
67-ieji leidimo metai 2015 m. birželio 2 d., antradienis

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 44/8924
http://www.anyksta.lt

.

šiupinys

3 psl.2 psl. 8 psl.

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58 arba (8-381) 5-80-24

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“, portalą anyksta.lt 

galite užsisakyti

5 psl.

Gegužės 29 dieną Londone vyko 
antrosios Britanijos lietuvių krepšinio 
lygos (BLKL) finalo serijos rungty-
nėse, kuriose geriausia reguliariojo 
sezono ekipa „Anykščiai BC“ įrodė 
savo pranašumą prieš „Klevo“ krep-
šininkus bei pirmą kartą klubo istori-
joje iškovojo čempionės titulą... Prieš 
savaitę vykusioje akistatoje anykštė-
nai šventė sunkią pergalę, tad salėje 
susirinkę žiūrovai tikėjosi atkaklių 
rungtynių. 

Kaip pasakojo komandos vadovas 
Dalius Šližys, susitikimo pradžia iš-
ties buvo intriguojanti - abi komandos 
kietai gynėsi, tačiau sugebėdavo susi-
kurti progas puolime bei rinko sunkius 
taškus. Tuomet įvykių tėkmė pakrypo 
kiek kita linkme – „Anykščių BC“ 
lyderis Regimantas Alekna inicijavo 
savo komandos spurtą 7:0, po kurio re-
guliariojo sezono nugalėtojai įgijo pra-

Anykštėnai – Britanijos čempionai
Antrą sezoną Britanijos lietuvių krepšinio lygoje (BLKL) rungtyniaujanti „Anykščiai BC“ ko-

manda šiemet pasiekė fantastiškų rezultatų. A.Sabonio taurėje iškovota trečioji vieta, o penktadienį 
iškovotas BLKL čempionų titulas.

našumą (21:14). Po pertraukėlės „Kle-
vo“ krepšininkai parodė kovingumą 
ir sugebėjo pavyti varžovus (42:42), 
tačiau tuomet anykštėnai pelnė 9 taš-
kus be atsako bei susigrąžino solidžią 
persvarą (51:42). Antroje rungtynių 
dalyje „Anykščių BC“ ekipa žaidė kur 
kas užtikrinčiau. Lyg vienas kumštis 
dirbdami gynyboje bei puikiai išnau-
dodami savo lyderius anykštėnai iš-
laikė dviženklį pranašumą, o surengę 
dar vieną spurtą lemiamo ketvirčio 
viduryje po Tado Bagdono dvitaškio 
įgijo triuškinamą persvarą (83:59). 
Nuaidėjusi finalinė sirena paskelbė 
„Anykščių BC“ komandos pergalę 
rezultatu 92:78, kuri leido reguliario-
jo sezono nugalėtojams laimėti finalo 
seriją „sausu“ rezultatu 2-0 bei pirmą 
kartą klubo istorijoje į viršų kelti Di-
džiąją BLKL čempionų taurę.

Nugalėtojų ekipą į pergalę atvedė 
dvigubą dublį atlikęs Tadas Bagdo-
nas, pelnęs 34 taškus, atkovojęs 16 
atšokusių kamuolių ir surinkęs net 
47 naudingumo balus, jam puikiai 
talkino naudingiausio finalo serijos 
žaidėjo titulą gavęs Evaldas Virbalas 
įmetęs 19 taškų bei atlikęs net 11 re-
zultatyvių perdavimų, Modestas Šila-
lė į savo sąskaitą įsirašė 13 taškų. 

„Norėčiau padėkoti komandai, 
komandos rėmėjams Žygimantui 
Vajegai, Mariui Labanovui ir Tomui 
Bereikai ir, aišku, komandos sirga-
liams bei tiems, kurie už mus sirgo 
Anykščiuose. Sezonas buvo puikus“, 
- „Anykštai“ sakė D.Šližys. 

„Anykščiai BC“ komandai šį sezo-
ną atstovavo  T.Bagdonas, E.Virbalas, 
M.Šilalė, R.Alekna, A.Berniūnas, 
N.Eimantas, M.Eimantas, A.Jaras, 
T.Dudzevičius, D.Česnauskas, 
G.Inzelis, komandos vadovas 
D.Šližys, treneris  K. Čerkauskas.

-ANYKŠTA
„Anykščiai BC“ komandos vadovas Dalius Šližys įvertintas kaip 
geriausias Britanijos lietuvių krepšinio lygos komandos vadovas.

 „Anykščiai BC“ pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo čempionų titulą...

Jeigu upės nešienaus, 
ji tiesiog užaugs

Bronė LUKAITIENĖ, bibli-
otekininkė, kelių rajono merų 
patarėja, kultūros organiza-
torė: „O gal tas žoles nuodys? 
Tuomet gali ir 
nešienauti.“

Skundžiasi net 
per uoliai

Apie aplinkosauginius pa-
žeidimus galima informuoti 
telefonu 112. Anykštėnai mielai 
naudojasi šia nauja galimybe.

Nauji gyventojai savivaldybėje: 
katinai prieš „blakes“? 

Pirmoji Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos va-
dovė moteris Veneta Veršulytė 
prie savo „augintinių“.  

Klausys. Ketvirtadienį Anykščių 
meras Kęstutis Tubis Seime klausys 
Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
metinio pranešimo. Mero darbotvar-
kėje nurodoma, kad Prezidentės pra-
nešimo jį klausytis pakvietė Seimo 
pirmininkė Loreta Graužinienė. 

Egzaminas. Vakar abiturientai lai-
kė lietuvių kalbos brandos egzaminą. 
Šis egzaminas – privalomas, tačiau 
buvo galima rinktis valstybinį ar mo-
kyklinį egzaminą laikyti. Valstybinį 
lietuvių kalbos egzaminą laikyti rin-
kosi 139, mokyklinį – 120 Anykščių 
rajono abiturientų.  

Pelnas. AB “Anykščių vynas” 
skelbia, kad 2015 m. I ketvirčio ga-
myklos veiklos rezultatas pagal tarp-
tautinius finansinės atskaitomybės 
standartus – 0,01 mln. eurų pelnas 
prieš apmokestinimą. Praėjusiais 
metais tuo pačiu laikotarpiu buvo 
patirtas 0,1 mln. eurų nuostolis prieš 
apmokestinimą. 2015 m. I ketvirčio 
pardavimų pajamos sudaro 0,9 mln. 
eurų ir lyginant su 2014 m. tuo pačiu 
laikotarpiu sumažėjo 14 procentų.

Nugalėjo. Tarptautiniame pianis-
tų konkurse „Baltijos gintarėliai“, 
vykusiame gegužės 22-23 dienomis 
Klaipėdoje, keturiolikmetė anykštė-
nė pianistė Milda Daunoraitė užėmė 
pirmąją vietą.

Kaimynėliai. Gegužės 30-ąją Už-
paliuose organizuota tradicinė kai-
myninių seniūnijų šventė „Sveiki, 
kaimynėliai“, kurioje kartu su užpalė-
nais dalyvavo ir Svėdasų, ir Debeikių 
seniūnijų meno mėgėjų kolektyvai. 

Knyga. Dr.doc. Vytautas Šiaudytis 
parašė knygelę apie svėdasiškį, vos 
21 metus gyvenusį klieriką, kūrėją 
Karolį Širvinską. Knyga ,,Karolis 
Širvinskas (1980-2001): ,,Jis Dievą 
mylėjo labiau negu gyvenimą’’ pri-
statyta skaitytojams Kauno pedagogų 
kvalifikacijos centre gegužės 29 d.

Jubiliejus. Sekmadienį Užunvė-
žių švč. Mergelės Marijos bažnyčia 
per atlaidus šventė 75 metų jubiliejų, 
šv.Mišias aukojo Kauno arkivysku-
pas metropolitas Sigitas Tmkevičius. 
1937–1940 m. pagal architekto Karo-
lio Reiso projektą pastatyta bažnyčia 
pašventinta 1940-ųjų rudenį.

Elmininkiečiai smaginasi 
šienapjūtėje

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Vos septyni kilometrai už Anykščių, dešinėje kelio pusėje, 
prasideda Elmininkų (senųjų) kaimo laukai, o pats kaimas nuo 
plento nutolęs vos kilometrą. Pasak Anykščių seniūnijos seniū-
no Eugenijaus Pajarsko, kaimas patrauklus, išskirtinai patogioje 
ir gražioje vietoje – patogus susisiekimas, rami aplinka ir prie 
kaimo prisišliejęs užtvenktos Elmės tvenkinys. Kaime veikli ben-
druomenė, seniūnaitija, gyvenamąją vietą deklaruoja pusantro 
šimto gyventojų. Elmininkų gatvelėje – bendruomenės pirmininkė Dalia Matei-

kienė ir buhalterė Rūta Bužinskaitė.
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Temidės svarstyklės

Daugiausia moksleivių, olim-
piadose užėmusių 1-3 vietas, yra 
iš Jono Biliūno gimnazijos. Jų net 
90. Svėdasų Juozo-Tumo Vaiž-
ganto gimnazijoje olimpiadose 
pirmąsias vietas laimėjo 21 moks-
leivis. Troškūnų Kazio Inčiūros 
gimnazijoje yra 10 nugalėtojų, o 
Antano Vienuolio progimnazijoje 
– net 23 „olimpiadininkai“. 

Kavarsko pagrindinė mokykla-
daugiafunkcis centras gali pasigir-
ti 15 prizines vietas olimpiadose 
laimėjusių mokinių. Antano Bara-
nausko pagrindinėje mokykloje – 
21 olimpiadų nugalėtojas. Kaimo 
mokyklose – Traupio ir Debeikių 

Daugiausia prizinių vietų olimpiadose 
susirinko „biliūniečiai“

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Šiais mokslo metais Anykščių rajono mokyklose vyko 14 moks-
leivių olimpiadų ir 8 konkursai. Dalyvavusiųjų pavardes ir užim-
tas prizines vietas rasite portale www.anyksta.lt

pagrindinėse – buvo po 2 prizi-
nių olimpiados vietų nugalėtojus. 
J.Biliūno gimnazijos Kavarsko 
vidurinio ugdymo skyriuje ir Vie-
šintų pagrindinėje mokykloje yra 
po 1 „olimpiadininką“.

J. Biliūno gimnazijos mokslei-
viai ne vienoje olimpiadoje „nu-
skynė“ visas 3 prizines vietas. 
Pirmą-trečią vietas tik „biliūnie-
čiai“ pasidalijo matematikos (9 
(I) kl.), fizikos (11 (III) ir12 (IV) 
kl.), biologijos (10 (II), 12 (IV) 
kl.), chemijos (9 (I), 11 (III), 12 
(IV) kl.), geografijos (11-12 (III-
IV) kl.),  anglų kalbos (11 (III) 
kl.), prancūzų kalbos (12 (IV) 

kl.), vokiečių kalbos (11 (III) kl.) 
olimpiadose, taip pat rusų kalbos 
meninio skaitymo konkurse (11-
12 (III-IV) kl.).

Aštuntos klasės fizikos olimpia-
doje visas 3 prizines vietas laimė-
jo Juozo-Tumo Vaižganto gimna-
zijos moksleiviai.

Yra nemažai moksleivių, kurie, 
dalyvaudami olimpiadose, užėmė 
ne vieną prizinę vietą. Geriausiai 
rajone pasirodė dvyliktokė Rūta 
Pačinskaitė iš J. Biliūno gimna-
zijos – ji matematikos, fizikos ir 
biologijos olimpiadose laimėjo 
pirmas vietas, chemijos olimpia-
doje užėmė antrąją vietą. Pirmas 
vietas biologijos, geografijos ir 
dailės olimpiadose užėmė J. Bi-
liūno gimnazijos dešimtos kla-
sės moksleivė Garbielė Čypaitė. 

Ji yra ir trečiosios anglų kalbos 
konkurso vietos nugalėtoja. Jono 
Biliūno gimnazija išugdė ir dar 
vieną pirmųjų vietų olimpiadų 
nugalėtoją – Ernesta Bernatony-
tė (10 kl.) pirmas vietas laimėjo 
rusų kalbos olimpiadoje, rusų 
kalbos meninio skaitymo kon-
kurse, antrąją vietą užėmė lietu-
vių kalbos ir literatūros olimpi-
adoje.

Kavarsko pagrindinėje moky-
kloje besimokanti Eglė Leono-
vaitė (10 klasė) matematikos ir 
chemijos olimpiadose laimėjo pir-
mąsias vietas, fizikos – antrąją.

Gabrielius Keibas, 7 klasės 
moksleivis iš A. Vienuolio pro-
gimnazijos, matematikos ir infor-
macinių technologijų olimpiadose 
užėmė pirmąsias vietas. 

Priežastis. 2015-05-29 Anykš-
čių r. PK pradėtas ikiteisminis ty-
rimas dėl vyro, gimusio 1953 m., 
mirties priežasties nustatymo.

Pinigai. 2015-05-28 apie 18 
val. Anykščiuose, A.Vienuolio 

g., perskaičiuojant kasos pinigus 
pastebėta, kaip įtariama, netikra 50 
eurų kupiūra.

Išplūdo. 2015-05-25, apie 12 
val. Anykščių r. sav. viešoje vieto-
je moterį necenzūriniais žodžiais 
išvadino 16-metis jaunuolis.

Smurtavo. 2015-05-30 apie 18 
val. Viešintų mstl. neblaivus (2,62 
prom.) vyriškis, gimęs 1977 m., 
konflikto metu panaudojo fizinį 
smurtą prieš savo 27-erių metų su-
gyventinę. Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Konfliktas. 2015-05-31 apie 
19 val. Levaniškio k. neblaivus 
(0,84 prom.) vyriškis, gimęs 
1961 m., konflikto metu naudojo 
psichologinį smurtą prieš savo 
62 metų seserį. Įtariamasis sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę.

Reforma. Profesinių sąjungų ir 
darbuotojų atstovai piktinasi Vy-
riausybės užsispyrimu strimgal-
viais stumti socialinės sistemos 
reformą, dėl kurios nesutarta nei 
Trišalėje taryboje, nei tarp vals-
tybinių institucijų. Penktadienį 
Vyriausybės pasitarime svarsty-
tam socialinio modelio įstatymų 
paketui iš esmės pritarta. Tuo 
metu prie Vyriausybės piketavo 
kelios dešimtys profesinių są-
jungų ir darbuotojų atstovų. Jie 
kritikavo “buldozerinę” Vyriau-
sybės politiką, kuria esą blogi-
namos sąlygos darbuotojams. 
Nepaisant to, Vyriausybės vado-
vas Algirdas Butkevičius vakar 
pabrėžė, jog laikosi principinės 
nuostatos, kad parengtas socia-
linio modelio įstatymų projektų 
paketas kuo greičiau pasiektų 
Seimą. 

Negimdo. Šešių šalies ligo-
ninių akušerijos-ginekologijos 
skyrių likimas pakibęs ant plauko 
- jeigu gimdymų artimiausiu lai-
ku nepadaugės, jau rugsėjį jiems 
gresia uždarymas, dalis medikų 
praras darbą, o gimdyvėms atei-
tyje teks važiuoti gimdyti į kitą 
miestą. Šiuo metu dar neaišku, 
ar bus sudarytos sutartys dėl 
gimdymo paslaugų apmokėjimo 
su Lazdijų, Kretingos, Šalčinin-
kų ir Radviliškio ligoninėmis 
bei Baltijos-Amerikos terapijos 
ir chirurgijos klinika. Higienos 
instituto duomenimis, 2014 m. 
Lazdijų ligoninėje priimti 162 
gimdymai, Kretingos ligoninėje 
- 249, Šalčininkų rajono ligoni-
nėje - 149, Radviliškio ligoninė-
je - 252, UAB Baltijos-Amerikos 
terapijos ir chirurgijos klinikoje 
- 68. Rokiškio ligoninėje buvo 
tik 115 gimdymų.

Griaus. Lietuvos Aukščiausia-
sis Teismas padėjo tašką kelerius 
metus užsitęsusioje Kauno Lais-
vės alėjos statinio, “papuošto” 
stikliniu antstatu, kuris pramintas 
stiklainiu, byloje. Priėmęs nu-
tartį, kurią ginčo pusės privalės 
vykdyti, teismas panaikino Kau-
no miesto savivaldybės adminis-
tracijos 2009 metais statytojai 
UAB “Eigulių topolis” išduotus 
statybos leidimus ir perdavė bylą 
Kauno apygardos teismui, kad 
būtų pašalinti padariniai, atsiradę 
dėl neteisėtai išduotų statybos lei-
dimų. Įdomu, kad bylą inicijavo 
Kultūros paveldo departamentas, 
kurio Kauno padalinio darbuoto-
jai dėjo parašus leisdami statybi-
ninkams pažeisti Naujamiesčio 
tūrines proporcijas. 

Skųs. Jonavos trąšų gamintoja 
“Achema” ketina skųsti teismo 
priimtą sprendimą dėl Suskys-
tintųjų gamtinių dujų (SGD) ter-
minalo statybai skirto mokesčio. 
Taip esą ant vienos įmonės gula 
visi terminalo išlaikymo kaštai. 
Tai įmonės generalinis direkto-
rius pareiškė minint “Achemos” 
50-ąsias veiklos metines. Pasak 
Ramūno Miliausko, šiuo metu 
18 proc. produkcijos lieka Lie-
tuvoje, o likusi dalis eksportuo-
jama į Vakarus - Skandinaviją, 
JAV. “Trąšos yra mūsų pagrindi-
nė produkcija, bet gaminame ir 
kitus produktus. (...) Šiuo metu 
sprendžiame išties sudėtingus 
klausimus dėl gamtinių dujų kai-
nos ir neproporcingos SGD ter-
minalo išlaikymo naštos”, - LRT 
radijui teigė R. Miliauskas.

Priminsiu, jog koalicinę sutartį 
pasirašė liberalai, konservatoriai, 
„liogiečiai“ ir abu į Tarybą išrinkti 
„darbiečiai“. Dešiniųjų frakcijos 
seniūnu bus liberalas Lukas Pa-
keltis, pavaduoju – konservatorius 
Sigutis Obelevičius.

Ši frakciją – antroji. Balandžio 
posėdyje buvo paskelbta apie so-
cialdemokratų frakcijos įkūrimą, 
kurioje 4 nariai. Tad be frakcijų 
kol kas liko 6 politikai – 2 „darbie-
čiai“, 3 „valstiečiai“ ir „tvarkietis“ 
Vytautas Galvonas.

Dar antradienį darbiniai Tarybos 
komitetai išsirinko pirmininkus. 
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo 
reikalų komiteto pirmininku bus 

Registravo Dešiniųjų frakciją, 
tvirtino komisijas

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis ketvirtadienį rajono Ta-
rybos posėdžio pradžioje paskelbė, kad registruojama Dešiniųjų 
frakcija. Joje dirbs 7 liberalai, 5 konservatoriai, 2 „liogiečiai“ ir 
pagal socdemų sąrašą į rajono Tarybą išrinktas Lietuvos laisvės 
sąjungos (liberalai) Anykščių skyriaus pirmininkas Alvydas Ger-
vinskas. Tad iš viso daugumos frakcijoje bus 15 narių. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

L.Pakeltis, Švietimo, kultūros, 
sporto ir turizmo –  S.Obelevičius, 
Socialinių reikalų, sveikatos ir 
aplinkos apsaugos – konservato-
rius Giedrius Klimkevičius, Teisė-
tvarkos, jaunimo ir visuomeninių 
organizacijų – „valstietis“ Rai-
mondas Balsys.

O ketvirtadienį, kaip ir buvo 
planuota, be diskusijų ir be kom-
plektacijos pakeitimų sudarytas 
Kontrolės komitetas (pirmininkas 
- socialdemokratas Dainius Žioge-
lis, pavaduotojas – pagal socialde-
mokratų sąrašą išrinktas liberalas 
A.Gervinskas), Administracinė 
komisija (pirmininkas – R.Balsys), 
Etikos komisija (pirmininkas – so-

cialdemokratas Donatas Krikšta-
ponis) bei Anykščių rajono garbės 
piliečio vardo suteikimo komisija 
(pirmininkas – K.Tubis). 

Į Trišalę tarybą, kurią sudaro 
savivaldybės, profsąjungų ir darb-
davių atstovai, Anykščių rajono 
taryba nuo savivaldybės delegavo 
merą K.Tubį, administracijos di-
rektorę Venetą Veršulytę bei rajono 
Tarybos narį, opozicijos lyderį, so-
cialdemokratą D.Žiogelį. Trišalėje 

taryboje bus ir Anykščių liberalų 
lyderis L.Pakeltis, tačiau į ją jis 
pakliuvo kaip darbdavių atstovas. 
Socialdemokratas, rajono Tary-
bos narys Egidijus Šilaika klausė 
L.Pakelčio, ar jis sugebės Trišalėje 
taryboje atsirinkti, kieno interesus 
– valdžios, ar darbdavių  - atsto-
vauja. „Tikrai žinosiu. Aš Trišalė-
je taryboje atstovausiu darbdavių 
pusę, esu jų deleguotas“, – aiškino 
L.Pakeltis.

Liberalas Lukas Pakeltis (kairėje) vadovaus Dešiniųjų frakci-
jai.

Utenos regiono aplinkos apsau-
gos departamento duomenimis, 
visuomenė šia galimybe ėmė ak-
tyviai naudotis – net per aktyviai: 
pavyzdžiui, pranešama, jog kaimy-
nas galbūt kilpomis gaudo žvėris. 
Arba einant link ežero įkando bitė 
– galbūt netoliese stovi aviliai.

Apie situaciją Anykščiuose 
papasakojo Utenos aplinkos ap-
saugos departamento agentūros 
vedėjas Arnoldas Kazakevičius: 
„Brakonierius ir visus gamtai žalą 
darančius žmones „gaudo“ ne tik 

Skundžiasi net per uoliai
Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Atsirado galimybė apie aplinkosauginius pažeidimus informuo-
ti bendruoju pagalbos telefonu 112. Anykštėnai taip pat mielai 
naudojasi šia nauja galimybe. 

aplinkosaugininkai, bet ir gyven-
tojai. Bendruoju pagalbos telefonu 
112 paskambinę žmonės praneša 
informaciją apie gamtai daromą 
žalą. Mes turime namuose budin-
čius pareigūnus, jie informaciją 
priima ir vyksta į iškvietimą. Infor-
macija būna ne tik apie žvejybą ar 
medžioklę, bet ir atliekų deginimą, 
aplinkos teršimą“, – sakė A. Kaza-
kevičius.

Kita darbo dalis, pasak vadovo, 
yra planuojama reidais – į juos 
vykstama tiek dieną, tiek naktį, 

tiek švenčių ir poilsio dienomis. 
Paskambinus bendruoju pagalbos 

telefonu 112, yra priimama infor-
macija, ji perduodama valstybinei 
aplinkos tarnybai, o ši informaciją 
„išdalina“ budintiems pareigūnams. 
„Iškvietimų būna nemažai. Kai 
buvo manija deginti žolę, gauda-
vome daug iškvietimų. Žmonės 
praneša tiek apie atliekų deginimą, 
aplinkos teršimą, tiek apie nelega-
lią žvejybą, medžioklę. Gyvento-
jai naudojasi šia nauja galimybe“, 
– sakė Utenos aplinkos apsaugos 
departamento agentūros vedėjas 
Arnoldas Kazakevičius ir pridūrė, 
kad brakonieriavimo atvejų rajone 
apskritai mažėja.

Utenos regiono aplinkos ap-
saugos departamento Anykš-
čių rajono agentūros vedėjas 
Arnoldas Kazakevičius sakė, 
kad žmonės noriai naudojasi 
bendruoju pagalbos telefonu 
112, norėdami pranešti apie 
gamtai daromą žalą.
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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

@ „X – man“: 
„Tiek upės šienavimas, tiek po-

litikų rungtis „Bėk, bėk žirgeli“ 
šventėje buvo dvi puikios progos 
tiek vietiniams, tiek ir atvyku-
siems politikams pasireklamuoti 
save ir tuo pačiu puikus reginys 
miestelėnams bei svečiams. Da-
bar jų nebeliks. Dėl upės šiena-
vimo neturiu tvirtos nuomonės, 
tačiau kuo užkliuvo tradicinės 
arklių šventės varžytuvės, irgi 
nelabai supratau.“

@ „Jooo“ : 
(atsakymas X - man): „Dėl po-

litikų sutinku. Tauta turėjo gali-
mybę pamatyti, ko verti jų išrink-
tieji.“

@ „x-woman“: 
(atsakymas X - man): „Kame 

tu tą puikumą matai? Vietiniams 
mūsų politikai ir taip puikiai ži-
nomi, o svečiams tai tikrai neįdo-
mu.“

@ „X – man“:
 (atsakymas x-woman): „Neat-

metu galimybės, kad bus sugalvo-
ta kitokia nors alternatyvi rungtis 
per „Bėk, bėk žirgelio“ šventę. 
Na, varžytuvės kuriose dalyvau-
tų ne vien politikai, o tiesiog visi 
norintys. Nenoriu savo spėlionė-

mis užbėgti įvykiams už akių, bet 
nė trupučio nenustebčiau, jei visa 
tai būtų pateikta viešųjų ryšių 
triuko forma. Vienu žodžiu, pa-
gyvensim  - pamatysim.“

@ „Gagaga“: 
„Aviną kas pavogė!???“

@ „Balbiesas“: 
„Sakė, kad permainos bus, ir 

yra. O kad kitų permainų nesu-
galvoja, tiks ir šitos.“

@ „Andrius“: 
„Pati įdomiausia ir buvo poli-

tikų rungtis.Visada su mielu noru 
žiūrėdavom. O dabar nebereikia... 
Pamenu, pernai Tubis vos porą 
metrų tenumetė guminį batą... 
Tai gal dėlto ir susinervino.“

@ „Ona“: 
„Kaip būdavo gražu, nuogi vy-

rai iš stuomens ir iš liemens upėj 
murkydavosi, žiūrėdavau nuo 
kranto akių neatplėšdama.“

@ „Rm“: 
(atsakymas Onai): „Inmurkdyk 

savo diedą upėn ir žiopsok.“

@ „Dd“:
„Akivaizdžiai matosi, kad 

Tubis jau ruošiasi Seimo rinki-

mams. Jam mero postas dzin, tik 
tarpine stotelė pasirodyti, todėl 
dabar neriasi iš kailio pasirody-
ti geru meru. Man atrodo, bus ir 
populistinių sprendimų.“

@ „Bb“: 
(atsakymas dd): „Tubis nekan-

didatuos rinkimuose į Seimą“.

@ „Nu va“: 
„Nieko, kai priartės rinkimai - 

vėl grąžins. O jei rimtai, tai pro-
tingas sprendimas, užteks svietą 
juokinti.“

@ „Manantis“: 
„Mickūnų ralio trasoje ir upėje 

organizuoti alternatyvią šventę 
,,Bėk, šienauk, politike”

@ „Liberalas“: 
„Pakelti, kas vyksta mūsų ko-

mandoje? Kas bus su mano gim-
tuoju miestu, ar tu jau ruošiesi iš 
čia išvykti į Seimą?“

@ „Rm“: 
(atsakymas liberalui): „Kokia 

dar tavo komanda, sėdi pas so-
cdemus, tai ir žiūrėk savo reika-
lų“.

@ „Džiugu“: 
„Kad ir nebus... ne visi pjovė, 

džiaugsmu tryško, tiesiog darė 
taip, kaip reikėjo. Kitiems dar 
sveikata neatlaikė uodegytes pa-
šalus.“

@ „pa..“: 
„Pagalvokit visi, kaip būdavo 

gražu, kai upė švari ir be žolių, 
o dabar, jei nepjaus, užužels, nu-
seklės ir nieko nebus.“

@ „Dalgis“: 
„Deja, dalgiu mojuoti, tai ne 

liežuviu malti...“

@ „Abc“: 
(atsakymas dalgiui): „Dalgis 

neskirtas dirbti vandenyje. Yra 
elementari saugumo technika. 
Be to, užteks tą kaimišką „pa-
kazuchą“ daryt. Kažką protingo 
pasakyti, tai ne dalgiu mojuoti.“

@ „Anykščių Merfis“: 
„Liberalai subtiliai naikina ko-

alicijos partnerius “darbiečius” ir 
“valstiečius”, mat ir vieni, ir kiti 
turi labai daug sveikatos. Saky-
kim, net sveikata yra pagrindinis 
tų partijų turtas, jų jėga. Nebus 
kur partneriams rodyti savo pri-
valumų, pranyks nuo politikos 
padangės.“

@ „Nu jo“: 
„Bijo pervargti, padirbėję pus-

dienį riebūs dėdės. Juk juos žmo-
nės vadovauti išrinko, o fizinis 
darbas - gėda valdininkams.“

@ „Oooo“: „Gal ir gaila, kad 
klounada baigėsi.“

(Komentarų kalba
 netaisyta,- red.past).

-ANYKŠTA 

Rožės. Šeštadienio vidudienį 
Vilniuje surengta akcija “Po rožę 
kiekvienai Norvegijos Barnevernet 
sistemos aukai”. Prie Norvegijos 
ambasados susirinko kelios dešim-
tys žmonių. Akcijos dalyviai kalbėjo 
apie akivaizdžius vaiko teisių pažei-
dimus šioje šalyje. Tuo metu Nor-
vegijos ambasadorius Dagas Mal-
meras Halvorsenas teigia, kad apie 
“Barnevernet” skleidžiama daug 
dezinformacijos. Pasak jo, ši tarnyba 
tikrai nesiekia verslo, o globėjams 
perduota, palyginti, nedaug lietuvių 
vaikų. Tarptautinė akcija “Po rožę 
kiekvienai Norvegijos Barnevernet 
sistemos aukai” tuo pačiu laiku vyko 
Norvegijoje, Čekijoje, Anglijoje, 
Škotijoje, Airijoje, Lenkijoje, Šve-
dijoje.

Auga. Britų pramonės konfede-
racija (CBI) teigiamai įvertino eko-
nominę situaciją Didžiojoje Britani-
joje. Ekspertų nuomone, Didžiosios 
Britanijos ekonomikos augimo tem-
pai greitėja, informuoja BBC. Kaip 
rodo CBI tyrimas, šalies verslo ak-
tyvumas per tris mėnesius iki gegu-
žės pastebimai padidėjo. Oficialiais 
balandžio mėnesio duomenimis, 
Didžiosios Britanijos ekonomika 
pirmąjį šių metų ketvirtį išaugo 0,3 
proc., ir tai buvo lėčiausias ketvirti-
nis augimas per dvejus metus.Pasak 
BBC verslo korespondento Džo 
Linamo (Joe Lynam), šie balandžio 
mėnesio duomenys pakurstė susi-
rūpinimą, kad šalies augimas lėtėja. 
Tačiau dabar CBI užsimena, kad 
visuose ekonomikos sektoriuose fik-
suojamas augimas.

Susitarimas. Vokietijos kanclerė 
Angela Merkel pasisakė už Europos 
Sąjungos (ES) ir JAV Transatlanti-
nės prekybos ir investicijų partne-
rystės susitarimą. Apie tai A. Merkel 
pareiškė interviu laikraščiui “Su-
eddeutsche Zeitung”. Kaip skelbia 
laikraštis, A. Merkel tikisi, kad JAV 
ir Europos laisvoji prekybos sutartis 
bus ratifikuota iki 2017 metų. Be to, 
Vokietijos kanclerė pažymėjo, kad 
Jungtinės Valstijos yra svarbi Vokie-
tijos partnerė prekybos sferoje. Kiek 
anksčiau ES prekybos komisaras Ka-
relas de Guchtas pareiškė, kad JAV 
turi pradėti naftos ir dujų eksportą į 
Europą, atsižvelgdama į dabartinę 
geopolitinę situaciją Europoje.

Uždraudė. Rusija įveda žuvų pro-
dukcijos iš Latvijos ir Estijos impor-
to draudimą. Tai penktadienį prane-
šė Rusijos federalinės veterinarijos 
ir fitosanitarijos priežiūros tarnybos 
spaudos sekretorė Julija Trofimova, 
komentuodama žinybos techninių 
konsultacijų su Latvijos ir Estijos 
veterinarijos tarnybomis rezultatus. 
Šviežioms ir šaldytoms žuvims iš 
Estijos ir Latvijos taikomas Rusijos 
embargas ir jas draudžiama įvežti į 
šalį iki 2015 metų rugpjūčio, bet jose 
gaminami žuvų konservai ir prezer-
vai nebuvo įtraukti į produktų, ku-
riems galioja sankcijos, sąrašą.

Skrydis. Jungtinių Valstijų mokė-
jimo sistemos operatorės American 
Express” vadovas Edas Giliganas  
staiga mirė per skrydį į Niujorką, 
informuoja BBC. Netikėtos 55-erių 
metų bendrovės vadovo mirties prie-
žastis kol kas nežinoma. Bendrovės 
generalinis direktorius Kenetas Šeno 
(Ken Chenault) sakė esąs priblokštas 
šios naujienos. E. Giliganas “Ame-
rian Express” bendrovėje pradėjo 
dirbti prieš 35 metus.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Šienauti 
reikėtų

Bronė LUKAITIENĖ, bibli-
otekininkė, kelių rajono merų 
patarėja, kultūros organizato-
rė:

- Atvirai pasakius, dar nemačiau 
„Bėk bėk, žirgeli!“ programos 
– nežinau, kokie renginiai vyks. 
Eksperimentuoja... Kartais ekspe-
rimentai pasiteisina, kartais – ne.

O dėl upės – jei ji nebus šienau-
jama, turbūt per keletą metų tie-
siog užaugs. Manau, kad reikėtų 
šienauti. O gal tas žoles nuodys? 
Tuomet gali ir nešienauti. Aš ne-
įsigilinusi į šituos dalykus, bet jei 

Jeigu upės nešienaus, ji tiesiog užaugs
Naujasis Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis paskelbė dvi 

naujienas: „Bėk, bėk, žirgeli!“ šventėje nebebus nemažą dalį žiū-
rovų sutraukdavusios politikų rungties, o prieš Miesto šventę nebe-
šienaus Šventosios upės. Klausėme anykštėnų nuomonės, ar gerai, 
kad politikai nebears ir upėje nebebus mojuojama dalgiais?

aplinkosaugininkai sako, kad ne-
galima, tai turbūt ir negalima. 

Vienoj pusėj 
fontanai, o kitoj 
– stagarai

Judita SKAČKAUSKIENĖ, 
Pasaulio anykštėnų bendrijos 
atsakingoji sekretorė:

- Pažiūrėsim ir įvertinsim. Tru-
putį gaila, kad upės nešienaus – 
kai aš čia gimus, čia augus, kai 
kasdien upės pakrante vaikštinė-
jam, tai gaila... Gal šienauti trupu-
tį primityvu, bet reiktų, kad rastų 
kažkokią kitokią išeitį ar būdą, 

priemonę, kaip kovoti su upės ap-
žėlimu. Juk vienoj pusėj gražiausi 
fontanai trykšta, o kitoj – stagarai 
išlindę...

O dėl politikų rungties – gal 
kažką kita sugalvos, bus naujo-
vių. Viskas čia gerai. Mūsų žmo-
nės tokie – jei kažkas kažką daro, 
pyksta, kam daro. Jei nedaro – irgi 
pyksta. Nuomonių įvairovė buvo 
ir bus.

Žolės upėje 
pjauti nereikia

Alfrydas SAVICKAS, rajono 
Tarybos narys, Seimo nario pa-
dėjėjas:

- Dėl politikų – rungtį galėjo pa-
likti. Vis dėlto daugiausia žiūrovų 
pritraukdavo. Manau, kad ji kitais 
metais vėl atsiras – pamatys, kad 
susidomėjimas švente bus mažes-
nis.

Dėl šienavimo – aš pats, kaip 

buvęs gamtosaugininkas, galiu 
pasakyti, kad nupjovus žolę, ją 
reikia ir išgrėbti – kitaip ji pūna ir 
teršia upę. Nušienavus augmenija 
dar labiau želia. Plius papildomos 
lėšos, konkursą reikia skelbti... 
Reikia kitaip prižiūrėti – mažiau 
upę teršti. Mes turime „žaliąjį 
patrulį“, jis galėtų upe labiau rū-
pintis, praeiti paupiais ir pažiūrėti, 
kas ten dedasi. 

Upė tegu būna 
tokia, kokia yra

Kęstutis BILBOKAS, VšĮ 
Anykščių miškų urėdijos vy-
riausiasis miškininkas:

- Į situaciją nesigilinau, kol ne-
paklausėt, tol apie tai ir negalvojau. 
Negaliu pakomentuoti – nusprendė 
nešienauti, tegu nešienauja. Kokia 
upė yra, tokia yra. Man tai nėra la-
bai svarbus dalykas.

-ANYKŠTA

Į „žirgelio“ šventę eidavo žiūrėti 
politikų...
Meras Kęstutis Tubis iš politikų atėmė net dvi progas pasirody-

ti tautai - šiemet nebebus šienaujama Šventosios upė, o politikai 
labai mėgdavo pamojuoti dalgiais, taip pat per “Bėk bėk, žirgeli” 
šventę nebebus ir politikų rungties. Portalo anyksta.lt savaitga-
lio diskusijoje klausėme skaitytojų  ką jie mano apie tokį mero 
sprendimą.  

„Gal meras primityvių pasirodymų atsisako dėl to, kad yra pa-
siekęs aukštesnį lygmenį ir nenori būti pigiu populistu?“ – klau-
sėme skaitytojų.
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Gyvena šiltai ir patogiai, mokėdami keliskart mažiau
sąskaitos už buto šildymą sumažė-
jo neįtikėtinai. 

„Iki renovacijos kovo mėnesį 
buto šildymas man kainavo 84 eu-
rus, o šiemet kelis kartus mažiau 
– tik 27 eurus, -  teigė moteris. – 
Man 84 eurai per mėnesį – brangu, 
juo labiau, kad kambariuose būda-
vo tik apie 14 laipsnių šilumos. O 
dabar šilta, patogu, galiu reguliuoti 
šildymą kiekviename kambaryje. 
Prisipažinsiu, pradžioje abejojau, 
ar reikia renovacijos, bet dabar 
džiaugiuosi jos teikiama nauda “, - 
atviravo B.Žvikienė. 

Sąskaitos – 5 kartus mažesnės

O štai Artūras Juozas Lakačiaus-
kas, gyvenantis A.Vienuolio g. 
15-o name, renovacijos būtinumu 
neabejojo. Mat 1964 metais staty-
tas daugiabutis buvo kiauras it rė-
tis: šiluma iškeliaudavo per sienas 
bei nesandarius langus. Renovaci-
jos metu buvo apšiltintas pastato 
stogas, pamatai, pakeistos laiptinės 
durys ir langai, atnaujinta šildymo 
sistema,  vamzdynai, įrengtas vėdi-
namasis fasadas, o butuose sumon-
tuoti radiatoriai su šilumos dali-
kliais. Pasak gyventojo, atnaujinus 
daugiabutį šilumos nuostoliai su-
mažėjo ne procentais, bet kartais. 

 „Čia aš gyvenu nuo 2009-ųjų. 
Žiemas šiame name leidome atida-
rytais langais ir skaudančiomis ger-

klėmis.  - sakė A.J.Lakačauskas. 
– Dabar renovuotame name gy-
vename šiltai ir jaukiai, o šilu-
mos sunaudojimas sumažėjo kelis 
kartus. Penkerius metus pildžiau 
lentelę, kiek moku už buto šil-
dymą. Pavyzdžiui, 2010 m. sausį 
buto šildymas man kainavo 136,5 
euro, po metų tuo pačiu laiku – 
beveik 110 eurų. 2012 m. sausį 
būsto šildymas atsiėjo kiek dau-
giau, apie 127 eurus, tačiau dar 
po metų sulaukiau net 144 eurų 
sąskaitos. Lyginant su ja šiemet 
už buto šildymą mokėjau beveik 
5 kartus mažiau -  30 eurų. Skai-
čiai kalba patys už save“, - sakė 
A.J.Lakačauskas. 

Anykščių renovuojamus dau-
giabučius administruojančios 
bendrovės projektų vadovas 
Alvydas Gervinskas informa-
vo, kad šių namų gyventojai iki 
šiol už būsto renovaciją mokėjo 
tik palūkanas. Pirmąją paskolos 
įmoką savininkai turės sumokėti 
birželį. Tačiau kelis kartus suma-
žėjus sąskaitoms už šildymą šių 
sutaupytų lėšų pakaks paskolai 
padengti. 

čiau kambaryje temperatūra siekė 
22-23 laipsnius. Statybininkai net 
perspėjo, kad neišsigąstume, jeigu 
radiatoriai išvis atvėstų, nes jie, 
kambario temperatūrai pakilus virš 
24 laipsnių, atsijungia automatiš-
kai. Gyvendami šiltai ir patogiai 
už šildymą mokame beveik perpus 
mažiau“.

Patogumais bei galimybe re-
guliuoti buto kambarių šildymą 
džiaugėsi ir renovuoto Kudirkos 
2-o namo gyventoja Bronė Žvi-
kienė. Ji teigė, kad po atnaujinimo Užsak. Nr.944

Anykščių daugiabučių gyventojai jau pajuto sparčiai mieste vykstančios renovacijos naudą. Pir-
mųjų renovuotų namų savininkai už butų šildymą praėjusią žiemą mokėjo vidutiniškai 60 proc. 
mažiau lyginant su ankstesnių metų tuo pačiu laikotarpiu.

„chruščiovskas“. Iki renovacijos 
šiluma išeidavo per langus, palan-
ges, sienas ir duris. Būdavo, jog 
žiemos rytą atsikeli ir apsirengti 
leki į vonią, kur šilčiau,- prisiminė 
A. Morkūnas. – Dabar mūsų bute 
ant kiekvieno radiatoriaus sumon-
tuoti 5 padėčių šilumos reguliato-
riai. Tai neišpasakytai patogu. Ga-
liu reguliuoti bet kurio kambario 
temperatūrą, o jeigu išvažiuoju, 
šildymą sumažinu iki minimumo. 
Šią šiltą žiemą beveik visą laiką 
šildėmės minimaliu režimu, ta-

Butuose tapo 
nepalyginamai šilčiau

Per šiuos ir praėjusius metus 
Anykščių rajone visiškai baigta 
renovuoti 13 daugiabučių namų.  
Vienas jų - A.Vienuolio gatvės 
13 daugiabutis. Jame gyvenantis 
Gailutis Morkūnas tikino, kad po 
renovacijos namo šilumos nuos-
toliai akivaizdžiai sumažėjo. Na-
muose pasidarė šilčiau, jaukiau 
ir patogiau gyventi. 

„Mūsų namas labai senas, 

A.Vienuolio gatvės 15-o namo gyventojas Artūras Juozas Lakačauskas gyvena renovuotame 
name, kuriam pakeistas stogas, laiptinės durys ir langai, visi vamzdynai, apšiltinti pamatai ir 
įrengtas vėdinamas fasadas, o butuose įrengti radiatoriai su šilumos dalikliais, tad už šildymą 
gyventojai žiemą mokėjo keliskart mažiau negu pernai ar užpernai.

Pasak „Kretingos maisto“ Anykš-
čių skyriaus vadovės L.Blažienės, 
konkurse buvo pasiūlyta dalyvau-
ti visoms Lietuvos mokykloms, 
kurioms maistą tiekia “Kretingos 
maistas“. Vaikams reikėjo  nusifoto-
grafuoti su jų labiausiai mėgstamu 
patiekalu, parašyti, kodėl patiekalas 
patinka, ir nuotrauką įkelti į sociali-
nio tinklo „Facebook“ specialią pro-
gramą. Daugiausia, per 300 balsų, 
sulaukė A.Vienuolio progimnazijos 
vaikų nuotrauka, kurioje jie įsiamži-
no apsirengę tautiniais drabužiais su 
cepelinų porcija. Jie progimnazijai 
laimėjo „Kretingos maisto“ dovanotą 
šokių popietę su „No Djs“ ir Viktoru 
Diavara. 

„Mums gera žinoti, kad 
A.Vienuolio progimnazijos moks-
leiviai vertina „Kretingos maisto“ 
virėjų, viso mūsų didelio kolektyvo 
darbą ir pastangas kasdien patiekti 

Laimi vertinantys „Kretingos maistą“
Daugiau nei 70 Lietuvos mokyklų, kurioms maistą tiekia VšĮ „Kretingos maistas“, dalyvavo kon-

kurse, kuriam mokiniai fotografavo jiems labiausiai patinkančius ir skaniausius „Kretingos maisto“ 
patiekalus. Penktadienį šios įmonės Anykščių skyriaus vadovė Laima Blažienė apdovanojo Anykščių 
A.Vienuolio progimnazijos moksleivius, kurių nuotrauka laimėjo konkursą. Padėkota ir progimnazijos 
vaikus maitinančioms virėjoms, pasidžiaugta, kad vaikams patinka jų ruošiami karbonadai, cepelinai, 
kotletai ir kiti „Kretingos maisto“  patiekalai.

skanų, sveiką ir kokybišką mais-
tą, - sakė L. Blažienė, sveikindama 
konkurso nugalėtojus. – Norime pa-
dėkoti mūsų darbuotojoms ir jums 
gaminančioms virėjoms, kurios prie 
šio laimėjimo prisidėjo nuoširdžiu 
darbu, linkime ir toliau gaminti taip 
skaniai ir sveikai, kaip iki šiol“. 

L.Blažienė teigė, kad įmonė mai-
tina 11-os Anykščių krašto moky-
klų moksleivius bei vaikų darželių 
– lopšelių auklėtinius, stengiasi įsi-
klausyti į mokinių bei darželinukų 
pageidavimus ir neturi nusiskundi-
mų dėl gaminamo maisto kokybės. 
„Dėl perkamų  maisto produktų ir 
gaminamo maisto kokybės mūsų 
įmonėje labai stipri vidaus kontro-
lė, - pastebėjo L. Blažienė. – Vaisius 
ir daržoves perkame pas ūkininkus, 
mėsą mums tiekia „Utenos mėsa“, 
neperkame smulkintos mėsos, viską 
gaminame patys“. 

A. Vienuolio progimnazijos direk-
torė Irena Andrukaitienė apie nebe 
pirmus metus vaikus maitinančią 
įmonę negailėjo gerų žodžių. Di-
rektorė nėra girdėjusi nusiskundimų 
nei iš tėvų, nei iš vaikų dėl patieka-
lų kokybės, nes „Kretingos maiste“ 
tikrai griežta produktų ir gaminamų 
patiekalų kokybės vidaus kontrolė. 
„Jie reiklūs sau ir subūrė puikų virė-
jų kolektyvą, - pastebėjo direktorė. – 
aš pati kasdien valgau tą patį maistą, 
kurį ir mūsų mokiniai. Man neteko 
valgyti ko nors neskanaus. Moky-
kloje lankosi nemažai svečių, netgi 
užsieniečių. Aš juos drąsiai vedu pi-
etų į mokyklos valgyklą. Papietavę 
jie sako, kad buvo labai skanu“. 

Penkerius metus vyr. virėja dirbanti 
Jolanta Laurinavičienė prisiminė, kad 
ji progimnazijos valgykloje pradėjo 
dirbti, kai tik moksleivius maitinti 
pradėjo „Kretingos maistas“. „Jeigu 

neskanu, kalčiausias būna tas, kas iš 
puodo pila, - šypsojosi apie 170-čiai 
vaikų pietus su kitomis virėjomis 
gaminanti vyr. virėja, pabrėžusi, kad 
skaniai pagaminti galima tik iš švie-
žių ir kokybiškų produktų. -  Esu 
mama, mano vaikai irgi čia mokosi 
ir pietauja, tad gaminu kaip sau. Kas-
dien būna sriuba ir 5 – 6 patiekalai iš 
kurių vaikai gali rinktis. Būtinai būna 
mėsos, miltinis ar bulvių patiekalas. 
Vaikai suvalgo viską, netenka matyti, 
kad lėkštėse paliktų maisto. Vadinasi, 
skanu. Jie ypač mėgsta blynus“.  

Gabrielė Zuzevičiūtė fotografa-
vosi nuotraukoje, kuri laimėjo „Kre-
tingos maisto“ skelbtą konkursą. 
„Konkursas mums patiko, tad nu-
tarėme dalyvauti, - sakė aštuntokė, 
kuri konkursui ruošėsi su Ugnium 
Mamedovu, Martyna Lenartaite ir 
Elze Antanavičiūte. – Mums patin-
ka cepelinai, tad virėjos paruošė jų 
porciją ir mes nusifotografavome 
pasipuošę tautiniais rūbais“.  

Mergaitė ir jos draugai sakė, kad 
mokyklos valgykloje maitina skaniai, 
už tai mokiniai dėkingi virėjoms.

Pati šeimininkauti virtuvėje G. Zu-

zevičiūtė teigė neturinti laiko, tačiau 
galėtų pagaminti cepelinų, o „Kretin-
gos maisto“ dovanota valgių receptų 
knyga ji sakė tikrai pasinaudosianti.

Po apdovanojimų (iš kairės) virėja Jūratė Vogulienė, vyr. virėja Jolanta Laurinavičienė, progimna-
zijos direktorė Irena Andrukaitienė, vaikams konkursui pasiruošti padėjusi mokytoja Audra Stepo-
navičiūtė, virėjos Kristina Dalinkevičiūtė ir Lina Pociutė. 

Konkurso nugalėtoja Ga-
brielė Zuzevičiūtė sakė, kad 
mokyklos valgykloje maitina 
skaniai.   

Apdovanojus  konkurso nugalėtojus ir virėjas, A.Vienuolio progim-
nazijos moksleiviai šėlo „Kretingos maisto“ dovanotoje diskotekoje. 



  

2015 m. birželio 2 d.PASTOGė

(Atkelta iš 1 p.)

užjaučia

Nuoširdi užuojauta Ja-
ninai STRIGIENEI, myli-
mam broliui mirus.

P. P. Krivickai

Istorijos kryžkelėse

Senas tai kaimas, Alantos 
(Molėtų r.) dvaro inventoriuose 
minėtas 1598 metais kaip vals-
čiaus centrinis kaimas ir dva-
ras. XVIII amžiuje Elmininkai 
minimi tarp Ukmergės apskri-
ties seniūnijų, priklausė Lietu-
vos didžiajam kunuigaikščiui ir 
Anykščių dvarui. Kaip teigiama 
Anykščių krašto vietovių žiny-
ne, 1861 metais Elmininkuose 
gyvenę 77 valstiečiai gavo teisę 
per 49 metus išsipirkti žemę.Už 
paramą 1863 metų sukilėliams 
Rusijos valdžia iš kaimo į Sibirą 
ištrėmė Joną Povilonį su 7 šei-
mos nariais ir Antaną Strolią su 
5 sūnumis. Į Sibirą rusai trėmė ir 
kitame šimtmetyje – po Antrojo 
pasaulinio karo tremtinio dalia 
ištiko net 27 kaimo gyventojus.

1922–aisiais kaimas buvo iš-
skirstytas į vienkiemius, tuomet 
jame gyveno apie 180 gyvento-
jų.

Senuosius Elmininkus daug 
Anykščių krašto gyventojų prisi-
mena  ir kaip buvusio „Bolševi-
ko“ kolūkio, kuriam daug metų 
vadovavo Jonas Cilcius, centri-
nę gyvenvietę ir kolūkio centrą. 
1976 m. kolūkis tapo Elmininkų 
bandymų stoties eksperimen-
tinio ūkio dalimi, o šiam iširus 
susikūrė „Elmos“ žemės ūkio 
bendrovė šiuo metu priklausanti 
augalininkyste ir gyvulininkyste 
užsiimančiam „Agrokoncernui“.  

Tvenkinys rūpi anūkams

Į kaimą atėjo vasara, tačiau 
ja grožėtis retas turi laiko. Prie 
Elmos tvenkinio - nė gyvos 

Elmininkiečiai smaginasi šienapjūtėje

dvasios. Užtat laukuose pilna 
žmonių. Visai prie kelio vyrai 
galinga technika rėžė žolę, var-
tė ir traktoriumi vežė silosuoti. 
Vyrams kaprizijosi technika, tad 
brangindami giedrą į kalbas ne-
sileido. Kiti elmininkiečiai jau 
ravėjo daržus ar su dalgiais mo-
javo sodybose ir pakelėje. 

Bronė Miškeliūnienė sodino 
storakamienius, gražiai nuaugu-
sius pomidorus, čia pat sukiojosi 
ir jos vyras Vytautas. Čia gimęs, 
augęs V.Miškeliūnas kilęs iš 
didelės šeimos. Po tėvukų mir-
ties liko šeimininkauti erdvia-
me name, nes broliai, seserys 
išsivažinėjo gyventi kas kur, 
o dukros ir sūnus savo gyveni-
mus susikūrė. Kaip pastebėjo 
V. ir B.Miškeliūnai, sūnus Dai-
nius Vilniuje liftais užsiima, o 
abi dukros Jurgita ir Kristina iš 
muzikos gyvena. „Iš prosenelio 
muzikavimą gal bus paveldėju-
sios“, - svarstė V.Miškeliūnas, 
prisiminęs, kad jo senelis buvo 
garsus kaimo armonikierius. 

V. ir B. Miškeliūnai dar laiko 
5 karves, tad jiems prie pat namų 
esantis tvenkinys nė motais, nors 
pašalyje mačiau visai neblogą 
valtelę. „Anūkai plaukioja, per 
atostogas jų iš to tvenkinio iš-
prašyti negalima, - sakė 6 anūkų 
susilaukusi B.Miškeliūnienė. – 
Man tai rūpestis, kad kas neat-
sitiktų“. 

B. ir  V. Miškeliūnai džiaugėsi, 
kad jų kaimas ramus, labai geri 
kaimynai ir visi kaip išgalėdami 
gražina savojo kaimo sodybas. 

Meldžiasi visą mėnesį

Prie kaimo parduotuvės sutik-
tos moterys pasirodė besančios 

veiklios kaimo bendruomenės 
pirmininkė Dalia Mateikienė ir 
bendruomenės buhalterė Rūta 
Bužinskaitė. Moterys džiaugėsi 
ir didžiavosi savo kaimo žmonė-
mis, buvusios mokyklos pastate 
įrengtais bendruomenės namais. 
„Dalis žmonių dirba žemės ūkio 
bendrovėje „Elma“, kurią nupir-
ko „Agrokoncernas“, kiti važinė-
ja į Anykščius. Juk netoli, - sakė 
moterys. - Gaila, jaunimo kaime 
mažai, tačiau vyresni bendruo-
meniški. Švenčiame šventes, o 
visą gegužės mėnesį Elminin-
kuose vyko gegužinės pamaldos. 
Kasdien“. Paklaustos, ar moterys 
matė „Agrokoncerno“ savininką  
R. Karbauskį, moterys sakė, jo 
nemačiusios, nors į bendruome-
nę kvietusios. 

Moterys siūlė būtinai aplanky-
ti jų kaimo senbuvį, kaimo poetą 
ir rašytoją Algimantą Kemėšį. 

Buvęs tremtinys - kaimo
šviesuolis

Senutėlė, pati seniausia kai-
me, A. Kemėšio sodyba balto-
mis langinėmis, nauju stogu iš-
siskiria aplinkinių, vieno stiliaus 
namų fone. Kieme su šypsena 
pasitinka ką tik sode dalgiu mo-
javęs pats sodybos šeimininkas. 
Kresnas, iš pažiūros tvirto sudė-
jimo. Nė už ką nepasakysi, kad 
jam 84-eri. 

Prieš 17 metų amžino atilsio 
palydėjęs žmoną, gyvena vienas, 
nuolat lankomas Vilniuje gyve-
nančių sūnų Tomo ir Arvydo.  

„1949-ųjų kovo 25-ąją ištrė-
mė tėvukus ir mus, 3 brolius, į 
Irkutsko sritį, -  prisiminė A. 
Kemėšis. – Tik vyriausiam, į 
kunigų seminariją įstojusiam, 

pavyko tremties išvengti. 1958-
ųjų rugpjūtyje grįžom į gimtinę, 
tačiau mūsų ne tik kad neleido į 
gimtą sodybą, išvis nepriėmė ir 
į kolchozą. Tėvams taip ir ne-
teko į šią sodybą sugrįžti. Vos 
kelių metų pritrūko. Nesulaukė. 
O aš, kai tik 1991-aisiais išėjau 
į pensiją,  po savaitės jau buvau 
čia. Namas buvo baisiai apleis-
tas, tik viename gale dar gyveno 
tokia Paulina, iš kurios pavyko 
namo dalį atsipirkti. Man dide-
lis džiaugsmas minti tuos pa-
čius slenksčius, kur vaikystėje 

Vienas seniausių Elmininkų kaimo gyventojas Algimantas Kemėšis prie savo gim-
tosios, seniausios kaime, sodybos. 

Bronė ir Vytautas Miškeliūnai džiaugėsi kaimo ramybe ir gerais kaimynais. 

Elmininkiečius pasitikdavo ir mirusius palydėdavo milžiniška 
guoba, kuriai nudžiūvus ir kažkam vidų išdeginus Algimantui 
Kemėšiui ir Vladui Augustinui kilo mintis padaryti baublį. Ka-
dangi baublys yra prie pieno supirkimo punkto, jo viduje - svies-
to „muštokė“. 

Prasidėjo šienapjūtė. „Elmos“ žemės ūkio bendrovės, priklausančios „Agrokoncer-
nui“, kieme rikiuojasi galinga technika.            Autoriaus nuotr. 

basom vaikščiojau, ragauti tų 
pačių obuolių ant dar derančių 
kelių iš vaikystės išlikusių obe-
lų. Sutikit, didelė laimė numirt 
toj pačioj gryčioj, kur lopšys 
stovėjo“...

Į erdvią A. Kemėšio sodybą 
vasaromis suguža ne tik sūnūs, 
3 anūkai, tačiau ir broliai bei jų 
vaikai. 
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  kampas

Apie
virusus

horoskopas
AVINAS. Šią savaitę tikėtinos fi-

nansinės įplaukos arba išlaidos, susi-
jusios su partneryste, palikimu, drau-
dimu, paskolomis. Daug bus kalbama 
apie mokslą, užsienį, keliones, išvyku-
sius pažįstamus, ateities planus. Galite 
gauti svarbią žinią arba nustebins in-
formacija internete.   

JAUTIS. Šią savaitę jums kažkuo 
pasitarnaus ankstesnė patirtis ar buvęs 
partneris. Intelektinis įkvėpimas arba 
smalsumas skatins jus plėsti akiratį, 
realizuotis neįprastoje sferoje. Galbūt iš 
svetur atvyks lauktas žmogus arba gau-
site žinią iš valstybinės institucijos.  

DVYNIAI. Šią savaitę sėkmę gali 
atnešti darbas, geri dalykiniai santy-
kiai. Tačiau jei pastarieji yra nekokie, 
tuomet galite patirti klastą, nemalonų 
oponavimą. Kaip bebūtų, stenkitės 
neperžengti etiško bendravimo rėmų. 
Patirsite stiprių įspūdžių ir pozityvaus 
adrenalino, jei sudalyvausite varžybo-
se, konkurse.   

VĖŽYS. Gali pasipilti darbinės 
užduotys, prie kurių nesate pripratę, 
neturite įgūdžių. Galimi šiokie tokie 
nesusipratimai. Apskritai, kai kurių 
planų įgyvendinimas gali strigti ir dėl 
nuo jūsų nepriklausančių aplinkybių.   

LIŪTAS. Gali pasireikšti jūsų glo-
bėjiškumas, rūpestingumas, tačiau tu-
rėsite tam tikrų išskaičiavimų. Galbūt 
stengsitės įtikti kažkokiam žmogui, 
tikėdamiesi iš jo naudos. Talentingai 
manipuliuosite kitų žmonių jausmais.  

MERGELĖ. Skatins pasikeisti 
nuomonėmis. Būsite nusiteikę išklau-
syti kitus, patarti, suteikti pagalbą ar-
timiesiems. Tik visko nesugadinkite 
savo netaktu. Nuo ketvirtadienio bū-
site labai aktyvūs, kūrybingi. Seksis 
žaidimuose, scenos mene.   

SVARSTYKLĖS. Jūsų sugebėji-
mai ir valia bus nukreipti pinigams už-
dirbti. Galima tikėtis naudos iš komer-
cinės veiklos. Svarbu netingėti ir dėl 
smulkių trikdžių nenuleisti rankų. Jei 
jums reikia pagalbos ar patarimo, visų 
pirma kreipkitės į artimus žmones.  

SKORPIONAS. Nors jausitės 
svarbūs, įtakingi, kitą savaitę nepik-
tnaudžiaukite savo padėtimi, ryšiais, 
nes tai gali atsisukti prieš jus. Lengva 
susikompromituoti, prarasti tai, kas 
jums išties svarbu. Regis, emocijų ir 
prieštaringų minčių sukels dominan-
čio asmens poelgis. 

ŠAULYS. Kai kuriuos nesklandu-
mus vaizduotėje išgyvensite giliau nei 
iš tikrųjų verta. Daugiau dėmesio skir-
kite šeimos nariams. Tai padės išsau-
goti jei ne šilumą, tai bent tarpusavio 
supratimą. Itin saugokite nuo vagių bei 
vertybių sugadinimo, pametimo.  

OŽIARAGIS. Jums stigs noro dirb-
ti, bendrauti. Galbūt sužinosite kažką, 
kas aukštyn kojomis apvers jūsų anks-
tesnį požiūrį, planą. Galite nerimauti, 
kad jūsų gyvenimas stokoja prasmin-
gumo, prastėja sveikata ar kt.    

VANDENIS. Nuo pirmadienio bū-
site linkę konkrečiai veikti ir priimti at-
sakingą pasiūlymą. Panašu, kad dėl to 
nesigailėsite. Tiesa, turite išsiaiškinti, 
ar tai nebus rizikinga afera. Mokėkite 
pasidžiaugti ir svetima sėkme.   

ŽUVYS. Nelabai seksis laikytis nu-
matytos darbotvarkės, nes atsiras nenu-
matytų rūpesčių, pavedimų. Pagrindinė 
sėkmės sąlyga - darnus bendradarbiavi-
mas su kolegomis.       -ELTA

UAB “Anykštos redakcija” 

siūlo darbą 

vadybininkui  ir  žurnalistui
(būtinas aukštasis išsilavinimas)
CV siusti: grazina.s@anyksta.lt

Tel. (8-687) 25892.

 pro memoria

Anykščių mieste
Steponas JUŠKA, gimęs 1925 m., mirė 05 26
Petras KULVINSKAS, gimęs 1942 m., mirė 05 25
Juozapas Vytautas VYGELIS, gimęs 1935 m., mirė 05 25
Anykščių seniūnijoje
Aldona Julijona KARVELIENĖ, gimusi 1940 m., mirė 05 30
Genovaitė FIODOROVIENĖ, gimusi 1933 m., mirė 05 27
Kavarsko seniūnijoje
Kęstutis Jonas SKUODIS, gimęs 1931 m., mirė 05 22
Skiemonių seniūnijoje
Eleonora SARALYTĖ, gimusi 1935 m., mirė 05 28

Linas BITVINSKAS

Praeitą kartą rašiau apie bu-
činius, šį kartą apie tai, kas 
bučiuotis trukdo. Ogi trukdo 
visų moterų siaubas – herpis. 
„Bučiavosi prieš vėją“, - nusi-
šaipoma, pamačius herpio už-
pultą asmenį. Ne vieną žmogų 
peršalus kamuoja dažniausiai 
lūpų srityje atsirandančios 
pūslelės. Herpetinė infekcija 
(pūslelinė, herpesas) – tai vi-
rusų sukelta liga. Šiuo atveju 
tai Herpes simplex viruso su-
kelta paprastoji pūslelinė, kuri 
pasireiškia gleivinių, odos po-
kyčiais.

Tačiau, pasirodo, kad ir ši-
tas tiek daug nemalonumų su-
keliantis virusas gali būti nau-
dingas. Mokslininkai išmoko 
panaudoti šį virusą kovoje su 
odos vėžiu – melanoma.  Nau-
jasis britų ir amerikiečių 
mokslininkų sukurtas vaistas 
praėjo jau trečią bandymų 
fazę – paskutinę prieš oficialų 
preparato registravimą.

Britų ir amerikiečių moksli-
ninkai pasirinko herpes virusą 
dėl sugebėjimo patekti į ląste-
lių vidų ir jas „išsprogdinti“ iš 
vidaus.  Virusui pašalino du 
genus, kurie leistų jam dau-
gintis sveikose ląstelėse. Me-
lanomos paveiktos ląstelės, 
kurių antivirusinė apsauga su-
silpnėjusi, lengvai praleidžia 
virusą, kuris taip pat lengvai 
jas „susprogdina“. Kliniki-
niuose bandymuose dalyvavo 
436 pacientai, sergantys me-
lanoma, šalutinis vaisto po-
veikis, mažesnis nei vartojant 
chemoterapiją. Be to, gydymo 
metu pastebėta, kad išnyko 
ne tik pagrindinis vėžio židi-
nys, bet ir metastazės visame 
kūne.

Dabar mokslininkai pla-
nuoja šį virusą pritaikyti kitų 
tipų vėžio gydymui, ieškoma 
ir kitų virusų, kuriuos norima 
panaudoti gydant onkologi-
nius susirgimus. Pagalvojau, 
kad visai kaip mūsų gyvenime 
– kažkas negatyvaus kamuoja 
kamuoja, o tinkamai panau-
dojus, žiūrėk, gali būti labai 
naudingas. 

tautos balsas

Savo nuomonę  išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“:  

 (8-381)  5-82-46,  

„Anykšta“ aprašė, kaip abitu-
rientė per paskutinį skambutį at-
sitrenkė į anykštėno automobilį, 
kuriame jis vežėsi anūkėlę. Skai-
čiau komentarus portale anyksta.
lt – buvo labai daug piktų komen-

Papiktino pasipiktinimas
tatorių, kurie barė avariją sukėlusią 
merginą, o kiti pyko ant „Anykš-
tos“, jog apie avariją parašė.

Tikrai gaila abiturientės, tačiau 
stebiuosi, jog skaitytojams nekyla 
klausimas, kaip skaudžiai avari-

ja galėjo baigti ir ką išgyveno tie 
žmonės, kurių automobilyje buvo 
mažametis vaikas, kuris tik laimin-
go atsitiktinumo dėka liko sveikas 
ir gyvas.   

T.J., Anykščiai
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Nuoširdžiai dėkojame kaimynams, giminėms, buvu-
siems bendradarbiams - visiems, visiems, kurie buvo 
šalia sunkią gyvenimo valandą, laidojant vyrą ir tėvelį 
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Ačiū, brangieji, už maldas, gėlės žiedus ir užuojautą.

Žmona ir vaikai

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

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

Sodybą Anykščių rajone, gali būti 
apleista, pageidautina vienkiemis prie 
miško. 

Tel. (8-601) 29586.

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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

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

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.

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 „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.

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Automobiliai

Brangiai - automobilius įvairių 
modelių. Gali būti su T.A., važiuo-
jančius, nevažiuojančius. Atvyksta, 
sutvarko dokumentus. Dirba be po-
ilsio dienų.

Tel. (8-604) 45680. 

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

Tel. (8-646) 17715.
                  
Automobilius. Atvyksta į vietą, 

sutvarko dokumentus, atsiskaito iš-
kart, automobilį pasiima patys.

Tel.: (8-673) 15315, 
(8-609) 31414.

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, mikroau-
tobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-680) 41510.

Vokietijos ir Lietuvos įmonės bran-
giai perka galvijus. 

Tel.: (8-699) 30345, 
(8-698) 71167.

Įmonė NIKSOFT - visus veršelius 
auginti. Moka PVM. 

Tel. (8-699) 46054.

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

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

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

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

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

Spaustuvus šaltkalvio, metalo dar-
bams, gali būti stakliniai, veikiančius, 
žiaunų atsidarymas ne mažiau 200 
m.m.

Tel. (8-671) 77945.

Kuras

Malkas. 
Tel. (8-688) 16462.

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

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

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

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. 
Spygliuočių atraižas. 

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-622) 44850.

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

Tel. (8-629) 76267.

Vasaros kainomis - kokybiškus ber-
žinius briketus, maišas (25 kg)  - 3 
Eur, padėklas (30 maišų) - 90 Eur. 
Sausas beržo ir spygliuočių kaladė-
les didmaišiuose, 1 erd. metras – 18 
Eur.

Tel. (8-616) 16157 darbo dienomis.

Kita

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.

Teleloto Lošimas Nr. 999 Data: 2015-05-31
Skaičiai: 38 09 74 05 61 39 04 34 30 11 67 56 21 55 66 12 45 16 59 51 58 63 

31 29 65 40 18 25 27 37 14 75 71 03 72 (keturi kampai) 07 57 02 10 17 (eilutė) 52 
13 62 69 44 (įstrižainės) 60 28 19 43 20 (visa lentelė)

Papildomi prizai: 0093427 Automobilis “Renault Clio” 031*471 Pakvietimas į 
TV studiją 033*849 Pakvietimas į TV studiją 022*130 Pakvietimas į TV studiją

Dovanoja nupjautą žolę. 4 ha 
prie Aknystų pensionato ir 2 ha 
Užulieknio k.

Tel. (8-671) 66634.

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, kė-
des, kampus ir kt. Visiškai sutvar-
kome vidų, keičiame spyruokles, 
poroloną, gobeleną. Gaminame 
čiužinius pagal užsakymus. 
Pasiimame ir parvežame.

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

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

Tel. (8-601) 70304.

Staliaus paslaugos: montuoja vi-
dines ir lauko duris, langus, kloja 
grindis, kala dailylentes. Visa vi-
daus bei išorės apdaila iš medie-
nos.

Tel. (8-626) 81699.

Visų tipų stogų dengimas. Lauko 
ir vidaus darbai. Mūrijimas iš 
akmenų.

Tel. (8-606) 45352.

Nebrangiai dažo namus. Mūrija 
krosnis ir židinius. Valo kaminus, 
krosnis.

Tel. (8-676) 01382.

Kokybiškai ir nebrangiai atlieka 
vidaus ir išorės apdailos darbus: 
namų dažymas, trinkelių klojimas, 
plytelių klijavimas ir kiti darbai.

Tel. (8-647) 59686.

Šiltina išorines pastatų sienas, 
pamatus. Atlieka išorės apdailą, 
deda dekoratyvinį tinką, dažo. 
Šlaitinių stogų keitimo, skardinimo 
darbai.  

Tel. (8-676) 52289.

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

Tel. (8-655) 55726.

Atpigo!  Tvenkinių kasimas, va-
lymas, aplinkos tvarkymas, buldo-
zerių, ekskavatorių, mini krautuvų, 
mini ekskavatorių ir kitos techni-
kos paslaugos. 

Tel. (8-646) 19349. 

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.

siūlo darbą
Reikalingi braškių skynėjai 

Kavarsko sen.
Tel. (8-678) 50078.

Darbo pobūdis:
- Optimalių autotransporto 
maršrutų parinkimas; 
- Transporto judėjimo 
stebėjimas ir kontrolė;
- Informacijos perdavimas 
vairuotojams, klientams.

Reikalavimai:
- Analitiškumas, greita re-

akcija, savarankiškumas;
- Kompiuterinis raštingu-

mas;
- Gebėjimas koncentruotis 

ir dirbti sistemingai.

CV Siųsti:
El.paštu: info@agrenta.lt
Informacija telefonu: 
(8-686) 23411.

Reikalingas REISŲ KOORDINATORIUS (-Ė)

AB Kauno grūdai siūlo dar-
bą pardavėjui - konsultantui 
Anykščiuose.

Tel.: (8-615) 51243, 
(8-686) 11011.

UAB „Anykštos redakcija“ 
gali paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 dydžio

   plakatus, 
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Erazmas, Marcelinas, Ąžuolas, 
Auksė, Eugenijus.

birželio 2 - 5 d. pilnatis.
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mėnulis

anekdotas

Karolis, Klotilda, Tautkantas, 
Dovilė.

Pranciškus, Dausprungas, 
Deimena, Kornelijus, Vincentas, 
Vincė, Vincenta.

Bonifacas, Vinfridas, Kantau-
tas, Kantvydė, Marcė.

oras

+12

+21

sprintas

redaktorei nežinantNNN

– Mamyte, ką tu čia darai? – 
klausia dukra, pamačiusi, kad 
apkūnoka mama bando įlįsti į jos 
suknelę.

– Ką aš darau? Aš noriu tau pa-
rodyti, kaip tu baisiai atrodai su šia 
trumpa suknele!

Motina pirmąsyk jaunėlio sūnaus 
paprašė nupirkti duonos. Po kiek 
laiko mažylis grįžta be duonos, lai-
žydamas didelę porciją ledų…

– Duonos jau nebuvo, – aiškina 
jis, – bet juk reikia kuo nors mai-
tintis!

Sunkioji atletika. A.Šidiškis ir 
G.Bražaitė tapo sunkiosios atleti-
kos Lietuvos suaugusiųjų pirme-
nybių nugalėtojais. G.Bražaitė 
čempionės titulą iškovojo trečią 
kartą iš eilės. A.Praspaliauskas 
jaunimo iki 23 metų varžybose 
pelnė bronzos medalį. M.Janulis 
užėmė 4-ąją vietą. 

Ateitis. Vilniuje, Valdovų rū-
muose, vyko knygos „Kas bus 
kas Lietuvoje. Lietuvos ateitis“ 
pristatymas. Jaunuosius talentus 
sveikino Ministras Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius, kultūros 
ministras Šarūnas Birutis, pro-
fesorius Vytautas Landsbergis ir 
kiti garbūs svečiai. Šioje knygoje 
ir Anykščių KKSC  talentingų ug-
dytinių–slidininkų Silvijos Ado-
monytės, Jauniaus Drūsio, biatlo-
nininkų – Kotrynos Vitkūnaitės, 
Lino Banio, graikų-romėnų im-
tynininkų – Domo Krikščiūno ir 
Donato Grybo autobiografiniai 
tekstai.

Šokiai. Elektrėnuose Lietu-
vos sportinių šokių organizuo-
tose varžybose „Vaikų pasaulis 
2015“ „Verpeto“ pora U.Spiečius 
ir Ž.Ovsiukaitė jaunių I“D“ kla-
sės grupėje iškovojo šeštąją 
vietą, o jaunių I „E6“ grupėje 
L.Zumbrickas ir D.Pakalkaitė 
buvo dešimti. 

Futbolas. Anykščių futboli-
ninkai laimėjo Utenos regiono 
„Ežiogolo“ futbolo turnyrus. Jau-
nesniųjų grupėje (g. 2002 m. ir 
jaunesni) nugalėjo A.Baranausko 
pagrindinės mokyklos komanda, 
o vyresniųjų (g. 1999-2001 m.) 
– J.Biliūno gimnazijos futboli-
ninkai.

Turnyras. Savaitgalį „Nykš-
čio namų“ arenoje vyks 18-asis, 
Vlado Žmogino memorialinis 
graikų–romėnų imtynių turnyras. 
Komandinėse imtynių varžybose 
dalyvaus 1999 m. gimę ir jau-
nesni imtynininkai iš Lietuvos ir 
kelių užsienio valstybių. Vyks ir 
veteranų imtynių turnyras. 

Nauji gyventojai savivaldybėje: katinai 
prieš „blakes“? 

Pirmoji Anykščių rajono savivaldybės administracijos vadovė 
moteris Veneta Veršulytė prie savo „augintinių“.  

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr. 

Naujoji Anykščių savival-
dybės administracijos direk-
tore Veneta Veršulytė įsikūrė 
tame pačiame darbo kabine-
te, kuriame rezidavo buvęs 
administracijos vadovas Vi-
lius Juodelis. 

Naujoji direktorė senojo di-
rektoriaus V.Juodelio kabineto iš 
esmės nepertvarkė, tik atsigabe-
no du keramikinius katinus bei 
įrėmintą „Boso moto“. Šiame 
moto yra ir toks punktas – „Tau-
sok savo bosą, nes gali turėti 
blogesnį“.

Ir „Boso moto“, ir katinai 
minkština griežtą kabineto stilių, 
tačiau pastarieji kabinete, matyt, 
įkurdinti ne tam, kad valdininkai 
iškviesti „ant kilimėlio“ nepra-
rastų geros nuotaikos. 

Senovės valdininkų išmintis 
byloja, jog persikrausčius į naują 
darbo kabinetą (ypač kylant kar-
jeros laiptais) svarbiausia atsikra-
tyti paveldėtų, paliktų gyvūnų...

Katinai (ypač keramikiniai) 
likusių „blakių“ neišgaudys, bet 
gal veiks kaip totemas, saugantis 
nuo blogo opozicijos žvilgsnio.    

    

Lietuviškas šakotis keliaus į
Gineso pasaulio rekordų 
knygą

Agentūra “Factum” prie Lietuvos 
kultūros fondo į Lietuvos rekordų 
knygos “Valgių ir gėrimų” skyrių 
įrašė pagerintą Lietuvos rekordą. 
Tai - aukščiausias šakotis. Jis yra 
3,72 m aukščio, 3,02 m apimties, 
85,8 kg masės. Šakotį gegužės 30 
d. tradiciniu būdu - rankomis sukant 
veleną virš malkų liepsnos per 1 val. 
ir 40 min. Jaskonyse, šalia Druski-
ninkų, iškepė restorano “Romnesa” 
darbuotojai. Šakočio likimas buvo 
žinomas iš anksto. Po svėrimų ir 
matavimų jis išdalytas susirinku-
siems svečiams.

Ankstesnis šios kategorijos Lie-
tuvos rekordas taip pat priklausė 
UAB “Romnesa”. 2008 m. gruo-
džio 11 d. iškeptasis šakotis buvo 
2,3 m aukščio, 2,52 m apimties, 
64,7 kg masės.

Surinkus reikiamą medžiagą, in-
formacija apie aukščiausią Lietu-
voje iškeptą šakotį keliaus į Gineso 
atstovybę. Tikimasi, kad jis bus pri-
pažintas aukščiausiu pasaulyje.

Su kiekvienu Gineso rekordu 
Lietuva garsinama pasaulyje. Dabar 
Gineso pripažintų ir su Lietuva su-
sijusiu rekordų yra 26. Šis skaičius 
turėtų greitai padidėti, nes laukiama 
naujų patvirtinimų.

Azerbaidžano prezidento duktė 
pranešė apie savo skyrybas

Azerbaidžano prezidento Ilhamo 
Alijevo duktė Leila “Instagram” pa-
skyroje pranešė apie savo skyrybas 
su Eminu Agalarovu, muzikantu ir 
bendrovės “Crocus Group” vice-
prezidentu, informuoja “RIA No-
vosti”.

“Azerbaidžane daugeliui ne 
paslaptis, kad mano santuoka su 

Eminu pastaraisiais metais buvo 
formalaus pobūdžio. Mes seniai gy-
vename atskirai, skirtinguose mies-
tuose”, - rašo moteris.

“Atėjo metas oficialiai įforminti 
mūsų skyrybas, ką mes ir padarė-
me”, - pranešė Leila Alijeva. Anot 
Azerbaidžano prezidento dukters, 
ji su savo buvusiu vyru lieka drau-
gai. “Mes liekame draugai ir kartu 
auginame savo vaikus”, - patvirtino 
Eminas Agalarovas.

Leila Alijeva yra Heidaro Alijevo 
fondo viceprezidentė ir Islamo kon-
ferencijos organizacijos Jaunimo 
forumo generalinė koordinatorė.

Vašingtono metro uždrausta
eksponuoti pranašo 
Mahometo karikatūrą

Vašingtone nuspręsta neleisti 
įgyvendinti žodžio laisvę ginančios 
grupės pasiūlymo - šalies metro 
eksponuoti pranašo Mahometo ka-
rikatūrą, skelbia BBC.

“Amerikos laisvės gynybos ini-
ciatyva” (AFDI) siūlė eksponuoti 
darbą, kuris Teksase surengtame 
konkurse užėmė pirmą vietą. Ke-
tvirtadienį transporto sektoriaus pa-
reigūnai uždraudė metro eksponuo-
ti bet kokius politinius ar religinius 
plakatus.

AFDI įkūrėja Pamela Geler (Pa-
mela Geller) piktinasi šiuo drau-
dimu ir mano, kad tai pažeidžia 
išraiškos laisvę. Savo internetinia-
me puslapyje moteris rašė, kad šis 
žingsnis yra pasidavimas teroriz-
mui, absoliuti jo pergalė. Anot jos, 
karikatūra atspindi politinę nuomo-
nę, o tai su smurtu niekaip nesusiję.

Paryžiaus merija uždraudė įsi-
mylėjėliams kabinti “meilės spy-
nas” ant miesto Menų tilto

Baimindamasi dėl garsiųjų Senos 

upės tiltų, kurie dūsta nuo “meilės 
spynų” naštos, Paryžiaus valdžia 
uždraudė kabinti “meilės spynas” 
ant miesto Menų tilto (“Pont des 
Arts”), skelbia BBC.

Tradiciškai įsimylėjėliai iš viso 
pasaulio plūsta į Prancūzijos sostinę 
ir puošia jau nuo svorio linkstančius 
tiltus spynomis su meilės žodžiais.

Menų tiltas yra viena populia-
riausių vietų Paryžiuje, ypač tarp 
turistų, kurie savo amžiną meilę de-
klaruoja, ant jo turėklų kabindami 
spynas ir išmesdami raktus į Seną.

Šiuo metu ant tilto kabo maždaug 
milijonas spynų, o jų bendras svoris 
siekia apie 50 tonų. 2014 m. birželį 
tūkstančių “meilės spynų” naštos 
neatlaikė dalis Menų tilto turėklų.

Nuo birželio 1 dienos visos spy-
nos nuo tilto bus nuimtos.

ES: daugiau nei keturi espreso 
kavos puodeliai per dieną gali pa-
kenkti sveikatai

Europos Sąjungos (ES) maisto 
saugumo tarnyba (EFSA) pranešė, 
kad daugiau nei keturi espreso ka-
vos puodeliai per dieną gali pakenkti 
sveikatai, ypač didelis pavojus kyla 
nepilnamečiams ir nėščiosioms, pra-
neša “EUbusiness”. EFSA pareiškė, 
kad tai pirmas kartas, kai kofeino 
keliamas pavojus buvo įvertintas ES 
lygmeniu. EFSA rekomenduoja, kad 
suaugusieji per dieną suvartotų ma-
žiau nei 400 miligramų kofeino.

Europos Komisija (EK) paprašė 
EFSA pateikti rekomendacijas šiuo 
klausimu.

Besilaukiančios moterys neturėtų 
suvartoti daugiau nei 200 miligramų 
kofeino, o vaikai gali suvartoti ne 
daugiau nei 3 miligramus vienam 
kilogramui kūno svorio.

EFSA atliktame tyrime taip pat 
aptariamas energetinių gėrimų var-
tojimas.

ES atstovai pabrėžė, kad EFSA 
pateiktoje ataskaitoje raginama at-
kreipti dėmesį į ne tik iš kavos gau-
namą kofeiną.

-ELTA


