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Praėjusį ketvirtadienį svėda-
siškiai sulaukė aukštų svečių 
delegacijos. 

Miestelyje lankėsi Žemės 
ūkio ministrė Virginija Baltrai-
tienė, Seimo narys, Lietuvos 
medžiotojų ir žvejų draugijos 
pirmininkas Bronius Bradaus-
kas, šios draugijos pirmininko 
pavaduotojas, VU lektorius 
Eugenijus Tijušas, Aplinkos 
ministerijos Miškų departa-
mento direktorius Valdas Vai-
čiūnas.

 Svečiai apžiūrėjo Pikčiūnų 
ūkį, kuriame siautėję vilkai per 
du žygius išpjovė daugiau nei 
50 avių.

Vilkų gynėjus kaltino verslo 
lobizmu Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Susitikimas Svėdasuose įvyko Žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės (antra iš dešinės) ini-
ciatyva.

Kelyje į Inkūnus - Ragaišiai Raimondas GUOBIS

Nuo judraus iš Svėdasų į 
Anykščius vedančio plento, už 
Mickūnų tilto, tik pakilus į kal-
ną, dešinėn atitrūksta šviesus 
žvyrkeliukas. Tiesia platoka 
juosta perkirtęs lygų lauką ne-
ria į miškelį pro Pustinką, vėl 
išnyra į šviesią laukymę ir nu-
džiugina jaukiu Ragaišių kai-
mo paveikslu. Pasak apie 1940 
m. surašyto Inkūnų parapijos 
kūrimosi dokumento, kaimely-
je buvo Alekso Dulkės, Juozapo 
Pivoriūno ir Povilo Šiaučiūno 
kiemai - 17 gyventojų, o į an-
trąjį XXI amžiaus dešimtmetį 
gerokai įsiritus telikę vos trys 
čia registruoti piliečiai.

Džiaugiasi vis ilgiau kartu su broliu Kazimieru  galintis pagyventi tėviškėje Albertas Šaučiūnas 
(kairėje). Džiaugiasi jis ir netolimo kaimyno Vido Banio viešnage.

Įkliuvo 
12 neblaivių 
vairuotojų

Ambasadorius. Vakar Anykščiuo-
se viešėjo Moldovos ambasadorius 
Igor Klipii. Vizito tikslas – plėtoti 
bendradarbiavimą su Moldovos Res-
publika. Moldovos ambasadorius 
apžvelgė Medžių lajų taką, lankėsi 
Arklio muziejuje, dalyvavo plytelės 
atidengime Kalbų alėjoje prie Anykš-
čių viešosios bibliotekos. 

Darbai. Anykščių policijos komi-
sariato bendruomenės specialistės su 
14  – 16 metų vaikais praeitą savaitę 
tvarkė Užunevėžio kapinaitėse Lietu-
vos partizanų kapus, apleistus kape-
liuis senosiose ir naujosiose Kurklių 
kapinėse. Gerus darbus ir prasmingai 
laiką leidžiantys paaugliai šią savaitę 
ruošiasi padirbėti Anykščių regioni-
niame parke, o vėliau padėti Troškū-
nų seniūnijos seneliams. 

Karštis. Šeštadienį iki 34-35 laips-
nių šilumos pakilusi temperatūra 
paveikė žmones, kai kurie jų net ir 
parkrito. Prie senųjų miesto kapinių 
eidami į baikerių šventę žmones ga-
lėjo stebėti, kaip šalikelėje guli pilie-
čiai, sprendžiant iš aprangos – tikrai 
ne baikeriai. Tiesa, jaudintis dėl jų 
sveikatos nevertėjo, nes jie miegojo, 
saldžiai knarkdami. Kai kurie net nu-
siavę ir tvarkingai pasidėję batus.   

Darbdaviams. Iš Anykščių darbo 
biržoje registruotų bedarbių pasi-
rinkti sau darbuotoją nėra paprasta, 
kai kurių specialybių darbuotojų net 
nėra. Daugiausiai registruota katilinės 
kūrikų (16 žmonių), virėjų (14), par-
davėjų (13), vairuotojų ekspeditorių 
ir automobilių mechanikų (po 10). 
Yra ir įdomių specialybių: įmonės 
vadovas(1), įstaigos vadovas (1), ga-
mybos įmonės vadovas (1) ir dažyto-
jas teptuku (1). 

Demografija. 2014 m. šalies mas-
tu Anykščių rajono savivaldybė buvo 
antra pagal demografinį senatvės ko-
eficientą, kuris sudarė 225 (pagyve-
nusių, 60 metų ir vyresnio amžiaus, 
žmonių skaičius, tenkantis šimtui 
vaikų iki 15 metų amžiaus). 2013 m. 
Anykščių rajono savivaldybės demo-
grafinis senatvės koeficientas buvo 
lygus 230, 2012 m. – 257.

Laikraštis. Kitas “Anykštos” nu-
meris išeis penktadienį, rugpjūčio 14 
dieną. Šeštadienį redakcija nedirbs. 

Anykščius drebino 2000 motociklų 
griausmas

Į Anykščius suvažiavo apie 
2000 motociklininkų iš Norve-
gijos, Švedijos, Vokietijos, Esti-
jos, Latvijos, Rusijos ir Lietu-
vos. 

Valstybiniai miškai – žmonėms 
Lankytojus, einančius pa-

sivaikščioti miško taku, bene 
labiausiai sudomina apie 500 
metų senumo ąžuolas, 32 me-
trų aukščio eglė.
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spektras

Temidės svarstyklės
Apvogė. 2015 m. kovo mėn. 

pastebėta, kad apvogta moteriai, 
gimusiai 1971 m., nuosavybės 
teise priklausanti sodyba, esanti 
Anykščių r. sav., Svėdasų sen. 

Nuostolis – 345 eurai.
Telefonas. 2015-08-08 apie 13 

val. Anykščių r. sav., Anykščių 
sen., prie Rubikių ežero, buvo pa-
vogtas vyriškiui, gimusiam 1981 
m., priklausantis mobiliojo ryšio 

telefonas, paliktas ant kranto, kol 
vyriškis maudėsi ežere. Nuostolis 
– 500 eurų.

Smurtavo. 2015-08-08 apie 20 
val. Anykščių r. sav., Kavarsko 
sen., namuose, neblaivus (3,85 

prom.) vyriškis, gimęs 1989 m., 
konflikto metu panaudojo fizinį 
smurtą brolio (0,55 prom.), gi-
musio 1990 m., atžvilgiu, kuris 
paguldytas į ligoninę. Vyriškis, 
gimęs 1989 m., sulaikytas. 

Šimtas. Prie Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokratų 
(TS-LKD) vairo stojusiam jaunosios 
kartos politikui Gabrieliui Landsber-
giui kol kas nepavyko nuversti kalnų 
ir įtvirtinti savo, kaip ryškaus lyderio, 
statuso. G. Landsbergis netrukus mi-
nės vadovavimo TS-LKD šimtadie-
nį. Šį laikotarpį politikai ir ekspertai 
vertina skirtingai. Partijos kolegų 
tvirtinimu, jaunasis lyderis pateisino 
lūkesčius. Tačiau politiniai oponentai 
ir politologai mano, kad proveržio kol 
kas jam nepavyko pasiekti. 

Migrantai. 325 - tiek migrantų iš 
trečiųjų šalių Lietuvai reikės priimti 
už narystę Europos Sąjungoje. Ven-
grija jų jau turi dešimtis tūkstančių. 
Savo šalį saugantys patriotai stato 
tvoras nuo pabėgėlių ir reikalauja juos 
grąžinti į kilmės šalis. Deja, apsiginti 
vengrams labai sunku. Migracijos 
eksperto Dainiaus Paukštės teigimu, 
kiekvienais metais į ES atvyksta apie 
2 mln. trečiųjų šalių piliečių. “ES no-
rėtų, kad atvyktų tik jauni, išsilavinę ir 
kvalifikuoti darbuotojai, kurie užimtų 
laisvas vietas ir savo darbu užtikrintų 
dabartiniams gyventojams socialines 
garantijas. Bet ar tai įmanoma? Nes 
ES kalba tik apie žmogaus teises. O 
kai kalbame tik apie žmogaus teises, 
tai nekalbame nei apie žmonių išsila-
vinimą, nei juo labiau apie kvalifika-
ciją”, - svarstė D. Paukštė. 

Dailė. Lietuvos žydų (litvakų) ben-
druomenė pirmą kartą Lietuvoje rug-
pjūčio 10-14 d. organizuoja edukacinį 
plenerą “Litvakų dailininkai. L’ecole 
de Paris laikotarpis”. Plenero tikslas 
- paminėti turtingą litvakų dailinin-
kų kūrybinį indėlį į pasaulio dailės 
istoriją, įtvirtinti ir puoselėti Lietuvos 
žydų bei Lietuvos visuomenės sąmo-
nėje atmintį apie šį kultūrinį paveldą. 
“Litvakų dailininkų palikimas - uni-
kalus reiškinys ne tik Lietuvos, bet 
ir pasaulio meno istorijos kontekste. 
Tarp litvakų dailininkų - tokios gar-
sios pavardės kaip Arbit Blatas, Mar-
kas Šagalas (Marc Chagall), Chaimas 
Sutinas (Chaim Soutine), Lazaris 
Segalas (Lasar Segall) ar Žakas Lip-
šicas (Jacques Lipchitz). Būtent noras 
pasidalyti turtinga litvakų meno pa-
veldo istorija, suburti meno mylėto-
jus ir bendraminčius paskatino imtis 
šio edukacinio projekto”, - pasakojo 
edukacinio plenero sumanytoja ir ko-
ordinatorė Junona Berznitski.

Oras. Šalies įkalinimo įstaigose pa-
daugėjus bandymų aprūpinti kalinius 
iš oro, ketinama teritoriją virš įkali-
nimo įstaigų paskelbti neskraidymo 
zona. Liepos 9-osios naktį virš Ma-
rijampolės pataisos namų sklandžiusi 
nuotolinio valdymo bepilotė skraidy-
klė - dronas - nuteistiesiems numetė 
paketą su 8 mobiliaisiais telefonais. 
Vien tą savaitę virš Marijampolės 
pataisos namų skraidantys dronai 
buvo užfiksuoti 6 kartus. Kalėjimų 
departamento atstovai susitikimuose 
su Civilinės aviacijos administracija 
sutarė teikti siūlymą Susisiekimo mi-
nisterijai, kad teritorijos virš įkalini-
mo įstaigų būtų oficialiai paskelbtos 
neskraidymo zonomis. 

Teis. Kauno teisėsaugininkai jau 
baigė ir netrukus teismui perduos 
baudžiamąją bylą, kurioje Garliavoje 
(Kauno r.) gyvenantys nuo teisėsau-
gos pasislėpusios Neringos Venckie-
nės tėvai Laimutė ir Vytautas Kedžiai, 
jiems neįtikusius asmenis kaltinę 
pedofilija, patys bus teisiami. Prieš 
teismą stos ir kaimynė Olga Girdaus-
kienė. Visi jie yra kaltinami tvirkinę 
Laimutės Stankūnaitės dukrą. 

Muziejininkas, kartodamas geo-
grafų žygį, su bičiuliais nuplaukė at-
karpą nuo Užpalių iki Butėnų, o kitas 
S.Kolupailos ir K.Pakšto kelionės 

Dominykas Širvinskas, g. 1995, 
2015-05-17 Anykščiuose, Taikos g., 
vairavo automobilį būdamas neblai-
vus. (l1,12 prom.). Paskirta 300 Eur 
bauda ir atimta teisė vairuoti trans-
porto priemones 14 mėn. 

 Mantas Puodžiūnas, g. 1980, 2015-
05-16 Anykščių r., Bikūnų k., vairavo 
automobilį būdamas neblaivus. (3,2 
prom.). Paskirta 579 Eur bauda ir at-
imta teisė vairuoti transporto priemo-
nes 24 mėn.

 Almantas Vaišnys, g. 1972, 2015-
05-12 Anykščiuose, J. Biliūno g., vai-
ravo automobilį būdamas neblaivus 
(1,3 prom.). Paskirta 289 Eur bauda 
ir atimta teisė vairuoti transporto prie-

Įkliuvo 12 neblaivių vairuotojų
Anykščių rajono policijos komisariatas skelbia vairuotojų, kurie 

transporto priemones vairavo neblaivūs, pavardes. Šįkart jų – 12.

mones 12 mėn. 
 Gediminas Baronas, g. 1976, 

2015-04-19 Anykščiuose, A. Vienuo-
lio g., vairavo automobilį būdamas 
neblaivus (2,01 prom.). Atimta tei-
sė vairuoti transporto priemones 42  
mėn. ir konfiskuota transporto prie-
monė. Pakartotinai vairavo būdamas 
neblaivus

Vytautas Stasiūnas, g. 1960, 2015-
05-27 Anykščių r., kelyje Burbiškis-
Mačionys-Utena, vairavo automobilį 
būdamas neblaivus (1,53 prom.). 
Paskirta 289 Eur bauda ir atimta tei-
sė vairuoti transporto priemones 12 
mėn.

 Vytautas Bruzgulis, g. 1982, 2015-

05-31 Anykščių r., Miliūniškio k., 
vairavo automobilį būdamas neblai-
vus (1,48 prom.). Paskirta 289 Eur 
bauda ir atimta teisė vairuoti trans-
porto priemones 12 mėn.

 Modestas Petrauskas, g. 1987, 
2015-04-18 Anykščių r., Ažuožerių 
k., vairavo automobilį būdamas ne-
blaivus (1,15 prom.). Paskirta 320 
Eur bauda ir atimta teisė vairuoti 13 
mėn.

 Juozapas Šepkus, g. 1943, 2015-
06-12 Anykščių r., kelyje Kavarskas-
Budriai-Šoveniai, vairavo automobilį 
būdamas neblaivus (1,43). Paskirta 1 
200 Eur bauda ir konfiskuota trans-
porto priemonė. Pakartotinai vairavo 
būdamas neblaivus.

Robertas Kemeklis, g. 1963, 2015-
06-07 Anykščiuose, J. Biliūno g., vai-

ravo automobilį būdamas neblaivus 
(2,89 prom.). Paskirta 579 Eur bauda 
ir atimta teisė vairuoti transporto prie-
mones 24 mėn.

 Feliksas Strioga, g. 1950, 2015-06-
03 Anykščių r., Kavarsko mstl., vai-
ravo automobilį būdamas neblaivus 
(1,5 prom.). Paskirta 289 Eur bauda 
ir atimta teisė vairuoti transporto prie-
mones 12 mėn.

 Saulius Venckus, g. 1969, 2015-
06-11 Anykščių r., Legų k., vairavo 
automobilį būdamas neblaivus (1,57 
prom.). Paskirta 289 Eur bauda ir at-
imta teisė vairuoti transporto priemo-
nes 12 mėn.

 Valdas Tamulis, g. 1966, 2015-06-
07 Anykščiuose, Statybininkų g., vai-
ravo automobilį būdamas neblaivus 
(2,31 prom.). Paskirta 579 Eur bauda 
ir atimta teisė vairuoti transporto prie-
mones 24 mėn.

-ANYKŠTA

Žygiu pagerbė profesorius 
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Muziejininkas Raimundas Guobis kartu su bendraminčiais 
karštą rugpjūčio 6-ąją skyrė geografų profesorių Stepono Kolu-
pailos ir Kazimierio Pakšto žygio atminimui. Profesoriai prieš 80 
metų baidarėmis perlaukė visą Šventąją nuo Luodžio ežero iki 
šios upės santakos su Nėrimi.

vietas apvažiavo automobiliu. Vakare 
žygeiviai rinkosi Butėnų bendruome-
nės namuose. R.Guobis butėniečiams 
skaitė paskaitą apie profesorius, o 

kraštietė, žygio dalyvė Brigita Bubly-
tė dainavo ir butėnietes mokė dainuoti 
sutartines. Iš Užpalių kilusį K.Pakštą 
R.Guobis laiko butėniečių, čia gyve-
no jo giminė (R.Guobis taip pat yra 
iš Butėnų). Butėnuose pas K.Pakšto 
gimines profesoriai per savo žygį 
nakvojo, jiems buvo iškeptas lydys. 
Ir jų žygio aštuoniasdešimtmečiui 
skirtam renginiui buvo sugautas ir 
patiektas lydys, papuošęs vaišių stalą. 
S.Kolupaila ir K.Pakštas 1935-aisias 
Šventąja plaukė baidarėmis „Chro-
nus“ ir „Dausuva“. 

Dvi iš R.Guobio žygio baidarių 
buvo papuoštos analogiškais užra-
šais, kaip tarpukariu savo valtis buvo 
pavadinę profesoriai. Vakaro paskai-
toje muziejininkas pasakojo apie 
K.Pakšto svajonę - idėją įkurti alter-
natyvią Lietuvą - Dausuvą. Lietuvos 
geopolitikos pradininkas ieškojo pa-
saulyje teritorijų, kurias būtų galima 
išpirkti ir įkurdinti lietuvius kolonis-
tus, tačiau jo iniciatyvai tuometinės 
Lietuvos Vyriausybė nepritarė. Pasak 
R.Guobio, K.Pakštas buvo nusižiū-
rėjęs teritorijas Kanadoje, Afrikoje, 
Britų Hondūre. K.Pakštas išprogno-

zavo Antrąjį pasaulinį karą, nuspėjo, 
kad karą laimės Rusija. Tiesa, ilga-
laikės K.Pakšto prognozės nebuvo 
labai teisingos, pasak R.Guobio, 
profesorius manė, kad 2015-aisiais 
Lietuvoje gyvens 8 milijonai gyven-
tojų. Tačiau juk tarpukario lietuvių 
šeimose gimdavo būriai vaikų... 
Šventąja S.Kolupaila ir K.Pakštas 
plaukė 16 parų. Dažniausiai garbūs 
svečiai nakvynei apsistodavo klebo-
nijose, o Anykščiuose juos priėmė 
rašytojas Antanas Vienuolis. Matyt, 
profesorių kelionėje K.Pakštas bu-
vęs tik bičiulio palydovas, nes šiaip 
jau jo darbinė veikla buvo pašvęsta 
geopolitikai ir pasaulio tyrinėjimui, 
o S.Kolupaila laikomas Lietuvos 
hidrologijos tėvu. R.Guobis paskai-
toje dėstė, kad S.Kolupaila buvo ir 
aistringas fotografas, per Švento-
sios žygį „nuspaudęs“ kadrų. Pasak 
R.Guobio, šis profesorius pirmasis 
Lietuvoje pradėjo daryti spalvotas 
fotografijas, o juostas ryškinti vež-
davo į Vokietiją. S.Kolupaila skatino 
lietuvius domėtis savo šalies gamta, 
bandė surengti kelionių po Lietuvą 
aprašymų konkursą žurnale. Tačiau, 
nors profesorius savo lėšomis įsteigė 
piniginį prizą, bet nesulaukė nė vie-
no rašinio... 

Programos „Pagalba prostitucijos 
ir prekybos žmonėmis aukoms“ va-
dovė Kristina Mišinienė sakė, kad 
Anykščiai – jau penkioliktas miestas, 
kuriame tenka lankytis, o važinėti po 
miestus ir miestelius „Caritas“ sava-
noriai pradėjo praėjusių metų spalio 
18 dieną.

„Norime žmonėms parodyti preky-
bos žmonėmis aukų bejėgiškumą, to-
dėl kviečiame į savo namelį ant ratų, 
kuriame jie gali pajusti išnaudojamų-
jų gyvenimo aurą, pažiūrėti filmuotą 
medžiagą“, – pasakojo K.Mišinienė ir 
pakvietė apsilankyti viduje. Namelyje 
ant ratų įrengti du „kambariai“, paro-
dantys, kokiomis sąlygomis gyvena 
darbinio išnaudojimo ir prostitucijos 
aukos. Sienos aprašinėtos trumpais 

Kvietė pajusti parduotų žmonių aplinką
Praeitą ketvirtadienį Anykščiuose lankėsi Lietuvos „Caritas“ 

atstovės, kurios anykštėnams pasakojo apie prekybos žmonėmis 
situaciją Lietuvoje, žmonių išnaudojimą, leido pajusti išnaudoja-
mųjų gyvenimo sąlygas.

aukų pasakojimais, klausimais, „už 
ką?“... Pasak programos vadovės, 
išnaudojimas – tai ne tik prostitucija, 
apie ką žmonės visų pirma pagalvoja. 
Ši sąvoka yra kur kas platesnė: tai ir 
išnaudojimas verčiant vogti, daryti 
kitus nusikaltimus, ir darbinis išnau-
dojimas, organų donorystė. 

„Prekyba žmonėmis labiau aktuali 
rizikos grupės šeimoms, vaikams iš 
globos namų, tačiau į tokią situaciją 
galime pakliūti kiekvienas“, – apie 
tai, kad žmonių išnaudojimas yra 
visai šalia mūsų, pasakojo K. Miši-
nienė. 

Paklausta, kaip žmonės reaguoja 
į tokią „Caritas“ akciją, prevencijos 
programos koordinatorė Erika Pano-
va sakė, kad įvairiai: vieniems tai ne-

sukelia emocijų, kiti būna pasipikti-
nę, treti netiki, kad toks išnaudojimas 
apskritai vykta, dar kiti susijaudina. 
„Būna ir tokių žmonių, kurie mums 
papasakoja pažįstantys į prostituciją 
parduotų ar kitaip išnaudojamų žmo-
nių, – sakė E. Panova, – O Kaune prie 
mūsų priėję studentai analizavo situa-
ciją, užsienio studentai lygino situaci-
ją su savo šalyje esančia“.

K.Mišinienė ir E.Panova džiaugė-
si Anykščių rajono mero Kęstučio 
Tubio svetingumu: „Mes buvome 
labai maloniai priimti. Kai kurios sa-
vivaldybės nebūna patenkintos mūsų 
akcija, vieną kartą teko ir su policija 
pabendrauti...“, – sakė moterys. 

Ši „Caritas“ akcija tęsis tol, kol, pa-
sak moterų, važiuos namelis ant ratų, 
kol turės lėšų juo važiuoti. „Caritas“ 
atstovės priminė, kad, pakliuvus žmo-
nių prekeiviams ar sužinojus įtartinus 
atvejus, visą parą galima kreiptis tele-
fonu (8-679) 61617.

                                        -ANYKŠTA

Lietuvos „Caritas“ progra-
mos „Pagalba prostitucijos ir 
prekybos žmonėmis aukoms“ 
vadovė Kristina Mišinienė, 
prevencinės programos ko-
ordinatorė Erika Panova ir 
Panevėžio „Caritas“ savanorė 
Edita Krikštaponienė kvietė 
sužinoti apie prekybą žmonė-
mis, pabūti namelyje ant ratų, 
kuriame įrengti parodomieji 
prostitučių ir darbinio išnau-
dojimo aukų „kambariai“.  

Sigitos PIVORIENĖS nuotr.

Gimtajame Butėnų kaime muziejininkas Raimondas Guobis 
pasakojo apie geografus profesorius Steponą Kolupailą ir Ka-
zimierą Pakštą. 

Autoriaus nuotr.
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komentarai

SAVAITGALIO DISKUSIJA

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

spektras

@ X-man: „Taip, Lajų takas 
taps Anykščių vizitine kortele, bei 
pritrauks daug turistų, o miestas ir 
rajonas taps žymiai konkurencin-
gesnis tarp mūsų šalies kurortų. 
Įdomu, tik ką dabar pasakys „etati-
niai kalbėtojai ir ekspertai“? Nors, 
ką jie pasakys, tik tą patį ką ir 
anksčiau, kas mato pasaulį juodo-
mis spalvomis, taip jį ir regės visą 
gyvenimą. Jau dabar nieku virsta 
tų politikierių kalbos, kurie taip ar-
šiai kritikavo turistinio - kurortinio 
miesto viziją“.

@ Jomajo to X-man: „Viziti-
ne? Manau, ne. Viena iš vizitinių 
- tikrai taip. Žinoma, gerai, kad pa-
statė. Ypač malonu žinoti, kad pati 
statybų eiga buvo sklandi ir takas 
netapo dar viena amžiaus statyba.
Užbaigtas, galima sakyti, greitai 
ir laiku. Nedidelis vėlavimas buvo 
dėl objektyvių priežasčių. Dėl to 
reikia kepurę nukelti prieš staty-
bininkus. Pagarba ir padėka jiems. 

Deja, to niekaip negalima pasaky-
ti apie visą organizacinę pusę tiek 
pradinėje konkursų ir projektavi-
mo, tiek galutinėje atidarymo sta-
dijoje. Vaizdžiai kalbant ant tako 
primėtyta šūdų. Dėl to daug kam 
nebus malonu juo vaikščioti“.

@ Jomajo to X-man: „Nu,nu... 
Atsargiau biški. Ta vizija suma-
rum, tai nelabai kokia. O lajų takas 
Anykščių kurortumui tai nieko vi-
siškai neprideda, nes absoliučiai ne 
tos paskirties objektas. Kurortas tai 
pirmiausia sanatorijos ir gydyklos, 
o čia ne pyragai, nors užuomazga 
ir yra“.

@ Ne: „Nejuokinkit, kas taip 
sugalvojo? Kaip mažvaikiai pa-
sidžiaugs nauju „pliušiniu meš-
kiuku“ ir po kiek laiko pamirš. O 
milijonai, taip reikalingi rajono 
žmonėms, nusėdo į niekaip neat-
siperkantį geležų kratinį. Durnių 
laivas, ne kitaip...“

@ Qwe to ne: „Gelažis - bran-
gus turtas, vadinas, investicija 
gera“.

@ Naglis: „Manau, kad šio pro-
jekto sumanymas ir įgyvendinimas 
dar vienas smūgis nekompetetin-
giems ir nieko nedirbantiems bei 
nevykdantiems savo pažadų Pa-
kelčiui, Tubiui ir Rasalui. Tokia 
mano, anykštėno, nuomonė“. 

@ Brigita B.: „Ačiū buvusiai 
valdžiai. Gėda pažadų nevykdan-
tiems liberalams!!!”.

@ Aukštaitis: „Anykščiams 
reikėtų ir gamybos ar kitokių vers-
lų, kurie generuoja pajamas. Vien 
turizmo, manau, nepakaks. Pajū-
rio kurortams ar netgi Trakams 
Anykščiai vis tiek neprilygs“.

@ Sofija: „Vizitinė Anykščių 
krašto kortelė - tai Anykščių šile-
lis, ežerai, ežerėliai ir girios. Lajų 
takas – svetimkūnis gamtos fone ir 
man niekas neįrodys, kad jis pade-
da geriau pažinti gamtą. Pasilypėkit 
ant aukštesnės kalvos, dar ne tokie 
horizontai be jokio lajų tako atsi-
veria. Už 2,5 milijono eurų tikrai 
kažką naudingesnio anykštėnams 
buvo galima sukurti. Kita vertus, 
buvau aš ant to tako ir bokšto, tai 

bažnyčios bokštai kaip degtukai 
virš miško iškilę ir du upės vingiai. 
Viskas... Kodėl nebuvo galima jo 
pastatyti ant Storių kalvos. Būtų 
Rubikių ežeras kaip ant delno, ho-
rizontai atsivertų, ir Anykščiai ma-
tytųsi. Šilelis, Puntukas ir be lajų 
tako garsus, tad, mano nuomone, 
lajų takas tik pigi atrakcija, kurių, 
kaip ir apžvalgos bokštų, Lietuvoje 
yra ne vienas“. 

@ Ridikas: „Na, plauks į 
Anykščius dabar visi disneilendo 
išsiilgę. Plauks kokius metelius, 
kol atsibos. Tad, kol nevėlu, siūlau 
lajų taką į Anykščių miesto herbą. 
Vietoj to niekur nematyto tilto su 
kunigėliu...“

@ Jo: „Sekmadienio ryte buvo-
me lajų take, tai teko pastebėti, kad 
liftas buvo užstrigęs. Gerai, kad be 
žmonių, ir tai jau po dviejų parų 
veikimo“.

@ Žemaitis to Aukštaitis: 
„Gamybos reikia, bet ar būtų kam 
dirbt? O Anykščiai jau dabar pagal 
pramogas lenkia Trakus ar Palan-
gą. Laju takas - superinis projek-
tas, o skeptikai yra tiesiog nesvei-
ki, nelaimingi žmonės“.

(Komentarų kalba netaisyta)
-ANYKŠTA

Blaivumas. Klaipėdos paplūdi-
miuose lankytojai kviečiami pasiti-
krinti blaivumą. Alkoholio matuo-
klis atvežamas vis į kitą paplūdimį. 
Įrenginį galima rasti gelbėtojų pos-
tuose. Tarp poilsiautojų ši akci-
ja sulaukė didelio susidomėjimo. 
Gelbėtojai poilsiautojus pasitikrinti 
blaivumą kviečia per garsiakalbius. 
Pasak biudžetinės įstaigos “Klai-
pėdos paplūdimiai” direktoriaus 
pavaduotojo Aleksandro Siakki, šio 
akcijos tikslas yra pripratinti žmo-
nes prie alkoholio matuoklio, kad jie 
nebijotų sužinoti, ar nėra padauginę.  

Korupcijas. Irako premjeras Hai-
deras al Abadis pristatė radikalias 
reformas, kuriomis siekiama suma-
žinti vyriausybės išlaidas ir kovoti su 
korupcija. Tokių veiksmų imtasi po 
visoje šalyje nuvilnijusių protestų. 
Apie tai praneša BBC.Anot prem-
jero, į aukštus politinius postus turi 
būti skiriama ne pagal priklausymą 
sektoms ar partijų kvotomis, taip pat 
ketinama atsisakyti viceprezidento ir 
premjero pavaduotojo pareigybių.H. 
al Abadžio siūlomoms reformoms 
dar turi pritarti parlamentas.Spren-
dimu reaguojama į neseniai vyku-
sius antivyriausybinius protestus 
dėl nepatikimo elektros tiekimo 
šalyje plūstelėjus karščio bangai. 

Uždraus. Sekmadienį Škotijos 
kaimo reikalų sekretorius paskelbė, 
kad šalis ketina uždrausti genetiškai 
modifikuotų kultūrų auginimą. Ri-
čardas Lochedas (Richard Lochhe-
ad) sakė, kad Škotijos vyriausybė 
neketina rizikuoti šalies 14 mlrd. 
svarų vertinamo maisto ir gėrimų 
sektoriaus ateitimi. Apie tai praneša 
BBC.R. Lochedas ketina prašyti, 
kad Škotija būtų išbraukta iš bet ku-
rios Europos sutarties dėl genetiškai 
modifikuotų pasėlių auginimo. Vis 
dėlto šalies ūkininkai yra nusivylę 
tokiu sprendimu. Pagal Europos Są-
jungoje galiojančias taisykles, prieš 
auginant genetiškai modifikuoti pa-
sėliai turi būti oficialiai registruoja-
mi.

Nafta. Po pranešimų apie suma-
žėjusį Kinijos eksportą naftos kai-
nos pirmadienį rytinėje prekyboje 
nusmuko iki mažiausio lygio. Apie 
tai informuoja naujienų agentū-
ra “Reuters”. Rytinėje prekyboje 
“Brent” nafta atpigo 30 JAV centų, 
iki 48,31 dolerio už barelį, o šviesios 
JAV naftos WTI ateities sandoriai - 
0,21 dolerio, iki 43,61 dolerio. Kiek 
anksčiau pirmadienį “Brent” atpigo 
iki žemiausio lygio per šešis mėne-
sius, o WTI - iki mažiausio lygio per 
penkis mėnesius.Prekių eksportas iš 
Kinijos liepą sumažėjo 8,3 proc. dėl 
svyruojančios paklausos, o gaminto-
jų kainos buvo mažiausios nuo 2009 
metų. Naftos kaina smuko šešias sa-
vaites iš eilės dėl perteklinės pasiū-
los ir silpnos paklausos.

Badauja.  Buvęs Egipto prezi-
dentas, vienas iš buvusių islamistų 
organizacijos “Musulmonų brolija” 
lyderių Mohamedas Mursis, šiuo 
metu kalintis Kairo kalėjime, pa-
skelbė bado streiką. Apie tai pranešė 
jo advokatas Abdelis Maksudas, gi-
nantis M. Mursį ir kelis kitus “Mu-
sulmonų brolijos” lyderius teisme.
Pasak jo, “buvęs Egipto prezidentas 
nuo šeštadienio atsisakė priimti ka-
lėjime jam teikiamą maistą”. Anot 
A. Maksudo, M. Mursio įsitikinimu, 
“kalėjime jam teikiamas maistas 
nėra saugus”. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Anykščių šilelyje dar reikėtų Disneilendo 
Praėjusį penktadienį Prezidentė Dalia Grybauskaitė perkirpo 

juostelę ir Anykščių šilelyje pastatytas Medžių lajų takas pradėjo 
veikti. Sakoma, kad tokio objekto nėra ne tik Baltijos regione, 
bet ir visoje Rytų Europoje. Apie Lajų taką kalbėta nuo pat jo 
projekto pateikimo pradžios – dalis anykštėnų sakė, kad statinys 
suniokos unikalų Anykščių šilelio kraštovaizdį, kiti džiaugėsi, kad 
jis taps dar vienu turistų traukos objektu mūsų rajone.

Naujienų portalo anyksta.lt rubrikoje „Savaitgalio diskusija“ 
klausėme: „Ar Lajų takas taps Anykščių vizitine kortele? Ar 
Anykščiai taps išskirtinį turistų traukos objektą turinčiu mies-
tu? O gal buvo neverta anykštėnų pamėgtame šilelyje statyti tokį 
„svetimkūnį“?“.

Svarbu – 
nenuleisti kartelės

Daiva GASIŪNIENĖ, Anykščių 
rajono savivaldybės Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedėja:

- Tai, kas Anykščiuose jau yra su-
kurta arba planuojama kurti, mano 
nuomone, tikrai reikalinga – tiek turis-
tiniai objektai, tiek įvairios pramogos. 
Viskas harmoningai, gražiai įsilieja į 
unikalų mūsų rajono kraštovaizdį, jo 
nedarko. Tačiau dar yra labai daug 
dalykų, ką reikia stiprinti – tai, pir-
miausia, infrastruktūra, kokybės išlai-
kymas ir skatinimas. Kokie yra 25-45 
metų žmonės? Tai kuriantys šeimas, 
auginantys vaikus, gyvenantys gana 
intensyvų gyvenimą. Galvodami apie 
gyvenimą Anykščiuose, jie turi žino-
ti, kad čia bus jaukios ir skanų koky-
bišką maistą tiekiančios maitinimo 
įstaigos, kad vyks aukšto lygio kul-

Reikia investuoti ne į kiekybė, o į kokybę
Lietuvo statistikos departamenas anykštėnams prieš Miesto šven-

tę „įteikė specialią dovaną“ – smulkiai suskaičiavo, kaip kito gyven-
tojų skaičius lyginant 2013 ir 2014 m., kaip augo žmonių užimtumas, 
kiek, kokių ir kuo besuverčiančių įmonių yra mūsų mieste.

„2015 m. pradžioje Anykščių rajono savivaldybėje gyveno 26,4 
tūkst. gyventojų, arba 497 asmenimis mažiau nei 2014 m. Daugiau-
siai rajone gyvena 52, 53 ir 55 metų amžiaus asmenys. Pensinio am-
žiaus žmonių yra 29,5 proc., vaikų iki 16 metų – 12,2 proc.“

Anykštėnų klausėme: kokie realūs veiksmai į Anykščius galėtų 
pritraukti „viduriuką“ -25-45 metų žmones? Gal rajone siūlomos tu-
rizmo, pramogų paslaugos neatitinka šios grupės žmonių interesų? 

tūriniai renginiai, kad vaikai lankys 
geras mokyklas, kad bus garantuota 
įdomi jų popamokinė veikla – svar-
biausia nenuleisti kartelės ir nedaryti 
bet kaip. Gal kartais geriau šiek tiek 
daugiau investuoti, bet surengti gerą 
koncertą, ne slėpti, o skatinti geriau-
siai egzaminams vaikus paruošian-
čias mokytojas. 

Negalima sekti Druskininkų pa-
vyzdžiu, kada vandens pramogų 
parke „krūti“ vyrai geria alų ir aplink 
mėtosi kamšteliai...

Porą pastarųjų metų stebiu tokią 
tendenciją – Anykščiuose nedidelių 
būstų ieško 30-mečių karta. Jiems ne-
reikia didelio namo, svarbu, kad būtų 
sutvarkyta gatvelė, kad nekiltų dulkės 
pravažiuojant mašinoms... 

Jeigu kreipsim didesnį dėmesį ne į 
kiekį, o į kokybę, Anykščiai bus vie-
na iš prestižinių vietų gyventi...

Verta rizikuoti 
gyventi 
Anykščiuose

Donaldas VAIČIŪNAS, Anykš-
čių rajono mero patarėjas:

- Aš gal būsiu nepopuliarus ir pa-
prieštarausiu statistikai, kad 25-45 
metų žmonės aplenkia Anykščius. Aš 
pats prie 5 metus iš Kauno atsikėliau 
su šeima į Anykščius ir tikrai dar nete-
ko nusivilti. Viena iš svarbiausių prie-
žasčių, kodėl palikom laikinąją sostinę 
– aš norėjau, kad mano vaikai augtų 
ne ant asfalto, dulkėse, o šalia ežero, 
miško, kad kuo daugiau būtų gamtoje. 
Taip užaugau pats, to siekiau ir savo 
vaikams. Pažįstu net kelias šeimas, 
kurios taip pat iš didmiesčio persikėlė 
į Anykščius ir liko tuo patenkintos. Ar 
aš pats nenusivyliau priėmęs sprendi-
mą keltis į Anykščius? Tikrai ne, netgi 
gavau daugiau nei tikėjausi. Pradžioje 
dirbau Socialinių paslaugų centre, da-
bar taip pat kuruoju socialinius reika-
lus, būtent ši sritis man itin įdomi. Tai-
gi esu čia patenkintas ir darbu, ir tuo, 
kokioje aplinkoje auga vaikai.

Anykščiuose, gal ne taip greitai 
kaip norėtųsi, bet kuriasi naujos darbo 
vietos. Čia atsikėlę žmonės stengiasi 
patys imtis kad ir nedidelio verslo – 
mažos parduotuvėlės, mažos įmonės 
– tai juk tų pačių 30-40–mečių sukur-
tos darbo vietos. 

Jaunimas laiką 
leidžia automobi-
lių aikštelėse

Alfrydas SAVICKAS, rajono 

Tarybos narys, Seimo nario Ričar-
do Sargūno padėjėjas:

- Didžiausia problema yra darbo 
vietų trūkumas, jauni žmonės geriau 
renkasi būti juodadarbiu užsienyje, 
bet uždirbti gerą atlyginimą, nei likti 
Lietuvoje su minimaliomis ir kiek už 
jas didesnėmis pajamomis. Daug dar-
bo vietų atsirastų, jeigu į pensiją išei-
tų tie, kurie jau yra pensinio amžiaus. 
Aišku, galima ir tokius žmones su-
prasti, nes jiems didėja darbo stažas, 
tačiau jeigu valstybė atkurtų pensijas 
tokias, kokios jos buvo iki krizės, 
manau, tikrai ne vienas rinktųsi už-
tarnautą poilsį. Ir tokiu būdų atsirastų 
darbo vietų jaunimui. Aš, pavyzdžiui, 
išėjęs į pensiją tikrai nedirbsiu...

Kalbama, kad Anykščiuose dau-
gybė turistinių objektų, lankytinų 
vietų, kad veiklos čia tikrai netrūksta. 
Tačiau aš manau kitaip... Maitinimo-
si įstaigos užsidaro 22 valandą, kur 
rinktis žmonėms po to? Dabar „topi-
nės vietos“ yra prie Biliūno paminklo, 
„Bikuvos“ aikštelė ir Dainuvos slėnio 
mašinų stovėjimo aukštelės. Kažin ar 
tai tinkamos vietos leisti laiką... Mane 
pakraupino atvejis, kai prie miesto 
centre esančios kavinės įvyko nema-
žos muštynės... Taigi trūksta Anykš-
čiuose jaukių kavinukių, kur žmonės 
galėtų vakare pasėdėti, trūksta vietų, 
kur būtų galima nueiti su vaikais...

Aišku, iš dangaus šios gėrybės ne-
nusileis, reikia ir pačių jaunų žmonių 
iniciatyvos kurti.  

-ANYKŠTA
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horoskopas
AVINAS daugiausia dėmesio rei-

kalaus šeima, vaikai, artimųjų reika-
lai. Viską jautriai imsite į širdį, dėl to 
gali užeiti migrena, sustreikuoti skran-
dis. Mintys suksis apie gyvenamosios 
vietos keitimą, pirkinius, statybas ar 
remontą. Jei atostogaujate, pravartu 
aplankyti seniai matytus žmones. 

JAUTIS būsite smalsūs, išradin-
gi. Regis, seksis tvarkyti reklamos, 
buhalterinius, komercinius, tiekimo 
reikalus. Galimas neblogas sandoris. 
Stiprės poreikis matytis su brangiais 
jums žmonėmis, kalbėtis su kaimy-
nais, draugais. Tikėtina netolima ke-
lionė. 

DVYNIAI neblogai seksis dirbti 

darbus, reikalaujančius verslumo, ap-
skaičiavimų. Galimas netikėtas susi-
tikimas, pakvietimas. Pamažu mintis 
užvaldys materialinės gerovės, pinigų 
bei stabilumo klausimai. Neužkibkite 
ant aferistų kabliuko. Atsargiai van-
denyje. 

VĖŽYS jumyse kunkuliuos ne-
rimas, tačiau akivaizdu, kad jam 
nepasiduosite. Veikla, reikalaujanti 
įkvėpimo, intuicijos, užuojautos, išra-
dingumo, gali nudžiuginti rezultatais. 
Tačiau turtiniai reikalai arba artimo 
žmogaus negalavimai kels susirūpi-
nimą. 

LIŪTAS labiau nei paprastai norė-
sis nuošalumo, ramybės. Pravartu fi-
ziškai ir protiškai pailsėti, pasidomėti 
dvasiniu penu, menu. Galima nauda 

iš labdaringai nusiteikusių žmonių ar 
socialinių institucijų. Venkite svaiga-
lų. 

MERGELĖ būsite darbštūs, 
pareigingi, visuomeniški. Padaugės 
kontaktų su senais pažįstamais, drau-
gais, verslo klientais. Galimas flirtas, 
nuotykis. Vis dėlto nuo ketvirtadienio 
šurmulio nebepageidausite. Pasisau-
gokite vagių, sukčių. 

SVARSTYKLĖS aktyviai dar-
buositės. Turėsite progų pademons-
truoti kompetenciją, principingumą. 
Galimas įsimintinas susitikimas, ren-
ginys, svarbi pažintis. Tačiau ir atos-
togaujantiems bus nelengva atsikra-
tyti įkyrių minčių, susijusių su darbo 
situacija, sveikata. 

SKORPIONAS teks aktyviai suk-

tis, jeigu jūsų veikla susijusi su aukš-
tuoju mokslu, kelionėmis, turizmu, 
tarptautiniais reikalais. Visa, kas toli-
ma ir dar tik siektina, atrodys žymiai 
prasmingiau ir įdomiau už tai, kas yra 
dabar. Galima žinia ar svečias iš toli. 

ŠAULYS tiktų tvarkyti juridinius, 
bendradarbiavimo reikalus, vis dėlto 
reikia būti atidiems. Sudarydami su-
tartis, gerai išanalizuokite jų sąlygas. 
Neignoruokite antrosios pusės nuo-
monės bei interesų. Kažkokie įvykiai 
gali jus paskatinti užsiimti psichologi-
ne savianalize. Atsargiai vandenyje. 

OŽIARAGIS neverta sėdėti sudė-
jus rankas, nes įmanoma atsikratyti 
dalies senų rūpesčių. Jus emociškai 
stipriai veiks išaugęs priešingos lyties 
dėmesys arba kalbos apie prarastą 

ryšį su svarbiu jums žmogumi. Išdrįs-
kite išsakyti savo jausmus. 

VANDENIS kurį laiką tebegalvo-
site apie laisvalaikio pramogas, patir-
tus įspūdžius, nuotykius. Jeigu atos-
togaujate, parūps sveikatos ir grožio 
procedūros. Galimos naujienos, jeigu 
mėginate įsidarbinti, steigti ar plėsti 
savo verslą, leistis į kelionę. 

ŽUVYS kelias dienas neblogai 
suksitės tose srityse, kurios jums to-
kios kasdieniškos ir įprastos, kaip 
namų ruoša. Pamažu darysis vis sma-
giau, norėsis meilės, pramogų. Sma-
gu su jumis bus ir vaikams dėl jūsų 
nusiteikimo žaisti, sportuoti, kurti. 
Saugokitės alerginių reakcijų, apsi-
nuodijimo, atsargiai vandenyje. 

-ELTA

Atnaujintas parkas

Troškūnų girininkijos arboretumas 
ir rekreacinis miško parkas įkurtas 
jau bene prieš 15 metų ir lankytojų 
susilaukdavo nuolat. Tačiau bėgant 
metams parke esantys takai paseno, 
supuvo, todėl nuspręsta parką atnau-
jinti.

VĮ Anykščių miškų urėdijos urė-
do Sigito Kinderio iniciatyva buvo 
pateikta paraiška Europos Sąjungos 
lėšoms gauti. „Paraišką pateikėme 
dar 2012 metais, lėšos atsirado da-
bar, 2015-aisiais, o štai liepos 1 dieną 
projektas buvo pabaigtas“, – sakė S. 
Kinderis. 

Parke įrengta automobilių stovėji-
mo aikštelė, atrakcionai vaikams, pa-
vėsinės, skulptūros, takai. Atnaujinta 
visa struktūra.

Parke – vietinių 
menininkų skulptūros

„Labiausiai mūsų parkui buvo rei-
kalinga aikštelė automobiliams staty-
ti, nes anksčiau lankytojai savo trans-
porto priemones statydavo tiesiog 
ant žolės. Take jau buvo supuvusios 
lentos, takas buvo labai reikalingas“, 
– pasakojo Troškūnų girininkijos gi-
rininkas Audrius Kusta. 

Lankytojus, einančius pasivaikš-
čioti miško taku, bene labiausiai su-
domina apie 500 metų senumo ąžuo-
las, 32 metrų aukščio eglė.

Rekreaciniame Troškūnų girinin-
kijos parke taip pat atsirado ir nau-
jų skulptūrų: jas padarė anykštėnai 
skulptoriai Valdas ir Lukas Pelegri-
mai, Pranas Petronis. 

Valstybiniai miškai – žmonėms 
Anykščių miškų urėdijos Troškūnų girininkija – viena didžiausių rajone. Atvykę pasisvečiuoti 

girininkijoje lankytojai čia gali ne tik pasivaikščioti miško taku, bet ir pasigrožėti liaudies meistrų 
sukurtomis skulptūromis, augalų kolekcijomis.

Girininkijoje esantis muziejus pa-
pildomai neremontuotas, bet jis vis 
pildosi naujais eksponatais. Jame yra 
įvairių gyvūnų iškamšų, senų knygų 
(pavyzdžiui, pirmoji taksacija).

Veikia arboretumas

Troškūnų girininkijos rekreacinia-
me parke lankytojai gali apžiūrėti 
arboretumą: yra galimybė susipažinti 
su medžių, krūmų rūšimis. „Arbore-
tumas – tai sumedėjusių augalų ko-
lekcija, skirta moksliniam-pažinimo 
darbui. Prie kiekvieno medžio mes 
turime paruošę lenteles, kuriose yra 
lietuviškas, lotyniškas augalo pavadi-
nimas. Yra ir praktinė nauda: patariu 
žmonėms apsižiūrėti, jei patinka kuris 
medis, krūmas, tam tikra forma, gali 
užsirašyti pavadinimą ir tokį įsigyti 
medelyne. Pas mus vagysčių dar ne-
pasitaikė, nors žmonės teiraujasi, ar 
negalima čia patikusio medelio nusi-
pirkti“, – pasakojo Troškūnų girinin-
kijos girininkas Audrius Kusta.

„Pagal projektą turėjo būti paso-
dinta apie 300 taksonų, bet taip nebus 
– ne visiems patinka lietuviškas kli-
matas, daug neprigyja, nušąla. Šiemet 
susitvarkėme infrastruktūrą, o kitais 
metais sodinsimo augalus“, – sakė S. 
Kinderis.

Tikslas – supažindinti 
su mišku

Parkas yra lankomas visus metus.  
Kasmet čia atvyksta apie 2000-3000 
žmonių. Bilietų nėra, parke lankosi 
visi, kad tik nori, jokių leidimų tam 
nereikia. „Lankytojų yra nuolat. Kada 

beatvažiuoji – bent keli žmonės par-
ke vaikšto. Ypač savaitgaliais. Būna, 
kad lankytojai susiranda mus inter-
netu, skambina, kad nori atvažiuoti. 
Tuomet aš juos po parką pavedžioju, 
kai turiu laiko, vedu trumpas ekskur-
sijas“, – sakė A. Kusta. Lankytojai 
dažnai pasirašo ir lankytojų knygoje 
– tokios užpildytos jau kelios. Pasira-
šo tiek moksleiviai, tiek žymūs Lietu-
vos žmonės, užsieniečiai. 

„Mūsų tikslas – sudaryti sąlygas 
žmonėms pažinti mišką. Ypač – jau-
nimui. Dirbame kurortiniam, turisti-
niam rajonui, ir žmonėms. Atnaujinti 
parką buvo būtina, nes senasis jau 
buvo pasenęs, net pavojingas“, – pa-
sakojo Anykščių miškų urėdijos urė-
das. 

Atnaujino Europos 
Sąjungos lėšomis

Miško muziejus Troškūnų girinin-
kijoje buvo įkurtas dar 2000-aisiais. 
Nuo jo ir buvo pradėtas kurti visas 
parkas. 2002 metais įkurtas rekrea-
cinis miško takas, 2005 metais pra-
dėtas vykdyti Vilniaus universiteto 
sodo direktoriaus projektas: pradėtas 
kurti arboretumas. 2008-aisiais vyko 
tarptautinis tautodailininkų pleneras – 
arboretumą tautodailininkai papuošė 
skulptūromis. 

2015-aisiais įvykdyti parko atnau-
jinimo darbai, prie kurių prisidėjo ir 
Anykščių miškų urėdija: jos lėšos 
sudarė apie 20 proc. visos sumos. Iš 
viso atnaujinimas kainavo apie 90 
tūkst. eurų. 

Darbus vykdė UAB „Termotau-
pa“.

Rekreaciniame Troškūnų miško parke pastatytos ir naujos anykštėnų skulptorių Valdo ir Luko Pe-
legrimų skulptūros.

Paprastasis kadagys sulaukia bene daugiausia lankytojų, atvy-
kusių į Troškūnų girininkiją, dėmesio. 

Troškūnų girininkijos rekreaciniame miško parke pastatytos 
naujos pavėsinės.

Atnaujintas takas – dabar lankytojai juo gali eiti nesušlapę 
kojų.

Užsak. Nr. 1389
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Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“ (8-381)  5-82-46,  

(Atkelta iš 1 p.)

Puikus miesto vadovų ir speci-
alistų sumanymas – visas miesto 
atviras ir uždaras erdves išpuošti 
gėlynais. Kur tik beužsuki – gir-
liandos, kolonos, klombos ir dau-

Kavarsko seniūnas Algirdas 
Gansiniauskas ir Moterų seklyčia 
Kavarske perkėlė Žolinių šventę 
iš rugpjūčio 15 dienos į 8 dieną. 
„Žmonės, išėję iš bažnyčios, nesu-

Vietoj gėlyno – individualios įmonės sąvartynas?

Kavarske Žolinės atšvęstos savaite anksčiau

gybė puošmenų, kurias išvardinti 
gali tik puošimų specialistai.

Tačiau prieš keletą metų buvo 
sutvarkytas Kęstučio gatvės ga-
lugatvis. Gražiai. Įrengta maža 

prato, kad vyksta: Kavarsko vėlia-
va kabo, o kokia šventė? Jie pikti-
nosi, kad komunistiniais metodais 
dirbama“, – piktinosi Kavarsko 
miestelio bendruomenės nariai. 

atviroji erdvė. Joje įrengtas pos-
tamentas, kiti elementai ar tai 
paminkliukui, ar gėlynui. Tačiau, 
čia šioje erdvėje įkurtas neoficia-

„Norėjome, kad Kavarske būtų 
daromos puokštės, o seniūnas nu-
sprendė, kad bus floristiniai kili-
mai. Juk kilimai jau daromi Anykš-
čiuose. Norėjome išskirtinumo... 

lus pirminio medienos apdirbimo 
įmonės baras. Graži erdvė tapo 
sąvartynu, šiukšlynu. Tai, atrodo, 
ties 114 sklypu. Kalbama, kad tai 

Buvo siūlyta šventę daryti kartu, 
bet seniūnas atsisakė. Seniūnas 
apskritai neiniciatyvus, dažniau-
siai sako, kad viskas miestelyje yra 
gerai, kam dar kažką keisti, tvarky-

rajono Tarybos nario ar jo šeimos 
darbas.

Neprisistatęs skaitytojas 

ti“, – stebėjosi žmonės.
Kavarsko bendruomenės iniciatyva 

Žolinių šventė čia vyks ir rugpjūčio 
15 dieną – bus padarytos floristinės 
kompozicijos-puokštės, o sekmadie-
nį po šv. Mišių koncertuos folkloro 
ansamblis iš Vilniaus „Gija“. 

Kavarsko bendruomenės nariai

Ragaišio negailėjo, ragaišiu 
pamylėjo

Kaimo pradžia ir  vardas susi-
jęs su gražia šio pasaulio pakraš-
tėlio žmonių gebėjimu dalytis ir 
dosnumu susijusia istorija. Gal 
dar valakų reformos metu, ka-
raliaujant Žygimantui Augustui, 
matininkas, matavęs  kairiojo 
Šventosios kaimo sodžių žemes 
į valakus, čia buvo maloniai 
nustebintas - dosnūs sodiečiai 
pavaišino jį tikru gardėsiu - ra-
gaišiu. Atsidėkodamas „kamar-
nykas“ pasirūpino, kad kaimas 
būtų pavadintas Ragaišiais. 
Geram ir blogam ta pati saulė 
šviečia, tad gyveno šis sodžius 
kaip visa Lietuva. Ritosi karai, 
epidemijos, badmečiais vadinti-
ni nepriteklių, visokių nelaimių 
ir rojaus paveikslais pritvinkę 
metai. Viską atperkanti artojo 
laimė: matyti kai tavo su didžiu 
tikėjimu, stropia meile dirvon 
bertas grūdas gražiai sudygsta ir 
veikiai javų jūra banguoja, sva-
riomis varpomis grūdą dovano-
ja. Ir netrūksta ragaišio šventei 
saviems ir svečiams storai pa-
raikyti. Prakaitu sulaistytos die-
nos, maloni šiluma ir palaiminga 
vėsa dienos, vandens ir duonos 
skonis nesumeluotas. Dievo pa-
laimoje jausti šalia artimą savo, 
beaugančią gentį laiduojančią 
kartais ir žemėje išgyvenamą 

Kelyje į Inkūnus - Ragaišiai

nemirtingumą.

Šiaurės Lietuvos katedrą
pastatęs Šiaučiūnas

Kelio vingyje stūkso vienkie-
mėlis su erdviu moliniu tvartu 
ir ilga dviejų galų troba, ypatin-
gai plati veranda, tebegyvena du 
broliai Šiaučiūnai. Surandu juos 
ir klausiu apie šių dienų Ragai-
šių pasaulį - kaip ir kuo jie čia 
gyvena?  „Gerai, kad tėviškėje 
esame, - pastebi Albertas ir Ka-
zimieras,  - vis savuose kraštuo-
se geriau nei kur mieste“. Kur 
jie kadaise ir gyvenę. Vasarą 
daugiau darbų visokių, o štai 
žiemą tai daugiausia politika do-
misi - televizorių žiūri ar knygas 
skaito. Populiariausi brolių bi-
bliotekoje sovietinę realybę de-
maskuojančio Viktoro Suvorovo 
raštai.

Prisimename ir jų senelio 
brolį Liudviką Šaučiūną. Bu-
vau kadaise Joniškio katedroje, 
gėrėjausi įstabiomis karališko 
pastato formomis, bokštu, vi-
daus derme, mačiau prieangyje 
biustą didžiai nusipelniusio jos 
klebono, statytojo kanauninko 
L.Šiaučiūno. Apie tai, kaip jis 
platino literatūrą lietuvišką, apie 
tai, kaip ragino burtis į drau-
gijas, apie tai, kad savanorius 
būrė, kad savivaldybę lietuvišką 
pirmąją steigė. Išvykęs Linku-
von ir ten pasižymėjo.

Kalno šulinio pasaka 

Nuostabiausias tvarinys yra 
šulinys, iš tolo ant kalnelio svir-
timi mojantis, atsigaivinti ateiti 
šaukiantis. Vanduo veik ranka 
pasiekiamas, pačioje versmės 
gysloje įkasta, akmenų rentinys 
sukrautas, aukščiau iš rąstelių 
sunertas.

Tada jau sena sena ilga aukš-
taitiška gryčia po beržais bei 
klevais, vainikus taikiais supy-
nusius.

Dulkių gyvenimas. Prisime-
name dar senąją Oną Dulkienę, 
romią, nedidukę moterėlę, pui-
kią pasakotoją, savo gyvenimo ir 
aplinkos vertintoją. Atitekėjo čia 
iš Leliūnų, iš Karosų šeimos.

Žemės turėję nemažą gabalą, 
gal 36 hektarus, tad po karo ti-
kriausi “liaudies priešai”, kan-
didatai į Sibirą keliauti buvo. 
Ir iškeliavo 1948-ųjų gegužyje, 
į Krasnojarsko srities miškus, 
tik po dešimtmečio pargrįžo. 
Džiaugėsi tėviškėn sugrįžę, nors 
pasaulio krašto kapinėse sūnelį 
Broniuką ir močiutę Marijoną 
Dulkienę palikę. Greitai kolcho-
zo dirbtuvėse jos vyrui trūkęs 
galąstuvo skriemulys galvą su-
trupino, iškilmingai kaip darbo 
fronte žuvusį karį laidojo. Daug  
ir valdžia, ir visokios partinės 
organizacijos prisidėjo. Ten į šei-
mos kapą Mičionyse palaidojo ir 
pirmaisiais nepriklausomybės 
metais iš Sibiro tyrų pargabentus 
palaidotųjų kaulus. Iškilmingos 
buvo laidotuvės, su vėliava tris-
palve, daugybe giminių, pažįs-
tamų, geriausiais Svėdasų gies-
mininkais, tiksliu ir prasmingu 
klebono Jono Labakojo pamoks-
lu. Prisidėjo, nemažai pinigų at-
siuntė Kanadoje gyvenęs senolės 
sūnus Kazimieras Dulkis. Visi 
broliai ir sesės: Steponas, Alber-
tas, Danutė, Ona, Stefa - išva-

žinėjo, nors ir nuolat lankydavo 
senojoje sodyboje tebegyvenan-
čią motiną. Jauku būdavo ten ke-
liaujant į Inkūnus užsukti, pasi-
kalbėti, tiesiog tos trobos dvasia 
pasistiprinti. Ona matematikos 
mokslų daktare tapo, uoliai dar-
bavosi ir su veik visą gyvenimą 
kamavusiomis ligomis supratin-
gai ir be liūdesio kovojo. Ir jinai 
jau Mičionių kalnelyje ilsisi. Vi-
sokie perėjūnai tik ir prašinėja, 
vilioja sodybą parduoti.

Naujas gyvenimas

Ar tai iliuzijų pasaulis - ką žmo-
gus patiria kaimo sodyboje - juk 
čia nei kaimo, nei miesto nėra, tik 
mišinys, kratinys šeimininko pa-
saulio. Ilgokai nuo pat 2002 - ųjų, 
kuomet nupirkę per metus suge-
bėjo išstatyti, turizmui pritaikyti 
šią sodybą verčiasi tais dalykais. 
Fondai vėrėsi ir dar veriasi. Šiek 
tiek pažįstu tą žmogų, Rimantą 
Sabaliauską, kadaise prisiprašė 
jam parašyti, paplanuoti, kokiais 
keliais galima besisvečiuojančius 
sodyboje gamtos grožybių ir kul-
tūros istorijos paminklų lankyti 
vesti. Ir jis mane šį kartą šiaip 
taip pažino. Gerai, rodyk, kokius 
smagumus čia galima patirti. Kad 
ir brangu, bet tvarkinga, švaru - 
daug kas tai vertina. Na, kubilas? 
Na, kambarys gražus, šviesus, 
na, tvora iš eglinių tainų sukai-
šytą, tvenkinys - mesk meškerę ir 
bandyk žvejo laimę, mat žuvų čia 
esti didžiausių, tik kad man nuo 
tų saldėsių sugėlė galvą, keliauju 
ten, kur po baltasis beržas sena 
sodyba rymo, kur kalne stebu-
klingas šulinys vandeniu tyruoju 
gaivina.

Stebuklų stebuklas -   beveik vandens pilnas 
šulinys akmeniniu rentiniu, šviesia gaivos aki-
mi dangų atspindintis kalvos viršūnėje.

Autoriaus nuotr.

Senojo kaimo trobos fragmentas.

Sodyboje „Tarp liepų“ yra kaimo pradžios le-
genda menanti, pašvenčių kaimuose žemes da-
lijusio ir ragaišiu pavaišinto matininko ąžuoli-
nė skulptūra.

(Atkelta iš 1 p.)
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kampas
Apie kilmę

Linas BITVINSKAS

Taigi, kokia žmonijos kilmė? 
Daugeliui žmonių nepatinka 
idėja, kad žmogų, tiksliau pir-
mąją porą Adomą ir Ievą, sukūrė 
Dievas. Dažniausiai tai laikoma 
mitu, pasakojimu, kuris neturi 
realaus pagrindo, maždaug tokiu, 
kaip suaugusieji aiškina savo 
vaikams, kad juos rado kopūs-
tuose. Evoliucijos teorija, kuri 
teigia, kad žmogus išsivystė per 
daugelį milijonų metų, atrodo 
daug įtikinamesnė ir logiškesnė. 
Tačiau šiuolaikiniai  žmogaus 
genomo tyrinėtojai negailestingi 
– jokių milijonų metų nebuvo, 
Ieva ir Adomas tikrai egzistavo, 
o žmonijos amžius, tyrinėjant 
žmogaus DNR, deja, neprašoka 
minimo Biblijoje – vos keletas 
tūkstančių metų. Taigi, Biblija 
visiškai tiksli.

Genetikas ir biologas Džordžija 
Pardonas parašė knygą „Answers 
in Genesis“, kurioje detaliai iš-
dėsto mokslinius įrodymus, kad 
žmogus buvo sukurtas, o ne atsi-
rado atsitiktinės evoliucijos būdu. 
„Yra tvirti genetiniai įdodymai, 
kad Dievas sukūrė pirmą žmonių 
porą“,- rašo mokslininkas.

Beje, knygoje jis remiasi kito 
biologo žmogaus DNR tyrinė-
tojo Natanielio Džonsono tyri-
mais, kuriais buvo nustatyta, kad 
žmonija turėjo bendrą motiną, 
t.y. yra kilusi iš vienos moters. O 
pastaroji gyveno vos prieš keletą 
tūkstančių metų. Šis mokslinin-
kas taip pat atmetė evoliucijos 
teorijos laiko rėmus – jei žmo-
nija būtų vysčiusis pagal evoliu-
cijos teorijos modelį ir klajojusi 
po žemę tiek laiko, kiek teigia 
evoliucijos šalininkai, žmogaus 
genetinė įvairovė būtų kur kas 
platesnė, negu yra dabar.

užjaučia
Netektis tokia skaudi ir 

nepaguodžiama. Tylų ir švel-
nų užuojautos žodį tariame 
Alvydui MIŠKINIUI, mirus 
brangiai mamai.

Kaimynai: A. J. Marcin-
kevičiai, A. Šližienė, J. Ka-
žukauskas, J. Skrebūnaitė, 
A. G. Pakalkai, R. Urbona-
vičius

Alvydui MIŠKINIUI,
Mirus mylimai mamytei, 

reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą.

B.Dūdėnienė, A. Miškinie-
nė, R.ir A. Leitonai, D. ir R. 
Valioniai

Sunku rasti darbininkų. 
Žmonės bijo vilkų

Į Svėdasus atvažiavo ir vilkų 
gynėjai, trys visuomeninės organi-
zacijos „Baltijos vilkas“ atstovai – 
šių žmonių įsileisti į savo teritoriją 
ūkininkai nepageidavo. Bet „Bal-
tijos vilko“ atstovai savo poziciją 
galėjo išsakyti Svėdasų biblioteko-
je vykusioje diskusijoje.

Diskusiją pradėjo ūkininkas Ta-
das Pikčiūnas. VU ekonomikos 
magistras T.Pikčiūnas ūkininkauja 
kartu su tėvais - Stanislovu ir An-
gele Pikčiūnais. Jaunas vyras aiš-
kino, kad prieš pradėdamas ūkinin-
kauti, kaip ekonomistas, analizavo 
galimas verslo grėsmes. “Apie to-
kias verslo grėsmes kaip vilkas net 
nepagalvojau. Manau, kad pada-
riau klaidą“, - dėstė ekonomikos 
magistras. Analizuodamas įvairias 
avių apsaugos nuo vilkų priemones 
(kurias siūlo vilkų gynėjai) ūkinin-
kas dėstė, jog iš esmės patikima 
apsauga būtų tik žmogus su šau-
tuvu, o tvoros ir šunys - greičiau 
yra formali nei reali apsauga. „Po 
to, kai pas mus buvo išpjauta 50 
avių, niekas nenori dirbti. Žmogus 
turi turėti ginklą, bent jau tam, kad 
apsaugotų savo gyvybę”, - garbiai 
auditorijai aiškino T.Pikčiūnas. 
Pikčiūnų šeima avis laiko 150 ha 
teritorijoje, yra 10 aptvarų. Tad 
tvarto kiekvienai bandai nepastaty-
si - patyrę medžiotojai paskui aiš-
kino, kad tvartai turėtų būti solidus 

Vilkų gynėjus kaltino verslo lobizmu

statiniai, su bent pusės metro pa-
matais, mat jei nėra pamatų, vilkai 
labai sėkmingai išrausia žemę.

„Aplinkos viceministras Linas 
Jonauskas aiškino, kad ūkininkams 
vilkų padaryti nuostoliai kompen-
suojami 100 proc. Mes gavome 
- 40 proc./.../ Aplinkos ministras 
Kęstutis Trečiokas sakė, kad jis 
brolio ūkyje šaudo į orą, kai pajun-
ta, kada artėja vilkai. Na, jei vieną 
kartą iššaučiau, gal nieko, bet jei 
visi pradėtų šaudyti, kai tik šuo 
suloja?”, - retoriškai klausė vyras, 
ironizuodamas, kad nuolatiniai 
šaudymai į orą galų gale baigtųsi 
psichiatrine ekspertize.

Vilkų gynėjai pardavinėja 
tvoras?

Vilkų gynėjų, visuomeninės 
organizacijos „Baltijos vilkas“ 
tarybos pirmininkas Andrius Lau-
rinavičius diskusijoje aiškino, kad 
Lietuva, stodama į ES, įsipareigojo 
saugoti vilkus, kad yra bendros eu-
ropinės vilkų apsaugos direktyvos. 
„Vilkai visų pirma gainioja kano-
pinius, neleidžia jiems apsistoti 
vienoje vietoje – vilkai užtikrina 
jų judėjimą. Kitas vilko vaidmuo 
- reguliuoti kitų gyvūnų populiaci-
jų dydį ir jų stiprumą“, – aiškino 
A.Laurinavičius.

Jis tikino, kad yra daugybė prie-
monių, kaip apsaugoti avis nuo 
vilkų - tvoros, aptvaruose kartu su 
avimis laikomi šunys ir pan.

„Kas jus finansuoja?“ – „Balti-

jos vilko“ atstovo griežtai paklausė 
B.Bradauskas. O A.Laurinavičius 
tikino, kad vienintelis organizaci-
jos pajamų šaltinis yra žmonių per-
vedami 2 proc. gyventojų pajamų 
mokesčio.

„Po to, kai išpjovė mano avis, 
jūs skambinote ir valandą laiko 
plovėte smegenis, kad pirkčiau 
tinklus“, - verslo lobizmu „Baltijos 
vilko“ atstovus kaltino Stanislo-
vas Pikčiūnas, lyg ir paneigdamas, 
kad vilkų gynėjams rūpi tik vilkai. 
Ministrė V.Baltraitienė „Baltijos 
vilko“ atstovams priminė, kad ir su 
ja šie bandė kalbėtis apie apsaugos 
nuo vilkų priemonių pardavimą 
ūkininkams.

„Kiekviena rūšis turi teisę 
gyvuoti, bet ne kitų sąskaita”

Skirtingais vertinimais, vilkų 
Lietuvoje yra nuo 250 iki 700. 
B.Bradauskas, regis, nebuvo lin-
kęs sutiki, kad Lietuvoje, kaip tei-
gia oficialioji statistika, yra mažiau 
nei 300 vilkų. “Tarybiniais metais, 
kai buvo gera apskaita, Lietuvoje 
buvo 300-350 vilkų. Ir tai buvo 
normalu. Dabar Lietuvoje atsirado 
dvi problemos - vilkai ir lūšys. Iš-
nyks visos stirnos. Gervių padau-
gėjo šimtais, gal net tūkstančiais. 
Gandrų daugėja, o jie yra didžiausi 
smulkiosios faunos priešai.”

B.Bradauskas kategoriškai dės-
tė, kad būtina šaudyti ir vilkus bei 
lūšis būtina išbraukti iš Raudono-
sios knygos. „Kiekviena rūšis turi 
teisę gyvuoti, bet ne kitų sąskaita. 
Lietuvoje mažėja stirnų, danielių. 
Nėra Lietuvoje tokios rūšies, ku-
rios vilkas nepapjautų“, – kalbėjo 
B.Bradauskas.

 Beje, diskusiją moderavusi 
Žemės ūkio ministerijos atstovė 
sakė, kad renginio tikslas padary-
ti taip, „kad ir vilkas būtų sotus ir 
avis sveika“, o Svėdasų seniūnas 
Valentinas Nėniškis šyptelėjo, jog 
„taip nebūna“.

Mokslininkas šaipėsi 
iš vilkų gynėjų

VU zoologijos katedros dėstyto-
jas, Lietuvos medžiotojų ir žvejų 
draugijos pirmininko pavaduotojas 
E.Tijušas šaipėsi iš vilkų gynėjų ir 
pyko ant jų. „Susipažinkit su zoo-
logijos pradmenimis, o tada lipkit į 
tribūną“, - sakė zoologas. Kalbėda-
mas apie šunis, galinčius apsaugoti 
avis nuo vilkų, sakė, jog yra tik dvi 
šunų veislės, kurios pajėgia būti to-
kiais apsauginiais. Tačiau tie 80 kg 
sveriantys šunys turi būti specialiai 
paruošti, jų priežiūra - sudėtinga, 
išlaikymas - brangus. „Nekabinkit 
makaronų žmonėms ant ausų ir ne-
siūlykit panacėjos, kuri yra kliede-
siai”, - pyko mokslininkas.

Ūkininkas Romualdas Kubaitis, 

kalbėdamas apie leidimą Anykščių 
rajone sumedžioti 4 vilkus, stebė-
josi, kad išduoti vardiniai leidimai 
medžiotojams, nurodoma, kas 
konkrečiai gali nušauti vilką. Pik-
čiūnai už per pirmąjį vilkų antpuo-
lį sudraskytas 34 avis gavo 1500 
eurų kompensaciją, kai tuo tarpu 
baudos už nelegaliai sumedžiotus 
žvėris siekia tūkstančius. “Kodėl 
gamta tokia brangi, o ūkininkai - 
suskiai?”, - klausė R.Kubaitis.

Anykščių rajono meras Kęs-
tutis Tubis aiškino, kad vardinių 
leidimų medžioti vilkus išdavimą 
reglamentuoja teisės aktai. Meras 
kėlė klausimą dėl kompensacijos 
ūkininkams už laukinių gyvūnų pa-
darytą žalą. Dabar kompensacijos 
už medžiojamų gyvūnų padarytą 
žalą mokamos iš rajono biudžeto. 
Mero nuomone, šią pareigą turėtų 
prisiimti valstybė.

Kaip tik ketvirtadienį buvo nu-
statytas pirmasis afrikinio kiaulių 
maro atvejis. Kiaulių maro zonoje 
draudžiama varyminė medžioklė 
ir apskritai stengiamasi, kad maro 
epidemiją pernešantys šernai kuo 
mažiau migruotų. Todėl Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos vadovas Dainius Žioge-
lis, dėstė, kad vilkų gynėjų įvardin-
ta vilkų nauda, vaikant kitus žvėris 
iš vienos vietos į kitą, kilus kiaulių 
maro epidemijai yra labai jau abe-
jotina.

Žvėrys nebebijo žmonių

Aplinkos ministerijos Miškų de-
partamento direktorius V.Vaičiūnas 
Svėdasuose buvo negausioje vilkų 
gynėjų stovykloje. Tačiau ir jis 
sutiko, kad galima svarstyti su-
medžiojamų vilkų limito didinimo 
galimybę. O E.Tijušas sakė. kad 
reikia apskritai panaikinti vilkų 
medžioklės terminus.

Apibendrindama diskusiją Že-
mės ūkio ministrė V.Baltraitienė 
sakė, kad galima didinti išmokas 
ūkininkams dėl vilkų padarytos ža-
los, bet „nėra logiška didinti vilkų 
populiaciją ir didinti išmokas dėl 
vilkų padaromos žalos.”

Pasak ministrės, Lietuvos nega-
lima lyginti su Vokietija, Prancūzi-
ja ar Rusija, šalimis, kurių terito-
rijos didelės, kur užtenka vietos ir 
plėšrūnams. “Mūsų teritorija labai 
maža. /.../ Vilkas yra plėšrūnas ir 
turi ėsti”, - aiškino V.Baltraitienė. 
Ministrė svarstė, jog apskritai gal 
vilkai iš kokių veislynų į miškus 
pabėga. Pasak jos, apskritai lauki-
niai gyvūnai per daug įsidrąsino, 
priprato prie žmonių. “Dabar ir 
varnų apsiginti nebegalima”, - dės-
tė Žemės ūkio ministrė.

Patarė sudraskytas avis 
parduoti turguje

Angelė Pikčiūnienė auditorijai 
sakė, jog po to, kai buvo išskerstos 
jų avys, gal dešimt ėriukų buvo dar 
gyvi, gulėjo ir gargaliavo. „Juos 
reikėjo pripjauti. Niekam nelin-
kiu to patirti”, - pasakojo moteris. 
Ji sakė, kad vienintelis žmogus, 
iš kurio sulaukė pagalbos, buvo 
Svėdasų seniūnas V.Neniškis, o 
paskambinusi į Aplinkos minis-
teriją A.Pikčiūnienė sakė išgirdu-
si patarimą papjautų avių mėsą 
nešti į turgų. B.Bradauskas po 
A.Pikčiūnienės kalbos pareiškė, 
kad Aplinkos ministerijoje „nėra 
žmonių“ ir vilkų medžioklės limi-
to klausimus reikia paskirti Seimo 
kompetencijai.

Vilkų gynėjų, visuomeninės organizacijos „Baltijos vilkas“ tary-
bos pirmininkas Andrius Laurinavičius Svėdasuose buvo kalti-
namas, jog jis atstovauja verslo interesams.

Autiriaus nuotr.

Svečiai lankėsi Stanislovo, Angelės ir Tado Pikčiūnų ūkyje, Svėdasų seniūnijoje.

(Atkelta iš 1 p.)
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gimė
Mila NAKAITĖ,  gimusi 07 20
Gabija PAŠTUKAITĖ, gimusi 08 01 

Redaktorius

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel.: (8-682) 18972, 
(8-600) 63820.

Brangiai mišką su žeme arba iš-
sikirsti. 

Tel.: (8-604) 84051, 
(8-605) 12103.

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

Tel. (8-670) 37592.

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, 
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

(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.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

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

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

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

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

Kita

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

Rapsus, kviečius, rugius, kvie-
trugius, miežius, kmynus, žirnius, 
pupas. 

Tel. (8-638) 71971.

Kviečia bitininkus statyti avilius gri-
kių laukuose (Katlėriai, Anykščių raj.).

Tel. (8-680) 54882.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Atlieka fasadų šiltinimo, apdailos 
darbus. Tinkuoja, deda dekoraty-
vinį tinką. Dengia šlaitinius stogus. 
Skardinimo darbai. 

Tel. (8-676) 52289.

Nebrangiai, kokybiškai dengia sto-
gus, lanksto skardas. Sudaro sąma-
tas. Parūpina medžiagas. Įdėklai, pri-
statomi kaminai. Ilgametė patirtis. 

Tel. (8-652) 37118.

Nemokamai valome laukus, grio-
vius nuo krūmų. Išsivežame savo 
transportu. Tel. (8-670) 80575.

Mobiliu gateriu pjauna medieną. 
Atvyksta į namus. 

Tel. (8-620) 84419.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

80 mm profilio langai
už 70 mm profilio kainą

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

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

Kuras

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

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

Malkas kaladėmis, skaldytas, 
atraižas pakais, supjautas. Veža 
į rajonus. 

Tel. (8-629) 76267.

Malkas kaladėmis, skaldytas, 
atraižas pakais, supjautas, ka-
ladukus. Atveža.

Tel. (8-622) 44850.

Kita

Tvarkingą GAZ 53. Bortinis. 
1985 m. Be TA. Pirktas iš kolū-
kio bet neberandam dokumen-
tų. 5 metus nevažinėtas. 990 
EUR. 

Tel. (8-618) 58097.

“GRADIALI ANYKŠČIAI” gam-
tos ir poilsio parkas, plečiantis vei-
klai, pastoviam darbui  ieško naujų 
komandos narių. 
Šiuo metu laukiami: 
padavėjos (-ai) darbui restorane, 
viešbučio administratorės (-iai) 
ir pagalbiniai darbininkai (-ės).

martynas.vidziunas@gradiali.com
8 618 77400

siūlo darbą

Reikalingi 
E kategorijos 

tarptautinių reisų vairuotojai.  
Tel.: (8-698) 46745, 

(8-686) 23411.  

Minkštų baldų gamintoja 
AB “Balticsofa” darbui 

Anykščiuose šiuo metu ieško 

S I U V Ė J Ų
Darbas pamaininis.
Visos socialinės garantijos. 
Laiku mokamas atlyginimas.
Stabilus darbas.
Kontaktinis telefonas: 
8 620 91496

Statybos įmonei reikalingi 
darbininkai prie apdailos dar-
bų Danijoje. 

Darbas nuolatinis, atlygis 
priklauso nuo darbo rezultatų.
 Tel. 8-622 08357

Anykščių mieste
Algimantas Antanas SIDOROVAS, gimęs 1942 m., mirė  08 06
Elena MIŠKINIENĖ, gimusi 1924 m., mirė 08 06

Kavarsko seniūnijoje
Albertas GAUKŠTAS, gimęs 1952 m., mirė 08 05
Antanas DEDELĖ, gimęs 1938 m., mirė 08 07 

Kurklių seniūnijoje
Dalia PAŠKEVIČIENĖ, gimusi 1970 m., mirė 08 03

Skiemonių seniūnijoje
Liucija STUKIENĖ, gimusi 1941 m., mirė 08 06

dovanoja
Šviesiai rudus ir rainus 2 mėn. 

kačiukus.
Tel. (8-381) 5-17-46.

dingo
Anykščiuose, Šaltinio g., dingo šu-

nelis, vardu Bimas. Nedidelis, rudas, 
baltomis letenėlėmis.

Tel. (8-381) 51895.
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Filomena, Klara, Severas, Zu-
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Gilvilė, Ipolitas, Diana.

oras

+17 

+31 

receptas

redaktorei nežinant

NNN TV3 televizija parengė re-
portažą rėksmingu pavadinimu 
„Anykščiai duoda į kaulus ki-
tiems Lietuvos kurortams”, ku-
riame Anykščiams piešiamas 
stipraus boksininko vaidmuo, 
mat „turistų srautai neįtikėti-
ni”. Siužete kalba ir pramogų ir 
sporto centro „Kalita“ vadovas 
Liudvikas Avietė, kuris pabrėžė, 
kad: „Palangos verslininkai visą 
laiką skundžiasi, o mes nesiskun-
džiam“. Kad šis vasaros sezonas 
muša rekordus, tikina ir Anykš-
čių turizmo informacijos centro 
vadovai. Žmonių, leidžiančių 
vasaros atostogas Anykščiuose, 

Prikulsim kurortus liežuviu
srautas kasmet ir taip didėjo, ta-
čiau vien šiemet jis dar ūgtelėjo 
penktadaliu, o braliukų latvių no-
ras aplankyti kalvotus ir pušynais 
apaugusius Anykščius – net kelis 
kartus. Anot televizijos, „anykš-
tėnai skaičiuoja, kad šį Antano 
Baranausko apdainuotą kraštą 
per metus aplanko daugiau nei  
ketvirtis milijono turistų”. 

Bet anykštėnai pasakytų, kad 
tokio turistų kiekio tikrai užfik-
suoti plika akimi neįmanoma, 
o štai Palangoje – įmanoma.  Iš 
kitos pusės, anykštėnai aštriu lie-
žuviu pasižymėjo visada, tai bent 
juo į kaulus Palangai užvožia.

Kartais norint statistikoje išsi-
veržti į priekį tereikia šiek tiek 
sumanumo. Statistika teigia, kad 
nepaisant mažėjančio gyventojų 
skaičiaus, savivaldybių darbuo-
tojų daugėja. 2011–2015 metais 
užimtų pareigybių savivaldybėse 
skaičius išaugo nuo 13,45 tūkst. 
iki 14 tūkst., jį padidino du treč-
daliai administracijų. Net 57-io-
se iš 60 savivaldybių tūkstančiui 

Rado nišą gyventojų tenkantis užimtų pa-
reigybių skaičius augo.

O štai Anykščiai tik šmaukš 
ir visą Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyrių uždarys. 
Įsivaizduokite, kaip atrodysim 
visoje Lietuvoje.

Kitais metais parašys: „Val-
dininkų skaičius augo, tik vie-
nintelė Anykščių rajono savi-
valdybė mažino ir valdininkų, ir 
administracijos skyrių“. Kuklu, 
šaunu, garbinga. Štai ką reiškia 
teisinga strategija. 

Penktadienio vakarą  motoci-
klininkai rinkosi į Dainuvos slėnį, 
statėsi palapines. Vakare ir naktį 
juos linksmino „Radistai“. 

Šeštadienį baikeriai savo galin-
gais motociklais išvažiavo į miesto 
gatves, lankė Anykščių krašto mu-
ziejus. 15 valandą įspūdinga moto-
ciklų kolona pajudėjo miesto ga-
tvėmis, o vakare Dainuvos slėnyje 
vyko rungtys ir atrakcijos, veikė 
retro technikos paroda. Pasak šven-
tės organizatoriaus, „Iron X MC“ 
klubo prezidento Laisvio, šį šven-
tė jau dešimtoji ir bene gausiausia 
iš klubo organizuotų. „Sulaukėme 
labai daug svečių iš užsienio, gal 
ne visi net ir prisistatė“, - pastebėjo 

Anykščius drebino 2000 motociklų 
griausmas Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Savaitgalį Anykščiuose šėlo baikerių šventė „Bike X Dreem“,  kurią organizavo Panevėžyje įsikūręs 
motociklininkų klubas „Iron X MC“. Į Anykščius suvažiavo apie 2000 motociklininkų iš Norvegijos, 
Švedijos, Vokietijos, Estijos, Latvijos, Rusijos ir Lietuvos. 

klubo prezidentas, paminėjęs, kad 
į tokias šventes suvažiuoja solidūs 
vyrai, ne ką tik motociklą nusipir-
kę piemenys, tad šventėse nebūna 
jokių incidentų, o miestuose - eis-
mo taisyklių pažeidimų.

Šventės dalyvių dėmesys per 
kelias dienas neatlėgo retro mo-
tociklų parodai. Čia buvo gali-
ma išvysti labai senų ir dar vy-
resniosios kartos prisimenamų 
tarybinių „Dnieprų“, „Emkų“, 
„Ižų“ ir jaunimo svajone buvu-
sių „Jawų“. Klubo prezidentas 
patikslino, kad savo motociklus 
nemokamai galėjo eksponuoti į 
šventę atvykę motociklininkai 
su ne jaunesniais kaip 33-ejų 

metų motociklais. 
Karštis neišvilko baikerių iš 

jiems būdingų juodų odinių dra-
bužių, tačiau vienas kitas braukda-
mas prakaitą pasvajojo apie lietų. 
Tačiau nieko kito neliko, kaip nu-
taikius laisvesnę akimirką šokti į 
Šventąją. 

Šventėje buvo daug varžybų, 
atrakcijų. Vienos jų - kas išstums 
sunkesnę „štangą“, kurios svar-
menų vietoje buvo litriniai Biržų 
alaus buteliai. Varžybas laimėjo 
Karolis iš Panevėžio, išstūmęs 96 
butelius, tačiau draugai jam siūlė 
pabandyti išstumti 100 litrų. Vyrui 
iš antro karto tai pavyko. Visas jo 
išstumtas alus tapo jo nuosavybe, 

Baikerių šventėje „Bike X Dreem“ buvo išties įspūdingų baike-
rių ir motociklų.

Parodos vinis - motociklas 
su propeleriu.

taigi alaus jam ir jo draugams turė-
tų užtekti ilgam...  

Šeštadienio vakaro grupių 
„Trundentale“, „Arinos ir Veto 
Bank“ bei „Bix“ koncerto metu, 
nepaisant tvankaus vakaro ir nak-
ties,  buvo daug juos palaikančių 
ir šokančių. Beje, organizatoriams 
nepavyko šventės dalyvių moterų 
išprovokuoti. Ant scenos pakvies-
tos moterys, išgirdusios, kad teks 
nusimesti marškinėlius ir liemenu-
kus, išsilakstė, liko tik viena...

Anykštėnų Dainuvos slėnyje 
buvo nedaug. Dalis tenkinosi pa-
smalsavę per tvorą, o koncerto 
buvo galima klausytis ir Švento-
sios pakrantėse. 

Karštis neatvėsino konstruktorių, kurie žiūrovų akivaizdoje per-
pjovė keturratį motociklą, o prie jo priekio primontavo paprasto 
motociklo ratą su bačka... Toks šedevras važiavo, deja, nebuvo 
stabilus. 

Autoriaus nuotr. 

Prieš mirtį vienas žmogelis pa-
prašė, kad pakviestų jo gydytoją 
ir advokatą, ir kad jie atsistotų iš 
abiejų jo lovos pusių. Gydytojas 
neišvėrė ir klausia:

– O kodėl tu mus čia pasistatei?
– Aš noriu mirti kaip Jėzus Kris-

tus, tarp dviejų plėšikų, – paaiški-
no žmogelis.

***

Pacientas gydytojui:
- Būkite sąžiningas, daktare. Ar 

mano padėtis labai bloga?
Gydytojas:
- Ką reiškia bloga? Sakykime 

taip: jei aš jus pagydysiu, išgarsė-
siu visame pasaulyje!

Morkų saldainiai

Ingredientai: 
1 kg morkų 
1 kg cukraus 
2 šaukštai apelsino žievelės
1 šaukštelis vanilinio cukraus 
2  citrinos 
300 g  sviesto

Gaminimas:
Iš morkų išspauskite sultis, supil-

kite sultis į puodą, įberkite cukrų ir 
virkite maišant ant silpnos ugnies. 
Kai masė pradės tirštėti, nukelki-
te nuo ugnies, suberkite vanilinį 
cukrų, smulkiai tarkuotą apelsino 
žievelę ir maišykite, kol gerokai 
atauš. Maišant dėkite sviestą. Išsu-
kus išspauskite citrinų sultis. Masę 
supilkite į sviestu išteptą formą ir 
palikite kambario temperatūroje 
kol sustings. Supjaustykite nori-
mo dydžio gabalėliais ir apiberkite 
miltiniu cukrumi.

Karolis iš Panevėžio išstūmė 100 litrų alaus. 


