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Paroda. Šiandien 17 val. 30 min. 
Anykščių koplyčioje – Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre atidaroma 
Mildos Kiaušaitės fotografijų paro-
da „Keistame laike“. Įėjimo kaina – 
vienas akmuo fotoinstaliacijai. Par-
oda veiks iki balandžio 15 d.

Maras. Anykščių valstybinė 
maisto ir veterinarijos tarnyba pra-
neša, kad kovo 25 d. rastai šerno 
gaišenai Pavarės I kaime, Anykš-
čių seniūnijoje, nustatytas afrikinis 
kiaulių maras.

Susitikimas. Ketvirtadienį meras 
Kęstutis Tubis susitiks su Anykščių 
rajono savivaldybės parapijas aptar-
naujančiais kunigais.

Spektaklis. Traupio mėgėjų teatro 
artistai per Velykas pristatė Janinos 
Savickienės režisuotą spektaklį pa-
gal Kazio Sajos komediją „Kepurė 
dega“. Velykų popietė Traupyje jau 
kelis dešimtmečius neatsiejama nuo 
mėgėjų teatro pasirodymo - kasmet 
pastatomas naujas spektaklis.

Perspėjimas. Dėl kilusio visuo-
tinio pasipiktinimo miesto stebėji-
mo vaizdo kameromis ir viešai pa-
skelbtos informacijos apie galimai 
neskaidrų šios paslaugos įsigijimą, 
savivaldybės Antikorupcijos ko-
misija išsiuntė rekomendaciją sa-
vivaldybės administracijai ateityje 
vertinant pasiūlymus vadovautis 
Viešųjų pirkimų įstatymo nuosta-
tomis ir vengti sudaryti sutartis su 
tiekėjais, kai jų pasiūlyta kaina vir-
šija savivaldybės pirkimų sąlygose 
numatytą biudžetą.

Prostitucija. Seimas nepritarė 
Administracinių nusižengimų ko-
dekso pakeitimo projektui, kuriuo 
siūloma naikinti administracines 
baudas už vertimąsi prostitucija. 
Anykštėnai Sergejus Jovaiša ir Ri-
čardas Sargūnas buvo prieš šį pro-
jektą ir balsavo už tai, kad pasiūly-
mas būtų atmestas.

Ligos. Utenos visuomenės svei-
katos centro duomenimis, pernai 
Anykščių rajone pirmą kartą tuber-
kulioze sirgo 20 Anykščių rajono 
gyventojų. Pagal sergančių šia liga 
skaičių Anykščių rajonas pirmauja 
Utenos apskrityje.

Girti vairuotojai prarado teises 
ir automobilius
Šiais metais yra įsiteisėję septyni Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimai, kuriais nubausti neblaivūs važiavę vairuotojai. Dėl 

girtų vairuotojų kaltės Lietuvos keliuose nuolat kyla avarijos, kuriose žūsta žmonės, tačiau Utenos apskrities vyriausiojo policijos ko-
misariato viršininkas Vytautas Vaiškūnas tvirtina, kad girtų vairuotojų pavardžių skelbimas jam labai brangiai kainuoja ir neduoda 
jokios naudos. 

Dėl girtų vairuotojų kaltės Lietuvoje kiekvienais metais žūsta 
dešimtys žmonių.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 
Vytauto Vaiškūno teigimu, girtų vairuotojų sąrašo sudarymui 
reikia net šešių policininkų.

Gaisrininkams pridaryta kliūčių
Ugniagesiams gelbėtojams dažnai tenka kovoti ne tik su ugnimi, bet ir su medžiais, akmenimis, 

automobiliais. Kai privažiavimas prie gaisravietės yra sudėtingas, gaištamas tiesiogine prasme 
brangiai kainuojantis laikas. 

Anykščių priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos viršininkas 
Saulius Slavinskas sako, 
kad gaisro vietą ugniagesiai 
visada pasiekia, tačiau kuo 
keblesnis privažiavimas, tuo 
daugiau sugaištama laiko.

Jono JUNEVI-
ČIAUS nuotr.

Privažiuoti prie šio degančio sodo namo ugniagesiams gelbėtojams trukdė sodininkų gyvatvorės.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Turi tie anykštėnai pinigų...
„Lietuvoje įvedus eurą, da-

bar žmonės parduotuvėse iš-
leidžia daugiau pinigų“, - sako 
pardavėja Vitalija.

Valakiniai 
nuo valako...

Tik labdaros akcijos problemos 
neišspręs

Vytautas BERNATAVIČIUS, 
SEB banko Anykščių skyriaus 
vadovas: “Akcijos skurdo pro-
blemos mūsų šalyje neišspręs. 
Ne labdaros būdu jos turėtų 
būti sprendžia-
mos.”
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spektras

Temidės svarstyklės
Plėšikas. 2016-03-28, apie 19 

val. 45  min., Anykščių seniū-
nijoje suveikus namo apsaugos 
signalizacijai pastebėta, kad iš-
daužtas namo langas, o viduje 
sulaikytas 59-erių vyriškis, kuris 
su savimi turėjo maišelį su įvai-
riais daiktais. Neblaivus (0,42 
prom.) įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

Smurtas. 2016-03-25, apie 10 
val. 30 min., Kavarsko seniūni-
joje neblaivus (1,68 prom.) 69-
erių vyras grasino susidoroti ir 
puolė mušti žmoną. Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę. 
2016-03-27, apie 20 val. 45 min., 
Troškūnų seniūnijoje neblaivus 
(1,68 prom.) 69-erių vyras prieš 
žmoną naudojo fizinį smurtą. 
Vyriškis sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Vagystė. Nuo 2016-03-20 iki 
2016-03-26 Anykščių seniūni-
joje iš lauko pavėsinės pavogti 
du ąžuoliniai suolai. Nuostolis – 
500 Eur.

„Vertinant individualių LR Sei-
mo narių balsavimus reitingo lyde-
riai keitėsi nedaug ir visuomenės 
sveikatos požiūriu palankiausiai 
tabako ir alkoholio kontrolės po-
litikos klausimais LR Seime nuo-
sekliai balsuoja Sergejus Jovaiša 
(10 balų), Pranas Žeimys (9,6), 
Arimantas Dumčius (8,7), Kazi-
mieras Kuzminskas (8,7) ir Jonas 
Rimantas Dagys (8,6).

Į dešimtuką palankiausiai bal-
suojančiųjų taip pat pateko Stasys 
Brundza (8,3), Vida Marija Či-
griejienė (8,2), Michail Mackevič 
(8,2), Rima Baškienė (8,1) ir Algi-
mantas Dumbrava (8,1).

Tiesa, lyginant su rugsėjo mė-
nesį skelbtu balsavimų reitingu iš 
pirmojo aukščiausius įvertinimus 
gavusiųjų dešimtuko iškrito An-
tanas Matulas (7,8 balo, pokytis 

Sergejus Jovaiša blaivina Lietuvą
Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (NTAKK)  

išplatino pranešimą spaudai, kuriame nurodytas šios asociacijos 
sudarytas Seimo narių reitingas. 

NTAKK išanalizavo Seimo narių balsavimus už alkoholio ir 
tabako kontrolės politiką ir nustatė, kad „sveikiausiai” balsavo 
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų frakcijų nariai. Aukščiausiu balu, 10-uku, 
NTAKK įvertino vienintelį Seimo narį, anykštėną, konservatorių 
Sergejų Jovaišą.

žemyn per 7 pozicijas),  Jedinskij 
Zbignev (7,3 balo, pokytis žemyn 
per 11 pozicijų) ir Zita Žvikienė 
(7,2 balo, pokytis žemyn per 15 
pozicijų).  

Šis reitingas sudarytas vertinant 
LR Seimo narių 2012 m. lapkri-
čio 16 d. - 2015  m. gruodžio 23 
d. balsavimus alkoholio ir tabako 
kontrolės politikos klausimais. 
Reitinguojant politikus remtasi 
viešai skelbiama balsavimų statis-
tika keičiant, pildant ir tobulinant 
alkoholio kontrolės, tabako kon-
trolės ir akcizų įstatymus. Reitinge 
įvertinti 147 esamų ir buvusių šios 
kadencijos LR Seimo narių balsa-
vimai bei apskaičiuoti LR Seimo 
frakcijų įvertinimai, atspindintys 
balsavimus.” – rašoma NTAKK 
pranešime spaudai. 

-ANYKŠTA

Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos duomeni-
mis, anykštėnas Sergejus Jovaiša Seime priimant įstatymus, ku-
rie palaiko alkoholio ir tabako kontrolės politiką, yra pats akty-
viausias iš visų parlamentarų.  

Sesija.  Nuo kovo 10-osios par-
lamentarai ir vieni, ir kolektyviai 
- tai yra su komitetais ar frakcijo-
mis - įregistravo beveik 200 įvairių 
įstatymų projektų bei nutarimų, 
rašo “Lietuvos žinios”. Daugiausia 
dėmesio prasidėjusioje pavasario 
sesijoje skiriama maisto produk-
tams taikomam pridėtinės vertės 
mokesčiui (PVM) reguliuoti. Taip 
pat žadama sumažinti girtavimą, 
pagerinti visuomenės sveikatą, net 
užsimota prieš bankų ir kitų finan-
sinių įstaigų pelną. Politologo An-
tano Kulakausko teigimu, nemaža 
dalis tų pasiūlymų - populistiniai, 
skirti rinkėjams patraukti. 

Staltiesės. Antrąją Velykų dieną 
vilniečiai bei miesto svečiai pri-
siminė ir dar vieną šventę - Baltų 
staltiesių dieną: prie baltai padeng-
tų stalų pačiame miesto centre 
visi norintys su šeimomis dalijosi 
savo vaišėmis, margučiais, mokė-
si lietuviškų amatų. Pasimėgauti 
bendruomenės jausmu į Katedros 
aikštę šeimas sukvietė Daugiavai-
kių šeimų asociacija MES. 

Kirs. Lietuvoje rengiami įstaty-
mai, kuriais planuojama reglamen-
tuoti alternatyviosios medicinos, 
tiksliau, tokias paslaugas teikian-
čių asmenų, veiklą ir taip užkirsti 
galimybę šarlatanams pelnytis iš 
patiklių žmonių. Ekspertų taiki-
klyje atsidurs ne tik žolininkai, 
masažuotojai ar homeopatai, bet 
ir bioenergetikai, ekstrasensai bei 
kiti, kurių sveikatinimo rezulta-
tus pasverti itin sunku. “Kasmet 
miršta apie 300 žmonių, gydytų 
visokiais marmalais ar tepalais. 
Ateina moterys, turinčios uždelstų 
navikų krūtyse, gimdos kaklelyje, 
net smegenyse, ir medikai, gerai 
įvaldę chirurgiją, chemoterapiją, 
spindulių terapiją, niekuo joms ne-
gali padėti. Liaudies medicina pir-
miniam vėžiui gydyti netinkama”, 
- sakė gydytojai.

Sūnus. Buvusio Italijos premje-
ro Silvijaus Berluskonio sūnus nu-
teistas 14 mėnesių kalėti. Holdingo 
“Mediaset” viceprezidentas Pjeras 
Silvijus Berluskonis ir jo preziden-
tas Fedelė Konfalonjeris pripažinti 
kaltais dėl sukčiavimo perkant an-
trinei kompanijai “Mediatrade” tei-
ses rodyti filmus. Prokurorai prašė 
kiekvienam iš jų daugiau kaip po 
trejus metus kalėjimo, teismas sky-
rė po metus ir du mėnesius. 2013 
metais Silvijus Berluskonis buvo 
nuteistas ketverius metus kalėti 
kompanijos “Mediaset”, kuri pir-
ko teises rodyti Italijoje amerikie-
tiškus filmus, machinacijų byloje. 
Politikui buvo paskelbta amnestija, 
bausmė buvo sumažinta iki vienų 
metų kalėjimo. 

Keis. Vokietijos vyriausybė 
nusprendė keisti šalies įstatymą, 
susijusį su seksualine prievarta, 
kad nukentėjusiesiems būtų len-
gviau pateikti kaltinimus prieš 
užpuolikus, skelbia naujienų 
agentūra AP. Vokietijos kanclerės 
Angelos Merkel kabinetas suta-
rė dėl įstatymo, pagal kurį prieš 
pateikiant kaltinimus žaginimu 
aukos neprivalės pateikti įrody-
mų, kad priešinosi užpuolikui. 
Pagal pateiktą įstatymą, kurį dar 
turi patvirtinti parlamentas, užpuo-
likas gali būti apkaltintas išžagini-
mu, jei auką užpuolė iš pasalų ar 
pasinaudojo tuo, kad ši nesiprieši-
no, nes bijojo dar labiau nukentėti.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

A. Platkevičiui buvo 68-eri. Bu-
vęs politikas jau daugiau nei dešimt 
metų sunkiai sirgo, beveik nejudė-
jo. Tačiau jis visuomet turėjo idėjų, 

Mirė buvęs rajono Tarybos narys
Mirė Alfonsas Platkevičius, pirmosios Anykščių rajono tarybos 

narys ir paskutinis Surdegio kolūkio pirmininkas.

kaip keisti anykštėnų gyvenimą, 
dažnai skambindavo rajono vado-
vams ir duodavo jiems patarimų.

Surdegio kolūkiui jis vadovavo 

nuo 1988 m. iki 1991-ųjų. Pirmo-
sios Anykščių rajono tarybos na-
riai buvo renkami vienmandatėse 
apygardose, o kadencija truko net 
penkerius metus, nuo 1990-ųjų iki 
1995-ųjų. A. Platkevičius 1990-
aisiais laimėjo rinkimus Surdegio 

apylinkėje, kurioje jis ir buvo vie-
nintelis kandidatas. 

Paskutines savo gyvenimo die-
nas A. Platkevičius praleido li-
goninėje. Jis palaidotas Surdegio 
kapinėse. 

-ANYKŠTA

Kviečiame atsiversti naują 
   “Aukštaitiško formato” numerį

 STT – Zarasų savivaldybėje

 “Facebook”-as politikams - ir raiškos priemonė, ir gyvenimo 
būdas

13 klausimų Daliai Štraupaitei
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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. 

@ Marytė: „Nedarykit sarmatos 
Lietuvai, pasauliui su tokiu kaimu.
Turizmo centras - kaip kaimo būde-
lė, autobusų stoti -  kaip niekur tokio 
nerasi,kiek vaiduoklių pastatų. O ,my 
god, nejema net juokas.“

@ ISTORIKAS: „Pirmyn, reikia 
dar 2023 tapt sporto sostine, 23 m 
antrame ketvirtyje artojų, 2024 m su-
rengt tarpgalaktinį vargonų festivalį.”

@ Anykštėnas: „Kur Tarybos pla-
nas, kaip sutiksime 2018 metų vasario 
16, Lietuvos Valstybės atkūrimo die-
ną, 100 metų. Dauguma Respublikos 
rajonų jau išleidę knygas apie 1919-
1920 metų Lietuvos nepriklausomy-
bės karius, savanorius. Kokie renginiai 
numatomi, gal paminklą pastatysime 
ar skverą pavadinsime tų metų didvy-
rių vardais?Buvo Anykščiai Lietuvos 
kultūros sostine, kas liko? A raidė, net 
gatvių pavadinimai su klaidomis ir 
t.t.Galvoju, pats laikas pradėti galvo-
ti, gerai, kad savivaldybė spėjo nors 
Maskvos laiką nusikabinti, kuris rodė 
visai kitą kryptį ir laiką. Mąstykit.”

@ Nojus: „Nesimato šios kaden-
cijos darbų, o pagal tokį klausimą, 

Kuo didesnis kaimas, tuo menkesnis pasaulio suvokimas
Šio mėnesio pabaigoje posėdžiausianti rajono Taryba turės apsi-

spręsti, ar Anykščių rajono savivaldybei dalyvauti 2022 metų Eu-
ropos Sąjungos veiksmuose „Europos kultūros sostinė“. Rajono 
Tarybai pateiktame sprendimo projekte rašoma, kad „Europos kul-
tūros sostinės sukuria ekonominę ir socialinę naudą: atnaujinama ir 
vystoma infrastruktūra, auga vidaus investicijos, didėja tarptautinis 
žinomumas. Tačiau bene svarbiausia šios programos išdava yra vie-
tos gyventojai ir išaugęs jų pasididžiavimas savo kraštu, taip pat me-
nininkų ir kultūros operatorių, savo kūrybiniu indėliu prisidedančių 
prie miesto išskirtinumo ir klestėjimo, vertės išaugimas“. 

Ar Anykščiams reikia siekti Europos kultūros sostinės titulo? Ar 
tokie siekiai yra realūs? Kokie jūsų argumentai „už“ ir „prieš“?

matosi, kad neturi nei VIZIJOS, nei 
STRATEGIJOS. Gaila prarasto lai-
ko. Kas balsavo už liberalus?”

@ Anykščių Merfis: „Siūlau kel-
ti kandidatūrą į 2026 metų žiemos 
olimpinių žaidynių sostinę.”

@ Žiūrim ką turim: 
„1. Turim lankytinų vietų.
2. Gražią gamtą.
3. Vis dar tvarkomą kultūrnamį. O 

gal pabaigė?
4. Nemažai menininkų.
5. Idėjų.
Neturim
1. Automobilių stovėjimo aikšte-

lių.
2. Gaspadariaus ant tų menininkų. 

Tai A raidžių prikepė. Tai medžius 
apvilko. Eglutės net nesugebam pa-
puošt. Tai direktoriai su savo reikalais 
gastroliuoja. Tai vartus žadam tokius 
pastatyt, kad žandikaulis atvėps, nuo 
kainos tai jau kaba.

3. Neturim informacijos kiek tu-
ristų galėtume apnakvyndyt 1000, 
2000? O ką kitiems, palapines sta-
tytis?

4.Neturim pakankamai pareigūnų, 
kurie užtikrintų tvarką, sureguliuotų 

eismo srautus.
5. Pinigų. Kiek tai kainuotu? Ir iš 

kokių pinigų? Skolintų?”

@ Lukas:„Kuo didesnis kaimas, 
tuo menkesnis pasaulio suvokimas. 
Ne be reikalo kalbam - kaimietis eina. 
Taip ir Anykščiai atrodo jau Lietuvos 
masteliu vertinant. O apie 

Europą nėra ko ir kalbėti. Šitos 
strategijos kūrėjams reikėtų daugiau 
pakeliauti bent po artimojo užsienio 
šalis - pvz. Skandinavijos šalis, nuva-

žiuoti į Čekiją ir net tą pačią Lenkiją 
(tik ne vištienos pirkti).”

@ Aš:„Patariu tarybai nešvaistyti 
veltui pinigų. Nieko iš šito projekto 
nebus. Neįdomūs mes nei pasauliui, 
nei Europai.”

@ Mama: „Būtų naudingiau už 
tuos strategijom iššvaistytus pinigus 
kažkaip pabaigti J. Bilūno gimnazijos 
remontą. Treti metai tęsiasi bet galo 
nesimato.”

@ Juokinga: „ANYKŠČIŲ EU-
ROPOS kultūros sostinės strategija:” 
Išaugs ... kultūros operatorių vertės 
išaugimas”:-):-) čia nuo sovietinės 
melžimo instrukcijos nurašė?”

@ O kada?: „O kada būsim di-
džiausio nedarbo ir tuščių kontorų 
sostinė?”

(Komentarų kalba netaisyta,- 
red.past.)

-ANYKŠTA

Akcijos 
reikalingos

Jolanta PLEŠKIENĖ, Anykš-
čių rajono socialinių paslaugų 
centro vadovė:

- Dėl „Maisto banko“ akcijų 
reikalingumo dvejonių nekyla, 
jos labai reikalingos, nes maistas 
dalinamas ne tik mažas pajamas 
gaunantiems neįgaliems ir se-
nyvo amžiaus žmonėms. Akcijų 
dėka maisto produktų paketus 
gauna labiausiai nepasiturintys 
Anykščių miesto gyventojai, 
socialinės rizikos šeimos, Vaikų 
dienos centras, Motinos ir vaiko 
krizių tarnybos klientės. Taip 
pat surinkti produktai naudoja-
mi kasdieniam vaikų, lankančių 
Anykščių vaikų ir jaunimo užim-

Tik labdaros akcijos problemos neišspręs
Kovo 19–20 dienomis vykusioje labdaros ir paramos fondo „Mais-

to bankas“ akcijoje Anykščiuose surinkta 1994 vienetai maisto pro-
duktų už 1804,73 euro. Šie produktai prieš šv. Velykas skirti nepa-
siturintiems žmonėms, taip pat vaikų, lankančių užimtumo centrus, 
maitinimui. Beje, pernykštėje akcijoje buvo surinkta daugiau, 2928 
vienetų maisto produktų už 2533 eurus.  

„Maisto banko“ akcijos vyksta du kartus per metus. Kaip manote, 
ar tokios akcijos sprendžia sunkiai gyvenančių žmonių problemas?

tumo centrą, bei vaikų, lankančių 
Raguvėlės vaikų dienos centrą, 
maitinimui. Akcijos metu maistą 

„Iki“ prekybos centre rinko 27 
Anykščių socialinių paslaugų 
centro savanoriai. Po 14 sava-
norių iš Anykščių vaikų ir jauni-
mo užimtumo centro, Socialinės 
gerovės centro ir Anykščių  šv. 
Mato parapijos maisto produk-
tus rinko „Maximoje“ ir abiejo-
se „Norfos“ parduotuvėse.

Beje, 20 Raguvėlės vaikų die-
nos centro savanorių darbavosi 
Panevėžio rajono Vaivadų pre-
kybos centre „Iki“. Raguvėlie-
čiai surinko 697 vienetus  mais-
to produktų, kurių vertė 640,91 
euro. 

Iš viso akcijos metu maisto 
produktus Anykščių rajono sa-
vanoriams aukojo 1044 žmonės. 

Mato abipusę 
naudą

Vytautas BERNATAVIČIUS, 
SEB banko Anykščių skyriaus 
vadovas:

- Dalyvauju „Maisto banko“ 
akcijose ir tame matau abipu-
sę naudą. Manau, kad kai darai 
kažką gero kitam, ypač vargs-
tančiam, tai naudinga, prasmin-
ga ir pačiam  aukojančiam. Jau-

tiesi padaręs gerą darbą, kažkas 
gauna dovanėlę, ja apsidžiaugia. 
Tačiau tokios akcijos skurdo pro-
blemos mūsų šalyje neišspręs. 
Ne labdaros būdu jos turėtų būti 
sprendžiamos.

Reikia kasdie-
nio dėmesio

Stasys STEPONĖNAS, Skie-
monių seniūnijos seniūnas:

Manau, kad akcijos sunkiai 

gyvenančių žmonių problemas 
sprendžia daugiau simboliškai. 
Jos vyksta kelis kartus per me-
tus, o žmonėms gyventi reikia 
kasdien. 

Pasiekia labdara ir mūsų se-
niūniją, tačiau tai - kaip katino 
ašaros. Visuomenė, ypač kaime, 
sensta, vargingai gyvenančių 
žmonių daugėja, tad ši problema 
reikalauja ne tik akcinio, bet ir 
kasdienio konkretaus dėmesio ir 
darbo. 

-ANYKŠTA
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horoskopas

Tarptautinių pervežimų vairuo-
tojui Europoje: DE-FR, DE-IT, ka-
dencijomis: 6 sav. Darbas su ten-
tinėmis – užuolaidinėmis pusprie-
kabėmis.Reikalavimas: CE kate-
gorija, 95 kodas, patirtis.  Visada 
laiku mokamas atlyginimas.

Tel. (8-699) 23747.

UAB “Anykščių varis” 
(suvirinimo elektrodų gamykla)
reikalingas gamybos 

meistras. 
Pageidautina panašaus darbo patirtis.

Tel. (8-381) 5-13-06.

Ieškoma/as siuvėja/as
 
Darbo pobūdis
- Apvalkalų minkštiems 
baldams ir pagalvėms 
siuvimas.
- Darbas dviem pamainomis.
- Darbo vieta – Anykščiai.

 Reikalavimai
- Darbštumas;
- Be žalingų įpročių;
- Noras mokytis ir tobulėti.
Mes jums siūlome
- Visas socialines garantijas;
- Laiku mokamą, nuo darbo re-

zultatų priklausantį atlyginimą;
- Apmokymus;
- Stabilų darbą.

Dėl darbo kreiptis 
tel. (8-620) 91496.

siūlo darbą

 
gimė

Adas Juozas GRIBULIS, 
gimęs 03 19

Emilė SINIAKOVAITĖ, 
gimusi 03 20

Nojus GRIGONIS, 
gimęs 03 20 

 pro memoria
Anykščių mieste
Narcizas VARNAS, gimęs 1937 m., mirė 03 26
Janė PETNIŪNIENĖ, gimusi 1932 m., mirė 03 21
Andrioniškio seniūnijoje
Jonas ŽIUKAS, gimęs 1952 m., mirė 03 21
Anykščių seniūnijoje
Bronislovas PAŠKAUSKAS, gimęs 1935 m., mirė 03 20
Skiemonių seniūnijoje
Leonarda SRIUBIENĖ, gimusi 1927 m., mirė 03 20
Traupio seniūnijoje
Tadas ZAVISTANAVIČIUS, gimęs 1987 m., mirė 03 19
Troškūnų seiūnijoje
Arūnas GUIGA, gimęs 1968 m., mirė 03 24
Alfonsas PLATKEVIČIUS, gimęs 1948 m., mirė 03 22

AVINAS. Sunku bus įtikti įta-
kingiems veikėjams ir apskritai dėl 
ko nors konkrečiai susitarti. Dėl to 
ar ne dėl to, bet darbų eiga bus lėta, 
su trikdžiais. Galite sulaukti kriti-
kos. Neverta tikėti pažadais, o juo 
labiau skubotai žadėti, įsipareigoti. 

JAUTIS. Darbe, moksle nelen-
gvai pagausite reikiamą tempą. 
Išsiblaškymas gali įvelti jus į pro-
blemas ir veikloje, ir kelyje. Tačiau 
galite gauti užuominų, ženklų, liu-
dijančių apie neblogas finansines 
naujienas.

DVYNIAI. Ramybės neduos 
draugai, gerbėjai. Ne visi jų pasiū-
lymai jums bus prie širdies. Bet ir 
nebūtina su viskuo sutikti ar neno-

romis kam nors pataikauti. Būkite 
savimi. Apdairiau elkitės su pini-
gais, dokumentais.

VĖŽYS. Jums rūpės naujos vers-
lo sutartys, darbo užsakymai. Gali-
mi nesusipratimai, klaidos. Veikite 
apgalvotai, bandykite sumanumu 
įveikti kitų žmonių nepalankumą.

LIŪTAS. Rūpesčių, nuostolių 
gali sukelti vaikai. Dėl finansinių 
nesklandumų gali būti sudėtinga 
įgyvendinti numatytą projektą. Tai, 
kas buvo pažadėta jums, staiga gali 
atitekti kažkam kitam. Galima neti-
kėta žinia iš toli.

MERGELĖ. Prieštaringų situ-
acijų diena. Svarbių darbų nesi-
imkite, nes galite privelti klaidų ir 
sugadinti ankstesnį įdirbį. Kažkoks 
įvykis gali priversti pajusti vidines 

ar išorines kliūtis, apie kurias be-
veik nenutuokėte. 

SVARSTYKLĖS. Situacija ir 
aplinkiniai vers aklai priimti spren-
dimus arba su jais sutikti, nors jūs 
turėsite didelių abejonių. Numoję į 
jas ranka, galite sau pakenkti. Išsi-
aiškinkite iki galo rūpimą reikalą, 
klausimą, net jei tai kitiems nepa-
tinka.

SKORPIONAS. Laikas bus 
kupina darbų, rūpesčių. Su naujo-
vėmis darbe dar neforsuokite - jos 
bus arba atmestos, arba pradės rie-
dėti neteisingu keliu ir vėliau teks 
daug ką keisti, koreguoti. Raskite 
laiko sveikatai naudingoms proce-
dūroms.

ŠAULYS. Jeigu norite nuveikti 
ką nors gero ir gražaus, anksčiau 

atsikelkite, nes rytas bus produkty-
viausias. Ir jums, ir tiems, su kuriais 
bendrausite, nestigs sveiko humoro, 
diplomatijos ir noro taikiai suregu-
liuoti bet kokias problemas. Saugo-
kite vaikus. 

OŽIARAGIS. Jums norėsis 
pabėgti nuo varginamo šurmulio. 
Galite išgirsti nerimą keliančių 
naujienų, gandų. Sumažės pasitikė-
jimas aplinkiniais, kolegomis. Gal-
būt kažkas iš jų nuvils, paves. Gali 
užklupti ir nenumatytos asmeninės 
bėdos. 

VANDENIS. Tikėtini susitikimai 

su bendraminčiais, senais bičiu-
liais. Tačiau ši diena gali prislopinti 
džiaugsmą dėl neseniai puoselėtų 
vilčių. Galbūt sužinosite apie kaž-
kieno slaptą nuomonę, nuslėptą pa-
tyrimą, ir tai jus nustebins.

ŽUVYS. Nepasiseks padaryti 
norimo įspūdžio arba vienu ėjimu 
įgyvendinti sumanyto reikalo. Pa-
tirsite stresą, jeigu teks kalbėti vie-
šai, bendrauti su įžymybėmis ar su 
publika. Saugokite vertingus daik-
tus, nes kažkas staiga gali sudužti, 
susigadinti.

-ELTA

Ar „Anykšta“, savo iniciatyva 
skelbdama girtų vairuotojų pavardes, 
prisidės prie saugumo keliuose, ma-
tyt, nebus įmanoma atsakyti, tačiau 
jau dabar galime paneigti Utenos aps-
krities policijos vadovo teiginį, kad 
šiam darbui reikia šešių darbuotojų. 
Pakanka Anykščių rajono apylinkės 
teismo darbuotojų geranoriškumo ir 
poros valandų vieno žurnalisto dar-
bo. Tiesa, ieškant teismo sprendimo 
nutarčių, atsiranda tikimybė ką nors 
pamesti, tad iš anksto atsiprašome 
girtų vairuotojų, jei kuris nepateko į 
šių metų „garbės lentą“. O tarp pate-
kusių į neblaivių vairuotojų sąrašus – 
šeši vyrai, viena moteris.    

Skudų kaimo (Viešintų sen.) gy-
ventojas Virgutis Gudonis (g. 1969 
m.) Paežerių kaime, vairuodamas 
„Audi 80“, „įpūtė“ 1,97 promilės. 
Jam teismas skyrė 579 eurų baudą ir 
teisių vairuoti transporto priemones 
atėmimą dvejiems metams.

Girti vairuotojai prarado teises ir automobilius
Kristina Kaškevičienė (g. 1982 m.), 

gyvenanti Varkujų kaime (Debeikių 
sen.), pernai gruodžio 14-osios naktį 
prisidarė rimtų problemų. Anykščiuo-
se, A. Vienuolio gatvėje, važiuodama 
„Audi 80“, pareigūnų stabdoma ne-
stojo, savo automobilį ji sustabdė tik 
tada, kai policija ją prisivijo. Moteris 
policininkams nepateikė vairuoto-
jo pažymėjimo, atsisakė pasitikrinti 
girtumą. Tik vasario mėnesį būtų su-
ėję dveji metai, kai ji turi vairuotojo 
pažymėjimą, deja, teisių dabar ji jau 
ilgokai neturės –  K. Kaškevičienei 
teismas skyrė 868 eurų baudą ir tre-
jiems metams atėmė teisę vairuoti 
automobilį. 1991 m. gimęs Aurimas 
Miškinis, gyvenantis Šlavėnuose, 
girtas prie BMW vairo įkliuvo gruo-
džio 29-ąją, 2 val. 56 min., Liūdiškių 
gatvėje Anykščiuose. Vyras teigė, kad 
važiavo po vakarėlio „Nykščio na-
muose“. Jam nustatytas 2,1 promilės 
girtumas. Teismas A. Miškiniui skyrė 
579 eurų baudą ir teisę vairuoti auto-

mobilį atėmė dvejiems metams. 
Padvarninkų kaimo (Andrioniškio 

sen.) gyventojas Egidijus Baltrėnas 
(g. 1975 m.) po to, kai pasivažinėjo 
girtas, prarado automobilį „Audi 80“, 
kuriuo važiavo. Sausio 8-ąją, 9 val. 
35 min., Andrioniškyje sustabdy-
tas vairuotojas į alkoholio matuoklį 
„pripūtė“ 0,7 promilės, o praėjus 20 
minučių – jau 1,3 promilės. Vyras 
aiškino, kad į Andrioniškį jis atva-
žiavo nusipirkti alaus ir laikraštį, bet 
išgėrė ne tik bokalą alaus, bet dar ir 
50 gramų degtinės. Jau anksčiau jis 
yra įkliuvęs neblaivus. Yra baustas ir 
už tai, kad girtas važiavo dviračiu. E. 
Baltrėnas vien „Audi-80“ konfiskaci-
ja neatsipirks, jam teismas dar skyrė 
ir 1158 eurų baudą.

1987 m. gimęs Repšėnų kaimo 
(Kavarsko sen.) gyventojas Saulius 
Bartaševičius gruodžio 23-ąją, 12 val. 
40 min., vairuodamas VW „Golf“,  
policijos pareigūnų sustabdytas Smė-
lynės kaime „įpūtė“ 0,88 promilės. 

Vyras teisių vairuoti automobilį netu-
ri, „Golfas“ – be techninės apžiūros ir 
nedraustas. S. Bartaševičiui Anykščių 
rajono apylinkės teismas skyrė 1330 
eurų baudą bei konfiskavo „golfą“.

Albertas Paliokas  (g. 1967 m.) 
sausio 18 dieną Čekonyse įkliuvo ne-
blaivus vairuodamas traktorių MTZ-
80. Jam nustatytas lengvas girtumo 
laipsnis – 0,55 promilės. Vyras turėjo 
tik senas, nebegaliančias traktorinin-
ko teises. Traktorius MTZ-80 - ne A. 
Palioko, o ūkininko Modesto Karpa-
vičiaus. Pastarasis aiškino, kad trak-
torininkas jo traktoriumi išvažiavo 
savo iniciatyva. Tad teismas svetimo 
traktoriaus, kuriuo važiavo išgėręs 
traktorininkas, konfiskuoti negalėjo ir 
A. Paliokui skyrė 20 parų areštą.

Anykštėnas Darius Laužikas (g. 
1974 m.) sausio 18 dieną 16 val.  ke-
lio Molėtai-Anykščiai 41 kilometre 
nesuvaldė VW „Passat“ ir atsitrenkė 
į pakelėje stovėjusią „Audi A4“. Po 
avarijos vyras „pripūtė“ 1,68 pro-

milės. Jam skirta 1158 eurų bauda ir 
trejiems metams atimtas vairuotojo 
pažymėjimas. 

1995 m. gimęs Paulius Graželiūnas 
iš Mileikiškių (Troškūnų sen.) baus-
mės už vairavimą neblaivus išvengė, 
nes nebuvo įrodyta, kad jis važiavo 
neblaivus. Vyras lapkričio 28 d. rytą 
su „Honda Accord“ nuvažiavo nuo 
kelio  Rubikiai-Gečionys ir apgadino 
savo automobilį.  Matyt, kažkas apie 
įvykį pranešė policijai ir pareigūnai, 
apie 10 valandą suradę vairuotoją, 
patikrino jo girtumą. P. Graželiūnui 
buvo nustatytas 0,89 promilės girtu-
mas. Tačiau jis teigė, kad nuo kelio 
nuvažiavo būdamas blaivus, o gėrė 
tik po avarijos. Kadangi avarija bu-
vusi techninė, vairuotojas apie eismo 
įvykį policijos pareigūnams pranešti 
neprivalėjo, tad policijos nekvietimas 
nėra traktuotinas kaip pasišalinimas 
iš įvykio vietos. Vis dėlto baudos P. 
Graželiūnas neišvengs, mat jis neturi 
teisių, automobilis yra be techninės 
apžiūros ir nedraustas – už šiuos pa-
žeidimus Anykščių rajono apylinkės 
teismas vyrui skyrė 361 euro baudą.       

Praėjusio ketvirtadienio popietę 
Liūdiškių sodų bendrijoje užsidegė 
namas. Kai atvyko ugniagesiai, namo 
stogas liepsnojo atvira liepsna. Gesi-
nant gaisrą dirbo trys ugniagesių eki-
pažai, atvažiavo ir „greitoji“. Tiesa, 
medikų pagalbos neprireikė - niekas 
nenukentėjo. 

Namo savininkas „Anykštai“ sakė, 
jog jis nesuprantąs dėl ko kilo gaisras 
- liepsnos židinys buvo atokiau kros-
nies. Gaisro metu išdegė sodo namo 
mansarda, sudegė 25 kv. m stogo, buvo 
sulietas pirmas aukštas. Apdegė lauko 
virtuvėlės siena (bendra su namu, ga-
ražas nesugadintas). Iš namo išneštas 
dujų balionas. „Anykštos“ žurnalistui 
atvykus į gaisrą, ugniagesiai gelbėtojai 
jau dirbo savo darbą, jų automobiliai 
buvo šalia degančio namo. Tačiau 
vėliau į redakciją paskambinęs vyras 
iš Liūdiškių sodų bendrijos sakė, kad 

Gaisrininkams pridaryta kliūčių
gelbėtojai ilgai vargo dėl kaimynų gy-
vatvorių, kol sugebėto privažiuoti prie 
degančio namo. Skambinęs vyriškis 
prašė atkreipti ir kitų sodų bendrijų 
gyventojų dėmesį, nes žmonės centi-
metras po centimetro plėsdami savo 
valdas sodų keliukus padaro sunkiai 
pravažiuojamus – net lengviesiems 
automobiliams sunku prasilenkti, o ką 
jau kalbėti apie specialųjį transportą. 
Vis daugiau atsiranda tokių keliukų, 
kur fiziškai nebetelpa greideriai – o 
patys gyventojai tada piktinasi, kad jie 
neprižiūrimi.   

Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos viršininkas Saulius Slavins-
kas „Anykštai“ sakė, kad net tik prie 
sodų bendrijų namų, bet ir prie miesto 
daugiabučių specialiajam transportui 
sudėtinga privažiuoti. Soduose ugnia-
gesiai besivalydami kelią kartais 
pjauna medžių šakas ir gaišta laiką, 
daugiabučių kiemai – užstatyti auto-

mobiliais, paliekant pravažiavimus 
tik lengviesiems automobiliams. 
„Ieškome įvairių variantų. Turime 
ilgas gesinimo žarnas, tačiau aišku, 
jog kuo sudėtingiau pasiekti gais-
ravietę, tuo pagalba ilgiau užtrunka 
ir gyventojų nuostoliai didesni“, – 
„Anykštai“ sakė Anykščių priešgais-
rinės gelbėjimo tarnybos viršininkas 
S. Slavinskas.

Pernai ir šiemet tuo pačiu laiko-
tarpiu – nuo metų pradžios iki kovo 
29 dienos – Anykščių rajone kilusių 
gaisrų skaičius beveik identiškas. 
Pernai  buvo 26, šiemet – 27 gais-
rai. Pernai anksčiau pradėta deginti 
žolė ir iki kovo 29 dienos ugniage-
siai važiavo į 14 pievų gaisrų, šie-
met gesinti 8 pievų gaisrai. Tačiau 
panašu, kad pievų degintojai rezul-
tatą gerokai „pagerins“. Vien an-
trąją Velykų dieną Anykščių rajone 
supleškinta 930 arų pievų. Ugniag-

esiai gelbėtojai tą dieną gesinti pievų 
važiavo tris kartus, o didžiausias 
gaisras buvo Anykščių seniūnijos 
Puodžių kaimo apylinkėse - išdegė 
net 700 arų pievos.

S. Slavinskas kalbėjo, kad kiekvie-

nais metais degindami pievas Lietu-
voje žūsta žmonės. „Užkuria, bando 
gesinti... Nebuvo metų, kad pievų 
gaisrai Lietuvoje būtų be aukų“, – 
tvirtino Anykščių priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos viršininkas.

Kilusių gaisrų skaičius nuo metų pradžios
2015-03-29 2016-03-29

Iš viso gaisrų 26 27
Gyvenamosios, viešbučių 
paskirties pastatai 6 4

Pagalbinio ūkio paskirties pastatai 0 7
Transporto priemonės 2 3
Miškas, miško paklotė 1 0
Pieva 14 8
Kita atvira teritorija 1 1

Gelbėjimo darbai nuo metų pradžios
2015-03-29 2016-03-29

Naftos produktų surinkimas 2 0
Darbai transporto avarijose 3 4
Darbai vandenyje 1 0
Pagalba spec. tarnyboms 1 9
Pagalba buityje 3 6
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  

Gatvių vardai - puiki galimybė 
įamžinti krašto įdomybes,  bet ar 
mes tuo pasinaudojame... 

Masiškai didesnių kaimų ir kaime-
lių sodybų sankaupoms suteikiami 
beprasmiai vardai rodo visišką mūsų 
nesuvokimą ir praleistą galimybę 
kilstelėti gyvenvietės įvaizdį. Mano 
gimtajame Butėnų kaime - senoji 
kaimo gatvė „ūlyčia“, naujų mūrinu-
kų kvartalas ir dar viena „uodegėlė“ 

Ką įamžiname gatvių vardais
buvo pavadinti Butėnų, Ramybės ir 
Elnio vardais. 

Kam Butėnuose reikalinga Butė-
nų gatvė? Kodėl rajonas Ramybės, 
juk daug poetiškiau, egzotiškiau jis 
buvo vadinamas ir Sero ar net Lon-
dono vardu. Elnio - visiškas nesusi-
pratimas, pažymėjimas, kad neseniai 
Petro Barono sodyboje įrengtas ap-
tvaras, kuriame ganosi elniai. Bet 
kodėl ne Briedžio? Juk tai tautiškes-

nis miško žvėris. Ir dar ten buvusi ir 
Povilo Barono sodyba, kuris žuvo 
kaip partizanas, turėjęs Briedžio 
slapyvardį. Apmaudoka, nes liko 
neįamžinti pramonininkas Antanas 
Šukys, bankininkas Aleksandras 
Žemaitis, liaudies meistras Zenonas 
Valunta..

Pamaniau, kad gal kitaip pas kai-
mynus bet ir vėl teko nusivilti:  Dau-
jočiuose - Daujočių, Kalno, Miško, 

Naujoji, Pievų, Vilties; Grikiapeliuo-
se - Grikiapelių ir Mokyklos; Vaitkū-
nuose - Beržynėlio, Senųjų Vaitkū-
nų, Vaitkūnų, Salų; Kunigiškiuose 
- Ąžuolų, Kunigiškių, Dirbtuvių. 

Taip ne tik svėdasiškiuose, bet 
visame rajone. Net Andrioniškio 
miestelyje įamžintas tik garsusis in-
žinierius Pranas Markūnas ir jokios 
užuominos apie partizanų sostinėlę, 
kurortą. Skaitau ir galvoju: dykuma, 
dykuma, atrodytų, kad mes tik pra-
dėjome kurti civilizaciją ir nieko čia 
nebuvo. Ir tarsi nebuvo čia niekam 

patarti, nors ir Vilniuje, ir rajone iš-
tisos armijos patarėjų, formuotojų 
gyvuoja. 

Tačiau procesas tęsiasi. Svėda-
suose rengiamasi suteikti dar vienai 
naujai gatvei vardą. Pasiūlymas - 
Beragio. Pasirinkimas taip pat gana 
primityvus - juk čia pat slėnyje telk-
šo Beragio ežeras. Ar ne verčiau 
būtų įamžinti kunigaikščius Radvi-
las, ar grafą Marikonį - ir gražiau, ir 
egzotiškiau, ir susidomėjimą krašto 
istorija skatintų.

Raimondas GUOBIS

užjaučia

Mirus ilgametei Anykščių 
kelių tarnybos darbuotojai 
Pranutei Mameniškienei, 
nuoširdžiai užjaučiame ben-
dradarbį vyrą Virginijų, vai-
kus, mamą, seseris ir visus 
artimuosius.

Telydi Jus paguoda ir dva-
sios stiprybė šią sunkią ne-
tekties valandą.

Anykščių kelių tarnybos 
darbuotojai

Mirus tėveliui, nuoširdžiai 
užjaučiame Rimą AUSIE-
JIENĘ ir artimuosius.

Ražanskai, Papievienė, 
Riaubai, Juknevičiai

Šeimos buvo didelės

Kaimui pavadinimą bus davęs 
žodis valakas (Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės žemės ploto matavi-
mo vienetas, lygus apie 21 hektarui, 
naudotas iki 1921 metų metrinės 
matų sistemos įvedimo. - aut. past.). 
Iš šalimais esančio Desiukiškių dvaro 
3 ūkininkai gavo po valaką žemės ir 
tapo Valakiniais...  

Valakiniuose ir praeito amžiaus 
pradžioje sodybų buvę beveik tiek 
pat - apie dešimtį, tačiau jose 1923 
m. gyventojų surašymo duomenimis 
gyveno 69 gyventojai, taigi viduti-
niškai beveik po septynis kiekvienoj 
gryčioj. Dabar kaime sodybų mažiau, 

Valakiniai nuo valako... Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Šeši kilometrai nuo Kurklių pietryčių kryptimi, į šiaurę nuo magistralinio kelio Utena – Ukmer-
gė, atsiveria Užunvėžių parapijos Valakinių kaimo panorama. Kaimo trobos susispietusios viena 
šalia kitos, augių medžių apsuptos. 

Pasak Kurklių seniūno Algimanto Jurkaus, kaime gyvena devynios garbaus amžiaus moterys ir 
vienas šiek tiek jaunesnis vyras. 

tačiau tik Anelės Masiulytės troboj 
gyvena keturios moterys, kitose gi 
dažniausia po vieną. Seniūnas A. 
Jurkus teigia pastebėjęs, kad išmirus 
kaimo senoliams, vaikai neskuba 
sodybų parduoti, jas remontuoja, pri-
taiko vasaros poilsiui, o keli ruošiasi 
kaime apsigyventi. „Senelių sodybo-
je kuriasi Lygaudas Urbonavičius, 
žada palikti Anykščius ir apsigyventi 
Valakiniuose, - pastebėjo A. Jurkus. 
– Kaime dažnai būna Norvegijoje 
dirbantis ir gimtinę branginantis Bro-
nius Masiulis. Jis irgi žada kurtis Va-
lakiniuose“. Kaime vyravo Matelių 
ir Masiulių pavardės, dalis jų buvo 
giminės. Kaimas nuo seno garsėjo 
santarve, kaimiečiai padėdavę vieni 

kitiems nelaimėse, kartu linksminda-
vosi ir dabar gerai sutaria.

Prisiminusi vaikystę, 
apsiverkė

Ant kalno sodyboje, nuo kurios 
visas kaimas kaip ant delno, gyvena 
Angelė Masiulienė. Dažnai aplanko-
ma Kaune gyvenančios ir dirbančios 
dukros Elvyros gyvena viena. „Rožė 
(tokia liga, - aut. past.) užpuolė, atšne-
kėjo, bet nepadeda. Su kraujagyslėm 
blogai, 4 operacijas iškentėjau, - bė-
dojo moteris. Gerai kad seniūnas so-
cialinę darbuotoją atsiuntė. Vandens, 
malkų prineša. Prisėdam, kavos iš-
geriam, pasišnekam, vis lengviau, ne 

taip nuobodu“. 
Prisiminusi vaikystę, jaunystę, 

moteris nuliūsta. „Neturėjom kur 
gyvent, kur prisiglaust, per svietą 
ėjom, kampininkais buvom. Mama 
sakė, kad ir pagimdė mane klojime“, 
- braukdama ašarą sakė A. Masiulie-
nė. – Nei namų, nei valgyt neturėjom. 
Mažą palikdavo visai vieną. Tėvai į 
turgų važiuodavo kokį sūrį ar kiauši-
nių parduoti.  Prisimenu karo metus 
Anykščiuose. Mačiau tankus, baisu 
buvo. Į šiuos kraštus atsikėlėme apie 
1958–uosius. 1960 metais ištekėjau 
už Valakinių kaime  didelėje Masiu-
lių šeimoje augusio Broniaus Masiu-
lio, kuris amžino atilsio išėjo prieš 
12 metų. Sunkiai dirbome kolūkyje, 
sveikatą praradome. 20 metų kolūkio 
karves melžiau“.  

A. Masiulienė džiaugiasi, kad daž-
nai aplanko dukra Elvyra, o aštuonio-
likmetis anūkas tai laiko visai neturi. 
Pasak A. Masiulienės, jis sportinin-
kas, dažnai į užsienį tinklinį žaisti 
važiuoja.

Į kaimą antradieniais ir šeštadie-
niais atvažiuoja autoparduotuvė. No-
rint kur nors nuvažiuoti, reikia apie 
kilometrą nueiti iki plento. 

Džiaugiasi vaikais ir anūkėmis

Zita Matelienė, prieš 11 metų pa-
laidojusi vyrą,  irgi gyvena viena. Ji 
gimusi Šiauliuose, kai šeima atsikėlė 
į netoliese esantį Kolonijos kaimą, jai 
ketveri metukai tebuvę. 

1979–aisiais sukūrė šeimą su Vala-
kinių kaimo vaikinu Rimantu Mate-
liu. Kaip tais laikais buvo įprasta, jis 
dirbo traktorininku, ji – melžėja. Už-
augino dvi dukras ir du sūnus. Abu 
sūnūs daugiau kaip 10 metų sukūrę 
šeimas dirba Švedijoje. „Vytuko šei-
ma Ukmergėje gyvena, Egidijaus – 

Anykščiuose. Rimantė, ištekėjusi už 
vengro, gyvena Norvegijoje“, - sakė 
moteris, neslėpdama džiaugsmo, 
kad nors viena dukra Kristina netoli 
namų, Anykščiuose, TELE–2 dirba. 
Jos džiaugsmui vaikai atveža pasibū-
ti anūkytes vienuolikametę Ugnę ir 
penkiametę Lėją.  

Toks tai šiandieninis kaimas, savo 
vaikus išbarstęs po visą Europą. 

Z. Matelienė gyvulių jau senokai 
neturi. Laikė vištas, bet jas užpuolė 
kiaunės, nuo kurių atsiginti kaimietė 
nežino kaip. Kieme amsi iš pažiūros 
piktokas didelis šuo Norfis. Tikras 
sodybos sargas. 

Zitos Matelienės vaikai dirba Švedijoje, Norvegijoje ir... Anykš-
čiuose. 

Ligų puolama Angelė Masiulienė džiaugiasi, kad ją lanko socialinė darbuotoja. 

Valakinių kaimo trobos susispietusios viena šalia kitos.                Autoriaus nuotr.  

Vargau, kol iš Anykščių per 112  
prisiskambinau į Anykščių greitąją. 
Labai skubiai reikėjo pagalbos, ačiū 
Dievui, spėjome ir viskas laimingai 

baigėsi. Ten jungia, perjungia, aiški-
nasi... Nesuprantu, gal tas pagalbos 
ryšys kur per Briuselį eina?

Kokie „svoločiai“ šitą sistemą 

sugalvojo? Man 80 metų, nebeilgai 
liko gyventi, bet yra vaikai, anūkai. 
Pikta, kad nuolat daromos kažko-
kios reformos, po kurių tampa su-

dėtingiau, sunkiau gyventi. Apie ką 
valdžia galvoja? Žinau tik, kad tikrai 
ne apie paprastus žmones.

Anykštėnas 

Ar per Briuselį 112 jungia?
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Apie 
medžius

 

Linas BITVINSKAS

Kiekvienas pavasaris pastarai-
siais metais pasitinkamas mieste 
benzopjūklų dūzgimu. Vis ra-
portuojama– ten ir ten išpjauta 
medžių. Žinoma, medžiai gal ir 
ne visi sveiki, bet liguistas siekis 
tariamos švaros – kai nė šapas 
nuo niekur nenukrenta (t.y. nuo 
medžio), man nesuprantamas. 
Net Biblijoje draudžiama iškirs-
ti medžius, nors jie augtų priešo 
žemėje: „Medis – ne žmogus, ne-
kovok su juo“.  

Kaip reikia rūpintis medžiais, 
gali padėti suprasti skandinavų 
pavyzdys. Neįprasta kova pra-
sidėjo Švedijos mieste Gävle, 
esančiame šalies vakaruose. Vie-
tos valdžia iš pradžių pardavė ga-
balą žemės firmai, kuri susiruošė 
statyti pastatą, o dabar bando jį 
perpirkti vėl, mat paaiškėjo, kad 
būsimoje statybos aikštelėje auga 
šimtametė obelis. Net susikūrė ir 
organizacija „Išgelbėkim obelį“. 
Jos nariai tvirtina, kad obelis, 
kuri turi septynis kamienus – di-
džiausia Švedijoje. 

Tuo tarpu statybinė kompa-
nija, nusipirkusi sklypą už 495 
000 JAV dolerių ir gavusi visus 
reikiamus leidimus, ruošiasi čia 
statyti namų kvartalą. Kovoje dėl 
obels paaiškėjo, kad švedų įsta-
tymai draudžia paimti legaliai 
įsigytą nuosavybę, net jeigu tai 
būtų daroma aplinkosauginiais 
sumetimais. 

Miesto meras siūlo už žemę 
firmai  sumokėti 742 000 JAV 
dolerių, tačiau verslininkai „paju-
to kraują“ ir prašo dvigubai tiek. 
Derybos vis dar vyksta, obelis 
stovi, bet abi pusės nusiteikusios 
pesimistiškai. Tiesa, yra viltis, 
kad verslininkams bus pasiūlytas 
kitas sklypas. 

Ar įmanomas toks scenarijus 
Lietuvoje? Manau, kol kas ne, 
mūsų valdininkai patys tą šimta-
metę griuveną nupjautų, nes gali 
užgriūti ant kokio 25 metų „pa-
sato“. Tai kas, kad obelis sena, ir 
„pasatas“ senas. Todėl senumas 
yra ne argumentas, o trūkumas. 

Turguje pirkėjai dairėsi 
naminių kiaušinių

Jau trisdešimt metų Anykščių 
turguje prekiaujanti Elena antra-
dienio rytmetį buvo vienintelė 
turgaus prekeivė, siūlanti maisto 
produktų. Šalia marinuotų baravy-
kų stiklainėlio, medaus kibirėlių, 
ant prekystalio gulėjo ir keletas pa-
kuočių kiaušinių. Jie – pačios Ele-
nos auginamų vištų, todėl gerokai 
gardesni, nei parduodami prekybos 
centruose. Prieš Velykas ūkininkai 
turguje kiaušinius siūlė po 1,50 
Eur už pakuotę, tačiau Elenos viš-
tų kiaušiniai buvo visu 50 centų 
brangesni. Ir tai buvo viena popu-
liariausių priešventinių prekių.

Dabar pirkėjų akys kur kas daž-
niau krypsta į jos parduodamas 
sėklas, po to seks prekyba daigais, 
prieš Motinos dieną – gėlėmis.

„Turgus Anykščiuose mažėja. 
Anksčiau čia būdavo daugiau par-
davėjų ir pirkėjų. Visi dabar apsi-
pirkti dažniausiai skuba į prekybos 
centrus, kurie vilioja akcijomis“, - 
nužvelgdama tuščius prekystalius 
kalbėjo Elena.

Pašnekovė pastebėjo, kad mies-
to turgui būtina atsinaujinti, galbūt 
tuomet ir pirkėjų daugiau ateitų. 
Buvo žadėta prekyvietes apdengti, 
kad lietus prekeivių nekoštų, tačiau 
tai ir liko tik pažadais.

Paklausta apie uždarbį, Elena 
pernelyg nesiskundė. Anot pašne-
kovės, prieš Velykas buvo ir tokių 
pirkėjų, kurie vienu metų palikda-
vo apie 100 eurų.

Išlaidų šventiniam stalui 
skrupulingai neskaičiuoja

Šalia turgaus esančios Anykščių 
rajono vartotojų kooperatyvo par-
duotuvės pardavėjos Elena ir Dai-
va pastebėjo, kad čia prieš Velykas 
užsukę pirkėjai centų neskaičiavo 
– pirko viską iš eilės, ko reikėtų 
šventiniam stalui. Pardavėjos pa-
stebėjo, kad pirkėjų antplūdis ir jų 
išleidžiamų pinigų kiekis greičiau-
siai išaugo ir dėl to, kad savo tėvus 
aplankė vaikai.

„Dabar daugiau pirkėjų sulauk-
sime tik po balandžio 10 dienos“, 

Turi tie anykštėnai pinigų... Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Dar prieš kelias dienas Anykščių miesto parduotuvėse nekantriai mindžikavo eilės pirkėjų, tačiau 
po Velykų prekybininkams – tikras atokvėpis. Dabar čia užsuka tik vienas kitas pirkėjas, o ir tas 
renkasi nebrangias, kasdieninio vartojimo prekes. Tuo tarpu prieš šventes, anot prekybininkų, dau-
gelis anykštėnų lentynas šlavė pernelyg neskaičiuodami.

- šypsojosi pardavėjos.
Į nedideles parduotuves, anot 

Elenos ir Daivos, pirkėjai dažniau 
užsuka ne apsipirkti, o prisidurti, 
ką pamiršę nusipirkti didžiuosiuo-
se prekybos centruose.

Renkasi kokybiškesnes 
ir brangesnes prekes

Maisto prekių parduotuvės 
„Anykštukas“ pardavėja Vitalija 
taip pat džiaugėsi išaugusiais par-
davimo mastais.

„Populiariausia prekė pas mus 
buvo natūralūs mėsos vyniotiniai. 
Pastebime, kad žmonės dabar 
dažniau renkasi kokybiškesnius ir 

brangesnius produktus.“, - paste-
bėjo Vitalija.

Išgirdę klausimą, kiek paprastai 
anykštėnai skyrė pinigų savo šven-
tiniam krepšeliui, pardavėjai sakė, 
kad sumos buvo labai įvairios.

„Lietuvoje įvedus eurą, dabar 
žmonės parduotuvėse išleidžia 
daugiau pinigų“, - savo įžvalgomis 
dalijosi pardavėja Vitalija.

Šventiniam stalui išleidžia
 iki 50 eurų

Prekybos tinklo „Maxima“ duo-
menimis, per Šv. Velykas visų 
rūšių kiaušinių populiarumas, ly-
ginant su įprastais mėnesiais, išau-
ga trigubai. Įprastą mėnesį tinklo 
pirkėjai jų nuperka apie 1 mln., o 
šv. Velykų laikotarpiu įvairiausių 
rūšių kiaušinių parduodama be-
veik 3 mln. vienetų – po kiauši-
nį kiekvienam šalies gyventojui. 
Populiariausi yra lietuviški vištų 
kiaušiniai.

Pastebima, kad Lietuvos gy-
ventojų nuotaikos sutinkant šias 
šventes kur kas optimistiškesnės. 
Remiantis šių metų kovą prekybos 
tinklo „Maxima“ atliktos šalies 
gyventojų apklausos duomenimis, 
didžioji dalis gyventojų (32 proc.) 
šiemet Velykoms planavo išleisti 
vidutiniškai nuo 30 iki 50 eurų. 
Ketinančių šventes sutikti minima-
liomis išlaidomis, tam skiriant iki 
20 eurų, palyginus su praėjusiais 
metais, sumažėjo nuo 11 iki 10 
proc. ir beveik dukart – nuo 4 iki 7 
proc. išaugo joms skirsiančių nuo 
100 iki 150 eurų. 

Parduotuvės „Anykštukas“ pirkėjams svarbiausia, kad maisto produktai būtų natūralūs.

Turgaus prekeivė Elena pačios auginamų vištų kiaušinius parduoda po du eurus.

Šalia turgaus esanti Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo parduotuvė dažnai sulaukia pirkėjų, 
kurie kažką pamiršo nusipirkti didžiuosiuose prekybos centruose.

„Anykštos“ redakcijoje 

iš nuotraukos darome 

portretus laidotuvėms (iki 

A4 formato). Nuotraukos 

su rėmeliais

kaina – 10,10 Eur.
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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.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.30 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.20 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.70 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

Nuoširdžiai dėkojame kaimynams, giminėms, artimiesiems, 
visiems, užjautusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę 
kelionę mylimą žmoną ir mamą Janę PETNIŪNIENĘ.

Vyras ir sūnus

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

Namą ar sodybą poilsiui ir gyve-
nimui. 

Tel. (8-698) 49854.

Sodybą, namą, sodybvietę, že-
mės - miško sklypą gražesnėje 
vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

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

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

Miškus, namus, sodybas, butus, 
žemę. Sėkmingai padeda parduo-
ti. Apmoka notaro išlaidas. 

Tel. (8-620) 66662.

Automobiliai, ž. ū. technika, dalys

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

Tel. (8-648) 67177. 

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

Tel. (8-646)17715.

Automobilius, traktorius, sunkveži-
mius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, grei-
tai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Galvijus. Atsiskaito iš karto. 
Išsiveža.  

Tel.: (8-687) 81536, (8-614) 01200.

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.

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

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

Perku senovinius, prieška-
rio laikų originalius tapybos 
darbus. 

Tel. (8-605) 36424.

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.

Kita

Malkas.
Tel. (8-636) 56236.

įvairūs
Išnuomoja 1700 kv. m patalpas 

Anykščių mieste (yra galimybė 
nuomotis dalimis).

Tel. +37068649380.

Parduoda (išnuomoja) dirbamą 
žemę Morkūniškio k., Svėdasų 
sen., (kad.Nr.: 3422/0002:138).

Tel. (8-613) 16671.

Dovanoja

Mėšlą. Išsivežti savo transportu.
Tel. (8-687) 81480.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

VŠĮ teisininkų korporacijos teisi-
ninkė teikia teisines paslaugas.

Tel. (8-615) 95430, 
el. paštas: 
zidrune.balsyte@stud.smk.lt

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

Renkamės kovo 30 - 31 dienomis. Liudiškių g. 29 
UAB „ Jonroka“

  

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

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58. mob. (8-690) 
10727.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai: Sigita Pivorienė, tel. 5-82-46, mob. (8-623) 71239,
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835. 
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas, tel. 5-82-46, mob. (8-675) 47714.
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius, tel/faks. 5-94-58.

Vyr. redaktorė

Trinkelių klojimas, plytelių, laiptų kli-
javimas bei aplinkos tvarkymas. 

Tel. (8-672) 15702.

Mūro darbai, fasadų šiltinimas, šlai-
tinių stogų remonto, keitimo darbai. 
Suteikia garantijas, išrašo sąskaitas. 

Tel. (8-672) 15702.

Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. 
Kaminų remontas, skardinimas. 

Tel. (8-612) 36705.

Kokybiškas, nebrangus tvenkinių 
kasimas. Įvairios statybinės techni-
kos nuoma. 

Tel. (8-646) 19349. 

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi. 
Vandentiekio, kanalizacijos, nuotekų, 
kabelių klojimas, pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

Pusę namo Kavarske, šalia bažny-
čios su pagalbiniais pastatais: sandė-
liukas, malkinė, rūsys. Plotas 45 kv. 
m, sklypo plotas 7,5 a. 3600 Eur

Tel. (8-679) 76411.

Kuras

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

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

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. Perka 
įvairius miškus. 

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Ūkininkas - mėsinių kiaulių skerdie-
ną 40-50 kg. Tik kaimiškai svilintos 
dujomis, atvėsintos. Subproduktus. 
Triušius ir jų skerdieną. Atveža ne-
mokamai, greitai.

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

Bulvių sodinamąsias, kasamąsias, 
rotacines šienapjoves, purkštuvus, 
barstomąsias, lėkštinius skutikus, 
frezus, kultivatorius, vagotuvus, plū-
gus “Kverneland”, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

UAB „Specagra“ 
parduotuvėje 

Pramonės g. 3, Panevėžys. 
Tel. (8-45) 570501.

Kovo 29 – balandžio 9 d.
1 l dyzelinės alyvos M10 

G2K kaina - TIK 0,85 Eur

UAB „Anykštos  redakcija“ gali  paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 dydžio plakatus. 



  
2016 m. kovo 30 d.IŠ ARTI

MOZAIKAšiandien

kovo 31 d.

balandžio 1 d.

 kovo 30 d. delčia.

Gvidonas, Virmantas, Meda, 
Ferdinandas, Anelė, Nelė.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

receptai

Benjaminas, Ginas, Gina, 
Kornelija.

Hugonas, Teodora, Teodoras, 
Rimgaudas, Dainora.

oras

+4

+8

sprintas

redaktorei nežinant

NNN

“Teleloto” Lošimas Nr. 1042 Data: 2016-03-27
Skaičiai: 61 71 22 06 10 64 75 28 46 54 58 36 13 12 47 74 68 52 49 30 39 55 04 57 60 26 37 41 35 23 38 63 56 01 33 44 51 65 (keturi kampai, 

eilutė, įstrižainės) 53 48 69 15 27 19 40 17 50 66 43 (visa lentelė)
Papildomi prizai: 057*137 “GoPro Hero” vaizdo kamera 090*884 “GoPro Hero” vaizdo kamera 0644649 Automobilis “Toyota Aygo” 0984486 

Automobilis “Toyota Aygo” 0621901 Automobilis “Toyota Aygo” 0795854 Automobilis “Toyota Rav4” 0482153 Automobilis “Toyota Rav4” 0826733 
Automobilis “Toyota Rav4” 0714955 Automobilis “Toyota Rav4” 0999181 Automobilis “Toyota Rav4” 06**761 Bluetooth kolonėlė “Philips” 078*692 
Čiužinukas ir pagalvė “Dormeo” 070*186 Čiužinukas ir pagalvė “Dormeo” 004*531 Dviratis “Minerva” 025*533 Dviratis “Minerva” 03**759 Elektrinis 
grilis “Philips” 036*381 Indaplovė “Bosch” 035*680 Indaplovė “Bosch” 007*952 Įrankių rinkinys “Proxxon” 015*237 Įrankių rinkinys “Proxxon” 
041*662 Išmanusis telefonas “Samsung” 042*857 Išmanusis telefonas “Samsung” 02**949 Kavos aparatas “Delonghi” 058*566 Kompiuteris 
“Lenovo” 025*524 Kompiuteris “Lenovo” 091*564 LED televizorius “Philips” 029*825 LED televizorius “Philips” 050*698 Pakvietimas į TV studiją 
045*424 Pakvietimas į TV studiją 073*428 Pakvietimas į TV studiją 034*215 Pakvietimas į TV studiją 055*870 Planšet. kompiuteris “Samsung” 
006*058 Planšet. kompiuteris “Samsung” 051*982 Virtuvinis kombainas “Bosch” 078*420 Virtuvinis kombainas “Bosch”

Patarimas politikams iš provincijos

Prakeiksmas Rūtai Ščiogolevaitei  panaikintas

  Netrukus prasidės aktyvi rin-
kiminė kampanija, jau ir į kaimo 
vietoves, miestelius, gyvenvietes, 
net atokius vienkiemius pasipils 
politikai - kandidatai į Lietuvos 
Respublikos Seimo narius. O su jų 
vizitais atplauks į gyventojų būstus, 
pašto dėžutes ir šūsnys visokiausios 

reklamos: skrajutės, lankstinukai, 
plakatai, brošiūros, kalendoriai su 
kandidatų veidais bei kitokie spaus-
diniai. Praktiški sodiečiai panašią 
„makulatūrą“ turėtų kur panaudoti, 
bet yra vienas „bet“. 

Todėl  žmonės iš provincijos nori 
paprašyti politikų, kad šie visokią 

reklamą spausdintų ant paprasto, 
minkšto laikraštinio popieriaus. 
Mat, dabar ant kieto, kreidinio, 
lakuoto popieriaus atspausdinti re-
klaminiai leidiniai buityje nelabai 
pritaikomi: sunkiai dega, dūmtrau-
kiuose nuo visokių lakų, dažų su-
sidaro apnašos, dūmai paskleidžia 

aplinkoje baisią smarvę, iš tokių 
sudegusių medžiagų atsiradusių 
pelenų neišpilsi į daržą ar šiltnamį. 
O ir tualete panašių spausdinių  ne-
panaudosi. Šiukšlių konteineriuose 
stori, kieti, sunkiai sulankstomi re-
klaminiai leidiniai taip pat užima 
nemažai vietos.        

 Kai buvusi anykštėno šokėjo Dei-
vido Meškausko artima  gyvenimo 
draugė, populiari dainininkė Rūta 
Ščiogolevaitė „Eurovizijos“  respu-
blikiniuose konkursuose tradiciškai 
vis užimdavo antrąsias vietas, būdavo 
juokaujama, kad solistę lydi kažkoks 
prakeiksmas. O štai šiemet po „Euro-
vizijos“ atrankos paaiškėjo, kad pra-
keiksmas Rūtos atžvilgiu... panaikin-

tas. Mat, jinai konkurse užėmė nebe 
tradicinę antrąją, bet trečiąją vietą. 

Beje, jeigu anksčiau savo žmo-
nelės (ar sugyventinės) Rūtos pa-
sirodymus įvairiuose televizijos 
konkursuose stebėdavo ir Deividas 
Meškauskas, tai pastaruoju metu ji-
sai  panašiuose renginiuose „serga“ 
už naująją  gyvenimo draugę aktorę 
Inetą Stasiulytę.          

Rinkos tyrymų agentas, darantis 
apklausas, užėjo į vienus namus. 
Duris jam atidarė jauna mote-
ris, apsupta būrio vaikų. Agentas 
paaiškino, kad jis tiesiog daro 
apklausą, norėdamas išsiaiškinti 
kokio tipo prekės turi didžiausią 
paklausą ir pan. Moteris sutiko 
jam atsakyti. Kai jis paklausė mo-
ters, ar ji žino firmos pavadinimą, 
ji atsakė neigiamai. Tada agentas 
ėmė klausinėti apie įvairių rūšių 
prekes: kokias moteris su šeima 
naudoja, o kokias ne. Vienintelė 
agento firmos prekė, kurią naudojo 
moteris, buvo vazelinas. Agentas 
paklausė:

– Sakykit, o kokiam tikslui jūs 
naudojate vazeliną?

– Na, – parausta moteris, – sek-
sui…

– O, mūsų firma seniai žino, kad 
žmonės vazeliną naudoja seksui, 
bet dauguma žmonių apie tai ne-
prisipažįsta. Gal galite paaiškinti 
man smulkiau, kaip jūs naudojate 
vazeliną?

– Na, mes tiesiog ištepame juo 
durų rankenas, kad vaikai netruk-
dytų…

Kiaušinių salotos

Ingredientai:
Salotų mišinys, 200 gramų
Kiaušiniai, virti, 2 vienetai
Alyvuogių aliejus, 2 valgomieji 

šaukštai
šoninė, 50 gramų
Kedro riešutai, 1 arbatinis šaukš-

telis

Gaminimo eiga:
Salotų lapus perrinkite, nuplau-

kite ir padėkite ant sietelio, kad 
nuvarvėtų vanduo. Tuomet juos iš-
ilgai supjaustykite. Šoninę apskru-
dinkite sausoje keptuvėje. Atskirai 
apkepkite kedro riešutus. Salotas 
sudėkite į lėktę, dėkite supjaustytus 
kiaušinius, šoninę, užberkite kedro 
riešutus ir apšlakstykite aliejumi.

Biatlonas. Savaitgalį Latvijoje 
vyko bendras Latvijos ir Lietuvos 
biatlono čempionatas, kuriame da-
lyvavo visi pajėgiausi abiejų šalių 
sportininkai. Pirmąją dieną vyko 
bendrojo starto lenktynės. Vyrų var-
žybose, 15 km permainingose lenk-
tynėse, anykštėnas Vytautas Strolia 
užėmė trečią vietą. 12 km lenktynė-
se jaunimo grupėje Kotryna Vitkū-
naitė buvo antra. Jaunių varžybose, 
10 km nuotolyje, nugalėtoju tapo 
Linas Banys, šioje grupėje ketvirta 
finišavo Rūta Banytė. Jaunių grupės 
6 km nuotolyje penkta finišavo Da-
rija Jankauskaitė. Vaikų grupėje an-
trąją vietą užėmė Gytis Mikoliūnas. 
Antrą varžybų dieną vyko sprinto 
rungtys. Vyrų grupėje V. Strolia už-
ėmė ketvirtą vietą. Jaunimo varžy-
bose K. Vitkūnaitė buvo antra. Tarp 
jaunių vėl nepralenkiamas buvo L. 
Banys, o R. Banytė užėmė ketvirtą 
vietą. G. Mikoliūnas vaikų grupėje 
finišavo šeštas.

Imtynės. Prieš šventes, kovo 24 
dieną, Troškūnų Kazio Inčiūros 
gimnazijos sporto salėje vyko tra-
dicinis tarptautinis memorialinis 
trenerio Ričardo Deksnio vardo 
imtynių turnyras. Turnyre dalyva-
vo 174 sportininkai iš Lietuvos ir 
Latvijos. Merginų varžybų nuga-
lėtojomis tapo A. Rutkauskaitė, V. 
Kavaliauskaitė, G. Karosaitė bei R. 
Čeponytė. Sidabro medalius pelnė 
A. Kavaliauskaitė, G. Čeponytė ir 
V. Buinauskaitė, bronzos -  V. Na-
vikaitė ir E. Uselytė. Vaikinų varžy-
bose čempionų vardus savo svorio 
kategorijose  iškovojo N. Pupkis, 
M. Vilūnas A. Stanislavas, F. Ka-
marauskas, G. Binkys ir G. Bui-
nauskas. Sidabro medalius laimėjo 
J. Jazokas, K. Gvozdas, S. Bogačius 
ir M. Bražiūnas. Bronzos medaliais 
pasidabino K. Puikis, I. Strolia, R. 
Karosas, M. Eismantas, I. Medinis, 
J. Laibakojis ir A. Kepalas.

Į Europą. Geriausia Lietuvos 
moterų imtynių sportininkė troškū-
nietė Danutė Domikaitytė išvyksta 
į Bulgarija, kur dalyvaus  U – 23 
Europos  čempionate

Suimtas amerikietis, 
negrąžinęs prieš 14 metų 
išsinuomotos vaizdajuostės

Jungtinėse Valstijose policija suė-
mė vyrą, kuris 2002 metais išsinuo-
mojo vaizdajuostę ir iki šiol jos ne-
grąžino, praneša “Reuters”.

Kaip papasakojo žurnalistams 37 
metų Džeimsas Mejersas (James Me-
yers), jis vežė dukterį į mokyklą, kai 
pareigūnai jį sustabdė dėl neveikian-
čio automobilio žibinto. Policininkai 
atidžiai patikrino amerikiečio vai-
ruotojo pažymėjimą ir pareiškė, kad 
2002 metais buvo išduotas orderis 
suimti Dž. Mejersą.

Paaiškėjo, kad vyras negrąžino 
vaizdajuostės, išsinuomotos Šiaurės 
Karolinos valstijos Solsberio mieste. 
“Pone, nežinau, kaip čia jums pasa-
kyti, bet yra 2002 metų orderis jus 
suimti. Iš visko sprendžiant, jūs iš-
sinuomojote filmą “Fredį pasiuntė” 
(Freddy Got Fingered), bet jo taip ir 
negrąžinote”, - citavo Dž. Mejersas 
policijos karininko žodžius.

Konkordo miesto policijos depar-
tamentas patvirtino Dž. Mejerso suė-
mimo faktą. Jis turės stoti prieš teis-
mą pagal kaltinimą dėl išsinuomoto 
turto negrąžinimo. Posėdis numatytas 
balandžio 27 d.

Dž. Mejerso istoriją pakomentavo 
ir filmo “Fredį pasiuntė” žvaigždė To-
mas Grynas (Tom Green): “Negaliu 
patikėti, kad taip gali būti.” 

Australijos Didysis 
barjerinis rifas susiduria 
su didžiausiu 
koralų blukimu

Pastaruoju metu Australijos Di-
džiojo barjerinio rifo koralų blukimas 
- didžiausias nei kada nors. Jungtinės 
Tautos (JT) skelbia pavojaus signalą ir 
ragina rifą įtraukti į objektų, kuriems 
gresia pavojus, sąrašą, rašo BBC.

Teigiama, kad 95 proc. koralinių 
rifų nuo Kernso iki Papua Naujosios 
Gvinėjos yra stipriai išblukę, ir tik 
keturi iš 520 neturi blukimo požymių. 
Praėjusiais metais UNESCO balsavo 
neįtraukti Didžiojo barjerinio rifo į 
pasaulio paveldo, kuriam gresia pa-
vojus, sąrašą, tačiau žalieji nori, kad 
sprendimas būtų dar kartą apsvars-
tytas. Ekspertai sako, kad dar negali 
pasakyti, ar koralai atsigaus, tačiau 
mokslininkai praneša, kad 50 proc. 

išblukusių koralų žuvo. 
Anot mokslininkų, jūros temperatū-

ros pokyčius sukeliantys klimato kaita 
ir El Nino srovių pasikeitimas skatina 
koralų blukimą. “Paryžiaus susitikime 
dėl klimato kaitos sutarėme, kad kli-
mato kaita sekina rifą”, - sakė vienas 
mokslininkas. 

Britai pirmieji pasaulyje 
susituokė... ledyne

Britų pora pirmoji pasaulyje susi-
tuokė didžiuliame Islandijos ledyne. 
Kaip praneša “The Daily Mail”, tai 
padarė 41 metų Entonis Li (Antho-
ny Lee) ir 36 metų Merė Džouns-Li 
(Mari Jones-Lee). Šventinė ceremo-
nija įvyko maždaug 40 metrų gylyje 
esant minus 2 laipsnių temperatūrai.

Iškilmėms buvo pasirinktas Laun-
gjokudlio ledynas, kurio viduje įreng-
ta speciali koplytėlė.

Vestuvės jauniesiems atsiėjo 9 tūks-
tančius svarų sterlingų (daugiau kaip 
11 tūkstančių eurų). Iš šios sumos ko-
plyčios nuomai buvo skirta 2,2 tūks-
tančio svarų. Laungjokudlis yra antras 
pagal dydį Europos ledynas.

D. Trampas aštuntą 
kartą tapo seneliu

Respublikonų kandidatas į JAV pre-
zidento postą Donaldas Trampas (Do-
nald Trump) aštuntą kartą tapo sene-
liu. Jo 34 metų dukra Ivanka (Ivanka) 
sekmadienį susilaukė trečiojo vaiko.

Mados dizainerė tviteryje paskelbė 
apie Teodoros Džeims Kašner gimi-
mą ir įdėjo savo ir kūdikio nuotrauką. 
„Mes turime Velykų kūdikį”, - džiau-
gėsi 69-erių D. Trampas aštuntojo 
savo vaikaičio gimimu.

Ivanka yra D. Trampo ir buvusios 
jo žmonos Ivanos (Ivana) duktė. Ji 
ištekėjusi už žiniasklaidos verslininko 
Džaredo Kašnerio (Jared Kushner). 
Pora gyvena Niujorke ir jau turi ke-
tverių dukrą bei dvejų sūnų. Dar pen-
kis D. Trampo vaikaičius augina jo 38 

metų sūnus Donaldas jaunesnysis. 

Netyčia siuntinyje atsidūrusi 
katė išgyveno savaitės kelionę
paštu po Britaniją

Siamo veislės katė vardu Keksiu-
kas (Cupcake) patyrė neįtikėtiną ir 
pavojingą nuotykį - netyčia atsidūrusi 
siuntinyje, ji dėžėje išgyveno aštuo-
nias dienas trukusią maždaug 400 
kilometrų kelionę paštu Didžiojoje 
Britanijoje, rašo “metro.co.uk”. 

Katė dėžėje įveikė kelionę iš Fal-
muto miestelio Kornvalio srityje į 
Verdingą Vakarų Sasekse. 

Siuntinį atplėšęs gavėjas buvo kaip 
reikiant priblokštas, dėžėje išvydęs iš-
sekusią, bet gyvą katę. Iškviesti vete-
rinarai nustatė, kad Keksiukas patyrė 
didelę dehidrataciją. 

“Mes visur jos ieškojome, visą tą 
laiką jaučiausi siaubingai. Siunčia-
mus daiktus sudėjau į dėžę ir iškart 
užklijavau, tad neįsivaizduoju, kaip 
katė sugebėjo atsidurti viduje”, - sakė 
katės savininkė Džulija Begot (Julie 
Baggott). Veterinarams pavyko nu-
statyti Keksiuko šeimininkus, nes 
katė turėjo mikroschemą. 

Žiniasklaida įvardijo 
B. Obamos akinių nuo 
saulės kainą

Didžiosios Britanijos laikraštis 
“The Daily Mail” įvardijo, kiek kai-
nuoja akiniai nuo saulės, su kuriais 
JAV prezidentas Barakas Obama Ku-
boje stebėjo beisbolo rungtynes.

Leidinio duomenimis, “Oliver Pe-
oples” akinių nuo saulės kaina - 485 
doleriai. Tuos pačius akinius Baltųjų 
rūmų šeimininkas buvo užsidėjęs 
vasario mėnesį, kai lankėsi Kalifor-
nijoje. Anksčiau B. Obama nešiojo 
“RayBans” akinius nuo saulės už 170 
dolerių, primena laikraštis.

JAV prezidentas istorinio vizito 
Kuboje metu apsilankė šios šalies 
rinktinės ir MLB profesionalų ko-
mandos “Tampa Bay Rays” rung-
tynėse. Amerikos lyderis taip pat 
pabendravo su sportininkais ir gavo 
dovanų beisbolo pirštinę.
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