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PARODA. Birželio 19 d. (penk-
tadienį) 17 val. Anykščių koply-
čioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centre (Vilniaus g. 36) atidaroma 
Loretos Uzdraitės grafikos paroda 
„FRAGMENTAI“. Groja styginių 
kvartetas „Projektas A“: Paulius 
Biveinis (smuikas), Inga Aleksie-
nė (smuikas), Ramūnas Zakaras 
(altas), Onutė Švabauskaitė (vio-
lončelė). Parodos atidarymo metu 
bus pristatoma Loretos Uzdraitės 
iliustruota ir apipavidalinta knyga 
Antanas Baranauskas „Anykščių 
šilelis“.

Pamaina. Burbiškio agros-
erviso kooperatyvo susirin-
kime atsistatydino 21 metus jam 
sėkmingai vadovavęs Alvydas 
Diečkus.  Aštuntą dešimtį pradėjęs 
A.Diečkus kolūkiui iširus 21 me-
tus vadovavo agroserviso koop-
eratyvui. Daugiau kaip 100 narių 
turinčio, 800 hektarų nuomojančio 
kooperatyvo vairą dabar perėmė 
gretimame Bičionių kaime gimęs 
ir augęs muziejininko Audriaus 
Laskausko brolis, žemės ūkio spe-
cialistas Algirdas Laskauskas. 

Gelbėjo. Sekmadienį ugniag-
esiai gelbėtojai Anykščių Dari-
aus ir Girėno gatvėje gelbėjo 
bute užsitrenkusį vaiką. Pastatę 
ištraukiamas kopėčias, jie per langą 
pateko į užsitrenkusį butą. Viduje 
pareigūnai rado verkiantį pusantrų 
metų vaiką. Jie atidarė duris iš vid-
aus ir įleido vaiko motiną.

Vedėjas. Anykščių savivaldybės 
administracijos Žemės ūkio skyriui 
jau vadovauja Antanas Baura. Ke-
tvirtadienį Vyriausioji rinkimų ko-
misija nutraukė jo, kaip Anykščių 
rajono tarybos nario, įgaliojimus. 
Tarybos nario mandato nepradėjęs 
dirbti atsisakė 4-uoju „valstiečių“ 
sąraše likęs Remigijus Pečiukėnas, 
todėl birželio mėnesio posėdyje de-
putato priesaiką duos 5-oje pozicijo-
je esanti kooperatyvo „Žalioji lanka“ 
vadovė Nijolė Barkauskienė. 

Konkursas. Trečiadienį vyks 
konkursas, kuriame varžysis po-
tencialūs Troškūnų seniūno pava-
duotojai. Konkurse turėtų dalyvau-
ti keturi pretendentai. 

Vos pavažiavus porą kilome-
trų link Skiemonių už Girelės 
miško su Liūdiškiu piliakalniu, 
abipus plento, Storių kalvų pa-
pėdėje, plyti Kiškelių kaimo 
laukai. Pasak Skiemonių seniū-
no Stasio Steponėno, Anykščius 
šio kaimo gyventojams pasiekti 
galima pėsčiomis ar dviračiu, o 
į seniūnijos centrą Skiemonis 
tenka 11 kilometrų važiuoti. 
Kaime nuolat gyvena apie de-
šimt gyventojų, tačiau gyvena-
mąją vietą dekla-
ruoja dvidešimt. 

Kiškelių laukai kvepia šienu Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Tolimų reisų vairuotojas Kiškelių kaimo gyventojas Vygantas Sereikis per šienapjūtę suka ne vilki-
ko, o traktoriaus vairą. 

Prie „Anykščių vyno“ gamyklos šilumos trasos tranšėjoje ras-
ta žmogaus kaukolė perduota teismo medicinos ekspertams, o 
griaučiai palikti ten, kur gulėjo.

Griaučius paliko po asfaltu, 
o kaukolę išvežė Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Po to, kai darbininkai, kasę tranšėją šilumos trasai šalia „Anykščių 
vyno“  gamyklos, rado žmogaus kaukolę ir raktikaulį, o šiuos radi-
nius apžiūrėję archeologai aptiko ir griaučius, darbo ėmėsi ir Anykš-
čių rajono policijos komisariatas. Kaukolė ir raktikaulis perduoti 
teismo medicinos ekspertams, o griaučiai, taip ir nebuvo atkasti. 

cialistai rado ir žmogaus griaučius bei 
raktikaulį. Kadangi griaučiai guli po 
asfaltu, jų buvo nuspręsta nejudinti, o 
kaukolė padėta šalia griaučių, apkas-
ta ir visas kūnas paliktas gulėti šalia 
šilumos trasos. IĮ „Juodasis ežys“ 
archeologė penktadienį „Anykštai“ 
teigė, kad nerasta jokių daiktų, kurie 
padėtų nustatyti, kokiu laikotarpiu 
lavonas S.Dariaus ir S.Girėno gatvėje 
užkastas. Todėl tolesnis tyrimas neturi 
prasmės. „Anykštos“ pakalbinta apie 
moralinį aspektą – juk per žmogaus 
lavoną toliau važinės automobiliai, 

archeologė aiškino, kad tai įprastas 
dalykas: ir namus ant kapinių žmo-
nės statosi, ir daržus kapinių vietoje 
sodina.  

Bet net ir tokio groteskiško palai-
dojimo žmogus, kurio kaukolė buvo 
iškasta, pasirodo, nenusipelnė – poli-
cijos pareigūnai nurodė dar kartą iš-
kasti kaukolę ir raktikaulį bei pradėjo 
ikiteisminį tyrimą.

Anykščių rajono policijos komisa-
riato viršininkas Rimantas Čepulis, 
regis, ir pats nesitiki, kad kaukolės 
tyrimas duos kokį nors rezultatą, ge-
riausiu atveju bus nustatyta, kokio 
tai laikotarpio palaidojimas. Polici-
jos viršininkas „Anykštai“ sakė, kad 
pareigūnams archeologai aiškina, jog 
palaidojimas greičiausiai bus karo lai-
kų, tuo tarpu „Anykštai“ IĮ „Juodasis 
ežys“ archeologė sakė atvirkščiai, jog 
palaidojimas greičiausiai yra ne karo 
laikų: kaukolė nėra pažeista, šalia 
jos nėra rasta jokių metalinių detalių 
(sprogmenų nuolaužų, sagų, žvaigž-
džių ir pan.).

Teismo medicinos ekspertų tyrimo 
logišku rezultatu derėtų laikyti ban-
dymą nustatyti mirties priežastį pagal 
kaukolę. Tačiau vargu ar pavyks nu-
statyti ką nors daugiau išskyrus faktą, 
kad kaukolė yra mirusio žmogaus.

„Anykštos“ paklaustas, ar kaukolė 
po ekspertų tyrimo bus užkasta prie 
likusios palaikų dalies, Anykščių 
policijos viršininkas R.Čepulis sakė, 
jog kaip toliau elgtis, spręs teismo 
medicinos ekspertai. Pasak komisaro, 
kiekvienais metais rajone iškasama ar 
išariama po 1-2 kaukoles, kurios per-
duodamos ekspertams.   

ežys“, gavę pranešimą apie radinį, 
liepė kaukolę vėl užkasti. Penktadie-
nio rytą dalyvaujant archeologams 
darbininkai kaukolę vėl iškasė. Spe-

Žmogaus griaučių istorija yra lyg 
iš siaubo filmo. Darbininkai kauko-
lę rado dar praėjusio ketvirtadienio 
popietę. Archeologai iš IĮ „Juodasis 

Pakliuvę į 
Vyskupo giminės 
tinklus

Birželio 13-ąją, Anykščiuose 
susitiko per 130  artimiausių 
giminaičių.

Apie būrimus iš žvėries žarnų
Leonas Alesionka „Pastabos 

paraštėse“:
„O tai šernas kaip? Atgijo, 

reinkarnavosi į briedį ir į girią 
nurūko? “

Pasak Anykščių rajono po-
licijos viršininko Rimanto 
Čepulio kiekvienais metais 
Anykščių rajone randamos 
1-2 žmonių kaukolės.

Arūnas Liogė – 
jau istorinė 
asmenybė

Stirniukas mirti 
atėjo pas žmones

Jis į Anykščių rajono tarybos 
darbotvarkes siūlo įtraukti  8 
sprendimų pro-
jektus. 
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spektras

Temidės svarstyklės
Brolis. 2015-06-12, apie 8 va-

landą, Anykščiuose, J. Biliūno 
gatvėje, konflikto metu neblaivus 
vyriškis, gimęs 1964 metais, pa-
naudojo fizinį smurtą prieš savo 
58-erių metų brolį. Įtariamasis 

sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Klebonija. 2015-06-13, apie 

11 valandų 30 minučių, Anykš-
čių seniūnijoje pastebėta, kad įsi-
brauta į nebeveikiantį klebonijos 
pastatą, iš kurio pavogtas elektros 
skaitiklis. Nuostolis tikslinamas.

Prasidėjo. Poilsiautojų srautui 
jau pasiruošę Klaipėdos, Palangos 
bei Neringos paplūdimiuose bu-
dintys gelbėtojai, pelnytai galintys 
pasigirti kelerius pastaruosius me-
tus aplenkiantys mirtį. Šis sezonas 
jiems prasidėjo išbandymu, kuris 
išlaikytas puikiai. Uostamiesčio 
gelbėtojai budėjimą paplūdimiuo-
se pradėjo birželio 1 d. Pirmojo 
iššūkio jiems ilgai laukti nereikėjo. 
Praėjusį sekmadienį Melnragėje, 
netoli šiaurinio uosto vartų molo, 
Baltijos jūroje vienu metu sken-
do keturi iš Kauno rajono atvykę 
asmenys. Nusprendę atsigaivinti 
šaltame vandenyje, vienos šeimos 
nariai netoli kranto žengė tiesiai į 
pavojingą duobę. Du suaugę vyrai 
ir nepilnametis krantą vos ne vos 
pasiekė savo jėgomis, o sąmonės 
netekusį trylikametį iš vandens iš-
traukė gelbėtojai. 

Kalba. Buvęs Vilniaus vice-
meras Romas Adomavičius ilgai 
ruošėsi baigiamajai kalbai teisme, 
tik, regis, teisėjos jo kalba nedo-
mino - nuosprendis paskelbtas po 
kelių valandų, rašo “Lietuvos ry-
tas”. 62 metų R. Adomavičius bylą 
vadino provokacija, o Specialiųjų 
tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai 
teisme raudo dėl tikrovės neatitin-
kančių pažymų. Tačiau Vilniaus 
apygardos teismas (VAT) jį pripa-
žino kaltu dėl to, kad 2012 metų 
rudenį gavo 40 tūkst. litų kyšį. Po 
ilgų derybų pinigus tuomečio vice-
mero automobilyje padėjo buvęs 
bendrovės “Vilniaus vandenys” 
vadovas Darius Norkus. VAT sky-
rė R. Adomavičiui 3 metų laisvės 
atėmimo bausmę jos vykdymą 
atidėjo tam pačiam laikotarpiui.  

Vagis. Dvi naktis iš eilės tą 
patį automobilį pavogti bandęs 
beveik nemokantis vairuoti 16-
metis Šiaulių vaikų globos namų 
auklėtinis įkliuvo policijos parei-
gūnams. 31-erių šiaulietė prieš 
mėnesį pametė savo automobilio 
“Chevrolet” raktelius, ir pamiršo 
imtis kokių nors priemonių auto-
mobiliui apsaugoti. Raktelius ra-
dęs Vaikų globos namų auklėtinis 
su draugais birželio 9-osios vakarą 
aptiko minėtą automobilį. Nuoty-
kių ieškotojai įvairavo į netoliese 
esančią Architektų gatvę. Atvykę 
patruliai pabeldė į savininkės du-
ris, pranešdami, kad mašina buvo 
pavogta ir ką tik surasta. Šiaulietė 
automobilį vėl pastatė savo namo 
kieme, nesusimąsčiusi, kad rakte-
liai negrąžinti. Kitą naktį 16-me-
tis su draugu vėl atsėlino prie to 
paties kiemo. Šiaulių patruliai su-
laikė 16-metį, jo draugui pavyko 
pasprukti. 

Kūnai. Tarptautinė migracijos 
organizacija (TMO) pranešė apie 
18 migrantų kūnus, rastus Sacharos 
dykumoje Nigeryje, skelbia “Reu-
ters”.Migracijos ekspertai tikina, 
kad radinys atspindi migrantų tra-
gediją. Tūstančiai jų keliauja per 
dykumą Libijos pakrantės link, iš 
kur tikisi pasiekti Europą. TMO at-
stovų teigimu, pasitelkus sistemin-
gą informacijos rinkimą ar vykdant 
gelbėjimo operacijas, galima išsi-
aiškinti, kiek tiksliai migrantų išsi-
ruošia į tokias pavojingas keliones. 
Apie didėjančius pabėgėlių srau-
tus praneša pakrantės tarnybos, 
tarptautinės gelbėjimo operacijos 
ir valdžios atstovai. TMO teigimu, 
šiais metais padaugėjo atvykėlių iš 
Vakarų Afrikos, tačiau daugiausiai 
žmonių bėga iš Sirijos ir Eritrėjos.

Kol nesibaigė mišios bažnyčioje, 
aikštėje buvo vos apie dvidešimt 
žmonių. Susirinkusieji net baugiai 
žvalgėsi, o vienas pagyvenęs žmo-
gus kraipė galvą:”Ale kaip neliko 
žmonių Anykščiuose, anksčiau per 
Velykas bažnyčioj atsiklaupt nebu-
vo kur, o šiemet - vos pusė, o ir tų 
dauguma iš kaimo suvažiavę, o kur 
anykštėnai?”,- stebėjosi  pagyvenęs 
vyriškis. Beje, jis kalbėjo, jog eida-
mas per miestą nepastebėjo, kad ir 
vėliavų būtų daug.  

Bet prieš 12 valandą iš mišių į 

Mažai gedulo, daugiau vilties Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Birželio 14-ąją Anykščių  centre, prie paminklo Laisvei, tradi-
ciškai buvo iškelta vėliava su juodu kaspinu. Minėjimui “svorio” 
pridėjo į Anykščius atvykęs Krašto apsaugos ministerijos minis-
tras Juozas Olekas.

aikštę atėjo nemažas būrys, tiesa, 
dauguma sudarė politikai ir garbaus 
amžiaus anykštėnai. Meras Kęstutis 
Tubis pasveikino visus su švente ir 
sakė, jog “turime nuožmiai ir tvar-
kingai dirbti, kad tokie įvykiai ne-
pasikartotų”. 

Vėliavą šiemet kėlė anykštėnė 
tremtinė Danutė Trumpienė, kuri į 
tremtį buvo išvežta būdama 3 metų, 
ir istorikas, mokslų daktaras Norber-
tas Černiauskas, kuris nuo 2005 m. 
rengia kasmetinį sąskrydį „Traki-
nių partizanai”, ekspedicijos “Misija 

Sibiras 2010” dalyvis. 
Krašto apsaugos ministerijos mi-

nistras J. Olekas kalbėjo, jog tremtis 
leido susipažinti vieniems su kitais 
įvairių Lietuvos regionų gyvento-
jams ir  sakė, jog laisvę reikia ginti. 
Beje, ministras kalbėjo, kad pa-
skelbus apie įvedamus šauktinius, 

Vėliavą kėlė anykštėnė tremtinė Danutė Trumpienė  ir istorikas, 
mokslų daktaras Norbertas Černiauskas.           Autoriaus nuotr. 

Anykščių rajono policijos komisa-
riatas nesutiko, kad bausmė šokėjui 
būtų sušvelninta, nes jis yra baustas 
už kitus kelių eismo taisyklių pažei-
dimus, tačiau teismas nusprendė, kad 
D.Meškauskui dešimties mėnesių 
terminas be teisių yra „pakankamas 
įvertinti savo elgesį ir nedaryti naujų 
KET pažeidimų, o tolesnis nuobau-

Šokėjas vėl galės vairuoti
Anykščių rajono apylinkės teismas nusprendė, kad garsus kraš-

tietis, šokėjas Deividas Meškauskas vėl gali vairuoti. 

dos taikymas neadekvačiai apribotų 
jo paties veiksmus ir turtinę padėtį“.  

Anykščių apylinkės teismas vairuo-
ti jau leido ir UAB „Anykščių vande-
nys“ direktoriui Alvydui Katuokai, iš 
kurio teisės 12 mėnesių buvo atimtos 
praėjusių metų spalio 23 dieną. 

-ANYKŠTA

žmogaus sveikatai./.../ Turi daug 
įsipareigojimų ir be automobilio jų 
negali įvykdyti. Yra VĮ šokių ir lais-
valaikio centro „Soul Lounge“ įkūrė-
jas ir direktorius. Centras organizuo-
ja vestuves, abiturientų išleistuves, 
kitus renginius ir jis yra šių renginių 
koordinatorius“, – apie tai, kodėl 
D.Meškauskui reikia grąžinti vairuo-
tojo pažymėjimą nepasibaigus visam 
bausmės terminui, rašoma Anykščių 
rajono apylinkės teismo sprendime. 

Pernai liepos 25 dieną teismo 
sprendimu už automobilio vairavimą 
neblaiviam D.Meškauskui buvo skir-
ta 1000 litų bauda ir 12 mėnesių at-
imta teisė vairuoti automobilį. Dabar 
teismas šį terminą kiek sutrumpino – 
šokėjas už vairo sėsti gali jau dabar, 
praėjus beveik vienuolikai mėnesių. 

„Be vairuotojo pažymėjimo jo 
gyvenimas neįmanomas. /.../ Buvo 
atestuotas pagal privalomojo moky-
mo apie alkoholio ir narkotikų žalą 

Moteris nežinojo, kur kreip-
tis, kad gyvūnas būtų išgelbėtas. 
„Anykštai“ patarus paskambinti 
Utenos regiono aplinkos apsaugos 
departamento Anykščių rajono 
agentūros vedėjui Arnoldui Ka-
zakevičiui, Asta su ja vėliau susi-
siekusiems žurnalistams guodėsi 

Stirniukas mirti atėjo pas žmones
Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Pirmadienio popietę į „Anykštą“ kreipėsi moteris. Astos vardu 
prisistačiusi gyvūnėlių mylėtoja pasakojo, kad į jos sodybą, esan-
čią netoli Niūronių, atklydo sužeistas stirniukas. 

nieko nepešusi – A. Kazakevičius 
jai sakė esąs išvykęs, o stirniukas 
per tą laiką nugaišo... 

„Žmonės nelabai kam rūpi, o 
gyvūnai – juo labiau“, – apmaudo 
neslėpė Asta.

„Anykštai“ Lietuvos medžio-
tojų ir žvejų draugijos Anykščių 

skyriaus valdybos pirmininkas 
Rimantas Pečkus sakė gavęs in-
formaciją apie negyvą stirniuką.

Paklaustas, ką tokiu atveju žmo-
nėms daryti, R.Pečkus pasakojo: 
„Negyvu žvėrimi turi pasirūpinti 
medžiotojai. Šiuo atveju plotas, 
kuriame buvo rastas stirniukas, 
priklauso „Elmos“ medžiotojų 
klubui – jie gyvūną ir pasiims. 
Mes apie įvykį pranešėme ir „El-
mos“ medžiotojams, ir aplinko-

saugininkui A.Kazakevičiui, kuris 
sakė, kad į įvykio vietą nuvyks“. 
Pasak R.Pečkaus, apie tokius įvy-
kius gyventojai turėtų pranešti 
Aplinkos apsaugai ar medžioto-
jams – specialistai žinos, ką su 
gyvūnu daryti. 

„Jei stirną dar būtų radę gyvą, 
greičiausiai ją būtų bet kokiu 
atveju tekę užmigdyti...“, – apie 
tai, kad stirniuką vargu ar būtų pa-
vykę išgelbėti, kalbėjo R.Pečkus.

Didžiausią sumą – 1300 eurų  
pagal Anykščių savivaldybės 
administracijos direktorės Venetos 
Veršulytės įsakymą, skirta praeitos 
kadencijos rajono Tarybos nario, 
trenerio ir kūno kultūros mokytojo 
Arvydo Krikščiūno vadovaujamo 
Vaidlonyse registruoto sporto klu-

Jaunimas kažką veiks
Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Anykščių savivaldybė paskirstė pinigus projektiniam darbui su 
jaunimu. Savivaldybės jaunimo politikos programai įgyvendinti 
finansavimą gavo šeši projektai. Tačiau visiškai neaišku, ką jais 
ketinama nuveikti jaunimo labui.

bo „Troškūnietis“ projektui „Eu-
ropa ir aš“.  Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos bendruomenės centras 
ketina vykdyti projektą „Kepa-
m‘15“. Projektui savivaldybė skirs 
930 eurų.

Anykščių garbės pilietės Evge-
nijos Baltronienės vadovaujamas 

Anykščių vaikų ir jaunimo užim-
tumo centras projektui „Aš atvi-
ras inovacijoms“ gaus 760 eurų. 
Debeikių moterų veiklos centrui 
skirti 650 eurų projekto „Pažink 
save ir savo kraštą“ įgyvendinimui. 
VšĮ „Anykščių televizijos ir infor-
macijos centras“ už 340 eurų turės 
įgyvendinti projektą „Jaunimo pul-
sas“. 

Na, ir šeštieji, kurie turi įgy-
vendinti Anykščių savivaldybės 
finansuojamą projektą – Anykščių 

savivaldybės vicemero Sigučio 
Obelevičiaus žmonos Alytės Obe-
levičienės vadovaujamas Lietuvos 
jaunųjų krikščionių sąjungos Trau-
pio skyrius. Šio teikėjo projektas 
„Dirbame, kuriame, tobulėjame“ iš 
finansuotų paremtas kukliausiai – 
320 eurų.  

Iš viso šiems projektams Anykš-
čių savivaldybė skiria 4300 eurų.

Detalesnės informacijos apie nu-
spręstus paremti projektus Anykš-
čių savivaldybė neskelbia.

atsiliepė nemažai savanorių. „Dar 
nesibaigus šaukimui jau atsirado 
du trečdaliai tų, kurie pasakė, kad 
mūsų šaukti ginti Tėvynės nerei-
kia, mes ateiname patys“,- kalbėjo 
J.Olekas.

Birželio 14-oji Lietuvoje minima 
kaip Gedulo ir vilties diena. 

1993 metais R. Midvikis Debei-
kių miestelyje sukūrė įspūdingą 
paminklą, įamžinusį kovotojų už 
Lietuvos Laisvę ir Nepriklauso-
mybę atminimą. Granite pavaiz-
duota laukianti grįžtančių į namus 
partizanų ir liūdinti dėl miškuose 
žuvusių brolių lietuvaitė mergina, 
rankoje laikanti gėlių vainiką. Pa-

Mirė paminklo Debeikiuose autorius Vytautas BAGDONAS

Birželio 13-ąją, eidamas 68-uosius metus, mirė garsus skulp-
torius,  Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Regi-
mantas Midvikis. Jo sukurtas paminklas iš granito kovotojams 
už Lietuvos laisvę puošia ir Debeikių miestelį.

minklo papėdėje yra iškaltos kelių 
dešimčių Debeikių krašto partiza-
nų pavardės (Šio paminklo mece-
natas buvo tuo metu JAV gyvenęs 
debeikietis Kazys Rožanskas). 

R. Midvikis gimė 1947 m. sausio 
5 d. Eidintuose. Baigęs skulptūrą 
Vilniaus dailės akademijoje, dėstė 
Telšių taikomosios dailės techni-

kume, dalyvaudavo parodose, kūrė 
monumentalius paminklus ir kuklius 
meninius akcentus, dekoratyvines 
skulptūras. Skulptorius amžinojo 
poilsio atgulė gimtajame Tauragės 
krašte - Gaurės kaimo kapinėse.

Jis sukūrė paminklus Simonui 
Daukantui, Martynui Mažvydui, 
2003 metais Gedimino kalno pa-
pėdėje - paminklą karaliui Min-
daugui. R.Midvikiui kartu su kitais 
menininkais už Rainių koplyčios 
sukūrimą 1994 metais skirta Naci-
onalinė kultūros ir meno premija. 

      

Skulptoriaus Regimanto Mi-
dvikio sukurtas paminklas 
puošia Debeikių miestelį. 
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“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. 

nuomonių ringe
@ “Vietinis”: “Visai buvo neį-

domu be politikų rungties. Neįdo-
mi šventė.” 

@ “Vienas 3 asmenyse” : “Ššš 
ne šventė - suoliukai netepė, dar-
biečiai avino nenuvogė, AMB ne-
pargriuvo.” 

@ “Liuks”: “Puiki šventė, ge-
riau organizuota nei senosios val-
džios.”

Asfaltas brangiau 
už padorumą

Aldona DAUGILYTĖ, pedago-
gė, buvusi rajono Tarybos narė:

- Aš – ne teisėja, bet kai suži-
nojau šį faktą, man pasidarė labai 

Žmogaus griaučiai po asfaltu likti negali 
Kasant tranšėją šilumos trasai šalia „Anykščių vyno“ gamyklos, 

S.Dariaus ir S.Girėno gatvėje, buvo iškasta žmogaus kaukolė. Ją 
apžiūrėję archeologai nusprendė nieko nedaryti – tiesiog užkasti 
ten, kur buvo rasta. Priežastis gana paprasta – žmogaus kūnas 
yra po asfaltu, o jį ardyti, pasak archeologės, nėra prasmės. Ta-
čiau kaukolė užkasta ilgai nebuvo – ją tą pačią dieną vėl išsikasė 
Anykščių policijos pareigūnai ir išsivežė ištirti. Kūną, beje, palikę 
ten pat – po asfaltu.

„Anykšta“ domėjosi, ką apie tai mano anykštėnai? 
liūdna. Žmogus pasielgia negalvo-
damas, kaip tai atrodo iš tikrųjų. 
Nebūdama specialiste, aš niekaip 
nebūčiau pasielgusi taip, kaip buvo 
pasielgta. Tai – žmogaus griau-
čiai, ne gyvulio. Man atrodo, kad 
ten turėtų būti daug kūnų – netoli 
„Sodros“ yra kapinynas. Žinau, 
kad ten norėjo daryti automobilių 
stovėjimo aikštelę, bet iškelti visus 
kūnus buvo per brangu.

Imti ir užkasti kaip niekur nieko, 
negalima. Asfaltas ir pinigai yra 
brangiau negu padorumas. Šitaip 
nesielgiama. Juolab jei dar žmogus 
buvo išnešiotas gabalais... 

Stebiuosi, kaip kiekvienas po-
pierius priklauso nuo žmogaus... 
Liūdna konstatuoti, bet neretas 

atvejis, kai padorumas sakytų, 
kad pasielgti šitaip negalima, bet 
apsiginama popieriais, raštais. Pa-
dorumas neleidžia taip pasielgti, o 
žmogus sau leido.

Iš kur palaikai 
atsirado

Mindaugas NEFAS, istorikas, 
dėstytojas, Šaulių sąjungos na-
rys:

- Mano nuomone, pasielgta buvo 
blogai. Visiškai neaiškūs motyvai. 
Esu istorikas, ne archeologas, ir 
nežinau visų nustatytų procedūrų. 
Žinoma, archeologiniams kasi-
nėjimams yra nustatytos griežtos 
tvarkos, bet man, iš pilietiškos ir 

istorinės pusės, yra smalsu iš kur 
tie palaikai atsirado? Manau, kad 
archeologai tai turėjo ištirti. Su-
prasčiau, jei tiestų kokį europinės 
reikšmės greitkelį ir dėl to žlugtų 
milijardinis projektas... 

Esmė tokia – net Vilniaus mieste 
yra atliekami archeologiniai ka-
sinėjimai. Net statant didžiulius 
objektus, statybos yra stabdomos 
ir kasinėjama. O čia argumentuoti, 
kad kūnas yra po asfaltu, yra ne-
rimta. Tai nuvilia. Galbūt ten yra 
senesni palaikai, bet kas ten yra, 
reikia žinoti. Gal sovietiniais me-
tais ten buvo užkasti nukankinti 
partizanai? O gal ten istorinė lai-
dojimo vieta? Kas gali paneigti 
mano padarytas prielaidas? Į šituos 
dalykus reikia atsakyti.

Gatvė nėra 
šventas dalykas

Gintautas ZABIELA, istori-
kas, archeologas:

- Į tokius dalykus žiūriu nelabai 
teigiamai. Jei tai būtų kapinės, be 
abejo – iškasei ir užkask, tegu ten 

žmogus ir lieka, šiuo atveju – po 
asfaltu. Bet jei nėra žinoma, kad tai 
kapinės – kūną reikėjo išimti visą. 
Pasielgti taip, kaip ir priklauso 
elgtis su žmogaus palaikais. Ne-
padalinant, neužkasinėjant. Gal-
vos „atėmimas“ nuo kūno, garbės 
specialistams nedaro. Paprastai ga-
tvėse vyksta darbai, likviduojamos 
avarijos, tai, esant reikalui, asfalto 
dalis būna išardoma. Žmogus juk 
nėra didelis, tad nematau didelių 
problemų išpjauti asfalto gabalė-
lį. Gatvė nėra šventas ir neliečia-
mas dalykas. Vargšas anykštėnas, 
papuolęs ne ten, kur reikia... Gal 
buvo kokios instrukcijos, kurių aš 
nežinau, bet vis tiek situacija nela-
bai „skaniai“ atrodo. 

-ANYKŠTA

@ Nostalgiškas: „Būdavo po-
litikai, kaip eržilai pravaro, net 
žemė dunda.“

@ Ggg:  „Šventė kaip tokia 
tai gera, bet veiksmas mintinai 
žinomas, tik žodžiai skirias.“

@ IRENA: „Buvau, daug ma-
čiau, dalyvavau, labai patiko, 
kaip visada. Žirgai nuostabūs, 
kaip ir raiteliai, įdėta daug dar-
bo. Įspūdžiai puikūs.Lauksiu 
kitų metų!“

@ Rudnosiukas: „Jei tiesiai 
šviesiai, tai šventė nuobodi, tas 
pats per tą patį. Jokių permainų 
ir pokyčių.“

@ Orgaz. Komitetas atsaky-
mas į Rudnosiukui: „Kitais me-

„Bėk bėk, politike“
Praėjusio savaitgalio anyksta.lt diskusijoje klausėme skaityto-

jų nuomonės apie „Bėk bėk, žirgeli“ šventę. Komentatoriai ypač 
aktyviai reiškė nuomonę, jog šiemet nebuvo politikų rungties. Pa-
našu, kad Anykščiams reikia šventės, kurios pagrindiniu akcentu 
būtų besirungiantys garbūs ponai.

tais turėtų vykti KGB agentų te-
pimo smala ir ridenimo pūkuose 
varžybos. Rungtį remia generali-
nio štabo 2-ojo skyrius. Prašome 
visus agentus registruotis.“

@ Pardavėjas: „Labiausiai 
trūko politikų rungties. Daug 
žmonių susirinkdavo pažiūrė-
ti, partiečiai - savų palaikyti. 
Ir mums geriau alų ir šašlykus 
pirkdavo. Taip kad naujasis me-
ras susimovė šitoj vietoj. Ne 
viskas, kas sena, yra bloga. Vat 
tep.“

@ Daina: „Kad jau keli me-
tai neiname, juokas tokia šventė. 
Matosi pagal komentarus, nėra 
ką rašyti.“

@ Kotryna:  „Kažkaip ankš-
čiau bendras vaizdas geresnis 
buvo. Politikų rungtis pakeldavo 
nuotaiką. Dabar po rinkimų Hi-
bridinio karo nuojauta.“

@ Ne: „Nuobodu, mažai 
veiksmo jaunimui.“

@ Nepatiko: „Jokio naujo ak-
cento: iki gyvo kaulo nusibodę 
tie patys renginiai: saviveikli-
ninkų koncertai, medžio drožy-
ba, tas pats policijos raitelių pa-
sirodymas, mugė, nusibodusios 
žirgų lenktynės. Kitais metais 
tikrai į tokį renginį neisiu.“

@ Nepatiko: atsakymas Ne-
patiko: „Tiesa...net ir šašlykai, 
gerokai pabrangę, nes įvestas 
euras, buvo neskanūs...“

@ Atsakymas į Nepatiko: 
„Gal mergų gražių buvo?“

@ Algirdas: „Važiuodavom 
su šeima pažiūrėti, kaip įžymūs 
vyrai ir moterys varžosi, palai-

kydavome savo partiją, o dabar 
atėjo iš Vilniaus kažkoks Tubis 
naujas neaišku su kokiomis per-
mainomis ir nebeįdomi šventė 
buvo.“

@ X – man: „Šventė tokia pati 
kaip ir prieš tai buvusios. Trūko 

politikų rungties ir žmonių ma-
žokai susirinko. Nors jei giliau 
žvelgiant į esmę, pati šventės 
dvasia nebe ta, kaip prieš dauge-
lį metų.“

(Kalba netaisyta,-red.past.)
-ANYKŠTA

Praėjusioje kadencijoje spren-
dimo projektą, kuriuo siūlė nai-
kinti žurnalistų darbą varžančią 
tvarką, parengė ir Tarybai patei-
kė liberalas Lukas Pakeltis. Ta-
čiau tai ir buvo vienintelis visų 
Tarybos deputatų per kadenciją 
pateiktas sprendimas. Tuo tarpu 
A.Liogė į 2015 metų rajono Tary-
bos antrojo pusmečio darbotvarkę 
siūlo įtraukti net 8 sprendimus: 
Dėl nesąžiningo buitinių atliekų 
mokesčio; Dėl resursų taupymo 
fondo veikos atnaujinimo; Dėl 
Anykščių m. šilumos ūkio spe-

Arūnas Liogė – jau istorinė 
asmenybė Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Kaip nepartinis į Anykščių rajono tarybą išrinktas Arūnas Li-
ogė tapo pirmuoju rajono istorijoje deputatu, kuris inicijuoja 
pluošto sprendimų priėmimą. Negana to, A.Liogė bus ir pirmuo-
ju Anykščių, o gal ir visos Lietuvos politiku, kuris imasi vykdyti 
savo rinkiminę programą.

cialiojo plano patikslinimo. Dėl 
daugiabučių namų administrato-
riaus veiklos; Dėl savivaldybės 
veiklos viešinimo; Dėl kaimų at-
stovų Tarybų steigimo; Dėl vaikų 
ir jaunimo užimtumo ir savival-
dybės sportinės  bazės tikslingo 
panaudojimo; Dėl savivaldybės 
racionalaus nekilnojamojo turto 
panaudojimo.

Teisininko išsilavinimą turintis 
A.Liogė „Anykštai“ sakė, kad jis 
pats gali paruošti ir sprendimų 
projektus, tačiau politikas tiki-
no, kad padėti turės ir valdinin-

Arūnas Liogė į antrojo pusmečio Anykščių rajono tarybos posė-
džių darbotvarkes siūlo įtraukti  aštuonis sprendimų projektus. 

kai. „Duomenis surinkti ir juos 
pateikti privalės savivaldybės 
įmonės ir savivaldybės admi-
nistracijos darbuotojai, o paskui 
galėsime sudaryti darbo grupę 
ir, be abejo, aš nuo darbo nenu-
siplausiu“, – „Anykštai“ kalbėjo 
A.Liogė.

Valdančiąją daugumą parėmęs 
ir Anykščių savivaldybės įmonė-
je „Anykščių vandenys“ po rinki-
mų gavęs darbą A.Liogė teigė ne-
bijąs politinio spaudimo. „Viena, 
aš vis dėlto dirbu savivaldybės 
įmonėje, ne pačioje savivaldybė-
je, taigi nesu tiesiogiai pavaldus 
rajono valdžiai. Antra, manau, 
kad mano siūlymai neturėtų rajo-
no vadovų erzinti – aš vykdau ne 
tik savo rinkiminę programą, bet 
ir jiems padedu vykdyti savo pro-
gramas.“ – aiškino A.Liogė.  
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horoskopas užuojauta
AVINAS. Nuo šio antradienio 

vakaro, kai prasidės jaunatis, pra-
dėkite galvoti apie naujus užmojus, 
šeimos gerovę. Nepraleiskite pro-
gos ko nors naujo išmokti, sužinoti. 
Palankus metas tvirtinti draugystės 
ryšius, megzti naujas pažintis. 

JAUTIS. Gana palanki prekybai, 
komercijai, reklamai, įvairiems ko-
munikaciniams reikalams ir visam 
tam, kas sutvarkoma telefonu, inter-
netu. Galbūt sulauksite pasiūlymų 
dėl bendradarbiavimo. Suaktyvės 
kontaktai ir su draugais, giminai-
čiais.  

DVYNIAI. Būsite aktyvūs, o 
gal net neįprastai ūmūs, neatsargūs. 
Regis, prasidėjus jaunačiai jums 
itin parūps su buitimi, nuosavybe, 
remontu susiję reikalai. Turbūt turė-
site su kuo pasidalinti savo proble-
momis ir sulauksite palaikymo. 

VĖŽYS Pasistenkite išsiaiškinti 
dalykus, kurie jums yra svarbūs, bet 
nelabai aiškūs. Regis, būsite nusi-

teikę slaptiems meilės pasimaty-
mams, meninei kūrybai. Gali sudo-
minti nelegali, konfidenciali veikla 
ar informacija. Savaitei įsibėgėjant 
daugės pasitikėjimo savimi ir prak-
tiškumo. 

LIŪTAS. Nuo šio antradienio 
vakaro palanku planuoti ateitį, ta-
čiau vertėtų atsirinkti, su kuo jums 
pakeliui. Kitų parama bus labai 
svarbi, siekiant įgyvendinti svar-
bius tikslus. Regis, neblogai seksis 
su labdara, medicina, menu, mistika 
susiję reikalai. 

MERGELĖ. Būsite dalykiški ir 
reiklūs sau bei kitiems. Regis, sku-
bėsite pabaigti kai kuriuos neatidė-
liotinus darbus, parengti ataskaitas 
ar pan. Nuo trečiadienio jau palan-
ku imtis naujovių bei jas planuoti. 
Tinkamai elkitės su technika.  

SVARSTYKLĖS. Būsite nusi-
teikę filosofuoti, politikuoti, o gal 
ir aršiai konkuruoti dėl projekto fi-
nansavimo, norimos studijų vietos 
ar kt. Švietimo, mokslo, užsienio 
reikalai, teisinės aktualijos gali rim-

tai prikaustyti jūsų dėmesį. Tai, ką 
nuspręsite, turės eigą ir pasekmes.  

SKORPIONAS. Būsite įžvalgūs, 
energingi, tačiau galbūt aplinkiniai 
ne iš karto tai įvertins. Imkitės ne-
atidėliotinų finansinių, mokestinių 
reikalų užbaigimo. Nuo trečiadie-
nio palankus metas juridiniams 
reikalams, projektams tvarkyti bei 
vykti į užsienį, kelti kvalifikaciją, 
megzti ryšius su užsieniečiais.  

ŠAULYS. Šeimos nariai gali pa-
reikalauti daug dėmesio, pagalbos. 
Būkite rūpestingi kitiems, tačiau 
nesileiskite manipuliuojami, ap-
gaudinėjami. Ir turėkite omenyje, 
kad į agresiją bus atsakyta agresija. 
Antra periodo pusė palanki juridi-
niams reikalams tvarkyti bei vykti 
į užsienį.  

OŽIARAGIS. Iki trečiadienio su 
naujais užmojais dar neskubėkite. 
Teks vikriai suktis darbe, kad laiku 
užbaigtumėte tai, ką turite užbaig-
ti. Galimos techninės problemos. 
Sveikata pasigirti veikiausiai nega-
lėsite. Gresia priepuoliai, ūmūs už-

degimai, alerginės reakcijos. Svar-
bu rasti kompromisą, bendraujant 
su oponentais, konkurentais. 

VANDENIS. Jums kaip oro rei-
kės aplodismentų, komplimentų, 
meilės. Tikriausiai seksis, jeigu 
ieškote darbo, siekiate pripažinimo 
arba vykstate į kelionę, kad atgautu-
mėte jėgas, pataisytumėte sveikatą. 
Savaitgalį galbūt vyksite į vestuves 
ar kokį konkursą. Venkite per daug 
reikalauti iš savo sutuoktinio ar mei-
lės partnerio bei ignoruoti jo dėmesį, 
pasiūlymus. Neapgalvotu elgesiu 
galite sukelti įtarimą, kurį išsklaidyti 
bus nelengva. Verčiau nudžiuginkite 
mylimą žmogų, šeimos narius viena 
kita malonia smulkmena. 

ŽUVYS. Su darbais susidorosite 
nesunkiai. Tik nesigriebkite to, ką 
nelabai sugebate, neturite kompe-
tencijos ar galimybių. Saugokitės 
apgaulių ir patys išlikite sąžiningi. 
Palanku megzti pažintis, tik pasi-
stenkite gerai atrodyti, pasitelkite 
humoro jausmą.  

-ELTA

Savo kilmę tądien prisiminusie-
ji gyvena Lietuvoje, bet mintimis 
su savo giminaičiais tuo metu 
buvo ir Los Andžele (Kalifornija, 
JAV) gyvenanti Jono Baranausko 
palikuonė, rašytojo Antano Vie-
nuolio anūkė Alma Paplauskienė 

Pakliuvę į Vyskupo giminės tinklus
Birželio 13-ąją, per Antanines – poeto ir vyskupo Antano Baranausko vardadienį – Anykščiuose 

susitiko per 130 jo artimiausių giminaičių. Visi jie – Vyskupo tėvų, o dar tiksliau – jo brolių Jono ir 
Anupro ar jo sesers Rozalijos Zlatkuvienės - tiesioginiai palikuonys su savo šeimomis.

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS 

su šeima, ir Arzamase (Žemutinio 
Naugardo sritis, Rusija) Anupro 
Baranausko giminę tęsianti jo 
proproanūkė muzikos mokytoja 
Julija Marčius.

Dabar gyvena kone 350 šios 
giminės atstovų, „seniausi“ tarp 

jų – trečiosios Baranauskų kartos 
palikuonys, Vyskupo jauniausio-
jo brolio Anupro anūkai, tiesa, 
gimę visai neseniai, XX a. vidu-
ryje. Tarp atvykusiųjų susitikti 
bene vyriausias amžiumi buvo 
elmininkietis Povilas Zlatkus, 

devintąją dešimtį metų bebai-
giantis Vyskupo sesers Rozalijos 
proanūkis, ketvirtosios kartos at-
stovas.

Jauniausioji, auganti XXI a. 
pradžioje, – jau 7-oji Vyskupo 
tėvų palikuonių karta, kuri dabar 
sparčiai gausėja. Jauniausias tarp 
pakliuvusiųjų į Vyskupo giminės 
tinklą šįkart per Antanines buvo 
anykštėnų Romo ir Dangiros Ka-
tinų anūkas Herkus, žvalgęsis 
kūdikio akimis į šurmuliuojantį 
giminės susibūrimą iš savo veži-
mėlio.

Susitikusi prie Vyskupo pamin-
klo, visa giminė šeštadienį mel-
dėsi Šv. Mato bažnyčioje už savo 
protėvius, paskui keliavo į Anykš-
čių senąsias kapines, kur pagerbė 
savo ištakas. Plačiu būriu palikuo-
nys apsupo Vyskupo tėvų Jono ir 
Teklės Pavilonytės Baranauskų 
kapą, gėlėmis papuošė ir Rozali-
jos Baranauskaitės-Zlatkuvienės, 
Julijono ir Rozalijos Žukauskų – 
A. Vienuolio tėvų, kitų savo arti-
mųjų kapus.

Šeštadienio popietę giminaičiai 
praleido istorinėje Baranauskų 
žemėje – A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinėje sodyboje. Čia savo 
kūrinius, kuriuose įamžinęs gimi-
naičius, eksponavo ir pats pristatė 
tapytojas prof. Arvydas Šaltenis 
– 5-osios palikuonių kartos atsto-
vas. Čia veikė Baranauskų gimi-
nės relikvijų paroda: pirmąkart 
vienoje vietoje šalia Klėtelės buvo 
eksponuojami visi asmeniniai A. 
Baranausko ir jo artimųjų daiktai, 
kuriuos tik galima rasti įvairiuose 
Lietuvos muziejuose.

Šio susibūrimo proga Muzieju-
je nusidriekė ir devynias giminės 
kartas siejanti Baranauskų gene-
aloginė schema, tilpusi tik ant 6 
metrų ilgio lakšto. Susirinkusiems 
giminaičiams pirmąkart buvo 
pristatyti naujausi genealoginiai 
atradimai – žinios apie pačius se-
niausius jų protėvius. Tarp jų – ir 
apie Vyskupo senelį Joną Baroną, 
gimusį 1752 metų gegužę Vabal-
ninko parapijos Žiliškių kaime. 
Anykščiuose pirmąkart viešai nu-
skambėjo ir Vyskupo prosenelių 
vardai – Kazimieras Baronas ir 
Apolonija Kučinskaitė. Gali būti, 
kad jie net ir pačiam Antanui Ba-
ranauskui jo amžiuje buvo negir-
dėti...

Prie A. Baranausko klėtelės ir 

Giminių atstovai prie protėvių Baranauskų kapo (iš kairės): broliai rašytojas Saulius ir dailininkas 
Arvydas Šalteniai, Sofija Baranauskaitė-Stankevičienė ir jos broliai Jonas ir Antanas Baranauskai.

 Autoriaus nuotr.

giminės atstovams, ir jų gausa pa-
sigrožėti atėjusiems anykštėnams 
Šiaulių dramos teatro aktorius 
Vladas Baranauskas ekspresyviai 
vaidino monospektaklį „Akių 
sunka“, kuriame atskleidė pačius 
subtiliausius Vyskupo gyvenimo 
momentus.

Antaninių vakarą prie Klėte-
lės simboliškai susitiko ir buvo 
pagerbti trys Antanai, atstovavę 
visoms tris Baranauskų giminės 
šakoms. Tai iš Kauno rajono atvy-
kęs A. Vienuolio anūkas Antanas 
Žukauskas, iš Panevėžio – Zlatkų 
giminės palikuonis Antanas Žiu-
kas ir iš Telšių rajono – Anupro 
Baranausko anūkas Antanas Bara-
nauskas, kaip tik šių Antaninių iš-
vakarėse pasitikęs savo 60-metį. 

Šeštadienį Anykščiuose viešėjo 
abu paskutinieji šiuo metu gyve-
nantys ir Baranauskų pavardę vis 
dar saugantys šios giminės atsto-
vai – broliai Jonas ir Antanas Ba-
ranauskai. Iš Šiaulių atvykęs Jonas 
kukliai prisipažino eiliuojantis, 
dovanojo Muziejui savo eilių kny-
gelę ir prie Klėtelės perskaitė porą 
savo posmų. Ir dar – įrašą Mu-
ziejaus lankytojų knygoje jis taip 
pat paliko eilėmis: „Nuskamba / Į 
vakaro tylą / Aukštaitiška / Krašto 
rauda / Ir nulekia aidas / Į šilą ir 
klausos / Tavęs Lietuva...“ 

Abiejų brolių šeimose neužaugo 
vyrų, kurie toliau vadintųsi Bara-
nauskais, tad šiai pavardei ateityje 
lemta išvis pasitraukti iš Vyskupo 
giminės.

Toks Baranauskų giminės su-
sibūrimas Anykščiuose paskutinį 
kartą vyko lygiai prieš 20 metų, 
1995-aisiais. Šiemet jis buvo skir-
tas A. Baranausko 180-mečiui at-
minti. Ir kitą kartą visa ši giminė 
tikriausiai vėl rinksis tik po poros 
dešimtmečių, kai užaugs nauja gi-
minaičių karta. 

Bet atgaivinti ar užsimezgę ry-
šiai tarp giminės šakų tikriausiai 
taps ir kasdieniniu šiandieninės 
jų kartos bendravimu – tiek susi-
tinkant akis į akį, tiek atpažįstant 
saviškius virtualioje erdvėje, soci-
aliniuose tinkluose. 

Lyg kultūrinės bajorystės žy-
menį savo kilmę nešantys gimi-
naičiai, tikiu, dažniau bursis ir 
neformalioje aplinkoje, kur galės 
mėgautis tuo, ko pritrūko šįkart, 
– putojančiu alumi ar pirties ma-
lonumais.

Įrašus Muziejaus lankytojų knygoje paliko ir vyriausias susitikimo dalyvis Povilas Zlatkus, ir jo 
proanūkė Pija Patricija. 

Andrius FALKAUSKO nuotraukos. 

Mirus mūsų mylimai ir 
gerbiamai Irenai Zlatkienei, 
nuoširdžiai užjaučiame sūnų 
Ričardą, gimines bei artimuo-
sius.

O. Šabanskienė, G.Tartilienė, 
V. ir E. Urbonai, E. ir A. Kau-
lakiai, E. ir Vl. Navašinskai

Mirus mylimam sūnui To-
mui, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą Vytauto KAZ-
LAUSKO šeimai. Liūdime 
kartu su Jumis.

Kaimynai: B. ir J. Tylai, J. ir 
D. Sriubai, E. Adamonienė
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tautos balsas

Savo nuomonę  išsakykite paskambinę į „Anykštą“ (8-381)  5-82-46,  

Kiškelių laukai kvepia šienu

Anykščiai – išskirtinis Lietuvos 
miestas, atrodo, kad jis planuotas 
taip, kad žmogui būtų kuo sudėtin-
giau aplankyti valdiškas įstaigas. 

Kol apeini visas įstaigas, diena ir pasibaigia
Mūsų mieste, jei neturi savo auto-
mobilio, susirinkti visus parašus per 
vieną dieną beveik neįmanoma. At-
rodytų, jog viskas daryta taip, kad 

žmonės sugaištų kuo daugiau laiko. 
Kur „Sodra“, kur Mokesčių ins-

pekcija, kur policijos komisariatas, 
o kur „sanepideminė“ stotis ir kur 

Valstybinė maisto ir veterinarijos 
tarnyba? Kiek reikia turėti laiko ir 
sveikatos, kad visas šias įstaigas ap-
lankytum. 

Mokykloje gyvena 
generolo mama 

Kaimiečiai ir seniūnas negalėjo 
pasakyti gražaus kaimo pavadinimo 
kilmės, tačiau spėliojo, gal tai nuo 
mažų kiškučių. Kaimas tokiu pava-
dinimu minėtas 1765 m. Ukmergės 
apskrities seniūnijų inventoriuose ir 
priklausė Lietuvos didžiajam kuni-
gaikščiui. 1923 m. kaime gyveno 
net 84 žmonės, kaime buvo atida-
ryta pradinė mokykla, kuri veikė 
iki 1974–ųjų. Dabar išgražintame 
mokyklos pastate gyvena Danutė 
Leikienė, Lietuvos kariuomenės 
Sausumos pajėgų vado generolo 
majoro Almanto Leikos mama su 
dukra Romeda ir žentu Vygantu Se-
reikiu. Jis dirba tolimųjų reisų vai-
ruotoju ir, kaip pats sakė, 3 savaites 
važiuoja Europos keliais, po to dvi 
savaites ilsisi, džiaugiasi šeima, ku-
rioje jau užaugo sūnus studentas, o 
ir kitam jau 11 metų.

Kaimynės nesutaria...

Stabtelėjus prie tvarkingos, iš-

puoselėtos sodybėlės, durų niekas 
neatvėrė, tačiau perėjus kiemą, ki-
tos sodybos mūrinuko duris atvė-
rė Aldona Šoviniene prisistačiusi 
moteris, teigusi, kad į šį kaimą ji 
su šeima atsikėlė 1979-aisiais. 4 
vaikus užauginusi, pulko anūkų 
sulaukusi moteris gyvena viena ir 
reiškė nepasitenkinimą savo kai-
myne, per kurios kiemą atpėdinau. 

Grįžtant kieme mane pasitiko 
Stanislava Steponavičienė. Gar-
baus amžiaus moteris popiečio 
prisnūdusi ir beldimo į duris ne-
išgirdusi. Pasakius, kad grįžtu iš 
kaimynės, tik ranka numojo. „Tai 
nebūtų dalykų tau pripasakojo“, - 
tepasakė. 

Greitai 87-erių metų sulauksianti 
S.Steponavičienė, kiek išgali, kruta 
sodyboje, kurią prieš keturis de-
šimtmečius šapas po šapo pasistatė 
su prieš du dešimtmečius amžino 
atilsio išlydėtu vyru Bronium. Jos 
tėviškė - gretimame Vaišviliškių 
kaime, tačiau kolūkis ten kurtis 
neleido, privertė trobą statytis ku-
riamoje gyvenvietėje. „Bronius 
traktoristu dirbo, paskui sunkiai 
susirgo. Parsivežėme iš Vilniaus jau 

be vilties, tačiau padėjo gydytojas 
Palionis, į ligoninę paguldė, tai dar 
trejus metus pagyveno, - prisiminė 
S. Steponavičienė. – Tas geras žmo-
gus, gydytojas, labai mums padėjo. 
Tegu Dievas jam atlygina“...

S.Steponavičienė nesijaučia vie-
niša. Nuolat lanko Anykščiuose 
gyvenanti dukra Dalia su žentu. 
Sodyboje laukiamas ir anūkas To-
mas, proanūkis Jonukas.

Moteris su nostalgija prisiminė 
senojo Kiškelių kaimo kaimynus, 
kurie buvo itin draugiški, vienas 
už kitą mūru stoję, vienas kitam ir 
džiaugsme, ir nelaimėje padėdavę. 
„Nebėr, nebėr to kaimo dvasios 
, - ir moteris vardijo į amžinybę 
iškeliavusių Andrikonių, Navickų, 
Meškauskų, Baublių pavardes, li-
kusius tuščius jų namus. -  Gerai, 
kad kai kuriuos namus savo gyve-
nimus sukūrę vaikai prižiūri“. 

Į gimtinę sugrįžo 50 metų 
pasivaikščiojęs 

„50 metų buvau išėjęs pasivaikš-
čioti, o dabar sugrįžau į senelių ir 
tėvų sodybą, - sakė Edvardas Juo-

delis. – Kas užsienin uždarbiaut 
lekia, o kas į tėviškę numirt sugrįž-
ta“. Išties, Kiškeliuose gimęs ir šio 
kaimo pradinėje dar mokęsis vyras 
sugebėjo pabėgt iš kolchozo, 5 de-
šimtmečius gyveno ir dirbo mies-
tuose, išėjęs į pensiją dabar kuriasi 
gimtinėje. Pasak jo, tėvai Jonas ir 
Julijona buvę valstiečiai nuo caro 
laikų, o paskui - kolūkiečiai. Šei-
moj augo 3 broliai ir 2 seserys, tad 
tėvams nebuvo lengva. 

Gyvenamo sodybos namo neliko 
- sudegė, o nemažo molinio tvar-
to stogą sugniuždė sniegas, tačiau 
sodyboje yra kur gyventi, o darbų 
E.Juodeliui per akis.

„Man kaimas ne kaimas, jeigu 
nėra vandens, -  pastebėjęs mano 
žvilgsnį link gražaus tvenkinio 
sakė vyras. - Šitas tvenkinys – 
mano svajonė. Ir žuvies jame yra. 
Kolchozas čia gyvenvietę kūrė, 
gerai dar kad daugiabučių nepri-
statė“.  E.Stankevičius buvo vie-
nas pirmųjų aktyvių sąjūdiečių, 
tačiau tai, kas dabar vyksta Lietu-
voje, daug kas jam nepatinka. Pa-
vyzdžiui, jam nepriimtinas žemės 
kilnojimas: „Žiūrėk, turėjo koks 

seimūnas žemės lopą su 15 varlių 
kažkur Žemaitijoj, o atsirėžė gaba-
lą prie Vilniaus“. 

E. Juodelis užaugino du sūnus, 
kurių vienas gyvena Panevėžyje, 
kitas – Londone, susilaukė 2 anū-
kų ir anūkės. 

Ūkininkui  - šienapjūtė

Ilgai vaikštinėjau po erdvų 
Daivos ir Albino Kandratavičių, 
kuriuos seniūnas S.Steponėnas 
įvardijo tikrais, nemažai žemės 
dirbančiais mišraus ūkio savinin-
kais, kiemą. Buvau beišvažiuojąs, 
tačiau trumpam iš laukų parlėkė 
ūkininkų sūnus Kazimieras. Tvir-
tas vaikinas, Anykščių Jono Biliū-
no gimnazijos trečiaklasis,  padeda 
tėvui, nes dabar pats šienapjūtės 
įkarštis. Tokia giedra juk ilgai nesi-
tęs. Beje, jo mama dirba Anykščių 
rajono savivaldybės administraci-
joje Apskaitos skyriaus buhaltere, 
tad vyrams padėti neturi kada. 

Persimetęs keliais žodžiais, vai-
kinas išskubėjo prie šieno...

Edvardo Juodelio džiaugsmas – tvenkinys. Gimnazistas Kazimieras Kandratavičius po galingu sodybos 
ąžuolu, kuris, pasak jo mamos, vis toks pats, vadinasi, metų jam 
labai daug. 

Buvusios Kiškelių kaimo ka-
pinės pažymėtos, tačiau lai-
dojimo žymių neprisimena ir 
seni kaimo gyventojai. 

Kaimo laukų platybės. 
Autoriaus nuotr.  

Storių kalvų papėdėje ūkininkai Kandratavičiai į volus grėbė iš-
džiūvusią žolę. 

Turim miesto pakraštyje ligoninę 
ir visi žinome, kokiam sveikam rei-
kia būti, kad iš poliklinikos nueitum 
iki ligoninės arba atvirkščiai – iš li-
goninės į polikliniką. 

Robertas DRIŽAS iš Kavarsko

Kodėl nepabaigtas Aulelių ke-
lias? Kelias iš Svėdasų iki Aulelių 
važiuojant pro Daujočius yra išas-
faltuotas, o kur dingo atkarpa nuo 

Kur dingo Aulelių kelias?
Aulelių iki Užpalių?

Buvo juk asfaltavimui skirtos 
Europos Sąjungos lėšos, kur dingo 
pinigai? Neapskaičiavo? 

Dabar reikia į tokį kelią greiderį 
siųsti. O tas greideris prabraukia 
pustrečio metro juostą ir važiuok, 
žmogau, per duobes, kai susitinki 

kitą mašiną. O kaip su žemės ūkio 
technika važiuoti? 

Kiti Svėdasų seniūnijos keliai 
dar prastesni, duobėti, neprižiū-

rimi. Kelias link Daujočių žvyr-
duobės po darbo apskritai būna 
užrakinamas. Kaip pravažiuoti? Ar 
jau Lietuvoje yra įteisinti privatūs 
keliai?

Svėdasų seniūnijos gyventojas 
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pro memoria

Siūlo darbą
Įmonei reikalingas ekskavatori-

ninkas. Darbo užmokestis pagal 
susitarimą.

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

Siūlo darbą grybų ir uogų supir-
kėjams.

Tel. (8- 678) 79650.

Medienos gaminių įmonė UAB 
„BALTOM“, N.Elmininkų k. siūlo 
darbą. Profesijos apmokome dar-
bo vietoje. 

Tel. (8-687) 47372.

Leonas ALESIONKA

Esu dar visai gyvas seniokas, o 
todėl medžiotojų klubą „Medeina“ 
pervadinti į „Alesionka“ nėra nei 
reikalo, nei noro, nes iš tos laimės 
mane gali ištikti infarktas, insul-
tas ir orgazmas vienu metu, o tada 
tai jau iš tiesų tektų persikelti me-
džioti į tokią Amžinosios medžio-
klės šalį, su kuria nei mobilaus, 
nei internetinio ryšio iki šiol vis 
dar nėra... „Anykštos“ žurnalistės 
Sigitos Pivorienės skambutis ir 
nustebino, ir sudomino. Jis grą-
žino mane į tuos prezidentavimo 
klubui laikus, kai panašių „žarni-
nių istorijų“, medžiotojiško skun-
dikavimo ir tarpusavio „pletkų“ 
„Medeinoje“ iš tiesų būta apsčiai. 
Taigi trumpai: redakcija gauna ne 
anoniminį, o laišką, pasirašytą 
autoriaus, kuris prašo jo pavar-
dės neskelbti. Kodėl, ko bijo? Jei 
laiškas atėjo paštu – šakėmis ant 
vandens jis rašytas. Pavardė gali 
būti išgalvota, tokios pavardės 
ne tik apie Juostininkus - visame 
rajone nerasi. O jei laiškas atke-
liavo elektroniniu paštu, visada 
nustatysi, kas jį atsiuntė. Jei tame 
laiške šmeižtas, šmeižiką aš dar ir 
paviešinčiau.

 Tikrai netvirtinu, kad to laiško, 
kurio aš net neskaičiau, autorė 
yra Sabina Vaškevičienė. Neturiu 
jokio pagrindo taip teigti. Tokį 
gandą nugirdau, bet gandais ne-
sivadovauju. Siūlyčiau jos pačios 
paklausti.  Ir vis dėlto šioje apra-
šytoje istorijoje yra keistų daly-
kų ir neatitikimų. Kaip pasakoja 
vieni, ūkininkas Saulius Vilkas su 
sūnumi purškė savo javus ir pa-
matė atvažiuojantį džipą, iš kurio 
Valentas Dragūnas, irgi ūkinin-
kas, klubo „Medeina“ teritorijoje 
neva išvertė žvėrių žarnas ir kitas 
atliekas. S.Vilkas neva apie tai ir 
pranešęs medžiotojams. Jei taip, 
tai kaip tuo pačiu metu, kaip aiš-
kina kiti, bokšteliuose ir dar dieną 
galėjo sėdėti medžiotojai ir tą patį 
ūkininką V.Dragūną  matyti, atpa-
žinti, gamtosaugai ir kitiems pra-
nešti? Dragūną matė, o Vilko ne? 
Ar atvirkščiai, a? Tai kas iš tiesų 
tą „niekadėją“ V.Dragūną, kaip 
kokią Raudonkepuraitę sučiupo 
šitaip netikusiai besielgiantį? Vil-
kas ar medžiotojai? Ar niekas ne-
sučiupo? Ar bandė sučiupti, ar net 
nebandė? Kam burti, jei gali pa-
klausti? Medžiotojas ir ūkininkas 
Jonas Vaškevičius bene dažniau-
siai vadovauja medžioklėms, to-
dėl jo ir paklausiau. Jis man ir pa-
komentavo šį įvykį. Tačiau patarė 
kalbėtis su savo žmona Sabina, 
nes pats tik „šalia stovėjęs“, o ji ir 
su gamtosauga, ir su veterinarais, 
ir su kitais labai kietai bendravusi, 
daugiausiai kalbėjusi. Su Sabina 
nesikalbėjau, nes per šitiek metų 
aš ją labai gerai pažįstu. Toks pir-
mas neaiškumas. 

Antras neaiškumas, kuris man 
neduoda ramybės, tai žarnos. Jei iš 
tiesų ir ūkininkas S.Vilkas ir „Me-
deinos“ medžiotojai matė trijų stir-
nų ir vieno stambaus šerno vidu-
rius, tai kaip tie viduriai galėjo taip 
stebuklingai nunykti, kad Dainiaus 

Apie būrimus iš žvėries žarnų
Žiogelio vadovaujami veterinarai, 
kaip ir Rimas Pečkus, kalba tik 
apie vienos stirnos žarnas ir kitas 
atliekas? O tai šernas kaip? Atgijo, 
reinkarnavosi į briedį ir į girią nu-
rūko? Ar tapo nematomu vien tik 
todėl, kad už šerno vidurių ir kitų 
atliekų mėtymą palaukėse, o dar 
ypač pavojingos epidemijos metu, 
kaltininkas gali ir didelę baudą su-
mokėti, ir medžiotojo bilietą ilgam 
ant lentynos padėti. Tačiau aš ne-
užsiimsiu detektyvo darbu ir šios 
istorijos individualiai netirsiu, nes 
nieko naujo šiame „detektyve“ ne-
įžvelgiu. O be to, Anykščių rajono 
medžiotojų klubas „Medeina“ turi 
prezidentą Kęstutį Suproną ir jo 
pareiga išsiaiškinti, kas vyksta klu-
be. Nedubliuosiu. Tuo ir turėčiau 
baigti. Jei ne atmintis. O ji man 
sako, kad klube visada nestigo nei 
pletkų, nei tarpusavio skundimų, 
nei įtarinėjimų, nei bandymų nu-
slėpti kai kurias „nuodėmes“. Prieš 
keletą metų man, klubo preziden-
tui, buvo pranešta apie tai, kad vie-
name iš Žuvininkų miško kvartalų, 
raisto pakraštyje, žiemą mėtosi 
šernų kailiai, žarnos, kitos atliekos. 
Na, jau visai, tada pamaniau, suį-
žūlėjo brakonieriai. Susisiekiau su 
Dainiumi Žioge-
liu, Aplinkosau-
ga, paprašydamas 
jų konsultacijos ir 
pagalbos. Sudarė 
komisiją, susi-
renkame visi prie 
miško, pasiima-
me Joną Vaške-
vičių, medžiotojų 
grupės vadovą ir 
važiuojame į vie-
tą. Ir iš tiesų ran-
dame primėtyta 
kailių, priversta 
žarnų, kojų ir kitų 
atliekų, „brudo“ 
ir kraujo. Visą 
medžiagą dar ir 
dabar turime filmuotą ir fotogra-
fuotą. Ir paaiškėja, kad ne brako-
nieriai, o patys medžiotojai Sabina 
ir Jonas Vaškevičiai visus šituos 
„miško papuošalus“ čia atveždavę 
ir ant sniego sumėtydavę! Va čia 
tai bent... Nors prasmek skradžiai 
iš gėdos prieš komisiją, prezidente 
Leonai. Paaiškėjo, kad tos grupės 
medžiotojai ne vienerius metus 
taip elgiasi. Ir tada, kai šiai grupei 
vadovavo Remigijus Pečiukėnas, 
ir tada, kai vadovavimą perėmė 
Jonas Vaškevičius. Miesčionys 
mėsą patys išsiveža, žarnas palieka 
Jonui,  o atliekas iki jų utilizaci-
jos duobės pavežėti naktį į mišką 
tingi. Šernų tai daug sumedžiota. 
Gal ta duobė jau perpildyta, gal 
joje jau nebėra vietos? Važiuojame 
su komisija patikrinti. O duobė tai 
įtartinai tuščia! Vos pora šerniukų 
kailiukų ir lapė įmesta. Sniego pri-
versta. Be visureigių prie duobės 
neprivažiuosi. Netemps gi Jonas 
su Sabina ant kupros tų žarnų ir 
kailių ne vieną kilometrą iki duo-
bės. Štai šitaip miške ir išmėtyda-
vo. Tylėjo ir slėpė. Bijojo griežtos 
prezidento rankos. Laimė, kad tada 
dar pavojingos maro epidemijos 
nebuvo. Tokia ta sena istorija. Štai 
kodėl ją prisimindamas aš labai 
rezervuotai reaguoju į naujai gim-
domą: vėl žarnos, vėl skundai, vėl 
apkalbos. Ne tiek jau daug metų 
praėjo, kai ūkininkas, medžiotojas 
Saulius Vilkas man buvo skun-
džiamas kaip brakonierius ir visaip 
kaltinamas. Buvo taip. Su S.Vilku 
dažnai bendraudavau. Mes aptari-

nėdavome jo kukurūzams žvėrių 
daromų nuostolių problemą. Sau-
lius pageidaudavo gauti medžio-
klės lapą, kad galėtų pats saugoti 
pasėlius tomis nakties valandomis, 
kai medžiotojai jau medžioti nebe-
galėdavę ir išvykdavę namo. Kartu 
su mumis medžioti S.Vilkas buvo 
kviečiamas, bet atsisakydavęs. Jis 
turėjo savo būrelį, ten jo seni drau-
gai, ryšiai, ten jam būdavę geriau. 
Aš, prisiimdamas atsakomybę, 
duodavau jam tą medžioklės lapą. 
ėjo metai ir atsirado pavydas. Toje 
medžiotojų grupėje, kuriai vado-
vauti anuomet paskyriau dabartinį 
prezidentą K.Suproną, prasidėjo ir 
augo nepasitenkinimas Sauliumi 
Vilku ir tuo, kad aš duodu jam tą 
medžioklės lapą. Girdi, ką čia tas 
Alesionka išsidirbinėja?! Mūsų 
prezidentas sudaro sąlygas S.Vilkui 
brakonieriauti ir dar jį skatina! O 
tas Saulius siautėja naktimis po 
“Medeinos” plotus, šaudo ką nori, 
viską naikina tuo medžioklės lapu 
prisidengdamas! Ypač aršiai, anot 
K.Suprono, liežuvį laidžiusi ponia 
Sabina Vaškevičienė. Apie viso-
kias “brakonieriavimo” istorijas, 
apie kitus medžiotojus iš jos pačios 
esu ne kartą girdėjęs. Be faktų, be 

įrodymų rim-
tai reaguoti į 
tokias kalbas 
būtų neatsa-
kinga. O įro-
dymų nėra. 
Galų gale ši 
šunvotė pra-
trūko. Darbi-
ninkai, kom-
bainu kirtę 
k u k u r ū z u s , 
rado neseniai 
nušautą (tu-
riu net foto)  
šernę, nors 
patelių šaudy-
ti dar nebuvo 
galima. To ir 

pakako, kad „bobiški“ liežuviai 
apkaltintų S.Vilką tą patelę nušo-
vus. O juk šernę galėjo tik pašauti 
ir sužeisti patys skundikai. Galėjo 
sužeisti ir kitoje kelio pusėje me-
džioję kaimyninio būrelio medžio-
tojai. O apkaltino S.Vilką. Keista, 
bet pats grupės vadovas, dabartinis 
prezidentas K.Supronas, pasida-
vė šitokiai “bobiškai isterikai” ir 
man kietai tvirtino, kad S.Vilkas 
tikrai kaltas. Nors Saulius Vilkas 
davė traktorių gaišenai užkasti, 
padėjo viską reikiamai sutvarkyti, 
bet nuoskauda žmogui liko. Jis ir 
skambino man, ir atvažiavo pokal-
biui, piktinosi visokiais “bobiškais” 
šmeižtais, atsisakė to medžioklės 
lapo. Daug metų man teko ben-
drauti su ūkininku S.Vilku. Nie-
kada neturėjau ir neturiu pagrindo 
vadinti jį brakonieriumi. Mes su-
pratome vienas kitą ir sutarėme, 
kad dėl vienos “durnos bobos” abu 
nesipyksime. Klubas su ūkininku 
nekariaus. Atėjo diena ir vieną kar-
tą “Medeina” privalėjo atlyginti jo 
pasėliams žvėrių daromus nuosto-
lius ir tik tada klubas suprato, kiek 
žalingas jam gali būti “bobiškas 
liežuvis”. Naujų atradimų neįvy-
ko: šiandieninis klubo prezidentas 
K.Supronas nuo 2013 metų vėl, šį 
kartą savo ranka, duoda medžio-
klės lapą S.Vilkui. Nieko jis geriau 
neišrado. O įdomu, ar jį taip pat už 
nugaros kaltina “brakonieriavimo 
skatinimu ir sąlygų brakonieriauti 
sudarymu”, kaip kad kadaise vie-
na „ragana“ kaltino mane?  Ar kai 
kam liežuviai jau prikirpti? 

Bet gražiausia, kad Sabina Vaš-
kevičienė ir pati buvo apkaltinta, 
kaip „didžiausia brakonierė“… 
Ir pastoviai tokius kaltinimus ant 
jos „varė“ vienas klubo narys, ogi 
Vytautas Povilavičius, tuo metu 
vadovavęs antrajai medžiotojų 
grupei. Beje, ir ant kitų jis taip 
„pavarydavęs“. Irgi be įrodymų!  
Taip prisispyręs, taip įkyriai jis 
tą Sabiną man skundė, kad net 
pritrūkau kantrybės ir vieną kartą 
griežtai įsakiau: arba nutilti, arba 
pateikti įrodymus! Jei iš tiesų ta 
Sabina savivaliauja, jei brakonie-
riauja, prezidentas nenuolaidžiaus 
ir jos nedangstys, nes klubo įstatai 
suteikia jam teisę pažeidėją nuša-
linti nuo medžioklių, o vėliau ir iš-
vyti tokį iš klubo lauk. Jau dirbau 
Vyriausybės atstovu Panevėžyje, 
kai vakarop skambina man Vy-
tautas Povilavičius ir praneša, kad 
jis ir dar du vilniečiai medžiotojai 
nustatė, kad Sabina Vaškevičienė 
sėdi ne savo bokštelyje neturėda-
ma tam teisės ir medžioklės lapo, 
akivaizdžiai savivaliauja ir brako-
nieriauja. Nurodžiau nedelsiant tą 
ponią sulaikyti. Pats sėdu į maši-
ną ir įpykęs lekiu į “nusikaltimo” 
vietą. Oi, gaus ta Sabina į kailį! 
Neprivažiavus posūkio į Raguvėlę 
suskambo mano telefonas. Ne, ne 
Vytautas,  kitas medžiotojas man 
praneša, kad pavojus netikras ir 
atšaukiamas. Kodėl, klausiu? Ar 
Sabina pabėgo? Na, ne, Sabina tai 
nepabėgo. Jos išvis nei tame bokš-
telyje, nei toje vietoje nebuvę. O 
tai kas tada buvo? Ogi susuktas 
ir surištas didelis gabalas purvi-
nos polietileno plėvės, kažkieno 
įkeltos į bokštelį, vyriokams per 
žiūronus medžiojančia moterimi 
pasirodė. Kitaip sakant, medžio-
tojų regos haliucinacijos saulei 
leidžiantis… Nežinau, ar vyrai at-
siprašė Sabinos, bet jos kaltintojas 
Vytautas, deja, nepasitaisė. Prezi-
dentas skundikų niekada negerbė. 
Teko žmogų nušalinti nuo vado-
vavimo grupei, nes jo charakteris 
tik prastėjo. “Tu neišlaikei išban-
dymo valdžia, Vytautai!”, - išsa-
kys jam kritiką klubo susirinkime 
vyriausias amžiumi, vienas iš klu-
bo steigėjų, medžiotojas Aloyzas 
Pečiukėnas ir visa ši istorija išliks 
visiems laikams užprotokoluota 
“Medeinos” susirinkimo proto-
kole. 

Tai tiek šiam kartui apie nebe 
pirmą kartą “Medeinos” klube 
vykstantį  “šamanišką būrimų 
šokį” ratu aplink žvėrių žarnas. 
Kaip buvo taip ir tebėra:  nei 
juoktis, nei pykti, nei sublogti, nei 
nuplikti...  

Linas BITVINSKAS

Pirmas žingsnis išgarsėti yra 
rekordas. Kuo jis keistesnis, tuo 
jis garsiau nuskamba. Tiesa, ir su 
keistumu reikia nepadauginti, nes 
nuskambės neskaniai. Žinoma, 
kad viskas, ką gamina Rusijos 
karinė pramonė – geriausia pa-
saulyje. Tai dar kartą įrodė Rusijos 
konstruktoriai, Baškirijos Kamer-
tau miesto 68-erių metų jubiliejaus 
proga sukonstravę malūnsparnį iš 
dešrų. Be to, konstruktoriai pabrė-
žė, jog „tai pats didžiausias dešrų 
malūnsparnis pasaulyje“. 

Va tik neaišku, ar jis skristų, o 
jei skristų, tai turbūt kažkuriam 
Rusijos miestui, kenčiančiam nuo 
V.Putino įvesto maisto embargo, 
suteiktų daug džiaugsmo, ypač, jei 
subyrėtų ore… Žodžiu, tegyvuoja 
amžina maisto ir karo pramonės 
draugystė. Na, dabar belieka tik 
povandeninę valtį iš blynų ir lėk-
tuvnešį iš duonos kepalų  paga-
minti… 

Kaip ten bebūtų, bet šis rekor-
das neatnešė miestui sėkmės, tik 
pašaipų susilaukė. Tai dar kartą 
įrodo, kad skonį ir rekorduose rei-
kia turėti. Ypač jeigu jų siekiama 
per maistą.

Esu dar visai gyvas se-
niokas, o todėl medžiotojų 
klubą „Medeina“ perva-
dinti į „Alesionka“ nėra 
nei reikalo, nei noro, nes 
iš tos laimės mane gali iš-
tikti infarktas, insultas ir 
orgazmas vienu metu, o 
tada tai jau iš tiesų tektų 
persikelti medžioti į tokią 
Amžinosios medžioklės 
šalį, su kuria nei mobi-
laus, nei internetinio ryšio 
iki šiol vis dar nėra...

Anykščių mieste
Bronislovas BAČKULIS, gimęs 1933 m., mirė 06 08
Irena ZLATKIENĖ, gimusi 1939 m., mirė 06 11
Debeikių seniūnijoje
Chaja VERNIKOVSKAJA, gimusi  1956 m., mirė 06 06
Adelė ŠUKYTĖ, gimusi 1934 m., mirė 06 07
Laima Mikalina JAKNIŪNAITĖ, gimusi 1942 m., mirė 06 14
Kavarsko seniūnijoje
Teofilia JAKELIŪNIENĖ, gimusi 1919 m., mirė 06 10
Regina KAUNIETIENĖ, gimusi 1937 m., mirė 06 13
Svėdasų seniūnijoje
Aldona BALČIŪNIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 06 08

gimė
Emilija BANIŪNAITĖ, gimusi 06 03
Rapolas LADIGA, gimęs 06 04
Mėta LABAKOJYTĖ, gimusi 06 03
Pijus JACKEVIČIUS, gimęs 06 06
Barbora SINIAKOVAITĖ, gimusi 06 08
Nojus BAGDONAS, gimęs 06  14
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Papildomi prizai
0010447 Automobilis “VW Passat” 0591153 Automobilis “VW Passat” 

050*144  Dviratis “Minerva” 041*959 Fotoaparatas “Nikon” 039*242 GPS 
navigatorius “GoClever” 0097830 Kelialapis į Kretą 0093025 Kelialapis į 
Maljorką 0204859 Kelionė į Tunisą 038*063 Kepsninė “Outwell” 016*811 
Kokteilinė “Philips” 016*198 LED televizorius”TV-Star”  0342451 Motoroleris 
“Mosca Fava” 0009234 Motoroleris “Mosca Fava” 0074003 Motoroleris 
“Mosca Fava” 026*476 Pakvietimas į TV studiją 032*912 Pakvietimas į 
TV studiją 026*974 Pakvietimas į TV studiją 012*686 Planšet. kompiuteris 
“eSTAR” 0129718 Porinis kelialapis į Palangą 0088388 Porinis kelialapis į 
Palangą 0511602 Porinis kelialapis į Palangą 0575993 Porinis kelialapis į 
Palangą 0033428 Porinis kelialapis į Palangą 018*863 Pripučiamas čiuži-
nys “King” 016*128 Šaltkreipšis “Outwell”

parduoda

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

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.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

PERKAME SPYGLIUOčIO 
RąSTUS, 

ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: (8-686) 88713.

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 
techniką ir elektroninę įrangą. 
Klientui pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
šeštadieniais dirba iki 13.00 val., 
tel.: (8-610) 41900,

 (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

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 nekilnojamąjį turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs varian-
tai. Pasiūliusiems tarpininkams 
dosniai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Lengvuosius ir krovininius automo-
bilius, taip pat pilnos komplektacijos 
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. 

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

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

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

Tel. (8-604) 45680.                            

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

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

Įmonė NIKSOFT - visus veršelius 
auginti. Moka PVM. 

Tel. (8-699) 46054.

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

Tel. (8-680) 41510.

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.

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

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

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.

Nekilnojamas turtas

Pigiai parduoda 2 kambarių 
butą (keturbutyje, atskiras įėjimas) 
Debeikių seniūnijoje. Su baldais 
arba be jų. Yra ūkinis pastatas. Prie 
miško, ežero, upės. Tvarkingi doku-
mentai, geras susisiekimas. Butas 
bus laisvas liepos mėnesį.

Tel. (8-609) 50567.

Kuras

Malkas. 
Tel. (8-688) 16462.

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

Tel. (8-629) 76267.

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

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

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

Tel. (8-622) 44850.

Andrioniškio lentpjūvė prekiauja 
statybine mediena, dailylentėmis, 
grindlentėmis.  Atlieka medienos 
pjovimo, obliavimo, transportavimo  
paslaugas.

Mob. Tel. 868738239, 
el. paštas Lavida@zebra.lt

Kita

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

Tel. (8-612) 57075.

Dovanoja 

Tris gražius kačiukus: 2 katinėliai- 
rudas ir juodas, 1 katytė- juoda. 

Tel. (8-615) 18380.

Šlavėnų kaime atklydo rudas 
šuo.

Tel. (8-614) 97441.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2m., 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.

Keičiu automobilių stiklus, atlieku 
smėliavimo, gruntavimo darbus. 
Atvykstu į vietą.

Tel. (8-655) 55726.

Visų tipų stogų dengimas. Lauko 
ir vidaus darbai. Mūrijimas iš akme-
nų.

Tel. (8-606) 45352.

Valom medžiais ir krūmais ap-
žėlusius laukus, pievas, griovius, 
pakeles ir pamiškes. Susidariusias 
kirtimo atliekas išsiveža savo 
transportu. Darbus atlieka greitai 
ir kokybiškai. Domina dideli kie-
kiai (nuo 1 ha laukų ar nuo 1 km 
griovių).Perka miškus su žeme ir 
išsikirtimui.

Tel. (8-616) 11603.

Medinių namų dažymas bei kiti 
statybos darbai.

Tel. (8-647) 59686.

Nebrangiai dažo namus, sodo 
namelius. Mūrija krosnis ir židinius, 
kaminus. 

Tel. (8-676) 01382.

Šiltina pastatus - užpildo oro tar-
pus ekovata, termoputa, granulė-
mis, poliuretanu. 

Tel. (8-608) 66111.

Dengia, remontuoja stogus. Stato 
terasas, pavėsines, malkines ir t.t. 
Atlieka kitus statybos darbus.

Tel. (8-645) 79961.

80 mm profilio langai
už 70 mm profilio kainą

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

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

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.

Birželio 18 d.
(ketvirtadienį) 

optikoje A. Baranausko a. 14
gydytoja iš Vilniaus 

TIKRINS REGĖJIMĄ.
JoNINIų aKcIJa

NEMoKaMI RĖMElIaI
(Mokėsite tik už stiklus ir 

įdėjimą).
Registracija 

tel. (8-655) 07882.

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

Tel. (8-674) 08608.

Kvietrugius.
Tel. (8-614) 97232.
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Benas, Julita, Tolminas, Jūra.
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anekdotas

Grigalius, Daugantas, Vilman-
tė, Adolfas, Laura.

Marcelinas, Morkus, Ginbu-
tas, Vaiva, Arnulfas, Marina.

Julijona, Romualdas, Dovilas, 
Ramunė, Deodatas, Romas.
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Kitame mieste dirbantis vyras rašo 
žmonai: „Širdele, kadangi šį mėnesį 
negaliu išsiųsti savo algos, siunčiu tau 
šimtą bučinių. Tu esi man pati mie-
liausia. Tavo vyras Alanas“

Po kelių dienų vyras gauna atsaky-
mą: “Brangusis, ačiū tau už šimtą bu-
činių, be jų tikrai nebūčiau išsivertusi. 
Pridedu tau savo išlaidų aprašymą:

1. Pienininkas už du bučinukus per 
mėnesį sutiko ir toliau tiekti mums 
pieną.

2. Elektrikas sutiko dirbti vos už 
septynius bučinukus.

3. Namo savinikas ateina kasdien ir 
ima po du bučinukus vietoj nuomos.

4. Parduotuvės savininkui turimų 
bučinių neužteko, todėl teko atsiskai-
tyti kitaip.

5. Visos kitos išlaidos – 40 buči-
nių.

Kol kas dar verčiuosi, dar turiu 
neišnaudotus 35 bučinius, bet iki mė-
nesio pabaigos jų nepakaks. Būtų ma-
lonu, jei atsiųstum dar šimtą. Amžinai 
tavo Širdelė“..

redaktorei nežinantNNN

Anykščių autobusų stoties skel-
bimų lentoje yra skelbimas, infor-
muojantis keleivius, kad priemies-
tinių autobusų eismo, aptarnavimo 
kultūros bei kitais klausimais rei-
kia kreiptis į Anykščių rajono sa-
vivaldybės administraciją. Šalia 
telefono užrašytas ir elektroninio 
pašto adresas: vilius.juodelis@
anyksciai.lt

Vilius Juodelis - nepakeičiamas pareigūnas
Įdomu, kuo besikreipiantiems ke-

leiviams galėtų padėti  Vilius Juode-
lis, kuris jau nebedirba savivaldybės 
administracijos direktoriumi? Ne-
bent tiktai kaip ūkininkas ar rajono 
savivaldybės Tarybos narys. 

Atrodo, kad netgi atsakingą pos-
tą savivaldybės administracijoje 
po rinkimų praradęs šis žmogus 
tebėra nepakeičiamas.

Gražiausia Vokietijos karve 
išrinkta Leidi Gaga

Gražiausia Vokietijos karve išrinkta 
Leidi Gaga (Lady Gaga). Oldenburge 
vykusiame grožio konkurse aštuo-
nerių metų gražuolė įveikė 200 kitų 
konkurenčių iš Vokietijos ir Liuksem-
burgo. “Jos, kaip tokio amžiaus kar-
vės, forma fenomenali”, - sakė žiuri 
narys Klausas Dyteris Augustinas 
(Klaus Dieter Augustin). Leidi Gaga 
titulu didžiuotis galės dvejus metus. Ji 
tarp karvių yra “Mis Vokietija”.

“Tai nuostabu”, - sakė Leidi Gagos 
šeimininkas Henrikas Vilė (Henrik 
Wille). Pastaraisiais metais ji laimėjo 
apdovanojimus daugybėje parodų. 
Oldenburge žiuri nariams į akis krito 
stiprios Leidi Gagos kojos, gražios 
formos tešmuo ir puikus kūnas.

Namuose Leidi Gaga turi savo 
aptvarą, kad nesusižalotų. Į parodas 
ji vyksta su savo “kirpėja”. Ir kitos 
konkurso dalyvės prieš pasirodymą 
gražinamos, be kita ko, naudojamas 
aliejus, pudra ir plaukų lakas.

O kaip Leidi Gaga atšvęs pergalę? 
“Pirmiausiai mes karvę pamelšime ir 
nuprausime. O tada eisime švęsti”, - 
sakė H. Vilė. Leidi Gaga gaus papil-
domą porciją šieno.

Vyras, kuriam pirmajam 
pasaulyje sėkmingai 
transplantuotas penis, taps tėvu

Vyras, kuriam pirmajam pasauly-
je buvo sėkmingai transplantuotas 
penis, taps tėvu. Tokią džiugią žinią 
išgirdo jį operavę Keiptauno (PAR) 
chirurgai ir urologai.

Prieš pusmetį Andrė van der Mer-

vės (Andre van der Merwe) vado-
vaujama medikų komanda 21 metų 
vyrui prisiuvo donoro varpą. Kovą 
buvo paskelbta, kad organas prigijo ir 
funkcionuoja. Dabar A. van der Mer-
vė BBC sakė sulaukęs vyro draugės 
skambučio, ji pranešė esanti ketvirtą 
mėnesį nėščia. Medikų tikslas buvo 
pasiekti, kad vyras po operacijos ge-
bėtų patirti erekciją, šlapintis ir mė-
gautis seksu. A. van der Mervė teigė 
niekad neabejojęs, kad jaunas vyras 
yra vaisingas. Jis juk niekada neturė-
jo problemų dėl sėklidžių. Gydytojas 
sakė visiškai pasitikįs pora ir neketi-
nąs teirautis tėvystės testo. Medikai 
pacientui, kurio tapatybė slepiama, 
prieš trejus metus amputavo lyties or-
ganą dėl infekcijos, kilusios po pras-
tai atlikto apipjaustymo.

2006-aisiais medikai penio trans-
plantaciją atliko Kinijoje. Chirurginiu 
požiūriu operacija buvo sėkminga, 
tačiau gydytojams po dviejų savai-
čių penį teko amputuoti dėl “sunkių 
psichologinių paciento ir jo žmonos 
problemų”.

Belgija įžeidė Prancūziją ant
euro pavaizduodama 
Napoleono sutriuškinimą

Belgija pirmadienį pradėjo kaldinti 
2,5 euro nominalo monetas, skirtas 
pažymėti 200-ąsias Napoleono su-
triuškinimo Vaterlo mūšyje metines. 
Kiek anksčiau Prancūzija šalį priver-
tė atsisakyti sumanymo šį įvykį vaiz-
duoti ant 2 eurų nominalo monetų. 
Apie tai praneša “EUbusiness”.

Paryžius kiek anksčiau šiemet 
paprieštaravo, kad naujoji Belgijos 
moneta, žyminti Prancūzijos impera-

toriaus pralaimėjimą prieš Britanijos 
ir Prūsijos pajėgas, sukurs įtampą lai-
kotarpiu, kai Europos vienybei ir taip 
gresia pavojus. Belgija buvo priversta 
atsikratyti jau nukaldintų maždaug 
180 tūkst. 2 eurų nominalo monetų 
po gauto iš Paryžiaus laiško, kuriame 
buvo teigiama, kad jos sukels “Pran-
cūzijoje neigiamą reakciją”.

Tiesa, Belgijai pavyko apeiti Pran-
cūzijos protestus pasinaudojus taisy-
kle, leidžiančia euro zonos šalims vie-
našališkai kaldinti neįprasto nominalo 
monetas, pavyzdžiui, 2,5 euro vertės. 
Napoleonas Bonapartas po 1815 me-
tais dabartinio Briuselio priemiestyje 
įvykusio mūšio buvo ištremtas į Šv. 
Elenos salą ir savo viešpatavimą bai-
gė. Savo laiške Prancūzija teigė, kad 
šis mūšis “kolektyvinėje sąmonėje 
turi ypatingą reikšmę ir negali būti 
laikomas vien kariniu konfliktu”.

Savo ruožtu Belgijos finansų 
ministras Johanas van Overtveltas 
(Johan Van Overtveldt) teigia, kad 
naujosios monetos, išleistos 70 tūkst. 
vienetų tiražu, nebuvo nukaldintos 
siekiant papiktinti Prancūziją.

“Mūsų tikslas nėra atnaujinti 
senus nesutarimus. Moderniojoje 
Europoje yra ir rimtesnių proble-
mų, - sakė jis. - Visgi netolimoje is-
torijoje nebuvo svarbesnio ar labiau 
vaizduotę kaitinančio mūšio nei Va-
terlo”. 2,5 euro nominalo moneto-
mis galima bus atsiskaityti Belgijos 
parduotuvėse, tačiau manoma, kad 
nemažai jų atsidurs kolekcininkų 
kišenėse. Parduodamos specialiuo-
se plastiko paketuose, kainuojan-
čiuose 6 eurus, monetos vaizduoja 
mūšio vietoje stovinčią liūto statu-
lą bei pajėgų išsirikiavimo mūšio 
metu vietas. Taip pat bus nukaldinti 
ir keli tūkstančiai sidabrinių 10 eurų 
vertės monetų, kainuosiančių po 40 
eurų.

-ELTA

Plaukimas. Italijoje se-
kmadienį baigėsi prestižinės 
„Trofeo Sette Colli“ plaukimo 
varžybos, kuriose G.Titenis 
laimėjo du aukso medalius. 
G.Titenis nugalėjo 100 ir 200 
m plaukimuose krūtine ir abe-
jose rungtyse įvykdė olim-
pinius A normatyvus. 50 m 
plaukime G.Titenis finišavo 
6-as.

Imtynės. Baku vykstančio-
se Europos olimpinėse žai-
dynėse dalyvavo iš Anykščių 
kilusi imtynininkė  20-metė 
D.Domikaitytė, bet varžybas 
ji baigė vos pradėjusi. Svorio 
kategorijos iki 69 kg aštuntfi-
nalyje ji neilgai priešinosi šių 
metų pasaulio taurės etapo 
laimėtojai austrei M.Kuenz. 
Lietuvę per kelias akimirkas 
palaužusi jos bendraamžė ne-
įstengė įveikti ketvirtfinalio 
barjero, todėl D. Domikaitytei 
neatsivėrė galimybė pakovoti 
dėl bronzos.

Sunkioji atletika. Birželio 
11-12 dienomis Klaipėdoje 
vyko Lietuvos jaunių žaidynių 
sinkiosios atletikos varžybos. 
Jose dalyvavo 16 komandų. 
Anykštėnas M.Dilys iškovojo 
antrąją vietą, A.Janukėnaitė 
liko trečia, J.Silevičiūtė, 
J.Tarandaidė užėmė ketvir-
tąsias vietas, M.Puodžiūnas 
buvo penktas.

Dviračiai. Vilniuje vyko 
Lietuvos dviračių maratono 
taurės II etapas, Vilniaus ma-
ratonas, kuriame jėgas išban-
dė apie pusantro tūkstančio 
dalyvių. Šiame etape daly-
vavo ir anykštėnų komanda 
, ,Vėtrungė-dvirac iudalys .
lt’’. 21 km nuotolyje tarp try-
likamečių antras finišavo Lu-
kas Žukauskas, V.Kapancova 
liko septinta. 42 km nuotolyje 
tarp šešiolikamečių mergai-
čių ketvirta buvo L.Banaitytė. 
Šiame nuotolyje tarp visų da-
lyvių 58-as finišavo troškū-
nietis P.Paštukas. Vienintelis 
anykštėnas L.Banys startavo 
elito grupėje 63 km nuotoly-
je. Tarp aštuoniolikmečių jis 
finišavo dvyliktas.

 Saugokite bioįvairovę!

sios senvagės pievų atkūrimui“.
Pasak Anykščių miškų urėdijos 

vyr. miškininko Kęstučio Bilboko, 
miškininkai gamtinėmis vertybėmis 
rūpinasi nuo mažyčio vabzdžio, ker-
pės ar samanos iki galingų ąžuolų.  
„Turime 172 hektarus vadinamų-
jų kertinių miško buveinių, kurių 
mažuose ploteliuose saugomos itin 
retos vabzdžių ir augalų rūšys. Tai 
savotiški mikrorezervatai,  - sakė 
K.Bilbokas, pastebėjęs, kad  saugo-
tinų rūšių ir miškininkų laimei gry-
bautojai ir uogautojai daugelio rūšių 
nepažįsta ir į atokiausias miško tan-
kynes net neužklysta. – Žmonės miš-
ke privalo laikytis tam tikrų taisyklių. 

Oras, vanduo, mus supanti žemės ir vandens augmenija daro mūsų 
planetą tinkamą gyventi, nuo biologinės įvairovės priklauso maisto, 
energijos ištekliai. Tausoti gamtą, branginti tai, kuo naudojamės ir iš-
saugoti ateities kartoms skatina miškininkai, už pažeidimus baudžia 
aplinkosaugininkai. Reikia įsisamoninti, kad prie bioįvairovės išsau-
gojimo gali prisidėti kiekvienas žmogus kasdieniniame gyvenime.

Apie laužų kūrimą ne poilsiavietėse, 
šiukšlinimą, rūkymą, automobilių 
statymą ant miško paklotės negali 
būti nė kalbos“. 

Utenos aplinkos apsaugos depar-
tamento Anykščių rajono agentūros 
viršininkas Arnoldas Kazakevičius 
priminė, kad aplinkosaugininkai iki 
rugsėjo mėnesio pabaigos vykdo ak-
ciją  „Statyk automobilį atsakingai“, 
kurios metu stebės, kad žmonės ne-
statytų automobilių arčiau kaip 25 
metrai iki vandens telkinio, nestatytų 
jų ant miško paklotės. „Mes apsilan-
kome turguose, stebime, kad nepar-
davinėtų pakalnučių, pataisų ir kitų 
saugomų miško augalų, - apie rūpestį 
bioįvairove šnekėjo A.Kazakevičius. 
- Mums talkina 2 neetatiniai aplin-
kos apsaugos inspektoriai, tačiau 
mes kviečiame prie bioįvasirovės iš-
saugojimo prisidėti kiekvieną. Jeigu 

pastebėjote netinkamai besielgiantį 
gamtoje, perspėkite, pasakykite, 
kad taip elgtis nedera, apie pažei-
dėjus praneškite Aplinkos apsaugos 
agentūrai“,  - kvietė A. Kazakevi-
čius.  

Neniokoti, neskinti laukų ir miš-
kų augmenijos, netrikdyti gyvosios 
gamtos kvietė ir Aplinkos apsaugos 
ministerijos Gamtos apsaugos sky-
riaus vyr.specialistė Kristina Klo-
vaitė. „Dabar paukščių perėjimo 
metas, daugybė miško gyvūnų at-
siveda jauniklius. Tad gamtoje ne-
triukšmaukite netrikdykite ir nebai-
dykite paukščių, - sakė K.Klovaitė. 
– Jeigu pamiškėje randate stirniuką, 
kiškiuką ar kito gyvūno jauniklį, 
jokiu būdu jo nelieskite. Žmogaus 
pagalbos jam tikrai nereikia. Bus 
geriausia, jei tokią vietą žmogus 
kuo greičiau paliks“. 

ir gyvūnų, jame ribojama žmogaus 
veikla ir poilsiautojų srautai. Pasak 
Anykščių regioninio parko direkto-
riaus Kęstučio Šerepkos, vasarą prie 
Rubikių ežero, Šventosios upės plūs-
ta poilsiautojai. „Yra įrengtos stovy-
klavietės, tačiau atsiranda norinčių 
įsikurti hidrografinio draustinio Ru-
bikių ežero salose, pakrantėse, sta-
tančių automobilius prie vandens tel-
kinių ir nesusimąstančių apie gamtai 
daromą žalą, - pastebėjo K.Šerepka. 
–Mūsų tikslas yra žmonėms išaiš-
kinti, kaip reikia elgtis gamtoje, kad 
kenkdami jai, jie kenkia ir patys sau. 
Pažeidėjus tenka bausti. Šiuo metu 
ypatingą dėmesį sutelkėme Švento-

Šilagėlė dažnai nukenčia 
dėl savo grožio, nes pa-
sitaiko nuskinančių šio 
saugotino augalo žiedą ar 
net bandančių ją išsikasti 
ir pasisodinti. Specialistai 
perspėja – neprigis, o miš-
kui padarysite didelę žalą. 

Vaizdingame Anykščių krašte 
15 495 hektarus užima regioninis 
parkas. Jame yra 18 draustinių, 
kuriose saugoma daugybė augalų 


