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Šv.Morkaus dieną seniūnai 
sodino bulves Linas BITVINSKAS
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Šeštadienį sporto ir laisvalaikio centre „Nykščio namai“ vyko 
Anykščių rajono VIII kaimo seniūnijų sporto žaidynės. Jose paaiš-
kėjo, kad sportiškiausia šiemet - Kavarsko seniūnija, o sportiškiau-
sią seniūną turi Debeikiai. Varžybose dalyvavo per 260 dalyvių.

Atsiimti nugalėtojų taurių kopė seniūnai. Pirmoji vieta žaidynė-
se atiteko Kavarsko seniūnijai (centre, seniūnas Algirdas  Gan-
siniauskas), antroji - Anykščių (kairėje, Eugenijus Pajarskas), 
trečioji - Troškūnų (Antanas Jankauskas).

Ant pakylos – seniūnų trikovės laimėtojai Debeikių seniūnas 
Alvydas Simonavičius (centre),  Andrioniškio seniūnas Saulius 
Rasalas,  Traupio seniūnės pavaduotojas Valentinas Kalibatas.

Šiemet nugalėtojai pasikeitė

Seniūnijų komandas pasveikino 
Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis, Seimo narys Sergejus Jo-
vaiša, Anykščių Kūno kultūros ir 
sporto centro direktorius Kęstutis 
Čepulis. Žaidynių vėliavą pakėlė 

Anykščių seniūnijos atstovai – 
praėjusių metų nugalėtojai. 

Dalyviai iš Anykščių, Andrio-
niškio, Debeikių, Kavarsko, Kur-
klių, Skiemonių, Svėdasų, Traupio, 
Troškūnų ir Viešintų seniūnijų var-
žėsi krepšinio, mini futbolo, stalo 
teniso, šaškių, šachmatų, parko 

tinklinio, svarsčio kilnojimo, smi-
ginio rungtyse, vyko ir seniūnų 
trikovės varžytuvės. Futbolo ir 
tinklinio varžybos vyko J.Biliūno 
gimnazijos stadione, likusios - 
„Nykščio namuose“. 

Šiais metais žaidynėse susu-
mavus varžybų rezultatus pirmoji 
vieta (239 taškai) atiteko Kavarsko 
seniūnijos komandai, antroji (213 
tšk.) – Anykščių seniūnijos ko-
mandai, trečioji (190 tšk.) - Troš-
kūnų seniūnijos komandai, ketvir-
toji (144 tšk.) – Traupio seniūnijos 

komandai, penktoji (116 tšk.) – 
Andrioniškio seniūnijos koman-
dai, šeštoji (113 tšk.) – Skiemonių 
seniūnijos komandai, septintoji (57 
tšk.) – Debeikių seniūnijos koman-
dai, aštuntoji (50 tšk.) – Kurklių 
seniūnijos komandai, devintoji (49 
tšk.) Svėdasų seniūnijos komandai 
ir dešimtoje vietoje liko (38 tšk.) 
Viešintų seniūnijos komanda.

Dviem generaliniams 
komisarams. Paklausiu rimtai

„Anykščių 
vynas“ palieka 
akcijų biržą Leonas ALESIONKA, buvęs 

Seimo  narys, Anykščių meras: 
„Toks „nupezęs diedukas – pe-
lėdžiukas“ kai kuriems policijos 
pareigūnams, ma-
tyt, ir atrodau.“  

Raguvėlę išgarsino dvaras
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Raguvėlė nuo Anykščių nutolusi 35 kilometrus Panevėžio kryp-
timi ir, pasak Troškūnų seniūnijos seniūno Antano Jankausko, gy-
ventojai darbo ieško ir apsipirkti važiuoja į Aukštaitijos sostinę, 
kuri daugiau kaip 10 – ia kilometrų arčiau nei Anykščiai. Dvaro 
garsinta Raguvėlė ribojasi su Raguvėlės viensėdžiu, Konciapolio 
kaimu ir Panevėžio rajono Nibragalio kaimu, pakraščiais šlieja-
si prie Panevėžio rajono miškų. Raguvėlėje gyvena 317 gyvento-
jų. Seniūno nuomone, Raguvėlė atsigauna iš sąstingio – aktyviai 
reiškiasi VŠį „Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės vaiko raidos centras, 
(vadovė Regina Zorgevičienė), kitos visuomeninės organizacijos, 
darbo žmonėms duoda nemažas ūkininko Arūno Cicėno ūkis, šie-
met puse etato pradėjo dirbti kultūros darbuotoja. 

Veros Švilpienės gyvenime buvo daug skurdo ir artimiausių žmo-
nių netekčių, palaidojo vyrą ir sūnų. Ištvėrė, 80 – ečio sulaukė, 
tačiau, kaip pati sako, „širdelė jau šlubuoja“... 

Akcijose dalyvauja ne tie, kurie 
šiukšlina

Svėdasų girininkijos girinin-
kas Donatas TUSKA: „Žymiai 
pigiau kainuotų išvežti kontei-
nerį, nei eiti į mišką viską su-
rinkti.“

Antri. 2014 m. šalies mastu Anykš-
čių rajono savivaldybė buvo antra pa-
gal demografinį senatvės koeficientą 
(60 metų ir vyresnio amžiaus žmonių 
skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 
metų amžiaus). 2013 m. Anykščių 
rajono savivaldybės demografinis 
senatvės koeficientas buvo lygus 230, 
2012 m. – 257. 2014 m. šis koefici-
entas sudarė 225. Pirma – Ignalinos 
savivaldybė. 

Mada!? Vilniaus gatvėje išvažiuo-
dami iš “Norfos” parduotuvės aikš-
telės vairuotojai turi įveikti be grotų 
likusį lietaus kanalizacijos griovį. Gal 
čia, kaip kokioje Afrikos valstybėje, 
norint sulėtinti automobilių greitį ne 
kalneliai, vadinamieji „gulintys po-
licininkai” įrenginėjami, o grioviai 
skersai kelio padaromi?.. 

Katinai. Anykščių viešoji biblio-
teka puoselėja planus įrengti Katinų 
svetainę. Bibliotekos direktorius Ro-
mas Kutka teigia, jog „tikimės, kad 
šiemet gausime finansavimą Katinų 
svetainei”. Na, jei nepavyktų fonduo-
se gauti, bibliotekininkai gali paban-
dyti kreiptis į Uteną, kur merauja ne 
Ropė, ar Kopūstas, o Katinas.

Knyga. Buvusio Kavarsko Šv. 
Jono Krikštytojo parapijos bažny-
čios klebono Alfonso Svarinsko at-
siminimų knyga „Nepataisomasis“ 
tebelieka tarp populiariausių knygų. 
„Versmės“ leidykla 2014-ųjų balandį 
išleido 1000 egz. tiražu pirmąją laidą, 
vėliau 1500 egz. tiražu - antrąją laida. 
Po monsinjoro mirties (2014 m. lie-
pos 17 d.) 2000 egz. tiražu pasirodė 
trečioji šios knygos laida, kuri taip pat 
jau tampa bibliografine retenybe. 

Vertybės. Anykščių mieste padau-
gėjo nekilnojamųjų kultūros verty-
bių. Anykščių rajono Nekilnojamojo 
kultūros paveldo vertinimo taryba 
suteikė teisinę apsaugą pastatui Vil-
niaus g. 10, pastatui Vilniaus g. 11, 
pastatui Vilniaus g. 16, pastatui Tilto 
g. 3, Anykščių sinagogos pastatui S. 
Daukanto g. 9 (beje, sinagogą prieš 
keletą metų įsigijo buvęs Anykščių 
A.Vienuolio progimnazijos režisie-
rius Erikas Druskinas). Suteikiant 
teisinę apsaugą šiems pastatams buvo 
nustatytos jų vertingosios savybės, 
vietinio reikšmingumo lygmuo, api-
brėžtos teritorijų ribos.
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spektras

Temidės svarstyklės

Kaimynė. 2015-04-24 policijo-
je gautas pranešimas, kad Skiemo-
nių seniūnijoje, kaimynė baugina 
ir grasina 55-erių metų moteriai.

Automobilis. 2015-04-12 apie 
18 valandų 45 minutės 39-erių 

metų moteris, gyvenanti Troškūnų 
seniūnijoje, pardavė automobilį už 
1 000 eurų, tačiau pinigų negavo ir 
negali susisiekti su asmeniu, kuris 
turėjo atiduoti pinigus.

Įsibrovė. 2015-04-25 policijoje 
gautas pranešimas, jog Troškūnų 
seniūnijoje pastebėta, kad įsibrauta 

„Anykščių vynas“ praneša, kad 
sprendimas išbraukti bendrovės 
akcijas iš vertybinių popierių bir-
žos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ 
papildomo prekybos sąrašo ir ne-
besiūlyti bendrovės akcijų viešai 
priimtas eiliniame visuotiniame 
akcininkų susirinkime balandžio 
22 d.

Pasitraukimo iš akcijų biržos 
priežastis – mažas biržoje cirku-
liuojančių „Anykščių vyno“ ak-
cijų skaičius ir neaktyvi prekyba 
jomis. 

Skelbiama, kad įmonių grupė 
„Alita“ patvirtinta asmeniu, kuris 

„Anykščių vynas“ palieka 
akcijų biržą
AB „Anykščių vynas“ paskelbė apie sprendimą palikti akcijų 

biržą, kurioje prekiaujama bendrovės akcijomis.

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

teiks oficialų siūlymą supirkti li-
kusias 577 tūkstančius „Anykščių 
vyno“ paprastąsias vardines akci-
jas. Po kiek bus superkamos akci-
jos – neskelbiama.

Apie ketinimą trauktis iš akcijų 
biržos Anykščių bendrovė paskel-
bė dar kovo 31 dieną.

Prekyba bendrovės akcijomis 
iš tiesų vyko labai vangiai, biržos 
internetiniame puslapyje nurodo-
ma, kad šiais metais sandorių dėl 
„Anykščių vyno“ akcijų beveik ne-
buvo, parduota tik šiek tiek per 10 
tūkstančių akcijų, kai 2011 metais 
jų buvo parduota beveik 219 tūks-
tančių. 

Balandžio 23 dieną biržoje ben-
drovės akcijos buvo siūlomos po 
19 euro centų už vienetą, o keti-
nantys pirkti siūlė ne daugiau nei 
7 centus. Didžiausią kainą per pas-
taruosius metus „Anykščių vyno“ 
akcijos buvo pasiekusios pernai, 
kai akcija kainavo 30 centų. Šiais 
metais didžiausia kaina buvo 27 
centai. Tai didelė kaina lyginant su 
ankstesne, nes, pavyzdžiui, 2013 
metais bendrovės akcijos bran-
giausiai kainavo 12 centų.

Konferenciją vedęs svėdasiškis 
Raimondas Guobis prabilo apie 
verslą krašte nuo seniausių laikų, 
apie Radvilų metalurgijos centrą 
Šimonių girios pakraštyje, apie 
malūnus, kitas įmones bei egzotiš-
kuosius „degučius“, apie nuostabų 
naujosios tarpukario civilizacijos 
žmogų, kapitalizmo Butėnų palau-
kėje kūrėją Antaną Šukį. Jo polėkį, 
ryžtą siekiant mokslų Vytauto Di-
džiojo universitete, dalyvavimą vi-
suomeninėje, katalikiškoje veikloje 
ir projekto gaminti terpentiną, de-
gutą, anglis ir kitus cheminius pro-
duktus tėviškėje - Butėnuose - rea-

Kapitalizmas Butėnų palaukėje Raimondas GUOBIS

Neįprasta mintimi, polėkiu sužadinantis istorinės konferencijos 
pavadinimas į Svėdasų bibliotekos dailės galeriją praėjusio šeštadie-
nio popietę paviliojo kelias dešimtis vietinių svėdasiškių bei svečių. 

lizavimą 1935 -iais. Technologijų, 
rinkos suvokimas, brolių pagalba 
ir vietinių žmonių įdarbinimas, 
santykiai, pagrįsti krikščioniškuo-
ju „Rerum novarum“ - didžiosios 
darbininkų chartijos) mokymu, 
lėmė sėkmę. Po poros metų dides-
nis fabrikas įrengtas Čiukų kaime, 
šalia neišsenkančio žaliavų šaltinio 
- Šimonių girios. Kreditų paieškos, 
suprojektuotas kelių milijonų ver-
tės projektas - didžiulis chemijos 
koncernas, galėjęs paversti Svė-
dasus darbininkų miestu, bei vis-
ką pražudžiusi okupacija. Šukių 
šeima buvo išblaškyta po Sibiro 
tyrus, pats A. Šukys stebuklingai 
represijų išvengė. Jo brolis Ste-
ponas, pasakęs nemirtingą frazę: 
„Jei dirbt, tai uždirbt milijoną... Ir 
jį teisingai padalinti“, - žuvo kaip 
partizanas Šimonių girios mūšyje 
1949 metų lapkrityje.

Žodį apie tėvą tarė dukra dr. Vida 
Judita Šukytė. Rokiškio muziejaus 
istorikas Giedrius Kujelis kalbėjo 
apie verslą Rokiškyje ir jo apylin-
kėse, apie visoje Europoje išgarsė-
jusį XIX amžiuje Kavoliškio dva-
ro konditerijos fabriką, apie tiek 
pat garsų ir vertinamą krašto linų 
pluoštą, apie dvarininkus, investa-
vusius į laivybą, turėjusius krovini-
nių laivų Neryje ir Nemune. Arklio 
muziejaus muziejininkas Egidijus 
Musteikis pasakojo apie egzotiško 
verslo - deguto degimo edukacinius 

bandymus Niūronyse, supažindino 
ir su ratų gamybos bei kitomis edu-
kacinėmis programomis. Kuomet 
jis iškėlė egzotiškai kvepiančio de-
gutėlio stiklainį, salėje kilo šurmu-
lys - visi uostė, žvelgė, komentavo, 
stebėjosi. Nenumatytas, bet labai 
reikalingas buvo dr. Zenono Saba-
lio pasakojimas apie brolių Sabalių 
plytų gamyklą Vikonyse, verslą 
gaminant iš Jaros pakrančių molio 
plytas ūkininkams ir didžiosioms 
tarpukario statyboms mūsų krašte 
- Svėdasų pieninei, „Pragiedrulių“ 
pradžios mokyklai. Taip pat kaip ir 
Šukiai jie savo verslo plėtrą buvo 
numatę išplėsti 1940 - iais - įrengti 
pramoninę, kelis milijonus plytų 
kasmet gaminančią plytinę, bet 
viską sužlugdė okupacija. 

Dabarties verslo pasiekimų bei 
problemų Anykščių rajone ap-
žvelgti nepavyko - Anykščių Vers-
lo informavimo centro direktorė 

Renata Gudonienė į konferenciją 
neatvyko. 

Prie arbatėlės diskutuota apie 
verslo Svėdasų krašte bei regione 
perspektyvas, ar galėtų šiame ge-
ografiškai palankiausioje vietoje, 
įsikūrusiame miestelyje atsirasti 
didesnis fabrikas? Investicijų gali-
mybė, darbo jėgos paieškos, kvali-
fikacija, geri keliai netrukdantys ją 
importuoti keliasdešimt kilometrų. 
Renginio savanorė ir rėmėja Rūta 
Stanevičienė iš Kunigiškių visiems 
pranešėjams dovanojo po indą me-
daus. Padėkota renginio rėmėjai 
Anykščių Kredito unijai ir kitiems 
geradariams. 

Ši konferencija yra vienas Lietu-
vos Respublikos šimtmečiui skir-
tų istorinių, kultūrinių, pažintinių 
renginių Svėdasų krašte ciklo, pra-
dėto pernai ir pasibaigsiančio tik 
2020 - iais. 

“Kaip čia pagaminus daugiau deguto...” - svarsto muziejininkas 
Egidijus Musteikis (kairėje) ir svėdasiškis Vytautas Sabalys.

Autoriaus nuotr.

Pramonininko Juozo Saba-
lio sūnus, buvęs bankininkas 
Zenonas Sabalys, pasakojo 
apie brolių Sabalių plytų ga-
mybą tarpukario Vikonyse.

į ūkinį pastatą ir pavogtas benzo-
pjūklas, kirvis, grėblys, kopėčios. 
Nuostolis – 264 eurai.  

Kyšis. 2015-04- 25 apie 17 
valandų 10 minučių, Keblonių 
kaime, 50-metis vyras, siekda-
mas išvengti administracinės 
atsakomybės už Lietuvos Res-

publikos administracinių teisės 
pažeidimų kodekso 123 str. 1 
d. pažeidimą, Anykščių polici-
jos pareigūnams davė 15 eurų 
kyšį. Vyras apklaustas. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas pagal Lie-
tuvos Respublikos baudžiamojo 
kodekso 227 str. 1 d.

„Šventas Velykas Anykščių vai-
kų lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ 
bendruomenė pasitiko įspūdingai. 
Darželio kieme su kraitele margu-
čių apsigyveno Velykė, - sakė šios 
ikimokyklinės įstaigos direktorės 

„Žiogelio“ Velykė – 
Lietuvos rekordininkė 
Anykščių vaikų lopšelio – darželio „Žiogelis“ kieme vaikus ir 

praeivius tebedžiugina milžiniška 3 metrų 30 centimetrų, 2 tonas 
ir 100 kilogramų sverianti Velykė. Tai pirmoji tokio dydžio Vely-
kė Lietuvoje ir bus registruojama kaip šalies rekordas. 

Dabar Velykės kraitelėje 
nebe velykiniai kiaušiniai, 
bet melsvos pavasario gėlės.  

pavaduotoja ugdymui Vita Čypie-
nė. - Gimė mintis siekti Lietuvos 
rekordo. Juos registruojanti agen-
tūra ,,Factum“ patvirtino, kad mū-
siškė - pirmoji tokio dydžio Velykė 
Lietuvoje. Jai sunaudojome nema-
žai medžiagų: sijonui 7 metrus, 
prijuostei – 3 metrus, šventiniams 
marškinėliams 7 metrus, o dau-
giausiai medžiagos reikėjo Velykės 
skarelei - 6 x 6 kv. m. medžiagos. 
Mūsų Velykė yra 3 metrų 30 cen-
timetrų aukščio, 4 metrų 50 centi-
metrų pločio ir sveria nei daug, nei  
mažai – 2 tonas 100 kilogramų. 
Mūsų Velykės nuotraukos jau pa-
plito virtualios erdvės puslapiuose 
ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje“, 
- džiaugėsi V. Čypienė. 

Beje, prieš Velykę šio vaikų lop-
šelio- darželio kieme žiemą vaikus 
ir praeivius stebino neregėto dydžio 
stipruolis besmegenis. Kaip ir dera 
vyrui, jis už Velykę buvo visa 20 – ia 
centimetrų aukštesnis. Vaikai bes-
megeniui išrinko Stipruolio vardą.

-ANYKŠTA

Didžiausią kainą per pas-
taruosius metus „Anykščių 
vyno“ akcijos buvo pasieku-
sios pernai, kai akcija kaina-
vo 30 centų.

Nedalyvaus. Užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius nesu-
reikšmina Lietuvos atstovų neda-
lyvavimo Gegužės 9-tosios parade 
Maskvoje ir pabrėžia, kad Antrojo 
pasaulinio karo aukų atminimą 
Lietuvos diplomatai Rusijoje pa-
gerbs gegužės 8 dieną. Karinio 
parado stebėti nežada ir Ukrainos 
bei Gruzijos atstovai, tačiau Lie-
tuva yra bene vienintelė Europos 
Sąjungos šalis, į Raudonąją aikštę 
nepasiųsianti jokio oficialaus savo 
atstovo.

Komanda. Naujuoju Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių de-
mokratų (TS-LKD) pirmininku iš-
rinktas europarlamentaras Gabrie-
lius Landsbergis antrojoje vietoje 
likusią Ireną Degutienę siūlo skirti 
partijos pirmininko pirmąja pava-
duotoja. Anot G. Landsbergio, su 
naujas pareigas gavusia I. Degu-
tiene apie galimybę jai perimti ir 
Seimo opozicijos lyderio poziciją 
kol kas nekalbėta. Komandą for-
muojantis naujasis partijos vado-
vas savo būsimų pavaduotojų pa-
vardžių kol kas neatskleidžia - esą 
su potencialiais kandidatais tebėra 
deramasi.

Įstojo. Kėdainiuose sekma-
dienį vykusiame Darbo partijos 
posėdyje buvo priimta daug svar-
bių sprendimų: į partiją priim-
tas buvęs „tvarkietis“ Valentinas 
Mazuronis, atšauktas švietimo ir 
mokslo ministras Dainius Paval-
kis, patvirtinti kandidatai pakarto-
tiniuose savivaldybių rinkimuose, 
iškelti kandidatai į partijos vado-
vus. Tarybos posėdyje į Darbo 
partijos gretas buvo priimtas Va-
lentinas Mazuronis.

Nuomonė. Ministras Pirmi-
ninkas Algirdas Butkevičius, se-
kmadienį Darbo partijai priėmus 
sprendimą atšaukti savo deleguotą 
švietimo ir mokslo ministrą Dainių 
Pavalkį, sakė ministrui priekaištų 
neturįs, ministras vykdo Vyriau-
sybės programą. „Pagal koalicijos 
susitarimą savo atstovą į švietimo 
ir mokslo ministro postą deleguo-
ja Darbo partija, tad ji gali siūlyti 
jį atšaukti. Aš priimsiu sprendimą 
po to, kai šį klausimą aptarsime 
su Darbo partijos vadovybe ir su 
pačiu švietimo ir mokslo ministru 
D. Pavalkiu. Manau, kad Darbo 
partijos vadovybė paaiškins savo 
sprendimą artimiausiu metu“, - 
sako Ministras Pirmininkas A. 
Butkevičius

Išmokos. Žemės ūkio ministrė 
Virginija Baltraitienė, kartu su 
Suomijos bei Latvijos žemės ūkio 
ministrais kreipėsi į Europos Ko-
misiją, prašydama leisti išmokėti 
pieno gamintojams 80 procentų 
ES tiesioginių išmokų anksčiau 
negu dabar leidžia ES teisė.

Ugdymas. Siūloma įteisinti, kad 
vaikams, kuriems gerovės komisi-
ja yra nustačiusi raidos sutrikimų, 
būtų atidėtas pradinis ugdymas. 
Tokią Švietimo įstatymo patai-
są Seimo posėdžių sekretoriate 
įregistravo Seimo narys Andrius 
Palionis.  Šiuo projektu siekiama 
sudaryti palankesnes sąlygas as-
menims, nepasiekusiems reikia-
mos socialinės ar fizinės brandos, 
mokytis ikimokyklinio ugdymo 
programos nustatytu būdu. Švie-
timo įstatyme numatyta, kad pra-
dinis ugdymas pradedamas sulau-
kus 7 metų.
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SAVAITGALIO DISKUSIJA

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

spektras

@ „Manau“: „Kad šis sprendi-
mas įtvirtins chaosą“.

@ „Aš“: „Manau, kad neprotin-
gas skundas parodė kokia nepro-
tinga opozicija“.

@ „E“: „Kvaili tokie skundai, 
juk blogo nieko nepasakė. Pakra-
čius „skundikų“ kompaniją, ma-
nau, ne to išgirstumėm“.

@ „Jomajo“: „Kitokio ir būt 
negalėjo“.

@ „Ką parodė“: „Tie, kurie 
rašė skundą - liko kvailio vietoje. 
Duok dieve, kad tik tokios mūsų 
deputatų nuodėmės būtų. Maža to 
- įgijo priešą, kuris ilgaaai to ne-
užmirš“.

@ „Ju“: „Juntu, dings Liogė iš 
„Nykščių“ eterio amžiams. Vienas 
iš skundikų buvo Vytautas Galvo-
nas, o jis nepaprastai, sako, kerš-
tingas žmogus“.

@ „Nedas“: „Liogė iš Nykščių 
išpirdolintas. Ale kam jam radijas, 

Tvarkytis renkasi 
tie, kurie 
nešiukšlina

Inga ŽUKAUSKIENĖ, Anykš-
čių rajono savivaldybės Vietinio 
ūkio ir turto valdymo skyriaus 
vyr. specialistė ekologė: „Iš tiesų 
manau, kad šiukšles susirinkti sun-
kiausia priversti tuos, kurie šiukš-
lina – tą padaro nebent prigauti. Į 
šią akciją susirenka žmonės, kurie 
nešiukšlina. Socialiai tai kaip ir ne 
visai teisinga. Žinoma, tie, kurie 
šiukšles surenka, skatina  šiukšlin-
tojus atkreipti dėmesį: nešiukšlin-
kim, gyvenkime tvarkingoje, šva-
rioje aplinkoje. Jei jūs klausiate, ar 
reikia šios akcijos, ar ne – negaliu 
atsakyti, nes pati sau nesu priėmusi 

Akcijose dalyvauja ne tie, kurie šiukšlina
Neseniai praėjo visuotinė tvarkymosi akcija „Darom“. Anykš-

tėnai taip pat prie jos prisijungė – buvo tvarkomasi rajono se-
niūnijose, šiukšles rinko ir savivaldybės darbuotojai. Klausiame 
gyventojų – ar iš tiesų tokia iniciatyva yra reikalinga? Gal tegu 
tvarkosi tie, kurie ir prišiukšlino? O gal tvarkymąsi įstaigų dar-
buotojams reikia padaryti privalomu?

galutinio sprendimo. Svarstau – ar 
iš tikrųjų reikia tos akcijos? Kai 
išeinam kartu su kolektyvu, su-
tvarkom, padirbėjam, paskui pra-
leidžiame laisvalaikį kartu, atrodo 
gera, jautiesi padaręs gerą darbą. 
Bet, iš kitos pusės... Šį darbą gali 
atlikti ir žmonės, turintys atidirb-
ti visuomenei naudingus darbus. 
Tačiau ir tie juk nepasakysi, kad 
šiukšlina. Mes turim visuomeni-
ninkus, kurie turi atidirbti – tai vie-
na iš alternatyvų. Kodėl gi ne? 

Nemanau, kad įstaigos turėtų eiti 
tvarkytis privaloma tvarka – turėtų 
būti kaip dabar – laisva valia, sava-
noriška veikla. Anykščių savival-
dybė ir taip prižiūri viešuosius plo-
tus mieste, juos vienokiu ar kitokiu 
būdu tvarko. Turbūt tai daugiau ne 
veikla „išsikuopkim“, o daugiau 
švietėjiška: nešiukšlinkim, o ne ei-
kim tvarkytis“. 

Šiukšles neša į 
mišką

Donatas TUSKA, Svėdasų gi-
rininkijos girininkas: „Aišku, kad 

akcija reikalinga! Pažiūrėkit, kiek 
aplink šiukšlių. Tik gal nedaug 
kas dalyvauja, bet organizacijos, 
mokyklų vaikai prisijungia, noriai 
dalyvauja. Aprenka, daug padaro, 
ir iš miškų šiukšles surenka. Kas 
miškuose dedasi... Mes kiekvieną 
penktadienį aprenkam, aptvarkom, 
pirmadienį atvažiuojam, atrodo, 
kad net nerinkta. Dabar šiukšlinto-
jai visai įsigudrino – arti prie ke-
lio šiukšlių nebemeta, neša gilyn į 
mišką. Tai atvažiuojančių iš miesto 
darbas. Ryšuliukai, ryšuliukai... 
Daugiausia tai – buitinės atliekos 
ir padangos.

Poilsiautojai į gamtą atvažiuoja 
ir meta viską kur papuola. Nega-
liu sakyti, kad atliekų daugėja, jų 
po truputį mažėja, manau, kad ir 
konteineriai labai padėtų. Žymiai 
pigiau kainuotų išvežti konteinerį, 
nei eiti į mišką viską surinkti. Bet 
mūsų nieks neklausia, jei pilnas 
miškas šiukšlių – vadovas kaltas. 
Einam ir renkam. 

Ką padarysi, tokia mūsų liau-
dis. Kas gi tausoja? Poilsiavietėse 
suolai išvartyti, stalai sulaužyti, 
prišiukšlinta. Bet nieko nepada-

rysi, pats žmogus turi pradėti nuo 
savęs“.

Tvarkytis reikia 
kasdien

Antanas JANKAUSKAS, 
Troškūnų seniūnijos seniūnas: 
„Akcija labai reikalinga! Galim jų 
daryti kad ir dešimt per metus, nes 
kol išnaikinsim šituos šiukšlynus, 

dar daug laiko praeis. Bet galiu pa-
sakyti, kad dabar gyvenam geriau, 
palyginti su tuo, kas buvo prieš 
porą metų. Tvarkytis daugiausia 
ateina tie, kuriems priklauso tvar-
kyt, miestelio žmonės nelabai no-
riai renkasi... Bet atliekų apskritai 
daug – žmonės turi savo konteine-
rius, o per savaitę prisipildo visi 
trys miestely pastatyti. 

Dabar tie, kurie dirba viešuosius 
darbus, kurie daugiau „naudoja“ 
„bambalius“, žinokit, nemėto, nes 
žino, kad patys rinks. 

Mes patys dirbam privaloma 
tvarka – ir darželius tvarkom, ne-
žiūrim, kad po darbo. Net minties 
nėra darbuotojams, kad tvarkytis 
neitų. Tvarką reikia daryti kasdien, 
ne kartą per metus, juk pačiam gra-
žu, sau darai“. 

-ANYKŠTA

Pramogas pakeis savivaldybė
Internetinio naujienų portalo www.anyksta.lt savaitgalio disku-

sijoje skaitytojus kvietėme išsakyti savo nuomonę dėl Vyriausiosios 
rinkimų komisijos (VRK) sprendimo nebausti Arūno Liogės. 

VRK gavo socdemų ir Vytauto Galvono pasirašytą skundą dėl 
Anykščių rajono tarybos nario A. Liogės priesaikos teisėtumo. 
Opoziciniai Tarybos nariai skundėsi, kad A.Liogė prie priesaikos 
pridėjo žodžius „nuo savęs“. 

Tačiau VRK A.Liogės ne tik nepašalino iš Tarybos, bet ir išteisi-
no. Komisija politikui tik liepė artimiausiame rajono Tarybos posė-
dyje padaryti pareiškimą, kad jo priesaikos tekstas buvo toks, kaip 
numato įstatymas, o po to pasakyta replika – ne priesaikos dalis.

Pats A.Liogė skolingas jį apskundusiems politikams neliko ir kal-
bėjo, kad vienas iš jį apskundusių sulaukė pastabos, jog prisiekinė-
jo ant Konstitucijos uždėjęs ne ranką, o tik pirštus...

kai gali būti Vandenų karalaičiu“.

@ „Taigis“: „Skundikų tauta 
nemėgsta. Ypač kur stukalina dėl 
menkniekių. Aišku, kad apsijuokė 
socDėmės ir Galvonas. Protingas 
mato, kad prisikniso, kad prsis-
knisti. Dėl šudniekio, bet nieko 
nepasiekė. Jeigu toliau taip cirka-
činsis, bus linksma gyventi. Nerei-
kės leisti pinigų pramogoms, o tik 
skaityti savivaldybės naujienas“.

@ „Maša“ atsakymas į: Taigis: 
„Bus interesas skriaudas užmirš. 
Pažiūrėkit kaip darniai dirba Obe-
levičius su Tubiu. Neišskyrė nei 
prostitutės, nei tulpiniai. Susivie-
nijo kaip broliai vardan Anykščių. 
Tik ar dėl Anykščių, ar dėl nau-
dos... klausimas štai kur“.

@ „Matau neteisybę“: „Dabar 
betrūksta, kad kas ufonautų pagal-
bos priesaikoje paprašytų“...

@ „Svarbu“: „Svarbu įvertinti 
kodėl ir ką Liogė pasakė. O blogo 
jis nieko nepasakė. Tik parodė dė-
mesį rinkėjams. Tai VRK ir įverti-

no“.

@ „Gal...“: „Nieko blogo 
A.Liogė nepadarė. Pasimaivė, ban-
dė šiek tiek rinkėjus pamaloninti. 
Tik tiek. Turbūt skundusius labiau-

siai supykdė Liogės išryškintas pi-
liečių, o ne kokių partijų, oligarchų 
ir t.t. valios pripažinimas. Kaip čia 
taip dėkoti anykštėnams, o ne pak-
siui, ar žmonai?“

-ANYKŠTA

Nelegalai. Pasieniečiai sulaikė 
neteisėtai į Lietuvą patekusius 7 
vietnamiečius, čečėną ir 4 gruzi-
nus. Penktadienį Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos (VSAT) Ignali-
nos rinktinės Švenčionių užkardos 
pasieniečiai ties Švenčionių rajo-
no Gelednės kaimu aptiko kelių 
asmenų pėdsakus, per valstybės 
sieną vedančius iš Baltarusijos į 
Lietuvą. Visi sulaikytieji yra Gru-
zijos piliečiai. Jų amžius - nuo 30 
iki 35 metų. Užsieniečiai turėjo 
pasus be Šengeno vizų, kuprines 
su asmeniniais daiktais, kelis mo-
biliojo ryšio telefonus. Paaiškėjo, 
kad valstybės sieną ši ketveriukė 
perėjo ties Vilniaus rajono Čerelių 
kaimu. Tuomet nelegalai patraukė 
į Lietuvos gilumą ir už maždaug 
3 kilometrų pasiekė Žitkiškes, kur 
buvo sulaikyti.

Blogėja. Rusijos žmogaus teisių 
aktyvistas Michailas Fedotovas 
pirmadienį pranešė, kad Maskvoje 
kalinamos Ukrainos karo lakūnės 
Nadeždos Savčenko, neseniai vėl 
atnaujinusios bado streiką, sveika-
ta kelia susirūpinimą. „Ji tęsia bado 
streiką, jos sveikata ir atlikti tyri-
mai kelią susirūpinimą“, - nurodė 
Kremliaus žmogaus teisių tarybos 
vadovas M. Fedotovas, kalinimo 
įstaigoje aplankęs N. Savčenko.

Mūšiai. Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos 
(ESBO) stebėtojai praneša apie 
atsinaujinusius įnirtingus mūšius 
Širokino kaime Rytų Ukraino-
je. ESBO naktį į pirmadienį pa-
skelbė, kad sekmadienį čia vyko 
nuožmiausi susirėmimai nuo kovų 
dėl Širokino pradžios vasario vi-
duryje. Be to, į regioną atgabenta 
ir sunkioji ginkluotė.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Šv.Morkaus dieną seniūnai sodino bulves
Skuto bulves ir kalė vinis

Seniūnų trikovė, nors buvo „ne-
olimpinė“, t.y. už ją seniūnijos taš-
kų negavo, vyko atkakliai. Trikovę 
sudarė smiginis, mėtymas į krepšį 
nuo baudų linijos ir judrioji rung-
tis. „Kadangi šiandien šv.Morkaus 
diena, laikas sodinti daržus, tai mes 
mėtysime bulves“,- pristatydamas 
daugiausiai emocijų sukėlusią se-
niūnų trikovės rungtį kalbėjo tre-
neris Bronius Vitkūnas. Seniūnai 
turėjo į nurodytas duobutes sudėti 
bulves, lipti lenta, pabaigoje trasos 
į kaladę įkalti vinį, grįždami susi-
rinkti išmėtytas bulves, o prie finišo 
nuskusti po vieną bulvę. „Bulvia-
kasis ir bulviasodis be cepelinų ne-
būna“,- argumentavo B.Vitkūnas. 
Seniūnai stengėsi pasiekti kuo 
geresnius rezultatus, ypač susikau-
pę skuto bulves. „Dėmesio, dirba 
profesionalas“,- Kavarsko seniū-
nui Algirdui Gansiniauskui skutant 
bulvę šūktelėjo žiūrovai.    

Trikovėje nugalėjo Debeikių se-
niūnas Alvydas Simonavičius, an-
trąją vietą iškovojo Andrioniškio 
seniūnas Saulius Rasalas, trečiąją 
- Traupio seniūnę atstovavęs pava-
duotojas Valentinas Kalibatas. Mo-
terų grupėje nugalėjo Skiemonių 
seniūno pavaduotoja Birutė Kir-
kienė, antrąją vietą iškovojo Vie-
šintų seniūnės pavaduotoja Eglė 
Sabaliauskienė. Smiginį geriausiai 
trikovėje mėtė Troškūnų seniūnas 
Antanas Jankauskas, į krepšį ge-
riausiai pataikė Debeikių seniūnas 
Alvydas Simonavičius, o greičiau-
siai „bulves sodino“Andrioniškio 
seniūnas Saulius Rasalas.

Tiesa, seniūnai juokavo, kad 
ruoštis varžyboms reiktų visus me-
tus, o pagrindiniai trikovės elemen-
tai – smiginis ir krepšinio stovas 
– laisvai tilptų seniūno kabinete. 
„Ateina žmogus, o tu mėtai, sakai, 
netrukdyk, dirbu, ruošiuosi“,- juo-
kavo Kurklių seniūnas Algimantas 
Jurkus. 

Pernai Seniūnų trikovės varžy-

horoskopas
AVINAS Nuo pirmadienio svar-

biausios aktualijos bus susijusios su 
sveikata. Lengva padaryti klaidų, 
sudarant sutartis, tvarkant dokumen-
tus, verslo reikalus. Peržvelkite savo 
mitybos įpročius, gyvenimo būdą. 
Savaitgalį smagiau leistumėte laiką 
su antrąja puse, partneriu nei vienu-
moje.  

JAUTIS Šią savaitę jus vis labiau 
vilios romantika, flirtai, gardumynai, 
pramogos. Reikėtų vengti aferų. Ne-
tikėtų rūpesčių gali sukelti vaikai arba 
draugai, pažįstami. Regis, jums seksis 
ginti ir stiprinti savo dalykines, turti-
nes pozicijas. Vis dėlto nereikalaukite 
per daug, kad neliktumėte be nieko.  

DVYNIAI Šią savaitę svarbu iš-
likti tvirtiems, jeigu atsitiks kas nors 
nenumatyta. Nebus lengva suderinti 
pareigas taip, kad visiems įtiktumėte. 

vietoje, vis dairysitės su kuo paplepėti 
ir turbūt nepaleisite iš rankų telefono.  

MERGELĖ Nuo pirmadienio bū-
site gana nenuoseklūs. Galimas neti-
kėtumas, kuris išmuš iš pusiausvyros, 
privers elgtis neįprastai. Gali tekti tai-
syti pašlijusią sveikatą arba lankyti, 
slaugyti ligonį. Po truputį jums turėtų 
pavykti rasti išeitį iš keblių situacijų. 

SVARSTYKLĖS Šią savaitę bū-
kite kuo atidesni ir punktualesni, lai-
kykitės įsipareigojimų. Deja, iki pat 
ketvirtadienio nuotaika ir savijauta 
jūsų tikriausiai nedžiugins. Nemalo-
nios smulkmenos gali sulaikyti nuo 
to, ką numatėte. Jums atrodys, kad 
esate skandinami intrigų, apkalbų 
jūroje.  

SKORPIONAS Šią savaitę nusi-
mato daug reikalų ir kontaktų. Regis, 
gana keistai reaguosite į siūlomus 
pakeitimus, naujų sutarčių projektus. 
Arba kiti jums nepritars. Dėl to gali 

susitrukdyti svarbus reikalas, neįvyk-
ti dalykinis susitikimas. Laisvalaikiu 
būsite linkę nerūpestingai siausti su 
draugais, gerbėjais. Galite įsivelti į 
slaptus nuotykius.  

ŠAULYS Šią savaitę nereikėtų 
paskubomis griebtis neaiškių projek-
tų. Bendraudami su auditorija, įtakin-
gais veikėjais venkite dviprasmiškų 
postringavimų, nes kai kurios frazės 
gali būti panaudotos prieš jus. Turė-
site pasistengti susidoroti su svarbiais 
darbais, neišsisuksite nuo atsakomy-
bės.   

OŽIARAGIS Ši savaitė jums gali 
priminti neįvykdytus planus, nesu-
mokėtus mokesčius, skolas. Stenkitės 
racionaliai planuoti, remtis į tvirtą 
pagrindą. Kartu neignoruokite ir ap-
linkinių rodomų iniciatyvų. Galbūt 
sužinosite apie tam tikrus teisinius 
niuansus, ir tai leis ryžtingiau imtis 
įstrigusių darbų, realizuoti projektus.  

Yra pavojus apsigauti sudarant sutar-
tis, įsigyjant didelės vertės daiktus. 
Nuo ketvirtadienio turbūt nepraleisite 
progų pademonstruoti sugebėjimus, 
plėsti pažinčių ratą. Savaitgalį teks 
daug bendrauti su vaikais, partneriu, 
gerbėjais ir kt.  

VĖŽYS Šią savaitę jums turbūt 
rūpės sutvarkyti nekilnojamojo turto 
ar komercinius reikalus. Regis, noriai 
bendrausite su aplinkiniais, megsite 
pažintis, sulauksite įdomių žinių ar 
pasiūlymų. Nuo ketvirtadienio sten-
kitės daugiau laiko leisti su šeima. 
Neieškokite nuotykių.   

LIŪTAS Nuo pirmadienio rodysi-
te pastangas daugiau užsidirbti arba 
rasti geresnį darbą, įtakingą rėmėją, 
kurti ar plėsti verslą. Galbūt įsigysite 
planuotą prekę, sudarysite sutartį. Ta-
čiau galite gauti ir abejotiną, nedorą 
pasiūlymą, kuriam sunku atsispirti. 
Penktadienį, šeštadienį nenustygsite 

VANDENIS Šią savaitę bręs pla-
nas senus ryšius ar tikslus pakeisti 
naujais. Pasijusite nekaip, jeigu teks 
aiškintis dėl nesutvarkytų reikalų, su-
keltos finansinės ar techninės proble-
mos, pažeistų kitų žmonių interesų. 
Regis, didės išlaidos. Tačiau neblogai 
turėtų klostytis su mokslu, užsieniu 
susiję reikalai. 

ŽUVYS Šią savaitę gana nelen-
gvai seksis dirbti, nedžiugins savi-
jauta, bendravimas. Būsite labai iš-
rankūs, jautriai reaguosite į kiekvieną 
nemalonią smulkmeną. Galite leistis į 
abejotiną avantiūrą, nesąžiningai ma-
nipuliuoti kitais, dalinti veidmainiš-
kus pažadus, realiai būdami abejingi 
kitų poreikiams. Savaitgalį būsite lin-
kę gilintis į psichikos paslaptis arba 
labai domins seksas, svetimi pinigai 
ir turtai. 

-ELTA

bose nepralenkiamas buvo Skie-
monių seniūnas Stasys Steponė-
nas, o moterų grupėje nugalėjo 
Viešintų seniūno pavaduotoja Eglė 
Sabaliauskienė. 

Komandos nugalėtojos ir 
prizininkės atskirose sporto 
šakose

Krepšinis (moterys) 
I vieta - Anykščių seniūnijos 

komanda 
II vieta - Troškūnų seniūnijos 

komanda
III vieta - Traupio seniūnijos 

komanda
Krepšinis (vyrai)
I vieta -  Kavarskas 
II vieta - Anykščiai 
III vieta – Debeikiai
Krepšinis (senjorų komandos)
I vieta -  Kavarskas 
II vieta -  Anykščiai 
III vieta – Traupis 
Futbolas
I vieta - Troškūnai 

Troškūnų seniūnas Antanas 
Jankauskas lekia sodinti 
bulvių. 

Autoriaus nuotr. 

II vieta - Anykščiai 
III vieta - Kavarskas 
Stalo tenisas 
I vieta - Kavarskas 
II vieta -  Anykščiai 
III vieta - Skiemonys 
Šaškės 
I vieta - Anykščiai
II vieta - Kavarskas
III vieta - Svėdasai 
Šachmatai 
I vieta -  Traupis 
II vieta -  Anykščiai 
III vieta -  Kavarskas
Parko tinklinis (moterys)
I vieta -  Kavarskas 
II vieta -  Kurkliai  
III vieta - Skiemonys 
Parko tinklinis (vyrai)
I vieta - Troškūnai 
II vieta – Skiemonys 
III vieta - Kavarskas 
Smiginis
I vieta - Traupis 
II vieta - Debeikiai 
III vieta - Skiemonys 
Svarsčio kilnojimas 
I vieta - Kavarskas 
II vieta - Troškūnai  
III vieta - Anykščiai 

Užsak. Nr.755

Anykščių daugiabučiai renovuojami kokybiškai 
perimetru turi būti tepamos klijais ir 
tvirtinamos smeigėmis. Pastarosios 
plokštės paviršiuje išdėstomos tvar-
kingai. Chaotiškas smeigių išmė-
tymas rodo broką. Jeigu šiltindami 
langus ar duris statybininkai ango-
kraščiuose nedės papildomo arma-
vimo tinklelio – tinkas tose vietose 
ims skilinėti.  

Renovuojamus daugiabučius 
administruojančios UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ projektų vadovas 
A. Gervinskas gyventojus ragina: 
kilus įtarimui, kad statybininkai dir-
ba nekokybiškai, apie tai pirmiausia 
būtina informuoti administratorių 
Tel.nr. 8(687) 44120 arba 8(612) 
78907. Jeigu kyla įtarimų,kad ir po 
to brokas liko neištaisytas, gyvento-
jai gali apie tai pranešti BETA ne-
mokama linija 8800 200 12. 

Atranka ir kontrolė griežta 

Dar prieš prasidedant rangos dar-
bams, statybų bendrovių kvalifika-
ciją tikrina ir bendrovės, per kurias 
vykdomi viešieji pirkimai. Dau-
giausia rangos darbų nuperkama 
per Centrinę perkančiąją organiza-
ciją (CPO), į kurią statybos įmonės 
atrenkamos ypač atsakingai.

Abejojančius, ar renovacijos dar-
bams atrenkamos tik kokybiškai ir 
kvalifikuotai dirbančios statybos 
įmonės, ar į CPO negali prasmukti 

prastą reputaciją turintys statybi-
ninkai, BETA Projektų įgyvendi-
nimo kokybės priežiūros skyriaus 
vedėjas Edvardas Petrauskas ra-
mina.

 „Katalogas užtikrina visišką pir-
kimų skaidrumą, yra operatyvus ir 
visiškai automatizuotas, - sakė E. 
Petrauskas. – Rangovai atrenkami 
tik konkurso būdu ir tik tie, kurie 
atitinka pirkimų skelbime nurody-
tus kvalifikacinius reikalavimus. 
Su jais pasirašomos metines pre-
liminarios sutartys ir tik šie ran-
govai gali varžytis dėl užsakymų 
vykstant konkursams per CPO“.

Be to, pasak E. Petrausko, su-
kurta griežtesnė kokybės prie-
žiūros ir kontrolės sistema jau 
vykdomiems rangos darbams. „Ši 
sistema pasitvirtino – patikrinimų 
metu fiksuojami tik neesminiai 
pažeidimai, techninės klaidos, ku-
rios nesunkiai ištaisomos statybų 
laikotarpiu. Anykščiuose, kaip ir 
visoje Lietuvoje, reguliariai vyksta 
patikros. Esminių pažeidimų nėra 
nustatyta“, - teigė E. Petrauskas. 

Gyventojai – renovacijos 
dalyviai

Prie Anykščių Žiburio gatvės 
5 – o namo pluša statybininkai iš 
Kupiškyje įsikūrusios statybų ben-
drovės. Nors pastoliai namą apjuo-
sė visai neseniai, statybininkai jau 
spėjo susidraugauti su daugiabučio 
gyventojais. Juolab, kad ši bendro-
vė Anykščiuose yra gerai pažįsta-
ma, nes pastatė viešąją biblioteką. 

„Man gražu, kaip sparčiai ir tvar-
kingai jie dirba. Apie statybas aš 
mažai išmanau, tačiau pasitikiu vy-
rais “, - pastebėjo garbaus amžiaus 
šio namo gyventoja Elena Jarmala-
vičienė. 

„Ką tik kalbėjausi su objekto va-
dovu, - teigė šio namo gyventojas 
Albertas Gogelis. – Mes domimės 
statybos darbų kokybe. Viskas ge-
rai, tad kreiptis į statybininkų darbą 
kontroliuojančias institucijas nebu-
vo reikalo“. 

Būti aktyviais renovacijos pro-
ceso dalyviais gyventojams pataria 
tiek renovaciją Anykščiuose admi-
nistruojančios bendrovės darbuo-
tojai, tiek BETA specialistai. Tam 
nereikia būti nė statybininku. Pavyz-
džiui, renovuojamo namo gyvento-
jui pakanka žinoti, kad šiltinama ne 
tik antžeminė namo cokolio dalis, 
bet ir pusmetris cokolio po žeme. 
Arba šiltinant sienas, plokštės visu 

Anykščiuose Žiburio gatvės Nr. 5 gyventojai stebi, kaip dirba 
statybininkai, ir yra patenkinti jų darbu. 

Anykščiuose daugiabučių namų atnaujinimas vyksta gyven-
tojų akyse, tad jie visuomet gali savo pastebėjimus dėl darbų 
kokybės pranešti namo administratoriui, kurio kontaktai skel-
biami kiekvieno renovuojamo namo laiptinėje. Renovacijos 
kokybe taip pat rūpinasi Būsto energijos taupymo agentūros 
(BETA) specialistai, techninis prižiūrėtojas, Valstybinė teritori-
jų planavimo ir statybos inspekcija. Esant tokiai kontrolei sta-
tybų broko bijoti nereikėtų.
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(Atkelta iš 1 p.)

Savo nuomonę  išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“:  

 (8-381)  5-82-46,  

tautos balsas

Nors buvo skelbta iš anksto, kad 
šeštadienį Viešintų kapinėse bus pa-
šventintas paminklas ant režisierių Vy-

Sveiki, aš norėčiau pasiteirauti. 
Jūsų laikraščio internetiniame porta-
le buvo patalpinti šių mokslo metų 
olimpiadų bei konkursų laureatų sąra-

Gaila, bet atmintis blėsta
tauto ir Galinos Germanavičių kapo, į 
renginį susirinko labai mažai žmonių, 
net ir tų pačių viešintiškių, dėl kurių 

šai http://www.anyksta.lt/naujienos/
naujienos/37312-rajono-protingiau-
sieji. Aš norėčiau paklausti, kodėl 
šis straipsnis nebuvo išspausdintas 

vaikų režisieriai tiek yra padarę. Gaila, 
kad laikas eina, ir mes užmirštam tuos, 
kurie tiek daug dėl mūsų padarė. Juk 

Anykštos laikraštyje? Tokį straipsnį 
norėtų paskaityti mokinių tėvai, gi-
minės, draugai, o internete ne visi šį 
straipsnį gali paskaityti, nes kai kurie 

jei ne Germanavičiai, kas dabar Vie-
šintas žinotų? Nepamirškim.

Viešintiškė

neturi interneto, kompiuterio arba ne-
moka juo naudotis. Tai norėčiau, kad 
atspausdintumėte šį straipsnį „Anykš-
tos“ laikraštyje.                          Eglė

Dvarą puoselėjo Komarų 
giminė

Važiuojant per Raguvėlę Panevė-
žio link, žvilgsnis kliūna už dvaro 
pastatų, turinčių kelių šimtmečių 
istoriją ir palyginti neblogai išsilai-
kiusių iki mūsų dienų. Geometri-
nio planavimo, klasicizmo bei ro-
mantizmo architektūros paminklas 
- Raguvėlės dvaro sodyba - aprė-
pia apie 20 hektarų plotą, kuriame 
išlikę dvi dešimtys pastatų. Kaip 
teigiama Anykščių krašto vietovių 
žinyne, XVII amžiuje dvaras pri-
klausė Sokolovskiams, kurį apie 
1698 - 1701 m. įsigijo Ukmergės 
pavieto kardininkas Mikalojus 
Komaras – Zabožinskis. Nuo tada 
dvarą puoselėjo šios giminės at-
stovai. XIX a. ketvirtame dešim-
tmetyje buvo pastatyti pagrindiniai 
dvaro rūmai, oficina, ratinė, svir-
nai, smuklė. Beje, dvare buvo ap-
sistojęs Rusijos caras Aleksandras 
I su visa palyda. 

1784 m. paminėta Raguvėlės 
koplyčia, į kurią laikyti pamaldų 
iš Troškūnų atvykdavę vienuoliai 
bernardinai, o 1796 m. Komarai 
pastatė medinę bažnyčią, kuri ne 
kartą perdažyta, remontuota veikia 
iki šiol. Joje yra vieni seniausių 
Anykščių krašte vargonai.

Raguvėlės dvare nuo 1907 m.  

Raguvėlę išgarsino dvaras

veikė mokykla, kurią atidarė Kons-
tantinas Komaras išlaikęs lietuvę 
mokytoją. Mokykla 1986 – 2014 
buvo pasiekusi nepilnos viduri-
nės mokyklos statusą, pastatytas 
naujas didelis mokyklos pastatas, 
tačiau pernai rudenį mokykla per-
tvarkyta į Troškūnų Kazio Inčiūros 
gimnazijos Rguvėlės pradinio ug-
dymo skyrių. 

Nacionalizuotuose Komarų dva-
ro rūmuose veikė žemės ūkio mo-
kykla, iki 1971 – ųjų - Raguvėlės 
žemės ūkio technikumas, iki 1975 
– ųjų Raguvėlės vienmetė bitinin-
kystės – sodininkystės mokykla, 
tad Raguvėlę prisimena didelis bū-
rys nūnai garbaus amžiaus buvusių 
žemės ūkio specialistų.  

Dvaro rūmai remontuoti 1983 
m. pagal architekto Romualdo 
Kazlausko projektą, vėliau - jau at-
kurtos Nepriklausomybės metais. 
Kurį laiką restauruotame svirne 
veikė kavinė. 

Dvaras 1992 m. buvo grąžintas 
Komarų giminės paveldėtojai Ali-
nai Rimševičienei - Komaraitei, 
kuri gyvena dvare. Jai grąžintas 
dvaras suteikė nemažai džiaugs-
mo, tačiau dar daugiau rūpesčių 
dėl jo būklės. Laikas vėl ardo dva-
ro rūmus, kuriems, kaip paminklui, 
trūksta valstybės dėmesio ir lėšų.

Dvarininkas, politikas ir garsus 
sportininkas Vladislavas Komaras 

iš Lenkijos į gimtinę negrįžo. 
Nuo 1944 iki 1963 metų Ragu-

vėlė priklausė Panevėžio apskrities 
Miežiškių valsčiui, veikė Raguvė-
lės darbo žmonių deputatų vyk-
domasis komitetas. Vėliau ir iki 
šiol Raguvėlė priklauso Troškūnų 
seniūnijai. Ji buvo Raguvėlės ta-
rybinio ūkio, kolūkio centrine gy-
venviete ir apie 1986 – uosius čia 
gyveno ir dirbo 400 žmonių. 

Šnekučiavosi...

Gyvenimas Raguvėlėje niekuo 
nesiskiria nuo kitų didžiųjų rajono 
kaimų. Vienas kitas į užsienį ne-
pabėgęs jaunuolis darbo susiranda 
Panevėžyje, o senesni jau niekur 
neskuba – susitikę pakalba apie po-
litiką, orus ar tiesiog kasdieninius 
pavasario darbus. Taip besišneku-
čiuojančius sutikau Raguvėlėje gi-
musį ir augusį Joną Giedrį ir 1971 
– aisiais su paskyrimu, baigus že-
mės ūkio technikumą, atvykusį Pe-
trą Krištopaitį. Atvykėlis čia sukūrė 
šeimą, užaugino vaikus ir jau seniai 
yra pats tikriausias, kaimynų gerbia-
mas šio kaimo gyventojas. „Dukra 
dirba ligoninėje Panevėžyje, sūnus 
– Vilniuje. Turiu tris anūkus, tad ko 
daugiau bereikia?“ – prasitarė sau-
gumo technikos, vėliau stacionari-
nių įrenginių technikos inžinieriumi 
dirbęs vyras, kurio felčere dirbusi 
žmona Rimutė yra pelniusi ypatin-
gą šio kaimo žmonių pagarbą. Mat 
ir dabar ji pataria, o kai  paprašo ir 
vaistus suleidžia kaimiečiams. 

Su P. Krištopaičiu šnekučia-
vęsis Jonas Giedrys, daug metų 
kolūkmečiu dirbęs traktorininku, 
kombainininku gimė, užaugo ir 
gražiausius metus nugyveno Ra-
guvėlėje. Gyvena su žmona Vir-
ginija ir sūnum Robertu, šiek tiek 
ūkininkauja. 

Ištvėrė vargą ir netektis 

Saulėtą dieną prie alytnamio 
triūsė 30 metų tarybinio ūkio, 
kolūkio kasininke dirbusi Vera 
Švilpienė. Moteris gyvena viena. 
Gyvenimas nelepino senelio, Mu-
ravjovo Koriko į stepes ištremto, 

anūkės. „Per kelias kartas išliko 
pasakojimai, kaip juos pėsčius 
į tremtį varė. Pavolgio stepėse 
temperatūra naktimis nukrisdavo 
iki 40 – ies šalčio, o dieną pakil-
davo iki beveik tiek pat šilumos, 
- sakė moteris. – Lietuvių kaimas 
vadinosi Čiornaja Padina, apie jį 

net filmas yra sukurtas, vadinasi 
„Troškulys“. Po Spalio revoliuci-
jos daugelis tremtinių grįžo į Lie-
tuvą, tačiau mes negalėjome, sun-
kiai sirgo mano mama. Grįžome į 
Gudžiūnų kaimą Kėdainių rajone, 
o 1946 – ųjų pavasarį atsikėlėme į 
Raguvėlę“.

Jonas Giedrys ir Petras Krištopaitis užsiminė, kad Raguvėlėje 
veikia vandentiekis, „Anykščių vandenys“ pastatė nugeležinimo 
įrenginius, tačiau su kanalizacija blogai – neaišku, kada ji to-
kiam dideliame kaime bus. 

Dianą Dainytę į Raguvėlę mokyklinis autobusiukas parvežė iš 
Panevėžio rajono, Miežiškių, kur ji mokosi. Jai skaudu, kad Ra-
guvėlės mokykla sunyko iki pradinio ugdymo skyriaus. 

Raguvėlės dvaro griuvėsių fone – ūkininko pastatai.  
Autoriaus nuotr.Raguvėlės dvaro centriniai rūmai pastatyti devyniolikto amžiaus ketvirtame dešimtmetyje. 

Tauta turi žinoti savo prizininkus
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Leonas ALESIONKA

Jei aš būčiau diedukas iš pamiškės 
vienkiemio, mane vairuojantį sustab-
džiusiems kelyje policijos pareigū-
nams būtų paprasčiau. Išvydus kely-
je automobilį stabdantį policininką 
mane irgi išpiltų prakaitas, ieškočiau 
Validolio, pasimetęs drebančia ranka 
pateikčiau automobilio ir vairuoto-
jo dokumentus. Iš tos baimės, net 
ir nepažeidus jokių taisyklių, kaltės 
jausmas tikrai apimtų. Toks „nupezęs 
diedukas – pelėdžiukas“ kai kuriems 
policijos pareigūnams matyt ir atro-
dau.  O ir pats tokį save matau naujo 
paso ir naujojo vairuotojo pažymėji-
mo nuotraukose... Taip, mano metai 
manęs nejaunina, bet dar nepajėgia 
nusilpninti atminties, nuslopinti pro-
to. Mano sukauptos žinios, gyvenime 
ir valstybės tarnyboje įgyta patirtis 
bei šaltas protas, dar ir dabar tebėra 
tie turtai, kuriais džiaugiuosi. Ne kie-
kvienam tiek duota. Todėl ir nebijau!

Lietuvos kelių policijos tarnybos 
viršininkas Gintaras Aliksandravi-
čius „Lietuvos Rytui“ teigia, kad 
vairuotojų ginčų su juos sustabdžiu-
siais pareigūnais būna neretai. Eis-
mo priežiūrą vykdančių pareigūnų 
darbą reglamentuoja generalinio po-
licijos komisaro patvirtinta Policijos 
patrulių veiklos instrukcija. Aš  ją 
žinau. Lygiai kaip žinau ir kitą svar-
bų dokumentą: Lietuvos policijos 
pareigūnų etikos kodeksą. Juo va-
dovautis - jei tarnyba Lietuvos poli-
cijoje grindžiama pagarbos žmogui 
ir valstybei, teisingumo, sąžiningu-
mo, nesavanaudiškumo, padorumo, 
nešališkumo, atsakomybės, viešumo 
ir pavyzdingumo, profesinės etikos 
principais - pareigūnams privalu. O 
kur dar Saugaus eismo įstatymas, 
Policijos veiklos įstatymas?  Jie abu 
priimti 2000 metais.

Nesu kaip nors nesveikai susireikš-
minusi persona, nepriklausau indiškai 
Neliečiamųjų kastai, o todėl mane, 
kaip ir kiekvieną vairuotoją pareigū-
nai stabdyti gali. Tačiau ne taip, kaip 
jiems šaus į galvą, o teisės aktų nu-
statyta tvarka. Patrulių veiklos regla-
mentą išmanantys vairuotojai gal ir 
galėtų sudrausminti teisės aktų reika-
lavimus ignoruojančius pareigūnus. 
Tačiau pasakykite man rimtai, ponai 
Generaliniai komisarai, keli Lietuvos 
Respublikos vairuotojai išmano nors 
jau Policijos patrulių veiklos instruk-
ciją? Apie kitų šalių vairuotojus net 
neklausiu. Štai jums ir terpė kai kurių 
išskirtinių algų ir europinės pensijos 
trokštančių  pareigūnų savivalei ir 

Dviem generaliniams 
komisarams. Paklausiu rimtai

arogancijai tarpti Lietuvoje.
Savo asmenine patirtimi patvirtinu, 

kad dažniausiai vairuotojams nepa-
sitenkinimą kelia automobilių stab-
dymas be jokios aiškios priežasties. 
Nevardinsiu visų atvejų, kai policijos 
patrulis gali stabdyti ar tikrinti vairuo-
toją. Tik keletas jų pareigūnui sutei-
kia neribotą teisę pačiam nuspręsti, 
ar reikia stabdyti. Tegu stabdo jei jam 
reikia, tačiau policijos pareigūnas su-
stabdytam vairuotojui pirmiausia pri-
valo paaiškinti sustabdymo priežastį. 
Trumpai ir suprantamai! Dar vienas 
stabdymo pretekstas – pareigūnui 
neva kilęs įtarimas, kad vairuotojas, 
o tai aš, gali būti neblaivus. Gal aš 
vairuodamas kreivalioju, į griovius 
taikau, vos kelyje išsitenku? Na gerai, 
tegu mane stabdo, tik tokiu atveju pa-
reigūnas privalo apie įtarimą mane ne 
tik informuoti, bet ir iš tiesų patikrinti 
mano blaivumą. Ne šiaip sau Brisiaus 
stiliumi apuostyti.

Man yra pasitaikę, kai policijos pa-
reigūnai, į mano klausimą kodėl esu 
stabdomas, nepatenkinti atsakydavo: 
„Dokumentų patikrinimas.” Klausiu 
jų toliau, o kodėl reikia tikrinti mano 
dokumentus, ar tokios pat markės au-
tomobilis, kaip mano vairuojamas, yra 
pavogtas, ieškomas? Atsakymo nesu 
sulaukęs, nors Kelių policijos tarnybos 
Administracinės veiklos skyriaus vir-
šininko Dainiaus Šalomsko teigimu, 
vien tik patikrinti dokumentų auto-
mobilį sustabdęs pareigūnas privalo 
paaiškinti stabdymo tikslą. 

Nepaaiškindavo. O juk šitaip pa-
žeidžiamos ir žmogaus teisės. Dar 
daugiau: esu susidūręs su tokiais „vi-
sagaliais“ pasijutusiais pareigūnais, 
kurie ne tik pyksta, kad klausiu ir 
nepaaiškina kodėl stabdo, bet pati-
krinę dokumentus ir neradę prie ko 
prikibti, staiga apkaltina tave nebū-
tais „baisiais“ pažeidimais. Žilagalvį 
žmogų gąsdina didžiulėmis baudo-
mis, paskui staiga tampa „gerais“ ir 
tos baudos subliūkšta, pažeidimai 
susitraukia iki visai mažyčių, tokių 
menkų, kad net neverta ir minėti. Tik 
tu pasirašyk protokole, kad pažeidei... 
Rašiau apie tai straipsnyje „Kraisle-
ris“ laikraštyje „Anykšta“, jį rasite 
ir Aukštaitijos naujienų agentūroje 
„AINA“. Apskundžiau tokį pareigū-
nų elgesį Utenos apskrities VPK tuo-
metiniam viršininkui Linui Pernavui. 
Buvo atliktas tarnybinis patikrinimas 
ir nustatyta, kad iš tiesų pareigūnai 
pažeidė Lietuvos policijos pareigūnų 
etikos kodekso nuostatas. Manęs atsi-
prašė už pareigūnų padarytas klaidas 
ir trūkumus, padėkojo už pranešimą. 
Atsiprašyti tai atsiprašė, tačiau nuo-
baudos nepanaikino! Skųskis teismui 
vairuotojau. O kreipimosi į teismą 
terminai, kol ištiria, kol atsakymą 
rašo, kol jį žmogus gauna, jau praleis-
ti. Pažeidimo įrodymų pareigūnai ne-
pateikia. Jų nėra. Ir vis tiek, žmogau, 
tu turi likti kaltu? O kodėl?

O kaip elgiasi kitų apskričių Po-
licijos komisariatų viršininkai? Ar 
jie bent jau sudaro komisijas, atlieka 
tarnybinius tyrimus, nustato pažei-
dimus? O gal tik persiunčia piliečių 
skundus žemyn, į savivaldybių Po-
licijos komisariatus, o juose „savi“ 

gina „savus“ ir vietose plauna „savų“ 
mundurų dėmes? Žinau, kad būna ir 
šitaip. Kodėl būna?

Niekam ne paslaptis, kad Lietu-
vos policijos komisariatuose trūksta 
pareigūnų. Štai 2015 balandžio 19 
d. Ingrida Nagrodskienė laikraštyje 
„Kupiškėnų mintys“ rašo, kad Kupiš-
kio rajono policijos komisariate - di-
džiausias pareigūnų trūkumas visoje 
Panevėžio apskrityje. „Pasak komisa-
riato vadovo, šiuo metu reikėtų dar 11 
policininkų. Šiuo metu Kupiškio ra-
jono policijos komisariato personalo 
nekomplektas sudaro net 17,2 proc. 
visų pareigybių. Mūsų rajonas šiuo 
atžvilgiu lenkia Panevėžio miesto, 
kur pareigūnų trūkumas yra 7 proc., 
Panevėžio rajono (5 proc.), Rokiškio 
(8 proc.) ir kitus kaimyninius rajonus. 
Iš viso mums stinga 11 pareigūnų. 
Labiausiai reikėtų žemiausios gran-
dies policininkų - patrulių.“

Ne ką gražesni duomenys ir kituo-
se Lietuvos policijos komisariatuose. 
Menki atlyginimai, ypač žemiausiųjų 
grandžių, patrulių lygmenyje, nėra 
patrauklūs ir nemotyvuoja ateiti dirbti 
jauniems, griežtus reikalavimus ati-
tinkantiems kandidatams. Ar tai reiš-
kia, kad priimame bet ką? Praleidžia-
me broką? O tuos „bičus“, kuriuos 
turime, bet kokia kaina giname, jiems 
nuolaidžiaujame, nes jei neturėsi to-
kio „kadro“, tai neturėsi jokio. Tai 
štai iš kur kyšo to vis dar sutinkamo 
pareigūnų bukumo ir pižoniškumo 
šaknys? Kalbėkime kiek norime, kad 
negražu imti kyšius, bet paima! Ko-
kia jų dalis pagaunami už rankos, o 
kokia taip ir lieka nepakliuvusi? Girti 
pareigūnai darbe vejami lauk? O kiek 
jų, jei neiškyla viešas skandalas ži-
niasklaidoje yra ne vienerius metus 
dengiami ir toleruojami, nes nebeliks 
kam dirbti?

Kodėl nustatyta tokia tvarka ir 
kas ją nustatė, kad pareigūnas stab-
do vairuotoją vos keliais kilometrais 
viršijusį ribotą greitį kokioje nors 
Ramygaloje ir skiria baudą vyrui, 
kuris į Kauno klinikas skubiai veža 
rimtai sergančią žmoną? Ir taip gali 
būti XXI amžiuje Lietuvoje? Ko-
dėl neleidžiama pareigūnui vietoje 
įvertinti, ar tokio „pažeidimo“ metu 
buvo sudaryta avarinė situacija ar ne? 
Gal pakenkė kam nors? Nejaugi toks 
greičio „viršijimas“ sukėlė pavojų? 
Yra pasekmės? Juk kabinėjamės prie 
formalių smulkmenų. Ko bijome? 
Kad gaunantis skurdžią algą parei-
gūnas parsiduos? Kodėl kai kurie pa-
reigūnai svaigsta iš laimės tykodami 
kaip SSSR laikais sankryžoje ir ne 
vieną kaltindami neva nesustojus, o 
tik stabtelėjus prie ženklo „STOP“? 
O kur eismo taisyklėse nustatyta, 
kiek sekundžių ar minučių privalu 
stovėti prie minėto, ar jam analogiš-
kų ženklų, kad būtų traktuojama kaip 
stovėjimas?

Kiek gyvenu Lietuvoje ir vairuoju, 
tiek nepamenu šitokios visokiausių 
apribojimų ir draudimų gausybės, 
kokia yra dabar. Pristatyta pakelėse 
automatinių greitį matuojančių „špo-
kinyčių“, dažnai tokiose vietose, kur 
žmogus niekaip protu negali suvokti, 
kodėl jis turi šliaužti 70, 50 ar net 40 

km/val. greičiu, jei joks namas nestovi 
pakelėje, net kapai ir tie už gero 100 
metrų. Kodėl aš esu būtinai priverčia-
mas stovėti prie atitinkamų ženklų, 
prie žaliosios šviesoforo vėliavėlės, jei 
sankryžoje nei vieno automobilio, nei 
vieno žmogaus, jokio pavojaus? Pri-
verstinį ritualą atlieku? Vien todėl, kad 
tuos draudimus ir ribojimus prigalvojo 
biurokratų bukumas? Prigalvojo, kad 
iš mąstančio, matančio ir atsakingai 
besistengiančio vairuoti žmogaus 
draudimais ir baudomis padarytų ro-
botą? Ne aš vienas nevairuoju neblai-
vus. Nevartoju jokių „kvaišalų“. Nesu 
jauniklis durnelis su „BMW“ ar rau-
nantis ant „Britvos“. Nesu, po velnių, 
ir girtas policininkas už vairo! Aš tas 
žmogus, tas Seimo narys, kuris kadai-
se su darbo grupe parengė ir pateikė 
LR Alkoholio kontrolės įstatymą. Į jį ir 
įdėjome minimalias leistinas alkoholio 
promiles, kurias šiandieną tautiečiai 
žiauriai viršija. 

Gerbiami Generaliniai komisarai, 
kur ir kada Lietuva padarė ne vie-
ną klaidą, bandydama kelių eismo 
problemas spręsti draudimais, vai-
ruotojus pliekdama baudomis dėl 
menkiausių pažeidimų ir  versdama 
juos robotais? Kiekvienas pastatytas 
ženklas, kiekvienas leidimas ar drau-
dimas turi būti suprantamas, prasmin-
gas, priimtinas, tarnauti kaip man, 
žmogui už vairo, taip ir kitiems eis-
mo dalyviams. O dabar... Juk pakelės 
„špokinyčios“ nemąsto, jų technika 
nesugeba vertinti situacijos kelyje ir 
priimti sprendimo! Nemačiau jų nei 
Latvijoje, nei Estijoje. Lygiai kaip 
nemačiau ir šitiek policijos ekipažų 
kaimynų keliuose. Ir ką? Visi latviai 
ir estai dėl to masiškai miršta tik ava-
rijose? Ne infarktai su insultais, ne 
vėžiai, ne cukraligės kaip visame pa-
saulyje, o vien „karas keliuose“ juos 
šienauja?

 Negaliu vairuodamas kas kartą 
jausti savyje protestą dėl vienų ar kitų 
biurokratinių draudimų gausumo ir 
bukumo.  Tai mane trikdo, verčia pik-
tintis, man nepadeda.  Juk šiandieną 
Lietuvos policija, visa Vidaus reikalų 
sistema veikia pagal tuos įstatymus, 
kuriuos ko gero ir aš, Seimo narys ka-
daise balsuodamas priėmiau, arba prie 
kurių atsiradimo vėliau ranką ir protą 
pridėjau. Žvelgiu į jaunus pareigūnus 
kaip į savo jau suaugusius vaikus, 
kurie pagal manuosius įstatymus šian-
dieną dirba. Ir toli gražu ne viskas jų 
darbe mane žavi, ne prieš kiekvieną 
broką galiu užmerkti akis. Nes yra ir 
kilnių pavyzdžių! Policininkai nebijo 
viršyti greičio, kai kiekviena minutė 
brangi, nes reikia gelbėti dūstantį vai-
ką ir vežti jį į klinikas. Jie gali, o mane, 
gydytoją, stabdytų ir baustų?! Net 45 
minutes rašytų protokolą?! Ne vienas 
toks pavyzdys. Ne vienas yra ir kitoks 
- pasiaukojimo, sąžiningo, kilnaus par-
eigų atlikimo – pavyzdys,  nusipelnan-
tis pripažinimą bei įvertinimą.

 Reiškiu pagarbą tokiems pareigū-
nams, kurie neišvengiamai privalo 
vykdyti ir vykdo įstatymo nustatytas 
valstybinės prievartos priemones ten, 
kur jų reikia. Taip gelbstimos gyvy-
bės. Tegu šiame atvirame straipsnyje 
mano iškeltos problemos ir išsakyta 
kritika nemenkina Lietuvos policijos 
autoriteto. Visuomenėje didesnis ar 
mažesnis brokas pasitaiko visur. Ir 
gydytojai, ir pedagogai, ir meno žmo-
nės, ir politikai be jo niekaip neapsiei-
na. Tam tikras procentas visuomenės 
broko matyt neišvengiamai turi gimti 
ir gimsta. Tačiau visgi manau, kad su 
pareigūnų darbo broku, išsiaiškinę jo 
atsiradimo ir egzistavimo priežastis, 
privalome kovoti griežtai ir princi-
pingai. Negi vis dar nesame pajėgūs? 
Todėl ir paklausiu rimtai: ar Genera-
liniai komisarai problemą matote ir 
manote kitaip? 

užjaučia

Nuoširdžiai užjaučiame 
Valerijų ČIKILIOVĄ dėl se-
sers mirties.

J. Auglys, A. Čiukšys, St. 
Palavenis, Br. Šostuchienė, P. 
Šostucha

Linas BITVINSKAS

Pavasarį – tik dainuoti ir my-
lėti. Klausimas, tik kokio dai-
nininko repertuarą pasirinkti, 
kažkam „Žemėj Lietuvos ąžuo-
lai žaliuos“, kažkam  „Neliesk 
mano damos, neliesk“ tinka. 
Skonio reikalas. Tiesa, šiuo 
atveju reikia pastebėti, jog lie-
tuviai nuo seno laikė save dai-
ningu kraštu ir ne be pagrindo, 
nes net kiekvienas darbas buvo 
lydimas specialių dainų. 

Klausant folklorinių lietu-
viškų dainų neretas dabar rau-
kosi – labai jau liūdnos. Ar tai 
gyvenimas buvo toks sunkus, 
ar mūsų charakteryje tik liūdė-
ti ir liūdėti. Šiuo atveju reikia 
pasakyti, kad mūsų protėviai 
ne tokie jau ir zirzliai buvo. Pa-
sirodo, dainos jiems padėdavo 
atsikratyti negatyvo.

Tą patvirtino ir šiuolaikiniai 
mokslininkai. Berlyno univer-
siteto mokslininkai net atliko 
studiją, kurioje siekė išsiaiškin-
ti muzikos poveikį žmonėms. 
Ir priėjo įdomios išvados – bū-
tent liūdnos dainos ir melodi-
jos žmonėms padeda išgyventi 
liūdesį ir atsikratyti sukaupto 
negatyvo. Tyrimuose dalyva-
vo daugiau kaip 800 žmonių 
iš viso pasaulio. Mokslinin-
kai priėjo išvados, kad liūdna 
muzika žmones guodžia ir jie, 
klausydami ar patys dainuoda-
mi liūdnas dainas, ima jaustis 
nepalyginamai geriau. Taip pat 
dingsta negatyvizmas, sukelia-
mas streso, be to, kas žymiai 
svarbiau, jis dingsta nepalik-
damas pasekmių kasdieniam 
gyvenimui.

Depresija, šio amžiaus rykš-
tė, pasirodo, neatsilaiko prieš 
paprastas liaudiškas lietuviškas 
melodijas. Tiesa, vartojant al-
koholį ir dainas teigiamo efek-
to mokslininkai nežada. Kaip 
ir kiekvienus vaistus, melodijų 
su „karčiąja“ maišyti nereikia – 
neveiks. 
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 pro memoria

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

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

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.

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.

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

AUKŠČIAUSIA KAINA!
Valaukio g. 8 C, Anykščiai,

Tel. (8-601) 85691.

Tel.
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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.

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

Brangiai - miškus ir žemes žem-
dirbystei visoje Lietuvoje.

MB Forestena 
Tel. (8-647) 84811.

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Tel.: (8-604) 84051, 
(8-605) 12103.

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

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

Spygliuočių, lapuočių medieną. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-610) 19170.

Padedame parduoti, perkame 
namus, sodybas, žemės, miškų 
sklypus. Tvarkome paskolas. 

Tel. (8-650) 76223.

Skubiai sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamą turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dos-
niai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Meno kūriniai

Sovietinių laikų lietuvio tapytojo 
paveikslą.

Tel. (8-698) 51269.

Automobiliai

Brangiai - automobilius įvairių 
modelių. Gali būti su T.A., va-
žiuojančius, nevažiuojančius. 
Atvyksta, sutvarko dokumentus. 
Dirba be poilsio dienų.

Tel. (8-604) 45680.                            

Lengvuosius ir krovininius auto-
mobilius, taip pat pilnos komplek-
tacijos variklius. Atsiskaito iš karto. 
Pasiima patys. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja,atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

Gyvuliai

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsive-
ža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Įmonė NIKSOFT visus veršelius. 
Moka PVM. 

Tel. (8-680) 22009.

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

Tel. (8-614) 07502.

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. 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.

Be tarpininkų arklius, karves 
(1,20 Eur/4,14 Lt), telyčias (1,40 
Eur/4,83 Lt), bulius (1,45 Eur/5,01 
Lt). 

Tel. (8-622) 09326.

parduoda
PARDUODAME STATYBINĘ 

MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 

Tel.: (8-696) 88713; (8-606) 91580

Kuras

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

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

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

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

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. 
Brangiai perka įvairų mišką.

Tel. (8-630) 57490.

Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Atraižas pakais, supjautas, kala-
dukus. Atveža. 

Tel. (8-622) 44850.

Kita

Kokybišką šienainį ritiniais.
Tel. (8-611) 44516.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Atveža.

Tel. (8-687) 11893.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, 
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 
2m., pensininkams - nuolaidos.

Vyksta į rajonus. 
Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

Tel. (8-647) 48473.

Kokybiškas ir nebrangus tvenkinių 
kasimas ir kitos ekskavatorių, buldo-
zerių, krautuvų paslaugos.

 Tel.( 8-646) 19349.

“Bobkato” paslaugos.
Tel. (8-621) 56448.

Remontuoja minkštus baldus, kei-
čia gobeleną, spyruokles, poroloną, 
gamina čiužinius. Naudoja tik lietuviš-
kus gobelenus. Pasiima ir parveža.

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

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

Tel. (8-608) 66111.

Bulvių sodinamas, rotacines šie-
napjoves, purkštuvus, lėkščiuotu-
vus, plūgus, vagotuvus, kultivato-
rius, frezus, bulvių kasamas, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Rusišką ruloninį šieno – šiaudų 
presą.

Tel. (8-682) 45168.

Šieno – žolės rinktuvą – smulkin-
tuvą, grėblį-vartytuvą, karuselinį 
vartytuvą.

Tel. (8-615) 30102.

Tvarkingą lengvojo automobilio 
priekabą su dendu (be techninės 
apžiūros). Yra dokumentai, naujos 
padangos. Kaina 200 eurų.

Tel. (8-670) 46795. 

Sezoniniam darbui reikalingi 
sraigių, grybų ir miško uogų supir-
kėjai. Įdarbinimas 5-6 mėn. 

Tel. (8-656) 20255.

Reikalingi miško darbuotojai: 
pjūklininkai, pagalbiniai, traktoris-
tai, mokantys dirbti su hidromani-
puliatorium. Darbas pastovus. 

Tel. (8-641) 84909.

    gimė

Jūnius ŽVIRBLIS,gimęs 04 19

Kamilis GRAŽELIŪNAS, gimęs 03 31

Anykščių mieste
Bronislava ZARECKIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 04 25
Elena KVIKLIENĖ, gimusi 1928 m., mirė 04 22
Leonas GIRIŪNAS, gimęs 1915 m., mirė 04 21
Laima ŽARSKUTĖ, gimusi 1962 m., mirė 04 21
Sigitas MILAŠEVIČIUS, gimęs 1969 m., mirė 04 18
Debeikių seniūnijoje
Jonas GREBNICKAS, gimęs 1927, mirė 04 18
Kavarsko seniūnijoje
Jonas ŠAKALYS, gimęs 1936 m., mirė 04 23
Antanas STRIOGA, gimęs 1961 m., mirė 04 16
Skiemonių seniūnijoje
Jonas GRIŠKEVIČIUS, gimęs 1939 m., mirė 04 21
Traupio seniūnijoje
Kazimieras MACKŪNAS, gimęs 1944 m., mirė 04 20
Genovaitė MARMAKEVIČIENĖ, gimusi 1928 m., mirė 04 22
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Prudencijus, Valerija, Vygan-
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Venta, Sofija

Juozapas, Zigmantas, Žilvi-
nas, Vydmantė, Anelė, Zigmas
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Savivaldybės administracijos 
ryšių su visuomene atstovės Vir-
ginijos Ros Garcios pranešimuose 
po rinkimų išaugo pagarba val-
džiai. Vis dažniau spaudos atsto-
vės pranešimuose žodžiai „meras“, 
„administracijos direktorė“ rašomi 
iš didžiosios raidės. Net ir žodis  
„administracijos“ pradėtas rašyti 
iš didžiosios. Pavyzdžiui: „Svečiai 
susitiko su Meru, laikinąja Admi-
nistracijos direktore Veneta Veršu-
lyte“...

„Anykšta“ peržiūrėjo praeitą ka-
denciją V.Ros Garcios siųstus pra-

Apie merą ir direktorę - 
tik iš didžiosios raidės

nešimus, bet tik poroje jų rado tokį 
pagarbų požiūrį į valdžią. 

Beje, pagarbaus požiūrio į admi-
nistraciją ir administracijos direk-
torių iš „Anykštos“ prieš keletą 
metų raštu pareikalavo tuometis 
savivaldybės administracijos di-
rektorius Vilius Juodelis. 

Tik neaišku, kodėl taip pasikeitė 
atstovės spaudai pranešimų tonas 
– ar kas pradėjo atstovės spaudai 
pranešimus redaguoti, ar tiesiog 
niekas taip nepadidina pagarbos, 
kaip savos partijos nebebuvimas 
valdžioje?

Anykščiai praleidžia gerą progą 
privilioti turistus ankstyvą pavasa-
rį. Vilniuje, žydint sakuroms, pra-
sidėjo tikra psichozė. Dalyvių tei-
gimu, sekmadienį jau iš ankstaus 
ryto buvo daugiau žiūrovų negu 
sakurų, o spūstis - kaip rytiniame 
troleibuse... 

Ko jau ko, bet žemės Anykš-
čiuose yra, sakurų sodą įveisti ant 
Šventosios kranto tikrai galima. 

Sakuros prieš putinus
Nebent galima būtų kuo nors dar 
originalesniu nustebinti, sakykim, 
putinų parku. Tuo labiau, kad ir 
liberalas Saulius Rasalas, pagar-
sėjęs putinų sodinimu, ir kon-
servatorius Sigutis Obelevičius, 
pagarsėjęs siekiu kirsti putinus, 
dabar dirbs vienoje komandoje. 
Žiūrėk, ką nors vyrai ir sugalvos.  
Putinų parko tikrai niekur juk 
nėra. 

Virvė. Balandžio 21 dieną 
vyko rajoninės moksleivių virvės 
traukimo varžybos. Pirmąją vie-
tą iškovojo Anykščių J.Biliūno 
gimnazijos komanda, antrą vietą 
– Troškūnų K.Inčiūros gimnazi-
jos pirmoji komanda, trečiąja - 
Troškūnų K.Inčiūros gimnazijos 
antroji komanda.

Sunkioji atletika. Balandžio 
25-26 dienomis Latvijos Balvi 
mieste vyko atviras Latvijos sun-
kiosios atletikos turnyras, kuria-
me dalyvavo ir anykštėnai. Savo 
svorio kategorijose Mindaugas 
Dilys ir Arnas Šidiškis užėmė 
pirmąsias vietas, Mindaugas 
Janulis - antrąją vietą, o Gytis 
Klimanskas ir Ramūnas Skapas 
– ketvirtąsias vietas. Komandi-
nėje įskaitoje anykštėnai buvo 
treti. Iš viso turnyre dalyvavo 10 
komandų. 

Kukliam tokiam žmogeliui nu-
sibodo, kad jį žmona vis varinėja. 
Nuėjo pas psichologą patarimo. 
Tas jam davė knygutę apie pasiti-
kėjimą savimi pasiskaityti.

Žmogelis grįždamas namo ir 
spėjo ją perskaityti. Grįžo. Įsiveržė 
į butą, įsakmiai nukreipė rodomąjį 
pirštą žmonai į veidą ir sako:

– Nuo šiol noriu, jog žinotum, 
kad aš esu šeimininkas šiuose na-
muose ir mano žodis yra įstaty-
mas! Noriu, kad šiandien paruoš-
tum prašmatnią vakarienę ir po to 
tikiuosi skanaus deserto. Paskui 
paruoši man karštą vonią, kad aš 
galėčiau atsipalaiduoti po sunkios 
darbo dienos. O kai aš išsimaudy-
siu, spėk kas mane aprengs ir su-
šukuos?

– Laidotuvių biuro darbuotojas?

Tinginių kokteilis

Ingredientai:
1 sauja aviečių,
1 sauja juodųji serbentų,
1 sauja šilauogių,
2 bananai, 
ledų,
0,5 litro pieno.

Gaminimo eiga:
Bananus supjaustome, suberia-

me uogas, sudedame ledus ir supi-
lame pieną. Viską suplakame.

Skanaus!

122-ejų vietnamietė 
pripažinta seniausiu 
žmogumi pasaulyje

Pasaulio rekordų asociacija 
šią savaitę paskelbė, kad seniau-
sia pasaulio gyventoja buvo pri-
pažinta vietnamietė Nguen Tchi 
Ču (Nguyen Thi Tru).

Honkonge įsikūrusi asociaci-
ja nurodė, kad birželį aplankys 
seniausią gyventoją ir įteiks jai 
sertifikatą.

Hošimine gyvenanti moteris 
gimė 1893 metų gegužės 4 die-
ną. 2011-aisiais senolė buvo pri-
pažinta seniausia šalies gyvento-
ja ir įtraukta į Vietnamo rekordų 
knygą.

Šimtametė įsitikinusi, kad jos 
ilgaamžiškumo paslaptis - nesa-
vanaudiškumas. Moters mėgsta-
miausias valgis - ryžių košė su 
kiauliena, pienas ir lengvas de-
sertas. Pasak jos šeimos, senutė 
per savo ilgą gyvenimą niekada 
nesirgo rimtomis ligomis.

Šiuo metu vietnamietė gyvena 
su savo 75 metų sūnumi didžiau-
siame šalies mieste - Hošimine.

Šį mėnesį pasaulis neteko 
dviejų seniausių planetos gyven-
tojų. Balandžio 1-ąją mirė 117 
metų sulaukusi japonė Misao 
Okava (Misao Okawa), o nepra-
ėjus nė savaitei mirė kita ilga-
amžė - Gertrūda Viver (Gertrude 
Weaver). Jai buvo 116 metų.

Venesuelos prezidento 
žmona turės savo laidą 
televizijoje

Venesuelos prezidento žmona 
turės savo laidą televizijoje.

Pirmoji laida su Silija Flores 
(Cilia Flores) turėtų būti paro-
dyta ateinančiomis dienomis, 
paskelbė prezidentas Nikolas 
Maduras (Nicolas Maduro).

Vienos valandos laidoje bus 
rodoma šalies kasdienybė mo-
ters ir motinos akimi. Ir pats N. 
Maduras turi kassavaitinę radijo 
ir televizijos laidą.

Venesuelą šiuo metu yra išti-
kusi didelė ekonominė krizė. Ša-
lis sulaukia didelio spaudimo dėl 
savo represinės politikos. Keli 
žinomi vyriausybės priešininkai 
yra įkalinti.

N. Maduras kaltina konserva-
tyvią šalies opoziciją kartu su 
JAV planuojant sąmokslą prieš 
jo vyriausybę.

Vienas “Aukščiausios 
pavaros” vedėjų atsisako
grįžti į laidą be 
Dž. Klarksono

“Aukščiausios pavaros” (Top 
Gear) vedėjas Džeimsas Mėjus 
(James May) teigia negrįšiantis 
į vieną populiariausių laidų, jei 
joje nebus Džeremio Klarksono 
(Jeremy Clarkson).

52-ejų Dž. Mėjus laidą apie 
automobilius vedė kartu su Dž. 
Klarksonu ir Ričardu Hamondu 
(Richard Hammond). Britas lai-
kraščiui “The Guardian” nurodė, 
neva būtų kvaila grįžti į “Aukš-
čiausią pavarą” su “Džeremio 
pakaitalu”.

“Privalome būti visi trys. Ne-
gali tiesiog patalpinti Džeremio 
pakaitalo ir tikėtis, kad viskas 
tęsis. Tai būtų trumparegiška ir, 
nemanau, kad tai veiktų”, - nu-
rodė vienas laidos vedėjų.

“Aukščiausios pavaros” vedė-
jas buvo nušalintas nuo pareigų, 
kai susikibo su šios laidos pro-
diuseriu Oisinu Taimonu (Oisin 
Tymon). Dž. Klarksonas išplūdo 
prodiuserį ir panaudojo prieš jį 
fizinį smurtą. Tokį skandalą te-
levizijos žvaigždė sukėlė, kai 
negavo karšto valgio po dieną 

trukusio filmavimo.
BBC sprendimas nutraukti Dž. 

Klarksono veiklą įžiebė debatus 
visame pasaulyje, o į vedėjo pusę 
stojo netgi Didžiosios Britanijos 
premjeras Deividas Kameronas 
(David Cameron). Daugiau nei 
milijonas žmonių pasirašė peti-
ciją internete, kuria ragino BBC 
vadovus grąžinti Dž. Klarksoną 
į vedėjus. Toks šurmulys kilo ne 
veltui - “Aukščiausia pavara” 
įtraukta į Gineso rekordų knygą 
kaip pramoginė laida, surinkusi 
didžiausią auditoriją.

Visai neseniai “The Sun” lai-
kraštyje, kuriame skandalais 
garsėjantis britas turi savo skiltį, 
Dž. Klarksonas rašė pasiilgsiąs 
darbo “Aukščiausioje pavaroje”.

Kinijoje rasti dinozauro 
kiaušiniai

Sekmadienį Kinijos Guang-
dongo provincijoje, Hejuano 
mieste, statybininkai atrado 43 
suakmenėjusius dinozauro kiau-
šinius, praneša CNN.

Miesto pavadinimas reiškia 
“dinozaurų namai”. 2004 metais 
Hejuanas buvo įtrauktas į Gine-
so rekordų knygą už didžiausią 
dinozaurų kiaušinių kolekciją.

Miesto atstovai teigia, kad 
tai pirmas kartas istorijoje, kai 
kiaušiniai buvo atrasti miesto 
centre. Pamačius netikėtą radinį, 
visi darbai buvo sustabdyti.

19 iš rastųjų kiaušinių yra pui-
kios būklės, didžiausias iš jų - 13 
centimetrų skersmens. Tyrėjai 
bandys nustatyti, kuriai dinozau-
rų rūšiai kiaušiniai priklauso.

1996 metais šiame mieste vai-
kai surado pirmuosiuos dinozau-
rų kiaušinius, šiandien jų yra be-
veik 17 tūkstančių.

Indijos sostinėje prie 
autobuso vairo sėdo 
pirmoji moteris

Indijos sostinė Naujasis Delis 
turi pirmąją autobuso vairuotoją 
moterį. “Aš ypač paisysiu savo 

keleivių moterų saugumo”, - 
sakė 30-metė Vankadarat Sarita 
(Vankadarath Saritha).

Po mirtino jaunos studentės 
išprievartavimo Indijos sostinės 
autobuse vyriausybė pažadėjo, 
kad Naujasis Delis taps sauges-
nis. Autobusų vairuotojos yra 
pirmasis žingsnis, sakė Delio 
transporto ministras Gopalas Rai 
(Gopal Rai). Vis dėlto, valsty-
binės autobusų bendrovės DTC 
duomenimis, į laisvą vietą pre-
tendavo tik septynios kandidatės.

Pirmadienį, pirmąją darbo 
dieną, V. Sarita teigė girdėjusi 
tik teigiamus komentarus. Žmo-
nėms moteris už autobuso vairo 
esą atrodė neįprastas reginys. V. 
Sarita pabrėžė sieksianti page-
rinti prastą DTC autobusų vai-
ruotojų įvaizdį. “Aš laikysiuos 
kelių eismo taisyklių”, - sakė ji.

V. Sarita iki šiol vairavo auto-
rikšas ir taksi, taip pat dirbo au-
tobuso vairuotoja Haiderabado 
mieste. Naujajame Delyje ji buvo 
vienos šeimos vairuotoja ir važi-
nėjo BMW markės automobiliu.
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