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Kelionė. Anykščių L. ir S. 
Didžiulių viešoji biblioteka rugpjū-
čio 28 d., penktadienį, kviečia į lite-
ratūrinę kelionę „Rygos stačiatikių 
Meka Surdegis praeityje ir dabar-
tyje“ (Anykščiai - Troškūnai - Sur-
degis - Anykščiai) su profesoriumi 
Osvaldu Janoniu. Kelionės pradžia 
10.00 val. nuo Anykščių cerkvės (J. 
Biliūno g. 57). Išankstinė registraci-
ja (8 381) 50784.

Atsisveikino. Penktadienį Anykš-
čių A. Baranausko pagrindinė mo-
kykla atsisveikino su ilgamete va-
dove Ona Repečkiene. Vyriausia 
amžiumi Anykščių rajono mokyklų 
direktorė, 73 – ejų metų O. Repeč-
kienė, kuri yra buvusi Anykščių 
rajono Tarybos nare, mokyklai va-
dovavo 30 metų. Mokykloje vyko 
furšetas.

Konkursas. Šiandien vyksta 
dviejų Anykščių miesto mokyklų 
direktorių konkursai. „Anykštos“ 
duomenimis, vadovauti A. Ba-
ranausko pagrindinei mokyklai 
pareiškė norą vienintelė šios mo-
kyklos mokytoja Dalia Kugienė, 
tuo tarpu dėl A. Vienuolio progim-
nazijos direktoriaus kėdės varžysis 
du Anykščių rajono tarybos nariai, 
dirbantys progimnazijoje - Egidijus 
Šilaika  ir Danutė Mažvylienė.

Pristatys. Rytoj, 17.30 val., 
kultūrinių tradicijų studijoje 
„Anykščių vaivorykštė“, (pr. c. 
„Norfa“, Vilniaus g. 22, II a.), vyks 
savęs pažinimo ir sveikatinimosi 
knygų pristatymas.

Šventė. Rugpjūčio 22 dieną 16 
valandą Debeikių kultūros namuose 
vyks jau dvidešimtasis Debeikiečių 
bendrijos sambūris „Visada, visada 
namo sugrįšim“. Sekmadienį, po šv. 
Mišių,13 val. 30 min. fotomenin-
inko Rimanto Dichavičiaus darbų 
paroda, susitikimas su autoriumi. 

Minės. Šeštadienį Butėnuose, 
(Svėdasų sen.) kaimo kapinėse, 14 
val. bus švenčiama Butėnų diena, 
šiemet skirta Juozo Tumo - Vaiž-
ganto krikšto tėvui Augustinui 
Žvirbliui, Didžiojo karo įvykiams, 
Žaliosios Rimkų giminei, Vaiž-
ganto aprašytiems pašvenčiams 
atminti.

Į Kunigiškius palengva sugrįžta žmonės...
Pačiame Anykščių rajono pa-

kraštėlyje, Šventosios upės pa-
krantėse, ant Vyžuonų bei Už-
palių seniūnijų ribos, nuo seno 
gyvuoja Kunigiškių kaimas. Ka-
daise priklausęs Vyžuonų bažny-
čiai, baudžiavą panaikinus tapo 
eiliniu darbščių žemdirbių, gry-
nų lietuvių kaimu su puikiausius 
miltus malusiu malūnu ir visiems 
patogiu tiltu. niekada nebuvo 
mažas, niekada nebuvo ir didelis 
- 1923 m. su14 kiemų, o pasku-
tiniu metu gal ir dešimties nuo-
latinių gyventojų nesurastume, 
bet sodybų ir ten vasarojančių ar 
dienai kitai nuolat užklystančių 
piliečių labai daug.

Partijos reitingas krenta, bet Anykščių 
liberalai ramūs kaip belgai

Žiniasklaidos priemonėse 
pranešama, kad sėkmingai 
savivaldos rinkimuose pasiro-
džiusio lietuvos Respublikos 
liberalų sąjūdžio reitingas va-
sarą drastiškai krito. „Prieš 
mėnesį rekordinį 16 proc. rei-
tingą pasiekęs liberalų sąjūdis 
liepą sulaukė spyrio į užpaka-
lį: jo populiarumas sumenko 
3,1 proc. – tiek, kiek tokiose 
apklausose galima paklaida“, 
- rašo portalas DelFi. Tuo 
tarpu Anykščių valdžioje esan-
tys liberalai partijos reitingo 
kritime didesnės problemos 
neįžvelgia.

Pasak vieno iš Anykščių liberalų lyderio Sau-
liaus Rasalo, viena iš jo partijos reitingo mažė-
jimo priežasčių yra atostogos.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Lietuvos liberalų sąjūdžio Anykščių skyriaus 
pirmininkas Lukas Pakletis mano, kad partijos 
reitingo kritimas 3,1 proc. – nėra drastiškas.

Tuoj po sovietmečio Vilūno malūno likučius ir sodybą susigrąži-
no anūkės Audronės Butkienės, čia ji su vyru Broniumi, šeima.

Tikras Kunigiškių istorijos 
ekspertas Pranas Daugilis 
jau seniai gyvena gretimame 
Vilkabrukių kaime.

Armagedonas Anykščiuose
eilė prie lajų tako kai ku-

riems priminė lenino mauzo-
liejaus aplankymą.

Medikai gali sulaukti permainų
Arūnas lioGė, teisininkas, 

rajono Tarybos narys: „Ma-
nau, kad sveikatos apsaugos 
politika ir jos vykdymas yra 
neteisingi.“

Gyventojams 
uždrausta eiti į 
mišką, 
bet ne į lajų 
taką
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spektras

Temidės svarstyklės

Anykščių darbo biržoje per bir-
želio mėnesį naujai įregistruota 
192 bedarbiai. (gegužės mėnesį 
143) Nuo metų pradžios įregistruo-
ti 1051 bedarbiai, tai - 6,3 procento 
mažiau lyginant su praeitų metų 
analogišku laikotarpių. Birželio 

Smurtas. 2015-08-16 apie 3 
val. Anykščių r. sav., Kavarsko 
sen., vyriškis, gimęs 1985 m., 
gyv. Anykščių r. sav., Kavars-
ko sen., naudojo fizinį smurtą 
prieš buvusią sugyventinę, gi-
musią 1972 m., ir jos dukrą, gi-
musią 1997 m. Vyriškis iš namų 

Pasak Anykščių menų inkubato-
riaus direktorės Daivos Perevičie-
nės, tai kolektyvinis rezidentų dar-
bas. „Autorystės kažkam vienam 

pasišalino.         
Mirtis. 2015-08-15 Utenos 

apskr. VPK Anykščių r. PK pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas dėl 
vyriškio, gimusio 1977 m., ras-
to savo namuose, esančiuose 
Anykščių r. sav., Kavarsko sen., 
mirties priežasties nustatymo.  

Telefonas. 2015-08-16 apie 
10 val. moteris, gimusi 1946 m., 

pastebėjo, kad iš namo, esančio 
Anykščiuose, pavogtas mobi-
liojo ryšio telefonas. Nuostolis 
tikslinamas.           

Dviratis. 2015-08-15 apie 23 
val. 50 min. jaunuolis, gimęs 
1997 m., pastebėjo, kad pavog-
tas jam priklausantis dviratis, 
kurį buvo palikęs Anykščiuose, 
Liudiškių g. Nuostolis – 400 

eurų.
Dokumentai. 2015-08-16 

apie 15 val. vyriškis, gimęs 
1990 m., pastebėjo, kad iš jam 
priklausančio automobilio, ku-
ris buvo paliktas nerakintas 
Anykščių r. sav., Skiemonių 
sen., pavogta piniginė su as-
mens ir automobilio dokumen-
tais bei 300 eurų.           

N. Elmininkų bendruomenė įgy-
vendina projektą „N. Elminininkų 
kaimo bendruomenės saviraiškos 
ir kūrybinių gebėjimų ugdymas“ 
(VIETOS Projekto Paraiškos Nr. 
LEADER-14-ANYKŠČIAI-05-
019). Šio projekto pagrindinis 
tikslas – telkti N. Elmininkų kai-
mo bendruomenę kultūrinei, kūry-
binei veiklai, ugdant iniciatyvumą 
ir saviraišką. 

Paklausta, ar elmininkiečiai 
noriai dalyvauja bendruomenės 
veikloje, D. Šermukšnienė sakė: 
„Mūsų žmonės labai geri. Ypač 
bendrumas jaučiamas įvykus ne-
laimei – žmonės susivienija, eina 

naujųjų elmininkų bendruomenė plečia 
kultūrinės veiklos ribas

„Bendruomenės veikloje aktyviau dalyvauja vyresnio amžiaus 
žmonės, tačiau tikimės, kad naujos veiklos, renginiai pritrauks 
ir jaunimą. Svarbu, kad burtumės draugėn, kad ryšys tarp kar-
tų, noras būti kartu vienytų įvairaus amžiaus žmones“, – sako 
Anykščių rajono n. elmininkų bendruomenės pirmininkė Dia-
na Šermukšnienė.

per šeimas, renka aukas. Ir dar ne-
buvo atvejo, kad kurių nors namų 
durys būtų užtrenktos. Tačiau ne tik 
liūdim kartu, mūsų bendruomenėje 
ir daug džiaugsmo. Kartu švenčiam 
tradicines šventes, organizuojam 
įvairius seminarus, parodas.“

Projekto metu buvo organizuoti 
seminarai „Kūrybiškumo skatini-
mas“ bei „Vėlimo menas“, vyko 
rankdarbių paroda, Oninių šventė 
bei renginys „Su Elmos tėkme per 
gyvenimą“. Šis renginys, pasak D. 
Šermukšnienės, skirtas pristatyti 
senojo kaimo istoriją, ugdyti jau-
nimo tautinę savimonę, o vyres-
niems bendruomenės gyventojams 

prisiminti prabėgusios jaunystės 
metus.

Įgyvendinus šį projektą, N. El-
mininkų kaimo bendruomenė ga-
lės teikti didesnę naudą žmonėms, 
besidomintiems kūrybine veikla. 
Pirmo aukšto patalpose įkūrus kū-
rybines dirbtuves, įsigijus reikia-
mą įrangą ir priemones, kūrybinių 
dirbtuvių baldų komplektą, bus 
skatinimas kūrybiškumas, saviraiš-
kos galimybės, domėjimasis vilnos 
vėlimo, šilko tapybos technologi-
jomis. Bendruomenės pirmininkė 
sako, kad jau vyko keli teoriniai 
vilnos vėlimo bei šilko tapybos 
užsiėmimai, po kurių iš bendruo-
menės narių girdėjusi tik teigiamus 
atsiliepimus.

Antrame aukšte įkūrus mo-
kymų salę - įsigijus mokymams 
reikalingus baldus - būtų rengia-
mi įvairūs seminarai, skatinantys 
bendruomenės narių asmeninių 
gebėjimų ugdymą, būtų galimybė 
rengti koncertus, priimti svečius, 
būtų organizuojama daugiau ir 
įvairesnių švenčių gyventojams. 

Bendruomenės pirmininkė 
mano, kad šis projektas padės iš-
spręsti problemas, dėl kurių šiuo 
metu negalima tinkamai paten-
kinti N.Elmininkų kaimo ben-
druomenės poreikių. Pagerinus 
buitines sąlygas bendruomenės 
nariai turės šiltą vietą susibūri-
mams, kūrybinei veiklai šaltuoju 
metų periodu.

Anykščiuose nedarbas mažesnis negu 
apskrities vidurkis

2015 metų liepos 1 d. Utenos teritorinėje darbo biržos duomenų 
registre buvo 9954 bedarbiai – tai 11,7 proc. visų regiono dar-
bingo amžiaus gyventojų. Anykščiuose per mėnesį nedarbas kiek 
sumažėjo ir dabar siekia 11,4 procento. 

pabaigoje darbo Anykščių rajone 
ieškojo  1761 asmenys, iš jų  47,3 
proc. moterys (833) ir 52,7 proc. 
vyrai.  (928), dalyvavo laikino už-
imtumo priemonėse 488 asmenys. 
Bedarbių skaičius rajone 11,4 proc. 
Palyginus su gegužę bedarbių skai-

čius Anykščių rajone sumažėjo 0,2 
proc. per mėnesį įregistruota 112 
laisvų darbo vietų, gegužę -  113 
vietų. Per mėnesį įdarbinti 134 as-
menys, nuo metų pradžios - 751 
asmuo. 

Utenos apskrityje bedarbių pro-
centas nuo darbingo amžiaus gy-
ventojų pakito nežymiai – suma-
žėjo 0,1 procentinio punkto. Per 
birželio mėnesį į darbo rinką su-
grįžo 1686 bedarbiai, iš jų: 774 as-

menys pradėjo dirbti, 609 nusiųsti 
į aktyvios darbo rinkos politikos 
priemones, 303 pradėjo veiklą, įsi-
giję verslo liudijimus iki 6 mėn.

Šių metų birželio mėnesį bedar-
bio rajone iš viso statusas suteiktas 
1010 asmenų (6,1 proc. daugiau 
nei gegužę). Per birželio mėnesį 
darbdaviai registravo 780 darbo 
pasiūlymų (3 proc. daugiau nei ge-
gužę).

-ANYKŠTA

Prezidentė. Dalia Grybauskaitė 
siūlo į Seimo rudens sesijos darbų 
programą įrašyti šešių rengiamų įsta-
tymų pakeitimų ir papildymų projek-
tus bei devynias anksčiau inicijuotas 
įstatymines iniciatyvas.Prezidentės 
įstatymų iniciatyvomis bus siekia-
ma įtvirtinti skaidrumo, teisingumo 
ir atsakomybės principus socialinės 
apsaugos, teisės, sveikatos ir švietimo 
srityse. Viena svarbiausių Prezidentės 
įstatyminių iniciatyvų - kokybiškų 
sveikatos priežiūros paslaugų užti-
krinimas. Dabar skirtingose gydymo 
įstaigose pacientų laukimo eilės ski-
riasi kelis kartus, be to, pasitaiko, kad 
eilės patekti žmogui pas gydytoją su-
kuriamos dirbtinai. Todėl Prezidentė 
teikia įstatymo iniciatyvą, kuri įtvir-
tintų konkretų terminą, per kurį būtų 
privalu suteikti gydymo paslaugą 
žmonėms.

Vertins. Nuo antradienio Lietuvo-
je dvi savaites viešės Kinijos Liaudies 
Respublikos Generalinės kokybės 
priežiūros ir karantino administraci-
jos (AQSIQ) ekspertų delegacija. Jie 
vertins Lietuvoje vykdomą gyvūnų 
sveikatos ir gerovės, pavojingų už-
krečiamųjų ligų kontrolę. Vienas pa-
grindinių šio vizito tikslų - Lietuvoje 
užaugintų galvijų eksportas į šią šalį. 
Kinijos inspektoriai lankysis keliuose 
galvijų ūkiuose, susipažins su ūkinių 
gyvūnų laikymo sąlygomis, šėrimo, 
gydymo ir kitais procesais, įvertins 
Klaipėdos jūrų uosto ir Klaipėdos 
regione esančio galvijų karantino 
centro pasiruošimą ir technines gali-
mybes galvijų eksportui.

Pozicija. Vyriausybė pasitarime 
pritarė Finansų ministerijos pateik-
toms Lietuvos Respublikos pozici-
joms dėl klausimų, numatytų svars-
tyti 2015 m. rugpjūčio 19 d. Europos 
stabilumo mechanizmo (ESM) val-
dytojų tarybos ir direktorių valdybos 
posėdžiuose. Lietuvos pozicija, kurią 
šį trečiadienį Briuselyje pateiks finan-
sų ministras Rimantas Šadžius, – siū-
lymas pritarti susitarimui su Graikija 
dėl trejų metų finansinės pagalbos 
programos iš ESM (iki 86 mlrd. eurų 
vertės) ir pirmosios lėšų dalies (26 
mlrd. eurų) pervedimui. Toks spren-
dimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad 
Graikija įvykdė išankstines sąlygas 
finansinei pagalbai gauti, įsipareigojo 
vykdyti reformas mokesčių (įskaitant 
PVM) ir pensijų sistemos, darbo ir 
konkurencingumo, viešojo adminis-
travimo srityse ir suderino konkretų 
reformų planą su kreditorių institu-
cijomis (Europos Komisija, Europos 
Centriniu Banku ir Tarptautiniu valiu-
tos fondu). ESM finansinės pagalbos 
skyrimas Graikijai iš Lietuvos nepa-
reikalaus papildomų lėšų ir nepaveiks 
Lietuvos įmokų į ESM grafiko.

Galimybė. Lietuvos paštas skel-
bia 2016 metais išleisimų pašto žen-
klų sąrašą ir kviečia gyventojus teikti 
projektus šiems ženklams kurti. Ge-
riausių darbų autoriai bus apdovano-
ti piniginėmis premijomis nuo 217 
iki 870 eurų. Kitąmet Lietuvos paš-
tas išleis 22 pašto ženklus įvairiomis 
temomis: Lietuvos raudonoji knyga, 
technikos ir kulinarijos paveldas, 
Sausio 13-osios įvykiams, avangar-
dinio meno „Fluxus“ judėjimo pra-
dininkui Jurgiui Mačiūnui atminti, 
2016-ųjų metų vasaros olimpinėms 
žaidynės ir kt. Kitais metais taip pat 
bus išleisti du pašto ženklų blokai 
„Lietuvos gyvūnai. Žemaitukai“ ir 
„Lietuvos valstybės atkūrimui - 100 
metų“. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Rugpjūčio 13 dieną draudimą fi-
ziniams asmenims lankytis Anykš-
čių rajono savivaldybės teritorijo-
je esančiuose miškuose pasirašė 
Anykščių savivaldybės administra-
cijos direktorės pavaduotojas, miš-
kininkas Saulius Rasalas. Draudi-
mas galios iki atskiro savivaldybės 
vadovų įsakymo.

Miškuose lankytis gyventojams 

Gyventojams uždrausta eiti į mišką, 
bet ne į lajų taką

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

nuo vakar Anykščių rajono gyventojams uždrausta eiti į mišką. 
Tačiau išimčių vis tik yra.

Anykščių savivaldybė uždraudė 
motyvuodama galimu gaisrų pavo-
jumi. Nepažeisdami įsakymo gy-
ventojai lankytis gali tik dviejuose 
rekreacinės paskirties sklypuose 
šalia Dainuvos slėnio ir prie Lajų 
tako, tačiau ir ten Anykščių regio-
niniam parkui bei priešgaisrinių tar-
nybų darbuotojams rekomenduoja-
ma stebėti situaciją ir rengti reidus.

Seniūnai įpareigoti stebėti prieš-
gaisrinę miškų būklę seniūnijų 
miškuose, durpingose pievose ir 
gyvenamosiose vietovėse.

„Sprendimas priimtas remiantis 
moksline objektyvia informaci-
ja, nėra smagu dėl jo, bet aš, kaip 
miškininkas, matau, kokia padėtis 
miškuose. „Sprendimo atšaukimą 
gali lemti lietus, gali lemti žie-
ma“, - apie uždraudimo lankytis 
miškuose aplinkybes ir kiek laiko 
gali trukti draudimas „Anykštai“ 

kalbėjo S. Rasalas. 
Pasak savivaldybės administra-

cijos direktorės pavaduotojo, įsa-
kymo vykdymą turėtų kontroliuoti 
aplinkosaugininkai ir miškininkai.

Pagal Lietuvos hidrometeorolo-
gijos tarnybos pateikiamą informa-
ciją, Anykščių rajone vakar buvo 
4- tos klasės miškų gaisringumas 
iš 5 – ių galimų. 

Pagal tarnybos skelbiamas pro-
gnozes, lietaus bent jau šią savaitę 
neturėtume sulaukti.

Anykščius pristatys senomis fotografijomis 
Anykščių menų inkubatorius nusprendė originaliai pristatyti 

Anykščius ir kartu pagausinti suvenyrų turistams asortimentą. 
Menų inkubatorius ruošia ant drobės spaustų senųjų Anykščių 
fotografijų rinkinius, kuriuos turistai galės įsigyti.

priskirti negalima. Planuojame ant 
drobės spaustomis fotografijomis 
pristatyti Anykščių istoriją, kol kas 
pradedame nuo seniausių fotogra-

fijų“,- sakė D. Perevičienė. 
Fotografijose užfiksuoti tarpuka-

rio Anykščiai – tiltas per Šventąją, 
A. Baranausko klėtelė, miesto cen-
tras, šventės, žmonės ir t.t. Šios ant 
drobės atspaustos fotografijos galės 
būti panaudojamos labai įvairiai – 
jos gali būti įrėmintos, jas galima 
dėti į laiškus arba tiesiog naudoti 

kaip padėkliuką kavai.
Paklausta, kas gamina šias foto-

grafijas, D. Perevičienė sakė, jog 
pats Menų inkubatorius. „Turima 
įranga leidžia mums patiems ga-
minti“,- teigė direktorė, tikėdama-
si, kad šie suvenyrai bus populia-
rūs. 

-ANYKŠTA
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SAVAITGALIO DISKUSIJA

Skyrių reikia 
uždaryti

Romaldas GiŽinSKAS, vienas 
Anykščių socialdemokratų lyderių, 
buvęs rajono Tarybos narys:

„Gerai asmeniškai pažįstu Vytenį 
Andriukaitį. Tai labai doras ir sąži-
ningas žmogus. Dėl genocido ir nai-
kinimo – visiškai ne. Įsivaizduokit 
- jei pianistas kiekvieną dieną groja 
– jo pirštai „laksto“. Tas pats galioja 
ir chirurgams, ir akušeriams – gine-
kologams. Kažkas sukūrė mitą, kad 
jei akušerinis – ginekologinis skyrius 
žlugs – žlugs visa ligoninė. Toli gražu 
taip nebus. Kai buvau rajono Tarybos 
narys, klausiau kai kurių medikų – vi-
durinio personalo, slaugytojų -, tai jų 
nuomonė kitokia. Paprasčiausiai ligo-
ninės statusas pasikeistų ir kai kam, 
galimai, sumažėtų alga. Antra – jei 
reikia rimtos operacijos, vis tiek visi 
važiuoja į centrus. Apie jokį genoci-
dą čia nekalbama. Kartais juokiasi 
iš Molėtų, bet netoli Vilnius, netoli 
Utena ir daug jaunų gydytojų atva-
žiuoja. Ministerija labai teisingai daro 
akcentuodama, kad slauga yra pir-
minis dalykas. Ar akušerinis – gine-
kologinis (kiek ten gimdymų?) svar-

Medikai gali sulaukti permainų
Anykščių savivaldybės ligoninėje dirbančių gydytojų amžiaus 

vidurkis – 55 metai. Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaše-
vičiūtė kalbėjo, kad šalies gydytojų amžiaus vidurkis – 50 metų. 
Tad Anykščiuose gydytojai truputį vyresni nei vidutiniškai. Kaip 
„Anykštai“ pasakojo Anykščių ligoninės vyriausiasis gydytojas 
Dalis Vaiginas, ligoninė nuolat stengiasi pritraukti jaunus gydy-
tojus atvykti dirbti į Anykščių ligoninę, net įtikino Anykščių sa-
vivaldybę skirti medicinos studentams paramą mokslui, kad jie 
atvyktų dirbti Anykščiuose, bet ir tai problemos neišsprendžia. D. 
Vaiginas „Anykštai“ kalbėjo, kad apie 2010 metus buvo prikalbi-
nęs keletą jaunų gydytojų dirbti Anykščių ligoninėje. Tačiau mi-
nisterijai pradėjus ligoninių pertvarką, kurią gal net būtų galima 
pavadinti genocidu prieš rajonines ligonines „optimizuojant“ jų 
veiklą ir uždarant kai kuriuos skyrius, jauni medikai, bijodami, 
kad po kelių metų turės ieškotis kito darbo, į Anykščius vykti at-
sisakė.

„Anykšta“ klausė: Kaip vertinate situaciją dėl gydytojų senėji-
mo, ką patartumėte daryti, kad būtų galima pritraukti jaunus gy-
dytojus? Ar Sveikatos apsaugos ministerijos pozicija neprisideda 
prie vis spartesnio rajonų nykimo?

biau, ar slauga? O prie slaugos yra 
baisios eilės. Kalbėkim apie kainas. 
Anykščiuose, litais, slauga kainuoja 
2800. Tuo tarpu Panevėžy – 1300 
litų. Ukmergėj, Molėtuose ir Kaune – 
1600 litų. Ką tai reiškia? Reiškia, kad 
netvarka. Mes per dvi kadencijas, kai 
buvom rajono Taryboje, ligoninei da-
vėm labai labai daug pinigų. Būdavo 
tokių metų, kad net po 400 tūkstan-
čių ligoninei skirdavom. Per 8 metus 
buvo išmokėta gerokai daugiau nei 2 
milijonai. Manyčiau, kad ministeri-
jos, V.Andriukaičio pasiūlymas buvo 
teisingas. 

Kaip pritraukti gydytojus? Seniai 
sakiau, kad visų pirma reikia statyti 
kotedžus medikams. Ne visi nori va-
žiuoti į užsienį, ypač jaunos šeimos, 
ne visi pritampa. Jei savivaldybė savo 
laiku būtų pastačiusi kotedžus, už 
juos imtų mažesnę kainą iš gydyto-
jų, tai jie atvažiuotų. Juo labiau, kad 
Anykščių kraštas yra gražus. Antra 
- gal jau nebėra prasmės to daryti, 
nes viskas keičiasi. Dar kartą sakau – 
Molėtai nesužlugo ir nesugriuvo, jie 
orientuojasi į slaugą, o mūsų rajonas 
senstantis, vienas iš seniausių, taip 
kad akušerinį – ginekologinį skyrių 
reikia skubos tvarka uždaryti ir taip, 
kaip sako ministrė, didinti slaugą.“

 

Ministerijos 
pozicija 
nesuvokiama

Rita KRiPAiTienė, rajono 
Tarybos narė: 

„Ministerijos pozicija viena-

reikšmiškai prisideda prie rajonų 
naikinimo. Mano supratimu, kaip 
tik reikėtų skatinti sveikatos siste-
mą orientuotis į mažesnius mieste-
lius, kaimą. Gal tokia ministerijos 
pozicija yra dėl savotiškų tikslų, 
gal kad pagrindinė įranga eitų į 
pagrindines ligonines? Vyksta vi-
siškai nesuprantami dalykai. 

Daugumai rajono gyventojų 
– per 50 metų, jaunimo trūksta, 
verslo trūksta, tad ko mes norim 
iš gydytojų? Nors šiomis dieno-
mis miestelis be galo gyvas, su 
kamščiais, bet tai situacijos nekei-
čia – šis bumas praeis.

Dalis Vaiginas tikrai labai sten-
giasi kaip galima ilgiau išlaikyti li-
goninę, savivaldybė taip pat labai 
stengiasi išlaikyti visus skyrius, o 
ligoninė mums labai reikalinga. 
Reikia miesteliui ligoninės, be jos 
iš viso blogai bus. Žinoma, bėda, 
kad yra labai daug atvažiuojančių 
gydytojų ir kai yra koks ekstra 
atvejis ir turim sulaukti gydytojo 
tik iš ryto, taip prarandamas lai-
kas, o tos valandos gali būti daug 
ką lemiančios ir sprendžiančios, 
bet gydytojo sulaukiam. Tačiau 
tai dvigubas ratas, nes nėra jaunų 
vietinių gydytojų, kuriuos būtų 
galima greitai prisišaukti. Mi-
nisterijos požiūris negeras – ne 
kiekvienas gali nuvažiuoti į kitus 
miestus, ne visada galima greitai 
prisiregistruoti.“ 

Valstybės 
politika - 
absurdiška

Arūnas lioGė, teisininkas, 
rajono Tarybos narys:

„Su specialistų senėjimu nieko 

nepadarysi – ir mes senstam, ir 
mus keis jaunesni. Žymiai dides-
nė problema – valstybės požiūris. 
Kai perėjom į rinkos ekonomiką, 
visų pirma vertinam ne žmogų, 
o skaičiuojam lovadienius, pini-
gus ir kitus dalykus. Manau, kad 
sveikatos apsaugos politika ir jos 
vykdymas yra neteisingi. Užda-
rinėti mažas ligonines, kai visur 
šaukiama, kad turim eiti į decen-
tralizaciją, suteikti daugiau galių 
vietinei valdžiai, išeina, kad tik 
deklaruojam. Sakyčiau, kad kai 
kurių ligoninės skyrių uždary-
mas neigiamai paveiks Anykščių 
rajono gyventojus. Einam ne ta 
linkme. Žiūrėkim – kiek atėjo in-
vesticijų, sutvarkyta infrastruktū-
ra. Pats asmeniškai susidūriau su 
Anykščių ligoninės reanimacijos 
skyriumi, esu įsitikinęs, kad jis 
būtinas. Jie gelbsti mūsų pačius 
artimiausius žmones. Ir nesvarbu, 
ar juose gydytojas jaunas ar senas. 
Visada buvo suteikiama savalaikė 
medicininė pagalba. Pavyzdžiui, 
viena giminaitė dirba Santariškė-
se ir ji labai skeptiškai žiūrėjo į 
rajonų ligonines, sakė, kad reikia 
važiuoti gydytis į Vilnių, bet kai 
pamatė Anykščių ligoninę iš vi-
daus – ji taip kalbėti nustojo.

Visų pirma reikia žiūrėti į vals-
tybės politiką. Niekaip nesupran-
tu, jei dirbantis žmogus moka 
ligonių kasoms, jis priverstas re-
gistruoti pas šeimos gydytoją, bet 
jei, neduok Dieve, man atsitiks 
problema kur kitoj vietoj (tarkim, 
Vilniuje), turėsiu sumokėti. Ne-
suprantu, ko reikia, kad valstybės 
politika būtų aiški ir sustyguota. 
Jei dirbu, moku ligonių kasoms, 
tai ir turėčiau turėti galimybę 
atsitikus bėdai kreiptis ten, kur 
man pasidarė blogai. Nesuprantu. 
Žmogus šioje sistemoje pats jau-
čiasi nesaugus.“

13 metų studijų 
ir... į įdarbinimo 
agentūrą

Kęstutis TUBiS, Anykščių ra-
jono meras: 

„Labai daug vietų viešajame sek-
toriuje, kur dirba garbaus amžiaus 
žmonės. Iš tiesų kai kur reikėtų juos 
keisti jaunesniais, ypač ką tik baigu-
siais mokslus, kurie geriau susipa-
žinę su naujausia įranga ir panašiai. 
Šios problemos per keturis mėne-
sius dar nenagrinėjome, dar nebu-
vo iškilusi, šiuo metu nagrinėjame 
karščiausius klausimus. Realiai yra 
labai daug klausimų, kuriuos reikia 
peržiūrėti, nes tie žmonės, kurie la-
bai ilgai dirbo, tų sprendimų priimti 
nenorėjo, nenorėjo keisti. Tenka 
spręsti įsisenėjusius (ir kelių, ir ke-
liolikos metų senumo) klausimus. 
Manau, kad tai vienas iš klausimų, 
kuriuos turėsime aptarti ir pasižiū-
rėti. Mes aktualius klausimus na-
grinėjame ir darome sprendimus 
objektyviai, pagal šiam momentui 
kylančias aplinkybes. Pažiūrėsime, 
kaip padaryti patrauklesne tą darbo 
vietą (gal būstą nupirkti ar ką pana-
šaus), jau peržiūrėjome kai kurių 
skyrių turimas eilutes ir perskirstėm 
lėšas, mūsų galva, reikalingesniems 
projektams, tai neatmetu galimybės, 
kad ir su medikais imsimės savalai-
kių priemonių. 

Kaip vertinu ministerijos refor-
mą? Kalbėjau su Klimkevičium 
(Giedrutis Klimkevičius – chirur-
gas), jie atlieka per 400 operacijų per 
metus, o tai yra pakankamas kiekis. 
Chirurginiam skyriui dar niekas ne-
gresia. Šiek tiek nuolatinės pertvar-
kos ir pokyčiai (čia naikina, o ten 
kuria) daro įtaką ir motyvaciją ateiti 
į rajoną menkina. Bet tai ne pagrin-
dinis dalykas. Pagrindinis jauniems 
gydytojams – kad jie turėtų darbo 
vietą pagal savo specialybę. Mano 
sūnus šiemet pabaigė rezidentūrą, 
13 metų mokėsi traumatologu – or-
topedu – chirurgu. Šiemet pabaigė 
77 medikai ortopedai - traumatolo-
gai. Lietuvoje traumatologų – orto-
pedų yra 300 pareigybių. Jų išleido 
tiek, kad niekaip nesutilps Lietuvo-
je. Pabaigęs chirurgu jis turi dirbti 
priėmimo skyriuje, žymiai žemes-
ne kvalifikacija, kur tokios aukštos 
kvalifikacijos nereikia (o jie ir są-
narius keitė, ir kitas operacijas darė 
pačioje universitetinėje ligoninėje). 
Jie noriai eitų į rajonus, jei vieta 
pagal jų specialybę ir kvalifikaci-
ją būtų. O pas mus medicinoje yra 
taip, kad žmogus 13 metų studijuo-
ja ir paskui negali gauti darbo vie-
tos. Jie tampa įdarbinimo agentūrų 
per visą pasaulį klientais. Lietuva 
išleidžia pačius gabiausius žmones 
į kitas valstybes. Reikia planuoti, 
kiek reikės specialistų, nes tai ir 
valstybės lėšų neracionalus naudo-
jimas. Tai yra ir Sveikatos apsaugos 
ministerijos darbo trūkumas.“

-ANYKŠTA

@ nagi: „Ar čia reikia kelti isteri-
ją dėl vilkų? Plėšrūnai ir turi ką nors 
pjauti.“

@ na: „Kad tvarte vilkai pjovė 
avis,tai man primena pasaką apie 
tris paršiukus,pas kuriuos vilkas, 
neįveikęs stiprių, berods, Nufnu-
fo durų, įlindo per kaminą.Tai gal 
ten visa vilkų armija atkako.Darosi 
jau juokinga.Tai tegul tas ūkinin-
kas saugo savo turtą,Kaip jis pats 
sakė,,praplautom smegenim,, įsigyja 
tuos tinklus.Tai jeigu dar vištas laiko 
ir lapė įsisuks.“

@ Jei atsakymas į na: „Vado-
vausimės šia logika, tai normalu 
pasidarys šaudyti visus, kurie tik 
pasirodys įtartini - juk reikia pačiam 
pasirūpinti savo saugumu. Beje, evo-

Vilkų skaičiavimas juokina žmones
Vilkams nesustabdomai pjaunant Anykščių rajono gyventojų 

gyvulius, kai kurie gyventojai ėmė įtarti, kad už vilkų saugojimo 
(kaip dažnas sako – veisimo) iš tiesų stovi kažkieno finansiniai 
interesai. Žemės ūkio ministrei Virginijai Baltraitienei kartu su 
gausia aukštų politikų ir valdininkų palyda viešint jau tris kartus 
dėl vilkų išpuolių nukentėjusio ūkininko Stanislovo Pikčiūno ūky-
je, ūkininkas neįsileido vilkus ginančios organizacijos „Baltijos 
vilkas“ atstovų ir kalbėjo, kad po to, kai išpjovė jo avis, „Baltijos 
vilko“ atstovas jam skambino „ir valandą laiko plovė smegenis, 
kad pirkčiau tinklus“.

Prielaidą, kad vilkų gali būti daugiau nei deklaruojama, išsakė 
ir Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis. 

Savaitgalio diskusijoje naujienų portalo www.anyksta.lt kvietė-
me diskutuoti, ką jie mano apie vilkų apskaitą ir ar jų skaičiumi 
kas nors nemanipuliuoja vystydami savo verslą?

liucijos teorija tą ir tvirtina - išgyven-
ti bet kokiomis sąlygomis. Visokios 
gyvūnų teisės atsirado tik dėl to, kad 
žmonės nutolo nuo evoliucijos.“

@ nebejuokinkit: „Nežinome 
tiksliai, kiek žmonių yra,o čia vilkus 
suskaičiuos, tikras durnių laivas.“

@ TT: „Aišku, kad verslas. Iš 
žmonių nelaimių verslas.“

@ ona atsakymas į TT: „Ir me-
džiotojams tai naudinga. Trofėjai 
juk.“

@ Kaimynas: „Ateis tas metas, 
kai žmonės patys ims situaciją re-
guliuoti be kvailų nurodymų iš vir-
šaus?“

@ Skaitytojas: „Liepta buvo iš-
šaudyt visus šernus buferinėj zonoj, 
dabar liepsit vilkus, po to medžius 

iškirskim visus likusius ir linksmai 
sau sėdėsim ant kelmų. Ko daugiau 
buvo galima tikėtis atimant iš jų pa-
grindinį maistą?“

@ Plūgai: „Šalin rankas nuo 
vilkų, mūsų miškų pasididžiavi-
mo. Savo smarsą patys ir saugokit 
- samdykit piemenis, įsigykit tam 
dresiruotų šunų, ganyklas apsitverkit 
tinklo tvora, nakčiai suginkit i rimtus 
tvartus. Visame pasaulyje už savo 
turtą, atsakingas šeimininkas ir dėl 
keliu aviu - ministrai nelaksto.“ 

@ D: „Lietuvoje kaip visad,viskas 
išpūsta ir gąsdinami žmonės. Nėra čia 
tų vilkų jau tiek daug.Bet vat su vardi-
nėmis licenzijomis čia jau sovietme-
čiu kvepiantis reikalas. Spėju kad tos 
pavardės mums gerai žinomos.“ 

(Komentarų kalba
 netaisyta – red. past.)

-ANYKŠTA
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(Atkelta iš 1 p.)
Populiariausi - 
socialdemokratai

DELFI užsakymu visuomenės 
nuomonės ir rinkos tyrimų bendro-
vės „Spinter tyrimai“ liepą atlikta 
apklausa rodo, kad jei rinkimai į 
Seimą vyktų artimiausią sekma-
dienį, juose triumfuotų valdan-
čioji Socialdemokratų partija. Už 
ją savo balsus atiduotų 20,1 proc. 
respondentų. Lyginant su birželiu, 
socialdemokratų populiarumas 
praktiškai nepakito. Kaip ir prieš 
mėnesį, antroje vietoje žengia Li-
beralų sąjūdis, kurio reitingai šiuo 
metu siekia 12,9 proc. Palyginti 
su birželiu, liberalų populiarumas 
sumenko 3,1 proc. Trečioje vieto-
je lieka Tėvynės Sąjunga-Lietuvos 
krikščionys demokratai (9,3 proc.). 
„Tvarkos ir teisingumo” bei Darbo 
partijų reitingas siekia 7,8 proc. Jei 
rinkimai į Seimą vyktų artimiausią 
sekmadienį, kitos partijos nusta-
tyto 5 proc. barjero neperžengtų 
ir pagal daugiamandatę sistemą į 
Seimą nepatektų. 

Politologai vertina skirtingai

Politologas Mažvydas Jas-
tramskis, DELFI komentuodamas 
Liberalų sąjūdžio reitingų kriti-
mą dėstė, jog lyginant tik du mė-
nesius sudėtinga pasakyti, ar tai 
atsitiktinis svyravimas, ar susijęs 
su tendencijomis. Tuo metu Lau-
ras Bielinis rėžė aštriau: sumenkę 
reitingai – liberalų neveiklumo 
pasekmė. „Nesakyčiau, kad buvo 
koks didžiulis skandalas, bet yra 
ir žiniasklaidoje, ir iš liberalų kri-
tikų nuolatos bandoma iškelti, kas 

Partijos reitingas krenta, bet Anykščių liberalai ramūs kaip belgai
padaryta ne taip. Vienas izoliuotas 
atvejis, kaip, pavyzdžiui, Marko 
Adamo Haroldo istorija ar R. Ši-
mašiaus laiškų paviešinimas, ne-
sudarytų kažkokio rimtesnio daly-
ko, tačiau kai tai kartojasi, apie tai 
nuolatos kalbama, jau gali atsirasti 
negatyvus įvaizdžio šleifas – kad 
kažkas nėra gerai ir iki galo val-
džioje nesusitvarkoma“, –  DELFI 
komentavo M. Jastramskis. Visgi, 
pasak šio politologo, „lyginant du 
mėnesius labai sudėtinga pasaky-
ti, ar tai atsitiktinis svyravimas, ar 
susijęs su kažkokiomis tendencijo-
mis, liberalų ir jų kritikų veikla.“

Profesorius R. Bielinis liberalų 
reitingų kritimą DELFI komentavo 
šitaip: „Šiandien mes matome, kad 
ypač Vilniaus mero veikloje labai 
daug stabdžių, daug problemų, 
kylančių dėl įmonių uždarymo ir 
jokio ryškaus efektingo poslinkio 
į progresą nematyti. R. Šimašiaus 
negebėjimas ar nesugebėjimas di-
namizuoti liberalų ir Vilniuje atsi-
liepia visam liberalų flangui, rinkė-
jai tokiu būdu žiūri į liberalus jau 
atsargiau.“

Kalta - vasara

Liberalų sąjūdžio Anykščių 
skyriaus lyderiai Lukas Pakeltis bei 
Saulius Rasalas sutinka su politolo-
gais, kad partijos reitingas didele 
dalimi priklauso nuo Vilniaus mero 
Remigijaus Šimašiaus. O Kęstutis 
Indriūnas dėstė, jog partijos rei-
tingo kritimas, žinoma, nedžiugina, 
bet į priežastis nėra įsigilinęs.

L. Pakeltis kalbėdamas su 
„Anykšta“ apskritai nebuvo linkęs 
situacijos dramatizuoti. „Nema-
nau, kad 3 proc. reitingų kriti-

mas yra drastiškas. Juolab kad 
yra tyrimų paklaida. Jei reitingai 
smuktų 10 proc., tada galėtume 
kalbėti apie pavojus“, – tikino 
politikas. Jis aiškino, kad bent jau 
Anykščių liberalai nepadarė nieko 
tokio, dėl ko nuo jų turėtų nusisukti 
rinkėjai. „Esu patenkintas koman-
da ir jos daromais darbais. Pažadai 
rinkėjams vykdomi. Tačiau kad 
pasimatytų sisteminių darbų re-
zultatas – reikia laiko“, – kalbėjo 
Liberalų sąjūdžio Anykščių skyri-
aus lyderis L. Pakeltis. Politiko 
nuomone, partijų reitingai labi-
ausiai priklauso nuo ryškiausiai 
matomų partijos žmonių veiklos, 
o šiuo metu visų akys krypsta į 
Vilnių, per padidinamąjį stiklą ste-
bimas liberalų meras R. Šimašius.

S. Rasalas dėstė, kad tuo 
metu, kai Liberalų sąjūdžio rei-
tingai mušė rekordus, partijos 
pirmininkas Eligijus Masiulis 
net raštu partiečius perspėjo, kad 
būtų budrūs, neva konkurentai 
nesnaudžia ir reikia ruoštis prieš 
partiją nukreiptiems skandalams. 
„Kaip garsiai buvo ištrimituota vie-
no nelietuvio istorija iš Vilniaus 
miesto Tarybos. Nuaidėjo ir 
Vyriausybės atstovo Marijampolės 
apskrityje pasisakymas“, - neva 
partijos reitingų mažėjimas yra 
priešų darbas kalbėjo S. Rasalas. 

Kaip vieną iš liberalų parti-
jos reitingų mažėjimo priežasčių 
S. Rasalas nurodė ir... atostogas. 
„Liberalų elektoratas – tie žmonės, 
kurie dirba ir turi atostogas. O ap-
klausiami tik tie, kurie randami 
vietoje“, – aiškino Anykščių ra-
jono savivaldybės administracijos 
direktorės pavaduotoju dirbantis 
politikas. 

„Pensininkas“: „ kur dingo koalicijos partneris, visų vandenų juristas 
LIOGĖ? Kada šiukšlių išvežimas - surinkimas atpigs?“

ne pensininkas (atsakymas į: Pensininkas): „O kas tai žadė-
jo? Kieno programose tai buvo parašyta? Jūsų aktyvumas matosi tik 
anonimiškai?Pirmyn į savivaldybę įgyvendindamas savo teises pateik siū-
lymą Merui ir Tarybai, kad atpigtų....Ar kinkos dreba? drąsos užteka tik ko-
mentarams rašyti?“

anykštėnė: „L.Pakelti, žadėjai prieš rinkimus, kad tik balsuotu-
me už jus jog atpigs šildymas, šiukšlės ir vanduo su kanalizacija. 
Kaip dabar nekris reitingai jog dalis mūsų pasijutome apgauti lyg avinų 
banda?“

Vaida: „Girdėjot kaip Pakelčio vadas Masiulis sakė kad tik durniai gali 
dirbti Lietuvoje už 5000. Jis net neįsivaizduoja kaip aš turiu pragyventi už 
2000. Kas būtų jei prie Masiulio dar ir Pakeltis prasiveržtų su pažadais 
ir permainų sapaliojimais į seimą? ŠAKUTĖS MUMS IR MŪSŲ LIETU-
VAI.“

KGB mėgėjams (atsakymas į: Vaida): „O kaip prietaisas kalba iš ryto 
ir po pietų girdim?“

ona: „Kaip jų reitingai nekriis?Tik atsisėdęs į mero kėdę Tubis prakalbo 
suskubo atlyginimą sau susitvarkyti,o aktualūs darbai -palauks...“

Krakatūzas (atsakymas į: Ona): „Nemeluok boba! merams atlygini-
mus padidino Seimas? o ne jie patys. Ir iš kur tokia “vredna dūra” tu išlin-
dai, a?“

Gabija: „Nusišneki.Iš kur galite būti populiarūs tiek prižadėję ir nieko 
nedirbate?Net internete jūsų Anykščių skyrius vos keli žmonės!!!Net savo 
vicemero ar direktoriaus su patarėju neradote , o priversti buvote statyti ne-
aiškios reputacijos žmones ir net facebuko cirkintojus.Kas kaukia Anykščių 
ir anykštėnų po jūsų baisu net įsivaizduoti.“

nuosprendis: „Už nieko neveikimą, reitingai nekyla. Dar po pusmečio 
reitingai sugrįš į įprastines liberalų sąjūdžio 5,5% pozicijas.“

na: „kaip pakilo iš nieko reitingai, taip iš nieko ir nukris, tuo labiau, kad 
kol kas liberalų darbai pasireiškia tik savų įdarbinimu ir griovimu.“

Tilto G-vei (atsakymas į: na): „Už šitą pasiprašyk dvigubo atlygio.“
tai bent (atsakymas į: Tilto G-vei): „Šmigelskas jau net pagal gatves 

žino iš kur rašo.Tikras aiškiaregis pasidarė.“
Anykščių Merfis (atsakymas į: tai bent): „Baikit juokus, nuo kada 

spausdinimo mašinėlę galima prie interneto prisijungti.“
Michaelis pranašystė: (atsakymas į: tai bent): „Socdemų būstinės vieta 

ilgus metus išlieka toje pačioje gatvėje.“ 
(Komentarų kalba netaisyta – red. past.)

balsai internete (anyksta.lt):

Automobiliai vyko kolonomis

Penktadienį, šeštadienį ir sekma-
dienį automobilių kolonos iš di-
džiųjų miestų sudarė eismo spūstį 
Anykščių centre, turistai užgulė 
parduotuves ir blaškėsi, kur galėtų 
pavalgyti. Deja, Anykščių maitini-
mo įstaigos negalėjo susidoroti su 
tokiu srautu. 

Užimtos buvo ir visos kaimo 
turizmo sodybos. Norėjusių apsi-
gyventi žmonių grupė skundėsi, 
kad niekur neranda vietos ir na-
kvynės kainos labai didelės – esą 
už parą prašoma po 100 eurų, to-
dėl nusprendė poilsį Anykščiuose 
iškeisti į Zarasus. Praeiviai galėjo 
stebėti dar niekad nematytą atvejį 
– Anykščių viešbučio lange kabojo 
skelbimas „Viešbutyje laisvų vietų 
nėra“. Neradę kur pavalgyti, turis-

Armagedonas Anykščiuose Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Šis savaitgalis mums, anykštėnams, buvo sunkus, bet išgyvenome. Sutapo gražūs orai, Žolinė, 
vyko bardų festivalis. Tai sutraukė tokias minias, kokių Anykščiai dar nėra matę.

tai malšinti alkio vyko į Ukmergę 
ir Uteną. 

Pamatyti naująjį taką reikėjo 
maždaug 3 valandų

Žinoma, tokios spūstys susijusios 
su naujuoju Lajų taku. Šeštadienio 
pavakarę kelias prie Puntuko pri-
minė karo zoną. Mašinos šalikelėse 
pradėjo rikiuotis dar net nepriva-
žiavusios posūkio, nuo kurio iki 
Puntuko - dar 2 kilometrai. Jei tiks-
liau – eilė stovėjo jau ant kalno ties 
Gražumyno kaimu. Tokia pati ma-
šinų eilė stovėjo ir iš Kurklių pusės. 
Posūkyje Puntuko link policininkas 
reguliavo eismą. Važiuojant keliu 
didelio chaoso nebuvo – iš vienos 
pusės stovėjo automobiliai, kita 
kelio puse ėjo žmonės, kai kurie 
su mažais vaikais. Nepasisekė tik 

vestuvininkams, kurie, matyt, nu-
sprendė nebelaukti ir fotosesiją su-
rengė šalia kelio. Mašinų ir žmonių 
srautai atrodė išties įspūdingai. Šeš-
tadienį Anykščiams galėjo pavydė-
ti Palanga. Eilė norinčių užkopti 
ant Lajų tako vingiavo nuo pat tos 
vietos, kur pardavinėjami bilietai į 
Regioninį parką. Eilėje stovėjo po 
4-5 žmones. Kopti prie Lajų tako 
pradžios užtruko apie pusantros va-
landos. Tiesa, reikia paminėti, kad 
nors buvo tokia daugybė žmonių, 
bet elgėsi jie labai ramiai ir kantriai, 
nesigirdėjo pasipiktinimo, greičiau 
žmonės stebėjosi, kad „Lietuvoje 
dar žmonių per daug, praeiti neį-
manoma“. „Na, žinote, anykštėnai, 
eilė čia kaip prie Lenino mauzolie-
jaus“,- sakė iš Žemaitijos atvykęs 
vyras. Beje, buvo galima girdėti vi-
sokiausių tarmių – nuo pabrėžtinai 

taisyklingos suvalkiečių iki kapotos 
žemaičių ir panevėžiečių. Taip pat 
nemažai sukiojosi ir latvių. Prieigo-
se prie Puntuko eilę, kad neužstotų 
važiuojamosios dalies, mandagiai 
tvarkė jauna policininkė. 

Reikėtų pastebėti, kad ne tik 
mieste verslininkai nesugebėjo 
tinkamai išnaudoti situacijos, bet 
ir prie Lajų tako. Turistams ledus 
ir gaiviuosius gėrimus pardavinėjo 
vos pora kioskų. O štai suvenyro, 
kurį būtų galėję turistai parsivež-
ti iš Anykščių, nebuvo kur įsigyti. 
Beje, nors Saugaus eismo komisija 
ir buvo numačiusi galimybę leisti 
motorinių priemonių transportui 
judėti keliu SPA – Puntukas, esant 
ekstremaliai situacijai, vis dėlto 
šita galimybe nebuvo pasinaudota. 
Kyla klausimas, jei jau šis savait-
galis nebuvo ekstremali situacija, 
tai kaip atrodo ekstremali situacija 
iš viso?

Apgulė ir Kalitos kalną

Maksimalus krūvis teko ir Kali-
tos kalnui, kur žmonės norėjo nusi-
leisti vasaros rogutėmis. Aikštelėse 
nebuvo kur pastatyti automobilių, 
o nusileidimo irgi reikėjo laukti. 
Čia turistai irgi pasigedo maitini-
mo paslaugų, o labiausiai stebėjosi, 
kad nuoroda „Kavinė“ juos nuvedė 
prie kavos automato... Palikę eilėje 
laukti dalį savųjų, sumanesni van-
dens ir maisto važiavo ar ėjo į neto-
liese esančią „Norfą“.

Turistai vis dėlto elgėsi labai ge-
ranoriškai, suprasdami, kad dėl ki-

lusių spūsčių ir jie kalti, neįsiklausę 
į perspėjimą, kad reikia šiek tiek 
luktelti ir nepulti į Anykščius. O iš 
didmiesčių atvykę turistai sakė, kad 
eilėse prie tako ir rogučių užtruko 
trigubai ilgiau negu pati kelionė. 
Pasak pramogų ir sporto centro 
„Kalita“ vadovo Liudviko Avietės, 
paslaugomis šeštadienį pasinaudojo 
per tūkstantį miesto svečių, o sek-
madienį šiek tiek mažiau. „Kalita“ 
dirbo beveik iki 22-os valandos.

Savaitgalis pagerino rekordą

Anykščių regioninio parko di-
rektorius Kęstutis Šerepka sakė, 
jog savaitgalis išties buvo išskirti-
nis. „Apsilankė apie 14 tūkstančių 
žmonių“,- teigė K. Šerepka. Pa-
klaustas, ar išties žmonių buvo tiek 
daug, kad Regioninis parkas baigė 
bilietus, K. Šerepka tvirtino, kad 
taip nėra. „Netiesa, dar keletą tu-
rime,- juokėsi direktorius,- o rytoj 
atveš naują bilietų partiją“. Pasak 
direktoriaus, nors bilietas norint ap-
žiūrėti Lajų taką ir nėra privalomas, 
žmonės elgiasi geranoriškai. „Lan-
kytojai supranta ir perka bilietus. Iš 
viso srauto gal tik 10 procentų ne-
perka“, - teigė K. Šerepka. 

Paklaustas, ar nesieks, kad tokio-
mis dienomis vis dėlto būtų leista 
judėti automobiliams dviratinin-
kų keliu Puntuko link, K. Šerepka 
sakė, jog tai nėra Regioninio parko 
kompetencija. „Mes siūlome įvai-
rius variantus, ar atsižvelgs į mūsų 
siūlymus ar ne, čia jau ne nuo mūsų 
priklauso“,- teigė K. Šerepka.

Eilė prie Lajų tako kai kuriems priminė Lenino mauzoliejaus aplankymą.
Autoriaus nuotr.
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(Atkelta iš 1 p.)
Prie senojo Rygos kelio

Klebono, Smolensko kanau-
ninko Jokūbo Janovskio 1784 m. 
surašytame Vyžuonų bažnyčios 
inventoriuje suradau labai įdomų 
kelio, vedančio į Svėdasus, apra-
šymą, kuriame pažymima ir tai, 
kad seniau Žemaitėliais, o dabar 
Kunigiškiais vadinamas kaimas, 
šviesiausio kunigaikščio Radvilos 
bažnyčiai dovanotas ir esąs prie to 
kelio, kuris yra dalis žiemos trakto 
į Rygos uostą.

Prie pat jau tuomet veikusio 
malūno, matyt, vienintelio ant 
Šventosios atkarpoje tarp Užpalių 
ir Ukmergės, buvęs tiltas, o šalia 
jo stovėjusi klebonijai priklausiu-
si smuklė. Kiek tolėliau pavažia-
vus smėlėtu, sausu keliuku, kuris 
vietomis ir akmenuotas, buvęs 
dar vienas tiltelis per nedidelį iš 
balų, per krūmynus ir miškelius 
atitekantį Nasvės upelį, prie kurio 
stovėjo dar viena smuklė - pono 
Jalensko nuosavybė. Per Šilu va-
dinamą mišką išlindus į kryžkelę 
prie Narunčio upelio stovėjo dar 
viena, jau ponui Kušeliauskui 
priklausiusi smuklė, ties kuria ir 
baigėsi Vyžuonų parapija. Inven-
toriuje kaip ypač svarbūs susigau-
dyti padedantys objektai nuolat 
minimos smuklės - išgeriančių 
pakeleivių bei vietinių gyventojų 
ir iš jų pomėgio pasipelnyti no-
rinčių ponų bei žydų smuklininkų 
netrūko. Įdomu, kad beveik viena 
šalia kitos viename ir kitame Ku-
nigiškių žemių pakraštyje veikė 
dvi smuklės, buvo ir šiokia tokia 
pramonės įmonė - galingos upės 
srovės sukamas malūnas, tad žy-
mus ir visiems žinomas tuo laiku 
buvo kaimas.

Senojo pasaulio trupiniai

Kaimo laukais tarp pievų, raistų 
išsibarsčiusių vienkiemių daugiau-
siai buvo dešiniajame Šventosios 
krante. Nemenki pievų plytėjo ir 

Į Kunigiškius palengva 
sugrįžta žmonės...

kairiajame krante prie santakos su 
Vyžuonos upele. Pievos vešlios, 
ypač Skerdime, užliejamuose upės 
slėniuose žiedų žiedelių, kvapų 
kvapelių turtingos, iki pat Garga-
žinių dvarelio išsitiesusios. Žemė 
labai nevienoda, būdavo, kad dali-
jant į vienkiemius prasčiausios že-
mės ir galulaukių valakas beveik 
iki 50 hektarų išsipūsdavo. Nuos-
tabūs, sakais pakvipę miškai, klai-
dūs raistai, pievos, kuriose kaip ir 
pūdyme iki pat žemės reformos 
ganydavo gyvulius bendrai. Seno-
lė Anelė Daugilytė kadaise pasa-
kojo, kad dažniausiai

samdydavo nedidelį kuprotą se-
nioką iš gretimo kaimo, kuris bū-
davo labai prityręs, mėgo skiltuvu 
įdegęs pypkę rūkyti, bartis, šaukti 
ar net botagu piemenis nušlajuoti. 
Piktas buvo.

Beveik visi prie žemės darbavo-
si, nors buvo medžio darbus dirbti 
gebančių, buvo ir degučius, ir puo-
džius, ir kalvis. Dar vienas kalvis 
- žydas Šimelis gyveno nedidelėje 
trobelėje visai šalia tilto

ir laikė juodą karvę. Tiltas buvęs 
medinis, kasmet pavasario potvy-
nio nunešamas, daug vargo buvo 
patogiai į malūną, Vyžuonas, Ute-
ną ar dar tolimesnį miestą patogiai 
nuvažiuoti. Sakoma, kad uolus 
parapijietis, bažnyčios lankytojas 
Tuskenis iš Gargažinių paskatino 
sūnų Leoną, mokytą inžinierių, 
vienu metu net Lietuvos kelių di-
rektorių pasirūpinti, kad Kunigiš-
kiuose būtų pastatytas modernus 
tiltas. Gal apie 1936 metus pasta-
tytas šis gelžbetoninis, grakščiai 
išriesta nugara tiltas iki šiol tebėra 
tvirtas, praktiški be puošmens me-
taliniai turėklai, su kulkos pakly-
dėlės pramušta skyle. Tada, tais 
sunkiais pokario metais, gal susi-
šaudyme, kuomet žuvo partizanas 
Romas Matulionis – Sklandytu-
vas. Daug čia buvo drąsių į miškus 
partizaninei kovai išėjusių vyrų. 
Vien Markūnų trys broliai: Stasys 
- Senelis, Jonas - Šiaurys ir Bro-
nius - Strausas, Pelioniai: Albi-

nas - Žolynas ir Juozas - Šturmas. 
Daugelis žuvo nelygioje kovoje, 
vargo lageriuose, tremtyje. Sody-
bų kerštingas priešas nepaliko nė 
akmens.

Dėdės Samo karalystė

Netoli tilto, beveik paupy, švie-
sioje aukštumėlėje - didžiulis Gra-
žių vienkiemis: erdvi troba, pui-
kios klėtys, jau kelis šeimininkus 
pakeitęs keistesniems nutikimams 
ištikus vis dar juodojo burtininko 
Samo šlovę mena. Mena keistai 
namuose užsilikusius brolius, se-
seris. Prisimena visus juos val-
džiusį, visam kam valią turėjusį 
gudriausią, ryžtingiausią brolį, 
kurį įtarė raganavimu ir Samu 
vadino. Pro jį praeidami ar susi-
tikdami jo akių žvilgsnio vengė 
ir špygą kišenėje suspaudę laikė 
- kad tik kokiu „čėru“ neužleistų, 
neužburtų. Kažkas matęs jį naktį 
ant didžiojo Šventosios akmens 
tupint ir gaidžio balsu giedant, 
tarsi aitvarus galinguosius kokiam 
darbui šaukiantį. Visokių istorijų 
apie jį žmonės dar ir dabar pa-

sakoja, o kai kurie nutyli, nes ir 
pasimirusio keršto bijosi. Klau-
santis pačių tikriausių, nors labai 
neįtikėtinų istorijų, kartais net 
šiurpuliukai per nugarą nubėga. 
Kartą dailiomis merginos kasomis 
Samas nusistebėjo: „Ale ne pagal 
tau šitie plaukai...“ Po kurio lai-
ko gražuolė pradėjo šukuotis, o 
nuostabieji plaukai kuokštais ant 
žemės krito. Kitą kartą jo pagirta 
karvė sulig paskutiniais žodžiais 
plumpt ant šono. Žmogus nesutri-
ko, nuodo prieš burtą ieškot raitas 
nusiskubino pas netoliese gyvenu-
sią atkalbėtoją sentikę, kuri kažką 
panosėje paniurnėjusi savus burtus 
paleido. Pažadėjo, kad karvė pasi-
kels, pasitaisys, tik kelias dienas 
pieno mažiau duos. Kaip pasakė, 
taip ir buvo.

Kuomet burtininkas mirė, kai jį 
į Vyžuonų kapines nulydėjo, ra-
mus oras buvęs, bet vos pradėjo 
karstą duobėn leist, tokia vėtra su 
sūkuriais pakilo, kad, rodėsi, šilo 
pušis išvartys. Karstą duobėn įlei-
dus vėl viskas nurimo, tarsi nieko 
ir nebuvo, bet savo galią ir miręs 
burtininkas parodė. Kad jo nepa-
mirštų, kad visuomet pagarbiai, 
baimingai minėtų.

Dingusio pasaulio ir 
šiandienos poezija

Senųjų kaimo gyventojų jau be-
veik neliko nė vieno. Dar vienas 
kitas palikuonis savo tėvų, sene-
lių trobesius išlaikę - laisvalaikiu 
atvažiuoja, tvarkosi, atostogauja, 
švenčia, gamtos malonumų ieško 
čia, tarp šilų, paupiuose. Surasi čia 
tokių ištaigių vasarnamių, vilų, tar-
si į „auksinio kranto“ Rivjeros be-
silygiuojančių. Garsiojo medžio-
tojo ir žvejo Matulionio trobikėje 
kažkoks Utenos veikėjas įsitaisęs, 
jau tų legendų apie nežemišką šei-
mininko taiklumą, sumanumą žve-
jyboje nebežino, net negirdėjo. O, 
būdavo, žmogus stebuklingai upe 

pabaidydamas lydeką į patogią 
vietelę nuvaro ir ten žeberklu mi-
kliai persmeigia. Visuomet gausiai 
žuvies spurdėdavo jo statomuose 
tinkluose bei srovėse už malūno 
nardinamuose bučiuose. Žaliu sto-
gu tarp pušų dera ir Remigijaus 
Vilkaičio - sėkmingo parodijų ak-
toriaus, kažkada buvusio kandida-
to į valstybės prezidentus namelis. 
Ir niekas nepasakys, kad čia vaiz-
delis nekoks... Netoliese kažkoks 
pilietis, privatumu besižavintis 
ir nuo upės lentutes su užrašais 
susmaigstęs, žemę knisa, pama-
tus derina, bando kurtis. Anapus 
kelio didžiulis aptvaras, kuriame 
krūmyno pakraščiu, regimose to-
lumose pulkeliu baltomis kojomis 
mirgėdami vikriai pulkeliu prale-
kia danieliai.

Malūno likučius su sodybą su-
sigrąžino teisėti paveldėtojai, 
Klementinos Vilūnaitės palikuo-
nys - Butkai. Pasistatė modernų 
namą sau ir svečiams, bet senąjį 
namą išsaugojo, bando malūno 
liekanas konservuoti, visokių so-
dietiškų rakandų prisirinkę puošia. 
Giliau, prie senųjų kapelių, nuolat 
savo nameliuose gyvena dvi giliai 
tikinčios, pasaulio istorija gyvai 
besidominčios močiutės - Elena 
Jančienė ir Nijolė Rakštelienė. 
Nijolė gyvena senojoje Margana-
vičių sodyboje. Už pasaulio darną, 
tėvynę, visus pažįstamus, ypač žu-
vusius partizanus, tarp kurių buvęs 
ir jos mylimasis, sumaniusi karštai 
melstis įsirengė kambaryje altorių. 
Čia su kaimyne jau keli metai ge-
gužėje kas vakarą į Mariją, birželį 
į Viešpatį Kristų meldžiasi, spalio 
mėnesį vakarais abi rožančių kal-
ba. Ir kas gali pasakyti, gal tai jų 
ir panašių pasišventėlių maldos 
pasaulį ir tėvynę nuo didžių ne-
laimių, katastrofų gelbsti. Elena 
glaudžiasi nedidelėje iš Gražių 
sodybos pervežtoje pirčiukėje, 
kurioje vaikams rūpinantis mieste 
apsigyvenusi neilgai tvėrė, sugrį-
žo į plyne tyruojančią sodybvietę. 
Bet gimsta viltis, kad sodyba bus 
atkurta - namą čia statytis ketina 
dukra, kuri darbus Utenoje užbai-
gusi čia ir apsigyvens. Taip palen-
gva ir sugrįš žmonės, ne tik vasa-
ros malonumui, bet ir kasdieniam, 
rupiam sodžiaus gyvenimui.

Kunigiškių kaimo vyrukai apie 1960 metus Marijos Magdalenos atlaiduose Vyžuonose.
Autoriaus nuotr.

Grakščiai gelžbetoninę nugarą išlenkęs, tvirtas dar tarpukariu statytas tiltas jungia Šventosios 
krantus ties Kunigiškiais.

Atidarius Lajų taką mieste atsi-
rado automobilių grūstys, savaitga-
lį jie iššlavė parduotuvių lentynas, 
padarė eiles kavinėse. Antai šešta-
dienį Vilniaus gatve buvo nutįsusi 
beveik kilometro ilgio automobilių 

o mums kas iš to lajų tako?
eilė. Ar būtina visiems kaunie-
čiams ir vilniečiams namo grįžti 
per Anykščių centrą? Gal jie net 
nežino, kad yra kelias ir per Kur-
klius? Manau, kad dėl Lajų tako 
stokojama informacinių ženklų.

Kita vertus, manau, kad šitie 
pravažiuojantys mažai ką Anykš-
čiams palieka. Taigi, mano nuomo-
ne, dabartinė rajono valdžia (Lajų 

takas – dar ne jų nuopelnas) galėtų 
orientuotis į tokių centrų kaip SPA 
„Vilnius – Anykščiai“ ar viešbučių 
statybą. Jie Anykščius priartin-

tų prie tikro kurorto, o ne chaoso 
mieste...

Eigilė DžIRBUTĖ,
Anykščių miesto gyventoja
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kampas

Apie 
žvilgsnį

 
pro memoria
Anykščių mieste
Vladimiras GARŠANIKOVAS, gimęs 1952 m., mirė 08 12
Anykščių seniūnijoje
Algirdas TANKEVIČIUS, gimęs 1958 m., mirė 08 12
Debeikių seniūnijoje
Nastė KASČIUŠKEVIČIENĖ, gimusi  1926 m., mirė 08 13
Birutė Janina JAKŠIENĖ, gimusi 1933 m., mirė 08 12 
Kavarsko seniūnijoje
Vytautas KUORAS, gimęs 1948 m., mirė 08 12
Svėdasų seniūnijoje
Genė TUSKIENĖ, gimusi 1925 m., mirė 08 14
Traupio seniūnijoje
Vytautas POCIŪNAS, gimęs 1952 m., mirė 08 12
Troškūnų seniūnijoje
Saulius RIAUBA, gimęs 1960 m., mirė 08 13

nuoširdžiai užjaučiame 
Donatą ir Henriką TUSKAS, 
mirus mylimai mamytei.

Svėdasų girininkijos ko-
lektyvas

Linas BITVINSKAS

Apie meilę yra visokių legen-
dų. Viena iš jų – pamačiau, su-
tirpau, nualpau. Dauguma jaunų 
žmonių būtent taip ir įsivaiz-
duoja būsimą savo susitikimą 
su sutuoktiniu. Tačiau mokslas 
pasiryžęs kovoti su visais prie-
tarais. Net ir meilės srityje. An-
glų mokslininkai atliko tyrimą 
ir priėjo prie išvados, kad jokios 
meilės iš pirmo žvilgsnio nėra. 
Neaišku, kaip su vyrais, bet mo-
terys tai tikrai neįsimyli. Moks-
lininkai suskaičiavo, jog tam, 
kad moteris įsimylėtų, reikia 
šešių žvilgsnių.

Be to, mokslininkai nustatė, 
jog jau po 45 sekundžių ben-
dravimo moteris jau būna nu-
sprendusi, ar verta tęsti pažintį 
su vyru ar ne.

Beje, keista ir tai, kad mote-
rys pirmiausia žiūri vyrui į akis, 
o jau tik po to, kaip atrodo vyro 
išorė ir ar jis turi vestuvinį žiedą. 
Paskui dailiosios lyties atstovės 
įvertina šukuoseną, rankas, ava-
lynę ir mokėjimą elgtis.

Taigi, pro patinkantį jums 
objektą praeikite mažiausiai še-
šis kartus. Tada gal kas nors ir 
bus. 

horoskopas
AVinAS gali atsirasti sąjungi-

ninkų, užtarėjų, jeigu esate įsivėlę į 
kokią konkurencinę kovą, juridines 
peripetijas ar pan. Maloniai nustebins 
tie, kuriems esate neabejingi. Gana 
palanku imtis reikalų, susijusių su 
paveldėjimu, nuosavybe, kreditais, 
tvarkyti mokesčių, skolų, draudimo 
reikalus. 

JAUTiS jus gali įtraukti įvykių 
sūkurys. Vis dėlto pavojinga perver-
tinti jėgas. Pasirūpinkite sveikata, jei 
jaučiate įtartinus negalavimus. Ti-
kriausiai domėsitės grožio, komforto 
prekėmis, kažką modernaus įsigysite. 
Galimi pokyčiai darbovietėje. Regis, 
iš jūsų bus tikimasi konkrečios pa-
ramos, tarpininkavimo ar bendradar-
biavimo. 

DVYniAi daugės romantikos, 
pramogų ir galbūt laiko užsiėmimams 
su vaikais. Gana palankus metas pra-
mogų verslo atstovams, grožio puo-
selėtojams ir trokštantiems įsimylėti. 
Gali būti, kad nutarsite keisti įvaizdį 
ar gyvenimo būdą. Deja, būsite linkę 
dramatinti menkus nesusipratimus. 
Neigiamas emocijas verčiau išliekite 
per fizinę veiklą, o ne priekaištauda-
mi antrajai pusei. Santykius lengva 

sugadinti, pastatyti šaltą sieną. 
VėŽYS būsite linkę užsisklęsti, 

jeigu artimieji nenorės jūsų suprasti. 
Nereikėtų išpūsti menkų nesusiprati-
mų. Verčiau stenkitės įkūnyti kūrybi-
nius sumanymus ar realizuoti planus, 
susijusius su namų remontu, apdaila, 
individualiu verslu ar kt. Pravartu dėti 
šeiminio gyvenimo, gerovės pama-
tus. 

liŪTAS visą savaitę jums norėsis 
aktyvios veiklos, įspūdžių, kils stimu-
las diegti naujoves, tobulintis. Regis, 
mokėsite prisitaikyti prie įvairiausių 
žmonių ir situacijų. Galbūt ruošitės 
kelionei, pobūviui ar pasimatymui. 
Galite atnaujinti kažkada nutrūkusią 
draugystę ar meilės romaną. Visgi 
jei esate išvykę toli nuo namų, ims 
graužti ilgesys. 

MeRGelė neblogai seksis dar-
bai, kuriuos galite atlikti neskubėda-
mi, be įtampos, pamąstydami. Protas 
ir intuicija turėtų būti geri pagalbinin-
kai. Turbūt seksis prekiauti, derėtis, 
tartis dėl sutarčių. Tik labiau kreipkite 
dėmesį į tai, ką kiti sako ar pataria. 

SVARSTYKlėS aplinkiniams 
jūs atrodysite itin įdomūs ir žavūs. 
Patinkantis žmogus gali nustebinti 
savo ketinimais. Galimos malonios 
staigmenos. Turbūt nė nepastebėsite, 

kaip būsite įvilioti į saldžias meilės 
pinkles. Gana sėkmingai judės rei-
kalai, susiję su nuosavybe, komfortu. 
Galbūt pavyks ką nors pelningai par-
duoti, išnuomoti. 

SKoRPionAS santykiai su ap-
linkiniais bus neblogi, jeigu nekel-
site neįmanomų reikalavimų. Visgi 
tikėtina, kad imsite jausti stiprėjantį 
vienatvės ir poilsio poreikį arba nu-
siteikimą meniniams užsiėmimams, 
parapsichologijai, jogai. Gali išaiškėti 
intymios paslaptys, slaptos nuodė-
mės. 

ŠAUlYS sugebėsite padaryti gerą 
įspūdį tiems, kurie jus domina. Ne-
stigs švelnių jausmų, romantiško po-
lėkio. Galimas bendraminčių, bičiulių 
susitikimas, pasimatymas su buvusia 
meile. Galimas ir staigus naujas susi-
žavėjimas, nuotykis.

oŽiARAGiS Profesinės proble-
mos, artimų žmonių reikalai, draugų 
dėmesys - visa tai jus tiesiog griūte 
užgrius šią savaitę. Jums seksis gana 
neblogai, jei šiame šurmulyje ne-
pamiršite ir savo poreikių, tausosite 
sveikatą. 

VAnDeniS pajusite įkvėpimą im-
tis naujų darbų, sumanymų. Aplinki-
nius galite nustebinti savo plačiu aki-
račiu ir dideliais tikslais. Gali atvykti 

svečias iš toli. Jeigu esate užsienyje, 
galite sudalyvauti įdomiame renginy-
je, sutikti žmogų, su kuriuo jus sieja 
neeiliniai įspūdžiai. Mintys ims suktis 
apie meilę, nuotykius.

ŽUVYS labiau įvertinsite ir gyve-
nimo draugą, ir dalykinius partnerius, 
ir netgi konkurentus. Tikėtina nauda 
iš finansinės veiklos, verslo. Dėl savo 
gabumų arba dėl gero kolektyvo su 
užduotimis susidorosite be problemų. 
Galbūt atsiimsite skolą, gausite kom-
pensaciją, pašalpą, atostoginius ar 
kt. Regis, gausite svarbią žinią iš toli 
arba leisitės į kelionę. 

-ELTA

užjaučia

Jaunieji rinkosi Kernagio dainas

Festivalis prasidėjo Anykščių 
centre ketvirtadienio vakarą, o 
penktadienį Anykščių menų inku-
batoriuje buvo atidaryta tapybos 
paroda „Patirčių dimensijos“, vie-
šojoje bibliotekoje vyko poezijos 
skaitymai, vakare Dainuvos slė-
nyje - koncertas, o naktį Anykščių 
koplyčioje skambėjo lietuvių ir ja-
ponų poezija. Šeštadienį festivalio 
programa tęsėsi Anykščių kultūros 
centro erdvėse, o vakare didysis 
festivalio pabaigos koncertas - Dai-
nuvos slėnyje. 

Į 19 val. prasidėjusį koncertą žiūro-
vai pradėjo rinktis gerą valandą anks-
čiau. Pagrindinė festivalio publika 
- studentų amžiaus žmonės ir jaunos 
šeimos su vaikais - prieš sceną pasi-
klojo patiesaliukus, atsinešė sulanks-
tomas kėdes. 

Sutemus Dainų slėnis prisirinko 
pilnas žmonių – beveik visi įrengti 
suoliukai buvo užsėsti. Nepaisant 
žmonių skaičiaus festivalio dalyviai 
pasižymėjo neįprastu santūrumu ir 
tvarka – nekilo muštynių, nesigir-
dėjo įkaušusių rėksmų. Klausyda-

Bardams linkėjo greitesnių ritmų
Rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose vyko jau aštuntasis nacionalinis bardų festivalis „Purpu-

rinis vakaras“. Jame pasirodė apie 100 atlikėjų, dirbo 30 savanorių, renginį visus metus planavo ir 
ruošė 12 žmonių komanda. o patys koncertai buvo rekordiniai dėl žiūrovų skaičiaus. 

mi ramios, melodingos muzikos 
žmonės nebijojo atsigulti, patogiai 
įsitaisyti.

Festivalio rengėjai nesiūlė žiū-
rovams jokių papildomų atrakcijų, 
konkursų ar žaidimų, tačiau pano-
rėję galėjo nusipirkti karšto maisto. 
Palapinėse prekiavo maltinukais, ba-
landėliais, troškiniais, taip pat buvo 
galima nusipirkti šokoladinių vaflių, 
vaisių, ir, žinoma, alaus.

Prie upės įsikūrė palapinių mies-
telis, kuriame didžioji dalis žmonių 
apsigyveno tik vėlų penktadienio 
vakarą. Tiesa, ,,Purpurinio vakaro“ 
palapinių miestelio dydis ,,Velnio 
akmens“ miesteliui dydžiu neprily-
go.

Koncertą pradėjo jauni, mažai ži-
nomi atlikėjai, padainavę ir po kelias 
autorines dainas. Didelė dalis jaunųjų 
bardų tradiciškai, kaip ir kiekvienais 
metais, pasirinko atlikti bent po vieną 
maestro Vytauto Kernagio dainą. Jau-
nųjų atlikėjų pasirodymus festivalio 
žiūrovai sutiko santūriai.Vieninteliai 
itin didelio publikos dėmesio sulau-
kė vilniečių grupė „Antikvariniai 
Kašpirovskio Dantys“, groję greitą, 
ritmingą muziką, kuri paskatino žiū-

rovus erdvę prieš sceną paversti šokių 
aikštele.

Penktadienį Dainų slėnyje pasirodė 
ir Lietuvos Prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės už albumą ,,Broliai“ apdo-
vanoti Aistė Smilgevičiūtė ir Rokas 
Radzevičius (grupė ,,Skylė“).

Apdovanojo anykštėnę

Beje, festivalyje Anykščiai turėjo 
ir savo atstovę, kurią per koncertą 
apdovanojo Anykščių rajono savival-
dybės meras Kęstutis Tubis. Trijuose 
festivalio koncertuose pasirodžiusią 
bardę Deimantę Kavaliauskaitę, kuri 
tik šiemet baigė Anykščių Jono Biliū-
no gimnaziją, meras apdovanojo už 
pasiekimus. 

Dainavo aktorius 
Vladas Bagdonas

Šeštadienį, nepaisant šiek tiek pa-
tampytų nervų parkuojant automo-
bilį, nes vėliau atvažiavusiems vietą 
surasti automobilių aikštelėje buvo 
neįmanoma, koncertas pateisino žiū-
rovų lūkesčius. Daugiausia plojimų 
sulaukė Martyno ir Andriaus Bia-

lobžeskių, pirmą kartą „Purpurinia-
me vakare“ pasirodžiusio aktoriaus 
Vlado Bagdono su jam talkinusiu 
muzikantu Andrium Kulikausku pa-
sirodymas bei aktorės ir dainininkės 
Ilonos Balsytės su grupe programa 
„Užsitęsusios vaikystės ruduo“.

Dalis žiūrovų pastebi, kad kasmet 
festivalis darosi vis lyriškesnis, todėl 
žiūrovai sako pasigendantys greites-
nio ritmo, juk susirenka jaunimas, 
norintis ir pašokti, ir padainuoti kartu 
su muzikantais. 

Bilietus dar skaičiuoja

Nacionalinio bardų festivalio 
„Purpurinis vakaras“ direktorė Alina 
Semionova sakė, kad šiemetinis fes-
tivalis pavyko puikiai. „Sumušėme 
visus rekordus, sutraukėme tiek žmo-
nių, kiek Anykščiai nėra matę iki šiol, 
todėl festivalį vertiname pozityviai“, 
- sakė A. Semionova. Tiesa, direktorė 
negalėjo pasakyti, kiek tiksliai žmo-
nių apsilankė festivalio renginiuose. 
„Dar vis skaičiuojame bilietus, mūsų 
manymu, vakariniuose koncertuose 
buvo apie 7-8 tūkstančius žmonių“, - 
sakė A. Semionova.

Festivalį šiemet parėmė Kultūros 
taryba, skyrusi 13 tūkstančių 500 
eurų, Anykščių savivaldybė prisidė-
jo kukliau – 4 tūkstančiais 450 eurų. 
Kaip rėmėja, savivaldybė gavo kvie-
timų į festivalio koncertus. „Kvieti-
mus savivaldybė išdalino įvairiems 
žmonėms. Kiek žinau, jie atiteko flo-
ristinių kilimų konkurso dalyviams, 
gabiems moksleiviams ir t.t.“, - sakė 
Kultūros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus vyriausioji specialistė Au-
dronė Pajarskienė.

Beje, festivalio direktorė A. Se-
mionova pabrėžė, jog labai vertina 
draugystę su Anykščių valdžia. „Tiek 
buvęs meras, tiek dabartinis sako, kad 
festivalis yra tapęs vizitine Anykščių 
kortele. Vertinam ir savivaldybės fi-
nansinį indėlį, žinoma, norėtųsi, kad 
jis didėtų, nes ir mes investuojame, 
sakykim, šiemet buvo nauji ekranai, 
taip pat kainuoja prisikviesti tokias 
žvaigždes kaip „Keistuolių teatras“, 
Vladas Bagdonas. Kol kas negalime 
pasakyti ir to, ar festivalis buvo ko-
merciškai sėkmingas“, - kalbėjo A. 
Semionova. 

-ANYKŠTA

Anykštėnę bardę Deimantę 
Kavaliauskaitę apdovanojo 
Anykščių meras Kęstutis Tu-
bis. 

Lino BITVINSKO nuotr.

Pirmą kartą „Purpuriniame vakare“ pasirodęs aktorius Vladas 
Bagdonas (jam talkino muzikantas bardų bardas Andrius Ku-
likausklas)  savo dainas palydėjo šmaikščiais lyriniais pasako-
jimais. 

  Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  
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parduoda

 gimė
Indraja BALAIŠYTĖ, gimusi 08 01
Elija VOGULYTĖ, gimusi 08 06
Pijus ŽALŪGA, gimęs 07 25
Gabrielius MOTIEČIUS, gimęs 07 30
Dovydas IVANAUSKAS, gimęs 07 23
Kajus BERNATONIS, gimęs 08 12
Emilija LEŠČINSKAITĖ, gimusi 08 11

Redaktorius

UAB „Anykštos redakcija“ 
gali paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 
dydžio plakatus

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.

Tel.: 8 610 21793
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.

UAB „LINGERIS REL“
Brangiai superkame juodąjį
ir spalvotąjį metalo laužą.

GERA KAINA 
ANYKŠČIUOSE!

Valaukio g. 8 C, Anykščiai,
Tel. (8-601) 85691.

Darbo laikas I-V 8.00 - 17.00.

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 – mišką. Išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas! 

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

Brangiai mišką su žeme arba išsi-
kirsti. 

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

Skubiai sodybą, namą, butą, žemės 
ūkio paskirties sklypą ar kitą nekilno-
jamą turtą. Atsiskaito grynais. Domina 
įvairūs variantai. Pasiūliusiems tarpi-
ninkams dosniai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Meno kūriniai

Sovietinių laikų lietuvio tapytojo pa-
veikslą.

Tel. (8-698) 51269.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

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

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

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

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

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

Be tarpininkų arklius, karves (iki 
1,20 Eur/kg), telyčias (iki 1,35 Eur/
kg), bulius (iki 1,40 Eur/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

„Bartynco“ visus veršelius auginti. 
Moka PVM. 

Tel. (8-680) 22009.

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

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

Kita

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

Rapsus, kviečius, rugius, kvietru-
gius, miežius, kmynus, žirnius, pu-
pas. 

Tel. (8-638) 71971.

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

Pigiausi ir geriausi VAIRUOTOJŲ kursai!
Teiraujamės tel. (8-657) 72987, 

www.jonroka.lt
Renkamės rugpjūčio 20 dieną 17 val., 

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

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

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Šlifuoja naują, lakuotą parketą, da-
žytas grindis. Kloja, lakuoja parketą. 

Tel. (8-699) 94662.

Dengia šlaitinius stogus, stato kar-
kasinius pastatus, pasirūpina piges-
nėmis mežiagomis. 

Tel. (8-687) 73069.

Kokybiškiausiai ir nebrangiai dažo 
medinius namus bei atlieka kitus sta-
tybos darbus.

Tel. (8-647) 59686.

Nebrangiai, kokybiškai dengia 
stogus, lanksto skardas. Sudaro 
sąmatas. Parūpina medžia-
gas. Įdėklai, pristatomi kaminai. 
Ilgametė patirtis. 

Tel. (8-652) 37118.

Įvairūs statybos ir remonto dar-
bai, namų dažymas, stogų dengi-
mas, skardinimas ir t.t.

Tel. (8-685) 68182. 

Mobiliu gateriu pjauna medieną. 
Atvyksta į namus. 

Tel. (8-620) 84419.

Kuras

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

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

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

Tel. (8-629) 76267.

Malkas kaladėmis, skaldy-
tas. Atraižas pakais, supjautas. 
Kaladukus. Atveža. 

Tel. (8-622) 44850.

Malkas. Turi beržinių, juodalksnio, 
maišytų. Kaladėlėm nuo 25 cm ilgio. 
Atveža nemokamai. Nuo 3 iki 12 er-
dmetrių. Paskambinkit mums!

(8-678) 26080.

Gyvuliai

Karvę.
Tel. (8-614) 96475. 

Kita

Bulvių kasamąsias, rotacines 
šienapjoves, lėkštinius skutikus, 
grūdų šnėkus, valomąsias, plūgus 
„Kverneland“, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Sklypą – žemės/miško – 0,6 ha 
prie Šventosios upės, Arklio mu-
ziejaus link. Kaina 4 700 Eur. Taip 
pat 0,6 ha sodo sklypą, kaina 7 
600 Eur.

Tel. (8-619) 87093.

Tel.
: (8

-69
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26
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Palankiomis sąlygomis teikia pa-
skolas iki 10 000 Eur. 

Daugiau informacijos tel. (8-640) 
18696.

Dovanoja

Šiaudus susirinkti patiems. Apie 
40 ha Pagirių – Ažuožerių km.

Tel. (8-673) 49410.
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Biatlonas. Rugpjūčio 13 – 14 
dienomis Ignalinoje vyko Lie-
tuvos biatlono vasaros čempio-
natas. Sportininkai šaudydami 
lenktyniavo riedučiais. Sprinto 
rungtyje jaunių grupėje Rūta 
Banytė tarp mergaičių tapo nu-
galėtoja, o Linas Banys užėmė 
2 – ą vietą. Jaunučių grupėje Da-
rija Jankauskaitė užėmė 4 vietą, 
vaikų grupėje Gytis Mikoliūnas 
buvo trečias. Kitą dieną lenkty-
niaujant persekiojimo rungtyje 
L. Banys, R. Banytė ir G. Miko-
liūnas išsaugojo pirmąją dieną 
iškovotas vietas. 

Maratonas. Rugpjūčio 17 
dieną Molėtuose vyko Lietuvos 
MTV dviračių maratonų taurės 
4 – o etapo varžybos. Vaikų iki 
12 metų grupėje 20 km nuotoly-
je Lukas Žukauskas užėmė 6 – ą 
vietą. Savo amžiaus grupėje 40 
km nuotolyje Rūta Banytė iško-
vojo šeštą vietą. 

Jauniausia Anykščių rajono Ta-
rybos narė, konservatorė Gabrielė 
Griauzdaitė grįžo jau iš antrosios 
komandiruotės užsienyje. 

Ji Vokietijoje Zitchtau bei Gar-

Stengiasi sudominti politika
delegen savivaldybėse kartu su 
vicemeru Sigučiu Obelevičiumi 
dalyvavo parodoje „BUGA 2015“. 
Anykščių savivaldybės delegacijo-
je buvo ir dvi valdininkės - Skaidrė 

Lakačauskienė bei Audronė Pa-
jarskienė. Taip pat į Vokietiją va-
žiavo ir floristinių kilimų pynėjos iš 
Naujųjų Elmininkų bei Ažuožerių.

Liepą G. Griauzdaitė kartu su 
meru Kęstučiu Tubiu vyko į Bal-
tarusijos Klecko miestą. Žiūrėk, 
kitas politikas ir per visą kadenciją 

nė karto į užsienį neišvažiuoja, o 
čia per du mėnesius – du kartus. 

Tačiau rajono vadovų noras į už-
sienį vežtis jau po Nepriklausomy-
bės paskelbimo gimusią merginą ir 
suprantamas, ir sveikintinas – na, 
reikia juk jaunimą kažkaip sudo-
minti politika ir jį motyvuoti. 

Išleido 5 kareivius iš kariuome-
nės savaitgaliui pas tėvus nuvykti, 
bet jie, aišku, labiau meilės norėjo, 
tad nieko nelaukę visi 5 sugužėjo 
pas žinomą patikrintą merginą. Jos 
vyro namie nebuvo, tad jie pradėjo 
jau ten reikalą organizuoti... Bet 
vyras, aišku, grįžta, o jie nesugal-
vojo, kur pasislėpti, ir sulindo visi į 
balkoną. Susitarė, kad jei jau suras, 
tai sakys, kad pratybų metu su pa-
rašiutais netyčia į balkoną visi nu-
sileido. Po gero pusvalandžio vy-
ras ten juos, aišku, randa, atsiveda 
į svetainę, atneša kavos, brendžio, 
po cigarą ištraukia visiems. O tie 
sėdi tokie sutrikę ir sako:

- Pone, o jums nekeista ir neįdo-
mu, ką 5 kareiviai pas jus balkone 
veikia?

- O kas čia keisto? - klausia vy-
ras. - Praeitą savaitę 3 geologai tu-
alete naftos ieškojo...

Tobula žirnių sriuba

ingredientai: 
2 saujos žirnių 
3 bulvės
pusė morkos 
1 svogūnas 
50 g šaltai rūkytos kiaulienos 
šoninės 
2 l vištienos sultinio 
druskos

Gaminimas. Žirnius nuplau-
kite ir užpilkite karštu vandeniu. 
Nulupkite bulves ir supjaustykite 
nedideliais kubeliais. Morką smul-
kiai sutarkuokite. Svogūną smul-
kiai supjaustykite ir dėkite kepti 
su smulkiai pjaustyta šonine ir 
morkomis. Kepkite, kol svogūnai 
gražiai paruduos, o šoninė paskrus. 
Bulves ir nusunktus žirnius suber-
kite į puodą ir užpilkite vištienos 
sultiniu. Supilkite keptus svogū-
nus, jei reikia, įberkite druskos ir 
virkite ant nedidelės ugnies apie 
valandą. Prieš patiekdami pagar-
dinkite grietine.

Avaringos Troškūnų seniūnijos 
Juostininkų kaimo sankryžos pro-
blemą bandoma spręsti kelio ženk-
lais. Važiuojantieji keliu Anykščiai 
– Panevėžys pastebėjo, kad prieš 
sankryžą atsirado nebe iki 40, o 
iki 30 kilometrų per valandą greitį 
ribojantys ženklai. Šis ženklas atsi-
rado netrukus po to, kai Panevėžio 

Problemą sprendžia ženklais

rajono gyventojo vairuojamas au-
tomobilis „Audi“, skriedamas nuo 
Panevėžio pusės, dėl didelio grei-
čio neįsukęs į posūkį, įlėkė tiesiai 
į šalia sankryžos stovinčio namo 
kiemą išraudamas krūmus, slyvų 
medžius ir nukirsdamas elektros 
stulpo atramą. Nors eismo įvykių, 
kai Juostininkų kaimo sankryžoje 

automobilis pralėkdavo posūkį ar 
neišsitekdavo savo eismo juostoje 
ir į ką nors atsitrenkdavo, jau iki to 
buvo apstu, susirūpinta tik po šio 
net televizijos žinių laidas aplėku-
sio įvykio. 

Tačiau nei vairuotojai, nei kaimo 
gyventojai nesupranta greitį iki 30 
kilometrų per valandą ribojančių 

ženklų prasmės – ir iki tol inciden-
tai vyko dėl ryškiai viršyto leistino 
greičio. Tad panašu, kad ženklai 
atsirado tik todėl, kad būtų galima 
pasakyti, jog kažkas daroma. Nors 
ir po šių ženklų pastatymo jau ne 
vienas automobilis posūkyje neiš-
siteko savo eismo juostoje, laimei, 
kita eismo juosta buvo tuščia. 

Ženklas bejėgis prieš tuos, kurie jo nepaiso, o tie, kurie laikosi 
kelių eismo taisyklių, kuo puikiausiai sankryžą pervažiuodavo, 
ir kai greitis buvo ribojamas iki 40 kilometrų per valandą.

Labiausiai Juostininkų kaimo sankryžą išgarsino liepos mėnesį 
elektros stulpo atramą nukirtęs „Audi“.

Seniausiam pasaulio
katinui - 26-eri

JAV Oregono valstijoje gyve-
nantis katinas, kuriam rugpjūčio 1 
d. suėjo 26-eri metai, laikomas se-
niausiu gyvu katinu visame pasau-
lyje. Tai patvirtinta ir Gineso rekor-
dų knygoje, skelbia “upi.com”.

Augintinio rekordininko savinin-
kė - Ešlė Rid Okura (Ashley Reed 
Okura) iš Sisterso miesto Oregone.

Rekordus fiksuojanti organiza-
cija teigia, kad katinas, vardu Vel-
vetas (angl. Corduroy), seniausiu 
katinu pasaulyje buvo tituluotas dar 
2014 m., bet turėjo nusileisti, kai 
vėliau buvo nustatyta dar vyresnė 
katė - Tifanė antroji (Tiffany Two). 
Ši katė neseniai nustipo sulaukusi 
27-erių metų, dviejų mėnesių ir 20 
dienų amžiaus, titulą vėl užleisda-
ma Velvetui iš Oregono.

Šiuo metu ilgaamžis katinas yra 
šiek tiek daugiau nei keturiais mė-
nesiais vyresnis už JAV popmuzi-
kos žvaigždę Teilor Svift (Taylor 
Swift). Seniausia kada nors gyve-
nusia kate laikoma 2005 m. Teksa-
se nugaišusi keturkojė, kuri sulaukė 
38-erių metų.

ispanai labiau linkę į 
kurortinius romanus negu 
kiti europiečiai

Ispanijos gyventojai labiau linkę 
į kurortinius romanus negu kiti eu-
ropiečiai, praneša “The Local.es”, 
remdamasis nauju pažinčių priedo 
“Happn” ir konsultacijų bendrovės 
“Opinion Way” tyrimu.

Apklausoje dalyvavo daugiau 
kaip 4 tūkstančiai vyrų ir moterų iš 

Ispanijos, Italijos, Didžiosios Bri-
tanijos ir Prancūzijos.

Paaiškėjo, kad 94 procentai ispa-
nų pasirengę užmegzti kurortinį ro-
maną. Beje, kaip nustatė ekspertai, 
Ispanijos gyventojai neturi iliuzijų 
dėl vasaros romantikos: jie žino, 
kad santykiai bus trumpalaikiai.

Be to, dauguma ispanų mano, 
kad kurortinis romanas nėra neiš-
tikimybė partneriui. Į meilės nuo-
tykius lengviau leidžiasi Ispanijos 
jaunimas. Lyginant vyrus ir mo-
teris, reikia pažymėti, kad ispanės 
labiau linkusios būti ištikimos negu 
ispanai (atitinkamai 48 procentai ir 
42 procentai).

Antrąją vietą šiame sąraše užėmė 
Italijos gyventojai. Šioje šalyje už-
megzti kurortinį romaną pasirengę 
91 procentas apklaustųjų.

Vokietija: paauglė ežere
 rado aukso luitą

Maudydamasi Kionigzės ežere 
Vokietijoje, 16 metų mergina apti-
ko 500 gramų aukso luitą, praneša 
BBC. Pasak Bavarijos policijos 
atstovų, luitas aptiktas maždaug 
dviejų metrų gylyje netoli kranto.

Radinys vertinamas 16 tūkstan-
čių eurų. Paauglė atidavė aukso 
luitą teisėsaugos institucijoms. Da-
bar pareigūnai mėgina išsiaiškinti 
jo kilmę ir nustatyti savininką. Po-
licijos narai ištyrė ežero plotą, kur 
buvo rastas luitas, bet nieko neap-
tiko.

Radinys vėl sukėlė daug kalbų 
apie esą Kionigzės ežere paslėptą 
nacistų auksą. Šis ežeras yra netoli 
Vokietijos sienos su Austrija. Bet, 
gautomis žiniomis, rastas aukso 

luitas nėra susijęs su nacistų valdy-
mo laikotarpiu.

Jausdama dėkingumą 
Vokietijos kanclerei, pabėgėlė
iš Ganos savo dukterį
pavadino Angela Merkel

Vokietijoje gyvenanti prieglobs-
čio prašytoja iš Ganos savo dukterį 
pavadino Angela Merkel Adė (An-
gela Merkel Ade). Iš dėkingumo 
šios šalies kanclerei, pareiškė 26 
metų mergaitės motina Ofelija Adė 
(Ophelya Ade).

“Ji labai gera moteris, man ji 
patinka”, - sakė ganietė. Civilinės 
metrikacijos skyriuje darbuotojai 
esą kraipė galvas, tačiau neprieš-
taravo.

Angela Merkel Adė nuo savo 
antrojo gimtadienio drauge su 730 
kitų pabėgėlių gyvena Hanoveryje 
buvusioje ligoninėje, kuri dėl didė-
jančio prieglobsčio prašytojų skai-
čiaus buvo pritaikyta pabėgėliams

Studentas iš nepalo per 
minutę 134 kartus įspyrė 
sau į galvą

Studentas nepalietis Puskaras 
Nepalas (Puskar Nepal) pateko į 
Gineso rekordų knygą, per minutę 
134 kartus įspyręs sau į galvą, pra-
neša “Metro”.

Leidinys pažymi, kad jaunuo-
lis buvo įrašytas į Gineso rekordų 
knygą praėjusią savaitę, bet patį 
rekordą jam pavyko pasiekti dar 
praėjusių metų gruodį.

“Aš norėjau pakliūti į Rekordų 
knygą. Prieš kelerius metus sužino-
jau, kad yra savo galvos spardymo 
kategorija. Aš pasirinkau šią sritį ir 
visą dėmesį skyriau būtent jai”, - 
papasakojo nepalietis. Jis pridūrė, 
kad treniruotės buvo sunkios.

Anot vaikino, rekordo šturmui 

jis ruošėsi 8-9 mėnesius. Jis treni-
ravosi po kelias valandas per dieną 
ir taip ištobulino techniką, kad da-
bar gali spardyti savo galvą abiem 
kojomis tuo pat metu, praneša “The 
New York Post”.

Jaunuolis taip pat atskleidė, jog 
draugai ir šeima nerimavo, kad jis 
per treniruotes gali susižeisti. Da-
bar, įgyvendinęs savo svajonę ir 
patekęs į Gineso rekordų knygą, 
P. Nepalas svajoja ką nors nuveikti 
neturtingų gyventojų iš šalies kai-
mo rajonų labui ir išgarsėti visame 
pasaulyje.

Ankstesnis savo galvos spardy-
mo rekordininkas buvo amerikietis 
Džoelis Leindekeris (Joel Leindec-
ker) - 124 spyriai per minutę.

-ELTA
.


