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Išvers „Anykščių šilelį“ 
į ispanų kalbą Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Vienu iš pirmų įsakymų pradėjusi darbą Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė 
Veneta Veršulytė įsakė duoti lėšų kultūrininkams. 63-ims projektams iš rajono biudžeto paskirta 26 
tūkst. 66 eurai, nors patys projektų tiekėjai norėjo gauti 158 tūkst. 475 eurus.  

Savivaldybė daugiausiai papildomai finansuos iš biudžeto išlaikomų kultūros įstaigų - Anykščių 
Kultūros centro (direktorė Dijana Petrokaitė) ir Anykščių A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
muziejaus (direktorius Antanas Verbickas) projektus.

Kaimas lauko gale
Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Laukagaliai – tai kaimas, įsi-
kūręs tarp Traupio ir Troškū-
nų, o šalia jo vingiuoja Nevėžis, 
visai nepanašus į didelę Lietu-
vos upę. Laukagaliai priklauso 
Traupio seniūnijai, čia yra trys 
gatvės – Paupio, Putriškio ir 
Traupio. Įvažiuojant į kaimą 
ir iš jo išvažiuojant keliauto-
jus sveikina gandrai – jie peri 
abiejuose kaimo galuose.

Priemonės pinigus padalino
valdiškos įstaigos

Po rajono kultūros tarybos „rė-
čio“ iš 80 projektų, prašiusių fi-
nansavimo pagal priemonę „Kul-
tūros projektų rėmimo programa“, 
liko tik 63. Didžioji dauguma jų 
yra Anykščių kultūros įstaigų pro-
jektai, kurių vadovai yra rajono 
kultūros tarybos nariai, svarstę 
projektus. Jie ir rekomendavo V. 
Veršulytei skirti pinigų jų įstaigų 
parašytiems projektams.

Daugiausiai finansuotų projektų 
gavo Anykščių kultūros centras (iš 
20 pateiktų finansuota 19 projek-
tų), jiems atseikėta 5 160 eurų.

Antroje vietoje yra Anykščių 
A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žu-
kausko muziejus (iš 10 finansuota 
9). Tai sudaro 5 160 eurų. Toliau 
- Anykščių L. ir S.Didžiulių bibli-
oteka (iš 9 projektų finansuoti 7, 
1190 eurų), Anykščių menų cen-
tras (iš 8 finansuoti 6, 4026 eurų).

Pasaulio anykštėnų bendrija (iš 4 
finansuoti 4, 1430 eurų), asociacija 
„Anykščių šventės“ (pirmininkas 
Andrius Falkauskas, iš 3 finansuoti 
3, 1450 eurų), Anykščių meninin-
kų asociacija (pirmininkas Žilvinas 
Pranas Smalskas, iš 5 finansuoti 2, 
430 eurų). 

Laukagaliuose daugelį metų gyvenanti Irena Lazickienė dar spėjo ir šiame kaime buvusią pagrindinę mo-
kyklą lankyti.

Leono Alesionkos „Chrysler“ 
vilioja policininkus

Buvęs Anykščių meras Leonas 
Alesionka bylinėjasi su policijos 
pareigūnais, kurie, jo teigimu, 
bando prikibti prie praban-
gaus „Chrysler“ 
vairuotojo.

Gimnazijos nėra kam renovuoti
Dainius ŽIOGELIS, rajono Ta-

rybos narys: „Mano duktė abitu-
rientė, tai įsivaizduokit, kaip teko 
ruoštis egzaminams. Šeštadienį 
ji laikys anglų kalbos egzaminą, 
tikėkimės, bent tą 
dieną negręš.“

Barokine muzika 
pradėtas 
tradicinis 
festivalis

Procentai. Pagyvenusių žmonių 
Anykščių rajone yra 7 procentus dau-
giau, negu šalies vidurkis. 2014 m. 
pradžioje Anykščių rajone gyveno 
7 953 pensinio amžiaus žmonės. Tai 
sudaro 29,6 procentus bendro savival-
dybės gyventojų skaičiaus. Šalyje šis 
vidurkis yra 22,4 proc. Beje, įdomu, 
kad 2009 metais pensininkų buvo dar 
daugiau - 8 451, bet jie sudarė tik 26,7 
proc. rajono gyventojų.

Konkursas I. Anykščių savival-
dybės administracija paskelbė kon-
kursą Vietinio ūkio ir turto valdymo 
skyriaus vyriausiojo specialisto parei-
goms užimti. Ši pareigybė formaliai 
yra nauja. Naujas darbuotojas, kuruos 
statybų priežiūros sritį, anksčiau šį 
darbą dirbo Stasys Kundrotas, jau 
kelis metus nebedirbantis savivaldy-
bėje. S.Kundrotas dirbo pagal darbo 
sutartį, o naujas darbuotojas bus vals-
tybės tarnautoju.

Gruzijon. Kovo 11-osios Akto si-
gnatarė, A.Vienuolio progimnazijos 
direktorė Irena Andrukaitienė gegužės 
18-23 dienomis dalyvauja Gruzijoje 
vykstančiame „Poezijos pavasaryje“ 
Kabuletyje, ant Juodosios jūros kranto. 
Bus ištiesta didžioji Lietuvos vėliava, 
kurią sukūrė buvęs A.Vienuolio pro-
gimnazijos režisierius, dabar Širvin-
tų kultūros centro direktorius Erikas 
Druskinas, 

Konkursas II. Ketvirtadienį vyks 
Anykščių savivaldybės administra-
cijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo 
konkursas, kuriame turėtų dalyvauti 
vienintelis pretendentas, buvęs Seimo 
narys Antanas Baura.

Vamzdis. UAB „Termotaupa“ 
darbuotojai praėjusią savaitę pradėjo 
kasti tranšėją prie „Anykščių vyno“ 
gamyklos, į kurią bus klojami šilu-
mos trasos vamzdžiai. Iki liepos 1 d. 
turėtų būti paklota 322 m ilgio šilu-
mos trasa ir į bendrą sistemą sujungta 
dar nepradėta statyti biokuro katilinė 
bei žemutinės miesto dalies katilinė. 
Griovius iškas ir vėliau juo užlygins 
„Termotaupa“, o vamzdžius suklos ir 
juos sujungs pati „Anykščių šiluma“. 
Šio projekto vertė – 73 tūkst. eurų.

Sveikinimas. Primename, kad per 
laikraštį galite pasveikinti savo artimuo-
sius. Sveikinimo kaina – 15,90 Eur.
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spektras

Temidės svarstyklės
Vogė. 2015-05-13 apie 12 val. 

Troškūnuose, pastebėta, kad įsi-
brauta į gyvenamąjį namą ir iš 
kambario pavogti 400 eurų bei 
auksinis žiedas. Nuostolis – 600 
eurų.

Priežastis. 2015-05-15 Anykš-
čių r. PK pradėtas ikiteisminis tyri-
mas dėl moters, gimusios 1970 m., 
rastos savo namuose, esančiuose 
Anykščių r. sav., Debeikių sen., 
mirties priežasties nustatymo.

Mušė. 2015-05-15 apie 19 val. 
Svėdasų sen., konflikto metu ne-
blaivus (2,57 prom.) vyriškis, 
gimęs 1956 m. panaudojo fizinį 
smurtą prieš savo 84-erių metų 
motiną. Įtariamasis sulaikytas ir 

uždarytas į areštinę.

Auksas. 2015-05-16 apie 10 
val. Kavarsko sen., pastebėta, 
kad iš nerakintų namų dingo 
auksiniai papuošalai. Nuostolis – 
500 eurų

Paskelbus apie naujoves, kilo 
nepasitenkinimas dėl ilgesnių 
mokslo metų, vaikai ir mokytojai 
renka parašus, protestuodami prieš 
ilgesnius mokslo metus. „Ben-
druosius ugdymo planus ministras 
patvirtino, nelabai matau galimy-
bių, kad juos kaip nors iš esmės 
keistų. Nėra ir laiko – mokyklos 
turi intensyviai dirbti, kad supla-
nuotų kitų metų darbą”,- teigė N. 

Vaikai mokysis ilgiau
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino bendruosius ugdymo 
planus, kuriais dvejus ateinančius mokslo metus vadovausis mo-
kyklos. Anykščių savivaldybės Švietimo skyriaus vyr.specialistė 
Nijolė Pranckevičienė sako, kad norint būti konkurencingiems 
pasaulyje, reikia įdėti daugiau darbo.

Pranckevičienė, paklausta, ar gali 
būti, kad bendrieji ugdymo planai 
dar gali būti koreguojami.

„Tarptautinių tyrimų rezultatai 
nedžiuginantys. Mokomės trum-
piausiai iš tirtų šalių, o norint pa-
siekti geresnių rezultatų, reikia 
mokytis daugiau. Ar jau taip labai 
pailgėja mokslo metai”,- retoriškai 
klausė N. Pranckevičienė. 

Pagrindinės naujovės: mažiau 

pamokų penktadieniais, ilgesni 
mokslo metai, daugiau valandų so-
cialinei veiklai. Pagal pakeitimus, 
penktadieniais siūloma planuoti 
mažiau pamokų, o ilgąją pertrauką 
paversti fiziškai aktyvia. Socialinei 
veiklai skiriamų valandų skaičius 
išauga nuo 5 val. per metus iki 20 
val. Taip pat mokyklos daugiau dė-
mesio skirs pilietinei veiklai. 

Dokumente pateikiamos išsa-
mios rekomendacijos, kaip išra-
dingiau panaudoti papildomas 3 
savaitines valandas mokymosi 
pagalbai teikti, taip mažinant ko-
repetitorystę ir sudarant sąlygas 
mokiniams gauti nemokamas mo-
kytojų konsultacijas savo moky-

klose. 
Planuose taip pat numatyta to-

lygiau paskirstyti mokymosi krū-
vį per metus, keliomis dienomis 
pavėlinant mokslo metų pabaigą. 
2016 m. 1-4 kl. mokiniai mokytųsi 
iki birželio 3 d. (dabar iki gegužės 
31 d.), 5-10 kl. mokiniai mokytųsi 
iki birželio 10 d. (dabar – iki birže-
lio 5 d.). 2017 m. pradinukai mo-
kyklą lankytų iki birželio 9 d., 5-10 
kl. mokiniai - iki birželio 16 d. 

Taip būtų artėjama prie Euro-
pos šalių mokslo metų trukmės. 
Daugelyje Europos šalių mokiniai, 
mokslo metus pradėję rugpjūtį ar 
rugsėjį, mokosi iki birželio pabai-
gos – liepos pradžios.

Šis festivalis - tai šiek tiek „susi-
traukęs“ prieš tai dvejus metus or-
ganizuotų festivalių „12 klasikinės 
muzikos savaitgalių Anykščiuose“ 
tęsinys. „Šiemet yra numatyti šeši 
koncertai. Pagrindinė sumažėju-
sių koncertų skaičiaus priežastis 
– finansavimas. Šiemet Kultūros 
taryba muzikos sričiai skyrė mi-
lijonu litų mažiau nei pernai, tad 
tai palietė ir mus“ – sakė Anykš-
čių menų centro direktorius Tomas 
Tuskenis. 

Barokine muzika pradėtas 
tradicinis festivalis

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Praėjusio sekmadienio popietę Anykščių Sakralinio meno cen-
tre prasidėjo visą vasarą truksiantis festivalis „Muzikos savaitga-
liai Anykščiuose“. Festivalį atidarė senosios muzikos ansamblis 
„Arcadia Consort“ kartu su vokaliste Saule Šėryte. 

Senosios muzikos ansamblis 
anykštėnams dovanojo koncertą 
„Baroko muzikos perlai“, kuriame 
skambėjo F.I.Bieber, G.H.Handel, 
D.Ortiz, D.Cato, A. Vivaldi kū-
riniai. Ansamblio meno vadovas 
Robertas Bliškevičius vos 20-30 
į salę susirinkusių anykštėnų pa-
sakojo apie baroko muziką bei 
pristatė savo ansamblį. „Arcadia 
Consort” įkūrėme 2012 metais 
siekdami puoselėti senąją muziką. 
Esame penki atlikėjai, grojantys 

barokiniais smuikais, altais bei 
išskirtiniu instrumentu viola da 
gamba. Tai itin retas Lietuvoje 
instrumentas, kurių mūsų šalyje 
yra gal vos trys. Jis atsirado XV 
a. ir buvo populiarus Prancūzijo-
je, Anglijoje, Vokietijoje. Tai ins-
trumentas, turintis bendrumų su 
liutnia ir violončele. Pagrindinis 
skirtumas nuo violončelės – stygų 
skirtumas. Viola da gamba turi 6 
arba 7 stygas, o ne 4 kaip violon-
čelė“ – pasakojo Valerijus Jasiu-
levičius.

„Mūsų ansamblio tikslas – pro-
paguoti senąją muziką, ne tik 
palikti užrašytą ją senuosiuose 
raštuose, bet prikelti, padaryti ją 
gyvą, ištraukti iš po muziejaus sti-
klo. Muzika neturi būti graži, ji turi 
būti visokia – jaudinanti, baugi-
nanti – tokia, koks yra pats gyveni-
mas“ – kalbėjo ansamblio vadovas 
R. Bliškevičius. 

„Panevėžio rytui“ L.Alesionka aiš-
kino, kad jis važinėja ne „Chrysler“-
iu, bet ir visureigiu, tačiau kai va-
žiuoja visureigiu, jo niekas nestabdo. 
Per 6 metus L.Alesionka už kelių 
eismo taisyklių nesilaikymą buvo 
baustas 6 kartus.

O į Panevėžio apylinkės teis-
mą L.Alesionka kreipėsi po to, 

„Chrysler“ vilioja policininkus
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Buvęs Anykščių meras Leonas Alesionka bylinėjasi su policijos 
pareigūnais, kurie, jo teigimu, tiesiog bando prikibti prie praban-
gaus „Chrysler“ vairuotojo.

kai Kupiškio policijos pareigū-
nai jam skyrė 60 eurų baudą už 
tai, kad jis pravažiavo nesustojęs 
pro kelio ženklą „Stop“. Tą kartą 
jis važiavo su giminaičiais, kurie 
pakviesti į teismą liudininkais. Ir 
L.Alesionkos, ir liudininkų tei-
gimu, jis kelių eismo taisyklių 
nepažeidė – prie ženklo sustojo, 

Buvęs Anykščių meras, bu-
vęs Seimo narys, buvęs Vy-
riausybės atstovas Panevėžio 
apskrityje Leonas Alesionka 
dalį „Teleloto“ laimėto mili-
jono investavo į transporto 
priemones ir dabar jo pra-
bangus „Chrysler“ sulaukia 
išskirtinio dėmesio.

nes net ir negalėjo nesustoti, mat 
įvažiuojant į pagrindinį kelią teko 
pervažiuoti „gulintį policininką“. 
Buvęs Anykščių meras spėja, kad 
Kupiškio policijos pareigūnai pro-
tokolą jam surašė todėl, kad norėjo 
pamokyti už tai, kad po to, kai bu-
vos sustabdytas, klausinėjo, kodėl 
pareigūnai jį sustabdė. „Mačiau 
netoliese stovintį automobilį, tad 
koks kvailys jų akivaizdoje pažei-
dinėtų taisykles.“ – žurnalistams 
aiškino L.Alesionka.

Kaip „Anyštai“ sakė T.Tuskenis, 
šiai vasarai numatyti įvairiems 
muzikiniams skoniams skirti kon-
certai – festivalyje pasirodys tokie 
ansambliai kaip: „BAccK“, “Trio 
Colors“, „Vilniaus Arsenalas“, 
„Art Vio“, o festivalį uždarys gar-
sus Lietuvoje choras „Jauna muzi-
ka“ (vadovas ir dirigentas Vaclovas 
Augustinas). 

Festivalio „Muzikos savaitgaliai 
Anykščiuose“ globėjas yra rajono 
meras Kęstutis Tubis, kuris se-
kmadienį taip pat klausėsi pirmojo 
festivalio koncerto. „Nors esu ne 
muzikologas, o teisininkas, mane 
muzikinė kelionė į baroko epochą 
ypač sužavėjo. Net kilo mintis, ar 
ir Anykščių rajono dvaruose skam-
bėjo kažkas panašaus į tai, ką šian-
dien čia išgirdome, ar po dviejų 
šimtų metų žmonės taip pat žiūrės 
į šiandieninę muziką...“ – kalbėjo 
K. Tubis. 

Susitiko. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė pirmadienį susitiko su 
didžiausios pasaulyje draudimo 
bendrovės AIG vadovais ir aptarė 
verslo plėtros galimybes mūsų šaly-
je. Jungtinių Amerikos Valstijų ka-
pitalo įmonė įsteigė paslaugų centrą 
Vilniuje, kuriame bus sukurta 400 
naujų darbo vietų. Jau 95 metus 
veikianti bendrovė AIG aptarnauja 
90 milijonų klientų visame pasau-
lyje. Kompanija daugiau nei 100 
šalių turi savo filialus, kuriuose dir-
ba daugiau nei 65 tūkst. darbuotojų. 
„Didžiosios pasaulio kompanijos 
vis dažniau pasirenka Lietuvą savo 
verslo plėtrai. Tai rodo, kad esame 
patikima šalis, turinti ne tik išsilavi-
nusių ir darbščių piliečių, bet ir gerą 
verslo infrastruktūrą bei stabiliai 
augančią ekonomiką“, - sakė šalies 
vadovė.

Nerimas. Okupuotose Rytų 
Ukrainos teritorijose separatistų ko-
votojai ir juos neoficialiai remianti 
Rusija dislokavo tūkstančius sun-
kiosios kovinės technikos vienetų, 
todėl kovos Donecke ir Luhanske 
gali bet kada atsinaujinti, po susiti-
kimo su Ukrainos užsienio reikalų 
ministru teigė Lietuvos diploma-
tijos vadovas Linas Linkevičius. 
Anot L. Linkevičiaus, saugumo 
situacija Rytų Ukrainoje yra nesta-
bili ir trapi, o sunkioji ginkluotė, 
įskaitant ir tankus, dislokuota ne tik 
aplink Donecką ar Luhanską, bet 
kitose okupuotose teritorijose.

Konsultuos. Nepriklausomybės 
akto signataras ir politikos apžval-
gininkas Rimvydas Valatka prade-
da dirbti politinės partijos Lietuvos 
Respublikos Liberalų sąjūdžio kon-
sultantu. R. Valatka konsultuos li-
beralų rinkimų štabą ir padės reng-
tis 2016 metų spalį vyksiantiems 
Seimo rinkimams. „Pastaruoju 
metu ieškojausi tokio darbo, už kurį 
ne tik algą gaučiau, bet kuris man 
pačiam būtų priimtinas ir artimas. 
Iš visų pasiūlymų, kuriuos gavau, 
Liberalų sąjūdžio man buvo arti-
miausias. Pats niekada neslėpiau, 
kad laikausi liberalizmo doktrinos, 
todėl džiaugiuosi, kad tęsiu savo 
karjerą dirbdamas kartu su Liberalų 
sąjūdžiu. Tikiuosi padėti šiai augan-
čiai politinei jėgai siekti aukščiau-
sių tikslų“, - sako R. Valatka.

Negrįžo. Lietuvos apeliacinis 
teismas (LAT) beveik po metų per-
traukos ir vėl negrįžo prie vadina-
mosios Darbo partijos juodosios 
buhalterijos bylos. Pirmadienio 
teismo posėdyje nepasirodė šiuo 
metu besilaukianti nuteistoji par-
lamentarė, teismo įvardyta Viktoro 
Uspaskicho dešiniąja ranka, Vitalija 
Vonžutaitė. Teismui buvo pristatyta 
medikų pažyma, kad moteris yra ne-
darbinga gegužės 13-27 dienomis. 
Detalesnę informaciją, susijusią su 
V. Vonžutaitės liga, kadangi tai su-
siję su asmeniniu moters gyvenimu, 
teismas išklausė uždarame teismo 
posėdyje ir priėmė sprendimą ati-
dėti bylos nagrinėjimą dėl jos ligos. 

Nutraukta. Sekmadienio vaka-
rą buvo nutraukta virš Baltijos jū-
ros dingusio lėktuvo An-2 paieška. 
Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivai, 
nuo šeštadienio vakaro ieškoję iš 
Švedijos į Lietuvą skridusio lėktu-
vo, grįžo į uostą. Taip pat paiešką 
sustabdė karinių oro pajėgų lėktu-
vas L-410 ir Latvijos paieškos ir 
gelbėjimo rajone dingusio lėktuvo 
ieškojęs Latvijos karinis sraigtas-
parnis Mi-17.

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis ir Menų centro direkto-
rius Tomas Tuskenis laukdami koncerto diskutavo, matyt, apie 
muziką...                     Autorės nuotr.

Festivalį „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ pradėjo senosios 
muzikos ansamblis „Arcadia Consort“ ir solistė Saulė Šerytė.
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komentarai

SAVAITGALIO DISKUSIJA

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

spektras

@ „!!!“: „Klausimas panašus į 
pvz. kodėl leidžiama žolei būti žaliai. 
Taip jau yra. Neleisti gali kiek nori, 
bet jei laiku nespėja, tai vis tiek dar-
bai užsitęs. O užsitęsia tai irgi pagal 
gamtos dėsnį. Planuok neplanavęs, 
vis tiek bus vėluojama, nes numatyti 
nenumatomas aplinkybes neįmano-
ma, arba reikia iš karto prie suplanuo-
to pridėti trečdalį, tačiau tokiu atveju 
tikriausiai nelaimėsi konkurso. Ir nie-
ko čia nepadarysi.“

„bbb“ (atsakymas į: !!! ): „Tai, 
kad čia jau gal ne trečdalį, o tris kar-

tus pridėjo.“

„Ona“: „Yra baudų ir bausmių sis-
tema, tik pas mus yra kitaip. Pas mus 
ranka ranką mazgoja.“

„Priežastis esu aš“: „-mano var-
das Otkatas“.

„Žinanti“: „Užsienyje, neatlikus 
darbų pagal sutartį, atskaičiuojamos 
netesybos - būtų atskaičiuojami pi-
nigai.“

„Bernardas“: „Gal kai kas ima 

mažiau nei sutartyse numatyti dels-
pinigiai, tada nereikia mokėti į rajono 
biudžetą arba tai dabar pavadint otka-
tais ir korupcija? Gal? O gal K.Tubis 
viešai mums paskelbs, kiek savival-
dybė gavo delspinigių, tada viskas 
tvarkoj bus.“

„Jomajo“: „Delspinigius skai-
čiuoti reikia atsižvelgus į aplinkybes. 
Jei buvo objektyvių vėlavimo prie-
žasčių, skalpuoti įmonės negalima. 
Tačiau delspinigiai nereikš netole-
rancijos. Tai tik bus mokestis už tai, 
kad esi priverstas toleruoti vėlavimą. 
Vėlavimas vis tiek bus ir teks su juo 
susitaikyt nepriklausomai rėksi ar ne 
apie netoleranciją. Netolerancija gal 
būt galėtų pasireikšti tuo, kad įsipa-
reigojimų nevykdanti įmonė iš karto 
būtų šalinama iš būsimų konkursų ir 
maksimaliai viešinama visomis įma-
nomomis priemonėmis apie įmonės 
nepatikimumą.“

„Nerijus“: „Kažkas nemokėjo su-
tarčių teisingų sudarinėt, mokykla ne 
pirmas objektas, kelias palei stadioną, 
tiltas, jei ne įmonė moka delspinigius, 
baudas, tai turėtų mokėt tas, kas to-
kias sutartis pasirašinėja.“

„Gggg“: „Juokinate žmones .......
laimi objektą, nusiima liūto dalį, tada 
permeta rangą už kapeikas, va ir daik-
tas. Kaip galima tiek laimėti objektų 
su keliais darbuotojais. Nesuprasite.“

„Kukutis“ (atsakymas į: gggg): 
„Teisingas komentaras. O aplamai 
geriausią pasiimti objektą, viską 

atiduoti subrangai, sau į kišenę ko-
kių 10% objekto vertės. Nei žmonių 
samdyt, nei atlyginimų mokėt (nors 
ir taip kiek žinau po porą mėnesių 
vėluoja). Tereikia vienos sekreto-
rės.“

„o gal?“: „gal būt sumokėjo buvu-
siai valdžiai pusę objekto vertės “OT-
KATO” o už likusius grašius dirbti 
neranda statybininkų?“

„Proforentavimas“: „Nu, kas čia 
blogo, kad vaikai mokomi net staty-
bų aikštelėje.Vaikai, niekur neišvyk-
dami į ekskursiją, vietoje gali stebėti 
„Anresto“ statybininkų vykdomus 
darbus. Kas gali dabar žinoti, o gal 
kuris iš gimnazistų, baigęs gimnaziją, 
susidomės statybininko darbu. O jei 
rimtai kalbėti, tai „Anrestui“ tikriau-
siai gal dar trūksta specialistų, arba 
darbininkams blogai moka už atlik-
tus darbus, kad lėtai vyksta darbai. 
Pagrindinė statybinių organizacijų 
„liga“, manau, kad noras prisigrobti 
kuo daugiau statybos objektų, kurių 
darbus patys laiku nepajėgus atlikti.“

„Labanakt vaikučiai“: „Surinks 
Veneta su Kęstučiu visas sutartis ir 
išsireikalaus netesybas už paskutinį 
dešimtmetį, papildys ženkliai rajono 
biudžetą, o kaltuosius perduos teisė-
saugai............. Bet senelė užsnūdo ir 
jos pasaka baigta.“

„Reikėtų“: „Ne pro šalį būtų, kad 
tam tikros institucijos pasidomėtų šios 
įmonės konkursų nuolatine sėkme.“

-ANYKŠTA

Renovacija turi 
vykti atostogų 
metu

Rita KRIPAITIENĖ, rajono 
Tarybos narė:

- Ką čia gali ir pakomentuoti – 
blogai, ir tiek. Kažkas kažko nesu-
planavo, kažkas kažko nepadarė... 
Nesu įsigilinusi į situaciją, sunku 
pasakyti – tik matau iš spaudos, 
pravažiuodama, kas ten vyksta. 
Nesinorėtų tikėti, kad žmonės, lai-
mėję konkursus, darbą sabotuoja, 
bet yra, matyt, kažkas į projektą 
neįtraukta, gal papildomi darbai 

Gimnazijos nėra kam renovuoti?
Anykščių Jono Biliūno gimnazija renovuojama ištisus mokslo 

metus. Beveik 4 milijonų litų vertės projektą atlikusi Anykščių 
bendrovė „Anrestas“ baigti renovaciją stipriai vėluoja. Vienoje iš 
sutarčių numatyti darbai turėjo būti pabaigti pernai rugsėjį, po 
pratęsimo – šių metų sausį, bet darbai tebevyksta.

Klausėme anykštėnų, kaip jie vertina tai, kad visus mokslo me-
tus vaikai turėjo mokytis statybų aikštelėje?

atsiradę... Atsiranda, matyt, tam ti-
kros aplinkybės. Nenorėčiau tikėti, 
kad vėlavimai vyksta be priežasčių, 
ar nėra kam dirbti. Vadovai darbą 
organizuoja, bet, matyt, atsiranda 
kažkokie trikdžiai. Aš paprastai ti-
kiu žmonių pastangomis ir norais, 
bet kai kada ne viskas išeina taip, 
kaip reikia ir kaip norisi.

O kad tai yra blogai, faktas – vai-
kams mokytis reikia. Renovacija 
turi praeiti per vasaros atostogas. 

Gal bent per eg-
zaminus negręš?

Dainius ŽIOGELIS, rajono 
Tarybos narys:

- Turiu nuomonę apie šias staty-
bas tikrai, kadangi du mano vaikai 
mokosi šioje gimnazijoje. Žinot, 
kai aš pats tvarkiau namus, man 
pasakė – pridėk dar trečdalį laiko 
ir pinigų nuo to, ką planuoji. Tai 
čia tikra teisybė, taip yra ir su gim-

nazija. Renovacija vyksta iš kelių 
projektų padaryta, manau, mūsų 
statybininkų mentalitetas dar nėra 
toks, kad laiku pabaigtų tokius 
darbus. Turėtų būti kažkokia atsa-
komybė, atsiskaitymas už vėluo-
jančius darbus. Taip neturi vykti.

Mano duktė abiturientė, tai įsi-
vaizduokit, kaip teko ruoštis egza-
minams. Nors ji labai nesiskundė, 
bet matysim, kokie bus rezultatai. 
Šeštadienį ji laikys anglų kalbos 
egzaminą, nežinau, ar šioje moky-
kloje. Bet jei čia, tikėkimės, bent tą 
dieną negręš.

Priežastys gali 
būti objektyvios

Arvydas ANTANAVIČIUS, 
UAB „Stema“ komercijos direk-
torius, politikas:

- Manau, kad tai nėra gerai, bet 
nežinau priežasčių, kodėl jie vė-

luoja. Esu nuo to nutolęs. Mačiau 
spaudoje, kad jiems buvo kilę pro-
blemų dėl plokščių, tai gal dėl to 
darbai vėluoja? Gal tai buvo objek-
tyvios priežastys? 

Kita priežastis – nebėra kvalifi-
kuotų darbuotojų, jie išsilakstę iš 
Lietuvos. O įmonės prisiima objek-
tų ir fiziškai nespėja – turi kažkokią 
brigadą, kuri tik plaktuką palaikyti 
temoka. Gal tai yra problema? Visi 
statybininkai Lietuvoje vargsta, nes 
nėra normalių darbuotojų. O jų nėra 
todėl, kad jiem negali normaliai 
mokėti. O normaliai mokėti negali, 
nes konkursą laimi mažiausią kainą 
pasiūliusi įmonė. Nenorėkit, kad už 
mažą kainą gerai dirbtų. Tie žmo-
nės, kurie prižiūri objektą, galėtų 
pasakyti tiksliau, kodėl taip vyksta.

Tačiau vienareikšmiškai – ne-
gerai, kad vaikai mokosi statybų 
aikštelėje.

-ANYKŠTA

Statybininkai atlieka gimnazistų 
„proforentavimą“
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos pastato renovacijos darbai 

vyko visus mokslo metus. Didžiulį, beveik 4 milijonų litų vertės 
projektą atlikusi Anykščių bendrovė „Anrestas“ įsigudrino „ne-
tilpti į terminus“, nors jie buvo pratęsti. Vienoje iš sutarčių nu-
matyti darbai turėjo būti pabaigti pernai rugsėjį, po pratęsimo 
- šių metų sausį, tačiau iki šiol statybininkai triūsia... „Anrestas“ 
laiku neatliko darbų ir pagal antrąją sutartį. 

Portalo anyksta.lt savaitgalio diskusijoje klausėme: Kodėl sta-
tybinei organizacijai leidžiama nesilaikyti sutarčių sąlygų ir vai-
kai mokomi statybų aikštelėje?

Dalijo. Ministras Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius pirmadienio 
rytą prisijungė prie jau ketvirtą kar-
tą rengiamos visuomeninės akcijos 
„Šioje šalyje nėra vietos „šešėliui“ 
- Vinco Kudirkos aikštėje Premje-
ras praeiviams dalijo informacines 
skrajutes, diskutavo su jais apie 
šešėlinės ekonomikos žalą valsty-
bei ir jos piliečiams. „Vyriausybė 
skiria išskirtinį dėmesį kovai su 
„šešėliu“, stiprinamas teisėsaugos 
tarnybų darbas leidžia nustatyti di-
delio masto šešėlinius reiškinius. 
Tačiau net ir griežčiausios priemo-
nės nesustabdys algų mokėjimo 
vokeliuose, mokestinių pažeidimų, 
kontrabandinių prekių srauto, jeigu 
tai bus toleruojama visuomenėje. 
Todėl kiekvienas turime pasakyti 
griežtą „ne“ „šešėliui“, - pabrėžia 
Premjeras.

Nedarbas. Pirmą šių metų ke-
tvirtį nedarbo lygis sudarė 10 proc. 
Šių metų pirmą ketvirtį, palyginti su 
2014 m. ketvirtu ketvirčiu, nedar-
bo lygis sumažėjo 0,1 procentinio 
punkto, o palyginti su atitinkamu 
2014 m. laikotarpiu, - 2,4 procenti-
nio punkto. Vyrų nedarbo lygis pir-
mą ketvirtį buvo 11,1 proc., moterų 
- 8,9 proc. Statistikos departamento 
stuomenimis, ilgalaikio nedarbo ly-
gis 2015 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 
4,2 proc., per ketvirtį jis sumažėjo 
0,5 procentinio punkto, per metus - 
1 procentiniu punktu.

Stebima. Kontroliuodamos kaip 
vykdomas Euro įvedimo Lietuvos 
Respublikoje įstatymo nuostata 
prekių ir paslaugų kainas skelbti 
litais ir eurais ne trumpiau kaip 6 
mėnesius nuo euro įvedimo dienos, 
priežiūros institucijos balandžio 
mėnesį atliko 3343 patikrinimus 
ir nustatė 137 pažeidimus. Už juos 
ūkio subjektams skirti 135 įspėji-
mai ir 2 baudos bei nurodyta nusta-
tytus pažeidimus pašalinti. Balan-
džio mėnesį poveikio priemonės 
taikytos tik 2 ūkio subjektams, 
prisijungusiems prie Geros verslo 
praktikos, įvedant eurą, memoran-
dumo. Tai mažiausias skaičius per 
visą dvejopo kainų nurodymo ste-
bėsenos laikotarpį.

Nesiims. Rusijos Valstybės Dūma 
atsisakė imtis parlamentinio tyrimo 
dėl opozicijos lyderio Boriso Nem-
covo nužudymo. Apie tai pirma-
dienį pranešė šį siūlymą inicijavęs 
Dūmos narys Dmitrijus Gudkovas, 
informuoja „Moscow Times“. Atsi-
sakymas grįstas prielaida, jog Rusi-
jos įstatymai draudžia pradėti par-
lamentinį tyrimą, kuriuo siekiama 
nustatyti konkrečių asmenų kaltę 
dėl įvykdyto nusikaltimo. „Išvertus 
į rusų kalbą, tai reiškia, kad žinosi-
te tik tą tiesą, kurią jums bus leista 
sužinoti“, - „Facebook“ paskyroje 
rašė D. Gudkovas, pridėjęs atsisa-
kymo kopiją, kurią pasirašė Dūmos 
komiteto, atsakingo už Konstitu-
cinę teisę, pirmininkas Vladimiras 
Pliginas.

Smuko. Pirmadienį oficialus 
JAV dolerio kursas Rusijos rublio 
atžvilgiu Maskvos biržoje nukri-
to 79 kapeikomis iki 49,22 rublio. 
Euro kursas rublio atžvilgiu smuk-
telėjo 89 kapeikomis ir siekė 56,10 
rublio. Tokie duomenys skelbiami 
Rusijos biržos tinklapyje. Pirma-
dienį „Brent“ naftos kaina dienos 
prekyboje siekė 66,75 dolerio už 
barelį.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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(Atkelta iš 1 p.)
Filmuos, bet neaišku, 
kur rodys

Finansuoti 2 projektai, kuriuos 
teikia Anykščių televizija. VšĮ 
„Anykščių televizijos ir informa-
cijos informacinis centras“ (va-
dovas Petras Nazarovas) prašė 
finansuoti 3 projektus, bet lėšų 
skirta tik 2 projektams. Iš viso P. 
Nazarovas iš biudžeto savo vei-
klai gaus 450 eurų. 

Jis planuoja už gautas lėšas 
(300 eurų) per 2015 metų Miesto 
šventę pristatyti filmą „Traukinio 
apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius 
ir Paulius“ ir už 150 eurų planuoja 
tęsti projektą „Liaudies amatų ke-
lias“, kuriame žada įamžinti ratų 
meistrą Mykolą Skorochodovą, 
mezgėją Mariją Mikėnienę, biti-
ninką Joną Juodelį ir kitus žmo-
nes, kurie puoselėja senovinius 
amatus. 

 
Nebiudžetininkams – 
katino ašaros 

Iš 63 finansuojamų projektų 
maždaug 50 atiteko valdiškų įstai-
gų arba vienaip ar kitaip su val-
diškomis įstaigomis susijusiems 
projektams. Pavieniams projektų 
teikėjams faktiškai šansų gauti fi-
nansavimo kultūrinei veiklai vyk-
dyti iš rajono biudžeto nebuvo. O 
jeigu tokie projektai lėšų ir gavo, 
tai tik labai mažas sumas: Debei-
kiečių bendrija gavo 120 eurų, 
Vaižgantiečių klubas „Pragiedru-
lys“ 260, VšĮ „Trakinių partiza-
nai“ 300, VšĮ „Kantata“ (vadovė 
Viktorija Kublickienė) rengianti 
gitaristų stovyklas Pavariuose, 
350 eurų. VšĮ „Moontrix“ (direk-
torius Giedrius Zencevičius), kuri 
rengia elektroninės muzikos festi-
valius, gavo 500 eurų, finansuoti 2 

Išvers „Anykščių šilelį“ į ispanų kalbą
iš 4 projektai.

Daugiausia dėmesio 
A. Baranauskui, mažiausia –
piliakalnių pažinimui

Didžiausia suma skirta 
Anykščių muziejaus projektui 
„A.Baranauskui 180: „Tokie tai 
šiandien stebuklai pasidarė“ (1 
500 eurų). Už šiuos pinigus nu-
matyta praplėsti A.Baranauską re-
prezentuojančias erdves, išversti 
„Anykščių šilelį“ į ispanų kalbą, 
leisti įvairius leidinius ir surengti 
Baranauskų giminės suvažiavimą.  

Kitas muzie-
jaus projektas 
„ E d u k a c i n i s 
eksperimentas: 
tvirti kadaise 
buvo Vorutos 
pilėnai“ gavo 
1 300 eurų. Už 
juos numatyta 
atnaujinti ama-
tų bei karybos 
ekspoz ic i j as , 
įsigyti čia rastų 
istorinių daiktų 
kopijų, istorinių rūbų kopijų, vyk-
dyti edukacines programas ir t.t. 

Anykščių kultūros centro ren-
giamam lietuviškų mėgėjų teatro 
festivaliui „ARTimi-2015“ teko 1 
000 eurų. Rengėjai pažymi, kad tai 
bus unikalus ir dar niekur nematy-
tas renginys – kartą per metus bus 
į Anykščius sukviečiami užsienio 
valstybėse gyvenančių lietuvių te-
atrai bei užsieniečiai, kurie vaidi-
na lietuvių kalba, atvyks teatrai iš 
Latvijos, Lenkijos, Gruzijos. 

Anykščių menų centro projek-
tui „Kultūrinių programų ciklas 
„Penkeri metai po angelo spar-
nu“, skirti 900 eurų. Už juos bus 
surengtas 5 metų Angelų muzie-
jaus „jubiliejinis renginys“, vyks 

konferencijos, plenerai, parodos...  
To paties centro projektui „Dva-
singos muzikos versmė“ skirti 
886 eurai, už kuriuos bus surengta 
10 koncertų ir 10 edukacinių po-
piečių. 

Kitam Menų centro projektui 
„Su klausiančia dvasia“, skirta 
850 eurų. Už šiuos pinigus žada-
ma kas mėnesį kviestis po aktorių, 
kuris skaitys grožinius kūrinius 
publikai, organizuoti respublikinį 
konkursą „Pasaka apie Anykš-
čius“, rengti erdvėje prie Koply-
čios literatūros valandas ir t.t. 850 
eurų gavo ir asociacijos „Anykščių 

šventės“ pro-
jektas „Žemės 
meno plene-
ras „Žemės 
žingsniai mene 
2015“. Projek-
to vadovė Jo-
lanta Zabulytė 
žada per savai-
tės plenerą su-
kurti 7-8 žemės 
meno darbus, 
kurie bus vė-
liau naudojami 

per kitas Anykščių šventes. 
O mažiausiai – vos po 100 

eurų – gavo A.Baranausko ir 
A.Vienuolio-Žukausko muzie-
jaus projektas „Edukacinė pro-
grama „Niekur nėra taip gražu, 
kaip Anykščiuose (A.Vienuolis)“ 
ir Anykščių L. ir S. Didžiulių bi-
bliotekos Kurklių filialo projektas 
„Gyvoji etnokultūra – Mindaugo 
kelias nuo Šeimyniškėlių iki Pala-
tavio piliakalnio“. Na, už 100 eurų 
tikrai galima tik pasivaikščioti ir 
pasigrožėti apylinkėmis...

  
Finansavo visus, kuriuos 
parėmė Kultūros ministerija

Reiktų pridėti, kad dažnam pro-

jektui skirta suma yra tik Anykščių 
savivaldybės bendro finansavimo 
dalis, skirta projektui, kuris jau lai-
mėjo Kultūros ministerijos finan-
savimą. „Kiekvienam pareiškėjui, 
kuris į mus kreipėsi, savivaldybė pa-
rašė raštą, kad prisidės prie finansa-
vimo, jeigu projektas laimės“,- sakė 
Kultūros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus darbuotoja Audronė Pa-
jarskienė.  

Tiesa, ne visos įstaigos, kurių pro-
jektus finansuoja Lietuvos Kultūros 
ministerija ir Kultūros taryba, žino-
jo, kad savivaldybės įsipareigoja pa-
remti projektus, kuriems bus skirtas 
valstybės finansavimas. Informacija 
apie šią savivaldybės administracijos 
iniciatyvą viešai nebuvo skelbiama ir 
ją galėjo žinoti tik tie patys kultūros 
įstaigų vadovai, kurie ir rekomenda-
vo administracijos direktorei V. Ver-
šulytei jų projektams skirti pinigų.

Nemokamos reklamos 
kultūrininkams nereikia

Kultūros taryba nepritarė alter-
natyvios muzikos festivaliui, Tado 
Blindos gegužinei, moteriškų skry-
bėlaičių konkursui per „Bėk, bėk, 
žirgeli“ šventę. Finansavimo taip pat 
negavo Anykščių J.Biliūno gimnazi-
jos ir Troškūnų seniūnijos Kiaušaga-
lio bendruomenių projektai.

Nereikėjo Kultūros tarybai ir VšĮ 
„Aukštaitiškas paveldas“ projekto, 
kuriame buvo siūloma žiniasklaidos 
priemonėse nemokamai anonsuoti ir 
viešinti visus rajone vykstančius kul-
tūrinius renginius. Merui Sigučiui 
Obelevičiui pasiūlius balsuoti, norin-
čių nemokamos renginių reklamos 
neatsirado. (Linas BITVINSKAS 
„Kultūros taryba suraikė projektų 
pyragą“,- „Anykšta“.- 2015-03-22). 
Vienintelis Anykščių menų centro 
direktorius Tomas Tuskenis įrodinė-
jo kultūros tarybai, kad tokia paslau-

ga reikalinga.  

Madų buvo pasigailėta

Tiesa, administracijos direktorės 
patvirtintasis sąrašas kiek skyrėsi 
nuo to, kurį pateikė rajono kultūros 
taryba. Nors VšĮ Anykščių menų in-
kubatoriaus – menų studijos projek-
tas „Mados dienos“ kultūros tarybos 
buvo ir atmestas, vis dėlto jis gavo 
finansavimą. Tiesa, vietoj prašytų 5 
165 eurų „Mados dienoms“, kuriose 
žada vykti garsių dizainerių kolekci-
jų pristatymai skambant džiazo mu-
zikai, skirta tik 630 eurų. 

Beje, tai buvo vienintelis projek-
tas, kurį teikė Anykščių menų inku-
batorius.

Albumas apie meną 
už 6 500 eurų

Taip pat paskirstytos ir lėšos lei-
dybinei veiklai. Finansavimą gavo 
trys leidiniai: A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memoriali-
nis muziejaus projektui „Meno 
albumas „Anykščių menas“ skirta  
6500 eurų, L.ir S. Didžiulių viešo-
sios bibliotekos projektui „Poezija 
vaikams „Vaikiškas parkas“ 1000 
eurų; o asociacijos „Anykščių 
šventės“ projektui „Albumas ka-
talogas „Anykščių krašto kryždir-
bystė“ – 500 eurų. 

...tai bus unikalus ir dar 
niekur nematytas rengi-
nys – kartą per metus bus 
į Anykščius sukviečiami 
užsienio valstybėse gyve-
nančių lietuvių teatrai bei 
užsieniečiai, kurie vaidina 
lietuvių kalba, atvyks tea-
trai iš Latvijos, Lenkijos, 
Gruzijos...

Langai ir durys taupo daugiau šilumos net už sienas
buto investicija. Tačiau būtina ži-
noti, kad atnaujinamų namų butų 
langams keliami tam tikri kokybės 
reikalavimai: jų rėmas privalo būti 
ne mažiau kaip 5 kamerų, vienas 
stiklas - būtinai su selektyvine 
danga. 

Tiesa, jei langai būna pakeisti 
anksčiau, renovacijos metu papil-
domų darbų atsiranda statybinin-
kams. Neretai neužtenka lango 
rėmo ploto, kad būtų galima pa-
gal reikalavimus apšiltinti ango-
kraščius. Tuomet statybininkams 
tenka nupjauti  3 – 5 cm plytų dėl 
angokraščių apšiltinimo“, - tikino 
A.Gervinskas. 

Balkonus irgi reikia šiltinti

Stiklinti pagal vieningą projektą 
balkonus ar ne – sprendžia patys 
būsto savininkai. Norintiems su-
taupyti daugiau šilumos energijos, 
specialistai rekomenduoja į balko-
nų stiklinimą nenumoti ranka.

E. Petrausko nuomone, idealiau-
sia būtų nupjauti esamus balkonus 
ir įsirengti naujus, pristatomus jau 
prie apšiltintos sienos. „Išvengtu-
me šilumos tiltelių. Žinoma, tai pa-
pildomai kainuotų, bet netipinių, 
gero išplanavimo butų savininkai 
galėtų tokį variantą pasvarstyti“, 
sakė E. Petrauskas.

Pasak A.Gervinsko, tvirtindami 
investicijų planus gyventojai net 

neabejoja dėl langų ir durų kei-
timo bei vieningo balkonų stikli-
nimo. 

„Dažnai dar iki renovacijos 
butų gyventojai būna pasikei-
tę langus į šilumą taupančius 
ir įstiklinę balkonus. Dėl langų 
problemų nekyla, nes jie daž-
niausiai yra tokios pat formos 
kaip ir kiti namo langai. Su bal-
konais – kiek sudėtingiau. Būna 
atvejų, kai gyventojai dar iki 
renovacijos įsistiklina balkonus. 
Jeigu darbai atlikti pagal kelia-
mus reikalavimus, atnaujinant 
daugiabutį projektuotojai kitų 
balkonų stiklinimą projektuoja 
pagal jau esamus. Jei konstruk-
cijos neatitinka reikalavimų, jas 
gali tekti išmontuoti. Taip pat 
savininkams tenka nuimti me-
dinių lentelių apdailą balkone, 
nes ji trukdo tinkamai apšiltinti 
su balkonu besiribojančią buto 
sieną. Tačiau renovuojamų dau-
giabučių gyventojai bendruome-
niški ir supratingi, tad visuomet 
pavyksta rasti visiems priimtiną 
sprendimą“, - sakė A. Gervins-
kas. 

Pasak Anykščių komunalinio 
ūkio investicinių projektų vadovo 
Alvydo Gervinsko, yra ne mažai 
butų, kuriuose langai ir durys ne-
keisti nuo pastatymo dienos, tai 
yra apie 40 metų. 

„Per tokius langus ir duris pa-
tiriami didžiuliai šilumos nuos-
toliai. Jeigu langai pakeisti prieš 
dešimtmetį, renovacijos metu juos 
keisti naujais būtinybės nėra, ne-
bent to reikalautų pats gyventojas. 
Juk langų keitimas ir balkonų sti-
klinimas yra individuali kiekvieno Užsak. Nr.911

„Per langus ir duris tipiniuose senos statybos daugiabučiuose prarandama 33 procentai šilumos, tad keis-
kime juos kuo greičiau“ – teigia Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) Projektų įgyvendinimo koky-
bės priežiūros skyriaus vedėjas Edvardas Petrauskas. Kai kurių Anykščių daugiabučių gyventojai langų 
ir durų nekeitė nuo pastatymo, apie 40 metų, ir šildė lauką, o balkonus stiklino ir šiltino kaip kas išmanė. 
Renovacija šiuo atveju išsprendžia ne tik šilumos taupymo, bet ir estetinio namo vaizdo problemas.  

renovuojamuose daugiabučiuose pa-
keisti langus ir duris, Būsto energijos 
taupymo agentūros Projektų įgyven-
dinimo kokybės priežiūros skyriaus 
vedėjas Edvardas Petrauskas ilius-
travo piešiniu, kuriame matyti, kad 
daugiausia, net 33 proc. šilumos, ne-
tenkama būtent per langus ir duris.

Išgaruoja trečdalis šilumos

Pasižvalgius Anykščių dau-
giabučių mikrorajonuose, akiai 
mieli baltais langais šviečiantys ir 
vieningo stiliaus balkonais puošti 
atnaujinti namai. Su jais kontras-
tuoja nušiurę, be architekto patari-
mo, savavališkai stiklinti balkonai, 
įvairiomis spalvomis ir formomis 
marginantys pastato fasadus. Kiti - 
atviri, skalbiniais ir nereikalingais 
rakandais užgriozdinti balkonai. 

Paklaustas, kodėl taip svarbu 

Taip Anykščiuose atrodo seno daugiabučio ir atnaujinto namo balkonai. 

užuojauta

Nuoširdžiai užjaučiame 
Dalią ANDRIUŠKEVIČIE-
NĘ, mirus mylimai seseriai.

„Anykštos“ redakcijos 
žmonės
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Savo nuomonę  išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“:  

 (8-381)  5-82-46,  

tautos balsas

Mažėja gyventojų

Laukagalių kaimas turbūt ne vel-
tui taip pavadintas – jis iš tiesų stovi 
tarsi lauko gale: nuo Traupio mies-
telio nutolęs apie 3 kilometrus, nuo 
Troškūnų – apie 8. Nors yra mano-
ma, jog kaimo pavadinimas kilęs 
nuo dvaro žemių galo – vadinamojo 
lauko galo. 

Per visą kaimą eina kelias, o iš 
abiejų jo pusių stovi trobos. Gyven-
tojai džiaugiasi, kad pravažiuojan-
tys automobiliai nebeteršia darželių 
– mat daugybę metų šis kelias buvo 
neasfaltuotas...

Kaime likę visai nebedaug žmonių 
– prieš ketverius metus suskaičiuota 
52 gyventojai, dabar ir tiek nebėra.

Stovėjo dvaras

Pasak internetinio portalo anyks-
tenai.lt, 1944-1954 metais Lauka-
galiuose veikė Anykščių apskrities 
Troškūnų valsčiaus Laukagalių 
apylinkės Darbo žmonių deputa-
tų tarybos vykdomasis komitetas, 
1946 metais kaime ėmė veikti pie-
ninė. Po trejų metų kaimas buvo 
įjungtas į kolūkį „Nevėžis“, vėliau 
priklausė Traupio „Vienybės“ kolū-
kiui, kol 1992 m. ūkis iširo. Lauka-
galiuose buvęs ir dvaras, tačiau iš jo 
nieko nelikę, tik liepų alėja. 

Kaime buvę ir šviesaus atminimo 
žmonių: 1879 m. čia gimė kunigas 
ir švietėjas Antanas Keraitis, 1925 
m. – laisvės gynėja, visuomeni-
ninkė Elena Keraitytė-Terleckienė, 
1979 m. – pedagogas ir politikas 
Julius Panka. Laukagaliai – ir žy-
maus Lietuvos dainininko Kastyčio 
Kerbedžio gimtinė.

Atskirti nuo didesnių kaimų

Irena Lazickienė – viena iš kaimo 

Kaimas lauko gale

senbuvių, Laukagaliuose gyvenanti 
apie penkiasdešimt metų. Moteris 
šiame kaime užaugino keturis vai-
kus. „Laukagaliuose apsigyvenau, 
kai apsivedėm. Tėveliai čia gyve-
no netoli, ir mes atsikraustėm. Esu 
vietinė, netoli čia ir gimusi“, – pa-
sakojo moteris ir pridūrė, kad dabar 
kaime „nieko nebėra, baigiamės 
visi – miršta, miršta...“.

Laukagalietė apgailestavo, kad 
kaimas yra atskirtas nuo didesnių 
gyvenviečių – sako, kad ir autobu-
sai nevažiuoja, vienas telikęs, kuris 
nuveža į Troškūnus, Anykščius. „Į 
Traupį visai nebegalim nuvažiuot, 
atskirti esam. Gerai, jei jaunesnis 
– mašina, dviračiu nuvažiuot gali, 
o mums, seniams, ką daryti? Tik 
trečiadieniais į Anykščius, Troškū-
nus nuvažiuojam ir viskas“, – apie 
gyvenimą Laukagaliuose pasakojo 
I. Lazickienė. 

Paklausta, gal yra kaime kokia 
parduotuvė, moteris ėmė juoktis: 
„Oi ne, seniai nėra! Gerai bent, 
kad parduotuvė atvažiuoja pirma-
dieniais ir ketvirtadieniais. Atveža, 
žinokit, visko – ir duonos, ir pieno, 
ir mėsų, ir dešrelių. O daugiau, jei 
ko reikia, vaikai atveža“. Ponia La-
zickienė sakė, kad jos vaikai mieste 
gyvena, vienas Anykščiuose, kitas 
Panevėžy. O dar du vaikai paliko 
Lietuvą – įsikūrė Anglijoje. 

Gyvulių nelaiko

Nors gyvena kaime, bet moteris 
su vyru gyvulių senokai nebelaiko 
– sako, kad ir per daug sveikatos, ir 
finansų kainuoja. „Turim tik vištų. 
Patiem nebėra sveikatos – o kam 
kitam užkraut vargus? Prašyt, kad 
šieną nupjautų... Žmonės patys ne-
turi kada, skubinas savo susitvarkyt. 
Nebelabai čia kas ir laiko gyvulius, 
yra keli tik auginantys“, – pasakojo 
I. Lazickienė ir pridūrė, kad šviežio 

pieno gauna ir nelaikydama karvu-
tės, be to, pasak moters, ir pirktinis 
pigus. 

Paklausta, kur laukagaliečiai dir-
ba, I. Lazickienė pasakojo: „Kad čia 
užkampis labiau, nedaug ir jaunų 
žmonių likę. Aplink ūkininkai su-
sipirkę žemes, o darbo kaime visai 
nėra. Jau ir Traupy nelabai rasi kur 
dirbt – ten dar važiuodavo žmonės 
pas ūkininkus. Dabar iš pašalpų 
gyvena. Anksčiau Laukagaliuose 
pieninė buvo, dabar ir tos nebėra, 
ją nusipirko žmogus, sandėlį pasi-
darė“. 

Rodydavo filmus

1950-1966 metais veikė Lauka-
galių (Girelės) pradinė mokykla, 
kurią laukagalietė dar spėjo lankyti. 
Irena Lazickienė papasakojo prisi-
minimus ir iš jaunystės: „Buvo Gi-
relės pradinė mokykla, dar ir aš ėjau 
ton mokyklon. Paskui jau eidavom 
į Traupio mokyklą; mokykla buvo 
ten, kur dabar parduotuvė. Mano 
vaikai čia mokyklos nebelankė, ji 
labai seniai uždaryta. Vyriausiam 
mano vaikui jau 50 metų, atsimenu, 
kad jau į Traupį ėjo. Gal panašiai 
tuo laiku ir uždarė Laukagalių mo-
kyklą. O kai jauna buvau, čia buvo 
salė. Kiną rodydavo“.

Vilniečiai laiko atstumą

Kita pašnekovė – Inga Griške-
vičiūtė. Moteris yra Laukagalių 
seniūnaitė, todėl sutiko papasakoti 
apie kaimo žmones, gyvenimą Lau-
kagaliuose. „Šio kaimo žmonės yra 
gana draugiški. Kai kurie – užda-
ri, bendrauja tik savam rate; tokie 
daugiausia yra neseniai atsikraustę. 
Yra keletas vilniečių, jie laiko šiokį 
tokį atstumą. Senbuvių – vėl savas 
ratelis. Jie viską vieni apie kitus 
žino, bet labai į bičiulystes neina, 
nėra labai artimų santykių, kad apie 
šeimas daugiau pasakotų. Yra tokia 
riba – tik pasako, kad gerai gyvena, 
ir tiek, niekas nesileidžia į smul-
kmenas. Bet laukagaliečiai apskri-
tai yra šaunūs žmonės“ – pasakojo 
I. Griškevičiūtė. 

Kaime nėra atskiros bendruome-
nės, todėl laukagaliečiai jungiasi 
prie Traupio bendruomenės, daly-
vauja jos veikloje. 

Pati Inga Griškevičiūtė nėra tikra 
laukagalietė – ji kilusi iš Kupiškio, 
tačiau Laukagaliuose gyvena apie 
dvidešimt metų. Čia yra mamos tė-
viškė.

Sodybų tuštėjimo metas...

Tikriausiai kaip ir visuose kai-
muose, taip ir Laukagaliuose, gy-
ventojų mažėja, sodybos tuštėja. 
Pasak I. Griškevičiūtės, yra keli vil-
niečiai, nupirkę tris sodybas. „Viena 
jauna šeima iš Vilniaus atvažiuoja 
tik vasaroti savaitgaliais, negyve-
na nuolat, laiko namus kaip vasar-
namius. Mato gyvenimą čia kaip 
pramogą, gryną orą, džiaugiasi, kad 
labai ramus kaimelis, jiems čia la-
bai patinka. Nuolat gyventi žmonės 
čia nesikelia. Yra viena sodyba ša-
lia, Šikšnalaukio kaime, ten gyvena 
vienas menininkas nuolat. Bendrau-

jantis, įdomus žmogus, atsikėlęs taip 
pat iš Vilniaus. Kam reikia ramybės, 
gamtos, tas ją čia ir gauna“, – sakė 
seniūnaitė. 

Kaimas buvęs gyvesnis

I. Griškevičiūtė apgailestavo, kad 
kaime nebėra jaunų žmonių – gyve-
na vos keli. Sako, kad čia tiesiog nėra 
jokių perspektyvų – darbo nėra, tik 
keli ūkininkai, kurie susisuka patys 
arba ateina koks kaimo žmogus kaž-
kiek padėti. Jaunimas kaime tik toks, 
kuris liko su tėvais gyventi, jiems 
padėti. „Atvirai pasakius, aš kaime 
vienintelė dirbanti. Dirbu „Raguvos 
balduose“. Kažkas gal šiek tiek pas 
ūkininkus dirba, bet darbo vietų tie-
siog nėra“, – sakė moteris. 

Seniūnaite dirbanti Inga Griške-
vičiūtė sakė, kad čia buvęs didelis 
kaimas, buvo ir  daugiau namų, kiti 
kaimai jungėsi. „Buvo gana daug 
vaikų, didelės šeimos. Ypač senbu-
vių – augino po keturis, penkis ar 
net šešis vaikus. Kai ta karta ėjo į 
Traupio mokyklą – tai jų buvo tikrai 
daug. Ir į šokius eidavo, būdavo to 
bruzdesio, ne taip kaip dabar. Bet 
tais laikais kėlėsi sodybos į Traupį, ir 
liko tie keli namai palei kelią... Dau-
giau visus iškėlė į miestelį“, – pasa-
kojo I. Griškevičiūtė. 

Dingo naujametinė tradicija

Moteris sako, kad kaime bus ti-
krai liūdna, kai išeis tie, kuriems jau 

nebedaug liko... „Jei nenupirks kas 
sodybų gyventi čia nuolat, tikrai liū-
dėsim. Tėvų sodybų parduoti nieks 
neskuba, vaikai namus pasilieka 
kaip vasarnamius – tai jie žiemą ir 
stovi tušti“, – sakė I. Griškevičiūtė. 

Pasak moters, dabar kaime bene 
vienintelė pramoga – atvažiuojanti 
parduotuvė. „Kai atvažiuoja auto-
parduotuvė – tada būna smagu, su-
sėda tos mūsų bobulytės kaime ant 
suoliuko, laukia parduotuvės, apta-
ria visas naujienas ir smulkmenas. 
Daug kurios išėjusios, dabar liku-
sios pagrindinės trys, kurios mėgsta 
pasisėdėti. Jokių pramogų nėra, net 
autobusas, ir tas likęs vienas, kuris 
pravažiuoja. Nebent vaikai išsiveža 
tėvus į miestą“. 

Pasak I. Griškevičiūtės, senes-
niems žmonėms net pas gydytojus 
nėra kaip nuvažiuoti – su tokiu su-
sisiekimu, jiems yra sunku. „Bet jie 
kažkaip išsisuka. O gal tiesiog svei-
ki!“, – svarstė moteris.

Tik keletas metų, kai Laukaga-
liuose  nebėra naujametinės tradi-
cijos susirinkti visiems bendrai prie 
laužo. „Būdavo, 12 valandą kūren-
davom laužą – visas kaimelis į lau-
ką išeidavo. Dabar jau nebėra tos 
tradicijos, gal jau per seni gyven-
tojai... Kaimas nyksta, ir senbuvių 
labai nebedaug. Žiemą nyku. Žino-
ma, vasarą kitaip, jaučiasi kaime ir 
šašlykiukų kvapas, muzika kažkur 
groja, kaimas atrodo gyvesnis“, – 
pasakojo laukagalietė Inga Griške-
vičiūtė.

Šeštadienį Lietuvoje šurmuliavo 
nuotaikinga Gatvės muzikos diena 
ir nostalgiška Muziejų naktis. Deja, 

Toks čia ir kurortas...
Anykščiuose, kuriuos rajono val-
džia svečiams pristato kaip kurortą, 
šeštadienį nebuvo nei muzikos, nei 

meno. Jaunimas į užsienius išva-
žiavo, matyt, muzikuoti nebeliko 
kam, nes pensininkų mieste senjo-

rai linkę ne groti ar dainuoti, bet už 
dyką kokio koncertėlio paklausyti. 
O muziejai? Ką, gal jų nebeliko. 
Girdėjau ten gal 40 žmonių dirba. 
Tai ką jie veikia? Na ir ką veikti 
tokiame kurorte?

Paulius K.,svečias 

Inga Griškevičiūtė – Laukagalių seniūnaitė, vienintelė į darbą išva-
žiuojanti kaimo gyventoja.

Asmeninio albumo nuotr.

Į kaimą pasitinka ir iš jo išlydi gandrai.

Laukagaliai – kaimas, išsidėstęs abiejose kelio pusėse.
Autorės nuotr.
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AVINAS Šią savaitę nepraleiskite 

progos atnaujinti svarbią pažintį, su-
daryti verslo ar reklamos sutartį. Jūsų 
veikla bus rezultatyvi. Daugiau dė-
mesio skirkite ir artimųjų reikmėms. 
Venkite savanaudiškumo, ambicijų 
ir nebūkite pernelyg kritiški ar nepa-
kantūs kitiems. Savaitgalis gali būti 
neblogas ar net labai smagus, jei ką 
tik nesusipykote su svarbiais jums 
žmonėmis ir neišleidote krūvos pini-
gų nevykusiai paslaugai ar prekei. 

JAUTIS Šiuo metu būsite opti-
mistiškai nusiteikę. Palanku tartis dėl 
darbo sąlygų, apmokėjimo, draudi-
mo, kreditavimo. Verslo, karjeros rei-
kaluose paramos galite tikėtis iš įta-
kingo ar šiaip apsukraus pažįstamo. 
Galbūt pavyks be didelių pastangų 
papildyti piniginę. Vis dėlto apdairiai 
elkitės su disponuojama informacija 
bei nuosavybe.   

DVYNIAI Šią savaitę jums bus 
galima pavydėti kūrybingumo bei 
išmonės. Vis dėlto būsite itin jautrūs, 
permainingų nuotaikų, ir intensyvus 
gyvenimo ritmas gali nekaip paveik-
ti nervus. Nuo trečiadienio dėmesio 
centre atsidurs turtiniai interesai, 
verslo reikalai. Įsigilinkite į keliamas 

didesnį palankumą ir pagarbą. Savait-
galis praeis gana ramiai. 

SVARSTYKLĖS Nuo pirmadie-
nio būsite nusiteikę rimtai mokytis, 
gilintis į globalinius, filosofinius klau-
simus. Galimi susitikimai su užsie-
niečiais, intelektualais. Regis, antroje 
periodo pusėje jau balansuosite tarp 
troškimo būti viešo dėmesio centre ir 
poreikio pasinerti į labai asmeniškus 
reikalus. Galimas nuostolis. Savaitga-
lį galite tapti kompanijos siela.  

SKORPIONAS Savaitė nepraeis 
veltui, jei imsitės reikalų, susijusių 
su finansais, draudimu, paveldėjimu, 
psichologija. Galbūt jums grąžins 
seną skolą arba patiems pagaliau pa-
vyks atiduoti skolą, išsirūpinti kredi-
tą. Gali pasisekti tiems, kurie ieško 
rėmėjų, verslo dalininkų. Jei rimtai 
kibsite į darbus, pavyks padaryti 
žingsnį pirmyn. 

ŠAULYS Nuo pirmadienio teks 
aktyviai darbuotis ir bendrauti. Vidi-
nės sumaišties galite patirti dėl meilės, 
partnerystės reikalų. Tai privers gilin-
tis į asmeninių santykių problemas. 
Bus geriau, jei sugebėsite paremti 
partnerį, jam atleisti. Iš tikrųjų įma-
noma suderinti skirtingas nuomones, 
planus, nors ir nelengva. Neįsižeiskite 
už konstruktyvią kritiką. 

OŽIARAGIS Jeigu norite keisti 
savo gyvenimo būdą, stilių, darbą, 
pažįstamų ratą, nuo šio pirmadienio 
tam prasideda pats metas. Tiesa, gali 
tekti grįžti prie pradėtų ir nebaigtų 
darbų arba prisiimti atsakomybę už 
tai, kas nepavyko. Pravartu pasitikrin-
ti sveikatą. Bendraudami apsišarvuo-
kite kantrybe.  

VANDENIS Nuo pirmadienio 
mintys vis suksis apie vaikų, mei-
lės, pramogų ir finansinius reikalus. 
Kūrybinio įkvėpimo ar komercinio 
apsukrumo apimti galite pranokti 
patys save ir turėti naudos. Kita ver-
tus, nekokia situacija nusimato darbe. 
Galbūt teks teisintis dėl neįvykdyto 
įsipareigojimo, tarnybinio nuotykio. 
Nekaip nuteiks ir kolegų intrigos. 
Savaitgalį palanku glaistyti buvusius 
nesutarimus.  

ŽUVYS Šiuo periodu stengsitės 
susidoroti su nemažu kiekiu buitinių 
problemų. Galbūt kursite planus, su-
sijusius su šeiminiu gyvenimu, kita 
gyvenamąja vieta, remontu, persi-
kraustymu ar pan. Būkite pakantesni 
artimųjų ir vaikų nuomonei, pasido-
mėkite, kaip jie jaučiasi. Kažkam iš 
jų labai trūksta jūsų dėmesio. Gali 
pavykti atnaujinti seną meilės ryšį.

 -ELTA

sąlygas, kad, norint daugiau, nebūtų 
mažiau. Savaitgalį gali užklupti rū-
pesčiai, susiję su artimais žmonėmis. 

VĖŽYS Nuo pirmadienio gali 
kiek paaštrėti jūsų vidinės baimės 
arba lėtinė liga. Domins kūrybinė vei-
kla, menas, dvasinės praktikos, joga. 
Venkite svaigalų. Šiuo metu per daug 
nesitikėkite, nes aplinkiniai jūsų gali 
negirdėti ir nesuprasti. Meilės fronte - 
pavydas, priekaištai, gal net ultimatu-
mai ar praradimai. Atėjus savaitgaliui 
suksite galvą, kaip čia pasilepinus ir 
dar pradžiuginus kitus dosnumu, ne-
išleidžiant daug pinigų.  

LIŪTAS Pasijusite labiau mėgsta-
mi kolegų, draugų, publikos. Iš suin-
teresuotų pažįstamų galite tikėtis deli-
kačių prašymų. Nederėtų plepėti apie 
savo ir kitų intymias paslaptis, skleisti 
gandų. Nepatartini ir atviri, tiesmuki 
pareiškimai, priekaištai. Savaitgalį la-
bai sustiprės jūsų emocionalumas.  

MERGELĖ Šią savaitę galimi 
bendri projektai su užsieniečiais, 
svarbių ryšių užmezgimas ar atnauji-
nimas. Tikėtinos svarbios permainos. 
Galite pajusti, kad susikaupė daug 
pretenzijų aplinkiniams. Pasistenkite 
neįsivelti į konfliktus. Verčiau sten-
kitės aktyviai darbuotis, atskleisti 
gabumus, žinias, nes tai padės laimėti 

 pro memoria
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Atkurkime Šventosios senvagių pievas

čioms projekto veikloms įgyven-
dinti iš 2009 – 2014 metų Europos 
ekonominės erdvės finansinio me-
chanizmo programos LT03 „Bio-
loginė įvairovė ir ekosistemų funk-
cijos“ skirta apie 187.000 EUR 
(su partnerių išlaidomis bendras 
projekto biudžetas siekia 1 mln. 
EUR).

Už šias lėšas ketinama parengti 
Šventosios senvagių gamtotvarkos 
planą, iškirsti krūmynus apleistose 
pievose, ir, svarbiausia, suteikiant 
galimybę vietos gyventojams gany-
ti gyvulius sutvarkytose teritorijose, 
užtikrinti ilgalaikę atgaivintų pievų 

Nykstant kaimams, keičiantis ūkininkavimo tradicijoms 
neatsiejamai keičiasi ir Lietuvos kraštovaizdis. Mažėjant 
tradicine galvininkyste besiverčiančių ūkininkų skaičiui 
vis daugiau pievų yra apleidžiamos, užleidžia vietą krū-
mynams. Tai neigiamai paveikė Šventosios senvagių pievų 
gamtinę įvairovę. Pastoviai neganomos ir nešienaujamos 
pievos prarado joms būdingą didelę augalų rūšių įvairo-
vę, jas apleido jose perintys paukščiai. 

atvirų buveinių pievas ūkininkai 
turi galimybę pretenduoti į ES fi-
nansinės paramos išmokas agrari-
nės aplinkosaugos priemones įgy-
vendinantiems ūkininkams. Tokiu 
būdu ganymas šiose specifinėse 
pievose tampa ne tik gamtai nau-
dinga, bet ir ekonomiškai žmogui 
patraukia ūkininkavimo forma.

Kęstučio Šerepkos, Anykščių 
regioninio parko direktoriaus, į 
projekto pristatomąjį renginį 2015 
m. gegužės 5 d. sukviesti bendruo-
menių nariai, seniūnai, ūkininkai 
ir savivaldybės atstovai išklau-
sę pranešimus apie planuojamus 
Šventosios senvagių pievų atkū-
rimo darbus  juos labai palankiai 
priėmė. Malonu, kad tiek projekto 

vykdytojų, tiek vietos bendruo-
menių atstovų lūkesčiai sutampa. 
Anykščių mero pavaduotojas Si-
gutis Obelevičius užtikrino, jog 
savivaldybė palaiko regioninio 
parko direkcijos iniciatyvas ir pa-
kvietė vietos bendruomenę išnau-
doti galimybę aktyviai prisidėti 
prie saugotinų atvirų buveinių 
pievų atkūrimo ir pasinaudoti iš-
mokų už atvirų buveinių palaiky-
mą galimybėmis.

Dabar belieka imtis suplanuotų 
metus truksiančio projekto veiklų. 
Tik veikdami sutarime ir bendro-
mis jėgomis galime tikėtis, kad 
pasiekti rezultatai bus naudingi 
tiek gamtai, tiek žmogui bei ilga-
laikiai.

Siekdama išsaugoti likusias ir 
atgaivinti savo grožį praradusias 
Šventosios slėnio pievas tarp An-
drioniškio ir Žirgo tako (iš viso 
apie 203 ha teritorija), o taip pat 
surasti būdus, kaip šį procesą pa-
daryti ekonomiškai naudingu ir 
patraukliu vietos bendruomenei, 
Anykščių regioninio parko direk-
cija kartu su kitais partneriais šių 
metų balandžio mėnesį pradėjo 
vykdyti projektą „Biologinei 
įvairovei ypač vertingų atvirų bu-
veinių atkūrimas ir išsaugojimas 
„Natura 2000“ teritorijose“.

Anykščių regionui tenkan-

priežiūrą pasibaigus projektui. Tai 
ir yra bene didžiausias projekto iš-
šūkis. Projekto vykdymo teritorija 
apima daug smulkių žemės sklypų, 
todėl būtina visiems drauge sutarti 
dėl konkrečių kraštovaizdžio for-
mavimo veiksmų, kurie bus numa-
tyti gamtotvarkos plane.

Tik nuo vietos bendruomenės 
aktyvaus dalyvavimo atkurtų pie-
vų palaikyme priklauso ilgalaikė 
projekto sėkmė. Džiugu, jog vos 
prasidėjus projektui jau net trys 
vietos ūkininkai yra pasirengę at-
gaivinti Anykščių regioninio parko 
direkcijos siūlomą avių ganiavą 
Šventosios senvagių pievose. Pro-
jekto lėšomis šiam tikslui ketinama 
įsigyti bei panaudos teise vietos 
ūkininkams perduoti apie 150 avių. 
Galbūt tai ilgainiui paskatins ir ki-
tus vietos ūkininkus sugrįžti prie 
ganiavos šiose teritorijose.

Labai svarbi paskata tam galėtų 
būti tai, jog ganiavos arba šiena-
vimo būdu tvarkantys atgaivintas 

Anykščių mieste
Genovaitė RAUKŠTIENĖ, gimusi 1929 m., mirė 05 17
Androniškio seniūnijoje
Antanas MORKŪNAS, gimęs 1948 m., mirė 05 13
Anykščių seniūnijoje
Angelė MALINAUSKIENĖ, gimusi 1622 m., mirė 05 11
Debeikių seniūnijoje
Kazimiera ŠAUKLYTĖ, gimusi 1929 m., mirė 05 11
Kristina PLATAČ, gimusi 1951 m., mirė 05 12
Aurelijus LENGVENIS, gimęs 1960 m., mirė 05 11
Kavarsko seniūnijoje
Elena AUGULIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 05 13
Apolionija DŪDIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 05 17
Leonas JAKUTIS, gimęs 1940 m., mirė 05 17
Kurklių seniūnijoje
Vytautas Albertas KEBLAS, gimęs 1924 m., mirė 05 14
Svėdasų seniūnijoje
Ona STROLIENĖ, gimusi 1928 m., mirė 05 12
Traupio seniūnijoje
Marijona ZALAGĖNIENĖ, gimusi 1932, mirė 05 12

Jokūbas BUTKUS, gimęs 05 02

Linas BITVINSKAS

Ne, sakau, kad nereikia Lietu-
vai papildomų šauktinių. Taip pat 
nereikia nei brangių ginklų, nei 
apmokymų, nei visokių logistikų, 
štabų, generolų. Mūsų vyrai ir 
taip pasiruošę kovai. Tuo labiau, 
kad pastarųjų dienų įvykiai rodo, 
kad kariuomenė neatsilaiko prieš 
civilius. Vienas kitas butelis deg-
tinės - ir mes nenugalimi. 

Pagalvokite, vos  per dvi die-
nas pagėrę civiliokai su maši-
nomis užpuolė kariuomenę ir 
padarė jai nemažų nuostolių. 
Savaitgalį kaunietis puolė visą 
NATO technikos koloną ir kibo 
į atlapus portugališkai tanketei. 
Nesvarbu, kad žalos tanketei ne-
daug padarė, bet visą koloną su-
stabdė. O vakar girto šiauliečio 
automobilis „Opel Vectra“ rėžėsi 
kariniam automobiliui „Merce-
des-Benz Unimog“ į galą ir jį 
apvertė. Per įvykį įvairių suža-
lojimų patyrė visi aštuoni karine 
mašina važiavę savanoriai. 

Japonai kamikadzes ilgai ruoš-
davo, islamo ekstremistai irgi 
gerokai pavargsta, kol įtikina 
žmogelius susisprogdinti, o lie-
tuviui – duok butelį ir mašiną ir 
joks priešas nepravažiuos, lietu-
vis aukos savo gyvybę su užmo-
ju ir atsidavimu. Tai argi mums 
reikalinga brangi armija?  

Tiesa, reikia įvesti vieną patai-
są - užsienio armija, prieš kurią 
ruošiamės gintis, irgi garsėja 
pomėgiu alkoholiui, bet aš tikiu, 
kad mes nugalėsim.  
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parduoda

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

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

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 - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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

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

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

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.

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

Tel. (8-650) 76223.

Automobiliai

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Atsiskaito 
iš karto.                        

Tel. (8-646) 17715.

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 verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Įmonė NIKSOFT visus veršelius 
auginti. Moka PVM. 

Tel. (8-699) 46054.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Kita

Brangiai šlifuotus gintaro karolius 
(iki 2800 Eur), sages apyrankes, gin-
taro gabalus. 

Tel. (8-601) 00888.

Kviečius, miežius, kvietrugius, ru-
gius, avižas.  Atsiskaitome,  išsiveža-
me savo transportu. 

Tel. (8-614) 24950.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

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.

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 19 dieną 17 val., 

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

UAB ,, Agrojavai” Kupiškyje palan-
kiomis kainomis dar superka rugius, 
kvietrugius ir pašarinius kviečius. 
Prekiauja trąšomis.

Tel.: (8-686) 73067 direktorius, 
(8-686) 75511 supirkimas. 

Dovanoja

Mėšlą.
Tel. (8-610) 13791.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, 
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 sutvarkome vidų, 
keičiame spyruokles, poroloną, gobe-
leną. Gaminame čiužinius pagal užsa-
kymus. Pasiimame ir parvežame.

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

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

Tel. (8-608) 66111.

Gegužės 22 d. į  Anykščius atvyksta  angiochirurgas 
E. Vitkus iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus 
pacientams sergantiems :
● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumų,
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Skambinti  nuo 16 iki 18 val.   Tel. (8-698) 33653.

Dažome namus, namų stogus, 
plauname. Kalame dailylentes, 
šiltiname. Atvežame medžiagas.

 Tel. (8-611) 02788. 

Keičiu automobilių stiklus, atlie-
ku smėliavimo, gruntavimo dar-
bus. Atvykstu į vietą.

Tel. (8-655) 55726.

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

Tel. (8-639) 69837. 

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

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

Nekilnojamas turtas

10 arų žemės sklypą Anykščiuose. 
Visos komunikacijos. 12200 Eur.

Tel. (8-689) 93998.

32 ha žemės prie Svėdasų. 
Tel. (8-616) 00199.

Kuras

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

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

Uosines, beržines, juodalksnio mal-
kas kaladėmis, skaldytas. Spygliuočių 
atraižas. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas. Turi skaldytų, išrašo sąs-
kaitas. Pjauna žolę, valo miškus su 
profesionaliu trimeriu.

Tel. (8-674) 08608

Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Atraižas pakais ir supjautas. Veža į 
rajonus.

Tel. (8-629) 76267.

Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Atraižas pakais, supjautas, kaladu-
kus. Atveža. 

Tel. (8-622) 44850.

Kita

Telyčią.
Tel. (8-671) 88305.

Ūkininkas - mėsinių kiaulių sker-
dieną 40-50 kg,  turi svilintų dujomis 
ir plikytų, atvėsintos ir tt. Triušių sker-
dieną  1.5-2.5 kg. Atveža nemoka-
mai. Veža į parduotuves, kavines, 
turgavietes.                   

Tel.: (8-686) 80994, 
(8-611) 34567, ALMA.

Rotacines šienapjoves, purkštuvus, 
smulkintuvus, trąšų barstomąsias, 
skutikus, kultivatorius, frezus, vagotu-
vus, bulvių kasamas. 

Tel. (8-612) 57075.

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.75 EUR / 16,40 Lt/kg,

belgų telyčaites - 
 3.65 EUR / 12,60 Lt/kg.
juodmargius buliukus -
2.10 EUR / 7.25 Lt/kg.

Tel. (8-678) 00255.
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Gilvinas, Tauras, Celestinas.
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Bernardinas, Eidvilas, Vygin-
tė, Akvilas, Alfreda.

Teobaldas, Vaidivutis, Vydmi-
na, Valentas, Aldas, Vaidevutis.

Elena, Julija, Rita, Eimantas, 
Aldona, Julė.
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redaktorei nežinantNNN

Imtynės. „Nykščio namų“ are-
noje vyko graikų romėnų imty-
nių Lietuvos vaikų pirmenybės. 
Varžybose dalyvavo 140 2002-
2005 m. gimusių imtynininkų. 
Prieš varžybas buvo pasveikin-
tas anykštėnas imtynių vetera-
nas Stasys Bradauskas šventęs 
75-metį. Varžybų nugalėtojais 
tapo anykštėnai G.Žvikas (iki 
66 kg) ir M.Šmigelskas (iki 80 
kg). V.Kavaliauskas (iki 29 kg) 
užėmė 2-ąją vietą.

Dviračiai. Druskininkuose 
MTB dviračių maratono taurės 
I etapo varžybose pirmą kartą 
dalyvavo Anykščių komanda 
„Vėtrungė - dviraciudalys.lt“. 
Komandoje turi būti net 25 spor-
tininkai. Ją parėmė UAB „Imen-
za“. Druskininkų maratone 
dalyvavo per tūkstantį sportinin-
kų. Anykštėnė D.Jankauskaitė 
46 km distancijoje finišavo 4. 
Trylikamečių varžybose 23 
km distancijoje L.Žukauskas 
ir V.Kapancova užėmė 5-ąsias 
vietas. Iš anykštėnų vyrų aukš-
čiausią vietą 46 km varžybose 
užėmė P.Paštukas. Jis finišavo 
47-as iš 490 dalyvių. 

Karate. Šeštadienį, Panevė-
žyje vyko Lietuvos kyokushin 
karatė federacijos prezidento 
Vidmanto Poškaičio taurės var-
žybos. Jose dalyvavo 8 – 14 

metų pradedantys sportininkai, 
kurie dar negali startuoti Lietu-
vos čempionate. Anykščių kyo-
kushin karatė sporto klubą „Ta-
kas“ atstovavo 7 sportininkai ir 
visi tapo prizininkais. Varžybų 
nugalėtoju 13-14 metų amžiaus 
grupėje svorio kategorijoje iki 
60 kg tapo U.Mamedovas. Šio-
je amžiaus grupėje svorio kate-
gorijoje iki 45 kg  merginų vi-
cečempione tapo E.Goštautaitė. 
Mergaičių 11-13 metų amžiaus 
grupėje svorio kategorijoje iki 
60 kg. varžybų vicečempio-
ne tapo G.Vildžiūnaitė, trečią-
ją vietą iškovojo I.Šareikaitė. 
Mažiausiųjų 8-9 metų amžiaus 
grupėje svorio kategorijoje iki 
30 kg J.Žukauskas, iki 35 kg- 
A.Umovistas, iki 40 kg – I. Bur-
neika, iškovojo 3-ąsias vietas.

Sunkioji atletika I. Anykš-
čiuose vyko moterų sunkiosios 
atletikos varžybos „Anykščių 
taurė 2015“. Prizininkėmis tapo 
penkios anykštėnės. O svorio 
kategorijoje iki 75 kg visos pri-
zininkės buvo iš Anykščių – 1. 
G.Bražaitė, 2.A.Janukėnaitė, 
3.G.Šileikaitė. Apdovanojimus 
pelnė ir G.Asinavičiūtė (iki 63 
kg) bei J.Silevičiūtė (per 75 kg).

Sunkioji atletika II. Anykš-
čiuose vykusiose vaikų iki 13 
metų sunkiosios atletikos var-
žybose antrąsias vietas pelnė 
G.Klimanskas (iki 40 kg) bei 

Ateina maža mergaitė pas savo 
tėtę, karininką, ir sako:

– Tėte, noriu drambliukų.
– Drambliukai pavargę, jiems 

reikia pailsėti. Kitą kartą.
– Nu, tėte, nu labai noriu.
– Negaliu, jie visą dieną bėgiojo, 

jiems pamiegoti reikia.
– Nu tėteaa…
– Negaliu.
– Tėteeeaaa!!!
– Nu gerai, bet tik neilgam. Pul-

kas, dujokaukes užsidėt! Bėgte 
marš!

Anykščių 
policija 
pakeitė 
uniformą
Taip dabar atrodo Anykščių po-

licijos pareigūnai. Ir forma kita, ir 
kepurės... Tiesa, toks pasikeitimas 
įvyko tik vienai dienai, mat gegu-
žės 15 dieną Anykščių komisariato 
darbuotojai lankėsi Ignalinos ato-
minėje elektrinėje. Bet anykštėnai 
tikrai neprieštarautų, jei policinin-
kai – angelai sargai – taip vaikščio-
tų kasdien. Ir gražu, ir saugu. Anykščių policijos nuotr.

Visi buvę Anykščių rajono merai 
neturėjo galimybių rūpintis savo gim-
tinėmis. Tik parvažiuodavo, tėvams 
batono parveždavo ir vėl į Anykščius.

Saulius Nefas ir Alvydas Ger-
vinskas gimė Ukmergės rajone, 

Meras rodo dėmesį savo negimtajam kaimui
Leonas Alesionka – Švenčionių, 
Sigutis Obelevičius – Kaišiadorių 
rajone. Tik Darius Gudelis buvo 
anykštėnas, pačiam Anykščių 
mieste gimęs. Tačiau, kokį tu ten 
dėmesį savo gimtajam Ramybės 

mikrorajonui parodysi.
Pagaliau turim merą tikrą savo 

kaimo patriotą. Kęstutis Tubis pir-
madienį Latavėnų gyventojų pra-
šymu su Vietinio ūkio ir turto val-
dymo skyriaus specialistais vyko 

apžiūrėti Latavėnų kelio būklės ir 
kalbėjosi dėl remonto galimybių. 
Džiugina naujo mero dėmesys se-
nam kaimui ir, tiesą sakant, jokio 
interesų konflikto neįžiūrėsi, nes 
Latavėnai visai nėra K.Tubio gim-
tinė. Jis gimė 1960-aisiais Krasno-
jarsko krašte, o į Latavėnus atvyko 
tik 1962-aisiais...

A.Čerkauskas (iki 45 kg). Svorio 
kategorijoje per 50 kg., R.Skapas 
tapo nugalėtoju, o L.Laurikėnas 
užėmė 3-ąją vietą.  

Smiginis. Vyko Anykščių 
rajono mokyklų komandinės 
smiginio varžybos. Merginų 
varžybas laimėjo A.Baranausko 
pagrindinės mokyklos komanda, 
antrąją vietą užėmė Kavarsko 
pagrindinės mokyklos, trečiąją 
– J.Biliūno gimnazijos koman-
da. Vaikinų varžybas laimėjo 
J.Biliūno gimnazijos atstovai, 
antri buvo kavarskiečiai, treti – 
A.Baranausko pagrindinės mo-
kyklos mokiniai.

Svečiai. Vasarą Anykščiuose 
planuojama surengti tarptautinę 
imtynininkų treniruočių stovy-
klą. Joje turėtų dalyvauti Uzbe-
kijos, Kazachijos, Švedijos, La-
tvijos ir Lietuvos sportininkai. 

Triatlonas. Šeštadienį Dubin-
giuose (Molėtų raj.) vyko trum-
pojo  triatlono varžybos, kuriose 
dalyvavo anykštėnas policinin-
kas Aleksandras Zaicevas. Tri-
atlonininkai plaukė 500 metrų, 
12 kilometrų važiavo dviračiu ir 
4 kilometrus bėgo miško takais. 
Sėkmingai praplaukęs distanci-
ją, A. Zaicevas ilgam su dviračiu 
dingo miške. Vyras teigė prava-
žiavęs vietoje 12 apie 25 kilome-
trus, nes, kaip ir dalis kitų triatlo-
nininkų, pasiklydo. Panaši lemtis 

ištiko ir kitą Vilniuje gyvenantį 
anykštėną Gytį Junevičių. Plau-
kime finišavęs trečiuoju, dvira-
čiu jis nuvažiavo apie 5 kilome-
trus daugiau, tačiau atsigriebęs 
bėgime finišavo penktas. Tri-
atlonininkai organizatoriams 
turėjo priekaištų dėl miškingos 
trasos žymėjimo, nes pasiklydo 
ne vienas. Taigi, pirmasis Du-
bingių triatlonas, galima sakyti, 
prisvilo...

Treti. Londone savaitgalį vy-
kusiose varžybose „BC Anykš-
čiai“ A.Sabonio taurėje iškovojo 
trečiąją vietą nugalėję „Seciro 
BC“ komandą  Įpusėjus dviko-
vai „Anykščių BC“ atstovai įgi-
jo 16 taškų pranašumą (49:33), 
tačiau po didžiosios pertraukos 
viskas apsivertė aukštyn kojo-
mis. Kovingieji „Seciro BC“ 
atstovai spurtavo ir trečiojo ke-
tvirčio pabaigoje netikėtai atkū-
rė  intrigą (57:59). Visgi vos pa-
jutę pavojų anykštėnai vėl kiek 
nutolo nuo varžovų ir galiausiai 
šventė bronzinę pergalę. Galu-
tinis rezultatas – 83:75 „Anykš-
čių BC“ ekipos naudai. Verta 
pažymėti, jog anykštėnai itin 
netaikliai mėtė baudas (23/33, 
70%), o „iš žaidimo“ pataikė 
tik 39% metimų (27/70). Tačiau 
viską užglaistė pagirtina kova 
dėl atšokusių kamuolių (48-34) 
bei puikiai organizuotas koman-
dinis žaidimas, paženklintas 19 
rezultatyvių perdavimų.

Šalies keliuose varžysis 
“tranzuotojai”

Lietuvos ir aplinkinių šalių ke-
liuose vyksta tradicinės autostopo 
varžybos “Baltija 2015”.

“Galiu pasidžiaugti, kad autosto-
po tradicija Lietuvoje tebegyvuoja, 
o vairuotojai noriai paveža taip 
keliaujančius. Pagrindinis šių var-
žybų tikslas - skatinti žmonių tar-
pusavio pasitikėjimą ir supratimą, 
taip pat ekologišką keliavimą”, 
- sako vienas iš varžybų organiza-
torių, patyręs keliautojas Dainius 

Kinderis.
Šeštadienį maršrutas prasidės 

Vilniaus pakraštyje, užkilus Pa-
nerių kalnu, ties Fizikos institutu. 
Autostopininkai turės atsižymėti 
Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse 
numatytuose kontroliniuose punk-
tuose, o tarpinis finišas bus Vėžai-
čiuose (Klaipėdos r.). Sekmadienio 
rytą dalyviai pajudės atgal Vilniaus 
link.

Varžybas laimės poros, greičiau-
siai įveikusios trasą. Prizus joms 
įsteigė Palangos viešbutis “Vana-
gupė”, radijo stotis “Extra FM”, 

kelionių organizatoriai “Magelano 
kelionės”, Europos Parlamento 
Informacijos biuras ir baras “Pa-
parazzi”.

Organizatoriai prašo vairuotojų 
padėti varžybų dalyviams įveikti 
trasą ir taip prisidėti prie to, kad 
Lietuvos visuomenėje būtų mažiau 
susvetimėjimo, o daugiau pasitikė-
jimo ir geranoriškumo.

Rekordas: katinas Merlinas 
murkia 67,8 decibelo garsu

Katinas Merlinas (Merlin) pa-
siekė murkimo pasaulio rekordą. 
Stebint Gineso rekordų knygos at-
stovams, 13 metų keturkojis murkė 
67,8 decibelo garsu.

Tai beveik atitinka garsą, kurį 

skleidžia dešimt metrų atstumu 
važiuojantis automobilis. Rekordą 
jam užtikrino tuno ėdalo dubuo, 
sakė Gineso rekordų knygos atsto-
vas.

Merlinas, su savo šeimininke 
Treisi Vestvud (Tracy Westwood) 
gyvenantis Pietų Anglijos Torkio 
uostamiestyje, pagerino katino 
Smokio (Smoky) rekordą, užfik-
suotą 2011 metais. Šis tada murkė 
67,68 decibelo garsu.

“Jei žiūri televizorių, reikia pa-
didinti garsą arba jį išvyti iš patal-
pos”, - sakė moteris. Ji Merliną, 
kurį visai mažą pasiėmė iš gyvūnų 
globos namų, girdi net džiovintuvu 
džiovindama plaukus.

-ELTA

Bulvių ir kukurūzų iešmeliai

Ingredientai:
500 g bulvių,
2 vnt. kukurūzų burbuolių,
100 ml SANTA MARIA ameri-

kietiško lauko kepsnių padažo

Gaminimas
Išvirkite kukurūzus ir bulves.
Supjaustykite burbuoles gaba-

liukais.
Sumaukite virtas bulves ir kuku-

rūzus ant iešmelių.
Aptepkite daržoves padažu ir 

kepkite ant grotelių, kol gražiai 
apskrus.

Kepdami aptepkite daugiau, kad 
būtų geresnis skonis ir gražesnė iš-
vaizda.


