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Į susitikimą, kurio metu buvo pristatomi miesto erdvių sutvar-
kymo projektai, rajono savivaldybėje susirinko vos keli miesto 
gyventojai.   

Autorės nuotr.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Planuose – tviskantys 
mikrorajonai ir aikštynai

Penktadienio vakarą savivaldybėje vyko susitikimas su visuo-
mene, kurio metu buvo pristatyti planuojami 2014-2020 metų ES 
paramos projektai. Tiesa, visuomenės buvo nedaug – į susitikimą 
atėjo vos šeši anykštėnai. Vienas iš jų – Darbo partijos narys Ar-
tūras Šajevičius, jis turėjo daugiausia klausimų.

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Mileikiškiai - pusiaukelėje 
tarp Anykščių ir Panevėžio
Lygumose, abipus plento Anykščiai – Panevėžys, išsi-

barsčiusios Mileikiškių kaimo trobos. Aplink Tešliūnų, 
Bačerninkų, Skamarokų, Bartuliškio ir Nakonių kai-
melių sodybos, keli maži upeliukai Genys ir Jūrupis. 
Pasak Troškūnų seniūno Antano Jankausko, kaime gyvenamąją vietą 
deklaruoja 57 gyventojai. 

sprendė išsiaiškinti, kas čia jų te-
ritorijoje ugnį kūrena. Muštynių 
detalių Anykščių rajono policijos 
komisariato Kriminalinės polici-
jos skyriaus viršininkė Aušra Staš-
kevičienė teigė atskleisti negalin-
ti, nes tai yra ikiteisminio tyrimo 
medžiaga. Aišku tik tiek, kad po 
muštynių svėdasiškiai išvažiavo, 
o stovyklautojai užsirašė automo-
bilių numerius ir pranešė polici-
jai. Netrukus policija Svėdasuose 
sulaikė muštynių dalyvius, kurie 
automobiliais tęsė naktines gas-
troles. Iš 8 buvusių prie Priepado 
ežero svėdasiškių naktį areštinėje 
praleido 4 – juos poilsiautojai po 
atpažinimo nurodė, kaip pagrindi-
nius skriaudikus.

Visi sulaikytieji – R.J., A.J., A.D 
ir L.P yra gimę 1996 metais, visi 
jie šiemet baigė Svėdasų J.Tumo 
Vaižganto gimnaziją. Mušeikos 
buvo išgėrę, blaivus – tik vairuo-
tojas. 

Šeštadienį vyko šios mokyklos 
abiturientų išleistuvės. Vyrukai iš 
areštinės iki išleistuvių buvo išleis-
ti ir spėjo į vieną svarbiausių gyve-

Svėdasų dvyliktokai atsisveikino su 
trenksmu. Per galvas...
Keturi Svėdasų J.Tumo Vaižganto gimnazijos abiturientai išleis-

tuvių išvakares praleido Anykščių policijos komisariato areštinėje. 
nime švenčių. 

Jų klasės auklėtoja Gitana Iva-
novienė „Anykštai“ pasakojo, kad 
išleistuvės nebuvo smagios. „Sakė, 
kad turi problemų, bet nenori apie 
tai šnekėti.“ - „Anykštai“ dėstė 
G.Ivanovienė. Auklėtoja tikino, 
kad R.J., A.J., A.D ir L.P nėra prie-
kabūs. „Jau tikrai ne chuliganai.“ 
– abiturientus charakterizavo jų 
auklėtoja. 

Vis dėlto, paaiškėjo, kad auklė-
toja „Anykštai“ sakė, švelniai ta-
riant, ne visą tiesą. Du iš muštynių 
dalyvių A.J. ir R.J. yra vagišiai.  
R.J. už vagystes iš sodybų Svėdasų 
seniūnijoje iškeltos net kelios bau-
džiamosios bylos. Vaikinas vogė 
kurą, sodybų priežiūros techniką. 
A.J. apvoginėjo Utenos rajono gy-
ventojų sodybas – jo nusikaltimus 
tiria Utenos rajono vyriausiasis po-
licijos komisariatas.  

Šimonių girioje, Svėdasų se-
niūnijoje, prie Priepado, Skaisčio, 
Dienionių ežerų vasaromis poil-
siautojai palapinėse įsikuria išti-
soms savaitėms. Šimonių girios 
ežerus ypač mėgsta panevėžiečiai. 

Ilsėtis prie Anykščių rajono ežerų, pasirodo, nėra pats saugiau-
sias užsiėmimas         Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

girios gilumoje. Panašu, jog svė-
dasiškių „mūšis“ su poilsiautojais 
vyko netoli tos vietos, kur 1949-ai-
siais stribai sušaudė partizanus. 

Muštynės vyko 1 valandą nak-
ties. Stovyklavietėje buvo 11 as-
menų, tarp jų vaikai ir moterys. 
Anykščių policijos komisariato 
duomenimis, naktį „į svečius“ 
pas poilsiautojus atvažiavo bent 
8 jaunuoliai. Panašu, kad vyru-
kai važinėdamiesi po Šimonių 
girią pamatė degantį laužą ir nu-

Naktį iš ketvirtadienio į penk-
tadienį svėdasiškiai dviem auto-
mobiliais atvažiavo prie Priepado 
(Priegodo) ežero ir lentomis bei 
lazdomis sumušė ten stovykla-
vusius žmones. Anykščių rajono 
policijos komisariato pranešime 
nurodoma, kad fizinis smurtas 
panaudotas prieš 1973 m. gimusį 
vyriškį, jo sūnų bei draugą. Vienas 
iš sumuštųjų buvo išvežtas į ligo-
ninę.

Priepado ežeras yra Šimonių 

Stažuojasi. Anykščių rajono 
savivaldybėje nuo liepos iki rugsėjo 
mėnesio pabaigos stažuosis Kijevo 
T. Ševčenkos universiteto žurna-
listikos bakalauro studijas baigusi, 
dabar Varšuvos universiteto Rytų 
Europos studijų magistratūros an-
tro kurso studentė Anastasia Sabo-
va. Pasak administracijos direkto-
rės pavaduotojo Sauliaus Rasalo, 
stažuotoja „nesibazuos“ jokiame 
konkrečiame skyriuje, tiesiog rinks 
informaciją ir žiūrės, kaip organi-
zuojamas darbas savivaldybėje. 
„Pagrindinis jos tikslas – sužinoti, 
kaip suklestėjo Anykščiai, kai Lie-
tuva tapo Europos Sąjungos nare“.

Prasmė. Anykščių rajono polici-
jos komisariatas ir Anykščių regio-
ninio parko direkcija į prevencinį 
projektą „Vasarą leidžiu prasmin-
gai“ įtraukė 10 Anykščių miesto ir 
rajono 14–16 metų paauglių. Vai-
kai tvarkė saugomų medžių Pava-
rių liepos bei Elmės šešiakamienio 
ąžuolo aplinkas.

Pažanga. Šiemet per šešis mė-
nesius Anykščių rajono keliuose 
išvengta skaudžių nelaimių - ne-
žuvo nei vienas žmogus. Pernai  
per pirmą pusmetį rajone žuvo 1, 
užpernai per šešis mėnesius - 5 
žmonės. 

Paroda. Anykščių kultūros cen-
tre gamtos fotografijas eksponuoja 
„Švenčionių krašto” redakcijos 
redaktoriaus pavaduotojas, gam-
tos fotografų klubo „Žalias skėtis” 
narys Algis Jakštas. „Čia mano 
žemė...“ parodoje - dvi dešimtys 
– Aukštaitijos ežerų, upelių, šerkš-
notų miškų nuotraukų.

Pirkimai. Šiuo metu Anykščių 
savivaldybė vykdo du pirkimus 
per centrinę viešųjų pirkimų sis-
temą: iki liepos 16 dienos teikėjai 
savivaldybei gali siūlyti įsigyti 
tarnybinį autobusą, o iki liepos 
20 dienos siūlyti savo paslaugas 
Anykščių J.Biliūno rekonstrukci-
jos darbams.

Sveikinimas. Primename, kad 
per laikraštį „Anykšta“ galite pa-
sveikinti savo artimuosius. Sveiki-
nimo kaina – 15,90 Eur.

Kelias karves laikę Genė ir Bronislovas Kavoliūnai da-
bar džiaugiasi jiems sveiko pieno duodančia ožkyte. 

Sankryžoje automobiliai 
toliau daužosi

Praėjus vos savaitei po pa-
skutinės automobilio avarijos 
Juostininkų kaimo sankryžoje 
– naujas incidentas.

Abiturientams mokykla užleido tik 
kiemelį 

Pučiant žvarbiam vėjui, J. 
Biliūno gimnazijos vidiniame 
kiemelyje 167 abiturientams 
buvo įteikti brandos atestatai.

Signatarė išėjo į 
Tian Šanį
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spektras

Temidės svarstyklės
Kuprinės. 2015-07-12 apie 2 

val. 30 min. Anykščių r. sav., De-
beikių sen., iš nerakinto namuko 
pavogtos dvi kuprinės, priklau-

sančios vyriškiams, gimusiems 
1985 m. ir 1993 m., kuriose buvo 
piniginė, grynieji pinigai, du mo-
biliojo ryšio telefonai, drabužiai ir 
avalynė. Nuostolis – 1 027 eurai

Į incidentą sekmadienio rytą 
pateko Juostininkų kaimo sankry-
žoje prasilenkiantys lengvieji au-
tomobiliai. Laimei, buvo apsieita 
be sužalojimų ir didelių nuostolių. 

Sankryžoje automobiliai toliau daužosi
Praėjus vos savaitei po paskutinės automobilio avarijos Juostininkų kaimo sankryžoje – naujas 

incidentas.

Vienas iš į autoavariją patekusių automobilių po incidento sustojo ir stovėjo sankryžoje, keldamas 
pavojų kitiems pravažiuojantiems automobiliams.

Vairuotojai užpildė eismo įvykio 
deklaracijas ir išvažiavo. Įvykio 
vietoje buvo pasirodęs policijos 
ekipažas.

Priminsime, jog prieš savaitę, 

praėjusį sekmadienį, naktį, nuo Pa-
nevėžio pusės važiavęs automobi-
lis, pirminiais duomenimis, vairuo-
jamas neblaivaus Panevėžio rajono 
gyventojo, pralėkęs sankryžą, išver-

tė pakelėje augusius krūmus, su ša-
knimis išrovė du didelius slyvų me-
džius ir galiausiai nukirtęs elektros 
stulpo atramą įstrigo jos prispaustas 
vieno iš Juostininkų namų kieme. 
Dėl šio įvykio kaime dingo elektra, 
o pasekmėms likviduoti buvo iš-
kviestos kelios avarinės tarnybos.

Avarijos, kai vienas automobi-
lis užkabina kitą ar įlekia į šalia 
sankryžos esančius kiemus, ir 
ypač incidentai, kurie apsieina be 
nuostolių, bet automobiliai prale-
kia sankryžą ar joje vos išsitenka 
– šioje vietoje labai dažni. Į juos 
dažniausiai patenka neatidūs, 
greitį viršijantys nevietiniai vai-
ruotojai, kurie nežino, jog prieky-
je laukia staigus „aklas“ posūkis, 
o jokių priemonių, išskyrus for-
maliai pastatytą ženklą, ribojantį 
greitį iki 40 kilometrų per valan-
dą, nėra įrengta. Taip pat šioje 
sankryžoje, sugebėjimus suvaldyti 
galine ašimi slystantį automobilį, 
mėgsta demonstruoti sportiškes-
nių automobilių vairuotojai. 

-ANYKŠTA

Gerbiamosios ir gerbiamieji,
Kviečiame Jus ir Jūsų artimuosius 2015 m. liepos 18 

dieną, šeštadienį, nuo 13 val. apsilankyti Kunigiškių kai-
me veikiančiame Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje ir 
dalyvauti tradiciniame – jau aštuntajame - 

Svėdasų krašto talentų sambūryje 
„Ieškokime „deimančiukų“ 

savyje ir šalia savęs“.
Renginyje esate laukiami visi, kurie piešia, audžia, siuva, siuvi-

nėja, mezga, drožia iš medžio, užsiima menine kalvyste, fotogra-
fuoja, eiliuoja, dainuoja, groja, šoka  ar kitaip perteikia savo talen-
tą. Muziejuje organizuotoje parodoje Jūs galėsite eksponuoti savo 
darbus. Lauksime ir tų, kurie puoselėja kulinarinį paveldą, kepa 
naminę duoną, kulinarinius gaminius, daro sūrius ir pan.

Džiaugsimės matydami nuolatinius mūsų sambūrio dalyvius ir 
naujus talentus. Mielai priimsime į savo būrį ne tiktai svėdasiškius, 
bet ir kitų vietovių gyventojus.

Renginyje labai laukiami ir žiūrovai!

Muziejaus kiemelyje Vaitkūnų kultūros namų dramos mėgėjų 
kolektyvas parodys nuotaikingą K.Čiplio-Vijūno komediją „Me-
dinė piela“. Mus linksmins liaudiškos muzikos kapela „Šilas“ iš 
Kauno.

Pasibaigus sambūriui, apžiūrėsime atnaujintas muziejaus ekspo-
zicijas, parodas, pabendrausime prie arbatos ar kavos puodelio. 

Atvykite patys ir pakvieskite savo artimuosius, kaimynus, drau-
gus, bendradarbius!

Organizatoriai:
Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus,
Vaižgantiečių klubas “Pragiedrulys”,

Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius

Renginio  rėmėjas:
Anykščių rajono savivaldybė

Informaciniai  rėmėjai: 
“Anykšta”, “Utenis”, “Utenos apskrities žinios”

Smulkesnė informacija teikiama telefonais: 
8 620 45339, 8 682 33024

Liepos 13 – 29 d. Tian Šanyje 
vyksta turiada, kurioje dalyvau-
ja 90 kalnų keliautojų, tarp jų ir 
anykštėnė Irena Andrukaitienė. 

Signatarė išėjo į Tian Šanį
Kovo 11-osios Akto signatarė Irena Andrukaitienė vėl išėjo į 

kalnus. Šį kartą alpinistės tikslas – Gedimino Akstino viršukalnė 
Tian Šanyje.

Mokytoja lituanistė Irena 
Andrukaitienė sako specia-
liai prieš keliones nesitreni-
ruojanti.
Nuotrauka iš asmeninio albumo

Tai jos pirmoji kelionė į Tian Šanį. 
Praėjusios dvi buvusios Anykščių 
A. Vienuolio progimnazijos direk-
torės vasaros buvo skirtos Pamy-
rui.

Turiados metu visi dalyviai kops 
į Gedimino Akstino viršūnę. Pa-
siekti šią viršūnę jau yra tapę tradi-
cija, Lietuvos alpinistų ritualu. 

G. Akstinas buvo pirmasis lie-
tuvių alpinistas profesionalas. 
1959 m. jis kartu su kitais dviem 
alpinistais – Feliksu Mieliausku ir 
Vytautu Vosyliumi lavinos metu 
žuvo Kaukaze Bezengi kalnyne 
leisdamasis nuo Dych Tau. Šiai 
ekspedicijai vadovauja Lietuvos 
keliautojų sąjungos prezidentas 
Algimantas Jucevičius.

Atskiros Tian Šanio turiados 
grupės eis skirtingais maršrutais, 
bus kopiama į lietuviškais vardais 
pavadintas viršūnes – Neries, A. 
Poškos, Lietuvos alpinistų ir kitas.

-ANYKŠTA

Delegacija iš Jurbarko rajono 
savivaldybės su vicemeru Sau-
liumi Lapėnu priešakyje domė-
josi socialine sfera. „Mūsų rajo-
no savivaldybė – viena iš trijų, 
teikiančių visas įmanomas pas-
laugas seneliams. Jurbarkiečiai 
domėjosi, kaip mes vystome šią 
sferą“, – pasakojo Anykščių ra-
jono vicemeras Sigutis Obelevi-
čius. 

Tą pačią dieną į Anykščius 
buvo atvykusi ir delegacija iš 
Kauno. Kauno rajono meras Va-
lerijus Makunas, kartu su admi-
nistracijos direktoriumi ir jo pa-
vaduotoju domėjosi sėkmingai 
įgyvendintais Europos Sąjungos 

Į Anykščius – semtis 
patirties

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Į Anykščius nuolat atvyksta ne tik turistai, bet ir įvairių savi-
valdybių atstovai: vien penktadienį rajono savivaldybėje lankėsi 
Jurbarko ir Kauno rajono savivaldybių vadovai, kurie panoro iš 
mūsiškių pasisemti patirties. 

finansuojamais projektais. „La-
biausiai kauniečiai domėjosi mū-
siškiu Menų inkubatoriumi: tokį 
jie norėtų atidaryti Raudondvario 
pilyje“, – sakė S. Obelevičius.

Pasak S. Obelevičiaus, kasmet 
į Anykščius pasisemti patirties 
atvyksta po kelias delegacijas. 
„Birželio 26-ąją buvo atvykę 
svečiai iš Latvijos, kurie taip pat 
domėjosi mūsų vykdomais „eu-
ropiniais“ projektais, taip pat – ir 
turizmo vystymu“. 

Paklaustas, ar, apsilankiusios 
Anykščiuose, savivaldybės yra 
įvykdžiusios panašių projektų, S. 
Obelevičius sakė: „Jeigu ką nors 
ir nusižiūri, mums nesako“.

Pamoka. Graikija gėdingai laukia 
„eurozonos“ kompromiso. Tarptauti-
nis pasitikėjimas šios šalies politikais 
yra pasiekęs žemiausią įmanomą 
lygį. Tokį, kuris priverčia reikalauti 
užstatyti šalies salas ar uostus iš euro 
zonos valdomam, galima sakyti, ga-
rantiniam fondui. Debatus dėl spren-
dimų Graikijai galiu drąsiai pavadinti 
aukščiausio lygio politiniu karu tarp 
liberalų - konservatorių ir socialistų - 
populistų stovyklų. Tarp tų, kurie nori 
išleisti daugiau nei uždirba ir gyventi 
iš skolų. Ir tarp tų, kurie siekia ilgalai-
kės pažangos ir nemeluoja sau ir pi-
liečiams, kad pasaka įmanoma tiesiog 
„teisingai“ balsuojant. 

Teigiamai. Stebėsenos komitetas 
patvirtino dar 44 Ūkio, Vidaus rei-
kalų, Sveikatos apsaugos, Kultūros, 
Susisiekimo ministerijų administruo-
jamų ir 2014-2020 m. ES fondų lėšo-
mis finansuojamų priemonių projektų 
atrankos kriterijus. Pagal juos bus at-
renkami projektai, kurie rems mokslo 
ir verslo bendradarbiavimą kuriant 
komerciškai sėkmingus produktus, 
teiks konsultacines paslaugas vers-
lumo skatinimui regionuose, diegs 
priklausomybės ligų profilaktikos, di-
agnostikos ir prieinamumo gerinimo 
priemones, vykdys kultūros paveldo 
objektų kompleksinį sutvarkymą, su-
sisiekimo infrastruktūros ir saugaus 
eismo gerinimą. Komiteto posėdyje 
dalyvavęs Europos Komisijos atsto-
vas Luisas Boris teigė, kad Lietuva 
viena pirmųjų parengė naujojo laiko-
tarpio Veiksmų programą, kuri api-
ma trijų ES fondų investicijas, todėl 
natūralu, kad lyginant su kitomis ES 
šalimis narėmis Lietuva yra pažengu-
si investicinių priemonių ir kriterijų 
planavime.

Ištirs. Partijos Tvarka ir teisingu-
mas informacijos centras praneša, 
kad „tvarkiečių” vasaros sąskrydyje 
prie Lūksto ežero, Varnių regioninia-
me parke, nekilo muštynės, kaip buvo 
paskelbta internetinėje žiniasklaidoje, 
o naktį iš šeštadienio į sekmadienį 
grupei nenustatytų asmenų neteisėtai 
patekus į stovyklavietę buvo užpulti 
ir nukentėjo keletas renginio dalyvių. 
Organizatoriams iškvietus policiją, 
užpuolikai pasitraukė į mišką. Už-
puolikų asmenybės kol kas nenu-
statytos. Dėl šio incidento pradėtas 
ikiteisminis tyrimas Telšių policijos 
komisariate.

Pataisa. Liepos 11 d. įsigaliojo 
Seimo šių metų birželio 25 d. priim-
tos Baudžiamojo proceso kodekso 
pataisos dėl kardomosios priemonės 
skyrimo. Kodeksas papildytas nuos-
tata, nustatančia, kad kai kardomosios 
priemonės skyrimo klausimą spren-
džia ikiteisminio tyrimo teisėjas ar 
teismas, iki teismo posėdžio asmuo, 
kuriam skiriama kardomoji priemo-
nė, ir jo gynėjas turi teisę susipažinti 
su visa prokuroro pateikta medžiaga, 
kuria grindžiamas pareiškimas dėl 
kardomosios priemonės skyrimo.

Ginklai. Seimo narys Arvydas 
Anušauskas siūlo suteikti šauliams 
teisę laikyti Lietuvos šaulių sąjungai 
(LŠS) priklausantį ginklą namuose, 
įsigyti B ir C kategorijų ginklus ir 
šovinius, skirtus naudoti tik šaulio 
tarnybai ir savigynai, asmeninėn 
nuosavybėn. „Atsižvelgiant į kintan-
čius nacionalinės gynybos poreikius 
ir vertinant Lietuvos šaulių sąjungos 
indėlį į šalies saugumo užtikrinimą 
būtina sustiprinti šią organizaciją ir 
paversti ją tikra valstybės saugumo 
dalimi“, - teigia parlamentaras A. 
Anušauskas. 
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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

@ man atrodo: „Gal reiktų 
peratestuoti mokytojus ir atrinkti 
tiktai stiprius, sugebančius paruoš-
ti savo dalyką. Kodėl, kai vaikai 
lanko papildomas pamokas, egza-
minams pasiruošia tikrai gerai. Gal 
ne visi mokytojai myli savo darbą, 
o to tikrai gimnazijoje reikia“.

@ Anrestas: „Kaip gali būti 
geri mokymosi rezultatai, kai pa-
mokų metu už lango kaukši „An-
resto“ plaktukai ir skamba prasi-
gėrusių statybininkų keiksmai“.

@ teisingai pastebėta (atsaky-
mas į: Anrestas): „Ir tai tik dar 
kartą įrodo, kaip svarbu socde-
mams žmogus“.

@ mama : „Nereikėjo A. Vie-
nuolio gimnazijos padaryti pro-
gimnazija. Būtų galėję Anykš-
čiuose būti dvi gimnazijos – viena 
protinguoliams, kita - būsimiems 
pedagoginių studentams“.

@ Mama: Pedagogus į gim-
naziją BŪTINA priimti konkurso 
būdu, o mokinius tik baigusius de-
šimt klasių be šešetų

@cha: o aš beveik tikra, kad 
kvalifikuotų mokytojų parinkimas 
ir diedukų atleidimas situaciją pa-
keistų...

Gerai mokytis gimnazistams 
trukdo mokytojai?
Šiais metais Anykščių rajone brandos egzaminuose šimtuku 

įvertinta tik viena Jono Biliūno gimnazijos mokinė. Praėjusiais 
metais aukščiausią įvertinimą iš egzaminų gavo trys mokiniai. 
Dar prieš kelis metus šimtukų būta net keleto.

,,Kaip manote, dėl kokių priežasčių suprastėjo mokymosi re-
zultatai Anykščių rajone? Galbūt tai išgrynintos gimnazijos pase-
kmė?“ – to klausėme portalo anyksta.lt skaitytojų po valstybinių 
brandos egzaminų rezultatų paskelbimo.

@diedukas atsakymas į: cha: 
Turėdamas galimybę, tikrai pada-
ryčiau taip, kad bent vienoje mo-
kykloje nebūtų mokytojų, vyresnių 
nei 30 metų ir su dideliu susido-
mėjimu stebėčiau, kiek mokinių 
ją rinktųsi ir kokie būtų rezultatai. 
Labai norėčiau būti neteisus, bet...

@ das: „Šiaip jau reikia stabi-
lumo ir baigti eksperimentus su 
švietimu, nustoti į mokinius (o 
ypač į studentus) žiūrėti kaip į 
pinigų maišą (mokinio krepšelis, 
korepetitoriai, paskolos studijoms 
ir t.t.), nes kitaip rezultatai tik 
prastės toliau. Bent jau dar gerai, 
kad darbiečiai, nors ir per vėlai, 
bet vis tik tą savo proktologą iš-
metė“.

@ labanaktukas: „Taip, visiš-
kai pritariu, jog šie metai buvo 
labai prasti mokiniams, nes daryti 
remontą, kai vyksta pamokos, yra 
tiesiog nusikaltimas, be to metyti 
vaikus iš vienos mokyklos į kitą, 
kai neaišku, kiek kartu keičiasi 
mokytojai, manau, irgi negerai. 
O ir pačių mokytojų kvalifikaci-
ja, manau, yra labai žemo lygio, 
kadangi mokiniams pažymiai yra 
rašomi geri , o rezultatai egzami-
nų prasti. Ir tikriausiai situacija 
nepasikeis, kol buvę mokiniai ne-

pradės ieškoti teisybės“.

@ manau: „Kol Lietuvoje visi 
būsim „ekspermentiniais triu-
šiais“,- taip ir bus. Reformos, glo-
balizavimai, centralizavimai daro 
savo. Be to civilizacija mus naiki-
na,- nepareina be pasekmių visos 
ore sklandančios bangos. Prakal-
bo ir mokslas apie tai, bet kam tai 
rūpi... Neišmesim gi mobiliųjų ar 
skaitmeninių technologijų, na ne-
bent E621 iš maisto produktų, bet 
ko gero gamintojai sugalvos kitą 
pavadinimą, kad negąsdinti žmo-
nių. Nors kita vertus, - ar galime 
leisti sau valgyti sveikai, kai už-
dirbame nesveikai mažai“.

@ akivaizdu: „Tai mokyklų 
pertvarkos rezultatai. Kodėl pras-
tėja visi pažymiai - svarbu ne šim-
tukų kiekis, o visų procentai - tu-
rėtų paaiškinti Švietimo skyrius ir 
Obelevičius, nes jis kuruoja švieti-
mą ir jam esant meru buvo įvykdy-
ta švietimo pertvarka. „Anykštai“ 
laikas apie tai padaryti interviu. 
Beje... paskaitykite 15 min. kiek 
šimtukų buvo Vilniaus licėjuje. 
Absoliuti dauguma licėjaus abitu-
rientų gavo šimtukus. Štai ką gali 
tikras gryninimas ir atrinkti gabūs 
mokytojai. Pavyzdžių yra ir Ute-
noje, tik reikia pasimokyti“.

@ Oi (atsakymas į: akivaiz-
du): „Jūs, ekspertai...Radot su kuo 
palygint! Visi protai didmiesty, 
o provincijoj dauguma bedarbių 

vaikų. Išimčių visur pasitaiko“.

@ vbs  (atsakymas į: akivaiz-
du): „Tai gal nori pasakyti, kad 
licėjuje mokiniai mokosi nuo pir-
mos klasės? Mąstyk galva. Kuo 
čia dėta mokyklų tinklo pertvar-
ka?“

@ Nuomonė: „Kad ir gimna-
zija, o gerais mokytojais pasigirti 
Anykščiai tikrai nelabai gali. Visi 
žino, kad kitur nuvažiavę mūsų 
vaikai pasijaučia visai neišmoky-
ti. Daugeliui dalykų korepetito-
rius samdo iš kitų miestų, nes iš 
vietinių tiesiog nėra ką kviesti“.

@ Nuomonei: „Jums pritariu. 
Yra tik keletas tikrai gerų, kom-
petentingų, bei savo dalyką iš-
manančių mokytojų, kurie nesėdi 
savam „kiaute“, bet visą laiką to-
bulinasi. Nesvarbu, jog gimnazi-
jos statusas, svarbu, kaip mokiniai 
išmokomi. Pvz. Troškūnų moky-
klai neseniai suteiktas gimnazijos 
statusas, o kokia padėtis, kas pa-
sikeitė?...

@ kaimynuose: „Šalia Molė-
tuose miesto gimnazijoje 7 šim-
tukai“.

@ ir?: Diskutuojame diskutuo-
jame, o pasiūlymų, ką daryti, kad 
vaikai būtų geriau gyvenimui pa-
ruošti, kaip ir nėra“.

@ man: „Protingiausia į gim-
naziją nepriimti blogai besimo-
kančių. Reikia tam tikro žinių 
patikrinimo. Tada mokytojai galės 
visą laiką skirti gabiems vaikams 
ir negaiš su profkės kontingentu. 
Gimnazijos direktorių reikia pri-
imti konkurso tvarka“.

-ANYKŠTA

Protestuos. Protestuodama 
prieš komercinių bankų spren-
dimus apmokestinti vis daugiau 
šalies gyventojams teikiamų pas-
laugų, penktadienį Darbo partija 
ketina surengti keletą protesto 
akcijų prie pagrindinių šalies ko-
mercinių bankų. Anot Darbo par-
tijos pirmininko Valentino Ma-
zuronio, protestuoti „darbiečiai“ 
nusprendė nematydami galimy-
bių susitarti su bankų atstovais 
dėl jų priimamų žmonėms žalin-
gų sprendimų.

Mirė. Eidamas 88-uosius me-
tus po sunkios ligos liepos 11 
dieną mirė Kauno dramos teatro 
aktorius, režisierius bei pedago-
gas Leonardas Zelčius. Užuojau-
tą dėl menininko mirties pareiškė 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 
Ministras Pirmininkas Algirdas 
Butkevičius ir Seimo Pirmininkė 
Loreta Graužinienė. „Ilgametis 
Nacionalinio Kauno dramos te-
atro aktorius, sukūręs daugybę 
įsimintinų vaidmenų, žiūrovų 
ir kolegų buvo vertinamas kaip 
nepailstantis profesionalas, mak-
simaliai atsiduodantis savam pa-
šaukimui“, – rašoma Prezidentės 
užuojautoje.

Skulptūros. Šią savaitę turėtų 
būti laikinai nukeltos Vilniaus 
Žaliojo tilto skulptūros. Darbai, 
pasak savivaldybės, gali truk-
ti iki dviejų savaičių, tuo metu 
gali būti ribojamas eismas tiltu. 
Kultūros paveldo departamen-
tas yra davęs leidimą savivaldy-
bei laikinai nukelti Žaliojo tilto 
skulptūras, kad jas būtų galima 
restauruoti, tačiau jos neišbrauk-
tos iš Kultūros vertybių registro. 
Tik iš ten išbraukus skulptūras, 
jos ant tilto negrįžtų. Specialistai 
yra ne kartą teigę, kad skulptūros 
- avarinės būklės ir kelia pavojų 
praeiviams. Kadenciją baigusi 
Nekilnojamojo kultūros paveldo 
vertinimo taryba šiemet nuspren-
dė palikti teisinę apsaugą sovieti-
nėms skulptūroms.

Įvertino. Tarptautinio audito 
duomenimis, Lietuvoje asmens 
dokumentų išdavimo procesas 
yra vienas geriausių, lyginant 
su kitų šalių, tokių kaip Belgija, 
Latvija, Norvegija, Portugalija, 
Šveicarija institucijomis, koor-
dinuojančiomis ir valdančiomis 
asmens tapatybės dokumentų ga-
mybos procesus.  Vidaus reikalų 
ministro Sauliaus Skvernelio tei-
gimu, šis faktas buvo pažymėtas 
oficialiai pristatant tarptautinio 
biometrinių asmens dokumentų 
gamybos audito rezultatus Var-
šuvoje vykusiame Tarptautinės 
aukščiausiųjų audito institucijų 
organizacijos (INTOSAI) ir Eu-
ropos aukščiausiųjų audito insti-
tucijų organizacijos (EUROSAI) 
informacinių technologijų audito 
grupių atstovų susitikime. 

Pasveikino. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pasveikino Titą 
Pumputį, Europos jaunių triatlo-
no čempionate Šveicarijoje iš-
kovojusį aukso medalį. „Tvirtas 
charakteris ir nugalėtojo savybės 
leido Jums pasiekti įspūdingą 
finišą. Tikiu, kad šios savybės 
padės ne tik sporte, bet ir gy-
venime“, - sakoma Prezidentės 
sveikinime.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Reikia analizuoti

Zita MAŽVILIENĖ, Anykščių 
J. Biliūno gimnazijos direktorės 
pavaduotoja ugdymui:

-Norint daryti kažkokias išvadas, 
reikia analizuoti rezultatus. Todėl šiuo 
metu situaciją pakomentuoti sunku.

Reforma - ne 
prapultis

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

-Rezultatas priklauso nuo daug ko: 
ir nuo mokytojo, ir nuo vaiko, ir nuo 
šeimos. Kurioje vietoje kas nesusty-

Pažymiai: nereikia kaltinti reformos
Šiais metais Anykščių rajone brandos egzaminuose šimtuku 

įvertinta tik viena, Jono Biliūno gimnazijos, mokinė, o praėju-
siais metais „šimtukų“ buvo trys. Dar prieš kelis metus šimtu 
balų įvertinti buvo keli mokiniai. 

„Anykšta“ teiravosi: dėl kokių priežasčių suprastėjo mokymosi 
rezultatai Anykščių rajone? Ar tam galėjo įtakos turėti gimnazijų 
gryninimas?

guota, sunku pasakyti. Bet kartais 
būna tokie vaikai, kurie tiesiog nega-
li... Bet, kaip sakau, būna ir taip, kad 
sustatyk vaikus su medaliais ir nė vie-
nas nepadarys kažko ypatingo. Kas 
kiekvieną konkrečiai paveikia, reikė-
tų žiūrėti labai atsargiai. Kiekvienas 
skirtingas, nėra dviejų vienodų. Mo-
kytojai, žinoma, norėtų visus išmo-
kyti gerai, bet ne visi vaikai vienodai 
gali priimti tai, ką jis duoda. Žinoma, 
rezultatai priklauso ir nuo vieno, ir 
nuo antro, ir nuo trečio. Reikia, kad 
viskas būtų sustyguota, kad būtų pa-
sitikėjimas.

Aplinka yra kalta tam, kuris į mo-
kymąsi deda ne visas pastangas. Ma-
žiausiai kaltinti reikia reformą – tas, 
kuris norėjo mokytis, pavyzdingai tą 

darė, jokia reforma – ne prapultis. 
Pateiksiu pavyzdį: kai aš mokiausi 

neakivaizdžiai ir kartu dirbau, viena 
mano draugė sugalvojo taip pat eiti į 
„neakivaizdinį“, nes taip – daug len-
gviau. Patariau taip nedaryti – maža 
kas lengviau yra man. Kai ji išėjo stu-
dijuoti neakivaizdžiai, aš institutą pa-
baigiau, o ji tebesėdėjo tame pačiame 
kurse. Tai – gyvas pavyzdys, kur nei 
tėvai, nei mokytojai įtakos neturėjo. 

Tiesiog tokia 
laida...

Sigutis OBELEVIČIUS, rajono 
vicemeras, pedagogas:

-Pagal vienus metus daryti kaž-
kokių išvadų neišeina, nes, kaip pe-
dagogas, galiu pasakyti, kad būna 
stipresnės laidos ir silpnesnės. Taip 
susiklosto. Pamenu vienais metais 
vykusias išleistuves – pastebėjau, kad 
buvo stipri laida, o man mokytojai 
paprastai paaiškino: šiemet stipri, ki-
tais metais bus žymiai silpnesnė. Tai 
– viena iš versijų. 

Nemanau, kad gryninimas yra kal-
tas, nes ir praeitais metais jis buvo. 
Tada turėjo būti dar skaudžiau, nes 
moksleiviai buvo tik atėję į naujas 
mokyklas, nesiadaptavę.

Veikia švytuoklė

Ona REPEČKIENĖ, Anykščių 
A. Baranausko pagrindinės moky-
klos direktorė:

-Taip tiesiog yra, kaip švytuoklė: 
vienais metais būna geresnė laida, 
kitais – blogesnė. Kaip mokinių mo-
kyklose mažėja, taip ir gerai besimo-
kančiųjų mažėja. Taip pat silpnėja ir 
besimokančiųjų galimybės – iš mūsų 
528 mokinių 71 yra specialiųjų porei-
kių – procentas yra labai didelis. Ne 
mokytojai juos tokius padaro – jie 
tokie ateina. 

Ir pas mus kažkada buvo vienas 
„šimtukas“, buvo ir trys. Dabar iš 
vienos dešimtos klasės, kurie išeina į 
vienuoliktą, jau gali būti „šimtukas“, 
gal ir ne vienas.

-ANYKŠTA
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Sentimentalumo neliko

Septynias abiturientų klases svei-
kino gimnazijos direktorė Regina 
Drūsienė, Anykščių Šv. Apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčios vika-
ras Nerijus Papirtis, rajono meras 
Kęstutis Tubis, gimnazijos tarybos 
pirmininkas Rolandas Jurkėnas, pir-
mosios abiturientų mokytojos, da-
bartiniai klasės auklėtojai, tėveliai...

„Šiandien – prieš mus 167 spal-
vingiausių jaunystės žiedų puokštė. 
Jūs jau praėjote pažinimo kelią, su-
kate į žinojimo kelią. Noriu palin-
kėti: nesidalinkite sąžine, neišmai-
nykit savo svajonių į trumpalaikes 
užgaidas, o svarbiausia – išsaugoki-

Abiturientams mokykla užleido tik kiemelį Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Gero oro neužsakysi, tačiau Anykščių Jono Biliūno gimnazija 
XIX-ąją abiturientų laidą išlydėjo „ypatingai“.

Pučiant žvarbiam vėjui, žmonėms gobiantis šiltais apsiaustais 
ar net pūkinėmis striukėmis, o lengvutėmis ir plonytėmis suknelė-
mis pasipuošusioms abiturientėms virpant nuo šalčio, penktadie-
nio vakarą J. Biliūno gimnazijos vidiniame kiemelyje 167 abituri-
entams buvo įteikti brandos atestatai.

Dvyliktokams ir mokytojams dar buvo kur atsisėsti, tačiau tik 
anksčiau į renginį atvykę tėveliai gavo laisvą kėdę. Keli šimtai 
žmonių – abiturientų giminaičių, draugų, pažįstamų – daugiau 
nei dvi valandas trukusiame renginyje turėjo stovėti. 

te draugus“ – sveikindama abituri-
entus, kalbėjo gimnazijos direktorė 
R. Drūsienė. 

Sugėdino vaikinus

Į sceną kartu su savivaldybės 
Švietimo skyriaus vyriausiaja spe-
cialiste Nijole Pranckevičiene pa-
kilęs meras Kęstutis Tubis turėjo 
priekaištų gimnazijos vaikinams: 
„Man skaudžiausia dėl gimnazijos 
vaikinų – 12 abiturienčių egzami-
nus išlaikė tik gerai arba labai gerai. 
Vyrai, o ką jūs tuo metu darėte? Na, 
bet drįstu teigti, kad gyvenimas tuo 
ir žavus – turėsit šansą klysti, bet iš-
naudokit galimybę ir pasitaisyti...“

Gimnazistai ūžė išgirdę 
Rūtos Pačinskaitės pavardę

Meras K. Tubis padėkas ir vo-
kelius su kvietimais į Nacionalinį 
bardų festivalį „Purpurinis vakaras“ 
įteikė vienintelei rajone iš lietuvių 
kalbos ir literatūros egzamino gavu-
siai „šimtuką“ Rūtai Pačinskaitei. 
Merginą egzaminui ruošė mokyto-
ja Ona Jakimavičienė. Šiai lietuvių 
kalbos mokytojai už aktyvią veiklą 
ir gerus moksleivių pasiekimus, 
o taip pat ir geografijos mokytojai 
Inai Gailiūnienei K. Tubis įtekė gė-
lių ir vokelius.

Auditorija garsiai šaukė, kai 
atestatas buvo teikiamas geriausiai 
Anykščių rajono moksleivei R. Pa-
činskaitei. Ji gimnaziją baigė vien 

dešimtukais, gavo įvairias padėkas 
už kultūrinę, meninę, sportinę vei-
klą, garsinant gimnaziją Lietuvoje. 
Taip pat jai padėkota ir už pirmas 
vietas rajoninėse fizikos, matema-
tikos, biologijos bei chemijos olim-
piadose.

J.Biliūno gimnazijos abiturien-
tų atestatų įteikimo ceremonijo-
je, ne tik brandos atestatą, bet ir 
ypatingą padėką, gavo IV d klasės 
moksleivė Evelina Šeštokaitė. Jai 
buvo įteikta ir UAB „Anykštos 
redakcija“ padėka „Už aktyvią 
veiklą ir išsakytą pilietinę poziciją 
„Anykštos“ žiniasklaidos grupės 
leidiniuose“. Mergina lankė „Jau-
nųjų žurnalistų“ mokyklą, rašė 
apie savo gimnazijos renginius bei 
aktualijas. E.Šeštokaitė ketina stu-
dijuoti teisę.

Dovanos mokytojams, 
gydytojo patarimai tėveliams

Gimnazija abiturientams įteikė ates-
tatus, o ir dvyliktokai neliko skolingi 
mokyklos bendruomenei. Kiekvienos 
klasės atstovai lipo ant scenos, dėkojo 
pirmosioms savo mokytojoms, dabarti-
niams auklėtojams, o IVa klasės moks-
leiviai savo auklėtojai Jūratei Musteikie-
nei dovanų įteikė poilsinį kelialapį, kitų 
klasių abiturientai – gėlių ir dovanas.

Gimnazijos tarybos pirmininkas 
R.Jurkėnas ramino pirmiausia ne 
mokinius, o tėvelius: „Mums atrodo, 
kad išėję iš namų, vaikai prapuls – to 
nebus. Jie tik stiprės ir taps asmenybė-
mis. Jeigu būtų kitaip, pasaulis jau se-
niai būtų nustojęs egzistuoti. Paleiskit 
vaikus, tegu jų kelias būna visoks, juk 
tik yra gyvenimas...“

Visos lėšos – miesto teritorijai

Rajono savivaldybės administra-
cijos direktorės pavaduotojas Sau-
lius Rasalas džiaugėsi, kad žmonės 
teikė pasiūlymus, nes informacija 
apie projektus prieš mėnesį buvo 
paskelbta rajono savivaldybės tin-
klalapyje. Tačiau žiniasklaida apie 
tai, kad laukiama pasiūlymų dėl pro-
jektų ir kur jie bus aptarinėjami, ne-
buvo informuojama. O kaip gausiai 
žmonės lanko savivaldybės puslapį, 
galima daryti išvadą iš „Anykštai“ 
pasakytų savivaldybės atstovės 
spaudai Monikos Zaturskytės žodžių 
– kasdien šį puslapį aplanko net apie 
40 žmonių...

„Sureagavo pakankamai daug 
pilietiškai nusiteikusių žmonių ir 
pateikė nemažai pasiūlymų „į tą 
pusę“, kaip ir mes galvojome: tai 
– verslumas, darbo vietų kūrimas. 
Mūsų programa būtent tam ir orien-
tuota“, – susitikimą pradėjo S. Rasa-

Planuose – tviskantys mikrorajonai ir aikštynai
las. Administracijos direktorės pava-
duotojas akcentavo, kad projektas 
yra skirtas tik miesto teritorijai: nė 
vienas eurocentas negali nukeliauti 
už miesto ribų.

Daugiausia dėmesio – 
daugiabučiams 

Savivaldybės investicijų ir projek-
tų valdymo skyriaus vadovas Mantas 
Vaičiulevičius sakė: „2014 metais 
Vidaus reikalų ministro Anykščiai 
buvo išskirti kaip tikslinė teritorija. 
Be ES paramos, numatomos ir Vi-
daus reikalų ministerijos finansuoja-
mos veiklos“. 

Buvo pristatytos tokios integruotų 
teritorijų vystymo plėtros progra-
mos: viešosios infrastruktūros pritai-
kymas pramonės teritorijose, viešųjų 
erdvių modernizavimas, daugiabučių 
gyvenamųjų kvartalų kompleksinis 
atnaujinimas. Aktualiausias, pasak 
M. Vaičiulevičiaus, yra paskutinis 
punktas – daugiabučių kompleksinis 

atnaujinimas: į tai įeitų ir suoliukų, 
ir vaikų žaidimų aikštelių įrengimas, 
aplinkos sutvarkymas, apšvietimas, 
stovėjimo aikštelės. „Prioritetas yra 
toks, kad vienu metu būtų tvarkomas 
vienas kompleksas, „nesimėtant“ 
nuo vieno objekto prie kito“, – pa-
sakojo M. Vaičiulevičius. 47 proc. 
lėšų orientuota būtent į mikrorajonų 
tvarkymą. 

Stadionas pinigų negaus...

Taip pat planuojama komplek-
siškai sutvarkyti Anykščių Tilto 
gatvėje esančius pastatus, įrengti 
bendruomenės aktyvaus laisvalaikio 
teritorijas prie baseino „Bangenis“, 
sutvarkyti J. Biliūno gimnazijos ir 
A. Vienuolio progimnazijos sporto 
aikšteles. 

„Planuojame prie mokyklų bent 
jau padaryti normalią krepšinio 
aikštelių dangą“, – sakė M. Vaičiu-
levičius. Vienas iš anykštėnų klausė, 
kodėl nėra tvarkomas miesto stadi-

onas: jis visuomet lieka „nuskriaus-
tas“. „Jau ana valdžia vyko į Vidaus 
reikalų ministeriją, derėjosi dėl sta-
diono tvarkymo. Ši valdžia, matyt, 
nepatikėjusi, kad finansavimo nega-
lima gauti, taip pat buvo ten nuvyku-
si ir nieko nepešė. Argumentas toks: 
stadionas yra skirtas profesionaliam 
sportui, o ne bendruomenių rei-
kmėms“, – dėstė M. Vaičiulevičius. 

Bibliotekoje – neįgaliųjų
dienos centras

Finansavimą tikimasi gauti ir 
miesto parkui, Okuličiūtės dva-
reliui tvarkyti. „Tarpininkaujant 
Anykščių regioninio parko direk-
cijai, tvarkytume miesto parką: ten 
reikia įrengti suoliukus, sutvarkyti 
takus, apšvietimą, sporto aikštelę. 
Okuličiūtės dvarelyje galėtų atsiras-
ti menų galerija ar reprezentacinės 
miesto erdvės. Jį galėtų išlaikyti 
Anykščių kultūros centras ar An-
gelų muziejus. Dalis pastato galėtų 

būti atiduota verslui – ten įsikurtų, 
pavyzdžiui, kavinė“, – apie pro-
jektus pasakojo M. Vaičiulevičius. 
Nenaudojamame senosios biblio-
tekos pastate galėtų būti įrengtas 
neįgaliųjų dienos centras. „Turime 
omenyje suaugusius neįgaliuosius, 
kurių artimieji neturi kur palikti. Čia 
jie galėtų palikti savo neįgalų gimi-
naitį, kuriuo būtų pasirūpinta: juk 
būna, kad globėjas suserga, ar turi iš-
vykti, o tokiu žmogum nėra kas pasi-
rūpina...“, – sakė M. Vaičiulevičius. 
Tačiau tam numatomas itin menkas 
finansavimas – tik pusė milijono, dar 
skaičiuojant litais. 

Taip pat planuojama atskirose 
teritorijose rekonstruoti pėsčiųjų ir 
dviračių takus.

Daugiausia lėšų – iš ES

Projektams įgyvendinti numato-
mas Europos Sąjungos finansavi-
mas: iš ES fondų planuojama gauti 
1,4 mln. eurų. Po 7,5 proc. finansuo-
tų valstybė ir savivaldybė. Iš viso 
projektams įgyvendinti būtų skirta 
8,5 mln. eurų. 

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos direktorė įteikė padėką geriausios rajono moksleivės Rūtos Pa-
činskaitės tėveliams – buvusiai Andrioniškio seniūno pavaduotojai, dabar - A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus muziejininkei bei jos vyrui ūkininkui – Jūratei ir Al-
mantui Pačinskams.                 Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  

100 balų iš lietuvių kalbos ir literatūros egza-
mino surinkusi abiturientė Rūta Pačinskaitė 
gavo ne tik brandos atestatą, bet ir gausybę pa-
dėkų už aktyvią veiklą mokykloje. 

Ypatingą „Anykštos“ padėką gavo ir „Jaunųjų 
žurnalistų“ mokyklėlės moksleivė Evelina Šešto-
kaitė (dešinėje). Metais jaunesnė jos sesuo Seve-
rina – taip pat žurnalistų mokyklėlės lankytoja.

Džiaugsmu trykštantis abiturientas – dvylikos mokslo metų įver-
tinimas pagaliau „iškovotas“.
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Savo nuomonę  išsakykite paskambinę į „Anykštą“ (8-381)  5-82-46,  

(Atkelta iš 1 p.)

(Atkelta iš 1 p.)

Mileikiškiai ar Milaikiškiai?

Nei seniūnas, nei kalbinti gy-
ventojai negalėjo paaiškinti kaimo 
pavadinimo kilmės, tačiau vieni 
kaimą vadina Mileikiškiais, kiti 
– Milaikiškiais, kaip, beje, kaimo 
ribas ženklina ir kelio ženklai. A. 
Jankauskas patikslino, kad kaimo 
pavadinimas registre ir visuose 
valstybiniuose raštuose visgi yra 
Mileikiškiai ir kaimą derėtų tik taip 
ir vadinti...

Kaimo istorija siekia 1789 me-
tus, kai sudarytame Troškūnų para-
pijos kaimų generaliniame registre 
paminėti Mileikiškiai. Anykščių 
krašto vietovių žinyne rašoma, 
kad kaimas su 5 bajorų, 3 pras-
tuomenės kiemais ir 2 karčemom 
priklausė ponui Vitkevičiui. 1923 
– iaisiais kaime 13 sodybų gyveno 
88 žmonės, kaime veikė grietinės 
nugriebimo punktas, o 1929- ai-
siais atidaryta pradinė mokykla, 
kurioje apie 1930 – uosius metus 
mokėsi 48 vaikai. Mokykla veikė 
iki 1976 – ųjų. Palyginti nedidelis 
kaimas Lietuvai išugdė garsų miš-
kininką Justą Gudonį Radzevičių, 
inžinierių Stasį Radį – Radzevičių 
ir net du Lietuvos partizanų būrių 
vadus Juozą Jočį – Uosį ir Steponą 
Jočį – Barzdylą.

Mileikiškiuose – dvi gatvės. Su 

Mileikiškiai - pusiaukelėje tarp 
Anykščių ir Panevėžio

plentu sutampanti Troškūnų ir jai 
statmena, rytų link šaunanti Tiesio-
ji, prie kurios glaudžiasi ir keli ato-
kesni vienkiemiai. 

Gelbėjo geri žmonės

Važiuojant Tiesiąja gatve akį pa-
traukia žydinčiom gėlėm ir įvairiom 
skulptūrėlėm išdabinta sodyba. Var-
telius atveria šeimininkas Bronislo-
vas Kavoliūnas prieš tai sutramdęs 
piktą šunelį. Tolėliau amsi dar di-
desnis sodybos sargas. Sodybos kie-
me – dar vienas gyvenamas namas. 
„Iš pamiškės atsivežėm, - paaiškino 
Genė Kavoliūnienė. „Šitą mūrinuką 
nusipirkom, o aną atsivežėm, kai 
melioracija iškėlė. Gyvenom ten su 
žalčiais...“, - šypsojosi moteris, pa-
stebėjusi, kad sename name baltomis 
langinėmis dabar gyvena jų dukra.  

A.ir B. Kavoliūnai kilę iš Viešintų, 
į Troškūnų seniūniją atsikėlė prieš 
50 metų. „Dirbau brigadoj, paskui 
karves melžiau, o vyras 40 metų 
traktorininku, kombainininku dirbo. 
Sunku buvo, juk auginom vaikus, 
savus gyvulius po darbo kolūkyje 
reikėdavo prižiūrėti“ – sakė moteris. 
Garbaus amžiaus senoliai jau susi-
laukė 3 anūkių ir proanūkio.

Kol sveikata leido, sutuoktiniai 
kaip išmanydami gražino savo so-
dybą. Joje pačio šeimininko sumeis-
trautos supynės, pavėsinė, gausu iš 

miško parsineštų, jo ranka padailintų 
medžio gumbų ar šakų. Dėl svei-
katos daugelio darbų vyrui tenka 
atsisakyti. „Prieš dešimtmetį jam 
padaryta sudėtinga širdies operacija. 
Šiemet pavasarį Anykščiuose ištiko 
priepuolis, ėjo ir krito, - prisiminė 
moteris. – Žinot, kaip tokiais atve-
jais būna. Aplinkiniai mano, kad 
prisigėrė žmogelis, paeiti nebegali. 
Tačiau mano vyrui padėjo prošal ėję 
vyrai, iškvietę greitąją. Ačiū, jiems! 
Atsigavo ligoninėj ir ilgokai teko 
gydytis“.

Dar visai neseniai G. ir B. Kavo-
liūnai laikė 2 karves, kiaulių, arklį, 
kurį tik šiemet pardavė. Dabar jų 
ūkyje tik vištos, ožkytė ir du šunys.    

Laukia deimantinės vestuvės

Veronikos ir Mykolo Kulbokų 
gryčia kaime bene seniausia, staty-
ta 1925 – aisiais. Tėvų Mykolo ir 
Onos Navašinskų sodyboje užau-
gusi Veronika vyrą parsiviliojo iš  
netolimo Titeikių kaimo. Paklausta, 
ar „Anykštos“ maketuotojas Justas 
Navašinskas jai ne giminė, mote-
ris nusišypsojo: „O kaipgi! Žmoną 
buvo atvežęs parodyt!..“ 

V. ir M. Kulbokai vestuves atšoko 
1955 – ųjų rudenį, tad šiemet jiems 

gražus ir prasmingas 60 metų ben-
dro gyvenimo jubiliejus. Tačiau dar 
nežino kaip švęs, juk amžius ir svei-
kata nebe ta. Nepaisant garbaus am-
žiaus, V. ir M. Kulbokai kiek išgali 
kruta apie namus. „Bulves koloradas 
užpuolė. Mykolas, matyt, nuėjo jų 
nupurkšti“, - sakė moteris, pasitei-
ravus, kurgi šeimininkas. Beje, jo 
silpnybė – bitės. „Žiemą išmirė, tai 
nusipirko iš Tunkevičiaus“ , - sakė V. 
Kulbokienė.   

V. ir M. Kulbokai užaugino sūnų 
ir dukrą, sulaukė 4 anūkų ir proanū-
kytės. 

Karas prošal nepraėjo

Toje pačioje Tiesiojoje gatvėje 
žolę kieme pjovė pas tėvus iš Anykš-
čių atvažiavusi Rita Malinauskienė, 
jos atsivežtas didelis haskių veislės 
šuo džiaugėsi laisve. „Anglijon išva-
žiavęs anūkas paliko“, - paaiškino ir 
supažindino su savo tėvais Gasparu 
ir Domicele Pukeniais. 

G. Pukeniui jau 92 –eji, tačiau 
jis gerai prisimena jaunystę, gali 
daug papasakoti apie kaimą ir jo 
senbuvius. Antai senųjų Milei-
kiškių kapinių nė ženklo nelikę, 
tačiau G. Pukenis prisimena, kai 
vienoje vietoje buvo pradėti raut 

medžiai, brigadininkas Justinas 
Radzevičius nejuokais supyko ir 
užprotestavo, mat jo senelis ten 
palaidotas. Medžiai buvo palikti, 
tačiau laidojimo žymių jau seniai 
nebelikę. 

Gimęs Troškūnuose, gyvenęs ke-
liuose šios parapijos kaimuose, nūnai 
3 dešimtmečiai kaip Mileikiškiuose 
G . Pukenis šiek tiek jaunesnę žmo-
ną, kilusią iš Latavėnų, vedė 1958 
gegužės 15 – ąją. „Jaunystėj kokios 
gegužinės būdavę, kiek jaunimo su-
sirinkdavo!, - prisiminė G. Pukenis. 
– Šiaip jau taikūs bernai būdavo, o 
pas Dragūnus kai susimušė, tai lan-
gus išdaužė, pečių ardyt pradėjo...“ 

„Brolį Kazį, buvusį Smetonos ka-
reivį, atėję „ruskiai“, nuginklavo ir 
išvežė. Žuvo Oriolo srityje, - sakė 
G. Pukenis. – 1944 – ųjų lapkrityje 
ir mane pagavo, Rusijon išvežė, pas-
kui 2 savaites Liepojoje apkasuose 
pragulėjau, tačiau karas pasibaigė“, 
- džiaugėsi  G. Pukenis, kad nors ir 
buvo kare, žmogaus nušauti jam ne-
teko. 

G. Pukenio brolis Povilas gyve-
na vienkiemyje tuose pačiuose Mi-
leikiškiuose, gyvenvietėje – sūnus 
Laimis. Užauginę 2 sūnus ir dukrą, 
senoliai turi 3 anūkus ir anūkę. 

-ANYKŠTA

Vienas seniausių ne tik šio, bet ir aplinkinių kaimų, gyventojas Gas-
paras Pukenis su žmona Domicele tarsi gyva kaimo enciklopedija.  

Genė ir Bronislovas Kavoliūnai gyvena 
mūrinuke, o jų dukra – iš pamiškės per-
gabentame mediniame name baltom langi-
nėm.               Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  

Veronikos ir Mykolo Kulbokų troba statyta 1925 
metais. 

Taip savo sodybą išpuošė darbštuoliai Genė ir Bronislovas Kavoliūnai. 

Anykščių senamiestis po re-
konstrukcijos jaukesnis ir gra-
žesnis, tačiau, kai kas akis bado 
ne tik anykštėnams, bet ir miesto 
svečiams. Atrodo neįveikiama 
problema priversti trykšti fonta-
nėlį, prie kurio pernai taip mėgo 
rinktis jaunos Anykščių mamos, 
vandeniu atsigaivindavo poil-

Investavo gal milijoną, bet 
vanduo nei trykšta, nei laša

siautojai. 
Vasara įpusėjo, tačiau nei fon-

tanėlis trykšta, nei vanduo iš kra-
no bėga. Ar ne gėda kurortui ir jo 
šeimininkams? Juk šitokie pini-
gai investuoti į senamiestį. Gal 
nauja valdžia atkreips dėmesį?

M. B. 
Anykščių miesto gyventojas

Noriu atsakyti į liepos 8 dienos 
„Anykštoje“ „Tautos balse“ išspaus-
dintą žinutę „Kur žiūri kelininkai?“ 
Apie kelią Anykščiai – Skiemonys 

Naujam Anykščių merui Kęstučiui 
Tubiui noriu pranešti, kad Debeikių 
vandentiekis yra problematiškas. 
Vakar, sekmadienį, dingo vanduo ir 
atsirado tik pirmadienį. Vanduo De-

Ministras pažadėjo

Merą išrinkome, kad dirbtų 

kalbėjausi su iš mūsų krašto kilusiu 
susisiekimo ministru Rimantu Sin-
kevičiumi. Jis aiškino, jog lyg ir buvo 
šio kelio rekonstrukcijos projektas, 

beikiuose dingsta dažnai, o kai atsi-
randa, dar ilgai iš krano bėga rudas 
skystis. Mes mokame už vandenį tiek 
pat, kiek ir miestiečiai, bet gyvename 
kaip kokioje Afrikoje. Šulinių mieste-

lyg ir jam patys anykštėnai neprita-
rė. Tačiau ministras patikino, jog į 
ateinančių trejų metų planus kelio 
Anykščiai - Skiemonys rekonstrukci-
ja yra įtraukta. Tikėkimės, kad kraš-
tietis ministras mūsų nenuvils.

Sergejus JOVAIŠA LR Seimo narys

lyje nėra, o ir išsikasti negalime, nes 
visur kaimynų kanalizacijos.

Mes nauju meru pasitikėjome, už jį 
balsavome. Bet, mums jis ne kaip pa-
puošalas reikalingas, o tam, kad dirb-
tų darbą ir spręstų mūsų problemas.

Elvyra iš Debeikių.
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  kampas

horoskopas
AVINAS Nuo pirmadienio itin sten-

kitės valdyti emocijas, pažaboti im-
pulsyvumą. Vertėtų daugiau dėmesio 
skirti šeimai, namams. Pasirūpinkite, 
kad juose nekiltų aštrių barnių, gaisro. 
Į periodo pabaigą jūsų azartiškumas 
ir maištingumas tik stiprės. Kad ir ką 
darytumėte, įvertinkite galimas pase-
kmes. 

JAUTIS Šią savaitę teks spręsti pi-
nigines, turtines problemas. Aktualios 
turėtų būti ir su žiniasklaida, informa-
cija susijusios kelionės, susitikimai. 
Galite išplėsti pažinčių ratą, užsidirbti 
iš prekybos, reklamos, tarpininkavi-
mo, vertėjavimo. Tačiau kai kuriems 
jūsų planams gali piktai priešintis šei-
mos nariai arba nelinkę rizikuoti vers-

lo partneriai. 
DVYNIAI Nuo pirmadienio bū-

tinas ypatingas taktas ir dėmesys, 
bendraujant su aplinkiniais, partneriu, 
šeimos nariais, nes neatsargiu žodžiu 
galite pakenkti ir sau, ir kitiems. Jus 
gali užklupti godumo gaivalas. Galite 
pasielgti neatsakingai ir patirti traumų 
ar nuostolių. 

VĖŽYS Šią savaitę būsite jautrūs, 
nerimastingi, gal net agresyvūs. Galite 
išprovokuoti nelaimingus atsitikimus, 
avarijas, traumas, šeiminius skandalus. 
Verčiau kantriai stiprinkite partnerys-
tės ryšius, neatsiribokite nuo kolekty-
vo, partnerio, artimųjų. 

LIŪTAS Šią savaitę gali išaiškėti 
užkulisinės intrigos arba be savo va-
lios galite pasijusti į jas įvelti. Būsite 
tingūs, nekaip jausitės, todėl džiaug-

sitės, jei kiti už jus rūpinsis praktiniais 
reikalais. Būkite itin atsargūs su ugni-
mi bei eksploatuodami techniką - gre-
sia traumos. 

MERGELĖ Šią savaitę bus nelen-
gva atsikratyti įkyraus nerimo, susiju-
sio su darbo situacija, sveikata, o gal su 
numatomu renginiu. Šalta tylos siena 
gali atsiriboti artimas žmogus. Pravar-
tu kai kuriuos darbus pavesti kitiems. 
Venkite abejotinų sandėrių. Jei nuo-
mositės, pirksite įrangą ar techniką, 
būkite atidūs. 

SVARSTYKLĖS Šią savaitę būsite 
sunerimę dėl darbo ar ateities galimy-
bių. Nepasitikėjimą didins prieštarin-
gas partnerio, aplinkinių elgesys. Ga-
limi pinigai iš draudimo, paveldėjimo, 
verslo manevrų, arba problemos dėl jų, 
turto dalybų ar pan. Gresia traumos. 

SKORPIONAS Ši savaitė gali jus 
paskatinti atidžiau pažvelgti į savo 
sielos gelmes. Tikriausiai į tai pastū-
mės sunkus įvykis ar potyris, kritiška 
pastaba ar kt. Kils rūpesčių, jei jūsų 
pagrindinis užsiėmimas - turizmas, 
švietimas, juridiniai reikalai, ryšiai 
su užsieniu. Galvokite, ką kalbate su 
žmonėmis, kurių beveik nepažįstate. 

ŠAULYS Šią savaitę mintys vis 
suksis apie finansinius reikalus, pro-
fesinę, verslo ateitį. Venkite skolinti 
pinigus, mokėti įmokas be jokio užsta-
to, parašo, garantijų. Gali parsiveržti 
nesuvaldomos aistros, pavydas. Tai 
pakenktų jums svarbiems santykiams 
ir turtinei situacijai. 

OŽIARAGIS Šią savaitę galimos 
ne vien geros naujienos. Regis, sprę-
site rebusus, susijusius su asmeniniais 

bei dalykiniais santykiais. Atrodysite 
kategoriški, pikti. Jums lengva bus ap-
kaltinti kitą žmogų, bet sunku atleisti. 
Deja, kategoriškumas, griežtumas ne-
padės spręsti problemų. 

VANDENIS Nuo pirmadienio ne-
suskaičiuojama galybė reikalų, darbų 
suksis jūsų galvose. Tačiau gali būti, 
kad nekokia savijauta trukdys aktyviai 
veikti. Nereikėtų numoti ranka į nega-
lavimus, jaučiamą stresą ar pan. 

ŽUVYS Šią savaitę daug dėmesio 
skirsite vaikams, o laiko - sportui, rea-
bilitacijai, turizmui, azartiškiems užsi-
ėmimams. Situacija labai prieštaringa. 
Stresą gali sukelti neplanuotai pakrypę 
aktualūs reikalai, vaikų traumos ar jų 
padaryta žala, aistringų gerbėjų seksu-
alinis priekabiavimas ir pan. 

-ELTA

Teleloto Lošimas Nr. 1005 Data: 2015-07-12
Skaičiai: 47 63 06 20 74 27 29 57 65 23 60 41 15 44 13 45 24 17 51 49 69 

38 36 18 28 34 14 10 32 26 25 08 04 02 22 (keturi kampai) 73 66 42 50 03 
(eilutė) 56 53 72 58 48 (įstrižainės) 37 09 21 55 (visa lentelė)

Papildomi prizai
0089803 Automobilis “VW Passat” 0493098 Automobilis “VW Passat” 

032*911 Dviratis “Minerva” 030*185 Fotoaparatas “Nikon” 048*176 GPS 
navigatorius “GoClever” 0130806 Kelialapis į Kretą 0009546 Kelialapis į 
Kretą 0256864 Kelialapis į Maljorką 050*976 Kepsninė “Outwell” 009*532 
Kokteilinė “Philips” 051*431 LED televizorius”TV-Star” 0547952 Motoroleris 
“Mosca Fava” 0383249 Motoroleris “Mosca Fava” 0224792 Motoroleris 
“Mosca Fava” 020*209 Pakvietimas į TV studiją 008*223 Pakvietimas į 
TV studiją 046*477 Pakvietimas į TV studiją 012*870 Planšet. kompiuteris 
“eSTAR” 0515438 Porinis kelialapis į Palangą 0083042 Porinis kelialapis į 
Palangą 0043196 Porinis kelialapis į Palangą 0220101 Porinis kelialapis į 
Palangą 0030059 Porinis kelialapis į Palangą 054*110 Pripučiamas čiuži-
nys “King” 021*972 Šaltkreipšis “Outwell”

Leonas  ALESIONKA 

Jau buvau davęs sau žodį nebe-
rašyti nei apie maidanus, nei apie 
doneckus su luhanskais, nei apie 
pilietinį karą, kuris ten vyksta ir 
apie kurį vis dažniau kalba ir JAV, 
ir ES politikai, ekspertai bei  ge-
ostrategai. Praregi ir žiniasklaida. 
Nes tu gali kur nors Ukrainoje ar 
Lietuvoje spausti privačias TV, ra-
dijus ar laikraščius priversdamas 
juos varyti tavo vykdomą nevyku-
sią politiką pateisinančią propagan-
dą. Bet tu niekaip negali prispausti 
ir priversti taip elgtis tokias garbės 
kodekso nepraradusias pasauli-
nes žiniasklaidos priemones, kaip 
BBS, CNN, Pirmąjį ir ne vieną 
kitą Rusijos, Prancūzijos TV5, ki-
tus kanalus. Gali juos išjungti, gali 
drausti rodyti ar klausytis, kaip 
draudė Amerikos balsą stalininiais 
laikais, bet tiesa vis tiek, anksčiau 
ar vėliau bus sužinota. Visada taip. 

Džimis Karteris, buvęs JAV 
prezidentas, nuvyko į Maskvą ir 
tris valandas kalbėjosi su Rusijos 
prezidentu Vladimiru Putinu. Ir 
pasakoja jis šiandieną JAV žmo-
nėms apie Rusijos prezidentą kaip 
apie ryškų pasaulinį lyderį, kuris iš 
giliausios krizės prikėlė valstybę, 
sutvarkė primestas jai ekonomines 
ir karinių konfliktų problemas, su-
valdė terorizmo grėsmes ir iškilo į 
pirmųjų pasaulio lyderių, lygmenį. 
Lyderių, be kurių pasaulyje neįma-
nomas šiandieninių geopolitinių 
problemų, terorizmo ir recidyvuo-
jančio fašizmo suvaldymo sprendi-
mas. Kitas buvęs JAV prezidentas 
Bilas Klintonas, kalba apie Rusi-
jos prezidentą V.Putiną, kaip apie 
žmogų, apie partnerį, kuris nieka-
da nepavedė, visada laikėsi duoto 
žodžio, neišdavė. Ką bepaimki, ko 
nepaskaityki ar nepasiklausyki va-
karuose, jei jie ne chroniški taip va-
dinamos JAV kongreso „Karo par-
tijos“ nariai, tokie kaip senatorius 
Džonas Makeinas ir į jį panašūs, 
vis aiškiau kalba apie tai, kad JAV 
susimovė su savo pasipūtėliška 
geostrategija ir nepatikima užsie-
nio politika, kuri viską, prie ko tik 
prisiliečia, paverčia pilietiniais ka-
rais, ekonominėmis ir politinėmis 
suirutėmis, spalvotomis revoliuci-
jomis. Irakas, Afganistanas, Liba-
nas, Libija, Balkanai... O dabar dar 

Žydai nori grįžti namo
ir Ukraina. Vis dažniau kritikos, 
kurią kartais man sunkoka atskirti 
nuo atviros paniekos, strėlės lekia 
į dabartinio JAV prezidento Bara-
ko Obamos daržą ir manau, kad jis 
bus paverstas tuo atpirkimo ožiu, 
kurį kaltins dėl visų nesėkmių, į 
kurias buvo įtrauktos ir tokios kla-
sikinės vakarų kultūros ir demo-
kratijos šalys, kaip Prancūzija, Di-
džioji Britanija, Vokietija, Italija, 
Ispanija,  jau nekalbant apie tokias 
ES naujokes  kaip Lenkija, Rumu-
nija su Bulgarija, Vengrai, Čekai ir 
kitos. Net tokios mielos mažulės, 
kaip Lietuva, dar dvi Baltijos se-
sės. JAV bankų sukelta pasaulinė 
krizė tebelaiko pasaulį kietai už 
gerklės. Ryškaus atsigavimo nėra. 
O čia dar sankcijos Rusijai, kurias  
JAV neva privertusi taikyti ir visas 
ES šalis, ne tik nedavė naudos, bet 
kirto per JAV ir ES šalių ekono-
mikas dvigubai. Išeina, kad  ne tik 
mes patys nuskriaudėme savo ša-
lių žemdirbius, pramonės įmones, 
verslą bei mokslo pažangą, bet ga-
vome antausį nuo pačios Rusijos 
tokiomis pačio-
mis sankcijo-
mis atgal ir dar 
taip, kad tenka 
bank ru tuo t i , 
kyla bedarbys-
tė, milijardais 
eurų biudžetai 
praranda paja-
mas, valstybės brenda į skolas.

 Graikijos atvejis rodo, kad ir 
ES valstybė gali sėkmingai ban-
krutuoti. Nejaugi tik dabar vakarai 
visgi supranta, kad Rusija jau se-
niai nebe ta ir lengvai jos, kaip kad 
buvo Gorbačiovo – Jelcino laikais, 
nebepastumdysi. Ir jau niekaip ne-
leistina kokiame nors Vilniuje Ru-
sijai pakišti tokios provokacijos, 
tokios Rytų integracija pavadintos 
kiaulystės su ukrainietiškų barščių 
kvapu, kokia buvo neapgalvotai 
pakišta. Reikėtų, bet  gal aš są-
moningai šiame straipsnyje neko-
mentuosiu, mano nuomone, išsi-
šokėliškos, chroniškai antirusiškos 
Lietuvos politikos ir aršiai kapoto 
mūsų panelės prezidentės svaidy-
mosi žodžiais, kurie į diplomatijos 
klasiką niekaip netelpa. Netinka 
valstybės vadovei kaimyninės ša-
lies prezidentą lyginti su Hitleriu. 
Gali ir pati būti pav. „Sijonuotu 
Pinočetu“ pavadinta. Nors ji, taip 
besielgdama nėra nei originali, nei 
vienintelė. Jai kompaniją palaikė 
vienas Didžiosios Britanijos prin-
cas. Ne, ne iš tų jauniklių, kurių 
vienas jau antrą vaikutį krikštija, o 
kitas dar vis žmonos tebeieško. Juk 
akivaizdu, kad, kai staugia didžių-
jų girių vilkai, mažiukai - tautiniai  

lenciūginiai - paprastai protingai 
pabruka uodegytes ir patyli. Ne-
praleidžia progos nereikšmingai 
nekiauksėti.

Ukrainos Mukačeve šaudo ir 
žudo „Dešiniojo sektoriaus“ svas-
tikuoti ir SS ženklais savo šalmus 
bei vėliavas „puošiantys“ Ban-
deros mylėtojai. Jie nepaklūsta 
Ukrainos prezidentui, jie nesude-
da ginklų ir skelbia atvirą kovą 
Vidaus reikalų ministrui Arsenui 
Avakovui. Taip šiandieną. Rytoj, 
nesuvaldyti ir nelikviduoti, jie karą 
skelbs Prezidentui. Klausiu savęs: 
kur aš labai panašius įvykius jau 
mačiau?  Ogi Lietuvos Savanorių 
maištas Pakaunėje! Ne, ten nebuvo 
fašistinės simbolikos, ten tebuvo 
politikierių sukurstyti savanoriai. 
Jie nežudė ir nešaudė. Galėjo baig-
tis visaip, tačiau konfliktas buvo 
ryžtingai sureguliuotas, savanoriai 
grįžo į tarnybos vietas. Ir jiems, ir 
jų kiršintojams proto sustoti ir ne-
peržengti ribos užteko. Ar užteks 
Ukrainai jėgos, valios ir politinio 
ryžto suvaldyti šituos savo „neofiu-

rerius“ ir neleisti 
jiems sukurti 
naujų pilietinio 
karo židinių? Ar 
tokią Ukrainą 
JAV, NATO ir 
mūsų politikai 
remia?

O dabar prisi-
minkime Krymą. „Krymo piliečių 
konstitucinių teisių gynimo forumo“ 
tarybos pirmininkas Leonid Grač 
paskelbė, kad 40 000 Izraelio žydų 
kreipėsi į Rusijos Federacijos prezi-
dentą Vladimirą Putiną, prašydami 
suteikti jiems Rusijos Federacijos 
pilietybę. Visi jie gyveno Kryme, 
tačiau, po TSRS subyrėjimo, jiems 
teko palikti Krymą ir persikelti gy-
venti į Izraelį. Dabar jie nori grįžti 
namo, į savo tėvynę Krymą ir daly-
vauti gimtosios šalies gyvenime! 

Kaip teigia Krymo politikas Le-
onid Grač, su atitinkamu laišku į 
jį kreipėsi Izraelio Progresyvinės 
liberalios – demokratinės partijos 
lyderis Aleksandras Redko. Laiš-
ke rašoma: „ Per daugiau kaip 20 
metų laikotarpį šie žmonės padėjo 
Izraelio ekonominiam vystymuisi. 
Bet „mažosios Tėvynės“ princi-
pas, meilė Krymui tapo nenugali-
mi. Būdami rusų kalbos nešėjais, 
ištikimais kultūrinio paveldo ne-
šėjais, jie savyje  išsaugojo meilę 
Tėvynei – Rusijai ir pakiliai sutiko 
„Krymo pavasarį“ su greito grį-
žimo į Tėvynę viltimi“,- rašoma 
minėto Leonido Grač oficialiame 
kreipimęsi į Rusijos prezidentą. 
Jo žodžiais tariant, minėti 40 000 
izraelio emigrantų „užėmė pa-

čią aktyviausią poziciją“ 16 kovo 
2014 Kryme vykusio visuotinio re-
ferendumo metu ir „stovėjo Rusi-
jos federacijos“ pusėje. Tada jiems 
buvo Rusijos pilietybė buvo atsa-
kyta. Anot politiko, dominuojanti 
šių žmonių dauguma yra aukštos 
kvalifikacijos specialistai, inžinie-
riai ir inteligentijos atstovai, kurie 
šiandieną Krymui reikalingi kaip 
oras. L.Grač mano, kad teigiamas 
prezidento V.Putino sprendimas 
turės itin teigiamą reikšmę tarptau-
tiniuose Rusijos ir Izraelio santy-
kiuose, o taip pat sukels ir teigiamą 
tarptautinį rezonansą. Žydai nori 
grįžti namo. O juk už Izraelio žydų 
stovi JAV Kongreso ir valstijų biz-
nyje veikiantys žydai!  Nežinau, 
o todėl klausiu, kas gi juos, Kry-
me  gimusius ir gyvenusius žydus, 
privertė taip masiškai emigruoti į 
Izraelį po to, kai Ukraina atsisky-
rė nuo buvusios TSRS ir pradėjo 
vykdyti savarankišką tautinę poli-
tiką? Ar jau tada visokie „Muzyč-
kos“, savo antisemitiniais žodžiais 
ir veiksmais garsėjantys „dmitrijai 
jarošai“, kiti žydus naikinę Bande-
ros pasekėjai, vertė Krymo žydus 
emigruoti į Izraelį? Nežinau.  Virš 
20 metų Krymo žydams teko laukti 
galimybės grįžti į Rusiją, į  gimtą-
jį Krymą namo. O štai „litvakai“ į 
Lietuvą nesiveržia.

Keturiasdešimt tūkstančių žydų, 
tai tik tūkstančiu mažiau, negu buvo 
gyventojų visame Anykščių rajone jo 
klestėjimo TSRS laikais metais, kai 
atvykau dirbti gydytoju. Tik pagal-
vokime – juk tie žydai, tai lyg visas 
anų laikų Anykščių rajonas, gyve-
nimo priverstas emigruoti anuomet, 
nori susigrąžinti savo buvusią pilie-
tybę ir grįžti į Krymą. Nors Izraelyje 
jiems gyventi tikrai yra sotu ir gera. 
O svarbiausia, kad niekas už tai Iz-
raelyje jų nepravardžiuoja nei „verk-
tiniais“, nei Kremliaus agentais, nei 
parsidavėliais Putinui, nei kagėbis-
tais, nei... Nes jie ne lietuviai. Pasau-
lio žydai tikrai protingi. Jų sprendi-
mas grįžti į Rusiją ir Krymą, labai 
aiškiai pasako, kad pats Krymas iš 
tiesų jau grįžo namo ir laukia parei-
nant savo kadaise išvarytų vaikų.

 
Linas BITVINSKAS

Mes vis galvojam, kad esam 
patys protingiausi. Tačiau japonų 
mokslininkai nustatė, kad šunys 
neblogai nusimano psichologijoje. 
Ir ne tik toje, kuri liečia juos pa-
čius, bet jie puikiai nustato ir žmo-
nių tarpusavio socialinius ryšius. 
Iki šiol manyta, kad tai sugeba tik 
žmonės ir aukštesnieji primatai.

Japonų mokslininkai tyrė 18 
šunų elgesį. Juos padalino į 3 
grupes. Kiekvienai grupei skyrė 
po du žmones. Šuns šeimininkas 
kreipdavosi į žmogų A ir gauda-
vo skirtingus atsakymus. Pirmoje 
grupėje žmogus A kategoriškai 
atsisakydavo padėti, antroje su-
tikdavo padėti, o trečioje žmo-
gaus A nieko nebuvo prašoma, 
todėl žmogus A elgėsi neutraliai. 
O grupėse esantis žmogus B vi-
sais atvejais elgėsi neutraliai.  
Po to žmonės A ir B siūlė šunims 
maisto. Įdomus faktas, kad šunys 
neimdavo maisto iš „blogo žmo-
gaus A“, kuris atsisakydavo padėti 
jų šeimininkui, tačiau mielai im-
davo iš gerųjų ir neutraliųjų žmo-
nių rankų. 

Taigi, mokslininkai nustatė, kad 
šunys sugeba „nuskaityti“ žmonių 
socialinius santykius, padaryti sau 
atitinkamas išvadas, keisti savo 
elgesį ir net atsisakyti maisto, soli-
darizuojantis su šeimininku. 

Turbūt tai yra esminis mūsų 
skirtumas nuo šunų – net ir žino-
dami, kad žmogus blogas, mes 
maisto iš jo rankos neatsisakom. 
Dabar jau ir pasiteisinimas yra – 
negi aš šuo, kad atsisakyčiau?  

Apie
psichologiją

...svarbiausia, kad niekas 
už tai Izraelyje jų nepravar-
džiuoja nei „verktiniais“, 
nei Kremliaus agentais, nei 
parsidavėliais Putinui, nei 
kagėbistais, nei...
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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. 

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  5.10 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.90 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
2.10 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Teikia miškinin-
kystės paslaugas.

Tel. (8-605) 27002.

Skubiai sodybą, namą, butą, že-
mės ūkio paskirties sklypą ar kitą 
nekilnojamą turtą. Atsiskaito gry-
nais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dosniai 
atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

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

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroau-
tobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel. (8-609) 35788.

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

Tel. (8-604) 45680.                            

Gyvuliai

Įmonė NIKSOFT - visus veršelius 
auginti. Moka PVM. 

Tel. (8-699) 46054.

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

Tel. (8-680) 41510.

Perku pienines 
veršingas telyčias. 

Tel. (8-655) 44667.

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

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

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.

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.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-682) 51146.

Kuras

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

Tel. (8-622) 44850. 

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

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

Gyvuliai

Karves.
Tel. (8-618) 02795.

Kita

Juoduosius serbentus. Galima pa-
siskinti patiems.

Tel.: (8-685) 41966, (8-690) 27487.

Spalius apšiltinimui. Supakuoti. 
Pristato.

Tel.: (8-608) 41785, (8-658) 69775.

Rotacines šienapjoves, bulvių ka-
samąsias, purkštuvus, smulkintuvus, 
vagotuvus, trąšų barstomąsias, sku-
tikus, vagotuvus, kultivatorius, frezus, 
plūgus „kverneland“ 

Tel. (8-612) 57075.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Virtuvės, spintų slankiosiomis 
durimis, prieškambario, miegamo-
jo, kitų baldų gamyba. 

Tel. (8-601) 70304.

Atlieka fasadų šiltinimo dar-
bus. Tinkuoja, deda dekoratyvinį 
tinką. Dengia šlaitinius stogus. 
Skardinimo darbai. 

Tel. (8-676) 52289.

Šiltina pastatus - užpildo oro tar-
pus ekovata, granulėmis, poliure-
tanu. 

Tel. (8-608) 66111.

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

Tel. (8-698) 47767.

Kokybiški kaminų įdėklai. 
Pristatomieji kaminai (dvisieniai). 
Suteikia garantiją.

Tel. (8-674) 57976.

Pjauna, mulčiuoja aukštą, seną 
žolę. Žolę, kupstus, aukštas pie-
vas paverčia mulčiu. Kaina nuo 
30-60 Eur/h.

Tel. (8-606) 78072.

Mobiliu gateriu pjauna medieną. 
Atvyksta į namus. 

Tel. (8-620) 84419.

siūlo darbą
Medienos gaminių įmonė UAB 

„BALTOM“, N.Elmininkų km. siūlo 
darbą. Profesijos apmoko darbo 
vietoje. 

Tel. (8-687) 47372.

Reikalingi E-kategorijos 
vairuotojai. 

Pagrindiniai maršrutai 
Lietuva-Skandinavija-Lietuva. 

Tel.: (8-698) 46745, 
(8-686) 23411.

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.

NACIONALINĖS   ŽEMĖS   TARNYBOS   PRIE   ŽEMĖS   
ŪKIO   MINISTERIJOS   ANYKŠČIŲ   SKYRIUS   INFOR-
MUOJA, kad  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio minis-
terijos Anykščių skyriaus vedėjo 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 
38VĮ-18-(14.38.2.) patvirtintas vietovės lygmens,  specialiojo teritorijų 
planavimo,  valstybės žemės sklypo, esančio Anykščių r. sav. Anykščių 
sen. Pavarių IV k., formavimo ir pertvarkymo projektas.

 
Pilną informaciją (įsakymą ir planus) apie patvirtintą projektą, ga-

lima rasti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 
Anykščių skyriuje, adresu J. Biliūno g. 19, Anykščių m. arba Naciona-
linės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje 
(www.nzt.lt).

Skyriaus vedėjas                                          Dainius PETRAUSKAS 

 pro memoria
Anykščių mieste
Stasė GALVONIENĖ, gimusi 1927 m., mirė 07 06
Vladislava KUOJIENĖ, gimusi 1941 m., mirė 07 10
Rimantas GINDRĖNAS, gimęs 1952 m., mirė 07 07
Jonas TYLA, gimęs 1935 m., mirė 07 08
Ramūnas BLAŽYS, gimęs 1968 m., mirė 07 04

Anykščių seniūnijoje
Donata BAKŠIENĖ, gimusi 1935 m., mirė 07 10
Vytautas KUPRIONIS, gimęs 1965 m., mirė 07 10
Jonas GADLIAUSKAS, gimęs 1931 m., mirė 07 07

Debeikių seniūnijoje
Valdas KAŽUKAUSKAS, gimęs 1989 m., mirė 07 06

Kavarsko seniūnijoje
Aldona PILKIENĖ, gimusi1932 m., mirė 07 09

Troškūnų seniūnijjoje
Gailutė SANKAUSKIENĖ, gimusi 1936 m., mirė 07 07

 
gimė

Domantas VIRBALAS, 
gimęs 07 07

Luka BUCEVIČIŪTĖ,
gimusi 07 08

Nojus POVILONIS, 
gimęs 07 05

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

Tel. (8-646) 19349.

Dovanoja

Žemes Anykščių mieste, pato-
gus privažiavimas.

Tel. (8-675) 47714
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Kamilas, Vydas, Eigilė, Liber-
tas.

liepos 14 - 17 jaunatis.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Bonaventūras, Mantas, Geri-
mantė, Henrikas, Rozalija, Rožė, 
Herkus.

Vaigaudas, Danguolė, Faustas, 
Marija.

Aleksas, Magdalena, Darius, 
Girėnas, Vaiga.

oras

+13

+21

receptas

sprintas

redaktorei nežinantNNN

Konservuotas vyšnių 
kompotas

Ingredientai:
Vyšnios
Cukrus

Gaminimo eiga:

I būdas

Naudojamos visai sveikos, ne-
pernokusios vyšnios. Jos nuplau-
namos, pašalinami koteliai ir su-
dedamos į paruoštus stiklainius ar 
plokščiakaklius butelius. Sudėti 
reikia talpiai, indą pakratant, nes 
kaitinant išbėga sultys, tūris suma-
žėja ir skysčio pasidaro perdaug. 
Sudėtos vyšnios užpilamos siru-
pu, kuriam paruošti imama 1 litras 
vandens 1 kg cukraus. Indai už-
pildomi ne iki viršaus, o paliekant 
apie 1,5 cm.

Paruošti indai statomi į puodą 
su dvigubu dugnu ir, pripylus van-
dens, kaitinami 80°C temperatūro-
je 0,5 litro talpos indai 15 min., 1 
litro 20 min.

Iškaitinus iš karto sandariai už-
daroma metaliniais dangteliais ar 
guminėmis kepuraitėmis.

II būdas

Naudojamos tik surinktos, visai 
sveikos vyšnios. Jos nuplaunamos, 
po to pašalinami koteliai.

Iš vandens ir cukraus (1 litras 
vandens 700—800 g cukraus) iš-
verdamas sirupas. Į verdantį sirupą 
pilamos vyšnios, kad laisvai plau-
kiotų ir, neleidžiant užvirti, pakaiti-
nama 3—4 minutes. Kiaurasamčiu 
išgriebus vyšnias i paruoštus sti-
klainius (juos pripilti iki viršaus), 
sirupas užvirinamas, pilamas ant 
vyšnių ir sandariai uždaroma. Li-
kusiame sirupe galima iškaitinti 
kitą vyšnių porciją.

Pas kiekvieną žmogų savi laimės 
receptai.

Pavyzdžiui pas mane ant lubų 
užrašyta: nuo rytojas pradedu spor-
tuoti. 

Atsibundi ryte, pažiūri ir džiau-
giesi, kad ne nuo šiandien.

Savivaldybės tinklalapyje pra-
ėjo švarinimosi akcija – naujie-
nos tik šių metų birželio mėne-
sio, o toliau viena naujiena 2014 
metų ir toliau datuojamos 2010 

Dingo brandžios koalicijos darbo vaisius
metais. Kas galėjo įvykti, kad pa-
skutinių 5 metų laikotarpiu, kai 
valdančioji koalicija, sudaryta iš 
socialdemokratų ir konservatorių 
bei remiama valstiečių, įžengė į 

Šventosios upės šienavimas 
ankstesniais metais džiugino ne 
tik anykštėnus, bet ir „Velnio 
akmens“ festivalio dalyvius. 
Miestiečiams švari upė gal net 
keldavo mažesnį malonumą nei 
reginys, kai politikai šienaudavo 
Šventąją. Juk miela matyti, kai 
valdžia turškiasi Šventosios pur-
ve ir tuo didžiuojasi.

O „velniai“ paprastai prie 
Dainų slėnio sulaukdavo at-
plaukiančių žolių dozės. Aišku, 
Šventosios žolės - ne tas pats, 
kas „žolė“, bet ir žoles „velniai“ 
naudodavo. Po maudynių Šven-
tojoje „velniai“ išlįsdavo žolėti 
kaip velniai ir, regis, jausdavosi 
tinkamai pasiruošę sunkiosios 
muzikos festivaliui.

Nuskriaudė „velnius“

Tokių „velnių“ šį savaitgalį upėje jau neregėsime. Nuo šiol jie po maudynių Šventojoje bus švarūs 
kaip angelai.

brandos stadiją, o prie informa-
cijos teikimo vairo stovėjo Virgi-
nija Ros Garcia, naujienos staiga 
išnyko arba buvo sunaikintos? 

Na, kiek anykštėnai galvą be-

laužytų, atspėti nepavyks, nes 
valdininkų logika kitokia, nei pa-
prastų žmonių. Galbūt išsigando 
dabartinio mero Kęstučio Tubio, 
kuris pasirausęs po naujienas, 
dar ne vieną nuobaudą išrašytų? 
O dabar – nėra naujienų, nėra ir 
nuobaudų. 

Kišiniovo gyventojas perdavė
policijai iš inkasatorių 
automobilio iškritusį 
krepšį, pilną pinigų

Kišiniovo gyventojas rado gatvėje 
krepšį su pinigais, iškritusį iš inkasa-
torių automobilio, ir perdavė jį poli-
cijai. Tai penktadienį pranešė šalies 
žiniasklaida.

Į incidento vietą atvykęs polici-
jos generalinio inspektorato vado-
vas Georgė Kavkaliukas (Gheorghe 
Cavcaliuc) žurnalistams patvirtino, 
kad krepšį su pinigais pametė inka-
satoriai. “Vieno komercinio banko 
atstovai informavo, kad iš inkasato-
rių automobilio iškritę pinigai pri-
klauso jiems. Mes nustatysime, ar 
tai buvo aplaidumas, ir patrauksime 
kaltininkus atsakomybėn. Nemanau, 
kad maišas buvo išmestas tyčia”, - 
pareiškė pareigūnas.

Kiek pinigų atsidūrė šalikelėje, ne-
žinoma, bet maišas buvo prikimštas 
banknotų. Kaip praneša Moldovos 
naujienų agentūros, pinigai priklau-
so bankui “Banca de Economii”.

Tai jau ne pirmas nemalonumas, 
į kurį pakliūna šio banko atstovai. 
Neseniai “Banca de Ecpnomii” at-
sidūrė didelio skandalo centre, kai 
paaiškėjo, kad iš šalies bankininkys-
tės sistemos į užsienį pervesta apie 1 
milijardą dolerių. Ši byla tiriama jau 
ilgiau kaip metus. Už tai Moldovą 
kritikuoja užsienio donorai, tarp jų - 
ES ir Pasaulio bankas.

Didžiosios Britanijos karalienė 
pakvies į savo jubiliejų 10 tūks-
tančių žmonių

Didžiosios Britanijos karalienė 
Elžbieta II (Elizabeth II) pakvies iš-
kilmingų pietų savo 90-mečio proga 
apie 10 tūkstančių žmonių. Tai bus 
didžiausios vaišės, kada nors rengtos 
Jungtinėje Karalystėje, pranešė ke-
tvirtadienį laikraštis “The Times”.

Nors iškilmės vyks tik ateinančių 
metų birželį, joms jau ruošiamasi. 
Karalienė gimusi balandžio 21-ąją, 

Dviračiai. Liepos 12 die-
ną Ignalinoje vykusiose 2015 
Volkswagen MTB dviračių 
maratonų taurės varžybose da-
lyvavo ir anykštėnų komanda 
„Vėtrungė-dviračiudalys.lt“. 50 
km nuotolyje, aštuoniolikmečių 
mergaičių grupėje Rūta Banytė 
finišavo trečia. Šiame nuotolyje 
mergaičių iki 16 metų grupėje 
Darija Jankauskaitė užėmė ke-
tvirtą vietą. Bendroje įskaitoje 
aukščiausią vietą užėmė Juozas 
Kvedaras finišavęs 32. Sporti-
ninkų treneris - Bronius Vitkū-
nas.

Riedslydės. Liepos 10-11 
dienomis Anykščių KKSC sli-
dininkai dalyvavo riedslidžių 
varžybose Daugpilyje (Latvija). 
Ąžuolas Bajoravičius savo am-
žiaus grupėje tapo nugalėtojų, 
Silvija Adomonytė iškovojo 
antrąją vietą, Fausta Repečkaitė 
finišavo trečia. Jų treneris – Al-
gis Drūsys

bet oficialiai jos gimimo diena šven-
čiama pirmąjį, antrąjį arba rečiau 
trečiąjį birželio šeštadienį. Pirmuoju 
atveju Didžiosios Britanijos monar-
chė pažymi ją siaurame šeimos rate, 
o antruoju iškilmės įgauna naciona-
linį mastą. Planuojama, kad stalai 
nusidrieks maždaug kilometrą Melo 
(The Mall) gatve, jungiančia Bakin-
gemo rūmus su Trafalgaro aikšte. 
Renginį organizuos karalienės vy-
resniojo anūko Piterio Filipso (Peter 
Phillips) bendrovė “Sports & Enter-
tainment Ltd” (SEL). Pagal tradici-
ją iškilmėse dalyvaus Elžbietos II 
vyras princas Filipas (Philip) ir kiti 
karališkosios šeimos nariai.

“Šventė Melo gatvėje - fantastiš-
kas būdas pasveikinti Jos Didenybę, 
taip pat puiki galimybė pademons-
truoti britišką koloritą”, - pareiškė 
P. Filipsas. Jis pabrėžė, kad vienas iš 
pasirengimo iškilmėms akcentų bus 
labdaringa karalienės veikla.

Aktorius T. Selekas 
kaltinamas vogęs vandenį

Aktorius Tomas Selekas (Tom 
Selleck) kaltinamas vogęs vandenį 
iš hidranto, skelbia BBC.

Pareigūnai teigia, kad per dvejus 
metus T. Seleko nurodymu van-
duo sunkvežimiu buvo gabenamas 
į aktoriaus ūkį, kuriame jis augina 
avokadus. Pareigūnai siekia teismo 
sprendimo, kuriuo aktoriui būtų už-
drausta vogti vandenį.

Kalifornijoje per sausrą bus nu-
rodyta 25 procentais sumažinti van-
dens naudojimą.

Aktoriaus 2013-2015 metų vagys-
tė buvo išaiškinta pasamdžius priva-
tų seklį, kurio paslaugos kainavo 22 
tūkstančius dolerių.

Aktoriaus atstovai situacijos ne-
komentuoja.

Suomija: negaluojantis 
voverės jauniklis pats 
atbėgo pas veterinarus

Negaluojantis voverės jauniklis 

pats atbėgo pas veterinarus į kliniką 
Sipo mieste, praneša Suomijos inter-
neto portalas “Yle”.

Kai žvėrelis užsiropštė ant rankų 
vienam iš klinikos veterinarų, šis 
pastebėjo, kad jam iš nosies teka 
kraujas.

Pasak specialisto, gyvūnėlis buvo 
pavargęs ir išsekęs, bet, kai žmonės 
jį pagirdė iš švirkšto ir pamaitino, jis 
pasijuto kur kas geriau.

Veterinaro nuomone, mažylis 
veikiausiai iškrito iš drevės, bet jam 
pakako drąsos ir sumanumo ieškoti 
pagalbos pas žmones.

Voveriukas kol kas slaugomas kli-
nikoje, informuoja “Yle”.

JAV: sugautas retas dvispalvis 
omaras

Meino valstijoje sugautas retas 
dvispalvis omaras, praneša JAV in-
terneto leidinys NECN.

Oranžinės ir rudos spalvų vėžiagy-
vis buvo rastas Skarbore įsikūrusios 
bendrovės “Pine Point Fishermen” 
konteineryje. Darbuotojai nežino, 
kuris iš žvejų atnešė šį laimikį.

Mokslininkas Adamas Baukus 
(Adam Baukus) iš Meino įlankos ty-
rimų instituto neatmeta, kad neįpras-
tos omaro kiauto spalvos priežastis 
- genetinės mutacijos. Ekspertas 
pridūrė niekada nematęs tokio įvai-
riaspalvio omaro.

Pažymima, kad paprastai tokie 
omarai būna hermafroditai, bet šis 
yra patelė. “Tai iš tikrųjų keista”, 
- pareiškė “Pine Point Fishermen” 
darbuotojas Maikas Čeisas (Mike 
Chasse).

Alytaus herbas iš gėlių 
pripažintas Lietuvos rekordu

Prie Lietuvos kultūros fondo vei-
kianti agentūra „Factum” oficialiai 
patvirtino, kad 2014 m. birželio 14 
d. vykusios Alytaus miesto dienų 
šventės metu „Apkabinsiu Tave, 
Alytau” sukurtas herbas iš gėlių už-
registruotas Lietuvos rekordu.

Tai didžiausias gyvų gėlių herbas 
Lietuvoje - 7,5 m2 ploto, 3 X 2,5 m 
dydžio. Alytaus miesto herbas buvo 
sudėliotas iš 3,6 tūkst. rožių žiedų.

Nuo šiol profesinio rengimo cen-

tro floristės Odetos Dudzinskienės 
ir mokinių rekordas matomas www.
rekordai.lt

Rekordo aprašymas taip pat 
įtrauktas į spaudai rengiamą Lietu-
vos rekordų knygą.

Graikija: “Hilton” viešbutis iš-
rašė sąskaitą drachmomis

“Hilton” tinklui priklausantis 
viešbutis Graikijos sostinėje Atė-
nuose birželio pabaigoje-liepos 
pradžioje išrašė klientui sąskaitą 
už paslaugas drachmomis, prane-
šė penktadienį naujienų agentūra 
“Bloomberg”.

Šiuo metu Graikijos, kuri ieško 
išeities iš skolų krizės, oficiali va-
liuta tebėra euras.

Viešbučio atstovas paneigė šią 
informaciją ir pareiškė, kad sąskai-
ta buvo išrašyta ne drachmomis, o 
eurais. “Visa” ir “Citigroup” ben-
drovės, išdavusios kredito kortelę, 
kuria buvo apmokėta sąskaita, susi-
laikė nuo komentarų.

-ELTA


