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Abipus plento Čekonys – De-
beikiai sodybomis išsibarstę Mel-
dučiai glaudžiasi prie Debeikių 
miestelio. Pasak Debeikių seniūno 
Alvydo Simonavičiaus, kaime gy-
venančių žmonių skaičius beveik 
nesikeičia jau keli dešimtmečiai, 
dabar gyvenamąją vietą dekla-
ruoja 24 gyventojai. „Kaime kelis 
šimtus avių senelių žemėje laiko 
ūkininkas Osvaldas Gritėnas, 
tačiau didžiausia kaimo įžymy-
bė - fotometraštininkas, kryžių 
meistras, kraštotyrininkas, buvęs 
tremtinys Bronius Tvarkūnas“, - 
sakė seniūnas. 

Laima ir Bronius Tvarkūnai prie savo išpuoselėtos sodybos klėties. 

Prie „Erdvės“
liejosi kraujas

Dar sekmadienį kavinės pri-
eigas „puošė“ kraujo klanai.

Pabrangino. Rajono Taryba pri-
tarė Anykščių A.Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus ekspozicijų lankymo bi-
lietus. Iki šiol 2 eurus kainavęs bi-
lietas į Arklio muziejų brangsta iki 
2,7 euro, apsilankymas Siauruko 
muziejuje kainuos 0,25 euro centų 
brangiau – nebe 1,45 euro, o 1,70 
euro. 

Kavinė. Anykščių S.ir L. Didžiu-
lių bibliotekoje turėtų įsikurti kavi-
nukė. Rajono Taryba leido bibliote-
kai išnuomoti 22,69 kv. m. patalpas 
penkerių metų laikotarpiui. 

Neprivatizuos. Signataro Stepo-
no Kairio lėšomis statytas Užunevė-
žio mokyklos pastatas liks Nevėžos 
bendruomenei. Pastatą aukcionuo-
se bandyta paraduoti 17 kartų. Po 
nesėkmingų privatizavimų eros ir 
gavus bendruomenės prašymą, pas-
tatą nuspręstą išbraukti iš privati-
zuojamų objektų sąrašo. 

Grybai. Lėkit į miškus grybauti, 
nes baravykai dygsta net mieste.
Anykščiuose, Vytauto gatvės gy-
ventojo Jono Laginausko sodybo-
je, po lazdynu, užaugo gražuolis 
baravykas paąžuolis, tad žmogus į 
artimiausią miškelį nuėjęs dar pri-
sirinko ir lepšiukų. Daug baravykų 
ir raudonikių užvakar prisirinko ir 
vienas Navynos kaimo gyventojas.  

Turtas. Anykščių rajono Taryba 
23 tūkst. 200 eurų padidino UAB 
„Anykščių šiluma“ įstatinį kapita-
lą jai perduodama naujai nutiestą 
šilumos trasą, kaip nepiniginį savo 
įnašą. Vyriausybės atstovas Ute-
nos apskrityje Imantas Ubražiūnas 
teigė, kad sprendimo projektas ne-
teisingai parengtas, tačiau Tarybos 
narys profesorius Audrius Bitinas 
tikino, kad aiškinamąjį raštą bus ga-
lima patikslinti vėliau.  

Atostogos. Savivaldybės admi-
nistracijos Vietinio ūkio ir turto 
valdymo skyriaus vedėjas Alber-
tas Miškinis rugpjūčio 3-ąją baigia 
atostogas. Matyt, iškart po atostogų 
jis bus atleistas iš darbo. Prašymą 
išeiti iš darbo jis parašė pats, tačiau 
kalbama, kad vedėjas bus atleistas 
be išeitinės kompensacijos.  

Praėjusį savaitgalį praūžusi Anykščių miesto šventė „Anykščiams 575!“ sutraukė rekordinį lankytojų skaičių – šeštadieniniame 
koncerte Dainuvos slėnyje susirinko apie 10 tūkstančių žmonių, o drauge papusryčiauti su rajono vadovais ant Šventosios kranto 
panoro saujelė romantiškai nusiteikusių anykštėnų. 

Anykščiai šventė 575 - ąjį gimtadienį 

Taryba 
nusprendė 
bylinėtis

Pilnamečiai 
moksleiviai turi 
didesnes 
galimybes
įsidarbinti

Kunigaikštį Kazimierą (aktorius Linas Pauliukas) sveikino kanauninkas, 2013 metų Anykščių garbės pilietis Stanislo-
vas Krumpliauskas. Šalia jų – rajono meras Kęstutis Tubis. 

Didelių permainų nepastebėta
Marijus RINDZEVIČIUS, 

anykštėnas, nepriklauso jokiai 
partijai: „Nuomonės neturiu, 
kaip, manau, neturi nuomonės 
apie rajono valdžią ir daugelis 
paprastų žmo-
nių.“
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. 2015-07-24 apie 

19 val. Anykščių r. sav., Ka-
varske, vyriškis panaudojo 
fizinį smurtą prieš savo sugy-
ventinę, gimusią 1968 m.

Vogė. 2015-07-24 apie 18 
val. Anykščių r. sav., Andrio-
niškio sen., pastebėta, kad iš 
lauko virtuvės ir daržinės pa-
vogtas benzininis trimeris, kir-
vis bei dvejos aliuminės kopė-
čios. Nuostolis – 1 050 eurų.

Mušė. 2015-07-25 apie 15 
val. 30 min. Anykščių r. sav., 
Anykščių sen., neblaivus (3,54 
prom.) vyriškis, gimęs 1989 
m., panaudojo fizinį smurtą 

prieš savo seserį, gimusią 1986 
m. Įtariamasis sulaikytas ir už-
darytas į areštinę.

Smurtavo. 2015-07-25 apie 
9 val. 30 min. Anykščių r. sav., 
Kurklių sen., konflikto metu 34-
erių metų vyriškis panaudojo fi-
zinį smurtą prieš neblaivią (1,46 
prom.) 29-erių metų sutuoktinę. 
Vyriškis po konflikto pasišalino 
iš namų.

Konfliktas. 2015-07-26 apie 
15 val. Anykščiuose, T. Vaižgan-
to g., konflikto metu neblaivus 
45-erių metų vyriškis, panau-
dojo fizinį smurtą prieš 70-metę 
motiną. Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Pasak Utenos teritorinės darbo 
biržos Anykščių skyriaus vedėjos 
pavaduotojos Vandos Aviltienės, 
šiais metais buvo apklausti darb-
daviai, kurie norėtų priimti moks-
leivius: Anykščiuose jų atsiliepė 
tik penki. 

„Pas mus vyko atvirų durų diena 
moksleiviams, nuo gegužės pra-
džios iki birželio vidurio buvome 
paskelbę informaciją visoms trims 
miesto mokykloms, kad kviečiame 
susidomėjusius moksleivius ateiti į 
darbo biržą“, – sakė V. Aviltienė.

Anot pavaduotojos, darbdaviai 
įdarbinti moksleivių dažniausiai 
nepageidauja, nes jie dirba trumpą 
laiką, yra tam tikri darbo inspek-
cijos reikalavimai. „Jei mokiniai 

Pilnamečiai moksleiviai turi didesnes 
galimybes įsidarbinti

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Atėjus vasaros atostogoms norintys užsidirbti moksleiviai ieš-
ko darbo savarankiškai arba kreipiasi į darbo biržą. Kaip sekasi 
mokiniams įsidarbinti, „Anykštai“ papasakojo Utenos teritorinės 
darbo biržos Anykščių skyriaus atstovės.

kreipiasi dėl darbo pas ūkininkus, 
mes jiems pasiūlome į juos kreiptis 
asmeniškai. Ūkininkai laisvų darbo 
vietų pas mus neregistruoja, žmo-
nes įdarbina pagal susitarimą“, – 
sakė V. Aviltienė ir pridūrė: „Nėra 
daug besikreipiančių darbdavių, 
kurie norėtų įdarbinti moksleivius, 
nes yra bedarbių, kurie laukia dar-
bo ir kuriuos įdarbinti yra papras-
čiau“. 

Moksleiviai, norintys dirbti ir 
besikreipiantys į darbo biržą, yra 
užregistruojami. Šiuo metu dar-
bo biržoje yra užsiregistravęs 21 
moksleivis.

Utenos teritorinės darbo biržos 
Anykščių skyriaus darbo rinkos 
stebėsenos specialistė Valė Baliū-

nienė sakė, kad per dieną  į darbo 
biržą ateina po vieną ar du moks-
leivius. „Kai kurie ateina pasikon-
sultuoti, kur reiktų kreiptis dėl dar-
bo. Vieną mergaitę jau įdarbinome 
porai mėnesių į UAB Anykščių ko-
munalinis ūkis pagal viešųjų darbų 
programą. Kitiems rekomenduoja-
me kur nueiti – į prekybos centrus, 
parduotuves. Daugiausia darbo 
ieškoti ateina pilnamečiai. Jiems 
įsidarbinti yra paprasčiau. Visi be-
sikreipiantys moksleiviai nebūna 
įdarbinti, pasiseka maždaug pu-
sei“, – pasakojo specialistė. 

V.Baliūnienės teigimu, į darbo 
biržą mielai priimami ir tie moki-
niai, kuriems tiesiog reikia pagal-
bos: „Mes jiems padedame parašyti 
gyvenimo aprašymą, parodome, 
kaip naudotis mūsų tinklapiu ldb.lt, 
kur paskelbti gyvenimo aprašymą. 
Pagalbos į darbo biržą besikreipian-
tys moksleiviai ją visada gaus“.

Utenos teritorinės darbo 
biržos Anykščių skyriaus 
vedėjos pavaduotoja Vanda 
Aviltienė sakė, kad darbda-
viai įdarbinti moksleivių ne-
skuba.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykščių rajono Viešosios polici-
jos skyriaus viršininkas Valdas Pa-
lionis „Anykštai“ sakė, jog muštynes 
malšino per dešimt policijos pareigū-
nų. Tačiau riaušės iš esmės baigėsi 
taikiai - niekas iš muštynių dalyvių 
pretenzijų oponentams neturėjo, 
pareiškimų nerašė. Muštynės vyko 
apie antrą valandą nakties, po to, kai 
„Erdvės“ kolektyvas nesuvaldė girtos 

Prie „Erdvės“ liejosi kraujas
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono policijos komisariato skelbiamose savaitgalio 
įvykių suvestinėse - nei vieno registruoto įvykio iš miesto šventės. 
Tačiau, naktį iš penktadienio į šeštadienį, šalia „Erdvės“ kavinės 
buvusios masinės muštynės. Dar sekmadienį kavinės prieigas 
„puošė“ kraujo klanai.

minios ir išprašė lankytojus lauk. 
V.Palionis „Anykštai“ dėstė, kad 

Anykščių policija šiais metais, tradi-
ciškai kaip ir per ankstesnes miesto 
šventes, raštu kreipėsi į visų Anykš-
čių kavinių savininkus, prašydami 
po vidurnakčio nebeprekiauti alko-
holiu. „Erdvė“ neprisidėjo prie ben-
dro tikslo – prekiavo alkoholiu ir po 
vidurnakčio. Todėl visi, kurie naktį 

jautė pareigą „prisibaigti“, ėjo į šią 
kavinę.“ – „Anykštai“ sakė    Vie-
šosios policijos skyriaus viršininkas 
V.Palionis. 

Panašu, kad prie „Erdvės“ vyko 
ne vienos grupinės muštynės, o buvo 
keli konflikto židiniai. Pareigūnas 
„Anykštai” dėstė, kad tokiu atveju, jei 
kavinė ryžtasi dirbti su gausia ir girta 
publika, turėtų pati pasirūpinti ir soli-
džia apsauga. Jis sakė, kad Anykščių 
policijos komisariatas ketina prieš 
kitų metų miesto šventę kreiptis į 
Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistraciją, jog draudimas prekiauti al-
koholiu šventės naktimis būtų įteisin-
tas mero potvarkiu ar administracijos 

direktoriaus įsakymu.
Miesto šventės metu, vienu metu, 

dirbo 30 Anykščių policijos parei-
gūnų. Anykštėnams talkininkavo 11 
Utenos policininkų. Šeštadienį Dai-
nuvos slėnyje vykęs koncertas praėjo 
ramiai. Tiesa, V.Palionis kalbėjo, kad 
neblaivių piliečių pareigūnai ir šešta-
dienį „parankiojo” – vienus ėmė to-
dėl, kad jie buvo tapę potencialiomis 
aukomis, kitus - kad nekeltų grėsmės 
visuomenei. Dalį girtų asmenų poli-
cininkai išvežiojo po namus, kitus 
„glaudė“ savo areštinėje.

Pagirdamas anykštėnus V. Palionis 
mūsų laikraščiui dėstė, jog Utenos 
pareigūnai dalindamiesi įspūdžiais 
iš Anykščių miesto šventės sakė, kad 
mūsų miesto renginys visgi buvęs 
taikus ir ramus.      

Įstatymai draudžia subnuomuoti 
iš valstybės išsinuomotą turtą, ta-
čiau meras Kęstutis Tubis bandė 
interpretuoti, jog savivaldybės ir 
valstybės turtas nėra tapačios są-
vokos. UAB „Palink“ ir Anykščių 
rajono Taryba yra keblokoje situa-
cijoje, nes bendrovė prieš daugelį 
metų išsinuomojo valdiškas patal-
pas ir 75 kv. m. plotą pernuomojo 

Taryba nusprendė bylinėtis
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį Anykščių rajono Taryba po ilgų diskusijų nuspren-
dė leisti „Iki“ parduotuvės savininkams UAB „Palink“ subnuomo-
ti savivaldybei priklausančio buvusio kino teatro patalpas. Depu-
tatų kilnumo nesustabdė ir Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje 
Imanto Umbražiūno teiginys, kad sprendimas atsidurs teisme. 

vaistinei bei gėlių salonui. 
Pagal ankstesnę savivaldybės 

ir UAB „Palink“ sutartį bendrovė 
į buvusio kino teatro patalpas iki 
2018 metų įsipareigojo investuoti 
173,7 tūkst. eurų, o jau investavo 
325 tūkst. eurų. Pagal dabartines 
teisės normas, Anykščių savivaldy-
bė turėtų susigrąžinti tą subnuoja-
mą 75 kv.m. plotą iš UAB „Palink“ 

ir pati skelbti nuomos konkursą. 
Bet mero K.Tubio teigimu, tai 

būtų  nesąžininga „Palink“ atžvil-
giu, o kita vertus, ir techniškai 
sudėtinga –  pastato elektra, van-
dentiekis, kanalizacija sujungti į 
bendrą apskaitos sistemą. Buvęs 
savivaldybės administracijos di-
rektorius socialdemokratas Vilius 
Juodelis aiškino, kad techniškai 
įmanoma pačiai savivaldybei 
nuomoti verslininkams patalpas, 
kurias pernuomoja „Palink“. „Jūs 
patys sudarėt sutartį, o dabar sakot 
pakeiskit sąlygas ir įsivarykit save 
į kampą.“ - išgirdęs V.Juodelio kal-
bą, pyktelėjo K.Tubis.

„Mano nuomone, tai nėra ge-
rai. Bet išsiaiškins teismas.“ 
- apie tai, jog Anykščių rajono 
Tarybos sprendimas bus apskųs-
tas teismui, deputatus subtiliai 
informavo I.Umbražiūnas. 

O liberalas, teisininkas, profe-
sorius Audrius Bitinas dėstė, kad 
į teismą vertą keliauti vien dėl 
tos Lietuvos. „Ir kontrolieriai, 
ir teismai pirmiausia žiūri, ar 
padaryta materialinė žala... Šiuo 
atveju užvesti bylą verta vien dėl 
precedento.“ - kalbėjo profeso-
rius aiškindamas, kad apskritai 
būtų naudinga, jog teismas išaiš-
kintų situaciją. Profesoriaus nu-
raminta Taryba nusprendė leisti 
UAB „Palink“ sudaryti subnuo-
mos sutartis.  

Teleloto Lošimas Nr. 1007 Data: 2015-07-26

Skaičiai: 39 35 33 09 44 56 21 12 07 41 06 38 13 42 34 25 31 
62 63 16 32 20 26 46 47 72 19 28 75 48 70 02 50 53 18 (keturi 
kampai) 43 23 74 57 51 (eilutė) 11 30 52 37 29 (įstrižainės) 49 58 
59 67 27 45 65 (visa lentelė)

Papildomi prizai: 0107699 Automobilis “VW Passat” 050*946 
Dviratis “Minerva” 042*318 Fotoaparatas “Nikon” 029*803 GPS 
navigatorius “GoClever” 0314460 Kelialapis į Kretą 0121715 
Kelialapis į Kretą 0549878 Kelialapis į Maljorką 005*207 
Kepsninė “Outwell” 041*985 Kokteilinė “Philips” 012*214 LED 
televizorius”TV-Star” 0413083 Motoroleris “Mosca Fava” 0290405 
Motoroleris “Mosca Fava” 0161602 Motoroleris “Mosca Fava” 
010*341 Pakvietimas į TV studiją 041*803 Pakvietimas į TV 
studiją 045*407 Pakvietimas į TV studiją 030*001 Planšet. kom-
piuteris “eSTAR” 0139697 Porinis kelialapis į Palangą 0259860 
Porinis kelialapis į Palangą 0011879 Porinis kelialapis į Palangą 
0396508 Porinis kelialapis į Palangą 0439434 Porinis kelia-
lapis į Palangą 050*415 Pripučiamas čiužinys “King” 017*245 
Šaltkreipšis “Outwell”

Grasina. Po Premjero Algirdo 
Butkevičiaus ir kultūros ministro Ša-
rūno Biručio pokalbio dėl kultūros vi-
ceministro Vytauto Vigelio atleidimo 
į Vyriausybės rūmus atskubėjo Darbo 
partijos vadovas Valentinas Mazuro-
nis. Jis įsitikinęs, kad viceministras 
paskirtas į pareigas teisėtai, o prem-
jeras pareikalavo, kad V. Vigelis būtų 
atleistas. V. Mazuronis net pagrasino, 
kad, jei ir toliau bus reikalaujama 
atleisti V. Vigelį iš pareigų, Darbo 
partija svarstys galimybę trauktis iš 
valdančiosios koalicijos.

Džiaugiasi. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė teigiamai vertina tai, kad 
sostinėje nuo Žaliojo tilto nukeltos 
skulptūros, o kas toliau turėtų būti 
su jomis daroma, esą turėtų nuspręsti 
visuomenė.  „Šiaip tai aš džiaugiuosi, 
kad jų ten nėra. Tai mano asmeninė, 
pilietinė pozicija. Ir, manyčiau, kad jų 
likimą spręsti turėtų turbūt žmonės - 
galima daryti apklausą tiek vilniečių, 
tiek galbūt ir Lietuvos žmonių. Turi-
me patys apsispręsti, ką su jomis da-
ryti“, - sakė šalies vadovė. 

Turnyras. Šveicarijoje vykusiame 
tradiciniame Europos parlamenta-
rų golfo turnyre vienintelis Lietuvai 
atstovavęs Seimo Pirmininko pir-
masis pavaduotojas Vydas Gedvilas 
iškovojo trečiąją vietą. Varžybose, 
kurios rengiamos kasmet, varžėsi 72 
žaidėjai iš dešimties Europos šalių: 
esami ir buvę nacionalinių parlamen-
tų nariai, Europos Parlamento nariai 
bei kviestiniai svečiai. Pirmąją dieną 
vyko komandinės varžybos, kuriose 
V. Gedvilas kartu su trimis kolegomis 
iš Šveicarijos pelnė septintąją vietą.

Vairuotojams. Vyriausybės pasita-
rime pritarta Vidaus reikalų ministeri-
jos parengtoms teisės aktų pataisoms, 
kurios padės tramdyti pažeidėjus, ne-
mokančius paskirtų baudų už Kelių 
eismo taisyklių (KET) pažeidimus. 
„Turime imtis griežtesnių priemonių, 
nes baudų už KET pažeidimus ne-
mokančių asmenų yra pernelyg daug. 
Pavyzdžiui, 2012 metais Lietuvoje pa-
skirta daugiau kaip 105 tūkstančiai to-
kių baudų, kurių suma - daugiau kaip 
8,9 mln. eurų, o išieškota vos 8 proc. 
2013 ir 2014 metais išieškota atitinka-
mai 38 ir 22 proc.“, - sakė vidaus rei-
kalų ministras Saulius Skvernelis.

Orlaiviai. Praėjusią savaitę - liepos 
20-26 dienomis - Baltijos valstybių 
oro erdvę saugantys NATO oro poli-
cijos naikintuvai septynis kartus kilo 
atpažinti ir palydėti tarptautinėje oro 
erdvėje virš Baltijos jūros skridusių or-
laivių. Naikintuvai kilo iš aviacijos ba-
zių Šiauliuose ir Amari (Estijoje).  Per 
šį laikotarpį devyni Rusijos kariniai 
orlaiviai skrido be iš anksto suderintų 
skrydžių planų, išjungę automatinius 
atsakiklius ir nepalaikydami radijo ry-
šio: praėjusį pirmadienį, liepos 20 d., 
- karinis transporto orlaivis „IL-18“, 
praėjusį penktadienį, liepos 24 d., - 
keturi fronto bombonešiai „Su-34“ ir 
keturi naikintuvai „MiG-31“. 

Turkija. NATO generalinis se-
kretorius Jensas Stoltenbergas teigia 
nemanąs, kad Turkija prašys Aljanso 
plataus masto paramos kovoje su eks-
tremistais. „Turkija turi labai stiprią 
kariuomenę ir labai stiprias saugumo 
pajėgas, - pareiškė jis. - Todėl nema-
nome, kad bus prašoma esminės kari-
nės paramos“. J. Stoltenbergas atkrei-
pė dėmesį į tai, jog NATO Turkijos 
pietryčiuose nuo 2013 metų pradžios 
yra dislokavusi „Patriot“ gynybines 
raketas, kad apsaugotų šalį nuo gali-
mų atakų.

Parengta pagal 
ELTA informaciją



ir lieka žodžiais.

„Šis meras 
aktyvesnis“

Ričardas SARGŪNAS, Seimo 
narys, išrinktas Anykščių – Kupiš-
kio vienmandatėje rinkimų apy-
gardoje, Darbo partijos Anykščių 
skyriaus pirmininkas:

-Man atrodo, kad 100 dienų pa-
kanka tik „įsikirsti“ į problemą, 
tačiau rezultatams laiko mažai. Aš 
įvertinsiu tik  rudenį, kai susėsime 
ir pažiūrėsime, kas padaryta pagal 
deklaruotas programas. Staigių 
proveržių per tokį trumpą laiką 
neįmanoma parodyti. Matau, kaip 
tęsiami ankstesnės valdžios pradėti 
investiciniai projektai ir tai vertinu 
pozityviai. Užeinu pas merą, drau-
giškai pasišnekame, kuo galėčiau 
padėti, aptariame reikalus. Labai 
gerai vertinu jaunų žmonių dar-
bą savivaldybės administracijoje: 
jauna direktorė, jaunas patarėjas 
– bendra kolektyvo sinergija dėl to 
bus teigiama.

Jeigu lyginčiau šitą valdžią su 

ana, tai pastebėčiau, kad buvusiam 
merui reikštis trukdė du seni gran-
dai. Šis meras kur kas aktyvesnis, 
daugiau imasi.

Reikalų su 
valdžia neturėjo

Marijus RINDZEVIČIUS, 
anykštėnas, nepriklauso jokiai 
partijai:

- Tiesą sakant, nuomonės netu-
riu, kaip, manau, neturi nuomo-
nės apie rajono valdžią ir daugelis 
paprastų žmonių. Miesto šventėje 
šiemet atrodo buvo daug žmonių, 
stengtasi ją organizuoti įdomiau, 
tačiau nežinau kiek tai priklausė 
nuo rajono vadovų. Aš pats neturė-
jau jokių reikalų su rajono valdžia. 
Stengiuosi neklausyti kitų atsilie-
pimų ir nekreipti dėmesio į kitų 
nuomones apie valdžią, bet ją susi-
daryti pats. 100 dienų per trumpas 
laikas didesniems darbams, o aš 
gerai vertinčiau didesnius strategi-
nius darbus, tegul jie būtų ir nepo-
puliarūs, bet labai reikalingi.

-ANYKŠTA
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SAVAITGALIO DISKUSIJA

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

Maloni 
administracija

Prima PETRYLIENĖ, Lietu-
vos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos Anykščių skyriaus pir-
mininkė, buvusi Anykščių rajo-
no Tarybos narė:

-Pastebėjau, kad naujoji Anykš-
čių rajono valdžia pradėjo tikrinti 
buvusios valdžios padarytus dar-
bus, „kelti dokumentus“. Gal tai 
ir gerai, nes nori pasitikrinti, kaip 
ir kas buvo padaryta. Valdžia turi 
žinoti. Man patinka, kad naujo-
ji valdžia tęsia anksčiau pradėtus 
projektus, tuoj turėsime užbaigtą 
Lajų taką. Tiesa, tako atidarymas 
vėluoja, bet gal kitaip jiems neiš-
ėjo. Nieko labai naujo Anykščiuo-

@ tikėjausi: ,,Atrodo kaip 
ir neblogai. Tačiau kol kas tik 
postais ir gerom algom apdalino 
savus. Vienas geras darbas – pa-
dorus atsisveikinimas su Andru-
kaitiene. Daugiau kaip ir nema-
tyti.“

@ netiesa: ,,O kultūros sky-
riaus panaikinimas? Mano galva, 
tai geras darbas.“

@ to netiesa: ,,Šiurpi mies-
to šventės režisūra. Vienu metu 
vyksta visi renginiai, todėl visuo-
se šurmulys ir trepsėjimas. Vakar 
žmonės blaškėsi iš Drilingos kny-
gos pristatymo į Angelų muziejų, 
atrodė nepagarbiai aktorių ir mu-
zikantų atžvilgiu, sunku buvo su-
sikaupti. Net pats Tubis viduryje 
renginio išėjo kitur. Labai negra-
žiai atrodė, juk pati savivaldybė 
organizavo miesto šventę. Tai 
rodo, kad kultūros skyrius labai 
reikalingas, nes nėra kam net su-
dėlioti programos.“

@ mačiau: ,,Tas pats buvo ir 
bažnyčios koncerte. Anykštė-
nams reikėtų paskaityti etike-
to vadovėlį. Labai nemandagu 
vaikščioti koncerto metu“

@ Aistė: ,,Blogai. Kainos už 
šilumą, vandenį, šiukšles neat-

Naujai rajono valdžiai – vos 
teigiamas pažymys 
Liepos 22-oji buvo 100-oji diena, kai rajoną valdo naujoji ko-

manda. Balandžio 14-ąją prisiekė liberalas meras Kęstutis Tubis, 
buvo išrinktas vicemeras Sigutis Obelevičius, administracijos va-
dove paskirta Veneta Veršulytė (pirmas dvi savaites ji buvo laiki-
noji administracijos direktorė). „Ką manote, kaip vertinate nau-
jos valdžios darbą per pirmąsias 100 dienų?“- to portalo anyksta.
lt skaitytojų klausėme savaitgalio diskusijoje.

pigo. O kur Lesto ir bankų grįži-
mas? Dar Liogės įdarbinimas... 
Žodžiu, išdūrė ir tiek.“

@ magija: ,,Kalbama kad nau-
jasis meras taip labai rėkia ant sa-
vivaldybės darbuotojų, kad vieną 
net buvo išvežę į ligoninę. Iš to 
darytina išvada, kad buvo palaida 
bala, visiškas išnaglėjimas, nes 
Tubis gerų nervų žmogus.“

@ Ona: ,,Šventė buvo pras-
čiausia iš visų, kiek mačiau. O 
mačiau kokias 9. Labai dublia-
vosi renginiai ir nebuvo nieko 
naujo, išskyrus pusryčius, ku-
riems taip pat nebuvo pasiruošta. 
Nusivyliau. Vadinasi, kultūrinis 
potencialas pas liberalų - konser-
vatorių koaliciją labai menkas.“

@ Statyk: ,,Juokingiausiai at-
rodo patarėjai. Vienas nieko ne-
žino, nors prieš rinkimus žadėjo 
viešumą, o iš kito padaryta se-
kretorė. Vicemero Obelevičiaus 
viešai niekur negirdėti. Ar jis taip 
užspaustas, kad tik algos dieną 
ateina. Veršulytė su Rasalu žada 
viską paaiškinti, išspręsti, tačiau 
kaip matom iš istorijos su begal-
viu kūnu prie vyno gamyklos, 
patys nesupranta, ką sprendžia. 
O kai atsimeni postus Liogei ir 

Baurai, susiskaičiuoja greitai. Ti-
kėjomės, kad po 100 dienų para-
šysim bent 7, o gavosi 4. Vaikai 
tiek parnešę iš mokyklos aiškina, 
kad 4 yra teigiamas pažymys.“

@ Miglė C. : ,,Blogai. Saky-
čiau tragedija. Kur liberalai, ten 
ragas visiems. Kiek metų buvo 
valdžioje liberaldemokratai net 
prezidentas, kiek metų buvo libe-
ralcentristai, net Vilniaus meras 
ir visur buvo ragas. Blogai verti-
nu-sėsk Du!“

@ Algis: ,,Blogai, net buvo pa-
kelta ranka prie Velnio akmenį, 
Manau kad ta ranka greitai nu-
džius.“

@t ipo ( atsakymas į: Algis ): 
,,Kas prieš velnią einą, tam Šėto-
nas neatleidžia?“

@ Aleksiejus: ,,Net nežinau, 
kurį ar ką vertinti. Meras ir pa-
tarėjai nuliai, direktorė su pava-
duotoju - nesusipratimas ir jokios 
kompetencijos apie administra-
vimą, vicemice Panvėžio ir Vil-
niaus laukiamasis. Ką vertinti? 
Nebent apgauti liberalų pažadais 
rinkėjai juos galėtų vertinti.“

@ per anksti vertinti: ,,100 
dienų ne dvi Obelevičiaus kaden-
cijos. 100 dienų neilgas laikas, 
bet pastebėjau, kad liberalai la-
aabai proteguoja savus. O va su 
„Anykštos“ redakcija jiems neiš-
ėjo susigiedot. „Nykščiai“ šlovi-
na, o „Anykšta“ vis užvažiuoja. 
Tai rodo, kad įdomybės mūsų dar 
laukia priešakyje, nes jeigu ne-
potizmas klestės kaip pirmas 100 
dienų, Seimo nario mandato Pa-
kelčiui nebepamatyti. Jei vertin-

ti pažymiu, liberalams rašyčiau 
6 – patenkinamai, bet pridėčiau 
pastabą – potencijos yra daugiau 
negu pastangų.“

 @ Alvydas Janickas: „Ryškūs 
pokyčiai vyksta tik į gerą pusę. 
Aklas gali to nematyt, kurčias ne-
girdėt. Dideli pokyčiai įvyko savi-
valdos administravime. Anykštėnų 
tiesioginiuose mero rinkimuose 
išrinktas Meras Kęstutis Tubis 
yra aiškus lyderis, charizmatiška, 
ryški asmenybė, tvirtas ir reiklus 
vadovas. Aiški valdymo piramidė: 
Meras-mero pavaduotojas- admi-
nistracijos direktorius. Visai prie-
šinga valdymo struktūra matėsi 
praeitoje kadencijoje: administra-
cijos direktorius- mero pavaduo-
tojas-Meras. Matėme, kad visus 
savivaldybės ūkinius- finansinius 
reikalus organizavo, sprendimus 
priėmė ir tvarkė V. Juodelio ir D. 
Krikštaponio tandemas. Merui S. 
Obelevičiui geriausiu atveju lik-
davo trečiaeilis vaidmuo. Tokia 
situacija labai aiškiai matėsi pra-
eitoje kadencijoje. Džiugu, kad 
šios kadencijos valdžia savival-
dybėje sugriovė „Berlyno sieną“, 
kaip sovietinės nomenklatūros ir 
išsikerojusių blogybių simbolį. 
Džiugu, kad savivaldybės valdi-
ninkai pradėjo maloniai sveikin-
tis, o kai kurie net šypsotis. Pui-
ku, kad nebematyti savivaldybės 
automobilių prie maisto prekių 
parduotuvių ir valdininkų, važinė-
jančių valdišku transportu pietauti 
į namus. Neujama žiniasklaida, 
kaip buvo praeitoje kadencijoje. 
Ir, žinoma, labiausiai matomas ir 
svarbiausias mero darbas per 100 
darbo dienų - pradėta kova su ga-

limai korumpuotais arba nesąži-
ningais valdininkais. Berods jau 
3 galimai nesąžiningi valdininkai 
yra įvertinti nuobaudomis. Puikiai 
matėme kas dėjosi praėjusioje ka-
dencijoje- STT kratos savivaldy-
bėje ir valdininkų namuose, iki-
teisminiai tyrimai, baudžiamosios 
bylos ir valdininkų teistumai. Ko-
rupcinė, nesąžiningos valdininkų 
veiklos sistema savivaldybėje ne-
judinta beveik 25 metus, nuo pat 
Nepriklausomybės pradžios. Tai 
neregėtas dalykas! Darbų pradžia 
puiki! Sėkmės darbuose!“

@ Anykščių Merfis  atsaky-
mas į: Alvydas Janickas: ,,Svei-
kinu naują Socialinės paramos 
skyriaus vedėją.“

@Jėzusmarja atsakymas į: 
Alvydas Janickas: Alvydai, jei-
gu yra taip, kaip rašai “ galimai 
nesąžiningus valdininkus įvertino 
nuobaudom”, tai baisūs laikai at-
ėjo. Siaubas! Stalinizmas! Kaip 
galima, neišsiaiškinus ar valdi-
ninkas nesąžiningas jį bausti? Ir 
dar buvusiam policininkui! Taigi 
reikia prieš baudžiant išsiaiškinti - 
Darbo kodeksas aiškiai rašo kaip: 
paimti pasiaiškinimus, sudaryti 
tyrimo komisiją, tada apsvarstyti 
jos išvadas, vėl paprašyti įtariamo 
nesąžininga veikla paaiškinimo 
apie išvadas ir tik tada kirsti už 
nesąžiningumą darbe. Jeigu meras 
baudžia taip kaip tu sakai - rajono 
biudžeto neužteks teismų baudom. 
O tau, Alvydai, patariu apie tai ką 
žinai, skubiai pranešti FNTT.

Komentarų kalba netaisyta

-ANYKŠTA

Didelių permainų nepastebėta
Sukako 100 dienų, kai Anykščių rajoną valdo Liberalų sąjū-

džio, Konservatorių partijos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos koalicija bei tiesiogiai išrinktas meras Kęstutis Tubis.

Po 100 dienų įprasta pradėti vertinti, kaip valdžia įgyvendina 
rinkėjams duotus pažadus.

Kokius naujosios rajono valdžios gerus ir blogus darbus, nu-
veiktus per 100 dienų, įsiminė anykštėnai.

se nesugalvosi, o stengtis, kad čia 
važiuotų turistai reikia. Dar man 
patinka, kad išgriauta stiklinė savi-
valdybės siena. 

Galiu kaip gerą dalyką įvertin-
ti, kad dabar labai malonu užei-
ti į savivaldybės administraciją. 
Darbuotojai  malonūs, paslaugūs. 
Ypač direktorė (Veneta Veršulytė, 
- red. pastaba) maloni ir draugiška. 
Ir meras savas. Nors savas buvo ir  
buvęs meras (Sigutis Obelevičius, 
- red. pastaba), bet ir dabar man 
gera. 

Negaliu pasakyti apie naująją 
valdžią nieko blogo, nors mes pa-
prasti žmonės nežinom ir negalim 
žinoti visų jų darbų. Gal jie daro ir 
klaidų, tačiau to sakyti aš negaliu, 
nes neturiu tokios informacijos. 

„Ieškau 
pozityvo“

Aldona DAUGILYTĖ, moky-
toja, buvusi Anykščių rajono Ta-
rybos narė, konservatorė:

-Nelabai seku jų darbus. Nei 
ypatingai domiuosi, nei registruo-
ju. Ieškau pozityvo, tačiau negaliu 

negirdėti žmonių šnekų per miesto 
šventę, kad purvinoj upėj trykšta 
fontanai, o aplink telkšo maurai. 

Nors sakau, kad ieškau pozity-
vo, tačiau negaliu nepastebėti to, 
kas man vyksta po akim, kaip nuo-
lat taisomas ką tik paklotas brukas 
miesto gatvėse. Akmenis sudėjo 
neseniai, o iš vietų jie jau iššoki-
nėjo. Važiuodamos mašinos tokiu 
keliu langus išsidaužys. Dabar tą 
bruką darbininkai bando taisyti, 
tačiau toks įspūdis, kad taip prisi-
daroma sau darbo. Vieni kloja, kiti 
– taiso. Ką tai rodo? Arba tie, kurie 
yra valdžioje, nepajėgia valdyti, 
arba tie, kurie laimėjo konkursus, 
samdo neprofesionalus. Abiem 
atvejais taip elgtis negerai. 

Tačiau man patiko požiūris į flo-
ristinių kilimų konkursą per miesto 
šventę. Patiko, kad valdžia neorga-
nizavo varžybų. 

Pažymio valdžiai nenorėčiau ir 
negalėčiau parašyti, tačiau pritariu 
žurnalisto Vidmanto Šmigelsko 
minčiai, kad nuvažiavęs į seniūni-
jas mero tonas griežtas, tačiau rea-
liame gyvenime griežti žodžiai taip 
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(Nukelta į 6 p.)

(Atkelta iš 1 p.)
Kovėsi riteriai

Šventė prasidėjo penktadienio 
pavakarę, Anykščių dvarvietėje, 
šalia Menų inkubatoriaus. Kol lau-
kė beprasidedančios programos, 
nemažas būrelis susirinkusiųjų 
galėjo išbandyti jėgas veikiančiose 
viduramžių dirbtuvėse: senoviniais  
drabūžiais  apsirėdę jaunuoliai de-
monstravo, kaip nusikalti savo 
herbą, papuošalą, kalti šarvus. 
Bene daugiausia smalsuolių pri-
traukė ugnies įžiebimo užduotis: 
naudojant tik metalinius įrankius 
ir pakulas užkurti laužą pavyko ne 
kiekvienam.

Šiek tiek pavėlavęs į savo „dva-
rą“ atvyko kunigaikštis Kazimie-
ras (aktorius Linas Pauliukas), 
lydimas žirgų, karių, pulko mer-
ginų ir juokdario. Taip dvarvietėje 
prasidėjo teatralizuota programa 
„Onixty, Onikszty, Anykščiai“. 
Kunigaikštį pasitiko dvaro vieti-
ninkas Radvila Astikaitis ( Anykš-
čių kultūros centro  režisierius 
Juozas Buziliauskas) ir pakvietė jį 
už stalo. Kunigaikščiui viduramžių 
šokius demonstravo dvaro šokėjai 
(„Baltoji pavana“), kovėsi riteriai 
(„Viduramžių pasiuntiniai“). Dva-
ro kiemelyje jodinėjo kunigaikščio 
palyda („Origono“ žirginio sporto 
klubo merginos).

Šventėje dalyvavo Anykščių ra-
jono  meras Kęstutis Tubis, viceme-
ras Sigutis Obelevičius, svečiai iš 
Baltarusijos ir Norvegijos. Į miesto 
šventę atvyko ir buvęs Anykščių šv. 
Mato bažnyčios klebonas, Anykščių 
garbės pilietis Stanislovas Krum-
pliauskas.  J. Buziliauskas šiuos 
svečius sukvietė prie kunigaikščio 
stalo pasivaišinti: „Kviečiame kuni-
gaikščius Kęstutį, Sigutį, Donaldą, 

kunigaikštytę Venetą...“, – vardijo 
rajono vadovus Radvilos vaidmenį 
atlikęs aktorius.

Išsirikiavę tvarkinga kolona 
puotos dalyviai pajudėjo miesto 
centro link. Tiesa,vyresnio amžiaus 
žmonės taip pat norėję dalyvau-
ti teatralizuotoje programoje prie 
Menų inkubatoriaus, guodėsi, kad 
to padaryti negalėjo dėl per didelio 
atstumo negalėjo, o nuvažiuoti ne-
buvo kuo...

Eisenoje – garbės piliečiai

. Koloną keliu vedė raitelės, už 
jų ėjo teatralizuotos programos ak-
toriai, moksleiviai, nešini Anykš-
čių vėliava. Toliau eilėje rikiavosi 
rajono vadovas K. Tubis su žmona 
Elvyra ir Anykščių garbės piliečiai 
klebonas S.Krumpliauskas, laisvės 
kovų dalyvė Prima Petrylienė. Už 
jų – kiti savivaldybės atstovai. Taip 
pat nešini eniūnijų herbais ir vėlia-
vomis, keliavo seniūnijų atstovai, 
bibliotekininkai, Anykščių baseino 
darbuotojai, miesto svečiai.

Pagerbtas rašytojas 
Antanas Drilinga

Scenoje prie Anykščių kultū-
ros centro, vyko miesto šventės 
„Anykščiams 575!“ atidarymo iš-
kilmės bei Anykščių garbės pilie-
čio vardo suteikimo rašytojui An-
tanui Drilingai ceremonija.

Anykščių vėliavos kelti buvo 
pakviestas A.Drilingą bei krašto-
tyrininką Tautvilis Uža. Skambė-
jo Stanislovo Aglinsko sukurtas 
Anykščių himnas pagal Juozo 
Šiaučiulio eiles.    

Meras K. Tubis, paskelbdamas 
šventės atidarymą, linkėjo džiaug-
tis vieni kitais, renginio vedėjai 

apžvelgė A.Drilingos biografiją. O 
rašytojas po inauguracijos kreipė-
si į auditoriją. „Esu dvidešimtojo 
amžiaus vaikas ir į šiandieną at-
sinešiau tai, ką man davė praeitas 
šimtmetis, atėjau su savo sėkmėm 
ir nesėkmėm, su savo džiaugsmu 
ir skriaudom, su savo atradimais ir 
praradimais. Mano vaikystę ir jau-
nystę ženklino karo siaubas ir kru-
vino pokario dvasinis bei materia-
linis skurdas, pastangos išgyventi 
sunkiu ir sudėtingu laiku, kuris 
istorijos buvo skirtas mano kartai. 
Mes išgyvenom, ne tik išgyvenom, 
bet ir kūrėm Lietuvą tokią, kokią 
galėjom ir sugebėjom kurti, kūrėm 
tą Lietuvą, kuri atėjo į Atgimimą.“ 
– kalbėjo A.Drilinga. Pasak rašyto-
jo, jam suteiktas Anykščių garbės 
piliečio vardas yra ne tik jo asme-
ninis pagerbimas. „Man skirtas 
garbės piliečio vardas priklauso ne 
vien man: šiuo vardu pagerbiami 
visi mano kartos anykštėnai, da-
bar ir čia kuriantys ir puoselėjan-
tys mano gimtąjį kraštą.“ – garbės 
vardu dalinosi rašytojas.

Buvo pagerbtas ir kraštotyrinin-
kas T. Uža. K.Tubis jam įteikė LR 
Seimo apdovanojimą – Gabrielės 
Petkevičaitės Bitės atminimo me-
dalį „Tarnaukite Lietuvai“.

Šventės dalyvius linksmino 
Kęstučio Grigaliūno vadovauja-
mas Rytų Aukštaitijos bigbendas 
bei humoristas J. Buziliauskas. 
Anykščių kultūros centro kolek-
tyvas „Užgaidos” (vadovė Regina 
Stumburienė) atliko dainą pagal 
A.Drilingos eiles.

Pirmose žiūrovų eilėse sėdėjo 
ankstesnių metų Anykščių garbės 
piliečiai prof.Algirdas Antanas Avi-
žienis, kunigas S. Krumpliauskas, 
rašytojai Milda Telksnytė ir Vygan-
das Račkaitis, tremtinė P. Petrylie-
nė. Priminsime, kad Anykščių gar-
bės piliečių vardai dar yra suteikti 
visuomenininkei Jevgenijai Baltro-
nienei, prof. Antanui Tylai, versli-
ninkui Alvydui Bitinui.. 

Bibliotekoje vyko A.Drilingos 
knygos „Vieneri sugrįžimo metai“ 
pristatymas (plačiau apie tai – šeš-
tadienio „Anykštoje“). 

Suviliojo vynu

21 valandą, senamiestyje, kieme 
tarp Eurovaistinbės ir gėlių par-
duotuvės, atsidarė Balio Karazijos 
gatvelė. 

Nedidelėje erdvėje buvo vaišina-
ma Anykščių vynu, todėl gatvelėje 
buvo spūstis. Sunku buvo prieiti ir 
paklausyti, ką apie vyną pasakoja 
Gintaras Kerbedis, griežia muzi-
kantai. 

Angelų muziejus šventė
 penkmetį 

Penktadienį, 21val., Sakralinio 
meno centre sausakimšoje salėje 
Angelų muziejaus  5- ąjį gimtadie-
nį  pradėjo aktorė ir režisierė Birutė 
Mar: „Mes žinome, kad kiekvienas 
turime angelą sargą - ir žmogus, ir 
miestas, o kai reikia pagalbos, tas 
angelas mums padeda. Kai žmonės 
švenčia - angelų susirenka daug. 
Šiandien Anykščiuose šventė, to-
dėl tikriausiai mieste tipena daugy-
bė mažų angeliukų“. 

Prie muziejaus įkūrimo prisidė-
jusius žmones – angelų kolekciją 
Anykščiams padovanojusią Bea-
tričę Kleizaitę – Vasaris, anykštėnę 
Bronę Lukaitienę ir kunigą Justą 
Jasėną sveikino ir jiems dėkojo 
Anykščių rajono vicemeras Sigu-

tis Obelevičius, Sakralinio meno 
centro direktorius Tomas Tuskenis 
ir Anykščių A. Baranausko ir A. 
Vienuolio – Žukausko muziejaus 
direktorius Antanas Verbickas.

Vyko poezijos ir muzikos impro-
vizacijos. Vibrofonu grojo Saulius 
Astrauskas, lenkų poeto Adam Za-
gajewski eiles skaitė Birutė Mar.

Vargonų ir lazerių šou

Du koncertai į Anykščių bažny-
čią sukvietė žmonių kaip į atlaidus. 
Penktadienio vakarą koncertavo 
Saulius Astrauskas (vibrofonas) 
ir styginių kvartetas „Art Vio“. 
Šeštadienio vakarą, vidurnaktyje 
pilnutėlėje bažnyčioje prasidė-
jo tarptautinių konkursų laureato  
Pasvalio vargonininko Rimvydo 
Mitkaus koncertas. Vargonų muzi-
ką ant bažnyčios sienų ir skliautų 
piešė lazeriai. Vieni žiūrovai aik-
čiojo iš nuostabos, tačiau buvo ir 
tokių, kurie teigė, kad lazeriai truk-
dė susikaupti klausyti muzikos. 

Pusryčiavo ant Šventosios
kranto

Viena miesto švenčių naujovių 
– bendri miestelėnų pusryčiai, įvy-
kę ankstų šeštadienio rytą Antano 
Vienuolio skvere. 9 valandą, kada 
buvo skelbiama pusryčių pradžia, 
skvere tebuvo keli žmonės. Tačiau, 
vėliau ant Šventosios kranto pano-
ro papusryčiauti daugiau žmonių. 
Vis tik jų susirinko ne minios. „Dar 
neįprasta...“, – samprotavo gerai 
nusiteikę „pusryčiautojai“.

Į bendrus pusryčius atvyko ir 
rajono meras K.Tubis su žmona. 
Meras atsivežė paties laikomų 

bičių medaus korį ir visus kvietė 
pasivaišinti medumi ir agurkais. 
Drauge pusryčiavo keli rajono 
Tarybos nariai. “Pusryčiautojai“ 
kvietė ir praeivius prisijungti. Šie 
buvo kuklūs: „Tai kad aš nieko ne-
turiu...“, – buvo girdėti, tačiau nė 
vienas smalsuolis nebuvo paleistas 
be kavos ar sumuštinio. Pusryčius 
pagyvino muzika: grojo K. Griga-
liūno muzikantai, smuiku griežė 
Ernesta Vanagaitė-Sriubienė bei 
anykštėnas Paulius Gaidelis.

Apdovanoti penki kilimai

Prie paminklo Laisvei ir A. Ba-
ranausko paminklo penktadienio 
pavakarį  buvo „nuausta“ net 25 
gėlių kilimai. Šiemet pirmą kartą 
nevyko floristinių kilimų konkur-
sas, vyko tik paroda. Idėjų netrū-
ko: kavinukė „Paukštukas Pūga“ 
kilimui naudojo  kavos pupeles ir 
šokoladą, o Piktagalio bendruome-
nės  gėlių „suknelę“ „matavosi“ ne 
viena pro šalį ėjusi mergina. 

Penkis kilimus nuspręsta apdo-
vanoti. Tačiau ne piniginiais pri-
zais, o rėmėjų dovanomis ir mero 
K. Tubio padėkomis, kuriuos ben-
druomenių atstovams įteikė rajono 
savivaldybės vicemeras S. Obele-
vičius. Už geriausią spalvinę raiš-
ką floristiniame kilime  apdovano-
ta Katlėrių kaimo bendruomenė, 
už geriausią techninį išpildymą 
– Debeikių moterų klubui, už ori-
ginaliausią idėją – Antrųjų Svirnų 
kaimo bendruomenei, už kūrybiš-
kiausią kompoziciją – Piktagalio 
kaimo bendruomenei ir už etninių 
elementų perkėlimą kilime – Šerių 
kaimo bendruomenei.

Anykščiai šventė 575 - ąjį gimtadienį 

.Kraštotyrininkui Tautviliui Užai (kairėje) per miesto šventės ati-
darymą įteiktas LR Seimo apdovanojimas – Gabrielė Petkevičai-
tės Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“, o rašytojas 
Antanas Drilinga paskelbtas Anykščių rajono garbės piliečiu.

Prie vienintelio svečio iš užsienio, belgo Jeam Michel kompozi-
cijos „Atrask idėją“ fotografavosi anykštėnai ir miesto svečiai.

Piktagalio bendruomenės sukurtas floristinis kilimas ne tik gavo 
apdovanojimą už kūrybiškiausią kompoziciją, bet ir sutraukė 
nemažai panelių, norinčių „pasimatuoti” iš gėlių sukurtą su-
knelę.

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

(Atkelta iš 1 p.)
Metraštininkas

Nepastebėti prie pat kelio esan-
čios  B. Tvarkūno sodybos neį-
manoma – spalvinga, drožiniais 
išpuošta taip ir kviečia užsukti. 
Garbaus amžiaus, svetingi šeimi-
ninkai Laima ir Bronius Tvarkū-
nai  niekur neskuba, siūlo kavos, 
o jei esi alkanas - šiųmečių bulvių 
su spirgais. Įsišnekame apie kas-
dienius darbus, kaimynus, į gyve-
nimą išleistus vaikus, anūkus, du 
išnykusius kaimynystėje buvusius 
Mariupolio ir Ažubuolio kaimus, 
kurių vaizdai ir gyventojų veidai 
tėra išlikę B. Tvarkūno nuotrauko-
se. Pasak jo, Meldučių kaimo pa-
vadinimas kilęs nuo kadaise kaimo 
vietoje plytėjusių raistų ir balose 
vešėjusių meldų. 

Gimęs ir augęs Ukmergės ra-

Meldučių šviesulys kurs muziejų

jono Brazgių kaimo išpuoselė-
toje sodyboje laiminga vaikyste 
B.Tvarkūnas džiaugėsi neilgai. 
1951 – aisiais B. Tvarkūnų šeima 
(mama Marijona Tvarkūnienė, tė-
vas buvo miręs anksčiau, broliai 
Stasys, Petras, Antanas, Juozas, 
Povilas, sesuo Marijona ir močiutė 
Veronika Druskienė) buvo ištremti 
į Sibirą, Krasnojarsko kraštą, No-
vosiolovo rajoną. Tremtyje vai-
kinas išmoko vairuoti traktorių, 
kombainą ir būtent tremtyje nusi-
pirko pirmąjį fotoaparatą, kuriuo 
įamžino sunkią tremtinių dalią, 
darė nuotraukas dokumentams, 
fotografavo vestuves, laidotuves... 
Fotoaparatas tapo nuolatiniu gyve-
nimo palydovu, su kuriuo nesiski-
ria iki šių dienų.   

Palikusi amžiams ilsėtis Sibire 
močiutės palaikus (Užtvenkus Je-
nisiejų, lietuvių kapinaitės atsidūrė 

upės dugne) Tvarkūnų šeima grį-
žo į Pagelažius, dirbo durpyne. B. 
Tvarkūnas dar metams padirbėti 
kino mechaniku savo noru buvo 
sugrįžęs į Sibirą, tačiau 1959 – ai-
siais sugrįžo visiems laikams.

Dar kurį laiką padirbėjęs durpy-
ne, 1963 – iaisiais B. Tvarkūnas 
sukūrė šeimą ir persikėlė į Anykš-
čių rajoną dirbti elektromonteriu 
tuometiniame „Tarybinio artojo“ 
kolūkyje. Kolūkis jauną šeimą 
įkurdino Meldučių kaime, kur jie 
iki šiol ir gyvena. 

Auksines vestuves atšventę L. 
ir B. Tvarkūnai užaugino dukrą, 
Anykščiuose kirpėja dirbančią Jo-
litą ir Kaune vadybininku dirbantį 
sūnų Valentą. Seneliais tapusius 
sodybos šeimininkus vasaromis 
linksmina 4 anūkai.

B. Tvarkūnas yra be galo spal-
vinga asmenybė, neprarandanti 
humoro jausmo ir energijos. Jo gy-
venimo nuotykiams surašyti storos 
knygos prireiktų. Antai, sužinojęs, 
kad Maskvoje galima nusipirkti be 
paskyros „Zoporožietį“, B. Tvar-
kūnas nurūko į Maskvą, tačiau 
grįžo ne su „Zapu“, o su filmavimo 
kamera. „Kai nuvažiavau, paaiškė-
jo, kad eilėje nusipirkti tą automo-
biliuką aš gal penkiatūkstantasis, 
užsirašiau į eilę ir nusipirkau gerą 
filmavimo kamerą, - juokėsi B. 
Tvarkūnas. – Tačiau mano eilė vis-
gi atėjo ir parsivariau vietoj „Zapo“ 
naujutėlaitį „Žiguliuką“.

Į aštuntą dešimtį įkopęs B. Tvar-
kūnas ir šiuo metu yra tikras savo 
apylinkių fotometraštininkas, kraš-
totyrinio darbo entuziastas, Debei-
kių kultūros namų saviveiklinin-
kas, muzikantas, Debeikių šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčios pastoracinės 
tarybos narys, Anykščių politinių 
kalinių ir tremtinių organizacijos 
aktyvistas...ir tai, ko gero, tai dar 
ne visos jo veiklos.

Garbaus amžiaus vyras drąsiai 
užlipa prie aukštabokštės bažny-

čios varpų ir juos taiso. Po Atgimi-
mo B. Tvarkūnas atsiskleidė kaip 
talentingas medžio drožėjas, pada-
rė per 30 kryžių, žyminčių partiza-
nų žūties vietas, tapo jų pastatymo 
ir minėjimų organizatoriumi. Jo 
rankų darbo kryžiai stovi Žiogų, 
Paandrioniškio, Jackagalių, Traki-
nių, Rundžių, Adomynės, Ivonių, 
Sindrių ir kituose kaimuose, Bur-
biškio, Debeikių bažnyčių švento-
riuose, altorėliai Čekonių, Papšių 
koplyčiose, Svėdasų senelių na-
muose.  

Niekada neprarandantis optimiz-
mo, gera nuotaika užkrečiantis ki-
tus, B. Tvarkūnas toliau kuria De-
beikių krašto metraštį. Įspūdingo 
dydžio jo fotonuotraukų albumas 
yra vienas eksponatų būsimam 
muziejui Debeikiuose, kurio stei-
gimui pritaria ir seniūnija, ir mies-
telio šviesuomenė. 

Vienišius grįš į Kauną
 
Kaune gimęs Jonas Gintautas 

Juška birželio viduryje atšventė 
aštuoniasdešimtmetį ir dar tebėra 
nevedęs. Jo tėvas Kazys į šiuos 
kraštus atsikėlė, turėjo kalvę, buvo 
kaimynų gerbiamas žmogus. Ko-
lūkyje traktorininku dirbęs J. G. 
Juška anksčiau ir pats gyvulių lai-
kė, tačiau dabar sveikata nebe ta. 
Žiemoti važiuos pas seserį į Kau-
ną. Į Meldučius sugrįš nebent va-
saromis.  

Sužalojo svetima karvė

Genovaitė Skvarnavičienė po-
pietę leido prisėdusi ant suolelio. 
Gimusi Rokiškio rajone, nuo kelio 
atokesnėje sodyboje gyvena nuo 
1976 – ųjų. Prieš šešerius metus 
palaidojusi vyrą Vincentą liko 
gyventi viena, bet ne vieniša. Kur 
buvę nebuvę užsuka sūnūs De-
beikiuose gyvenantis Ričardas ar 
Aknystose dirbantis Vidmantas, 

skambina ir nuolat lanko Debei-
kiuose gyvenanti dukra Lendronė. 
„Mano Lendrutė“, - švelniai taria 
moteris, beje, iš vaikų sulaukusi 
net 9 anūkų. Tačiau Vincento, su 
kuriuo šitiek gražių metų nugy-
venta, ir jie pakeisti negali. „Nors 
netoli įsikūrę, tačiau visi jie savo 
gyvenimus turi“, - sakė G. Skvar-
navičienė.

Garbaus amžiaus moteris dvasiš-
kai jaučiasi jauna, tačiau prieš me-
tus netikėta nelaimė vos nenuvarė 
į kapus. „Pernai rugpjūčio 17 – ąją 
buvau darže, kai nuo miestelio 
pusės atlėkė karvė.Užpuolė mane, 
suniokojo. Krūtinkaulį, koją, pen-
kis šonkaulius sulaužė ir paliko, - 
prisiminė G. Skvarnavičienė. – Ar 
galėjau pagalvoti, kad taip atsitiks. 
Juk visą amželį kaime nugyvenau, 
karves melžiau“.  

Genovaitė Skvarnavičienė džiaugiasi netoli gyvenančiais ir ją 
lankančiais vaikais ir anūkais.

Tiek jaunimėlio Meldučiuose buvo 1973 – iaisiais. Abu kraštiniai vaikai – Laimos ir Broniaus Tvar-
kūnų vaikai Jolita ir Valentas ir.

Broniaus Tvarkūno nuotr.

Prie senųjų, nenaudojamų 
Meldučių kaimo kapinių stovi 
kryžius atsitiktinai nuo enkave-
distų žuvusiai šeimai atminti. 

Autoriaus nuotr.
Šiuos eksponatus Bronius Tvarkūnas  dovanos muziejui.

Skaitydamas liepos 21 d. 
„Anykštą“ nustebau radęs tokią 
antraštę „Kodėl visi bijo mero 

Anykščių senamiestyje, į kurį 
investuota bene ketvirtis milijo-

O aš Anykščių mero visai nebijau...

Kodėl neveikia fontanėliai?

Kęstučio Tubio?“ (Rubriko-
je „Tautos balsas“ spausdintas 
R.Gižinsko tekstas – red.past.). 

no eurų, įrengti fontanėliai. Prie 
jo su mažais vaikučiais rinkda-

Jau nuo tokios antraštės nuėjo 
kūnas pagaugais, nes pats pavadi-
nimas, nereikia net skaityt teksto, 

vosi mamos, užsukdavo poil-
siautojai.

yra grynas melas. Aš, pavyzdžiui, 
nebijau mero... Manau, kad jeigu 
žmonės jį išrinko, pareiškė savo 

Tačiau fontanėliai tryško tik 
per pačią Anykščių miesto šven-
tę. Nei prieš ją, nei po jos jie vėl 
nebeveikia. Gal rajono valdžia 

nuomonę, tai ne veltui. Jeigu ir 
vyksta kažkokie pasikeitimai sa-
vivaldybėje, tai tik dėlto, kad pa-
galiau meras pradėjo dirbti...

Antanas ŠLEIKUS,
Kavarskas

paaiškins kodėl? Ar čia jie šitaip 
taupo, ar dar kokios priežastys?

Anelė J., anykštėnė
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  kampas
Apie maldą

Linas BITVINSKAS

Lietuvoje vis dar manoma, kad 
malda yra kažkoks nesusipratimas. 
Maždaug, meldžiasi tie, kurie jau 
daugiau nieko negali. Įdomu, kad 
viena amerikietė iš Havajų vals-
tijos Andželika Tomie nusprendė 
melstis už žmones ir suprato, kad 
maldos reikia kiekvienam. 

Koko mieste gyvenanti mergina 
visada troško padėti žmonėms, o 
maždaug prieš pusantrų metų gavo 
supratimą, kurį, kaip tiki, jau su-
teikė Dievas: „Visiems žmonėms 
reikalinga malda“. 

Nelabai žinodama, ką su tokiu 
supratimu daryti, vis dėlto mergina 
nusprendė veikti – nuo namo aukš-
to nusikėlė paprastą dėžę, nuvežė 
į Honolulu esančią Koko Head 
viršukalnę ir ten padėjo, užrašiusi 
„Maldos dėžutė“.

Kai po dviejų savaičių mergino 
grįžo ant kalno, joje rado daugy-
bę raštelių su išdėstytais žmonių 
poreikiais arba prašymais. Nuo to 
laiko ji kas dvi savaites lipa ant 
kalno, išima raštelius ir meldžiasi 
už kiekvieną iš jų. „Aš tai darau 
nieko nesitikėdama ir nelaukdama, 
tai nėra eksperimentas. Tiesiog 
klausau Dievo ir darau tai, ką Jis 
man liepė, ir tarnauju žmonėms. 
Kai pirmą kartą pamačiau pil-
ną dėžutę, supratau, apie ką man 
kalbėjo Viešpats“,- sakė mergina. 
Palaipsniui atsirado ir savanorių, 
kurie kartu su mergina meldžiasi 
už žmones. Mergina sako, kad jų 
grupei yra garbė tokiu būdu tar-
nauti Dievui ir žmonėms. 

Jos žodžiais, daugelis iš pra-
šančių ieško išeities iš sunkių si-
tuacijų, o kelias į viršukalnę prie 
maldų dėžutės priverčia žmones 
kitaip pažvelgti į gyvenimą: „Ši 
rami atmosfera ant kalno viršūnės 
verčia mus jausti ryšį su Dievu. 
Tai atrodo taip natūralu: melstis 
ir galvoti apie gilesnius dalykus, 
negu mes dabar patiriame savo 
gyvenimuose“. Prašymai labai 
skirtingi – daugelis prašo pagijimo 
nuo ligų savo šeimos nariams arba 
draugams, prašo laimės ir meilės. 
Šie rašteliai ir pačią Andželiką ir 
jos draugus privertė mąstyti apie 
tai, kaip mes gyvename. „Dabar 
žinau, kiek daug yra žmonių, kurie 
nesijaučia laimingi“,- sakė mergi-
na. Taigi, melstis nėra banalu.  

horoskopas
AVINAS Jums neblogai seksis tvar-

kyti kelionių dokumentus, juridinius 
reikalus, ruošti publikacijas, megzti 
ryšius su užsieniečiais ir pan. Dalyki-
nėje veikloje būsite kompetentingi ir 
pareigingi.  

JAUTIS Turbūt bandysite sutvar-
kyti užsitęsusį finansinį reikalą, susi-
tarti dėl kredito, paskolos, draudimo ar 
kt. Tikėtini svarbūs susitikimai, inter-
viu. Regis, kai kas pagaliau išsispręs. 
Gali kilti noras iš pagrindų keisti savo 
įvaizdį ar pakeisti aplinką, pakeliauti. 

DVYNIAI Kelias dienas sunku bus 
išlaikyti emocinę pusiausvyrą. Vis dėl-
to lengvai atliksite suplanuotus darbus 
ir dar spėsite parodyti dėmesį tiems, 

kuriais žavitės. Palanku teikti ir gauti 
konsultacijas aktualiais klausimais, 
tame tarpe - psichologinio pobūdžio. 

VĖŽYS Teks rimtai padirbėti, pasi-
naudojant įgyta patirtimi bei įgūdžiais. 
Gali būti, kad nerimą kels sveikatos 
sutrikimai. Jeigu gerai jaučiatės, pra-
vartu tartis dėl įsidarbinimo ar ge-
resnių darbo sąlygų. Bendraudami 
ieškokite bendrumų užuot pykę dėl 
skirtingumų. 

LIŪTAS Tikėtini renginiai, kuriuo-
se turėsite dalyvauti, nepriklausomai 
nuo norų. Galimas naudingas susitari-
mas, kuris užtikrins didesnes pajamas 
arba suteiks kitų svarbių vilčių. 

MERGELĖ Pravartu labiau pasi-
rūpinti savimi, šeima, namais, sodyba. 
Pasinaudokite pozityvios energijos 

banga ir atlikite tai, kas svarbiausia. 
Regis, iš neabejingo žmogaus sulauk-
site puikaus patarimo ar konkrečios 
pagalbos aktualiu klausimu.  

SVARSTYKLĖS Teks tvarkyti 
skubius reikalus, tartis dėl aktualių 
klausimų. Galite sudaryti naudingą 
sutartį, gauti avansą, honorarą, įsigyti 
vertingą daiktą. Uoliai tvarkysite bui-
tinius ir su gimine susijusius reikalus, 
daug galvosite apie praeitį. Visgi ne-
maža gali pasirodyti norimo patogu-
mo kaina. 

SKORPIONAS Per pora dienų 
daug nuveiksite srityje, susijusioje su 
materialiniais reikalais, verslu, pini-
gais. Galite sudaryti nuomos ar ko-
mercinę sutartį, kurios sąlygos buvo 
aptartos anksčiau. Nuo trečiadienio 

seksis reikalai, susiję su žiniasklaida, 
leidyba, reklama, transportu. Jūsų ar-
gumentacija darys įspūdį.  

ŠAULYS Būsite nusiteikę ir darbui, 
ir meilei, ir kelionėms. Noriai imsitės 
nebaigtų reikalų. Galite gauti honora-
rą, atostoginius, reikiamą informaciją, 
instruktažą, įrangą ar paskolą. Galbūt 
išvyksite į trokštamą susitikimą arba 
sulauksite išsiilgto svečio iš toli. 

OŽIARAGIS Galbūt išsiaiškinsite 
dalyką, kuris ilgai nedavė ramybės. 
Jeigu galite, pravartu atostogauti ar 
bent jau gerai pailsėti. Būsite jautrūs, 
apnikti prisiminimų, sentimentų, gi-
liau į širdį imsite kritiką, nepagarbą 
savo atžvilgiu. Įmanomi bendravimo 
sunkumai, išgyvenimai dėl su meile 
susijusių praradimų ar nuoskaudų. 

VANDENIS Noriai bendrausite, 
geriau suprasite kitus žmones, įsiklau-
sysite į jų nuomones. Atsiras progų 
išsiaiškinti nesutarimus, suderinti 
interesus. Tačiau jau trečiadienį pasi-
jusite pavargę nuo kontaktų, intrigų. 
Kad būtų mažiau įtampos, derėtų leisti 
labiau reikštis kitiems. Nebūkite išsi-
blaškę gatvėje. 

ŽUVYS Tęskite pradėtus darbus, 
derybas, bet atsisakykite to, kas seniai 
trukdo. Jeigu atostogaujate, galima 
pagunda, kuriai bus sunku atsispirti. 
Galbūt sulauksite pageidaujamo at-
sakymo arba trokštamo dėmesio iš 
žmonių, kurie jums labai rūpi. Regis, 
mėginsite atnaujinti prarastus ryšius 
arba užmegzti naujus. Saugokite nuo 
pavojų vaikus.   -ELTA

Susitiko sporto žvaigždės
 
Anykščių miesto parke šeštadie-

nį vyko merginų sunkiosios atleti-
kos turnyras ir  krepšinio varžybos. 
Renginyje susitiko dvi Lietuvos 
sporto žvaigždės – krepšininkas 
Sergejus Jovaiša ir disko metikas 
Virgilijus Alekna.

Dukart olimpinis čempionas 
V.Alekna dalyvavo krepšinio 
varžybose. Jis žaidė vienoje ko-
mandoje su buvusiu Anykščių 
meru Dariumi Gudeliu ir buvusiu 
krepšininku Arnu Kazlausku. Ke-
turiasdešimtmečiai dvimetriniai 
svečiai lengvai laimėjo pirmąsias 
rungtynes. Paskui jie sėkmingai 
nužygiavo iki finalo, kuriame 11-
17 pralaimėjo anykštėnų koman-
dai „Taifūnas“.  Šioje komandoje 
žaidė Tautvydas Jodelis, Gaudvi-
nas Šniaukštas ir Lauras Širmenis. 
Kovoje dėl trečiosios vietos „Se-
nukai“ ( Kipras Pakeltis, Benas 
Steponėnas ir Laurynas Burneikis) 
12-9 nugalėjo „Veteraną“.

Seimo narys S.Jovaiša stebėjo 
varžybas ir per jų pertraukas šne-
kučiavosi su V.Alekna. Realu, jog 
abi sporto žvaigždės susikaus per 
Seimo rinkimus Anykščių-Ku-
piškio apygardoje. S.Jovaiša bus 

konservatorių, V.Alekna – soc-
demų kandidatas. Šią prielaidą 
neakivaizdžiai patvirtino ir LSDP 
Anykščių skyriaus pirmininkas 
Dainius Žiogelis, kantriai žiūrėjęs 
krepšininkų kovas . 

D.Gudelį atlydėjo jo žmona  žur-
nalistė Neringa Skrudupaitė. Kar-
tu atvažiavo ir buvusi jo spaudos 
atstovė Violeta Karaliūnaitė, dabar 
dirbanti D.Gudelio viešųjų ryšių 
agentūroje.  Svečių komanda „3 už 
Lietuvą“ atsivežė ir apdovanojimus 
turnyro nugalėtojams bei prizinin-
kams. Bibliotekoje vyko šaškių ir 
šachmatų turnyrai, kempinge – pa-
plūdimio futbolo turnyras. 

Šventojoje plaukė „drakonai“

Devynios anykštėnų įgulos run-
gėsi „drakonų“, kinų valčių lenkty-
nėse. Įguloje buvo aštuoni poromis 
susėdę irkluotojai, būgnininkas, 
pagal kurio diktuojamą ritmą ir-
kluojama, bei vairininkas. Vairi-
ninkais komandose buvo varžybų 
organizatorių VšĮ „Sveikata visuo-
menei“ atstovai, tačiau kai kurios 
komandos paprašė, jog ir valtis 
vairuotų jų žmonės.   

Irkluotojai varžėsi Šventojoje, 
aukščiau kavinės „Bangelė“. Var-
žybų distancija – 250 metrų. Var-

žybose dalyvavo bendruomenių, 
verslo įmonių ir, žinoma, partijų 
komandos. Vienu metu plaukė 
dvi valtys. Nugalėtojais tapo fir-
mos „Vitimpeks“ atstovai. Pasak 
varžybų organizatoriaus Sauliaus 
Štarolio, renginys visgi buvęs pra-
moginis, tačiau, aistrų apimtiems 
vyrams įrodyti, kad varžybos yra 
tik žaidimas, sekėsi sunkiai – Dar-
bo partijos ekipažas pareikalavo 
pakartoti dvikovą su „Anykščių 
kvarco“ komanda. Bet „darbiečių“ 
liūdesiui, jie pralaimėjo ne tik pir-
mąjį, bet ir pakartotinį plaukimą.  

Atidaryta paroda

Šeštadienį  Koplyčioje buvo ati-
daryta kraštiečio, tapytojo, Vilniaus 
dailės akademijos profesoriaus Ar-
vydo Šaltenio darbų paroda „Gy-
venimo paveikslėliai“. Parodoje 
– ne tik prof. A. Šaltenio nutapyti 
paveikslai, bet ir nedidelė instalia-
cija, skirta Tėvui. A.Šaltenio tėvas 
Rapolas Šaltenis dirbo žurnalistu, 
vertėju, pedagogu, parašė 8 kny-
gas. 

„ Dabar, kai tėvas iškeliavęs pas 
savuosius, į žvaigždynus, tarsi jau-
čiu poreikį nepamiršti šio krašto, 
gimtinės Klevėnų kaime, pačiame 
Anykščių rajono pakraštyje... Tad 
negalėjau atsisakyti surengti savo 
darbų parodos čia... Atsiprašau, 
kad parodoje nėra naujų paveikslų, 
šio krašto vaizdų ir peizažų, nors 
turiu sukūręs Kavarsko paveikslų 
ciklą... Jeigu tik leis sveikata dar 
nutapysiu Anykščius, dar sureng-
siu čia parodą...“, – aiškia uteniš-
kių tarme, nors jau daugiau kaip 50 
metų gyvena Vilniuje, parodos ati-
daryme kalbėjo prof. Ar. Šaltenis.

Renginyje pristatyta ir pernai 
metais dailėtyrininkės Ramintos 
Jurėnaitės sudaryta monografi-
ja-albumas „Arvydas Šaltenis. 
Tapyba/painting“. Knyga išleista 
profesoriui pernai minint 70-ečio 
jubiliejų.

A.Šaltenis Koplyčioje susirinku-
siems anykštėnams taip pat skaitė 
ir savo kurtas bei į nedidelę knyge-

lę sudėtas eiles. 
Į parodos atidarymą atvyko ir 

anykštėnams džiazo koncertą do-
vanojo geras A. Šaltenio draugas, 
Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijos profesorius, saksofonis-
tas Petras Vyšniauskas. Muzikinę 
kompoziciją, kurioje skambėjo 
XX a. 3-5 dešimtmečių džiazas, jis 
atliko su sūnumi Dominyku ir du-
kra Marija bei gitaristu Vladimiru 
Kaplanu.  

Mero priėmime apie 
šimtą žmonių

Tradiciškai sekmadienį rajono 
meras surengė priėmimą šventės 
svečiams ir rėmėjams, Seimo ir ra-
jono Tarybos nariams.

Į “Puntuko” viešbučio kavinę tik 
keli svečiai buvo pakviesti “su an-
trosiomis pusėmis”. 

Meras K. Tubis kvietimu pager-
bė ir buvusį rajono merą Leoną 
Alesionką. Daugelį metų gydytoju 
Anykščiuose dirbęs politikas, Sei-
mo narys L. Alesionka “Anykštai” 
sakė pirmą kartą gavęs tokį kvieti-
mą iš Anykščių rajono vadovų.

Vakaro koncerte – 
apie 10 tūkstančių žiūrovų

Dainuvos slėnyje seniai tiek 
anykštėnų ir svečių buvo susirinkę, 
nebent per garsiąsias Vyno šventes. 
Šeštadienio vakaro koncerte buvo 
apie 10 tūkstančių žmonių. Anykš-
tėnai į Dainuvos slėnį plūdo nuo 
19 valandos, o vėliau atvažiavę 
automobilius turėjo palikti gerokai 
toliau ir kulniuoti pėsčiomis. 

Pirmieji koncertavo Asta Pily-
paitė su Alytaus choru „Dežavu“. 
Jų žiūrovai nuo scenos taip lengvai 
nepaleido, teko atlikti tris papildo-
mas dainas. A. Pilypaitės choristus 
pakeitė Česlovas Gabalis ir grupė 
„Pelenai, o koncertą užbaigė Igoris 
Berinas su grupe „Hiperbolė“. 

Alus ir žiūrovų emocijos  liejosi 
laisvai, vienas kitas vyras, neatlai-
kęs alaus ir muzikos dozės, net pri-
gulė ant pievelės.. Kadangi buvo 
gražus, šiltas  vakaras, daug žmo-
nių koncerto klausėsi prie upės. 

Šurmuliavo mugė

Kaip ir kasmet, nuo ankstaus 
šeštadienio ryto akis paganyti ir 
apsipirkti buvo galima mugėse.  
Nors šiais metais norinčiųjų pre-
kiauti buvo apie 250, tačiau gatvėje 
girdėjosi praeivių komentarai, kad 
mugėse „nieko gero“. Iš prekeivių 
buvo galima nusipirkti maisto pro-
duktų, gėrimų, įvairių rankdarbių, 
papuošalų, drabužių, suvenyrų.

-ANYKŠTA

Anykščiai šventė 575 - ąjį gimtadienį 

Kinų valčių „drakonų” lenktynėse, surengtose Šventosios upėje, dalyvavo devynios komandos.   
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Krepšinį Anykščiuose žaidė du kartus olimpinis čempionas dis-
ko metikas Virgilijus Alekna. Jį prieš rungtynes sveikino dviejų 
olimpiadų prizininkas, krepšininkas,Seimo narys Sergejus Jo-
vaiša.

(Atkelta iš 4 p.)
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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 - 
  4.90 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.80 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.80 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Perku pienines 
veršingas telyčias. 

Tel. (8-655) 44667.

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

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

Tel. (8-628) 07656. 

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel. (8-646) 17715.

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

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

Lengvuosius ir krovininius auto-
mobilius, taip pat pilnos komplek-
tacijos variklius. Atsiskaito iš karto. 
Pasiima patys. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

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

Tel. (8-604) 45680.                            

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-699) 46054.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Egidijus ir Sandra - įvairius 
veršelius. 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.       

Vokietijos ir Lietuvos įmonės 
brangiai - įvairius galvijus. 

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

Agentas Algirdas – veršelius, 
karves, jaučius, prieauglį, avis. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

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

Kita

Bendrovė - grūdus. 
Tel. (8-680) 85841.

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.

Rugpjūčio 1d ir 22 d.
(šeštadienį) 

optikoje A. Baranausko a. 14
gydytoja iš Vilniaus 

TIKRINS REGĖJIMĄ.

AKcIJA
NEMoKaMI RĖMElIaI

(Mokėsite tik už stiklus ir 
įdėjimą).
Registracija 

tel. (8-655) 07882.
Pigiausi ir geriausi VAIRUOTOJŲ kursai!

Teiraujamės tel. (8-657) 72987, 
www.jonroka.lt

Renkamės liepos 30 dieną 17 val., 
Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

Šių metų rugpjūčio 7 dieną 10 val. vyks Burbiškio agroserviso koo-
peratyvo pajininkų susirinkimas Burbiškio bendruomenės salėje.

Dienotvarkėje: Dėl kooperatyvo narių pajų pardavimo strateginiam 
investuotojui.

                                             Kooperatyvo valdyba

Stovyklavietė įvairiems ren-
giniams. Nakvynė. Plaukimas 
Virinta - Šventoji nuo 5 Eur.

www.baidaresVirinta.lt, 
tel. (8-676) 35010 Rimas.

Dovanoja

2,5 mėn. tvarkingą katinėlį.
Tel. (8-614) 43513.

2 mėn. kačiukus.
Tel. (8-656) 41525.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Montuoja „August ir ko“ biologinius 
nuotekų valymo įrenginius. Įveda 
vandentiekį, kanalizaciją drenažą. 

Tel. (8-639) 69837. 

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

Tel. (8-674) 57976.

Mobiliu gateriu pjauna medieną. 
Atvyksta į namus. 

Tel. (8-620) 84419.

Smulkina žolę.
Tel. (8-671) 45111.

Kuras

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

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

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

Tel. (8-630) 57490.

Malkas.
Tel. (8-613) 64189.

Kita

Skubiai - įvairių rūšių vištas, 
auksinius fazanus ir Kalifornijos 
triušius. 

Tel. (8-662) 28888.

Rotacines šienapjoves, bul-
vių kasamąsias, purkštuvus, 
smulkintuvus, vagotuvus, trąšų 
barstomąsias, skutikus, vagotu-
vus, kultivatorius, frezus, plūgus 
“Kverneland”. 

Tel. (8-612) 57075.

80 mm profilio langai
už 70 mm profilio kainą

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

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-696) 88713; (8-686) 61930

siūlo darbą
UAB “DIKSTA” plečia savo veiklą, 

įmonei reikalingos siuvėjos.
Kreiptis A. Baranausko a. 14, 

Anykščiai.
Tel.: (8-381) 5-14-57, (8-687) 21364.
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liepos 29 d.

liepos 30 d.

liepos 31 d.

Ada, Inocentas, Nazarijus, 
Vytaras, Augmina, Nazaras, Vy-
tas.

liepos 28 - 30 pilnatis.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Beatričė, Faustinas, Felik-
sas, Morta, Simplicijus, Man-
tvydas, Mantvydė, Laimis.

Abdonas, Nortautas, Radvilė, 
Donatilė.

Elena, Ignacas, Sanginas, Vy-
kintė, Ignotas.

oras

+12

+21

receptas

sprintas

redaktorei nežinantNNN

Dumia plentu brangus mersas, 
jam iš paskos – greitukė ir ugnia-
gesiai. Mersą stabdo kelių patru-
liai. Sustoja iš paskos ir greitukė, 
ir ugniagesiai. Policininkai liepia 
jiems važiuoti, girdi, stabdę tik 
mersą. Tada sėdintysis prie merso 
vairo sako:

– Jie su manim.
Policininkai apstulbo:
– Kuriems galams?!
– Tai vis per jus, tai kur vaistinė-

lė, tai kur gesintuvas…

***

Policininkas sustabdo vairuoto-
ją, nusiveda į automobilį ir po kiek 
laiko klausia:

-Na tai nieko nesiųlysi?
Vairotojas sako:
-Ar tekėsite už manęs?

Mirė dainininkės V. Hiuston
dukra B. K. Braun

Liepos 26-ąją užgeso taip pat jau 
mirusios dainininkės Vitni Hiuston 
(Whitney Houston) dukros Bobi 
Kristinos Braun (Bobbi Kristina 
Brown) gyvybė. Merginai buvo 22-
eji, skelbia BBC.

Šeimos atstovė Kristen Foster 
(Kristen Foster) pranešė, kad B. K. 
Braun mirė sekmadienį, apsupta šei-
mos, “pagaliau radusi ramybę Dievo 
rankose”.

Žymiosios dainininkės V. Hius-
ton ir atlikėjo Bobio Brauno (Bobby 
Brown) dukra sausio 31 dieną buvo 
rasta be sąmonės veidu žemyn plū-
duriuojanti savo vonioje. Ją rado ir 
medikus iškvietė jos draugas Nikas 
Gordonas (Nick Gordon), kurį mer-
gina vadino vyru, nors pora niekada 
nebuvo susituokusi. Nuo to laiko B. 
K. Braun buvo panirusi į komą. Dar 
labiau pablogėjus jos būklei, prieš 
mėnesį įžymybių dukra buvo per-
kelta į slaugos namus Duluto mieste, 
Džordžijoje.

Ji buvo vienintelė velionės V. 
Hiuston dukra.

“Pagaliau ji rado ramybę Dievo 
rankose. Norime dar kartą visiems 
padėkoti už didžiulę meilę ir palai-
kymą, kurių sulaukėme pastaraisiais 
mėnesiais”, - artimųjų vardu kalbėjo 
B. K. Braun šeimos atstovė.

Žymiąją popmuzikos žvaigždę V. 
Hiuston ir jos dukrą ištiko panašūs 
likimai. Prieš trejus metus garsioji 
dainininkė taip pat buvo rasta veidu 
žemyn plūduriuojanti vonioje Be-
verli Hilso “Hilton” viešbučio kam-
baryje, atlikėją išgelbėti buvo jau per 
vėlu.

Londone rastas 1,5 mln. dolerių 
vertės istorinis paveikslas

Vienos žymiausios Pietų Afri-
kos menininkių nutapytas istorinis 
paveikslas rastas Londone. Sep-
tintajame dešimtmetyje jis buvo 
parduotas aukcione, o surinkti pi-
nigai panaudoti išteisinti Nelsoną 
Mandelą (Nelson Mandela) ir kitus 
aktyvistus prieš apartheidą, praneša 
BBC.

Irmos Stern (Irma Stern) meno 
kūrinys įvertintas 1,5 milijono dole-
rių. Rugsėjį paveikslas bus dar kartą 
parduodamas aukcione. Manoma, 
kad dabartinis savininkas meno kū-
rinį gavo iš savo tėvų ir aštuntajame 
dešimtmetyje parsivežė į Jungtinę 
Karalystę.

1961 metais N. Mandela ir kiti 
aktyvistai buvo pripažinti nekaltais, 
bet po trejų metų buvo nuteisti už 
sabotažą. Kalėjime N. Mandela pra-
leido 27 metus, o 1994 metais tapo 
pirmuoju juodaodžiu Pietų Afrikos 
demokratinius rinkimus laimėjusiu 
prezidentu.

Prancūziškai nekalbantis 
vyras laimėjo šios kalbos
“Scrabble” čempionatą

Iš Naujosios Zelandijos kilęs ir 
šiuo metu Malaizijoje gyvenantis 
48-erių Naidželas Ričardsas (Nigel 
Richards) tapo Belgijoje prancūzų 
kalba vykusio “Scrabble” žaidimo 
pasaulio čempionato nugalėtoju. Jis 
įveikė 74 žaidėjus. Tačiau neįtikėti-
na tai, kad jis tapo žodžių dėlionės 
laimėtoju, visiškai nekalbėdamas 
prancūziškai, praneša DW.

N. Ričardsas, kuris jau tris kar-
tus laimėjo angliškąjį “Scrabble” 
pasaulio čempionatą, šešis kartus 
- amerikietiškąjį ir šešis kartus tapo 
Jungtinės Karalystės “Scrabble” 
nugalėtoju, nekalba prancūziškai, ta-
čiau prieš turnyrą praleido devynias 
savaites, bandydamas įsiminti visus 
oficialaus “Scrabble” prancūzų kal-
bos žodyno žodžius.

Tris valandas trukusiame finali-
niame etape N. Ričardsas susigrū-
mė su prancūzakalbiu iš Gabono ir 
jį įveikė. Vyriškio motina pasakojo 
reporteriams, kad nors jos sūnus 
visada lėtai skaitydavo, tačiau jam 
puikiai sekdavosi skaičiuose.

Po laimėjimo čempionas sulaukė 
ilgų aplodismentų ir po to pasinau-
dojo vertėjo pagalba, kad padėkotų 
publikai.

“Scrabble” - tai žaidimas, kuriame 
tam tikruose laukeliuose iš kubelių 
su raidėmis reikia sudėlioti prasmin-
gus žodžius. Laimi tas, kam ilgiau-
siai nepritrūksta žodžių.

Rauginti agurkai žiemai
(užpilti šaltu vandeniu)

Ingredientai:
Agurkai, 2 kilogramai
Česnakas, (didesnis), 2 galvos
Krapai, (smulkinti, švieži), 
4 pundeliai
Druska, 1 litrui vandens, 
60 gramų

Gaminimo eiga:
Agurkus parinkti maždaug vie-

nodo dydžio, nuplauti gerai vande-
niu ir talpinti į stiklainius. Į tarpus 
dėti smulkintų krapų ir česnako 
(nepagailėti). Galima įdėti kelis 
grūdelius pipirų kvapiųjų ir lauro 
lapelį.

Druską tirpinti vandenyje, api-
pilti agurkus stiklainiuose. Dang-
telius plastikinius (apsiurbiamus) 
pakaitinti truputį vandenyje ir dėti 
ant stiklainio, gerai prispausti, iš-
leisti orą, kad įdubtų. Talpinti į vė-
sesnę patalpą.

Parūgus, vanduo truputį nubė-
ga, skonis geras laikosi iki pat kito 
rudens. Svarbu agurkus nuskynus 
nelaikyti, stengtis užraugti kuo 
greičiau. Vanduo turi būti iš šu-
linio, bet ne iš vandentiekio. Sti-
klainius plaunu su soda, apvertus 
džiovinu. Jatkonių kaime (Svėdasų se-

niūnija) ne vienerius metus vie-
tiniams gyventojams ir pro šalį 
važiuojantiems daug rūpesčių 
keldavo avarinės būklės tiltas 
per Jaros upę. Tilto pakraščiuose 
žiojėjo skylės, o atplyšę surūdi-
ję metaliniai turėklai laikėsi vos 
ant pakraščiuose augusių vešlių 
piktžolių, tad nedaug trukdavo ir 
iki baisios nelaimės. Važinėjo tuo 
tiltu ir kelininkai, ir valdininkai, 
ir už eismo saugumą atsakingi 
pareigūnai, tiktai niekas nė piršto 
nepajudino, kad pagaliau būtų rei-

Atostogauja moksleiviai, atostogauja ir... autobusai
Kai Svėdasų seniūnijos Vaitkū-

nų ir Kunigiškių kaime neseniai  
kažkas išlaužė ir suguldė ant že-
mės autobusų sustojimo ženklus, 
niekas tuo per daug nesistebėjo ir 
stotelių niokotojų nesmerkė. Vie-

tiniai gyventojai net pagalvojo, 
kad autobusų sustojimo ženklus 
vasaros metu taip suguldė patys 
kelininkai. Juk kuriems galams 
reikalingi keleivius klaidinantys 
ženklai? Autobusų stotelės yra, ati-

tinkami ženklai yra, o štai vasaros 
metu maršrutinių autobusų čia nė 
su žiburiu nepamatysi. Autobusai į 
šias nuošalias rajono vietoves va-
žinėja tiktai mokslo metais. O kai 
moksleiviai atostogauja, tai atos-

togauja ir...autobusai. Tikriausiai 
„Autoveldos“ vadovai yra įsitiki-
nę, kad trejetą mėnesių turi atosto-
gauti ir kaimo žmonės, kad jiems  
nereikia nuvažiuoti pas gydytojus, 
į seniūniją, rajono įstaigas. 

Reikėtų „Anykštai“ tiktai 
padėkoti...

kiamai sutvarkyti grėsmę kelian-
tys aplūžę turėklai. Matyt, buvo 
laukiama, kol kokia nors transpor-
to priemonė nugarmės į upę...

Tačiau reikalai pajudėjo, kai 
tiktai kritinę žinutę su tilto nuo-
traukomis skiltyje „Redaktorei ne-
žinant...“ išspausdino „Anykšta“. 
Dabar šis statinys tiesiog naujai 
atgimęs, turėklai įrengti saugūs ir 
patvarūs. Tik važiuok ir pavojų ne-
bebijok.

O dar kai kas „Anykštą“ bando 
keiksnoti, nors už daug ką jai rei-
kėtų padėkoti...

Riedslydės. Madonoje (La-
tvija) vyko riedslydžių Pasaulio 
taurės etapo varžybos. Sprinto 
rungtyje J.Drūsys finišavo 8-as, 
Ą.Bajoravičius – 18-as. Varžy-
bose klasikiniu stiliumi J.Drūsys 
vėl buvo 8-as, Ą.Bajoravičius 
15-as.   

Krepšinis. Per miesto šventę 
miesto parke vykusiose krepšinio 
3x3 į vieną krepšį varžybose da-
lyvavo 30 komandų, išviso 107 
žaidėjai. 1997-1999 m. gimimo 
krepšininkų varžybas laimėjo 
„Ebola“ (I.Raščius, S.Našlėnas, 
G.Asačiovas, L.Aviltis). Antrąją 
vietą užėmė „3 taškai”, trečiąją 
– „Kanapės”. 2000m. gimimo ir 
jaunesnių varžybų nugalėtojais 
tapo „Dunduliai“(K.Ramoška, 
J.Repčys, A.Aviža, L.Gudonis).

Sunkioji atletika I. Miesto 
parke vykusiose sunkiosios atle-
tikos varžybose žiūrovai galėjo 
matyti du potencialius olimpie-
čius. Kandidatė į Lietuvos olim-
pinę rinkinę G.Bražaitė laimėjo 
savo svorio kategorijos varžy-
bas, o antrasis pretendentas į 
olimpiadą – A. Šidiškis buvo 
merginų varžybų teisėju. Mergi-
nų varžybose dalyvavo 15 spor-
tinių. Antrąją vietą savo svorio 
kategorijoje užėmė anykštėnė 
J.Tarandaitė.

Sunkioji atletika II. Per 
miesto šventę vyko ir vaikinų 
sunkiosios atletikos varžybos. 
Vaikinai rungtyniavo Anykščių 
sunkiaatlečių treniruočių salė-
je. Turnyras buvo tarptautinis 
– jame dalyvavo trijų Latvijos 
miestų sportininkai. Nugalė-
tojais savo svorio kategorijose 
tapo keturi anykštėnai: N.Dilys, 
A.Čerkauskas, T.Miškeliūnas ir 
M.Lapinskas.

Šaškės. Šaškių turnyre per 
miesto šventę dalyvavo 35 žai-
dėjai. Vyriausiam iš jų 82-eji 
metai.  Turnyrą laimėjo anykštė-
nas V.Veršulis. Jaunimo grupėje 
nugalėtojais tapo E.Šeibokaitė ir 
S.Šajavičius.

Šachmatai. Šachmatų turnyre 
varžėsi 30 žaidėjų.Savo amžiaus 
grupėse nugalėjo N.Grilauskas ir 
E.Meškauskaitė. M.Macijauskas 
užėmė 3-ąją vietą.

 pro memoria

anykščių seniūnijoje
Kęstutis JARUKAS, gimęs 1960 m., mirė 07 22
Bronė GINDRĖNIENĖ, gimusi 1925, mirė 07 23

anykščių seniūnijojė
Virgaudas GRYBAS, gimęs 1965 m., mirė 07 23
Domicelė KAZLAUSKIENĖ, gimusi 1929 m., mirė 07 21 

Debeikių seniūnijoje
Janina ŠABLEVIČIENĖ, gimusi 1938 m., mirė 07 21

Kavarsko seniūnijoje
Henrikas Juozas ŠEREIKA, gimęs 1948 m., mirė 07 21

Svėdasų seniūnijoje
Elvyra NAVIKIENĖ, gimusi 1936 m., mirė 07 26

Troškūnų seniūnijjoje
Alvydas CHMIELIAUSKAS, gimęs 1953 m., mirė 07 24 

Kalėdų Seneliai vidurvasary
susirinko į kasmetinį 
suvažiavimą

Pačiame vidurvasary Danijos sos-
tinėje Kopenhagoje šiomis dieno-
mis vyks tikras žiemos spektaklis: 
pirmadienį čia prasidėjo kasmetinis 
Kalėdų Senelių suvažiavimas. Kalė-
dinę nuotaiką skleidžia daugiau kaip 
100 Kalėdų Senelių storais raudonais 
paltais ir kutuotomis kepurėmis. Su-
važiavimo pradžioje Kopenhagos 
centre buvo surengtas jų paradas. 
Termometro stulpeliams rodant 18 
laipsnių šilumos, Seneliai šį kartą po 
savo barzdomis prakaitavo mažiau 
nei pernai. Svarbus darbotvarkės 
punktas visada yra klausimas, kokią 
dieną rengti Kalėdų šventę. Paprastai 
susitikimo dalyviai susitaria dėl gruo-
džio 25-osios. Diskutuojama ir kito-
mis temomis, pavyzdžiui, dėl šiaurės 
elnių sustatymo ant namų stogų.

Kalėdų Senelių suvažiavimus nuo 
1957 metų rengia laisvalaikio parkas 
“Bakken”.

Temzėje pradėtos skaičiuoti 
karališkos gulbės

Kiek gulbių turi karalienė? Di-
džiojoje Britanijoje Temzės upėje 
prasidėjo tradicinis karališkųjų gulbių 
skaičiavimas. Kiekvieną vasarą kara-
liškųjų gulbių skaičiuotojas Deividas 
Barberis (David Barber)m su savo 
pagalbininkais penkias dienas irkli-
nėmis valtimis irstosi Temzėje.

Pirmadienį jie darbą pradėjo 
Sanbaryje į vakarus nuo Londono. 
Uniformuota komanda skaičiuoja, 
matuoja ir sveria jaunus paukščius ir 
žieduoja juos sunumeruotais žiedais. 
Taip pat žiūri, ar gulbės nėra sužalo-
tos, tarkim, žvejų kabliukų.

Tradicija skaičiuoti gulbes siekia 
XII amžių, kai monarchai pradėjo 
reikšti pretenzijas į visas gulbes ne-
byles. Tada šie paukščiai dar atsidur-
davo ant karališko pietų stalo.

Šiandien gulbių skaičiavimas - tai 
gyvūnų apsauga. Kiekvienais metais 
gulbių skaičiuotojų darbą gali stebėti 
moksleiviai. “Liūdna žinia yra ta, kad 
Temzėje ir toliau daugėja gulbių ir jų 
jauniklių, pašautų pneumatiniais šau-
tuvais”, - sakė D. Barberis. Šis bepras-
mis šaudymas esą sukelia siaubingus 
sužalojimus ir neretai mirtį. Kartais 
sužaloti paukščiai taip kankinasi die-
nas ar net savaites                    .-ELTA


