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KONCERTAS. Gegužės 15 d. 17 
val. koncertas „Mes augam su daina“. 
Koncertuoja Simonas Strazdas, buvęs 
Anykščių muzikos mokyklos moki-
nys, dabar LMTA dainavimo kate-
dros profesoriaus Virgilijaus Noreikos 
studentas. Kartu koncertuos Anykš-
čių muzikos mokyklos moksleiviai. 
Choro vadovė, chorvedė, pedagogė 
Stefanija Čapkevičienė, koncertmeis-
teris Robertas Čapkevičius. Renginys 
nemokamas. 

Dalins. Lietuvos Raudonojo Kry-
žiaus draugija gegužės mėn. 13-15 
dienomis nuo 9.00 iki 14.00 val. adre-
su: Vilties g. 24, Anykščiuose pagal 
programą „Pagalba maisto produk-
tais“ dalins Anykščių miesto ir Anykš-
čių seniūnijos gyventojams maisto 
paketus.    

Darbas. Balandžio mėnesį rajo-
ne įregistruota 158 bedarbiai, kovą 
- 173. Per praėjusį mėnesį padaugėjo 
ir darbo vietų skaičius – balandį laisvų 
darbo vietų buvo 131, o įdarbinti 145 
gyventojai. Kovą laisvų darbo vietų 
buvo 118, įdarbinti 124 bedarbiai. Iš 
viso nuo metų pradžios Anykščių rajo-
ne įregistruoti 716 bedarbių, mėnesio 
pabaigoje – 1880. Nuo metų pradžios 
įdarbinti 474 žmonės. 

Auka. Gyventojai patyrė ir pirmų 
nuostolių dėl vilkų. Niūronyse sudras-
kytas neseniai atsivestas kumeliukas. 
Tiesa, paties įvykio niekas nematė, bet 
sprendžiant pagal sužalojimus, žmo-
nės teigia, kad tai tikrai vilkų darbas. 

Mišios. Janonyse (Skiemonių sen.) 
Šv. Mergelės Apsireiškimo koplyčioje 
gegužės 13 dieną, trečiadienį, 19 va-
landą vyks šventos Mišios. 

Pretendentas. Vakar buvo paskuti-
nė diena, kai pretendentai į Anykščių 
savivaldybės administracijos Žemės 
ūkio skyriaus vedėjo pareigas galė-
jo pateikti dokumentus konkursui. 
Konkurse dalyvauti norėjo keturi as-
menys, tačiau tik vienas iš jų atitiko 
reikalavimus. Anksčiau skelbėme, kad 
šiame konkurse dalyvaus ir įtakingas 
politikas, rajono Tarybos narys An-
tanas Baura. Greičiausiai jis ir yra tas 
vienintelis asmuo, atitikęs konkurso 
reikalavimus. Na, nebent dar naujas 
pretendentas atsirado vakar prieš dar-
bo dienos pabaigą.

Giedrius Titenis laimėjo sidabrą ir 
sumainė aukso žiedus Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Šeštadienį Anykščių plaukimo baseine „Bangenis“ pasibaigė tris dienas trukęs tarptautinis plaukimo sprinto festivalis „Anykščiai 
2015“, kuriame dalyvavo 635 plaukikai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Moldovos ir Baltarusijos. Anykštėnas olimpietis Giedrius Titenis 
plaukė tik pirmąją festivalio dieną, nes savaitgalį šventė vestuves.

Giedrius Titenis ketvirtadienį plaukimo takelyje buvo antras, o šeštadienį Troškūnų baž-
nyčioje sumainė aukso žiedus su išrinktąja Arminta. 

Baltarusė Aleksandra Herasimenia 
tapo geriausia festivalio plaukike. 

Vyliaudiškio gyventojus keičia 
vilniečiai

Prieš pat Kurklius pasukus į kairę nuo Anykščių – Kurklių 
plento, pasitinka naujosios kapinės su paminklu kovotojams už 
Lietuvos laisvę, o vos tolėliau ir pirmosios Vyliaudiškio kaimo 
gryčios. Tarp Virintos upelės ir Kurklių įsispraudęs kaimas ribo-
jasi su Šilelio viensėdžiu, Pavirinčių ir Kališkų kaimeliais. Pasak 
Kurklių seniūno Algimanto Jurkaus, nors kaime yra beveik de-
šimt sodybų, gyvenamąją vietą kaime deklaruoja tik 3 gyventojai. 
Prie Virintos prigludusias sodybas nupirko miestiečiai, daugiau-
siai vilniečiai ir čia leidžia savaitgalius bei vasaroja. 

Adelė Jočienė mokytojavo Kurkleliuose. Ant mokyklos aukšto 
rado Smetonos laikų pradžios mokyklos iškabą su nudaužtu Vy-
timi, kuris dabar kabo ant senosios trobos sienos. 

Gėlė minta vabzdžiais

Nepavyko išsiaiškinti XVIII–ojo 
amžiaus pabaigoje dvarininkams 
Oginskiams priklausiusio kaimo pa-
vadinimo kilmės, kuriame netgi bu-
vusi karčema. 1921 m. ant Virintos 
upės Jonas Jucius pastatė malūną, 

kurį 1944 m. vokiečiai sudegino, 
tačiau vėliau buvo atstatytas, o lie-
kanos tebestovi pakrantėje ir dabar. 
Kaimas turėjo neįtikėtinai mažai, vos 
1,4 hektaro, žemės, tačiau 1923 – iai-
siais jame gyveno 31 
žmogus. Kaime veikė 
pradžios mokykla.

Meškos Anykščių apylinkėse
Miškininkas Kęstutis Bilbo-

kas sakė, kad prieš 15 metų 
visai netoli miesto teko maty-
ti klaidžiojančią mešką. Gali 
būti, kad jos rajone svečiuojasi 
ir dažniau.

Atsisakyti nekvalifikuoto darbo yra 
teisinga

Sigitas KINDERIS, Vį Anykščių miš-
kų urėdijos urėdas: „Turėtų būti galima 
rinktis darbą pagal kvalifikaciją – kaip 
atrodo, jei žmogus baigia universitetą, o 
jam pasiūlo eit „Maxi-
mos“ pardavėju dirbti?“

Nors vienas 
reitingas geras
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spektras

Temidės svarstyklės
Mušė. 2015-05-09 Traupio 

seniūnijoje, nepilnametis sūnus 
panaudojo fizinį smurtą prieš 

savo tėvą.
Degė. 2015-05-10 Troškūnų 

seniūnijoje Pelyšėlių I kaime 
užsidegė statybininkų vagonėlis. 

Išdegė vagonėlio vidus ir sudegė 
jame buvę daiktai. Iš vagonėlio 
buvo išneštas dujų balionas. Va-
gonėlis – metalinis, dengtas šife-

riu.  Iš vidaus buvo apšiltintas 
polistirolu ir iškaltas suspaustų 
pjuvenų plokštėm. Įvykis tiria-
mas.

Vyriausiasis Anykščių miškų 
urėdijos miškininkas Kęstutis 
Bilbokas sakė, kad meškos pas-
tebimos ne tik Biržų rajone, jos 
užklysta ir į mūsų rajoną: „Maž-
daug prieš 15 metų buvo ir mūsų 
apylinkėse pasirodžiusi meška, ir 
visai netoli miesto – truputį už Pa-
varių kaimo. Mūsų darbuotojai ją 
matė, rodė pėdas. Taip, jos kartais 
praeina, bet tai nėra dažnas atvejis 
– kadangi Lietuvoje jos negyvena, 
užklysta retkarčiais iš Latvijos, 

Meškos Anykščių apylinkėse
Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Ketvirtadienį Lietuvoje, Biržų rajone, pirmą kartą medžiotojo ka-
mera užfiksuotas po mišką klaidžiojantis rudasis lokys. Gyventojai 
susirūpino: kaip elgtis, susitikus tokį žvėrį? Ar jis neužpuls vaikščio-
jančių miške žmonių, ar nesugalvos „paragauti“ naminių gyvūnų?

Baltarusijos“.
Paklaustas, kodėl meškos neįsi-

kuria Lietuvoje visam gyvenimui, 
K. Bilbokas teigė nesantis šios 
srities specialistas ir tiksliai pa-
sakyti, kodėl mūsų šalyje lokiams 
nepatinka, negali. Galbūt klimatas 
netinka, gal maitintis neturi kuo. 
Ką daryti, jei atsitiktų taip, kad 
miške susitiktum lokį? „Patari-
mo, kaip elgtis sutikus mešką, 
duoti negaliu, bet paprastai gy-
vūnai žmogaus šiaip sau nepuola. 

Mūsų darbuotojai ją matė visai 
iš arti: ji kaip ėjo savais keliais, 
taip ir nuėjo“, – sakė miškinin-
kas. O ar puola meškos naminius 
gyvūnus? „Nesu tas žmogus, 
kuris galėtų pasakyti, bet visko 
gali būti – neaišku, ko ta meška 
čia atėjo“, – sakė K. Bilbokas. 
Per pastaruosius 15 metų Anykš-
čių rajone nebuvo užfiksuota nė 
viena užklydusi meška, tačiau jei 
šių gyvūnų niekas nesutinka, ne-
reiškia, kad jie čia ir nepraeina. 
„Faktas, kad tokie atvejai vis už-
fiksuojami, tačiau baimintis, kad 
meškos apsigyvens mūsų miškuo-
se, nevertėtų“, – sakė miškininkas 
Kęstutis Bilbokas.

Vyriausiasis Anykščių miškų 
urėdijos miškininkas Kęstu-
tis Bilbokas sakė, kad prieš 
15 metų visai netoli miesto 
teko matyti klaidžiojančią 
mešką. Gali būti, kad jos ra-
jone svečiuojasi ir dažniau.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykštėnams renkantis į minėjimą 
karių kapinėse, prieš pat vartus keli-
ninkai smalavo gatvės duobes. Dau-
gelį atėjusiųjų tai papiktino, kai kurie 
samprotavo, kad kelininkai atsiųsti ty-
čia. Paprašyti, kelininkai pasišalino...

Prie paminklų žuvusiems kariams 
liepsnojo anykštėnų padėtos raudo-
nos tulpės, o prie paminklo tarybi-
niam kariui degė atminties ugnis. Iš 
pokaryje Anykščių rajone gyvenusių 
900 Antrojo pasaulinio karo vetera-
nų, šiuo metu gyvena 8, o į minėji-
mą atvyko tik 2 – atsargos majoras, 
rudenį 95 – etį švęsiantis Vincas Ra-

Prieš minėjimą papylė smalos…
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Šeštadienį Anykščių karių kapinėse susirinkę anykštėnai, keli 
Antrojo pasaulinio karo veteranai, paminėjo pergalės prieš na-
cistinę Vokietiją 70 – ąsias metines, gėlės buvo padėtos ir Kurklių 
karių kapinėse.

dušis, kuris į Anykščius iš Ignalinos 
krašto „Žiguliuką“ atvairavo pats ir 
kavarskietis 92 – jų sulaukęs Osval-
das Balna. Jam, kaip ir kitiems rajono 
karo veteranams, V. Radušis įteikė 
pergalės prieš nacistinę Vokietiją 70 
– ečio medalį. O. Balna karo keliu 
praėjo nuo Varšuvos iki Berlyno ir 
Pergalės dieną sutiko Berlyne, ligoni-
nėje, nes buvo sužeistas.

Pranešimą skaitė tarybiniais laikais 
buvęs Anykščių karinio komisariato 
komisaras Vytautas Laurinavičius. 
Pasak jo, Antrasis pasaulinis karas 
buvo pats baisiausias žmonijos is-

torijoje, nes per jį žuvo labai daug 
civilių asmenų, vokiečiai koncentra-
cijos stovyklose žudė žydus ir kitų 
tautybių piliečius. Pranešėjas negai-
lėjo kritikos dabartinei šalies valdžiai 
dėl socialinės neteisybės, kritikavo 
Prezidentę dėl ginklavimosi ir siū-
lė ne haubicas pirkti, o pasirūpinti 
skurstančiais šalies piliečiais, didinti 
pensijas, labiau finansuoti švietimą 
ir kultūrą.... V. Laurinavičius siūlė 
ne ginklais žvanginti prieš Rusiją, 
bet dėl taikos kovoti diplomatinėmis 
priemonėmis, kaip tai daro didžiosios 
Europos valstybės.  

Prie paminklo buvo eksponuoja-
mos amžino atilsio išėjusios Sonios 

Čeponienės nuotraukos, ordinai ir 
medaliai. Juos į minėjimą atsinešė 
jos dukra Zoja Suleimanova, beje, 
nusistebėjusi, kaip 30 tonų sverian-
čios haubicos pervažiuos per kelias 
tonas išlaikančius Lietuvos tiltelius. 
Vyrai paaiškino, kad haubicos labai 
toli šaudo, tad nebūtina joms daug 
važinėti...

Žuvusių karių atminimas buvo pa-
gerbtas tylos minute. Dalis minėjimo 
dalyvių į Anykščius atvyko pagerbę 
žuvusius ir padėję gėlių Kurklių karių 
kapinėse. 

Lietuva Antrojo pasaulinio karo 
pabaigą minėjo gegužės 8 – ąją kartu 
su visa Europa.

Gegužės 9 – ąją Anykščių karių kapinėse...

Gėles prie paminklo deda (iš kairės) Vytautas Laurinavičius ir Antro-
jo pasaulinio karo veteranai Vincas Radušis bei Osvaldas Balna. 

Autoriaus nuotr. 

Aukščiausiai savivaldybių švie-
timo reitinge rikiuojasi miestai: 1. 
Vilnius, 2.Kaunas, 3. Druskininkai, 
4. Šiauliai, 5. Palanga. Iš rajonų 
Anykščius aplenkė tik Mažeikių, 
Zarasų ir Telšių rajonai.

Vertinant atskiras mokyklas iš 
Anykščių rajono mokyklų aukščiau-
siai yra Anykščių J.Biliūno gimnazi-
ja – 64-oji vieta. Pernai paskutiniąją 
„nuosavą“ abiturientų laidą išleidusi 
Kavarsko vidurinė mokykla užėmė 
78 vietą. Priminsiu, jog Kavarske 
ir šiemet mokosi dvyliktokai, tačiau 

Nors vienas reitingas geras
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Žurnalo „Reitingai“ paskelbtuose šalies švietimo reitinguose 
Anykščių rajonas užima 12 vietą iš 60-ies šalies savivaldybių. 
Sudarant reitingus vertinti savivaldybių abiturientų 2014 metais 
laikytų valstybinių egzaminų rezultatai.

oficialiai jie yra J.Biliūno gimnazi-
jos Kavarsko vidurinio ugdymo sky-
riaus mokiniai.

Kitos dvi Anykščių rajono viduri-
nės mokyklos yra trečiajame reitin-
go šimtuke – Troškūnų vidurinė mo-
kykla (dabar – gimnazija) užima 215 
vietą, o Svėdasų gimnazija – 235 
vietą. Iš viso reitinguotos 402 šalies 
vidurinės mokyklos ir gimnazijos. 

Sudarant mokyklų reitingus ver-
tinti ir valstybinių egzaminų rezul-
tatai, ir įstojusiųjų į universitetus 
pirmuoju pageidavimu skaičius. Iš 

J.Biliūno gimnazijos pirmuoju pa-
geidavimu į Lietuvos universitetus 
įstojo 24 abiturientai, o 6 įstojo į 
užsienio universitetus. Iš Kavarsko 
ir Troškūnų mokyklų pirmuoju pa-
geidavimu į universitetus įstojo po 4 
abiturientus, iš Svėdasų gimnazijos 
– 1. Į užsienio universitetus praėju-
sios laidos abiturientai iš šių moky-
klų neišvažiavo.

Daugumos valstybinių egzami-
nų rezultatų vidurkiai J.Biliūno 
gimnazijoje yra solidūs: lietuvių k. 
- 51,77 balo, anglų - 58,03, fizikos – 
55,5, chemijos – 63,33. Žemiausias 
J.Biliūno gimnazijoje buvo matema-
tikos valstybinio egzamino rezultatų 
vidurkis – 32,83 balo. 

Kavarsko vidurinėje mokykloje 
informatikos valstybinio egzamino 

rezultatų vidurkis – 97,33 balo. Tai 
absoliučiai geriausias rezultatas Lie-
tuvoje.

Žurnalas „Reitingai“, sudaryda-
mas reitingus, išskyrė mokyklas, 
kurios renkasi mokinius ir kurios 
nesirenka. Mūsiškės visos, be abejo, 
reitinguotos nesirenkančiųjų katego-
rijoje. Šioje kategorijoje geriausia 
pripažinta Panevėžio J.Balčikonio 
gimnazija. Tarp mokinius besiren-
kančių mokyklų reitinguotos aštuo-
nios švietimo įstaigos, o geriausiu 
pripažintas Vilniaus licėjus. Šią mo-
kyklą pernai baigė 93 abiturientai. 35 
iš abiturientų gavo bent vieną šimtu-
ką, 18 – du, 11 – tris, 2 – keturis, o 
vienas – net penkis. Taigi mažuma 
licėjaus abiturientų iš mokyklos išė-
jo negavę nė vieno šimtuko.  

Šaukimai. Vakar Krašto apsau-
gos ministerijoje sudarytas šauktinių 
sąrašas. Šaukimo nurodymai bus iš-
siųsti 36 825 jaunuoliams. Į sąrašus 
patekę karo prievolininkai šaukimo 
nurodymus gaus registruotu paštu, 
sąrašas internete bus viešinamas 
nuo gegužės 13 dienos, svetainėse 
www.kam.lt ir www.karys.lt. Gavę 
šaukimus karo prievolininkai pri-
valės šaukimo nurodyme paskirtą 
dieną atvykti į nurodytus Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų rinktinių 
karo prievolės ir komplektavimo 
skyrius. Vėliau, patikslinus anketi-
nius duomenis, karo prievolininkai 
bus organizuotai siunčiami į Karinę 
medicinos ekspertizės komisiją įver-
tinti jų sveikatą. Pirmieji šauktiniai 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Bu-
tigeidžio dragūnų batalioną atvyks 
rugpjūčio 24 dieną.

Apskritys. Siekiant per ateinantį 
finansinį laikotarpį neprarasti be-
veik 3 mlrd. eurų Europos Sąjungos 
(ES) paramos, siūloma keisti Vil-
niaus, Utenos ir Alytaus apskričių 
ribas. Šis Vidaus reikalų ministerijos 
(VRM) siūlymas pirmadienį svars-
tytas Vyriausybės pasitarime. VRM 
tokį siūlymą aiškina tuo, kad 2017 
metais Lietuvos bendrasis vidaus 
produktas vienam gyventojui viršys 
75 proc. ES vidurkio. Pagal šį rodi-
klį 2021-2028 metais Lietuva bus 
priskirta pereinamojo laikotarpio 
regionams, todėl gali gauti apie 2 
mlrd. 700 mln. eurų mažiau nei šiuo 
metu. Atsižvelgdama į tai, VRM siū-
lo Vyriausybei Švenčionių, Širvintų 
ir Ukmergės rajonus priskirti Utenos 
apskričiai, o Šalčininkų rajoną - Aly-
taus apskričiai. 

Migrantai. Premjeras Algirdas 
Butkevičius sako dar nežinantis, 
kiek migrantų Lietuva galėtų priim-
ti, jei įsigaliotų Europos Komisijos 
(EK) siūlomas planas, tačiau pažy-
mi, kad imigrantai turi didelę įtaką 
ekonominiam šalies gyvenimui. „Su 
tokių kvotų nustatymu reiktų elgtis 
labai atsargiai ir atsakingai“, - sakė 
Premjeras. Smarkiai išaugus Euro-
pos šalis Viduržemio jūra bandančių 
pasiekti nelegalių migrantų skaičiui, 
EK siūlo dalintis pietinių Europos 
Sąjungos (ES) šalių patiriamą naštą 
ir visoms Bendrijos šalims įsileisti 
tam tikrą migrantų skaičių. Šiam 
pasiūlymui pritaria Vokietija, Pran-
cūzija ir Austrija, tuo tarpu Vengrijos 
Premjeras Viktoras Orbanas EK pla-
ną pavadino „beprotišku“.

Mokesčiai. Simbolinė laisvės nuo 
mokesčių diena - kuomet vidutinis 
mokesčių mokėtojas nustoja dirbti 
valstybei ir pradeda dirbti sau - šiemet 
ateis gegužės 15 dieną - penkiomis 
dienomis vėliau nei pernai. Šios die-
nos nutolimo priežastis - spartus biu-
džeto išlaidų didinimas, reikšmingai 
viršijantis šalies ekonomikos augimą, 
skelbia Lietuvos laisvosios rinkos ins-
titutas (LLRI). 2015 m. viešojo sek-
toriaus išlaidos (be ES lėšų) vienam 
šalies gyventojui sudarys apie 3 940 
eurų. Palyginti su praėjusiais metais, 
viešojo sektoriaus išlaikymas vienam 
gyventojui pabrango 280 eurų, arba 
beveik 8 proc.

Premija. Kauno žurnalistų su-
rengtame tradiciniame Spaudos ba-
liuje televizijos žurnalistui Henrikui 
Vaitiekūnui Kauno miesto mero pa-
vaduotojas Povilas Mačiulis, drau-
ge su Lietuvos žurnalistų sąjungos 
(LŽS) ir jos regioninio skyriaus va-
dovais įteikė Petro Babicko premiją 
bei prizą - krištolinį mikrofoną.
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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

@ Anykščių Merfis: „Viskas per-
kama ir viskas parduodama... Bet pa-
našu, kad čia bus toks savotiškas ka-
pitalo užšaldymas, kol dėl infliacijos 
liks tik kapinių sargo postas.“

@ Verslininkas: „Sąžiningi vado-
vai kaip tik ieško tokių darbuotojų. 
Tuo viską pasakau. Pirmi dabartinių 
vadovų darbeliai kelia nerimą dėl 
ateities. Manau, kad dalis balsuotojų 
tiesiog buvo užliūliuoti pažadais.“

@ Mauglis: „Vienareikšmiškai 
palaikau, mačiau kabinete visos sie-
nos apkabintos padėkomis už darbus, 
tiek net pas S.Obelevičių nebuvo. Gal 
liberalai jo gabumų pabijojo, juk ne-
faina.“

@ Gintarė: „Jis per jaunas pas 
konservatorius.“

@ „kaip suprasti?“: „2015m 
-22m bus apie 1993 metai. Tada gal 
net Landsbergis nebuvo konservato-
rius, o Obelevičius gal tebebuvo ko-
munistas?“

@ „Jonas: „Teisingai! Ką veikti 
partijoje, kurioje postai paveldimi, 
kur broliaujamasi su KGB, o meilė 
perkama padoriam žmogui kaip Vir-
gis? Tik išeiti. Gaila, kad Milaknis to 
nepadarė anksčiau.“

@ „mulčas“: „Sigutį daržininkau-
ti, Virgį Aloyzą drožti baibokų! Tegul 
dirba tai, ką moka geriausiai“.

@ „aspera“: „Jei vienos durys už-
sidarė, atsidarys kitos, dar platesnės. 
Sėkmės, geras žmogau!“

@ „xxl“: „Milaknis parodė tikrą 
savo veidą - pasielgė kaip darželi-
nukas. Nedavė saldainio - išeinu iš 
smėlio dėžės, - nedavė posto - išeinu 
iš partijos. Kaip komunistų laikais - 
partija reikalinga, kad gautum geresnį 
darbą. Gėda verkšlenantiems.“

@ „Taigis kaipgis“: „Anoks čia 
įvykis. Nei ponas yra signataras, nei 
Nobelio premijos laureatas. Ne jis 
vienas lieka be darbo. Ir ne pirmas, 
ir ne paskutinis. Pagyvenai sočiai iš 
partijos malonės - dabar pabadausi. 
Kaip kiti, kuriuos tavo partija kažka-
da išėdė, ir savus sukišo. Sėkmės.“

@ „Liuks“: „Valosi Tėvynes Są-
junga nuo veltėdžių. Dabar jau bal-
suočiau už TS“.

@ „Jaunimas“: „Išeina vieni, 
kiti ateina. Manau, kad tokie žmonės 
kaip Kripaitienė ar Griauzdaitė yra 
10000000 kartų vertesni už 10 Mila-
knių“.

@ Aistė: „O ką Milaknis? Buvo 
nematomas, negirdimas, nežinomas 
ir dar daug ne.......... Jokio nuostolio 
Anykščiams. Marš į darbo biržą, o ne 
ašarot, kad koncervai darbo nedavė.“

@ Algis: „Rašot,  kas jo nepažystat. 
Jis labai darbštus ir ypač sąžiningas 
žmogus, politikas. Aš jį pažystu gal 
jau 30 metų.“

@ Jomajo: „Pas konservatorius kri-
zė. Viršuje jau suprato ir ėmėsi drąsių 
permainų. Anykščių skyriuje deja - žu-
vis pūna nuo galvos ir kuo labiau pūna, 
tuo sunkiau suvokia puvimą. Puikus 
indikatorius rinkimų sąrašai. Bent 
puse ar net daugiau kandidatu konser-

vatorių sąraše surinkti nuo šaligatvio ir 
su partija neturi nieko bendro. Obele-
vičiaus pasitraukimas iš skyriaus pir-
mininkų tiesiog būtinas, tik bėda, kad 
nėra kuo pakeisti. Žodžiu, krizė, kurios 
patys net nesuvokia. Socdemams užte-
ko proto suvokti savą krizę ir dabar jau 
pradėjo iš jos lipti. Susitvarkymui turi 
keturis metus. Konservatoriai, jei nie-
ko nesiims, po keturių metų atsidurs 
komposto krūvoj.“

@ „S mode“: „KGB savų nepa-
lieka. Apie jo lojalumą KGB KAPI-
TONUI sklando legendos. Visų akys 
į KGB KAPITONĄ - duok darbo ir 
palaistyk tujas.“

-ANYKŠTA

Virgilijus Aloyzas Milaknis per daug 
jaunas būti konservatoriumi...
Buvusio mero Sigučio Obelevičiaus buvusio patarėjo Virgilijaus 

Aloyzo Milaknio pasitraukimas iš Tėvynės Sąjungos Lietuvos 
konservatorių partijos tapo internetine „bomba“. Tekstas apie šį 
įvykį atsidūrė tarp portalo anyksta.lt skaitomiausių publikacijų, 
o bendras kelių tekstų apie V.A.Milaknį komentarų skaičius sie-
kia 200.

Priminsime, jog 22 metus partijos nariu buvęs ir įvairius val-
diškus darbus dirbęs V.A.Milaknis netekęs mero patarėjo posto 
pareiškė, kad iš savosios partijos nesulaukęs ne tik darbo pasiūly-
mų, bet ir moralinės paramos, todėl manąs, kad konservatoriams 
žmonės nėra svarbūs ir jis ieškosiąs kitos partijos. 

Savaitgalio portalo anyksta.lt diskusijoje apie V.A.Milaknio pa-
sitraukimą iš partijos sulaukėme 76 komentarų. Kai kuriuos iš jų 
pateikiame Jums. 

nuomonių ringe
@ „Jomajo“: „Ideologija yra 

pagrindas, pamatas, šaknys... ir 
jos nevalia pamiršti nei prie kokių 
aplinkybių. Reikėjo ta nenormalią 
draugystę su socdemais nutrauk-
ti iš karto, kai tik nebeliko rimtų 
priežasčių ją palaikyti. Žūtbūtinis 
siekimas patekti į valdžią nėra 
rimta priežastis draugavimui. 
Rimta priežastis nutraukti yra bū-
tent ideologiniai skirtumai. O jau 
šitų sprendimų priėmime, kaip 
teko girdėti, aktyviai dalyvavo ir 

gal net dažnai lemiamą balsą turėjo kaip tik Milaknis. Tai ko gi dabar 
žliumbti? Negi manėt esąs tiek gudrus, kad pjaudamas šaką, ant kurios 
pats sėdit, nenukrisit. Pasaulis kitaip sutvertas“.

@ „iš savivaldybės“: „Konkurentai bando sudaryti įvaizdį lyg nie-
ko nedirbo būdamas seniūnu, direktoriaus pavaduotoju ar Obelevičius 
neduodavo užduočių. Kiek man žinoma, jis net pirmininkavo ekspertų 
komisijoms NVO, Sporto programų, Sveikatingumo, Soc. paramos ko-
misijoje, Antikorupcinėje ir t.t.“

@ „Jonas“: „Žinant, kad V.Milaknis du kartus buvo išrinktas į sa-
vivaldybės tarybą ir už jį balsuoja 150-600 rinkėjų, tai didelė netektis 
konservams. Su tokia aktyvia politine veikla ir didele darbo patirtimi 
labai geras kąsnelis tiems, kas jį priims“.

Dirbti turėtų 
pagal 
kvalifikaciją

Sigitas KINDERIS, Vį Anykščių 
miškų urėdijos urėdas: 

- Jei žmogui, turinčiam kvalifikaci-
ją, pasiūlo kokio šlavėjo darbą – atro-

Atsisakyti nekvalifikuoto darbo yra teisinga
Neseniai pasirodė žinia, kad Darbo biržos pasiūlyto darbo atsisakę 

asmenys neberizikuoja prarasti bedarbio pašalpos ir kitų socialinių 
garantijų. Pakeitimai nebeleidžia Darbo biržai atimti bedarbio sta-
tuso iš asmenų, kurie atsisako jiems siūlomos darbo vietos. Klausia-
me anykštėnų – ar pakeitimai reikalingi? Ar jie yra teisingi? 

do nekaip. Manau, kad žmogus turėtų 
gauti darbą pagal atitinkamą kvalifi-
kaciją, o ne eiti griovių kasti. Turėtų 
būti galima rinktis darbą pagal kva-
lifikaciją – kaip atrodo, jei žmogus 
baigia universitetą, o jam pasiūlo eit 
„Maximos“ pardavėju dirbti? Aišku, 
galima klausti, kam jis mokėsi? Bet 
jei geba mokytis, kodėl nesimokyti? 
Galbūt turėtų būti atitinkamas speci-
alistų perkvalifikavimas. Neturime 
palikti kažkur trečiam plane žmogaus 
kvalifikacijos ir išsilavinimo. 

Reikia reformų
Rimas JASIŪNAS, UAB „Rim-

pex“ vadovas:
- Plačiau pakomentuoti nelabai ga-

liu, nesu pastaruoju metu susidūręs 
su bedarbiais. Neteko nei priimti, nei 

atleisti, nesigilinau į situaciją. Sunku 
pasakyti – vienam vienaip atrodys, ki-
tam kitaip... Stiprios nuomonės netu-
riu – laikas parodys, kaip čia yra. Bet 
pakeitimų, reformų iš principo reikia. 
Manau, taip, kaip dabar buvo, yra ne-
gerai – nei žmogų skatina dirbti, nei 
ką. Formuojasi žmonių sluoksnis, ku-
ris piktnaudžiauti bando šia situacija. 
Kad reikia kažką keisti – tai tikrai.

Nauja tvarka yra 
teisinga

Michailas BALIUCKAS, įmo-

nės „Varžos matas“ vadovas:
- Bet kokio darbo – tokio, kuris 

labai neatitiktų kvalifikacijos, išsi-
lavinimo, pagal sveikatą, kelionės 
atstumą – bedarbis turi turėti teisę 
atsisakyt. Bet jei pasiūlytas darbas 
atitinka išsilavinimą, kvalifikaciją, 
maždaug atitinka gyvenamąją vietą, 
numatytas sąlygas – nereikėtų atsi-
sakyti. Jei jau atsisako tokio darbo, 
tada reikėtų nemokėti. Tarkim, jei 
žmogus toli gyvena, kokioj Ragu-
vėlėj, o reikia atvažiuoti į Anykščius 
gatvių šluoti, tai jis turi teisę atsisa-
kyti, bet pašalpą irgi turi gauti. Tokiu 
atveju, manau, tai būtų teisinga.  

-ANYKŠTA

Ambasadorius. Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė priėmė Pran-
cūzijos ambasadoriaus Lietuvai 
Filipo Žanto skiriamuosius raštus 
ir aptarė dvišalio bei ekonominio 
bendradarbiavimo klausimus. Ša-
lies vadovės teigimu, Prancūzija 
yra strateginė Lietuvos partnerė. 
Abi šalys tęsia aktyvų bendradar-
biavimą politikos, energetikos, 
gynybos, ekonomikos, mokslo ir 
kultūros srityse. Prezidentė taip 
pat pabrėžė, kad Lietuva vertina 
Prancūzijos aktyvų dalyvavimą 
Baltijos valstybių oro policijos 
misijoje.

Baigė. Pirmadienį darbą baigė 
švietimo ir mokslo ministras Dai-
nius Pavalkis. Prezidentė dekretu 
nuo gegužės 12 d. šias pareigas 
pavedė laikinai eiti teisingumo 
ministrui Juozui Bernatoniui, 
kol bus paskirtas naujas minis-
tras. Premjeras Algirdas Butkevi-
čius D. Pavalkio atsistatydinimo 
pareiškimą Prezidentei įteikė ge-
gužės 5-ąją. Darbo partijos de-
leguotas D. Pavalkis iš pareigų 
partijos tarybos sprendimu buvo 
atšauktas balandžio 19 d., apie 
atsistatydinimą pats D. Pavalkis 
pranešė balandžio 30 d.  D. Paval-
kis nusprendė pasitraukti, kai jį 
delegavusios Darbo partijos vado-
vybė apkaltino nevykdant partijos 
ir Vyriausybės programos ir atšau-
kė jį iš pareigų. D.Pavalkį palaikė 
ir Prezidentė, ir Premjeras. 

Elektra. Vidutinė elektros ener-
gijos kaina „Nord Pool Spot“ bir-
žos Lietuvos prekybos zonoje ge-
gužės 4-10 dienomis buvo 35,58 
euro už megavatvalandę (12,3 lito 
ct/kWh), 10 proc. žemesnė nei 
prieš savaitę. Praėjusią savaitę 
importuota vidutiniškai 66 proc. 
šalyje suvartotos elektros. Du 
trečdaliai elektros importo buvo 
iš Latvijos, Estijos ir Suomijos, 
likusi elektra importuota iš tre-
čiųjų šalių. Nuo mėnesio pradžios 
iki šios savaitės pabaigos remon-
tuojamas „Estlink 2“ gerokai su-
mažino fizinio elektros srauto iš 
Suomijos į Estiją ir visas Baltijos 
šalis galimybes. 

Studijos. Vykdant valstybės 
užsakymą, dalis studentų bus 
priimami į tikslines studijų vie-
tas. Paskirstytas tikslinis studijų 
finansavimas aukštosioms mo-
kykloms. Šiemet tikslinių studijų 
vietų numatyta 606. Daugiausia 
tikslinių vietų atiteks Mykolo Ro-
merio universitetui - 112, Alek-
sandro Stulginskio universitetui 
- 104, Vilniaus dailės akademijai 
- 61, Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetui - 53, Lietuvos muzi-
kos ir teatro akademijai - 38.

Susitiko. Kubos prezidentas 
Raulis Kastras sekmadienio rytą 
susitiko su popiežiumi Pranciš-
kumi. Pastaruoju metu atkuriant 
diplomatinius JAV ir Kubos san-
tykius, popiežiaus vaidmuo buvo 
labai svarbus. Vatikane R. Kastras 
lankėsi po vizito Maskvoje, kur 
dalyvavo 70-ųjų Antrojo pasauli-
nio karo pabaigos metinių parade. 
Remiantis Vatikano Radiju, Ku-
bos lyderis padėkojo pontifikui už 
pagalbą. Rugsėjį, vykdamas į JAV 
popiežius užsuks ir į Kubą. 1996 
metais popiežius Jonas Paulius II 
susitiko su tuometiniu Kubos ly-
deriu- Fideliu Kastru.

Parengta pagal 
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(Atkelta iš 1 p.)
G. Titenis festivalyje plaukė tik 

ketvirtadienį „Pašėlusio sprinto“ 
rungtyje ir iškovojo sidabrą. Jam 
penktadienį festivalio atidaryme me-
dalį įteikdamas Lietuvos Seimo narys 
Sergejus Jovaiša kažką ilgokai šnabž-
dėjo. Paklaustas, ko gi linkėjo G. Ti-
teniui, S. Jovaiša atsakė: „Linkėjau 
iškovoti tiek medalių, kad jo vaikas 
užsikabinęs juos ant kaklo, negalėtų 
atsistoti“, - šypsodamasis sakė gar-
siausias Anykščių krašto sportinin-
kas, prisiminęs, kad jo dukrelė Urtė 
užsikabinusi tėčio iškovotus medalius 
tikrai negalėjo atsistoti.

Šeštadienį jau rytinėse atrankos 
varžybose plaukikai penkis kartus ge-
rino festivalio rekordus. Vakare fina-
liniuose plaukimuose rekordai buvo 
gerinami dar šešis kartus, o kova tarp 
sportininkų užvirė dėl šimtųjų sekun-
dės dalių. Šį kartą sėkmė lydėjo ir 
Lietuvos plaukikus.

Ignalinos kultūros ir sporto cen-

Giedrius Titenis laimėjo sidabrą ir sumainė aukso žiedus

tro atstovas Erikas Kapočius, dukart 
pagerinęs 100 m krūtine rungties 
festivalio rekordą, latvį Janį Silinš ap-
lenkė 0.14 sekundės dalių, o Kauno 
plaukimo mokyklos „Šilainiai“ plau-
kikė Agnė Šeleikytė, taip pat tapusi 
festivalio rekordininke toje pačioje 
rungtyje, buvo greitesnė už Moldo-
vos plaukikę Alexandrą Vinicenco 
vos 0.05 sekundės. Dar mažiau, tik 
0.02 sekundės dalies, 50 m peteliške 
rungtyje nuo pergalės skyrė alytiškį 
Edį Baubonį, nuo ją laimėjusio la-
tvio Arvidso Vilčakso. Atkakli kova 
vyko kiekviename iš finalų, tad žiū-
rovams nuobodžiauti neteko. Be mi-
nėtų E. Kapočiaus ir A. Šeleikytės, 
rekordininkais tapo Alytaus sporto 
ir rekreacijos centro plaukikė Gabija 
Mankauskaitė (100 m nugara 1.07.71 
min.), Klaipėdos „Gintaro“ sporto 
centro atstovas Mantas Kaveckas 
(50 m laisvu stiliumi (0.23.61 min.), 
Rygos plaukimo klubo „Delfinas“ 
narė Alona Ribakova (100 m krūtine 

1.08.39 min.), Baltarusijos nacionali-
nės plaukimo rinktinės nariai Aksana 
Dziamidava (50 m peteliške 0.27.31 
min.), Aliaksandra Kavaleva (100 
m nugara 1.00.89 min.), Anton Lat-
kin (50 m. laisvuoju stiliumi 0.22.02 
min.), Yahor Dodaleu (50 m peteliške 
0.24.00). Per tris varžybų dienas plau-
kikai padarė net 30 pataisų festivalio 
rekordų lentelėje.  

Ne mažiau atkakliai sportininkai 
kovojo ir vienintelėje komandinėje 
rungtyje – mišrioje estafetėje 7x50 
m. laisvuoju stiliumi. Nugalėtojais 
tapo Vilniaus miesto sporto centro I 
komanda, antri buvo Jelgavos plau-
kimo mokyklos plaukikai, trečiąją 
vietą iškovojo Vilniaus miesto sporto 
centro II komanda. Po tris geriausius 
plaukikus iš visų septynių amžiaus 
grupių organizatoriai apdovanojo 
prizais.

Absoliučiai geriausiais tarptautinio 
plaukimo sprinto festivalio „Anykš-
čiai 2015” plaukikais tapo Aliaksan-
dra Herasimenia (Baltarusijos rink-
tinė) ir Nikolajs Maskalenko (Rygos 
„Delfinas“). Daugiausiai aukso me-
dalių laimėjo Baltarusijos rinktinės 
plaukikai – 12, Talino TOP plaukimo 
klubo – 7, Rygos „Delfino“, Moldo-
vos ir Vilniaus miesto sporto centro 
plaukikai –  po 6.     

Per tris festivalio dienas 635 plauki-
kai, atstovavę 45-ioms komandoms, 
dalyvavo 2059-iuose plaukimuose, 
jiems išdalinta 213 medalių, 405 di-
plomai, 54 daiktiniai ir 84 piniginiai 
prizai.

Informacinis festivalio rėmėjas – 
laikraštis „Anykšta“. 

Plaukimo takeliuose vyko arši kova net dėl sekundės dalies. 

Estafetės nugalėtojai vos tilpo ant garbės pakylos ir fotografavo-
si su baseino ir festivalio talismanu...

Autoriaus nuotr. 

Bendruomenės namai už milijoną? Raimondas GUOBIS

Prieš porą savaičių Butėnų kaime prie Svėdasų du žymūs Šiau-
lių architektai Jonas Barkauskas ir Dalius Puzinas pateikė pirma-
jam svarstymui Butėnų bendruomenės namų projektą. Pasitari-
me dalyvavo, susipažino su optimizmu dvelkiančiomis statybomis 
dvylika kaime bei tolėliau gyvenančių butėniečių.

- krepšiniui, mažajam futbolui ir 
kitokiems pajudėjimams. Na, gal 
dar ir pirties, nors pirtis ne ta vie-
ta, kur tik prausiamasi. 

Manoma projektą įgyvendin-
ti etapais - pirmiausia įrengti 
centrinius namus su sale rengi-
niams, biblioteka, kompiuterių 
kambariu, virtuve. Tikimasi tam 
panaudoti Europos Sąjungos bei 
privačias lėšas. Vienintelis kai-
mo Žvirblis - Kęstutis pastebėjo, 
kad tokios, kaip dabar, gyventojų 
sudėties bendruomenei aktua-
liausia, matyt, būtų kuo skubiau 
įrengti mirusiųjų šarvojimo salę. 
Kažkas mestelėjo repliką, kad 
galėtumėm tuoj pat ir užsidirbti 
- nuomoti tokios patalpos stokos 
problemos niekaip nesugeban-
tiems išspręsti Svėdasų miestelio 
gyventojams. Į klausimą, kokio-
mis lėšomis galėsime nuolat mo-
dernų namą šildyti, architektas 

Dalius atsakė labai šiuolaikiškai 
- įleisime į žemę pora terminio 
šildymo baterijų, ir tvarka. Tvar-
kyti tokiam ūkiui prireiktų ir eko-
nomo - administratoriaus etato, 
kuris pajamų gautų rengdamas 
visokius projektus, veikas, kurios 
priviliotų net ir gausybę užsienie-
čių. Jie pasidžiaugę čia, nakvynę 
gautų Barono viloje. Nors gali 
atsitikti ir taip, kad didele pro-
blema taps komplekso priežiūra, 
vejų šienavimas, mokesčiai. Bet 
gal reikalingas tik minimalisti-
nis, idealiai sudėliotas patalpų 
projektas? 

Puikiai savo galimybes suvo-
kiantis, sėkmingas verslininkas 
Petras Baronas tikino, kad viskas 
įmanoma, kad anksčiau ar vėliau 
Butėnai turėtų atsigauti. Bet gal tik 
tada, kai nestygs gero darbo? Ne-
drąsus, vis gi pirmasis, aptarimas 
užtruko apie valandą. Su priešta-
ringomis mintimis skirstėsi žmo-
nės, kai kam net dingtelėjo: kam gi 
viso to, juk galime ir toliau ramiai, 
be didesnių rūpesčių gyventi...

Gigantišką, optimistiškai nuteikiantį Butėnų bendruomenės 
namų kompleksą nepraleido progos suprojektuoti garsūs Šiau-
lių architektai Dalius Puzinas ir Jonas Barkauskas.

Autoriaus nuotr.

Visus nustebino projekto už-
mojis bei gerokai milijoną eurų 
(virš trijų milijonų litų) pranoks-
tanti komplekso sąmata. Tokių 
namų, vargu, ar prireiktų net ir 
tada, jei Butėnai netikėtai sukles-
tėtų - gyventojų skaičius išaug-
tų bent jau iki kadaise buvusių 
daugiau nei 400. Brėžiniuose, 
ištiestuose ant koklinės krosnies 
sienelės, išdėstytas visas šalia 
sodo planuojamo pastatyti dvaro 
grožis. Beveik 700 kvadratinių 
metrų naudingo ploto – pagrindi-
nis rūmas, klėtys, salė, muziejaus 
patalpos, kambariai sulčių spau-
dimo, sūrių slėgimo ar kitokių 
amatų vystymui, kalvė, terasos, 
net kambarys vaikams. Taip pat 
pastatais įrėminta uždara aikštė 
su dekoratyviniu bokštu ir ant pa-
sodės šlaito įrengtos pusmėnulio 
formos amfiteatro ložės. Žinoma, 
gal dar reikėtų ir žaidimų aikštės 

Keičiasi valdų, esančių Natura 2000 
teritorijoje, deklaravimo tvarka

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Anykščių regioninio parko direkcija skelbia, kad privačių miškų sa-
vininkams ar jų asociacijoms, kurių valda yra Natura 2000 teritorijoje 
ir joje aptinkama Europos Bendrijos svarbos miškų buveinė ar po-
tenciali buveinė ir / ar Europos Bendrijos svarbos rūšių radavietės ar 
buveinės, 2015-2020 m. laikotarpiu bus teikiama finansinė parama. 

Nuo 2015 m. daliai pareiškėjų 
nebereiks kreiptis į saugomos te-
ritorijos direkciją, kadangi dekla-
ruoti miško naudmenas bus galima 
tam tikrose nustatytose teritorijose. 
Anykščių regioninio parko direkci-
jos vyriausioji biologė Diana Mar-

tinavičiūtė sakė, kad nuo šių metų 
norintieji deklaruoti gali kreiptis į 
savo seniūnijas.

„Pati deklaracija nėra naujovė, tik 
keičiasi tvarka – žmonės buvo įpratę 
pas mus į parko direkciją eiti, o nuo 
šių metų mes juos kreipiame į seniū-

nijas. Žmonėms tokia tvarka turėtų 
būti paprastesnė, – aiškino D. Mar-
tinavičiūtė, – šiemet mes patys dar 
neišrašėme nei vienos pažymos. Jei 
plotas nėra „įpieštas“ į sistemą (pvz., 
jei randamas saugomo paukščio liz-
das, o teritorija nėra Natura 2000 te-
ritorijoje), tada savininkai turi ateiti į 
regioninio parko direkciją“.

Vyriausioji regioninio parko bi-
ologė sakė, kad šiemet dažniausiai 
kreipiasi tie, kurie ir pernai dekla-
ravo teritorijas ir pridūrė, kad pra-
ėjusiais metais buvo išduota 150 

pažymų. Tačiau šios pažymos nėra 
tik anykštėnų: „Mes aptarnauja-
me ne tik Anykščių rajoną, bet ir 
Ukmergės Taujėnų-Užulėnio teri-
toriją, ne visi ir kreipiasi, ne visur 
taikomi tie apribojimai. Yra dalis 
privačių, dalis valstybinių teritori-
jų“, – pasakojo D. Martinavičiūtė.  

Natura 2000 – Europos sąjun-
goje esantis saugomų teritorijų 
tinklas. Joje priklausančiose terito-
rijose turi būti užtikrinama esama 
ekologinė vertė; ūkinė veikla ten 
gali būti vykdoma, tačiau riboja-

ma, jeigu tai daro neigiamą poveikį 
buveinėms ir rūšims „Jei miško te-
ritorijoje yra, pavyzdžiui, paukščių 
veisimosi vieta ir ten yra uždrausti 
kirtimai, tai savininkai už tai gauna 
kompensacijas“, – aiškino D. Mar-
tinavičiūtė.

Regioninio parko direkcijos tin-
klapyje skelbiama, kad kompensa-
cinės išmokos už valdoje taikomus 
apribojimus bus skiriamos priva-
čių miškų savininkams ar jų aso-
ciacijoms, kai valdos plotas Natura 
2000 teritorijoje, kuriame taikomi 
miško kirtimų apribojimai, yra ne 
mažesnis kaip 0,5 ha. 

Deklaruoti galima iki birželio 15 
dienos; jei vėluojama, už kiekvie-
ną pavėluotą darbo dieną 1 proc. 
mažinamos išmokos.

Šeštadienį plaukikas Giedrius Titenis Troškūnų Švč. Trejybės 
bažnyčioje susituokė su Arminta Samuolyte. Pora iki vestuvių 
draugavo dvylika metų.

DELFI (T.Vinicko nuotr.)



  

2015 m. gegužės 12 d.PASTOGė

(Atkelta iš 1 p.)

Savo nuomonę  išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“:  

 (8-381)  5-82-46,  

tautos balsas

1949 m. kaimas tapo „Gegužės 
pirmosios“ kolūkio dalimi, vėliau pa-
vadintu „Stalino“, „Kurklių“ vardais, 
kol 1992 m. iširo. 

Kaimas yra regioninio parko te-
ritorijoje. 50 hektarų užpelkėjusių 
Pabiržytės ir Ešerinio su aplinkiniais 
miškeliais plote yra Vyliaudiškio tel-
mologinis draustinis, kuriame yra retų 
saugomų augalų. Tarp jų – vabzdžiais 
mintanti saulašarė. Ant lapo nutūpusį 
vabzdį apgaubia liaukingi plaukeliai, 
kurie sudirginti užsilenkia. Į spąstus 
pakliuvusį vabzdį saulašarė suvirški-
na per vieną ar kelias dienas. 

Mokytoja džiaugiasi vaikais
ir anūkais

Saulėtą gegužės pradžios dieną 

Vyliaudiškio gyventojus keičia vilniečiai

mokytoja Adelė Jočienė triūsė prie 
šiltnamio. Mokytoja – jos niekas ki-
taip ir nevadina nei Vyliaudišyje, nei 
Kurkliuose. Garbaus amžiaus moteris 
33 metus mokė ir auklėjo Kurklių ir 
aplinkinių kaimų vaikus. Tačiau jau 
daugiau kaip 30 metų, kai ji išėjusi į 
pensiją. „Mane buvę mokiniai atpa-
žįsta, o aš juos jau nelabai, - pasigodo-
jo. – Susitinku ant kapelių, sveikinasi, 
kalbina, kaip gyvenu, mokyklinius 
metus prisimena“. 

Mokytojos sodybėlė labai graži, 
pavasarį žiedais apsipylusi, su senąja 
ir naująja trobomis. „Vaikai atremon-
tavo, prižiūri ir pievą šienauja. Sūnus 
Valdas Vilniuje žmones internetu 
aprūpina, - neprisiminusi įmantriai 
skambančių sūnaus pareigų sakė mo-
kytoja. – Dukra Vida Kaune gyvena, 
žiemas pas ją leidžiu. Žentas geras, 
man kaip sūnus. Tačiau vis tiek labai 
pasiilgstu namų, pievos, va to beržy-
nėlio ir mažyčio mums priklausančio 
miškelio“.

Išpuoselėta sodyba čia gimusio ir 
augusio vyro gimtinė. Kai 1952 m. 
apsivedė su Vladu, mokytoja dirbo 
Staškūniškyje, atsikėlė į Kurklius, 
mokytojavo ir Kurkleliuose. 2003 
– aisiais šį pasaulį palikęs, daugelį 
metų kelių meistru dirbęs V. Jočys 
buvo darbštus, geras žmogus, nė už 
ką nenorėjo keltis į Kurklius, nors ten 
šeimai buvo siūlomas sklypas. Taip ir 
nugyveno amželį ant Virintos krantų. 
Moteris džiaugiasi dažnai aplankan-
čiais vaikais, 4 anūkais. Jau ir 2 proa-
nūkių susilaukė.  

Sodino gėles

Eugenija Papšienė prie namo so-
dino gėles. „Atitekėjau iš netolimo 
Valakinių kaimo į šios sodybos gas-
padoriaus namus, - prisiminė du de-

šimtmečius juose gyvenanti moteris, 
pasigodojusi, kad jos pirmasis vyras 
mirė labai jaunas, kai jų jauniausiai 
dukrelei nė metų nebuvo. – Dabar 
jai, Gitanai, greit bus 40 metų. Labai 
gražiai jau gal 12 metų ištekėjusi už 
kurkliečio Virginijaus Sabaliausko 
gyvena Švedijoje. Atvažiuoja, aplan-
ko, ir mus su vyru buvo pasikvietę, 
lėktuvo bilietus nupirko. Vyriausioji 
dukra Zita ūkininkauja, tik vidurinio-
sios nebeturiu, skaudi lemtis ją per 
anksti pasiglemžė“...

E. Papšienė susilaukė 2 anūkų, 2 
anūkių ir 2 proanūkių. 

40 metų atvargusi kolūkio fermose, 
20 karvių rankom melžusi, garbaus 
amžiaus moteris gyvulių jau senokai 
nebelaiko. Tik 8 vištas, gaidį ir kati-
nėlį Murkį. Ji užsiaugina daržovių, 
bulvių ir dėl vištų 8 arus žemės apsėjo 
kviečiais. 

Prisimena degusius Kurklius

Jonas Platkevičius mynė dviratį į 
Kurklius. Stabtelėjo, įsišnekėjome. 
41 – erius metus su žmona pragyve-
nęs vyras prieš keletą metų ją išlydėjo 
į šalia kaimo esančias kapines. Vaikų 
neužgyveno, tad liko vienas ir dabar 
glaudžiasi pas Romą Gudonį. „Tą 
namą bando parduoti, tačiau daug 
prašo, tad pirkėjų neatsiranda, - sakė 
vyras, ranka mostelėjęs link didelio 
pastato kaimo pakraštyje. – Karo me-
tais jame buvo ligoninė“. 

Kurkliuose gimęs J. Platkevičius 
mena didelį gaisrą šešto dešimtme-
čio pradžioje. „Užsidegė nuo mėsos 
rūkyklos ir supleškėjo pusė mieste-
lio, - prisiminė, - stogai tai šiaudiniai 
buvo“. 

Karpatuose atitarnavęs sovietinėje 
armijoje, J. Platkevičius susigundė 
milicininko darbu pačioj Maskvoj, 

tačiau džiaugėsi neilgai. „Metus 
atidirbau ir pajutau, kad man ten ne 
vieta,- sakė vyras ir sugrįžęs ilgus 
metus kolūkyje dirbo mechanizato-
riumi. – Įgijau profesinę ligą ir dabar 
„invalidauju. Toks ir gyvenimas, tik 

egzistencija. Kaime nieko nebeliko. 
Anksčiau, būdavo, į bažnyčią suva-
žiuoja arkliais, po mišių po miestelį 
„spaciruoja“, o dabar ir tie, kur savait-
galiais suvažiuoja, susėda į mašinėles 
ir išsivažinėja“.   

Eugenijos Papšienės vyras buvo Vyliaudiškių malūno malūni-
ninkas. Moteris irgi moka malti, ir girnos tebėra, tačiau niekam  
to malimo nereikia. 

Savo gyvenimą Jonas Platkevičius įvardija egzistencija. 
Autoriaus nuotr. 

Šiame name karo metais buvo ligoninė. 

Krumpliaratis Virintos pa-
krantėje mena, kad kadaise 
malūno girnas suko ne elek-
tra, bet vanduo.

Gegužės  1 dieną Lietuvos parodų 
centre „LITEXPO“ didžiausia šaly-
je narių skaičiumi Lietuvos social-
demokratų partija (LSDP) susirinko 
į XXXIII partijos suvažiavimą.

Dalyvavo 700 delegatų. Iš 5 
kandidatų į partijos pirmininkus 
3 atsisakė, todėl buvo renkama iš 

„Anykštos“ inicijuota akcija, kai 
renkamas populiariausias rajono 
medikas - man labai graži, gražiai 
organizuojama, subtili. Suprantu, 
kad 10 eurų ne vienam garbaus 
amžiaus žmogui yra nemaži pini-

Ragino partiją atstatyti konstitucinių jėgų balansą

Pagerbkim ir vaikučių gydytojus

dviejų - Algirdas Butkevičius gavo 
487 balsus, o Algirdas Sysas - 151 
delegato balsus.  

Man teko daug kartų būti suva-
žiavimuose, tačiau kiekvieną kartą 
slogų įspūdį palieka svečių pasisa-
kymai ir sveikinimai, nes jie užima 
daug laiko, kai kurios kalbos būna 

gai, bet dažnas eidamas pas gydy-
toja neša tai saldainius, tai kavą – 
nereikia to gydytojams, tikrai. 

„Anykštai“ siūlau jokiu būdu 
nepamiršti šios akcijos, tęskite ją 
ir toliau. Nors man knieti dar kita 

nuobodžios, o paskui mažai laiko 
būna pasisakyti delegatams.

Bene aštriausiai kalbėjo partijos 
garbės pirmininku paskelbtas eu-
rokomisaras  Vytenis Andriukaitis. 
Jo pasisakymas buvo lydimas ova-
cijomis, salė atsistojo. Eurokomi-
saras drąsiai kritikavo ir Prezidentę 

idėja - pagerbkim vaikučių gydyto-
jus. Pavyzdžiui, nuo birželio 1 d., 
labai simboliškos datos vaikams, 
surenkit populiariausio vaikų gy-
dytojo rinkimus, o rugsėjo 1-ąja, 
išleidžiant atžalas į mokyklas, 

Dalią Grybauskaitę, o netiesiogiai 
– jai esą nuolaidžiaujančią partiją. 
Jo nuomone, Prezidentė konsti-
tuciniu požiūriu užgrobė daugiau 
valdžios, nei jai priklauso, todėl 
paragino partiją „atstatyti konstitu-
cinių jėgų balansą“. V. Andriukaitis 
kritikavo idėją, pastatyti paminklą 

apdovanotumėt medikus. Gal net 
skaitytojų valia medikus kartu pa-
sveikintų ne tik „Anykštos“ kolek-
tyvas, bet ir vaikučiai.

Rasa N.
Kurkliai

autoritariniam tautininkų preziden-
tui Antanui Smetonai. 

Mano nuomone, suvažiavimas 
buvo gerai surežisuotas, bet kalbė-
tojai per daug lankstėsi ir liaupsino 
partijos vadovybę. Liūdnoka daro-
si, kad mes neatsikratome pataika-
vimo valdžiai. 

Vytautas PUPEIKIS,
LSDP XXXIII partijos 

suvažiavimo dalyvis



  
2015 m. gegužės 12 d.IŠ ARTI

  kampas

Apie gamtą
horoskopas
AVINAS Pajusite, kad santykiai 

darbe ir asmeniniame gyvenime nėra 
visiškai geri. Galbūt teks skubiai grą-
žinti skolą ar investuoti. Regis, viena-
tvė teiks didžiausią atgaivą, tad kelias 
dienas derėtų mažiau bendrauti.  

JAUTIS Jus ves iš kantrybės kon-
taktai su abejingais pareigūnais, biu-
rokratais. Per didelę reikšmę galite 
suteikti nereikšmingai permainai.  

DVYNIAI Dalykiniai rūpesčiai 
reikalaus nemažai dėmesio, teks atsi-
skaityti už atliktus darbus. Pasistenkite 
apdairiai tvarkyti dokumentus. Sau-
gokitės sportinių traumų. Netikėtumų 
gali pateikti tie, kuriais pasitikėjote. 

motyvus. Saugokitės traumų, avarijų. 
SVARSTYKLĖS Galite išgirsti 

patarimų, kaip išplėsti savo veiklą, 
praturtėti. Labai išrankiai vertinsite 
savo ir aplinkinių išvaizdą, darbo ko-
kybę. Subtiliau reikškite mintis, būkite 
taktiški, neregzkite intrigų.  

SKORPIONAS Bus nemažai 
sumaišties. Geras metas nebent kū-
rybiniams bandymams, meilei ir šou 
verslui. Turbūt gausite pakvietimą į 
pobūvį, pasimatymą. Kažkuo jus gali 
nustebinti vaikai ar mylimas žmogus, 
gerbėjas.

ŠAULYS Jei nepuoselėjate nerealių 
troškimų, šiuo periodu turėtų pavykti 
sumanymas, susijęs su nuoma, nuosa-
vybe, praktiniais šeiminiais reikalais.  

OŽIARAGIS Teks aiškintis pinigi-
nius reikalus, derėtis, tartis dėl nuomos, 
kreditų, verslo sutarčių. Pasistenkite 
būti racionalūs, taupūs. Tikėtina kon-
fidenciali arba nekonkreti informacija, 
kuria sėkmingai pasinaudosite. 

VANDENIS Atrodysite nerimas-
tingi, ištroškę meilės, pinigų bei nuo-
tykių. Galite pasielgti kažkaip neatsa-
kingai, siekdami sau naudos, komforto 
ar malonumo. 

ŽUVYS Jums rūpės kitiems nesu-
prantami dalykai, keistos pramogos, 
mėginsite suderinti sunkiai suderina-
mus dalykus, manipuliuoti. Intuicija 
padės atskirti grūdus nuo pelų. Vis dėl-
to verslo, darbo arba šeimos situacija 
kels galvos skausmą.                 -ELTA

VĖŽYS Labiau sekite aktualią in-
formaciją, nes jos nepastebėjimas ar 
nepaisymas gali atnešti nuostolių. Re-
gis, teks imtis tarpininkavimo, derėtis. 
Jūsų požiūris gali būti labai intuityvus, 
gilus, tačiau ką nors įrodyti kitiems bus 
nelengva. 

LIŪTAS Gali suaktyvėti jūsų kon-
kurentai, priešai. Jums gali prireikti fi-
nansinės ar kitokios paramos. Imkitės 
iniciatyvos, pajudinkite skolininkus ar 
galimus rėmėjus. 

MERGELĖ Tikriausiai padaugės 
su darbu susijusių problemų. Galbūt 
gausite laišką ar pranešimą apie numa-
tomą vizitą, pokalbį. Sulauksite daug 
dėmesio iš kitų žmonių. Nepakenktų 
rimčiau įsigilinti į tikruosius aplinkinių 

 

Namai atnaujinami tik kokybiškomis medžiagomis

prie penkių renovuojamų namų. 
Pasak šios bendrovės statybos dar-
bų projektų vadovo Vido Šaltenio, 
atnaujinamų namų gyventojai labai 
domisi, su kokiomis statybinėmis 
medžiagomis bendrovė dirba, nors 

Gyventojams apsisprendus renovuoti daugiabutį namą, prieš 
tvirtinant investicijų planą reikia apsispręsti, kokios medžiagos 
bus naudojamos jų namo sienų, pamatų ar stogo apšiltinimui. 
Nuo šio apsisprendimo didžiąja dalimi priklauso, ar namas bus 
patogus gyventi, ar tikrai leis pasiekti norimą rezultatą. Rango-
vai, renovuodami namą, savavališkai negali nieko keisti.  Jie tik 
įgyvendina projektą, o gyventojai, techninės priežiūros vykdyto-
jai bei Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) specialistai 
kontroliuoja, kad statybininkai tiksliai vykdytų projektinius rei-
kalavimus ir nepakeistų numatytų statybinių medžiagų kitomis. 

juotas medžiagas ir keisti jas tokio-
mis, kurios numatytos techninėje 
dokumentacijoje, - sakė A. Tyla, 
pabrėždamas, kad renovacijoje 
naudojamos statybinių medžiagų 
sistemos, kurioms išduoti Europos 
techniniai liudijimai. – Statybos dar-
buose  naudojamų medžiagų siste-
mų nedera maišyti. Jeigu techninėje 
dokumentacijoje numatyta dirbti su 
vieno gamintojo statybinėmis me-
džiagomis, tai su jomis ir turi būti 
dirbama, negali būti maišomos kitų 
sistemų medžiagos. Mes kruopščiai 
ir reikliai tikriname, tad statybinin-
kai nė nebando gudrauti“.

Pasirinkimą lemia kaina

Paklaustas apie naujoves, A. Tyla 
minėjo, kad Anykščiuose Žiburio g. 
5 bei Liudiškų g. 31 namai renovuo-
jami   įrengiant vėdinamą fasadą, o 
butuose  novatoriškiausias sprendi-
mas – rekuperacinė vėdinimo siste-
ma. 

„Vėdinamas fasadas – tai mo-
dernesnis, nors ir brangesnis, namų 
renovacijos būdas, suteikiantis na-
mams grožio, o gyventojams kom-
forto. - sakė A. Tyla. –Šie fasadai pa-
dengiami keraminėmis plytelėmis, 
kurios neblunka nuo saulės, nebijo 
atmosferos poveikio“.

BETA projektų įgyvendinimo 
kokybės priežiūros skyriaus vedė-

jas Edvardas Petrauskas teigė, kad 
statybos techninis prižiūrėtojas 
privalo tikrinti, kad naudojamos 
statybinės medžiagos turėtų atitik-
ties dokumentus, t. y. sertifikatus, 
produkto deklaracijas. Gyventojai 
turėtų iš principo pasirinkti vieno-
kių ar kitokių medžiagų tipą. Pa-
vyzdžiui, įrengiant tinkuojamąjį 
fasadą gali būti naudojamas tiek 
polistireninis putplastis, tiek ir 
akmens vata, o langų rėmų profi-
liai gali būti ir plastikiniai, ir me-
diniai ar ir aliuminiai. Vėdinamo 
fasado apdaila gali būti  iš fibro-
cementinių plokščių arba HPL 
plokščių.

„Medžiagos ar visos sistemos 
pasirinkimą dažniai lemia kaina. 
Tačiau, žinoma, visoms naudo-
jamoms medžiagoms ar jų siste-
moms yra keliami vienodai griežti 
kokybės reikalavimai, - sakė E. 
Petrauskas, pastebėjęs, kad gy-
ventojai vis dažniau žvalgosi į al-
ternatyvias renovacijai tinkamas 
priemones. – Šioje srityje pasiūlos 
rinka sparčiai auga ir besidomintys 
gyventojai galėtų atrasti ne vieną 
naujovę“. 

Užs Nr.845   Vadovaujasi technine 
dokumentacija

Anykštėnams gerai pažįstamos 
Kupiškėnų rangos bendrovės sta-
tybininkai šiuo metu  darbuojasi 

retas susigaudo... 
„Tačiau nei statybvietėse nuolat 

besilankančio techninės priežiū-
ros specialisto, nei mus tikrinančių 
BETA specialistų juk neapgau-
si, - pastebėjo V. Šaltenis. – Noriu 
pabrėžti, kad mes dirbdami vado-
vaujamės užsakovo (Anykščiuose 
– Anykščių komunalinio ūkio) pro-
jektuotojų  pateiktomis techninėmis 
specifikacijomis, kurios yra įrašytos 
investicijų plane. Laimėję konkursą 
žinome, ką ir kokiomis medžiago-
mis turėsime daryti, kokį rezultatą 
turėsime pasiekti. Iš penkių reno-
vuojamų namų, dviejų gyventojai 
pasirinko kur kas naujoviškesnį 
namo atnaujinimo variantą su venti-
liuojamu fasadu, kurio apdailai nau-
dojamos keramikinės plytelės“.

Kokybės reikalavimai - griežti

Renovuojamų namų techninės 
priežiūros vadovas Alvydas Tyla pa-
stebėjo, kad Anykščių daugiabučius 
renovuojantys statybininkai dirba 
vadovaudamiesi technine dokumen-
tacija ir naudodami tinkamas staty-
bines medžiagas, tačiau, pasak jo, 
pasitaikė ir pažeidimų, kai statybi-
nės medžiagos buvo naudotos ne tos 
arba sumaišytos kelių gamintojų.

 „Broko pasitaikė ne iš piktos 
valios, greičiau dėl neišmanymo. 
Teko lupti nuo pamatų  jau prikli-

Šio Liūdiškių gatvės Nr. 5 daugiabučio gyventojai pasirinko 
namo atnaujinimą su vėdinamu fasadu. O apdailai pasirink-
tos keraminės plytelės, kurios nebijo atmosferos poveikio, yra 
ilgaamžės.

siūlo darbą
Medienos gaminių įmonė UAB „BALTOM“, N.Elmininkų km. kviečia 

dirbti su kerturpusėmis obliavimo staklėmis. Galimas apmokymas dar-
bo vietoje. 

Tel. (8-687) 47372.

 pro memoria

    

    

gimė

Anykščių mieste
Julijona VILUTIENĖ, gimusi 1923 m., mirė 05 09
Adolfas GADLIAUSKAS, gimęs 1927 m., mirė 05 06
Antanas KAVALIŪNAS, gimęs 1946 m., mirė 05 04
Anykščių seniūnijoje
Alvidas VINIKAS, gimęs 1965 m., mirė 05 07
Danė GAIDIENĖ, gimusi 1652 m., mirė 05 08
Vilius JANICKAS, gimęs 1949 m., mirė 05 09
Kavarsko seniūnijoje
Jonas SEREDIS, gimęs 1940 m., mirė 05 04
Kurklių seniūnijoje
Ramūnas KEBLUS, gimęs 1976 m., mirė 05 06
Svėdasų seniūnijoje
Antanas SKLĖRIUS, gimęs 1945 m., mirė 05 01
Traupio seniūnijoje
Valerija ABRAŠKEVIČIENĖ, gimusi 1926, mirė 05 09
Troškūnų seniūnijoje
Liuda KAVOLIŪNIENĖ, gimusi 1926 m., mirė 05 02
Viešintų seniūnijoje
Marijona GENIENĖ, gimusi 1921 m., mirė 05 07

Benas RUDOKAS, gimęs 05 02
Laurynas BALNA, gimęs 04 24

Teleloto Lošimas Nr. 996 Data: 2015-05-10
Skaičiai: 44 37 21 23 56 19 36 50 73 34 74 03 12 63 46 26 27 

06 64 16 31 38 22 08 49 58 30 68 70 33 15 25 28 20 13 (keturi 
kampai) 59 14 51 54 48 (eilutė) 57 11 60 09 01 (įstrižainės) 71 24 
53 75 (visa lentelė)

 
Papildomi prizai
0380841 Automobilis “Škoda Rapid” 038*697 Pakvietimas į TV 

studiją 026*214 Pakvietimas į TV studiją 049*981 Pakvietimas į TV 
studiją

Linas BITVINSKAS
Žmonės stengiasi sukurti kažką 

savito, bet visos geriausios idėjos – 
gamtoje.  Net ir tokioje srityje kaip 
automobilių gamyba.

Sakykim, vokiečiai gamintojai, 
ieškodami automobilio koncepci-
jos, kuri leistų išspręsti parkavimo-
si miestuose problemą, nesugalvo-
jo nieko geriau už krabą. 

Vokiečių inžinieriai iš Bremono 
robotų technikos centro sugalvojo, 
kaip išspręsti daugelį problemų. Jie 
per 10 metų sukūrė lengvą, kom-
paktišką elektromobilį, kuris ne tik 
gali važiuoti šonu, apsisukti vietoje, 
bet ir keisti savo išmatavimus visai 
kaip krabas.

Naujojo elektromobilio „EOs-
sc2“ pagrindu tapo krabo kūno 
sandara. Naujasis automobilis taip 
pat turi keletą pakabos padėčių 
– važiuodamas išplečia pakabą, 
parkuodamasis ją susiaurina, todėl 
gali įsisprausti į bet kokį „plyšį“ 
gatvėje. Kiekvienas ratas varomas 
atskirai, todėl šis automobiliukas 
neįtikėtinai manevringas. Jo kėbu-
lo išmatavimai yra 1,5 ir  2,5 me-
tro, jame telpa du žmonės, salonas 
gali keisti savo formą pasvirdamas, 
jeigu to reikia parkuojantis, durys 
atsidaro į viršų, kas taip pat leidžia 
sutaupyti erdvės, jis išvysto 65 ki-
lometrų per valandą greitį.  

Taigi, pavasaris geras laikas įsi-
žiūrėti į gamtą – galima ir idėjų už 
visą milijoną rasti. Pirmyn.
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parduoda

Jau nulingavo 60 metų
Pro ilgakasius beržus paupiais
Gerų, linksmų ir daug laimingų datų
Nusinešė jaunystė praeitin...
Ilgų, laimingų ir džiaugsmingų metų,
Geros sveikatos, nuotaikos žvalios.

Bronislavą VARNIENĘ, gyvenančią Anykščiuose,
60-ojo jubiliejaus proga sveikina 

tėvai, brolis Raimondas, vaikai Kristina ir Andrius su šeimomis, penki anūkai, 
Vytautas su šeima

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.

Brangiai ir skubiai perka 
įvairių markių (1930-2005m.) 
lengvuosius automobilius, 
visureigius, mikroautobusus, 
motociklus, traktorius, sun-
kvežimius, priekabas. Bet ko-
kios būklės. 

Tel. (8-601) 53942.

Perku pienines 
veršingas telyčias. 

Tel. (8-655) 44667.Tel.
: (8

-69
8) 

51
26

9

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.

Nekilnojamas turtas

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

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

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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

Tel. (8-650) 76223.

Skubiai sodybą, namą, butą, žemės 
ūkio paskirties sklypą ar kitą nekilno-
jamą turtą. Atsiskaito grynais. Domina 
įvairūs variantai. Pasiūliusiems tarpi-
ninkams dosniai 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

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.

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

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

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius. Sveria el. svars-
tyklėmis. Moka priedus. Patys 
išsiveža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Įmonė NIKSOFT visus verše-
lius auginti. Moka PVM. 

Tel. (8-699) 46054.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

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

Kita 

Brangiai šlifuotus gintaro ka-
rolius (iki 2800 Eur), sages apy-
rankes, gintaro gabalus. 

Tel. (8-674) 61640.

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.

Ilgastrėliais ekskavato-
riais kasame tvenkinius, 
valome ežerų pakrantes.  

Išlyginame, išvežame 
žemes. Atliekame kitus 

panašaus proflio darbus. 
Tel.: (8-698) 46745.

80 mm profilio langai
už 70 mm profilio kainą

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje 

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

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

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

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8 644) 45610.

Paslaugos

Remontuojame minkštus baldus, 
sofas, lovas, čiužinius, fotelius, 
kėdes, kampus ir kt. Pilnai sutvar-
kome vidų, keičiame spyruokles, 
poroloną, gobeleną. Gaminame 
čiužinius pagal užsakymus. 
Pasiimame ir parvežame.

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

Tvenkinių kasimas, kelių forma-
vimas, žemės lyginimo darbai.

Tel. (8-647) 48473.

Montuoja sertifikuotus biologi-
nius nuotekų valymo įrenginius, 
pripažintus daugelio pasaulio 
valstybių. 

Tel. (8-639) 69837. 

Mobiliu gateriu pjauna medieną 
kliento kieme (elektriniu ir benzini-
niu varikliais). Parduoda statybinę 
medieną, atraižas, pjuvenas.

Tel. (8-682) 12189.

Andrioniškio lentpjūvė prekiauja 
statybine mediena, dailylentėmis, 
grindlentėmis. Atlieka medienos 
pjovimo, obliavimo, transportavi-
mo  paslaugas.

Tel. (8-687) 38239, 
el. paštas Lavida@zebra.lt

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

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

Tel. (8-698) 47767.

Atlieka įvairių statinių griovimo 
darbus, statybinį laužą perdirba į 
skaldą, mala akmenis. 

Tel. (8-682) 92949.

Dovanoja

Žemes Anykščių mieste. Patogus 
privažiavimas.

Tel. (8-675) 47714.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

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

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

Malkas kaladėmis, lapuočių 
atraižas pakais, turi supjautų, 
veža į rajonus.

Tel. (8-629) 76267.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. 
Brangiai perka įvairaus brandumo 
mišką.

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Viščiukus.
Tel. (8-650) 77482.

Rotacines šienapjoves, prukš-
tuvus, smulkintuvus, trąšų bars-
tomąsias, skutikus, kultivatorius, 
frezus, vagotuvus, bulvių kasa-
mas. 

Tel. (8-612) 57075.

Pigiai - pašarines bulves. Turi ir 
maistinių.

Tel. (8-600) 01217.
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MOZAIKAšiandien

gegužės 13 d.

gegužės 14 d.

gegužės 15 d.

Achilas, Vaidutis, Vilgailė, Ne-
rėjas, Nerys, Nerijus.

gegužės 12 - 15 d. delčia.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Tautmilas, Alvydė, Milda.

Motiejus, Gintaras, Vilda, 
Bonifacas, Gintarė.

Izidorius, Sofija, Algedas, Jau-
nutė, Zofija.

oras

+5

+20

receptas

sprintas

redaktorei nežinantNNN

Vėlų vakarą grįžta žmogelis iš 
darbo. Prieškambaryje sutinka jį 
žmona ir klausia:

– Tai kur, mano meile, buvai?
– Tai… matai… eeee…
– Sakyk mielasis, kad darbe su-

sirinkimas buvo, reikėjo likti po 
darbo ir kai kuriuos klausimus ap-
tarti.

– Jo, jo, taip ir buvo.
– O čia kas? Ir rodo į bučinio 

pėdsakus ant žando.
– Tai… matai… eeee…
– Sakyk mielasis, kad išeinant 

sekretorė pabučiavo.
– Jo, jo, taip ir buvo.
Nueina laimingas vyras į miega-

majį, rengiasi, o žmona žiūri, kad 
vyras su moteriškomis kelnaitė-
mis.

– O čia dabar kas?
– Tai… matai… eeee… nu su-

galvok ką nors, juk tu tokia protin-
ga pas mane.

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO 
GEGUŽĖS MĖNESIO REPERTUARAS

T. 13 d. 18 val.  K. Saja „DEVYNBĖDŽIAI“. Rež. Marius Meilūnas. Pastatymo vadovai Velta 
ir Vytautas Anužiai. 2-jų dalių muzikinis spektaklis.

S. 17 d. 18 val. I. Abele „JAZMINAS“. Rež. Mara Kimelė. 3-jų dalių spektaklis.
T. 20 d. 18 val. F. Dostojevskis „PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI“.  Rež. Velta ir 

Vytautas Anužiai. 2-jų dalių, 11 paveikslų drama su prologu.
P. 22 d. 18 val. Moljeras „TARTIUFAS“. Rež. Dainius Kazlauskas. 1-o veiksmo komedija.  
Š. 23 d. 18 val. L.Gershe „LAISVI DRUGELIAI“. Rež. Dainius Kazlauskas. 2-jų dalių pjesė.
A. 26 d. 18 val. L. M. Montgomery „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“. Rež. Antanas Gluskinas. 

Romantinė  2-jų dalių drama visai šeimai (mažoji salė).
K. 28 d. 18 val. A. Čechovas „ROTŠILDO SMUIKAS“. Rež. Marius Cemnickas. 1-os dalies 

pjesė (mažoji salė).
P. 29 d. 18 val. R. Cooney ir J. Chapman „MISIS MARKHEM MIEGAMASIS“. Rež. Vytautas 

Kupšys. 2-jų dalių komedija.
S. 31 d. 18 val. N. Saimonas „BASOMIS PARKE“. Rež. Peteris Stoičevas. 2-jų dalių šiuo-

laikinė komedija.
Teatras pasilieka teisę keisti repertuarą. Maloniai laukiame susitikimo su Jumis! 
Bilietus platina teatro kasa ir www.bilietai.lt. Kasos darbo laikas: pirmadienį-šeštadienį 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 tel.: +370 45 584614

www.miltinio-teatras.lt, www.facebook.com/JuozoMiltinioDT

PANEVĖŽIO LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS GEGUŽĖS MĖNESIO REPERTUARAS

16 d. 12 val. V. Haufo pasakų motyvais „Nykštukas Nosis“, rež. V. Mazūras
30 d. 12 val. PREMJERA Anglų pasakos motyvais „Trys paršiukai“, rež. S. Brižan 
31 d. 12 val. PREMJERA Anglų pasakos motyvais „Trys paršiukai“, rež. S. Brižan

Šašlykas kefyro marinate

Ingredientai:
6 kapoti česnakai,
juodieji pipirai,
5 dideli svogūnai,
2 kg kiaulienos sprandinės, 
1,5 litro kefyro,
druska

Gaminimo eiga:
Nuplauti, nusausinti, supjaustyti 

mėsą ir dėti į puodą.
Mėsą užpilti kefyru, dėti stam-

biai pjaustytus svogūnus, česna-
ką, druską, pipirus ir viską gerai 
išmaišyti.

Puodą uždengti dangčiu ir palik-
ti šaldytuve marinuotis per naktį.

Anykščių diabetikų klubas ,,ATEITIS“  gegužės 13 dieną 
(trečiadienį) 11 valandą Anykščių koplyčioje, ne tik klubo narius, 
bet ir visus rajono segančius cukriniu diabetu kviečia į renginį. Všį 
,,Inkocentras“. Vadovė J Misevičienė ir jos komanda analizuos iš-
šūkius, su kuriais susiduria senjorai: regėjimo  problemos, šlapimo 
nelaikymas arba kaip nepavargti, o pasisemti energijos visai dienai. 
Viso renginio metu, medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų 
centras su 20 procentų nuolaida atliks įvairius tyrimus, reikalingus 
išsamiam sveikatos patikrinimui. Arbatos pertraukėlės metu klubo 
nariai bus supažindinti su šių metų organizuojamais renginiais. 

Pateko. Londone virė Brita-
nijos lietuvių krepšinio lygos 
(BLKL) ir A.Sabonio taurės 
turnyro (ASTT) kovos, po ku-
rių paaiškėjo dar trys ekipos, 
pasiekusios tolimesnius atkrin-
tamųjų varžybų etapus. Gana 
lengvai į ASTT pusfinalį žengė 
stipriausia BLKL Didžiosios 
taurės reguliariojo sezono ekipa 
„Anykščiai BC“, kuri rezultatu 
90:71 palaužė „Volfo“ atstovus. 

Stipruoliai. Lietuvos suau-
gusiųjų sunkiosios atletikos 
zoninių varžybų nugalėtoju 
tapo anykštėnas Arnas Šidiškis. 
Mindaugas Janulis, Augustas 
Praspaliauskas ir Žilvinas Ra-
gauskas užėmė antrąsias vietas. 
Pastarasis tapo jaunimo varžy-
bų nugalėtoju.   

JAV: kiaulė tapo kandidate į
 miesto merus

Kiaulė vardu Gigls (Giggles) tapo 
oficialia kandidate į Mičigano valsti-
jos Flinto miesto merus, praneša JAV 
leidinys “The Detroit Sun Times”. Tai 
atsitiko tenykščio teisininko Maiklo 
Juingo (Michael Ewing) pastango-
mis. “Viskas prasidėjo, kai vienas iš 
miesto tarybos narių, anksčiau teistas 
už nužudymą, paskelbė apie savo 
planus balotiruotis į mero postą, - pa-
aiškino M. Juingas. - Nors esu gana 
nuolaidus, bet nužudymų tikrai neto-
leruoju”.

Teisininkas kritikavo ir kitą preten-
dentą į miesto vadovus, kuris buvo 
nutvertas prie automobilio vairo 
neblaivus. “Kai skaičiau apie šiuos 
žmones, pamaniau, kad Gigls būtų 
padoresnė kandidatė. Ir aš teisus”, - 
pareiškė M. Juingas.

Pasak jo, Gigls nieko nėra nužu-
džiusi ir niekada nekėlė piliečiams 
pavojaus vairuodama neblaivi. “Ji 
yra mielas ir protingas gyvūnas. Tai 
- daugiau negu galima pasakyti apie 
kai kuriuos kandidatus”, - pridūrė jis.

Madagaskare rastas škotų 
pirato V. Kido lobis

Madagaskare archeologai atrado 
garsiojo škotų pirato Viljamo Kido 
(William Kidd) lobį, informuoja 
BBC. Nardytojai iš jūros dugno iš-
kėlė 50 kilogramų sveriantį sidabro 
luitą. 701 metais grįžęs iš kelionės 
po Indijos vandenyną, kapitonas V. 
Kidas buvo nuteistas už piratavimą. 
Teigiama, kad ištrauktas sidabro lui-
tas buvo gabentas jo laivu. Anksčiau 
manyta, kad prieš mirtį kapitonas 
paslėpė didžiąją dalį priplėšto grobio. 
Tai įkvėpė Robertą Luisą Stivensoną 
(Robert Louis Stevenson) parašyti 
knygą “Lobių sala”.

Jungtinės Karalystės ambasado-
rius Madagaskare tikisi, kad radinys 
padės šaliai pritraukti daugiau turistų.

Dž. Čanas pritaria mirties 
bausmei už nusikaltimus, 
susijusius su narkotikais

Honkongo aktorius Džekis Čanas 
(Jackie Chan) pritaria mirties baus-
mei už nusikaltimus, susijusius su 

narkotikais, informuoja BBC.
Dž. Čanas, kurio sūnus įkalintas 

už marihuanos laikymą, mano, jog 
kvaišalai “skaudina tūkstančius mažų 
vaikų”, tai palietė jo šeimą.

Kino žvaigždė yra pirmasis Singa-
pūro kovos su narkotikais ambasado-
rius, 2009 metais Kinijos policija jį 
paskyrė oficialiu narkotikų kontrolės 
ambasadoriumi. Singapūre ir Kinijo-
je už narkotikų pervežimą baudžiama 
mirtimi.

Aktorius pripažino, kad tam tikrais 
atvejais pasisako už mirties bausmę.

“Jaunuoliai mano, kad tai nieko 
tokio, panašiai kaip cigaretės. Bet aš 
nemanau, kad tai gerai, mano šeimoje 
to negali būti”, - sakė Dž. Čanas.

Aktoriaus sūnui pateikti kaltinimai 
ne tik už narkotinių medžiagų laiky-
mą, jų naudojimą bet ir už prieglobs-
čio suteikimą narkotikų vartotojams.

Garsusis aktorius pripažino, kad 
jam gėda dėl sūnaus elgesio, ir pa-
reiškė nuo šiol skirsiąs jam daugiau 
dėmesio.

-ELTA

Pirmadienį Anykščių viešojoje 
bibliotekoje vyko diskusija, kurią 
surengė Lietuvos neįgaliųjų foru-
mas. Joje buvo kalbama apie šalies 
socialinės globos iniciatyvą. Popu-
liariai tai skamba kaip deinstitua-
lizacija. Kitaip sakant, siekiama 
naikinti globos įstaigas, o rūpestį 
neįgaliaisiais perkelti ant bendruo-
menių pečių. Be svečių iš Vilniaus, 
Utenos, Ignalinos, dalyvavo ir du 
merai – Molėtų meras Stasys Žvi-
nys ir Anykščių meras Kęstutis 
Tubis. 

K.Tubis, pasisakydamas dis-
kusijoje, stengėsi parodyti, kad 
problema ne tokia paprasta, kaip 
gali atrodyti. „Paimkim Svėdasų 
senelių namus. Du pirmus mėne-
sius seneliai bučiuoja personalui 
rankas,sako, gyvenime taip skaniai 
nevalgiau, o trečią mėnesį užsiau-
gina ragus – neskanu, ką čia man 
pakišai. Vėliau prisigeria, susimu-
ša, ir tik po to susiima, kai gali būti 
pašalinti“,- apie problemas, kurios 
kartais kyla globos įstaigose kalbė-
jo K.Tubis. 

Meras kritiškai atsiliepė ir apie 
iniciatyvą, kad neįgaliaisiais rū-
pintųsi vietos bendruomenė. „Sa-
kykim, ne paslaptis, kaip pasakojo 

Ištuštėjusiems kaimams norima 
perduoti rūpestį neįgaliaisiais

man mama, kad kiekvienas kaimas 
prie Smetonos turėjo savo durnių ir 
juo rūpinosi. Sakykim, Latavėnuo-
se buvo Aliūnė. Jei Aliūnė nueina 
kur prie kaimo ribos, kaimas jau 
žino, kad reikia parsivest, vieni 
kitiems perduoda. Bet dabar Lata-
vėnuose jau nebėra kam pasirūpin-
ti“,- kalbėjo meras apie nusilpusias 
vietos bendruomenes. 

Jam antrino ir Utenos socialinės 
globos namų vadovas Osvaldas 
Žiezdrys, teigdamas, kad „kaimai 
tušti, vaikai užsieniuose, nebėra 
net kam tėvais pasirūpinti“. 

Po renginio viena iš diskusijos 
organizatorių Laura Narbutai-
tė-Bilotienė sakė, kad jų tikslas 
nėra vienu mostu išspręsti pro-
blemas arba, kad visi gyventų 
taikoje ir nesiginčytų. „Mūsų 
tikslas – kelti klausimus, kurie 
iki šiol nediskutuoti. Jei nepra-
dėsime kelti šiandien, niekada 
nepasieksim rezultato. O kalbėti 
apie tai mus įpareigoja Europos 
Sąjungos dokumentai“,- sakė L. 
Narbutaitė-Bilotienė. Ji įvertino, 
kad diskusija Anykščiuose pa-
vyko, nes žmonės kalbėjo atvi-
rai ir nevengė aštresnių požiūrio 
kampų.

Diskusijos rengėjos iš Lietuvos neįgaliųjų forumo Henrika Var-
nienė (kairėje) ir Laura Narbutaitė-Bilotienė. Moterys sakė, kad 
diskusijoje labiausiai pasigedo pozityvių pavyzdžių iš neįgaliųjų 
priežiūros.

Lino BITVINSKO nuotr. 


