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Darius Gudelis į Anykščius grįžo kaip 
krepšininkas

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį „Nykščio namų“ arenoje vyko Lietuvos regionų krepšinio lygos Žvaigž-
džių dienos šventė. Automobiliai netilpo prie „Nykščio namų“, o arenoje beveik nebuvo 
laisvų vietų. Progą pasirodyti per anšlaginį renginį išnaudojo ir trys būsimi kandidatai 
į Seimą Anykščių-Panevėžio apygardoje. 

Paskutinis gyventojų surašy-
mas Tarybų Sąjungoje vyko 1989 
metais. Prabėgo jau daugiau kaip 
ketvirtis amžiaus, todėl galima 
palyginti, kaip keitėsi gyventojų 
skaičius. Anykščių rajone yra trys 
miestai, vidutiniškai kasmet jie 
praranda po 1,2 procento gyvento-

Mažėjame stabiliai ir nuosekliai – 
kasmet po 1,2 procento 
Lietuvos statistikos departamentas skelbia duomenis apie gyventojų skaičiaus pokytį per metus. 

Anykščių rajonas yra vienas iš tų, kuriame gyventojų mažėjimas vyksta sparčiausiai. O per 20 metų 
žymiai sumažėjo ir Anykščių rajone esantys miestai.

jų. Smarkiausiai nukraujavo Troš-
kūnai, praradę 40,48 procento gy-
ventojų. 1989 metais Troškūnuose 
gyveno 672 žmonės, dabar – 400, 
taigi netektis – 272 žmonės. 

Kavarsko mieste 1989 metais gyve-
no 972 žmonės, dabar – 611, neteko 
361 žmogaus, kas sudaro 37,14 proc.

Mažiausiai nukentėjo Anykščių 
miestas.  1989 metais jame gyve-
no 12 758 žmonės, 2015 m. – 9800 
žmonės (neteko 2 958 žmonių, 
23,19 proc.).

Lietuvoje iš viso yra 103 mies-
tai, tik trijuose miestuose per mi-
nėtą laikotarpį gyventojų skaičius 

augo – Neringoje, Gargžduose ir 
Šalčininkuose. Likusiuose 100 
miestų gyventojų skaičius mažė-
jo. Iš didesnių miestų labiausiai 
nukentėjo Kaunas, iš mažesnių – 
Naujoji Akmenė. 

Skaičiuojant pagal procentus 
skaudžiausiai nukentėjo Daugai 
(Alytaus r., 50,16 proc.), Vabalnin-
kas (Biržų r., 48,66 proc.), Obeliai 
(Rokiškio r., 47,39 proc.), Varniai 
(Telšių r., 48,23 proc.), Žagarė (Jo-
niškio r., 43,23 proc.) 

Paskelbta, kaip keitėsi gyventojų 
skaičius ir per metus rajone. 2015 
metų pradžioje Anykščių rajone gy-
veno 26 393  gyventojai, o šių metų 
pradžioje liko 25 773. Per metus ra-
jonas neteko 620 gyventojų. Procen-
tais tai būtų 2,35 procento. Tai vienas 
iš didžiausių gyventojų mažėjimo 
rodiklių Lietuvoje. Sparčiau mažė-
jo tik Pagėgių (3,19 proc.), Kelmės 
(3,09 proc.), Ignalinos, Pakruojo, 
Skuodo ir Kupiškio savivaldybės.  

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

RKL prezidentas, buvęs Anykščių meras Darius Gudelis pelnė pirmuosius rungtynių 
taškus. 

Sergejus Jovaiša buvo „oro 
karaliaus” komisijos pirmi-
ninku.

Paminėję Stepą 
Zobarską 
svėdasiškiai 
bičiuliausis su 
Niujorku?

„Ruonių“ maudynėse - politikai
Faustina Kiaušaitė su svei-

kuoliais maudosi nuo penkerių. 
Jai po maudynių geltoną tulpės 
žiedą įteikė Anykščių visuo-
menės sveikatos biuro vadovė 
Lina Pagalienė. 

Per metus Anykščių rajonas neteko 620 gyventojų.         Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Akis bado buvę ligoninės 
pastatai ir policijos „rūmai“

Biudžetas. Paskelbtas galutinis 
2016-ųjų metų rajono biudžeto pro-
jektas, kuris siekia 22 481 600 eurų. 
Iki rajono Tarybos posėdžio, kurio 
metu bus tvirtinamas šis biudžetas, 
vis dar galima išsakyti pastabas ir 
pasiūlymus. Tiesa, ankstesnių metų 
praktika rodo, kad, pavyzdžiui, iš 
gyventojų savivaldybė nei pastabų, 
nei pasiūlymu dėl biudžeto projekto 
nesulaukia.

Strategija. Parengtas Anykščių 
miesto 2016-2020 m. vietos plėtros 
strategijos projektas. Strategijos pro-
jekte numatytu veiksmų planu bus 
siekiama spręsti darbo vietų kūrimo 
problemą, skatinant verslų steigimą 
ir plėtrą, ugdomas gyventojų, ypač 
jaunimo, verslumas, pasiūlant pro-
fesinį mokymą, atitinkantį Anykščių 
poreikius, per savanorystę ir praktiką 
skatinamas įsidarbinimui reikalingų 
įgūdžių įgijimas. Vasario 15 dieną šis 
projektas bus pateiktas įvertinti Vi-
daus reikalų ministerijai.

Pilis. Pirmajam medinės pilies ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio statybų 
etapui reikėtų 430 000 eurų – už juos 
būtų pastatyti du rąstiniai bokštai, 
sujungti rąstų galerijomis. 150 000 
eurų  šiems darbams savivaldybė yra 
numačiusi šių metų biudžete. Likusią 
sumą tikimasi gauti iš Europos Są-
jungos projektų, o nepavykus gauti 
finansavimo, būtų ieškoma partnerių.

Atrankos. Savivaldybės adminis-
tracija organizuoja atranką į Bendrojo 
ir ūkio skyriaus vairuotojo - darbinin-
ko pareigas. Taip pat paskelbta atran-
ka į Kurklių seniūnijos ūkvedžio-vai-
ruotojo pareigas.

Verslas. Utenos apskrities valsty-
binė mokesčių inspekcija informuo-
ja, kad Anykščių rajono gyventojai 
išsiėmė jau daugiau nei 240 verslo 
liudijimų 2016 metams. Šiuo metu 
populiariausi yra liudijimai, leidžian-
tys užsiimti kirpyklų, kosmetikos ka-
binetų ir salonų, soliariumų veikla.

Patalpos. Rajono Tarybos spren-
dimu Svėdasų girininkija įsikurs 
Svėdasų seniūnijos pastato antrajame 
aukšte. Girininkijai priklausančiame  
pastate Čiukų kaime sausio 23-osios 
naktį kilo gaisras, kuriame žuvo trys 
miško darbininkai.

Leonas ALESIONKA, bu-
vęs Anykščių rajono meras: 
„Aš šia - apsikuopimo  kryp-
timi suaktyvinčiau darbą ir 
panaudočiau lėšas.“
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spektras

Skaičiai. Besibaigiant pirmajam 
2016 metų mėnesiui, vis dar skai-
čiuojame praėjusių metų viščiukus. 
Statistikos departamento metinė 
apžvalga vakar parodė, kad pirmie-
ji metai su euru pradžiugino nebent 
prekybininkus, mat šalies gyventojų 
gyvenimo kokybė taip greitai, kaip 
verslininkų pelnas, negerėjo. Politi-
kai ir bankų išlaikomi ekonomistai 
mūsų besiskundžiantiems piliečiams 
nuolat primena, kad nėra ko dėti cen-
tą prie cento, mat ekonomika ir gyve-
nimas Lietuvoje tik gerėja. 

Populiarus. Geidžiamiausių jau-
nikių būna ne tik pramogų pasaulyje. 
Politikoje - irgi. Artėjant Seimo rin-
kimams ne vienos partijos geidžia-
mu veikėju yra tapęs vidaus reikalų 
ministras Saulius Skvernelis. Pernai 
ėmę sparčiai kilti šio politiko reitin-
gai dar labiau ūgtelėjo šiais metais. 
Net 59 procentai šalies gyventojų 
S.Skvernelį vertina palankiai ir tik 
12 proc. nepalankiai, o iš institucijų 
labiausiai pasitikima Vidaus reikalų 
ministerijai priklausančiais ugniage-
siais gelbėtojais bei policija. Tai pa-
rodė sausio14-22 d. atlikta visuome-
nės nuomonės ir rinkos tyrimų centro 
“Vilmorus” apklausa. 

Laiduotojas. Tragikomedija vir-
tusio Arūno Pukelio teismo procese 
dėl Enriko Daktaro vežiojimo baga-
žinėje pasirodė naujas veikėjas - Lie-
tuvos evangelikų liuteronų bažnyčia. 
Už ne kartą teistą Švinių laiduoti 
sutiko Nidos ir Juodkrantės evan-
gelikų liuteronų parapijos klebonas 
Jonas Liorančas. “Žmogus kreipėsi 
į mane kaip į kunigą - su atgaila ir 
paprašė pagalbos. Kodėl aš turėčiau 
jam atsakyti?” - savo monologą pra-
dėjo J.Liorančas., pasiteiravus, ar 
tiesa, kad jis laiduos už Švinių. Pa-
šnekovas teigė pažįstantis A.Pukelį 
gana seniai - abu iš Tauragės. Be 
to, Švinius - evangelikas liuteronas 

Užsidaro. Dėl krentančių naftos 
kainų vis daugiau britų naftos-du-
jų bendrovių bankrutuoja, praneša 
BBC. Praėjusiais metais 28 naftos ir 
dujų aptarnavimo sektoriaus įmonės 
tapo nemokios, - daugiau nei 2014 
metais (18), rodo apskaitos įmonės 
“Moore Stephens” tyrimas. Anot 
įmonės, bankrotų augimas buvo 
“neišvengiamas “dėl nukritusių naf-
tos kainų ir dėl viso pasaulio mastu 
atšaukiamų daugybės projektų. “Mo-
ore Stephens” duomenimis, pernai 
buvo atšaukta apie 200 mlrd. dolerių 
vertės projektų.Įmonė palyginimui 
pateikė 2010 metų duomenis: tuo-
met per dvylika mėnesių iki rugsėjo 
pabaigos bankrutavo tik keturios naf-
tos-dujų sektoriaus įmonės. 

Lėlės. Pirmą kartą lėlės Barbės bus 
gaminamos trijų kūno formų, tai yra 
pirkėjams bus pasiūlytos skirtingų 
figūrų lėlės - aukštos, miniatiūrinės 
ir putlutės.  Be to, naujosios Bar-
bės bus septynių odos atspalvių, 22 
skirtingų akių spalvų ir 24 šukuose-
nų. “Džiaugiamės tikrąją šio žodžio 
prasme pakeisdami prekės ženklo 
veidą - naujosios lėlės geriau atspindi 
pasaulį, kurį mergaitės mato aplinkui 
save. Kūno formų, odos spalvų ir sti-
liaus įvairovė leis mergaitėms rasti 
lėlę, atitinkančią jų norus”, - teigiama 
bendrovės-gamintojos pareiškime. 
Daugelį metų “Barbie” gamintoja 
buvo kritikuojama visame pasaulyje. 
Įprastos Barbės proporcijos visiš-
kai neatitinka tikrovės, reali moteris 
tokiomis kūno formomis tiesiog ne-
galėtų stovėti ant kojų, pastebi lėlės 
kritikai.

Paminėję Stepą Zobarską svėdasiškiai 
bičiuliausis su Niujorku? Raimondas GUOBIS

Šeštadienio popietę Svėdasuose paminėtos rašytojo Stepo Zo-
barsko 105-ios gimimo metinės, prisimintas jo gyvenimo kelias, 
mokslai, kūryba, svėdasietiški vaizdiniai bei tarmės ypatumai 
joje, bibliotekos vaikučių teatras suvaidino vaizdelį „Riestaūsio 
sūnus“.

Meno galerijos salikė prigužėjo 
pilnutėlė, viltingai spindėjo daug 
jaunų veidų, rimtai nusiteikę sė-
dėjo vyresnieji, iš jų buvo ir ke-
letas S. Zobarsko gatvės gyven-
tojų. Šioje gatvėje piliečiai iškėlė 
ir valstybines vėliavas ir net apie 
tai, kad gal verta pradėti bičiuliau-
tis su tolimuoju Niujorku - ten ra-
šytojas praleido paskutinius savo 
gyvenimo dešimtmečius, prabilo. 
S. Zobarsko biografiją priminė, 
apie jo nelengvą vaikystę Pama-
laišio kaime, kelią į šviesą: moks-
lus vietinėje pradžios mokykloje, 
Rokiškio gimnazijoje, ypatingą 
motinos rūpestį, studijas Pary-
žiuje, darbus ir kūrybą - kalbėjo 
šių eilučių autorius. Prisiminė ir 
tai, kad sovietmečiu S. Zobarskas 
buvo visai neminimas, sovietų 
ignoruojamas, mat Antrojo pa-
saulinio karo metais pasitraukė 
į Vakarus, gyveno Vokietijoje, 
JAV. Prisiminė ir rodė pirmąją dar 
apie 1988 m. perskaitytą šio kū-
rėjo knygą - 1946 m. Tiubingene 
išleistą novelių rinkinį „Savam 
krašte“ ir vardijo ten surastus svė-
dasietiškus vaizdus: miestelio su 
kooperatyvo „Viltis“ parduotuve 

gyvenimo vargų prispaustas su-
grįžo į mokyklėlę, suprato, kad 
be mokslo laimingo gyvenimo ne-

paveikslą, moksladraugį išdykėlį 
Juodelį, mokytoją Šilinį, nauja-
kurį Davainį, Masiulį, Gimbutį, 
po Savičiūnų laukus klajojantį 
klarnetistą Valentiną, nuo aukšto 
kraigo besižvalgančius stogden-
gius, debesingą dangų ir tolumose 
spindinčius Salų, Kamajų bažny-
čių bokštus. Apie ilgesį, Niujorką 
bei prie rajono prisiglaudusį par-
ką, kur po berželiais stabtelėjęs 
galvojo apie tėviškę.

Kraštietė, dr. Dalia Dilytė - 
Staškevičienė pastebėjo, kad S. 
Zobarsko raštuose gausu svėda-
siečiams būdingų žodžių, jais gė-
rėjosi ir savosios tarmės nepames-
ti skatino. Zabarskaičia, sūriokas, 
berniokas, lydys, kupetys, debe-
sys, šnioryti, šlajuoti, naktigultas, 
atakaita... Ar ne gražu? Bet nyksta 
ir tokie žodžiai, kaip nyksta ir Lie-
tuva. 

Pamokantį S. Zobarsko kūrybos 
vaizdelį  „Riestaūsio sūnus“ su-
vaidino Svėdasų bibliotekos vaikų 
klubo „Šypsenėlė“ vaidilos. Apie 
vienturtį, gražuolį kiškelių šeimos 
sūnų, kurs kuo būti nežinojo, grie-
bėsi to ir ano, tingėjo, nei jokio 
amato neišmoko, kol galiausiai 

bus. Plojimai, šypsenos, laimingai 
graudus džiugesys ir išsiskyrimas 
iki kito prasmingo susibūrimo.

„Riestasūsio sūnų“suvaidinę jaunieji svėdasiškiai, režisierė Asta 
Medinienė (stovi pirma iš kairės), Dalia Dilytė-Staškevičienė ir 
Raimondas Guobis.

Autoriaus nuotr. 

Mokslų daktarė Dalia Dilytė-Staškevičienė (kairėje) kalbėjo, 
jog Stepo Zobarsko raštuose gausu Svėdasų kraštui būdingų 
žodžių.

5–6 klasių grupėje geriausia skai-
tove pripažinta Debeikių pagrindinės 
mokyklos penktokė Luknė Vaiten-
kovaitė, perpasakojusi Martyno Vai-

Išaiškinti geriausi skaitovai
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Penktadienį A. Baranausko pagrindinėje mokykloje vyko Anykščių rajono meninio skaitymo kon-
kursas. Sėkmingiausias jis buvo Jono Biliūno ir Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijų moksleiviams. 

nilaičio „Žieminį griežliuką“.  Pasak 
ją ruošusios lietuvių kalbos vyr. mo-
kytojos Stasės Švilpienės, mergaitė 
auga gražioje šeimoje, turi vyresnį ir 

labai mylimą brolį Luką, laisvalaikiu 
skaito knygas, dainuoja. Ji užėmė 
pirmąją vietą ir rusų kalbos meni-
nio skaitymo konkurse. Antrą vietą 

užėmė Svėdasų J. Tumo-Vaižganto 
gimnazijos moksleivis Simonas Ba-
ronas, trečią – Faustina Kiaušaitė iš 
Antano Vienuolio progimnazijos ir 
Gabija Macijauskaitė iš Viešintų pa-
grindinės mokyklos. 

 9–12 klasių grupėje konkurse lai-
mėjo trys J.Biliūno gimnazijos gim-
nazistai. Pirmąją vietą užėmė III b 
klasės gimnazistė Marija Veršulytė, 
skaičiusi ištrauką iš Antano Škėmos 
kūrinio „Saulėtų dienų“. Mergina 
konkursui pasiruošė pati, ją konsul-
tavo režisierius Alvydas Navalins-
kas. Antrąją vietą laimėjo skaitovas 
Einius Pajarskas, trečiąją -  Kristi-
jonas Valančiūnas ir A. Baranausko 
pagrindinės mokyklos moksleivė 
Gabrielė Šileikaitė.  

Mokinių poetinių kompozicijų 
abiejose grupėse geriausiais pripa-
žinti Troškūnų K. Inčiūros gimnazi-
jos moksleiviai.  

Skaitovus vertino komisija, kuriai 
vadovavo Troškūnų K. Inčiūros gim-
nazijos režisierė Jolanta Pupkienė.

Geriausios rajono mokyklų skaitovės debeikietė Luknė Vaitenkovaitė (dešinėje) ir biliūnietė Marija 
Veršulytė. 

Autoriaus nuotr.

Vasario 4-5 dienomis Anykščių 
rajone  lankysis Ministro 
Pirmininko patarėja 
Auksė Kontrimienė.

Ketvirtadienį, vasario 4 d., 13 val. 
A.Kontrimienė susitiks su Anykščių 
seniūnijos darbuotojais ir priims gy-

ventojus asmeniniais klausimais.

Penktadienį, vasario 5 d., nuo 13 val. susitikimas su Troškūnų 
seniūnijos darbuotojais ir gyventojų priėmimas.

15 val. susitikimas su Anykščių rajono savivaldybės L. ir St. Di-
džiulių viešosios bibliotekos darbuotojais ir Anykščių gyventojais.

Telefonas pasiteirauti: 8 614 24867
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savaitgalio diskusija

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

spektras
Bausmė. Seimui siūloma priim-

ti Baudžiamojo kodekso pataisą, 
kuria moters lytinių organų žaloji-
mas, remiantis religiniais įsitikini-
mais ir socialinėmis, kultūrinėmis 
reikmėmis būtų laikomas nusikal-
timu. Tokį projektą įregistravusi 
Seimo narė socialdemokratė Gie-
drė Purvaneckienė sako, kad dėl 
emigracijos srautų į Europos Są-
jungą (ES) augimo iš tų regionų, 
kuriose tokios procedūros atlieka-
mos, atitinkamai išauga rizika, kad 
jos paplis. Tarp į Lietuvą atvyk-
siančių pabėgėlių tikėtina bus api-
pjaustytų moterų ir mergaičių, ta-
čiau didžiausia grėsmė yra ta, kad 
neužkirtus kelio tokiai praktikai, 
gali atsirasti asmenų, atlikinėsian-
čių tokias procedūras. (...)

Turtas. JAV socialinio tinklo “Fa-
cebook” įkūrėjas Markas Cukerbergas 
per vieną dieną pakilo dviem pozici-
jomis turtingiausių planetos žmonių 
reitinge pagal “Bloomberg” versiją ir 
užėmė jame šeštą vietą. Jo turtas šok-
telėjo 6,2 mlrd. dolerių po bendrovės 
pranešimų apie praėjusių metų finan-
sinius rezultatus, praneša naujienų 
agentūra. “Bloomberg” įvertino “Fa-
cebook” įkūrėjo turtą 47,6 mlrd. dole-
rių. Reitinge M. Cukerbergas aplenkė 
“Koch Industries” bendrasavininkus 
Čarlzą ir Deividą Kochus (Charles, 
Dasvid Koch), kurie anksčiau buvo 
užėmę šeštą ir septintą pozicijas. 

Tušas. Šiaurės Korėja ketina mesti 
iššūkį tokiems pasaulinio garso žen-
klams kaip “Lancome”, “Chanel” 
ir “Christian Dior” ir gaminti savo 
pasaulinio lygio kosmetiką, apie tai 
praneša naujienų agentūra UPI rem-
damasi Pietų Korėjos žiniasklaida. 
Turimais duomenimis, kurti kon-
kuruojančią produkciją ketinama 
Pchenjano gamykloje, kur gaminama 
“Unhasu” kosmetikos linija. Tvirti-
nama, kad vartotojams siūloma 80 
kosmetikos priemonių rūšių. 2015 
m. vasarį Šiaurės Korėjos lyderis 
Kim Čen Unas pareikalavo pagerinti 
Šiaurės Korėjos vandeniui atsparaus 
blakstienų tušo liniją. 

Nuostoliai. Egipto Pietų Sinajaus 
provincijos gubernatorius Haledas 
Foda kalbėdamas per Arabų bankų 
sąjungos konferenciją Šarm aš Šeiche 
pareiškė, kad Egipto turizmo sekto-
riaus nuostoliai dviejose svarbiausiose 
kurortinėse zonose, Šarm aš Šeiche ir 
Hurgadoje, per pastaruosius tris mėne-
sius pasiekė 6 mlrd. Egipto svarų (per 
766 mln. JAV dolerių), informuoja 
“Daily News Egypt”.Pasak guberna-
toriaus, po rusų lėktuvo A321 katastro-
fos virš Sinajaus pusiasalio, įvykusios 
2015 m. spalio 31 dieną, Egiptas nuo 
lapkričio mėnesio kas mėnesį Šarm aš 
Šeiche ir Hurgadoje prarasdavo po du 
milijardus Egipto svarų (maždaug 256 
mln. JAV dolerių).

Dingo. Mažiausiai 10 tūkst. pabė-
gėlių vaikų dingo po to, kai atvyko į 
Europą. Manoma, kad dalis jų buvo 
atiduoti į sekso vergiją, skelbia “Daily 
Mail”. Europos policijos biuro (Euro-
polo) duomenimis, tūkstančiai jaunų 
migrantų tapo nusikaltėlių taikiniais 
ir šiuo metu yra laikomi dingusiais. Ši 
žinia paskelbta po to, kai tarptautinė 
organizacija “Gelbėkit vaikus” pra-
nešė, kad vien pernai apie 26 tūkst. 
vaikų buvo priversti vykti į Europą 
vieni. Europolo personalo vadovas 
Brajanas Donaldas Briuselio leidiniui 
“Observer” teigė esant įrodymų, kad 
kai kurie vaikai gali būti seksualiai 
išnaudojami gaujų.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

@ X – man: „Viskas remiasi į 
gyventojų perkamąją galią, todėl 
apie firmines naujų drabužių par-
duotuves kalbėti dar anksti. Jos 
tiesiog neišsilaikytų. Tiek prekių, 
tiek ir paslaugų rinka Anykščiuo-
se orientuota į vidutines pajamas 
turintį vietinį gyventoją. Vietinėje 
dėvėtų rūbų rinkoje galima rasti 
gana kokybiškų, kitą kartą ir nors 
išpakuotų, bet nedėvėtų rūbų, už 
labai nedidelę ir prieinamą kainą.“

@ Istorikas: „Komunistų ir 
KGB valdomoje Lietuvoje mes 
laikomi kaip tirono: skurde, varge 
ir pastoviame nepritekliuje. To-
dėl numetus 50 jievrų, susirenka 
pagalbininkai rinkimams, duoda 
apgraužtą kaulą-uoliai tarnaujame 
vizgindami uodegas, pakelia pen-
sijas, ar algas net 5 jievrų, esame 
dėkingi, pažada veržlumą, permai-
nas ar ryžtingumą-apsvaigstame 
ir balsuojame, galvodami, kad tai 

Ne Anykščiai, o tiesiog Milanas...
Anykščiuose gana daug dėvėtais drabužiais prekiaujančių versli-

ninkų, tačiau ypatingo anykštėnų susidomėjimo susilaukė tik mies-
te atidaryta dėvėtų drabužių parduotuvė „Humana“.

Ko vietos dėvėtų darbužių pardavėjams reikėtų pasimokyti iš 
„Humanos“, kad taip pat sulauktų pirkėjų antplūdžio? Ar prekyba 
dėvėtais drabužiais – vis dar perspektyvi verslo niša Anykščiuose? 
O gal jau pribrendome naujų, firminių drabužių parduotuvėms? 
Apie tai savaitgalį diskutavo portalo anyksta.lt skaitytojai.

juodi ikrai ant batono. Kagėbistas-
milicininkas, nuėjo pas tremtinius 
ir juos užhipnotizavo: priėmė ir 
visi balsavo už sovietų KGB mo-
kyklos ir sborų auklėtinį. Pabuskit, 
jei dar ką suvokiate.“

@ Janė: „Ko mokytis, tie dra-
bužiai nelegaliai atkeliauja va čia 
tai verslas, buvot užsienyje? Ten 
pagal jų atlyginimus naujas dra-
bužėlis kapeikas kainuoja, tai va 
jie panešioja ir deda į tam skirtus 
konteinerius, o va lietuvaičiai juos 
pasisavina ir prasideda verslas, o 
Anykščiuos dar gražiau -grumty-
nės, perpardavimas ir t.t.“

@ Eglė: „Pati perku ir dėvėtus, 
ir naujus drabužius. Tik man keis-
tas vietinių ponių susireikšmini-
mas, kurios demonstruoja neva 
prabangius drabužius, o kultūros 
pas jas nulis sveikų. Drabužis turi 
būti švarus, tvarkingas, kuriantis 

vienokį ar kitokį stilių, bet pirki-
mas tik pagal etiketes man atrodo 
baisiai. Na, tada vaikščiokit iš-
virkščiais drabužiais, kad tos eti-
ketės matytųsi. Man atrodo, kad 
prasčiausia investicija būtent ir yra 
į drabužius.”

@ Laura: „Drabužių perku ne-
daug, turiu kelias parduotuves, 
kurių asortimentas man tinka ir pa-
tinka, įsigyju per išpardavimus, kai 
labai labai noriu save palepinti ir iš 
naujos kolekcijos ką nors nusiper-
ku, nors tai būna labai labai retai. 
Gyvenimas mano prastesnis tikrai 
nėra, jeigu neturiu dešimties megz-
tinių ir penkiolikos sijonų. Mama 
man visada sako, pas moterį drabu-
žis gali būti ir prastesnis, tačiau ba-
tams ir rankinei, vaikeli, negailėk.”

@ Sėkmingo verslo dėvėtais 
drabužiais paslaptis: „Yra rekla-
ma užsakomaisiais straipsniais per 
vietinius portalus. Padidėjus čiabu-
vių perkamajai galiai,visi pirktų iš 
interneto parduotuvių ir nusigręžtu 
nuo “Humanos”. Vienok tas dėl 
valdančiųjų negresia, tad nusigrę-

žimo teks laukt orams sušilus, apie 
ką praneš Galvonaitė.Visi pirkė-
jai eis į turgų, kur laukia malonus 
aptarnavimas, lanksti nuolaidų 
sistema, didelis prekybinis plotas 
leis prekes laisviau apžiūrėt, ne-
reikės trintis užpakaliais vienas į 
kitą. Nors dalis pirkėjų ir ateina į 
“Humaną”pasitrint vienas su kitu, 
orams sušilus ir sumažėjus pirkėjų 
skaičiui tai daryti bus keblu.“

@ Taikliai: „Čia iš tikro ir dis-
kusijos neturėtų būti. Vilniuj pilna 
ir humanų, ir nehumanų, tiesiog 
žmonės dėl rūbų nediskutuoja to-
kiu lygiu, kad tai pirmos svarbos 
dalykas būtų, čia kaip paklausai tai 
visi susireikšminę. Ne Anykščiai, 
o Milanas tiesiog kažkoks su visu 
galų žinovu „jomajo“ priešakyje.“

@ Atsakymas: „ O kur geriau-
sia investicija?”

@ Eglė: „Į žinias, mokslus, ke-
liones.”

(Komentarų kalba netaisyta,- 
red.past.)
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 Svarbiausia – 
ar racionaliai 
panaudos?..

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras:

-  Kad Anykščiai gaus 1 800 000 
eurų (6,2 mln. litų) ES lėšų – gerai. 
Kaip racionaliai jas panaudos – štai 
čia ir yra svarbiausia. Mačiau ke-
letą projektinių nuotraukų (matyt, 
konkursinių), kaip sutvarkyti ir pa-
gražinti teritoriją kitapus tilto, šalia 
Tilto gatvės. Seni ir neišvaizdūs me-
diniai namai, Turizmo-informacijos 
centras iš tiesų yra tik apgailėtinas 
„kioskelis“. O ir statūs aptrupėję 
laiptai į Tilto gatvę Anykščių nepuo-
šia.Tačiau labai ir nedergia. Ar reikia 
Anykščiams dar vieno turgelio, kai 

Akis bado buvę ligoninės 
pastatai ir policijos „rūmai“
Anykščiams kaip tikslinei teritorijai papildomai bus skiriama 

1 milijonas 800 tūkstančių eurų Europos Sąjungos lėšų.  Už šiuos 
pinigus intensyviai ruošiamasi sutvarkyti apleistą miesto dalį ša-
lia Tilto gatvės. Teritorijoje numatyta sukurti vietinių produktų 
prekyvietę su tam tikru namelių kompleksu, sutvarkyti Turizmo 
informacijos centro pastatą, teritoriją šalia autobusų stoties, šalia 
esančias viešąsias erdves. Planuojama pastatyti pastatą, kurį savo 
renginiams galėtų išnaudoti bendruomenė. 

Anykštėnų klausėme, ar tikslinga Anykščiuose 1 mln. 800 tūkst. 
eurų investuoti į minėtą Anykščių miesto teritoriją, statyti dar daugiau 
pastatų, kai miesto centre yra tiek apleistų ir nenaudojamų pastatų? 

esantys vos gyvi? Akis bado buvu-
sios ligoninės pastatai, buvę policijos 
„rūmai“, nuo buvusios pieninės likęs 
pastatas ir dar ne vienas vaiduoklis. 
Aš šia - apsikuopimo  kryptimi - su-
aktyvinčiau darbą ir panaudočiau 
lėšas. Kam statyti dar vieną naują 
pastatą, kurį galbūt galėtų, o galbūt 
ir ne, panaudoti bendruomenė, kai 
mieste esama tiek nepakankamai 
naudojamų. Ir vis dėlto džiaugiuosi, 
kad kuriama ir stengiamasi Anykš-
čius dailinti.

Netvarkos būta 
pastatus 
privatizuojant

Vygantas ŠLIŽYS, verslinin-
kas:

- Manau, kad tą miesto teritoriją 
prie Tilto gatvės sutvarkyti tikslinga, 
tačiau tuo pačiu būtina sutvarkyti ir 
autobusų stotį bei jos teritoriją. Ji da-
bar išnuomota, tačiau aš manau, kad 
autobusų stotis turėtų priklausyti sa-
vivaldybei. Tuomet reikėtų rasti in-
vestuotoją, tuo kažkas turėtų rimtai 
užsiimti. Seni, apleisti ir nenaudoja-
mi pastatai Anykščių miesto centre 
akis bado. Matyt, būta tam tikros 

netvarkos juos privatizuojant. Pri-
vatizuojant turėjo būti numatyta, per 
kiek laiko ir ką pastatuose padarys 
juos įsigijęs asmuo ar bendrovė, o jei 
nieko nedaro - pastatus savivaldybei 
susigrąžinti. Mano nuomone, dabar 
lengviau kažką naujai pastatyti nei 
seną pritaikyti veiklai. Tad gal tuos 
nenaudojamus pastatus buvo tikslin-
giau skelbti avariniais ir nugriausti, 
žemė po jais turėtų didesnę vertę nei 
su pastatais. 

Dar viena 
prekyvietė 
nepasiteisintų

Vladislavas PREIDYS, UAB 
„Autovelda“ direktorius:

- Aš pritariu, kad reikia sutvarkyti 
teritoriją šalia muziejaus, autobusų 
stoties. Juolab kad ruošiamasi kapi-
taliai remontuoti Antano Vienuolio 

gatvę. Galbūt reikia nugriausti api-
rusį buvusį tirą, kapitaliai suremon-
tuoti ir bendruomenės poreikiams 
pritaikyti istorinį pastatą prie upės. 
Ten bendruomenė gal ir versliukais 
galėtų užsiimti. Dar viena preky-
vietė, mano nuomone, Anykščiuose 
nepasiteisintų. Juolab kad buvusi 
ūkininkų turgavietė Ramybės mi-
krorajone virto dykviete. Vargu ar 
atsirastų prekeivių šioje vietoje. Kita 
vertus, autobusų stotyje yra parduo-
tuvė, galima atsigerti kavos.   

Reikėtų 
sutvarkyti 
Okuličiūtės 
dvarelį

Alfredas MOTIEJŪNAS, fo-
tomenininkas,  Anykščių miesto 
gyventojas: 

- Gerai, kad bus sutvarkyta te-
ritorija, kuris atsiveria leidžiantis 
nuo kalno į Anykščių miestą. Ma-
nyčiau, kad Anykščiuose ir dabar 
labai daug erdvių, kurios priklauso 
savivaldybei (2 salės Kultūros cen-
tre, muziejuje, koplyčioje menų 
centre...), ir jas jau dabar bendruo-
menė gali naudoti savo renginiams. 
Tad abejoju, ar tikslinga tam statyti 
dar vieną pastatą. Galbūt būtų ge-
riau suremontuoti ir kultūrinei vei-
klai pritaikyti Okuličiūtės dvarelį, 
kuris prie tos pačios Tilto gatvės, 
tik kitoje upės pusėje. Ten galėtų 
vykti parodos, pavyzdžiui, vienoje 
salytėje keramikos, kitoje – minia-
tiūrų... 

-ANYKŠTA



  

2016 m. vasario 2 d.IŠ ARTI

(Atkelta iš 1 p.)

Darius Gudelis į Anykščius grįžo kaip krepšininkas

Krepšinio rungtynėse  RKL rink-
tinė varžėsi su Žvaigždžių rinktine. 
Pastarojoje komandoje žaidė buvę 
krepšininkai Rolandas Jarutis, 
Kęstutis Šeštokas, Gintaras Sta-
niulis, Arnas Kazlauskas, Darius 
Sirtautas bei Vaidas Jurgilas. Taip 
pat krepšinio teisėjas Tomas Jase-
vičius, sporto funkcionierius Min-
daugas Balčiūnas, buvęs Anykščių 
meras, RKL prezidentas Darius 
Gudelis ir anykštėnas politikas, 
liberalų kandidatas į Seimą Anykš-
čių-Panevėžio apygardoje Lukas 
Pakeltis. 

Sveikindamas šventės dalyvius 
Anykščių meras Kęstutis Tubis 
džiaugėsi, jog iš 11 RKL Žvaigž-
džių dienos renginių jau ketvirtas 
vyksta Anykščiuose, ir priminė, 
kad didžiausia tą dieną „Nykš-
čio namuose“ viešinti krepšinio 
žvaigždė yra anykštėnas Sergejus 
Jovaiša.  

Po mero K. Tubio renginio pra-
džioje kalbėjęs D.Gudelis džiaugė-
si trumpam grįžęs į gimtąjį miestą.  
„Smagu matyti pažįstamus veidus, 
žmones, su kuriais užaugai, arba 
tuos, kurie mažam galvą glostė. 
/.../  Krepšinį žaidžiu tik Anykš-
čiuose, vasarą – žaidžiau, dabar 
vėl atvažiavau kamuolio pačiupi-
nėti“, -  sentimentaliai kalbėjo bu-
vęs Anykščių meras, bet dėl to, kad 
krepšinio nežaidžia, matyt, mela-
vo. Jis pelnė pirmuosius rungty-
nių taškus, paskui pataikė dar bent 
porą metimų ir sulošė ne blogiau 
nei prieš 20 metų rungtyniaudamas 
už Anykščių „Puntuką“.

Žiūrovai turbūt labiausiai laukė 
L. Pakelčio taškų. Bet anykštėnas 
politikas ilgai aikštėje neužsibuvo, 
tik kartą metė į krepšį ir šiaip jau, 
regis, stengėsi ne parungtyniauti, 
bet rungtynių nesugadinti. Beje, 
30-ies metų L.Pakeltis buvo aki-
vaizdžiai jauniausias Žvaigždžių 

Į tritaškių konkurso finalą iš-
kopė Rokas Milašiūnas iš SCKK 
„Akmenės cementas“ bei krepši-
ninko karjerą baigęs R. Jarutis. Fi-
nale R. Milašiūnas įmetė 17 taškų 
ir vienu tašku aplenkė veteraną. 
Ir atrankoje R. Milašiūnas įmetė 
vienu tašku daugiau nei R. Jarutis 
(atitinkamai 21 ir 20). 

Šventėje pasirodė cirko artistai 
Agnė ir Mykolas Zobovai su šu-
niukais ir meškinais. Dainavo Žy-
gis ir Andžela. Šoko Kauno „Žal-
girio“ šokėjos. 

Žvaigždžių dienoje dalyvavo ir 
socdemų kandidatė į Seimą Auk-
sė Kontrimienė, kuri apdovano-
jo „Tete a Tete Casino Slalomas 
2016“ nugalėtojus. Į šių varžybų 
finalą pateko Kauno „LSU-Atleto“ 
žaidėjas Andrius Gaidys ir Dei-
vidas Grigėnas iš Kupiškio KK 
„Kupiškis“. Lemiamą akimirką 
kupiškėnas prametė iš po krepšio 
ir nugalėtoju tapo kaunietis.

Kelios atrakcijos surengtos žiū-
rovams – penkios merginos buvo 
pakviestos pašokti kartu su „Žal-
girio“ šokėjomis, vienas vyrukas 
turėjo progą laimėti 3000 eurų. 
Tiesa, ši galimybė buvo miglota – 
jis turėjo į krepšį pataikyti iš vidu-
rio aikštės ir dar užrištomis akimis. 
Renginio vedėjas žiūrovams pasiū-
lė šį vyrą apgauti. Jis buvo išves-
tas iš salės ir, kai vyras negirdėjo, 
žiūrovai buvo pamokyti jo netaiklų 
metimą palaikyti ovacijomis, neva, 
kamuolys įkrito... Tačiau gal vis 
dėlto nuo vidurio aikštės metęs vy-
ras, nors buvo ir užrištomis akimis,  
pats suprato, jog nepataikė, nes ne-
puolė labai džiaugtis.

RKL – trečioji pagal pajėgumą 
Lietuvos krepšinio lyga. Joje rung-
tyniauja net 34 komandos – 16 A 
divizione ir 18 B divizione. A di-
vizione žaidžia ir Anykščių KKSC 
„Volupis“. 

Jeigu vaikinas užrištomis akimis iš vidurio aikštės būtų pataikęs 
į krepšį, būtų gavęs 3000 eurų čekį…

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Seimo vicepirmininkas Vydas Gedvilas porai valandų vėl tapo 
treneriu.

„Ruonių“ maudynėse - politikai Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Sekmadienį Šventojoje prie Anykščių tilto tradicinėse žiemos maudynėse „Anykščių ruoniai 2016“ 
maudėsi daugiau kaip dvidešimt sveikuolių, tarp jų buvo ir atvažiavusių iš Vilniaus, Panevėžio, Ute-
nos. Pirmą kartą Anykščių krašto ruonių maudynes komentavo panevėžietis, Aukštaitijos krašto 
sveikuolių simboliu vadinamas Kazimieras Ilginis. 

Sveikuoliai rinkosi aikštėje prie 
Anykščių kultūros centro. Pasi-
mankštinę, apšilę, plojant žiemiš-
kai apsimūturiavusiems anykštė-
nams, pakrante atbėgo į maudynių 
vietą prie tilto. Kol sveikuoliai 
bėgo, anykštėnams apie maudynių 
reikšmę žmogaus sveikatai, svei-
ko gyvenimo įpročius pasakojo 
iš Panevėžio atvykęs sveikuolis, 
keletą dešimtmečių vadovavęs 
Panevėžio sveikuolių klubui „At-
gaiva“, Kazimieras Ilginis. Beje, 
nebe pirmus metus su sveikuoliais 
besimaudantis Anykščių rajono 
vicemeras Sigutis Obelevičius 
atėjo tiesiai prie upės ir sakė, kad 
prieš maudynes jam nė apšilimas 

nebūtinas. K. Ilginio paklaustas, 
ar pajutęs maudynių naudą svei-
katai, vicemeras teigė, kad taip. 
„Dabar galiu jau net 4 minutes 
išbūti lediniame vandenyje, nes 
užsiauginau storesnį apsauginį 
sluoksnį“, -  juokėsi S. Obelevi-
čius, su sveikuoliais drąsiai šokęs 
į ledinį vandenį. Beje, šį kartą 
sveikuoliams netrukdė ledas, o 
ir sniego nebuvo, tačiau vandens 
temperatūra buvo apie 3 – 4 laips-
nius šilumos. 

Ankstesniais metais didžioji da-
lis besimaudančių sveikuolių bū-
davo moterys, tačiau šiemet bene 
pirmą kartą buvo tiek daug vyrų 
- net devyni. Tarp iš kitų miestų at-

važiavusių vyrų maudėsi garsusis 
Anykščiuose apsigyvenęs alpinis-
tas, aukščiausių pasaulio viršūnių 
užkariautojas Vladas Vitkauskas, 
arbatų meistras Ramūnas Daugela-
vičius ir kiti. 

V. Vitkauskas prisiminė šioje 
vietoje maudęsis prieš 10 metų, 
beje, pastebėjęs, kad jam nė vienoj 
pasaulio viršukalnėje nebuvę taip 

Vicemeras Sigutis Obelevičius užsiaugino storesnį apsauginį sluoks-
nį, tad jam apšilti prieš maudynes nebūtina. Priekyje - jauniausia 
maudynių dalyvė 7 metukų Gabrielė Morkūnaitė, su mama pasi-
maudyti atvykusi iš Utenos.                

 Autoriaus nuotr.

Po maudynių sveikuoliai rengtis neskubėjo, fotografavosi.

Faustina Kiaušaitė su sveikuo-
liais maudosi nuo penkerių. 
Jai, kaip ir visiems sveikuo-
liams, po maudynių geltoną 
tulpės žiedą įteikė Anykščių 
visuomenės sveikatos biuro 
vadovė Lina Pagalienė. 

gera kaip Anykščiuose...
Sveikuolius palaikė  į vandenį ne-

lindęs Lietuvos Seimo narys, krep-
šinio legenda  Sergejus Jovaiša. 

Po maudynių Anykščių koply-
čioje sveikuoliai ir juos palaikan-
tys anykštėnai klausėsi Ukmergės 
kultūros centro moterų vokalinio 
ansamblio „Cantilena“ (vad. Daiva 
Petrikienė) dainų.

komandos žaidėjas.
Komandos žaidė 4 kėlinukus po 

8 minutes. Rungtynes  77-74 lai-
mėjo Žvaigždės. D. Sirtautas ir R. 
Jarutis pataikė po kelis tritaškius ir 
apskritai iš veteranų atrodė „švie-
žiausi“. RKL rinktinės vyrai nelipo 
„senukams“ per galvas, nors pa-
skutines minutes jau rimtai su jais 
kovojo. Žvaigždžių komandos tre-
neriu buvo Seimo vicepirmininkas, 
garsus moterų krepšinio treneris 

Vydas Gedvilas. 
Tradiciškai vyko tritaškių me-

timų ir „oro karaliaus“ konkursai. 
Pastarąjį laimėjo kupiškėnas Ai-
varas Kručas, kurį palaikė ne tik 
vertinimo komisija, bet ir žiūrovai. 
„Oro karaliaus“ konkurso komisi-
jos pirmininku buvo S. Jovaiša. O 
jam talkininkavo buvę LKL „oro 
karaliai“ V. Jurgilas ir D. Sirtautas 
bei buvęs krepšininkas, dabar vers-
lininkas G. Staniulis.  
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  

Patogiai ir linksmai 
gyvenę „moskoliai“

Senuose Šventupio karališkojo 
kaimo inventoriuose dar XVII-
XVIII amžiuje rusus ne kaip kitaip, 
o tiesiog „moskoliais“ vadino. Buvę 
čia jų kelios šeimos, gal net kelios 
dešimtys sielų, kurioms ir šventiko, 
ir cerkvės reikėjo. Nebeliko dabar 
jau nė vieno senolio, tą maldyklą 
beatmenančio, bet senelių anūkams 

Amžinybės miestų 
apsuptas Šventupys Raimondas GUOBIS

Spalio 14-ąją buvau pasirengęs keliauti į krašto sentikių cen-
trą - Stalnioniškį, dalyvauti Mykalojaus šventėje, pabūti su be-
simeldžiančiais cerkvėje, lankyti kapinaites, jų pasaulį, senovės 
tikėjimu  persmelktą, pažinti. Buvau tądien kapinėse, tik ne tose, 
bet Troškūnų, po senmedžiais prie senosios koplyčios savo krikšto 
motiną laidodamas. Mintimis vis nuklysdavau į Šventupį - nedi-
delį Šventosios pakrančių kaimą, katalikų ir sentikių bendryste ir 
dvejomis kapinėmis turtingą.

pasakota žinia ir mūsų laikus pasie-
kia: pačioje XX amžiaus pradžioje 
didelis gaisras buvęs, visas kupe-
ta stūksojęs sentikių kaimelis ir jų 
šventovė liepsnose žuvo. Matyt, po 
to pasklido rusai po visą apylinkę, 
Šventupyje tik jų kapinaitės tepali-
ko. Paslaptingos, medine tvora nuo 
amžių apjuostos, keistais, skersiniu 
perdalytais kryžiais ir neregėto sto-
rumo pušimis šimtametėmis apkai-
šytos. Pačia pakape upelis nedidu-

kas, bet tyras ir sraujus į Šventąją 
įpuola... Dar ir dabar Sekminėse 
gausiai rusai susirenka, už čia palai-
dotus meldžiasi, retais susitikimais 
džiaugiasi. Juk išsibarstė ne tik po 
visą Lietuvą, bet ir po visą platų pa-
saulį sentikiai, gal tik vienas kitas 
šiose apylinkėse užsiliko - kaip kad 
Irina, kadaise nedidukė, pūstomis 
lūpomis mergaitė, su kuria ir moky-
klon Žaliojon teko eiti.

Dvasinga Stalnioniškio 
kaimynystė

Visas sentikių „kolionijos“ cen-
tras jau seniai Stalnioniškin persikė-
lė. Ten geltonsienė, pūsto svogūno 
formos kupolu cerkvė, jau keliolika 
kartų ikonas grobiančių šventvagių 
išplėšta. Policija jų niekaip nesugau-
na, bet tiems „nesugaunamiesiems“ 
atmokėta bus danguos pagal nuopel-
nus - gal kas smalą į burnas pils, gal 
kas užmarštimi kraupiąja ar šalčiu 
kamuos. 

Tiesiog ant milžiniško kelio stuo-
brio kybo varpas nemenkas, prabyla 
jis dar kartais į pamaldas, šventes 
didžiąsias - pagal senąsias tradicijas 
paminėti kviečia. Tarsi pritaria uolių-
jų sentikių ištaroms, kad jų tikėjimas 
ir seniausias, ir stipriausias. Jų min-
tis tyliai sijodamas ir ieškau savojo 
tikėjimo, ir savojo Dievo suvokimo, 
kad jis būtų pats tikriausias ir pats 
stipriausias.

Rolando atmintis...

Kuomet Žaliosios aštuonmetėje 
mokslus čiupinėjome, kartu su mu-
mis, Butėnų didkaimio paaugliais, 
ir kitų mažesnių kaimų atžalynas 
mokslus čiupinėjo. Buvo mūsų kla-
sėje iš Šventupio net trys - Jūratė, 
Irena ir Rolandas. Kažkodėl apie jį, 
ne apie žavias minėtas mergaites, 
panorau daugiau kalbėti, mat jau 
pusė amžiaus kaip jo nebėra. 

Buvo toks riesta nosike garbanius, 
greit susijaudindavo, parausdavo, už-
siplieksdavo - jautrus vaikis būdavo. 
Sėdėjo nuolat pirmajame suole kartu 
su nepralenkiamu išdykėliu Žvirblio 
Kęstu iš Butėnų. Tas dažnai prie 
ramaus bernioko kibdavo, skriaus-
ti bandydavo, bet Rolandas šiais ar 
taip nenusileisdavo. Visuomet mėly-
nas mokyklinis kostiumėlis, dažnai 
raudono pionieriaus kaklaraiščio pa-
ryškintas, ilgaauliai guminiai batai. 
Kaip jis mokėdavo gražiai tarmiškai 
išlenkti: „Tynais... čionais...“. 

Jau vėliau tarnyba sovietinėje 
armijoje likimą lėmė – sako, kad 
peršalo, sako, kad gal ir kokios radi-
acijos nepakeliamą porciją gavo, tad 
pradėjo sirginėti, ten, kur jautriausia, 
liga puolė ir vos trisdešimties Vy-
žuonų šilelyje atgulė. Susitinku jo 
dukrą, net ir tais pačiais išėjimo ana-
pus metais gimusį sūnų - nuostabaus 
nuoširdumo jaunuoliai, tarsi ne iš šio 
pasaulio, bet iš kito, kažkada jau bu-

vusio, būtų. Bet kur tokie žmonės ir 
pasaulis kitoks gyvuoja...

Apie paštą, vėgėles ir 
dar kai ką

Senojoje kaimavietėje, ilgoje 
dviejų galų gryčioje, gyvena Kęstu-
tis Čeponis su pačia. Kruta juda abu-
du, mat toks gražus priešpietis - jis 
prie ūkio kažką dirbuliavo, o ji bene 
uogas ar grybus lauko virtuvėlėje 
ant ugnies gyvosios virino. Istorija 
labai idiliška - ji baigusi ryšininkų 
mokyklą buvo paskirta į Šventupį, o 
Čeponių name ta įstaiga veikė. Tad 
patogus, be ilgų kelionių po geguži-
nes romanas su šeimininkų sūnumi 
baigėsi vedybomis. Darbavosi šiame 
pašte, kol perkėlė skyrių į Varkujus, 
o iki tol taip judrus tas kiemas būda-
vęs. Čia susirinkdavo beveik kasdien 
laiškanešiai - laikraščius, žurnalus, 
laiškus į kiekvieną trobą nešiojo, kai 
kam ir siuntinys „ateidavo“, daug 
kas sovietų armijoje lietuviško rie-
balo išsiilgusiems sūnums dažnokai 
ir lašinių, ir kumpio bei dešraičių 
pridėtas dėžes į tolimiausius „sajū-
zo“ kampelius siuntė. Tarsi mūsų 
respubliką reklamavo: „Ech, suchaja 
kolbasa...“ Prieš Naujųjų metų šven-
tes būreliais subėgdavo mokinukai 
- atvirukų draugams ir mokytojams 
sveikinti. Tebepamenu, kad nuo tų 
spalvingų atvirukų visa įstaigėlė 
kvepėdavo, geras tai kvapas - ir kul-
tūros, ir meno, ir propagandos buvo. 

Kęstutis šypsosi: senatvėn kryps-
tančio gyvenimo didžioji paguoda 
- žvejyba, smagumas šapalą ar kokį 
kitą Šventosios skaidrumo gyventoją 
sugauti. Žuvų tarsi vėl daugėja, štai 
jau ir vėgėlių atsiranda, pašvenčio 
gyventojas gamtos specialistų pa-
stebėjimus patvirtina. Čia ir  žiurkės, 
kitur visokiais nuodais iš pasaulio 
šalinamos, čia ekologiškai naikina-
mos. K. Čeponis jas sugaudo plonos, 
bet tvirtos varinės vielos kilpomis. 

Upė jau ne tik žuvimi, bet ir pa-
krantėmis žavingomis bei srove 
spėriąja sumaniuosius maitina. Inga 
Skardžiūtė savo „Žaliojoje stotelėje“ 
ne tik baidares nuomoja, bet ir ap-
sistoti priima ir visokius vakarėlius 
organizuoja. Panašiu bizniu nese-
niai ėmė prie mokyklos direktoriaus 
algos šį tą „prisidurti“ sumanęs Ri-
mantas Žvirblis. Paslaugos plečiasi, 
vis daugiau žmonių keliones laive-
liais pamėgsta, vis daugiau poilsį 
geriausią ne prie jūrų marių, bet prie 
Šventosios tyrosios suranda.

„Atmink, keleivi“...

Prie pat vieškelio, dabar jau aukš-
toje kalvoje, tiesdami plentą kelinin-
kai tiek į kalvelę pačioje kapinaičių 
pašonėje įsikasė, kad per skardį net 
kaulai pradėjo byrėti. Tarsi pamiršo, 
tarsi nepaskaitė vartų „bromo“ už-
rašo: „Atmink, keleivi, kad ir tau to 
reikės“. Gal ir mano proprosenelio 
Martyno Guobio, palaidoto ten pa-
čiame XIX amžiaus viduryje, kaule-
liai pasipylė, nežinia... Prieš kelerius 
metus po pavasario lietaus paplauti 
smuko žemyn nuo kriaušo akmenų 
mūro tvora ir vartai taurieji, pusiau 
perlūždami... Ir niekas jų neatstato, 
niekas apie tai nei kalba, nei užsime-
na. Bet „Atmink, keleivi...”

Štai tokiose Kęstučio Čeponio kilpose sugaunamos ypatingai 
ūkiui kenkiančios žiurkės.

„Žaliokiokų“ iš 1977-ųjų susitikimo akimirka - Irena Skardžiū-
tė iš Šventupio ir jos bičiulė Laima Pilkauskaitė iš Varkujų.

Šventupio senovės atspindys - Kažukauskų troba. Senųjų sentikių kapinių amžina ramybė.
Autoriaus nuotr. 

Policija vis giriasi, kad tiek ir tiek 
nubaudė per stebėjimo kameras vai-
ruotojų.  Kažko nesuprantu – stebėjimo 
kameros mieste buvo statomos norint 
užtikrinti saugumą. Koks saugumas, 
kai po dviejų savaičių nubaudžiamas 
žioplys, užvažiavęs tuščioj sankryžoj 

Ko bijo pasaulio galingieji
Didžiojoje praėjusio amžiaus 

pradžios recesijoje kviečius vertė į 
jūrą, nors badaujančių buvo daug. 
Davose pasaulio galingieji išsigan-

Nesuprantu ant linijos?  Jei sukėlė pavojų, kodėl 
pavojus likviduojamas po dviejų sa-
vaičių? Ar kai mane plėš, policija irgi 
po dviejų savaičių atskubės į pagalbą? 

O gal jau nebereikia mums polici-
jos, jeigu tingi patruliuoti, o užsiima 
kompiuteriniais žaidimais? Baudas 
internetu gali ir vilniečiai išrašinėti, 
naikint tokią policiją.  

                                               Pilietis 

do, kad atpigo nafta. 
Išeitų, kad jų nuomonė sutampa 

su Rusijos prezidento nuomone.
Romaldas GIŽINSKAS
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PARENGTA UAB „ESSPO RUBBER TECHNOLOGIES“ PLANUOJAMOS IR 
ESAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius – UAB ,,ESSPO rubber technologies“, Šviesos g. 1, 
Anykščiai, LT-29147, tel.: +37038158009, el. paštas: lukas@esspo.lt 

Ataskaitos rengėjas – UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.:(8 
5)278 9595, faks.:(8 5)2778195, el. paštas: lina@rachel.lt

Planuojama ūkinė veikla – Modifikuotos gumos miltelių gamybos bazės įrengimas. Anykščių miesto 
šiaurinėje dalyje (pakraštyje), esančiuose dviejuose sklypuose Vilties g. 4D ir 4F. Sklypų gretimybėse 50 m 
atstumu vyrauja komercinės, pramonės ir sandėliavimo paskirties sklypai, kuriuose yra įsikūrę komercinės 
paskirties bendrovės. Pavienių mažaaukščių gyvenamųjų namų teritorijos yra išsidėsčiusios tolimesniu nei 
50 m atstumu.

Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – Modifikuotos gumos miltelių (SUMO) gamybos metu gumos 
žaliava paverčiama į didelės vertės aukštos kokybės produktą, modifikavus dalelių paviršių. Gumos mo-
difikavimui naudojama įvairios gumos miltelių žaliava ir cheminiai modifikatoriai. Preliminariai planuojami 
naudoti trijų rūšių modifikatoriai: ,,BAGIGIRSUMO“, ,,SUMO A“ ir ,,SUMO RC“. Gumos miltelių paviršius 
chemiškai apdorojamas minėtais modifikatoriais, siekiant pagerinti jų sukibimą su kitomis medžiagomis. 
Pažymėtina, kad pagal Europos Sąjungos reglamentus, šie modifikatoriai klasifikuojami, kaip nepavojingos 
medžiagos. Visas gamybos procesas yra automatizuotas ir uždaras, kurio metu nevyksta jokių teršalų 
emisijų į aplinką. Planuojamos ūkinės veiklos (įskaitant esamą foninę taršą) sąlygota aplinkos oro tarša 
padidės nežymiai, tačiau leistinos normos bet kuriuo atveju nebus viršijamos nei sklype, nei už jo ribų. 
Atlikus triukšmo modeliavimą leistinų ribinių verčių viršijimų ties siūloma sanitarinės apsaugos zonos riba 
(tapatinama su sklypo ribomis) bei už jos ribų  nenustatyta. Planuojamai ūkinei veiklai sanitarinę apsaugos 
zoną siūlome sutapatinti su nuosavybės teise priklausančio žemės sklypų ribomis, nes ūkio sąlygojama 
aplinkos oro tarša, bei triukšmas neviršija ribinių verčių už sklypo ribos. 

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2016 m. vasario 2 d. iki 2016 m. vasario 18 d. (imtinai) Anykščių 
seniūnijos patalpose (adresu J. Jablonskio g. 32, Anykščių m., Anykščių sen., Anykščių r. sav., LT-29111) 
darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. 

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks 2016 m. vasario 18 d. Anykščių seniūnijos patal-
pose (adresu J. Jablonskio g. 32, Anykščių m., Anykščių sen., Anykščių r. sav., LT-29111) 17 val.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti UAB ,,R.A.C.H.E.L. 
Consulting” (S. Žukausko g. 33-53, LT-09129, Vilnius, tel.:(8 5)278 9595, el.paštas: lina@rachel.lt).

Apie vaikus

Linas BITVINSKAS

Italijos kaimas Ostana, įsikū-
ręs kalnuose, švenčia neįprastą 
įvykį – pirmą kartą per 28 metus 
čia gimė kūdikis – berniukas Pa-
blo.  Kartu su naujagimiu dabar 
kaimo gyventojų skaičius pa-
siekė 85 žmones. Iš viso nuolat 
kaime gyvena 41 žmogus, kiti 
atvyksta per turistinį sezoną. 
Vaiko tėvai buvo nusprendę iš-
važiuoti gyventi į vieną Indijos 
vandenyne esančią salą, bet kai-
mo taryba jiems pasiūlė darbą, 
ir jie liko. Šeimoje auga dar du 
vaikai. 

„Pablo gimimas – tikras ste-
buklas. – sako kaimo seniūnas 
Džeimsas Lombardo, - 1980 
metais mes pasiekėme minimu-
mą, kai kaime buvo likę vos 5 
gyventojai, o juk prieš 100 metų 
čia gyvendavo daugiau kaip 
tūkstantis žmonių“. Paskutinis 
vaikas šiame kaime buvo gimęs 
1987 metais. O štai naujagimio 
proga Ostanoje buvo sureng-
tas vakarėlis, prie įvažiavimo 
į miestelį pastatytas gandro, 
laikančio snape mėlyną ryšulį, 
maketas.  Aišku, perskaičius 
šitą istoriją norisi šyptelėti, ta-
čiau praėjusiais metais Lietuvą 
paliko 46,5 tūkst. gyventojų, o 
tai yra net 27 proc. daugiau nei 
2014 metais. 

Šie skaičiai sakytų, kad per 
vienus metus Lietuvoje neliko 
Anykščių, Kupiškio, Ukmer-
gės ir Ignalinos su Zarasais. O 
ir žinant, koks gimstamumas 
Anykščiuose, manau, greit ir 
mes savo kaimuose ir mieste-
liuose švęsime kūdikių gimimus. 

Jonas Belckas gimė po Pir-
mojo pasaulinio karo sukeltos 
sumaišties, aprimus kovoms už 
tautos laisvę, jau entuziastingai 
besitvarkančioje nepriklauso-
moje Lietuvoje. Jis šį pasaulį 
išvydo  1923 m. lapkričio 1-ąją 
– Visų Šventųjų dieną – buvu-
sioje Sėlių tautos žemėje netoli 
Skapiškio, Laibiškio vienkiemy-
je. Jono tėviškė buvo graži, di-
delė pasiturinčių ūkininkų sody-
ba. Tėvas – darbštus, santūrus, 
keletą metų dirbęs Skapiškio 
valsčiaus viršaičiu. Motina – 
Emilija Pundzevičiūtė kilusi iš 
senos bajorų giminės. Jos broliai 
– aukšti Lietuvos kariuomenės 
karininkai: pulkininkas Petras 
Pundzevičius, kuris reiškėsi ir 
kaip literatas, generolas Stasys 
Pundzevičius buvo Lietuvos 
aviacijos viršininkas, divizijos 
vadas, Generalinio štabo virši-
ninkas. Motina buvusi linksmo 
būdo gera dainininkė, mėgusi 
poeziją. 

1939 m., prasidėjus Antrajam 
pasauliniam karui, Jonas Belec-
kas mokėsi Kupiškio gimnazijos 
penktoje klasėje. 1940 m. į Lie-
tuvą įžygiavo Raudonoji armija. 
Šalis okupuota. 1941 m. vidury-
je mokytojų, inteligentų, ūkinin-
kų suėmimai, ištrėmimai į Sibiro 
lagerius. 

Beveik tuo pat laiku vienus 
žiaurius okupantus pakeitė kiti 
– vokiečiai. Aštuoniolikmečiai 
ir vyresni buvo imami į kariuo-
menę arba į Reicho darbo tarny-
bą. 1943-iųjų metų abiturientai 
nenorėjo kariauti už Hitlerio 
„naująją Europą“, todėl daugu-
ma išsislapstė. Jonas Beleckas 
kurį laiką dirbo Skapiškio gele-
žinkelio stotyje darbininku. Dir-
bančiųjų geležinkelyje vokiečiai 
į „rekrūtus“ neėmė. 1944 m. 
pradžioje generolas Plechavi-
čius kvietė jaunuolius į būsimą 
Lietuvos kariuomenę „Vietinę 
rinktinę“, kuriai, buvo manoma, 
dviems plėšrūnams bekovojant 
tarpusavyje ir jiems nukrauja-
vus, bus proga kovoti dėl Lietu-
vos nepriklausomybės. Daugiau 
nei 20 tūkstančių patriotiškai 

Mokytojas Jonas Beleckas
        2015 m. gruodžio 5 dieną Svėdasų kapinės amžinam poil-

siui priglaudė Svėdasų Juzo Tumo–Vaižganto gimnazijos lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoją Joną BELECKĄ. Beveik 70 metų 
Svėdasų miestelio, aplinkinių gyvenviečių ir sodybų kelių kartų 
žmonės buvo susieti su šia neeiline asmenybe. 

nusitiekusių jaunuolių įstojo į 
taip vadinamą „Plechavičiaus ar-
miją“. Tarp jų ir Jonas Beleckas. 
Niekas negalėjo žinoti, kad po 
poros mėnesių vokiečiai pareika-
laus tuos vaikinus pasiųsti į Rytų 
frontą. Plechvičiui nesutikus, jis 
ir jo štabas buvo suimti, apie 100 
kariūnų sušaudyti, keli tūkstan-
čiai išvežti į Vokietiją darbams. 
Plechavičius numatydamas to-
kius įvykius dar spėjo paraginti 
jaunuolius iš kareivinių skubiai 
pasišalinti. Dauguma vaikinų, 
vadinamų plechavičiukais, spėjo 
išsislapstyti. Jonas Beleckas grį-
žo į savo gimtąjį sodžių Laibiš-
kį. 1944 m. vasarą artėjo frontas. 
Jonas kartu su draugu Vladu nu-
tarė trauktis į Vakarus. Sėdo ant 
dviračių ir numynė Kuršo link, 
tačiau kelią pastojo sovietiniai 
partizanai ir netrukus raudonar-
miečiai. Dviračiai buvo atimti, o 
vyrai, šiaip taip išsaugoję gyvy-
bes, pėsčiomis parėjo namo.

Frontas praėjo. Miestuose ir 
miesteliuose įsikūrė sovietinės 
karinės įgulos. Jaunuoliai buvo 
šaukiami ir gaudomi į armiją. 
Ką daryti?! Dalis jaunuolių tą 
prievolę išpildė – tapo raudonar-
miečiais ir buvo greit pasiųsti į 
frontą, kur daug jų žuvo. Dalis 
paėmė šautuvus ir išėjo į mišką, 
dalis ieškojo įvairiausių būdų 
kaip išgyventi. Geležinkelio 
darbininkų ir mokytojų į kariuo-
menę neėmė. Jonas Beleckas 
Rokiškio švietimo skyriuje išsi-
prašė mokytojo darbo ir 1944 m. 
rudenį buvo paskirtas Vainiškių 
pradžios mokyklos vedėju (7 km 
nuo Skapiškio). Dirbdamas Vai-
niškiuose mokytojas J.Beleckas 
palaikė ryšius su partizanais, net 
gyveno partizanų tėvų sodyboje, 
šalia kurios buvo įrengta slėp-
tuvė. 1945 m. jaunas mokytojas 
pradėjo studijuoti Vilniaus pe-
dagoginio instituto neakivaizdi-
niame skyriuje lietuvių kalbą ir 
literatūrą. 1946 m buvo paskir-
tas Skapiškio progimnazijos lie-
tuvių kalbos mokytoju, o 1947 
m. - tos mokyklos direktoriumi. 
Valdžia išsiaiškino tikrąjį Jono 
Belecko politinį nusiteikimą, 
kurį įvertino kaip antitarybinį ir 
tais pačiais metais atleido ne tik 
iš direktoriaus, bet ir iš mokyto-
jo pareigų. 1948 m. po nemažų 
pastangų, kitame rajone (Anykš-
čių) buvo laikinai paskirtas lie-
tuvių kalbos ir literatūros moky-
toju Svėdasų progimnazijoje.

 Mes, 1944 metais pradėję 
mokslus Svėdasų progimnazijo-
je, jau buvome ketvirtoje (dabar 
aštuntoje) klasėje, kai Jonas Be-
leckas – jaunas, gražus, linksmas 
vyras - atėjo į klasę. Nesakyda-
mas jokių moralų, kaip turime 
elgtis, pradėjo aiškinti pamokos 
temą. Mokiniai, ir patys nedraus-
mingiausi, ramiausiai klausėsi 
mokytojo kalbos. Taip šis moky-
tojas ir per vėlesnius metus, iki 
pat mokyklos baigimo, mokėjo 
taktiškai valdyt vaikinukus ir 
mergaičiukes: kartais paleisda-
mas kokią nors ironišką repliką, 
kartais tik akylu žvilgsniu paro-
dydamas, kad neklaužadas mato. 

Jis nesipuikavo per pertrau-
kas kartu su mokiniais pažaisti 
krepšinio, o mes, mažesnieji, 
stengdavomės paduoti už aikš-
tės ribų nuriedėjusį kamuolį; su 
pasigėrėjimu žiūrėdavome kaip 
jis žaidžia stalo tenisą su gražia 
aukštesnės klasės gimnaziste. 
Vaikinai gerbė mokytoją, o visos 
mergaitės jį buvo įsimylėjusios. 
Į jo vadovaujamą literatų būrelį 
susibūrė apie pusšimtį mokinių. 
Tai buvo aktyviausias ir didžiau-
sias būrelis mokykloje. Dėsty-
damas dalyką mokytojas klasėje 
nesinaudodavo „špargalkomis“, 
o viską aiškindavo iš atminties. 
Jis vaikščiodamas kalbėdavo, o 
mes rašydavomės.

Mokytojas J.Beleckas atlikda-
mas lietuvių kalbos ir literatūros 
mokymo formaliąją pusę, aiškin-
damas kokį nors ir labiausiai so-
vietinį propagandinį kūrinį, savo 
išvaizda, mimika, balso tembru 
sugebėdavo mokiniams diegti 
patriotizmo jausmą. 

J.Beleckas tiesiog magiškai 
skatino skaityti knygas. Kie-
kvieną trimestrą turėdavome 
perskaityti po 10 kūrinių – ap-
sakymų, apysakų, romanų - ir 
parašyti jų santraukas. Išaiškinti 
pagrindinę autoriaus mintį, su-
rasti gražių, įdomių, prasmingų 
posakių ir juos užsirašyti. Jis 
gražiai, neįkyriai mokė mylėti 
tėviškę, tėvynę (ne Tarybų Są-
jungą, kurią bolševikinė valdžia 
reikalavo laikyti Tėvyne), gerbti 
lietuvių kalbą, tarmišką šnektą. 
Mokytojas ir nuobodžiausius 
gramatikos ar sintaksės dėsnius 
aiškindamas parinkdavo charak-
teringus dviprasmiškus sakinius, 
kurių paslėptą mintį mokiniai 
puikiai suprasdavo.

Mokytojas J.Beleckas Svėda-
sų J.Tumo – Vaižganto gimnazi-
joje dirbo apie 50 metų lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoju, 
mokymo dalies vedėju, vado-
vavo Svėdasų kaimo jaunimo 
septynmetei, vėliau Suaugusiųjų 
vidurinei mokykloms. 

Mokytojas J.Beleckas akty-
viai dalyvavo Svėdasų, Anykš-

čių miesto bei rajono kultūri-
niuose bei sporto renginiuose. 
Daug pasidarbavo propaguojant 
Vaižganto kūrybą, ieškojo „dei-
mančiukų“ savo mokinių tarpe, 
mokė bei skatino juos kurti. Jo-
nas Beleckas ne kartą atstova-
vo Anykščių rajoną stalo teniso 
turnyruose ir dažnai laimėdavo 
prizines vietas. Jis vasarą dvi-
račiu, o žiemą slidėmis apke-
liaudavo plačias apylinkes taip 
rodydamas sveikos gyvensenos 
pavyzdį. O apie Jono Belecko 
veiklą Atgimimo sąjudžio lai-
kotarpiu IV laidos abiturientas 
Bronius Kurkulis taip rašė: „Jis 
entuziastingai įsitraukė į prasi-
dėjusį Sąjūdį ir labai aktyviai 
jame veikė. Buvo Anykščiuose 
susikūrusios iniciatyvinės Sąjū-
džio grupės narys, keliskart per 
savaitę dalyvaudavo jos susirin-
kimuose, mitinguose bei kituose 
renginiuose. Beleckas vadovavo 
ir Svėdasuose susibūrusiai Sąjū-
džio grupei, su kitais organiza-
vo plačiai nuskambėjusius jos 
renginius - 1989 m. Vasario 16 
d. minėjimą, kiek vėliau įvykusį 
politinių kalinių ir tremtinių su-
sirinkimą ir kt. Į Sąjūdžio veiklą 
įsitraukė ir kiti Belecko šeimos 
nariai – žmona Stasė (jos tėvas 
Giedrys pokario metais žuvo nuo 
sovietinių baudėjų), Vilniuje gy-
venantys vaikai – dukros Lina ir 
Živilė, sūnus Sigitas.

Keletas Sąjūdiškos veiklos 
metų tarsi vainikavo ir naujai 
įprasmino ilgametį J.Belecko 
pedagoginį darbą, palikusį ryškų 
ir šviesų pėdsaką daugelio ku-
piškėnų ir svėdasiškų dvasioje, 
jų biografijose“. Jis, pragyvenęs 
garbingą ir prasmingą gyveni-
mą, bus pavyzdžiu jaunimui ir 
suaugusiems tėvynainiams. 

Regina VANAGAITĖ – SAS-
NAUSKIENĖ, Danutė KINDU-

RYTĖ – PEŽELIENĖ, Milda 
GUDONYTĖ - ČEPIENĖ,

 Gvidas KAZLAUSKAS, 
Svėdasų Juozo Tumo – Vaiž-

ganto gimnazijos IV laidos 
abiturientai

Mokytojo Jono Belecko 
pedagoginis darbas pali-
ko ryškų ir šviesų pėdsaką 
daugelio kupiškėnų ir svė-
dasiškų dvasioje. 
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gimė
Emilija MIŠKINYTĖ, gimusi 01 22

 pro memoria
Anykščių mieste
Zofija ORLOVAITĖ, gimusi 1936 m., mirė 01 24
Povilas LIONIKAS, gimęs 1961 m., mirė 01 30
Aleksandra KAULAKIENĖ, gimusi 1924 m., mirė 01 27
Algirdas ŽALYS, gimęs 1934 m., mirė 01 22
Eugenijus URBONAS, gimęs 1962 m., mirė 01 24
Anykščių seniūnijoje
Elena ŽVIRBLIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 01 26
Emilija VELENYTĖ, gimusi 1927 m., mirė 01 24
Kavarsko seniūnijoje
Nastė DOBROVOLSKIENĖ, gimusi 1918 m., mirė 01 22
Kurklių seniūnijoje
Bronė ZAKARAUSKIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 01 30
Troškūnų seniūnijoje
Saulius TRUŠČINSKAS, gimęs 1971 m., mirė 01 27
Stanislovas MAKŠECKAS, gimęs 1941 m., mirė 01 27
Laimutė VIDGINIENĖ, gimusi 1965 m., mirė 01 30
Viešintų seniūnijoje
Stasė JUODLAUSKIENĖ, gimusi 1927 m., mirė 01 27

“Teleloto”  Lošimas Nr. 1034 Data: 2016-01-31
Skaičiai: 37 17 11 06 14 45 57 63 33 40 64 58 05 60 75 27 59 35 10 65 

13 26 46 56 51 22 53 24 44 01 20 18 73 48 70 68 61 07 (keturi kampai, 
eilutė, įstrižainės) 19 41 50 09 55 62 39 72 34 (visa lentelė)

Papildomi prizai
0123168 2500 Eur 0157076 3000 Eur 0245892 Automobilis “Subaru 

Forester” 0296442 Automobilis “Subaru Forester” 0507370 Automobilis 
“Subaru Forester” 0349305 Automobilis “Subaru Forester” 000*424 
Pakvietimas į TV studiją 009*458 Pakvietimas į TV studiją 048*690 
Pakvietimas į TV studiją 018*356 Pakvietimas į TV studiją

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt 

arba reklama@anyksta.lt

Telefonas pasiteirauti: (8-381) 5-94-58

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

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.30 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.30 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.60 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, 
(8-611) 77722.

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.

Automobiliai, dalys

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

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilių ir kitokios technikos su-
pirkimas visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-680) 41510.

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. 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.

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

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

Kita

Šieno ir šienainio rulonus gyvu-
liams šerti. 

Tel. (8-611) 00689.

Bendrovė - grūdus, kviečius, 
miežius, pupas, žirnius. 

Tel. (8-680) 85841.

Kuras

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

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

Malkas. Sausas, skaldytas.
Tel. (8-688) 16462.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. 
Perka įvairų mišką. 

Tel. (8-630) 57490.

Kaitrius, mažo peleningumo rap-
sų briketus. Atveža ir suneša. 

Tel. (8-642) 21122.

Medienos atraižas pakais, su-
pjautas. Kaladukus. Atveža. 

Tel. (8-622) 44850.

įvairūs
Jaunasis ūkininkas išsinuomotų 

ž. ū. p. žemę Anykščių r. nuo 10 ha. 
Moka nuo 120 Eur/ha, avansu už 5 
metus. 

Tel. (8-612) 47316. 

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. 
Kaminų remontas, skardinimas. 

Tel. (8-612) 36705.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

Grindų 
betonavimas, 

paruošiamieji darbai. 
Darbus atliekame greitai ir kokybiškai. 

Tel. (8-694) 40735.

Remontuojame minkštus baldus, 
sofas, lovas, čiužinius, kėdes, kam-
pus ir kt. Keičiame spyruokles, poro-
loną, gobeleną, eko ar natūralią odą. 
Gaminame čiužinius. Pasiimame ir 
parvežame. 

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

  

SKELBIMAI 2016 m. sausio 12 d.

parduoda

UAB „Anykštos redakcija“ 
priima skelbimus į šiuos 

laikraščius: 

„Gimtoji žemė“ 

„Ukmergės žinios“

 „Gimtasis Rokiškis“ 

„Kupiškėnų mintys“

„Molėtų Vilnis“

„Molėtų žinios“

„Mūsų  Ignalina“ 

„Utenis“

 „Utenos apskrities 

žinios“

 
gimė

Dominykas ŠAUČIŪNAS, gimęs 01 05
Kristianas SAVICKAS, gimęs 01 04
Edgaras VILUTIS, gimęs 12 29

 
pro memoria

Anykščių mieste
Kęstutis BURNEIKIS, gimęs 1952 m., mirė 01 07
Zinaida Veronika JUODELIENĖ, gimusi 1953 m., mirė 01 05
Bronė DIDIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 01 02
Domininkas Algirdas BURNEIKA, gimęs 1936 m., mirė 01 04

Anykščių seniūnijoje
Jonas ROZELIS, gimęs 1925 m., mirė 01 05

Debeikių seniūnijoje
Rima KISLAUSKIENĖ, gimusi 1945 m., mirė 01 01

Kavarsko seniūnijoje
Povilas DIGIMAS, gimęs 1957 m., mirė 12 31
Zenonas STANKEVIČIUS, gimęs 1948 m., mirė 01 07

Kurklių seniūnijoje
Aldona MAČIONIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 01 06

Svėdasų seniūnijoje
Morta Liucija RIMEIKIENĖ, gimusi 1928 m., mirė 01 05

Traupio seniūnijoje
Sigita ŠEMELIŪNIENĖ, gimusi 1972 m., mirė 01 05

Viešintų seniūnijoje
Bronislava SAMAVIČIENĖ, gimusi 1922 m., mirė 01 07

“Teleloto” Lošimas Nr. 1031 
Data: 2016-01-10

Skaičiai: 18 44 21 03 26 29 
23 46 40 47 27 58 28 64 12 69 
53 57 49 07 63 34 71 59 13 52 
60 72 32 56 35 67 51 14 62 10 
33 04 (keturi kampai, eilutė, įs-
trižainės) 16 48 74 31 02 43 22 
73 11 (visa lentelė)

Papildomi prizai
0436450 4000 Eur 0461390 

500 Eur 0087061 Automobilis 
“Nissan Note” 0404235 
Automobilis “Renault Captur” 
036*687 Pakvietimas į TV stu-
diją 035*480 Pakvietimas į TV 
studiją 037*777 Pakvietimas į 
TV studiją  009*358 Pakvietimas 
į TV studiją

perka

įvairūs

Portretas
Iš nuotraukos 

„Anykštos“
 redakcijoje

darome portretus 
laidotuvėms

 (iki A4 formato). 

Nuotraukos su 
rėmeliais 

kaina – 10,10 Eur.

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.40 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.40 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.60 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.
ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

Brangiai – įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, tinkačius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, (8-611) 77722.

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.

Automobiliai, dalys

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

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilių ir kitokios technikos su-
pirkimas visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Automobilius. Įvairių markių, gali 
būti su defektais, netvarkingi. Pasiima 
patys. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-685) 66572.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Brangiai - įvairius automobilius. Gali 
būti su defektais, nevažiuojantys. 
Atsiskaito vietoje, sutvarko dokumen-
tus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

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.

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

Tel. (8-614) 07502.

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Kita

Bendrovė - grūdus, pupas, žirnius.
Tel. (8-680) 85841.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

Nekilnojamasis turtas

4,49 ha (4,19 ha ariama, balas 36.0, 
unikalus 3464-0002-0042) žemės 
sklypą ir medinį gyv. namą 60 kv.m 
bendr. ploto Anykščių r. Skiemonių 
sen. Žiogų k., 11 000 Eur. 

Tel. (8-698) 25253.

Kuras

Malkas. Sausas, skaldytas.
Tel. (8-688) 16462.

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

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

Atraižas pakais ir supjautas. Malkas 
kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-629) 76267.

Kita

Ūkininkas nuolat - kokybišką mėsi-
nių kiaulių skerdieną puselėmis 40-
50 kg. Tik kaimiškai svilintos dujomis, 
atvėsintos. Subproduktus. Triušius 
ir jų skerdieną. Atveža nemokamai, 
greitai.

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

Įvairias naudotas plytas, plokštes, 
medieną. Pristato. 

Tel. (8-682) 92949.

Amonio salietrą (16,50 Eur/maišui), 
azofoską (20 Eur/maišui), amonio 
sulfatą (14 Eur/maišui), kitas trąšas. 
Pristato. 

Tel. (8-605) 49513.

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt 

Renkamės sausio 14 d. dieną 17 val. 
Liudiškių g. 29 UAB ,,Jonroka’’

Organizuojame visų kategorijų vairavimo mokymo kursus.
Vykdome papildomus vairavimo kursus pažeidusiems KET. 

Būtina išankstinė registracija tel. 8 657 68156,
Liudiškių g. 29, Anykščiai UAB “Jonroka”

Brangiai pirksiu arba išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žemę Puntuko – Gražiavietės – Kurklių 

kadastrinėje vietovėje.
Mob. tel. (8-687) 76191

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

siūlo darbą
Žemės ūkio veikla besiverčianti 

įmonė - agronomui (-ei). 
Tel. (8-687) 76191, cv siųsti el. 

paštu: vygantas@anratas.lt.

ŽŪB “Elma” reikalingi gyvulinin-
kystės darbuotojai.

Tel. (8-682) 97420.
 
Ūkyje reikalingas fermos šėrikas 

– mechanizatorius, apgyvendina. 
Tel. (8-650) 86625.

Paslaugos

Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. 
Kaminų remontas, skardinimas. 

Tel. (8-612) 36705.

Reikalingas autovežio vairuoto-
jas dirbti Europoje. 

Tel.: (8-655) 25778, 
(8-652) 52288.

Reikalinga šeima, neturinti žalin-
gų įpročių, dirbti ir prižiūrėti sody-
bą Zarasų rajone. 

Tel. (8-687) 80254.

Reikalingas žmogus, galintis 2 
savaites pavedžioti šunį.

Tel. (8-639) 86412.

Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.,
penktadieniais 8.00 - 16.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.,
šeštadieniais nuo 8.30 - 12.00 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  0,50 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3300 egz.       Užs. Nr. 1442
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Atraižas pakais, supjautas. 
Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Pigiai atveža.

Tel. (8-629) 76267.

Malkas.
Tel. (8-647) 22605.

Kita

Dvi melžiamas karves. 
Tel. (8-608) 21646.

Naudotus metalinius surenka-
mus garažus 3x3 , 3x6, 3x9,  3,5 
x 6,  4x6 m, yra ir 3 m aukščio, tin-
kantys traktoriams (nuo 350 Eur). 

Tel. (8-687) 73343.

Ūkininkas nuolat - kokybišką 
mėsinių kiaulių skerdieną pu-
selėmis 40-50 kg. Tik kaimiškai 
svilintos dujomis, atvėsintos. 
Subproduktus. Triušius ir jų sker-
dieną. Atveža nemokamai, greitai.

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

Įvairias naudotas statybines me-
džiagas, plytas, plokštes, šiferį, 
kolonas. 

Tel. (8-682) 92949.

horoskopas
AVINAS. Bus gana svarbi, jei 

tvarkote investicijų, palikimo, draudi-
mo reikalus. Galima finansinė sėkmė 
per partnerius ar bendras protingas 
investicijas. Arba kaip tik dabar dėl 
būsimos sėkmės neatidėliodami turė-
site kažką nuveikti.

JAUTIS. Aktualus bus partnerys-
tės klausimas. Galbūt ieškosite sąjun-
gininkų, rėmėjų arba kam nors kelsite 
bylą, aiškinsitės santykius. Jeigu ilgai 
negalėjote dėl kažko apsispręsti, gali-
te išsklaidyti paskutines abejones.

DVYNIAI. Regis, būsite nepakei-
čiami darbe. Gali pasisekti ieškan-
tiems darbo, laukiantiems atlyginimo 
pakėlimo ar jo išmokėjimo, jei įmonė 
buvo įsiskolinusi. Drąsiau imkitės 
iniciatyvos, jei kuriate verslą.

VĖŽYS. Kils nenugalimas noras 
mylėti ir būti mylimiems. Laukia 
sėkmė kūrybiniuose projektuose, sce-
noje, lošimuose, žaidimuose, konkur-
suose, biržos operacijose. Galimas 

dėmesio vertas pasiūlymas.
LIŪTAS. Tiktų kartu su artimai-

siais aptarti svarbius visai šeimai 
planus, įvertinti bendrą biudžetą, 
susitvarkyti namus, peržiūrėti garde-
robą ir pagalvoti, kaip jį be didesnių 
išlaidų atnaujinti. Vakaras palankus 
pramogoms, pasimatymams.

MERGELĖ. Palankus metas ben-
dravimui, tarpininkavimui, prekybai, 
kūrybai. Džiugins ir meilė, ypač tuo 
atveju, jei santykiai brandūs ir tereikia 
sudėti taškus, kad jie būtų aiškūs bei 
patikimi. Sustiprės tėviškos atsako-
mybės jausmas. 

SVARSTYKLĖS. Gera metas 
tvarkyti reikalus, kurie vienaip ar 
kitaip susiję su komfortu, nekilno-
jamuoju turtu, pinigais, sudaryti ko-
mercines, nuomos sutartis, įsigyti 
materialinių vertybių. 

SKORPIONAS. Su jumis bus ma-
lonu bendrauti, net jei jūsų nuomonė 
kitokia. Turbūt pasieksite gerų rezul-
tatų, nes mokėsite pasitelkti patirtį bei 
išmintį, padaryti puikų įspūdį.

ŠAULYS. Net apkalbos, intrigos 
šiandien jums gali išeiti į naudą. Pasi-
žymėsite puikia įžvalga, subtiliu po-
žiūriu, atjauta. Tai leis jums prisiliesti 
prie neregimos tikrovės, išsiaiškinti 
tai, kas kelia abejones.

OŽIARAGIS. Emocijų patirsite 
bendraudami su aplinkiniais. Jie ak-
tyviai reikalaus jūsų dėmesio. Galbūt 
užmegsite naują ar atnaujinsite seną 
reikšmingą pažintį. Vakarop energi-
jos sumažės, kontaktai vargins, tad 
daug neįsipareigokite. 

VANDENIS. Nors pokalbiai, ofi-
cialūs susitikimai bus sėkmingi, tyvu-
liuos tam tikros povandeninės srovės, 
kurių įtaka gali būti sunkiai apčiuopia-
ma ir vis dėlto veikianti. Teks įtempti 
jėgas bei pasitelkti diplomatiją norint 
pagerinti savo pozicijas.

ŽUVYS. Galite gauti pasiūlymą, 
susijusį su nauju projektu, sandoriu, 
užsieniu ar pan. O galbūt jums rūpi 
kokie nors konkursai ar jų rezultatai? 
Tuomet galite sulaukti reikšmingų ži-
nių.   -ELTA
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Rytys, Vandenė, Valdemaras, 
Kandidas, Rytis, Valdonė, Val-
das, Orintas, Orinta.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

receptai

Oskaras, Blažiejus, Radvilas, 
Radvilė, Blažys, Asta.

Agota, Gaudvinas, Birutė.

Andriejus, Vydmantas, Arvilė, 
Joana, Andrius, Vidmantas.

oras

0

5

sprintas

redaktorei nežinant

NNN

Karšti sumuštiniai 
kitaip - vos 15 min

Ingridientai:
1 Itališkos duonos kepalas
300 g fermentinio sūrio
1 vnt. Mocarelos sūrio
1 vnt. Daktariškos dešros 
(apie 300-400 g)
1 žiupsnelis krapų
100 ml pieno. 

Gaminimas:
Duoną įpjauname, lyg norėtume 

padalinti riekelėmis, tačiau ne iki 
galo. Sūrius ir dešrą sutarkuojame, 
įmaišome smulkintų krapų. Deda-
me įdaro į kiekvieną duonos įpjo-
vą. Viską apšlakstome pienu.

Orkaitę įkaitiname iki 200 laips-
nių ir įdedame kepti sumuštinius.

Kai paviršius gražiai paruduo-
ja, išimame ir galime patiekti ant 
stalo.

Petriukui baisiai įdomu, ką bro-
lis paną nusivežęs į miškelį veikia. 
Paseka juos ir klauso:

 - Tai duosi ar ne?
-  Ne
-  Na, gerai, aš parvažiuosiu, o tu 

pėsčia pareisi.
Petriukas kitą dieną Marytę so-

dinasi ant dviratuko ir abu mina į 
miškelį.

 - Tai duosi ar ne?
-  Duosiu.
 - Na, gerai, tu dviračiu parva-

žiuosi, o aš pėsčiom pareisiu…

***

Susitinka du draugai. Vienas 
klausia:

– Ko toks liūdnas?
– Vaikas gimė.
– Tai smagu, ko čia liūdėt?
– Aha, palauk, kol apie tai žmo-

na sužinos…

Nuo V. Putino katiną dovanų
gavęs Japonijos 
gubernatorius statys 
gyvūnų prieglaudą

Šiaurės Japonijos Akitos pre-
fektūros gubernatorius Norihi-
sas Satakė (Norihisa Satake), 
gavęs dovanų katiną nuo Rusijos 
prezidento Vladimiro Putino, 
patvirtino didelės gyvūnų prie-
glaudos statybų projektą. Tokią 
informaciją šeštadienį pateikia 
vietos valdžios atstovai.

“Tikimės naudingai išnaudoti 
šią vietą. Taip Akitos prefektūra 
galės parodyti savo geranoriš-
kumą gyvūnams ir žmonėms”, 
- nurodė gubernatorius. 

Prieglauda bus statoma pre-
fektūros administraciniame cen-
tre, Akitos mieste. Jos plotas 
sieks apie 6,2 tūkst. kv. metrų. 
Joje bus specialios patalpos gy-
vūnams laikyti, taip pat kam-
bariai, kur planuojami įvairūs 
renginiai. Projekto vertė siekia 
840 mln. jenų (6,9 mln. JAV do-
lerių). Prieglauda duris atvers 
2019 metais.

Dar 2012 metų vasarą N. Sa-
takė nusiuntė V. Putinui dovaną 
- vietinės veislės Akita-inu šunį. 
Dovana tapo dėkingumo už pa-
galbą Japonijai po 2011 metų 
kovo stichinės nelaimės ženklu. 
Savo ruožtu, V. Putinas guberna-
toriui padovanojo Sibiro veislės 
katiną. 

PAR: nekaltoms mokslei-
vėms bus mokama stipendija

PAR Kvazulu Natalio pro-
vincijos Uthukelos rajono merė 
Dadu Mazibuko (Dadu Mazibu-
ko) paskyrė stipendiją 16 metų 
moksleivėms, išsaugojusioms 
skaistybę. Valdžia jas finansuos 
tol, kol merginos galės patvirtin-
ti savo nekaltybę per reguliarius 
ginekologo patikrinimus, prane-
ša “The New York Times”.

“Šitaip mes išreiškiame dė-
kingumą merginoms, išsaugoju-
sioms save ir ketinančioms taip 
pat gyventi ateinančius trejus 
metus, kol gaus mokslo baigimo 
pažymėjimą”, - sakė merė.

Anot politikės, merginos, 
norinčios gauti stipendiją, turi 
pasirašyti dokumentą, kad jos 
sutinka reguliariai tikrintis pas 
gydytojus.

Iniciatyvai pritariantys visuo-
menės veikėjai teigia, kad ji leis 
išsaugoti tradicines vertybes ir 
taps nauju merginų seksualinio 
auklėjimo etapu, padės kovoti su 
ŽIV ir AIDS plitimu.

“Mes remiame merės inicia-
tyvą, bet negalime sutikti su sti-
pendijos skyrimu už skaistybę. 
Tai panašu į moterų ir net vyrų 
diskriminaciją. Nekaltybės tikri-
nimas neprieštarauja PAR kons-
titucijai, bet mes turime laikytis 
aukso vidurio šiuo klausimu”, 
- pareiškė Lyčių lygybės komi-
sijos pirmininkas Mfanozelvė 
Šozis (Mfanozelwe Shozi).

Aktyvistai, stojantys prieš 
PAR merginų nekaltybės tikrini-
mą, pavadino merės sumanymą 
seksistine ir agresyvia procedū-
ra. 

Kino teatre moterį netyčia
pašovė susišaudymo 
baiminęsis vyras

Netyčia moterį kino teatre pa-
šovęs vyras policijai teigė, kad 
ginklą su savimi atsinešė, nes bi-
jojo susišaudymo, skelbia BBC.

Anot policijos, ketvirtadienį į 
kiną atėjęs 29-erių Deinas Gali-
jonas ginklą buvo užsikišęs už 
kelnių juosmens.

Pats vyras policijai sakė, kad 
filmo metu ginklas iškrito ant 
žemės ir iššovęs kliudė moters 
petį.

Įvykus nelaimei vyras pabėgo 
iš kino teatro, tačiau vėliau buvo 
sučiuptas policijos. D. Galijonas 
policijai sakė vartojąs vaistus 
nuo nerimo, o prieš filmą išgėrė 
alaus.

Jis buvo paleistas už užstatą su 
sąlyga, kad ginklą atiduos šei-
mos nariams ir vengs narkotikų 
bei alkoholio.

Pašauta moteris gydoma ligo-
ninėje. 

Amsterdame policija 
įsiveržė pas operos 
dainininką, palaikiusi jo 
dainavimą pagalbos šauksmu

Amsterdame policija įsiveržė 
pas operos dainininką, palaikiusi 
jo dainavimą pagalbos šauksmu, 
praneša leidinys “NL Times”. 
Artisto vardas neskelbiamas.

Atlikėjo kaimynas kreipėsi į 
pareigūnus, kadangi nusprendė, 

kad dainininkas tapo smurto ar-
timoje aplinkoje auka. Jis pra-
nešė policijai apie “siaubingą 
riksmą”.

Pareigūnai atskubėjo į inci-
dento vietą ir taip pat išgirdo 
iš namo sklindančius šūksmus. 
Dainininkas nepriėjo prie durų, 
kol policininkai jas išlaužė.

Paaiškėjo, kad vyras namuose 
buvo vienas. Jis su ausinėmis 
klausėsi operos įrašo ir pritarė 
jos atlikėjams. Pranešama, kad 
pareigūnai, kaimynai ir daini-
ninkas pasijuokė iš šio atsitiki-
mo. 

Lietuva Švedijoje vyksian-
čiame “Eurovizijos” konkurse 
pasirodys antrajame pusfina-
lyje

Pirmadienį Švedijos sostinėje 
Stokholme, kur vyks šių metų 
“Eurovizijos” dainų konkursas, 
ištraukti burtai, kurių metų pa-
aiškėjo, kuriame konkurso pus-
finalyje pasirodys kiekvienos 
šalies atstovas. Burtai lėmė, kad 
Lietuva šiemet į sceną lips an-
trojo pusfinalio metu, praneša 
oficialus “Eurovizijos” tinkla-
lapis.

Pirmajame pusfinalyje, kuris 
vyks gegužės 10 dieną, savo mu-
zikinius kūrinius atliks Armėni-
ja, Suomija, Graikija, Kroatija, 
Moldova, Nyderlandai, Rusija, 
San Marinas, Vengrija, Azerbai-
džanas, Bosnija ir Hercegovina, 
Kipras, Estija, Islandija, Malta, 
Juodkalnija, Čekija ir Austrija.

Antrojo pusfinalinio metu, ge-
gužės 12 dieną, Lietuva susikaus 
su Australija, Airija, Izraeliu, 
Latvija, Makedonija, Lenkija, 
Šveicarija, Serbija, Baltarusija, 
Albanija, Belgija, Bulgarija, Da-
nija, Gruzija, Norvegija, Rumu-
nija, Slovėnija ir Ukraina.

Burtai lėmė, kad Lietuva pasi-
rodys pirmoje antrojo pusfinalio 
pusėje, tai reiškia, 1-10 nume-
riu.

“Eurovizijos” dainų konkurso 
finalas įvyks gegužės 14 dieną. 

PSO prognozuoja, kad 
Zikos virusu užsikrės 
iki 4 mln. žmonių

Ženeva, sausio 28 d. (ELTA).
Pasaulio sveikatos organizaci-

ja (PSO) prognozuoja greitą Zi-
kos viruso plitimą Pietų ir Šiau-
rės Amerikoje, praneša agentūra 
“Reuters”.

Pasak PSO virusologo Marko-
so Espinalio (Marcos Espinal), 

Panevėžiečius pribloškė religi-
nių bendruomenių už mokesčių 
mokėtojų pinigus pirkti pirkiniai 
– žaidimų kompiuteriai, kelis tūks-
tančius eurų kainuojanti spinta, sė-
dmaišiai, naujausia vaizdo ir garso 
technika, dulkių siurblys – robotas. 
Praėjusiais metais Panevėžio mies-
to taryba miesto bendruomenėms 

Pigiai pirko spintą
(daugiausia religinėms) paskirstė 
apie 150 tūkst. Eur su bendruo-
meniškumo skatinimu susijusioms 
veiklos išlaidoms kompensuoti. 
Tačiau, iš pateiktų pirmųjų ataskai-
tų, galima įtarti, kad pinigai buvo 
nenaudojami pagal paskirtį. 

Į išlaidavimo istoriją pateko ir 
Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios 

rektoratas, kuris  už 3 tūkst. Eur 
įsigijo spintą, skirtą liturginiams 
rūbams ir indams laikyti. Ilgą laiką  
Anykščiuose dirbęs kunigas Simas 
Maksvytis teigė, jog tai nėra bran-
gus pirkinys. „Gražiai atsidaro, jos 
stumdomos, kaip priklauso ir šven-
tiems indams. Gražiai viskas susi-
deda. Čia labai pigu, nes kai pradė-
jome gilintis į tas kainas ir į tokius 
bažnytinius baldus, katalogus, kur 
gauname baldų, pavyzdžiui iš Len-
kijos, kitur kainos pasakiškos“, 

Anykščių savivaldybėje dirba 
pakankamai daug moterų, tačiau 
mero patarėjui Kęstučiui Indriū-
nui, atrodo, jog labiausiai patin-
ka Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja Daiva Gasiūnie-

Iš mero patarėjo lūpų nedingsta Daivos vardas
nė.

O kaip čia kitaip ir galvosi? 
Sausio pabaigoje vykusiame 
rajono Tarybos posėdyje K. In-
driūnas nuo D. Gasiūnienės tie-
siog nenuleido akių. Atkreipti 

dėmesį į šią specialistę jis bene 
pusę posėdžio ragino ir „Anykš-
tos“ žurnalistą.

„Žiūrėk, žiūrėk, Gasiūnienė. 
Klausyk, klausyk, ką ji kalba. 
Rašykis, rašykis“, - lyg paauglys 

Plaukimas. Liuksemburge 
„Euro meet“ tarptautinėse plau-
kimo varžybose G.Titenis 100 m 
plaukime krūtine buvo antras.  Jis 
distanciją įveikė per 1 min. 01, 11 
sek.  G. Titenis dar varžėsi 50 ir 
200 m krūtine nuotoliuose. Pas-
tarojo finale jis neplaukė, o 50 m 
nuotolyje finišavo 4-as.

Biatlonas. Rumunijoje vyks-
tančiose planetos jaunių (iki 19-os 
metų) ir jaunimo (iki 21-erių metų) 
biatlono pirmenybėse penktadienį 
išdalintas šeštas čempionato me-
dalių komplektas jaunių 7,5 km 
sprinto lenktynėse. Sėkmingiausiai 
iš lietuvių pasirodęs L. Banys fini-
šavo 61-as, kuris po dviejų klaidų 
šaudykloje ir dviejų baudos ratų 
distancijoje sugaišo 25 minutes 
07,0 sekundės. 

Krepšinis. RKL varžybose 
Anykščių KKSC „Volupis“ penk-
tadienį namuose 86-70 nugalėjo 
Panevėžio rajono „Aukštaitiją“. P. 
Leščinskas pelnė 14 taškų ir atko-
vojo 11 kamuolių. L. Kirlys įmetė 
13, R. Prybylskis ir D. Pavlovskis 
– po 12 taškų. Anykščių KKSC 
„Volupis“ RKL A divizione užima 
8-ąją vietą (13 pergalių; 11 pralai-
mėjimų).

Sunkioji atletika.  Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centro 
sunkiaatlečiai dalyvavo Daugpilio 
(Latvija) miesto atvirose jaunučių 
ir jaunimo pirmenybėse. G. Kli-
manskas iškovojo 2-ąją, T. Miške-
liūnas – 3-ąją, M. Dilys ir R. Ska-
pas – 4-ąsias vietas. 

vietoje nenustygo mero patarė-
jas K. Indriūnas.

O gal K. Indriūnas tik norė-
jo atkreipti dėmesį į specialistę, 
kuri yra puiki savo srities žinovė 
ir profesionalė? Bet kuriuo atveju 
mero patarėjo antrajai pusei, ku-
rios vardas (koks sutapimas!) taip 
pat Daiva, reikėtų sunerimti...

–apie pigią spintą pasakojo kuni-
gas Simas Maksvytis. 

Būtiniausiomis prekėmis vargu 
ar galima būtų pavadinti ir Panevė-
žio Šv. apaštalų Petro ir Povilo pa-
rapijos įsigytus pirkinius. Bažnyčia 
už 1 360 Eur įsigijo 20 sėdmaišių, 
beveik 700 Eur išleido garso įran-
gai, daugiau kaip 500 Eur atseikėjo 
kompiuteriniams žaidimais, už 485 
Eur įsigijo dulkių siurblį – robotą, 
o už televizorių sumokėjo net 2 
504 Eur.

virusu gali užsikrėsti nuo 3 iki 4 
mln. žmonių. Vien tik Brazilijo-
je infekuotųjų esą gali būti 1,5 
mln. Iki šiol Zika užregistruota 
23 Amerikos regionuose.

Šis virusas pirmiausiai yra pa-
vojingas nėščiosioms, nes mano-
ma, kad jis gali sukelti vaisiaus 
apsigimimus.

PSO generalinė direktorė Mar-
garet Čan pabrėžė, kad epidemi-
ja įgavo “nerimą keliantį mas-
tą”. Todėl PSO sudarys specialią 
darbo grupę kovai su Zika.

Zika laikoma Dengės karšti-
nės “giminaite”. Simptomai yra 
nedidelis karščiavimas, paraudu-
sios akys ir bėrimas. Tačiau 80 
proc. infekuotųjų nepasireiškia 
visai jokie simptomai. Skiepų 
prieš Ziką nėra, kaip ir gydymo.
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