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SUSITIKIMAI. Rugsėjo 24 d. 
(šeštadienį) Turizmo nakties pro-
ga 20 val. Angelų muziejuje - Sa-
kralinio meno centre - virtualūs 
susitikimai su menininkais, 21 
val. Anykščių koplyčioje - triju-
lės Sheep Got Waxed – Simonas 
Šipavičius (saksofonas), Adas 
Gecevičius (mušamieji), Paulius 
Vaškas (gitara) koncertas. Šviesų 
dailininkas Arvydas Buinauskas. 
Renginiai nemokami!

Patrauklumas. Šiandien 
Anykščių rajono meras Kęs-
tutis Tubis Vilniuje dalyvauja 
seminare – apvaliojo stalo dis-
kusijoje „Regionų patrauklumo 
didinimas grįžtantiems užsienio 
lietuviams“. Aišku, užsienio lie-
tuvių grįžimas yra labai svarbus 
faktorius, bet nemažiau svarbu 
rasti patrauklius būdus, kaip iš-
saugoti regionuose dar esančius 
lietuvius. 

Dešimtokai. Iš šių metų pa-
vasarį pagrindines mokyklas 
baigusių dešimtokų dalis moko-
si vidurinėse ugdymo įstaigose, 
kiti mokslus tęsia profesinėse 
mokyklose, keli pradėjo dirbti 
arba išvyko į užsienį. O vienas 
Kavarsko pagrindinės moky-
klos – daugiafunkcio centro ir 
du Anykščių A. Baranausko pa-
grindinės mokyklos moksleiviai 
neveikia nieko. 

Kiaulės. Valstybinė maisto ir 
veterinarijos tarnyba  informuo-
ja, kad Anykščių rajono kiaulių 
laikytojams, kurie pateko į af-
rikinio kiaulių maro buferinę 
zoną, iki šių metų gruodžio 18 
dienos pratęstas kiaulių išskerdi-
mo terminas. Sprendimas priim-
tas atsižvelgus į kiaulių auginto-
jų prašymus ir šiltą rudenį.

Vizitai. Antradienį ir ketvir-
tadienį  Anykščių rajono meras 
Kęstutis Tubis lankysis Troškū-
nų ir Svėdasų seniūnijose. Su-
sitikimų metu meras K. Tubis 
susirinkusiems papasakos apie 
kadencijos metu jau nuveiktus 
ir dar laukiančius darbus, visam 
rajonui ir atskiroms seniūnijoms 
svarbius klausimus. Susitikimų 
pradžia – 18 valandą.

Kviečiame į priemonės „Verslo konsultantas LT“ 
galimybių verslui pristatymą. 

Antroje renginio dalyje vyks konsultacijos, galėsite gyvai 
aptarti jūsų verslui aktualius klausimus, išgirsti įžvalgų ir pa-
tarimų.

Renginys Anykščiuose vyks rugsėjo 22 d. 13.30 val., 
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje, 
Vyskupo skveras 1.
Registracija į nemokamą 
renginį: www.invega.lt 

Svėdasų „Australijos“ rifai

Vasarą iš didelio dviejų 
aukštų namo, esančio Svėda-
suose šalia bažnyčios, iškeltos 
dvi paskutinės šeimos, o na-
mas, vietinių vadinamas “Aus-
tralija”, pripažintas avarinės 
būklės. Pasak Svėdasų seniūno 
Valentino Neniškio, 1994-1995 
m. jame gyveno 15 šeimų. Jų 
nebuvo kur iškelti, tad bažny-
čia pastato neatsiėmė.

„Pastatu domisi Svėdasų 
bendruomenė, tačiau jo toli-
mesnis likimas neaiškus“, - 
sakė V. Neniškis.    

„Neisim, mums čia gerai“, - sakė Vanda ir Algirdas Biškauskai, bet valdžia, paskelbusi namą avari-
niu ir netinkamu gyventi,  juos iškeldino. Žmonės įtaria, kad pastatus parduos...

Iš „Norfos“ parduotuvės buvo 
evakuoti žmonės Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį po 9 valandos ryto į Anykščių Vilniaus gatvės „Norfos“ kiemą sulėkė specialiųjų tarnybų automobiliai. Pirkėjai ir dar-
buotojų kolektyvas buvo evakuoti. Prie parduotuvės buvo net šeši gaisrininkų automobiliai, greitosios pagalbos bei policijos ekipažai. 
Kurį laiką buvo uždarytas ir eismas Vilniaus gatvės atkarpoje. 

Policijos pareigūnai kontroliavo, jog niekas iš personalo ar pašalinių asmenų nepatektų į parduotuvę.

Tik medikų algų didinimas gali 
išspręsti „vokelių“ problemą

Algimantas JURKUS, Kur-
klių seniūnas: „Teisinėje vals-
tybėje sugalvoti legalų korup-
cijos būdą – man tai skamba 
daugiau nei absurdiškai. “

Whydotas 
kelia 
naują 
skandalą

Žmogžudyste 
kaltinamas 
menininkas 
teigia pats buvęs 
užpultas
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Rinkimai. Debatų laidose per 

nacionalinę televiziją pasirodė jau 
visos Seimo rinkimuose dalyvau-
siančios partijos. Visos akcentavo, 
kad viena didžiausių Lietuvos bėdų 
- socialinė atskirtis. 

Teisingumas. Kam prireikė 
Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos (VMVT) vadovo Jono 
Miliaus galvos? Versijų - daugy-
bė, bet jis pats prisipažino pradėjęs 
jausti įtampą nuo tada, kai tarnyba 
ėmė kovoti su maisto kontrabanda. 
Nuteistas už akių ir neaišku, už ką. 
Taip turėjo jaustis ketvirtadienį pos-
to netekęs VMVT direktorius J. Mi-
lius. Vyriausybė neigiamai įvertino 
jo ataskaitą, nors jai anksčiau buvo 
pritarusi Žemės ūkio ministerija. 
Tačiau ministrų kabinetui buvo pri-
statyta Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) pažyma apie J. Milių. Kas 
joje tokio įspūdingo, kad nuspręsta 
atleisti šį tarnautoją, posėdyje daly-
vavę Vyriausybės nariai, tarp kurių 
kažkodėl buvo aibė viceministrų, 
taip ir neatskleidė. Juk viskas slapta. 
J. Milius iš pasitarimo Vyriausybėje 
išėjo nepanoręs susitikti su čia lau-
kiančiais žurnalistais. 

Valdžia. Valdininkų noro gyventi 
plačiai kol kas nepažabojo nė viena 
valdžia. Praėjusį pusmetį juos buvo 
paėmusi nenumaldoma aistra ke-
liauti - komandiruotėms išleista 10,1 
mln. eurų. Tai didžiausia suma per 
pastaruosius penkerius metus. Tiek 
pat lėšų, kaip ir pernai per tą patį lai-
kotarpį, panaudota reprezentacijai 
- 2,4 mln. eurų. Išlaidos transportui 
kiek sumažėjo, bet jos vis tiek labai 
didelės - 16,3 mln. eurų. Asignavi-
mų valdytojų duomenis išanalizavęs 
Seimo Audito komitetas optimizmu 
netrykšta, mat tikrasis vaizdas atsi-
skleis metinėje ataskaitoje, jos skai-
čiai būna dar iškalbingesni.

Gauja. “Jei nebūtų puikavęsi tur-
tais, gal dar ilgai nebūtų įkliuvę”, 
- sakė pareigūnas, dalyvavęs ope-
racijoje, per kurią Ispanijoje sulai-
kyta Dariaus Mačiansko ir Aurimo 
Puzerėno vadovaujama prekeivių 
ginklais ir narkotikais gauja. Nors 
nuolat demonstruodavo prabangų 
gyvenimo būdą, ši nusikaltėlių gru-
puotė, kurioje buvo daugiau kaip 50 
narių, savo veiklą slėpė ypač gerai, 
o kas yra tikrasis gaujos lyderis, ne-
žinojo net daugelis jos narių, - rašo 
“Lietuvos rytas”. Nuo 2012 m. nuo 
Lietuvos teisėsaugos besislapstantis 
D. Mačianskas buvo gerokai pakei-
tęs savo išvaizdą, naudojosi padirb-
tu Lietuvos piliečio pasu, o senokai 
besislapstantis A. Puzerėnas turėjo 
padirbtą Airijos piliečio pasą su 
savo nuotrauka. Apie D. Mačianską, 
kuris turėjo iš Henriko Daktaro per-
imti Kauno nusikalstamo pasaulio 
lyderio postą, beveik nieko nebuvo 
žinoma nuo 2012-ųjų spalio. 

Narkotikai. Čigonų taboras ir 
toliau išlieka vienu pagrindinių sos-
tinėje prekybos narkotikais taškų, 
- tai įrodė trečiadienį jame sureng-
tas reidas, per kurį siekta tikrinti 
ir apriboti narkomanų patekimą 
į taborą. Jo metu Vilniaus miesto 
2-ojo policijos komisariato ir Mo-
bilios kuopos pareigūnai sulaikė 
48-is nuo kvaišalų apsvaigusius 
asmenis. Visiems jiems surašyti 
administracinių teisės pažeidimų 
protokolai dėl neteisėto narkotinių 
ar psichotropinių medžiagų įgijimo 
ar laikymo. Policininkams įkliuvo 
ir du, kaip įtariama, folijos lanksti-
nukus su heroinu turintys bei vienas 
ieškomas asmuo. 

Danų kapitalo įmonė AB „Balti-
csofa“ Anykščių rajone turi du ce-
chus, juose dirba apie 100 anykš-
tėnų. Anykščiuose, pastate, kur 
įsikūrusi ir „Bikuvos“ parduotuvė, 
veikia „Balticsofos“ siuvykla, o 
šalia Katlėrių yra įmonės baldų su-
rinkimo cechas. Siuvykloje dirba 
apie 40 žmonių, baldų surinkimo 
ceche – per 60. Didžiausias AB 
„Balticsofa“ cechas yra Vilniuje, o 
bendrovėje iš viso dirba apie 400 
darbuotojų.

Abiem AB „Balticsofa“ Anykš-

Temidės svarstyklės
Apvogė. 2016-09-17 gautas 

pilietės, gimusios 1955 m., gyve-
nančios Panevėžyje, pareiškimas, 
kad 2016-09-17, apie 12.00 val., 
Troškūnuose, parduotuvėje UAB 
JARA JUMS, iš jos rankinuko 
pavogta raudonos spalvos pinigi-

nė. Piniginėje buvo nuolaidų kor-
telės, asmens tapatybės kortelė, 
CITADELE ir SEB bankomatų 
kortelės, 61 euras.

Piniginė. 2016-09-18, apie 
10.10 val., Anykščių miesto tur-
guje iš pilietės, gimusios 1971 
m., pavogta jai priklausanti pini-
ginė su pinigais ir dokumentais.

„Balticsofa“ renka antrąją pamainą
AB „Balticsofa“ Katlėrių (Skiemonių sen.)  baldų surinkimo ce-

chas didina darbų apimtis, todėl kviečia naujus darbuotojus.  Vie-
na pamaina kol kas dirbantis cechas planuoja artimiausiu metu 
pradėti dirbti dviem pamainomis. 

Abiem AB „Balticsofa“ Anykščių cechams vadovaujantis Min-
daugas Linkevičius mano, kad dar šiemet Katlėrių cecho darbų 
apimtys gerokai išaugs.

čių cechams vadovaujantis Min-
daugas Linkevičius dėstė, jog 
pirmą mėnesį, per bandomąjį lai-
kotarpį, „Balticsofa“ Katlėrių bal-
dų surinkimo cecho darbuotojams 
moka 350-370 eurų, atskaičius 
mokesčius. Vėliau atlyginimai pri-
klauso nuo išdirbio, žmonės gauna 
ir 500-550 eurų „į rankas“.

Anykščių cechų vadovas M. Lin-
kevičius sakė, kad anykštėnai, no-
rintys įsidarbinti, galėtų skambinti 
jam jau dabar (tel. 8-663 53775).

-ANYKŠTA

R. Augustinas net 34-erius metus 
(1958-1992 m.) vadovavo Anykš-
čių veterinarijos tarnybai. Buvo 
sporto entuziastas, medžiotojas, 
žvejys. R. Augustinas 18 metų 
vadovavo Anykščių medžiotojų ir 
žvejų draugijai. Romutį pažinoję 
žmonės jį atsimins kaip neįtikėtiną 
optimistą, niekad nesureikšminusį 
savo ligų ir problemų bei puikų 
humoro jausmą turėjusį žmogų. 
Buvęs Anykščių vicemeras Do-
natas Krikštaponis prisiminė, jog 
tarybiniais metais R. Augustino 
vadovaujama veterinarijos tarny-
ba turėjo svarius įgaliojimus. „Jis 
turėjo didelį autoritetą visoje Lie-
tuvoje, nekalbant apie Anykščius. 

Mirė Romutis Augustinas
Šeštadienį mirė buvęs Anykščių rajono tarybos narys Romutis 

Augustinas. Lapkričio mėnesį R. Augustinui būtų suėję 84-eri.

Turėjo savo nuomonę ir buvo labai 
dalykiškas, konkretus. Ko gero, 
nežinau nė vieno žmogaus, kuris 
apie Romutį galėtų pasakyti ką 
nors blogo“, – „Anykštai“ sakė D. 
Krikštaponis.

2003-2007 m. R. Augustinas 
buvo Anykščių rajono tarybos na-
riu.

R. Augustinui buvo suteiktas 
Lietuvos nusipelniusio veterinari-
jos gydytojo garbės vardas (1982 
m.), jis buvo apdovanotas Vete-
rinarijos tarnybos Garbės ženklu 
(2012 m.) ir buvo pirmasis Lietu-
voje veterinarijos sistemos darbuo-
tojas, pelnęs šį apdovanojimą. 

-ANYKŠTA

Žmonės, pažinoję Romutį Augustiną, jį atsimins kaip geranoriš-
ką, besišypsantį, puikų jumoro jausmą turėjusį žmogų  

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Žmogžudystė įvyko vasario 
17-ąją, kai savo sodybos pirtyje 
A.Rozanovas kartu su Kurklių II-
ajame kaime gyvenusiu Sergej Ko-
valiov gėrė. Tarp vyrų kilus ginčui, 
menininkas mažiausiai 16 kartų kir-
viu į galvą sugėrovą užkapojo.

Prokurorai teigia, kad būtinosios 

Kraupia žmogžudyte kaltinamas Kurklių seniūnijos Kališkų 
kaime gyvenantis keramikas Andrius Rozanovas teisme aiškina, 
kad žmogų  nužudė netyčia ir pats esą buvo užpultas.

Kališkų kaime gyvenantis 
keramikas Andrius Rozano-
vas teisme teigia, kad nusi-
kaltimo metu buvo ištiktas 
afekto būsenos. 

ginties tragiškai pasibaigusį vaka-
rą nebuvo. Gynėjas teismo prašė 
kaltinamajam skirti psichiatrijos 
ekspertizę, bet prašymas atmestas. 
Žmogžudyste kaltinamas meninin-
kas tikina, jog buvo afekto būsenos, 
kaip daužė ir kapojo kirviu žmogų 
- neprisimena, isškyrus faktą, kai 

draugo pakaušyje pamatė kirvį. Po 
nusikaltimo niekur nebėgo, iškart 
paskambino motinai bei savo sugy-
ventinei.

Prokuroras siūlo menininką įka-
linti 12-ai metų. Menininkas tikina, 
kad tragedija jo gyvenime atsitiko 
dėl to, kad į savo namus įsileido ge-
riantį žmogų.

45-erių A. Rozanovas iki šiol nėra 
suimtas ir į teismų posėdžius važinė-
ja iš savo namų.

Žmogžudyste kaltinamas  menininkas 
teigia pats buvęs užpultas

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt
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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. 

@ Vytautas: „Tragedija, trage-
dija, tragedija. Bet gi “durneliai” 
vis tiek eis rinkti.

Gal tuos renkamuosius reikėtų 
prieš rinkimus 30 - parų apsimąs-
tymui prie dūrinant TAUTĄ?”

@ Prognozė: „Jei rinkėjai neis 
balsuoti Anykščiuose, o Vilniuje 
eis - Seime turėsime net 14 - 18 
Tamoševskio lenkų ?”

@ ???: „Kokia kampanija? Rin-
kimų kaip nebūtų, net kandidatus 
ne visus žinau.”

Vaikai. Per 2013 metus, oficia-
liais duomenimis, Lietuvoje vaikai 
sudarė daugiau nei 40 proc. visų 
dingusiais paskelbtų asmenų. Per 
2014 metus dingę vaikai sudarė 
jau daugiau nei 48 proc. dingusių-
jų. Praeitais metais šis rodiklis dar 
labiau šoktelėjo - iš visų be žinios 
dingusių asmenų net 67 proc. su-
darė vaikai. 

Vogė. Į Vilniaus savivaldybę at-
ėjęs vyras prisistatė STT agentu, 
darbuotojui parodė šios tarnybos 
ženklelį ir paaiškino, jog reikia 
patikrinti vieną savivaldybės au-
tomobilių - esą vykdomas ope-
ratyvinis tyrimas, ir pateikė STT 
direktoriaus pasirašytą pažymą dėl 
galimos žalos atlyginimo - su STT 
rekvizitais, parašu ir antspaudu. 
Tariamas pareigūnas pažadėjo au-
tomobilį grąžinti vakare ir nurodė 
savo mobiliojo telefono numerį. 
To užteko, kad savivaldybės dar-
buotojas nepažįstamajam atiduotų 
automobilio “Volkswagen Passat” 
raktelius. Tačiau netrukus Vilniaus 
savivaldybė sulaukė skambučio iš 
Kaišiadoryse esančios degalinės, 
jog kažkas iš jų darbuotojų nesu-
mokėjo už degalus. Apie dingusį 
automobilį buvo pranešta Vilniaus 
policijai, o netrukus “agentas” 
įkliuvo Kaišiadorių pareigūnams, 
ir buvo uždarytas į areštinę.

Infliacija. Pagal suderintą var-
totojų kainų indeksą (SVKI) ap-
skaičiuota mėnesinė infliacija 
rugsėjo mėn., tikėtina, bus tei-
giama ir sudarys 1 proc., progno-
zuoja Statistikos departamentas.  
Rugsėjo mėn. metinė infliacija gali 
būti teigiama ir sudaryti 0,9 proc. 
Vidutinė metinė infliacija taip pat 
gali būti teigiama ir siekti 0,3 proc. 
(rugpjūčio mėn. metinė infliacija 
buvo 0,5 proc., o vidutinė metinė 
infliacija - 0,1 proc.). 

Lankstumas. Gamtinių dujų 
prekybos bendrovės LITGAS ir 
„Lietuvos dujų tiekimas”, priklau-
sančios „Lietuvos energijos” įmo-
nių grupei, ir Norvegijos „Statoil” 
pasirašė sutartį, pagal kurią įmo-
nės bendradarbiaus Klaipėdos su-
skystintųjų gamtinių dujų (SGD) 
terminale siūlydamos patikimo ir 
lankstaus didmeninio SGD tieki-
mo paslaugas, tuo prisidėdamos 
prie mažos apimties SGD rinkos 
Baltijos regione plėtros.„Statoil”, 
LITGAS ir „Lietuvos dujų tieki-
mas” tiki, kad šis sektorius augs 
jau artimiausioje ateityje, kadangi 
SGD yra geriausia technologija, 
padedanti jūreivystės kompani-
joms atitikti sugriežtintus sieros 
junginių išmetimo reikalavimus, o 
rinkoje vis labiau daugėja konku-
rencingų tiekimo sprendimų.

Bandymas. Pietų Korėjos parei-
gūnai teigia, kad Šiaurės Korėja gali 
būti pasiruošusi bet kuriuo metu 
įvykdyti kitą branduolinį bandymą, 
rašo BBC.  Penktadienį Šiaurės Ko-
rėja atliko penktąjį požeminį bran-
duolinį bandymą, kuris, manoma, 
pats galingiausias šios šalies bran-
duolinis bandymas.  Anot Gyny-
bos ministerijos atstovo, Pungjė-ri 
vietovėje vis dar yra nepanaudotas 
tunelis, kuris bet kuriuo metu galėtų 
būti panaudotas šeštam bandymui.  
Plačiai pasmerktas penktadienį 
Šiaurės Korėjos įvykdytas bran-
duolinis bandymas padidino įtampą 
ir privedė prie nuožmios Pietų Ko-
rėjos retorikos. 

 Parengta pagal 
BNS informaciją

Iki rinkimų dar daug ką spėsime pamatyti 
ir išgirsti

Įsibėgėjo spalio 9-ąją vyksiančių Seimo rinkimų  agitacijos 
kampanija. Ar į Seimą pretenduojantys politikai sugebėjo jus su-
dominti, patraukti dėmesį? Kurios kandidatų programinės nuos-
tatos jums pasirodė vertingiausios? Ką patartumėte kandidatams 
į Seimą, kad rinkėjai jais patikėtų ir ateitų balsuoti?

@ X – man: „Su kiekvienais 
metais rinkiminė kampanija prasi-
deda vis ankščiau ir ankščiau, jau 
ir šiemet kandidatai spėjo prista-
tyti nemažą dalį savo programos. 
Akivaizdu ir tai, kad agitacinė vei-
kla varžytuvėse dėl Seimo nario 
mandato šiemet mūsų rinkiminėje 
apygardoje pasyvesnė, bet gal ir 
geriau, nes pastiprinta, agresyvi 
rinkimų kampanija būna nuobodi 
ir įkyri, ypač tiems kurie jau yra 
apsisprendę už ką balsuos. Iš kitos 
pusės iki rinkimų dar trys savai-
tės, per kurias turbūt spėsime dar 
daug ką išgirsti ir pamatyti. Gali 

būti, kad tai tik tyla prieš audrą, 
o rinkiminis šou dar tik praside-
da.Beje, jei kas dar nematėte jau 
skelbiamų naujausių Vilmorus so-
ciologinių apklausų rezultatų, tai 
ten kažkam ganėtinai dideli netikė-
tumai, Liberalų sąjūdį palaiko vos 
2,7 procento apklaustųjų. Ir tai yra 
žemiausias rinkėjų pasitikėjimas 
minėta politine jėga nuo juodojo 
ketvirtadienio.”

@ Augis: „ką berinktume atsi-
dūrę  viršūnėse vis vien ims pos-
tringauti kaip blogai Ukrainoje ar 
musulmonų šalyse kokia negera 
Rusija o ant mūsų –nusispjauti.”

@ VARNAS: „Protingam kan-
didatui reklama nereikalinga.”

@ Laima: „O jeigu protingų 
nėra?”

@ Man: „Juokingiausi libukai 
su dviračiais... ale saviakai, ale visi 
žinom su kokiom tačkėm važinėja 
realybėje... ir kokias paskolas na-
glai gauna.“

@ Rinktuvas: „Jau girdėjau 
ir mačiau ką kai kurie kandidatai 
daro.”

(Komentarų kalba netaisyta,- 
red.past.) 

-ANYKŠTA

„Vokelių“ 
įteisinimas – 
atvira 
korupcijos 
išraiška

Algimantas JURKUS, Kurklių 
seniūnas:

- Pirma mintis – ir kas tą galė-
jo sugalvoti? Teisinėje valstybėje 
sugalvoti legalų korupcijos būdą – 
man tai skamba daugiau nei absur-
diškai. Atrodo, kad skamba labai 
subtiliai ir nekaltai – „atsidėkoti 
gydytojui“, bet tai, pažvelgus gi-
liau, – gryna korupcija. Medikams 
turėtų būti mokamos tokios algos, 
kad jie nesidomėtų „vokeliais“. O 
kaip viskas vyks tai įteisinus? Va, 
tada jau, manau, žmogus tikrai jaus 
reikalą atsiskaityti, o medikas gal-
būt ir apie tai užsiminti ar priminti 
pacientui. Bet aš netikiu, kad šis 

Tik medikų algų didinimas gali 
išspręsti „vokelių“ problemą
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininkas 

Romas Valentukevičius teigė, kad dėl galimybės įteisinti gyventojų 
pinigines dovanas medikams bus tariamasi su Vyriausybės ir Seimo 
atstovais, o kol kas dėl to vyksta tik viešos diskusijos. 

R. Valentukevičius patikino, kad kol kas nekalbama apie jokius 
galimus tokios tvarkos eksperimentus konkrečiose gydymo įstaigose. 
Anot jo, pinigus pacientai galėtų skirti konkrečiam medikui, tačiau 
anonimiškai, nuo „dovanos“ būtų atskaitomi mokesčiai valstybei. 
„Anykšta“ pašnekovų klausė, ar jie patys pritartų legaliai „vokelių“ 
politikai? Kaip iki šiol atsidėkoja, o gal apie tai net nesusimąsto?

absurdiškas pasiūlymas bus įtei-
sintas.

Šiemet man pačiam teko susi-
durti ir su Anykščių, ir su Vilniaus 
medikais. Savo akimis mačiau, 
kaip nuoširdžiai, profesionaliai 
jie dirba. Man net niekas nedavė 
suprasti, kad kažkaip turėčiau atsi-
lyginti. Kai tenka girdėti, kad Lie-
tuvos gydytojai yra „kyšininkai“ ir 
be „vokelio“ pas juos nepakliūsi, 
tai taip tikrai nėra. Mūsų medicina 
yra aukštame lygyje. O atsidėko-
jimas buvo – nuoširdus bendra-
vimas ir gėlės. Dovanojau savo 
gydytojams orchidėjas, o visam 
skyriui išvažiuodamas namo - di-
džiulę puokštę rožių. Ir pats nuste-
bau, kaip medikai nudžiugo, kaip 
jiems patiko.

O atsidėkoti dar galima ir kito-
kiais būdais – pasveikinti gimta-
dienio proga, nusišypsoti, o ne pra-
eiti pakelta galva gatvėje... 

Už mokamus 
mokesčius nori 
kokybiškų 
paslaugų

Gabrielė GRIAUZDAITĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės ta-
rybos narė, europab‘o „Seklyčia“ 
vadovė:

- Algas visi turim gauti oficialiai ir 
nuo jų mokėti mokesčius valstybei, 
o šiuo atveju didžiausia problema 
– ne „vokelių“ įteisinimas, o medi-
kų algų dydis, dėl ko, manyčiau, ir 
neša žmonės tuos „vokelius“. Gy-

dytojų algos tikrai yra juokingos, 
dėl to gal ir darbo kokybė kenčia, ir 
nepasitenkinimas kyla.

Žmogus moka valstybei mokes-
čius ir natūralu, kad už tai nori gauti 
kokybiškas paslaugas, kad ir pas  tą 
patį gydytoją nueiti, ar kad jam būtų 
atlikti reikiami tyrimai. Ir ne „voke-
lį“ pirmiausia paduoti, kad imtų gy-
dytojas su žmogumi šnekėti. 

Vyresnės kartos įprotis yra nešti 
kyšį arba „vokelį“, bet mes, jaunes-
nės kartos žmonės, – tiek aš, tiek 
mano draugai - šito nepropaguojam. 
Aš pati niekada nesu nešusi kyšio, 
tiesiog einu su gera nuotaika, teigia-
mai nusiteikusi ir noriu gauti tas pas-
laugas, kurios man priklauso, nes ne 
tokius mažus mokesčius moku vals-
tybei. Juk pas mane į kavinę atėjęs 
lankytojas man prie Kijevo kotleto 
nepalieka dar plius dešimt eurų, nes 
gaunu per mažą atlyginimą..

Gydytojui 
atsidėkoti galima 
ir daržo 
gėrybėmis

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
Anykščių rajono savivaldybės 
tarybos narys:

- Aš galvoju, kad tai bereika-
linga diskusija ir tikrai nepritariu 
„vokelių“ legalizavimui. Ačiū Die-

vui, kad pats pas medikus retai lan-
kausi, tad netenka spręsti, kaip čia 
jiems atsidėkoti. Būna, kad nunešu 
gėlių ar saldainių dėžutę, bet apie 
pinigus jokios kalbos nėra.

Manau, pirmiausia reikėtų spręs-
ti medikų atlyginimų klausimą 
ir tada net nereikėtų kalbėti apie 
„vokelius“. Ypač reikėtų atkreipti 
dėmesį į žemesnės grandies medi-
cinos personalą- seseles, slaugyto-
jas, kurių darbas tikrai yra sunkus 
net ir fiziškai – prižiūrint sunkius 
ligonius, juos vartant, prausiant... 
Manau, jeigu medikas gautų nor-
malų atlyginimą, jis neimtų tų de-
šimties eurų iš bobutės, juk tai tam 
tikra prasme žeminimasis. 

Medikus, kurių nuostata yra nie-
kada neimti pinigų, aš tikrai gerbiu. 
Gal jie gyvena kukliau, gal dirba 
per kelis darbus, bet jų moralinės 
nuostatos – be galo tvirtos. O kal-
bant apie tuos, kurie vis dėlto prisi-
duria prie atlyginimo „vokelių turi-
nį“, irgi nelabai gali smerkti, man 
atrodo, tai dar užsilikę nuo senų 
laikų, kada už bet kokią paslaugą, 
kad ir pačią mažiausią, kiekvienas 
žmogus jautė pareigą nors kelis ru-
blius į kišenę medikui įdėti.

Pats esu girdėjęs, kad pavasarį kai 
kas gydytojams sulos atveža, mo-
čiutė sūrį padaro ar savo sodo bei 
daržo gėrybėmis pasidalina – man 
tokie atvejai yra gražūs, ir „kyšių“ 
jokių čia jau net neverta įžiūrėti. 

- ANYKŠTA
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horoskopas
AVINAS. Gali tekti tvarkyti svar-

bius piniginius, komercinius reikalus 
ar atlikti kruopštumo reikalaujančius 
darbus. Neblogai jausite, kur kvepia 
pinigais ir prestižu. 

JAUTIS. Gali išryškėti jūsų vidi-
nės psichologinės problemos. Galbūt 
jas aštrins nerealizuotos aistros, susi-
jusios su turtu ar meile. Kita vertus, 
jums puikiai seksis mokslinė, peda-
goginė, kultūrinė veikla.

DVYNIAI. Nesijausite tikri dėl 
to, ką darote, ko siekiate ir netgi ką 
mylite. Galite pasijusti vieniši ir ne-
suprasti. Nusiraminimui neieškokite 
abejotinų draugų kompanijos bei 
svaigalų. Verčiau pasidomėkite giliais 
dvasiniais dalykais.

VĖŽYS. Dėl kitų žmonių dėme-
sio, palankumo, patarimų šiandien 
turėtumėte pasijusti tvirčiau, saugiau. 
Svarbiausia venkite galvoti vien apie 
rūpesčius. Raskite būdų šauniai ir 
sveikai atsipalaiduoti, pasportuoti.

LIŪTAS. Mintys suksis apie per-

mainas, reformas. Svarbu discipli-
nuotai dirbti, nesusipykti su viršinin-
ku, kolegomis. Namuose pravartu 
tvarkyti ūkinius reikalus. Pasistenkite 
suprasti kitus, atsidurti jų kailyje.

MERGELĖ. Situacija darbe, 
moksle bus gana palanki, tapsite 
veiklesni. Norėsis didinti savo įtaką, 
tapti labiau pastebimiems, gerbia-
miems. Tai išties įmanoma. Galima 
tikėtis naudingos informacijos ir gerų 
rezultatų. 

SVARSTYKLĖS. Nors jumy-
se kunkuliuos emocijos, bus dėl ko 
nerimauti, tačiau po truputį situacija 
išsigrynins. Kitų žmonių intrigos ne-
begalės jums pakenkti. Ypač jei patys 
imsite atvirai reikšti savo iniciatyvą, 
idėjas. 

SKORPIONAS. Sunkiai seksis 
slėpti simpatijas ir antipatijas, jūsų 
emocijos bus kaip ant delno. Tuo 
tarpu takto ir saiko jausmas šiandien 
tiesiog būtinas, bendraujant su darbo 
partneriais, konkurentais, klientais. 
Protingi jūsų argumentai darys gerą 
įspūdį.

ŠAULYS. Nors atrodysite darbš-
tūs, nestokosite energijos, iniciatyvos 
ir pasitikėjimo savimi, bet kažkas 
gali strigti dėl kolegų nepasirengimo 
tinkamai darbuotis ar kt. Būkite da-
lykiški, atkakliai siekite užsibrėžto 
tikslo.

OŽIARAGIS. Atrodysite energin-
gi, žaismingi. Prioritetą teiksite vai-
kams, jų problemoms spręsti. Seksis 
sporto, turizmo, šou verslo, kūrybos, 
mokslo srityje. Nešykštėsite dėmesio, 
komplimentų mylimam žmogui, tad 
santykiai kryps geryn. 

VANDENIS. Būsite jautrūs ir ne-
kantrūs. Nieko nespręskite skubotai, 
nes galite padaryti klaidų ir pakenkti 
darbo kokybei. Nerimauti gali tekti ir 
dėl artimų žmonių bėdų ar nesklandu-
mų tarpusavio santykiuose.

ŽUVYS. Būsite aktyvūs, komuni-
kabilūs ir sugebėsite daug nuveikti. 
Galbūt kažkuo pasitarnaus gauta in-
formacija, pastebėta reklama, ryšių 
naujovės. Panašu, kad svarbiame 
reikale jums padės pažįstami žmonės, 
tarpininkai.

Žurnalistų dėmesio sulaukė štai 
toks Whydoto įrašas „Facebook“-e: 
„Advokatas Rolandas Jakonis iš 
manęs pavogė 3100 € (bent jau taip 
atrodo). Rolandai, norėčiau, kad 
viską paaiškintumėt. Atsilieptumė-
te ar tiesiog atsirastumėte. Gavau iš 
teismo nuosprendį, kad man reikia 
sumokėti 450€, Mantui – 350€. O 
Giedriui namų areštas 6 mėn. Davė 
14 dienų apskųst teismo sprendi-
mą. Pasikalbėję su šeima pagalvo-
jom, kad teisingiausia būtų tiesiog 
sumokėt tą baudą ir okay. 2 dienom 
po teismo įsakymo priėmimo, pa-
sirodo iš dangaus geradarys Rolan-
das Jakonis, kuris pasisiūlė imtis 
bylos. Gražiai jo atsisakiau, nes 
žinau, kad advokato paslaugos kai-
nuoja. Tada jis pasakė, kad nereikia 
jokių pinigų, imsis jis darbo tiesiog 
dėl to, nes mato, kad čia didžiulė 
neteisybė. Vis tiek abejojau. Bet jis 
man durnam paaiškino, kad čia yra 
žiauriai shit nusikaltimas, kaip ra-
sizmas koks. „Sumokėjus baudą tau 
liks teistumas, negalėsi įsidarbinti, 
išvažiavus kur į užsienį tave iš ten 

Whydotas kelia naują skandalą
Panašu, kad pasibaigus troškūniečių brolių Vaidoto ir Manto Grincevičių bei jų pusbrolio Giedriaus Sasnausko bylai, bus naujas skanda-

las. Trijulės lyderis V. Grincevičius (Whydotas) „Facebook“-e paskelbė, kad jį neva apgavo advokatas. Apie tai jau rašo portalas „Delfi“. 

deportuos“, o jis tikrai manyje matė 
emigrantą... Žinant, kad dabar 21-
as amžius, o rasizmui vietos nėra, 
atrodė, kad jis kalba tikrai labai 
teisingai. Ans saka: „O jeigu laimė-
si, Vaiduli, bus teismui dasviduli ir 
liksi švarus.“ Sutikau rašyti Anykš-
čių apylinkės teismui prašymą, kad 
aš, Mantas ir Giedrius nesutinkam 
su teismo sprendimu. Praėjo vie-
nas teismo posėdis, vėliau antras. 
Tada paskambina advokatas ir 
sako „Vaidotai, žinok yra blogai, 
nes dabar skaitausi kaip nelegalus 
advokatas, turi būti padarytas pa-
vedimas 1800 € į mano advokato 
kontorą. Jei nepervesi, gausis taip, 
lyg tu man juodais pinigėliais mo-
kėjai. Nesijaudink, aš tuos pinigus 
nuimsiu ir kai susitiksim iškart juos 
grąžinsiu“. Atrodė brandus vyras, 
perkopęs 40, galbūt 50, metų. Žino 
ką kalba, todėl atrodė normalu (da-
bar neatrodo normalu). Pervedžiau 
jam pinigus per „Swedbank“ į 
Advokato Rolando kontorą. Mokė-
jimo paskirtyje buvo parašyta „Už 
gynybą (bylos numeris) mano bei 

kitų kaltinamųjų vardai, pavardės.“ 
Po kelių dienų jis paskambino ir pa-
reiškė, kad norint laimėt bylą, reikia 
naujos ekspertizės, kuri paneigtų tą, 
kuria rėmėsi teismas. Jis minėjo, 
kad rado lituanistą, kuris parašys 
tą ekspertizę taipogi nemokamai 
(jau kai sekas tai sekas, viskas ne-
mokamai). Bet popieriuose vis tiek 
turi būt įrašyta suma, kad popierius 
įgautų vertę. Aišku paprašė 1300 
euriukų, nes po tiek dabar rinkoj 
vaikšto ekspertizės tyrimai. Perve-
džiau jam pinigus per „Swedbank“ į 
Advokato Rolando kontorą. Mokė-
jimo paskirtyje buvo parašyta „Už 
ekspertizę (bylos numeris) mano 
bei kitų kaltinamųjų vardai, pavar-
dės. Minuse 3100 euriukų, poxui, 
gi Youtubej uždirbam. Telefonas 
keliom dienom nutilo. Bet vienu 
momentu čir vir vir: „Alio, Vaido-
tas Grincevičius Meilučio klauso“. 
„Vaidotai, reikia daugiau pinigėlių 
už ekspertizę, nes kažkaip pigiai 
atrodo“.Ir tada mano galvoj toks 
dzinkt: „Čia gal jau sukčiavimas...“ 
Aišku, tėvas man per pakaušį pyst: 

„Taigi nuo pradžių sakiau, kad afe-
ristas, ko gi neklausei“. Žinojo, kad 
į šitą jo pasakymą nereaguosiu, to-
dėl trenkė ir antrąkart, kad žinočiau 
dar ir už ką... Atsisakiau mokėti. 
Nuo tos dienos į teismo posėdžius 
ateidavo nepasiruošęs, teismo posė-
džius, atrodo, specialiai vilkindavo. 
Ir bajeriukas tas, kad negavo tos 
ekspertizės. Aišku, prašiau jo grą-
žint pinigus, nes juk sakė grąžins. 
O čia ne „Lineage2“, kad kai pa-
prašai pasimatuot „Arcana mace + 
13“, duodi kitam ir pavogia iš tavęs. 
Likus dienai iki teismo posėdžio 
paskambino ir sako „Vaidotai, gul-
siuos į ligoninę operuotis kažko, to-

dėl susirask kitą advokatą, aš vėliau 
prisijungsiu kai grįšiu“. Apie pini-
gus užsiminiau, bet atrodo, kad jam 
jau narkozė buvo padaryta... Nuėjau 
į Anykščių apylinkės teismo raštinę 
parašyt raštą, kad atsisakom advo-
kato Jakonio pslaugų. Aš nežinau, 
kas jam užėjo, bet kai liko 2 val. 
iki teismo posėdžio paskambino, ir 
pradėjo sakyti „Kodėl manęs atsisa-
kot?“ „Nu, nes liepei ir netinkamai 
atlikai pareigas“. Tada sako „ok, sė-
kmės teisme, pinigus grąžinsiu šią 
savaitę“. Nežinau, Rolandai, kokioj 
tu dimensijoj gyveni, bet man ta sa-
vaitė jau eina 4 mėnesius. O tau dar, 
jaučiu, tik pirmadienis... Jei tu vi-
siškai teisėtai mane apgavai, gerai, 
aš laimingas, gražiai čia apžaidei, 
bet būk vyras ir viską paaiškink.“ 
„V. Grincevičius pasakojo, kad 
po šio feisbuko įrašo į jį kreipėsi 
kitas R. Jakonio klientas iš kurio 
advokatas prieš kurį laiką paė-
mė 540 eurų: „Jis suprato, kad ir 
jį apgavo. Aišku, R. Jakonis kitą 
dieną turėjo su juo susitikti. Susi-
tikimas įvyko jo parduotuvėje, o 
Jakoniui atvykus, man buvo pra-
nešta. Nuvažiavau į tą vietą, o R. 
Jakonis buvo nustebęs, pasimetęs. 
Jis parašė raštą, kad gavo 3100 eurų 
ir turi juos grąžinti iki rugsėjo 20 
dienos. Visa tai taip pat yra įrašyta. 
Aišku, netikiu, kad jis grąžins pini-
gus, nes nepanašu, kad jis jų turėtų, 
tačiau jis neturėtų turėti advokato 
licencijos. Advokatas yra tas žmo-
gus, kuriuo reikia ir turi pasitikėti, 
o šiuo žmogumi – negalima.“ V. 
Grincevičius atskleidė, kad jau turi 
kitą advokatą - Gediminą Usavi-
čių, ir ketina kreiptis į prokuratūrą. 
DELFI bandė susisiekti su Rolandu 
Jakoniu, tačiau abu advokato tele-
fonai buvo išjungti.“ – rašo portalas 
„Delfi“.

Priminsime, jog Anykščių rajo-
no apylinkės teismas Grincevičių 
ir G.Sasnausko bylą nagrinėjo pu-
santrų metų. Už „You tube“ filmu-
ką „Šėtone, prašau” jiems grėsė net 
laisvės atėmimas. Tik rugsėjo pra-
džioje teisėja Zita Gavėnienė per-
skaitė išteisinamąjį sprendimą.

-ANYKŠTA

Darbo partija kviečia 
į atvirą pokalbį

Darbo partijos turas per Lietuvą tęsiasi - rugsėjo 23 d. (penktadie-
nį) lankysimės Anykščiuose, kur surengsime dar neregėto formato 
diskusiją su partijos ir Anykščių lyderiais bei gyventojais.

17 val. Kultūros centro kieme dairykitės Darbo partijos palapinės. 
Darbiečiai viešai, garsiai, be užuolankų ir nutylėjimų atsakys į visus 
aktualius klausimus.

Darbiečiai kalbės apie tai, kas svarbiausia – ko trūksta Anykš-
čiams, kad visi gyventume geriau ir saugiau?

Mes atvažiuojame ne žadėti. Mes atvažiuojame pasidalinti jau nu-
veiktais darbais ir naujais tikslais – laikas ryžtingiems sprendimams 
ir drąsioms permainoms. Ir mes tam pasiruošę, nes galime tai, ko 
negali kiti!

 DARBO PARTIJOS 
ATVIRAS POKALBIS
RUGSĖJO 23 D. 17 val.
Kultūros centro kiemas
 (A. Baranausko a., 2)

Politinė reklama bus apmokėta iš Darbo partijos rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 1150

Vaidotas Grincevičius (viduryje) tvirtina, kad advokatas Rolandas Jakonis pats įkalbėjo bylinėtis, žadėjo troškūniečius ginti už dyką, 
tačiau paskui neva išviliojo pinigus.                                                                                                                Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  
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tautos balsas
Savo nuomonę išsakykite 

paskambinę į 
„Anykštą“ 

(8-381)  5-82-46,  

Buvo bažnyčios nuosavybė

Tą namą statė, tiksliau - staty-
bos darus organizavo klebonas 
Antanas Survila. Galėjo tai būti 
apie 1937 m., tuoj po to, kai buvo 
pastatyti miestelio pakraštyje 
modernūs „Pragiedrulių“ pra-
džios mokyklos rūmai. Tuomet, 
tik tuomet išardė tą didžiulį rūmą 
priešais didžiąsias bažnyčios du-
ris bei šventoriaus vartus, kadaise 
ir kaip klebonija tarnavusį, kuria-
me daug metų glaudėsi pradžios 
mokykla. Statė naujus namus iš 
senojo medžiagos ir dar šį tą vi-
siškai naujo pridėjo. 

Ir kas gi galėjo pagalvoti, kad 
šis dar visai neblogai išsilaikęs, 
tik kiek apleistas, kai kur ir papu-
vęs, kenkėjų pagraužtas, egzotiš-
ku Australijos vardu vadinamas 
pastatas mūsų dienomis liks ver-
tas tik to, kad jį nugriautume. O 
jau veik nieko iš senojo miestelio 
architektūrinio palikimo neišsau-
gojom.

Paštas ir stribų buveinė

Kuomet statė, galvojo, kad čia 
bus pati tikriausia špitolė, čia 
galės glaustis senatvės sulaukę 
pamaldūs žmonės, prie statybų 
aukomis prisidėję, bažnyčią re-
miantys, jai uoliai tarnaujantys, 
ypatingai pageidaujantys šven-
tovės artumo. Sako, kad buvę ir 
statybų dalininkų, kurie klebonui 
nemenkas sumas aukojo, kad tik 
sumanę galėtų apsigyventi. Na-
mas erdvus, didžiulis, daugybe 
didesnių ir mažesnių kambarėlių 
sudalytas. Gyvenimai ir antrame 
aukšte: ne kokios palėpės, bet er-
dvūs kambariai.. Kas gi jame dar 
spėjo apsigyventi čia dar prieš 
karą, sunku susekti, o štai po 

Svėdasų „Australijos“ rifai

karo čia buvo gyvybiškai svarbus 
pastatas.

Paštas veikė, telefonų stotis. 
Kitoje pusėje, bažnyčios link, gy-
veno sovietiniai karininkai, vadi-
namojo rusų kareivių „garnizono“ 
bei stribų vadai. Sutemose prie 
lauko durų budėdavo du ginkluo-
ti kareiviai. Tuos laikus dar pui-
kiai mena čia su motina gyvenęs 
Valentinas Fiodorovas. Kartą jo, 
ilgokai lauke bėgiojusio ir laiku 
namo pareiti nesuspėjusio parei-
ti, sargybiniai į vidų neįleido, dar 
pagrasino, į kailį pažadėjo, jei čia 
dar maišysis. Gerai, kad tuomet 
namie buvo dėdė, įtakingas vals-
čiaus paruošų agentas, kuris vai-
ko prie lango pašauktas nusileido 
laiptais prie įėjimo ir kareivius 
pabarė, kad čia gyvenančio vaiko 
nepažįsta ir pro duris neįleidžia. 
Tai šitą pastatą kartu su gyvento-
jais buvo sumanęs susprogdinti 
legendinis Šimonių girios par-
tizanas Antanas Starkus-Montė. 
Tokį pasveikinimo fejerverką 
buvo numatęs surengti sovietinių 
spalio švenčių dienomis. Tik ne-
pavyko, nes lapkričio 1 - 2 die-
nomis viską sujaukė Šimonių gi-
rios tragedija - išdavystes lydėję 
susirėmimai, kuriose žuvo Montė 
ir daugiau nei trisdešimt laisvės 
kovotojų. 

Paštiniai ar karveliniai?..

Valentas gerai prisimena.  Zai-
riai ir Viliai taip pat gyveno čia. 
Smagūs vyrukai buvo - sportavo, 
gerai kumščiavosi ir vos labiau 
ūgtelėję svaiginamų gėrimų ret-
karčiais paragaudavo. Sakytum, 
kaip ir visi tuomet, nors jie buvo 
ypatingi. Kliošinės kelnės, ilgi 
plaukai, garbės suvokimas, bičiu-
lystė ir drąsa bei darna kumštynė-
se, pergalint visi apylinkės mies-
telių panašaus amžiaus vyrukus. 

Jautrumas, gyvenimo nesėkmės, 
kartais smulkmė, tragedijomis iš-
virtusi, ne vienam pirma laiko ir 
gyvybės siūlą nutraukė... Antanas 
Vilys visai gerai fotografavo. Jis 
ten antro aukšto palėpėje turėjo 
įsirengęs fotolaboratoriją ir pui-
kiausių nuotraukų padarė. Supra-
to ir jautė kompoziciją, nuotaikas 
ir kitas subtilybes. Visuomet ap-
sigyvendavo ir jaunų merginų, 
kaip kad sesės Sakalauskaitės 
nuo Užpalių. Čia jų lemtis pasi-
beldė - susirado visai neblogus 
vyrus. Stefa  ištekėjo už MTS - o 
mechaniko Henriko Pakšto, o štai 
Levutė tapo tarybinio darbuotojo 
Jankelio Paltino žmona.

Futbolas Vaižganto 
paminklo sodelyje...

Užsilipti akrobato vikrumu ant 
Vaižganto paminklo, ant pačios 
tauriojo svėdasiškio galvos. Ži-
noma, netikros, o iš akmens iš-
kaltos... Futbolas ir čižikas taip 
pat čia, šioje improvizuotoje 
laisvės sodelio laisvėje... Kaip ir 
šventoriuje, kur niekas vaikams 
žaisti nedraudė...

 Beje, ta erdvė visuomet, ypač 
tvankiomis vasaros naktimis, 
būdavo pilna jauno ir jaudinan-
čio judesio - vyrukai, merginos 
būriuodavosi, bičiuliaudavosi, 
trumpiausios tamsos magnetiz-
mo užburti didžiojo rašytojo bei 
mokytojo paminklo papėdėje 
brendo. Skambėdavo ten gitara 
ir šaunioji daina: „Mūs miestelis 
labai fainas...”

Onutė, jos šeimyna
ir dar kai kas...

Valentinas lėtai, bet užtikrintai 
vardina, kas, kur ir kada šiame di-
džiuliame name gyveno. Kartais 
jis vedliu besiteiraujantiems, kur 

jų seneliai, tėvai gyvenę tampa. 
Dėkingi žmonės - būna ir atsily-
gina. 

„Australijos“ žinovas susimąs-
to, patyli, prisimerkia, tarsi pa-
minėtojo paveikslas jam pro akis 
būtų šmėstelėjęs. Veikė gi čia ir 
ambulatorija - įstrigo kaip vieną 
baltą žiemos pavakarę iš tolimo 
arimo atvežė traktoriaus perva-
žiuotą žmogų. Ant sniego krito 
kraujo lašai, to žmogaus neišgel-
bėjo... 

Veikė čia ir paštas - buvo te-
lefono stotis, vadovavo darbui iš 
„smetonlaikio“ užsilikęs pašti-
ninkas Matuliauskas, o laiškane-
šiu dirbo Indriulionis. Buvo čia 
ir biblioteka, sugrūsta, bet įdo-
miausiomis knygomis turtinga, 
šaltoka bibliotekininkėms, bet 
miela ir gausiai lankoma. Veikė 
čia ir knygynas, tie aukšti laiptai 
ir paslaptingas kvapas įėjus dau-
geliui neišdilo iš uoslių banko iki 
šiolei. Iš kiemo pusės gyvenusi 
senutė Kastečkaitė, dailininko 
Jono Kasčio sesuo, tad pas ją ne-
brangiai brolio tapytų paveikslų 
buvo galima įsigyti. Dažniausias 
jų motyvas būdavo Svėdasų bokš-

tai, jų atspindys Alauše, ežero 
mėlyje virpantis varpas. Puikūs 
buvo paveikslai, nieks negebėjo 
jų dvasios sugauti, atkartoti. 

Antrojo aukšto skliauto bute - 
langai į bažnyčios pusę, gyveno 
išmintingoji Papučkienė. Tai ji 
man tikriausią Alaušo varpo le-
gendą papasakojo. Gyveno čia ir 
Ona Juknevičienė su savo gausia 
šeimyna, o štai paskutiniai gy-
ventojai buvo Vanda ir Algirdas 
Biškauskai. Nenorėję jie išeiti iš 
tokio puikaus, priprasto buto pa-
togioje vietoje - visai šalia eže-
ras, autobusų stotelė, parduotu-
vės, bažnyčia... 

Ypatingai prie tos vietos pri-
sirišusi Vanda, kuri čia gyveno 
nuo paauglystės. Bet prirašė 
komisija užgriuvusi, kad namas 
avarinės būklės, kad jame gy-
venti jau nebegalima, ir privertė 
išsikelti į vadinamąjį mokytojų 
namą, į buvusį mokytojos Irenos 
Pabarškienės butą. Nepatinka, 
dar neįprato. Sprendikai spren-
džia, o piliečiai gi tik kalba kaip 
gi su ta „Australija“ bus, kas ge-
riau - remontuoti ar nugriauti.

-ANYKŠTA

Stefa Pakštienė jaunystėje taip pat gyveno „Australijoje“.

Valentas Fiodorovas ištaria: „Kam jį griaut - gi geras namas, kiek čia žmonių gyveno ir kiek gyvent 
galėtų.” Gal ir teisingai žmogus mąsto - juk griovimas yra pats tikriausias pralaimėjimas.

Didysis namas stovi labai patogioje vietoje - šalia pagrindinės 
gatvės, bažnyčios bei ežero.

Raimondo GUOBIO nuotr. 

Nežinau, kaip čia yra, bet Anykš-
čiuose nuolat trūksta informacijos 
apie renginius. Eini per miesto 
centrą – kažkas groja, kažkas juda, 

bet turi sukti galvą, kas vyksta, ko-
kia šventė, kas atvažiavo. 

Nežinau, kaip daryti, tačiau aš 
neturiu galimybių pamatyti plaka-

tų, kurie apie vyksiančius rengi-
nius turbūt būna iškabinti, tas pats 
ir su įvairiais susitikimais. Paskui 
pažįstami pasigiria, kad buvo ten ir 

ten, o nieko nežinai. Negi renginių 
organizatoriai tik patys sau rengi-
nius organizuoja?

Antanas, Anykščių rajonas 

Atsibodo spėlioti
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(Atkelta iš 1 p.)

Kauno “Daisotra” kviečia 
tolimųjų reisų vairuotojus tapti 

komandos nariu ir siūlo uždarbį 
nuo 65 Eur / parą (maršrutu IT-
UK-IT). Komandiruotės ir poil-
sio  trukmės - sutariamos indi-
vidualiai.  Vilkikai MB Actros. 
Puspriekabės – užuolaidinės 

Koegel.
Tel. (8-612) 09011.

Nerandi darbo Anykščiuose? 
Važiuojame dirbti į besiple-
čiančią Panevėžio gamybinę 
įmonę, kuri gamina smulkias 
detalės. 

Telefonas pasiteirauti: 
(8-618) 35982.

UAB “Ukmergės melioracija” reika-
lingi vamzdžių klojėjai ir betonuotojai. 

Tel. (8-698) 41397.

Baldų gamybos įmonė Anykščiuose 
“Lagesa” plečia savo veiklą ir ieško 
darbuotojų. Apmoko dirbti įmonėje.

Tel. (8-615) 30047.

Linas BITVINSKAS

Išeidamas iš namų paplekš-
noju per kišenę. Nepagalvoki-
te, kad tikrinu, ar yra piniginė, 
nes kam man darbe tie pinigai.  
Taip pat ir nedrąsinu savęs. Tie-
siog tikrinu, ar pasiėmiau mo-
bilųjį telefoną. Netikėtai šitas 
įrenginys, ramiai smaksodavęs 
kur ant spintelės, persikraustė 
į mūsų kišenes ir taip prilipo, 
kad be jo atsidūrus kur mieste 
jau neramu. Žodžiu, be telefono 
jautiesi pusiau žmogus. 

Jei anksčiau žmonės eidami 
gatve šnekučiuodavosi vienas 
su kitu, tai dabar dažniausiai 
juos matau šnekantis su telefo-
nu. Net ir draugų kompanijose 
telefonai rankose yra dažnesnis 
atributas negu taurės. 

O ir vaikai labiausiai bijo, kad 
tėvai gali atimti iš jų telefonus. 
Visą kitą dar galima ištverti, o 
štai telefono atėmimo – ne. Ne-
sistebiu, kai dėl telefonų žmo-
nės daro žygdarbius. Sakykim, 
neseniai skaičiau, kaip du nor-
vegai vadavo telefoną, mat tas 
įkrito į lauko išvietę. Du vikin-
gų palikuonys nusprendė, kad 
vienas iš jų leisis, kitas – laikys 
už kojų. Aišku, kaip būna to-
kiais atvejais, draugystės saitai 
buvo per silpni, kad išlaikytų 
į išvietę besileidžiantį draugą. 
Tasai pliumptelėjo į, taip  sa-
kant, žmogaus gyvenimo pro-
duktus, ir ten liko styroti kelias 
valandas, kol atvykę gelbėtojai 
išardė tualetą ir išvadavo vyriš-
kį. Beje, telefonas taip ir nebu-
vo surastas. Turbūt čia ir ne tas 
atvejis, kai galima sakyti, kad 
bandyti buvo verta. Ne veltui 
Biblija sako: „Nedaryk sau jo-
kio stabo ir negarbink“. Turbūt 
dėl kokio vestuvinio žiedo tie 
vyriškiai nebūtų bandę lįsti. 

 pro memoria

Anykščių mieste
Marijona SKAČKAUSKIENĖ,
gimusi 1936 m., mirė 09 17
Romutis AUGUSTINAS, 
gimęs 1932 m., mirė 09 17

Anykščių seniūnijoje
Gintautas JURKĖNAS,
 gimęs 1964 m., mirė 09 14

Debeikių seniūnijoje
Jadvyga PELEKIENĖ, 
gimusi 1944 m., mirė 09 14

Skiemonių seniūnijoje
Bronė VILUTIENĖ, 
gimusi 1949 m., mirė 09 10

Svėdasų seniūnijoje
Liudvika DAVAINIENĖ, 
gimusi 1926 m., mirė 09 13

Saulė ŠINKŪNAITĖ, 
gimusi 08 30

Dominykas ŠIMKUS, 
gimęs 09 06

gimė

Melžėjai - darbui  bendrovėje. 
Reikalinga darbo patirtis. Panevėžio 
r.  Alga pagal susitarimą. Suteikiamas 
gyvenamasis plotas. 

Tel.: (8-687) 58269, (8-687) 58237.

Vienoje iš gamybinių patalpų pa-
sijuto dūmų kvapas, suveikė prieš-
gaisrinė signalizacija. Prekybos 
salėje dūmų kvapo nesijautė, todėl 
pirkėjai neskubėjo evakuotis. Da-
lis apskritai nekreipė dėmesio į per 

Iš „Norfos“ parduotuvės buvo 
evakuoti žmonės 

garsiakalbius  skambantį prašymą 
nedelsiant išeiti iš parduotuvės. 

Ugniagesiai gelbėtojai į parduo-
tuvės vidų tempė vandens šlangas. 
Tačiau, kol vyko paruošiamieji 
darbai, dūmai išsisklaidė ir, iš kur 
jie atsirado, nustatyti nepavyko. 

Nemažai pirkėjų, taip pat prekybi-
nį plotą „Norfos“ pastate besinuo-
mojantys verslininkai ir pardavėjai 
kieme ramiai stebėjo, kaip dirba 
ugniagesiai gelbėtojai. 

Keletui valandų „Norfoje“ buvo iš-
jungta elektra, prie atidarytų automa-

tinių parduotuvės durų budėjo polici-
ninkai. Atgal neleista grįžti ir privačių 
parduotuvių prekybininkams. Apie 
11 val. 30 min. durys buvo užstumtos 
rankomis, apie 14 valandą parduotu-
vė vėl pradėjo darbą.

Anykščių priešgaisrinės gelbė-
jimo tarnybos viršininkas Saulius 
Slavinskas „Anykštai“ pirmadie-
nį sakė, jog gali būti, kad buvęs 
kažkoks gedimas parduotuvės 
ventiliacijos sistemoje. „Kol nėra 
oficialaus atsakymo, tai yra tik spė-
jimas“, – kalbėjo S. Slavinskas.   

Įsitikinus, kad grėsmės nėra, 
ugniagesių automobiliai palaips-
niui buvo išsiųsti atgal. Pradžioje 
budėti liko keturi, paskui - tik du 
automobiliai. 

„Norfos“ atstovas spaudai Darius 
Ryliškis, „Anykštai“ komentuoda-
mas incidentą Anykščių parduo-
tuvėje, sakė, kad, jo duomenimis, 
į parduotuvės patalpas pateko ne 
dūmai, o garai. „Buvo tam tikri 
sutrikimai inžinerinėse sistemose. 
Sutrikimai nėra rimti. Ugniagesiai 
leido atnaujinti parduotuvės darbą 
ir nuo 14 valandos ji jau veikė.“

Prie „Norfos“ parduotuvės buvo sulėkę net 6 ugniagesių gelbėtojų automobiliai.

Žmonės ramiai stebėjo, kaip dirba ugniagesiai gelbėtojai.

Policija blokavo įvažiavimą į „Norfos“ aikštelę.  Parduotuvės darbas buvos sustabdytas penkioms valandoms.
Autoriaus ir Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

1. 
2. 3. 
4.

Vandens srovės parduotuvės viduje įjungti nereikėjo.
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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 

4,45 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,25 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

AB “Ažuožerių sodai” 
vaisių sandėlyje, esančia-

me Šeimyniškių kaime,  
superka nerūšinius obuo-

lius. Kaina sutartinė.
Tel. pasiteirauti (8-381) 4-47-33.

Gaminame ir 
montuojame 
paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
tvarkome kapavietes. 
30 metų patirtis. 
Vienetiniai darbai.
Tel. (8-627)01727,
(8-682)12338.

Organizuojame visų kategorijų vairavimo mokymo kursus 
(informacija tel. (8-657) 72987). 

Vykdome papildomus vairavimo kursus pažeidusiems KET. 
Būtina išankstinė registracija tel. (8-657) 68156,

Liudiškių g. 29, Anykščiai UAB “Jonroka”

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę 
techniką 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

Brangiai – mišką. Išsikirsti 
arba su žeme. Geras atsiskai-
tymas! 

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

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Moka brangiai. 

Tel. (8-604) 84051.

Brangiai - įvairų mišką arba 
mišką išsikirtimui. 

Tel: (8-613) 74861.

Namą ar sodybą poilsiui ir gy-
venimui. 

Tel. (8-698) 49854

Sodybą, namą, sodybvietę, 
žemės - miško sklypą gražes-
nėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vieto-
je, sutvarko dokumentus, pasii-
ma. 

Tel. (8-646) 17715.

Brangiai ir skubiai - automo-
bilius, mikroautobusus, motoci-
klus, traktorius. 

Tel. (8-601) 53942.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, mikroauto-
busus, visureigius, motociklus, 
mopedus, sunkvežimius, trak-
torius.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius. Sveria el. svars-
tyklėmis. Moka priedus. Patys 
išsiveža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel.: (8-603) 40316, 
(8-609) 00890.

Kita

UAB „Tolmana“ brangiai - juodą 
metalo laužą. Klientui pageidaujant 
pasiima savo transportu. 

Tel. (8-617) 05596.

Bendrovė - grūdus, kviečius, mie-
žius, rapsus, žirnius. Atsiskaito iš kar-
to. Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

Dovanoja

Šunį, balandžius, kates.
Tel. (8-686) 14304.

2 mėnesių pilkus ir ryžus kačiukus.
Tel. (8-381) 5-17-46.

Du baltus šuniukus berniukus.
Tel. (8-675) 47714.

 Paslaugos

Atnaujina baldus: sofas, lovas, čiu-
žinius, kėdes, kampus. Keičia spy-
ruokles, poroloną, gobeleną, eko ar 
natūralią odą. Gamina čiužinius, sė-
dmaišius. Pasiima ir parveža. 

Tel. (8-610) 10341.
atnaujinkbaldus@gmail.com.

Mini ekskavatoriaus paslaugos.
Tel. (8-606) 02944, Rokiškis. 

Įdėklai - gamina, montuoja. Pristatomi, 
apšiltinti kaminai. Kaminų valymas. 
Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm  skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077. 

Kasimo darbai mini ekskava-
toriumi. Vandentiekio, kanaliza-
cijos, nuotekų, kabelių klojimas, 
pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Nekilnojamasis turtas

Medinį namą Troškūnų centre. 
Šalia ligoninė, parduotuvė, baž-
nyčia, autobusų stotis. Namas - 
116 kv. m, sklypas - 5,5 a. Šalia 
vandentiekis (nepajungtas). 

Tel. (8-650) 67485.

Padės sėkmingai parduoti 
aukščiausia rinkos kaina įvairų 
nekilnojamąjį turtą. 

Tel. (8-683) 32523.

Kuras

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

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

Malkas 3 metrų ilgio (ąžuolo, 
beržo, alksnio). 

Tel. (8-604) 84051.

Malkas kaladėmis, medie-
nos atraižas pakais, supjautas. 
Atveža.

Tel.: (8-622) 44850, 
(8-609) 91007.

Nebrangiai - beržines, juo-
dalksnio malkas, kaladėmis, 
skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Automobiliai, 
žemės ūkio technika

1997 m. Renault TWINGO. 
Ekonomiškas, techniškai tvarkingas 
(tech. apžiūra iki 2017-06-17), 1,1 l 
benzinas. Kaina 320 Eur.

Tel. (8-627) 57347.

Lėkštinius skutikus, bulvių kasa-
mąsias, rotacines šienapjoves, grū-
dų šnėkus, valomąsias, frontalinius 
krautuvus, “Kverneland” plūgus, 
purkštuvus, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Kita

Pirmamečių (ankstyvųjų, vidutinio 
ankstyvumo ir vėlyvųjų) desertinių 
veislių braškių kerų daigus.

Tel.: (8-650) 42647, 
(8-673) 38033.

Bulves.
Tel. (8-673) 46078.

Išvalytą žieminių kviečių sėklą 
Zeppelin C3 ir Edvinas C3. 1 tonos 
kaina-250 Eur (be PVM). Veislės der-
lingos, geri kokybiniai rodikliai. Gali 
išbeicuoti. 

Tel.: (8-686) 70344, (8-698) 88133.

Nuolat ūkininkas - mėsinių kiaulių 
skerdieną 40-50 kg tik kaimiškai svi-
lintos dujomis. Atvėsintos, subpro-
duktai. Pristato nemokamai ir greitai. 

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

VIŠTAITĖS! Rugsėjo 22 d. (ketvirtadienį) pa-
skutinį kartą šiais metais prekiaus Kaišiadorių 
rajono paukštyno vakcinuotomis 5-6 mėn. ru-
domis, raibomis, baltomis, juodomis dėsliosio-
mis vištaitėmis ir jaunomis 6 mėn., kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištaitėmis bei spec. lesa-
lais, turės gaidžių. Tel. (8-616) 50414. 

Viešintose 9.40, Didžiuliškėse 9.50, 
Padvarninkuose 9.55, Andrioniškyje 10.00, 
Piktagalyje 10.10, Anykščiuose (prie pard. 
„Norfa“, senojo ūk. turgaus) 10.20, N. 
Elmininkuose 10.35, Elmininkuose 10.40, 
Svėdasuose (prie turgelio) 11.00, Varkujuose 
11.35, Mačionyse 13.50, Burbiškyje 14.00, 
Katlėriuose 14.10, Pašiliuose 14.15, 
Skiemonyse 14.25, Staškuniškyje 14.40, 
Kurkliuose 14.50, Šlavėnuose 15.00, 
Ažuožeriuose 15.15, Kavarske 15.25, 
Janušavoje 15.35, Pienionyse 15.40, 
Repšėnuose 15.45, Traupyje 15.55, Laukagaliai 
16.05, Troškūnai 16.15, Juostininkai 16.25, 
Rukiškyje 16.30, Raguvėlėje 16.35.
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Mėsinių galvijų paroda: žinios, patirtis ir pramogos
Mūsų ūkis, bendradarbiaujant kartu 

su Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir 
gerintojų asociacija bei Lietuvos Respu-
blikos Žemės ūkio ministerija, pirmąjį 
kartą Anykščiuose organizuoja „Specia-
lizuotą mėsinių galvijų parodą“. Parodos 
tikslas – populiarinti mėsinę gyvulinin-

kystę, siekiant, kad kuo daugiau Lietu-
vos ūkininkų susidomėtų mėsinių galvijų 
auginimu ir veisimu, pristatyti Lietuvoje 
auginamų mėsinių galvijų veisles.

Paroda vyks dvi dienas. Pirmąją dieną 
vyks tarptautinė konferencija: “Mėsinės 
gyvulininkystės plėtros perspektyvos. 

Lietuvoje auginamų mėsinių galvijų 
genetinis kokybės gerinimas”, į kurią 
pakviesti pranešėjai iš Prancūzijos, Vo-
kietijos, Estijos ir Latvijos, taip pat nu-
matyti atskirų mėsinių galvijų veislių 
pristatymo renginiai. 

Antrąją parodos dieną vyks geriausio 

ir aukščiausią genetininę vertę turinčio 
gyvulio rinkimai bei veislinių galvijų 
aukcionas.

Specializuota mėsinių galvijų paroda 
vyks 2016 m. rugsėjo 29 – 30 dienomis 
UAB „Vaja Farm“ ūkyje Bliuvonių k., 
Anykščių r.

Seniūnijos. Šeštadienį Kėdai-
niuose vyko IX Lietuvos seniūnijų 
sporto žaidynių finalinės varžy-
bos. Jose dalyvavo ir dvi Anykščių 
seniūnijos komandos. Anykščių 
seniūnijos krepšininkai senjorai 
(Rimgaudas Ridikas, Arūnas Pu-
pelis, Nerijus Vildžius, Vytautas 
Kestorius, Silvijus Živatkauskas) 
užėmė 4 vietą, o šaškininkai (Val-
demaras Veršulis, Donatas Nargė-
las, Zita Sriubienė) liko 9-oje pozi-
cijoje. Bendroje įskaitoje Anykščių 
rajono sportininkai surinko 51 tašką 
ir užėmė 22 vietą iš 37 komandų. 
Nugalėtojais tapo Utenos rajono 
komanda. 

Riedslidės. Anykščių KKSC 
slidininkai šeštadienį Siguldoje, 
Latvijoje, dalyvavo Latvijos čempi-
onate riedslidėmis. Savose amžiaus 
grupėse anykštėnai Jaunius Drūsys 
ir Paulius Januškevičius sprinto 
rungtyje finišavo pirmi, Ąžuolas 
Bajoravičius ir Fausta Repečkaitė 
- antri, Edvinas Šimonutis iškovojo 
trečią vietą.

Imtynės. Rugsėjo 16-17 dienomis 
tarptautiniame imtynių turnyre Poz-
nanėje (Lenkija) Anykščių KKSC 
sportininkai  iškovojo net  septynis 

medalius. Nugalėtojais tapo Valius 
Kavaliauskas ir Lukas Ulkė.  Antrą-
sias vietas iškovojo Aivaras Stanis-
lavas ir Kipras Gvozdas. Treti liko 
Nojus Pupkis, Kipras Puikis ir Gin-
taras Žvikas. Komandinėje įskaitoje 
iš 12 komandų užimta 3 vieta. 

Meistrai. Šeštadienį Vilniuje 
„Lietuvos ryto“ arenoje vyko II 
Lietuvos sporto meistrų asociacijos 
suvažiavimas. Renginio dalyvius 
sveikino premjeras Algirdas Butke-
vičius, Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto prezidentė Daina Gudzi-
nevičiūtė. Tarp apdovanotų spor-
to žmonių buvo trys anykštėnai: 
sportinių šokių treneriai Stanislava 
Bilevičienė bei Juozas Pratkelis bei 
krepšinio treneris Kęstutis Kutka.  

Stovykla. Rugsėjo 2-10 dieno-
mis Italijoje, Val Di Fiemi mieste, 
vyko tarptautinė jaunųjų slidininkų 
stovykla. Tarp dalyvių iš dvylikos 
šalių buvo ir du Anykščių KKSC 
auklėtiniai – Jaunius Drūsys ir 
Ąžuolas Bajoravičius. Treniruotėms 
vadovavo Italijos specialistas.

Bėgimas. Spalio 1 dieną, 12 
valandą, Šimonių girioje vyks bė-
gimas „Algimanto apygardos par-
tizanų kovų takais“. Startas – prie 
Priepado ežero. Bėgikai rungsis 2,5 
ir 9,5 km distancijose.  

Ką bendro turi Seimo rinkimų 
agitacijos kampanija ir saugus eis-
mas? Pasirodo, kad per uolus kan-
didatų noras pasireklamuoti gali 
sukelti rimtų eismo problemų ar net 
avarijų. Skaitytojas Irmantas, redak-
cijai atsiuntęs nuotrauką, piktinasi, 
kad Anykščių seniūnijos Ažuožerių 
kaime įrengtas agitaciniams plaka-
tams kabinti skirtas stendas pastaty-
tas visiškai ne vietoje ir automobilių 
vairuotojams tik blogina kelio mato-
mumą. 

Po to, kai ši nuotrauka pateko į 
portalą anyksta.lt, skaitytojai jau ci-
tuoja Seimo rinkimų įstatymą, kuris 
draudžia skleisti politinę reklamą 
keliuose. Akylesnieji pastebi, kad 
šalia stendo dar yra gaisrinės hidran-
tas, todėl esą problemų šiame kaime 
gali kilti net ir gairininkams.

Panašių problemų dėl kelio ar ke-
lio ženklų matomumo kyla ir Anykš-
čių mieste, ypač dėl suvešėjusios 

Saugiai vairuoti trukdo 
kandidatai į Seimą

augmenijos. Visos problemos savai-
me išsisprendžia atėjus rudeniui ir 
nukritus lapams. O ažuožeriečiams 
teks palaukti, kol kovoje dėl Seimo 
kėdės kris visa armija kandidatų…

Internautai juokauja, kad 
kandidatai į Seimą anykštė-
nų gerove rūpinasi net posū-
kiuose.  


