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

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

Koncertas. Balandžio 30 d. (šeš-
tadienį) 15 val. Anykščių koplyčioje 
vyks akustinis anykštėno Ramūno 
Šiaučiulio koncertas „Rytojus ne-
miršta“. Įėjimas nemokamas.

Renovacija. Stringa Anykščių 
Mindaugo g. 6-ojo namo renovacija. 
Skelbiama, kad tam koją pakišo per 
didelis rangovų apetitas. Skelbtas 
konkursas neįvyko, nes pasiūlyta 
darbų kaina – didesnė nei maksima-
li. Šiuo metu vyksta konsultacijos 
dėl tolimesnių veiksmų. Iki šių metų 
balandžio Anykščiuose renovuoti 25 
namai.

Automobilis. Anykščių rajono 
ugniagesių tarnyba ketina pirkti nau-
dotą gaisrinį automobilį. Šios tarny-
bos viršininkas Rimantas Bilinskas 
paprašė rajono Tarybos skirtus asi-
gnavimus - 25 000 eurų - perkelti 
savivaldybės administracijai ir už 
šias lėšas nupirkti eksploatuotą va-
karietišką gaisrinį automobilį.

Talentai. Įkelkite į „Youtube“ 
savo vaizdo įrašą, kuriame jūs dai-
nuojate, grojate ar demonstruojate 
kitą savo talentą ir atsiųskite mums 
nuorodą el.pašto adresu robertas@
anyksta.lt. Jūsų atsiųstą medžiagą 
patalpinsime portale anyksta.lt. Te-
gul Jūsų talentą įvertina visi Anykš-
čiai!

Muzika. Rajono Tarybos narė 
Gabrielė Griauzdaitė ėmėsi iniciaty-
vos, kad Anykščiuose būtų atgaivin-
ta Gatvės muzikos diena. Pirmiausia 
bandoma išsiaiškinti, ar atsiras no-
rinčiųjų groti. Gatvės muzikos diena 
viso šalyje vyksta pirmąjį gegužės 
šeštadienį.

Darbas. Lietuvos darbo birža 
skelbia, kad šiuo metu Anykščių 
rajone yra registruota virš 30 laisvų 
darbo vietų. Darbuotojų ieško ne tik 
privatus verslas, bet ir biudžetinės 
įstaigos. Anykščių kultūros centras 
siūlo darbą net keturiems darbuoto-
jams – renginių režisieriui, direkto-
riaus pavaduotojui ūkio reikalams, 
graso režisieriui bei sportinių šokių 
kolektyvo vadovui. Anykščių rajono 
visuomenės sveikatos biurui reika-
lingas visuomenės sveikatos prie-
žiūros specialistas.

Gali būti, jog melioracijos griovyje rasto žmogaus kūnas gulėjo daugelį metų.                                      

Rubikiuose rasti žmogaus palaikai
Policija praneša, kad penktadienį, balandžio 22 dieną, apie 13 val. 25 min., Rubikiuose, karjero 

teritorijoje, melioracijos griovio upelyje, rasti nenustatytos tapatybės ir lyties žmogaus palaikai.

Pasak Anykščių rajono policijos 
viršininko Rimanto Čepulio, yra 
versijų, kieno tai kūnas, tačiau, kol 
nebus ekspertų išvadų, sudėtin-
ga kažką komentuoti. Iš žmogaus 
kūno yra likę tik griaučiai, suirę 
ir jo drabužiai. Tad gali būti, kad 
žmogaus kūnas melioracijos grio-
vyje gulėjo daugelį metų. 

Kokio nelaimėlio kūną meliora-
cijos griovyje rado, nežino ir patys 
rubikiečiai. Šiame kaime paskuti-
niais metais niekas be žinios ne-
dingo. Anykščių seniūnas Eugeni-
jus Pajarskas svarstė, kad gali būti, 
jog miręs žmogus buvo Aknystos 
pensionato gyventojas. Šiame pen-
sionate gyvena ir psichinę negalią 
turintys asmenys ir karts nuo kar-
to viešumoje pasirodo pranešimai 
apie be žinios dingusius minėtos 
įstaigos gyventojus.

Žinoma, neatmestina versija, 
jog rasti nužudyto žmogaus palai-
kai. Galbūt kūnas pervežtas visai 
iš kito Lietuvos pakraščio.  

Kaupiniškiai - mažas, 
bet šaudytas ir degintas kaimas

Judita ir Česlovas Kontri-
mavičiai laukia šiltesnių orų, 
tuomet prasidės tikras darby-
metis. 

Anykštėnų 
išrinktieji 
atsiskaitė 
už posėdžių 
lankomumą

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Keisti ar restauruoti?
Arūnas VILKONČIUS, 

Anykščių kūrybos ir dailės mo-
kyklos direktorius:

“Sunku atsakyti. Natūra ir 
kultūra du skirtingi dalykai, 
kurie vienas kitą naikina.“ 

Policininkė teisme ginasi 
nuo policininkų Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Prie „Anykštos“ parduotuvės įrengtos vaizdo kameros užfiksavo, jog kelių eismo taisykles pažeidė Anykščių policijos komisariato 
pareigūnės Rūtos Avižaitės anytos vardu registruotas „Ford Focus“, kuriuo naudojasi policininkė. Kolegos pareigūnai R. Avižaitei 
skyrė baudą, o pastaroji kreipėsi į Anykščių rajono apylinkės teismą, tvirtindama, kad apskritai tą dieną nei ji, nei koks kitas šeimos 
narys „Ford Focus” nevažiavo.  Teismas šią policininkės versiją atmetė, kaip „aiškiai neatitinkančią tikrovės“.

Vis dėlto Anykščių rajono apylinkės teismas R. Avižaitei bei kitam policijos nubaustam vairuotojui Rimvydui Matuliui policijos 
skirtas 57 eurų baudas sumažino iki 28 eurų. Šie teismo sprendimai dar nėra įsiteisėję. 

Anykščių rajono apylinkės teismas nu-
rodė, kad viena iš policininkės Rūtos 
Avižaitės versijų yra „aiškiai neatitin-
kanti tikrovės“.

Anykščių rajono policijos viršininkas Riman-
tas Čepulis aiškina, kad jo pa-
valdinė teisme galimai meluoja 
kaip fizinis asmuo.

Anykščių mero patarėjas Donaldas Vai-
čiūnas, inicijavęs vairuotojų stebėjimą, 
turi ir naujų pramogų – vaikšto liudyti į 
teismus.



  
KONKREČIAI 2016 m. balandžio 26 d.

spektras

Temidės svarstyklės

Siaurukas plius dviratis Raimondas GUOBIS

Šeštadienį, balandžio 23 dieną, 11 valandą į senąją stotį įvažia-
vo dešimties vagonų traukinys. Pirmasis šiemet, atgabenęs dvi 
šimtines dviračiais pasivažinėti ir šį tą naujo pamatyti ištroškusių 
pramogautojų.

Pirmosios kelionės „Siaurukas + dviratis“ vedliai Gintaras Ši-
leikis (kairėje) ir Kazimieras Ilginis.

Autoriaus nuotr.

Iš šešių vagonų pasipylę links-
mi keliauninkai kėlė iš platformų 
dviračius, tvarkėsi aprangą, apa-
vą, dėjosi liemenes ir kuprines, 
krepšius su maistu ir šiokia tokia 
manta. Skambėjo lietuviška tar-
pukario muzika, vėjyje plaikstėsi 
spalvingos lietuviškos vėliavos, 
nuaidėjo varpo dūžiai, į dvira-
tininkų minia kreipėsi siauruko 
kultūrinio turizmo „šefas“ Gin-
taras Šileikis, kelionės vedlys, 
žymus Panevėžio žygeivis bei 
sveikuolis Kazimieras Ilginis ir 
stoties viršininkas mano asmeny-
je. Jie kalbėjo apie senutėlį siau-
ruką, jo privalumus ir smagumus, 
apie mūsų Anykščių miestą ir nuo 

stoties šventovės link vedantį ke-
lią ir tądien mus ypatingai globo-
jantį Šv. Jurgį.

Įveikus pirmąją atkarpą, visi 
sugužėjo prie vyskupo Antano 
Baranausko paminklo, pasiklau-
sė istorinės paskaitėlės ir pasuko 
Šilelio pusėn. Tiesiausią kelią 
į Puntuką užtvėrė naują asfaltą 
liejantys kelininkai, tad dvirati-
ninkai suko ratą plentu ar bandė 
prasmukti šilo takeliais.

 Šventų ąžuolų legendos, di-
džiojo akmens sakmės, Darius ir 
Girėnas, lajų takas. Kai kas net 
spėjo iki Niūronių nukeliauti, kai 
kas tik Anykščių miesto įdomy-
bėmis bei kavinių gardybėmis 

Smurtas. 2016-04-23, apie 22 
val. 10 min., Andrioniškio se-
niūnijoje neblaivus (3,15 prom.) 
35-erių vyras panaudojo fizinį 
smurtą prieš savo 57-erių motiną 

(girtumą tikrintis atsisakė). Įtaria-
masis uždarytas į areštinę.

Vagystė. 2016-04-23, apie 20 
val., Anykščių seniūnijoje paste-
bėta, kad iš ūkinio pastato pavogta 
benzininė žoliapjovė, automobilio 

atsarginis ratas, trys poros darbų 
saugos batų ir žvejybos reikme-
nys, o iš lauko palapinės pavogtas 
elipsinis treniruoklis. Nuostolis – 
1 164 eurai.

Mirtis. 2016-04-24 Anykščių 

rajono policijos komisariate  
pradėtas ikiteisminis tyrimas 
dėl moters, gimusios 1948 m., 
rastos savo namuose Troškūnų 
seniūnijoje, mirties priežasties 
nustatymo.

Koncerto metu programą prista-
tė šeimyninis Borowsky ansamblis 
„Amerikos virtuozai“ iš JAV. Kon-
certą vedė tarptautinių konkursų lau-
reatas, smuikininkas Borisas Traubas, 
kurio mama, beje, kilusi iš Anykščių.

Ansamblio vadovas Charles Bo-
rowsky susirinkusiems lietuviškai 
pristatė savo ansamblį. Jis kalbėjo, 
kad „Amerikos virtuozai“ jau koncer-
tavo daugiau kaip 80 pasaulio šalyse, 
o L ietuvoje vieši jau irgi ne pirmą 
kartą. Anykščių koplyčioje, nors kon-
certas buvo ir nemokamas, paklausyti 

Virtuozams įteikė mero padėką

Borowsky šeimos ansamblis Anykščių koplyčioje grojo ir lietu-
viškus klasikinius kūrinius.           Anykščių menų centro nuotr. 

virtuozų susirinko vos kiek daugiau 
kaip 20 žiūrovų. 

Ansamblio vadovas Anykščių 
meno centro direktoriui Tomui Tuske-
niui įteikė keletą dovanų, tarp kurių 
buvo ir ansamblio įrašyti kompakti-
niai diskai. „Amerikos virtuozai“ yra 
įrašę ir išleidę iš viso jau 7 kompakti-
nius diskus, per metus sugroja apie 50 
koncertų įvairiose šalyse. 

 T.Tuskenis savo ruožtu svečiams 
dėkojo ir įteikė Anykščių mero Kęs-
tučio Tubio įrėmintą padėką.  

-ANYKŠTA

Penktadienį, balandžio 22 dieną, Anykščių koplyčioje – Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre vyko koncertas „Muzika kaip geriausias 
tiltas tarp visų tautų“.  Amerikiečių Borowsky šeima anykštėnams 
grojo užsienio ir lietuvių autorių klasikinius kūrinius.  

sotinosi. 
Vėlyvuosius sugavo iš dangaus 

prapliupęs lietus, o stotyje suša-
lusius gaivino karšta arbata. Ilgas 

šilumvežio švilpukas, ryžtingas 
truktelėjimas, rasojantys langai 
ir pamojavimai atsisveikinant su 
senoje stotyje pasiliekančiais.

Lėšos. Seimo ekonomikos komi-
teto pirmininko “tvarkiečio” Remi-
gijaus Žemaitaičio pomėgis keliauti 
šį komitetą paliko be komandiruo-
tėms skirtų lėšų. Komiteto nariai 
skundžiasi, kad nuolatinės vadovo 
išvykos trukdo darbą. Per keturis 
šių metų mėnesius R.Žemaitaitis 
į komandiruotes vyko 10 kartų; 
6 - kaip Seimo delegacijos NATO 
Parlamentinėje Asamblėjoje (PA) 
vadovas, 4 - kaip Ekonomikos ko-
miteto pirmininkas. (...) Ekonomi-
kos komiteto vicepirmininkas so-
cialdemokratas Artūras Skardžius 
pripažino, kad R.Žemaitaičio kelio-
nės tampa didele problema . 

Reitingai. Jau kovo mėnesį pasi-
rodė ženklų, kad tarp partijų įtikina-
mai pirmaujančių socialdemokratų 
reitingai susvyravo. Praėjo ketver-
tas savaičių, ir lyderių nuosmukis 
dar labiau išryškėjo. Tai parodė 
balandžio 6-15 dienomis atlikta 
bendrovės “Vilmorus” tradicinė ap-
klausa. (...) Prieš mėnesį 21,2 proc. 
piliečių tvirtino Seimo rinkimuose 
balsuosiantys už šią valdančiąją 
partiją, o dabar tokių liko 15,7 proc. 
dar vienas šios apklausos išskirtinis 
rezultatas - partijų rikiuotėje į antrą-
ją vietą pakilo Valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga. (...) Socialdemokratų lyde-
riui Algirdui Butkevičiui šiuo metu 
galvą turėtų skaudėti ne tik dėl 
smunkančio pagrindinės valdančio-
sios partijos populiarumo, bet ir dėl 
jo paties reitingo. 

Savaitė. Balandžio 23-iąją viso-
je Lietuvoje prasidėjo Bibliotekų 
savaitė. 2015 m. Lietuvoje buvo 2 
549 bibliotekos. Per metus sumažėjo 
14 bibliotekų. Prieš dešimt metų jų 
buvo 3 020 bibliotekų. Anot Statis-
tikos departamento paskelbtos sta-
tistinės informacijos, 2015 m. dau-
guma - 1 292 - bibliotekų priklausė 
Kultūros ministerijai. Mieste jų buvo 
233, kaimo vietovėse - 1 059. Šalyje 
yra 60 specialiųjų bibliotekų. Moky-
mų įstaigos turėjo 1 226 bibliotekas. 
Visos bendrojo ugdymo mokyklos 
turėjo po biblioteką. Taigi didžioji 
dalis - 1 033 - bibliotekų priklausė 
bendrojo ugdymo mokykloms, 70 
- profesinėms mokykloms, 22 - ko-
legijoms ir 19 - universitetams. 2015 
m. bibliotekose buvo 1 mln. 249 
tūkst. registruotų skaitytojų, t. y. 
beveik kas antras šalies gyventojas. 
Vienai bibliotekai vidutiniškai teko 
po 500 skaitytojų. Palyginti su 2014 
m., skaitytojų skaičius sumažėjo 25 
tūkst., o palyginti su 2005 m. - 319 
tūkst. 

Žemė. Garsioje prelatui Kons-
tantinui Olšauskui ir jo seseriai ge-
nerolienei Domicelei Dirmantienei 
priklausiusių žemių išgrobstymo 
istorijoje - neįtikėtinas posūkis. Teis-
mas dar tik ruošiasi nagrinėti Spe-
cialiųjų tyrimų tarnybos ir Klaipė-
dos prokurorų pradėtą bylą. Tačiau 
atsirado tikrieji turtų paveldėtojai, 
nuo kurių viskas buvo slepiama. 
Kol visuomenė ne vieną dešimtme-
tį aptarinėjo skandalingojo prelato 
K.Olšausko gyvenimą, paaiškėjo, 
kad didžioji giminės paslaptis sly-
pėjo visai kitur. K.Olšauskas buvo 
kaltintas meilės romanu su moky-
toja Stase Ustijanauskiene ir net 
nesantuokinio sūnaus susilaukimu, 
tačiau gyvų paveldėtojų linija ga-
lėtų būti kildinama iš kunigo sesers 
Domicelės pusės. Paaiškėjo, kad 
D.Dirmantienė kruopščiai slėpė tą 
faktą, kad, prieš ištekėdama už itin 
garsaus Kauno visuomenės veikė-
jo, susilaukė nesantuokinio sūnaus 
Jono. 

Anykščių PSPC direktorė Zita 
Neniškienė, kalbėdama su „Anykš-

Mirė sveikatos priežiūros centro darbuotoja
Pirmadienį, balandžio 25 dieną, savo namuose Svėdasuose rasta mi-

rusi Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) darbuotoja 
58 metų Nijolė Šalkutė. 

Pareigingos moters nesulaukę darbe ir neprisiskambinę telefonu jos 
ieškoti ėmėsi kolegos. Pasitelkus policijos pareigūnus buvo išlaužtos 
namo durys, moteris rasta sukniubusi koridoriuje. 

ta“, sakė, jog jai labai gaila netikėtai 
išėjusio gero žmogaus. „Labai daug 

jaunų žmonių šiais metais išeina. 
Labai skaudu.“ – kalbėjo PSPC di-
rektorė. N. Šalkutė gyveno viena, 
todėl dėl jos mirties priežasties nu-
statymo turėtų būti pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Z. Neniškienė stebėjosi ir baisė-
josi žmonių reakcija po jos darbuo-
tojos mirties.

 „Jau šiandien sulaukiau trijų 
žmonių skambučių dėl darbo. Dar 
policija iš N. Šalkutės namų nebuvo 
išvažiavusi, kai paskambino pirma-
sis žmogus, pageidavęs jos darbo 
vietos. Matyt, žmonės labai blo-
gai gyvena...“ – kalbėjo Anykščių 
PSPC direktorė Z. Neniškienė.

-ANYKŠTA

Dėl A. Baranausko pagrindinės 
mokyklos pirmų klasių skaičiaus 
ginčų nebuvo, nes aišku, jog 38 
pirmokų nei į tris klases padalin-
si, nei į vieną sugrūsi. Sprendimo 
projektą kovo mėnesio posėdžiui 
pateikusi savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo skyriaus vedėja 
Vida Dičiūnaitė buvo išbarta, kad 

Toliau mažės mokytojų algos
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį, balandžio 28 dieną,  Anykščių rajono taryba an-
trą kartą gaus sprendimo projektą, kuriuo siūloma A. Vienuolio 
progimnazijoje 2016 metų rugsėjį steigti tik dvi pirmokų klases. 
Prieš mėnesį kai kuriems Tarybos nariams siūlant steigti ne dvi, 
o tris pirmokų klases sprendimo priėmimas buvo atidėtas. Į A. 
Vienuolio progimnaziją rugsėjį turėtų ateiti 52, į A. Baranausko 
pagrindinę mokyklą - 38 pirmokai.

blogai paruošė dokumentą, tačiau 
po mėnesio ji į Tarybą grįžta su 
tokiu pačiu pirmųjų klasių skaičiu-
mi. „Meras sakė, kad nepakanka-
mai sprendimas paruoštas. Šį kartą 
pateiksime daugiau argumentų.“ – 
„Anykštai“ kalbėjo V. Dičiūnaitė. 

A. Vienuolio progimnazija ir A. 
Baranausko pagrindinė mokykla 

gaus dar vieną dovaną - ketinama 
sumažinti ir vyresniųjų mokinių 
klasių komplektų skaičių - A. Vie-
nuolio progimnazija turėtų prarasti 
vieną būsimų penktokų, A. Bara-
nausko pagrindinė mokykla - vie-
ną būsimų šeštokų klasę. Vienas 
klasių komplektas - du pedagogo 
etatai. Taigi, mokytojams krūviai, 
o tuo pačiu ir algos, mažės ir to-
liau...  

„Anykštos“ kalbintas rajono 
Tarybos narys, socialdemokratas, 
A. Vienuolio progimnazijos direk-
torės pavaduotojas Egidijus Šilai-
ka kalbėjo, kad klasių komplektų 
skaičiaus mažėjimas bus skaus-
mingas ir pedagogams, ir patiems 

mokiniams. „Tarkim, žmonės, atsi-
kraustantys į Anykščius ir norintys 
leisti savo pirmoką į mokyklą, turi 
vienintelį pasirinkimą – A. Bara-
nausko pagrindinę, nes pas mus 
klasės perpildytos.” – sakė E. Ši-
laika. Tačiau ir jis, ir A. Baranaus-
ko pagrindinės mokyklos direktorė 
Dalia Kugienė „Anykštai“ dėstė, 
kad vargu ar gali būti kitaip – jau ir 
didžiosios mokyklos tampa nuos-
tolingomis, nebepakanka mokinio 
krepšelio lėšų. „Mokytojams ma-
žės krūviai. Mokyklai klasės ne-
tekimas – nuostolis. Tačiau turime 
daug klasių, kurios savęs neišlaiko 
ir stengiamės žiūrėti pragmatiš-
kai”, – dėstė D. Kugienė.



SITUACIJAIŠ ARTI 

  
2016 m. balandžio 26 d.KOMENTARAI

savaitgalio diskusija

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

spektras

@ Nostalgija: „Geriausias res-
toranas Anykščiuose buvo buvusio 
buitinio antrame aukšte. Iki šiol dau-
giau niekam to nepavyko pakartot.”

@ Taigi: „tikrai taip: ir aptarna-
vimas, ir maistas ir gyva muzika 
buvo... Šok į valias, leisk laiką... 

Nors dabar gal labai mažai kas ga-
lėtų jame lankytis su anykštietiškais 
atlyginimais, na, gal nors retkarčiais 
ar bent miesto svečiams.”

@ Čia kaip tam posaky: „...at-
pigo šiluma ir padaugėjo turistų..” 
arba „..atidarykim 32 kavines ir tu-
ristų padaugės…”? Geriausia kavinė 
pas mane namie - sena dujinė, sena 
patelnė ir maistas skaniausias jau 30 
metu...(jokia kavinė tokio nepagami-

Minimalus atlyginimas – minimali 
ir paslaugos kokybė

Anykščiuose šį sezoną planuojama atidaryti penkias naujas vie-
šojo maitinimo įstaigas. Kaip manote, ar atsidarius naujoms ka-
vinėms jau nebegirdėsime skundų dėl to, kad Anykščiuose turis-
tams nėra kur pavalgyti? O gal naujų kavinių savininkai privers 
kilstelėti aptarnavimo, patiekalų gamybos, interjero lygį ir kitas 
viešojo maitinimo įstaigas? Ar esate patenkinti Anykščių kavinė-
mis? O gal kavinėse nevalgote, o taupumo sumetimais maistą į 
darbą nešatės iš namų?

na). Atvažiuokit pas mane į kaimą 
iškepsiu antį krosnyje ant žarijų...”

@ NORMALIAI: „Iš komenta-
rų susidariau nuomone, kad anykš-
tėnams kavinėse svarbiausia - pala-
pnoti kaip paršams prie lovio ir už 
dyką ... Arba daugelis ilgisi sovie-
tinių laikų ir aliuminių ,,miskų“ bei 
prišnerkštų salių ir baubiančių mu-
sių virš galvų... Aš į kavinę einu at-
sipalaiduoti nuo darbo ,bei buitinių 
reikalų - turi būtį ir gera muzika , ir 
graži aplinka ir aišku - geras maistas 
bei aptarnavimas ... Dėl kainos - jūs 
raskite visoje Europoje pietus ar va-
karienę už 2 - 5 ar 10 eurų , cha - cha 
- cha ... Jeigu norite - smirskite prie 
savo dujinių ir aprūkusių puodų ...”

@ kvailiuk tu: „aišku kad euro-
poje nepapietausi už 2 ar 10 euru..., 
bet niekur Europoj nerasi ir tokiu at-
lyginimų kaip šitam durnyne?”

@ nu ir mirsim: „Mūsų tėvai 
taip valgė, seneliai, mes ir moky-
sim vaikus ir anūkus, patys užsi-
auginam ir valgom sveiką maistą. 
Mums nereikia jūsų kavinių nei už 
5 litus nei už 5 dolerius. Ir jūsų ne 
tik maistas sušik**as, bet ir jūsų pi-
nigai sušik**ti... Kur tai matyta su 
jūsų 10 eur parėjusi iš maksimkos 
- neturiu ka vaikam duot valgyt kitą 
dieną...?”

@ Minimukas: „Neįmanoma 
kilstelėti aptarnavimo, patiekalų ga-
mybos lygio darbuotojams siūlant 
žeminantį minimumą. Siūlai mini-
mumą – vadinasi, ir pastangos bei 
maisto, paslaugų kokybė bus mi-
nimali. Minimumas nemotyvuoja 
siekti deklaruojamo maksimumo. 
Bet gal Anykščiams tik tiek ir terei-

kia - minimumo visame kame.”
@ Siūlyčiui: „Tokiems kaip mi-

nimukas įkurti kavinę ir pusvelčiui 
patiekalų kainas padaryti. Tada pa-
matytų, ar būtų iš ko net ir tą mini-
mumą mokėti. Pakalbėti visi gudrūs, 
o kai reikia padaryti tik liežuviu loja. 
Parduotuvėj, kirpykloj, autoservise 
ir t.t. irgi už pusvelčiui nieks neduo-
da. Taip kad čepsėk, minimuk, savo 
tvartelyje čipsus ir būk laimingas.”

@ Marytė: „Manau, Anykščiuo-
se reikia atidaryti labdaros valgyklą. 
Labai daug anykštėnų yra senyvo 
amžiaus, miestas sensta, pensijos 
mažos, žmonės vos suduria galą su 
galu. O savivaldybė rūpinasi tik tu-
ristais, o ne paprastais žmonėmis.”

@ dd : „Tai kad Anykščiai joks 
dar ne kurortas. Tai kam tas lygis.”

-ANYKŠTA
(Komentarų kalba netaisyta,- red.

past.)

Atviras. “Nenoriu iki grabo lentos 
nešiotis kančios”,- ištarė profesorius 
Kęstutis Ralys, vaikystėje patyręs 
klieriko prievartą. “Lietuvos rytas” 
išsiaiškino, kad tas skriaudikas, nors 
ir išmestas iš seminarijos, vis tiek 
buvo mįslingai įšventintas į kunigus. 
(...) Po atviro interviu profesorius 
K.Ralys žurnalistei prisipažino: Man 
labai palengvėjo”. 

Skandalas. Dar nebaigus nagrinėti 
kyšininkavimu kaltinamo buvusio 
Panevėžio ligoninės vyriausiojo gy-
dytojo pavaduotojo, viešųjų pirkimų 
komisijos pirmininko Arvydo Švagž-
džio bylos, ligoninė vėl linksniuoja-
ma teisme. Šį kartą prieš teismą stojo 
buvęs ligoninės vyriausiasis inžinie-
rius Jonas Alvydas Jonaitis ir jo sūnus 
Radionas Jonaitis. Tėvas ir sūnus tei-
siami už tai, kad sukčiaudami padarė 
ligoninei didelės žalos. Per kelerius 
metus, įtariama, neteisėtai iš ligoni-
nės kasos į jaunojo Jonaičio UAB 
“Savas formatas” nutekėjo daugiau 
kaip ketvirtadalis milijono litų (apie 
77 tūkst. eurų). 

Nuodai. Mažiausiai 493 moks-
leiviai iš vienos Kinijos Dziangsu 
provincijos mokyklos apsinuodijo 
nežinoma medžiaga, praneša RIA 
Novosti, remdamasi Kinijos centrine 
televizija (CCTV). Televizijos kanalo 
duomenimis, incidentas įvyko Čang-
džou mieste. Pranešama, kad po to, 
kai vietos užsienio kalbų mokykla 
persikėlė į naują pastatą, moksleiviai 
pajuto įvairių apsinuodijimo simpto-
mų - vieni skundėsi odos uždegimu, 
kiti - prastais kraujo tyrimų rodikliais, 
kai kuriems buvo aptikta limfoma ar 
nustatyta leukozė. Specialistai vėliau 
aptiko toksinę taršą mokymo įstaigos 
rajone esančiuose gruntiniuose van-
denyse ir ore. Kaip pastebi CCTV, 
tame rajone, kur stovi mokyklos pas-
tatas, anksčiau veikė trys chemijos 
gamyklos.

Karas. Azerbaidžano armija 
naktį iš šeštadienio į sekmadienį 18 
kartų apšaudė šiaurės rytuose esan-
tį Armėnijos pasienio ruožą. Tokią 
informaciją sekmadienį pateikė Ar-
mėnijos gynybos ministerija. Pasak 
institucijos, “naktį iš 23 į 24 dieną 
Azerbaidžano pusė 18 kartų apšaudė 
valstybinę Armėnijos ir Azerbaidža-
no sieną įvairaus kalibro šautiniais ir 
snaiperių ginklais, daugiausiai neto-
lygūs šūviai buvo nukreipti į pasienio 
pozicijas”, priklausančias Armėnijos 
padaliniams. “Armėnijos ginkluotų-
jų pajėgų pirmosiose eilėse esantys 
padaliniai santūriai, tik būtiniausiais 
atvejais ėmėsi atsakomųjų veiksmų”, 
- teigiama institucijos paviešintame 
pranešime.

Salos. Egiptas niekam neleis pa-
kirsti pasitikėjimo vyriausybe, se-
kmadienį pareiškė šalies prezidentas 
Abdelis Fatahas al Sisis. Jis į Egipto 
gyventojus kreipėsi balandžio 25-ąją 
minimos Sinajaus išlaisvinimo die-
nos proga. “Egiptas nesitaikstys su 
grėsme savo nacionaliniam saugu-
mui ir neleis jokioms jėgoms viešpa-
tauti arabų pasaulyje, - kalbėjo šalies 
lyderis. - Ir toliau kursime valstybę 
savo sūnums”. Pasak analitikų, savo 
kalboje A. F. Al Sisis pirmiausiai 
kreipiasi į tuos, kurie priešinasi dviejų 
Raudonosios jūros salų - Tirano ir Sa-
nafiro - perdavimui Rijadui. Šios dvi 
salos daug metų buvo Kairo jurisdik-
cija. Šis susitarimas, kurį dar turi rati-
fikuoti Egipto parlamentas, buvo pa-
sirašytas balandžio pradžioje, Egipte 
lankantis Saudo Arabijos lyderiui.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Būsimo meno 
kūrinio autorius – 
vaikystės draugas

Arūnas VILKONČIUS, Anykš-
čių kūrybos ir dailės mokyklos di-
rektorius:

- Buvau šios idėjos pristatyme. 
Sunku atsakyti. Natūra ir kultūra du 
skirtingi dalykai, kurie vienas kitą nai-
kina. Jeigu norim natūros, prarandam 
kultūros dalį, jeigu norim kultūros, 
atitinkamai prarandam natūros. Tai, 
mano nuomone, galioja ne tik mene 
ir rasti viduriuką gana sudėtinga. Jei-
gu pakeistosios durys bus vertingas 
meno kūrinys, gal ir tikslinga jas keis-
ti. Nesu kategoriškas, juolab neturiu 
visos informacijos. Verta pamąstyti. 
Dėl lėšų, manau, labai būtų prasmin-
ga ir simboliška duris pakeisti už su-
aukotus pinigus. Paaukojęs žmogus, 
eidamas pro duris į šventovę, jaustųsi 
pakylėtas, kad yra prisidėjęs prie ori-

Keisti ar restauruoti?
Pasaulio anykštėnų bendrija paskelbė patriotinę akciją pakeis-

ti naujomis, meniškomis senąsias paradines, bene aukščiausios 
Lietuvoje Anykščių šv. Mato bažnyčios duris, kurių eskizus jau 
parengė iš Anykščių kilęs skulptorius Romualdas Inčirauskas. 
Šis  durų pakeitimas kainuotų apie 192 000 eurų. Tikimasi, kad 
šiuos pinigus suaukos žmonės, kol kas nekalbama apie kitus lėšų 
šaltinius. 

Kita vertus, dabartinės bažnyčios durys yra įrašytos į Kultūros 
vertybių registrą, tad jas pakeisti kitomis bus ne taip jau papras-
ta. 

Kaip manote, ar reikia senąsias Anykščių bažnyčios duris keisti 
naujomis, gal verta jas tik atnaujinti? Jeigu bus apsispręsta jas 
keisti naujomis, ar tai turėtų būti daroma tik už suaukotus pini-
gus, ar prie to turėtų prisidėti ir Anykščių rajono savivaldybė? 

ginalaus meno kūrinio. 
Beje, būsimų durų autorius, mūsų 

kraštietis, Lietuvos dailininkų sąjun-
gos narys, profesorius Romualdas 
Inčirauskas yra mano vaikystės drau-
gas. 

Esmė ne 
piniguose...

Bronė  LUKAITIENĖ, kultūros 
organizatorė, visuomenininkė:

- Mane stebina viešojoje erdvėje 
nuolat girdimas anykštėnų mąstymo 
tiesmukiškumas. Šiuo atveju primi-
tyvokų aptarinėjimų centre atsidūrė 
bažnyčios durys. Po miestą sklando 
pasvarstymai: keisti ar nekeisti duris, 
kokie tai bus pinigai (tikrai dideli), 
kiek uždirbs skulptorius ir kam iš 
viso to reikia. Gaila. Šių metų pra-
džioje Pasaulio anykštėnų bendrijos 
valdyba vienbalsiai pritarė anykštėno 
Romualdo Inčirausko meninei vizi-
jai, tačiau Anykščių viešojoje erdvėje 

pateikė ne kaip konceptualų projek-
tą, o kaip bažnyčios durų keitimą. Tai 
pakurstė nepamatuotus svarstymus. 
Tačiau tikėdama anykštėnų išmin-
timi tikrai manau, jog sugrįžus prie 
meno kūrinio idėjos, jos išaiškinimo, 
tikrai gimtų didesnis jos reikšmės 
supratimas, didesnis visuomenės pa-
laikymas ir viso pasaulio anykštėnų 
palaikymas kaupiant lėšas idėjai įgy-
vendinti. Tik reikia kalbėtis. 

Kad abejingumas, dvasinė būsena 
nesužlugdytų vertingo projekto, lei-
siu sau, kaip aš suprantu, paklausti 
savęs ir kitų – kas po mūsų liks atei-
čiai? Ar turime bent vieną projektą, 
kuris apibendrintai menine kalba 
pristatytų Anykščių, kaip kultūros ir 
istorijos miesto, esmę? O juk mūsų 
garsiosios bažnyčios durys yra ide-
ali vieta, paruoštas objektas, teikian-
tis galimybę sukurti monumentalų 
meno kūrinį, parodantį menišką ir 
dvasingą Anykščių istoriją, prista-
tantį didžiuosius anykštėnus (ne tik 
A. Baranauską ir A. Vienuolį – Žu-
kauską, bet ir iškiliausius dvasinin-
kus, mokslininkus, visuomenės vei-
kėjus) ir unikalią mūsų krašto gamtą. 
Juk gimtinės šaknų atskleidimas yra 
dabar kuriančios ir ateinančios kar-
tos tapatybės patriotinis pamatas. 
Tikiu, jog ši pilietinė akcija kvies 
prie to paminklo būriuotis jaunimą, 
juo domėsis mūsų svečiai. Dvasingi 
darbai nudirbami tik esant dideliems 
norams juos nudirbti. Ir ne piniguose 
čia esmė.  

Lėšų nenumatyta

Kęstutis INDRIŪNAS, Anykš-
čių rajono mero patarėjas:

- Manau, kad senąsias Anykščių 

Šv. Mato bažnyčios duris vertėtų at-
naujinti. Savivaldybė palaiko Pasau-
lio anykštėnų bendrijos ir Šv. Mato 
bažnyčios bendruomenės išsakytą 
poziciją dėl šios patriotinės akcijos, 
tačiau nors finansinis Anykščių rajo-
no savivaldybės prisidėjimas ir galėtų 
būti svarstytinas Taryboje, šiuo metu 
rajono biudžete papildomų lėšų to-
kioms reikmėms nėra numatyta. 

Tikslingiausia 
būtų durų 
restauracija

Daiva GASIŪNIENĖ, Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijos Architektūros ir urba-
nistikos skyriaus vedėja:

- Manyčiau, kad tikslingiausia būtų 
durų restauracija. Nedrįsčiau įvardinti 
restauracijos būdų ir metodų. Tai ar-
chitekto, autoriaus pasiūlytas spren-
dimas. Pasisakyčiau už profesionalų 
sprendimą, suvokiant visą visumą, sie-
kiant stilistinės darnos ir su bažnyčios 
pastatu, ir su supančia aplinka. Labai 
svarbu suvokti ir laikmetį (bažnyčios 
statybos ir dabartinį). O tai labai sun-
ku, tą gali padaryti tik profesionalas.  
Kultūros vertybių registre yra Anykš-
čių Šv. Mato bažnyčios statinių 
kompleksas. Tame komplekse yra 
ir bažnyčia, ir šventoriaus tvora su 
vartais, ir Kryžiaus kelio koplytėlės 
bei sandėlis. Bažnyčios vertingoji 
savybė yra fasadų ir vidaus durys, 
tame skaičiuje - mūsų aptariamos 
pietrytinio fasado portalo dvivė-
rės medinės dvisluoksnės durys.  
Dėl lėšų - tai, be abejo, kiekvieno 
aukotojo apsisprendimas. Tačiau 
šiuo atveju - pats svarbiausias ir labai 
reikšmingas dalykas būtų suaukotos 
lėšos. Tai būtų Anykščių bendruo-
menės dovana miestui, savo miesto 
šventovei.                        -ANYKŠTA
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horoskopas
AVINAS. Galite atlikti nemažai 

svarbių reikalų arba juos aptarti 
su profesionalais, žinovais. Gali-
ma nauda per reklamą, tarptautinę, 
mokslinę, švietėjišką veiklą. Tikėti-
ni ir nuotykiai, pramogos. 

JAUTIS. Galimos kalbos apie 
investicijas, bendrus verslo projek-
tus. Neatsisakykite viliojamų pasiū-
lymų, net jei tai šiek tiek kainuos. 
Tačiau viską planuokite racionaliai. 
Galite patirti intriguojamą gundy-
mą, slaptą nuotykį.

DVYNIAI. Laikas bus turiningas 
ir produktyvus, jei tikslų siekti jums 

padeda patikimi žmones. Tam tikra 
prasme juos patikrinsite. Jaudinamų 
įspūdžių galite tikėtis, jei išsiruošite 
į pramoginį renginį, pasimatymą. 

VĖŽYS. Turėsite galimybių pa-
sireikšti darbe. Regis, jums pavyks 
išblaškyti abejones dėl jūsų sugebė-
jimo adaptuotis, vykdyti reformas. 
Pravartu skirti laiko ir lėšų sveikatos 
stiprinimui, išvaizdos gerinimui.

LIŪTAS. Regis, visus reikalus 
pavyks atlikti greitai ir sėkmingai. 
Ypač seksis kūrybinis ir pedago-
ginis darbas. Norėsis nuotykių, 
romantikos, pramogų. Galimas ma-
giškas meilės poveikis.

MERGELĖ. Daug dėmesio 

skirsite vidiniam pasauliui, prisi-
minimams. Kartu su artimais žmo-
nėmis galite aptarti bendrus šeimos 
reikalus, o gal verslo ar kitus svar-
bius ateities planus. Tai neliks tuš-
čiomis kalbomis.

SVARSTYKLĖS. Laikas pasi-
žymės draugiška atmosfera, dideliu 
noru bendrauti, flirtuoti, dalintis 
mintimis ir viltimis. Mokėsite įkal-
bėti reikalingus žmones, kad pa-
laikytų, paremtų jūsų sumanymus. 
Galite leistis į trumpą kelionę.

SKORPIONAS. Jausitės gana 
komfortiškai ir be įtampos tvarkysi-
te numatytus reikalus. Panašu, kad 
neapvils šiandieniniai darbo rezul-

tatai. Šiek tiek papilnės jūsų pinigi-
nė, o komercinis sandoris pasirodys 
naudingas. 

ŠAULYS. Būsite emocionalūs, 
jausmingi. Domins pramogos, ren-
giniai. Jums gali pavykti atskleisti 
kūrybiškąją ir romantiškąją savo as-
menybės pusę. Per pokalbius gautą 
reikšmingą informaciją galėsite pri-
taikyti savo gyvenimo aktualijose. 

OŽIARAGIS. Visą laiką būsi-
te užsisvajoję, išsiblaškę. Reikalai 
judės lėtai, tačiau nuojauta kuždės, 
kad tyloje bręsta nauji sprendimai. 
Galimas meninis įkvėpimas, noras 
medituoti, intuicijos proveržiai arba 
išgyvenimai, susiję su menais, mei-

Pernai nė vieno rajono Tarybos 
posėdžio nepraleido 13 rajono Tary-
bos narių: posėdžiams pirmininkau-
jantis rajono meras Kęstutis Tubis, 
partijos „Tvarka ir teisingumas“ at-
stovas Raimundas Razmislavičius, 
konservatoriai Gabrielė Griauzdai-
tė, Giedrutis Klimkevičius, Sigutis 
Obelevičius, socialdemokratai Vi-
lius Juodelis, Donatas Krikštaponis, 
Dainius Žiogelis, liberalai Danutė 
Mažvylienė, Mindaugas Sargūnas, 
visuomeninio rinkimų komiteto „A. 
Liogės sąrašas, remiamas N. Pu-
teikio“ atstovai Arvidas Pajuodis ir 
Arūnas Liogė, „darbietis“ Vaidutis 
Zlatkus.

Vieną rajono Tarybos posėdį 2015 
metais praleido šeši anykštėnų iš-
rinktieji. Tai konservatoriai Rita Kri-
paitienė, Dalia Kazlauskienė, libera-

Anykštėnų išrinktieji atsiskaitė 
už posėdžių lankomumą Robertas ALEKSIEjūnAS

robertas.a@anyksta.lt

Tik pusė rajono Tarybos narių pernai dalyvavo visuose kartą 
per mėnesį rengiamuose posėdžiuose. Tikri pažanguoliai – ma-
žiausiai vietų rajono Taryboje iškovojusių politinių jėgų atstovai. 
Tarp prasčiausiai lankančiųjų rajono Tarybos posėdžius – val-
dantieji liberalai.

lai Vilius Januška, Donatas Tuska, 
socialdemokratas Egidijus Šilaika ir 
„darbietis“ Alfrydas Savickas.

Dviejuose posėdžiuose nepasiro-
dė keturi rajono Tarybos nariai: li-
beralas Lukas Pakeltis, „valstiečiai“ 
Nijolė Barkauskienė ir Algirdas 
Ananka, socialdemokratų atstovas 
Alvydas Gervinskas.

Tris rajono Tarybos posėdžius pra-
leido liberalas Audrius Bitinas, ketu-
ris – „valstietis“ Raimondas Balsys.

Dėl kokių priežasčių rajono Tary-
bos nariai praleido posėdžius, praė-
jusių metų rajono Tarybos ataskaito-
je nenurodoma.

Iš viso pernai rajono Taryba po-
sėdžiavo 14 kartų. 2011-2015 metų 
kadencija į posėdžius rinkosi ketu-
ris kartus, nauja kadencija – dešimt 
kartų.

le.
VANDENIS. Visą laiką akty-

viai bendrausite. Tikėtini įdomūs ir 
naudingi susitikimai, intriguojami 
pasiūlymai iš pažįstamo asmens, 
draugo. Atsiras naujų troškimų bei 
vilčių. Galbūt suplanuosite kažko-
kią gyvenimo permainą.

ŽUVYS. Visą laiką stropiai dar-
buositės, stengdamiesi įtikti klien-
tams ir darbdaviui. Seksis atkreipti 
į save aplinkinių dėmesį ir įrodyti, 
ko esate verti. Palanku administruo-
ti, organizuoti, reikštis iš tribūnos. 
Gali apimti kūrybinis įkvėpimas.

-ELTA

Valdantieji liberalai – ne itin uolūs rajono Tarybos posėdžių lankytojai. Rajono Tarybos nariai Lukas Pakeltis 
praleido du posėdžius, Audrius Bitinas – tris. Prasčiausiai posėdžiuose dalyvavo „valstietis“ Raimondas Balsys.

Visuomeninio rinkimų komiteto „A. Liogės sąrašas, remiamas N. Puteikio“ atstovai Arvidas Pajuo-
dis ir Arūnas Liogė bei „tvarkietis“ Raimundas Razmislavičius pernai posėdžių nepraleido.

Jei rūkai, vadinasi ir geri…

Filmavimo kameros užfiksavo, 
kad R. Avižaitės ir R. Matulio au-
tomobiliai Liūdiškių ir J. Biliūno 
gatvių sankryžoje nesustojo prie 
„Stop“ linijos, todėl vairuotojams 
buvo skirtos baudos. Tačiau vairuo-
tojai buvo nubausti ne tik už „Stop“ 
linijos kirtimą, bet ir už sankryžos 
kirtimą degant raudonam šviesofo-
ro signalui. Tačiau ir vienu, ir kitu 
atveju nėra įrodymų, jog vairuotojai 
važiavo per sankryžą degant drau-
džiamam signalui. Todėl teismas 
nusprendė policijos skirtas 57 eurų 
baudas sumažinti iki 28 eurų, t.y. 
vairuotojus bausti tik už „Stop“ lini-
jos kirtimą. „R. Matulis kirto „Stop“ 
liniją, bet sustojo prie perėjos ir nėra 
įrodymų, kad jis važiavo degant rau-
donam šviesoforui, nes to nesima-
to.“ – rašoma teismo nutarime dėl R. 
Matulio skundo.

Įkliuvo ir savivaldybės 
darbuotoja

Už taisyklių pažeidimą prie 
„Anykštos“ parduotuvės  bandy-
ta bausti ir Anykščių savivaldybės  
administracijos Viešųjų pirkimų 
ir turto skyriaus specialistę Vilmą 
Vilkickaitę. Tiesa, merginai pavyko 
policininkams įrodyti, kad ji važiavo 
ne per raudoną šviesą, o mirksint ža-

Policininkė teisme ginasi nuo policininkų
liai ir bauda buvo anuliuota. 

Vis dėlto teisme atsidūrė ir V. Vil-
kickaitė, tačiau ne kaip šalis, o kaip 
liudininkė R. Matulio byloje. Viešųjų 
pirkimų ir turto skyriaus specialistė 
teisimui padėjo atskleisti, kad stebė-
jimo kameros fiksavo neteisingą pa-
žeidimų laiką – jose nebuvo keičia-
mas žiemos ir vasaros laikas. Nes V. 
Vilkickaitei buvo bandyta skirti bau-
dą už neva pažeidimą, neva padarytą 
8 val. 58 min., kai jinai jau buvo savo 
darbo kabinete. 

Laimei, stebėjimo kamerų įrengi-
mą inicijavo ne stačiatikiai – turėtu-
me painiavos tarp Julijaus ir Griga-
liaus kalendorių naudojimo. 

Sugalvojo „įdarbinti 
kameras“, o dirba teismas

R. Matulio byloje liudijo ir anykš-
tėnų stebėjimo entuziastas, Anykščių 
mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas. 
Teismo nutartyje apie jo liudijimą 
rašoma: „Liudytojas D. Vaičiūnas 
parodė, kad jis praeitų metų vasaros 
pabaigoje bendraudamas su policijos 
pareigūnu Valdu Palioniu priėjo ben-
dros išvados, kad vertėtų pasinaudoti 
vaizdo kameromis, kurių mieste yra 
vienuolika, kad jos „nebūtų be dar-
bo“, jas įgalinti, nes iš policijos parei-
gūnų sužinojo, jog komisariate neliko 
budėtojų dalies ir nebėr pareigūno, 
stebinčio mieste vaizdo kameras.” 

Priminsime, jog D. Vaičiūnas savo 

„Facebook“ puslapyje pasigyrė, kad 
jis inicijavo anykštėnų stebėjimą. 
Anykščių savivaldybė buvo sudariu-
si stebėjimo sutartį su Anykščių UAB 
„Rizikos valdymo sprendimai“. Kaip 
„vaikščiojo“ filmuota pažeidėjų me-
džiaga, taip iki galo ir liko neatskleis-
ta, tačiau panašu, kad UAB „Rizikos 
valdymo sprendimai“ filmuotą me-
džiagą pirmiausia perdavė užsakovui 
– Anykščių savivaldybei. Vien per du 
paskutinius praėjusių metų mėnesius 
buvo užfiksuota 850 vairuotojų, pa-
žeidusių kelių eismo taisykles prie 
„Anykštos“ parduotuvės. Nuo sausio 
mėnesio filmavimo kameros veikia, 
tačiau tiesiogiai vaizdų niekas nežiū-
ri ir pažeidėjų nefiksuoja. Anykščių 
policijos komisariato pareigūnai turi 
galimybę pasižiūrėti juos dominan-
čio laikotarpio vaizdo įrašą, tačiau 
nepasotinamas pažeidėjų skaitiklis 
dabar išjungtas. 

Vis dėlto D. Vaičiūno noras „įdar-
binti“ materializuojasi ir toliau, tik 
dabar dirba jau ne stebėjimo ka-
meros, o  teismai. Anykščių rajono 
apylinkės teismas yra gavęs kelis 
nubaustų vairuotojų skundus, o 
šiame tekste minimi R. Avižaitė ir 
R. Matulis dar ruošia ir apeliacijas 
aukštesnės instancijos teismui. 

Ir saviškę nubaudė 
„iš lempos“

Anykščių rajono policijos ko-

misariato pareigūnės R. Avižai-
tės gynyba, sprendžiant iš teismo 
nutarties, buvo, švelniai tariant, 
nelabai nuosekli. Ji teismui nuro-
dė, kad tą dieną, kai neva pažeidė 
taisykles, nei ji, nei kas kitas iš 
šeimos narių nevažiavo jos anytos 
vardu registruotu šeimos automo-
biliu “Ford Focus”. Tačiau stebė-
jimo kameros aiškiai užfiksavo 
R. Avižaitės anytos automobilį, 
kirtusį „Stop“ liniją. Kas vairavo 
automobilį, iš stebėjimo kameros 
medžiagos nustatyti neįmanoma. 
„Atmetama, kaip aiškiai neatitin-
kanti tikrovės bei laikoma pareiš-
kėjos pasirinkta gynybine versija, 
siekiant išvengti administracinės 
nuobaudos, kadangi pateikti įro-
dymai akivaizdžiai įrodo.”  - rašo-
ma teismo nutartyje.  

Teismo neįtikino ir antrasis R. 
Avižaitės argumentas, kuriuo po-
licijos pareigūnė bandė įrodyti, 
kad Anykščių rajono savivaldybė 
bei UAB “Rizikos sprendimai“ 
pažeidė Lietuvos Respublikos as-
mens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymo reikalavimus – vaizdo 
stebėjimą vykdė neteisėtai, tad 
šioje byloje esančiu vaizdo įrašu 
ir fotonuotraukomis vadovautis 
negalima. 

Tačiau teismo nutarime nuro-
doma, kad apkaltinti R. Avižaitę 
(tiksliau R. Avižaitės anytos au-
tomobilį) važiavus per raudoną 

šviesą nėra pagrindo, stebėjimo 
kameros to neužfiksavo.

Melavo kaip fizinis asmuo

„Anykštos“ pakalbinti apie 
keistoką situaciją, kai polici-
ninkę kolegos baudžia nebūda-
mi užtikrinti, kad yra teisūs, o ji 
savo ruožtu pateikia „aiškiai ne-
atitinkančią tikrovės“ versiją, R. 
Avižaitė sakė, kad šios veiklos 
nereikėtų sieti su jos darbu. „Aš į 
teismą kreipiausi kaip privatus as-
muo, o ne kaip pareigūnė“, – tiki-
no R. Avižaitė.  „Aš noriu įrodyti 
teisiniais būdais… Tegul įrodo, 
kad aš važiavau.” – dėstė, ko iš 
policijos pageidauja policininkė.

R. Avižaitė nesutinka sumokėti 
ir 28 eurų baudos, ji rašys apelia-
cinį skundą aukštesnės instancijos 
teismui. Panašu, kad skundo esmi-
niu akcentu šį kartą bus ne „For-
do“ buvimo sankryžoje faktas, o 
duomenų rinkimo teisėtumas. 

Anykščių rajono policijos ko-
misariato viršininkas Rimantas 
Čepulis, „Anykštos“ paprašytas 
komentaro, kalbėjo: „Sprendimas 
dar nėra įsiteisėjęs. Pareigūnė yra 
ir eismo dalyvė. Tačiau, jeigu bus 
akivaizdu, kad ji sako netiesą, 
tada spęsime, ką daryti.”

Dėl tekste minimų dviejų 
Anykščių rajono apylinkės teismo 
nutarčių apeliacinius skundus gali 
rašyti ir Anykščių policijos ko-
misariatas. Kol kas tokie skundai 
nėra pateikti.   
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  

Kruvinos tragedija 
tebedrasko širdis

Trys sodybos, kuriose gyveno 
8 žmonės, Kaupiniškiuose buvo 
ir prieš 15 metų. Vienu gyventoju 
kaimas buvo didesnis, kai buvo pa-
minėtas Troškūnų parapijos sąraše 
1860 metais. Tuomet minėtas ir 
dvaras bei jo savininkas Petelčius. 
Tačiau dvaro  - jokios žymės, apie 
jį nieko nėra girdėję šiandieniniai 
kaimo gyventojai, kurie negali 
paaiškinti ir kaimo pavadinimo 
kilmės. „Gal nuo kumpių“, - sako 
šmaikštaudami.

 Kaip teigiama Anykščių krašto 
vietovių žinyne, 1923 metais kai-
me gyveno 37 žmonės. Iš kaimo 
niekas nebuvo ištremtas į Sibirą, 
tačiau kaimas vis tiek neliko nenu-
kentėjęs pokario audrose. Sodybo-
je, kurioje dabar gyvena Raimon-
das Masilionis, 1946–ųjų žiemos 
pradžioje „Šarūno“ rinktinės parti-
zanai išžudė valstiečių Žąsinų šei-
mą: Antaną, jo žmoną Bronislavą, 
dukrą Bronę. Kraupią giminės tra-
gediją išgyvenusi, dabar Palangoje 
gyvenanti gydytoja, pensininkė Ja-
nina Sasnauskienė, nes minėti Žą-
sinai buvo jos seneliai ir teta, o dar 
kitame kaime buvo nužudyti ir jos 
tėvai, nepaliauja ieškoti teisybės, 
jos žaizdų neišgydė nė prabėgę 7 
dešimtmečiai. Šią istoriją plačiai 
aprašė „Anykštos“ redakcijos lei-
džiamame žurnale „Aukštaitiškas 
formatas“ žurnalistas Rytis Kul-
bokas. („Nekaltas kraujas šaukiasi 
teisingumo“.  „Aukštaitiškas for-

Kaupiniškiai – mažas, bet 
šaudytas ir degintas kaimas jonas jUnEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Pusiaukelėje iš Anykščių į Troškūnus, pasukus į kairę, vieškeliukas atveda į Kaupiniškių kaimelį, kuria-
me į paskutinę iš trijų sodybų atsirėmęs keliukas ir pasibaigia. Viensėdžiu vadinami Kaupiniškiai ribojasi 
su panašaus dydžio Girelės ir Bareišėlių viensėdžiais, Bareišių, Pasmodų ir  Pajuostinio kaimeliais. 

Pasak Troškūnų seniūnijos seniūno pavaduotojos Ginos Petraškienės, Kaupiniškiuose gyvenamą-
ją vietą deklaruoja 8 žmonės. 

matas“. Nr.2, 2010). 

Sudegusios sodybos vietoje 
pulsuoja gyvenimas

Ryškiaspalviu stogu ir akinamo 
baltumo sienomis kaime išsiskiria 
Juditos ir Česlovo Kontrimavičių 
sodyba. Čia tikras kaimas, ne gy-
venvietė. Po erdvų į laukus išsilie-
jantį kiemą oriai vaikšto bene penki 
gaidžiai. Erdvės ir vištų daug, tad 
peštis lyg ir nėra dėl ko. Dėmesio į 
juos nekreipdamos, tačiau į svetimą 
žmogų baugščiai reaguodamos bė-
gioja dvi afrikinės vištelės. Vos pa-
einančios nusipenėjusios antys plū-
duriuoja tvenkinio pakraštyje. Po 
kiemą bėgioja ir Čypsas su Akiru 
– taikūs, nesikandžiojantys šunys. 
Beje, peles dar gaudo keturios ka-
tės. Tačiau nei šunys, nei katės neat-
baido retsykiais į sodybą atklystan-
čių lapių. Jos, tarsi pasityčiodamos 
iš medžiotojo šeimininko, žiūrėk, 
vieną ar kitą užsižiopsojusią vištą ir 
nugvelbia. „Negaliu šaut, ne mano 
plotai. Medžioju Andrioniškio bū-
relyje“, - sakė Č. Kontrimavičius.

Kalbėjomės prieš pietus. Šeimi-
ninkams dar ne metas buvo būti 
laukuose. Šlapia, šalta. Diena kita 
ir didysis darbymetis prasidės. Že-
mės J. ir Č. Kontrimavičiai turi 15 
hektarų. Tačiau ji maitina jų šei-
mą. „Viskas savo. Pienas, sviestas, 
grietinė, sūris, kiaušiniai, - sakė 
šeimininkė. – Bulvių, daržovių, 
vaisių užsiauginame. Laikome 4 
karves ir 60 Romanovų veislės 
avių. Jų mėsa labai skani, nesivelia 

lajus burnoj, kaip kadais lietuviškų 
avių mėsos, kuria reikėdavo val-
gyti, kol karšta. Nesiskundžiame, 
pragyvename“, -  sakė moteris. 

O papildomų išlaidų šį pavasarį ir 
vasarą šeimai nusimato. Dukra Ilo-
na baigia gimnaziją, nežinia kur pa-
suks po egzaminų, išleistuvių. Sūnus 
Ignas  - tos pačios Jono Biliūno gim-
nazijos antrokas, jau tikras pagalbi-
ninkas prie ūkio darbų. Dukra Iveta 
jau pati sau duoną pelno Airijoje. 
Dirba paukštyne, bet, pasak mamos, 
„prie popierių“. – Baigusi gimnaziją 
pati sugalvojo vykti užsidirbti pini-
gų studijoms. Iš karto bandė Vokie-
tijoje. Nepatiko, tai sparnus nuleido 
Airijoje, - šypsojosi J. Kontrimavi-
čienė. – Sakė metus padirbėsianti ir 
stosianti studijuoti, bet va, jau antri 
metai bėga, o tebedirba“. 

Prieš 15 metų J. ir Č. Kontrima-
vičių šeimą buvo ištikusi baisi ne-
laimė. Sudegė beveik dviejų šimtų 
metų senumo gyvenamasis namas. 
Troba buvusi dviem galais, erdvi. 
Vaikai tuomet maži buvę. Laimei, 
patys visi sveiki gyvi liko. Pasak Č. 
Kontrimavičiaus, septynios kartos 
tame name užaugusios. Beje, ne-
toli J. ir Č. Kontrimavičių sodybos 
krūmuose skendi buvusios kolūkio 
fermos likučiai, kurioje dirbo Čes-
lovo tėvai Jadvyga ir Henrikas. 

Jauni žmonės po trobos gaisro 
nebėgo iš kaimo, nenuleido rankų. 
Dabar sudegusios trobos vieto-
je kuklus, tačiau šviesus ir erdus 
šiuolaikinis namas. „Tik niekaip jo 
nepabaigiame“, - juokėsi optimiz-
mo ir sveiko humoro nestokojantys 

šeimininkai iš savo statybos. 
 
Džiaugiasi vienatve

Už Č. ir J. Kontrimavičių jau 
visai prastas keliukas nuvingiuoja 
link jaukios pamiškės sodybos. Jos 
šeimininkės, Anykščių kraštietės, 
nemažą gyvenimo dalį praleidu-
sios Kaune, o dabar sugrįžusios 
gyventi į Anykščių kraštą, moks-
lininkės, dailėtyrininkės, kultūros 
organizatorės Jolantos Zabulytės 
namuose nebuvo. 

Humanitarinių mokslų meno-
tyros daktarė garsėja savo darbais 
apie kryždirbystę, yra organiza-
vusi daugybę mokslinių ekspe-
dicijų, parašiusi daug mokslinių 
straipsnių. Kelias ekspedicijas ji 
organizavo ir tyrinėjo kryždirbys-
tę Anykščių, Debeikių, Viešintų, 

Andrioniškio seniūnijose, užfiksa-
vo tūkstančius sakralinių pamin-
klų. Prieš keletą metų J. Zabulytė 
organizavo kryždirbystės parodą 
Anykščių viešojoje bibliotekoje. 
Mokslininkė didžiulius nuotrau-
kų ir aprašų segtuvus padovanojo 
Anykščių viešajai bibliotekai.  

Sodyboje pasitikęs mokslininkės 
vyras Saulius Sapijanskas džiaugė-
si pavasariniu mišku, plytinčiu čia 
pat už sodybos, ir sakė ją įsigiję 
prieš 8 metus. „Nenorėjome prie 
ežero ar upės, kur plūsta poilsiauto-
jai, ieškojome ramybės ir radome“, 
- sakė S. Sapijanskas. Paklaustas, 
ar žiemą privažiuoja iki savo so-
dybos, S. Sapijanskas pasidžiaugė 
gerais kaimynais ir šalimais esan-
čio kaimo ūkininku Rimu Bimbi-
riu, kuris ir neprašytas po pūgos 
kelią iki jų sodybos nuvalo.  

Judita ir Česlovas Kontrimavičiai laukia šiltesnių orų, tuomet prasidės tikras darbymetis. 

Saulius Sapijanskas dirba Kaune, tačiau stengiasi kuo daugiau 
laiko paleisti Kaupiniškiuose. 

Kaimo laukuose boluoja Juditos ir Česlovo Kontrimavičių namas.

Žąsinų giminės žudynės 1946–ųjų žiemos pradžioje prasidėjo 
šiame Kaupiniškių kaimo name...                       Autoriaus nuotr.

Turėjome svečių iš Klaipėdos, 
vaikščiojom, žiūrėjom ir kai kurio-
se vietose nebuvo net ką pasakyt... 

Kurortinis miestas, o kiek ap-
leistų miesto centre pastatų! Vien 
senoji ligoninė – toks plotas, 
tokioje vietoje gražioje. Landynė, 
bambaliai  ir mėlynanosiai šmiri-
nėja... Palangos meras neprižiūrėto 
turto savininką apmokestina – ne 

Miesto „grožybės“
simboliškai, o taip, kad tvarkytų, 
išvalytų!!!

Panevėžio gatvėje žydų namelis 
juodu toliumi apkaltas, apkrautas  
lentgaliais, pagaliais, šiferio lapais. 
Nebėra to senuko, kažkas paveldė-
jo, tegul tvarko.

Prie Bronės Buivydaitės muzie-
jaus kiek metų stovi „puošmena“, 
juodų rąstų namelis, pakrautas 

rąstigaliais, maišais ir t.t. Puošia 
Anykščius tokie savininkai.

Taikos gatve einame, pradžioje 
už „Ciestos“ parduotuvės, mažas 
plotelis, apaugęs mažaverčiais 
krūmais, vijokliais išsikerojusiais, 
šakotais medžiais. „Puošmena“ – 
čia šokinėja varlės, rupūžės, laksto 
driežai, sako, matė ir žalčių. Čia 
gal buvusio mero S. Obelevičiaus 

mini botanikos sodas, kuris temo-
kėjo išlementi „mieli anykštėnai“ 
ir save išgarsinti kaip sekso simbo-
lį su ožio barzdele.

Kur dabartinis meras, jo bendra-
žygiai?

O prie bažnyčios jau atvažiuoja 
didžiuliai autobusai su mokykli-
niais vaikais į apžvalgos bokštą, 
kurie išlipę iš autobuso puola prie 
kiekvieno pro šalį einančio – kur 
tualetas? O į tualetą „protingo“ 
buvusio mero pastatytą – bėk per 

bibliotekos kiemą, skersai kelio į 
parką ir ten, vaikeli, surasi tuale-
tą... Siunčiam į senosios ligoninės 
kiemą tūpt ir, ką reikia, tą daryt...

Vanda K. su šeima ir svečiais
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kampas

IŠ ARTI

Apie 
algą

 

 
gimė

Mėta LAPINSKAITĖ, 
gimusi 04 15
Auksė MEDŽIUOLYTĖ, 
gimusi 04 16

 
pro memoria

Anykščių mieste
Aloyzas KAVOLIŪNAS, 
gimęs 1939 m., mirė 04 24
Pranas AGLINSKAS, 
gimęs 1929 m., mirė 04 17
Anykščių seniūnijoje
Algirdas JURKĖNAS, 
gimęs 1955 m., mirė 04 16
Debeikių seniūnijoje
Jonas SRIUBAS, gimęs 
1941 m. mirė 04 25
Skiemonių seniūnijoje
Juozapas STRAZDAS, 
gimęs 1926 m., mirė 04 21
Svėdasų seniūnijoje
Zenovija ROMANENKOVA, 
gimusi 1927 m., mirė 04 17
Bronislovas GIEDRAITIS,
 gimęs 1928 m., mirė 04 18

“Teleloto” Lošimas Nr. 1046 Data: 2016-04-24

Skaičiai: 23 02 35 05 03 74 17 27 34 06 29 37 54 47 53 52 13 65 
26 50 62 64 68 49 43 75 44 19 24 30 59 63 14 57 46 12 16 48 (keturi 
kampai, eilutė, įstrižainės) 69 60 41 70 42 08 36 32 01 33 25 38 10 
(visa lentelė)

Papildomi prizai: 0082840 3000 Eur 0236973 3500 Eur 0674744 
Automobilis “BMW 318i” 0261293 Automobilis “BMW 318i” 0439564 
Automobilis “BMW 318i” 0048388 Automobilis “BMW 318i” 048*791 
Dviratis „Minerva“ 028*947 Dviratis „Minerva“ 001*423 Garais va-
lantis priet. „Philips“ 062*440 Garais valantis priet. „Philips“ 004*929 
Išmanusis telefonas „Samsung“ 007*801 Išmanusis telefonas 
„Samsung“ 016*465 Kavos aparatas „Delonghi“ 011*913 Kavos apa-
ratas „Delonghi“ 000*275 Kompiuteris „Lenovo“ 018*857 Kompiuteris 
„Lenovo“ 045*707 LED televizorius „Philips“ 018*510 LED televizorius 
„Philips“ 071*668 Namų kino sistema „Philips“ 066*073 Namų kino 
sistema „Philips“ 03**747 Pagalvės „Dormeo“ 02**725 Pakrovėjas 
„iWalk“ 008*371 Pakvietimas į TV studiją 028*186 Pakvietimas į 
TV studiją 059*741 Pakvietimas į TV studiją 011*119 Pakvietimas 
į TV studiją 07**231 Patalynės rinkinys „Dormeo“ 029*110 Planšet. 
kompiuteris „Samsung“ 043*446 Planšet. kompiuteris „Samsung“ 
026*848 Sulčiaspaudė „Bosch“ 062*521 Sulčiaspaudė „Bosch“ 
062*779 Treniruoklis „Vital Trainer Duo“ 064*183 Treniruoklis „Vital 
Trainer Duo“

 

siūlo darbą
A.Deveikio firma “Sinchronizacija” 

ieško darbuotojo konsultanto par-
eigoms knygyne.

CV siųsti el.paštu 
aidas@sinchronizacija.lt

Reikalingas gyvulių šėrikas, 
pageidautina turintis mechaniza-
toriaus pažymėjimą. Suteikia gy-
venamąjį plotą, gali būti su šeima. 
Panevėžio priemiestyje. 

Tel. (8-607) 42807.

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2016-05-06 10.00 val. 
atliks kadastrinius matavimus sklypams, Proj. Nr. 503 ir 504-2, esan-
tiems Aniūnų k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav. Kviečiame dalyvauti 
ribų ženklinime gretimo žemės sklypo kad. Nr. 3440/0002:0017 sa-
vininkus. Kontaktinė informacija: Maironio g. 4, Utena LT-28241, tel. 
862794244, germantas.malisauskas@vzf.lt

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2016-05-06 9.30 val. atliks 
kadastrinius matavimus sklypui, kad. Nr. 3436/0003:0181, esančiam 
Šventupio k., Debeikių sen., Anykščių r. sav. Kviečiame dalyvauti ribų 
ženklinime gretimo žemės sklypo kad. Nr. 3436/0003:0175 savinin-
kus. Kontaktinė informacija: Maironio g. 4, Utena LT-28241, tel. 8-626-
29490, viktorija.sinusaite@vzf.lt

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2016-05-06, 09.00 val. 
atliks kadastrinius matavimus sklypui, Proj. Nr. 70-5, esančiam 
Dabužių k I., Kavarsko sen., Anykščių r. sav. Kviečiame dalyvauti 
ribų ženklinime mūsų matuojamame sklype esančių neregistruotų 
pastatų savininkus, Dabužių k. I, Dvaro g. Išanksto prašome susi-
siekti. Kontaktinė informacija: Vytautas Arčikauskas, Konstitucijos 
pr. 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius tel. 8-626-26882, el.p. vy-
tautas.arcikauskas@vzf.lt.

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2016-05-06 11:00 val. 
atliks kadastrinius matavimus sklypui, projektinis Nr. 461, esančiam 
Kirmėlių k., Traupio sen., Anykščių r. sav. Kviečiame dalyvauti ribų 
ženklinime gretimo žemės sklypo kad. Nr. 3438/0002:0195 Jelizavetą 
Červonikovą ar jos įgaliotus asmenis. 

Kontaktinė informacija: Ignalina, Ateities g. Nr.18A, prašome atsi-
liepti per 10 dienų po paskelbimo spaudoje. tel. 8-686-99026, andrie-
jus.karklys@vzf.lt

Medienos gaminių įmonė UAB 
„LYKSNA“, N.Elmininkų k. - sta-
liams ir staklininkams. 

Tel. (8-618) 54612.

Transporto įmonė - vairuotojui. 
Darbas su autovežiu 2015 m. 
Volvo, Kassboher. Uždarbis 100 
Eur už darbo dieną. 

Tel. (8-685) 14225.

Baldų gamybos įmonei 
Anykščiuose UAB “Lagesa” reika-
lingi darbuotojai (-os) ir sargas.

Tel. (8-616) 93759.

Linas BITVInSKAS

Ko tik pasaulyje nepasitaiko, 
galvoju, kad jau viską mačiau, 
tačiau laikas nuo laiko kas nors 
vis tiek mane nustebina. Štai 
pranešama, kad Australijos sos-
tinėje Kanberoje prie Australijos 
parlamento rūmu suvažiavo 200 
sunkvežimių. Čia vairuotojus 
pasitiko pats Australijos mi-
nistras pirmininkas Malcolmas 
Turnbullas.

Pasirodo, vairuotojai protes-
tuoja prieš ketinimus pakelti 
jiems atlyginimą. Iki 50 proc. 
pakelti užmokestį prekybos ir 
tolimųjų reisų vairuotojams 
siūlo Kelių saugumo atlygio tri-
bunolas. Pasak reguliuotojo, tai 
prisidėtų prie eismo saugumo, 
vairuotojai nebūtų priversti dirb-
ti po keliolika valandų be poilsio. 
Pranešta, kad vien kovo mėnesį 
šalyje 25 žmonės žuvo sunkve-
žimių avarijose, transporto įmo-
nės yra tarp penkių dažniausiai 
bankrutuojančių pramonės šakų, 
o sunkvežimių vairuotojų pro-
fesija pirmauja liūdnoje šalies 
savižudybių statistikoje. Šiuo 
metu sunkvežimių vairuotojų 
atlyginimas yra 20–30 dolerių 
už valandą, 44 doleriai – už virš-
valandžius, metinis atlyginimas 
– 40–70 tūkst. dolerių. Žinoma, 
motyvas protestuoti  - sumažė-
tų geriau apmokamų viršvalan-
džių, bet vis tiek komiška. Lie-
tuvoje nepasitaiko protestų dėl 
mažėjančių atlyginimų, o štai 
Australijoje protestuoja prieš di-
dėjančius. Įtariu, kad taip yra to-
dėl, kad jie gyvena kitoje Žemės 
pusrutulio pusėje. Pakabintų 
mus žemyn galvą - dar ne tokių 
protestų sugalvotume.   

Pasak festivalio organizatorės, 
Lietuvos kultūros tarybai projektą 
parašiusios ir šiam renginiui finansa-
vimą gavusios A. Vienuolio progim-
nazijos mokytojos Nijolės Šaltenytės,  
Anykščių krašto šviesuoliai dešimt 
metų dirbo A. Vienuolio gimnazijoje, 
tad tarp mokytojų, jų buvusių moki-
nių ir kitų miestų vaikų ir jaunimo 
teatrų režisierių, kurie su jais artimai 
bendravo, važiuodavo į festivalius 
kilo idėja juos paminėti festivaliu 
„Dvi paukštės“. „Beje, jie abu buvo 
pelnę po Lietuvos kultūros ministeri-
jos apdovanojimą „Aukso paukštė“, 
- sakė N. Šaltenytė.  

Į festivalį atvažiavo šeši teatrai iš 
įvairių Lietuvos miestų ir miestelių, 
su kurių režisieriais V. ir G. Germa-
navičiai artimai bendravo, vykdavo 
į jų festivalius. Net keturi iš atvyku-
siųjų teatrų yra apdovanoti prestižiniu 

Festivalio paukštės nusileido 
priminti išėjusius režisierius

jonas jUnEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Šeštadienį, balandžio 23 dieną, Anykščių kultūros centre vyko respublikinis vaikų ir jaunimo teatrų festi-
valis „Dvi paukštės“, skirtas mirusiems režisieriams Galinai ir Vytautui Germanavičiams atminti. Šie vaikų 
teatro „Žaginys“ ir Viešintų klojimo teatro režisieriai iš gyvenimo tragiškai išėjo prieš trejus metus. Festivalį 
organizavo Anykščių Antano Vienuolio progimnazija. Pilna žiūrovų salė išvydo šešis spektaklius. 

Kultūros ministerijos apdovanojimu 
„Aukso paukštė“, tarp jų ir šiemet šį 
apdovanojimą gavusi Troškūnų vai-
kų teatro studija „Mes“ (vad. Jolanta 
Pupkienė), į festivalį atvežusi spek-
taklį pagal G. Germanavičiaus pjesę 
„Vėjo botagas“.  

 Festivalio svečius ir anykštėnus 
pasveikino A. Vienuolio progim-
nazijos direktorė Jurgita Banienė.  
„Mums, A. Vienuolio progimnazijos 
kolektyvui, nusišypsojo laimė de-
šimt metų dirbti kartu su Anykščių 
kultūros centro Viešintų skyriaus or-
ganizatoriumi ir režisieriumi Vytau-
tu Germanavičiumi ir meno vadove 
Galina Germanavičiene, sukūrusiais 
dramos mėgėjų tradicijas Viešintose, 
sugebėjusiais užauginti vaikų teatrą 
„Žaginys“, puikiais A. Vienuolio 
gimnazijos režisieriais, mokyklinių 
švenčių scenarijų autoriais, masinių 

renginių organizatoriais, - sakė ren-
ginį vedęs mokytojas Alvydas Ri-
mavičius. - Kiekvienas žmogus yra 
žvaigždė, sužibusi jau tuomet, kai 
gimė. Šios žvaigždės spindesį lemia 
nuveikti darbai. Prestižinis Kultūros 
ministerijos apdovanojimas „Aukso 
paukštė“ – aukščiausias meno mėgė-
jų kolektyvų įvertinimas šalies mastu, 
net du kartus aplankė ir režisierių Ger-
manavičių namus. Bet, deja, paukštei 
nebuvo lemta skristi virš laukų ir slė-
nių, virš girių ir laukų“... 

Tačiau paukštės sugrįžo šį pavasa-
rį pirmuoju jaunimo ir vaikų  teatrų 
festivaliu „Dvi paukštės“, skirtu tra-
giškai ir ne laiku, vos penkiasdešim-
tmečio  sulaukusiems ir iš gyvenimo 
išėjusiems režisieriams atminti. 

Pirmasis scenoje pasirodė Ignali-
nos Česlovo Kudabos progimnazijos 
teatras „Iki“ (režisierė I. Narbutaitie-

nė), parodęs spektaklį pagal D. Čep-
kauskaitės pjesę „Bulvinė pasaka“. 
Juos keitė Skapiškio vaikų ir jaunimo 
teatras „Ku – kū“, o po pertraukos 
scenoje karaliavo gausi Troškūnų 
vaikų teatro studija „Mes“.

Nuotaikingus spektaklius parodė 
svečiai iš Šiaulių ir Ukmergės. 

Teatrų režisieriai prisiminė  G. ir 
V. Germanavičius, dalinosi mintimis 
apie jų atminimo įamžinimą. Ignali-
nietė I. Narbutaitienė sakė, kad jau 
važiuodami su vaikais kalbėjo, jog 
padarysią šventą darbą, prisiminsią 
žmones iš didžiosios raidės, šiaulie-
tė V. Dargienė sakė, kad jos telefone 
tebėra Vytelio numeris, o troškūnietė 
J. Pupkienė prisipažino tebeklausanti 
tų pačių dainų, kurias klausė su am-
žinybėn išėjusiais režisieriais. Teatrų 
režisieriams buvo įteiktos paukštės, 
kurias nulipdė G. ir V. Germanavi-
čių draugė, menininkė Ramunė Sa-
vickytė. Teatro suvienyti anykštėnai 
ir svečiai dar ilgai nesiskirstė, vyko 
bendrystės vakaras su G. ir V. Ger-
manavičių draugais, mokiniais, bu-
vusiais bendradarbiais, vyko jaunimo 
diskoteka. Anykščių kultūros centre.

Teatrų režisieriai, puoselėdami viltį 
vėl susitikti pakviesti „Dviejų paukš-
čių“, atsisveikindami sakė: „Iki pasi-
matymo!“. 

Paukštę festivalio prisiminimui Antano Vienuolio 
progimnazijos direktorė Jurgita Banienė įteikia 
Troškūnų studijos režisierei Jolantai Pupkienei.

Festivalyje Anykščių kultūros centro fojė daly-
vius ir anykštėnus pasitiko ši Galinos ir Vytau-
to Germanavičių nuotrauka. 

Pasak festivalio organizatorės 
Nijolės Šaltenytės, režisieriai 
norėtų, kad festivalis „Dvi 
paukštės“ taptų tradiciniu.

Autoriaus nuotr.
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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.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.
Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

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.

Brangiai įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Domina tiek 
maži, tiek dideli plotai. 

Tel. (8-605) 27002.

Namą ar sodybą poilsiui ir gyve-
nimui. 

Tel. (8-698) 49854

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai, ž. ū. 
technika, dalys

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

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilius, traktorius, sunkve-
žimius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

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

Tel. (8-646)17715.

Brangiai ir skubiai - automobi-
lius, mikroautobusus, motociklus, 
traktorius. 

Tel. (8-601) 53942.

Kombainus, traktorius, autobu-
sus, automobilius, įv. techniką, 
metalo laužą. 

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

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

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

Galvijus. Atsiskaito iš karto. 
Išsiveža.  

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

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

Tel. (8-614) 07502.

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.

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

Tel. (8-680) 41510.

Kita

UAB TOLMANA brangiai - juo-
dojo metalo laužą. Klientui pagei-
daujant pasiima savo transportu. 

Tel. (8-617) 05596.

Parduodame grikius, kviečius. 
Tel. (8-611) 44130.

NAUDOTI BALDAI 
IŠ EUROPOS.

Šilinės g. 3, Utena.
Tel. (8-600) 95352.

parduoda
Kuras

Malkas. Atveža su miškavežiu.
Tel. (8-601) 29188.

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

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

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Gyvuliai

8 pienines ir 2 mėsines sukergtas 
telyčias. Veršiuosis gegužės mėn.

Tel. (8-611) 41929.

Mangalica (vilnonius) veislės par-
šelius.

Tel. (8-615) 63606.

Kita

Sėklai - vasarinius kviečius (120 
Eur/t), miežius (110 Eur/t).

Tel. (8-685) 56963.

Vasarinius kviečius, miežius, avi-
žas, žirnius, kukurūzus, grikius, 
pašarinius miltus, sėlenas, bulves, 
morkas.  Pristato nemokamai ir grei-
tai.

Tel. (8-611) 47343.

Broilerius (CCOB-500) 2-3 savai-
čių. 1 vnt. kaina 2 Eur. Perkant 50 
vnt. atveža. Vakcinuoti.

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

Lapuočių medienos atraižas 10 x 5 
storio ir 120 ilgio. 

Tel. (8-683) 57655.

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

Tel. (8-612) 57075.

Rokiškio r. ŽŪB „Audrupio 
paukštynas“ 

nuo balandžio 25 d.   
9.00  -  15.00 val.    

parduoda  4  mėn.  
rudas dedekles 

vištaites. 
Vienos kaina - 5 Eur. 

 Kiekis ribotas.
Tel.: (8-458) 65248, (8-606) 

32240, (8-683) 07083.

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

Renkamės balandžio 28 dieną 17 val. 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

Remontuojame baldus, 
sofas, lovas, čiužinius, kė-
des, kampus. Keičiame 
spyruokles, poroloną, go-
beleną, eko ar natūralią 
odą. Gaminame čiužinius ir 
sėdmaišius. Pasiimame ir par-
vežame.

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

įvairūs
Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Šiltina sienas, stogus ir grindis 
ekovata - sausuoju ir šlapiuoju 
būdu. Užpildo oro tarpus. 

Tel. (8-682) 37022.

Dengia, remontuoja stogus, sta-
to malkines, pavėsines, daržines. 
Atlieka vidaus apdailos darbus - 
laminatas, gipso kartonas ir t. t.

Tel. (8-600) 78285.

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi. Vandentiekio, kanalizacijos, 
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų 
kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Kokybiškas, nebrangus tvenki-
nių kasimas. Įvairios statybinės 
technikos nuoma. 

Tel. (8-646) 19349. 

Montuoja „August“ biologinius 
nuotekų valymo įrenginius. Atlieka 
visus santechnikos darbus. Šulinių 
valymas. 

Tel. (8-639) 69837.   

Miškų savininkų dėmesiui - tvar-
kome vėjovartas. 

Tel. (8-683) 57655.

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,30 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,20 Eur/kg.
Tel.: (8-678) 00255 (TELE2), 

(8-680) 70514 (Omnitel).
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balandžio 26-29 - pilnatis.

Gailenis, Dargailė, Klaudijus, 
Vilūnė.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Anastazas, Zita, Gotautas, 
Aušra, Žydrė, Edilija.

Prudencijus, Valerija, Vygan-
tas, Rimgailė, Vitalius, Vygan-
das.

Kotryna, Tarmantas, Indrė, 
Augustinas, Rita.

oras

+3

+7

sprintas

redaktorei nežinant

NNN

Po įvairias švietimo įstaigas 
ėmė sklisti gandai, kad vienoje 
mokykloje mokosi kažkoks mo-
kinys, kuris nepaprastai talen-
tingas, bet visą savo talentą iš-
švaisto tik tam, kad prisigalvotų 
visokių nešvankybių. Pasiuntė 
švietimo ministerija į tą moky-
klą jauną inspektorę, kad išsiaiš-
kintų, kas ir kaip. Atvažiuoja ta 
į mokyklą, ir paaiškėja, kad taip 
ir yra: mokosi kažkoks Petriu-
kas, kuris neįtikėtinai išradingai 
kuria neįtikėtinas nešvankybes. 
Inspektorė užsidaro su Petriu-
ku mokytojų kambaryje ir sako 
jam:

-Žinai, aš netikiu, kad tu toks 
nešvankuolis. Tave turbūt kaž-
kas primoko!

Petriukas kelias sekundes pa-
tyli, o tada sako:

-Uždėkite kojas vieną ant ki-
tos!

- Gerai, – sako inspektorė ir 
užsideda kojas vieną ant kitos. 
Petriukas baisiai perkreipia lū-
pas ir pareiškia:

-O pas jus ten dabar vat taip!

***

Stovi du žmogeliai prie gatvės 
ir juos pro šalį važiuojanti maši-
na aptaško nuo galvos iki kojų. 
Stovi abu purvini.

– Toli mums dar iki Europos 
Sąjungos! – šaukia vienas. – 
Va, jei Paryžiuje bent truputėlį 
aptaško pravažiuojanti mašina, 
vairuotojas tuoj sustoja, parveža 
pas save namo, užsako prašma-
tnią vakarienę, nusiunčia drabu-
žius į valyklą, nuperka naujus, 
paskui dar nusiveda į teatrą, o 
ryte nuveža į viešbutį.

– Tu ką, Paryžiuje buvai? – 
klausia jo antras žmogelis.

– Ne. Žmona buvo…

Garbingo amžiaus jubiliejus - 
Vainikas metų praeities,
Kur rasi smilgų ir lelijų.
Tokia pusiausvyra lemties,
Kad pilką dieną šventė keičia,
O ją - sunki darbų našta...
Branginki, vertinki ir džiaukis
Dalia, kuri vien tau skirta.

75-ojo jubiliejaus proga 
Angelę PUOLIENĘ, gyvenančią Kavarske, sveikina

 sesuo ir brolis su šeimomis.

Po Princo mirties jo albumai 
grįžo į populiariausiųjų sąrašus

Po netikėtos popatlikėjo Princo 
(Prince) mirties trys jo albumai grįžo 
į JAV topų viršūnes, praneša agentūra 
AFP, remdamasis „Nielsen” institutu.

2001-aisais pasirodęs albumas 
„The Very Best of Prince” šovė į 
pirmąją vietą. Ko gero garsiausias 
Princo albumas „Purple Rain” (1984) 
„Billboard” sąraše užėmė antrąją vie-
tą, o 1993-iaisiais pirmą kartą išleista 
kompaktinė plokštelė „The Hits/The 
B-Sides” - šeštąją. Princas per savo 
karjerą išleido iš viso 39 studijinius 
albumus ir pardavė daugiau kaip 100 
mln. įrašų. Tačiau gerbėjai gali tikėtis 
ir naujų dainų: po mirties paskelbta-
me interviu žurnalui „Rolling Stone” 
Princas teigė niekuomet nesiūlęs įra-
šų kompanijoms „geriausių dainų”. 
„Yra dainų seife, kurių niekas nėra 
girdėjęs” - tarp jų - keli neskelbti al-
bumai, sakė jis. 

Kirgizijos prezidentas parėmė 
akciją prieš spjaudymąsi

Kirgizijos prezidentas Almazbekas 
Atambajevas iš savo fondo skyrė lėšų 
akcijai “Nesispjaudyk!”, kurią šalies 
sostinėje surengė vienas pedagogas. 
Tai penktadienį pranešė valstybės va-
dovo spaudos tarnyba, kuria remiasi 
“RIA Novosti”.

Balandžio pradžioje mokytojas 
Kuštaras Mamytalijevas už savo pi-
nigus išspausdino ir išplatino viešo-
se Biškeko vietose kelis tūkstančius 
lipdukų su užrašu “Nesispjaudyk!”. 
Jis taip pat paskelbė socialiniuose tin-
kluose raginimą paremti akciją prieš 
nekultūringą elgesį.

“A. Atambajevas pasirašė potvarkį, 
kuriuo iš prezidento fondo skiriama 
50 tūkstančių somų (apie 730 dolerių) 
akcijai “Nesispjaudyk!” remti”, - sa-
koma spaudos tarnybos pranešime.

Prezidentas mano, kad “tokios pi-
lietinės iniciatyvos rodo Kirgizijos 
gyventojų savimonės augimą”.

Mažasis Didžiosios Britanijos 
princas Kensingtono rūmuose pa-
spaudė B. Obamai ranką

Mažasis Didžiosios Britanijos 
princas Džordžas (George) ilgai nėjo 

miegoti, kad susitiktų su labai svarbiu 
pasaulio lyderiu - JAV prezidentu Ba-
raku Obama (Barack Obama). Jung-
tinių Valstijų prezidentas paspaudė 
mažajam karališkosios šeimos nariui 
princui Džordžui ranką, kai vizito Bri-
tanijoje metu prezidentas su pirmąją 
JAV dama Mišele Obama (Michelle 
Obama) apsilankė Kensingtono rū-
muose, rašo naujienų agentūra “ABC 
News”.  Atvykusius svečius pasitiko 
princas Viljamas (William) su žmona 
Keite (Kate). Į svečius taip pat atvyko 
Viljamo brolis princas Haris (Harry).

Kensingtono rūmai paviešino nuo-
traukas, kuriose pasilenkęs B. Obama 
šnekasi su mažuoju princu. Džordžas, 
vilkintis puošnų chalatą, pižamą ir 
šlepetes, šiek tiek nepatikimai žiūrėjo 
į svečią. Tačiau mažasis princas atro-
dė laimingas ir linksmas, kuomet žai-
dė su siūbuojančiu arkliu, kuris, anot, 
kunigaikščių, Obamų šeimos dovana 
Džordžo gimimo proga. 

Iš “Eurovizijos” dainų 
konkurso pašalinta Rumunija

Rumunija buvo pašalinta iš šiais 
metais Švedijoje vyksiančio “Eurovi-
zijos” dainų konkurso, nes nacionali-
nis šalies transliuotojas nesusimokėjo 
didelių skolų, kurių transliuotojas turi 
jau nuo 2007 metų, rašo naujienų 
agentūra BBC.

Europos transliuotojų sąjunga 
(EBU) pareiškė, kad Rumunijos vi-
suomeninis transliuotojas “Televi-
ziunea Romana” (TVR) skolingas 16 
mln. Šveicarijos frankų. 

EBU ragino Rumunijos vyriausy-
bę iki balandžio 20 dienos (trečiadie-
nio) susitarti dėl skolos išmokėjimo, 
tačiau nesulaukė šalies vyriausybės 
atsako. “Esame nusiminę, kad visos 
mūsų pastangos išspręsti šį klausimą 
nesulaukė jokio Rumunijos vyriausy-
bės atsako”, - sakė generalinis EBU 
direktorius. Rumunija nei karto nėra 
laimėjusi “Eurovizijos” dainų kon-
kurso, tačiau 2010 metais šaliai pavy-
ko užimti trečiąją vietą. 

Londono žurnalas siūlo 
piniginį prizą “poezijos 
konkurse”, skirtame įžeisti 
Turkijos prezidentą

Konkurse, skirtame asmeniškai 

įžeisti Turkijos prezidentą Redžepą 
Tajipą Erdoganą (Recep Tayyip Er-
dogan), siūlomas vienas tūkstantis 
Didžiosios Britanijos svarų, rašo 
“Deutsche Welle”.

Britanijos žurnalas “The Spectator” 
pirmadienį pradėjo konkursą, kurio 
prizas 1 000 svarų. Laimėjimą gaus 
asmuo, parašęs labiausiai “nešvankią 
ir Turkijos prezidentą įžeidžiančią” 
poemą. Anot konkurso organizato-
riaus, poema turi būti parašyta humo-
ristinio eilėraščio forma. 

Šiuo metu kaip tik Vokietijos ko-
mikas Janas Biomermanas (Jan Bo-
ehmermann) susiduria su kaltinimais 
dėl įžeidžiamo seksualinio pobūdžio 
eilėraščio apie Turkijos prezidentą. 
Turkija pareikalavo patraukti komiką 
baudžiamojon atsakomybėn. Vokieti-
jos kanclerė Angela Merkel pareiškė, 
kad Vokietija leis apkaltinti komiką, 
kuris pasišaipė iš Turkijos prezidento, 
ir sakė, kad poema buvo “sąmoningai 
įžeidžianti”.

Prancūzija: Heraklio statulai 
pagaminta nuimama varpa

Heraklio statulai Prancūzijos Arka-
šono mieste pagaminta nuimama var-
pa. Vietos valdžia tikisi, kad išradi-
mas padės kovoti su vandalais, kurie 
vis nulauždavo šią trijų metrų aukščio 
senovės graikų mitologijos didvyrio 
skulptūros dalį, rašo “The Local”. 

“Niekam, net didžiausiam savo 
priešui, nelinkėčiau to, ką patyrė ši 
statula”, - pareiškė laikraščiui “Sud 
Ouest” miesto meras Yvas Fulonas 
(Yves Foulon). 

Dabar, kai parke, kur nuo 1948 
metų stovi pusdievio, apsigaubusio jo 
nugalėto Nemėjos liūto kailiu, skulp-
tūra, vyks renginiai, Herakliui bus 
pritvirtintas protezas. 

Anot mero pavaduotojos Martinos 
Felipo (Martine Phelippot), rastas 
sprendimas nėra idealus, nes vyrai 
norėtų, kad Heraklio varpa nuolat 
būtų ten, kur ji turi būti. “Mes supran-
tame, kad net patį Heraklį tai erzina. 
Bet, atsižvelgdami į liūdną patirtį, 
mes manome, kad nuimama varpa 
- geriausias variantas”, - pridūrė pa-
reigūnė. 

“The Local” pažymi, kad praėjusio 
amžiaus penktojo dešimtmečio pabai-
goje statulą sukūręs skulptorius Klo-
das Busko (Claude Bouscau) buvo 
priverstas sutrumpinti savo kūrinio 
varpą. Mat kai kurios damos tvirtino, 
jog ši Heraklio detalė yra “pasibaisė-
tinai didelė”.

-ELTA

Spėriai auga miestų, ketinančių 
varžytis dėl Europos kultūros sos-
tinės vardo, sąrašas. Anykštėnai 
šiame kelyje ne vieni ir ne vieniši.  

Apie ketinimus tapti europine 
kultūros sostine jau senikai kalba 
kauniečiai, neseniai apie tai prabi-

lo klaipėdiškiai. 
Nenori atsilikti ir Plungė. O štai 

balandžio 28-ąją vyksiančiame 
Utenos rajono savivaldybės ta-
rybos ketvirtajame posėdyje bus 
svarstomas keturiasdešimtasis 
klausimas: „Dėl pritarimo Utenos 

rajono savivaldybės dalyvavi-
mui 2022 metų Europos sąjungos 
veiksmuose „Europos kultūros 
sostinė“ kartu su Rokiškio rajono 
savivaldybe“. Atrodo, kad netoli-
moje ateityje šis sąrašas dar labiau 
pasipildys...

Kelyje į Europos kultūros sostinės 
vardą anykštėnai ne vieni

Krepšinis. Seimo narys Sergejus 
Jovaiša vėl tapo Lietuvos krepšinio 
čempionu. S. Jovaiša žaidė veteranų 
– 60 metų ir vyresni – komandoje ir, 
žinoma, rungėsi su bendraamžiais.  

Imtynės. Balandžio 20 dieną Vil-
niuje vyko Vilniaus miesto vaikų 
(2007-2010 gimusių) graikų-romėnų 
imtynių atviras čempionatas, kuriame 
dalyvavo Anykščių krašto imtyninin-
kai. Iškovoti penki medaliai. Pirmąsias 
vietas laimėjo Nojus Pupkis ir Mijus 
Vilūnas, antrąsias Donatas Stanisla-
vas, Mantas Vilys ir Mangirdas Braž-
džiūnas.

Sunkioji atletika I. Balandžio 22 
dieną Šilutėje vyko Lietuvos jaunių 
(iki 17 m.) sunkiosios atletikos čem-
pionato finalinės varžybos. Svorio 
kategorijoje iki 50 kg čempiono var-
dą iškovojo Mindaugas Dilys. Tomas 
Miškeliūnas svorio kategorijoje iki 56 
kg iškovojo trečiąją vietą. Ramūnas 
Skapas šioje svorio  kategorijoje liko 
šeštas. Sunkiausioje svorio kategorijo-
je +105 kg antrąją vietą iškovojo Ma-
tas Puodžiūnas.  

Sunkioji atletika II. Balandžio 23-
24 dienomis Latvijoje, Balvi mieste, 
vyko tarptautinis sunkiosios atletikos 
turnyras. Jame dalyvavo sportininkai 
iš Latvijos, Estijos bei Lietuvos. Svo-
rio kategorijoje iki 45 kg Gytis Kli-
manskas iškovojo antrąją vietą. Tadas 
Pocius svorio kategorijoje iki 77 kg 
užėmė trečiąją vietą. Svorio kategori-
joje iki 33 kg Žilvinas Tarulis užėmė 
penktąją vietą. Svorio kategorijoje iki 
85 kg Benjaminas Orlovas - penktąją 
vietą.

Jojimas. Balandžio 23-24 dienomis 
Žagarėje, Šiaulių r., vyko Lietuvos 
žiemos konkūrų čempionato finalas. 
Susumavus dviejų varžybų etapų ge-
riausius rezultatus ir finalų varžybų 
rezultatus, paaiškėjo, kurie raitelių ir 
žirgų duetai tapo devynių skirtingų 
kategorijų konkūrinio jojimo čem-
pionais. Puikiai startavo ir Anykščių 
KKSC bei sporto klubo “Vilartas” rai-
teliai. Jaunučių įskaitos konkūre penk-
tąją prizinę vietą iškovojo Linas Uoge-
la su žirgu Sugarfree, o su žirgu Jalta 
raitelis užėmė dešimtąją vietą. Domi-
nykas Puzinas su žirgu Saulė šiame 
konkūre užėmė šeštąją vietą, o Austėja 
Žilinskaitė su žirgu Chada - tryliktąją. 
Čempionato įskaitoje Dominykas Pu-
zinas su žirgu Saulė užėmė ketvirtąją 
vietą, Linas Uogela su žirgu Sugarfree 
- penktąją, su žirgu Jalta - devintają, o 
Austėja Žilinskaitė su žirgu Chada - 
dešimtąją.

Karatė. Praėjusį šeštadienį Jurbar-
ke vyko Lietuvos kyokushin karatė su-
augusių taurės ir jaunimo čempionatai. 
Puikiai pasirodė Anykščių kyokushin 
karatė klubo „Takas“ sportininkai. 
Jaunimo varžybose svorio kategorijo-
je iki 70 kg Liudas Vaitiekūnas tapo 
Lietuvos čempionu. Visas savo kovas 
Liudas Vaitiekūnas laimėjo anksčiau 
laiko, didele persvara įveikęs varžo-
vus. Liudas užsitikrino vietą Lietuvos 
kyokushin karatė rinktinėje ir lapkri-
čio mėnesį atstovaus Lietuvai Europos 
jaunimo kyokushin karatė čempionate, 
kuris vyks Bulgarijoje (Sofija). Suau-
gusių taurės varžybose, A kategorijoje 
iki 80 kg, Stasys Vincevičius tapo Lie-
tuvos taurės vicečempionu. B grupėje, 
absoliučioje svorio kategorijoje, An-
drius Auryla iškovojo antrąją vietą.

Šaškės. Panevėžyje anykštėnas šaš-
kių meistras Valdas Veršulis laimėjo 
Panevėžio rajono mero Povilo Žagū-
nio taurės varžybas. Tai buvo 10-asis 
šiais metais V. Veršulio laimėtas šaškių 
turnyras iš 12-os, kuriuose jis dalyva-
vo. 

Bėgimas. Balandžio 30 dieną 
Anykščiuose bus surengtas tradicinis 
53-aisis bėgimas „Anykščiai – Puntu-
ko akmuo – Anykščiai“.


