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KONCERTAS. Birželio 12 d. 
(penktadienį) 17 val. Anykščių ko-
plyčioje - Pasaulio anykštėnų kūry-
bos centre (Vilniaus g. 36, Anykščiai) 
vyks antrasis festivalio “Muzikos 
savaitgaliai Anykščiuose” koncer-
tas. Dalyvauja ansamblis “BAccK” 
- Aistė Bružaitė (kanklės), Irmantas 
Andriūnas (birbynė), Danielius Ro-
zovas (akordeonas). Koncertas ne-
mokamas.

Gerėja. Lietuvos statistikos depar-
tamentas skelbia, kad Anykščių rajo-
no gyventojų-darbuotojų atlyginimas 
per 2014 metus išaugo 6 proc. Vidu-
tinis anykštėno atlyginimas metų pa-
baigoje buvo 411,7 euro (1 420 litų) „į 
rankas“. Šalies vidurkis – 527,2 euro 
(1819 litų) „į rankas“. Daugiausiai 
uždirba vilniečiai. Sostinės gyvento-
jų vidutinis atlyginimas („į rankas“) 
613,9 euro (2118 litų).

Minėjo. Penktadienį Anykščių 
kultūros centre vyko vakaras, kurį 
organizavo Anykščių vaikų užimtu-
mo centras, skirtas žymiam Anykščių 
krašto aviatoriui, sporto organizato-
riui, aviamodeliuotojui ir aviakons-
truktoriui, visuomenininkui Algirdui 
Kovaliūnui atminti. Jame dalyvavo 
nemažai aviacijos gerbėjų, jį paži-
nojusių anykštėnų ir 12 jo buvusių 
mokinių

Kapinėse... Anykščių kūrybos ir 
dailės mokykla mokslo metus užbaig-
davo plenerais Anykščiuose ir apylin-
kėse, o šiemet “dailiokai” apsilankė 
Vilniaus dailės akademijoje ir piešė 
Rasų kapinėse. Mokyklos mokytojas 
Saulius Milašius dėsto Vilniaus dai-
lės akademijoje, tad jis tarpininkavo, 
kad moksleivius priimtų akademija ir 
moksleiviai galėtų stebėti, kaip akade-
mijos studentai, tarp jų ir Dailės aka-
demijos pirmakursė anykštėnė Julija 
Musteikytė, restauruoja paminklus. 

Dėžutės. Viena iš reklamas dėlio-
jančių firmų suskaičiavo, kad Anykš-
čių mieste yra 3 700 tvarkingų pašto 
dėžučių. Tiesa, reiktų pridėti, kad nors 
privačių namų kvartaluose ir stovi 
tvarkingos bendrosios dėžutės, žmo-
nės atiduoda pirmenybę savo asme-
ninėms dėžutėms, kurias tvirtina prie 
namų sienų arba tvorų, o bendrosios 
ir lieka tik reklaminėms šiukšlėms 
kaupti.  

Svėdasų miestelyje ties „Pragiedrulių“ - dabar Juozo Tumo-
Vaižganto vardu vadinamos gimnazijos rūmais iš didžiosios ga-
tvės į kairę pasukus tokia pat asfalto gatve pro baltus mūrinukus 
veikiai į platų slėnį išsprūsime. Beragio ežero pakrantėmis per 
kalvas, slėnius vieškeliu Moliakalnio vienkiemius pralėksime, 
tuoj už baltosios Šv.Stepono koplytėlės į Gykių kaimo laukus pa-
kliūsime. Vidutinio dydžio kaimas buvęs - kartais gerokai dau-
giau nei šimtas gykiečių čia krutėdavęs, o dabar gal vos aštuoni 
sodžiaus gyvastį išlaiko.

Kalvose už Beragio – Gykiai Raimondas GUOBIS

„Bėk bėk, žirgeli!“ šventėje – mirusios 
režisierės spektaklis Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Birželio 6 dieną, šeštadienį, 38-ąjį kartą Niūronyse vyko žirgų sporto šventė „Bėk bėk, žirgeli!“. Šįkart šventė buvo be politikų rung-
ties, bet, kaip „Anykštai“ sakė daugelį metų „Bėk bėk, žirgeli“ šventėse dalyvaujantis Anykščių rajono vicemeras Sigutis Obelevičius, 
žiūrovų šįkart buvo daugiau nei pernai. Šventė buvo skirta etnografinių regionų metams ir profesoriaus Petro Vasinausko kelionei po 
Lietuvą paminėti.  

Iš karietos – savo noru

Šventę atidarė Anykščių rajono 
meras Kęstutis Tubis, kurį karietoje 
kartu su Žemės ūkio viceministru 
Viliumi Martusevičiumi, europar-
lamentaru Valentinu Mazuroniu bei 
anykštėnu seimūnu, Darbo partijos 

nariu Ričardu Sargūnu į hipodromą 
atvežė arkliai. 

Meras sveikino susirinkusiuosius, 
pasidžiaugė gražiu oru, pristatė šven-
tės renginius ir paskelbė jos atidary-
mą. V.Martusevičius sakė, kad šventė 
jam primena Sartų žirgų lenktynes, 
tik čia – daugiau žmonių.  Jis merui 

įteikė dovaną – stiklinį žirgą, kurį 
K.Tubis pažadėjo perduoti Arklio 
muziejui. Niūronyse viešėjo ir kitas 
Seimo narys, anykštėnas Sergejus 
Jovaiša, tačiau karietoje tarp politikų 
jo nebuvo. „Kai vežime pamačiau tei-
siamos partijos narį, nuėjau į tribūną. 
Užleidau nelaimėliams vietą“, – ko-

mentavo S.Jovaiša.
Vėliavą šventės atidarymo metu 

pakėlė iš Šilalės rajono atvykęs Vai-
dotas Digaitis, kuris žemaitukų veis-
lės arkliu apjojo Baltijos jūrą ir arti-
miausiu metu planuoja žygį „Kelionė 
apie Lietuvą žemaitu-
kais – 1700 km“.

Ir gamtoje 
automobilį 
reikia 
statyti teisingai

“Bobelinė“ vėl 
keičia savininką

Anykščių mero taurę šiemet iškovojo Kamilė Beržonskytė su ku-
mele Viveke N. Ją apdovanojo rajono meras Kęstutis Tubis.

Ukmergiškio menininko Rimanto Zinkevičiaus kūrinį „Gulbė“, 
kurį įsigijo anykštėnas tarybos narys Vytautas Galvonas, į auk-
cioną gabeno vienuolėmis persirengę baikeriai.

Pasaulio įdomybėmis domėjęsis, buvęs kartais kalbus, o kartais 
santūrus Juozapas Kovas.

Viliasi, kad 
pavogtas 
visureigis 
atsiras

Reikia daryti gerai arba niekaip
Rimas JASIŪNAS, UAB 

„Rimpeks“ savininkas: „Čia kaip 
kyšis, kaip socialinė parama. Tie 
keliolika tūkstančių, padalinti iš 
rajono biudžeto, tai netikslingai, 
neteisingai išleis-
tos lėšos.“ 
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spektras

Temidės svarstyklės
Vagystė I. 2015-06-05, apie 

10 valandą, Svėdasų seniūnijoje 
pastebėta, kad iš ūkinių pasta-
tų pavogtas dviratis, du girnų 
akmenys, du dalgiai ir grėblys, o 
nuo kieme stovinčio šulinio pa-
vogtas rentinys su metaline ran-
kena. Nuostolis – 73 eurai.                         

                                                   
Vagystė II. 2015-06-05, apie 

11 valandą, Debeikių seniūnijoje 

į 79-erių metų vyriškio namus at-
vyko trys asmenys, prisistatę elek-
tros tinklų darbuotojais. Po šių as-
menų apsilankymo vyras pasigedo 
1 400 eurų.

Vagystė III. 2015-06-05, apie 9 
valandą, Kurklių seniūnijoje paste-
bėta, kad iš kiemo pavogti du krau-
tuvo metaliniai vikšrai. Nuostolis – 
850 eurų.

Vagystė IV. 2015-06-05, apie 

18 valandų 40 minučių, Svėdasų 
miestelyje įsibrauta į sandėliuką 
ir pavogta benzininė žoliapjovė. 
Nuostolis – 167 eurai.  

Smurtas. 2015-06-07, apie 19 
valandą, Troškūnų seniūnijoje iš-
gertuvių metu neblaivus (1,28 pro-
milės) vyriškis, gimęs 1973 me-
tais, panaudojo fizinį smurtą prieš 
savo brolį, gimusį 1968 metais. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Išsidirbinėjo. 2015-06-07, 
apie 18 valandų 40 minučių, 
Anykščiuose, Statybininkų ga-
tvėje, parduotuvėje, neblaivus 
(3,02 promilės) vyriškis, gimęs 
1963 metais, pradėjo įžūliai 
elgtis: prie prekystalio gėrė 
alų, nuvertė ir sulaužė serve-
tėlių stovą, nugriovė spaudos 
stendą, išpylė ant žemės alų. 
Nuostolis tikslinamas. Įtaria-
masis sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.                             

Dažnas poilsiautojas į stovykla-
vietę atvyksta automobiliu, tačiau 
neretai jį pasistato ne taip, kaip 
galima, o kaip jam patogiau – ša-
lia ežero ar upės, ant miško paklo-
tės. Todėl jau nebe pirmus metus 
Utenos regiono aplinkos apsaugos 
departamento pareigūnai vykdo 
akciją „Automobilį statyk atsakin-

Renovuotuose namuose gyventi sveikiau
namo stogas, lauko sienos, rūsio 
perdanga, atnaujinti visi vamzdy-
nai, pakeisti radiatoriai. Be to - kie-
kviename bute įrengta rekuperaci-
nė vėdinimo sistema.

 „Mūsų namas statytas 1965 
metais. Ir sienos, ir stogas buvo 
kiauras, o vamzdynai susidėvėję,- 
sakė 800 litų per mėnesį už trijų 
kambarių buto šildymą mokėjęs 
A.Taleišis. -  Sienos permirkdavo, 
kai kurių gyventojų butuose jautė-
si drėgmė. Po renovacijos man nė 
lapelių, kiek šilumos sunaudojau, 
gali nenešti, nes viską parodo kom-
piuteris. 90 proc. sunaudojamos ir 
apmokamos šilumos priklauso 
nuo manęs, ir tik 10 procentų da-
lis priklauso nuo ploto. Rekupera-
cinė vėdinimo sistema, kurią kada 
noriu galiu įjungti ar išjungti, per 
kelias valandas pakeičia kamba-
riuose orą jo neatvėsindama. Taigi, 
kambariuose gaivus, šviežias oras.  
Renovacija mano būstą padarė ne 
tik komfortabilų, manau, kad labai 
padidino ir jo vertę“.  

Pasak už Daugiabučių namų at-
naujinimo (modernizavimo) pro-
gramos įgyvendinimą atsakingų 
Būsto energijos taupymo (BETA) 
specialistų, rekuperacijos ir ven-
tiliacijos sistemų įrengimas yra 
viena iš svarbiausių energinio 
efektyvumo priemonių. Juolab 
kad jų įgyvendinimą remia vals-
tybė. Šių priemonių įrengimą de-

rėtų įrašyti rengiant investicijų 
planą. Deja, Anykščiuose tarp 
pirmųjų renovuojamų daugia-
bučių tik vieno Valaukio g. 10-o 
namo gyventojai įsirengė reku-
peracinę vėdinimo sistemą. Ke-
lių renovuotų daugiabučių namų 
gyventojai prisipažino klydę, 
kad tokiai sistemai pagailėjo pi-
nigų.

Anykščių rajono savivaldybės 
gydytoja Vaiva Daugelavičie-
nė sakė, kad tyrimai, ar sveikiau 
gyventi renovuotose namuose, 
dar neatlikti, ji nesulaukusi ir 
atsiliepimų iš gyventojų, tačiau 
vienareikšmiškai teigia, kad re-
novuotuose namuose gyventi yra 
sveikiau ir patogiau.

 „Daugelyje senos statybos dau-
giabučių būstai šyla netolygiai: 
vienuose būna šalta, kituose  - per 
karšta. Ne paslaptis, kad kai kurie 
būstai drėksta, juose veisiasi pe-
lėsis, kuris ne visada pastebimas 
– sakė gydytoja. – Tokios sąlygos 
ypač kenkia sergantiems aler-
ginėm, odos kvėpavimo takų ir 
kitomis  ligomis. Manau, kad gy-
venimo sąlygos renovuotų namų 
būstuose teigiamai veiks anykštė-
nų sveikatą, žmonės jausis geriau, 
mažiau sirgs“.

lumos reguliavimo su davikliais 
sistemos“. 

Su S.Bilevičiene sutinka kitas 
šio daugiabučio gyventojas Mari-
jonas Jankauskas. „Mūsų bute šilu-
mos reguliatorius yra trijų padėčių 
ir šildytis daugiau kaip 21 laipsnio 
šilumos neleidžia, - sakė M. Jan-
kauskas. – Tačiau tokios šilumos, 
kurią galime palaikyti pastoviai, 
mums užtenka ir tai atitinka sani-
tarines normas. Be to,  mokame už 
šildymą juk daug mažiau“, - tikino 
vyras.   

Rekuperacinė vėdinimo sistema 
būstą daro komfortabiliu

Valaukio gatvės 10-o  namo gy-
ventojai, atnaujindami namą, žen-
gė dar vieną žingsnį, kad būstai 
taptų komfortiškesni. Jie įsirengė 
rekuperacinę vėdinimo sistemą. 
„Po renovacijos gyvename šilčiau 
ir sveikiau, - teigė šio namo gy-
ventoja Bronė Lalienė. – Galime 
reguliuoti šilumą, o pasinaudojus 
rekuperacine vėdinimo sistema 
kambariuose – nuolat gaivus oras 
kaip lauke“.

Kitas šio namo gyventojas - 
Alvydas Taleišis, vienas iš namo 
renovacijos iniciatorių, dėl ku-
rios valdžios slenksčius mynė dar 
2008–aisiais. Jo iniciatyva dabar 
džiaugiasi namo kaimynai. Mat 
renovacijos metu buvo apšiltintas Užsak. Nr. 1048

Pirmuosiuose renovuotuose namuose anykštėnai jau pralei-
do žiemą, įsitikino, kad butai tapo ne tik šiltesni, tačiau ir kur 
kas jaukesni, sveikesni gyventi. Labiausiai komfortu džiaugiasi 
daugiabučio, kuriame atnaujinimo metu įrengta rekuperacinė 
vėdinimo sistema, savininkai. 

moteris. – Prieš renovaciją krašti-
niai namo butų gyventojai šalo, o 
viduriniai pernelyg šilo. Girdėjau, 
kad kai kuriuose butuose netgi at-
sirasdavo pelėsis. Daba džiaugiuo-
si galimybe reguliuoti šilumą kam-
baryje, tačiau apgailestauju, kad 
neįsirengėme tobulesnės, tokios,  
kaip kaimyninės A.Vienuolio ga-
tvės renovuotuose namuose, ši-

Šilčiau ir jaukiau

Renovuoto Šviesos gatvės 2-o 
namo gyventoja Stasė Bilevi-
čienė džiaugėsi sėkminga namo 
atnaujinimo pabaiga ir teigė, 
kad jai malonu grįžti į namus, 
kuriuose pailsi. „Nuostabus da-
lykas ta renovacija, po jos bute 
neišpasakytas gerumas, - sakė 

„Rekuperacinė vėdinimo sistema kambaryje beveik nepastebi-
ma, tačiau per kelias valandas gali pakeisti orą visame bute jo 
neatšaldydama“, - sakė renovuoto Valaukio gatvės namo gy-
ventojas Alvydas Taleišis.  

Ir gamtoje automobilį reikia 
statyti teisingai

Vasarą bene kiekvienas leidžiame laisvalaikį gamtoje, daugelis 
poilsiautojų patraukia į miškus ar prie vandens telkinių. Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerija prasidėjus poilsiavimo sezonui 
primena, kad ne tik negalima teršti gamtos, bet ir atvykus į poil-
siavietę draudžiama statyti motorines transporto priemones arti 
vandens telkinių ar vejos.

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

gai“. Akcija bus vykdoma nuo bir-
želio 1 iki rugsėjo 30 dienos. LR 
aplinkos ministerija įspėja, kad 
automobilį statyti arčiau kaip 25 
metrai iki vandens telkinio kran-
to, taip pat ant miško paklotės ar 
žaliosios vejos draudžiama.

Anykščių rajone akcija taip pat 
pradėta vykdyti. „Jau ne pirmą va-

sarą vykdome šią akciją, pažeidė-
jų pasitaiko: 2013 ir 2014 metais 
buvo nubausta po 3 pažeidėjus. 
Baudos, gresiančios pažeidėjams, 
nuo 28 iki 144 eurų“, – „Anykš-
tai“ sakė Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos Utenos re-
giono aplinkos apsaugos departa-
mento Anykščių rajono agentūros 
vyriausioji specialistė Jūratė Ba-
nėnienė. 

Pasak specialistės, už šiuos pa-
žeidimus galima taikyti adminis-
tracinį nurodymą, t.y. pasiūlyti 
pažeidėjui susimokėti pusę mini-
malios baudos per 10 darbo dienų, 
jeigu metų laikotarpyje jis nebuvo 

baustas už šį pažeidimą. Visi pa-
žeidėjai tuo pasinaudojo ir baudas 
susimokėjo. 

J.Banėnienė teigė, kad reidai 
vykdomi tiek vienų aplinkosau-
gininkų, tiek kartu su regioninio 
parko ar policijos pareigūnais. To 
paties reido metu gali būti „gau-
domi“ ne tik neteisingai automo-
bilį pasistatę poilsiautojai, bet ir 
žvejai brakonieriai, aplinkos ter-
šėjai ir kitokią žalą gamtai daran-
tys pažeidėjai.

Pranešama, kad akcijos metu 
bus aktyviai bendradarbiaujama 
su policija, saugomų teritorijų pa-
reigūnais ir žiniasklaida.

Neįprasta pavogto automobilio 
ieškoti per skelbimus, tačiau, pasi-
rodo, ir situacija buvusi neįprasta. 
Vyriškis apie pusė pirmos nakties 
su visureigiu „Mitsubishi Pajero“ 

Viliasi, kad pavogtas visureigis 
atsiras

Anykštėnas, kurio visureigį birželio 5-osios naktį nuvarė vagys, 
viliasi, kad automobilis atsiras. Vakar jis užsuko į „Anykštos“ re-
dakciją ir į mūsų laikraštį įsidėjo skelbimą. 

atvažiavo pas bičiulį ir, prie Tai-
kos g. 59 namo palikęs savo maši-
ną, išvažiavo draugo automobiliu. 
Kai vyrai apie pusė ketvirtos grį-
žo, visureigio nebebuvo.

„Mitsubishi Pajero“ buvo ne-
rakintas, o dar ir automobilio 
rakteliai buvo palikti mašinos sa-
lone. Ir automobilio dokumentai 
buvo nerakintame automobilyje. 
Visureigio netekęs vyras vilia-
si, kad jo automobilį nuvarė ne 
profesionalūs vagys, o pasiva-
žinėti nusprendę jaunuoliai. Tad 

realu, kad „Pajero“ dabar yra 
numestas kur nors palukėje ar 
miško keliuke. Jeigu kas pama-
tys ilgokai toje pačioje vietoje 
stovintį žalią perlamutrinį, tam-
sintais stiklais „Mitsubishi Pa-
jero“, paskambinkit šios dienos 
„Anykštoje“skelbimų skiltyje 
nurodytu telefonu.     

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Klubas. Valdžia džiūgauja - 
Lietuva pagaliau pakviesta pra-
dėti derybas dėl narystės Europos 
ekonominio bendradarbiavimo 
organizacijoje (EBPO). Teigiama, 
kad prisijungsime prie turtingųjų 
klubo, o dėl to išaugs investicijos 
ir ilgainiui atpigs skolinimasis.

Kelias. Klaipėdoje vykusio foru-
mo metu pasirašyti net trys Kazach-
stano ir Lietuvos transportininkų 
bendradarbiavimo memorandumai. 
Šis didžiausias kada nors Lietuvos 
pajūryje vykęs forumas (daugiau 
kaip 200 dalyvių) buvo skirtas 
skatini Lietuvos ir Kazachstano 
bendradarbiavimą. “Mūsų šalies 
prezidentas iškėlė mums uždavinį 
- atkurti prieš porą tūkstantmečių 
egzistavusį Šilko kelią. Mes tai in-
tensyviai darome ir tikimės, kad 
mūsų veikla padės sujungti Ramų-
jį ir Atlanto vandenynus. Klaipėda 
- centrinis taškas Baltijos regio-
ne”, - sakė geležinkelių bendrovės 
AB”„Kazahstan Temyr Zholy” pre-
zidentas Askaras Maminas. 

Paroda. Seime, Parlamento ga-
lerijoje, bus eksponuojami unikalūs 
XVI-XIX amžiaus didelio tikslumo 
žemėlapiai, kuriuose pavaizduo-
ta antikinė Europa ir jos aplinka.  
Lietuvos kartografų draugijos tei-
gimu, šie kūriniai patvirtina, kad 
teritorijos, prieš jas pavadinant 
Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste, 
buvo suvokiamos kaip šalis, turinti 
senas, vientisai europinei kultūrai 
priklausančias civilizacijos tradici-
jas. Seimo nario Gedimino Jakavo-
nio iniciatyva rengiamoje parodoje 
bus rodomos Milvydo Juškausko ir 
Violetos Sirvydytės iš užsienio šalių 
gautų žemėlapių kopijos bei, pasak 
rinkinių savininko, su Lietuvos kil-
me, praeitimi ir ženklais sietinos ne 
Lietuvos teritorijoje pagamintos mo-
netos, datuojamos nuo V a. pr. Kr. iki 
XX a.
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SAVAITGALIO DISKUSIJA

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

spektras

Ir pelytė po grūdą 
neša

Dainius DAŠKEVIČIUS, UAB 
„Kurklių karjeras“ savininkas: 
„Nereikia kelti bangų. Kas į kišenę, 
tas ne iš kišenės. Ar 3, ar 13, ar 300 
tūkstančių - vis tiek tai į kišenę. Ir pe-
lytė po grūdą neša... Aš nelinkęs ko 
nors užsipulti. Reikia pasitikėti ir val-
dininkais, manau, komisija, skirsčiusi 
pinigus, stengėsi savo darbą padaryti 
kaip įmanoma geriau.“

Absurdas ir tiek...
Rimas JASIŪNAS, UAB „Rim-

peks“ savininkas: „Iš šitos para-
mos naudos verslui - kaip iš žvakės 
lavonui. Čia kaip kyšis, kaip sociali-
nė parama. Tie keliolika tūkstančių, 
padalinti iš rajono biudžeto, tai ne-
tikslingai, neteisingai išleistos lėšos. 
Atrodo kaip atsidėkojimas už nuopel-

Reikia daryti gerai arba niekaip
Anykščių savivaldybės valdininkams paskirsčius Anykščių 

rajono smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo programos lė-
šas buvo daugiau nepatenkintų verslininkų nei apsidžiaugusių. 
Savivaldybė gavo 21 paraišką, finansuotos – 9. Tarp gavusių 
paramą dauguma yra žinomi anykštėnai, o skirstyta paramos 
lėšų suma – vos 13 tūkstančių eurų.   

Nuomonės apie tokią paramą verslui paklausėme solidžių 
Anykščių verslininkų. Ar apskritai toks verslo paramos fondas 
reikalingas, jei dalinama suma labai jau kukli ir vargu ar gali 
padėti verslui, o jos dalybos atrodo kaip savotiškos premijos?

nus. Apskritai, kokia gali būti pinigi-
nė pagalba verslui? Iškraipoma verslo 
esmė, verslo tikslas yra ne gauti, o už-
dirbti pinigus. Man net prašyti iš savi-
valdybės paramos būtų nekorektiška. 
Padėti verslui savivaldybė turi daug 
kitų galimybių ir jas gali išnaudoti. 
Čia absurdas ir tiek.“

Popierius 
svarbiau nei 
verslas

Michailas BALIUCKAS, įmonės 
„Varžos matas“ savininkas: „Gal 
gavo tie, kas geriau parašė... Tačiau 
neabejotinai valdiškų pinigų dalybos 
sukėlė daug neigiamų emocijų. Man 
atrodo, kad arba tas fondas turi būti 
solidus, su rimtais kriterijais, arba 
jo turėtų visai nebūti. Nes dabar ne-
beaišku, kas svarbiau - ar turėti gerą 

verslo idėją ar gerą idėja, kaip pasi-
imti pinigus.“

Nereikia norėti, 
kad liberalai 
socdemus remtų

Vygantas ŠLIŽYS, UAB „2 
plius“ savininkas: „Viskas čia nor-
malu... Negi dabartinė valdžia socde-
mus ar konservatorius rems? Dariaus 

Gudelio laikais ir aš esu gavęs savi-
valdybės paramą. Aišku, buvo nau-
dinga... Man atrodo, jog svarbiausia, 
kad rajono vadovai išaugtų iš tų mažų 
„triusikėlių“ ir bandytų suprasti, kaip 
funkcionuoja verslas, galvotų, kaip 
pritraukti pinigus į Anykščius. Dabar 
girdžiu, kaip tampomasi su Lajų takų. 
Imsi – neimsi, duosim – neduosim. 
Daryti reikia, o ne tampytis. Reikia, 
kad meras turėtų patarėjų, kurie su-
prastų, kas yra verslas, kurie mokėtų 
ir nebijotų valdyti didelių pinigų.“

-ANYKŠTA

Rengia. Seimo Tėvynės sąjun-
gos-Lietuvos krikščionių demokra-
tų (TS-LKD) frakcijoje rengiamas 
įstatymo projektas, kurį priėmus 
būtų įteisintos šeimos nesukūru-
sių asmenų, įskaitant ir homosek-
sualius, sąjungos. Konservatoriai 
siekia pateikti tokį kompromisi-
nį variantą, kuris tenkintų visų 
lūkesčius. Vienas naujojo do-
kumento iniciatorių - TS-LKD 
frakcijos narys Rokas Žilinskas.  

Šokas. Teismo sprendimas ištei-
sinti sovietinius omonininkus ne 
vienam sukėlė šoką. Ypač dar prisi-
menantiems jų siautėjimą Lietuvo-
je. Daugelis puolė kaltinti teisėjus, 
tačiau aiškėja, kad toks sprendimas 
galėjo būti išprovokuotas pačių 
prokurorų.(...) Vakar prokurorai 
pranešė, kad Vilniaus apygardos 
teismo sprendimas apskųstas, tad 
tašką dėti per anksti. (...) Tomas 
Šernas, Lietuvos Evangelikų refor-
matų generalinis superintendantas, 
vienintelis likęs gyvas Medininkų 
tragedijos liudininkas, sakė neno-
rįs komentuoti teismo sprendimo 
omonininkų atžvilgiu. “Aš jau ke-
tvirtį amžiaus kalbu, pasakoju apue 
įvykius Medininkuose. Atrodo, kad 
B.Makutynovičius jau minimas ir 
Lietuvos istorijos vadovėliuose. Jo 
dalyvavimas Medininkų žudynėse 
neįrodytas? Ar nepakanka kitų jo 
ir jo grupės nusikaltimų žmonišku-
mui?” - retoriškai klausė T.Šernas. 

Prekyba. Baigiamuosius darbus 
perka apie 40 procentų visų šalies 
aukštųjų mokyklų studentų. Tokį 
skaičių pateikia studentai. Lietu-
voje prisikūrė bendrovių, kurios už 
didžiules sumas studentams kurpia 
darbus ir yra absoliučiai nebau-
džiamos. Studentai sukčiauja, tė-
vai moka tūkstančius, o darbdaviai 
gauna diplomuotus nemokšas. 

Regionai. Paviešintoje tarptauti-
nės reitingų agentūros “Standard & 
Poor’s Ratings Services” ataskai-
toje teigiama, kad Rusijos regio-
ninės valdžios organai susiduria su 
kylančia nemokumo grėsme. “Tai 
matyti iš mūsų išimtinai neigia-
mų reitingų pakeitimų, atliktų per 
pastaruosius 18 mėnesių. Minėtų 
veiksmų imtasi dėl silpno ekono-
mikos augimo, silpstančio įmonių 
segmento pelno ir gyventojų nomi-
nalių pajamų augimo - šie (veiks-
niai) apriboja pelno pagrindinių 
regioninių mokesčių - peno ir gy-
ventojų pajamų mokesčio - gavi-
mą”, - nurodo “Standard & Poor’s” 
analitikas Karenas Vartapetovas.
Agentūros ataskaitoje teigiama, 
kad išaugusios nelanksčios socia-
linės išlaidos regionams nepalieka 
kito pasirinkimo, tik didinti defici-
tą ir įsiskolinimus.

Uždraudė. Europos Sąjungos 
(ES) delegacijai Teherane uždraus-
ta kalbėtis su užsienio žiniasklaidos 
atstovais, praneša “EUbusiness”. 
Europos Parlamento (EP) Užsie-
nio reikalų komiteto nariai plana-
vo viešbučio kambaryje surengti 
spaudos konferenciją, tačiau tam 
kelią užkirto apsaugos darbuoto-
jai. Komiteto pirmininkas Elmaras 
Brokas (Elmar Brok) pareiškė, kad 
apsaugos darbuotojai negali už-
drausti kalbėti su reporteriais.Irano 
anglų kalba transliuojamo kanalo 
“Press TV” reporteriai buvo atvykę 
susitikti su EP atstovu, bet vėliau 
diplomatas susitikimą atšaukė.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

@ Cha: „Tas pats statistikos de-
partamentas paskelbė, kad šių metų 
pirmą ketvirtį, lyginant su pernai 
ketvirtu ketvirčiu, visose apskrityse 
atlyginimai mažėjo... Va tau ir euras, 
o ypač kai taip kainos žvėriškai pa-
kilo.“

@ Rudnosiukas:  „Kaip buvo, 
taip ir liko. Jokių permainų ir poky-
čių. Tušti pažadai ir lieka tik tuščiais 
pažadais.“

@ Na: „Manau, kad gyvenimas 
jau seniai pagerėjo, lyginant su tuo, 
koks buvo sovietmečiu.Tie, kurie 
tuo laiku buvo jauni, labai greit pri-
prato prie gero ir, kaip toj dainoj ,,ro-
dos ir vargo nebuvo“. O jaunimas nė 
nežino, kaip buvo anuomet, todėl ir 
verkšlena.“

@ Jo (atsakymas į na): „ tik ne-
reikia čia pasakų sekti, tarybiniais 
laikais ne taip ir blogai buvo, nes ir 
Maskva daug kas matė ir jūras ke-
lias, ir kalnus, ir Aziją.“

@ To jo (atsakymas į jo ): „Ma-
čiau ir Maskvą, ir Aziją, ir Krymą... 
Bet mačiau ir tuščias maisto parduo-
tuvių lentynas ir kaip sviestą norma-
vo po 200 g vienam žmogui, cukrų 
po 1 kg ir kitus maisto produktus nor-

Gyvenimas gerėja. Kai kam...
Lietuvos statistikos departamentas skelbia, kad 2014-aisiais pa-

augo Lietuvos gyventojų pajamos. Savaitgalio diskusijoje portalo 
anyksta.lt skaitytojų klausėme: „Ar Jūsų atlyginimas augo? O gal 
atlyginimas augo mažiau nei didėjo prekių kainos? Kita vertus, 
gal mes esame chroniški verkšlentojai, nes kaip bebūtų gerai, ma-
tome tik blogus dalykus?” 

mavo, talonus dalijo. Dabar daugelis 
turi galimybę į Europą išvažiuoti ar į 
USA. Ir parduotuvių lentynos pilnos.  
Dėl atlyginimų tiesa, jie kilo, bet tik 
tiems, kurie gauna minimumą. Tuoj 
nebeliks skirtumo, ar tu esi valytoja 
ar sekretorė ar dirbi kokį aukštesnės 
kvalifikacijos reikalaujantį darbą. 
Tuoj būsim lygesni nei tarybiniais 
laikais VISIEMS VIENODAI MI-
NIMUMAS!“

@ Na: „Jau kam ne kam, o pen-

sininkams geriau patylėti, kad da-
bar blogai.Gyvenu tokiam nuosavų 
namų, kuriuose gyvena vien pensi-
ninkai, apsuptyje. Jie sau daržovių 
užsiaugina tame mažame plotelyje. 
Namai prižiūrėti,atnaujinti. Iš tos 
senos sovietinės statybos likę tik sie-
nos, bet ir tos jau apšiltintos šiuolai-
kiškai. Na o bedarbiai tegul dirba Te-
gul patys kažką bando kurti, juk tam 
padeda ir darbo birža, o ne laukia su 
ištiesta ranka.Niekam niekas iš dan-
gaus nekrenta.Kaip pasiklosi,taip 
miegosi byloja liaudie patarlė.“

@ Eksperte iš padebesių:  „Jei-
gu pačiam jau labai gerai gyventi, tai 
nors neniekink kitų žmonių pasaky-
tų minčių. Matom kaip “gerėja “ tas 
tavo supratimu gyvenimas. Kainos 
eurais vejasi buvusias pirkinių kai-
nas litais, nuvertintais grubiai tris su 
puse karto. Jeigu pensija žmogaus 
yra maža, o išlaidų gydymui ir vis-
kam kitam susidaro daug, tai jis ir 
priverstas iš paskutinių jėgų papil-
domai kažką dar dirbti. Linkiu tau 
pabūti bedarbiu, tai gal tada praeis 
noras šaipytis iš kitų žmonių.Jeigu 
nieko gero neturi ką pasakyti ,tai 
verčiau patylėtum.“
(Komentarų kalba netaisyta,- red.past).

-ANYKŠTA
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horoskopas
AVINAS Nelengva bus viską 

suspėti ir suderinti. Nenumatytos 
problemos arba sveikatos sutrikimai 
kaišios pagalius į veiklos ratus. Rei-
kėtų labiau saugoti savas ir svetimas 
paslaptis, vengti intrigų. Vis dėlto 
nebūsite linkę atsisakyti nuotykių ir 
rizikos. Galimi netikėti sprendimai, 
originalūs pasireiškimai, staigmenos. 

JAUTIS Iki savaitės vidurio pa-
lanku skirti susitikimus, pasimaty-
mus, ieškoti kolektyvinių sprendimų, 
demonstruoti organizacinius suge-
bėjimus. Nuo ketvirtadienio jau pa-
lankiau ne patiems reikštis, o stebėti, 
žiūrėti, ką daro, sako, veikia kiti. Jei-
gu persidirbsite, gali pašlyti sveikata. 
Sėkmė tikėtina socialinėje ir kūrybos 
sferoje, tačiau į paviršių gali iškilti ne-
legali afera. 

DVYNIAI Daug kas priklausys 

nuo jūsų žinių, ryšių bei įtakos. Galite 
gauti aktualios informacijos, susiju-
sios su politika ar darbu užsienyje, 
kelione, tarptautinius renginiu. Pasi-
naudokite palankia proga, jei norite 
keisti darbą, užmegzti draugystę, par-
tnerystę, įsijungti į kokį klubą ar judė-
jimą. Iš ankstesnių ryšių galite turėti 
netikėtos naudos. 

VĖŽYS Jūsų planai iš dalies gali 
išsipildyti, jeigu jie susiję su verslu, 
jei ieškomi rėmėjai, investuotojai, 
laikomas egzaminas, bandoma įsi-
darbinti. Vis dėlto dar nepuoselėkite 
per didelių iliuzijų. Susidūrę su neti-
kėtomis kliūtimis, nenuleiskite rankų 
- sunkumus įmanoma įveikti, tereikia 
valios bei pasitikėjimo savimi. Atsar-
giai su elektra, saugokitės žaibo. 

LIŪTAS Būsite nusiteikę filo-
sofuoti apie gyvenimo prasmę, po-
litikuoti, arba mintys suksis apie 
konferencijas, studijas, egzaminus. 

Galimas netikėtas pasiūlymas. Jūsų 
noras išsiveržti iš įprastų rėmų gali 
pažadinti permainų vėjus. Klausimas, 
susijęs su užsieniu, kelione, turėtų iš-
sispręsti teigiamai. 

MERGELĖ Aktyviai bendrau-
site, tačiau nebūtinai sklandžiai - at-
siras oponuojančių pašnekovų, teks 
įrodinėti, kad esate teisūs ir įžvalgūs. 
Gali atsinaujinti seni ryšiai - dalyki-
niai arba partneriški. Gali paaštrėti fi-
nansinės problemos. Kita vertus, gali 
pavykti atgauti skolą arba naudingai 
pasiskolinti. 

SVARSTYKLĖS Gali vykti ne-
tikėtas jūsų jėgų ar galimybių pati-
krinimas darbe, sporto užsiėmime ar 
kt. Būkite pasirengę rimtai ataskaitai, 
egzaminui ar pan. Jūsų konkurentai 
stebi, kada suklysite. Pravartu laiky-
tis įstatymų. Staiga galite užmegzti 
neplanuotą partnerystę. Tačiau esa-
mas ryšys ne mažiau netikėtai gali 

nutrūkti. 
SKORPIONAS Jums turėtų sektis 

derybose, varžybose, konkursuose. 
Vis dėlto pavojinga bet kokia kaina 
siekti malonumų ar prizų. Jeigu turite 
laiko ir galimybių, pravartu pagerinti 
įvaizdį ir išvaizdą. Galimos naujie-
nos, susijusios su darbu, nuosavybe. 
Spontaniškai galite įsigyti gyvūną 
arba neplanuotą elektros prekę. 

ŠAULYS Regis, visą šią savaitę 
svarbiausi jums bus artimi žmonės, 
vaikų poreikiai ir interesai. Galima 
tikėtis džiugių akimirkų, nors grės 
ir konfliktinės, avarinės situacijos, 
traumos. Gali nustebinti pažįstamo 
asmens poelgis. Galbūt prasiverš 
jausmai ar ketinimai, apie kuriuos nė 
nenumanėte. 

OŽIARAGIS Veikiausiai stresuos 
tik tie, kuriems reikia laikyti egzami-
nus, atlaikyti atestacijas, patikrinimus. 
Su dideliu nerimu lauksite egzamino 

ar kitokio veiksmo rezultato. Jei įma-
noma, šiuo metu tiktų atsidėti ne dar-
bo, o namų reikalams. Rūpestingai 
planuokite išlaidas ir pajamas. 

VANDENIS Gana sklandžiai tvar-
kysite verslo, turto, buities reikalus. 
Daug ką nustebinsite, jeigu sumany-
site staiga keisti kai kuriuos sprendi-
mus, nutarimus. Galbūt gausite žinią, 
kuri išvaduos nuo dviprasmiškumo. 
Neplanuotai galite leistis į kelionę. 
Nežiopsokite kelyje. 

ŽUVYS Bus nelengva apsispręsti 
dėl svarbių dalykų. Galbūt paaiškės, 
kad pažeidėte įstatymą ar kažko ne-
įvertinote. Itin venkite konfliktinių 
situacijų. Gali būti, kad sulauksite 
pasiūlymų dėl interviu, bendradar-
biavimo. Paaštrės uoslė pinigams, 
naudingiems sandoriams, tad tiktų 
ryžtingai tvarkyti verslo, reklamos, 
komercinius reikalus. 

-ELTA

  
Meras įteikė neįprastus 
apdovanojimus

Nuo pat ankstaus ryto Niūronių 
hipodrome vyko žemaitukų veislės 
žirgų konkūras, žirgų lenktynės bei 
lenktynės Anykščių mero taurei lai-
mėti. Kaip ir visuomet, didelę dalį 
žiūrovų sutraukė raitosios policijos 
pasirodymas. Šį kartą pasirodė žir-
gai „naujokai“. Raiteliai demons-
travo, kaip jie kovoja su „riaušinin-
kais“, šuoliavo per dūmų užsklandą, 
parodė, kokie atsparūs smūgiams 
gali būti policijos žirgai. 

Žemaitukų veislės žirgų konkūre 
dalyvavo 23 raiteliai. Pirmąją vietą 
iškovojo Aistė Šulskytė su kumele 
Žieve, antrąją vietą užėmė Ernestas 
Laurinavičius su Puntuku, o trečiąją 
– Gaivilė Rudytė su Komposu.

Jaunučių rungtyje dalyvavo 7 rai-
teliai. Pirmąją vietą užėmė taip pat 
mergina – Ugnė Užgalytė su žirgu 
Kariu. Antrosios vietos nugalėtojas 
– Domantas Rudys su Komposu, 
trečiosios – Ernesta Kavaliauskaitė 
su Taranu.

Atviros klasės konkūre buvo 19 
dalyvių. Pirmos vietos prizininkas – 
Kristupas Petraitis su Dion, antrąją 
(su Jalta) ir trečiąją (su Sugarfree) 
vietas užėmė Stasys Uogela.

Pirmąją vietą Anykščių mero 
taurei laimėti iškovojo Kamilė 
Beržonskytė su kumele Viveke N 
– ji aplenkė daugiametį pirmosios 

„Bėk bėk, žirgeli!“ šventėje – mirusios 
režisierės spektaklis

vietos nugalėtoją Stasį Jasą. Šiam 
atiteko antroji ir trečioji vietos. An-
trąją vietą S.Jasas iškovojo su žirgu 
Grenobliu, o trečiąją – su Edvinn. 
Dėl mero taurės kovojo 14 raitelių. 

Šiais metais meras nugalėtojams 
įteikė anykštėno menininko Luko 
Pelegrimo pagamintas skulptūrėles 
– medinius žirgus. 

Įsigijo tris skulptūras

„Bėk bėk, žirgeli!“ šventėje vyko 
tradicinis drožybos pleneras, o po 
jo – drožinių aukcionas. Net tris 
iš penkių pristatytų darbų įsigijo 
anykštėnas, Anykščių rajono sa-
vivaldybės tarybos narys Vytautas 
Galvonas.

Plenere dalyvavo ir savo darbus 
pristatė penki menininkai: rokiš-
kėnas Gintaras Varnas (skulptūra 
„Medeinė“), anykštėnas Valentas 
Survila („Jūrinis erelis“), ukmer-
giškis Rimantas Zinkevičius („Gul-
bė“), anykštėnas Pranas Petronis 
(„Agota“), uteniškis Vytautas Še-
melis („Miško giesmininkai“).

Kai renginio vedėjas, aktorius Jo-
nas Buziliauskas pristatė skulptūrą 
„Gulbė“, dėl jos įnirtingai ėmė ko-
voti Vytautas Galvonas bei anykštė-
no verslininko Kazimiero Jakučio 
žmona Birutė, vienas per kitą už 
meno kūrinį didindami sumas. 850 
eurų pasiūlęs V.Galvonas privertė 
pasiduoti B.Jakutienę ir aukcioną 
laimėjo. Pradinė suma, pasiūlyta už 

„Gulbę“, buvo 150 eurų. Politikas 
įsigijo ir dar dvi skulptūras – „Miš-
ko giesmininkus“ bei „Medeinę“. 

Šiais metais aukcione buvo par-
duotos visos skulptūros. 

Sveikino žemaitiškai

Striukų sodybos kieme pasirodė 
Aulelių vaikų globos namų au-
klėtiniai, suvaidinę etnografinėje 
kompozicijoje „Tautosakos skrynią 
atvėrus...“.

Daug žiūrovų suplūdo į teatrali-
zuotą programą „Lietuvių liaudies 
pasakų keliais“, pastatytą pagal 
žuvusios anykštėnės režisierės Ga-
linos Germanavičienės pjesę. Po 
spektaklio, kurį pastatė režisierė 
iš Troškūnų Jolanta Pupkienė, ją 
pasveikino rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Veneta 
Veršulytė.

Etnografinių regionų metams skir-
tame koncerte dalyvavo visų Lietu-
vos etnografinių regionų kolektyvai. 
Vienas jų – į Anykščius iš Palangos 
pirmą kartą atvykęs kolektyvas 
„Banguolis“ – žiūrovus sveikino že-
maitiškai ir pasigyrė, kad jų kolekty-
ve šoka net du anykštėnai.

Dzūkijai atstovavo Varėnos kul-

tūros centro folkloro ansamblis 
„Žeiria“, Aukštaitijai – anykštėnų 
tautinių šokių kolektyvas „Gojus“ 
ir Kauno rajono Raudondvario kul-
tūros centro folkloro ansamblis „Pi-
liarožė“, Suvalkijai – Šakių rajono 
Slavikų kaimo kapela.

Vėliau linksmintis kvietė kantri 
muzikos grupė „Karčema“.

Mugėje – daugiau
prekybininkų, parduodančių
maistą

„Žirgelyje“ šurmuliavo mugė – iš 
šventės nusprendusiems parsivežti 
lauktuvių, galvos sukti per daug ne-
reikėjo – čia buvo galima įsigyti ir 
originalių, rankų darbo papuošalų, 
ir rūkytų dešrų bei skilandžių.

Ne pirmą kartą mugėje savo iš 
medžio drožtus šaukštus, pjausty-
mo lenteles pardavinėjo tautodaili-
ninkas iš Biržų Jonas Micevičius. 
Menininkas sakė, kad mėgsta šią 
šventę, todėl čia vis sugrįžta.

Pasak rajono savivaldybės vie-
tinio turto ir valdymo skyriaus 
vyriausiosios specialistės Natašos 
Kiliuvienės, šiemet buvo panašus 
skaičius prekybininkų kaip ir kas-
met. „Kiekvienais metais į šventę 

atvažiuoja apie 150-200 prekybi-
ninkų. Šiais metais buvo apie 130 
prekiaujančių ne maistu ir apie 40 
– maistu“, – sakė N.Kiliuvienė ir 
pridūrė, kad ankstesniais metais 
prekiaujančiųjų maistu būdavo apie 
20.

Meras pavaišino garbiausius 
svečius

Į šventę atvykusius politikus, pa-
saulio anykštėnus Anykščių meras 
K.Tubis pakvietė pasivaišinti į ka-
vinę „Pasagėlė“. Svečius meras pa-
sitiko drauge su žmona Elvyra.  

Teatralizuota programa “Lietuvių liaudies pasakų keliais”, ku-
rią pagal žuvusios režisierės Galinos Germanavičienės pjesę 
pastatė troškūnietė Jolanta Pupkienė, sutraukė pilną Striukų 
sodybos kiemą žiūrovų.

Vyko Lietuvos sunkiųjų veis-
lės arklių paroda Arklio mu-
ziejaus aptvare.

Iš Šilalės rajono atvykęs Vaidotas Digaitis, žemaitukų veislės arkliu apjojęs Baltijos jūrą, šventės 
atidarymo metu kėlė vėliavą.
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tautos balsas

Savo nuomonę  išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“:  

 (8-381)  5-82-46,  

Klausimas be atsako

Paklausus apie Gykius Svėda-
sų seniūno Valentino Neniškio, 
šis mosteli ranka ir savo klausimą 
mikliai savo tėveliui, 90-mečiui 
išminčiui perduoda. Svėdasiškių 
patriarchas Bronius Neniškis vi-
suomet turi ką įdomaus pastebėjęs 
paporinti. „Žmonės kaip žmonės 
buvę, čia tuo Moliakalnio keliuku 
vis į bažnyčią, į turgų važiuodavę 
ir stebėtina, kad jau tais krikščio-
niškos bendrystės laikais niekuo-
met pakeleivį pavežti nesustoda-
vę. Ir kodėl?“ – perklausė senolis. 
Klausimas be atsako, nors būdavę 
ir išimčių.

Ar Gykių čia kadais gyventa?

Gal kadaise sodžiuje ne vienas 
Gikys gyvenęs, gretimuose so-
džiuose ir miestelio vienkiemiuose 
dar neseniai būdavę žmonių tokią 
pavarde, o pačiuose Gykiuose jau 
nuo 1835 metų nė vieno Gykio 
nebegyvenę. Daugiausia buvę  Bu-
dreikų, kurių net septyni ūkiai iš 
keturiolikos - lygiai pusė. To meto 
ūkių šeimininkai buvę jauni, tris-
dešimtmečiai ir kiek vyresni vyrai, 

Kalvose už Beragio – Gykiai

vyriausiam „gaspadoriui“ tuomet 
buvę šešiasdešimt. Jis - Simonas 
Budreika, našlys jau suspėjęs ap-
vesdinti dvidešimtmetį sūnų Juo-
zapą. Jo žmona Viktorija - bendra-
amžė, vaikų dar nesusilaukę, nes, 
matyt, neseniai prisiekę bendram 
gyvenimui. Dar namuose gyveno 
vyresnis Simono sūnus Konstan-
tinas, penkeriais metais jaunes-
nio brolio aplenktas ir dar trys jo 
broliai: Justinas, Rapolas, Ignotas 
ir seserys Uršulė ir vos metų Mar-
celė. Matyt, jos motina mirė visai 
neseniai, gal net gimdydama ir 
labai tikėtina, kad buvusi jau ne 
pirmoji šeimininko žmona. Idomi 
detalė - ūkyje gyveno ir brandi 
mergina, samdinė Katerina Gikytė. 
Ką galvoja tas, matyt, ūsuotas, kie-
tas Simonas. Kad šiais laikais, tai 
be didesniu skrupulų dar kokią de-
šimtmečiu jaunesnę moterėlę gy-
venimui susirastų, bet tais laikais, 
matyt, jautėsi nebejaunas ir neno-
rėjo su visokiomis pamotėmis savo 
vaikams gyvenimus apkartinti.

Kraupios istorijos aidas

Ne kas kitas, bet pats Juozas 
Tumas-Vaižgantas, iš gretimo so-
džiaus kilęs rašytojas bei puikus 

publicistas Gykius 1896 m. „Tė-
vynės sarge“ visai Lietuvai „išgar-
sino“. Aprašė baisią kriminalinę 
istoriją - žiaurią žmogžudystę ap-
rašė, dar ir pamokymų kunigiškų 
pridėjo, kaip su didesne Dievo 
baime ir meile artimui savo gyven-
ti. Paini, šių laikų žmogui sunkiai 
perprantama ši istorija. Įtarę dėl ar-
klio pradanginimo ir sučiupę vyrai 
Joną Budreiką stipriai primušę, bet 
nepaleidę ir valdžiai neperdavę. O 
tūlo Pivoriūno, kuris bijojo, kad 
įtartasis senaties terminui pasibai-
gus iš jo ūkio nepaveržtų, degtine 
pavaišinti ir pakurstyti protą pa-
metę bernai mušė, kankino, kol 
žmogus pasimirė. Nešlovė „sodai“ 
didžiausia, nes net vienuolika vyrų 
pačiame jaunystės gražume į ka-
torgą išėjo „už žmogžudystę su ka-
mavimu”. Morale savo Vaižgantas 
gi didžiausia kaltininke nelaimės 
įvardijo „arielką“, kuri vartojama 
jaunikaičiams protus sumaišo, iš-
plėšia širdies jautrumą, paverčia 
išgamomis ir laisvę atima... Ragina 
mesti gėrimą degtinės: „Tegul ana 
skradžiai nueina.“ Nūnai niekas 
net iš seniausiųjų sodžiuje gimusių 
nieko apie tą įvyki neprisimena, 
matyt, apie tai nelabai ir kalbėta, 
nelabai pasakota, stengtasi tą bai-
sybę pamiršti.

Dievui ir Tėvynei

Tarpukariu buvęs šviesus, pa-
žangus kaimas. Daug jaunuolių 
dalyvavę parapijos organizacijose, 
mokęsi pažangesnio ūkininkavi-
mo, suvokę iki širdies gilumų, ko-
kia brangi yra laisva Tėvynė. Dar 
teko laimė pasikalbėti su seserimis 
Budreikaitėmis - Janina ir Vla-
dislava. O su kokia meile žavesiu 
jos prisiminė jaunystės dienas, se-
kmadienius bažnyčioje, „pavasari-
ninkų” susirinkimus, vaidinimus, 
paskaitas, ekskursijas, kursus, gie-
dojimą chore. Dievui, Tėvynei ir 
artimui savo gyventi pasirengusių 
buvo daugybė. Okupacija, pokario 
kovos daugeliui sudaužė svajones, 
daugybės jaunų vyrų gyvybes nu-
skynė. Net vienuolika vyrų gra-
žiausių ant tėvynės laisvės aukuro. 
Po to vergystė kolchoze ir vis dar 
gyvos tėvynės atspindžiai, viltis 
ir tikėjimas paguodžiantis bažny-
čioje. Bolševikų taip ir neatimta, 
procesijose nešama didelė balta 
pavasarininkų vėliava su išsiuvi-
nėtu priesaku: „Melskis ir dirbk”. 
Ne neteko taip, kaip agitatoriai 
skelbė, kolektyviniame ūkyje len-
gvai gyventi ir nuolat arbatą gerti, 
dešra užkąsti. Pavadino iš karto 
ūkį beveik tautiškai – „Nemunu”, 
o sustambinus teliko “Lenino ke-
liu”, tad ir gyveno, darbavosi kaip 
sakoma „Lenine”. Išskirsčius že-
mes į vienkiemius senojoje kaimo 
gatvėje po senmedžiais vos kelios 
sodybos teliko. Pačiame kelio vin-
gio kūlyje tebestovi aukštaitiška, 
dviejų galų Pilkauskų troba. įstri-

go šventadienio popietės akimir-
ka, kai senolis Juozapas pro langą 
žvelgdamas į dulkėtu vieškeliuku 
Svėdasų link nutolstantį automo-
bilį garsiai tuo vaizdeliu gėrėjosi. 
Jo pati gi kiek susierzinusi subam-
bėjo: „Ot tu, tėvai,  kaip koks vai-
kas...”

Dabar gi Rimantas Šukys ir 
bažnyčioje, ir turguje, ir mugėse 
su savo kelta duona, lašiniais ar 
dešraitėmis iš teisingai išaugintos 
kiaulaitės mėsikės, išrūkytais, ka-
dagio dūmu kvepiančiais gardė-
siais kaimo gyvastį parodo. O iki 
tol puikiausiai sodžių reprezentavo 
Kovo Juzukas.

Nuostabusis Juozapo pasaulis

Prie šviesaus beržyno - Juoza-
po Kovo sodyba. Gerai menu tą 
žmogų, tokio tyro svėdasietiško 
tiesumo, pamaldumo, darbštumo 
ir tiesos ieškojimo kupiną. Per 
lietų, šiauriam vėjui laukus ko-
šiant, didžiausioje kaitroje vis su 
dviratėliu į bažnyčią skubindavo-
si. Viešpatį pagarbinti, paprašyti, 
pasimelsti ir chore giedoti. Ir prie 
savo dangiškojo globėjo, uolio-
jo Juozapo paveikslo pasimelsti, 
savo šeimynai, žmonai ir vaikams 
laimės paprašyti. Visuomet žave-
sio pasauliu kupinas, visuomet ką 
įdomesnio sužinojęs pasidalint, pa-
siteirauti linkęs. Pasiliko tėviškėje, 
mat labai mylėjęs kraštą. Teisingi 
darbai ir neteisingoje sistemoje 
šviesa spinduliuoja. Kolchozo di-
džiausios negerovės su žmogaus 
teisingumu, darbštumu susiduria 
– gebėti uoliai darbuotis, nei aguo-
nos grūdelio iš to bendro aruodo 
nepaimti, tik atlyginimu brigadi-
ninko priskaičiuotu tenkintis. Dau-
gybė metų prie pačių sunkiausių 
darbų laukuose darbuotis, visada 
gamtos virsmą jausti, į dangų akis 
pakelti ir suprasti, kokias paslap-
tis žemė atveria. Akmenys vėjų, 
lietaus nuglūdinti, visokių formų, 
žmogiškų ir dieviškų sodiečio 
žvilgsnio užkliudyti ir įvertinti vis 

papildydavo sodyboje kaupiamą 
riedulių kolekciją. Iš viso daugiau 
nei du šimtus gražiausių akmenų 
akmenėlių sukaupė, dar ir keletą 
senųjų apylinkės kalvų gyventojų 
svarbiausių įnagių - akmeninių kir-
vukų. Masino sodietį ir monetos, ir 
pinigai popieriniai įdomesni, seno-
viški, ir pašto ženklai su paveikslė-
liais pasaulio grožybių, atvaizdais 
žmonių žymiausių. Kad pačiam 
giliau pasaulį pažinti, kad geriems 
bičiuliams tas įdomybes parody-
ti. Gebėjęs atvirauti, o kai reikia 
ir patylėti: „Tas žmogus sakė, bet 
jo neminėsime, nes jau nebėra...” 
Jau visi metai kaip nebėra šiame 
nuostabiame pasaulyje Juozapo 
Adomo - tik atmintis žmogaus, 
liūdnas ilgesys ir suvokimas, kad 
tokių žmonių vis mažiau ir mažiau 
šiame pasaulyje begyvena.

Kavarsko seniūnijoje esanti Dau-
mantų atodanga – puikiai sutvarkyta, 
nuo jos atsiveria nuostabus vaizdas. 

Dirbu nuoroda

Antrą savaitę stebiu, kaip ko-
munalininkai išveža rūšiuotas 
šiukšles. Atidumia sunkvežimiu, 

Žiūriu ir stebiuosi
suverčia bendrai ir išvažiuoja. 
Klausimas kyla žiūrint, tai kam 
išvis reikia kalbėti apie rūšiavimą, 

Tačiau žmonės, kurie rūpinosi šiuo 
objektu, „pamiršo“, jog kažkokiu 
būdu iki atodangos turistai dar turi ir 

nusigauti. Nėra jokių ženklų ir nuo-
rodų, gaila, kad mūsų rajono svečiai 
važiuoja ir pravažiuoja, taip ir ne-

pamatę atodangos. Kas paklausia, 
parodau, kaip iki Daumantų atodan-
gos nusigauti. Tačiau juk nestovėsiu 
pakelėje kaip gyvas ženklas...

Kavarsko seniūnijos gyventoja

statyti skirtingus konteinerius, jei-
gu vis tiek į vieną mašiną suver-
čia? Tokiu atveju paprasčiau gal 

statyti tik vieną konteinerį stiklui, 
plastmasei ir popieriui?

N.A.,  Anykščių gyventoja

Iš amžinos medžiagos - 
akmens ir geležies - padary-
tas ir gyvenimo trapumui bei 
amžinybės vilčiai priminti 
skirtas prie kelelio į Kovų so-
dybą pastatytas kryžius.

Tarpukario Gykių jaunimo žiedynas. Įvairiai susiklostė jų, pate-
kusių į karo ir pokario audras, likimai.

Autoriaus nuotr. 

Ūkininkas Rimantas Šukys (kairėje) uolus parapijietis, kurį be-
veik kiekvieną šventadienį galima sutikti Svėdasų bažnyčioje. 

Juozapo Kovo pašto ženklų rinkinio įdomybės - ženklas, skirtas 
popiežiui Jonui Pauliui II.
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Apie 
vestuves

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajone 
(Troškūnuose, Smėlynėje, Vaidlonyse, Svėdasuose)“

2014 m. birželio 6 d. UAB 
„Anykščių vandenys“ pasirašė 
projekto „Vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruk-
tūros plėtra Anykščių rajone 
(Troškūnuose, Smėlynėje, Vai-
dlonyse, Svėdasuose)“, projekto 
kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-
05-024, biudžeto lėšų naudojimo 
sutartį  su Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerija ir Lietuvos 
Respublikos Aplinkos projek-
tų valdymo agentūra. Projekto 
įgyvendinimui Lietuvos Respu-
blikos aplinkos ministro 2014 
m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 
D1-482 skirtos Lietuvos Respu-
blikos valstybės biudžeto lėšos 
pagal 2014–2020 m. Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų 
veiksmų programos 5 prioriteto 
„Aplinkosauga, gamtos išteklių 
darnus naudojimas ir prisitaiky-
mas prie klimato kaitos“ 5.3.2 
konkretų uždavinį „Didinti van-
dens tiekimo ir nuotekų tvar-
kymo paslaugų prieinamumą ir 
sistemos efektyvumą“. Bendra 
projekto vertė – 4.38 mln. EUR, 
iš jų 4.16 mln. EUR finansuo-
jama LR valstybės biudžeto lė-
šomis ir 219 tūkst. EUR sudaro 
UAB „Anykščių vandenys“ fi-
nansavimas.

Nuo praėjusių metų birže-
lio mėnesio Anykščių rajone 
– Troškūnuose, Smėlynėje, Vai-
dlonyse, Svėdasuose – pradė-
ta vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtra. 
Darbus planuojama baigti dar 
šių metų rudenį. Pagal projek-
tą numatyta viso pakloti 11 km 
341 m vandentiekio tinklų, 12 
km 341 m nuotekų tinklų bei 
2 km 510 slėginių linijų. Taip 
pat jau pastatyti vandens geri-
nimo įrenginiai Svėdasuose ir 
Troškūnuose, įrengtos dvi nuo-
tekų siurblinės, nuotekų valymo 
įrenginiai. UAB „Anykščių van-
denys“ direktorius Arvydas Ka-
tuoka pastebi, kad „su amžiumi 
žmonėms darosi vis aktualesnė 
patogi buitis, taip pat ir sveikata, 
todėl prisijungimas prie tinklų 
garantuos ir patogų gyvenimą, ir 

kokybišką, o svarbiausia, saugų 
geriamąjį vandenį“. 

Projekto įgyvendinimui UAB 
„Anykščių vandenys“ pasirašė 
keturias rangos sutartis:

• Pasirašyta rangos sutar-
tis „Vandentiekio ir nuotekų tin-
klų plėtra Troškūnuose, Smėly-
nėje ir Vaidlonių km., Anykščių 
raj.“ su AB „Kauno dujotiekio 
statyba“. Įgyvendinant šią sutar-
tį Anykščiuose ir Anykščių rajo-
ne bus nutiesti vandentiekio ir 
nuotekų tinklai. Nutiesus naujus 
vandentiekio ir nuotekų tinklus 
padidės paslaugų prieinamumas. 
Tokiu būdu bus sprendžiamos 
gyventojų problemos ir taip ge-
rinamos jų gyvenimo sąlygos.

• Pasirašyta rangos sutar-
tis „Nuotekų valymo įrenginių 
statyba Troškūnų mstl., Anykš-
čių raj.“, rangovas -  UAB „Lit-
Con“. Įgyvendinant šią sutartį  
Troškūnuose bus įrengti nauji 
nuotekų valymo įrenginiai, ku-
rie padės sumažinti taršą Anykš-
čių regione. Darbus planuojama 
baigti iki vasaros pabaigos.

• Pasirašyta rangos sutar-
tis „Vandens gerinimo įrenginių 
statyba Anykščių rajone (Troš-
kūnai, Smėlynė, Vaidlonys)“ su 
UAB „Infes“ ir UAB „Litcon“, 
veikiančiomis jungtinės veiklos 
sutarties pagrindu. Įgyvendinant 
šią sutartį bus pastatyti vandens 
gerinimo įrenginiai Troškūnuo-

se, kurie užtikrins kokybišką 
geriamąjį vandenį miestelio gy-
ventojams.

• Rangos sutartis „Van-
dens gerinimo įrenginių staty-
ba Anykščių rajone, Svėdasų 
mstl.“. Rangovas – UAB „Infes“ 
ir UAB „LitCon“, veikiančios 
jungtinės veiklos sutarties pa-
grindu. Įgyvendinant šią sutartį 
bus pastatyti vandens gerinimo 
įrenginiai Svėdasuose, kurie už-
tikrins kokybišką geriamąjį van-
denį miestelio gyventojams.

Po vandens ir nuotekų tvar-
kymo tinklų plėtros minėtose 
gyvenvietėse prie centralizuoto 
vandentiekio prisijungs apie 672 
gyventojai, o prie nuotekų tin-
klų – 750 gyventojų. Neseniai 
vykusiame projekto eigos apta-
rime UAB „Anykščių vandenys“ 
patalpose dalyvavo ir Anykščių 
miesto meras Kęstutis Tubis. 
Meras domėjosi projekto eiga, 
jam buvo įdomu ar su visais gy-
ventojais yra bendraujama, ko-
kios pagrindinės projekto eigos 
problemos. 

Projektui persiritus į antrąją 
pusę, kai liko mažiau nei treč-
dalis projekte numatytų darbų, 
mero pagrindinis prašymas ir 
pageidavimas buvo - „Norėčiau 
kad darbai būtų atlikti laiku, kad 
nenuskriaustumėte gyventojų. 
Taip pat atkreipiu dėmesį, kad 
pats eisiu ir tikrinsiu kaip at-

statoma kelio danga po vanden-
tiekio ir nuotekų tinklų tiesimo 
darbų. Jos kokybė turi būti tikrai 
neprastesnė nei buvo prieš vyk-
domus darbus“ – kalbėjo meras. 
Rangovo AB „Kauno dujotiekio 
statyba“ atstovai patikino, kad 
darbus baigs laiku ir kokybiškai. 
Kad vertina mero pasitikėjimą.

Projekto esmė - vandentvar-
kos infrastruktūros gerinimas 
Anykščių rajone. Projekto tiks-
las – viešai tiekiamo tinkamos 
kokybės geriamojo vandens ir 
tvarkomų nuotekų paslaugos iš-
plėtimas Anykščių rajono Troš-
kūnų, Smėlynės, Vaidlonių ir 
Svėdasų gyvenvietėse. Įgyven-
dinus projektą bus užtikrintas 
ilgalaikis technine ir ekonomine 
prasme vartotojams prieinamas 
socialiai būtinų vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
teikimas, sumažės požeminių 
vandenų tarša.

Nutiesus naujus vandentiekio 
tinklus bei pabaigus pastaty-
ti vandens gerinimo įrenginius, 
Anykščių miesto ir rajono gyven-
tojams bus tiekiamas higienos 
reikalavimus atitinkantis vanduo, 
kurio kokybe nuolat rūpinsis tie-
kėjas – UAB „Anykščių vande-
nys“. Įrengus nuotekų tinklus bei 
užbaigus valymo įrenginių staty-
bą, pagerės socialinė, aplinkos ir 
sveikatos situacija gyvenvietėse.

Užsak. Nr. 1049 

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)

Linas BITVINSKAS

Sakrali vestuvių prie-
saikos metu tariama frazė: 
„Kol mirtis mus išskirs“, 
įgavo visai kitą prasmę vie-
nose britiškose vestuvėse. 
Svečiai ilgai nepamirš šių 
vestuvių. Didžiojoje Brita-
nijoje ištekėti susiruošusi 
58 metų Dženiferė Baklef 
į savo vestuves nusprendė 
atvykti... karste. Taip ji nu-
sprendė nustebinti vestuvių 
svečius, tad vietoj balto li-
muzino sėdo, tiksliau gulė, į 
juodą karstą. Jame nuotaką 
ir atvežė tiesiai į santuokos 
ceremoniją, praneša „Mir-
ror“.

Aišku, kad svečiai pa-
šiurpo, pamatę, kad vietoj 
limuzino atvažiuoja bai-
keris, kuris atveža karstą. 
Paaiškėjo, kad motocikli-
ninkas yra būsimasis vyras 
Krisas. O nuotaka iš karsto 
gelmių pakilo kaip ir pri-
klauso – balta kaip gulbė. 
Pati Dženiferė Baklef mano, 
kad jos juokelis pavyko visu 
100 procentų. „Ilgą laiką 
niekam to nepasakojau, bet 
galiausiai prasitariau savo 
būsimam vyrui Krisui. Jis 
nustebo, bet pareiškė, kad 
jeigu aš noriu, tai į ves-
tuves ir karstu galiu atva-
žiuoti. Ar ne idealus mano 
vyras?“, – sakė nuotaka. 
Tiesa, nors sumanymas kiek 
ir šiurpokas, tačiau tai gali-
ma paaiškinti tuo, kad pati 
nuotaka mirties ir visų atri-
butų, kurie susiję su mirti-
mi, visai nebijo, mat ji ilgą 
laiką dirbo balzamuotoja 
laidotuvių biure ir, kaip sako 
ją pažįstantys, pasižymėjo 
„specifiniu jumoro jausmu“. 
Belieka tikėtis, kad miega-
majame ji vietoj lovos kars-
to nepasistatys… Ir ne dėl 
šiurpumo – tiesiog dviem 
miegoti jame būtų ankšto-
ka.

 

 

pro memoria
Anykščių mieste
Antanas IMBRASAS, gimęs 1958 m., mirė 06 06
Kostancija MIKUČIONIENĖ, gimusi 1935 m., mirė 06 03
Algirdas AUGUTIS, gimęs 1952 m., mirė 06 03
Anykščių seniūnijoje
Povilas GINDRĖNAS, gimęs 1920 m., mirė 06 01
Stanislava PILKAUSKIENĖ, gimusi 1929 m., mirė 05 29
Debeikių seniūnijoje
Romualdas NAUJALIS, gimęs 1958 m., mirė 06 03
Veronika MEILŪNAITĖ, gimusi 1926 m., mirė 06 04
Kavarsko seniūnijoje
Kazimieras ŽIČKAUSKAS, gimęs 1934 m., mirė 06 01
Angelė GIEDRAITIENĖ, gimusi 1925 m., mirė 05 30
Jonas KUOJA, gimęs 1940 m., mirė 06 01
Jonas SNARSKUS, gimęs 1953 m., mirė 05 29
Skiemonių seniūnijoje
Benedikta MIŠKINIENĖ, gimusi 1932 m., mirė 06 04
Svėdasų seniūnijoje
Petronėlė REPEČKAITĖ, gimusi 1925 m., mirė 06 01
Troškūnų seniūnijoje
Adolfas VILDŽIŪNAS, gimęs 1932 m., mirė 06 04
Stanislava JUOZĖNIENĖ, gimusi 1936 m., mirė 06 04

gimė
Martynas KAZLAUSKAS, 
gimęs 05 12

Jorūnė JUODVIRŠYTĖ, 
gimusi 05 27

siūlo darbą
Įmonei reikalingas ekskavatori-

ninkas. Darbo užmokestis pagal 
susitarimą.

Tel.: (8-686) 32101, (8-614) 91661.

Reikalingi braškių skynėjai 
Kavarsko sen.

Tel. (8-678) 50078.

Siūlo darbą grybų ir uogų supir-
kėjams.

Tel. (8- 678) 79650.

AB PST fil. „Betonas“ - mūri-
ninkams, betonuotojams, fasadų 
šiltintojams. Pirmenybė teikiama 
brigadoms. Darbas Vilniuje. 

Tel. (8-611) 21668, Tinklų g.7, 
Panevėžys.

UAB „Anykštos redakcija“ 
priima skelbimus į

šiuos laikraščius: 

„Gimtoji žemė“

„Ukmergės žinios“ 

„Gimtasis Rokiškis“

„Kupiškėnų mintys“

„Molėtų Vilnis“

„Molėtų žinios“

„Mūsų Ignalina“ 

„Utenis“

„Utenos apskrities žinios“
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Už pagalbą, rūpestį, nuoširdumą ir užuojautą esa-
me dėkingi Kavarsko kunigui N.Martinkui, Šerių kaimo 
bendruomenei, bendradarbiams, giedotojoms, drau-
gams, giminėms ir kaimynams, padėjusiems sunkią 
valandą, mirus brangiam vyrui, tėveliui, seneliui Povilui 
DUNČIUI.

Artimieji

Teleloto Lošimas Nr. 1000 Data: 2015-06-07
Skaičiai: 65 23 43 22 35 36 32 39 54 69 27 02 40 74 24 62 20 01 04 03 59 48 06 44 52 46 34 63 45 53 58 73 13 18 30 (keturi kampai) 57 61 

51 56 07 (eilutė) 05 14 17 12 41 (įstrižainės) 67 21 (visa lentelė)
Papildomi prizai
0502837 Automobilis “Citroen C-Elysee” 0762678 Automobilis “Škoda Rapid”  0328891 Automobilis “VW Passat” 06**287 Cikloninė krosnelė 

„LR” 036*895 Fotoaparatas “Nikon” 081*447 Fotoaparatas “Nikon” 113*928 Fotoaparatas “Nikon” 065*062 Fotoaparatas “Nikon” 058*564 
Fotoaparatas “Nikon” 106*850 Fotoaparatas “Nikon” 088*742 Fotoaparatas “Nikon” 029*886 Fotoaparatas “Nikon” 052*049 Fotoaparatas 
“Nikon” 106*413 Fotoaparatas “Nikon” 07**162 GPS navigatorius “GoClever” 053*635 Išmanusis telefonas “Samsung” 076*108 Išmanusis 
telefonas “Samsung” 049*491 Išmanusis telefonas “Samsung” 066*631 Išmanusis telefonas “Samsung” 081*731 Išmanusis telefonas 
“Samsung” 014*861 Išmanusis telefonas “Samsung” 026*160 Išmanusis telefonas “Samsung” 092*048 Išmanusis telefonas “Samsung” 
029*310  Išmanusis telefonas “Samsung” 066*286 Išmanusis telefonas “Samsung” 05**643 Kepsninė “Outwell” 02**388 Kokteilinė “Philips” 
049*866 LED televizorius”TV-Star” 011*705 LED televizorius”TV-Star” 053*452 LED televizorius”TV-Star” 115*259 LED televizorius”TV-Star” 
007*747 LED televizorius”TV-Star” 035*658 LED televizorius”TV-Star” 039*247 LED televizorius”TV-Star” 042*301 LED televizorius”TV-Star” 
083*164 LED televizorius”TV-Star” 056*146 LED televizorius”TV-Star” 047*981 Pakvietimas į TV studiją 016*710 Pakvietimas į TV studiją 
103*070 Pakvietimas į TV studiją 107*826 Planšet. kompiuteris “eSTAR” 093*977 Planšet. kompiuteris “eSTAR” 113*037 Planšet. kompiute-
ris “eSTAR” 086*670 Planšet. kompiuteris “eSTAR” 063*555 Planšet. kompiuteris “eSTAR” 067*592 Planšet. kompiuteris “eSTAR” 050*892 
Planšet. kompiuteris “eSTAR” 102*422 Planšet. kompiuteris “eSTAR” 108*238 Planšet. kompiuteris “eSTAR” 103*481 Planšet. kompiuteris 
“eSTAR” 01**010 Šaltkreipšis “Outwell” 04**887 Vaizdo registratorius “Prestigio”

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

Nuolat perka

Moka PVM.

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

UAB „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.

Viengubo ir dvigubo pjovimo
lentos, gegnės, brusai, balkiai ir t.t.
Pjauname nestandartinių dydžių
medieną.
Medienos pjovimo paslaugą, 
mobiliu gateriu, galime atlikti 
pas užsakovą.
Parduodame pjuvenas ir malkas.
Produkciją pristatome į vietą.
Tel.: (8-686)88713;  (8-606)91580

STATYBINĖ MEDIENA

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Tel.
: (8

-69
8) 

51
26

9

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

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

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

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

Nekilnojamasis 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.

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

Tel. (8-670) 37592.

Meno kūriniai

Sovietinių laikų lietuvio tapytojo 
paveikslą.

Tel. (8-698) 51269.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 35788.

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

Tel. (8-604) 45680.                            

Automobilius. Atvyksta į vietą, su-
tvarko dokumentus, atsiskaito iškart, 
automobilį pasiima patys.

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

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

Tel. (8-646) 17715.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

Gyvuliai

Įmonė NIKSOFT - visus veršelius 
auginti. Moka PVM. 

Tel. (8-699) 46054.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Agentas Algirdas – veršelius, 
karves, jaučius, prieauglį, avis. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš kar-
to, sveria elektroninėmis svarsty-
klėmis.

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

Kita

Spaustuvus šaltkalvio, metalo 
darbams, gali būti stakliniai, vei-
kiančius, žiaunų atsidarymas ne 
mažiau 200 m.m.

Tel. (8-671) 77945.

parduoda
Kuras

Malkas. 
Tel. (8-688) 16462.

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas kaladėmis, skaldytas, atrai-
žas pakais, supjautas, kaladukus. 
Atveža.

Tel. (8-622) 44850.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

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

Dingo visureigis “Mitsubishi Pajero”. 
Žalios perlamutrinės spalvos, tamsin-
ti langai. Radusiam atsilygins.

Tel. (8-659) 21810.

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, kė-
des, kampus ir kt. Pilnai sutvarkome 
vidų, keičiame spyruokles, poroloną, 
gobeleną. Gaminame čiužinius pagal 
užsakymus. Pasiimame ir parveža-
me.

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

Mūrija įvairias krosnis, vidaus ir lau-
ko židinius, atveža medžiagas. 

Tel. (8-637) 77446.

Atlieka išorės ir vidaus apdailos 
darbus, montuoja dailylentes, gipsą, 
duris, grindis. Stogai ir kiti karkasiniai 
statiniai.

Tel. (8-626) 81699.

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

Tel. (8-698) 47767.

Šiltina pastatus - užpildo oro tarpus 
ekovata, termoputa, granulėmis, po-
liuretanu. 

Tel. (8-608) 66111.

Šiltina fasadus, pamatus. Tinkuoja, 
deda dekoratyvinį tinką, klijuoja 
klinkerį, dažo struktūriniais dažais. 
Šlaitinių stogų dengimas. 

Tel. (8-676) 52289.

Atpigo!  Tvenkinių kasimas, valy-
mas, aplinkos tvarkymas, buldoze-
rių, ekskavatorių, mini krautuvų, mini 
ekskavatorių ir kitos technikos pa-
slaugos. 

Tel. (8-646) 19349. 

Pjauna žolę, valo miškus, pakeles 
su profesionaliu trimeriu, prekiauja 
malkomis (turi skaldytų ir sauso spy-
gliuočio).

Tel. (8-674) 08608.

Gyvuliai

Telyčią.
Tel. (8-671) 88305.

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.

Rotacines šienapjoves, purkštuvus, 
smulkintuvus, vagotuvus, trąšų bars-
tomąsias, skutikus, vagotuvus, kulti-
vatorius, fezus, bulvių kasamąsias. 

Tel. (8-612) 57075.
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.

Ieško darbo 
Vyras - ekskavatorininko darbo.
Tel. (8-683) 83179.

UAB „Anykštos redakcija“ 
gali paruošti ir atspausdinti
mA3 ir A4 dydžio

   plakatus, 
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Kai kurių svėdasiškių galvoje kirba 
įvairiausi sumanymai, gimsta netikė-
čiausios idėjos. Grupelė miestelio gy-
ventojų pasiryžo iškeldinti autobusų 
stotelę iš dabartinės jos buvimo vie-
tos į Svėdasų centrą. Senais laikais, 
kai pro Svėdasus pravažiuodavo vos 
vienas kitas autobusas, stotelė ir buvo 
miestelio centre. Tačiau suintensy-
vėjus transporto srautui, pagausėjus 
maršrutinių autobusų, keleivių pato-
gumui, eismo saugumo labui autobu-
sų sustojimas buvo įrengtas miestelio 

Kai kurių svėdasiškių „didžiausia“ 
problema - autobusų stotelė

prieigose, netoli Alaušo ežero, kur iš-
kilo ir naujas paviljonas keleiviams. 

Daugybę metų niekam nekilo jokių 
abejonių dėl šios autobusų stotelės, 
kol kai kuriems Svėdasų krašto „pro-
to bokštams“ galvon šovė mintis su-
jaukti ramybę ir kreiptis į prie Anykš-
čių rajono savivaldybės veikiančią 
Saugaus eismo komisiją bei kitas 
institucijas. Argumentai dėl autobusų 
stotelės iškeldinimo į miestelio centrą 
labai „svarūs“. Esą, senyvo amžiaus, 
ligotiems žmonėms iki to sustojimo 

Taip atrodo specialiai įrengta, ne vieną dešimtmetį tarnaujanti 
autobusų sustojimo vieta Svėdasuose. Dabar kai kurie svėdasiš-
kiai kelia klausimą: būti ar nebūti stotelei šioje vietoje?

tolokai eiti, paviljone laukti autobusų 
šaltoka, nes nuo ežero pučia žvarbo-
kas vėjas ir pan. O jeigu stotelė būtų 
miestelio centre, tai šios idėjos auto-
rių teigimu, keleiviams būtų eiti kur 
kas arčiau, autobusų žmonės galėtų 
laukti šiltame kultūros namų vesti-
biulyje. Tikriausiai, pagalvota ir apie 
„gamtinius reikalus“, kurie prispirtų 
keleivius. Juk seniūnijos patalpose 
yra veikiantis tualetas. Ko daugiau 
benorėti?

Tokius ir panašius dalykus siūlyti, 
žinoma, galima, niekas svėdasiš-
kiams to neuždraus. Bet ir tokios idė-
joms siūlyti reikia logiškumo ir rimtų 
paskaičiavimų. Įdomu, ar kas nors iš 
autobusų stotelės iškeldinimo entu-
ziastų paskaičiavo, kiek toks „malo-
numas“ gali kainuoti? Juk autobusai 
bet kur kažkam panorėjus įlaipinant ir 
išlaipinant keleivius,  negalės sustoti,  
tam tikslui tektų įrengti  specialias eis-
mo saugumą užtikrinančias aikšteles. 
Be to, autobusai- tai ne arkliniai ve-
žimai, jiems sukiotis reikia nemažai 
vietos. Vadinasi, gatvių išplatinimui, 

„Anykščių vyne“ gimusi ir išpo-
puliarėjusi „Bobelinė“, vėliau iške-
liavusi į Alytų, vėl keičia savinin-
ką.  UAB „Mineraliniai vandenys” 
(MV) pardavė praėjusių metų pa-
baigoje įsigytos AB įmonių grupės 
„Alita” degtinės ir trauktinės verslą.  
Konkurencijos taryba “Minerali-
nius vandenis”, kontroliuojančius ir 

Savaitgalis. Studentukai balia-
voja, įsijautė, atsikelia antradienį, 
vienas iš jų :

– Chebra man atrodo pirmadienį 
egzaminas buvo…

– Nu jo…
– Tai ką darysim ?
– Nieko, kaip nors…
Nueina trečiadienį pas dėstytoją 

ir sako:
– Atleiskit mums, pone, nuva-

žiavom pas mano mamą, kuri labai 
serga į Klaipėdą, grįžtant padangą 
nuleido ir niekaip negalėjom spėt 
iki egzamino grįžt

– Na, nieko rytoj galėsit egzami-
ną parašyt.

Ateina visi kitą dieną, paskirstė į 
atskirus kabinetus.

Egzamino klausimai: keli pa-
prasti lengvi klausimai po balą ir 
vienas klausimas, vertas 94 balų: 
Kuris ratas?…

“Bobelinė“ vėl keičia savininką
stipriųjų gėrimų gamintoją “Stum-
bras”, įpareigojo parduoti “Alitos” 
Lietuvoje gaminamos degtinės ir 
trauktinės prekės ženklus, žalia-
vas, receptus, reklamos priemones 
bei pareigas, kylančias iš anksčiau 
sudarytų sutarčių. Šios sąlygos 
nebuvo taikomos eksportui skirtai 
“Alitos” produkcijai.

“Alita” pranešė, kad įmonė at-
sisakys žymiosios trauktinės “Bo-
belinė” ir “Ledo”, “Geros”, “Kara-
liaus Mindaugo” degtinės. Tačiau 
šie gėrimai iš prekybos neišnyks 
- juos toliau gamins šią verslo dalį 
perimsiantis gamintojas.

2014-ųjų pradžioje Konkurencijos 
taryba “Mineraliniams vandenims” 

leido įsigyti iki 100 proc. „Alita“ ak-
cijų su sąlyga, kad bendrovė perleis 
„Alitos“ ir AB „Anykščių vynas” 
verslą, susijusį su Lietuvoje vykdo-
ma degtinės ir trauktinės gamybos 
bei prekybos veikla. Birželio 4 d. 
užbaigtas perleidžiamo verslo per-
leidimo sandoris, kurio metu nuosa-
vybės teisė į prekių ženklus Lietuvos 
Respublikos teritorijos ribose perėjo 
verslo pirkėjui. Kas yra naujasis pir-
kėjas – neskelbiama. 

sustojimo vietų įrengimui reikėtų 
nemažų investicijų. O kas apmokėtų 
už papildomą darbą kultūros namų, 
seniūnijos patalpų valytojoms, ku-
rios nori - nenori taptų čia įkeldintos 
autobusų stotelės valytojomis? O kas 
rūpinsis kultūros namų ir seniūnijos 
administracinio pastato durų rakinė-
jimu kasdien nuo ankstyvo rytmečio 
iki vidurnakčio ir per išeigines dienas, 
jei čia būtų įrengtas keleivių laukia-
masis? Ir dar šio keistoko sumanymo 
autoriai nepagalvojo apie tai, kad gali 
nukentėti kiti svėdasiškiai. Juk yra 
nemažai žmonių, besinaudojančių 
autobusais, kuriems į miestelio centrą 
iškelta stotelė taip pat būtų sunkiau 
pasiekiama. 

Kur kas būtų naudingiau, jeigu vei-
klūs svėdasiškiai ne puoselėtų idėją 
apie autobusų stotelės iškeldinimą, bet 
labiau pasirūpintų dabartinės stotelės 
būkle, sudrausmintų chuliganus, gir-
tuoklius ir šiukšlintojus. Stotelės sie-
nos nuolat būna išterliotos, prirašinė-
tos keiksmažodžių, vos kelininkams 
perdažius paviljono sienas, paaugliai 
vėl jas sugeba tuoj pat „išgražinti“. 
Paviljone nuolat girtaujama, primėto-
ma šiukšlių. Prieš porą metų stotelės 
pastatas net buvo padegtas.  

Plaukimas. Prancūzijoje, 
tarptautinėse plaukimo var-
žybose, kuriose R.Meilutytė 
iškovojo dvi pirmąsias vietas, 
anykštėnas G.Titenis ir 50 ir 100 
m krūtine distancijas baigė 15-
as. Tačiau G.Titenio ir Lietuvos 
rinktinės vyriausiasis treneris 
Ž.Ovisukas tikino, kad viskas 
vyksta pagal planą. „Visuomet 
norisi geresnių rezultatų, ta-
čiau dabar viskas vyksta pagal 
planą. Rezultatai turėtų būti 
pasaulio čempionate Kazanėje. 
Šių varžybų pagrindinis tikslas 
– pasitikrinti ir gauti varžybų 
patirties“, – „Delfi“ komentavo 
Ž.Ovsiukas.

Imtynės. Savaitgalį Anykš-
čiuose, „Keturių kalnų“ arenoje, 
vyko V.Žmogino memorialinis 
graikų-romėnų imtynių turny-
ras. Anykštėnai V.Kavaliauskas 
ir D.Žvikas užėmė antrąsias 
vietas.  

Triatlonas. Šeštadienį prie 
Kupiškio marių vyko Europos 
triatlono čempionato varžybos. 
Jose dalyvavęs Vilniuje gyve-
nantis, tačiau Anykščiams ats-
tovavęs Gytis Junevičius savo 
grupėje finišavo penktas. Dis-
tanciją (750 m plaukti, 20 km 
važiuoti dviračiu ir 5 km bėgti) 
jis įveikė per 1 val. 11,8 minu-
tės. Šioje grupėje nugalėjo Lie-
tuvos triatlono talentas, olimpi-
nė viltis Tautvydas Kopūstas. 
G.Junevičius dar nusileido 
latviams Viktorui Žigarkovui, 
Ingvarsui Ivanovui ir marijam-
poliečiui Andriui Murauskui, 
tačiau už savęs paliko 27 daly-
vius, tarp kurių buvo ir tituluotų 
triatlonininkų.

Londonas pripažintas turistų 
lankomiausiu miestu pasaulyje

Britų leidinys “The Independent”, 
remdamasis mokėjimo sistemos 
“Mastercard” atliktu tyrimu, pranešė, 
kad Londonas pripažintas populia-
riausiu miestu tarp turistų.

Tikimasi, kad 2015 metais Didžio-
sios Britanijos sostinėje apsilankys 
apie 18,82 mln. turistų, jie išleisi čia 
apie 13,3 mlrd. svarų.

Per septynerius metus Londonas 
jau penktą kartą išrinktas populiariau-
siu turistų miestu. Antru lankomiausiu 
miestu šiemet pripažintas Bankokas. 
Tailando sostinėje šiemet tikimasi 
sulaukti 18,24 mln. turistų. Trečioje 
vietoje atsidūrė Paryžius, ketvirtoje 
- Dubajus, penktoje - Stambulas. De-
šimtuke taip pat atsidūrė Niujorkas, 
Singapūras, Kvala Lumpūras, Seulas 
ir Honkongas. Pasak “Mastercard” 
atstovų, tikimasi, kad šiemet keliau-
tojai atliks 382,9 skrydžių į 132 pa-

grindinius pasaulio miestus. Bendrai 
kelionių metu turistai išleis 236 mlrd. 
svarų.

Prancūzijoje tiriami 359 metų 
senumo moters palaikai

Prancūzijoje mokslininkai atlieka 
bandymus su neįtikėtinai gerai išsi-
laikiusiais moters palaikais iš XVII 
amžiaus, rastais Reno mieste, skelbia 
BBC. Tyrėjai mano, kad jiems pavy-
ko atrasti 1656 metais mirusios Lui-
zos de Kengo (Louise de Quengo), 
kilmingos moters, palaikus.

Mirusiosios ūgis - 1,45 metro. 
Mokslininkai labiausiai stebisi gerai 
išsilaikiusiais minkštaisiais audiniais 
ir tai vadina “beprecedenčiu atveju” 
archeologijoje. Batelius avinčios ir 
kepuraitę dėvinčios moters kūnas 
buvo rastas 2014 metais statybų aikš-
telėje, švino sarkofage. Šalia širdies 
formos urnoje buvo aptikta jos vyro 
širdis. Toje pačioje vietoje rasta dar 

Pomidorų ir sūrio apkepas

Ingredientai:
4 vnt. Pomidorai
1 vnt. Porai
2 šaukštas Sviestas
1 šaukštelis Cukrus
žiupsnelis Druska
0,5 šaukštelis Malti džiūvėsėliai
pagal skon Pipirai
4 šaukštas Parmezano sūris
200 ml Grietinėlė
100 g Fermentinis sūris
žiupsnelis Bazilikai

Gaminimas
Pomidorus perpjaukite pusiau.  

Susmulkinkite porą ir 5 minutes 
pakaitinkite svieste.  Pakepintą 
porą sudėkite į kepimo formą, ant 
jo – pusiau perpjautus pomidorus. 
Pagardinkite cukrumi, druska ir 
juodaisiais pipirais. Sumaišykite 
džiūvėsėlius ir tarkuotą parmeza-
no sūrį, užberkite ant pomidorų. 
Grietinėlę sumaišykite su tarkuotu 
sūriu ir užpilkite ant viršaus. Kep-
kite maždaug 225 ºC temperatūros 
orkaitėje 20 minučių. Apibarstyki-
te šviežiais bazilikais.

Kasmetinė „Bėk bėk, žirgeli!“ 
šventė, vykstanti Niūronių hipo-
drome, atrodo, yra visai neįparei-
gojanti, tačiau tik ne rajono va-
dovui! Net ir spiginant karštiems 
vasaros spinduliams Anykščių ra-
jono meras Kęstutis Tubis puošėsi 
kaklaraiščiu, kai tuo tarpu renginy-
je dalyvavę kiti valdžios atstovai 
šį aksesuarą paliko namie. Tiesa, 

Meras kaklaraiščiu puošėsi 
net žirgų šventėje

mūsų rajono vadovui nenusileido 
viceministras iš Žemės ūkio minis-
terijos Vilius Martusevičius.

Mados žirgų sporto šventėje buvo 
kaip ir kasmet: vyrai labiausiai pa-
mėgę šortus ar vasariškas kelnes, 
moterys – sukneles. Pagrindiniai 
aksesuarai, suprantama, buvo įvai-
rūs galvos apdangalai ir mineralinio 
vandens butelis rankoje.

Rajono meras Kęstutis Tubis 
ir žirgų šventėje atrodė soli-
džiai.      

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

800 kitų kapų, tačiau nė vieni kiti pa-
laikai nebuvo taip gerai išsilaikę.

Moters rūbai buvo atkurti, juos pla-
nuojama eksponuoti muziejuje.

33 metų britė tapo senele

33 metų britė Korė Rouland (Corrie 
Rowland) tapo viena jauniausių šalies 
senelių, praneša “The Daily Mail”.

Kaip pažymi laikraštis, istorija 
kartojasi: iš pradžių Korė apstulbino 
savo tėvus, kai pagimdė būdama 16 
metų amžiaus, o dabar jos 17-metė 
duktė Betanė (Bethany) susilaukė sū-
naus Elijo (Elijah).

Apie savo patirtį britė papasakojo 
žurnalistams. “Praėjusią savaitę aš 
tapau senele. Ir aš negalėjau būti lai-
mingesnė”, - tikino K. Rouland. Anot 
moters, kai ji prieš keliolika metų 
pastojo, jos svajonės sudužo, o tėvai 
labai nusivylė. Esant tokio amžiaus, 
motinystė atrodė niūri, prisipažino 
K. Rouland. “Spėju, kad kartais taip 
atrodys ir Betanei”, - sakė ji. Bet, anot 
jaunos senelės, kūdikis, nepriklauso-
mai nuo jo motinos amžiaus, simboli-
zuoja viltį ir naujus lūkesčius.

-ELTA


