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

Atidarymas. Birželio 10 d. 
(penktadienį) Sakralinio meno 
centre (Vilniaus g. 11) festivalio 
“Muzikos savaitgaliai Anykščiuo-
se” atidarymo koncertas. Dalyvau-
ja Artūro Noviko džiazo mokyklos 
vokalinė grupė „Jazz island“. Bi-
lieto kaina 2 EUR.

Komandiruotė. Mero pavaduo-
tojas Sigutis Obelevičius birželio 
9–13 dienomis vyks į Pietra Ligu-
re, Italiją, atstovauti savivaldybei 
tarptautiniame floristinių kilimų 
festivalyje „Pietra Ligure in Flore 
2016“.

Konkursai. Savivaldybė pa-
skelbė visą eilę naujų konkursų. 
Anykščių turizmo informacijos 
centrui ieškomas direktorius, sa-
vivaldybės Architektūros ir urba-
nistikos skyriui – vedėjas, Inves-
ticijų ir projektų valdymo skyriui 
– vyresnysis specialistas, Cen-
tralizuotam vidaus audito skyriui 
– vyriausiasis vidaus auditorius, 
Vaiko teisių apsaugos skyriui – 
vyriausiasis specialistas. Taip pat 
Kavarsko seniūnijai reikalingas 
socialinio darbo organizatorius.

Darbas. Birželio 1 dieną Utenos 
teritorinės darbo biržos Anykščių 
skyriuje registruoti 1531 bedar-
biai ir jie sudarė 10,1 proc. rajo-
no darbingo amžiaus gyventojų. 
Lyginant su praėjusio mėnesio 
rodikliais, nedarbas rajone su-
mažėjo 1,3 proc. Lietuvos darbo 
birža skelbia, kad mažėjančiam 
nedarbui visoje šalyje įtaką darė 
ne kokie nors politikų sprendimai, 
o vasara.

Pilietis. Trečiadienį rinksis 
Anykščių garbės piliečio vardo su-
teikimo komisija, kuriai vadovau-
ja meras Kęstutis Tubis. Komisija 
iš dviejų kandidatų spręs, kuriam 
šiais metais suteikti Anykščių gar-
bės piliečio vardą. Savivaldybė 
gavo kelias paraiškas, tačiau jose 
siūlytos tos pačios personalijos. 
Pernai Anykščių garbės piliečio 
vardas suteiktas rašytojui Antanui 
Drilingai. Garbės piliečiai tradi-
ciškai pagerbiami per paskutinį 
liepos savaitgalį vykstančią mies-
to šventę.

Svėdasų sankryžoje susidūrė 
trys automobiliai Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Sekmadienio vakarą Svėdasų sankryžoje susidūrė trys automobiliai. Įvyko tradicinė šiai sankryžai avarija – šalutiniu keliu važia-
vęs automobilis „Opel Vectra“ nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio „Toyota Land Cruiser“ visureigio. Po šių dviejų automobilių 
susidūrimo kliudytas ir trečiasis automobilis VW „Golf“. Visureigis po smūgio atsidūrė griovyje.

„Opelis“ sugebėjo visureigį „nuvaryti“ į 
griovį.

Anykščių policijos komisari-
ato nuotr.

Čiukai: 
juokeliai, 
pramanai 
ir tikrenybė

„Bėk bėk, 
žirgeli!” šventėje 
politikai 
konkuravo su 
žirgais

Populiariausias – 
anglų 
kalbos egzaminas

Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Žemės ūkio skyriaus vedė-
jas Antanas Baura „Anykštai“ sakė, 
kad dar prieš deklaracijos pradžią 
Žemės ūkio ministerija atliko savi-

Pievas teks šienauti du kartus
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Šiemet žmonės, deklaravę pievas, jas turės šienauti du kartus. 
Pirmą kartą teks nušienauti iki liepos 1 dienos, antrą – iki rugsėjo 1 
dienos. Žemę deklaravusieji asmenys gavo darbų žurnalus, kuriuo-
se privalo surašyti, kurią dieną kurį savo sklypą nusišienavo.

valdybių apklausą ir savivaldybės 
nepritarė reikalavimui pievas šie-
nauti du kartus. „Praktiškai mes visi 
manome, kad tai bereikalingas dar-
bas“, – „Anykštai“ sakė A. Baura.  

Žemės ūkio ministerijai vado-
vauja Darbo partijos ministrė Vir-
ginija Baltraitienė. Partietės minis-
trės nurodymu šienauti pievas du 
kartus nepatenkintas ir Seimo na-
rio Ričardo Sargūno padėjėjas Alf-
rydas Savickas. Jis ministrei įteikė 
ir traupiečio Valentino Kalibato 
parašytą raštą. „Žmonės buvo šo-
kiruoti įvestu nauju nuo 2016 metų 
reikalavimu – šienauti du kartus. 
Toks perteklinis reikalavimas kai-
mo žmonėms nesuprantamas: tai 
tarsi pasityčiojimas iš kaimo mo-
čiučių, kurių rankos nuo sunkių 
žemės ūkio darbų iškraipytos. Iš-
kraipytais sąnariais jos jau nebega-
li laikyti gyvulių, jas vadina sofos 
ūkininkais ir pan. Negi stambiems 
ūkininkams (juos palaiko ūkininkų 
sąjunga, Žemės ūkio rūmai), važi-
nėjantiems naujais džipais, pavy-
du, kad kaimo varguolis prie pen-
sijos prisidės kokį eurą tiesioginių 
išmokų pats deklaruodamas, o ne 
pusvelčiui išnuomos ar parduos 
savo žemelę stambiajam ūkinin-
kui, kuriam ir taip atitenka didžioji 
ES paramos dalis modernizuojant 
ūkius“, - rašte, adresuotame Seimo 

nariams, dėsto Traupio seniūno 
pavaduotojas V. Kalibatas. Jis aiš-
kina, kad dvigubas šienavimas ne 
tik kad nenaudingas, bet net ir ža-
lingas gamtai – bus žudomi žvėrių 
ir paukščių jaunikliai, deginamu 
kuru teršiama gamta. „Miestuose 
maksimos ir kiti prekybos centrai 
sunaikino smulkiuosius prekybi-
ninkus, negi norime, kad ir kaime 
liktų tik stambieji, o likusieji emi-
gruotų ar papildytų soc. pašalpų 
gavėjų ir skurdžių gretas?“, – reto-
riškai klausė traupietis.

Vakar buvo paskutinė diena, kai 
baigėsi žemės deklaravimo termi-
nas. Žemę galima deklaruoti ir vė-
liau, tačiau už praleistas dienas bus 
išskaičiuoti delspinigiai.

Sąlygos žemę deklaruojantiems 
asmenims nuolat keičiasi – šiemet 
po kelerių metų pertraukos nebe-
būtina surinkti nupjautos žolės, ją 
galima vietoje susmulkinti.      

A. Baura, kalbėdamas su 
„Anykšta“, taip pat dėstė, kad 
dvigubo šienavimo reikalavimas 
aktualus tik tiems asmenims, kurie 
nelaiko gyvulių, nes realiai ūkinin-
kaujantiems žmonėms šios proble-
mos spręsti nereikia – pievos būna 
ir nušienautos, ir dar kelis kartus 
nuganytos.

Rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
Antanas Baura kalbėjo, kad Žemės ūkio ministerijai daugumos 
Lietuvos savivaldybių atstovai nurodė, kad nepritaria dvigubam 
šienavimui, tačiau į savivaldybių nuomonę nebuvo atsižvelgta.
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spektras
Elektra. Tėvynės sąjunga-Lietuvos 

krikščionys demokratai bando suartėti 
su Tauta - renka piliečių parašus, kad 
Seimas svarstytų įstatymo projektą, 
draudžiantį įsileisti į Lietuvą Baltaru-
sijoje statomos nesaugios Astravo AE 
pagamintą elektrą. 

Pamaina. Korupcijos skandalo dre-
binamas Liberalų sąjūdis rado kuo ar-
tėjančių Seimo rinkimų vienmandatė-
je apygardoje pakeisti kyšininkavimu 
įtariamą buvusį partijos lyderį Eligijų 
Masiulį. Marių rinkimų apygardoje 
kovoti už parlamentaro mandatą de-
leguotas “Smeltės” progimnazijai šiuo 
metu vadovaujantis Edmundas Kve-
deris. Vietą E. Kvederiui rinkimuose 
turėjęs užleisti E. Masiulis sako ofici-
aliai paneigęs įtarimus dėl kyšininka-
vimo, prekybos poveikiu ir neteisėto 
praturtėjimo. 

Universitetai. Lietuva neturi kitos 
išeities, kaip tik gerokai mažinti uni-
versitetų skaičių užtikrinant geresnį jų 
finansavimą ir studijų kokybę. Tačiau 
iki šiol valdžioje buvusios partijos 
nesiryžo imtis politinės atsakomybės, 
užsimerkdamos prieš tai, kad mokslui 
numatytos lėšos visų pirma leidžia-
mos pertekliniam aukštųjų mokyklų 
turtui ir išpūstoms administracijoms 
išlaikyti. 

Herojus. “Nekeršija tik bailys, o 
iškart keršija tik kvailys”,- mėgsta kar-
toti Raimondas Kurlianskis. Ir tai tiesa 
- jo spaudimą yra patyrę daug žmonių. 
Į korupcijos skandalą įsivėlęs “MG 
Baltic” viceprezidentas savo veikla 
yra pasižymėjęs ne tik Lietuvoje. Ant 
nugarą atsukusio nuogo vyro peties 
kabo šautuvas. Tokį paveikslą per vie-
ną “MG Baltic” šventę už sėkmingai 
įvykdytas užduotis dovanų gavo kon-
cerno senbuvis R.Kurlianskis. 

Baudos. Praėjusį trečiadienį pajūrio 
turizmo sektorių supurtė skandalas. 
Į Klaipėdą trimis kruiziniais laivais 
atplaukusius turistus aptarnavusios 
turizmo agentūros apkaltino Nerin-
gos valdžią, kad ši žlugdo verslo šaką. 
Neva specialiai liepta Neringos poli-
cininkams bausti į Nidą įvažiavusių 
užsieniečius vežančių autobusų vai-
ruotojus, taip ne juokais išgąsdinant 
ir pačius užsienio svečius. Piktintasi, 
jog nesilaikoma žodinio susitarimo su 
vietos savivaldybe, kad tokiems auto-
busams negalios draudimas įvažiuoti į 
Nidą. 

Regbis. Lietuvos mažojo regbio 
(regbis-7) rinktinė Maskvoje (Rusija) 
vykstančiame pirmajame Europos 
čempionato “Grand Prix” diviziono 
etape užėmė 12-ąją vietą. Ne stipriau-
sios sudėties į varžybas nuvykusi 
mūsų šalies komanda pusfinalyje dėl 
9-12 vietų sekmadienį 5:38 (5:17) 
pralaimėjo Belgijos regbininkams. 
Pirmuosius taškus Lietuvos rinktinei 
šiame čempionate pelnė Donatas Vili-
mavičius. Rungtynėse dėl 11-osios po-
zicijos lietuviai 12:29 (7:17) nusileido 
Lenkijos komandai. 

Išpuolis. Per išpuolį Sirijos režimo 
bastione Latakijoje žuvo mažiausiai 
trys žmonės. Taip pat yra sužeistų-
jų, pranešė Londone įsikūręs Sirijos 
žmogaus teisių stebėsenos biuras, ku-
riuo remiasi agentūra AP. Latakija yra 
Sirijos šiaurės vakaruose. Valstybinės 
naujienų agentūros SANA informa-
cija, Latakijos šiaurinėje dalyje prieš 
mečetės detonavo motociklas su spro-
gmenimis. Latakija ir to paties pavadi-
nimo pakrantės regionas, kaip ir sosti-
nė Damaskas, yra svarbiausia paspirtis 
prezidento Bašaro al Asado (Bashar al 
Assad) vyriausybei. Išpuoliai čia reti.

Linksmosios mokinukės džiaugiasi bibliotekos kiemelyje galin-
čios ir pasisupti...               Autoriaus nuotr.

Sūpuoklėse besisupanti 
vasara... Raimondas GUOBIS

2350 eurų skirti Anykščių jau-
nimo verslumo centro projektui 
„Bendruomeninė erdvė atvira jau-
nimui“. Šio projekto metu visose 
rajono seniūnijose vyks atviras 
darbas su jaunimu – tai tokia dar-
bo su jaunimu forma, kuria siekia-
ma visiems jauniems žmonėms, 
nepriklausomai nuo jų socialinės 
padėties, suteikti galimybes sau-
giai leisti laisvalaikį, užsiimti juos 
dominančia veikla, o esant porei-
kiui – padedant kompetentingiems 

Mažėja  norinčiųjų skatinti jaunimo 
užimtumą už biudžeto pinigus

Robertas AlekSIejūnAS
robertas.a@anyksta.lt

Šiemet Anykščių rajono savivaldybė sulaukė vos trijų projek-
tų, skirtų jaunimo užimtumo skatinimui. Iš rajono biudžeto jiems 
skirti 5000 eurų.

jaunimo darbuotojams, spręsti 
kasdienybėje kylančius iššūkius ir 
klausimus.

2040 eurų  skirti Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijos bendruomenės 
centro projektui „Kepam‘ 2016“. 
Šio projekto metu gimnazijos ben-
druomenė neformalioje aplinkoje 
ne tik keps dešreles, taip stiprin-
dama bendrystę, bet ir organizuoja 
žygius, orientacines varžybas ir ki-
tas laisvalaikio pramogas.

610 eurų  skirti  neformalia-

jai jaunimo grupei „DUDAG“ 
ir jų projektui „Laisvalaikis su 
longboard‘ais“. Už šias lėšas jau-
nimas žada pirkti riedlentes.

Savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatorė Inga Beresnevčiūtė 
„Anykštai“ sakė, kad šiemet jauni-
mo užimtumo skatinimo projektų, 
lyginant su praėjusiais metais, gau-
ta mažiau. 2015 metais savivaldy-
bė finansavo šešis projektus.

„Mažiau jaunimo užimtumo 
skatinimo projektų sulaukta galbūt 
ir dėl to, kad yra daugiau galimy-
bių finansavimą gauti iš kitų šalti-
nių“, - apie tai, kodėl savivaldybė 
sulaukė mažiau projektų, svarstė I. 

Beresnevičiūtė.
Kvietimus teikti jaunimo užim-

tumo projektus savivaldybė skelbia 
tik savo interneto svetainėje, todėl 
neamestina, kad apie galimybes 
gauti finansavimą iš rajono biudže-
to suinteresuoti asmenys net neži-
no.

Pastaraisiais metais jaunimo už-
imtumo politikos įgyvendinimas 
Anykščių rajone sprendžiamas gan 
vangiai. Savivaldybės Jaunimo rei-
kalų taryba į posėdžius renkasi tik 
kartą per tris mėnesius, kaip to rei-
kalauja reglamentas, o Anykščiuo-
se veikia vos viena jaunimo organi-
zacija „Čia gera sugrįžti“.

Iš 212 Anykščių rajono moky-
klų abiturientų valstybinį lietuvių 
kalbos egzaminą laikė 127.  Kiti 
abiturientai ir visi 23 mokiniai, 
baigiantys Anykščių technologijos 

Populiariausias – anglų 
kalbos egzaminas

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar abiturientai laikė lietuvių kalbos brandos egzaminą. Šis 
egzaminas yra vienintelis privalomas, tiesa, galima rinktis, ar lai-
kyti valstybinį, ar lengvesnį mokyklinį egzaminą.

mokyklą, laikė mokyklinį lietuvių 
kalbos egzaminą.

Daugiausiai - 163 Anykščių abi-
turientai - laikė valstybinį anglų 
kalbos egzaminą, 144 pasirinko 

valstybinį matematikos egzaminą, 
82 – istorijos valstybinį egzaminą, 
po 75 - biologijos ir geografijos 
valstybinius egzaminus, 20 – fi-
zikos, 19 – informacinių techno-
logijų, 12 – chemijos. Nė vienas 
Anykščių abiturientas nepasirinko 
valstybinio rusų, prancūzų ir vo-
kiečių kalbų egzamino.

Lietuvių kalbos valstybinį bran-
dos egzaminą laikyti Lietuvoje 
registravosi 19 419 kandidatų. Eg-
zaminas vyko 184 Lietuvos savi-
valdybių administracijų įsteigtuose 
centruose. Mokyklinį lietuvių kal-
bos ir literatūros brandos egzaminą 
registravosi laikyti 13 173 kandi-
datai.

Belaukiant kokio seniūnijos specialisto ar šiaip neturint ką 
veikti gražų vasaros pavakarį, Svėdasų miestelyje atsirado vieta, 
kur galima smagiai pasisupti. Tvirtos medinės sūpuoklės pastaty-
tos miestelio bibliotekos kiemelyje.

kiemelyje pastatytos puikios sū-
puoklės, kurias bematant pamėgo 
vaikučiai, paaugliai ir net mokyklą 
bebaigiantys abiturientai ir kiti vy-
resnėliai.

Jau nuo pat ryto šis europietiškiau-
sias miestelio kampelis pilnas jauni-
mėlio - supasi, juokiasi, pokštauja, 
gyvenimu džiaugiasi, o jau greitai 
gimtuosius kraštus paliksiantys dvy-
liktokai liūdnokai atsidūsta: „Kodėl 
tik šiemet tokias sūpuokles įrengė?..“

Pačiomis paskutinėmis pava-
sario dienomis besirūpinant gerų 
darbų bendrijos „Atvertos langi-
nės“ pirmininkei vilnietei Rūtai 
Stanevičienei, kuri be kita ko biti-
ninkauja Kunigiškių kaime, netoli  
savo mamos gimtojo Gikių  kaimo,  
savanorišku darbu padedant Svė-
dasų miestelio gyventojams Rai-
mondui Baniui ir Vaidui Lackui 
ir kitiems geriems bei kukliems 
geradariams Svėdasų bibliotekos 

pro memoria

Antradienį V. Malcius nega-
lavo, tačiau bėda buvo suversta 
apsinuodijimui. 

Šeštadienį V. Malciaus mama 
paskambino jo bičiuliui Al-
gimantui Kleivai ir sakė, kad 
Vaidotas nuo ketvirtadienio te-
lefonu yra nepasiekiamas. A. 
Kleiva, radęs užrakintas draugo 
buto duris, iškvietė ugniagesius 
gelbėtojus, o šie, patekę į vidų, 
aptiko V. Malciaus kūną.

 V. Malcius yra dirbęs Anykš-
čių A. Vienuolio gimnazijoje 
mokytoju. Kelis metus jis buvo 
UAB „Anykštos redakcija“ na-
riu, dirbo laikraščio maketuoto-
ju. „Anykštos“ žmonės. 

Vaidotą atsimena kaip ramų, 

Mirė Vaidotas Malcius
Šeštadienį atskriejo žinia, jog nebėra Vaidoto Malciaus. 53 

metų Anykščių technologijos mokyklos mokytoją bičiuliai pa-
skutinį kartą matė ketvirtadienį. Spėjama, kad vienas gyvenęs 
vyras mirė sutrikus širdies veiklai. Jis rastas savo bute.  

puikų humoro jausmą turėjusį 
žmogų. V. Malciaus bičiulis nuo 
studijų laikų A. Kleiva taip pat 
išskyrė Vaidoto humoro jausmą, 
kalbėjo, kad jo draugas buvęs la-
bai įžvalgus. 

V. Malcius buvo meniškos sie-
los žmogus - laisvalaikiu grojo 
kaimo kapeloje „Anykšta“, vai-
dino. Buvo užkietėjęs žvejys. 

V. Malciaus kūnas Dusetų lai-
dojimo namuose (Zarasų r.) bus 
pašarvotas tik antradienį, sulau-
kus  teismo medicinos ekspertų. 
Vaidotas amžinam poilsiui atguls 
gimtųjų Dusetų kapinėse. 

Laidotuvės – trečiadienį, šv. 
Mišios Dusetų bažnyčioje - 10 va-
landą.   -AnYkŠTA

Manoma, kad 53 metų Vaidotas Malcius mirė sutrikus širdies 
veiklai.

jono jUneVIČIAUS nuotr.
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- Šiemet „Bėk bėk, žirgeli!“ 
šventėje nebuvau. Šiose šventėse 
kasmet viskas taip pat, tas pats 
per tą patį. Žirgus labai myliu, 
tad prievarta jų atžvilgiu man 
džiaugsmo neteikia. Aš ir cirko 
nemėgstu. Kita vertus, Lietuvoje 
juk mažėja žmonių, tad nėra ko 
stebėtis, jei jų mažėja ir šventė-
se. Na, šventėje buvo premjeras 
Algirdas Butkevičius, tačiau juk 
ir Algirdas Brazauskas būdamas 
premjeru buvo... Taigi, čia nie-
ko naujo. Manau, dalis žmonių, 
pabuvę vienoje šventėje, į kitą 
nebevažiuoja. 

Šventė pritilusi

Ramūnas DAUGELAVI-
ČIUS, ūkininkas, arbatinės 
„Arbatos magija“ vadovas:

- Šventėje buvau, prekiavau 
arbatomis. Siūlėme šaltą vitami-
nizuotą gėrimą, arbatas ir lietu-
višką kavą iš augalų šaknų. Se-
kėsi gerai. Šurmulio, veiksmo ir 
muzikos prasme šventė pritilusi. 
Man atrodo, kad žmonių joje 
buvo mažiau. 

-AnYkŠTA

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

@ X – man: „Tai buvo didinga 
epocha, kuri amžiams įeis į Lietuvos 
istoriją. Ryškiausias mūsų Tėvynės 
laikmetis nuo Vytauto Didžiojo laikų. 
Tai, be ko būtų sunku mus įsivaizduo-
ti, dar sunkiau suprasti. Gyva istorija, 
kurią matėme patys, pasakosime ją 
savo vaikams ir anūkams. Ir nežiūrint 
to, kad kai ne kurie politikos ir verslo 
šuleriai aptemdo mūsų tikėjimą, mes 
vis viena išliekame tvirti ir vieningi, 
kiekvienas ant savo pečių nešdami 
gyvenimo kryžių, bei kartu keliauda-
mi Pažadėtos žemės link.”

@ Ona: „Kokius pokyčius..Tarp 
mano draugų nėra šeimos, kur nebūtų 
emigravusio šeimos nario. Šeimomis 
lietuviai kraustosi į užsienį. Jeigu būtų 
kas pasakę prieš 25 metus, kad mano 

Lietuvos gyvenimą pakeistų 
asmeninė politikų atsakomybė

Praėjusį  savaitgalį buvo minima Sąjūdžio diena. 1988 metais 
įkurtas Sąjūdis buvo Lietuvos atgimimo variklis, dabar Lietuvos 
sąjūdis save apibūdina kaip visuomeninę organizaciją, asmeninės 
ir pilietinės iniciatyvos pagrindu siekiančią tvirtinti nepriklausomą 
demokratinę teisinę Lietuvos valstybę, garantuojančią žmogaus ir 
piliečio teises bei laisves, siekiančią prisidėti prie atviros pilietinės 
tautinės visuomenės ugdymo. Kaip manote, ar po 28 metų Sąjūdžio 
keltos vertybės vis dar aktualios šiandien? Kaip įmanoma lietuvius 
sutelkti bendriems tikslams? Ar išlikome tokie pat vieningi, kaip 
tuomet? Ar įmanoma atgaivinti Sąjūdžio dvasią šiandien? Kaip 
vertinate tuos pokyčius, kuriems pradžią davė Sąjūdis?

giminės šeimomis važiuos į Skandi-
naviją, būčiau pasukiojusi pirštu prie 
smilkinio.”

@ Mindaugas: „Negali lietuviai 
geriau gyventi, kai šalyje liko 2 mln. 
gyventojų. Per mažai žmonių yra. 
Kad ir mūsų Anykščiuose viskas 
susitraukė iki Kavarsko lygio. Net 
bankelio neliko, nėra kur zlotu išsi-
keisti. Teisių pasikeisti ar dėl elektros 
turi važiuoti Utenon. Visiškas kaimas 
pasidarė. Tai kas čia geriau dabar gali 
būti, jeigu mieste nėra 10 000 gyven-
tojų. Tuoj nereikės ir savivaldybės 25 
narių, o bus kaip Molėtuose 20.”

@ Dirbantis mažiau, kaip už 
5000: „Kiekviena tauta verta tokios 
valdžios, kokią turi. O lietuviai bes-
tuburė padlaižių tauta, kuri geriau iš-

važiuos į užsienį šikinykų plauti, bet 
nekovos už savo teises (Konstituciją 
ir tą jau darosi tikslingiau leisti tuale-
tinio popieriaus rulono forma, nes jo-
kia valdžia jos nepaiso, o piliečiams 
neįdomu). Į bandančius gelbėti situ-
aciją žiūrima, kaip į kvailelius, kad ir 
per prekybos centro boikoto akciją - 
buvo tokių, kurie naudojosi tuo, jog 
tomis dienomis prekybcentriai suma-
žino kainas ir bėgo, šlavė juos, kaip į 
kvailius žiūrėjo į tuos, kurie dalyvavo 
akcijoje, demonstravo tą retą retą pi-
lietiškumo apraišką ir neparsidavė už 
euro nuolaidą, o po to verkė, kad įve-
dus eurą kainos taaaaip pakilo. Deja, 
bet ši tauta pasmerkta, po tiek amžių, 
po tiek nesėkmingų bandymų, drang 
nach osten bus įgyvendinta be jokių 
karinių veiksmų.”

@ Olegas: „Sąjūdis ir vienybė - 
yra didelis vienas mitas. Gal žmonių 
vieningumas ir buvo didesnis, bet 
nereikia jo aukštinti - tai laiko dvasią 
(revoliuciją) atitinkantis reiškinys, 
kuris atliko savo darbą ir dingo. Kad 
būtume vieningi nereikia susirinkti 
šimtatūkstantinei miniai, vienybė 

slypi kitur ir ji dabar net savotiškai 
didesnė nei sąjūdžio laikais.”

@ Kęstas: „Asmeninė politiko at-
sakomybė štai kas pakeistų Lietuvos 
gyvenime viską,lygybė prieš įstaty-
mą ,visa kita antraeiliai reikalai.”

@ Zombilandas: „Ką čia gali 
zombiai kalbėt apie kažkokį vienin-
gumą? Visi avigalviai klusniai išdre-
siruoti garbinti esamą eurobolševikų, 
vagių, Lietuvos Suvereniteto išpar-
celiuotojų valdžią - pirmyn į briusel-
bolševizmą. Jums gi neįdomu, kas 
realiai darosi Lietuvoje, jums pakan-
ka valdiškos televizijos propagandos, 
jums neįdomu pasigilinti į tai, ką at-
skleidžia ir viešina tikroji Opozicija - 
nesistemininkai, Z.Vaišvilos Birželio 
3-iosos Grupė, R.Paulausko “Mūsų 
gretos” ir t.t... Kas jums neleidžia vie-
nytis su jais? Eikit, domėkitės, ben-
draukit, siūlykit idėjas, junkitės, orga-
nizuokitės rinkimams (absoliučiam 
ir visuotinam dabartinių socialkon-
servliberastinių teisingų ir tvarkingų 
darbininkų valdžios sunaikinimui). 
Nu bet kur gi jūs pajudėsit? Sėdėsit 
visi užpečky, dejuodami, kaip viskas 
blogai, o spalio rinkimuose vieningai 
komsomolciškai nubalsuosit už tuos 
pačius svoločius Seime. Vat šitoj vie-
toj jūs visi tikrai labai vieningi.”

-AnYkŠTA
(komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

Milijonai. Per trejus metus trys 
nelegalia degalų prekyba besi-
vertusios gaujos į biudžetą nesu-
mokėjo 19 mln. eurų mokesčių. 
Finansinių nusikaltimų tyrimų 
tarnyba (FNTT) pastebi, kad šia-
me nusikalstamame versle išskir-
tinę vietą užėmė Kauno regionas. 
“FNTT nuolat atlieka ikiteisminius 
tyrimus, susijusius su prekyba de-
galais. Tai yra viena iš didelę pa-
klausą Lietuvos rinkoje turinčių 
prekių, o degalus realizuojantys 
nesąžiningi verslininkai nuolat 
sugalvoja įvairių schemų, kaip pir-
kėjams pasiūlyti degalų pigiau nei 
konkurentai, ir tas pigumas pasie-
kiamas nesumokėtais(išvengtais) 
mokesčiais į valstybės biudžeto 
sąskaitą”,- teigia FNTT direktorius 
Kęstutis Jucevičius. 

Sunerimo. Finansų ministrai iš 
septynių didžiųjų pramoninių šalių 
(G7) įspėjo, kad Britanijos išstojimas 
iš Europos Sąjungos (ES) (vadinama-
sis “Brexit”), padidintų nestabilumą ir 
pakenktų ekonomikos augimui, rašo 
agentūra “Deutsche Welle”.Japonijo-
je susitikę finansų ministrai taip pat 
sakė, kad Britanijos išstojimo iš ES 
atveju Europa ir pasaulinė ekonomi-
ka susidurtų su nesuskaičiuojamo-
mis pasekmėmis. Vokietijos finansų 
ministras Volfgangas Šoiblė pridūrė, 
kad G7 nariai priėjo prie išvados, jog 
Britanijos narystės ES nutraukimas 
būtų blogas sprendimas. Ministrai 
vis dėlto pripažino, kad Didžiosios 
Britanijos ateitis 28 valstybes nares 
turinčiame bloke priklauso nuo šalies 
balsuotojų.

Saugumas. Kaspersky Lab” atliko 
eksperimentą, įrodantį, kad įkrauti 
išmaniuosius telefonus per kompiute-
rių USB jungtis nelabai saugu - taip 
sukčiams atveriamas kelias į sistemą, 
jie gali pavogti duomenis ir užkrės-
ti įrenginį kenkėjiška programine 
įranga. Ekspertai išbandė daugybę 
išmaniųjų telefonų, veikiančių su 
„Android” ir „iOS” operacinėmis sis-
temomis, ir išsiaiškino, kad jungian-
tis prie kompiuterio su standartiniu 
USB laidu, įrenginiai automatiškai 
apsikeičia tam tikru kiekiu duomenų. 
Kokiais konkrečiai, priklauso nuo 
gamintojo ir įrenginio versijos. Tai 
gali būti įrenginio pavadinimas ir ti-
pas, gamintojo pavadinimas, serijos 
numeris, informacija apie įrenginio 
versiją, operacinę ir failų sistemas ir 
pan. Pavojus tas, kad tokiais duome-
nimis gali pasinaudoti kibernetiniai 
nusikaltėliai, juk atpažinus įrenginį 
galima nustatyti jo pažeidžiamumus 
ir perimti kontrolę. 

Referendumas. Šveicarijos gy-
ventojų per sekmadienį vykusį refe-
rendumą kategoriškai atmetė radikalų 
pasiūlymą užtikrinti visiems gyven-
tojams bazines pajamas nepriklauso-
mai nuo to, ar jie dirba, praneša BBC. 
Galutiniai sekmadienio referendumo 
rezultatai rodo, kad beveik 77 proc. 
Šveicarijos gyventojų atmetė radikalų 
pasiūlymą įvesti garantuotas bazines 
pajamas visiems gyventojams be iš-
imties, ir tik 23 proc. balsavusiųjų to-
kiam pasiūlymui pritarė. Referendu-
mo dalyvių buvo klausiama, ar skirti 
kiekvienam šalies piliečiui po 2500 
frankų (2250 eurų) per mėnesį, nepri-
klausomai, ar jis dirba ar yra bedarbis, 
ir po 625 frankus - kiekvienam vaikui 
iki 18 metų. Siūloma naujovė, anot 
jos šalininkų, padėtų įveikti skurdą ir 
nelygybę bei užtikrintų “orų” pragy-
venimą visiems piliečiams.

Parengta pagal 
elTA informaciją

Šventę matė 
internete

Jolita ŠINKŪNIENĖ, kalnų 
slidinėjimo klubo „Kalitos kal-
nas“ vadovė:

- Per „Bėk bėk, žirgeli!“ šventę 
jau penkiolika metų susitinkame 
su bendramoksliais, tačiau šie-
met susitikimas neįvyko, šven-
tėje nedalyvavau, nes su vaikais 
buvome išvykę slidinėti į stovy-
klą Druskininkuose. Aukojomės 
dėl vaikų. Vyresnė dukra šoko 
šventės atidaryme, pastebėjo, 

Tas pats per tą patį
Šiemet „Bėk bėk, žirgeli! šventėje buvo mažiau žmonių, nors 

mugėje padaugėjo prekybininkų. „Anykštos“ interneto portale 
reportažą apie šventę joje buvę komentavo įvairiai: vieniems tai 
įprasta šventė, kitiems pabodo švenčių monotonija, pasak jų, tik 
ponai ir arkliai. Šiemet šventė sulaukė ir mažesnio respubliki-
nės žiniasklaidos dėmesio, nors joje buvo kaip reta daug politikų. 
Šventėje lankėsi šalies Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevi-
čius.

„Anykšta“ klausė, ar buvote „Bėk bėk, žirgeli!“ šventėje, kokie 
įspūdžiai? Jei nebuvote, tai kodėl?

kad žmonių buvo mažiau. Apie 
šią šventę skaičiau ir nuotrau-
kas mačiau „Anykštos“ portale. 
Dėl monotonijos – tai ką čia 
beprigalvosi. Man ši šventė aso-
cijuojasi su žirginio sporto var-
žybomis. Varžybose visuomet 
„sergame“  už anykštėnus. 

 Kas norėjo, 
šventę surado

Stasys STEPONĖNAS, Skie-
monių seniūnijos seniūnas:

- Taip jau išėjo, kad į šventę 

nuvažiavau jau popiet. Gaila, 
tačiau nespėjau pamatyti poli-
tikų rungties. Žmonių šventėje 
palyginti su kitais metais gal 
šiek tiek mažiau, tačiau mugėje 
daugiau prekybininkų. Šventės 
programa, kaip visuomet, įvairi, 
tad visko pamatyti neįmanoma. 
Kita vertus, su kokia nuotaika 
į šventę atvažiuoji, tokia tad ir 
šventė būna. Manau, kas norė-
jo, šventę surado. Beje, šventėje 
skiemoniečiai parodė Kazio Sa-
jos spektaklį „Šeškai“ (vadovas 
Gintautas Eimanavičius). 

Žirgus myli, bet 
prievarta jų 
atžvilgiu 
džiaugsmo 
neteikia

Jonas SUDEIKIS, buvęs 
Anykščių pašto viršininkas, 
bendrovės „Anykščių vande-
nys“ vandenruošos cecho ope-
ratorius:
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Politikų rungties nugalėtojai - 
socialdemokratai

Į šventę sugrįžusi politikų rungtis 
organizatorių  įvardinta kaip viena 
svarbiausių šventės rungčių. Tiesa, 
svarbiausia ji buvo tik patiems poli-
tikams. Šou prasidėjus 11 valandą, 
Niūronių hipodrome žiūrovų buvo  
labai mažai.

Šįsyk politikams reikėjo į arklio 
vežimą sukelti šieno kitkas, moterį 
bei į kubilą susemtus žirnius, o po to 
tą vežimą stumti keliasdešimt metrų. 
Šios rungties ėmėsi penkios koman-
dos: konservatoriai, liberalai, darbie-
čiai, valstiečiai bei socialdemokratai. 
Politikų rungtyje nedalyvavo tvar-
kiečiai.

Darbo partijos komandoje rungėsi 
jos pirmininkas Valentinas Mazuro-
nis, Seimo narys Ričardas Sargūnas, 
rajono Tarybos narys Alfrydas Savic-
kas bei partijos narė Aušra Daršie-
nė, valstiečių komandoje – partijos 
pirmininkas Ramūnas Karbauskis, 
rajono Tarybos narys Raimondas 
Balsys, partijos nariai Agnė Pajuo-
dienė ir Mindaugas Kavoliūnas, so-
cialdemokratų komandoje – rajono 
Tarybos nariai Dainius Žiogelis ir 
Donatas Krikštaponis, premjero pa-

„Bėk bėk, žirgeli!” šventėje politikai 
konkuravo su žirgais Robertas AlekSIejūnAS

robertas.a@anyksta.lt

Šeštadienį, birželio 4-ąją, Niūronyse vyko tradicinė, 39-oji, kultūros, žirgų bei politikų sporto 
šventė „Bėk bėk, žirgeli!”. Organizatoriai šįsyk ją vadino išskirtine dėl vėl sugrįžusios politikų 
rungties. Kitąmet jubiliejų švęsiantis vienas svarbiausių rajono renginių šiemet pritraukė pastebi-
mai mažiau žiūrovų bei rėmėjų, nors šventėje lankėsi pats šalies premjeras Algirdas Butkevičius, 
nesulaukta ir didesnio šalies žiniasklaidos dėmesio. Nepasirūpinta ir pėsčiomis bei dviračiais į šven-
tę vykusiais svečiais – nepalaisčius kelio į Niūronis, žmonės duso dulkėse.

tarėja Auksė Kontrimienė, Aplinkos 
viceministras Linas Jonauskas,  libe-
ralų komandoje – Seimo narys  Euge-
nijus Gentvilas, rajono Tarybos nariai 
Lukas Pakeltis, Mindaugas Sargūnas, 
Danutė Mažvylienė, konservatorių 
komandoje – mero pavaduotojas 
Sigutis Obelevičius, rajono Tarybos 
narė Gabrielė Griauzdaitė, jaunie-
ji  konservatoriai  Vesta Pakalnytė ir 
Gintaras Kazlauskas.

Burtai lėmė, kad pirmieji startavo 
konservatoriai. „Be aiškios krypties, 
blaškosi”, - konservatorių pastangas 
stumiant vežimą įvertino rungties ko-
mentatorius, bibliotekos direktorius 
Romas Kutka. Liberalai stumdami 
vežimą „suko į dešinę“, socdemai 
tai darė „vingiuotai“, tik valstiečiams 
vežimą pavyko stumti gan tiesiai. Su 
užduotimi susitvarkę per 51 sekundę, 
politikų rungties nugalėtojais tapo 
socialdemokratai, antri liko liberalai 
(1,03 sek.), treti – valstiečiai (1,04 
sek.), ketvirti – darbiečiai (1,31 sek.), 
o paskutiniai – konservatoriai (1,49 
sek.). “Mes laimėjom rinkimus!”, - 
dar net nepaskelbus rungties nugalė-
tojų, šaukė rajono Tarybos narys D. 
Žiogelis.

„Svarbiausia - dalyvauti“, - pasi-
baigus rungčiai dėl prasto liberalų 

pasirodymo guodėsi rajono  meras 
Kęstutis Tubis, pirmosios vietos lai-
mėtojams pažadėjęs „dozę medaus“.

Premjeras ragino perimti 
žirgų energiją, ministrė –
puoselėti bendruomeniškumą

Šventės atidarymo ceremonija šie-
met stebino savo naujais režisūriniais 
sprendimais. Šventės vėliavą kėlė 
Žemaitukų arklių augintojų asociaci-
jos pirmininkė Valė Macijauskienė ir 
ūkininkė Viktorija Jovarienė. Šventės 
dalyvius sveikino premjeras Algirdas 
Butkevičius. „Žirgai simbolizuoja 
laisvę, greitį, kilnumą ir grakštumą. 
Perimkime jų skleidžiamą energiją 
ir mėgaukimės šiuo gražiu tradiciniu 
vasaros renginiu, siekiančiu populia-
rinti žirgų sportą, kelti sportinį meis-
triškumą, išaiškinti stipriausius šalies 
raitelius ir pajėgiausius žirgus”, – kal-
bėjo Vyriausybės vadovas.

Premjeras palinkėjo varžybų da-
lyviams sėkmingų lenktynių, žirgų 
sporto mėgėjams – gražaus reginio, 
o visiems susirinkusiems į šią šven-
tę – turiningo laisvalaikio ir puikios 
nuotaikos.

Sveikinimo žodį taip pat tarė Že-
mės ūkio ministrė Virginija Baltrai-
tienė.

„Tokios šventės labai reikalingos, 
jos leidžia žmogui atitrūkti nuo kas-
dienių darbų, pasisemti įkvėpimo, 
pasidžiaugti žirgų grožiu, parodyti 
savo gebėjimus visiems šventės daly-
viams – vaidinti, šokti, dainuoti, de-
monstruoti amatus. Tai labai stiprina 
bendruomeniškumo jausmą, kur visi 
jaučiamės esą lygiaverčiai šventės 
dalyviai“, – pastebėjo ministrė.

Gąsdino kainos, neįvyko 
aukcionas

Kaip ir įprasta tokiose šventėse, 
bene daugiausia žmonių vaikštinėjo 
po mugę. Atvyko maždaug 150 pre-
kybininkų. Kainos – būsimo kurorto 
lygio. Norėjusiems užkąsti, viena gri-
lio dešrelė – 3 eurai, balandėliai – 5 
eurai, garintos lašišos gabalėlis – 6 
eurai.

Iki šiol vienas įdomesnių šventės 
akcentų – drožybos plenero darbų 
aukcionas neįvyko – neatsirado no-
rinčiųjų juos įsigyti. Prieš aukcioną 
vieno drožėjo pasiteiravus, kiek kai-
nuoja skulptūra, šis išdidžiai aiškino, 

Viešintiškis Pranas Petronis – nuolatinis drožybos plenerų Niū-
ronyse dalyvis.

Politikų rungtyje premjeras Algirdas Butkevičius nedalyvavo, tačiau ir be jo socialdemokratai tapo 
nugalėtojais.

Anykštėnė, sporto klubo „Origonas“ raitelė Augustė Bauraitė  
su žirgu Valeri MG atviros klasės varžybose iškovojo penktąją 
vietą. Šalia – jojimo klubų „Vilartas“ ir „Origonas“ treneriai, 
broliai Virginijus ir Stasys Uogelos. 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas 
Karbauskis ir šios partijos atstovas rajono Taryboje Raimondas 
Balsys demonstravo, kad ūkio darbai jiems yra nesvetimi.

Patirtis svarbi ne tik politikoje, bet ir varžybose. Jaunieji konser-
vatoriai komandos neišgelbėjo.          jono jUneVIČIAUS nuotr. 

kad tam, kam ji reikalinga, paprastai 
kainos neklausia. Tuo tarpu drožėjas 
Pranas Petronis iš Viešintų savo dar-
bus siūlė įsigyti po 70 eurų.

Anykščiuose penktadienį prasi-
dėjusi į Niūronis persikėlė XXVIII 
Lietuvos klojimų teatrų šventė „Kri-
vūlė – 2016“, vyko teatralizuota fol-
klorinė programa „Žirgo ir žmogaus 
bendrystė“. Šioje režisierės Jolantos 
Pupkienės sukurtoje programoje da-
lyvavo per pusantro šimto Anykščių 
krašto meno mėgėjų. 

Sportinių varžybų pirmosios
vietos laimėtojai

Konkūras laimėti Anykščių rajono 
Mero taurę – Sandra Tamkevičiūtė su 

žirgu Hakas.
Jaunučių užskaita – Augustė Rut-

kevičiūtė su žirgu Muranas.
Atvira klasė – Povilas Mikelskas 

su žirgu Ledukas.
Žemaitukų veislės žirgų konkūras 

– Aistė Šulskytė su žirgu Žievė.
Šetlando poni veislės žirgų kon-

kūras – Viltė Kazlauskaitė su žirgu 
Kvatro.

Ristūnų veislės žirgų parodomasis 
važiavimas – Edvardas Vinskus su 
žirgu Nut Augustinu.

Mišrūnų žirgų lenktynės – Dovilė 
Dambrauskaitė su žirgu Indigas.

Žemaitukų žirgų lenktynės – Ores-
ta Vaicekauskaitė su žirgu Žievė.

Konkūras Nr.5 – Povilas Mikels-
kas su žirgu Laceta.
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  

užjaučia

Pramonės centras pagiryje

„Gera kaina ir visai neblogai mala 
Čiukuose“, - taip ir panašiai sakant, 
kadaise plačioje apylinkėje girdėda-
vosi kalbant, nes geras buvo Valeri-
jono Baleišio malūnas. Ir sukdavo 
ūkininkų vežimai į tą pusę, kupini 
maišų su javais, leisdavosi į svaigią 
pakalnę ir patiltėn, kur arklių ka-
nopos civilizuotai suskambėdavo 
paliesdamos trumputę akmenimis 
grįsto keliuko atkarpėlę. Sėkmingą 
miltų, kruopų gamybos, lentų pjo-
vimo ir milo vėlimo verslą pramo-
nininkas rūpinosi plėsti -  planavo 
net už keturių kilometrų esančio 
Svėdasų miestelio įmonėms, įstai-
goms ir pasiturintiems piliečiams 
tiekti elektros energiją - apšviesti iš 
„balanos gadynės“ besivaduojantį 
pasaulį. Jau visą reikalingą įrangą 
buvo supirkęs, gal net su valdžia 
sutaręs, ruošėsi jau stulpus linijai 
statyti, bet užgriuvęs Pirmasis pa-
saulinis karas viską sujaukė. Pro-
jektas nutrūko, o prie Jaros kelioms 
savaitėms užstrigus rusų -  vokiečių 
frontui karo kautynių ugnis įžiebė 
didelį gaisrą ir įmonė iki pamatų 
supleškėjo. 

To malūno jau nieks neatstatė, 
bet iš Amerikos sugrįžęs Jonas Ko-
vas akmenų mūro, garo mašinos 
sukamą malūną bei našią lentpjū-
vę įrengė. Vėliau pardavė vers-
liems Braknei ir Korsakui. Girios 
artumas lėmė, kad po gaisro Bu-

Čiukai: juokeliai, pramanai 
ir tikrenybė Raimondas GUOBIS 

Už baltosios Svėdasų dvaro koplytėlės, senuoju Šimonių keliu 
perkirtus Kupiškio link vedantį plentą, žvelgiančiam į vakarus 
horizontą tamsia siena pridengia Šimonių giria. Ten, kur giliu ir 
plačiu slėniu savo šaltus vandenis Šventosios link aptingusio pie-
mens spartumu gena tamsiaakė Jara, ten - jos pakrantėse išsi-
barstę seno ir garsaus Čiukų kaimo vienkiemiai. 

Nedidelis tai buvo sodžius, prasidėjus audringajam XX am-
žiui tebuvo 4 sodybos ir 53 žmonės tegyveno. Tarpukariu ūkiai 
susmulkėjo, gyventojų padaugėjo, o dabar kaimas tebėra gyvas 
tik šešetu sodiečių ir geriausiu įamžinimu - Minvydo Kazlausko 
knyga „Saulėlydis Čiukuose”.

tėnuose savo terpentino ir deguto 
fabriką čia pasistatė broliai Šukiai. 
Tikriausias pramoninis rajonas - 
būreliai triūsiančių darbininkų, iš 
aukštų kaminų į dangų kylantys 
dūmai ir nuo ryto iki vakaro dar-
dantys vežimai. Po Antrojo pasau-
linio karo visa ši pramonė palen-
gva sunyko, neliko nei tilto per 
Jarą, nes naujasis kelias į Kupiškį 
aplenkė kadaise svarbius Čiukus.

Senojo Kazlausko pasakos

Daugybė dalykų nueina užmarš-
tin, nors ir uoliai išmintingieji 
kaimo seniai, plepiosios moteriš-
kės iš lūpų į lūpas, iš kartos kartai 
perduodavo. Tikra laimė, kai atsi-
rasdavo gebantis uoliai ką girdė-
jęs, ką patyręs užrašinėti metrašti-
ninkas. Čiukų sodžiuje toks buvo 
sėkmingas, pasiturintis ūkininkas 
Antanas Kazlauskas. Tvarkingai, 
vaizdingai kas svarbiausia išskir-
damas, išplėsdamas. Iš kur mes 
dabar žinotumėm, kad patiltėj prie 
vieškelio gyvenęs nedidelio ūgio, 
vešlia barzda žydas Zelmanas 
Bermanas ne tik turėjo 11 vaikų, 
bet ir vertėsi smulkia prekyba bei 
savo pusiau legalioje smuklėje 
ne tik įpildavo degtinėlės, bet ir 
išsinešti duodavo. Tas barzdotas 
žydas mėgo uostyti tabaką ir gar-
džiai čiaudėti, jam sekėsi, nes kai-
mynėse Visetiškėse tik pradėjusi 
veikti konkurento žydo smuklė 

supleškėjo. Visiems įsiminė vie-
nos Zelmanaitės vestuvės, kuomet 
prie žydo namų buvo pastatyta pa-
lapinė, kuomet visa palyda ėjo iki 
Šimonių - Andrioniškio vieškelių 
kryžkelės, kur jaunikis visai pa-
lydai džiūgaujant trenkęs kulnimi 
sudaužė laimingai lemčiai stiklinę, 
o visi choru šaukė: „Galima, gali-
ma“. Smuklininkas su artimaisiais 
dar geresnio gyvenimo svajonės 
sugautas išvyko į tikriausią svajo-
nių šalį - Pietų Afrikos respubliką. 
O štai dvi pamaldžios moterėlės 
„davatkėlės“  Tutinaitės - Rozalija 
ir Anelija - gyveno nedidelėje tro-
belėje, laikė ožką, girioje prisilauž-
davo beržinių vantų, parsinešę pri-
sidžiovindavo. Žiemą mokydavo 
sodiečių vaikus poterių, skaityti, o 
vasarą užsidirbdavo pagelbėdamos 
rugiapjūtėje ir kituose darbuose. 
Kazlauskų troboje pačioje XIX 
amžiaus pabaigoje veikė ir rimtes-
nė, slapta lietuviška mokykla, kur 
daraktorius Juodis keletą vaikučių 
mokė ne tik skaityti, bet ir rašyti. 
Caro policija tą „mokslinyčią“ už-
klupo, bet sumanus ūkininkas įpy-
lė nemenką maišą geriausių grūdų, 

dar traškančią dešimtrublinę įbru-
ko ir taip pareigūną papirko tylėti.

Upės stebuklai ir žemiškieji 
vaiduokliai

Kuomet tiki, kuomet žinai, kad 
čia pat vaiduokliai gyvena, nors 
tik prieš vidurnaktį tepasirodo, bet 
juos pamatyti, sutikti gali. Kar-
tą eina linksmas vyras iš talkos, 
rugius kirtęs su dalgiu ant peties 
pakape namo ir mato taip pat iš 
talkos dvi moterėles pareinančias. 
Tai ir sumanė pajuokauti: pasilei-
do dirvonu bėgti link kapinaičių, 
o paskui jį lydėjęs šuniukas bėga. 
Išsigando, sudrebėjo tai pamatę 
pamaldžios moterėlės, aplinkiniu 
keliu namo pargrįžusios rytojaus 
dieną visiems apie savąją baimę, 
apie kapų link bėgantį numirėlį ir 
jį besivejančią dūšią tekalbėjo...

 Upė, kurioje iš pavasario sta-
tydami varžas, o vandeniui suši-
lus ir tinkliukais bei meškerėmis 
daug gardžiausių žuvų sugaudavo. 
Meškerėms valo nebuvo, tai ber-
niūkščiai pritaikydavo iš prie ma-
lūno stoviniuojančių arklių uodegų 

šviesesnių plaukų prisipešti. Juos 
rišdavo, kartais ir supindavo, taip 
ilgą valą pasidarydavo. O tada jau 
pasaka - žuvų įvairiausių prisigau-
dydavo, žuvinga Jara buvo... Bet 
ir upėje vaiduokliai apsigyveno 
- pradėjo žmonės kalbėti, kad kaž-
kokia užkeikta mergina, tarsi pasa-
kos tolimos undinė gelmėse tūno, 
o nakties sutemose ant kranto sėdi 
ir verkia. Aistringas žvejys Zobars-
kas su sūnumi vieną vakarą žuvies 
pasigauti nuėjo. Traukia, siaučia, 
nieko nesugauna, sutemo. Senis ir 
sako - dar vieną valksmą, gal tą už-
keiktą mergiotę pagausma. Ir iš tie-
sų betraukiant į krantą pajuto tinklo 
kūly kažkokį labai didelį sutvėrimą 
spurdant. Nė nežiūrėję - greit susu-
ko tinklą ir per pievas namo. Ten 
užsidegė balaną - vaiduokliai švie-
soje nebeklajos ir ištraukė, išsuko 
didžiai paslaptingą žuvį, didžiulį 
lydį, kurį rytojaus dieną Zelmano 
bezmėnu pasvėrę - 24 svarai (dau-
giau negu 12 kilogramų). Pardavę 
ir gražaus pinigo paėmę.

Slėnio slėpiniai

Atriedėjęs nuo Svėdasų stabteliu 
ant vieškeliuko ir žvelgiu į stebukli-
nio vaizdo slėnį - nė kiek neprastes-
nis nei dzūkams Raigardas. Tolu-
mose - Šimonių girios mūras, virš 
dantytų jos kuorų migla plazdenanti 
didžioji paslaptis, bekyšančios ke-
lios sodybos, jau spalvotomis kepu-
rėmis besipuikuojantys stogai. Ten, 
dešinėje, mano gimtosios kalbos 
mokytoja Stasė Kazlauskienė te-
begyvena, vis ką nors iš kelių tūks-
tančių knygų bibliotekos pasauline 
išmintimi gaivinasi. Gaivinasi ir 
ūkeliu, kuriame ir vištos, ir avys, 
ir karvutė, tik nepatingėk užsukti ir 
šiltu pienu, sveikai geltonu sviestu 
pavaišins. 

Prie pat upelio, dar amerikono 
Kovo statytoje erdvioje troboje, 
tebegyvena broliai Kęstas ir Ignas 
Čerškai, linksmi, žodingi, jau bran-
dūs vyrai. Brolis Donatas jau daug 
metų begyvenantis Vilniuje taip pat 
čia, už upelio, pačiame pagiryje, 
savo vasaros prieglobstį buvusioje 
Puzelio sodybvietėje susikūrė.

 Smagi čia vieta, sakytum šventa 
vieta, kuri niekuomet tuščia nebū-
na...

Beveik buvusio tilto vietoje Jaros krantus jungia taip reikalingas partizanų takais keliaujantiems 
Svėdasų gimnazijos moksleiviams lieptas.

Autoriaus nuotr.

Istorinėje sodyboje tebegyvenanti buvusi gimtosios kalbos moky-
toja Stasė Kazlauskienė mėgsta ir geras knygas, ir rupų sodžiaus 
gyvenimą.

Antanas Kazlauskas suspėdavo savo šeima, ūkiu pasirūpinti ir 
įdomiausius patyrimus užrašyti. 

Eismo problemos Anykščiuose 
nebuvo tokios aštrios, kol taip ma-
siškai neatvykdavo turistai. Ypač 
po Lajų tako atidarymo pasijautė, 
kad kažkas su eismo srautais ne-

Vienpusio eismo karalystė
gerai. 

Mano manymu, reikėtų naikinti 
dalį vienpusio eismo gatvėse, ir 
apkrovimas centre sumažėtų. Sa-
kykim, kodėl vienpusis eismas yra 

prie vyno gamyklos? Jeigu ten rei-
kia stovėti sunkvežimiams, tai juk 
jie vos porą savaičių važiuoja per 
metus. Tuo laiku ir reiktų vienpu-
sio eismo. Tas pats ir su Šaltupio 

gatve, einančia pro turgų. Tik se-
kmadieniais ten daugiau mašinų, o 
kitomis savaitės dienomis tuščia, ar 
tikslingas ten vienpusis judėjimas? 

Z. V., anykštėnas. 
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horoskopas
AVINAS. Lengvai megsis nau-

jos pažintys, bursis kompanijos. 
Tačiau vakare galimi nemalonūs 
incidentai. Sunku bus pažaboti 
audringas emocijas. Pasisaugokite 
agresijos, traumų. Nugalėkite pyk-
tį ir pavydą.

JAUTIS. Tikėtinos neplanuotos 
kelionės, komerciniai ryšiai, kon-
taktai, sutartys. Jūsų praktiškumas 
leis sklandžiai sutvarkyti buitinius 
reikalus, apsipirkti. Išvaduokite nuo 
šios pareigos kitus šeimos narius, 
nes jums tai geriausiais seksis. 

DVYNIAI.Galite įsigyti norimą 
daiktą arba kils idėjų, susijusių su 
būsimomis atostogomis arba nuo-
savu verslu. Kita vertus, nerimau-
site, ar pavyks įtikti dominančiam 
žmogui, jeigu ruošiate jam stai-

gmeną, dovaną ar pan.
VĖŽYS. Būsite nervingi ir neat-

sargūs. Turėkite omenyje, kad nuo 
jūsų labai priklausys aplinkinių 
gera nuotaika ir bendravimo koky-
bė. Paskubėję, pasikarščiavę galite 
pasielgti netinkamai.

LIŪTAS. Laikas nebus prastas, 
tačiau galite pasiduoti pasyvumo, 
suglebimo jausmui, pernelyg pik-
tnaudžiauti svaigalais ar pataikauti 
savo slaptiems įgeidžiams. Tauso-
kite nervų sistemą, daugiau ilsėki-
tės, atsargiai vairuokite.

MERGELĖ. Jus prisimins seni 
draugai, galite užmegzti ir naujų 
pažinčių. Vis dėlto neskubėkite 
džiūgauti dėl kai kurių pasiūlymų, 
pažadų - vargu ar jie bus realiai 
įgyvendinami.

SVARSTYKLĖS. Gerai jaustis 
labiausiai jums trukdys jūsų pačių 

nervingumas ir aplink jus susikū-
ręs įtampos laukas. Labai lengvai 
galite kitus įžeisti, supykdyti. Ne-
pasiduokite provokacijoms, nepro-
vokuokite avarinių situacijų. 

SKORPIONAS. Galvosite apie 
tolimus nuo kasdienybės dalykus, 
ateities planus.Būtų gerai, kad 
žvelgdami toli į priekį, nepamirš-
tumėte pasižiūrėti, kas vyksta šalia 
jūsų. Galite gauti svarbių žinių iš 
valstybinės institucijos arba iš už-
sienio.

ŠAULYS. Išgirsta naujiena gali 
paskatinti priimti skubų sprendi-
mą. Pavojinga pasiduoti pagundai 
kažką brangaus pirkti, įsiskolinti 
ar rizikuoti savomis bei svetimo-
mis santaupomis. Galima abejotina 
seksualinė avantiūra.

OŽIARAGIS. Tikėtinas stresas, 
nesusipratimai. Jausitės gana ne-

Apie dorovę

linas BITVInSkAS

Nesuprasi tų žmonių. Auklė-
jimas, mokymas, pastangos – o 
rezultatas koks? Ne vienas sva-
jotojas, užsimojęs reformuoti 
visuomenę, nusvilo, atsitrenkęs 
į realybę. Paimkim dorovę. Gė-
ris ir grožis, pasirodo, turi gana 
menką poveikį, o štai pornogra-
fija – didžiulį.

Nejuokauju, neseniai moks-
lininkai iš Oklohomos (JAV) 
atliko tyrimus ir nustatė, kad 
reguliarus filmų (bet nepersi-
stengiant) suaugusiems žiūrėji-
mas daro žmones religingesnius. 
Apie tai mokslininkai paskelbė 
žurnale „Journal of Sex Rese-
arch“. 

Istoriškai buvo laikoma, kad 
religingumas ir pornografija ne-
suderinami dalykai, be to, visos 
religijos smerkia panašaus pobū-
džio veiklą, nes ji savaime žadi-
na žemuosius instinktus.

O bet tačiau... Mokslininkai 6 
metus stebėjo 1314 pilnamečių 
asmenų ir priėjo išvados, kad 
jeigu žiūrima pornografinius fil-
mus dažniau negu 1 valandą per 
savaitę, tai gali sustiprinti reli-
gingumą. Mokslininkai nustatė, 
kad jeigu žmogus filmus suau-
gusiems žiūri „įprastu režimu“, 
tai niekaip neveikia, bet vos „pa-
daugina“, staiga ima prisiminti 
savo religines pareigas. 

Aišku, tai visų pirma susiję 
su kaltės, kurią pajaučia žmo-
gus, jausmu, tačiau kartu ir labai 
juokinga. Va, perskaitys dabar šį 
tekstą žmonės ir ims bažnyčiose 
vieni į kitus šnairuoti – aga, šitas 
paleistuvis jau pusę metų nebu-
vo, dabar, matyt, prisižiūrėjo, ko 
nereikia, o gal kokį naują filmą 
gavo – reiks paprašyti...

Žodžiu, kaip bežiūrėtume, 
žmogus išlieka labai didelė pa-
slaptis. Kai jau atrodo, jog vis-
ką žinome, pasirodo, kad nieko 
nežinome.   

Veikiai sumečiau, kad jos keliaus 
namų link per Svėdasus - taip norisi 
vėl pamatyti baltąjį varpinės bokštą, 
ir bažnyčią. Bet pradžiai siauruko 
magija - geležies pynių tiltas, „Sau-
liaus ir Pauliaus“ pasaulio vaizdiniai, 
paviljonas su garvežio juoduliu, tau-
tinis - patriotinis kabinetas. Vakaruo-
se augusi mergina pastebėjo, kad jai 
labai tinka toks švelnokas lietuvių 
nacionalizmas, suvokimas, kad tau-
tiniuose dalykuose jie dar „turi kiau-
šus”. Ne taip, kaip prancūzai, kurie 
net nekovoja už savo nacionalines 
vertybes, tautinę savigarbą. Štai po 
tų baisiųjų teroristinių aktų ant vieno 
daugiabučio namo senyva moteris 
iškėlė prancūzišką vėliavą, o namų 
tarybos atstovai tuoj paliepė nuka-
binti, mat nacionalinės spalvos gali 
sukurstyti tautinę nesantaiką. Tiksliau 
- įvairiaspalviai emigrantai gali pasi-
justi nejaukiai ar nepatogiai.

Vytautas? Taip, jos jau girdėjusios 
apie iki pat Juodosios jūros besidrie-
kiančią Lietuvos valstybę, tikriausią 
imperiją. Kaip nebus girdėjusios, kai 
prancūzaitė Florenca jau ketveri me-
tai gyvena Lietuvoje ir su beprotišku 
užsidegimu viskuo, kas vyksta ir kaž-
kada vyko mūsų šalyje, domisi.

Kilusi iš Limuzino regiono centri-
nėje Prancūzijoje, baigusi bendrojo 
lavinimo mokyklą, trejus metus stu-
dijavo agronomiją, praktiką atliko 
net Madagaskaro saloje, kur su agra-
rininkų grupe bandė išauginti kuo 
geresnius miežius. Kaip savanorė, 
atvyko ir Lietuvon. Darbavosi pus-
metį Aukštaitijos regioniniame parke, 

Mistralio pakylėtos... Raimondas GUOBIS

Mes susitikom vakare, jau spyną saugią ant “pakhauzo” sun-
kių, slankiojančių durų kabinau, o užkabinęs darbą beužmirštąs 
buvau, bet dvi vėlyvos viešnios, čiauškančios mažai pažįstama 
kalba, nuo žengsmo į miestą sulaikė. Dvi mistralio vėju į siauru-
ko orbitą įskriejusios prancūzaitės Florenca ir Melinda pavakarę 
pripildė ypatingos dvasios.

pažino nuostabią ežerynų gamtą, pa-
žino lietuvius kaip uždarokus ir šaltus 
žmones, susirado tikrų bičiulių, o ke-
lionių autostopu varžytuvių įkarštyje 
ir savo meilę - žavų lietuvį. Ne, jis 
dar nepasipiršo, ir žiedo nedovano-
jo. Nešiojamas jis būtų nepatogus ir 
automobilį vairuojant, ir ūkio darbus 
dirbant. Tačiau labai džiaugiasi iš my-
limojo gautais gintariniais karoliais. 
Čia tai tikrybė ir prasmė. Vestis gal 
ir nereikia? Prancūzijoje tam jau nie-
kas neteikia prasmės - juk žmonės be 
skrupulų daugybę kartų skiriasi, ran-
da naujus partnerius ir taip gyvenimu 
mėgaujasi, laisvę suvokia...

 Gyvena dabar kartu su mylimuoju 
sodyboje netoli Utenos, ūkininkauja 
- laiko avių, ožkų, kitokių gyvulėlių, 
kaip pati sako - per dienas po mėšlus 
braido, o kartais išvažiuoja pasidai-
ryti po kraštą ir išsipuošia kaip tikra 
markizaitė. Jaučia, kas gražu, išlaiko 
stilių, negalėjau nesigėrėti tą saulėtą 
gegužio pavakarę jos vyšniniu - rau-
donu garderobu, melsvomis akimis, 
žydinčia šypsena ir smagiu akcentu 
pagardinta lietuviška šneka.

 Kalbos jai mokykloje nesisek-
davo, bet jomis domėjosi, neblogai 
pramoko anglų, vokiečių, ispanų, 
rusų, vietine kalba susikalbėdavo ir 
Madagaskare. Per kalbą daug ką su-
žinai, suvoki tautos dvasią. Ir netiesa, 
kad lietuvių kalbą sunku išmokti... 
Nesunku buvo išmokti ir megzti - 
labai patinka. Riešinės tiesiog idea-
lios - puošia, džiugina. Nuostabi ir 
lietuviška pirtis - ją tą vakarą kūreno 
nekantraujantis vyras. Dar ruošėsi 

kepti ir šašlikus, juk atvyksta jo mo-
teris su seniai matyta mokslo drauge 
Melinda. Ši smulkoka, mąslių rudų 
akių tamsiaplaukė, daugiausia tylėjo 
– klausėsi, ką bičiulė greitakalbe be-
ria. Viską, ką iš manęs išgirdo, vis ką 
nors  pridėdama. Juk jau dvejus me-
tus keliaujanti, tiek gimtojoje šalyje 
nebuvusi draugužė pažinimo bagažu 
galėjo dalytis. Mat pabuvojo ir Malai-
zijoje, ir Australijoje, ir prie Baikalo 
ežero, Irkutske, traukiniu atvyko į 
Peterburgą, iš kur ir pasiekė Lietuvą. 
Štai šitaip gyvena jauni vakariečiai. Ir 
tokių klajoklių yra daug. Žinome to-
kių ir lietuvaičių.

O štai Lajų take buvo įskaudinta. 
Vakarietė nebūtų vakarietė - žinojo, 
kad prie įėjimo imamas euras tėra ne-
privaloma, bet laisva auka, tačiau la-
birinto sargas primygtinai reikalavo, 
tiesiog neleido be pinigų įeiti. Mat jie 
už tuos pinigus atliksią įvairius dar-
bus parke, dar ir krausią kažkokius 

laužus. Prancūzaitė pajuokavo, kad 
atvažiuosianti čia kepti šašlikų, bet 
į ES lėšomis suraitytą taką moterys 
pateko tik netekusios 2 eurų ir šiek 
tiek nervų ląstelių. Ta proga prisimi-
nė ir labai brangią kelionę traukiniais 
Prancūzijoje, ir ištaigingais namais 
didžiojo Alaušo pakrantes užgriozdi-
nusius turčius.

Susikamšom į sudulkėjusį „Citro-
eną”, kuriame jau kėpsojo įgrūstas 
kažkoks medinis iš sąvartyno išgel-
bėtas stalelis. Šaunam Svėdasų link.  
Baltoji varpinė, paslaptinga bažnyčia 
skaidraus ežero pakrantėje. 

Dar Florenca prabilo apie gyvas, 
mistiškos dvasios kupinas kapines, 
ne tokias kaip be gėlelės stūksančias 
akmens betono paminklų kalnais jos 
tėvynėje. Žvelgdama į Vaižganto pa-
minklą pastebėjo, kad šis lietuvis labai 
panašus į Balzaką - rašė apie tikrą gy-
venimą ir tikrus žmones. Šitie dalykai 
gyvenime juk ir yra svarbiausi...

Nuo liberalizmo pavargusios dvi guvios prancūzaitės Florenca 
ir Melinda, tarsi pranašaudamos kitokią ateitį, žvilgsnius krei-
pia į žavųjį valstybininką Vytautą Didįjį.

„Toyota“ ir „Opel“ po avarijos 
– neberemontuotini. Ugniagesiai 
gelbėtojai įvykio vietoje surinko 
išsiliejusius tepalus, nušlavė šukes, 
nuplovė kelio dangą. Automobi-
liuose prispaustų žmonių nebuvo. 
Į ligoninę niekas iš įvykio dalyvių 
paguldytas nebuvo – po medikų 
apžiūros visi paleisti namo. 

Svėdasų sankryžoje įrengti 
greitį ribojantys kalniukai, pasta-
tyti „Stop“ ženklai bei greitį ribo-
jantys ženklai. Tačiau nepaisant 
šių priemonių kiekvienais metais 
šioje sankryžoje įvyksta dažniau-

Svėdasų sankryžoje susidūrė trys automobiliai

saugiai dėl užklupusių asmeninių 
arba profesinių problemų. Domi-
nantis žmogus elgsis nestabiliai ir 
jums teks nertis iš kailio, norint 
kažkaip pagerinti situaciją. 

VANDENIS. Stenkitės būti 
objektyvūs kitų žmonių atžvil-
giu, pamėginkite į viską pažvelgti 
jų akimis. Galite nuspręsti keisti 
įvaizdį, gyvenimo būdą. Galite 
gauti darbo pasiūlymą. Vakaras 
bus kupinas pavojų. Saugokitės 
žaibo, elektros iškrovos.

ŽUVYS. Iš jūsų bus laukiama 
patarimų, užuojautos, meilės. Ti-
kriausiai bendrausite su roman-
tiškai nusiteikusiais ar kūrybiškai 
turtingais žmonėmis. Galimas ais-
tringas flirtas. Staigmenų galima 
tikėtis iš vaikų. Vakare juos ypač 
prižiūrėkite.

-elTA

siai net po kelias avarijas. 
Svėdasų seniūnas Valentinas 

Neniškis prisiminė, kad Svėdasų 
sankryža dar tarybiniais metais 
buvo įvardinama kaip viena iš 
dviejų Lietuvos „juodųjų skylių“, 
kur dėl sunkiai paaiškinamų prie-
žasčių įvyksta išskirtinai daug 
avarijų. „Važiavau nuo Anykščių 
su „uazu“. Pažiūrėjau į vieną pusę, 
į kitą. Nieko. Pravažiuojant san-
kryžą žiguliukas prašvilpė vos vos 
nekliudydamas „uazo“ užpakalio. 
Tik ties kapinėm užliejo karštis“, 
– savo asmenine patirtimi dalinosi 
V. Neniškis. 

Avarijos Svėdasų sankryžoje 
vietiniams yra visiškai įprastas 
reiškinys. V. Neniškis atsimena, 
jog buvę ir sužeistų, ir žuvusių. 
Kartą automobilis nutrenkė dvira-
tininką, šis žuvo.

Vietiniai gyventojai į avarijas 
pakliūna rečiau – dažniau nu-
kenčia pravažiuojantys. Svetimi 
žmonės, nežinantys, kad sankryža 
klastinga, važiuodami pagrindiniu 
Utenos keliu nejaučia pareigos 
sumažinti greičio, o iš šalutinio 
kelio nuo Svėdasų ar Anykščių 
išlendantys dažnai sugeba nesu-
sigaudyti, kad kerta pagrindinį 

kelią. „Jei vairuotojas rodo posū-
kį, tai dar nereiškia, kad suks. O 
jei nerodo posūkio, nereiškia, kad 
nesuks”, -  V. Neniškis aforizmu 
patarė vairuotojams galvoti ne tik 
apie save, bet ir apie kitus eismo 
dalyvius.

Šiuo metu ruošiamas kelio Ute-
na - Kupiškis atkarpos ties Svė-
dasais rekonstrukcijos projektas. 
Po kelio rekonstrukcijos Svėdasų 
sankryžoje bus įrengtas žiedas, 
kuris, be abejo, neatims galimy-
bių šioje vietoje daužyti automo-
bilius, tačiau bent jau automobilių 
greičiai neišvengiamai mažės.      
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 gimė
Nojus ŠERMUKŠNIS, gimęs 05 25

 
pro memoria

Andrioniškio seniūnijoje
Bronislava GILVYDIENĖ, gimusi 1927 m., mirė 05 29
Anykščių seniūnijoje
Nina SAVICHENE, gimusi 1932 m., mirė 06 01
Leonora LISAUSKIENĖ, gimusi 1934 m., mirė 05 30
Debeikių seniūnijoje 
Virginijus GRIGALIŪNAS, gimęs 1965 m., mirė 05 31
Atas GRĖBLIAUSKAS, gimęs 1977 m., mirė 04 22
Emilija Irena JAŠINSKAITĖ, gimusi 1933 m., mirė 06 04
Kavarsko seniūnijoje
Algirdas VĖBRA, gimęs 1951 m., mirė 05 30
Leonas SUDEIKIS, gimęs 1926 m., mirė 06 03
Kurklių seniūnijoje
Vitalė SLAVINSKIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 06 05
Troškūnų seniūnijoje
Petras MALDAIKIS, gimęs 1939 m., mirė 06 02
Valerija ŠERKŠNIOVA, gimusi 1931 m., mirė 06 03
Viešintų seniūnijoje
Ona KAROSIENĖ, gimusi 1925 m., mirė 05 30

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.

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
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,20 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,10 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

įvairūs
Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Parama ūkiams iki 400 000 Eur - fi-
nansavimas iki 70 proc., parama jau-
nųjų ūkininkų įsikūrimui iki 60 000 Eur 
- finansavimas iki 100 proc. Rengia 
verslo planus, konsultuoja.

Tel. (8-673) 88712, (8-602) 26933.

Kloja kanalizaciją, trinkeles, van-
dentiekį, drenažą, valymo įrenginius. 
Ekskavatoriaus, bobcat nuoma.

Tel. (8-670) 33211.

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

Tel. (8-650) 63678.

ieško darbo
42 m. vyras - vairuotojo darbo. 

Turi B, C, E kategorijas, hidroma-
nipuliatorių operatoriaus pažymė-
jimą. 

Tel. (8-683) 70494.

parduoda
Statybinę medieną, obliuotą me-

dieną, lauko ir vidaus dailylentes.
Tel.: (8-684) 79160, 
(8-686) 32605.

Paršelius.
Tel. (8-381) 7-89-97.

Kviečius ir miežius. 
Tel. (8-672) 58050.

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

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

siūlo darbą
Socialinės įmonės statuso sie-

kianti medienos apdirbimo įmo-
nė ieško staliaus staklininko su 
patirtimi darbui Anykščiuose. 
Pirmenybė teikiama dalinį darbin-
gumą (neįgalumą) turintiems kan-
didatams. 

Tel. (8-671) 51617.

ŽŪB “Elma” reikalingi mechani-
zatoriai.

Tel. (8-682) 97420.

Restoranas „Nykščio namai“ ieš-
ko virėjos (-o). 

Tel. (8-640) 43197

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mi-

kroautobusus, motociklus, tinkančius  
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

Mišką su žeme arba išsikirsti. Moka 
brangiai. 

Tel. (8-604) 84051.

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

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

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Atsiskaito prieš 
sandorį. 

Tel. (8-687) 23618.

Perka, padeda parduoti namus, bu-
tus, sodybas, komercinius objektus. 

Tel. (8-683) 32523.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių butą. 
Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Sodybą, namą, sodybvietę, žemės 
- miško sklypą gražesnėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, trakto-
rius.

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel. (8-648) 67177. 

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

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai - įvairių markių automobi-
lius. Gali būti su defektais, nevažiuo-
jantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko 
dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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.

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.

Kita

Brangiai - juodojo metalo laužą. 
Klientui pageidaujant pasiima savo 
transportu. 

Tel. (8-617) 05596.

Brangiai - juodojo ir spalvotojo me-
talo laužą. Klientui pageidaujant išsi-
veža. 

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

Bendrovė - grūdus, kviečius, mie-
žius, rapsus.

Tel. (8-680) 85841.

Nuolat ūkininkas parduoda 
mėsinių kiaulių skerdieną 

40-50 kg tik kaimiškai svilintos 
dujomis. Atvėsinta, subproduk-
tai. Pristatome nemokamai ir 
greitai. 

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

Smulkiname, 
šienaujame pievas. 
Tel. (8-698) 46745.
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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.
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Vyr. redaktorė

Vandens šulinių remontas, priežiūra. Nuotekų valymo įrenginių Traidenis, Feliksnavis, 
Bioclar prekyba, montavimas, servisas. Vietinė kanalizacija, vandentiekis. Parduodame: 
šulinio žiedus, dangčius, apdailas. Tel. (8-641) 93058, www.suliniuservisas.lt

UAB „Rokauta“ 
reikalingi tarptautinių 
pervežimų vairuotojai-
ekspeditoriai darbui  

MB, DAF, MAn 
vilkikais su tentinėmis 

puspriekabėmis ir 
refrižeratoriais. 
Teirautis adresu: 

Perkūno 5 A, Rokiškis , 
tel. (8-458) 31336.

Šienauja pievas, smulkina žolę.
Tel. (8-608) 51317.
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Premijos – į 
tarptautinį 
lygį

Anykščių valdžios treneriams skir-
tos premijas už jų auklėtinių iškovo-
tas pergales pamažu garsėja. Kol kas 
jos pasiekė tik tarpmiestinį lygį – jas 
aprašė panevėžiečiai, tačiau turi pers-
pektyvą pakilti iki tarptautinio. Jei ne 
dydžiu, tai bent garsumu. 

Anykščių rajono tarybos posėdyje 
nuspręsta premijuoti septynis šalies 
čempionatuose medalius iškovoju-
sius sportininkus ir keturis trenerius. 
Jiems skirta 800 eurų. Tarybos narė, 
konservatorė Gabrielė Griauzdaitė 
tada iškėlė klausimą, ar išvis verta 
treneriams duoti 25 eurus siekian-
čias premijas. Treneriai paėmė ir pa-
sidžiaugė gavę nors kiek papildomų 
pinigų, mat kitų rajonų treneriai esą 
negauna ir tokio paskatinimo.

Na, dabar jau panevėžiečiai trene-
riai sužinos ir bus nepatenkinti.  

Motina sumanė internete dukrai 
surasti būsimą vyrą. Parašė skelbi-
mą: „Jauna, graži, seksuali mergi-
na susipažintu su rimtu vyriškiu“.

Po savaitės dukra klausia moti-
nos ar yra norinčių.

Motina:
- Kol kas tik vienas laiškas, bet 

tau tas ožys netiks.
- Kodėl netiks?
- Todėl, kad tai tavo tėvas!

Savaitgalį per Niūronis nu-
vilnijusioje šventėje „Bėk bėk, 
žirgeli!” rajono meras Kęstutis 
Tubis dalyvavo kartu su žmona 

Elvyra.
Būtų galima parašyti, kad 

pasirodė kartu, tačiau tai būtų 
netiesa. Tuo metu, kol K. Tu-

bis rėžė šventines kalbas, teikė 
apdovanojimus, bendravo su 
šventės svečiais, pirmoji rajono 
ponia, ko gero, kukliai visą tai 

stebėjo sėdėdama tarp žiūrovų 
hipodromo tribūnoje. 

Ir retas galėjo pagalvoti, kad 
ji – K. Tubio antroji pusė. 

Pirmąją rajono ponią slėpė tarp žiūrovų

Nedaug trūko, kad Anykščiai 
su švente „Bėk bėk, žirgeli! būtų 
išgarsėję ne tik Lietuvoje, gal dar 
toliau. Šeštadienį į šventę vos pra-
važiavus Lietuvos Ministro Pirmi-
ninko Algirdo Butkevičiaus korte-

žui, kelią iš Anykščių į Niūronis, 
netoli posūkio į Jono Biliūno tėviš-
kę, užtvėrė nuvirtęs medis. Smūgio 
būta stipraus, nes medis sulenkė 
kelio atitvarą.  Kas būtų nutikę, jei 
jis būtų užvirtęs ant Premjero au-

tomobilio, ką būtų dariusi apsauga 
– nuspėti sunku. 

Tik atsitiktinumo dėka tuo mo-
mentu medžio virtimo vietoje ne-
buvo nei automobilio, nei pėsčiojo 
ar dviračiu važiuojančio

Šį epizodą užfiksavo į šventę 
dviračiais važiavusi Julijos ir Mar-
tyno Dapkų šeima. Jie ir dar kelių 
sustojusių automobilių vairuotojai 
kliūtį nuo važiuojamosios kelio da-
lies sugebėjo nuvilkti...

Premjero kortežas tik laimingo 
atsitiktinumo dėka išvengė avarijos...

julijos DAPkUVIenĖS nuotr. 

Pomidorų-agurkų salotos

Ingredientai:
Svogūnai, vidutinio dydžio, rie-

kelėmis, 2 vienetai
Druska
Juodieji pipirai, malti
Pomidorai, stambiai pjaustyti, 5 

vienetai
Agurkai, pjaustytas kubeliais, 1 

vienetas
Paprika, smulkiai pjaustytas, 1 

vienetas
Čili pipiras , smulkiai pjaustyta, 

1 vienetas
Alyvuogių aliejus, 90 mililitrų
Citrinų sultys, 2 valgomieji 

šaukštai
Alyvuogės, papuošimui

Gaminimo eiga:
Į salotinę suberkite svogūnus 

ir pasūdykite. Įdėkite pomidorus, 
agurkus, žaliąjį pipirą ir raudoną 
aitriąją papriką. Nedideliame du-
benėlyje šakute išsukite aliejų su 
citrinos sultimis, druska ir pipirais. 
Gautu užpilu apšlakstykite salotas 
ir gerai išmaišykite. Papuoškite 
alyvuogėmis ir patiekite.

Vengrijoje surengtas 
duobkasių čempionatas

Antrojo pagal dydį Vengrijos 
miesto Debreceno kapinėse penk-
tadienį buvo surengtas nacionali-
nis duobkasių čempionatas, pra-
neša “Reuters”.

18 komandų po du žmones var-
žėsi, kuri greičiausiai iškas 200 
centimetrų ilgio, 80 centimetrų 
pločio ir 160 centimetrų gylio 
kapo duobę. Nugalėtojai šią už-
duotį atliko greičiau kaip per pus-

valandį. Dabar jie vyks į tarptau-
tines varžybas, kuriose dalyvaus 
Lenkijos, Slovakijos ir Čekijos 
atstovai.

Pasak Vengrijos duobkasių aso-
ciacijos vadovų, tokiose varžybo-
se nėra nieko smerktino. Priešin-
gai, jos kelia profesijos prestižą 
ir gali sudominti jaunimą darbu 
kapinėse, kur dėl erdvės stygiaus 
negalima naudoti technikos ir vis-
ką tenka daryti rankomis. 

-elTA

Sunkioji atletika. Klaipėdoje vy-
kusiuose Lietuvos sunkiosios atleti-
kos vyrų, moterų, jaunimo iki 20 ir 
23 m. čempionatuose dalyvavo šeši 
Anykščių sunkiaatlečiai. Gintarė 
Bražaitė (svorio kategorija iki 75 kg) 
tapo čempione. Tomas Miškeliūnas 
(iki 56 kg) iškovojo trečiąją vietą ir 
jaunimo, ir suaugusiųjų varžybose. 
Tadas Pocius (iki 77 kg) pagerino 
asmeninius ir rajono rekordus, bet 
liko šeštas. Mindaugas Janulis (iki 
94 kg) buvo penktas. Čempionu tapo 
Arnas Šidiškis (iki 105 kg) išrovęs 
150 kg ir išstūmęs 180 kg. Šių svorių 
užteko, kad jo niekas neaplenktų ir 
tarp suaugusiųjų. Sunkiausiųjų svo-
rio kategorijoje (+105 kg) jaunimo 

grupėje trečią vietą iškovojo Matas 
Puodžiūnas. Pirmą kartą Anykščių 
komanda laimėjo trečios vietos ko-
mandinės įskaitos taurę.

Triatlonas. Iš Anykščių kilęs Gy-
tis Junevičius šeštadienį Kupiškyje 
vykusiame atvirame Lietuvos triatlo-
no čempionate elito grupėje finišavo 
dešimtas. Olimpinę distanciją (1,5 
km plaukimas, 40 km važiavimas 
dviračiu ir 10 km bėgimas) G. Ju-
nevičius įveikė per 2 val. 18 min. 17 
sek. 37 metų G. Junevičius aktyviai 
sportuoti pradėjo jau būdamas bran-
daus amžiaus ir vos per keletą metų 
iškopė į Lietuvos triatlono elitą. Lie-
tuvos triatlono čempionate varžėsi 
ir sportininkai iš kaimyninių valsty-
bių. Gytį aplenkė tik penki Lietuvos 
sportininkai.


