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Renginiai. Gegužės 21 d. nuo 18 
val. iki 24 val. Angelų muziejaus / Sa-
kralinio meno centro durys bus atviros 
nemokamam lankymui! Muziejų nak-
ties renginiai: 18 val. Vaidoto Aukštai-
čio fotografijų parodos „Šv. Jokūbo 
kelias“ atidarymas.  21 val. koncertas 
„Džiazo [NE]standartai“, kurio metu 
gražiausiais džiazo skambesiais už-
burs Girmantė Vaitkutė (vokalas) ir 
Andrej Polevikov (fortepijonas).

Susitarimas. Pirmadienį savivaldy-
bėje politinių partijų Anykščių skyrių 
pirmininkai pasirašė susitarimą dėl 
Anykščių rajono savivaldybės daly-
vavimo 2022 metų Europos Sąjungos 
veiksmuose „Europos kultūros sosti-
nė“. Kai kurių partijų skyrių pirminin-
kai į susitarimo pasirašymą neatvyko. 
Susitarimą pasirašė vietos konservato-
rių lyderis Sigutis Obelevičius, Darbo 
partijos pirmininkas Ričardas Sargū-
nas, Liberalų pirmininkas Lukas Pa-
keltis bei Valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
pirmininkas Antanas Baura.

Vienybė. Sekmadienį Anykščių Šv. 
Mato bažnyčioje Anykščių Dariaus ir 
Girėno kuopos jauniesiems šauliams 
Seimo narys Sergejus Jovaiša įteikė 
dvi reikšmingiausias vėliavas - valsty-
binę trispalvę ir Lietuvos istorinę.

Paukšteliai. Savaitgalį Troškūnuo-
se vyko Lietuvos jaunųjų ornitologų 
mokslinė stovykla „Paskui paukš-
čius”, kurioje dalyvavo beveik pus-
šimtis moksleivių ir mokytojų.

Eismas. Kairiajame Šventosios 
upės kranto take šį pavasarį – inten-
syvesnis eismas. Prie pėsčiųjų, dvira-
tininkų čia prisijungė ir poilsiautojai, 
važinėjantys riedžiais. 

Avys. Pirmadienio ryte Aušros kai-
mo (Debeikių sen.) gyventoja po nak-
ties rado vilkų išpjautas 11 avių. Sa-
vaitgalį vilkai siautėjo Šimonių girios 
apylinkėse - Andrioniškio seniūnijos 
ūkininkas po nakties rado sudraskytas 
14 avių. Šiemet vilkai į avių bandas 
įsisuko praktiškai iš karto, kai avys 
buvo išgintos į laukus. 

Gaisras. Šeštadienį Andrioniš-
kio seniūnijos Vertimų kaime degė 
nenaudojama ferma. Per gaisrą su-
degė viena pusė fermos, kita pusė 
buvo apsaugota. Įvykis tiriamas.

Sankryžoje sužalotas vaikinas
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Šeštadienį, gegužės 14 dieną,  
apie 11 val. 15 min.,  Anykš-
čiuose, V. Kudirkos ir Taikos 
gatvių sankryžoje, susidūrė 
automobilis ir motoroleris. 
Automobilio vairuotojas ne-
nukentėjo, o motorolerio vai-
ruotojas sužeistas ir išvežtas į 
ligoninę.

Po avarijos sankryžą pareigūnai aptvėrė ir kelioms valandoms sustabdė eismą. 

Sliepšiškis - 
kunigų tėviškė 
ir partizanų 
panteonas

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
rajono Tarybos narys, socialde-
mokratas: „ ...padaryta didžio-
ji nesąmonė ir klaida, priėmus 
sprendimą rekonstruoti du sta-
dionus...“

Britanijoje 
anykštėnai 
iškovojo 
A.Sabonio 
taurę

„Atminties suolelis“
 – Galinos ir Vytelio 
Germanavičių 
atminimui 
Penktadienio pavakarę skverelyje prie Anykščių kultūros cen-

tro atidengtas skulptoriaus Klaudijaus Pūdimo sukurtas monu-
mentas „Suolelis“, skirtas viešintiškiams režisieriams Galinai ir 
Vyteliui Germanavičiams atminti. Jie prieš trejus metus – 2013 
m. kovo 27 d. – rasti apsinuodiję smalkėmis savo namuose Vie-
šintėlėse.

Smuiku griežianti mergaitė – Galinos Germanavičienės sukurto personažo „Sąžinė“ prototipas.

Dviejuose miesto stadionuose gali 
nebebūti kam sportuoti



  
KONKREČIAI 2016 m. gegužės 17 d.

spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. 2016-05-15, apie 15 

val., Anykščiuose, Vairuotojų g., 
konflikto metu neblaivus (2,58 
prom.) vyras, gimęs 1978 m., pa-
naudojo fizinį smurtą prieš 33-ejų 
sutuoktinę. Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

Apiplėšimas. 2016-05-15, apie 
10 val. 20 min., Anykščiuose iš-
daužtas automobilio „Peugeot“ 
priekinių durelių stiklas ir iš salo-
no pavogta rankinė, kurioje buvo 
mobiliojo ryšio telefonas, asmens 
dokumentai, bankų mokėjimo kor-
telės. Nuostolis – 100 eurų.

Kaip iš Londono „Anykštai“ pasa-
kojo „Anykščiai BC“ klubo vadovas 
Dalius Sližys, Didžiosios taurės fina-
le gausiai susirinkę žiūrovai išvydo 
puikų reginį. „Anykščių BC“ ekipa 
rezultatu 72:65 įveikė be lyderio žai-
dusią „Baltic Staff“ komandą ir kėlė į 
viršų nugalėtojų taurę. 

Nugalėtojų komandos vadovas 
Dalius Sližys neslėpė gerų emocijų: 
„Kaip ir sakiau anksčiau, nereikia 
mūsų nurašyti po nepatekimo į BLKL 
pusfinalį, tai ką galime mes ir įrodėm 
su kaupu A. Sabonio taurės turnyre. 
Abi komandos žaidė be dviejų savo 
lyderių - varžovai neturėjo Karolio 

Britanijoje anykštėnai iškovojo 
A. Sabonio taurę

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Po nelabai sėkmingai susiklosčiusio sezono praeitų metų Bri-
tanijos lietuvių krepšinio lygos (BLKL) čempionai „Anykščiai 
BC“ atsigriebė taurės varžybose. Užpraėjusį savaitgalį Londone 
Didžiąją taurę iškovojo „Anykščių BC“ kolektyvas, finale įveikęs 
favoritais laikytus „Baltic Staff“ krepšininkus.

Stepanavičiaus ir Pauliaus Striuko, o 
mes - Modesto Šilalės ir Tado Bag-
dono, tad jėgos abiejų ekipų buvo 
lygios.“ „Susitikimą kontroliavome 
mes, nors “Baltic Staff” ekipa vienu 
metu buvo priartėjusi iki minimumo, 
bet dvikovos pabaigą sužaidėme ge-
riau ir pirmą kartą tapome A.Sabonio 
taurės nugalėtojais. Ačiū visam 
“Anykščių BC” komandos kolekty-
vui už gražią pirmąją vietą“,- sakė 
D.Sližys.  

Naudingiausio žaidėjo titulas atiteko 
„Anykščių BC“ atstovui Algiui Matu-
šaičiui, finale pelniusiam 15 taškų ir 
atkovojusiam 10 kamuolių.

Praeitų metų Britanijos lietuvių krepšinio lygos (BLKL) čempionai 
„Anykščiai BC“ šiemet laimėjo kitą trofėjų -  A. Sabonio taurę.

Komandą sudarė trys asmenys: 
du suaugę ir vaikas, tačiau organi-
zatoriai leido dalyvauti ir gauses-
nėms, artimais giminystės ryšiais 
susietų asmenų komandoms. Es-
tafetėje plaukikams jiems priimti-
nu stiliumi reikėjo nuplaukti 3x25 
metrus. Pirmąją vietą iškovojo 
Giedriaus, Agnės ir Luko Ber-
notų šeima.Uždarosios akcinės 
bendrovės „Airus“ direktorius 
G. Bernotas sakė plaukiantis dėl 

Plaukimo baseine lenktyniavo 
šeimos

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Sekmadienį, gegužės 15 dieną, Anykščių plaukimo baseine „Ban-
genis“ vyko šeimos estafečių plaukimo varžybos „Šeimos diena – 
2016“. Renginys subūrė plaukimą ir sveiką gyvenimo būdą propa-
guojančias šeimas, kuriose plaukė vaikai, tėvai ir net seneliai.  

Išklausę pasveikinamąją kalbą, 
savaitgaliu minimos Lietuvos par-
tizanų, kariuomenės ir visuomenės 
vienybės dienos dvasioje spėriai 
pasuko per kavas ir slėnius, perva-
žiuodami Bebės bei Latavos upe-
les, Butkiškių link. 

Muziejininkų edukacinio bunke-
rio ieškojimas, Jono Biliūno - Žo-
lyno ir jo bendražygių pagerbimas 
kaimo kapinaitėse bei Arklio mu-

Ant nugalėtojų pakylos – Bernotų, Pupelių ir Lebedevų šeimos. 
Autoriaus nuotr. 

sveikatos, o varžybose plaukę jo  
vaikai lanko plaukimo treniruotes. 
Antrąją vietą iškovojo Arūno, Au-
rimės, Gytės ir Austėjos Pupelių 
šeima, trečiąją – Violetos, Gretos 
ir Agnės Lebedevų šeimyninė ko-
manda.

Kilių šeimoje buvo patys ma-
žiausi plaukikai. Mėtai ir Adui 
atitinkamai tik dveji ir ketveri me-
tukai, tad savo distanciją jie įveikė 
padedami tėvelių.

Partizanai ir paveldo vertybės Raimondas GUOBIS

Šeštadienį, gegužės 14 dieną, Andrioniškio krašto kelius užtvindė 
beveik pusantro šimto dviratininkų, keliavusių jau antruoju šiemet 
„siaurukas plius dviratis“ maršrutu „Miestelis prie Šventosios”  po 
Andrioniškio apylinkes, lankant istorines pokario Lietuvos partiza-
nus menančias vietas ir susipažįstant su kulinariniu paveldu.

ziejaus įdomybės. Pasivažinėjimas 
karietaite.

 Stovyklavietėje Andrioniškio 
miestelio aikštėje keliautojai susi-
pažino su lietuviškojo kulinarinio 
paveldo įdomybe - aukštaitiško 
salyklinio alaus gamyba. Demons-
truotas salyklo salinimas, alaus 
tekinimas per trikoję, supažindinta 
su apynių ir kitų priedų svarba ir, 
žinoma, ragautas alutis. 

Ypatingai kulinariniu paveldu domėjosi moteriškės...
Autoriaus nuotr.

Paliko. Į korupcijos skandalą 
įklimpęs liberalas Eligijus Masiu-
lis atsisveikina su didžiąja politika. 
Penktadienį jis paliko Liberalų sąjū-
džio (LS) vadovo kėdę, taip pat įtei-
kė prašymą panaikinti Seimo nario 
mandatą. E. Masiulis taip ir nespėjo, 
kaip ketino, per rinkimų kampaniją 
paspausti ranką milijonui Lietuvos 
gyventojų. Aktyviai pastaruoju metu 
po šalį važinėjęs 41 metų politikas 
teisėsaugininkų valia buvo “sustabdy-
tas” ties 50 tūkst. riba. Todėl tarp LS 
užgriuvusių rūpesčių - ne tik nuola-
tinio lyderio paieškos, bet ir rinkimų 
kampanijos, kurios veidu buvo E. 
Masiulis, koregavimas. 

Įstatymai. STT pareigūnai šėlsta 
net pamindami įstatymus - įtariamų-
jų pavardes paskelbia vos pradėję 
tyrimą, viešai anonsuoja apklausas. 
Kaip turi elgtis principingi prokuro-
rai: tirti jų įrašytus užstalės pokalbius 
ar stabdyti įsisiautėjusius agentus? 
- rašo “Lietuvos rytas”. Kažin, kaip 
baigsis naujausias šią savaitę drioks-
telėjęs skandalas, kai STT taikiklyje 
dėl galimo kyšininkavimo atsidūrė 
vienas ryškiausių šalies politikų Eli-
gijus Masiulis, kuris jau pasitraukė iš 
Liberalų sąjūdžio vadovo posto, bet 
yra pasiryžęs įrodyti esąs nekaltas? 
Šioje istorijoje taip pat figūruoja vie-
no stambiausių šalies koncernų “MG 
Baltic” prezidentas Darius Mockus ir 
viceprezidentas Raimondas Kurlians-
kis. 

Laivai. Didžiausios šiemet nespro-
gusios amunicijos paieškos ir nu-
kenksminimo operacijos “Open Spirit 
2016” dalyviai jau Klaipėdoje - kru-
izinių laivų terminale penktadienį iš-
sirikiavo 19 karinių laivų iš Belgijos, 
Danijos, Estijos, JAV, Jungtinės Kara-
lystės, Kanados, Latvijos, Lenkijos, 
Lietuvos, Nyderlandų, Norvegijos, 
Prancūzijos, Švedijos ir Vokietijos. 
Jų įgulos dalyvaus Lietuvos karinių 
jūrų pajėgų rengiamoje operacijoje, 
kuri bus vykdoma gegužės 16-27 d.  
Tarptautinės nesprogusios amunicijos 
paieškos ir nukenksminimo operaci-
jos tikslas - išvalyti Lietuvos, Latvi-
jos ir Estijos valstybėms priklausantį 
Baltijos jūros dugną nuo Pirmojo ir 
Antrojo pasaulinių karų bei pokario 
laikotarpiu likusių jūrinių minų ir kitų 
sprogstamųjų užtaisų. 

Grėsmė.Sekmadienį dėl įtartino ra-
dinio stadione buvo atšauktos Angli-
jos futbolo “Premier” lygos rungtynės 
tarp “Manchester United” ir “Bourne-
mouth” ekipų, praneša BBC. Prieš pat 
rungtynes buvo evakuotos dvi tribū-
nos, o vėliau, atvykus policijai, buvo 
nuspręsta evakuoti visą stadioną. 
Rungtynės iš pradžių buvo atidėtos 45 
minutėms, o vėliau jos buvo atšauk-
tos. Į stadioną atvyko specialiosios 
tarnybos, kurios tirs įtartiną objektą.

Virusas. Vokietijos teritorijoje už-
fiksuotas pirmas užsikrėtimo Zikos 
virusu lytiniu keliu atvejis. Tai penkta-
dienį pranešė Roberto Kocho (Robert 
Koch) virusologijos instituto atstovai. 
Virusu užsikrėtė vokiečių pora. Vyras 
balandžio pradžioje lankėsi Puerto 
Rike ir ten pasigavo virusą. Grįžęs 
į Vokietiją, jis perdavė jį lytiniu ke-
liu savo partnerei. Virusą pirmiausia 
nešioja uodai Aedes aegypti. Zikos 
karštligė pirmą kartą buvo aptikta 
1947 metais Ugandoje, bet iki pasta-
rojo meto manyta, kad ji nepavojinga 
žmogui. Zikos virusas sukelia aukštą 
temperatūrą, konjunktyvitą, galvos ir 
sąnarių skausmus, uždegimo proce-
sus. Ligos protrūkių užfiksuota Azijo-
je, Afrikoje, Pietų ir Šiaurės Ameriko-
je, Ramiojo vandenyno regione.
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savaitgalio diskusija

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

spektras

Rajoniniame 
stadione galėtų 
žaisti visa 
Europa

Bronius BUDREIKA, peda-
gogas:

- Mano nuomone, Anykščiuose 
turėtų būti vienas rajoninis sta-
dionas, kuriame galėtų žaisti visi 
atvažiavę iš Europos, buvusių ko-
lūkių, tarybinių ūkių įmonių žai-
dėjai. O mokykla turi turėti savo 
ir neleisti, kad jį ardytų, drasky-
tų ir plėšytų. Kiekviena mokykla 
turi turėti savo įrangą. Be įrangos, 
kokia tai mokykla? Pamenu, kai 
mokiausi Debeikiuose, buvo sta-
dionas, taip pat Kavarske, Troš-
kūnuose. Kiekviena mokykla turi 
turėti po stadioną, kur mokiniai 
žaistų ne tik futbolą, bet ir užsiim-
tų kita sportine veikla.

-ANYKŠTA

Kiekvienai 
mokyklai – 
po modernų 
stadioną

Juozas ŠIAUČIULIS, futbolo 
treneris:

-Tokie stadionai, koks įrenginė-
jamas prie Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos, turėtų būti pastatyti 
prie kiekvienos mokyklos. Tai 
daroma mūsų vaikams, mokslei-
viams. Aš Antano Vienuolio mo-
kyklą baigiau 1979 metais ir nuo 
to laiko stadionas nerekonstruotas. 
Ar jūs buvote pažiūrėti, kaip jis 
šiandien atrodo? Apie centrinio 
miesto stadiono rekonstrukciją – 
kas ten daroma, kokie bus aikštės 

Veikla. JAV bendrovė “The New 
York Times”, valdanti to paties pa-
vadinimo laikraštį, vieną garsiausių 
Jungtinėse Valstijose, ketina pasiūlyti 
naują paslaugą - maisto produktų pri-
statymą į namus. Apie tai ketvirtadie-
nį agentūrai “Bloomberg” pranešė lei-
dinio viceprezidentė Elis Ting (Alice 
Ting). “Mūsų auditorija skiria daug 
laiko maisto ruošai namuose, - sakė ji. 
- Todėl visiškai natūralu, kad išbando-
me šią sferą”. Jau šių metų vasarą pla-
nuojama pradėti teikti šio pobūdžio 
paslaugas. Bendrovės partnere taps 
įmonė “Chef’d”, kuri jau dirba šioje 
srityje. Planuojama pristatyti šviežius 
ingredientus patiekalams, kurių re-
ceptai publikuojami laikraščiui “The 
New York Time” priklausančiame 
internetiniame tinklapyje “NYT Co-
oking”. 

Teismas. Bangladešo Aukščiau-
siasis teismas patvirtino mirties nuos-
prendį grupuotės “Jamaat-e-Islami” 
lyderiui Motiurui Rahmanui Nizami 
ir atmetė jo prašymą peržiūrėti bylą. 
Nizami vadovavo grupuotei, stojusiai 
prieš Bangladešo nepriklausomybės 
paskelbimą 1971 metais. Jis kaltina-
mas kariniais nusikaltimais.  Teismui 
atmetus prašymą peržiūrėti Nizami 
bylą, Bangladešo vyriausybė gali ini-
cijuoti nuosprendžio įvykdymo pro-
cesą. Bet islamistas dar turi galimybę 
prašyti prezidento malonės.  Tarptau-
tinis tribunolas nuteisė dabar 73 metų 
amžiaus Nizami mirties bausme 2014 
metų spalio 29 d. 

Finišas. Britų laikraščio “The New 
Day” vadovybė nusprendė uždaryti 
“The New Day”, pirmąjį naują leidi-
nį per 30 metų Didžiojoje Britanijoje. 
Laikraštį pradėta leisti vos prieš de-
vynias savaites, informuoja “Associ-
ated Press”. Anot pranešimo, leidykla 
“Trinity Mirror” tikėjosi, kad laikraš-
čiui pavyks pritraukti skaitytojus lai-
kantis neutralios politinės pozicijos. 
Laikraštis buvo leidžiamas 200 tūkst. 
kopijų per dieną tiražu. Leidinio vy-
riausioji redaktorė Elison Filips (Ali-
son Phillip) pareiškė, kad bendradar-
biai “išbandė viską”, bet jiems taip ir 
nepavyko paversti leidinį pelningu.

Prekyba. “Islamo valstybės” (IS) 
smogikai pradėjo prekiauti žuvimis ir 
automobiliais. Tai pranešė “Reuters”, 
remdamasi Irako teismų sistemos 
pareigūnais. “Teroristų finansavimo 
schema palyginti su kalifato paskelbi-
mo laikais prieš beveik dvejus metus 
pasikeitė. Kai armija perėmė kelių 
naftos telkinių kontrolę, jie sugalvo-
jo naujų būdų, kaip uždirbti pinigų ir 
mokėti savo kovotojams”, - sakė tei-
sėjas Džabaras Abidas al Hudžeimis. 
Jo duomenimis, žvejyba šimtuose Ira-
ko ežerų ir automobilių, pirktų iki IS 
teritorijų užėmimo, pardavimas duo-
da teroristinei organizacijai milijonus 
dolerių kas mėnesį. Be to, teroristai 
renka mokestį už derlingas žemes ir 
naminius paukščius.

Katinas. JAV nugaišo neseniai į 
Gineso rekordų knygą įrašytas se-
niausias gyvas pasaulio katinas, skel-
bia BBC. Kovo 26 d. siamo veislės 
katinui Skuteriui (Scooter) suėjo 30 
metų. Ekspertų teigimu, Skuteris nu-
gyveno 136 žmogaus metus. Teksase 
gyvenanti katino šeimininkė Geilė 
Floid (Gail Floyd) teigė, kad katino 
ilgaamžiškumą nulėmė aktyvi gyven-
sena ir nuolatinės kelionės. Skuteris 
su savo šeimininke Geile aplankė 45 
JAV valstijas. Gineso rekordų knygo-
je užfiksuota ilgiausia katino gyveni-
mo trukmė siekia 38 metus.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

@ Elektoratas: „Jokios partijos 
skaidrumu netikiu ir netikėsiu, nes 
klausimas tik vienas: kada konkreti 
partija dėl korupcijos įklius į STT 
vanago nagus. Po to, kai įstatymu 
buvo uždrausta verslo įmonėms fi-
nansuoti politines partijas, tuomet 
ir prasidėjo įvairūs įstatymų apėji-
mai. Liberalų korupcijos skandalas 
tik patvirtino taisyklę, kad “val-
džioje visi vagys” ir kad “nereikia 
eiti į rinkimus visai, nes nėra už ką 
balsuoti”.“

@ Ekspertas: „kai tik politi-
nių partijų reitingai kyla, tuomet į 
darbą paleidžiama STT. Liberalai 
pakilo aukštai, ir štai rezultatas: 
pats pirmininkas Masiulis nelega-
liai pinigaujasi rinkimams. Kita 
partija STT taikiklyje turėtų būti 
vis populiarėjantys valstiečiai: per 
televiziją jau parodytas reportažas, 
kaip Karbauskis prie Kauno marių 
užsitvėrė 16 ha nuosavos fazen-
dos. O kam jam tiek? Lauksime 
tęsinio....“

@ Politikas: „visada peržengs 
leistinas ribas, nes jam vis maža ir 
maža kaip tam sultonui, kuris anti-
lopės prašė aukso, o kai jame ėmė 
skęsti, tas auksas pavirto moliu. 
Jokie draudimai ar įstatymai poli-
tinės korupcijos nesumažins. Tai 
įrodė ir jaunimo tikėjimą įgavęs 
Liberalų sąjūdis. O jauni išsilavi-
nę rinkėjai taip tikėjo, kad naujoji 

Žadėtojo politikos skaidrumo vis mažiau
Specialiųjų tyrimų tarnyba ketvirtadienį pranešė tirianti įtarimus, 

kad verslo koncerno „MG Baltic“ atstovai Liberalų sąjūdžio lyderiui 
Eligijui Masiuliui perdavė 100 tūkst. eurų kyšį.

Ar tokios žinios turi įtakos jūsų pasitikėjimui šalies politinėmis par-
tijomis? Ar tikite, kad politinės partijos gali būti skaidrios ir nekorum-
puotos? Ką reikėtų daryti, kad verslo ir politikų interesai neperžengtų 
tam tikrų ribų ir negriautų pasitikėjimo visa šalies politine sistema?

politikų karta, skirtingai nuo soc-
demų ar kitų komunistų, kuriuose 
korupcinis raugas įaugęs į kūną, 
dirbs žmonėms ir Lietuvai, o pasi-
rodo, kad politika buvo ir bus ne-
švarus dalykas.“

@ Pokeris: „Kol kas liberalai ne-
atsigauna po šalto dušo: kaip sakė 
vienas visuomenės veikėjas, ne 
išeitis, kai kyšininką keičia lošėjas 
(Masiulį - Guoga). Matyt ir šioje 
skaidrioje partijoje vyksta kova dėl 
postų. Jei būtų pirmininku pasky-
rę Šimašių, Masiuliui atleisčiau jo 
nuodėmes. Dabar gi negaliu.“

@ Visi vienodi: „Kuris politikas 
švarus?? Ożys smirda jau virš 25 
metų, supuvėliai koncervai, o ban-
do vadovauti. Rinkt reikia naujus, 
be to seno tvaiko, nes tokie kaip 
dabartiniai tai nulis naudos. Be to, 
švogeriai, broliai, seserys sulindę 
kur tik įmanoma ir vaidina politi-
kus. Žinoma, kad protingi išvykę, 
sąžiningi neina į tą cirką, todėl lie-
ka dainininkai, svarščikai, krepši-
ninikai, na komunistai, dar krimi-
nalistai, va taip ir vadovauja.”

@ R.Gižinskas: „Manau, kad 
E.Masiulis perpildė Prezidentės 
kantrybės taurę. Manau,kad Alekna 
pernelyg susižavėjo komerciniais 
E.Masiulio sugebėjimais. Tiksliai 
žinau, kad LSDP vadovybė spor-
tininkui V.Aleknai nieko nežadėjo, 
išskyrus vietą sąraše.”

@ koks skaidrumas?: „Atsi-
verskite Tubervydeniją ir pamaty-
site kas trečiame straipsnyje aukš-
tinama Pakelčio išmintis. Argi nėra 
rajone daugiau politikų, kad deda 
tik šito išsišiepusį veidelį? Ar mes 
mokesčių mokėtojai turime sumo-
kėti liberalų radijui ir Nykščiams 
už tai, kad kyšį ėmęs partijos narys 
skleistų savo kliedesius. Kur čia 
matote skaidrumą ir teisybę? Te-
gul liberalai pirma apsikuopia savo 
tvarte, o tada jau moko kitus, kaip 
dirbti ir gyventi.”

@ Aš: „Tikėjau, kad ateis į val-
džią jauni, kagėbistinėse mokyklo-
se nesimokę, sąžiningi, nes prie 
ruso nepriprato vogti iš kolūkio ar 
gamyklos ir dirbs vardan Tos Lie-
tuvos ir žmonių gerovės. O pasiro-
do šita jaunoji, tarybinės tvarkos 
nemačiusi karta, dar geriau už se-
nus komunistus tvarkosi reikalus ir 
spjauna į sąžinę, tautą ir įstatymus. 
Kuo tikėti, kai toks jaunas politi-
kas kaip Masiulis laiko grynais 
100 000 eurų? Kokiuose darbuose 
jis tokius pinigus uždirbo? Už ko-
kias paslaugas uždirbo?”

@ Marijona Fergizienė: „Labai 
greitai galėsime įsitikinti Anykščių 
liberalų sąžiningumu. Kreipiausi į 
Antikorupcinę komisiją, kuri tu-
rėtų išsiaiškinti, kur dingsta namo 
administravimui skirti pinigai. 
“Teismui buvo pristatyta pažyma, 
kad 2010-12-31 J. Biliūno 18 namo 
nepanaudotų lėšų likutis 2097,89 € 
+ gyventojų skola 171,59 €. Viso 
2269,48 €. Norėjome tuos pinigus 

investuoti į namą - pakeisti laipti-
nės langus. Mus nuramino, kad vi-
siems langams pinigų nepakanka, 
todėl tą sumą kaupsime ir langus 
pakeisime visus iš karto. 2011, 
2012, 2013, 2014,2015 m mokėjo-
me po 1596,99 €. Viso 7984,96 € 
.Pridėjus 2269,48 € yra 10 254,44 
€. O stebukle. Už 2015 m. gautoje 
ataskaitoje parašyta, kad nepanau-
dotų lėšų tik 1369,29 €. Kaip seksis 
ieškoti pinigų Antikorupcinei ko-
misijai informuosiu visuomenę.”

@ Rūpi ir gana!: „Ir man rūpi 
žinoti, tik sutapimas ar ne, kad 
Valstybės valdžioje esant Konser-
vams, Liberalams ir Valinsko šou-
menams, liberalo Dariaus Gudelio 
firma triuškinančiai laimėdavo 
konkursus kurti ministerijų, kitų 
valstybinių institucijų įvaizdį ? 
“Anykšta” yra rašiusi, kokie mili-
joniniai tai buvo “projektai” litais. 
Apie tų konkursų skaidrumą nie-
kas nerašė, apie „otkatus” niekas 
neminėjo. Ar STT ir tai tirs? Ir rūpi 
man, ir neramu....”

@ Kokiu skaidrumu?: „Obele-
vičius pažadėjo už juodąsias tech-
nologijas apšmeižėjus paduoti į 
teismą ir išsibalinti savo supurvin-
tą garbę. Kas girdėjo kuo baigėsi 
byla? Gavo vicemero vietą dvigu-
bą algą ir tyli, tarsi būtų nekalbėjęs 
apie politinį susidorojimą. Kur čia 
yra skaidrumas ir atsakomybė už 
savo žodžius.”

(Komentarų kalba netaisyta, - 
red.past.)

-ANYKŠTA

Dviejuose miesto stadionuose gali 
nebebūti kam sportuoti
Anykščiuose šiuo metu statomi net du stadionai. Rekonstruoja-

mas centrinis miesto futbolo stadionas bei stadionas šalia Anykš-
čių Jono Biliūno gimnazijos. „Anykštos“ pašnekovų klausėme, ar 
Anykščiams reikia tiek daug stadionų? Galbūt būtų pakakę gerai 
įrengto vieno?

matmenys, aš nieko nežinau. Jūs 
manęs neklauskite, aš jo nedarau. 
Stadionas didelis, vadinasi, visus 
reikalavimus atitiks.

Dviejų stadionų 
rekonstrukcija – 
didžioji klaida

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
rajono Tarybos narys, socialde-
mokratas:

- Aš visą laiką pasisakiau prieš 
dviejų stadionų statymą Anykš-
čiuose. Žmonių skaičius mažėja, 
jaunimo mažėja. Geriau jau turėti 
vieną normalų stadioną negu du. 
Manau, kad padaryta didžioji ne-
sąmonė ir klaida, priėmus spren-
dimą rekonstruoti du stadionus. 
Kainuos išlaikymas, priežiūra. 

Garantuoju, kad po dvejų – trejų 
metų vienas iš tų stadionų bus ne-
benaudojamas.

O kodėl 
Anykščiuose 
neatidarius 
cirko arenos?

Vidmantas PLĖTA, muzikan-
tas:

-Janydžiuose, prie futbolo sta-
diono, aš užaugau. Ten mano 
tėvai gyvena. Aš manau, kad 
Anykščiams dviejų didelių sta-
dionų nereikia. Juk tas centrinis 
stadionas dažniausiai tuščias 
stovi. Vilnius, Kaunas turi ne po 
vieną stadioną, tačiau Anykščiai 
– mažas miestelis. Kiek gi čia 
sportininkų? Yra svarbesnių da-
lykų. Jeigu norima sukurti kažką 
tobulesnio, galbūt vieno stadio-
no erdvę reikėtų atiduoti kitiems 
dalykams ir, pavyzdžiui, čia ati-
daryti cirko areną.
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Prie sankryžos gyvenantis anykš-

tėnas, būdamas kambaryje, išgirdo 
garsų pokštelėjimą. Išėjęs į kiemą 
pamatė greitosios pagalbos auto-
mobilį, kuris išsivežė motorolerio 
vairuotoją, ant šaligatvio užšokusį 
automobilį ir sudaužytą motorolerį. 

Sankryžoje sužalotas vaikinas

Sankryžoje automobilio „Citroen 
Xsara Picasso“ 73 metų vairuo-
tojas, važiuodamas V. Kudirkos 
gatve nuo kalno, nesustojo kelyje, 
pažymėtame „Stop“ kelio ženklu, 
įvažiavo į sankryžą ir nepralei-
do pagrindiniu keliu važiuojančio 
motorolerio „Peugeot“, vairuoja-

mo 16–mečio vaikino, ir su juo 
susidūrė. Eismo įvykyje nukentėjo 
motorolerio vairuotojas, kuris dėl 
sužalojimų buvo skubiai išvežtas į 
Anykščių ligoninę. Šiuo metu vai-
kinas gydomas Vilniuje. 

Kaip pasakojo įvykį matę praei-
viai, automobilį vairavęs solidaus 
amžiaus vyras galimai nepastebėjo 
„Stop” ženklo, nes prieš sankryžą 
aplenkė prieš jį sustojusį automo-
bilį. 

Avarijos dalyviai, pirminiais duo-
menimis, buvo blaivūs. Dėl eismo 
įvykio vyksta ikiteisminis tyrimas.  

Ši sankryža Anykščiuose - viena 
avaringiausių. Beje, nors šis eismo 
įvykis, tikėtina, su tujomis nesusi-
jęs, tačiau vairuotojai skundžiasi, 
kad leidžiantis V. Kudirkos gatve 
nuo kalno ir, sustojus prie „Stop“ 
linijos, kelio dalį užstoja tujos. Tad 
vairuotojams šioje vietoje reikia 
būti itin atidiems, nes važiuojantys 
plačia pagrindine Taikos gatve šioje 
sankryžoje paprastai jokios kliūties 
nesitiki ir greičio nemažina.  

Avarijoje nukentėjo motorolerio vairuotojas. 
Autoriaus nuotr.

Atsakymas: „Atrodo, kad vienintelis kelias ir lieka - stebėti kameromis ir 
visiems, kurie nesupranta KET reikalavimų, išrašyti baudas. Esu užtikrintas, 
kad pilietis, kuris pravažiavo nesustojęs, tikrai nėra gavęs baudos iš Anykš-
čių policijos.“

Egle: „Dažnai tenka šia sankryža važiuoti, tikrai nieko nesimato labai 
užstoja tujos, turėtų kažką daryti dėl saugumo su tom tujom.“

Atsakymas į: egle: „Nebenusišnekėk dėl tujų. Čia kalta toji STOP juosta, 
kuri nupiešta per toli nuo sankryžos. Nei iš vienos, nei iš kitos pusės va-
žiuojant negalėsime pamatyti eismo dalyvių, reikia išlįsti į sankryžą. Koks 
vairuotojas, jei trukdo tujos? Man pvz trukdo stovintys automobliai prie pat 
šios perėjos, nes tikrai nieko nesimato, kas atvažiuoja nuo miesto pusės. Ga-
lėtų būti apribojamas stovėjimas. Čia kalčiausi “asfalto dailininkai”, kas ir 
sugalvoja taip nupiešti STOP linijas“...

Motociklininkas : “Labai gerai yra sakoma, kad nuo durnumo vaistų 
nėra. Jeigu valedoliai nepamato stop ženklo, tai ar jiem kažką reiškia vei-
drodžiai ar tujos? Vienintelis būdas šitoje vietoje išvengti avarijų, tai pa-
statyti kalnelius arba gulinčius policininkus. Ir apskritai geriausias būdas 
stipriai sumažinti avaringumą keliuose - atimti teises žmogui, kai jam sueina 
70 metų. Drastiška, bet suveiktų. Nes dabar per žioplus ir savo teisumu įsiti-
kinusius senius kenčia per daug žmonių.“

Eureka!!!: „Tubiau, daryk tvarką! Išversk 4 namus aplink tą sankryžą 
ir padaryk vietoje jų eismą ratu. Už idėją imu perpus mažiau, negu Masiu-
lis.“

Nematomas: „Toje vietoje “Stop” liniją reikia padaryti prie pat sankry-
žos, nes visiškai nesimato pagrindinio kelio“.

(Komentarų kalba netaisyta, -red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

(Atkelta iš 1 p.)

Ant suolelio prisėdo Sąžinė

G. Germanavičienės ypač mėgto 
poeto Marcelijaus Martinaičio eilė-
mis renginį pradėjo režisierė Jolanta 
Pupkienė. Po perskaitytų eilių ant 
suolelio su smuiku rankose prisėdo 
mergaitė, kuri, pasak J. Pupkienės, 
simbolizavo G. Germanavičienės su-
kurtą Sąžinės personažą.

Suolelį pašventino Anykščių Šv. 
apaštalo evangelisto Mato parapijos 
vikaras Nerijus Papirtis, už mirusius 
režisierius visi susirinkusieji sukalbė-
jo bendrą maldą.

Anykščių rajono savivaldybės me-
ras Kęstutis Tubis sakė: „Nuo Gali-
nos ir Vytelio Germanavičių mirties 
praėjo treji metai. Laikas labai greitai 
skuba – jų mirties dieną buvo daug 
sniego, o štai dabar - žiedais apsipy-
lusios obelys. Pabandykim atsiriboti 
nuo patirto praradimo skausmo ir 
prisiminkim juos visada su meile, 
kalbėkim apie jų nuveiktus darbus, 
pasiektus rezultatus“. 

Apskrito suolelio viduryje paso-
dinta jau žiedais turtinga obelėlė. Ją 
padovanojo ŽŪB „Ažuožerių sodai“.

Surinkta per 6 000 eurų aukų

Skulptorius K. Pūdimas anykštė-
nams priminė, jog pirminis režisierių 
atminimui skirto monumento pro-
jektas buvo visiškai kitoks - kur kas 

„Atminties suolelis“ – Galinos ir 
Vytelio Germanavičių atminimui 

brangesnis, tačiau pripažino, kad da-
bartinis variantas netgi geresnis.

Vienas iš šios iniciatyvos pradinin-
kų buvo geras režisierių draugas, ar-
chitektas Kęstutis Indriūnas. Paklaus-
tas, kaip gimė mintis įamžinti G. ir V. 
Germanavičių atminimą, pašnekovas 
pasakojo: „Per jų laidotuves Kultūros 
centro fojė buvo rodomas Janinos 
Lapinskaitės filmukas apie režisie-
rius. Man įstrigo vienas epizodas, kur 
Galina ir Vytelis nufilmuoti savo sode 
sėdintys ant suoliuko. Pagalvojau, 
kad reikia kažką panašaus sukurti ir 
jų atminimui. Beje, man net nekilo 
abejonių, kad pavyks surinkti reikia-
mą pinigų sumą, nes į jų laidotuves 
plūdo minios žmonių. Deja, rinkti pi-
nigus sekėsi sunkiai, vienu momentu 
net pradėjau abejoti, ar tikrai pavyks 
įgyvendinti šią idėją. Teko ir man 
pačiam asmeniškai eiti per žmones ir 
prašyti. 

Pirminis projektas – surūdijusio 
metalo uždanga, suolelis, bronzinės 
obels šakos – įvertintas 50 000 litų. 
Tačiau jis buvo ne tik brangus, bet ir 
žmonėms nelabai priimtinas. O da-
bartinis variantas, manau, žmonėms 
patinka. Girnos formos suolelis – tai 
aliuzija į režisierių puoselėtą Kloji-
mo teatrą, gyva obelis susieja su jų 
sodu...“ 

Monumento skulptoriui K. Pūdimui 
ir verslininkui Vygantui Šližiui įteikta 
po padėkos skulptūrėlę – paukštę. V. 
Šližio vadovaujamos įmonės UAB 
„Anykščių ratas“ ir UAB „Vaja farm“ 

šio atminties suolelio pastatymui 
skyrė didžiausią pinigų sumą – 900 
eurų. Dar 870 eurų prisidėjo Anykš-
čių ROTARY klubas. Keturiasdešimt 
penki pavieniai anykštėnai taip pat 
paaukojo pinigų režisierių atminimo 
įamžinimui – 300 eurų skyrė Kęstutis 
Tubis, po 1 000 litų paaukojo Daiva 
Indriūnienė ir Girmant Ragus, Vaiva 
Kernagienė skyrė 150 eur, Eugenija ir 
Algimantas Sudeikiai – 500 litų.

Iš viso šis projektas kainavo 6 270, 
53 euro.

Režisierių atminimas gyvas 
jų draugų širdyse

Režisierių draugas, anykštėnų ini-
ciatyvinės grupės entuziastas, meni-
ninkas Žilvinas Smalskas apie suolelį 
kalbėjo kaip apie vietą, kur anykštėnai 
susirinktų ne tyliai pastovėti, o vyktų 
gyvenimas – būtų geriama kava, ruo-
šiamos pamokos.

Tuo tarpu K. Indriūnas sakė, kad 
skverelis prie Kultūros centro galėtų 
tapti ir kitų žymių anykštėnų atmi-
nimo įamžinimo vieta. „Turim daug 
iškilių žmonių, kuriuos galėtumėm 
pagerbti. Tai ir pernai žuvęs politikas 
Vytautas Galvonas, ir prieš daugiau 
nei dešimtmetį miręs mokytojas Jo-
nas Juknevičius... Ne kokius nors bal-
vonus statyt, o pavyzdžiui, suolelius... 
Kad čia galėtų žmonės bent dviem 
minutėms sustoti, gal po žvakelę 
uždegti. Džiaugiuosi, kad atminimo 
suolelis Germanavičiams pastatytas 

dabar, o ne po 10 ar 20 metų, nes 
girdėjau ir tokių pasiūlymų... Daini-
ninkui Vytautui Kernagiui paminklas 
buvo pastatytas iš karto po jo mirties, 
ir gerai, nes metai bėga, išėję žmonės 
prisimenami vis rečiau...“ – kalbėjo 
K. Indriūnas.

O jo šeimoje Galina ir Vytelis 
Germanavičiai tikriausiai niekada 
nebus pamiršti. „Kiekvienais metais 
eidamas į festivalį „Velnio akmuo“ 
Vytelio atminimą nešuosi kartu su 
savimi. Mes, būdavo, jog abu einam 
į šį festivalį... Jis mūsų su Daiva ves-
tuvėse piršliu buvo. Savaitgalį buvo 
atvažiavę draugai, tai dar kartą pasi-
žiūrėjom vestuvių juostą... Ir rengi-
nio metu širdis suvirpėjo“, – kalbėjo 
K. Indriūnas. 

Neliko visos šeimos

Prieš trejus metus Teatro dieną 
režisierius, uždususius nuo smal-
kių, rado Anykščių kultūros centro 
darbuotojai. Kelias dienas jiems ne-
prisiskambinę, kolegos nuvažiavo į 
Viešintėles. 

G. ir V. Germanavičiai buvo pašar-
voti Anykščių kultūros centre, palai-
doti – Viešintų kapinėse. Nepraėjus 
dviem mėnesiams po tėvų žūties, iš 
gyvenimo pasitraukė ir jų 28 metų 
sūnus Daumantas. Vaikinas į tėvų 
laidotuves atvyko iš Olandijos, kur 
kelerius metus dirbo ir gyveno. Šalia 
tėvų, laidojant D. Germanavičių, kar-
tu buvo palaidotas ir kūdikystėje mi-
ręs jo broliukas Laurynas, kuris iki tol 
ilsėjosi senosiose Viešintų kapinėse.

Praėjus dvejiems metams po šei-
mos žūties, Viešintų kapinėse pasta-
tytas paminklas. Lyg iš metalo virvių 
nertame antkapyje įamžinti vardai 
Laurynas, Galina, Vytautas ir Dau-
mantas, o apačioje – Germanavičiai. 
Kapas uždengtas granito akmenimis.

Režisieriai būrė vaidinti 
ir mažus, ir didelius

Į Anykščius G. ir V. Germanavi-
čiai atvyko 1984 m., baigę studijas 
Lietuvos valstybinės konservatorijos 
Klaipėdos fakultete. Abu jie kilę iš 

Kauno.
V. Germanavičius kurį laiko dirbo 

Viešintų kultūros namų direktoriumi, 
Anykščių A. Vienuolio gimnazijos 
(dabar progimnazija – red.past.) tea-
tro mokytoju, o 1987 m. įkūrė Viešin-
tų klojimo teatrą. Jis teatrinei veiklai 
sutelkė įvairaus amžiaus bei profesijų 
viešintiškius: mokytojus, kaimo in-
teligentus, pensininkus, jaunimą. Jis 
buvo pirmojo Anykščių krašte klo-
jimo teatrų festivalio – IV Lietuvos 
klojimo teatrų krivūlės Griežionė-
lių kaime (Anykščių r.) iniciatorius ir 
rengėjas, su Viešintų teatru rengdavo 
gastroles po Lietuvą, nuolat dalyvau-
davo mėgėjų teatrų festivaliuose Lie-
tuvoje ir Lenkijoje.

Jis dalyvaudavo ir kituose Anykš-
čių rajono kultūrinės veiklos projek-
tuose – statė kalėdinius spektaklius ir 
pats juose vaidindavo, su artistų trupe 
rengdavo stilizuotus plėšikų išpuolius 
Aukštaitijos siaurojo geležinkelio ke-
leivių pramogoms bei kitokias viešą-
sias etnokultūrines atrakcijas.

V. Germanavičius buvo apdovano-
tas Lietuvos kultūros ministerijos Bo-
riso Dauguviečio premija (1994 m.), 
Gintaro ordinu X tarptautinėje kloji-
mo teatrų krivulėje Klaipėdoje (1997 
m.), Teresės Mikeliūnaitės Anykščių 
kultūros premija (2001 m.). Kaip Vie-
šintų teatro vadovas jis tapo Lietuvos 
liaudies kultūros centro prestižinio 
apdovanojimo „Aukso Paukštė“ lau-
reatu (2012 m.).

G. Germanavičienė taip pat dirbo 
Viešintų kultūros namuose, Anykščių 
A. Vienuolio gimnazijoje. O 1997 m. 
iš mažųjų viešintiškių subūrė vaikų 
folkloro teatrą „Žaginys“, kuris gas-
troliavo Suomijoje, Lenkijoje, net pa-
siekė tolimąją Japoniją. 

G. Germanavičienė taip pat kūrė 
scenarijus ir režisuodavo masinius 
Anykščių krašto kultūros renginius: 
įvairius vaidinimus Anykščių bažny-
čioje, ant Šeimyniškėlių piliakalnio, 
Arklio muziejuje Niūronyse ir kitur. 
Ji sukūrė ir pastatė istorinę miste-
riją „Vorutos runų bylės“ pagal A. 
Vienuolio kūrybą ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio (2007 m.), buvo operos 
džiazo motyvais „Šventavartė“ (2012 
m.) libreto autorė ir režisierė.

Už visuomeninę veiklą bei nuopel-
nus Anykščių krašto kultūrai ji buvo 
apdovanota Anykščių kultūros premi-
ja (2001 m.), pelnė geriausios Utenos 
apskrities mėgėjų meno kolektyvo 
vadovės nominaciją (2006 m.).

-ANYKŠTA

Daugiausiai lėšų paaukojusiam verslininkui Vy-
gantui Šližiui įteikta padėkos dovana – skulptūrėlė 
–paukštė.

Režisierius dar kartą prisiminė jų draugai Daiva ir Kęstutis Indriūnai. Šalia jų – „Suolelio“ skulp-
torius Klaudijus Pūdimas.
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Rojaus atspindžiai

Žemė čia ne pati geriausia - yra ir 
smėlio, ir žvyro, ir molio, o kai kurie 
laukai skardžiuose išsidriekę, nuga-
ras į saulėkaitą išlenkę. Užderėdavo 
ir uždera neblogai ir rugiai, ir vasaro-
jus, ir bulvių gera pakasa būna, pau-
piuose ganyklos neblogos - karvutes 
ar mėsinius galvijus auginti taip pat 
patogu. Kas netingėdavo, tai ir iš 
miško darbų gausiai „prisidurdavo“. 
Būdavo ir žmonių, kurie pačiu ma-
žiausiu pasitenkindavo ir gyvenimas 
jiems malonus buvo.

Kaimo pakraštyje, nedidelėje tro-
belėje su žemės lopinėliu darželiui, 
gyveno du pusamžiai žmogeliai 
Ieva ir Adomas. Aštrialiežuviai kai-
mynai jų kiemelį praminė Rojumi, 
o jo gyventojai iš tiesų neblogai 
išgyvendavo. Ieva savo darže pri-
siaugindavo puikiausių daržovių, 
darbymečiuose dar šį tą užsidirbda-
vo padėdama kaimynams. Adomas 
buvo sėkmingas po atlaidus keliau-
jantis elgeta - “ubagas”. Skambiu 

Sliepšiškis - kunigų tėviškė ir 
partizanų panteonas Raimondas GUOBIS

Dešiniajame Jaros upės krante, ant aukšto kalno, Šimonių girios 
pakraštyje, nuostabioje grožio ir poezijos vietelėje, nuo laikų se-
niausių gyvuoja Sliepšiškio kaimas. Kadaise jis buvo vadinamas 
Najaūlyčiu, vyravo Lapienių, Semėnų pavardės, nemenkoje seno-
joje ūlyčioje romantiškai ir jaukiai glaudėsi kelios dešimtys sodybų, 
1923 m. surašymo metu jų surasta 12-ka, buvo 55 gyventojai. Buvo 
čia žmonių padaugėję - statėsi naujų mūrinukų, po to vėl mažėjo, 
bet net dabar priskaičiuojamos apie keturios dešimtys sodiečių.

balsu berdavo maldas, žmonėms 
patikdavo, todėl jam visuomet dos-
niai aukodavo, o pavargėlis origina-
lių triukų savo pajamoms pagausinti 
sugalvodavo. Kartą nukeliavęs į 
tolimesnę parapiją, atlaidų rytmetį 
šventoriuje atsistojęs, rankas išskė-
tęs, iškėlęs aukštyn ilgą lazdą su 
prie jos pririštu paslaptingu maiše-
liu didžiu balsu sušuko: „Sugrįžau iš 
Šventosios Žemės, kas gerai aukos, 
duosiu žiupsnį šventos žemės...” Ta-
čiau šventos žemės dalybų įkarštyje 
nežinia iš kur išdygęs nedidžiausio 
ūgio, bet tvirtas ir gerokai įpykęs 
kunigas ištraukė iš elgetos rankų 
lazdą, išpylė žemę ir išpyškino: 
„Netikėkite juo, niekur jis nebuvo, 
pažįstu - jis mano kaimynas...”

Nuostabusis Braknė

Mitą sugriovęs kunigas buvo iš to 
paties Sliepšiškio kaimo kilęs An-
tanas Braknė. Kunigiškos giminės 
palikuonis, mat jo artimi giminai-
čiai Rimkai buvo ypač savo dvasi-

ne ir visuomenine veikla Biržuose 
pasižymėję kunigai Juozapas ir 
Kazimieras  Rimkai - Rimševičiai, 
jie ten Šv. Jono Krikštytojo baž-
nyčios šventoriuje ilsisi. Antanas 
buvo jauniausias šeimoje, reto gu-
vumo ir smalsumo vaikis - tėvelių 
viltis, mokslus puikiausiai krimto, 
Ukmergės gimnaziją baigęs Rusi-
jon išvyko, vaistininku būti panoro. 
Bet vos metus farmacininko griežto 
mokiniu pabuvęs, daug rimtesnio 
pašaukimo paliestas atsidūrė kuni-
gų seminarijoje Kaune. Įšventin-
tas pirmiausia tarnavo Anykščių 
vikaru. Gyvas neramuolis, visokių 
organizacijų, vakarėlių jaunimui 
organizatorius, rėmėjas dažnokai 
klebonijon pargrįždavo po vidur-
nakčio. Klebonas bardavosi rūsčiai, 
tiek įkyrėjo, kad kartą kunigėlis 
išsitraukęs netikrą, kempinėmis 
šaudantį pistoletą, gerokai savo au-
klėtoją išgąsdino. Mat dar pridėjo: 
„Štai, tuoj būsi šaltas...“ 

Bet pačiam teko atsivėsinti ir 
greitai į kitą parapiją išvykti.  Baigė 
savo smagaus gyvenimo dienas Kė-
dainiuose, ten Šv. Jurgio bažnyčios 
šventoriaus kalvoje, šalia Nevėžio, 
amžinam atilsiui atgulė. Nors ne 
prie Jaros, bet vis tiek prie upės...

Partizanų panteonas

Pirmosios pokario aukos - nuo-
šaliuose Sliepšiškio kapeliuose 
atgulę sovietų kareivių ir stribų nu-
žudyti lietuviai partizanai bei taikūs 
gyventojai Kurkliečių kaime prie 
Kamajų 1945-ųjų liepos 15 - ąją.  
Tuomet juos, iškasę iš smėliaduobių 
prie Svėdasų dvaro koplytėlės, at-
gabeno čia ir su tyliomis maldomis 
palaidojo. Vėliau čia palaidotas ir iš 
Butėnų kaimo kilęs Žalgirio būrio 
vadas Povilas Baronas - Briedis, dar 

keli 1949 - ųjų rudenį vėlyvą žuvę. 
Žymi kuklūs pokario karių kryželiai 
ir Prano Galvydžio - Valterio ir Ste-
pono Šukio - Mauzerio kapus, bet 
jų kūnai, matyt, tebėra girioje - ten, 
kur tik nukautus sovietai užkasė. Ir 
kas juos besuieškos, kas jų kūnus į 
šventą žemę perkels? 

Nors Mindaugas Žvirblis patiki-
no, kad dar apie 1990-ius Tautvydui 
Lapieniui rūpinantis jie buvo iškasti 
iš girios kapo ir perlaidoti Sliepšiš-
kyje. Tik Stepono palaikus didelė 
pušis buvo savo šaknimis po auk-
sasmėlį išskaidžiusi, tad ne visus 
kaulelius surinkti pasisekė. 

Kiekvienas iš tų vyrų į mus 
prabyla legenda. Povilas Baro-
nas - Briedis buvęs Butėnų kaimo 
seniūnu vokietmečiu ir pokariu sa-
vaisiais rūpinosi, nes Žalgirio būriui 
vadovavo. Bendražygius, norinčius 
karštai ir žiauriai neįtinkančius 
pamokyti, gal net į Anapilį pasiųs-
ti, išmintingai prilaikydavo - savi 
žmonės, ir tik daugiau nesantaikos 

užsisės piktžole bjauriausia, kurios 
ir šimtmetis neišravės. Lemtis - 
paklydusi kulka mirtinai kliudė, jį 
palaidojo bendražygiai čia, pagirio 
kapinėse. Vėliau šis žemės lopinė-
lis dar kelis kovotojus priglaudė, 
paskutiniuosius perlaidojo jau po 
1990-ųjų. 

„Čia mūsų sodybas keleivis 
suras...“

Vytautas Lapienis - savo tėviškės 
įdomybių žinovas, vis pas jį keliauti 
ruošiausi ir nesuspėjau. Kirto insul-
tas, ir labai greitai mokovą Anapilin 
nusinešė. Ten esančio jau nepaklau-
siu nei apie Šimonių girią, apie med-
kirtystę, žvėris, medžioklę ir drąsą, 
kuomet neva apsirikęs apšaudė iš 
savo medžioklinio kur reikia ir kur 
nereikia besivalkiojančius stribus. 
Teliko didžiulis akmuo prie sodybos, 
įrašas svetingas: „Čia mūsų sodybą 
keleivis suras...“ Sodyba gyva, čia 
energingai ir sėkmingai ūkininkau-
ja anūkė Jurga. Baltas dviejų aukštų 
mūrinukas kvadratu stūkso -  tarsi 
ir ypatingai užsitęsusį sovietmetį 
pabrėžiantis „daugiabutis”. Net taip 
toli Aloyzas Mirklys - jau seniausias 
sodžiaus pilietis su pačia gyvena.

 Ūlyčioje senąja sodžiaus dvasia 
dvelkia Semėnų sodyba, jų čia ka-
dais buvę net trys kiemai, ir visuose 
neprastai gyvenę. Didmedžiai vis dar 
rikiuojasi pagal senąją kaimo gatvę, 
o kuomet ilgėliau palyja, atsiveria 
balos, tik nebėra mažylių aplink jas 
žaisti ir taškytis. Seniau ir Svėdasai 
arčiau buvę nepalyginamai - mat 
sodietis Juozas Striukas keletą metų 
buvęs valsčiaus viršaičiu ir pasirūpi-
no, kad valstybė skirtų lėšų tiltui per 
Jaros upę. Ant stilingų akmenų mūro 
pamatų medžio tiltas išsitiesė. Stati-
nys kelis dešimtmečius tarnavo, bet 
palengva buvo apleistas, ledonešių 
ir potvynių didžiųjų nuplautas. Vyrai 
buvo dar įtaisę lieptą, kuriuo lengvai 
pėsčias praeidavo, dviratį persives-
davo, bet jau keli dešimtmečiai ir to 
nelikę.. O štai slėnyje, arčiau upelio, 
Vytautas Datenis namelius jauna-
tviškai patogiai susitvarkęs. Vis dar 
miško verslu gyvas vyras, žmonelė 
Asta, du vaikelis - štai ir lietuviška 
pagirės kaimo ateitis. 

Vilius Lapienis kaip relikviją išsaugojo jau iš Jaros dugno ištrauktą 
nemenką akmenį iš suirusių tilto pamatų su iškalta data - 1934.

Bene seniausias šių laikų Sliepšiškio vyras - Aloyzas Mirklys, 
kilęs iš gretimo Kušlių kaimo. 

horoskopas
AVINAS. Laikas gali pateikti šio-

kių tokių siurprizų. Veltui mėginsite 
pakeisti kitus arba priversti juos ten-
kinti jūsų poreikius. Gali kiek susi-
komplikuoti meilės santykiai. Būti-
na diplomatija ir atsargumas.

JAUTIS. Turėtumėte ryžtis įgy-
vendinti svarbius sumanymus. Pra-
vartu reklamuoti, populiarinti savo 
veiklą, paslaugas. Drąsiai galite kibti 
ne tik į kruopštumo reikalaujančius 
darbus darbovietėje, bet ir kandida-
tuoti į geresnes pareigas.

DVYNIAI. Spinduliuosite sim-

patijos, užuojautos jausmus aplin-
kiniams ir atrodysite patrauklūs. 
Užsisvajoję apie meilės objektą, 
užliūliuoti romantiškų prisiminimų 
ar vilčių, galite padaryti klaidų dirb-
dami. Nepraraskite atidumo.

VĖŽYS. Geriausiai jausitės 
įprastoje aplinkoje. Jeigu įmanoma, 
užuot daug dirbę, pailsėkite, paben-
draukite su šeima. Ir verčiau neikite 
ten, kur tyko pagunda išleisti visus 
pinigus, nes galite pasielgti labai ne-
racionaliai. 

LIŪTAS. Pasižymės intensyviais 
kontaktais su artimos aplinkos žmo-
nėmis, informacijos gausa. Tikėtini 

sėkmingi komerciniai ir mokslo rei-
kalai. Tikriausiai atrasite svarbiau-
sius būdus, kaip spręsti aktualiausias 
problemas. 

MERGELĖ. Gana nesunkiai 
spręsite materialines problemas, ta-
čiau jus gali gundyti įvairūs prekybi-
ninkai, siekdami palengvinti jūsų pi-
niginę. Leiskite sau gražiau, ryškiau 
atrodyti, bet nepraraskite saiko tam 
išlaidaudami.

SVARSTYKLĖS. Būsite akty-
vūs, žvalūs. Tikriausiai rūpinsitės 
artimais ryšiais ir spręsite senas pro-
blemas. Galbūt sulauksite pasiūlymų 
dėl bendradarbiavimo. Juos verta ap-

svarstyti.
SKORPIONAS. Gana rami die-

na. Bus daug planuojama, svajoja-
ma, galvojama apie perspektyvas. 
Reikėtų vengti šurmulio, kompani-
jų. Daugiau laiko skirkite poilsiui, 
atsipalaidavimui.

ŠAULYS. Nemažai bendrausite, 
nusimato net tik draugiški, bet, gal-
būt, ir svarbūs oficialūs susitikimai. 
Lengviau nei kiti šiandien valdysite 
savo nuotaikas ir mokėsite prisitai-
kyti. Tai išeis į naudą.

OŽIARAGIS. Būsite dalykiški 
ir aktyvūs. Patartina rimtai susikon-
centruoti sprendžiant dalykines pro-

blemas. Palanku planuoti ateitį, bet 
vertėtų prisiminti patirtas praeities 
pamokas. 

VANDENIS. Kai kurios jūsų idė-
jos gali įgyti realų pagreitį. Ryžtingai 
planuokite, ieškokite naujų kūrybos 
ir darbo formų, metodų, bendraukite 
su specialistais, galinčiais pakonsul-
tuoti.

ŽUVYS. Svarbios gali tapti vers-
lo, finansų problemos. Gali būti, kad 
teks aiškintis ir dalykinius, ir inty-
mius santykius. Dėl norimos sėkmės 
teks mokėti keisti bei koreguoti savo 
planus, požiūrį, eiti į kompromisą. 

-ELTA

Senojo kaimo keliuku kartais prarieda geltonasis autobusiukas.
               Autoriaus nuotr.
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kampas

 

“Teleloto” Lošimas Nr. 1049
Data: 2016-05-15
Skaičiai: 17 15 51 20 47 54 39 

26 12 41 11 19 45 08 74 38 01 
49 36 63 60 46 23 21 05 44 67 
29 34 42 16 52 24 66 33 18 43 
03 (keturi kampai, eilutė, įstri-
žainės) 35 75 68 37 69 65 40 
13 48 70 14 (visa lentelė)

Papildomi prizai
0254975 2500 Eur
0076058 3000 Eur
0305421 4000 Eur
024*119 600 Eur
0105619 Automobilis “Opel Astra”
0278597 Automobilis “Opel Astra”
0502835 Automobilis “Opel Astra”
008*346 Pakvietimas į TV studiją
042*650 Pakvietimas į TV studiją
005*517 Pakvietimas į TV studiją
049*052 Pakvietimas į TV studiją

Leonas ALESIONKA

Kuo ilgiau egzistuoja Eurovizija, 
tuo daugiau taisyklių ji prigalvoja. 
Taip galima, o šitaip tai jau ne. Kuo 
toliau nužengia kompiuterinių tech-
nologijų tobulėjimas ir atsiveria 
visokiausių sceninių „pribambasų“ 
kūrimas, tuo labiau aiškėja, kad 
balsu tu nebelabai ką benustebinsi. 
Reikia dar ką nors prisigalvoti ir 
parodyti daugiau, ko kiti dar nesu-
galvojo ir žiūrovą tiesiog pritrenk-
ti. Arba imti ir prisitaikyti! Kodėl? 
Aiškinu nesuprantantiems. Na jeigu 
visos žiniasklaidos „eurosojūze“ 
net užia tvirtindamos, kad Eurovizi-
jai reikia kitokių formatų, kad ten ir 
scenoje, ir už jos vien „gėjauskai  su 
lesbijonkomis“, turi ne tik patikrinti 
ar tiesa, bet ir prisitaikyti. Prisitaikė 
austrai ir štai „Eurovizijoje 2014“ 
triumfavo barzdotasis transvestitas 
iš Austrijos - Conchita Wurst. Ne-
aprašinėsiu, kiek ir kam šoko įvarė 
atlikėjas, bet jo daina „Pakilk kaip 
Feniksas“ („Rise Like a Phoenix“) 
iš tiesų gera. Tuoj pat atsirado mėg-
džiotojų ir pasekėjų, tikintis šitaip 
pasiekti pergalę. Pernai rašiau: „Ne-
žinau kieno, ar režisierių, ar prodiu-
serių sugalvota avantiūra paversti 
Lietuvos dalyvavimą Eurovizijoje 
seksualinių mažumų „bučkinimo-
si“ demonstravimu patyrė fiasko ir 
įrašė Lietuvą į Eurovizijų istorijų 
knygą kaip žėrinčių „trusikėlių“ bei 
gėjiškai lesbijietiškų bučinių rekla-
muotoją“. „Trijų šalių – Švedijos, 
Rusijos ir Italijos - atlikėjai iš tiesų 
buvo tie pirmojo ryškumo talentai, 
ant kurių pečių ir laikėsi 2015 metų 
Eurovizija. Toli mums iki jų! Kaip 
nuoširdžiai besistengė Monika ir 
Vaidas, kiek daug jie padarė nuošir-
džią ir melodingą dainą pateikdami 
kaip ryškiaspalvį pavasario gėlyną, 
priartėti prie bent jau Baltijos kai-
mynų mums nepavyko“. Jau kelinti 
metai ieškome savo eurovizinių 
balų tarp tų „mažųjų baliukų“ ir net 
aiktelime, jei kas nors lyg per klaidą 
pametėja mums visus 12 balų. Šie-
met vėl nuo Lietuvos dalyvavo Do-
natas Montvydas. Jei 2012 bandė 
sužavėti Europą kažkokiu ten „kūl-
versčiu“, tai 2016 jau net kažkokiu 
ten „salto mortale“, bent pusmetį 
ruoštu ir repetuotu. Gal ten išėjo ir 
visa „Nesterovo mirties kilpa“, bet 
švedų operatoriai jos taip ir neparo-
dė.Vis nusukdavo kameras į šalį. Ir 
vėl akrobatika nepadėjo. Daina kaip 
daina, visai tinkama mažiukams ba-

Kaip apmauti Euroviziją...
lams gauti ir ačiū D. Montvydui, 
kad jis, ko gero, ir pats tą ribotumą 
suvokdamas, nors ir su akrobatika, 
bet stengėsi iš jos ką nors išspausti. 

Balų medžioklės naujovę šiemet 
pirmas pateikė estas! Ne šiaip sau 
estas, o estų viltis „Eurovizijoje“ – 
Jüri Pootsmann. Vyriokas ne durnas 
ir aiškiai supratęs, kad nei savo bal-
siuku, nei dainele didžiųjų balų ne-
surinks, prieš praverdamas burnytę 
pademonstravo žiūrovams užpaka-
liuką. Nuogą, judantį, baltą, ach... 
Pabėgėjo ir strykt į vandenį! Matyt, 
prie suompirtės. Nei šalia ekrane 
buvę vyriokai, nei moteriškaitės net 
neaiktelėjo. Neaiktelėjo ir eurovizi-
jos žiūrovai. Ar užpakaliuko nebūta 
tokio stulbinančio kaip ponios  Kar-
dasian, ar iš „priekiuko“ vaizdelis 
buvo nelabai be padidinamojo stiklo 
įžiūrimas, nepraėjo estas į finalą ir 
liks Eurovizijos istorijoje kaip pir-
masis dalyvis, viešai ir neišradingai 
pademonstravęs ir Europai, ir kitam 
pasauliui savo nuogybes.

Baltarusio Ivano būta gudresnio 
ir išradingesnio. Na kuo ne „gudru-
sis batka“ tas Baltarusijos atstovas 
dainininkas Ivanas, arba Aleksan-
dras Ivanovas, pergudravęs Euro-
viziją, paskelbęs, kad scenoje pa-
sirodys nuogutėlis, apsuptas gyvų 
vilkų. Eurovizijos rengėjai tai už-
draudė, tačiau jam vis dėlto pavyko 
juos pergudrauti. Antrojo pusfinalio 
metu savo pasirodymą surengęs 
Ivanas dainą pradėjo dainuodamas 
nuogas, žiūrėdamas vilkui į akis. 
Bet ne scenoje! Jo sprendimas buvo 
originalus: nuogas ir su vilkais pa-
sirodė vizualizacijose, kurios jo 
pasirodymą „Eurovizijos“ scenoje 
papuošė. Taigi žiūrovai išvydo vis-
ką, ką Ivanas jiems norėjo parody-
ti, – ir vilkus, ir pliką savo kūną.Tai 
buvo tiktai kelias minutes trunkanti 
vizualizacija, kurioje dalyvavo ir 
kompiuterine programa nupiešti 
vilkai. Kai vizualizacija išsisklaidė, 
scenoje pasirodė šviesiai apsirengęs 
ilgaplaukis baltarusis. Tačiau dainą 
pradėjusi „vilkiška“ vizualizacija 
vieninteliu pasirodymo akcentu ne-
liko. Visos dainos metu netrūko ir 
kitų iliuzinių vizualių detalių, o pa-
čioje pabaigoje scena link žmonių 
tipeno kūdikis, kuriam pradingus, jo 
pėdsakais atėjo ir pats Ivanas. Man 
patiko šio atlikėjo pasirodymas. Jis 
tikrai nebuvo vulgarus, visos vizua-
lizacijos detalės nemaišė, gal grei-
čiau padėjo dainininkui atskleisti 
kūrinį ir save. 

Švedai iš tiesų puikiai pasinau-
dojo šia situacija ir šauniai pade-
monstravo savo jumorą. Kol ve-
dėja Petra Medei rimčiausiu veidu 
žiūrovams pasakojo, kad konkurso 
taisyklės draudžia būti nuogam ir su 
gyvūnais, antrame plane esančiose 
vizualizacijose įsėlino nuogas, tik 
pliušiniu vilku prisidengęs, Mansas 

Zelmerlowas. Bravo! Seniai taip 
kvatojausi!  Kaip iš gero „Anykš-
tos“ anekdoto. Deja, deja, nei kon-
kurso vedėjo Manso „parama“,  nei 
balsas, nei pati daina, nei nuogo 
kūno ekshibicionistinės grožybės, 
nei vilkai Ivano į finalą neperkėlė. 
Va, tai tu ir pabūk nuogas Eurovizi-
joje... Tik peršalti tegali!

Kuo ryškesnė žvaigždė, tuo ir 
skandalas didesnis. Šių metų Eu-
rovizijos favoritu laikomo nuogo 
ruso Sergėjaus Lazarevo nuotrau-
ka kelia didžiausias aistras. Toje 
nuotraukoje  jis nuogas sėdi ant 
lovos ir laiko pjūklą prikišęs prie 
apnuogintos moters, kuri prira-
kinta antrankiais prie radiatoriaus. 
Tikrai kvaila fotografija! Bulva-
rinio britų laikraščio „The Sun“ 
teigimu, Rusija daro viską, kad ši 
nuotrauka prieš konkurso  finalą 
nedelsiant dingtų iš interneto. Yra 
ten ir kitų, pusnuogio atlikėjo nuo-
traukų, su prasegtais džinsais ir 
panašiai, aiškiai tinkamų kokiam 
nors gėjiškos erotikos žurnalų 
puslapiams. Gražus, patreniruo-
tas, lyg porno žurnalui kokybiškai 
nufotografuotas, vyriškas kūnas. 
Sergiejau Lazarevai, ar tu nupro-
tėjai? Ar ir tu nebepasitiki savo 
talentu ir daina, kad nuogybes, 
kaip koks estas ar baltarusis de-
monstruoji? Negi ir tu jomis pri-
traukti balus tikiesi? Aiškinama, 
kad ne, kad šios nuotraukos tiks-
las – atkreipti dėmesį į smurto šei-
moje problemą. Ji internete neva 
yra jau keletą metų. Tačiau, kai 
S. Lazarevas sulaukė tarptautinės 
šlovės Eurovizijoje, viskas su-
švito visai kitokiomis spalvomis. 
Pranešama, kad šita nuotrauka 
jau atsirado homoseksualų porno-
grafiniuose puslapiuose. „Rusijos 
atstovai nenori, kad ši nuotrauka 
atsidurtų viešumoje, nes ji atrodo 
keistai ir kraupiai ir gali sumažin-
ti jų šansus Eurovizijoje. Rusija į 
Sergejų investavo krūvą pinigų ir 
labai nori šiemet laimėti“, - teigia 
anoniminis „The Sun“ šaltinis. 
Anot „The Sun“, Maskva apie šią 
nuotrauką sužinojo tik praėjusį 
mėnesį ir pasamdė kompiuterių 
ekspertus, kad šie pašalintų ją iš 
interneto. Tikrai? Ką tu žmogau 
bepašalinsi... Čia kaip žodis. Pa-
leidai – nebesugrąžinsi. Ir vis dėl-
to pasirodymas paruoštas puikiai, 
techniškai jam, ko gero, nepri-
lygsta niekas, daina - viena pačių 
ryškiausių! Sergejus Lazarevas 
surinko daugiausiai klausytojų 
palaikymo balų ir tik komisijų ski-
riami balai sutrukdė jam tapti nu-
galėtoju. Man asmeniškai labiau-
siai patikusi Australijos atlikėja, 
tačiau ir santūrus, tragiška gaida 
nuskambėjęs Ukrainos atstovės, 
Krymo totorės Jamalos atlieka-
mas kūrinys „1944“ tikrai buvo 

vertas dėmesio. Štai taip suspin-
dėjo ir praėjo „Eurovizija 2016“. 
O dainos, kurią galėčiau įsiminti 
ir dainuoti bent jau iki kitų metų 
Eurovizijos, taip šiemet ir neišgir-
dau. Ne taip, kaip po Sopoto, San 
Remo ar „Auksinio Orfėjaus“ ka-
daise. Deja... 

O kaip mes, Lietuva? Dainininkų 
turime, kompozitorių irgi, o va di-
džiųjų „eurobalų“ gavėjų – kaip ne, 
taip ne. Neturiu priekaištų Donato 
Montvydo atlikimui, tačiau nei dai-
na, nei atlikėjo balso galimybės ma-
nęs nesužavėjo, nenustebino. Siunti 
atlikėją ir supranti, kad geriau de-
šimtuko jam negresia. Žiauriai man 
atsibodo girdėti ir skaityti, kaip ir 
kas, kokiomis garbanėlėmis sušiauš 
dainininkui „ševeliūrą“, kiek švar-
kelių ir kokių jis vežasi į Stokhol-
mą, kaip ir kokį ten šuoliuką šį kartą 
atliks ir t.t., ir t.t., ir ... Po velnių! 
Aš noriu muzikos širdžiai, vaizdo 
akims, atgaivos sielai! Ne švarke-
lių ir šuoliukų, ne gėjiškų ševeliūrų 
(kaip Izraelio atstovo, kuris bent 
jau savo orientaciją skelbia viešai), 
nei kokių nors kitų blizgučių. Lau-
kiu, bet balso, to lietuviško balso, 
surenkančio didžiuosius vertinimo 
balus, kaip nėra, taip nėra. Argi jie 
negimsta radžių ir cicinų, bunkių ir 
pupyčių Lietuvoje? Šiandien ne. Ar 
aš dėl to graužiuosi? Irgi ne. Tokiai 
mažutei, menkų galimybių valsty-
bėlei, kokia esame, ir dainininkai 
visai nieko, ir krepšininkai, ir poli-
tikai, ir mes patys. Nes kaip negali 
varlė jaučiu baubti, kaip negali zui-
kis vilku kaukti, taip negali ir lie-
tuvis pasaulio bamba būti. Nebent 
prasigėrimo ar išsivaikščiojimo į 
emigracijas čempionu! 

O kitąmet ir vėl ateis pavasaris, 
vėl rinksime atstovą, vėl žavėsimės 
ir negailestingai plieksime jį kriti-
kos botagu, o po to susibėgę  prie 
ekranų sirgsime už tą savąjį, ge-
riausią ir vienintelį, kuris mus, išsi-
blaškiusius ir išsilaksčiusius, bent 
jau tam vakarui suvienija. Kaip ir 
krepšinis, argi ne? Ir taip kasmet, 
kasmet... Juk gera, kad Europa kie-
kvieną gegužę turi tokią šventę. Ir 
tebūnie ji muzikos, talentų, o ne 
politikavimo, ne seksualinių pro-
blemų ar nuogų užpakaliukų rody-
mo švente!  

INFORMACIJA APIE ATRANKOS IŠVADĄ DĖL MELIORACIJOS 
SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS „NAUSODĖ“ 

NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ 
REKONSTRUKCIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Melioracijos sistemų nau-
dotojų asociacija „Nausodė“, Smolensko g. 10, 03201 Vilnius, tel.: 
8-655-05364,  el.p.: r.jeglinskas@agrowill.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Asociacijos „Nausodė“ 
narių valdomų sklypų sausinimo sistemų rekonstrukcija.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Anykščių rajono savivaldybė 
Nausodės kadastrinė vietovė, Titeikėlių k., Skauradų k. ir Nausodės 
k.

4. Atsakingos institucijos: Aplinkos apsaugos agentūros Panevėžio 
ir Utenos skyriaus 2016 04 28 priimta atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-
4475: asociacijos „Nausodė“ narių valdomų sklypų sausinimo sistemų 
rekonstravimui - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę vei-
klą galima Melioracijos sistemų naudotojų asociacijoje „Nausodė“, 
Smolensko g. 10, 03201 Vilnius, tel.: 8-655-05364,  el.p.: r.jeglinskas@
agrowill.lt.

6. Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 dar-
bo dienų nuo pranešimo paskelbimo galima pateikti Aplinkos apsau-
gos agentūros Panevėžio ir Utenos skyriui  (Metalo g. 21, LT-28217 
Utena). 

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumen-
tais galima Melioracijos sistemų naudotojų asociacijoje „Nausodė“, 
Smolensko g. 10, 03201 Vilnius, tel.: 8-655-05364,  el.p.: r.jeglinskas@
agrowill.lt.

siūlo darbą
Baldų gamybos įmonei 

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

Tel. (8-616) 93759.

ieško darbo
Santechnikas, dirbantis visus 

santechninius darbus.

Tel. (8-606) 04167.

2016 m. gegužės 28 d. (šeštadienį) 12 val. šau-
kiamas pakartotinis visuotinis sodininkų bendri-
jos “LIUDIŠKIAI” narių susirinkimas. Susirinkimo 
vieta – s.b. “Liudiškiai” teritorijoje, prie pirmosios 
skelbimų lentos.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Sodininkų bendrijos “Liudiškiai” pirmininko ir 
valdybos narių ataskaita už vadovavimo laiko-
tarpį.
2. Sodininkų bendrijos “Liudiškiai” buhalterės 
finansinė ataskaita už dirbtą laikotarpį.
3. Sodininkų bendrijos “Liudiškiai” pirmininko 
rinkimai.
4. Sodininkų bendrijos “Liudiškiai” valdybos 
rinkimai.
5. Sodininkų bendrijos “Liudiškiai” buhalterės 
rinkimai.
6. Kiti sodininkų bendrijos “Liudiškiai” einamieji 
klausimai.

Bendrijos valdyba.

Apie 
eksperimentus

Linas BITVINSKAS

Smagu daryti eksperimentus. 
Tiesa, blogoji žinia ta, kad ne vi-
sada eksperimentai pavyksta. Eina 
į pabaigą vienas toks jau 17 metų 
vykstantis Venesueloje, kur paban-
dė pastatyti socializmą. Pabandė 
tokiu būdu – nacionalizavo visas 
užsieniečių valdomas įmones, nes 
mes geriau darysim, užsienio siur-
bėles išvysim, JAV sugriausim, 
naftą patys pardavinėsim, darbo 
liaudžiai daugiau pinigų skirsim.  

Didžiulius naftos išteklius turinti 
Venesuela labai nukentėjo dėl krin-
tančių naftos kainų. Venesueloje 
trūksta maisto, medikamentų ir kitų 
reikalingiausių prekių. Prezidentas 
dėl to kaltina įmonių vadovus ir JAV, 
kurios, anot jo, rengia ekonominį 
karą prieš jo vyriausybę. Paradoksas, 
bet šalis, turinti naftos daugiau negu 
Saudo Arabija, šiuo metu neturi net 
pinigų... pinigams spausdinti.  Inflia-
cija šalyje išaugo iki 180 procentų 
ir kyla toliau, jau pranešama apie 
alkanų žmonių maištus, nes maisto 
pramonėje gamybos apimtys vien 
praėjusį mėnesį smuko 20 procen-
tų. Penktadienį visoje Venesueloje 
buvo paskelbta nepaprastoji padėtis. 
Šalies vyriausybė kaltina verslo elitą 
tuo, kad šis siekia nuversti preziden-
tą Nikolą Madurą. Pats N. Maduras 
pagrasino veiklą nutraukusių ga-
myklų nusavinimu ir jų savininkų 
įkalinimu. Toliau matosi tik kraujas, 
sugriovimai, ašaros. ..

Socializmo eksperimentas kainuos 
daugybę aukų. Viena, ką galėčiau pa-
sakyti, kad žmonių, aišku, gaila, bet 
nėra taip, kad žmonės nė kiek nekalti. 
Juk kas, jei ne jie patys, ugningai pa-
laikė socialistinį svaigulį?   
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pro memoria

Anykščių mieste
Bronislavas MITAŠIŪNAS, gimęs 1932 m., mirė 05 15
Vincas KATINAS, gimęs 1931 m., mirė 05 10

Anykščių seniūnijoje
Ona ČEPUKIENĖ, gimusi 1928 m., mirė 05 09
Vytautas BALAIŠIS, gimęs 1935 m., mirė 05 09

Kavarsko seniūnijoje
Genovaitė GIRNIENĖ, gimusi 1927 m., mirė 05 12

Kurklių seniūnija
Povilas KAUNIETIS, gimęs 1922 m., mirė 05 07

Skiemonių seniūnijoje
Stanislava STRAZDIENĖ, gimusi 1927 m., mirė 05 10

Traupio seniūnijoje
Gintaras ŠVEDAS, gimęs 1967 m., mirė 05 14

Viešintų seniūnijoje
Viktoras OVSENIKOVAS, gimęs 1974 m., mirė 05 08

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.

perka
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,35 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,15 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

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, 
šeštadieniais dirba iki 13.00 val., 
tel.: (8-610) 41900, 

(8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Perka, padeda parduoti namus, 
butus, sodybas, komercinius 
objektus. 

Tel. (8-683) 32523.

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

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

Namą ar sodybą poilsiui ir gy-
venimui. 

Tel. (8-698) 49854

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai, ž. ū. 
technika, dalys

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

Tel. (8-633) 60143.

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.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

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

Be tarpininkų - arklius, karves 
(1,20 Eur/kg), telyčias (1,40 Eur/
kg), bulius (1,50 Eur/kg). Moka 
PVM. 

Tel. (8-622) 09326.

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

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

Kita

Perdengimo plokštes tokių iš-
matavimų: 6.3x1.2m, 5.6x1.2m, 
5.6x1.5m. 

Tel.: (8-698) 46745.

Brangiai - juodojo ir spalvotojo 
metalo laužą. Klientui pageidau-
jant išsiveža. 

Tel. (8-682) 69308. Kupiškis, 
UAB “Tormeta”.

Brangiai - juodojo metalo lau-
žą. Klientui pageidaujant pasiima 
savo transportu. 

Tel. (8-617) 05596.

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

parduoda
Kuras

Malkas.
Tel. (8-688) 16462.

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

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

Kita

Elektrinį vežimėlį, skirtą važinėti 
neįgaliems. 

Tel. (8-679) 73872.

5 sukergtas telyčias (veršiuosis 
birželio pradžioje). 

Tel. (8-616) 45971.

Ūkininkas - mėsinių kiaulių 
skerdieną 40-50 kg. Tik kaimiš-
kai svilintos dujomis, atvėsintos. 
Subproduktus. Triušius ir jų sker-
dieną. Atveža nemokamai, greitai.

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

Kviečius, miežius, avižas, žir-
nius, kukurūzus, grikius, pašari-
nius miltus, sėlenas. Pristato ne-
mokamai ir greitai.

Tel. (8-611) 47343.

Purkštuvus, trąšų barstomąsias, 
rotacines šienapjoves, vartytuvus, 
lėkščiuotuvus, kultivatorius, fre-
zus, bulvių sodinamąsias, kasa-
mąsias, frontalinius krautuvus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

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

Renkamės gegužės 19 dieną 17 val. Liudiškių g. 29 
UAB „ Jonroka“

Remontuojame  baldus, sofas, 
lovas, čiužinius, kėdes, kampus. 
Keičiame spyruokles, poroloną, 
gobeleną, eko ar natūralią odą. 
Gaminame čiužinius ir sėdmai-
šius. Pasiimame ir parvežame.

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

įvairus
Išsinuomotų žemės ūkio pa-

skirties žemės. Už nuomą moka 
iki 180 Eur/ha, priklausomai nuo 
ploto. 

Tel. (8-605) 49513.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Nebrangiai dažo namus. Mūrija 
krosnis, židinius ir kaminus. Valo 
krosnis.

Tel. (8-676) 01382.

Dengia, remontuoja stogus, sta-
to malkines, pavėsines, priestatus 
ir t. t. Pasirūpina medžiagomis.

Tel. (8-600) 78285.

Įrengia ventiliacijos ir ekono-
miškas rekuperacines sistemas. 
Savo, kliento medžiagomis. 
Deimantinėmis karūnomis gręžia 
skyles. 

Tel. (8-673) 06342.

Pjauna žolę žoliapjove, trimeriu.
Tel. (8-621) 30354.

Nemokamai 
matuoja 
stogus.

Daro 
sąmatas.

Konsultuoja 
stogų 

dengimo 
klausimais.

Tel. (8-652) 49994.

Teritorijų priežiūra: krūmų, me-
džių pjovimas, genėjimas, žolės 
pjovimas, išvežimas su savo įran-
ga. 

Tel. (8-641) 84909, 
www.kertveza.lt
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Dažniausiai minimos kiberneti-
nės atakos yra vadinamosios DDoS 
atakos. Tai - vienu metu iš daugy-
bės kompiuterių visame pasaulyje 
siunčiamos užklausos, taip siekiant 
sistemą atjungti nuo interneto. 
Kompiuterių vartotojai dažniausiai 
nežino, kad jų įrenginiai užkrėsti 
programomis, galinčiomis vykdyti 
tokius veiksmus, arba kad jų įranga 
turi saugumo spragų, kurias galima 
išnaudoti tokioms atakoms.

Visgi tokioms atakoms galima 
pasiruošti ir nuo jų apsisaugoti, 
sako „Teo“ ir „Omnitel“ specia-
liųjų paslaugų vadovas Giedrius 
Meškauskas. Jis atkreipia dėmesį, 
jog per telekomunikacijų ir IT ben-
drovės „Teo“ tinklus pereina dau-
giau nei pusė viso interneto srauto 

Kibernetinius kenkėjus traukia saugumo spragos  
Lietuvoje pastaruoju metu vykusios kibernetinės atakos paro-

dė, kad dauguma institucijų ir įmonių šalyje nepakankamai rū-
pinasi savo saugumu. Kuo mažesnė įstaiga Lietuvoje – tuo labiau 
mėgstama klausti: o kam mes įdomūs? Kas čia mus puls? Bet 
jei vienu metu Lietuvos regionuose būtų sutrikdytas, pavyzdžiui,  
vandens ar elektros tiekimas, žala būtų kur kas didesnė ir sun-
kiau suvaldoma nei vienos didelės įstaigos IT sistemos pažeidi-
mas, sako „Teo“ ir „Omnitel“ specialiųjų paslaugų vadovas Gie-
drius Meškauskas.

Lietuvoje, todėl čia dirbantys spe-
cialistai gali daryti apibendrinimus 
visos šalies mastu. 

Koks yra kibernetinių 
atakų tikslas?

Pastaruoju metu dažniausiai 
kalbama apie DDoS tipo kiber-
netines atakas, kurios rengiamos 
norint sutrikdyti sistemas ir įprastą 
jų veiklą. Visgi tokios atakos gali 
būti tik priedanga kitiems tikslams, 
t.y. rengiamos norint nukreipti dė-
mesį: kol IT sistemų administrato-
riai tvarko puolamą sistemos dalį, 
programišiai gali bandyti įsilaužti į 
sistemą per kitą jos vietą, kuri tuo 
metu nėra prižiūrima. Būna atakų, 
kurių tikslai yra įsilaužti į siste-

mas, jas sugadinti ar pavogti jose 
esančius duomenis. Tikslų gali 
būti įvairių, bet visais atvejais jie 
yra kenkėjiški ir gali padaryti daug 
žalos.

Ar galima pakeisti esamą 
situaciją ir padindinti 
kibernetinio saugumo lygį?

Į dabartinę situaciją negalima 
žiūrėti pro pirštus ir kiekviena įs-
taiga bei žmonės asmeniškai turi 
pasirūpinti savo saugumu interne-
te. Be abejo, dedame visas pastan-
gas siekiant užtikrinti mūsų kli-
entų saugumą. Įsigijome specialią 
įrangą, darome pakeitimus tinkle, 
bendradarbiaujame su Lietuvos ki-
bernetinio saugumo centrais ir taip 
toliau. Visgi savo saugumu privalo 
pasirūpinti kiekvienas žmogus as-
meniškai.

„Teo“ dabar gali matyti „užgrob-
tus“ kompiuterius, kurie naudojami 
DDoS atakoms, ir reikiamu metu 
juos neutralizuoti. Be to, užtvėrė-
me kelius į daugumą kanalų, per 
kuriuos vyksta užgrobimai. Tačiau 
viena yra užgrobti kompiuteriai – 
„zombiai“, kita – kai įranga, esanti 
pas klientą, turi spragų. Tos spra-

Giedrius Meškauskas: „Įs-
taigų ir įmonių administra-
cijoms vis dar sunku suvokti 
grėsmes, kurių nemato ir 
nuo kurių dar neteko nuken-
tėti. Internetu nebūtinai yra 
puolama tai, kas svarbiau-
sia, o tai – kur lengviausia 
rasti spragą, kam lengviau-
sia pakenkti.“

gos gali būti išnaudojamos. Nega-
lime priversti klientų susitvarkyti 
tų spragų, atsinaujinti programinės 
įrangos, užsidaryti serverio nuo 
išorės, reguliariai keisti slaptažo-
džius ir t.t., todėl darome kas mūsų 
galioje taip, kad tų spragų piktava-
liai negalėtų išnaudoti atakoms.

Kas yra kibernetinis 
saugumas?

Tai yra požiūris į savo turtą ir ap-
sauga nuo galimų nuostolių. Nors 
kibernetinė apsauga, kitaip nei fizi-
nė signalizacija ir apsaugos spren-
dimai, nėra matoma, kibernetinio 
saugumo reikšmė yra tokia pat di-
delė, o kai kuriais atvejais – netgi 
didesnė.

Patarimai kaip padidinti ki-
bernetinį saugumą

• Nuolat atnaujinkite operacinę 
sistemą ir programinę įrangą

• Naudokite antivirusines pro-
gramas

• Slaptažodis neturėtu turėti 
reikšmių, susijusių su jumis (var-
das, gimimo data, miestas). Nau-
dokite sudėtingesnes ir ilgesnes 
kombinacijas su didžiosiomis, 

mažosiomis raidėmis, skaičiais ir 
specialiaisiais ženklais.

• Reguliariai kas keletą mėnesių 
keiskite savo ir belaidžio interneto 
(Wi-Fi) slaptažodį. Nerašykite ir 
neskelbkite jo atvirai ant sienų. 

Anykščių bibliotekoje vyko 
protų mūšiu pavadintos istorinių - 
kultūrinių žinių varžytuvės miesto 
moksleiviams, kuriose pralenkusi 
Technologijos mokyklos bei Jono 
Biliūno gimnazijos komandas tri-
umfavo Antano Baranausko pa-
grindinės mokyklos rinktinė.

Krašto pažinimo mūšis – 
būtina įvesti naują pamoką

Dauguma klausimų buvo pa-
kankamai tiesmuki, reikalaujantys 
labai tikslaus atsakymo - datos, 
skaitmens ar asmens įvardijimo. 
Testų sistemos užgrūdinti mokinu-
kai daugelyje vietų buvo lakoniš-
ki: “Mes renkamės atsakymą c...” 
Kada išmoksime kalbėti, jei tokiais 

kariuomenei tinkančiais trumpi-
niais žarstysimės? Žinojimas šiaip 
sau, nors su beveik visais klausi-
mais, o jų buvo net  42, jaunimas 
susidorojo. 

Smagu buvo atsakyt, atspėt ar tik 
sužinot, kad mineraliniam vande-
niui Vytauto vardą sugalvojo Vaiž-

gantas, kad evangelikų reformatų 
bažnyčia buvo Svėdasuose, kad 
Emilija Šakėnaitė buvo misionierė - 
sesuo Ksavera... Buvo ir linksmojo 
„klausimėlio“ vertų ištarų. Kažkas 
tikino, kad Antano Baranausko klė-
telės sienos sumūrytos iš akmenų, 
matyt, taip pagalvojo apie iš tolo 
matomą paminklą gaubiantį name-
lį, kad arklio muziejų įkūrė tūlas 
Karčemarskas. 

Vertinimo komisijos pirmininko 
išvada: visose Anykščių rajono ben-
drojo lavinimo mokyklose nedelsiant 
įvesti Krašto pažinimo pamokas.

Taurė. Gegužės 14 dieną arti dvie-
jų šimtų imtynininkų iš Lietuvos La-
tvijos, Rusijos, Baltarusijos ir Ukrai-
nos dalyvavo 2016 metų Vilniaus 
miesto laisvųjų imtynių tarptautinia-
me turnyre „Vilniaus taurė 2016“. 
Lengvosios atletikos manieže kovo-
jo laisvųjų ir moterų imtynių stilių 
sportininkai. Anykščių imtynininkės: 
Vidmantė Kavaliauskaitė, Monika 
Daukaitė, Viktorija Buinauskaitė - iš-
kovojo nugalėtojų vardus savo svo-
rio kategorijose. Sidabro medalius 
laimėjo Laura Budrevičiūtė, Vestina 
Navikaitė, Anelė Kavaliauskaitė ir 
Greta Čeponytė. Bronzos medaliais 
pasipuošė Evelina Uselytė ir Greta 
Čeponytė.

Turnyras. Gegužės 21 dieną 
Anykščių pramogų sporto ir laisva-
laikio centre “ Nykščio namai” spor-
to salėje vyks XIX - asis tarptautinis 
Vlado Žmogino vardo imtynių turny-
ras ir atviras Lietuvos veteranų čem-
pionatas. Varžybų pradžia 11.00 val. 
Varžybų atidarymas, finalinės kovos 
ir veteranų čempionatas 16.00 val.

Krosas. Gegužės 10 dieną Antano 
Baranausko pagrindinės mokyklos 
sporto aikštyne vyko Anykščių rajo-
no pradinių klasių mokinių pavasario 
kroso estafečių varžybos. 1-2 klasių 
mergaičių grupėje A.Vienuolio pro-
gimnazijos komanda iškovojo čem-
pionių vardus: Ema Patumsytė, Gytė 
Pupelytė, Valerija Galvonaitė, Paulė 
Banytė. 1-2 klasių berniukų grupėje 

nugalėjo A.Baranausko pagrindinės 
mokyklos sportininkai: Eitvydas 
Sriubas, Mantas Judickas, Aivaras 
Levčenka, Kajus Vaitiekūnas. 3-4 
klasių mergaičių grupėje nugalėtojo-
mis tapo A. Vienuolio progimnazijos 
sportininkės: Urtė Stumbrytė, Kami-
lė Zelevaitė, Margarita Zuzevičiūtė, 
Gabija Kisieliūtė. 3-4 klasių berniu-
kų grupėje nugalėtojų vardus iškovo-
jo A. Baranausko pagrindinės moky-
klos mokiniai: Nedas Vinikas, Aldas 
Svilainis, Matas Simonavičius, Titas 
Raugas. 

Krosas I. Gegužės 12 dieną vyko 
Anykščių rajono mokyklų mokinių 
pavasario kroso varžybos.  2002 me-
tais gimusių grupėje (500 m) nuga-
lėjo Traupio pagrindinės mokyklos 
mokinė Miglė Mincytė, Viešintų 
pagrindinės mokyklos – daugiafunk-
cio centro mokinė Aistė Lukavičiūtė 
atbėgo antra. 2002 metų ir jaunesnių 
berniukų grupėje (500 m) greičiausi 
buvo A. Baranausko pagrindinės mo-
kyklos mokiniai pirmoji vieta atiteko 
Ugniui Spiečiui, antroji – Edvinui Ši-
monučiui. 2001-2000 metų merginų 
grupėje (500 m) nugalėtoja tapo Lai-
ma Banaitytė iš J.Biliūno gimnazijos, 
antroji finišavo Vaiva Musteikytė,  A. 
Baranausko pagrindinės mokyklos 
mokinė. Vaikinų grupėje (500 m) 
nugalėjo Karolis Šišla iš J. Biliūno 
gimnazijos, antrąją vietą iškovojo 
Mindaugas Mincevičius iš  Troškūnų 
K. Inčiūros gimnazijos. 1999 metais 
gimusių ir vyresnių merginų grupėje 
(500 m) nepralenkiama buvo Agnė 

Damauskaitė iš Kurklių Stepono 
Kairio pagrindinės mokyklos, antrą 
ir trečią vietas iškovojo sesės Brigita 
Liobytė ir Roberta Liobytė  iš J. Biliū-
no gimnazijos. Vaikinų grupėje (1000 
m)  prizines vietas dalinosi J. Biliūno 
gimnazijos bėgikai. Čempiono vardą 
iškovojo Ąžuolas Bajoravičius, sida-
bro ir bronzos medalius pelnė Linas 
Banys ir Tadas Verbickas.

Žaidynės. Šeštadienį, gegužės 14 
dieną, UAB sporto ir laisvalaikio cen-
tre ,,Nykščio namai“ jau devintą kartą 
vyko Anykščių rajono kaimo seniūni-
jų sporto žaidynės. Devyniose skirtin-
gose sporto šakų rungtyse savo jėgas 
išmėgino 280 dalyvių iš Anykščių, 
Andrioniškio, Debeikių, Kavarsko, 
Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Trau-
pio, Troškūnų ir Viešintų seniūnijų. 
Sporto mėgėjai varžėsi krepšinio, fut-
bolo, tinklinio, stalo teniso, svarsčio 
kilnojimo, smiginio, šaškių ir šach-
matų sporto šakose, seniūnai jėgas 
išbandė seniūnų trikovės varžytuvėse. 
Garbė pakelti žaidynių vėliavą buvo 
suteikta Kavarsko seniūnijos atsto-
vams – praėjusių metų sporto žaidy-
nių nugalėtojams. 

Seniūnų trikovės varžybose nepra-
lenkiamas buvo Svėdasų seniūnas 
Valentinas Neniškis, antrąją vietą iš-
kovojo Anykščių seniūno pavaduoto-
jas Juozas Šakalys, trečiąją – Kurklių 
seniūnas Algimantas Jurkus. Moterų 
grupėje nugalėjo Viešintų seniūno pa-
vaduotoja  Eglė Sabaliauskienė, an-
trąją vietą iškovojo Debeikių seniūno 
pavaduotoja Jurgita Pumputienė, tre-

čią – Skiemonių seniūno pavaduotoja 
Birutė Kirkienė. 

Susumavus varžybų rezultatus 
vietos pasiskirstė taip: pirmoji vieta 
(248 tšk.) atiteko Anykščių seniūni-
jos komandai (seniūnas Eugenijus 
Pajarskas), antroji (202 tšk.) – Troš-
kūnų seniūnijos komandai (seniūnas 
Antanas Jankauskas), trečioji (196 
tšk.) - Kavarsko seniūnijos koman-
dai, praėjusių žaidynių nugalėtojai 
(seniūnas Algirdas Gansiniauskas), 
ketvirtoji (135 tšk.) – Traupio seniū-
nijos komandai (seniūnė Daiva To-
lušytė), penktoji (118 tšk.) – Andrio-
niškio seniūnijos komandai (seniūnė 
Laima Repečkienė), šeštoji (112 tšk.) 
– Skiemonių seniūnijos komandai 
(Stasys Steponėnas), septintoji (99 
tšk.) – Svėdasų seniūnijos komandai 
(Valentinas Neniškis), aštuntoji (70 
tšk.) - Kurklių seniūnijos komandai 
(seniūnas Algimantas Jurkus), de-
vintoji (47 tšk.) – Debeikių seniū-
nijos komandai (seniūnas Alvydas 
Simonavičius) ir dešimtoje vietoje 
liko (20 tšk.) Viešintų seniūnijos ko-
manda (seniūnė Janė Každailienė).

Geriausios seniūnijų komandos 
rugsėjo 3 dieną zoninėse IX Lietuvos 
seniūnijų sporto žaidynių varžybose 
gins savivaldybės ir seniūnijų garbę 
Utenoje. 

Šaškės. Sekmadienį Ukmergėje 
vykusiose Aukštaitijos šaškių var-
žybose anykštėnas, sporto meistras 
Valdas Veršulis, laimėjęs 7 partijas ir 
2 sužaidęs lygiosiomis, tapo turnyro 
nugalėtoju.  

Pamokos tema: „Žaidimai, lavi-
nantys loginį mastymą“. Mokytoja 
klausia:

– Kas įvyks, jeigu didžiulės ma-
sės meteoritas kirs Žemės atmos-
ferą?

Petriukas:
– Benzinas pabrangs, tamsta mo-

kytoja!
– Kaip tai?..
– Mano tėvas visada sako, jeigu 

tik kur įvyksta kokia nesąmonė, 
Lietuvoje iš karto pabrangsta ben-
zinas.

***

Grįžta čiukčis namo ir giriasi 
žmonai:

– Nupirkau naują televizorių!
O žmona sako:
– Mes gi elektros neturime…
Čiukčia atkerta:
– Čiukčia - ne durnas, čiukčia ir 

rozetę nusipirko!


