
67-ieji leidimo metai 2015 m. birželio 30 d., antradienis

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 52/8932
http://www.anyksta.lt

.

šiupinys

3 psl.2 psl. 2 psl.

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

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

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

galite užsisakyti

4 psl.

5 psl.

Vytautas Galvonas amžinojo poilsio 
atguls Vilniuje
Penktadienį, 19 val. 27 min. Alytaus aerodromo teritorijoje nukrito lėktuvas JAK-55. Žuvo jį pilotavęs politikas, 57-erių metų 

Anykščių rajono tarybos narys Vytautas Galvonas. V.Galvonas skrido vienas. Pranešama, kad pilotas žuvo iš karto. Kūną apžiūrėję 
medikai konstatavo, jog V.Galvonas neturėjo nei menkiausios galimybės išgyventi.

Lėktuvas nukrito ant pievos, 400 metrų nuo kilimo tako, vos 50 metrų nuo Nemuno. 

Lietuvos akrobatinio skraidymo prezidentas Vytautas Galvonas žuvo Lietuvos pilotų akrobatinio skraidymo stovykloje
Jono JUNEVIČIAUS ir lrytas.lt nuotr.

Vizitas. Anykščių rajono meras 
Kęstutis Tubis liepos 2-4 dienomis 
lankysis Klecke, dalyvaus Baltarusijos 
dienos nepriklausomybės renginiuose. 

Degė. Ugniagesiai gelbėtojai pra-
neša, kad Kavarsko seniūnijoje Šerių 
kaimo miškuose, kirtavietėje, degė 
miško paklotė. Ugniagesių pirminia-
me pranešime teigiama, kad išdegė 
apie 50 arų paklotės, tačiau miški-
ninkų pastebėjimu, plotas mažesnis. 
Gaisrą miške pastebėjo miškininkų 
naudojama antžeminė priešgaisrinė 
miškų stebėjimų sistema.

Specialistė. Nuo birželio 29 d. 
Anykščių rajono savivaldybės Kultū-
ros, turizmo ir komunikacijos skyriu-
je pradėjo dirbti nauja viešųjų ryšių 
specialistė Monika Zaturskytė. Šiau-
lių valstybinės kolegijos organizaci-
jos komunikacijos vadybos studijų 
absolventė į savivaldybę priimta trijų 
mėnesių bandomajam laikotarpiui. 

Bitininkai. Šeštadienį vyko Anykš-
čių bitininkų draugijos suvažiavimas. 
Miesto parke bičiulius pasveikino 
darželinukai „Pelėdžiukai“. Sėkmin-
giausiems bitininkams rajono meras 
Kęstutis Tubis įteikė padėkas.

Teatras. Šiandien Anykščių kultū-
ros centro mėgėjų teatro kolektyvas 
išvyksta į Vengriją, kur rodys spektaklį 
„Daukantas“ (rež. J. Buziliauskas).

Vanduo. Anykščių mieste ir rajo-
ne tirtų paplūdimių ir ežerų (Rubikių 
prie Kriokšlio, Nevėžos prie Palionio 
kaimo, Alaušo bei Viešinto) vanduo 
atitinka higienos normas.     

Žaidynės. Birželio 27 dieną Kė-
dainiuose vyko seniūnijų užimtumo 
konkursas „Žemės šventė“ ir Kėdainių 
rajono seniūnijų žaidynės „Sportas Vi-
siems“. Varžybose dalyvavo Anykščių 
seniūnijos šaškių, šachmatų ir jaunimo 
krepšinio komandos. Šaškių koman-
dos atstovai Zita Sriubienė, Valdema-
ras Veršulis ir Donatas Nargelas užėmė 
ketvirtąją komandinę vietą. Šachmatų 
komandoje žaidė Skaivė Meškauskie-
nė, Vytautas Kvieska ir Egidijus La-
vinskas, kurie buvo penkti. 

Kopijuojame. “Anykštos redakci-
joje” vienos kopijos iki A 4 formato 
kaina 0.07 Eur/25 ct.

Anykščiuose vietos turi būti ir 
turizmui, ir verslui

Rimas JASIŪNAS, UAB 
„Rimpex“ vadovas: „Anykš-
čiuose nėra tokia situacija, kad 
reiktų gaivališkai kažką gelbė-
ti.“

Jononys: Šv. Lauryno kelias
Už upės, tiesiai nuo mano 

gimtųjų Butėnų yra Jononių 
dvaras bei kaimas. Nuo seniau-
sių laikų tai buvo ponų Jaugelių 
valda, Vyžuonų parapijos pa-
kraštėlis, nevisai menki ir gau-
siai apgyvendinti kraštai. 1930 
m. daugiau nei 200 hektarų kai-
mo žemių plotas buvo išdalytas 
į vienkiemius, šiuo metu gyvena 
daugiau nei dvidešimt jononie-
čių.

Raimondas GUobIS

Trijų brolių – Jononių Guobių žmonos, iš kairės Lima, Irena ir Laima giminės susitikime šių metų 
birželyje.

Keliavietės magija

Ta vieta nuo seno Keliaviete va-
dinama. Mat kadaise buvusi plačiai 
žinoma brasta, kuria ir pėsti, ir veži-
mais girgždančiais, dugno žvirgžde 
vėžes nors trumpam 
įpjaunančiais be var-
go pervažiuodavo. 

Už kvadrati-
nį metrą sliekų 
duos 7 litrus 

Kažką nubaudė
Anykščių meras Kęstutis 

TUBIS: „Mes sutvarkėme šitą 
reikalą. Nuobaudą skyrėme, 
kad daugiau tokia situacija ne-
pasikartotų.“
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas I. 2015-06-26 apie 

21 valandą 50 minučių Kur-
klių miestelyje, neblaivus (1,79 
prom.) vyriškis, gimęs 1974 
metais, panaudojo fizinį smurtą 
prieš neblaivią (1,98 prom.) su-
gyventinę, gimusią 1988 metais. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždary-
tas į areštinę.

 
Smurtas II. 2015-06-27 apie 1 

valandą 40 minučių Anykščiuo-
se, Gedimino gatvėje, konflikto 
metu vyriškis, gimęs 1965 me-
tais, panaudojo fizinį smurtą prieš 
sutuoktinę, gimusią 1970 metais. 
Po įvykio vyriškis pasišalino iš 
namų.

Sukčiai. 2015-06-28 apie 22 va-
landą 30 minučių Anykščiuose, J. 
Basanavičiaus gatvėje, iš moters, 
gimusios 1925 metais, apgaulės 
būdu išvilioti pinigai. Nuostolis – 
220 eurų.  

 
Vogė. 2015-06-28 apie 4 valan-

dą 30 minučių Anykščių seniūni-
joje, pastebėta, kad iš neužrakinto 

garažo pavogti du neregistruoti 
motociklai. Nuostolis – 500 eurų.

 
Vogė II. 2015-06-28 apie 9 va-

landą Anykščių seniūnijoje, pa-
stebėta, kad nuo ežero pakrantės 
liepto pavogta guminė motorinė 
valtis, kurioje buvo kamera ir aki-
niai nuo saulės. Nuostolis – 4 482 
eurai.

Skrydžiai. Valstybinis turizmo 
departamentas (VTD) informuoja, 
kad atsižvelgiant į sudėtingą padėtį 
Tunise nuo pirmadienio iki rugsėjo 
10 d. UAB „Novaturas“ nutraukia 
suplanuotus skrydžius į Tunisą. Bus 
vykdomi tik grįžtamieji skrydžiai. 
VTD duomenimis, šiuo metu Tunise 
yra 208 turistai iš Lietuvos ir 2 UAB 
„Novaturo“ darbuotojai. Šiuo metu 
Tunise esantys turistai į Lietuvą bus 
parskraidinti pagal numatytą tvarka-
raštį, liepos 3 ir 10 d.

Svarbu. Labai svarbiu įvykiu 
Lietuvoje, labai svarbiu vizitu Sei-
mo Pirmininkė Loreta Graužinienė 
įvertino Jungtinių Amerikos Valsti-
jų (JAV) Atstovų rūmų pirmininko 
Džono Beinerio ir jo vadovaujamos 
delegacijos vizitą Lietuvoje. „Tai 
JAV parodymas, kad jie susirūpi-
nę yra mūsų regionu. JAV visada 
buvo tas partneris, kuris palaikė mus 
ypatingai sunkiu momentu. Tikrai 
aptarėme daug temų, susijusių su 
saugumo klausimais, energetika ir 
bendrąja užsienio politika. Labai ti-
kimės, kad po šių susitikimų mūsų 
bendradarbiavimas dar labiau susti-
prės“, - po susitikimo su JAV dele-
gacija sakė L. Graužinienė. 

Kilo. Baltijos šalių oro erdvę sau-
gantys NATO naikintuvai praėjusią 
savaitę kilo du kartus atpažinti ir 
palydėti virš Baltijos jūros skridusių 
Rusijos karinių orlaivių. Anot Kraš-
to apsaugos ministerijos, naikintuvai 
atpažino ir lydėjo bombonešį Su-24, 
kuris skrido iš Kaliningrado į Rusi-
jos žemyninę dalį ir atgal be iš anks-
to pateikto plano, išjungęs atsakiklį 
ir nepalaikydamas ryšio su skrydžių 
valdymo centru. Taip pat lydėjo len-
gvąjį transporto lėktuvą An-26, skri-
dusį pagal iš anksto pateiktą planą, 
su išjungtu atsakikliu ir palaikė ryšį 
su skrydžių valdymo centru.

Nuomonė. Seimo Nacionali-
nio saugumo ir gynybos komi-
teto (NSGK) pirmininkas Artū-
ras Paulauskas sako, kad atėjo 
laikas atnaujinti Seime atstovau-
jamų politinių partijų susitarimą 
dėl 2014-2020 m. Lietuvos Res-
publikos užsienio, saugumo ir gy-
nybos politikos strateginių gairių. 
„Politinių partijų susitarimas dėl gy-
nybos buvo pasirašytas prieš metus, 
tačiau stebint geopolitinę situaciją, 
taip pat veiksmus šalies viduje reikia 
pradėti galvoti apie susitarimo atnau-
jinimą. Turime skirti žymiai didesnį 
dėmesį mūsų žvalgybai ir kontržval-
gybai. Siekiame, kad šios tarnybos 
dirbtų kuo efektyviau, todėl turime 
tam skirti atitinkamą finansavimą“, 
- pabrėžė A. Paulauskas.

Susitikimas. Oficialaus vizito į 
Kroatiją išvykusi Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė susitiko su naująja 
Kroatijos Prezidente Kolinda Gra-
bar-Kitarovič. Su neseniai išrinkta 
Kroatijos Prezidente Lietuvos va-
dovė aptarė energetinės nepriklau-
somybės, karinio saugumo, ekono-
minio bendradarbiavimo bei moterų 
teisių ir lyderystės klausimus.

Viceministras. Šeštadienį Var-
niuose vykusiame Darbo partijos 
tarybos posėdyje buvo patvirtintas 
kultūros viceministras. Juo tapo 
buvęs Švenčionių rajono meras 
Vytautas Vigelis. Kandidatūrai pri-
tarta vienbalsiai. Skirti šį kandidatą 
pasiūlė partijos Švietimo, mokslo, 
kultūros ir sporto komitetas, jis buvo 
suderintas su kultūros ministru Šarū-
nu Biručiu.

Už kvadratinį metrą sliekų 
duos 7 litrus 
Seimo Biudžeto ir finansų komitetas pritarė siūlymui nuo liepos 1 

dienos taikyti akcizą už žemdirbiams skirtą kurą - siūlomas minimalus 
21 euro už toną tarifas.  Anykščių savivaldybės administracijos Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas Antanas Baura sako, kad tai buvo neišvengia-
ma. Tačiau yra gerų žinių – kuro bus skiriama už gyvulių auginimą.

Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos Žemės ūkio sky-
riaus vedėjas Antanas Baura 
sako, jog kuras žemdirbiams 
brangsta nepalankiu metu. 

pradėjusi procedūrą dėl pažeidimo, 
kitas žingsnis būtų sankcijos – Lie-
tuvai tektų mokėti baudas.  

Iki šiol akcizais neapmokestina-
mas žymėtas dyzelinas, skirtas že-
mės ūkio veiklos subjektams, bus 
apmokestintas 21 euro (72,5 lito) už 
1 tūkst. litrų tarifu.

Įvedus akcizą litras žemdirbiams 
skirto dyzelino pabrangtų 2,1 euro 
cento, arba 7,25 cento. Žemės ūkio 
ministrė Virginija Baltraitienė tvirti-
na, kad šiaip akcizas dyzelinui siekia 
40 euro centų, o žymėtam dyzelinui 
bus 2 euro centai litrui. „Jei kas sako, 
kad tai yra nepakeliama našta, poli-
tikuoja. Lietuvos ir Kipro akcizas ir 
taip bus pats mažiausias visoje ES“,- 
sakė V.Baltraitienė. 

Prognozuojama, kad valstybės 
biudžetas dėl to gautų apie 7 mln. 
eurų pajamų per metus.

A.Baura sako, kad, žinoma, žvel-
giant iš žemdirbiškos pozicijos, jis 
nelabai pritaria tokiam žingsniui. 
„Žinant, kaip krito mėsos supirki-
mo kainos, kaip sumažėjo grūdų 
kainos, laikas naujiems mokes-

čiams žemdirbiams nepalankus“,- 
įsitikinęs A.Baura. 

Žemės ūkio ministerija teikia 
Vyriausybei nutarimo projektą dėl 
lengvatinio tarifo gazolių įsigiji-
mo. Jo tikslas – suvienodinti kon-
kurencines sąlygas visiems žemės 
ūkio veiklos subjektams. Iki šiol 
beakciziai gazoliai buvo skiriami 
atsižvelgiant tik į deklaruotą žemės 
ūkio augalų plotą ir augalų rūšį, dėl 
to gyvulininkystės ūkiai turėjo blo-
gesnes sąlygas negu augalininkys-
tės.  Žemės ūkio ministerija siūlo, 
kad nuo 2015 m. liepos 1 d. gazo-
lių, skirtų žemės ūkio gamybai, ga-
lėtų įsigyti net tik augalininkystės 
ūkiai, bet ir galvijų, kiaulių, paukš-
čių, bičių bei grybų augintojai.

Projekte numatoma už vieną 
bičių šeimą tiems, kurie laiko dau-
giau kaip 40 bičių šeimų, skirti 10 
litrų gazolio, už 1 kv. metrą grybų 
– 20 litrų, o už vieną vienetą gal-
vijų – 115 litrų, arklių – 115 litrų, 
avių  ir ožkų – 90 litrų, kiaulių – 30 
litrų, vištų – 30 litrų. Lengvatinio 
akcizo tarifo gazolio taip pat nu-
matoma skirti ir kitoms gyvulinin-
kystės sritims, kaip antai už 1 ha 
sraigių numatoma skirti 55 litrus, 
o už 1 kv. metrą sliekų – 7 litrus 
gazolio.   

Linas bITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Nuo liepos 1 dienos ūkininkams 
gazolis (dyzelinas) kainuos brangiau, 
nes pirmą kartą jis bus apmokestina-
mas akcizu. „Tai nėra kažkoks neti-
kėtumas, apie tai buvo kalbama jau 
keli mėnesiai. Kiek žinau, buvo keli 
variantai, kada įvesti šį apmokesti-
nimą, buvo siūloma ir nuo 2017, ir 
nuo 2016 metų, tačiau pasirinktas 
toks variantas“,- sakė Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas A. Baura. Žemės 
ūkio ministrės Virginijos Baltraitie-
nės teigimu, nustatyti akcizą reika-
lauja ES direktyvos, kitaip Lietuvai 
gali būti taikomos sankcijos. Iki 
šiol dyzelinas, skirtas žemės ūkio 
įmonėms ir ūkininkams, žvejybos 
vidaus vandenyse įmonėms ir mo-
komuosius ūkius turinčioms žemės 
ūkio mokykloms, buvo neapmokes-
tinamas. Europos Komisija jau yra 

Specialistas nubaustas adminis-
tracijos direktorės Venetos Ver-
šulytės įsakymu. Atostogaujančią 
direktorę pavaduojantis jos pava-
duotojas Saulius Rasalas „Anykš-
tai“ sakė, nežinąs, kas iš jo paval-
dinių nubaustas. O meras Kęstutis 
Tubis aiškino, kad, kas gavo nuo-

Kažką nubaudė
Vienam iš Anykščių savivaldybės administracijos Vietinio ūkio 

ir turto valdymo skyriaus specialistų už tai, kad J.Biliūno gim-
nazijai buvo nupirkta ne tokia virtuvės įranga, kokia užaktuota, 
pareikšta drausminė nuobauda – pastaba. Nuobauda pareikšta 
po tarnybinio patikrinimo.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

baudą, jis neatskleisiąs.
„Mes sutvarkėme šitą reikalą. 

Nuobaudą skyrėme, kad daugiau 
tokia situacija nepasikartotų.“ – 
kalbėjo meras, tikindamas, kad vi-
suomenei žinoti prasikaltusių val-
dininkų pavardes nėra reikalo.

Pasak rajono vadovo, po to, kai 

buvo nustatyta, jog dokumentuose 
nurodyta kitokia įranga negu rea-
liai sumontuota, buvo pareikalauta 
ją pakeisti. „Esmė ne sumos. Ga-
lingumai, apimtys neatitiko. Jei pa-
tvirtini savo parašu, kokias prekes 
priimi, tai prisiimi ir atsakomy-
bę.“ – paklaustas, kokia piniginė 
žala buvo padaryta, aiškino meras 
K.Tubis.    

Vietinio ūkio ir turto valdymo 
skyriuje atliekamas ir antrasis tar-
nybinis patikrinimas – dėl statybos 
darbų, renovuojant J.Biliūno gim-
naziją aktavimo. Manoma, jog gali 

būti aktuoti neatlikti darbai.
Vietinio ūkio ir turto valdymo 

skyriaus vedėjas Albertas Miški-
nis parašė pareiškimą išeiti iš dar-
bo. A.Miškinis dar dirba. Meras 
K.Tubis „Anykštai“ sakė, jog dar 
neaišku, ar A.Miškiniui bus leista 
išeiti gražiuoju, t.y. šalių susitari-
mu, išmokant jam išeitinę kom-
pensaciją. Gali būti, jog po antrojo 
tarnybinio patikrinimo Vietinio 
ūkio ir turto valdymo skyriuje, il-
gametis jo vedėjas A.Miškinis bus 
atleistas iš šių pareigų, bet jau be 
išeitinių.   

  

Anykščių Dainuvos slėnyje lie-
pos 16 – 19 dienomis vyksiančiame 
festivalyje pasirodys 36 užsienio ir 
Lietuvos grupės. Toli gražu ne vi-
sas iš jų galima priskirti prie „meta-
lo“ muzikos atlikėjų: „Šiemet „De-
vilstone“ daro kaip niekada stiprų 
posūkį muzikinės įvairovės link. 
„Vakarų“ scena, iki šiol labiausiai 
garsėjusi kaip pačios sunkiausios 
ir galingiausios kūrybos platforma, 
šiemet pateiks ir subtilesnių, melo-
dingų garsų. Geriausiu laiku kaip 
svarbiausia grupė čia išsiskirs le-
gendiniai, melancholiškieji švedai 
„Katatonia“,“ - šiųmetinį festivalį 
pristato organizatoriai.

Beje, sprendžiant pagal festivalio 
organizatorių dėmesį įvairaus roko 
stiliaus muzikai, panašu, jog ji po 

„Devilstone“ paskelbė 
programą

Rytis KULboKAS
rytis.k@anyksta.lt

Sunkiosios ir alternatyviosios muzikos festivalio „Devilstone“ 
organizatoriai jau skelbia galutinę festivalyje grosiančių grupių 
sudėtį ir dienas, kada jos gros.

truputį ima nusverti „metalą“.
„Su tokia sudėtimi „Devilstone“ 

pretenduoja tapti geriausią roko 
muzikos komplektaciją siūlančiu 
festivaliu Baltijos regione“, - am-
bicijų neslepia festivalio rengėjai.

Kaip ryškiausius sunkiosios 
muzikos atstovus festivalyje, ren-
gėjai įvardina festivalio žvaigždes 
– klasikinės švedų juodojo metalo 
muzikos grupę „Marduk“. Sunkią 
muziką festivalyje taip pat gros 
„Kataklysm“, „Suicidal Angels“, 
„Striker“, „The Moth Gatherer“, 
„Lost Society“.

„Devilstone“ festivalyje toli-
miausios grupės atvyks iš JAV, Ka-
nados ir Islandijos. Visos jos gros 
svarbiausią dieną – šeštadienį. 

Kaip ir visada, organizatoriai 

Anykščių rajono gyventojams tai-
kys nuolaidas bilietams. Anykščių 
rajono gyventojams bilietai į fes-
tivalį kainuoja 25 eurus. Bilietus 
su nuolaidomis anykštėnai galės 

įsigyti tik festivalio dienomis prie 
įėjimo. Kad gauti nuolaidą, anykš-
tėnai turės pateikti asmens doku-
mentą ir gyvenamos vietos dekla-
raciją.

Festivalio dalyviai kai kurias pramogas susigalvoja patys. Šiais 
metais jie pramogauti su plaukiančiomis žolėmis neturės gali-
mybės, Anykščių savivaldybė Šventosios „šienauti“ neketina.

Autoriaus nuotr.
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komentarai

SAVAITGALIO DISKUSIJA

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

spektras

Tragiškai žuvus žymiam aukš-
tojo pilotažo meistrui Vytautui 
Galvonui, buvusiam LR Seimo 
nariui ir Finansų viceministrui, 
Anykščių savivaldybės tarybos 
nariui, Lietuvos akrobatinio 
skraidymo federacijos prezi-
dentui, žuvų auginimo uždarose 
akvakultūros sistemose puose-
lėtojui, aktyviam politikui ir vi-
suomenininkui, Lietuvos žuvų 
perdirbėjų ir augintojų asocia-
cijos nariai nuoširdžiai užjaučia 
šeimos narius, gimines, artimuo-
sius ir bendražygius. 

užuojauta

Netekome energingo, links-
mo ir sumanaus žemiečio 
Vytauto Galvono. Nuoširdi 
užuojauta velionio šeimai, ar-
timiesiems ir draugams. Telydi 
Jus paguoda, dvasios stiprybė, 
išlieka tik patys gražiausi pri-
siminimai.

LR Seimo narys 
Sergejus Jovaiša

Negailestingai mirčiai išplėšus 
iš gyvųjų Vytautą Galvoną, liūdi-
me kartu ir nuoširdžiai užjaučia-
me šeimą ir artimuosius.

Partijos Tvarka ir teisingumas
Alytaus apskrities skyriai

Dėl partijos Tvarka ir teisin-
gumas Anykščių skyriaus pirmi-
ninko Vytauto Galvono tragiškos 
mirties nuoširdžiai užjaučiame 
velionio šeimą ir artimuosius.

Partijos Tvarka ir teisingumas
Utenos apskrities skyriai

Partijos Tvarka ir teisin-
gumas Tauragės skyrius 
nuoširdžiai užjaučia arti-
muosius, draugus ir bendra-
partiečius dėl Anykščių Ta-
rybos nario, partijos Tvarka 
ir teisingumas Anykščių 
rajono skyriaus pirmininko 
Vytauto Galvono tragiškos 
mirties.

Skaudžią liūdesio ir netekties 
valandą, tragiškai žuvus partijos 
Tvarka ir teisingumas Anykščių 
skyriaus pirmininkui Vytautui 
Galvonui, nuoširdžiai užjaučia-
me šeimą ir artimuosius.

Šiaulių apskrities Partijos 
Tvarka ir teisingumas skyrių 
pirmininkai

Turizmą reikia 
vystyti 

Vygantas ŠLIŽYS, TŪB 
„Anykščių ratas“ direktorius:

- Turizmas yra gera šaka, tuo 
klausimu iš tiesų jau daug padary-
ta. Reikia nesustoti ir turizmą vys-
tyti toliau. R. Dargis labai teisingai 
sako – žmonių resursai yra riboti. 
Šiuo metu reikalingi visai kitokie 

Anykščiuose vietos turi būti ir turizmui, ir verslui
Anykščių valdžios metai iš metų stengiasi, kad Anykščiai taptų 

turistiniu miestu, tačiau yra rizika, kad kurortinio miesto statu-
sas gali atbaidyti gamybininkų investicijas. Pramonininkų kon-
federacijos prezidentas Robertas Dargis „Anykštai“ sakė, kad, 
Anykščiuose atidarius stambią pramonės įmonę, joje tiesiog ne-
būtų darbuotojų...

Šįkart klausėme verslininkų anykštėnų – ar turizmas Anykš-
čiuose iš tiesų gali išgelbėti miestą? 

specialistai – yra naujos, pažangios 
technikos. Tas pats traktoristas da-
bar nebevadinamas traktoristu: tai 
mašinistas, operatorius. Tam reikia 
smegenų, reikia mokėti valdyti tą 
traktorių. Viskas iš pagrindų kei-
čiasi. Tai – tik paprastas pavyzdys, 
o yra staklės, kurios valdomos 
kompiuteriais, daug programavi-
mo ir kiti dalykai. Iš kur tų žmonių 
paimti? Visi su tuo susiduria. 

Vienas kitam 
netrukdo

Rimas JASIŪNAS, UAB 
„Rimpex“ vadovas:

- Turizmas yra gerai – akivaiz-
džiai matosi, kad srautai nuolat 
didėja. Anykščiuose nėra tokia 
situacija, kad reiktų gaivališkai 

kažką gelbėti. Manau, gerinant 
infrastruktūrą, toje pačioje turizmo 
srityje situacija automatiškai gerė-
ja. Turizmas ir verslas vienas ki-
tam nemaišo. Lygiagrečiai galima 
į Anykščius traukti ir verslininkus, 
ir turizmą plėsti. Šitos šakos ne-
sikerta. Nematau jokių problemų, 
tai nėra tokie skirtingi poliai, kad 
reiktų rinktis vieną iš dviejų. Juk 
dauguma turizmo šakų vyksta iš 
Europos struktūrinių fondų lėšų. 

Žinoma, pramonė labiau orien-
tuojasi ten, kur yra daug darbo 
jėgos. Čia jos akivaizdžiai nėra. 
Bet juk yra ir mažesnių, ir didesnių 
įmonių, kurios gali vystyti savo 
veiklą, nereikalaudamos tokio di-
delio kiekio darbo jėgos. Aš pats 
visada agitavau už tai, kad reiktų 
pritraukti investuotojus, verslinin-
kus, kurie vykdytų gamybą, bet 

priverstinai ji niekada nesivystys. 
Tam turi atsirasti tinkama erdvė. 
Viskas su tais Anykščiais vyksta 
gerai. Tik galbūt norėjosi, kad būtų 
buvusios valdžios parodyta dides-
nė iniciatyva vystant infrastruktū-
rą, gerinant verslo aplinką.

Su Anykščiais 
viskas bus gerai

Michailas BALIUCKAS, UAB 
„Varžos matas“ direktorius:

- Turizmas Anykščių neišgelbės, 
bet jis taip pat yra reikalingas. Su-
tinku su nuomone, kad gerų speci-
alistų Anykščiuose trūksta. Tačiau 
viskas bus gerai su tais Anykščiais. 
Čia reikia ir turizmo, ir verslo.

-ANYKŠTA

Neprivaloma. Antradienis - pa-
skutinė diena, kai Lietuvoje prekių 
ir paslaugų kainas privaloma skelbti 
ir litais, ir eurais. Nuo liepos 1-osios 
prekybininkai gali kainas skelbti 
vien eurais arba, savo noru, ir toliau 
dviem valiutomis. Finansų minis-
terija primena, kad kainas litais ir 
eurais pagal Euro įvedimo Lietuvos 
Respublikoje įstatymą buvo privalu 
skelbti nuo 2014 m. rugpjūčio 22 d. 
iki 2015 m. birželio 30 d. - kiek dau-
giau nei 10 mėnesių. Kainos dviem 
valiutomis buvo rodomos tam, kad 
gyventojai greičiau priprastų prie 
euro ir įsimintų oficialų keitimo kur-
są. Be to, tai buvo viena iš priemo-
nių, padėjusių apsaugoti vartotojus 
nuo galimo piktnaudžiavimo, per-
skaičiuojant kainas.

Pozicija. Prancūzijos prezidentas 
Fransua Olandas pirmadienį pareiš-
kė, kad Graikijos referendumas dėl 
šalies kreditorių pasiūlymo priėmi-
mo arba atmetimo yra „nepriklau-
somas pasirinkimas“ tarp to, ar lik-
ti euro zonoje, ar iš jos pasitraukti.
Graikijos tauta turi teisę nuspręsti, 
kokios ateities nori savo šaliai“, - 
sakė F. Olandas žurnalistams po ne-
eilinio ministrų kabineto posėdžio.

Nafta. Pirmadienį naftos kainos 
smunka - taip rinka reaguoja į Grai-
kijos sprendimą uždaryti bankus ir 
taikyti kapitalo kontrolės priemones. 
Tokį sprendimą Graikijos vyriausybė 
priėmė po to, kai Europos centrinis 
bankas (ECB) paskelbė nedidinsiąs 
skubios finansinės pagalbos teikimo 
Graikijos bankams.

Išpuoliai. Jungtinės Karalystės 
premjeras Deividas Kameronas įspė-
jo, kad Sirijoje ir Irake įsikūrę „Isla-
mo valstybės“ (IS) kovotojai planuoja 
atakas prieš Britaniją ir kelia grėsmę 
Vakarams. „Irake ir Sirijoje yra žmo-
nių, kurie planuoja vykdyti siaubin-
gus išpuolius Britanijoje ir kitur. Tol, 
kol gyvuoja IS, mums kyla grėsmė“, - 
kalbėjo premjeras. Tai D. Kameronas 
sakė po to, kai penktadienį Tunise per 
islamisto išpuolį žuvo mažiausiai 30 
turistų iš Britanijos.

Apklausa. Visuomenės nuomo-
nės apklausa atskleidė, jog labiausiai 
visų branginamas dalykas namuose 
yra dokumentai. Grupuojant apklau-
sos dalyvius, jų prioritetai išsiskirsto 
į kelias kategorijas - moterims daug 
labiau nei vyrams svarbūs papuoša-
lai, vyrai beveik dvigubai labiau už 
moteris brangina laisvalaikio prekes, 
o gyvūnus labiausiai myli studentai.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

@ Janina: „Vadovų rotacija būti-
na. Poste pabuvę ilgiau nei 5 metus, 
pradeda jaustis ne vadovais, bet šei-
mininkais.“

@ Socieldonktratas: „Žmogus 
turi dirbti iki mirties ir jokių rotacijų 
negali būti - mums svarbiausia žmo-
gus“.

@ Teisininkas: „Nei vadovai, nei 
jų pavaduotojai visai neturi jaustis 
kalti, kad tokie įstatymai. Jei įstaty-
mas numatytų, kad gavus pensiją ne-
gali dirbti - viskas susitvarkytų, nerei-
kėtų net diskutuoti. Šiuo metu pagal 
įstatymus darbuotojas net be atskiro 
leidimo gali dirbti iki 65 metų. Nekri-
tikuokite be reikalo nekaltų žmonių. 
Kreipkitės pas seimūnus, kad keistų 

Senių miestui – seniai vadovai
Paskutinėmis dienomis norą išeiti iš darbo pareiškė vyresnio 

amžiaus vadovai - A.Baranausko pagrindinės mokyklos direktorė 
Ona Repečkienė ir savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir 
turto valdymo skyriaus vedėjas Albertas Miškinis. Kiek anksčiau 
iš darbo pasitraukė A.Vienuolio progimnazijos direktorė Irena 
Andrukaitienė.

Portalo anyksta.lt savaitgalio diskusijoje klausėme: „Ką ma-
note apie vadovų rotaciją? Nuolat kalbama, kad vyresnieji turi 
trauktis, užleisdami vietą jaunimui. Ar jaunas amžius būtinai yra 
kokybės ženklas?“

įstatymus.“
@ Iš dalies pritariu (atsakymas 

į:teisininkas): „Turėtų būti leisti 
dirbti pensininkams, negalima diskri-
minuoti, bet tegu renkasi ar gauti pen-
siją, ar atlyginimą dirbant valdiškam 
darbe (nes pas privatininkus dažniau-
siai pensininkai nedirba, per dideli 
reikalavimai). Taip pat kaita būtina, 
nes pvz. seniūnai ateina iki mirties 
dirbti ir užmiega ant „laurų“, jei būtų 
pastoviai rotuojami, arba perrenkami, 
tada pagalvotu apie darbo kokybę.“

@ Obana...: „Senių miestui - se-
niai vadovai. Ir ne tik mokyklose. 
O ligoninė? O poliklinika (PSPC) ? 
Kita vertus, jei ne ubagiškos pensijos, 
priverčiančios žmogų jaustis visišku 

vargeta (mes kaip Graikija grumtis 
nemokame), kas gi sėdėtų tuose pos-
tuose kaip priklijuoti?“

@ Anabo (atsakymas į: Obana): 
„Galėtume ir mes, kaip graikai, prisi-
skolinam iki begalybės, išsikeliam at-
lyginimus ir pensijas, įteisinam prie-
dus už tai, kad laiku ateinam į darbą, 
kad valstybės tarnautojos, kurios iki 
trisdešimties neištekėjo, gautų papil-
domą priemoką kosmetikai įsigyti, o 
paskui, nebeišgalėdami atiduoti sko-
lų, bankrutuojam, streikuojam, spjau-
nam ant kreditorių ir kitų valstybių. 
Tai čia vadinasi grumtis? Įdomu, ką 
tamsta pasakytum, jei Lietuvos val-
džia sugalvotų pasiskolinti?“

@Anaboboui (atsakymas į: Ana-
bo): „Lietuvos valdžia ir taip yra pra-
siskolinusi iki ausų! Jei ne ES pinigai, 
jei ne PB ir kitų bankų paskolos, tokia 
valstybiukė kaip mes nesugebėtume 
patys išgyventi. Kam iš vis tokios 
valstybės reikalingos? ES žinojo, 
kad Graikija juos apgauna stodama 

ir toli gražu nėra įvykdžiusi reikiamų 
reikalavimų, nėra pasiekusi kriterijų. 
Bet priėmė! Kad patraukti nuo ruso, 
matyt? Tai va ir prisitraukė...“

@Jomajo: „Mokslo įrodyta, kad 
žmogus iniciatyviai dirba tik pirmus 
3 metus naujoje vietoje. Paskui ap-
sivelia ir tik į darbą vaikšto. Dides-
niems darbams trijų metų mažoka. 
Užsisėdėjimas toje pačioje kėdėje 
nieko gero nežada. Bet norint pakeis-
ti, reikia kažkur supirdylėjųsį padė-
ti. Vat čia tai tikra bėda. Ne visiems 
lemta kilti karjeros laipteliais nes 
laipteliu nėra tiek daug kiek norin-
čių lipti. Naudingo darbo dirbti kaip 
taisykle nemoka. Gatvių šluoti neis, 
nes nemoka ir plius dar ne lygis. Tai 
kur gi jiems dėtis? Štai apie ką reikia 
galvoti ir klausimus kelti. O keisti bū-
tinai reikia. Gal sprendimas neblogas 
būtų pasibaigus kadencijai nupirkti 5 
dėžes alierkos vietoje išeitinių, tikin-
tis, kad prasigers, degraduos ir tai bus 
mažiausia iš galimų žalų visuome-
nei, arba išsikapstys ir išmoks gatves 
šluoti.

-ANYKŠTA
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Viešpatie, už ką mus baudi, nuolat 
siųsdamas nelaimes, ženklindamas 
mus tragedijomis, priversdamas 
rėkti ne vien iš skausmo – ne vien iš 
fizinio, iš vidinio, kur kas stipresnio 
už fizinį, skausmo, kai pasaulis ap-
temsta ir taip sunku surasti prošvais-
tes realybės miglose...

Vakar prie mano namų vartų Pli-
kiškiuose sustojo gerai pažįstamas 
mikroautobusas VW, iš kurio išli-
po Vytautas Galvonas ir Anykščių 
architektė Daiva Gasiūnienė (su 
Vytautu planavome namų rekons-
trukciją), pasisveikinom, kaip visada 
– su Vytautu apsikabinom, jis man 
padavė krepšius, kuriuos ištraukė iš 
automobilio:

- Čia tau skola. Amžinai pas tave 
vaišinuosi, tai nors šiek tiek atiduo-
du, kas pravalgyta.

Viename krepšyje buvo įdėta dar 
šiltas duonos kepalas, tokią duoną 

Skrydis

kepa tik Anykščiuose, ji švelni ir 
puri lyg pūkas, o čia dar visas di-
džiulis jos kepalas! Paskui susėdom 
už stalo, išviriau kavos, kalbėjomės 
apie kasdienes problemas, apie vers-
lą, apie skrydžius, prisiminėm, kaip 
kartą, skrisdamas virš mūsų sodybos 
Plikiškiuose, jis mums, stovintiems 
kieme, pamojavo sparnais pasisvei-
kindamas, o vėliau atvežė mūsų 
namų nuotrauką, darytą iš lėktuvo. 
Kalbėjomės apie skrydį ir skrydžio 
tragediją, nukritus lėktuvui Baltijos 
jūroje ir pražuvus dviems pilotams, 
tai buvo ne šiaip sau pilotai, sakė Vy-
tautas, tai buvo aukščiausio pilotažo 
asai, kokių pas mus tik vienas kitas, 
jie viską sugebėjo ir viską mokėjo, 
ir vienas Dievas žino, kodėl įvyko 
tragedija.

- Rytoj lekiu į Alytų, ten sėsiu į 
lėktuvą, - pridūrė. – Normalus akro-
batinis paskraidymas.

Ir Daiva, ir Vytautas skubėjo, jis 
visada skuba, lekia ir lekia, jam nuo-

lat trūksta laiko, bet:
- Susitvarkau. Bandau užmegzt 

verslo ryšius su Japonija. Reikia 
investicijų Kupiškiui – kuriam žuvi-
vaisos įmonę. Bankuose pramušinė-
ju kreditus...

- O šeima? – neiškentė Janina.
- Viskas gerai. Julius su mama 

Pervalkoj. Miglė Graikijoj.
Jis atsisveikino, ir mes pasižadė-

jome susitikti miesto šventėje liepos 
pabaigoje, o aš prisiminiau, kad bi-
bliotekoje vyks mano knygos „Vie-
neri sugrįžimo metai“ pristatymas. 

- Ateisim, - vienu balsu pažadėjo 
abu ir, įsėdę į automobilį, dar pamo-
javo man rankomis.

Tai buvo vakar.
Šiandieną pavakarę laistau gėles 

prie savo naujojo namo, Janina su 
Luku žiūri televizorių, staiga pro du-
ris išbėga Janina iškėlusi rankas, jos 
veidas išblyškęs, aš nesuprantu, ką ji 
šaukia, ji šaukia vėl:

- Galvonas žuvo!
Kliedesiai kažkokie, pamaniau, 

esu priekurtis ir kažką ne taip išgir-
dau, bet įėjau vidun, o ten televizo-
riuje lakūnų vadas baigia aiškinti:

- Vytautas Galvonas žuvo daryda-
mas suktuką. Šiuo metu mes neži-
nom, kodėl taip atsitiko, nes Vytautas 
buvo vienas geriausių akrobatinio 
skraidymo lakūnų...

Janina garsiai kūkčioja, aš vis dar 
niekaip nesuprantu, kas čia yra, to 
negalėjo būti, negali būti, kad žmo-
gus, kuris tik vakar šiame kambaryje 
su manimi kalbėjosi, laidė sąmojus, 
juokėsi...

Negali būti! Negali!
Aš nepajėgiau suvaldyti drebu-

lio: artimiausias žmogus pastarąjį 
dešimtmetį, mielas žmogus su mie-
la šeima – jie dabar buvo šilčiausia 

mano gyvenimo dalis. Radijas:
- Užuojautą Galvono šeimai pa-

reiškė premjeras.
Viskas.
Jaučiu jo stiprias sportininko ran-

kas ant savo pečių, ir apsikabinant 
man visada reikia pasistiebti – jis 
visa galva už mane aukštesnis. Jo 
rankos stiprios ir geros – stipraus 
gražaus žmogaus rankos, sukūrusios 
daugybę dalykų, kurie buvo reika-
lingi ne tik jam – jie buvo reikalin-
gi mums visiems. Fizikas, lakūnas, 
verslininkas, mecenatas.

- Kam tau investicijos į nepelnin-
gus dalykus? – aną dieną sakau.

- Noriu, kad būtų gražu. Štai re-
konstruosim pastatą, iškasim tvenki-
nį, prisodinsim vandens lelijų, įvei-
sim žuvų...

Kad būtų gražu!
Praėjusią savaitę kažkur buvau 

išvažiavęs, grįžtu, randu raštelį ant 
durų: Labas, Antanai! Atvažiavau, 
duris pabučiavau, išvažiavau.

Netrukus vėl atvažiavo, ir vėl, ir 
vėl...

Kad būtų gražu! Kaip ir gražus 
skrydis erdvėje, ir staigus nusileidi-
mas į nebūtį. Vytautai, man plyšta 
širdis: tai stereotipiniai žodžiai, ži-
nau, bet, neduok Dieve, suvokti jų 
realiąją prasmę!

Man plyšta širdis, Vytautai, kad 
praradau tave, draugą, savą žmogų, 
talentingą asmenybę, tiek padariusį 
Lietuvai! Mes buvome tokie artimi! 
Gal mus ir jungė tas tavo: kad būtų 
gražu. Gražus ir tavo skrydis per gy-
venimą. Tu visą savo trumpą gyve-
nimą skridai ir nežinojai, kad skren-
di ad aeternum – į amžinybę.

Antanas DRILINGA 

Prieš pakylant užgeso 
lėktuvo variklis

Paskutinę birželio savaitę Aly-
taus aerodrome vyko aukščiausios 
kategorijos akrobatinio skraidymo 
pilotų stovykla, skirta pasirengimui 
Europos ir pasaulio čempionatams. 
Penktadienį paskraidyti atvyko ir 
Lietuvos akrobatinio skraidymo 
prezidentas V.Galvonas. Dar ke-
tvirtadienį jis dalyvavo Anykščių 
rajono tarybos posėdyje.

Nelaimė įvyko lėktuvui atliekant 
akrobatinį triuką. Specialistai tei-
gia, kad atliekant akrobatinį triuką 
V.Galvono pilotuojamas lėktuvas 
ilgai neišėjo iš suktuko. 

Alytaus portalas alytusplius.lt 
tuoj po tragedijos rašė, jog dėl pi-
loto žūties gali būti kalta technika. 
„Gali būti, kad nelaimė įvyko dėl 
lėktuvo gedimo. Kaip alytusplius.
lt portalui pasakojo nelaimę matę 
liudininkai, dar prieš pakylant 
užgeso lėktuvo variklis. Anot jų, 
pilotas trumpai palaukė, užsivedė 
variklį ir pradėjo kilti. Jis buvo 
pakilęs neaukštai, virš miškelio, 
kai skrydį stebintiems žmonėms 
pasirodė, kad pilotas lyg tai bando 
daryti suktuką ir staiga lėktuvas 
smigo žemyn.“ - rašo portalas aly-
tusplius.lt.

Tragediją lėmė piloto klaida

Tačiau, specialistai komentuoda-
mi nelaimės aplinkybes linkę ma-
nyti, kad avariją lėmė piloto klaida. 

Vytautas Galvonas amžinojo poilsio 
atguls Vilniuje

„Tikrai ne techninės problemos. 
Buvo atliekama gana paprasta fi-
gūra - suktukas, tačiau neužteko 
aukščio „išeiti“ iš suktuko“, - LRT 
televizijai sakė Civilinės aviacijos 
administracijos direktoriaus pava-
duotojas Alvydas Šumskas.

„Apie priežastis dar kol kas labai 
anksti kalbėti, nes mes tik apžiūrėjo-
me įvykio vietą. Kelios versijos yra 
tiesiog, kaip ir visada, bet tikimybė 
didžiausia, kad vis tik tai – klaida, 
ko gero. Bet čia mes kalbame tik 
apie tikimybę“, – LRT radijui sakė 
Susisiekimo ministerijos Transporto 
avarijų ir incidentų tyrimo skyriaus 
vadovas Bronius Merkys

Kad greičiausiai neužteko aukš-
čio išlyginti lėktuvą kalbėjo ir 
V.Galvono bičiulis, lakūnas Rolan-
das Paksas. „Mane informavo, kad 
tai buvo ganėtinai elementari aukš-
tojo pilotažo figūra – suktukas, kai 
lėktuvas sukasi ir krenta žemyn su 
nuimtomis variklio apsukomis. Tai 
nevaldomas procesas, kurį reikia 
žinoti, kaip suvaldyti. Pagal pa-
sakojimą, pernelyg ilgai užtruko 
sukimasis ir kai jau buvo suvaldy-
tas tas lėktuvas ir pradėtas išeiti į 
normalų skridimą, tam neužteko 
aukščio ir lėktuvas pilvu trenkėsi į 
žemę ir tiek žinių“, - „Delfi“ sakė 
R. Paksas. 

Praradome spalvingą 
asmenybę

V.Galvonas mylėjo gyvenimą, 
aktyviai dalyvavo ne tik politinė-
je, bet ir visuomeninėje veikloje.  

V.Galvonas buvo radijo stoties 
„Nykščiai“ įkūrėjas, kultūros me-
cenatas. Jis skyrė paramą Anykš-
čių Šv. Mato bažnyčiai, Anykščių 
miesto švenčių ir kitų kultūros 
renginių organizavimui, Anykš-
čių rajono bendruomenių projektų 
įgyvendinimui, knygų leidybai. Ir 
remdavo jis tikrai ne simboliškai. 
Štai Anykščių L. ir S. Didžiulių 
viešajai bibliotekai 2011 metais jis 
padovanojo tris tūkstančius groži-
nės ir mokslo populiariosios litera-
tūros knygų egzempliorių. 

V.Galvonas garsėjo ir origina-
liais sumanymais ir poelgiais, sa-
kykim, 2012 metais, būdamas Sei-
mo nariu, jis žiemą visureigiu valė 
rajono kelius, planavo Anykščių 
rajone įkurti žuvivaisos įmonę ir 
centrą, kuriame būtų tiriamos ka-
mieninės ląstelės.   

Ypač anykštėnams įsiminė 2004 
metų Anykščių miesto šventė, 
kurią finansavo V.Galvonas. Joje 
pasirodė Romos legionieriai, į An-
drioniškį važiavo iš perpjauto VW 
„vabalo” padarytas didžiausias 
Lietuvoje paspirtukas, kurį juokais 
vadino V.Galvono tramvajumi. 

V.Galvonas savo pilotavimo įgū-
džius lėktuvu Jak-52 ne kartą de-
monstravo ir anykštėnams. 

Anykštėnai vertino V.Galvoną ir 
„Anykštos“ rengtuose rinkimuose 
skaitytojai buvo Vytautą Galvoną 
išrinkę Anykščių respublikos pre-
zidentu.

Jo dukra Miglė Galvonaitė studi-
juoja žurnalistiką, o pernai „Anykš-
toje“ atliko praktiką. 17-metis sūnus 

Julius – dar moksleivis.  
Tapęs naujosios Anykščių rajo-

no tarybos nariu V.Galvonas buvo 
vis dažniau matomas rajono gyve-
nime. Štai per paskutinę „Bėk bėk, 
žirgeli“ šventę aukcione jis įsigijo 
net tris skulptūras, kurios matyt, 
turėjo būti pastatytos jo išpuose-
lėtame parke su tvenkiniais, netoli 
sienos su Baltarusija.

Seimo narys, Prezidento 
patarėjas, viceministras...

V.Galvonas gimė 1958 m. balan-
džio 8 dieną, Anykščiuose. 1976 m. 
baigė Anykščių 2-ąją vidurinę mo-
kyklą. 1976–1981 m. studijavo Vil-
niaus universiteto Fizikos fakultete, 
įgijo radiofiziko išsilavinimą. 1981 
m. V. Galvonas dirbo Vilniaus 35-
osios vidurinės mokyklos fizikos 
ir darbų mokytoju. 1981–1989 m. 
jis buvo Vilniaus universiteto Skai-
čiavimo centro inžinierius elektro-
nikas, 1984–1992 m. – Vilniaus 
autoremonto gamyklos automati-
zuotų gamybos valdymo sistemų 
skyriaus elektroninių skaičiavimo 
mašinų viršininkas. 1989–1992 m. 
jis taip pat dirbo Vilniaus universi-

teto Sporto centro sportinio ekspe-
rimento automatizavimo skyriaus 
projekto vadovu.  1992–1993 m. 
V. Galvonas buvo uždarosios akci-
nės bendrovės „Esmi“ parduotuvės 
„Astra“ direktorius, 1993 m. – ak-
cinės bendrovės „Ogmios centras“ 
prekybos direktorius, 1993–1997 
m. – uždarosios akcinės bendro-
vės „Ogmios Astra“ generalinis 
direktorius, 1997–2003 m. – ne 
pelno įmonės „Šiaurės mieste-
lis“ direktorius. 2003–2004 m. jis 
dirbo Lietuvos Respublikos Pre-
zidento Rolando Pakso patarėju.   
2004–2008 m. V. Galvonas buvo 
Lietuvos Respublikos Seimo na-
rys, iškeltas Liberalų demokratų 
partijos ir išrinktas vienmandatėje 
Anykščių-Kupiškio rinkimų apy-
gardoje. Jis buvo Seimo Biudžeto 
ir finansų komiteto pirmininko pa-
vaduotojas.

V. Galvonas dalyvavo 2008 m. 
Lietuvos Respublikos Seimo rin-
kimuose ir buvo 2008–2012 m. 
kadencijos Lietuvos Respublikos 
Seimo narys, išrinktas partijos 
„Tvarka ir teisingumas“ sąraše. 

2013–2014 m. V. Galvonas dir-
bo Lietuvos Respublikos Finansų 
ministerijos viceministru.

2015 m. jis dalyvavo Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos rin-
kimuose kaip partijos “Tvarka ir 
teisingumas” kandidatas ir buvo 
išrinktas Tarybos nariu (anykste-
nai.lt).

 -ANYKŠTA

Laidos trečiadienį
Atsisveikinimas su V. Galvonu vyks Šventų Jonų bažnyčioje (Šv. 

Jono g. 12) Vilniuje: antradienį, birželio 30 dieną nuo 9.00 iki 20.00 
valandos ir trečiadienį, liepos 1 dieną nuo 9.00 iki 11.00 valandos. 
Šventos Mišios bus aukojamos liepos 1 dieną 11 valandą. Urna iš-
nešama trečiadienį 12 valandą.V. Galvono laidotuvės įvyks Kairėnų 
kapinėse Vilniuje.

Pranešime rašoma, kad V. Galvono artimieji prašo pagerbti velionį 
vienu gėlės žiedu.

Rašytojas Antanas Drilinga apie Vytautą Galvoną: „Jis buvo šil-
čiausia mano gyvenimo dalis“.
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tautos balsas

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

Šeštadienį, prie 19 valandą ke-
lyje Ažuožeriai – Kavarskas prisi-
vijome automobilį, pro kurio langą 

Pro automobilio langą mėtė šiukšles
buvo metamos šiukšlės – raudonas 
„golfas“ su užrašu „Sanitex“. Už-
sirašiau šios transporto priemonės 

numerį ir duomenis perdaviau po-
licijai.

(Atkelta iš 1 p.)

Jononys: Šv. Lauryno kelias

Jaukiai negilu čia būdavę, nors 
srovė ir stiproka. Šv. Lauryno rytą 
keliavietę pereidavo į kitą krantą, 
gausiais, linksmai klegančiais būriais, 
trinyčiais, drobiniais marškiniais, rai-
nuotais sijonais išsipuošė butėniečiai. 
Taip tai prieš daugiau nei šimtmetį 
būdavę, kai jie skubindavosi į ana-
pus, dvaro bažnytėlėje, švenčiamus 
didžiuosius šv. Lauryno atlaidus.

Nuo brendančių pūškavimo tėkmė-
je sprukdavo pulkeliais tolyn baltais 
pilvais švytuodamos žuvys, į žolėtą 
gelmę ar ramų užutekį nužaibuodavo 
lydys.

Dvaro paslaptys

Per pievas, plačiame slėnyje ža-
liuojančias, spindinčiomis rytmečio 
rasų karoliukais, žiedais skamban-
čias vedančia, po basomis kojomis 
dungsančio molžemio keliute.Tuoj 
tuoj įsmunkant į paukščių balsais 
skambančią, vėjelio virpesiais mir-
gančią parko ūksmę. Ten, pačiame 
krante, trys milžiniškos tuopos, žaliai 
baltu sidabru spindi jų smulkūs la-
peliai, iškilmingai gaivinanti šaltinio 
vėsa. Čia pat kalvoje ir dvaro rūmas 
- medinis, tauriai nupilkavęs su sau-
lės zuikučius gaudančiais verandos 
stikleliais spalvotaisiais. Įsivaizduoju 
virtuvėje varinį dubenį ir jo dugne 
didžiulį margašonį lydį išsirietusį. 
Bus čia kepsnys klebonui ar kunigui 
vikarui į atlaidus atvykusiam, kitiems 
brangiems svečiams pamylėti - valgis 
karališkas. Kaip jį paruošti, ponia tuoj 
pat nuspręs, o gal atsivers storą kuli-
narijos knygą - lenkišką ar jau lietu-

višką – „Kaip virti ir taisyti visokius 
gardžius, puikius ir sveikus valgius“. 
Ir tuomet suvoks, kad reikia didžuvę 
paruošti taip, kaip valgiaraštyje para-
šyta apie „pralotų lydeką su daržo-
vėmis“. Taigi: supjaustytą, įsūdytą, 
sviestu suteptą, daržovėmis perpiltą 
ir vėl sviestu užviršuotą, šutinti puode 
ant anglių. Pamačius daržoves išviru-
sias, užpilti porą stiklelių romo, kuris 
žymiai permaino skonį. Štai ir lydys 
„prelatiškai“, kaip geriausiuose Euro-
pos rūmuose.

Aukščiausios kalvos bažnyčia

Dabar čia beržais žaliuojantis, kry-
žiais, paminklais apkaišytas kalnelis, 
kur balti kamienai švytuoja, kur vė-
jai aukštybėse lakiojantys žaliuose 
vainikuose įstringa, susitikę apie tai 
ką regėję šnabždasi. O kadaise čia 
bažnyčia, kolonų paremtu prieangiu 
užsukti kvietė. Pamaldžios ramy-
bės įkvėpt, stabtelėt, suklupus prie 
Šv. Jono Nepomuko, Šv. Antano 
ar paties Perkūno dienos savininko 
Lauryno altoriaus klūpant maldoje 
nusiraminti,savo gyvenimą tikėjimo 
svarstyklėmis pamatuoti. Atlaidų 
pamaldose bažnytėlė prisikimšdavo 
pilnutėlė sodžiaus pasaulio, susirin-
kusio iš Jononių, Gerkonių, Varkujų, 
Butėnų, nuo Debeikių, Vyžuonų. Ma-
žiems vargonėliams balsus palaimin-
gus skleidžiant aidėdavo giesmės, už 
Dievo stalo, lomkoje paraitytais kraš-
tais sėdinčio pono Jaugelio žiedas ant 
piršto tauriai spindėdavo, o žilagalvis 
kunigas aukštai virš galvos iškeldavo 
žėrinčią monstranciją. „Nuo maro, 
bado...“ nuskambėdavo permaldavi-

mų posmai, sekdavo palaiminimas ir 
pasipildavo visi į šventorių. Pasikal-
bėti čia po beržais ar ir netolimą smu-
klę kviestis, kur paslapties prieblan-
doje žydas barzdotas, linkčiodamas, 
paslaugiai degtinę „šinkuodavo“. 
Mylėkitės, linksminkitės, džiaukitės, 
juk trumpas gyvenimėlis. Seniai ne-
sustabdomais metų sparnais nuskriejo 
tas palaimingas, Šv. Lauryno atlaidais 
žymėtas pasaulis.

Pakermošio lemtis

Vargšą, o gal laimingąjį - savo 
tikėjimo ir mirties akivaizdoje ne-
išsižadėjusį Šv. Lauryną netikėliai 
nukankino tiesiog kepindami ant 
grotelių. Ir į svetingą Miškinių kiemą 
Jononyse pataikiau įeiti, kai stambūs 
šeimos vyrukai nuo kepsninės gro-
telių nurinkinėjo ką tik iškepusias ir 
prelatiškai kvepiančias vištų šlaune-
les. Pataikiau laiku - kaip žinodamas, 
kaip į pakermošį. Gardžiai kandome 
ir alučiu karštą popietę gaivinomės, 
bei stipresniu gėrimėliu šventės dieną 
pabrėžėm. Skirmantas vis ragino, siū-
lė, kaip tikras aukštaitis - ragauti, už-
gerti, ir jo Rimutė palaimingai šypso-
josi ir svečiu džiaugėsi. Tolimesnėje 
sodyboje, ten už kaimo kryžiaus, ties 
alyvų krūmu, šmėstelėjo moters figū-
ra – matyt, tai Girniaus Liudė, kaimo 
senbuvė. Senosios kaimo „ulyčios“ 
trobelė, kur kadaise Stašiškienė gyve-
no. Moteris iš senos Šaltinių giminės, 
tarpukariu Kaune pas ponus tarna-
vusi, kulinarijos paslapčių išmokusi, 
vėliau sodiečius stebindavusi, kai 
kotletus iš lašinių iškepdavusi. Norisi 
paieškoti gyventojų paupinių ar bent 

juos prisimintai. Puodžiūno - puikaus 
staliaus ir žvejo sodybvietėje indiš-
ko tikėjimo žmonės kuriasi. Prie pat 
upės apskritą namelį, sako, kad tikėji-
mo reikalams susirentė, netoliese tro-
bą, dar aukščiau jau šile. Pasakojama, 
kad karvių „blynus“ dar visai šviežius 
savo apeigoms iš netolimų kaimynų 

pirkdavę, bet kad ir karvių vis mažiau 
ir mažiau. 

Už upės šneka kitaip

Pralenkiu, palieku šone kadaise 
labai garsios Karanauskų giminės 
sodybą. Stipruolis, sėkmingas žvejas 
senelis Gabrys, balsingosios jo dukte-
rys - kuomet kada vakare ar šventa-
dienio ramybėje užtraukdavo punktą 
ir Butėnuose girdėdavosi, kaip ana-
pus upės kalnuose dainuoja...

Einu keliute tolyn, kol mišku ža-
liuoju ir kiemo senmedžiais įrėmintoje 
sodyboje surandu seniausią, devintą 
dešimtį bebaigiančią  kaimo gyventoją 
Palmyrą Girniuvienę. Šypsosi, džiau-
giasi, sąsiuvinį su savo sudėtomis eilė-
mis užverčia, ant stalo krašto padeda ir 
leidžiamės į prabėgusio laiko kelionę. 
Anūkė Dovilė iš kamaraitės įsmunka, 
kažką piešusi ten. Deda ant stalo porą 
saldainių - tokia jau ji su visais dalytis, 
visus vaišinti nuo pat mažens linkusi. 
Prisimename, gražiai prisimename 
visus čia, Jononyse kadaise gyvenu-
sius, iš atminties klodų prasprūsta ir 
sena žinia apie kažkur čia netoliese, 
ant Gerkonių kaimo ribos, prie upelio 
stovėjusią smuklę, Volinta vadinamą, 
apie stebėtiną dalyką: upė tik skiria, o 
žmonės Jononyse ir Butėnuose visai 
skirtingai kalba. Mat vandens riba ne 
tik parapijas, bet ir patarmes skiria.

Stebiuosi, kaip žmonės gali taip 
kiauliškai elgtis – pro automobilio 

langą „byrėjo“ popieriai, pakuotės, 
plastikiniai buteliai.

Anykštėnė, 
pavardė redakcijai žinoma

Estijos ambasadoriaus Marko Tarmako sūnus, Taline gyvenan-
tis programuotojas, puikiai lietuviškai klabantis Markus, taip 
pat kilęs iš Jononių Guobių.

Bičiulystės glėbyje jaukiame - močiutė Palmira Girniuvienė ir 
jos anūkė Dovilė.

Tuoj už Keliavietės Šventoji piešia grakštų vingį.
Pono Jagelio dienoraščio rašyto Jononyse 1914 metų fragmentas.

           Autoriaus nuotr.

Puikiu „vabalo“ vairuotoju žada tapti Jononyse vasarojantis 
Adomas Šileikis.  
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  kampas

Apie vyrus

horoskopas
AVINAS Veržte veršitės iš užburto 

kasdienybės rato. Ji gali jums pado-
vanoti meilės fejerverkų, džiaugsmo 
dėl vaikų ar kūrybinės sėkmės, prizo 
laimėjimą ar bent jau žavių kompli-
mentų.   

JAUTIS Pravartu planuoti šeimos 
biudžetą, pagalvoti, kiek galima su-
mažinti išlaidas, ką daryti su investi-
cijomis, skolomis.  

DVYNIAI Neliksite nepastebėti, 
sulauksite pasiūlymų. Regis, suži-
nosite naujieną iš pirmų lūpų. Jūsų 
nusiteikimas entuziastingai flirtuoti, 
sakyti komplimentus gali kažkam su-
sukti galvą.   

VĖŽYS Jums itin parūps įvaiz-
dis, tvarka, išorinis grožis. Tai puikus 
metas norintiems dirbti ir užsidirbti 
bei susikurti daugiau komforto savo 
aplinkoje.    

 pro memoria
Anykščių mieste
Petras ŠABLEVIČIUS, gimęs 1933 m., mirė 06 19
Mykolas AVILTIS, gimęs 1945 m., mirė 06 28
Veronika BALIUKIENĖ, gimusi 1924 m., mirė 06 25
Valerija BARANAUSKIENĖ, gimusi 1938 m., mirė 06 24

Anykščių seniūnijoje
Bronislava SKEIRIENĖ, gimusi 1942 m., mirė 06 25

Kavarsko seniūnijoje
Rimantas LANČICKAS, gimęs 1952 m., mirė 06 22

Svėdasų seniūnijoje
Bronius ČEČYS, gimęs 1933 m., mirė 06 20

Traupio seniūnijjoje
Ona LAPĖNAITĖ, gimusi 1928 m., mirė 06 25

 
gimė

Gabija ALEKSANDROVIČIŪTĖ,  gimusi 06 20

LIŪTAS Šiuo metu aiškiai jausi-
te naujų vėjų dvelksmą. Tai meilės, 
kūrybos, romantikos metas. Tikėtini 
įvykiai ar potyriai, teikiantys laimės 
pojūtį, stiprinantys pasitikėjimo savi-
mi jausmą.   

MERGELĖ Kils pagunda išleisti 
nemažai pinigų tam, kad jūs patys ar 
jūsų aplinka taptų modernesnė. Re-
gis, tai pasiteisins, net jei pasielgsite 
spontaniškai.     

SVARSTYKLĖS Jums bus len-
gva ir įdomu bendrauti. Patirsite, kas 
yra įdomus bendravimas, romantika, 
o gal ir - fortūnos šypsena.    

SKORPIONAS Neblogas metas 
tvarkyti piniginius, turtinius reikalus, 
imti paskolą, nuomotis, išnuomoti. 
Domėsitės ir kompiuterine technika, 
elektros bei ryšio įranga.    

ŠAULYS Iš pažįstamų žmonių ga-
lite sulaukti įdomių pasiūlymų arba 
patys siūlysite naujoves ir skatinsite 

joms kitus. Galvosite ir apie keliones, 
užsienį, studijas, meilės pasimaty-
mus.  

OŽIARAGIS Daug galvosite 
apie nuo kitų slepiamas savo proble-
mas bei viltis. Tai gali būti susiję su 
sveikata ar nelegaliu uždarbiu, slapta 
aistra.   

VANDENIS Tikėtini nauji kon-
taktai, pasiūlymai. Galbūt įsiliesite į 
naują kolektyvą, užmegsite įdomių 
internetinių pažinčių, susižavėsite ar 
įsimylėsite, leisitės į romantišką ke-
lionę arba ją planuosite.   

ŽUVYS Jums pavyks pastūmėti 
pirmyn dalykinius reikalus, gauti ar 
užsakyti norimą prekę, siuntą, o gal 
ir įsidarbinti išsvajotame darbe, gau-
ti progą padirbėti su įdomiu projek-
tu ar kt. Turėtų pavykti atnaujinti ar 
užmegzti ryšius, iš kurių bus realios 
naudos.                

-ELTA

Linas bITVINSKAS

Bloga žinia vyrams, mūsų greitai 
nereikės. Na, reikės malkoms nešio-
ti, mašinas vairuoti, bet giminę mo-
terys sugebės ir be mūsų pratęsti.

Prancūzų mokslininkai pirmą 
kartą sukūrė dirbtinę žmogaus 
spermą laboratorijoje. Reikia 
pasakyti, kad net natūraliai sper-
matozoidų atsiradimo procesas 
yra gana sudėtingas, tam reikia 
net 72 parų. Dėl proceso ilgumo, 
daugelio neigiamų faktorių įta-
kos nemažai vyrų yra nevaisingi, 
nes įvairūs pažeidimai neleidžia 
susiformuoti giminei pratęsti 
reikalingoms ląstelėms. Taigi, 
prancūzai žengė šį žingsnį – jie 
nesubrendusias lytines ląsteles, 
paimtas iš nevaisingų vyrų, sė-
kmingai užaugino. Jei viskas bus 
gerai, mokslininkai žada, kad 
pirmas kūdikis, gimęs nuo ne-
vaisingo vyro, pasaulį išvys 2017 
metais, o kasmet jie tokiu būdu 
galės padėti po 50 000 vyrų.  

Bet aš žvelgiu skeptiškai – 
mokslininkai ir anksčiau sakyda-
vo – sukursim dinamitą, kad uo-
las būtų lengviau skaldyti, o galų 
gale naudojo jį kare. Tas pats bus 
ir su šiuo išradimu. Iš pradžių sa-
kys – padedam vyrams, padedam, 
o paskui sakys – eikit jūs sau, ir 
be jūsų gyvenimas prasideda. 

Raginu vyrišką dalį nelikti 
abejingiems ir sukilti. Mums to-
kių išradimų nereikia. 

Išgirdęs maestro pavardę dažnas 
jaunesnis, o ir kai kurie jaunesni 
svėdasiškiai, suklusta, sunerimsta - 
nebežino nieko apie jį, na ir knygos 
išmintingosios, knygos didžiosios, 
knygos išgirtos - apie Svėdasus pa-
rašytos, apie jie nieko nerašo. 

Gimė Petras Vinkšnelis 1880 
m. sausyje, pačiuose šalčiuose, 
Pandėlio priemiesčio ūkininko tro-
boje. Nuo pat mažumės jį įtraukė 
žavesys šio pasaulio - dainos, dū-
delių muzika gražiausia, o kai baž-
nyčioje išgirdo grojant vargonais, 
tai nei kuo, o tik vargonininku 
tapti svajojo. Šiek tiek pasimokęs 
slebizuoti, rašyti, skaičiuoti pas 
kaimo „daraktorių“, gal porą metų 
pasilavinęs valdiškoje, rusiškoje 
„liaudies mokykloje“, ūgtelėjęs, 
motinos ir brolių remiamas įsto-
jo į Rokiškio dvaro vargonininkų 
mokyklą. Keturis metus mokėsi 
muzikos teorijos, liturgijos, groti 
pianinu, vargonais, basete, smuiku 
bei giedoti. Mokytojas, visų va-
dinamas „metru“, buvo nedidelio 
ūgio, tvirtai sudėtas, energingas 
čekas Rudolfas Limanas, vertinęs 

Petrinės pašvęstos garsiojo kultūros
darbininko atminčiai Raimondas GUobIS

Svėdasų krašto tautinio atgimimo, pilietinės sąmonės ugdyme, 
kultūros raidos istorijoje kartu su šviesiais parapijos kunigais, 
vaisingai, kartais ir dvasininkus pranokdami, darbavosi didžiau-
si jų pagalbininkai vargonininkai. Kaip ryškiausia Svėdasų para-
pijos padangtės žvaigždė spindi XIX a. pabaigos - XX a. pradžios 
vargoninonko Petro Vinkšnelio šviesa. Šis žmogus vargonininku 
dirbo net 47 metus.

ne tik gerą muziką, bet ir gardų 
alų. Per keturis metus paruošdavo 
aukščiausio lygio vargonininkus 
bei chorvedžius. 

Baigęs mokyklą P. Vinkšnelis  
darbavosi Panemunėlio parapijoje, 
kur įsijungė į tautinę švietėjišką 
veiklą, kurią uoliai rėmė šviesusis 
klebonas Jonas Katelė. Platino caro 
valdžios draudžiamas lietuviškas 
knygas, priklausė švietimo draugi-
jai, rengė lietuviškus vakarus.

Po ketverių metų persikėlęs į 
Kamajus P. Vinkšnelis pradėto 
darbo nenutraukė, vėl įsijungė į 
kovojančio prieš priespaudą kultū-
rinio būrelio veiką, jame darbavosi 
ir 1905 - ųjų revoliucionieriumi ta-
pęs Jurgis Jurgis Smalstys.

Lietuviškų vakarų su dainomis, 
deklamacijomis ir vaidinimais po-
puliarumas buvo didžiulius - ne tik 
savoje ir aplinkinėse parapijose 
kultūrą ir tautinę dvasią kėlė, bet 
ir į tolimesnes lietuvių bendruo-
menes keliavo - surengė vakarus 
Grivoje prie Daugpilio, Subatėje, 
Panevėžyje. Nors labai nenoromis, 
Kamajus teko apleisti, mat atvykęs 

naujas klebonas atsivežė savą var-
gonininką.

1909 m. pavasarį, P. Vinkšnelis 
atvyko į Svėdasus, kur įvairiose 
srityse uoliai besidarbuodamas nu-
gyveno visą savo ilgą gyvenimą. 
Svėdasų klebonas Jonas Kraniaus-
kas buvo karštas patriotas - tuoj 
pat buvo įrengta salė vaidinimams, 
suburtas naujas choras, kuris tar-
pukariu dalyvavo visose dainų 
šventėse Kaune bei Klaipėdoje, 
skynė laurus parapijinių chorų 
varžytuvėse, pajėgiausių giesmi-
ninkų trupė sugebėjo suvaidinti 
kelias populiarias to meto operetes 
„Consilium facultatis“, „Malūni-
ninkas ir kaminkrėtys“, „Adomas 
ir Ieva“...

Svėdasuose P. Vinkšnelis įkūrė 
ir Juozo Lašo pagamintais instru-
mentais grojusių pavasarininkių 
kanklininkių orkestrėlį, Svėdasai 
tapo svarbiu Aukštaitijos kultūros 
centru. Aktyvus P. Vinkšnelis buvo 
ir visuomeninėje veikloje - pri-
klausė daugeliui bažnytinių orga-
nizacijų, buvo kooperatyvo „Vil-
tis“ buhalteriu.

Svėdasuose jis ir vedė - iš Pau-
riškių sodžiaus kilusią Juozapotą 
Baliūnaitę, bet šiai jaunai mirus 
pasilikęs našliu, daugiau moters 
nebeieškojo - pats vienas išaugi-
no ir išmokslino dukras Bronę ir 
Eleną bei sūnų Bronių. Iki pat se-
natvės, iki pat paskutiniųjų dienų, 
išliko giedrios nuotaikos, tikėjimo 
ir vilties kupinas.

Praėjęs sekmadienis, apaštalų 

Petro ir Povilo atlaidų diena, buvo 
giedra ir šilta, dangaus galybių pa-
laiminta. Džiaugsmingai baltajame 
Svėdasų bažnyčios bokšte aidėjo 
varpų trio, vėjyje plaikstėsi vėlia-
vų šilkas, procesija, giesmės lydi-
ma apjuosė bažnyčią. Pamaldoms 
vadovavo vietinis klebonas Vydas 
Juškėnas ir Pandėlio klebonas Kos-
tas Balsys, giedojo jungtinis Pan-
dėlio, Svėdasų ir Debeikių choras, 
vargonininkių Astos Davolienės ir 
Linos Lukošienės vedamas. 

Istorinė - muzikinė valanda 
skirta ilgamečiam vargonininkui 
P. Venšneliui laiku pranoko net 
didžiąsias Sumos pamaldas. Kal-
bėdamas stabtelėjęs pajusdavau 
susikaupusią, naujos žinios lau-
kiančią susirinkusiųjų tylą. Gy-
venimo ir epochos įdomybes mu-
zikiniais intarpais papildė operos 
solistas Tomas Ladiga, vargonais 
grojo anykštėnas Stasys Aglins-
kas. Žavios giedotojos iš Kamajų 
- Ramunė bei Vilma, didysis svė-
dasiškių turtas - jaunimo choras, o 
kai pasirodė Užpalių „Pasagėlės“ 
grupelė su Juozo Lašo gamybos 
kanklėmis, tautiniais simboliais 
papuoštomis, trispalvėmis juoste-
lėmis perjuostomis - susirinkusieji 
pasveikino džiaugsmingais ploji-
mais. Greta, Milena, Lukas ir jų 
pasišventusi vadovė Jolita Binkytė 
- Novikienė puikiausiomis lietu-
viškomis melodijomis apdovano-
jo. Šventę vainikavo iškilmingai, 
himno didybe sugiedota, Maironio 
giesmė „Lietuva brangi“.

Daugiau giesmių - prasmingų ir gražių. Iš kairės: Jolita Novi-
kienė, Tomas Ladiga ir Lina Lukošienė.            Autoriaus nuotr.

Mistinė, tautos didybę įprasminanti kanklių malda. Jolita Novi-
kienė ir jaunieji „Pasagėlės“ ansamblio muzikantai. 

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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parduoda

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

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

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

Tel. (8-678) 00255.

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

PERKAME SPYGLIUOčIO 
RąSTUS, 

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

Kooperatinė bendrovė „Kėdainių 
aruodai“ – inovatyvi ir sparčiai 
auganti grūdų ir rapsų supirkimo 
įmonė, šioje rinkoje dirbanti jau 
šeštus metus. Sėkmingą bendro-
vės veiklą ir plėtrą užtikrina paty-
rusi vadybininkų komanda Nors 

KB „Kėdainių aruodai“ yra jauna įmonė, tačiau joje dirba didelę vady-
bos patirtį grūdų prekybos versle sukaupę darbuotojai. 

Dėl grūdų supirkimo kreiptis į  mūsų atstovą
Rimą Venslovą 8 682 40983, 

dėl ekologiško derliaus – Ingą Černiūtę  8 644 48887
Nuo šių metų KB Kėdainių aruodai superka ir EKOLOGIŠKUS grūdus 

Liepos 1 – 3 dienomis kviečiame atvykti į 
Agroviziją 2015 ir aplankyti mūsų stendą.

Brangiai – įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, prieka-
bas. Gali būti be T.A., nevažiuo-
jantys. Pasiima. Sutvarko doku-
mentus.

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.

Visoje Lietuvoje - mišką su 
žeme ar išsikirtimui 2000-10000 
Eur/ha. Gali būti malkinis. 

Tel. (8-600) 29417.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Teikia miš-
kininkystės paslaugas.

Tel. (8-605) 27002.

Skubiai sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamą turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs varian-
tai. Pasiūliusiems tarpininkams 
dosniai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus. Utilizuoja, atsi-
skaito.

Tel. (8-628) 07656. 

Lengvuosius ir krovininius au-
tomobilius, taip pat pilnos kom-
plektacijos variklius. Atsiskaito 
iš karto. Pasiima patys. Išrašo 
utilizacijos pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

Automobilius. Atvyksta į vietą, 
sutvarko dokumentus, atsiskaito 
iškart, automobilį pasiima patys.

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

Brangiai - automobilius įvairių 
modelių. Gali būti su T.A., va-
žiuojančius, nevažiuojančius. 
Atvyksta, sutvarko dokumentus. 
Dirba be poilsio dienų.

Tel. (8-604) 45680.                            

Brangiai ir skubiai - automo-
bilius, mikroautobusus, motoci-
klus. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

Įmonė NIKSOFT - visus verše-
lius auginti. Moka PVM. 

Tel. (8-699) 46054.

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Be tarpininkų arklius, karves 
(1,33 Eur/4,59 Lt/kg), telyčias (1,45 
Eur/5,01 Lt/kg), bulius (1,55 Eur/5,35 
Lt/kg). Moka PVM. 

Tel. (8-622) 09326.       

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.

Dovanoja

5 savaičių kačiukus. Katinėliai 
- balti, katytė - raina.

Tel. (8-653) 39254.

Dovanoja 2 mielus juodus ka-
čiukus, yra katytė ir katinėlis 2 
mėnesių amžiaus.

Tel. (8-615) 18380.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

UAB Lukoil Baltija išnuomoja 
57,13 kv. m autoserviso patal-
pas adresu A. Vienuolio g. 34 
A. Dėl išsamesnės informaci-
jos kreiptis į atsakingą asmenį 
Gediminą Kriauzą, tel. (8-381) 
5-07-50.

Remontuojame minkštus bal-
dus, sofas, lovas, čiužinius, 
fotelius, kėdes, kampus ir kt. 
Pilnai sutvarkome vidų, keičia-
me spyruokles, poroloną, gobe-
leną. Gaminame čiužinius pagal 
užsakymus. Pasiimame ir par-
vežame.

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

Nebrangiai atlieka statybos 
darbus: namų dažymas, trinke-
lių dėjimas, plytelių klijavimas, 
laminato dėjimas bei kiti staty-
bos darbai.

Tel. (8-647) 59686.

Keičiu automobilių stiklus, at-
lieku smėliavimo, gruntavimo 
darbus. Atvykstu į vietą.

Tel. (8-655) 55726.

Atpigo!  Tvenkinių kasimas, 
valymas, aplinkos tvarkymas, 
buldozerių, ekskavatorių, mini 
krautuvų, mini ekskavatorių ir 
kitos technikos paslaugos. 

Tel. (8-646) 19349. 

PA M I N K L A I . 
Priimame užsakymus 
kapams sutvarkyti: 

liejame pamatėlius, 
statome ir gaminame 
paminklus. 
Tik iš kokybiško akmens. 

Tel. (8-609) 68720.

Plastikinių langų, durų prekyba, 
montavimas, mažiausiomis kaino-
mis.

Tel. (8-639) 69837.

Mobiliu gateriu pjaunu medieną.
Tel. (8-618) 06174.

Miško ištraukimo, išpjovimo pa-
slaugos, greitos ir kokybiškos. 
Darbas pagal jūsų reikalavimus.

Tel. (8-662) 59237.

Nekilnojamasis turtas

1000 kv. m. sandėlį Troškūnų mies-
telyje. Yra vandentiekis, elektra, tele-
fono linija. Kaina 11 500.

Tel. (8-682) 51146.

Prižiūrėtą, įrengtą sodybą 
Troškūnuose Vytauto g.41. Sodyba - 
geroje vietoje, netoli parkas, mokykla, 
poliklinika, autobusų stotelė.  

Tel. (8-686) 80867.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-613) 64189.

Malkas. 
Tel. (8-688) 16462.

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

Tel. (8-622) 44850.

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

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

Gyvuliai

2 veršingas telyčias.
Tel. (8-604) 50498.

Veršingą karvę. Terminas liepos 3 d.
Tel. (8-610) 64034.

Kita

AUDI 80 1991 m. (geros būklės).
Tel. (8-688) 02158.

Naudotus metalinius surenkamus 
garažus 3 x 3m., 3 x 6, 3 x 9,  3,5 x 
6, 4 x 6 yra  ir 3 m aukščio tinkantys 
traktoriams (kaina nuo 350 Eur.). 

Tel. (8-687) 73343.

Rotacines šienapjoves, purkštuvus, 
smulkintuvus, vagotuvus, trąšų bars-
tomąsias, skutikus, vagotuvus, kulti-
vatorius, frezus, bulvių kasamas. 

Tel. (8-612) 57075.

Ūkininkas mėsinių kiaulių skerdieną 
4-5 kg, turi svilintų dujomis ir plikytų. 
Atvėsintos ir t.t Triušių skerdiena 1,5 
- 2,5 kg. Atveža nemokamai.

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

Širvintose sudarytas bičių šeimas, 
motinos Bakfasto veislės 2015 metų, 
apvaisintos, galima su aviliu.

Tel. (8-615) 38489, Petras.

Parduoda
BRAŠKES,
pasiskinti patiems.
Tel.: (8-650) 50953,
(8-677) 59947.

UAB „Anykštos redakcija“ 
gali paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 dydžio 

plakatus
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Agripina, Arvydas, Vaida, 
Zenonas, Vanda, Vaidas, Ligita, 
Rūtilė, Ligitas.

birželio 23 - 26 d. priešpilnis.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Jonas, Eivilitas, Eivilitė, Eivil-
tas, Janina.

Vilhelmas, Geistautas, Geis-
tautė, Baniutė, Vilius, Geisvyda, 
Geisvydas.

Paulius, Jaunutis, Virgilijus, Po-
vilas, Jaunius, Viltautė.

oras

+14

+25

receptas

redaktorei nežinantNNN

Parsiveda sūnus sužadėtinę 
namo supažindinti su tėvais…

– Nu va, tėveliai, čia mano suža-
dėtine, mes greit tuoksimės, – aiš-
kina jisai.

Mama tokia patenkinta:
– Oi, kaip gerai, kokia graži, 

protinga…
Tėvas sūnui:
– Einam, sūnau, į virtuvę, reikia 

pašnekėti…
Virtuvėje…
– Sūneli, supranti, yra toks daly-

kas… Kai aš jaunas buvau, aš gy-
venime šiokių tokių klaidų esu pa-
daręs… supranti, sūnau, tu negali 
jos vesti – ji tavo sesuo… – sako 
tėvas.

O žmona kažkaip už kampo sto-
vėjo ir išgirdusi prabilo:

– Neklausyk, sūneli, imk kokią 
nori! Tavo tėvo nei šitoje valstybė-
je, nei šiame žemyne nėra!

Lietuvos aviacijos tragedijos

Gegužės 16-ąją dingo iš Gete-
borgo į Klaipėdą skridęs „Klaipė-
dos avialinijų“ lėktuvas „An-2“ su 
patyrusiais lietuviais pilotais Adol-
fu Mačiuliu ir Alvydu Selmistrai-
čiu. Po trijų parų lėktuvas rastas 
Baltijos jūros dugne. Pakėlus or-
laivį aptiktas vieno piloto kūnas.

2014 m. balandžio 20 d. apie 
6 val., Trakų r., Madžiūnų kaimo 
ribose, rastas nukritęs dvivietis 
lėktuvas „VL-3“, jame rasti ir pilo-
to, ir jo sūnaus kūnai. Išvakarėse, 
balandžio 19 d. apie 20 val. buvo 
gautas pranešimas, kad į Trakų 
rajono Paežerėlio kaime esantį Pa-
luknio aerodromą turėjo sugrįžti 
dvivietis lėktuvas „VL-3“, kurį 
pilotavo 45 metų Dalius Aleksan-
dravičius. Kartu su kompanijos 
„Vilniaus baldai“ generaliniu di-
rektoriumi skrido 2003 m. gimęs 
jo sūnus. Į nelaimės vietą atvykęs 
greitosios pagalbos ekipažas žmo-
nėms niekuo padėti nebegalėjo – 
tėvas su sūnumi buvo žuvę.

2013 m. gegužės 3 d., penkta-
dienio vakarą, Trakų rajone, Pa-
luknio kaime, nukrito motorinė 
skraidyklė ir žuvo 55 metų Riman-
tas Dudas – buvęs VSAT Aviacijos 
rinktinės Orlaivių priežiūros sky-
riaus vadovas. Mėnesį iki žūties jis 
paliko pasieniečių tarnybą ir išėjo 
į pensiją. R.Dudo motoskraidyklė 
nukrito Paluknio aerodromo pa-
kilimo-nusileidimo tako viduryje, 
pievoje. Kaip pareigūnams aiškino 
aerodromo darbuotojai, motoskrai-
dyklė trenkėsi į žemę, pakilo ir nu-
sileido už kelių metrų.

2009 m. rugpjūčio 25 d. prie 
Kauno nukrito nedidelis lėktuvas, 
vienas žmogus žuvo. Nelaimė įvy-
ko antradienio pavakare, apie 18.40 
val. maždaug už 5 km nuo Alekso-
to aerodromo. Italų gamybos ultra-
lengvas vienmotoris sportinis „Sky 

Arrow 650 TCN“ lėktuvas, kuriuo 
skrido Kauno aeroklubo lakūnas 
Leonas Sakalauskas ir kaunietis 
Gintautas Mozginis, po smūgio į 
žemę visiškai sudegė. Abu žmonės 
nuo smūgio buvo išmesti į lauką. 
L.Sakalauskas buvo nebegyvas, 
o jo keleivis neprarado sąmonės, 
kalbėjo, net jo akiniai nebuvo su-
dužę. Liudininkai teigė, kad prieš 
įsirėždamas į žemę lėktuvas ban-
dė apsisukti. Vos už kilometro yra 
Aleksoto aerodromo nusileidimo 
takas.

2009 m. rugpjūčio 9 d., šešta-
dienio vakarą, Kretingos rajone, 
Dauginčių kaime, žuvo eksperi-
mentiniu lėktuvu LY-XKD skridęs 
Gintaras Stepenius. Netoli Karte-
nos aerodromo orlaivis užkliuvo 
už elektros laidų ir rėžėsi į žemę. 
Skrendant virš plento Palanga–
Šiauliai žemame aukštyje, prieš 
saulę pilotas nepastebėjo skersai 
kelio einančių elektros laidų, į ku-
riuos atsitrenkė ir nukrito. Lėktu-
vas skrido labai žemai, neleistinai 
žemai, prieš saulę. Matyt, pilotą 
apakino saulė ir jis nepamatė elek-
tros laidų. Kartu su žuvusiu pilo-
tu G.Stepeniumi (gim. 1971 m.) 
skridęs Aleksandras Gudkovas 
(gim. 1972 m.) pateko į Klaipėdos 
ligoninę, tačiau vėliau užgeso ir jo 
gyvybė.

2009 m. liepos 18 d., milijonie-
riaus picerijų tinklo „Čili“ savinin-
ko Lino Tado Karoso prabangus 
keturvietis lėktuvas „Cirrus SR22“ 
nesėkmingai nusileido oro uoste 
Kuršių nerijoje. Žiniasklaida skel-
bė, kad T.Karosas neturėjo licen-
cijos skraidyti šiuo lėktuvu. Be to, 
mėginta nutūpti Nidos oro uoste, 
kuriuo naudotis yra uždrausta. Ni-
dos policijos duomenimis, lėktuvą 
pilotavo ne pats verslininkas, o 37 
metų J.M. Vėliau paskelbta, kad tai 
prodiuseris Justinas Milušauskas. 
Leisdamasis lėktuvas propeleriu 

bakstelėjo į žemę ir buvo apgadin-
tas. Liudininkai Nidos oro uosto 
pakilimo tako pakraštyje matė 
lėktuvą su nulaužtais trimis ratais 
ir sulankstytomis sraigto mentė-
mis. Žmonės nesusižalojo. Avarija 
galėjo įvykti neišsiskleidus lėktuvo 
antsparniams.

2008 m. rugsėjo 6 d., šešta-
dienio rytą Kėdainiuose, Daukšių 
aerodrome sudužus lėktuvui žuvo 
jį pilotavęs „Linavos“ atstovybės 
Maskvoje vadovas Rimantas Bu-
drevičius (gim. 1966 m.). R.Budre-
vičius buvo Alytaus aeroklubo na-
rys. Lemtingą dieną pilotas skrido 
ultralengvuoju sportiniu mėgėjišku 
vienviečiu lėktuvu „X 32 Bekas“. 
Nelaimė įvyko Lietuvos nacionali-
nės vežėjų automobiliais asociaci-
jos organizuojamo kasmetinio už-
daro renginio metu. R.Budrevičius 
pasirinko patirties ir pasiruošimo 
reikalaujančią pilotažo figūrą, ta-
čiau vos ją pradėjęs lėktuvas nu-
krito ir užsidegė. Teigiama, kad tai 
buvo piloto klaida, nes figūra buvo 
pradėta labai žemai.

2008 m. birželio 18-osios vaka-
rą sportinio lėktuvo avarija įvyko 
Panevėžio rajone esančiame priva-
čiame Rojūnų aerodrome. Tąkart 
sudužo Ispanijos oro akrobatikos 
meistro pilotuojamas vienmotoris 
lėktuvas „Su-29“. Kanados pilietis 
Benas Vernė Heiderichas, gimęs 
1936 metais, žuvo, o 1960 metais 
gimęs lėktuvo pilotas Ispanijos 
pilietis Pedro Tellerikitas buvo su-
žeistas.

2008 m. sausio 14 d. Panevėžio 
rajone, netoli Rojūnų aerodromo, 
per aviakastrofą žuvo buvęs Seimo 
narys, 1989 metų Europos akro-
batinio skraidymo čempionas, la-
kūnas Vytautas Lapėnas. 50-metį 
šventęs vyras ta proga įsigijo Ispa-
nijoje pagamintą lengvąjį sraigtas-
parnį – autožyrą, kuris pasiglemžė 
jo gyvybę. Specialistai nustatė, 

kad V.Lapėno lėktuvas nukrito dėl 
paties piloto kaltės. Sraigtasparnis 
buvo įvestas į labai gilų posūkį, 
kuriame prarado nešančiojo sraig-
to greitį, neteko keliamosios jėgos 
ir nukrito. Malūnsparnis toks apa-
ratas, kad jo reakcija, aerodinami-
ka kitokia, lyginant su lėktuvais. 

2006 m. spalio 21 d., apie 16 
val. Prienų rajone, Pociūnuose, 
nukritus nedideliam lėktuvui žuvo 
kelių komercinių radijo stočių sa-
vininkas Hubertas Grušnys. Vers-
lininkas, buvęs Lietuvos radijo ir 
televizijos stočių asociacijos vice-
prezidentas H.Grušnys skrido nuo-
savu, Austrijoje pagamintu dvimo-
toriu „Diamond DA42 LY-BHG“. 
H.Grušnys (gim. 1961 m.) prašė 
aerodromo leidimo tūpti. Leidimas 
buvo duotas, tačiau pilotas buvo 
perspėtas, jog nusileidimo krypti-
mi veikia sklandytuvo išvilkimo 
mechanizmas, į orą buvo išsvie-
džiamas sklandytuvas. Pagrindinė 
nelaimės priežastis – per mažas 
intervalas tarp šių dviejų orlaivių. 
Gavęs leidimą tūpti, H.Grušnys 
leidosi, tačiau maždaug 50-60 me-
trų aukštyje kliudė krentantį sklan-
dytuvo trosą, jau vyniojamą atgal 
į mechanizmą. Trosas nurėžė lėk-
tuvo sparną, todėl nebevaldomas 
lėktuvas rėžėsi į žemę. Lėktuvui 
sudužus pilotas žuvo.

2004 m. balandžio 22 d., pava-
karę, Aleksoto aerodrome įvyko 
sportinio lėktuvo „Su-29“ avarija. 
Įvykio vietoje žuvo kartu su žino-
mos žurnalistės Gražinos Sviders-
kytės vyru Dariumi Išganaičiu skri-
dęs 37 metų mechanikas Rolandas 
Žiaugrė. Po kelių dienų ligoninėje 
mirė ir per sportinio lėktuvo ava-
riją Aleksoto aerodrome sunkiai 
sužalotas pats lakūnas akrobatas 
Darius Išganaitis. 30-metis akroba-
tinio skraidymo Europos vicečem-
pionas D.Išganaitis buvo minimas 
kaip vienas perspektyviausių Lie-
tuvos akrobatinio skraidymo pilo-
tų. Ekspertai narpliojo vienintelę 
versiją – avariją lėmė užblokuotas 
lėktuvo vairas. Vairas galėjo su-
gesti mechaniškai arba vairalazdė 
užkliuvo už saugos diržų.

Pagal portalą 15min.lt.

Seimūno puslapis atgijo

Dangus nuolat reikalauja 
aukų
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Papildomi prizai
0476192 Automobilis “Fiat Punto” 0311999 Automobilis “VW Passat” 

058*876 Dviratis “Minerva” 037*490 Fotoaparatas “Nikon” 038*924 GPS 
navigatorius “GoClever” 0488171 Kelialapis į Kretą 0091650 Kelialapis į 
Kretą 0425738 Kelialapis į Maljorką  035*855 Kepsninė “Outwell” 038*278 
Kokteilinė “Philips” 007*453 LED televizorius”TV-Star” 0207205 Motoroleris 
“Mosca Fava” 0271335 Motoroleris “Mosca Fava” 0138696 Motoroleris 
“Mosca Fava” 040*382 Pakvietimas į TV studiją 047*541 Pakvietimas į 
TV studiją 007*757 Pakvietimas į TV studiją 020*265 Planšet. kompiuteris 
“eSTAR” 0261704 Porinis kelialapis į Palangą 0007596 Porinis kelialapis į 
Palangą 0419601 Porinis kelialapis į Palangą 0348979 Porinis kelialapis į 
Palangą 0386870 Porinis kelialapis į Palangą 052*359 Pripučiamas čiuži-
nys “King” 034*716  Šaltkreipšis “Outwell”

Aktyviam politikui, jau nekal-
bant apie aukšto rango, nevei-
kiantis ir net klaidinantis asme-
ninis interneto puslapis solidumo 
neprideda. Po to, kai prieš porą 
savaičių internetiniame naujienų 
portale www.anyksta.lt parašė-
me apie Darbo partijos Anykš-
čių skyriaus pirmininko, Seimo 
nario Ričardo Sargūno puslapį, 
kuriame naujausia žinia buvo 
sveikinimas su šv.Kalėdomis ir 
artėjančiais Naujaisiais metais, 
o tarp Anykščių rajono tarybos 
narių „darbiečių“ įrašytas dabar-
tinei kadencijai nebeperrinktas 
Artūras Šajevičius, puslapis vėl 
atgijo.

Anykščių tarybos narių – 
„darbiečių“ sąraše nebeliko 
A.Šajevičiaus pavardės, o rinkė-
jus R.Sargūnas pasveikino nebe 
su šv.Kalėdomis, o su Joninėmis. 
Maža to – tą pačią dieną, Joninių 
išvakarėse, įdėta informacija su 
nuotraukomis apie R.Sargūno 
vardo šaškių – šachmatų turnyrą 
Kupiškyje. Šaškių turnyre, beje, 
rašoma, jog nugalėtoju bendroje 
ir veteranų įskaitose tapo anykš-

tėnas Valdas Veršulis.
Prisimenant komentarus po 

žinute apie „mirusį“ seimūno 
puslapį „Anykštos“ portale, 
kuriame komentatoriai siūlėsi 
pigiai nulaužti puslapį ir taip at-
gauti jo kontrolę, gali būti, jog 
R.Sargūnas pasinaudojo ir hake-
rių paslaugomis. 

Greitos bandelės su 
rikota ir špinatais

Ingredientai: 
1 pakelis šaldytos sluoksniuotos 

bemielės tešlos, 
200 g rikotos sūrio, 
100 g špinatų,
sviesto pagal skonį, 
druskos

Gaminimas. Šaldytą sluoks-
niuotą tešlą atšildykite ir atskirkite 
lakštus. Rikotos sūrį sumaišykite 
su labai gerai susmulkintais špina-
tais, ištirpintu sviestu ir druska. Ri-
kotos mišiniu aptepkite lakštus ir 
susukite. Vyniotinius supjaustykite 
2 cm pločio griežinėliais. Aptepki-
te kiaušinio plakiniu ir kepkite apie 
25 minutes iki 180 laipsnių įkaitin-
toje orkaitėje.


