepasistengė sutvarkyti. 
Bet didžiulį barjerą pastatė, kelią 
susiaurino ir dar dvi neaišku kam 
reikalingas saleles padarė. Kas per 
nesąmonės? Ar taip turi atrodyti 
kelio rekonstrukcija? 

Andrius,
Anykščiai
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įvairūs

  kampas

Apie orus

horoskopas
AVINAS Nuo pirmadienio kelias 

dienas iš eilės nebus laiko nuobodžiau-
ti. Galbūt susitiksite su senais bičiuliais, 
patirsite intriguojamų momentų. Tik 
nepykite dės konstruktyvios kritikos. 
Jei ką tik negalavote, pasisaugokite 
atkryčio, nes esate neatsparūs infekci-
joms. Jeigu esate neteisingai pasielgę, 
tai įmanoma pataisyti moraliu poelgiu. 
Į savaitės pabaigą tapsite emocingi, 
impulsyvūs. Trauks azartiniai žaidi-
mai, sportas, greitis.   

JAUTIS Nuo pirmadienio jūsų gal-
va bus užimta svarbiais darbo reikalais. 
Galimas pokalbis su įtakingu asmeniu, 
politiku. Pasistenkite išlikti korektiški. 
Venkite abejotinos veiklos, neatsakin-
gų draugų, antraip galimas nuostolis. 
Artėjant savaitgaliui, vis labiau bus 
jaučiamas nuovargis, vienumos porei-
kis. Nepaisant to, stengsitės elgtis pa-
gal išankstinį planą ir netinginiauti.   

DVYNIAI Šią savaitę tikriausiai 
teks bendrauti su užsieniečiais ar au-
toritetingais asmenimis arba itin rūpės 
mokslo darbai, egzaminai. Gali būti, 
kad jums teks atsisakyti kai kurių am-
bicijų, nes stigs palaikymo. Kažkas 
gali jus kaltinti, kelti pretenzijas. Ar-
tėjant savaitgaliui daugės skambučių 

tekti pasėdėti prie dalykinių popierių, 
ataskaitų, jei kažko nespėjate užbaigti.  

SVARSTYKLĖS Šią savaitę dar-
be, versle nepatartini eksperimentai, 
geriau tiesiog tęskite pradėtus darbus, 
taisykite trūkumus. Panašu, kad savo 
veikla ar stiliumi kažkam neįtiksite, 
sulauksite kritikos. Venkite dvipras-
miško elgesio su priešinga lytimi. La-
biau pasirūpinkite vaikais, nesumen-
kinkite jų problemų.   

SKORPIONAS Šią savaitę jūsų 
mintys daugiausia suksis apie šeimos 
reikalus, pinigus. Pasistenkite neteikti 
per daug dėmesio smulkioms nesė-
kmėms. Siekite darnos, galvokite apie 
dabartį, ateitį, o ne apie praeitį. Atsar-
giai su aštriais daiktais, ugnimi. Kaž-
kas gali prašyti paremti ar patarpinin-
kauti. Venkite aferų.   

ŠAULYS Šią savaitę jums ne-
stigs energijos ir optimizmo, tačiau 
reikėtų santūrumo viešai reiškiant 
savo nuomonę, keliant pretenzijas ar 
reikalavimus. Regis, jus itin žeis kitų 
abejingumas, šaltumas, jūsų pastangų 
ignoravimas. Tikėtina painiava jaus-
muose, neištikimybės bei išsiskyrimo 
grėsmė ar baimė. Būkite labai atidūs 
gatvėje, už vairo. Savaitgalio lauksite 
gana nekantriai. .

OŽIARAGIS Šią savaitę galimas 

finansinis jūsų veiklos rezultatų įverti-
nimas arba būtent jūs kažką tikrinsite, 
vertinsite. Galite gauti verslo pasiūly-
mą. Svarstykite, skaičiuokite, bet ne-
sitikėkite, kad naudos gausite veltui. 
Tikėtina kelionė, komandiruotė arba 
sulauksite rezultatų, atsakymų raštu. 
Antra savaitės pusė iki sekmadienio 
privers daugiau dėmesio skirti arti-
miems žmonėms, buičiai.

VANDENIS Jeigu įmanoma, šią 
savaitę paskubomis nekeiskite įprastos 
darbų, įvykių eigos - spontaniškumas, 
ūmumas gali pridaryti bėdos. Jei jums 
pavyks gauti atlyginimą, atgauti skolą, 
tai sutaupyti, išlaikyti tų pinigų tikriau-
siai nepavyks. Galima nuostolinga 
avantiūra. Jums nestigs aktyvumo ir 
tam tikro nerimastingumo iki pat se-
kmadienio. Galite griebtis darbų, ku-
riems reikia fizinės jėgos, energijos. 

ŽUVYS Šios savaitės pradžioje 
būtų geriau niekur toli nevykti ir nie-
ko sunkaus nedirbti, nespręsti. Būsite 
linkę pasiduoti keistai įtakai, paminti 
savo principus. Gali apimti abejonės 
dėl neaiškumų asmeniniuose santy-
kiuose ar darbe. Neįsivelkite į intrigas. 
Gindami savo interesus, galite kažkam 
pakenkti. Stenkitės išlikti diplomatiš-
ki, teisingi. 

-ELTA

ir žinučių iš draugų su pasiūlymais 
savaitgaliui. Dėl neapdairumo galimos 
traumos. Lengva pasigauti ir ūmią in-
fekciją nuo artimo aplinkos žmogaus.  

VĖŽYS Šią savaitę jums neišeis iš 
galvos rūpesčiai, susiję su finansais, 
mokesčiais, verslo įsipareigojimais. 
Galite turėti problemų dėl neteisingai 
suprastų taisyklių, įstatymų, kitų žmo-
nių norų. Galbūt nesipildys romantiški 
arba su papildomu uždarbiu, grožiu, 
stiliaus atnaujinimu susiję lūkesčiai.  

LIŪTAS Jeigu profesinėje veikloje 
pademonstruosite ambicijas, šią savai-
tę suaktyvės jūsų konkurentai. Kita 
vertus, galėsite geriau pažinti draugus 
ar mylimuosius bei išsiaiškinti savo 
jausmus jų atžvilgiu. Jei dėl kažko 
konkuruojate, jūsų galimybės taps 
gana aiškios. Artėjant savaitgaliui min-
tys nukryps į nekasdieniškus planus. 
Galbūt veršitės kur nors toliau išvykti 
ar nueiti į tarptautinį renginį, parodą. 

MERGELĖ Nuo pirmadienio porą 
dienų darbai tirpte tirps jūsų rankose, 
gal net pasijusite nepakeičiami. Visgi 
įtampą kels aukšti reikalavimai. Pra-
vartu daugiau dėmesio skirti sveikatai, 
mitybai, higienai, stiliui. Regis, nuo 
trečiadienio stipriau pajusite, kaip sle-
gia įgrisusi rutina ir nemėgstami žmo-
nės bei konkurentai. Savaitgalį gali 

PA M I N K L A I . 
Priimame užsakymus 
kapams sutvarkyti: 

liejame pamatėlius, 
statome ir gaminame 
paminklus. 
Tik iš kokybiško akmens. 

Tel. (8-609) 68720.

Reikalingi suvirintojai 
autotransporto remonto 

darbams.   
Galima derinti ir su kitu 
darbu. 
Tel. (8-698) 46745.

Pigiausi ir geriausi VAIRUOTOJŲ kursai!
Teiraujamės tel. (8-657) 72987, 

www.jonroka.lt
Renkamės balandžio 14 dieną 17 val., 

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

Pirksiu arba išsinuomosiu žemės ūkio paskirties žemę 
Puntuko – Gražiavietės kadastrinėje vietovėje.

Nuomą galiu mokėti už trejus metus.
Tel. (8-687) 76191.

 
pro memoria

    gimė

Gabrielė BEINORYTĖ, 
gimusi 04 09

Ema ŽUKAUSKAITĖ, 
gimusi 04 07

Kristupas BERNIŪNAS, 
gimęs 03 28

Paulina GENČAITĖ, 
gimusi 03 31

Anykščių mieste
Jadvyga RUTKAUSKIENĖ, gimusi 1924 m., mirė 04 11
Birutė PUODŽIŪNIENĖ, gimusi 1933 m., mirė 04 09
Valentinas ABRAŠKEVIČIUS, gimęs 1962 m., mirė 04 10

Anykščių seniūnijoje
Kazys ŠAPOKA, gimęs 1930 m., mirė 04 07
Jonas CIBAS, gimęs 1928 m., mirė 04 12
Janina VERBICKIENĖ, gimusi 1937 m., mirė 04 12

Debeikių seniūnijoje
Albertas STANKEVIČIUS, gimęs 1977, mirė 04 05

Kurklių seniūnijoje
Jonas Algirdas TAMOŠIŪNAS, gimęs 1938 m., mirė 04 04

siūlo darbą
Kebabinei Anykščių mieste rei-

kalinga (-as) pardavėja (-as) - vi-
rėja (-as).

Tel. (8-656) 80431.

Medienos gaminių įmonė UAB 
„BALTOM“ N.Elmininkų k. siūlo 
darbą. Profesijos apmokome dar-
bo vietoje. 

Tel. (8-687) 47372.

Įmonei reikalingas INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ 
TECHNIKAS - VADYBININKAS (-Ė).

Darbo pobūdis: kompiuterinės technikos, mobiliųjų telefonų preky-
ba, remontas, priežiūra.

Reikalavimai: puikus kompiuterių komponentų išmanymas, gebėji-
mas identifikuoti ir spręsti technines problemas, geri bendravimo įgū-
džiai, anglų kalbos mokėjimas, aukštesnysis/ aukštasis išsilavinimas, 
vairuotojo pažymėjimas.

CV siųsti el. paštu: rlaukas@pikselis.lt
Kontaktinė informacija: UAB “Ryšio laukas”, J. Biliūno g. 18a, 

Anykščiai, el. paštas: rlaukas@pikselis.lt, telefonas: (8-381) 58029.

Reikalingi E-kategorijos 
vairuotojai. 

Į Rusija nevažiuojame. 
Tel.: (8-698) 46745, 
(8-686) 23411.

Linas biTViNsKAs

Na, bent jau orais šį pavasarį 
skųstis negalime. Šiek tiek pabū-
siu sinoptiku – parašysiu, ką JAV 
specialistai prognozuoja šiam 
pavasariui. 

Europai žadamas gana vėsus 
pavasaris ir karšta vasara.  Beje, 
įprastas pasaulio vaizdas mums 
šiek tiek “atsistos” ant galvos, 
nes šį pavasarį šalčiau bus An-
glijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, 
o kuo giliau į žemyną, tuo bus 
šilčiau. Sakykim, Lietuvoje, kaip 
ir Rusijoje, laikysis šiltesni nei 
įprasta orai. Ši neįprasta situaci-
ja susiklostė todėl, kad Atlanto 
vandenyne susikaupė didžiulė 
masė šalto vandens, kuris dabar 
šaltą temperatūrą “eksportuos” 
link Europos.  Galima paklaus-
ti, o kaip  Golfo srovė, „šildan-
ti“ pusę Europos? Mokslininkai 
nustatė, kad šiemet ji yra kur kas 
šaltesnė, nei įprastai, ir silpnes-
nė. Tam yra keletas priežasčių – 
Golfo srovė šiltus vandenis neša 
nuo Šiaurės Amerikos krantų, 
o šią žiemą ten buvo neįprastai 
šalta, be to, sutapo ciklas, kuris 
kartojasi, kas 30 metų, kai srovė 
susilpnėja. 

Taigi, sudėjus visus faktorius, 
šio sezono prognozės Europai 
rodo, kas didelė tikimybė, kad 
mes artėjame prie labai šilto 
pavasario ir vasaros Rytų Euro-
poje ir Rusijoje. Taip pat atrodo, 
kas šaltas jūros vanduo Šiaurės 
Atlante padarys savo darbą Va-
karų Europoje – ten bus vėsiau.

Taigi, kai pagalvoji, gal ir ge-
rai, kad siekiame turizmo statu-
so. Keletas tokių metų ir ispanai 
su italais atvažiuos čia pasišildyti 
vasaromis, jau nekalbu apie viso-
kius skandinavus – kaip įžvalgiai 
meras A.Zuokas palmių Vilniuje 
buvo prisodinęs. Manau, laikas 
ir anykštėnų paplūdimius jomis 
aprūpinti. 

Reikalinga (-as) pardavėja (-as), 
prekiauti maisto prekėmis (darbš-
tumas, sąžiningumas, komunika-
bilumas, būtina patirtis prekybo-
je).

Tel.  (8-612) 94791.

Reikalingi tarptautinių gabenimų 
vairuotojai. 

Tel. (8-686) 50349.

Kaip ir kiekvienais metais, taip 
ir šiais, vaitkūniečiai žiūrovus 
nustebino nauju spektakliu. Šį-
kart buvo parodytas nuotaikingas 
kunigo Kazimiero Čiplio-Vijū-
no spektaklis „Medinė piela“. 
Susirinkusieji mėgavosi ne tik 
vaidinimu – kultūros namų ves-
tibiulyje buvo galima pasigrožėti 
žurnalisto ir fotografo, praėjusių 
metų respublikinės literatūrinės 
Vaižganto premijos laureato Vy-
tauto Bagdono parengtą fotogra-

Atvelykio šventėje grojo parlamentaras
Balandžio 11 d. Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriuje 

vyko tradicinė Atvelykio šventė. Vaitkūnų kultūros namų dramos 
mėgėjų kolektyvas, vadovaujamas Aldonos Bagdonienės, Atvely-
kiui parengė spektaklį, renginyje dalyvavo ir garbūs svečiai.

fijų parodą „Po senųjų Malaišių 
dangum...“, skirtą šios vietovės 
vardo paminėjimo istoriniuose 
dokumentuose 760-ajam jubilie-
jui (jis bus švenčiamas šių metų 
rugsėjo mėnesį per tradicines 
„Vaižgantines“).

Renginyje koncertavo rokiš-
kėnai, dalyvavo Lietuvos Res-
publikos Seimo narys Ričardas 
Sargūnas, Anykščių rajono savi-
valdybės Tarybos narys Alfrydas 
Savickas, Svėdasų seniūnijos se-

Po oficialiosios dalies kartu su Rokiškio krašto atlikėjais su-
tiko pagriežti ir talentą turintis parlamentaras Ričardas Sar-
gūnas, paėmęs į rankas akordeoną.             Autoriaus nuotr.

niūnas Valentinas Neniškis. 
Po oficialiosios dalies kartu su 

rokiškėnais padainuoti nusprendė 

ir parlamentaras Ričardas Sargū-
nas, svečiai neskubėjo skirstytis.

Vytautas BAGDONAS
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Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus;
šviežiapienes stambias 

karves.
Tel. (8-678) 00255.

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

Nuoširdžiai dėkoju Troškūnų ligoninės šeimos gydytojui 
Rimondui BUKELIUI ir slaugytojai Ritai BURNEIKIENEI už 
nuoširdumą. Linkiu niekada nepritrūkti ištvermės ir kantry-
bės, šilumos ir gerumo, kurį skleidžiate ligoniams.

St. GUDONIENĖ

Šeimos gydytojui Rimondui BUKELIUI, med. seseriai Ritai 
BURNEIKIENEI ir visam personalui už rūpestingą gydy-
mą ir malonų aptarnavimą nuoširdžiai dėkoja O., S. ir V. 
JAKUSEVIČIAI, V. ir S. VILKAI, I. ir A. KARALIAI

SUPERKAME
Brangiai - automobilius, sun-

kvežimius, mikroautobusus. 
Gali būti angliški, su defektais 
ar nevažiuojantys. Pasiima, 
sutvarko dokumentus.

Tel. (8-646) 17715.    

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Brangiai ir skubiai perka 
įvairių markių (1930-2005 
m.) lengvuosius automobi-
lius, visureigius, mikroauto-
busus, motociklus, traktorius, 
sunkvežimius, priekabas. Bet 
kokios būklės. 

Tel. (8-601) 53942.

Tel.
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UAB “LINGERIS REL”
Brangiai perkame juodąjį 
ir spalvotąjį metalo laužą.

AUKŠČIAUSIA KAINA!
Valaukio g. 8 C, Anykščiai,

Tel. (8-601) 85691.

Brangiai – įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411, 
(8-609) 47944.

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

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Perka mišką su žeme arba išsi-
kirsti. 

Tel.: (8-604) 84051, (8-605) 12103.

Brangiai - miškus ir žemes žem-
dirbystei visoje Lietuvoje.

MB Forestena 
Tel. (8-647) 84811.

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

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

Įvairaus amžiaus mišką visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-609) 27149.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme 
ar išsikirtimui 2900-10000 Eur/ha. 
Gali būti malkinis. 

Tel. (8-600) 29417.

Skubiai sodybą, namą, butą, že-
mės ūkio paskirties sklypą ar kitą 
nekilnojamą turtą. Atsiskaito gry-
nais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dosniai 
atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Meno kūriniai

Sovietinių laikų lietuvio tapytojo pa-
veikslą.

Tel. (8-698) 51269.

Automobiliai

Lengvuosius ir krovininius automo-
bilius, taip pat pilnos komplektacijos 
variklius. Atsiskaito iš karto. Pasiima 
patys. Išrašo utilizacijos pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroau-
tobusus. Utilizuoja,atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

Brangiai - automobilius įvairių mo-
delių. Gali būti su T.A., važiuojančius, 
nevažiuojančius. Atvyksta, sutvarko 
dokumentus. Dirba be poilsio dienų.

Tel. (8-604) 45680.                            

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

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

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

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

Įmonė NIKSOFT - visus veršelius. 
Moka PVM. 

Tel. (8-680) 22009.

Agentas Algirdas – veršelius, kar-
ves, jaučius, prieauglį, avis. Moka 
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis.

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

Nekilnojamas turtas

Dalį komercinių patalpų centre 
Biliūno g., 55 kv. m. Kaina 10 500 
eurų.

Tel. (8-676) 68658.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas. Turi sausų skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.

Supjaustytas beržines atraižas, 
skaldytas malkas. Pristato.

Tel. (8-612) 56929.

Malkas kaladėmis, lapuočių atrai-
žas pakais (supjautas), kaladukus. 
Atveža.

Tel. (8-622) 44850.

Uosines, beržines, juodalksnio mal-
kas kaladėmis, skaldytas, spygliuočių 
atraižas. Brangiai perka mišką.

Tel. (8-630) 57490.

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

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

Gyvuliai

Karves.
Tel. (8-618) 61732.

Kita

Šienainį baltuose rulonuose.
Tel. (8-381) 7-89-97.

Kultivatorių su akėčiomis, trijų metrų 
pločio.

Tel. (8-619) 29176.

Bulvių sodinamąsias, rotacines šie-
napjoves, purkštuvus, lėkščiuotuvus, 
plūgus, vagotuvus, kultivatorius, fre-
zus, bulvių kasamąsias, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Pigiai - naudotas perdengimo plokš-
tes ir pamatų blokus.

Tel. (8-686) 48172.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Balandžio 16 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime Kaišiadorių paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 
mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis dėslio-
siomis vištaitėmis ir kiaušinius dedančiomis vištomis bei spec. 
lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414): Raguvėlėje 
7.00, Rukiškyje 7.05, Juostininkuose 7.10, Troškūnuose (tur-
gelyje) 7.20, Vašokėnuose 7.35, Surdegyje 7.45, Papiliuose 
7.50, Viešintose 11.55, Didžiuliškėse 12.05, Padvarninkuose 
12.10, Andrioniškyje 12.15, Piktagalyje 12.25, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 12.40, N. Elmininkuose 
12.55, Elmininkuose 13.00, Čekonyse 13.05, Svėdasuose 
(prie turgelio) 13.30, Varkujuose 13.45, Debeikiuose 
13.55, Bebarzdžiuose 14.00, Rubikiuose 14.05, Burbiškyje 
14.10,Katlėriuose 14.20, Pašiliuose 14.25, Skiemonyse 
14.35, Staškuniškyje 14.50, Kurkliuose 15.00, Šlavėnuose 
15.10, Ažuožeriuose 15.30, Pagiriuose 15.35, Dabužiuose 
15.40, Kavarske 15.55, Janušavoje 16.00, Pienionyse 16.05, 
Repšėnuose 16.10, Traupyje 16.20, Laukagaliuose 16.25, 
Levaniškyje 16.35.

Rokiškio r. ŽŪB 
„Audrupio paukšty-
nas“ nuo balandžio 

14 d. parduos 14 mėn. 
rudas dedekles vištas. 

Vienos kaina 1,50 
(vienas euras 50 ct ).

Darbo laikas: 9.00 – 16.00 val.
Tel.: (8 458) 65248, 
(8-606) 32240, (8-683) 07083.

Parduoda malkas nuo 1 kub. 
m, pjauna, tvarko vėjovartas. 
Parduoda IBC konteinerius 1000 
l. Perka metalą, atlieka smulkius 
suvirinimo darbus.

Tel. (8-638) 87800.

Virtuvės, spintų slankiosiomis 
durimis, prieškambario, miegamo-
jo ir kt. baldų gamyba. 

Tel. (8-601) 70304.

Remontuoja minkštus baldus, 
keičia gobeleną, spyruokles, po-
roloną, gamina čiužinius. Naudoja 
tik lietuviškus gobelenus. Pasiima 
ir parveža.

www.atnaujinkbaldus.lt
Tel. (8-610) 10341.

Paslaugos

Tvenkinių kasimas, kelių formavi-
mas, žemės lyginimo darbai.

Tel. (8-647) 48473.

Šiltina sienas, stogus ir grindis eko-
vata - sausuoju ir šlapiuoju būdu. 
Užpildo oro tarpus. 

Tel. (8-698) 47767.

Šiltiname pastatus - užpildome oro 
tarpus ekovata, termoputa, granulė-
mis, poliuretanu. 

Tel. (8-608) 66111.

Atliekame įvairių statinių griovimo 
darbus, statybinį laužą perdirbame į 
skaldą, malame akmenis. 

Tel. (8-682) 92949.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, 
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 
2 metų, pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.
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sprintas

redaktorei nežinantNNN

šiandien

balandžio 15 d.

balandžio 16 d.

balandžio 17 d.

Liudvika, Liuda, Valerijonas, 
Vaišvydė, Visvaldas, Justinas, 
Luiza.

balandžio 14 - 17 d. delčia.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Gema, Vilnius, Vaidotė, Mo-
destas, Anastazijus, Liudvina.

Benediktas, Giedrius, Alge-
dė, Kalikstas.

Anicetas, Dravenis, Skaidra, 
Robertas.

oras

+1

+8

receptas
Krabų lazdelių ir sūrio 
kotletukai

Ingredientai:
Krabų lazdelės, (ar krabų mėsa), 

200 gramų
Sūris, fermentinis, 150 gramų
Kiaušiniai, 2 vienetai
Majonezas, 2 valgomieji šaukš-

tai
Česnakas, 2 skiltelės
Prieskoniai
Džiūvėsėliai, 3 valgomieji 

šaukštai

Gaminimo eiga:
Krabų lazdeles ar mėsą susmul-

kinkite mažais kubeliais. Fermen-
tinį sūrį - sutarkuokite.

Česnako skilteles galite smul-
kiai supjaustyti arba išspausti. Pa-
gardinkite prieskoniais, sudėkite 
kiaušinius, majonezą ir viską gerai 
išmaišykite. Palikite keletui valan-
dų ar visai nakčiai.

Padarykite norimo dydžio kotle-
tukus, apvoliokite džiūvėsėliuose 
(galite ir miltuose) ir kepkite alie-
juje ant lengvos ugnies. Skanaukite 
su daržovėmis, mėgstamu padažu 
ar šiaip su kuo mėgstate.

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO  BALANDŽIO MĖNESIO REPERTUARAS

A. 14 d. 18 val. S. Osten ir P. Lysander „MEDĖJOS VAIKAI“. Rež. Antanas 
Gluskinas. Vieno veiksmo pjesė.

Š. 18 d. 18 val. Ž. Puare „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. Albinas Kėleris. 
Dviejų dalių komedija.

Š. 18 d. 18.30 val. A. Čechovas „ROTŠILDO SMUIKAS“. Rež. Marius Cemnickas. 
Vienos dalies pjesė (mažoji salė) IR M. Meterlinkas „NEKVIESTOJI“. Rež. Marius 

Meilūnas. 
Vienos dalies mistinė drama (mažoji salė).
T. 22 d. 18 val. H. Levinas „CHEFECAS ARBA VISI NORI GYVENTI“. Rež. Paulius 

Ignatavičius. Dviejų dalių juodoji komedija.
T. 22 d. 18.30 val. M. Zalytė „MARGARITA“. Rež. Albinas Kėleris. Vienos dalies 

drama (mažoji salė).
P. 24 d. 12.30 val. L. M. Montgomery „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“. Rež. Antanas 

Gluskinas. Dviejų dalių romantinė drama visai šeimai.
P. 24 d. 18 val. F. Dostojevskis „PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI“. Rež. Velta 

ir Vytautas Anužiai.  Dviejų dalių, 11 paveikslų drama su prologu.
Š. 25 d. 18 val. K. Saja „DEVYNBĖDŽIAI“. Rež. Marius Meilūnas. Pastatymo vado-

vai Velta ir Vytautas Anužiai.  Dviejų dalių muzikinis spektaklis.
S. 26 d. 18 val. R. Cooney ir J. Chapman „MISIS MARKHEM MIEGAMASIS“. Rež. 

Vytautas Kupšys. Dviejų dalių komedija.
A. 28 d. 18 val. L. Gershe „LAISVI DRUGELIAI“. Rež. Dainius Kazlauskas. Dviejų 

dalių pjesė.
T. 29 d. 13 val. M. Meterlinkas „NEKVIESTOJI“. Rež. Marius Meilūnas. Vienos 

dalies mistinė drama (mažoji salė).
T. 29 d. 18 val. D. Gyzelmanas „PONAS KOLPERTAS“. Rež. Velta ir Vytautas 

Anužiai. Juodoji komedija (N-17).

 Bilietus platina teatro kasa ir www.bilietai.lt Kasos darbo laikas: pirmadienį-šešta-
dienį nuo 10 iki 18 val., pietų pertrauka nuo 14 iki 15 val. Sekmadienį nuo 11 iki 18 
val., pietų pertrauka nuo 14 iki 16 val.  Bilietų kasa – 8 45 584614

PANEVĖŽIO LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS BALANDŽIO MĖNESIO 
REPERTUARAS

  
18 d. 12 val. V. Haufo pasakų motyvais „Nykštukas Nosis“, rež. V. Mazūras
19 d. 12 val. Š. Pero pasakos motyvais „Raudonkepuraitė“ , rež. V. Mazūras
25 d. 12 val. Al. Popesku “Saulės spindulėlis“,, rež. A. Markuckis 
26 d. 12 val. ,,Mažojo automobiliuko nuotykiai“, rež. J. Titarov 

- Valgo vyriškis obuolį ir deda sė-
klytes į saują, pro šalį eina kitas vyriš-
kis ir pamato keistai besielgiantį vyrą 
ir sako:

– Na, kad obuolį valgai, tai čia nie-
ko keisto, bet nesuprantu, kodėl tu 
sėklytes dedi į saują.

– Na, kaip tu nesupranti, ką nežino-
jai? Tai juk proto atgaiva, tik pakram-
tai ir tuoj mąstyti pradedi.

– Duok man.
– Sėklytė 2 litai.
–  Kad 5 litus turiu.
– O aš neturiu tau gražos, – atsako 

jam vyriškis, valgęs obuolį.
– Tiek to, duok už visus 5 litus.
Tas kramto, kramto, kramto ir stai-

ga, susimąsto. – Taigi, blyn, aš už tuos 
5 litus galėjau nusipirkt 5 kg obuolių.

– Na, ir ką aš tau sakiau, pats matai 
- tik pakramtei ir jau mąstyti pradė-
jai… Dažnokai tenka važiuoti maršru-

tiniu autobusu iš Svėdasų į Anykš-
čius, tad pastebėjau mūsų kultūrai 
svetimų ir gal net pražūtingų lietu-
viško mandagumo apraiškų. 

Tarpukaryje ir net sovietmetyje 
buvo priimta, kad įlipant į auto-
busą jaunam vyrukui ar mergaitei 
dera pirmiausia praleisti vyres-
nius žmones, ypač moteris. Deja, 
ryte važiuojant pastebėjau visai 
atvirkščią vaizdą - ir Pauriškiuose, 
ir Leliūnuose, ir Čekonyse sustojus 
pirmiausia į autobusą su trenksmu 

Lietuviškas mandagumas – „eik tu na...“
suguža maži ir didesni mokinukai, 
o jau po to įlipa juos mandagieji 
praleidę suaugusieji. Vyresnie-
siems atsisėsti tenka tik tada, kai 
lieka laisvų vietų, kad kas užleistų 
vyresniam vietą - retas atvejis. Jau-
nuoliai tarsi vadovaujasi senu, jau 
sovietmečiu girdėtu posakiu: „Kai 
būsiu senas pastovėsiu“. 

Tai yra ne tik nemandagumo, 
bet ir nepagarbos apraiškos, pas-
kui kurias seka ir grubūs žodžiai, 
ir keiksmai, ir veiksmai. Suaugęs 
žmogus, auklėtojas pagelbėti to-

kiems jaunuoliams nedrįsta, nes 
nežino, kokios reakcijos sulauk-
siąs, autobuse, nors turėtų, ne-
auklėja vairuotojas, mokykloje į 
daug ką atlaidžiai žvelgia moky-
tojas. Net ausis linksta kartais iš-
girdus, kokius žodelius kai kurie 
jaunieji šaunuoliai vartoja į savo, 
sakytum, ir nekvailą kalbą nuo-
lat įterpdami. Dabar tik susirin-
ko į būrelį jaunimas ir tuoj: „k..., 
b...,“  o dažniausiai tai nuolatinis 
; „Eik tu na...“  tik ir girdisi. Taip 
kaba ir ne vienas šviesaus ir gar-

bingo Vaižganto krašto paauglys. 
Gėda, skaudu ir nesuprantama. 
Kaip nesuprantama, kodėl mo-
kyklose nebėra elgesio pažymio. 
Juk ankstesniais laikais jis buvo 
svarbiausias, nes mokykla net tik 
mokė, bet ir auklėjo žmogų, ne-
buvo dalykiška paslaugų teikėjų 
įstaiga, buvo suprantama, kad 
geriau kažko nemokantis, nei ne-
išsiauklėjęs, gėrio nuo blogio ne-
skiriantis žmogus. Nes kuo moky-
tesnis nedorėlis, tuo didesnė žala 
visuomenei. 

Trečią sezoną gyvuojančiai krep-
šinio lygai  šie metai ypatingi tuo, nes 
prie uteniškių moksleivių prisijungė 
moksleiviai iš visos Utenos apskri-
ties. Po aštuonis mėnesius vykusių 
lygos kovų stipriausios  5 rajonų ir 
vieno miesto komandos susitiko fi-
nalinio šešeto varžybose išsiaiškinti, 
kuri kuriai atiteks pagrindinis lygos 
prizas - kelionė į Vokietiją.

Penktadienį buvo ištraukti burtai, 
kurie komandas suskirstė į du po-
grupius po tris komandas. Paaiškė-
jo, kad anykštėnai žais vienoje gru-
pėje su ,,Alantos“ komanda (Molėtų 
r.) ir ,,K. Būgos gimnazija“ (Zarasų 
r., Dusetos). Pirmose varžybose 
po atkaklios kovos  85:79 laimėjo 
Anykščių moksleiviai. Dėl nepa-
lankių burtų J.Biliūno gimnazijos 
dvyliktokams teko žaisti dvejas var-
žybas iš eilės. Taigi vos spėję atgauti 
jėgas, jie vėl  turėjo eiti į aikštelę ir 

Anykštėnai - ,,Juventus“ krepšinio lygos vicečempionai
Balandžio 10-11 dienomis Utenos daugiafunkciame sporto centre 

vyko ,,Juventus“ krepšinio lygos finalinio šešeto kovos. Jame dalyva-
vo ir Jono Biliūno gimnazijos dvyliktokų komanda ,,Kaskadiorai“.

kovoti dėl pirmos vietos grupėje su 
K.Būgos gimnazijos atstovais. Du-
setiškiai neprilygo ,,Kaskadiorams“ 
ir pastarieji laimėjo 81:65. Anykš-
tėnų lygos finale laukė A. Šapokos 
gimnazijos komanda ,,Dildošiai“ 
(Utena).

Šeštadienį mažajame finale susiti-
ko ,,Žaibas“ (Ignalinos r.) ir ,,Alan-
ta“. Nugalėjo ignaliniečiai rezultatu 
56:55. Gynyba paremtame finale 
Ramūno Šližio treniruojami anykš-
tėnai:  Daugirdas Kuprionis, Gytis 
Krivickas, Saimonas Butkys, Valen-
tas Dalydžius, Dainius Mikulinas, 
Darius Mackonis bei Jonas Banys 
- kovėsi garbingai, bet po nesėkmin-
gos rungtynių pabaigos,  deja, pra-
laimėjo ,,Dildošiams“ 47:51. Finale 
nežaidė traumą patyręs Gediminas 
Žiukas. ,Komanda buvo apdovanota 
taure, medaliais, diplomais... 

Vyko ir ,,Juventus“ krepšinio ly-

gos ,,Visų žvaigždžių“ renginys. 
Anykščiams  atstovavo trys krepši-
ninkai:  Saimonas Butkys (tritaškių 
ir įgūdžių konkursai), Jonas Banys 

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos dvyliktokų komanda ,,Kaska-
diorai“ ir jų treneris Ramūnas Šližys tapo „Juventus“  krepšinio 
lygos vicečempionais.                  Autoriaus nuotr.

(dėjimų konkursas), Gytis Krivickas 
(varžybos su Utenos ,,Juventus“ ko-
manda).

Algirdas KALINOVAS

Sunkioji atletika. Anykščių 
sunkiaatlečiai dalyvavo atvirose 
Latvijos pirmenybėse.  M.Dilys 
tapo šių varžybų nugalėtoju. 
G.Klimanskas ir R.Skapas iško-

vojo antrąsias vietas, D.Bernatonis 
užėmė trečią vietą.

Žaidynės. Balandžio 25 dieną 
vyks VIII Anykščių rajono seniū-
nijų žaidynės. Seniūnijų komandos 
rungsis šaškių, krepšinio, stalo te-
niso, futbolo, parko tinklinio, šach-

matų, svarsčių kilnojimo ir smigi-
nio varžybose.

Bėgimas. Gegužės 1-ąją vyks 
bėgimo Anykščiai-Puntuko akmuo-
Anykščiai varžybos. Anykščių bė-
gimas – seniausias Lietuvoje. Šių 
metų varžybos bus jau 52-osios. 

Pirmasis bėgimas įvyko 1964 me-
tais. Pagrindinė varžybų distancija 
- 11 kilometrų. Tačiau gimę 1997 
m. ir jaunesni bėgs trumpesnes 
distancijas. Vyks ir ikimokyklinu-
kų bei pradinukų varžybos. Ma-
žiausi vaikai bėgs 300 metrų. 


