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Poetui Vladui Braziūnui įteikta Antano Baranausko premija
Birutė VENTERAITIENĖ

Gruodžio 7 dienos vakarą, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Liudvikos ir Stanislovo Di-
džiulių viešojoje bibliotekoje, 
Knygos šventės metu, poetui 
Vladui Braziūnui už knygą 
„Lėtojo laiko aky“ buvo įteikta  
Anykščių rajono savivaldybės 
Antano Baranausko literatūri-
nė premija.  

Anykščių rajono meras Kęs-
tutis Tubis poetui V. Braziūnui 
įteikė diplomą ir uždėjo karū-
ną.

Anykščių rajono savivaldybės 
meras K. Tubis, sveikindamas A. 
Baranausko premijos laureatą, au-
ditorijai priminė, jog šiemet sukako 
160 metų nuo „Anykščių šilelio“ 
išleidimo. „Be galo smagu, jog kū-
rėjas, turintis ypatingą gamtos pa-
jautimą, Anykščiuose 
sulaukia įvertinimo“, 
- sakė meras. 

3 psl. Poeto Antano Baranausko literatūrinė premija skiriama nuo 2010 metų, V. Braziūnas yra devinta-
sis kūrėjas, gavęs šią premiją. Premijos dydis 3000 eurų.

Paskutinė pagrindinių mokyklų 
naikinimo banga... Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Prasideda dar vienas kaimo mokyklų naikinimo etapas. Pir-
mąja auka turėtų tapti Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mo-
kykla. 

Mokyklos bendruomenei Anykščių rajono meras Kęstutis Tu-
bis, jo pavaduotojas Sigutis Obelevičius ir savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Prancke-
vičienė pristatė miestelio mokyklos pertvarkos planą. Tiksliau, 
jie pranešė, kad nuo ateinančių mokslo metų pradžios Kurklių 
pagrindinė mokykla taps A.Baranausko pagrindinės mokyklos 
pagrindinio ugdymo skyriumi.

Dabar Kurklių Stepono Kairio pagrindinėje mokykloje pirmoje-
dešimtoje klasėse mokosi 35 mokiniai, o ikimokyklinio ugdymo 
grupėje – 14 vaikų. 

Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos tarybos pirmi-
ninkė Rimantė Gilienė (dešinėje) ir tėvų atstovė Stanislava 
Mačionienė teigė, kad rajono valdžia net neklauso 
mokyklos bendruomenės nuomonės. 4 psl.

Šalia koplyčios
siūloma įrengti 
vestuvininkams 
skirtą zoną

2 psl.

Mokytojų streikas: už ar prieš?

3 psl.

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras:

„Būdavo toks anekdotas: o 
kuo tas mokytojas skiriasi nuo 
melžėjos? Atsakymas – liežu-
viu“.

Troškūnų
šaulių atminimas 
– plieninis 
gruodžio kelias

5 psl.

Rinkimai. Po socialdemokratų 
ir Kęstučio Tubio visuomeninio 
komiteto rinkimams Anykščiuo-
se registravosi Tėvynės sąjunga-
Lietuvos krikščionys demokratai 
ir Darbo partija. 

Tyrimas. Anykščių rajono sa-
vivaldybės Kontrolės ir audito 
tarnyba atlieka Anykščių rajono 
savivaldybės ligoninės veiklos 
patikrinimą. Kontrolieriaus Ar-
tūro Juozo Lakačausko teigimu, 
patikrinimas šiais metais nebus 
baigtas. Gali būti, kad patikri-
nimo išvados bus paskelbtos tik 
prieš pat savivaldos rinkimus.

Darbas. Buvusi Anykščių savi-
valdybės adminsitracijos Investi-
cijų ir projektų valdymo skyriaus 
specialistė Skaidrė Lakačauskie-
nė įsidarbino Anykščių regioni-
nio parko administracijoje. 

Premija. Gruodžio 11-ąją 
Anykščių kultūros centro etno-
grafei Reginai Stumburienei 
Vilniaus rotušėje bus įteikta Kul-
tūros ministerijos premija „Už 
tradicinės kultūros puoselėjimą 
ir skleidimą“.

Kelionė. Gruodžio 11-13 die-
nomis Anykščių rajono meras 
Kęstutis Tubis vyks į Vokietiją, 
kur, Mainco miesto mero kvieti-
mu, dalyvaus kasmetiniame Ka-
lėdų festivalyje Maince.

Premija. Gruodžio 13-ąją, 18 
valandą, Anykščių kultūros cen-
tre režisieriui Jonui Buziliaus-
kui bus įteikta Teresės Mikeliū-
naitės kultūros premija. Šiemet 
J.Buziliauskas buvo vienintelis 
pasiūlytas pretendentas gauti šią 
premiją.

Puošyba. Troškūnų seniūnijos 
Raguvėlės kaimas Kalėdoms šie-
met puošiasi originaliai. „Šiais 
metais puošimės ne tik eglučių 
alėja, bet ir tarp jų norime pasta-
tyti senius besmegenius, nykštu-
kus ar kitus „veikėjus“,- pranešė 
veiklioji Raguvelės gyventoja 
Regina Zorgevičienė. „Veikėjai“ 
bus nemažesni nei 1 metro. Juos 
kurti pakviesti visi raguvėliečiai.
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Anykščių rajono savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Vir-
mantas Velikonis „Anykštai“ sakė, 
kad Žemės ūkio informacijos ir 
kaimo verslo centrui lapkričio 26 
dieną perduota informacija dėl 441 
prašymo kompensuoti derlių, dėl 

Nuo liūčių nukentėję žemdirbiai dar šiemet 
sulauks paramos

Anykščių rajono žemdirbiai, kurie dėl liūčių pernai negalėjo 
nuimti derliaus, netrukus sulauks valstybės paramos. Žemės ūkio 
ministerija (ŽŪM) nuostoliams kompensuoti skyrė 9,12 mln. 
eurų, lėšas planuojama išmokėti iki Kalėdų.

liūčių žuvusį 6 560 ha plote.
Kokią konkrečiai gaus finansinę 

paramą Anykščių rajono žemdir-
biai, V.Velikonis atsakyti negalėjo.

„Kompensacijų dydis kiekvie-
nam pareiškėjui bus skaičiuojamas 
individualiai, atsižvelgiant į auga-

lų vertes, pasėlių plotus 2014-2016 
metais“, - aiškino Žemės ūkio sky-
riaus vedėjas V.Velikonis.

Teisę į paramą turi tik tie žem-
dirbiai, kurie iki 2017 metų gruo-
džio 1 dienos savivaldybei pateikė 
prašymus kompensuoti dėl liūčių 
patirtus derliaus nuostolius. Para-
ma bus skirta tiems pareiškėjams, 
kurių patirti nuostoliai sudarė dau-
giau kaip 30 proc. vidutinės meti-
nės 2014–2016 metų produkcijos 
vertės pagal augalų rūšį.

Žemdirbiams bus kompensuoja-
ma iki 80 proc. patirtų žuvusio der-
liaus (javų, bulvių, daržovių, sodų 
ir uogynų) nuostolių.

Europos Komisija 2017 metasi 
nuo liūčių ir potvynių nukentėju-
siems Lietuvos ūkininkams yra 
skyrusi 9,12 mln. eurų kompensa-
ciją už žuvusius ar negalėtus pasėti 
žieminius pasėlius. Ši parama jau 
išmokėta.

-ANYKŠTA

Susitikimas su rašytoju ir jo naujau-
sios knygos pristatymas prasidės 15 
valandą Debeikių pagrindinės moky-
klos salėje. Susitikti su debeikiečiais 
ir anykštėnais svečias atvyks ne vie-
nas – jį lydės ir giliau pažvelgti į nau-
jąją knygą padės aktoriai Remigijus 
Vilkaitis (beje, vis dar prisimenamas 
kaip prieš dešimtmetį buvęs kultūros 
ministras) ir Alvyda Čepaitytė.

Ilgą laiką įvairių kultūros organiza-

Į gimtinę – su ilgesiu ir dainomis
Gruodžio 14-osios popietę Debeikiuose svečiuosis kraštietis 

mokslininkas teatrologas ir rašytojas Aleksandras Guobys. Šie-
met jo kūrybos lentyną papildė apysaka „Ilgesio dainos“, kurioje 
lyg skaidraus gimtinės šaltinio vandens paviršiuje atsispindi ir 
Debeikių krašto praeities žmonės bei įvykiai. 

Aleksandro Guobio apysaka 
„Ilgesio dainos“ – apie jo 
gimtinės žmones ir įvykius.

cijų vadovu bei menotyros dėstytoju 
dirbęs A. Guobys, kilęs iš Varku-
jų, jau ne pirmą kartą pasakoja apie 
gimtinės žmones ir įvykius. Doku-
mentinės publicistikos forma jis jau 
išgarsino savo tetą – žinomą vienuolę 
misionierę Emiliją Šakėnaitę – seserį 
Ksaverą.

Dabar apysakoje jis grįžta į XX 
amžiaus vidurio Aukštaitijos kaimą, 
pasakodamas likimus žmonių, ku-

riems teko išgyventi ir apsisprendimo, 
ir represijų laikus. Šią knygą autoriui 
rašyti padėjo ir jo duktė Eglė Bučie-
nė, įvardinta kaip kūrybos asistentė. 
Savo misiją ji yra įvardijusi papras-
tai: savo tėveliui padėjusi papasakoti 
autentiškus įvykius taip, kad šiandie-
ninė karta, apie tai skaitydama, juos 
suprastų.

Savo buvusio dėstytojo knygą šie-
met įvairiose Lietuvos vietose prista-
tantis aktorius R. Vilkaitis yra užsimi-
nęs, kad sumanius ją ekranizuoti būtų 
labai vykęs serialas...

A. Baranausko ir A. Vienuo-
lio-Žukausko memorialinio 

muziejaus informacija

Gruodžio 9-ąją „Panorama“ 
rodė reportažą iš Rokiškio mies-
to eglės įžiebimo ceremonijos, 

Rokiškį sostine skelbė ir anykštėnai
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Gruodžio 8-ąją, šeštadienį, Rokiškis oficialiai paskelbtas „Lie-

tuvos kultūros sostine 2019“. Šiemet Rokiškyje įžiebta originali 
miesto eglė – ji kalta iš lentų ir padabinta garsaus rokiškėno me-
džio drožėjo Liongino Šepkos kūrinių motyvais. 

o pirmasis žurnalistų kalbintas 
asmuo buvo anykštėnas Dalis 
Vaiginas. „Savo krašto meninin-

ko Liongino Šepkos atskleidimas 
visai Lietuvai rodo, kad turi gerą 
potenciją ir regionai“ – televizi-
jai sakė D.Vaiginas.

Į Rokiškį jis ir dar keli Anykš-
čių vadovų klubo nariai vyko 
Rokiškio verslininkų kvietimu. 
Pagal iš anksto skelbtą darbo-

tvarkę „Lietuvos kultūros sostinė 
2019“ renginiuose Rokiškyje ke-
tino dalyvauti ir Anykščių rajono 
meras Kęstutis Tubis. Tačiau, 
D.Vaiginas „Anykštai“ sakė, kad 
mero, nors ir labai ieškojo, bet 
Rokiškyje nesutiko. 

Projektuotojai senosios Anykš-
čių koplyčios – Anykščių menų 
centro teritoriją siūlo suskirstyti 
į skirtingos paskirties zonas (ren-
ginių, vestuvių dalyvių, ramiam 
poilsiui), visą sklypą aptverti tvo-
ra. Kadangi koplyčioje veikia  Pa-
saulio anykštėnų kūrybos  centras, 
siūloma įrengti lauko vitrinas, kad 
net neužėjus į koplyčią būtų gali-
ma stebėti meno kūrinius.

Projektuotojai šalia Anykščių 
koplyčios siūlo iškirsti dalį medžių 
– konstatuota, kad tik 32-jų dabar 
jos teritorijoje augančių medžių 
būklė yra gera.

UAB „Eksploit“ senosios 

Šalia koplyčios siūloma įrengti 
vestuvininkams skirtą zoną Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Gruodžio 12 dieną, trečiadienį, viešame susirinkime, kuris vyks 
Anykščių koplyčioje, visuomenei bus pristatytas senosios Anykš-
čių koplyčios – Anykščių menų centro teritorijos sutvarkymo 
techninis darbo projektas, kurį už 7 948 Eur laimėjusi Anykščių 
rajono savivaldybės viešąjį pirkimą parengė UAB „Eksploit“.

Anykščių koplyčios teritorijos su-
tvarkymo projektas jau sulaukė 
visuomenės reakcijos, apie šį pro-
jektą ypač aktyviai diskutuojama 
socialiniuose tinkluose, portale 
anyksta.lt.

„Medžiai trinkelėse? Tikriausiai 
jokia Žalioji Lietuvos viršūnė dar 
to nėra mačiusi“, - į projektinius 
sprendinius reagavo visuomeninio 
judėjimo „Gyvas miškas“ aktyvis-
tė Monika Peldavičiūtė.

„Trinkelių užtenka tik prie ko-
plyčios įėjimo ir take aplink ją, 
o medžiai įkalinti jose – baisu! 
Ir tvora norima užtverti – kam to 
reikia?“, - komentaruose klausė 

menotyrininkė, socialinių mokslų 
daktarė Jolanta Zabulytė.

UAB „Eksploit“ internetinėje 
svetainėje skelbiama, kad Vilniu-

je, Kaune bei Klaipėdoje veikianti 
bendrovė užsiima statinių, kelių, 
vėjo bei saulės elektrinių projekta-
vimo darbais. 

Anot projektuotojų, nors Anykščių koplyčios teritorija turi isto-
rinę vertę, daug įspūdingų medžių, jos būklė nebeatitinka dabar-
tinių poreikių.

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti yra pigiau, negu pirkti! 

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį skambinkite tel. (8-700) 55400
Anykščių mieste - platintojas Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Šiemet „Anykštos“ laikraščiui sukanka 70 metų, todėl „Anykštos“ bendraamžiai, gimę 1948-aisiais, laikraštį 2019-iesiems metams gali užsisakyti 
UŽ PUSę KAINOS.

Negaus. Tėvai, investuojantys į 
neformalų vaikų švietimą, negaus 
gyventojų pajamų mokesčio (GPM) 
lengvatų. Seimas pirmadienį atmetė 
konservatoriaus Lauryno Kasčiūno 
parengtas Gyventojų pajamų mo-
kesčio įstatymo pataisas, kuriomis 
siūlyta valstybei papildomai remti 
tėvus, investuojančius į neformalų 
vaikų švietimą. Už tai, kad pakei-
timai nebūtų svarstomi, balsavo 66 
Seimo nariai, prieš – 29, susilaikė 
10 parlamentarų. L. Kasčiūnas siūlė 
leisti tėvams, deklaruojant pajamas, 
susigrąžinti dalį pajamų, investuotų 
į vaikų neformalų švietimą. Finan-
sų ministerija prognozuoja, kad jei 
būrelius lankytų 50 proc. mokykli-
nio amžiaus vaikų, o išlaidos už 
kiekvieną vaiką būtų 40 eurų per 
mėnesį.

Tarifai. Nuo kitų metų įsigyjant 
žurnalus ar laikraščius bus galima 
išleisti šiek tiek mažiau, daugiau 
pinigų liks ir perkant malkas šildy-
muisi. Seimas antradienį nusiteikęs 
priimti dvi Pridėtinės vertės mo-
kesčio įstatymo pataisas, kuriomis 
siūloma sumažinti pridėtinės vertės 
mokestį (PVM) malkoms ir spau-
dos leidiniams. Parlamentarai pir-
madienį pakeitimams po svarstymo 
pritarė. „Tvarkiečiai“ siūlo malkas 
ir medienos atliekas, naudojamas 
kaip kurą, nuo 2019 metų sausio 
apmokestinti 9 proc. PVM – tokiu 
pat, koks taikomas centriniam šil-
dymui. 

Protestai. Briuselyje gruodžio 13 
dieną vykstančiame Lietuvos ūki-
ninkų proteste dėl mažų ES išmokų 
žada dalyvauti ir Lenkijos, Čekijos, 
Slovakijos bei Latvijos žemdirbiai, 
teigia Žemės ūkio rūmų pirminin-
kas Arūnas Svitojus. „Pagrindinis 
protesto tikslas – turi būti vienodi-
namos sąlygos Lietuvos ir Baltijos 
šalių ūkininkams, didinamos tiesio-
ginės išmokos. Tačiau bus keliamos 
ir kitos problemos, kaimų plėtra, 
jaunų ūkių vystymas“, – pirmadienį 
spaudos konferencijoje sakė A. Svi-
tojus. Jo teigimu, planuojama, kad 
proteste dalyvaus iki 200 žmonių iš 
Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Slova-
kijos ir Latvijos. Iš Lietuvos bus apie 
60 protestuotų, dagiau kaip 30 proc. 
jų – jauni ūkininkai. 

Kandidatai. Ministras pirminin-
kas Saulius Skvernelis pirmadienį 
paskelbė, kad šią savaitę pateiks 
kandidatūras į aplinkos, kultūros 
bei švietimo ir mokslo ministrus. 
Jie šiose pareigose pakeis praėjusią 
savaitę atleistus aplinkos ministrą 
Kęstutį Navicką, kultūros ministrę 
Lianą Ruokytę-Jonsson ir švietimo 
ministrę Jurgitą Petrauskienę. „Aš 
manau, kad šią savaitę prezidentei aš 
pateiksiu trijų ministrų kandidatus“, 
– žurnalistams Vyriausybėje sakė S. 
Skvernelis. Aplinkos ir švietimo mi-
nistrai atleisti nuo praėjusios savai-
tės, kultūros ministrė pareigų neteks 
gruodžio 22 dieną.

Galimybė. JAV Atstovų Rūmų 
demokratai kalba apie galimybę su-
rengti apkaltą prezidentui Donaldui 
Trumpui, sekmadienį pareiškė At-
stovų Rūmų narys Jerroldas Nadle-
ris, kurį citavo radijas „Amerikos 
balsas“. Niujorkui atstovaujantis 
J. Nadleris sausio mėnesį, kai de-
mokratai perims Atstovų Rūmų 
kontrolę, turi tapti Teismų komiteto 
pirmininku. Pasak jo, D. Trumpas 
„apsistatė sukčiais“ ir dalyvavo 
didžiuliame „sąmoksle prieš ame-
rikiečius“, kad laimėtų 2016 metų 
prezidento rinkimus.
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Poetui Vladui Braziūnui įteikta 
Antano Baranausko premija

V. Braziūnui Anykščių rajono 
vadovas įteikė diplomą, uždėjo ka-
rūną, o V. Braziūnas anykštėnams 
tarė padėkos žodį. Renginį vedusi 
A. Baranausko pagrindinės moky-
klos mokytoja ekspertė Dangira 
Nefienė džiaugėsi, jog abu su V. 
Braziūnu yra kilę iš to paties kraš-
to, ir laureatui klausimus uždavinė-
jo pasvaliečių tarme. 

Poetas auditorijai pasakojo esąs 
etninės kultūros, gimtosios kalbos 
mokėtojas, kuriam svarbūs tradici-
niai lietuviški dalykai. V. Braziūnas 

dėkojo anykštėnams, kad 2017 m. 
vasarą dvi savaites praleido Anykš-
čiuose pagal Rašytojų rezidencijos 
programą. Jam buvę miela su žmo-
na Alma, kaip kadaise jaunystėje, 
vasaroti prie Rubikių ežero. 

A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko muziejaus direktorius 
Antanas Verbickas sveikindamas 
poetą paviešino, kad laureatas bu-
vęs pirmajame rezidentų trejetuke, 
ir V. Braziūnui įteikė dailininkės 
Justės Kamarauskaitės inkrustaciją 
su Anykščių šilelio vaizdu. 

Vilniaus anykštėnų sambūrio 

tarybos pirmininkė Regina Smeto-
naitė, sveikindama poetą pažymėjo 
pažįstanti V. Braziūną kaip puikų 
organizatorių, su kurio pagalba 
teko darbuotis rengiant reprezenta-
cinius leidinius. 

Kad anykštėnai įvertino V. Bra-
ziūno poetinį talentą nuoširdžiai 
džiaugėsi jo kolega Rimantas Va-
nagas. „Vlado kūryboje žodžio 
„Lietuva“ gali ir nebūti, bet jo žo-
džiai tikri grynuoliai“, – sakė rašy-
tojas. Poetą sveikino Seimo narys 
Sergejus Jovaiša. Anykščių viešo-
sios bibliotekos darbuotojų vardu 
sveikinimo žodį tarė direktorius 
Romas Kutka ir bibliotekininkė 
Vaida Jucienė.

Susirinkusiai auditorijai laurea-
tas V. Braziūnas skaitė savo eiles 
apie Siauruką, provizoriaus A. Vie-
nuolio vaistinę, kitus eilėraščius 
anykštietiška tematika.

Poetui talkino džiazo muzikantas, 
saksafonistas Petras Vyšniauskas. 

Vakaro pabaigoje renginio da-
lyviai buvo pakviesti nusifotogra-
fuoti bendrai nuotraukai su devin-
tuoju Antano Baranausko premijos 
laureatu poetu V. Braziūnu.

V. Braziūnas – poetas, vertėjas 
gimė 1952 m. vasario 17 d. Pasva-
lyje. 1997 m. Vilniaus universitete 
baigė lietuvių filologiją. Dirbo uni-
versitete, kultūrinių bei literatūri-
nių laikraščių, žurnalų redakcijose, 
ilgiausiai, 15 metų, savaitraštyje 
– „Literatūra ir menas“, buvo ir 
jo vyriausiasis redaktorius. Nuo 

1996 m. V. Braziūnas atsidėjo vien 
literatūrinei kūrybai. Nuo 1988 m. 
poetas yra Lietuvos rašytojų sąjun-
gos, nuo 2002 m. Lietuvių PEN 
centro, nuo 2004 m. Lietuvos lite-
ratūros vertėjų sąjungos narys.

V. Braziūnas yra daugelio litera-
tūrinių premijų laureatas. 2014 m. 
poetui skirta Lietuvos nacionalinė 
kultūros ir meno premija už poeti-
nius atradimus, gilinantis į lietuvių 
kalbos lobyną ir baltiškąją pasaulė-
voką. 2006 m. V. Braziūnui įteiktas 
Latvijos rašytojų sąjungos Metų 
literatūros apdovanojimas už viso 
gyvenimo indėlį į latvių literatūros 
vertimus bei Poezijos pavasario 
festivalyje – Lietuvos rašytojų są-
jungos prizas už pasaulio poezijos 
vertimus į lietuvių kalbą. 2011 
m. už indėlį stiprinant Latvijos ir 
Lietuvos draugystę bei bendradar-
biavimą V. Braziūnas apdovanotas 
Latvijos Respublikos Pripažinimo 
ordinu Karininko kryžiumi (Croix 
de la reconnaissance), už indėlį į 
Baltijos šalių vienybės stiprinimą 
ir bendradarbiavimą – Baltijos 
Asamblėjos medaliu. 2013 m. ra-
šytojui įteiktas Lietuvos Respubli-
kos ordino Už nuopelnus Lietuvai 
Riterio kryžius ir suteiktas Pasva-
lio krašto garbės piliečio vardas. V. 
Braziūno eilėraščių rinkinys „Stalo 
kalnas“ (2014), išrinktas geriausia 
metų poezijos knyga, autoriui pelnė 
(2015) Poezijos pavasario laureato 
laurus ir Maironio premiją. 2017 
m. V. Braziūnui paskirta Baltijos 
Asamblėjos literatūros premija už 
poetinius atradimus, gilinantis į 
baltiškąją pasaulėvoką ir lietuvių, 
latvių ir kitų kalbų lobyną bei už 
vertimus iš latvių ir kitų kalbų, taip 
pat už reikšmingus tarptautinius 
moderniosios poezijos projektus.

(Atkelta iš 1 psl.)

Renginio vedėja A. Baranausko pagrindinės mokyklos lietuvių 
kalbos mokytoja ekspertė Dangira Nefienė, kilusi iš Pasvalio, su 
pasvaliečiu poetu Vladu Braziūnu kalbėjo sava tarme.

Violetos MATELIENĖS nuotr. 

Mokytojų streikas: už ar prieš?
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga jau penktą savaitę 

tęsia streiką. Jos atstovai taip pat nesitraukia iš Švietimo ir mokslo 
ministerijos. Profsąjunga reikalauja penktadaliu didinti mokytojų at-
lyginimų koeficientus, taip pat didinti nekontaktinių valandų skaičių 
priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams, naikinti par-
eiginės algos pastoviosios dalies funkcinius intervalus, mažinti klases.

„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, kaip jie vertina pedagogų streiką, 
bei klausė, ar streikai, jų manymu, efektyvi priemonė pasiekti savo 
reikalavimus?

Neigiamai 
vertinu politikų
kišimąsi

Arvydas MAČIULIS, buvęs 
Anykščių rajono savivaldybės 
tarybos narys:

- Streikai yra normalus dalykas 
normalioje valstybėje. Žinoma, 
jie turi vykti tada, kai problemų 
nebepavyksta išspręsti kitomis 
priemonėmis. Juk  per streikus 
nutrūksta darbas, kenčia moks-
leiviai, tėvai. Tai šioks toks dvi-
prasmis dalykas. Ir labai neigia-
mai vertinu, kad į streiką kišasi 
politikai. Jeigu yra bėdos, per tas 
bėdas politikams rinktis sau pliu-
sus, yra žema.

Policininkams 
vieta policijoje 
arba pensijoje

Lukas PAKELTIS, Anykščių 
rajono tarybos narys:

- Manau, kad streikas yra kraš-
tutinė priemonė, bet šiuo atveju 
kitokių priemonių nebebuvo likę 
susikalbėti su valdžia, su premje-
ru, kuris yra užėmęs visažinančio 
ir vienos tiesos poziciją. Ta pozi-
cija yra arogantiška ir, akivaizdu, 
kad valdžia nesitaiksto su kitokia 
nuomone, netgi nevaidina, kad di-
alogą veda. Natūralu, kas tada mo-
kytojams belieka... Aš didžiuojuosi 
mokytojais, kurie yra pilietiški ir 
nebijo pasakyti savo nuomonės 

bei pakovoti už savo reikalavi-
mus. Manau, jei nuo pat pradžių 
būtų buvęs noras kalbėtis, spręsti 
problemas, o ne numoti ranka, to 
streiko ir nebūtų buvę. Manau, kad 
žmonės susidarys nuomonę, kad 
policininkams vieta policijoje arba 
pensijoje. Anykščiuose su tuo jau 
turėjome patirties. Ir Vyriausybėje 
matosi, kad yra viena tiesa. Jei žmo-
nės tos vienos tiesos nepalaiko, tada 
prasideda sąmokslai, priešai.

Resursų didinti 
atlyginimus 
nėra

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras:

- Pedagogai rėkia, kad jiems vi-
sada mažai. Aš irgi galiu rėkt, nes 
mano pensija sunkiai pakelia tris 
su puse karto išaugusias kainas po 
euro įvedimo. Resursų didinti peda-
gogams atlyginimus valstybė neturi. 
Man iki šios dienos negrąžina nu-
kirptos algos, kurią Andrius Kubi-
lius kirpo, kai Lietuvoje buvo krizė, 
kai aš dar dirbau Vyriausybės atsto-
vu. Visi tie pasigyrimai, kad mes jau 

išėjome iš krizės ir esame klestinti 
valstybė, tai tik propaganda. Neger-
biu pedagogų, laikau niekšišku jų 
Vyriausybės šantažą. Jie sako, kad 
nemokys, išvažiuos į užsienius. Na, 
ir pirmyn tie 6000 mokytojų į aero-
uostą! Tokių mokytojų aš negerbiu. 
Būdavo toks anekdotas: o kuo tas 
mokytojas skiriasi nuo melžėjos? 
Atsakymas – liežuviu.

Mūsų mokykloje 
minčių apie 
streiką nekilo

Vita ABRAŠKEVIČIENĖ, 
Viešintų pagrindinės mokyklos–
daugiafunkcio centro direktorė:

- Mokytojų streiką vertinu tei-
giamai. Gerai, kad mokytojai turi 
savo poziciją, nelaukdami ir nebi-
jodami eina į priekį, rūpinasi visais 
pedagogais. Be abejo, per streiką 
sutrukdomas ugdymo procesas. 
Galbūt tokios pasirinktos formos 
ir ne visada tinkamos. Mūsų mo-
kykloje nekilo minčių apie tai, kad 
reikėtų streikuoti, ar tai, kad strei-
kas yra labai gerai ar labai blogai. 
Mes ramiai, tvarkingai dirbame. 
Ar pati eičiau streikuoti? Reiktų 
pagalvoti.

- ANYKŠTA

Akcizas. Nuo kitų metų pavasa-
rio turėtų brangti stiprūs alkoholi-
niai gėrimai, nes Seimas linksta di-
dinti jiems taikomą akcizą. Seimas 
pirmadienį po svarstymo pritarė 
sveikatos ministro Aurelijaus Ve-
rygos teikiamiems Akcizų įstatymo 
pakeitimams, pagal kuriuos nuo 
kitų metų kovo mėnesio 10 proc. 
didėtų akcizas stipriam alkoholiui. 
Dėl to 0,5 litro stiprių alkoholinių 
gėrimų vidutiniškai pabrangtų 0,39 
euro. Galutinį sprendimą Seimas 
priims antradienį. Liberalas Kęstu-
tis Glaveckas tikino, kad pataisos 
„išplės šešėlinę ir pogrindinę rinką“. 
Biudžeto ir finansų komiteto narys 
konservatorius Mykolas Majaus-
kas siūlė alkoholio akcizus didinti 
atsižvelgiant į situaciją Latvijoje ir 
Lenkijoje, kur alkoholis pigesnis ir 
lietuviai jo vyksta atsivežti.

Sankcijos. Užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius pirmadie-
nį paragino Europos Sąjungą (ES) 
įvesti naujas sankcijas Rusijai dėl 
Ukrainos laivų užėmimo Kerčės 
sąsiauryje netoli Krymo.

„Esu įsitikinęs, kad neseniai prieš 
Ukrainos laivyną panaudoti kari-
niai veiksmai (...) yra tarptautinės 
teisės pažeidimas ir negali apsieiti 
be pasekmių“, – žurnalistams Briu-
selyje sakė L. Linkevičius, atvykęs 
į ES užsienio reikalų ministrų susi-
tikimą. „Nesakau, kad tikimės dėl 
to apsispręsti šiandien, bet su šiuo 
incidentu susijusios sankcijos turi 
būti ant stalo“, – pridūrė jis. Pasak 
ministro, sankcijos turėtų būti įves-
tos Juodosios jūros laivyno vado-
vybei.

Nepriimtinas. Naujajam finan-
siniam periodui Europos Komi-
sijos siūlomų tiesioginių išmokų 
dydis Lietuvai šiai dienai nėra pri-
imtinas, nes jos ir vėl būtų gerokai 
mažesnės nei Europos Sąjungos 
(ES) vidurkis, teigia prezidentė 
Dalia Grybauskaitė. Pirmadienį 
D. Grybauskaitės susitikime su 
Lietuvos žemdirbius vienijančių 
organizacijų atstovais buvo aptarta 
ES 2021–2027 metų daugiametė 
finansinė perspektyva bei joje nu-
matoma parama šalies ūkininkams. 
„Iki šiol, po 14 Lietuvos narystės 
ES metų, ES nevykdo suderėtų įsi-
pareigojimų mokėti mūsų žemdir-
biams nediskriminacines, vieno-
das, teisingas tiesiogines išmokas. 
Tai suteikia rimtą pagrindą pradėti 
derėtis nuo anksčiau pažadėtų 
sumų“, – po susitikimo žurnalis-
tams sakė prezidentės vyriausioji 
patarėja Lina Antanavičienė.

Algoms. Vyriausybė pirmadienį 
dar kartą apsvarstė kitų metų biu-
džeto projektą ir nusprendė moky-
tojų, dirbančių pagal  ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio ugdymo progra-
mas, atlyginimų didinimui papildo-
mai skirti dar 6,66 mln. eurų. „Yra 
priimtas sprendimas, vadovaujantis 
kolektyvine sutartimi su švietimo 
srityje veikiančiomis profesinėmis 
sąjungomis, spartinti metais laiko 
anksčiau ikimokyklinio ir prieš-
mokyklinio pedagogų darbo užmo-
kesčio didėjimą. Per praeitą posėdį 
žengėme pirmą žingsnį, šiandien 
antrą žingsnį, ir, vadovaujantis mi-
nėtu susitarimu su švietimo profe-
sinėmis sąjungomis, nuo sausio 1 
dienos priešmokykliniam ugdymui 
pedagogams atlyginimai didės 10 
proc.“, – po Vyriausybės posėdžio 
žurnalistams sakė premjeras Sau-
lius Skvernelis. 

-BNS
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„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. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

savaitgalio diskusija Kokių anykštėnams reikia miesto viešųjų erdvių?
Anykščių rajono savivaldybė ruošiasi tvarkyti Anykščių koplyčios teritoriją. Projektuotojų pasiūly-

mai, kaip turėtų atrodyti ši viešoji erdvė, jau kaitina aistras – numatyta iškirsti šalia koplyčios dalį au-
gančių medžių, teritoriją aptverti tvoromis, didžiąją dalį teritorijos padengti trinkelėmis ir t.t.

Ar domitės, kaip planuojama sutvarkyti Anykščių koplyčios teritoriją? Kaip manote, ar informacija 
apie projektuotojų sumanymus tinkamai paviešinta, kad apie juos sužinotų kuo daugiau anykštėnų? 
Kokią norėtumėte matyti Anykščių koplyčios teritoriją?

Atmenu: „Vaikystę, kai ten toji 
koplyčia buvo išdraskyta, apačioj 
po koplyčia mėtėsi kaulai ir kau-
kolės, kažkokie išdraskyti daiktai, 
gal karstai, buvo ir kapai, ten ilsis 
mūsų proseneliai. Reikia mažiau 
drumsti jų ramybę ir reikėtų pasta-
tyti paminklą normalų“.

Senos kapines: „Jokių trinke-
lių, jokiu tvorų, tiesiog žaluma 
tegul puošia amžino poilsio vietą 
mūsų proprosenelių. Pastatyt kele-
tą suoliukų, būtų galima mamoms 
su vežimukais pasėdėt, senukams 
pasėdėt ramumoj. Gana trinkelių ir 
aptvarų. Reikia išlaikyt žalumą, o 
ne naikint“.

Ata: „Anykštėnams ne erdvių 
reikia, o darbo ir padorių atlygini-
mų, ar matote, kad čia negyvena, 

visi baigia išsibėgiot“.

Ramūno gyvanašlė: „Reikėtų 
suoliuko skulptūros. Galėtų būti 
įamžinta akimirka, kaip merui per 
valandėlę Greta Kildišienė padarė 
neišdildomą įspūdį.“

To senos kapinės: „Jei vaizdas 
būtų toks, kaip foto, tai visai nie-
ko... Žalumos, gėlių... Trinkelių 
takai – tik į naudą... Kas norės 
mindyti žalią veją, jei bus sausi ir 
švarūs takeliai ir suoliukai...”

N. Vėjai: „Reikėtų įrengti tip-
sius, kuriuose galima pasislėpti ir 
nuo saulės, ir nuo lietaus...“

Juozas: „Garbaus amžiaus 
anykštėnai prisimena, kokia kilo 
pasipiktinimo banga dar sovieti-

niais laikais, pradėjus rekonstruo-
ti koplyčią ir pertvarkant kapinių 
teritoriją, nors kapinės jau buvo 
uždarytos ir dalis palaikų bei pa-
minklų iškelti. Prasidėjus kasybos 
darbams, pasirodė žmonių kaulai... 
Pirmais nepriklausomybės metais 
patyrėme, jog mirusiųjų palaido-
jimo vietoms reikia ne tik teisinio 
statuso, bet žymiai daugiau pagar-
bos, daugiau sakralumo. Tam bu-
vusių kapinių teritorijoje pastatė-
me paminklinį akmenį su nuoroda, 
jog čia stovės paminklas, Vėlinių 
dieną deginom žvakeles, jaunave-
džių svitom nerekomendavom čia 
linksmintis, gerti šampaną. Šiuo 
metu kuriant naująjį projektą, rei-
kia galvoti, kad jis būtų orientuotas 
į pagarbą ir atminimą čia palaido-
tiesiems mūsų protėviams. Mano 
galva, projekto centre turi būti 

stiprus akcentas būtent į tai. Gali 
būti paminklas, gali būti koplyts-
tulpis ar grupė jų su vieta žvaku-
tėms uždegti, su suoleliu pasėdėti, 
pasimelsti... O aplink galima įvairi 
mažoji architektūra, ji būtų tik pa-
pildanti, pagyvinanti koplyčios ir 
kapinių teritorijos sakralumą, neat-
sietą su laikmečio dvasia.”

Reikia: „Viešnamio, o ne viešų-
jų erdvių“.

Architektas: „Iš kur čia toks 
debiliškas projektas? Atvirkščiai, 
vyko diskusijos, kad susiaurinti 
takelius, želdynais atsitverti nuo 
ūkinių pastatų ir pan., juk čia ka-
pinių vieta“.

O: „O koks skirtumas, kad ten 
buvusios kapinės? Dabar ten pie-
va, ir manau galima daryti ką tik 
norima. Tuo labiau, kad miestas 
gražiau atrodys“.

Paskutinė pagrindinių mokyklų 
naikinimo banga...

(Atkelta iš 1 psl.)

Kaip perkūnas iš giedro 
dangaus!

Kurkliečiai neabejoja, o ir pa-
tirtis sako, kad pradėjus mokyklos 
pertvarką, jos apskritai netrukus ne-
liks. „Anykštai“ N.Pranckevičienė 
sakė, kad sprendimus priims 
Anykščių rajono taryba. Tačiau, 
Kurklių mokyklai išsigelbėti var-
gu ar yra galimybių. Nes, pasak 
Švietimo skyriaus darbuotojos, 
kitą rugsėjį į Kurklių pagrindinę 
mokyklą ateis tik 27 mokiniai. 
Šioje įstaigoje, N.Pranckevičienės 
teigimu, lygiai tiek pat ir darbuoto-
jų - 27. Kurklių skyriuje nuo rug-
sėjo nebebus formuojama devinta 
klasė, bet dešimtokams bus leista 
mokyklą pabaigti Kurkliuose.

Tuo tarpu kurkliečiai tikina, kad 
šie skaičiai yra rajono valdžios 
spekuliacija. 27 vaikai priskaičiuo-
jami atmetus skaitlingiausią dabar-
tinių aštuntokų klasę, o darbuotojų 
skaičius išauga todėl, kad daugelis 
žmonių dirba ne pilnais etatais, kai 
kas turi vos dešimtadalį etato.  

Kitos trys rajono pagrindinės 
mokyklos ateinančiais mokslo 
metais išsaugos savo statusą, ta-
čiau greičiausiai devinta klasė bus 
formuojama tik Viešintų pagrindi-
nėje mokykloje, o Traupio ir De-
beikių pagrindinėse mokyklose 
nuo rugsėjo devintų klasių turėtų 
nebelikti.

Kurklių S.Kairio pagrindinės 
mokyklos direktorė Jūratė Kašins-
kienė „Anykštai“ sakė, kad val-
džios pranešimas apie mokyklos 
reorganizaciją buvo kaip perkūnas 
iš giedro dangaus, nelauktas ir ne-
tikėtas. 

„Atsikraustė šeimyna, atsirado 
du mokyklinio amžiaus vaikai. 
Gal dar kas grįš į Kurklius. Gal 
dar vaikų atsiras... O atsisakius 
devintos klasės ir mokyklą paver-
tus skyriumi, ji bus sugriauta. Jei 

reiks išvežti devintokus, paskui 
juos išvažiuos ir jų jaunesni broliai 
ir sesės. Vyks grandininė reakcija, 
todėl neaišku, ar apskritai rugsėjo 
mėnesį kas nors iš viso į moky-
klą beateis“ – liūdnas prognozes 
„Anykštai“ išsakė J.Kašinskienė.

Ji stebėjosi, kodėl Anykščių ra-
jono valdžia net nesvarstė varianto, 
Kurkliuose įkurdinti šeimyninius 
vaikų globos namus. Seniūniją iš-
kėlus į mokyklos patalpas liko ne-
naudojamas valdiškas seniūnijos 
administracijos pastatas. Anykščių 
„Kolūkiečių“ kvartalo gyvento-
jai piktinosi vaikų namų įkūrimu 
jų kvartale, tuo tarpu kurkliečiai, 
pasak J.Kašinskienės, būtų vaikus 
priėmę džiaugsmingai – vaikų na-
mai būtų suteikę galimybę atsigau-
ti mokyklai ir pačiam miesteliui.

 
Visi lygūs, bet Kurkliai

lygesni

Antruosiuose Kurkliuose gy-
venantis Anykščių rajono tarybos 
narys socialdemokratas Dainius 
Žiogelis „Anykštai“ aiškino, jog 
jis dalyvavo darbo grupėje, kuri 
rengė mokyklų pertvarkos planą 
2016-2020 metams. Pagal šį planą 
buvo nuspręsta rajono pagrindines 
mokyklas paversti daugiafunkciais 
centrais. Regis, Kurkliuose šis pla-
nas yra geriausiai įgyvendinamas – 
į mokyklos pastatą perkelta biblio-
teka bei seniūnijos administracija.     

„Nesuprantu, kas vyksta. Staigiai 
pakeistas sprendimas. Kuo viskas 
baigsis, yra akivaizdu. Kiek tas 
skyrius išsilaikys? Metus? Du?“ – 
retoriškai klausė D.Žiogelis. 

Netikėta ir nelaukta, jog skelbti 
apie mokyklos reorganizaciją pra-
dėta prieš savivaldos rinkimus. Pa-
sak D.Žiogelio, jeigu jau nuspręsta 
draskyti mokyklas, tada reikia taip 
pat elgtis ir su kitomis rajono pa-
grindinėmis mokyklomis. „Vaikų 
skaičius Traupio ar Debeikių mo-
kyklose nuo Kurklių skiriasi vienu 

ar dviem. Kirskim tada per visas 
mokyklas, išdraskykim viską, 
kas liko, ir bus ramu“ – piktinosi 
D.Žiogelis.

Mokyklos taryba mato 
išgyvenimo galimybes

 
Apie Kurklių mokyklos reorga-

nizaciją paskelbus portale anyks-
ta.lt, į redakciją atėjo kurkliečiai 
– miestelio seniūnaitis Remigijus 
Mačionis, mokyklos tarybos pir-
mininkė Rimantė Gilienė ir tėvų 
atstovė Stanislava Mačionienė. 
Kurkliečiai piktinosi, kad į mies-
telį atvykę valdžios atstovai ne-
sileido į jokias diskusijas, o, pa-
sak jų, pokalbyje dominavo ne 
meras su vicemeru, bet Švietimo 
skyriaus vyriausioji specialistė 
N.Pranckevičienė. „Stepono Kai-
rio metais sunaikinkime jo vardo 
mokyklą. Pavasarį japonai ruošia-
si Kurkliuose sodinti sakuras, gal 
valdžia pavydi Kurkliams?“ – iro-
nizavo S.Mačionienė.

Pasak kurkliečių, aplinkinės mo-
kyklos gana plačiu spinduliu jau 
seniai uždarytos: į Kurklių moky-

klą eina net vaikai iš Molėtų rajono 
Dapkūniškių gyvenvietės. Todėl, 
jų teigimu, mokykla turi perspek-
tyvų išgyventi, o vienas iš svar-
biausių dalykų, kurie trukdo mo-
kyklai augti, yra nuolatinės kalbos 
apie jos naikinimą. „Įtampą augina 
ir valdžia. Siunčiama žinia – nebus 
direktorės, bus geriau“ – kalbėjo 
kurkliečiai. 

Kurklių S.Kairio pagrindinės 
mokyklos taryba parengė raštą, 
adresuotą rajono merui K.Tubiui 
bei savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriui, kuriame išdėstė, 
jog, jų nuomone, mokyklai reikia 
suteikti daugiafunkcio centro sta-
tusą. „Mokyklos bendruomenei 
formuojama išankstinė nuomonė, 
kad bus neformuojama devinta 
klasė, nors dar sprendimai nėra 
priimti. Šiuo metu mokykloje pir-
moje-dešimtoje klasėse mokosi 35 
mokiniai, o ikimokyklinio ugdymo 
grupėje – 14 vaikų. Nuo rugsėjo 
1-osios pirmoje-dešimtoje klasė-
se būtų 34 mokiniai ir 11 vaikų 
ikimokyklinio ugdymo grupėje. 
Mokykloje dirba 27 darbuotojai, 
tačiau darbo krūvį sudaro 13,7 eta-

to“ – kreipimesi į merą ir Švietimo 
skyrių rašo Kurklių S.Kairio mo-
kyklos taryba. Kurkliečiai siūlo į 
mokyklos patalpas perkelti ir Kul-
tūros centro Kurklių skyrių, taip 
pat dalį mokyklos patalpų panau-
doti bendruomenės reikmėms. 

„Iš spaudos sužinome, kad šei-
myna bus apgyvendinta Anykš-
čiuose (nors tam priešinasi vietos 
gyventojai), šiuo tikslu nupirktas 
pastatas, kai tuo metu buvęs Kur-
klių seniūnijos pastatas stovi tuš-
čias“ – kreipimesi rašo kurkliečiai 
ir primena, kad savivaldybės admi-
nistracijos atstovai miestelio ben-
druomenei žadėjo, kad Kurkliuose 
bus įkurti vaikų namai.  

Priminsime, jog Anykščių rajono 
mokyklų pertvarkos tendencija yra 
labai akivaizdi – pagrindinę moky-
klą reorganizavus, jos greitai nelie-
ka iš viso. Taip iš švietimo įstaigų 
žemėlapio išnyko Staškūniškio, 
Skiemonių, Burbiškio, Surdegio, 
Kunigiškių, Dabužių mokyklos. 
Raguvėlėje kol kas veikia pradinio 
ugdymo skyrius. Ši mokykla vie-
nintelė rajone, kurios pastatas sta-
tytas Nepriklausomybės metais. 

Savivaldybės Švietimo sky-
riaus vyriausioji specialistė 
Nijolė Pranckevičienė tiki-
na, kad pasikeitus mokyklų 
finansavimo metodikai, nuo 
ateinančio rugsėjo būtina 
naikinti beveik visų pagrin-
dinių mokyklų devintąsias 
klases.

Kurklių Stepono Kairio pa-
grindinės mokyklos direkto-
rė Jūratė Kašinskienė sako, 
jog pradėjus mokyklos re-
organizaciją, jos nelikti gali 
jau kitų metų rugsėjį.

Anykščių rajono tarybos na-
rys Dainius Žiogelis kalbėjo, 
jog nesuprantąs, kodėl Kur-
klių Stepono Kairio pagrin-
dinė mokykla negali tapti 
daugiafunkciu centru.
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Tik pažvelki, Mama, mes seniai užaugom
Ir išskridom paukščiais iš Tavų namų.
Tiktai Tu, mieloji, gimtą lizdą saugai,
Kad sugrįžt galėtum, kai mums neramu.
Tau atrodo vakar dar maži bėgiojom,
Tu glaudei kiekvieną prie savos širdies.
Šiandien Tau gėlių mes puokštę dovanojam
Ir ilgiausių metų norim palinkėt.

85-ojo gimtadienio proga Stasę ŠAKĖNIENĘ, 
gyvenančią Levaniškių kaime,

sveikina vaikai ir 7 anūkai su šeimomis

Atminties valanda

Sekmadienio rytmetį susitikę 
Anykščių miesto centre, gerada-
riams padedant nukeliavome į  
Troškūnus, kur kartu su vietiniais 
piliečiais susibūrėme prie senosios 
gimnazijos, istoriniame šaulių so-
delyje. Sugiedojome Lietuvos him-
ną, nuskambėjo 1918 m. lapkričio 
23-osios Lietuvos vyriausybės 
kreipimosi į jaunus vyrus, kvieti-
mo tėvynę ginti žodžiai. Prisimin-
tos kovos už nepriklausomybę, 
kurios pasibaigė sudarius Suvalkų 
sutartį su artimiausiais istoriniais 
kaimynais, tačiau nuožmiausiais 
mūsų tautinės valstybės priešais 
lenkais. Klastingieji ją sulaužė jau 
antrąją dieną, generolo Liucijono 
Želigovskio kariuomenė įsiveržė į 
Lietuvą, atplėšė didžiules lietuviš-
kas teritorijas su Gardinu, Lyda ir 
brangiuoju Vilniumi. Žinoma, no-
rėjo užimti visą Lietuvą ir tiesiog 
sunaikinti valstybę. Tuomet kovo-
se su į krašto gilumą prasibrovu-
siais priešais ir pasižymėjo mūsų 
šauliai.

Nepaprastas Troškūnų šaulių 
žygdarbis, kuomet saujelė menkai 
ginkluotų, nepatyrusių sodžiaus 
jaunuolių pastojo kelią į tėvynės gi-
lumą įsibrovusiems lenkams. Kau-
tynėse su reguliarios kariuomenės 
raitelių šimtinėmis buvo kardais 
sukapoti bei nuo kulkų žuvo šau-
liai, tuo metu vadinti partizanais 
Petras Liktaras, Petras Tunkevi-
čius, Jonas Budrevičius, Antanas 
Žarskus ir Antanas Meškeliūnas. 
Atminties žvakelės liepsna, tylios 
maldos minutė šių vyrų ir visų ko-
vose už tėvynės laisvę žuvusiųjų 
garbei... 

Laisvės sodelyje po Vilniaus 
ąžuolu stabtelėję, sutartinai užtrau-
kėme: „Ko gi nusižvengei, bėrasai 
žirgeli“. Mūsų sostinę brangią, ka-
ralių, kunigaikščių, pasakų miestą 
prisiminėm. Tuomet trispalve ir 
Aukštaitijos vėliava švytinčia vora 
dvi dešimtys žygeivių per Nepri-
klausomybės aikštę, Vilniaus gatve 
patraukė į žygį. Kapinėse aplankė-
me tautos patriotės, demokratės, 
varpininkės Felicijos Bortkevičie-
nės kapą, stabtelėjome ir pager-
bėme pokario partizanus naujųjų 

Troškūnų šaulių atminimas – plieninis 
gruodžio kelias Raimondas GUOBIS

Tradicinis 1920 m. lapkrityje kautynėse su lenkų kariuomene 
žuvusių Troškūnų šaulių pagarbios atminties žygis šiemet įkri-
to į gruodį. Pirmąjį žiemos sekmadienį Troškūnuose paminėta 
Lietuvos kariuomenės šimtmečio sukaktis, prisiminti mūsų ka-
riai, žuvę už tėvynės laisvę. Tai buvo gal vienintelis oficialus šio 
šimtmečio paminėjimas rajone... Keliolika žygeivių, gimnazistų, 
moksleivių, šaulių bei jų vadovų, pėsčiomis išėję Vilniaus link, 
žengė 25 tūkstančius žingsnių, įveikė 19 kilometrų kelią ir žygį 
užbaigė Anykščiuose.

kapinių panteone.

Dvaro ir žydkapių įdomybės

Sako, kad tuomet, prieš kauty-
nes su lenkais, trauktis į Anykš-
čius manę, nuėję į dvarą arklio 
su vežimu kelionei paimti šauliai 
pono Montvilo buvo apraminti ir 
pavaišinti. Gal tai tik kiršinančių-
jų pramanas, bet juk kiekvienoje 
pasakoje būna bent krislelis tie-
sos. Pasukome į pačią dvaro šerdį, 
šoniniu žvyrkeliu, pro vis labiau 
griūvančius spirito varyklos, nuos-
tabiojo svirno ir kitus mūrus. Til-
teliu peržengėme per Juostą, šone 
pasiliko buvusios parduotuvės ir 
kultūrnamio pastatas, Montvilų na-
mas, nugriuvusios ledainės pama-
tai, pasukome į kairę ir žygiavome 
tolyn į rytus, vis į Vilniaus pusę. 
O pakelėje išlakiomis pušimis 
apaugę Troškūnų miestelio žydų 
kapai. Kai kam nematyti, egzotiš-
ki, įdomūs didžiuliai antkapiai bei 
akmens plokštės, pažymėtos Do-
vydo žvaigžde bei neįskaitomais 
rašmenimis, kuriuos gi ir skaityti 
iš dešinės į kairę, atvirkščiai, kaip 
sakoma „žydiškai“ reikia.

Plieninio kelio pakraščiu

Skambančiu vieškeliu pasie-
kėme Smėlynę, seną, smiltėtose 
kalvose prie Juostos upelio, netoli 
Pajuostinio ežero įsikūrusį kaimą. 
Žengėme tiesiai senąja kaimo ga-
tve, prisimindami čia gyvenusius 
Jonelius, Žarskus, Tijūnus, Be-
liūnus, Urbonus, gėrėjomės ne-
dideliais nameliais, šimtamečiu 
ąžuolu. Dar kartą stabtelėjom ties 
geležinkelio pervaža ir pasukome 
į mišką takučiu palei siaurąjį Pa-
nevėžio-Anykščių geležinkeliuką. 
Ten kairėje, tolumose – Pajuos-
tinio vienkiemiai, kažkur už krū-
mynų kryžkelė, buvusi paslaptinga 
karčema ir sodžius, vardu Vagilka. 
Vos žengus šimtą kitą metrų atsive-
rė plynų kirtimų plynės, ir čia jau 
atsiritę miškotvarkos vėjai. Sky-
nimais spėriai nubėgo dvi stirnos, 
kažkas pastebėjo ant pylimo stam-
bius pėdsakus, netrukom nuspręsti, 
kad čia praėjęs vilkas. Sudomino 
vieniša, tiesi kaip smilga drebulė. 

Koks jos aukštis – gal dvidešimt, 
o gal visas trisdešimt metrų. Kaip 
stirninas per kelmynus žaibu nu-
skuodė ir lyg gyvas metras prie 
kamieno prisiglaudė Kristupas. 
Patyrusio miškų klajoklio žvilgs-
niu nusprendžiau, kad gražuoliukė 
įsistiepusi apie dvidešimt keturis 
metrus

Raistai, sausapelkės paslaptin-
gosios, po mediniu tilteliu nepas-
tebimai grioviu sruvantis upelis, 
senos, bet žemutės, keistai išsi-
raičiusiomis viršūnėmis pušaitės, 
berželiai. Mintyse – paslaptingas, 
neregimose tolumose esąs Die-
vulio miškas, Barboros akmuo ir 
istorinės Lietuvos upės Nevėžio 
versmės.

Už Bėbės upelio 

Jau atsiradę plynų kirtimų sky-
nimai, balotas pasaulis šiemet 
labai sausas ir dar pirmųjų šalčių 
gruodu sutvirtintas. Proskynos į 
kairę – ten Purvynai, priešais tarsi 
vėtros pasaulinės praūžta – didžiu-
liai plotai stambių, su šaknimis 
išverstų medžių. Dingteli: kodėl 
gi čia niekas jų netvarko, o skaus-
mingai žeisdami sveikiausius pa-
minklinius ąžuolus nuo Troškūnų 
kapinėse nupjovė. Perėjome tilte-
liu platų, vandeningą griovį, taip, 
tai legendinė Bėbė, taip kadaise 
buvo vadinamas ir nuostabusis so-
vietinių melioratorių sunaikintas, 
tiesiog iškasus griovius nuleis-
tas ežeras. Veik vidurdienis, tad 
žengtelėjom dešinėn, įsirengėm 
mažą stovyklą ties kamieną pato-
giu suolu išsitiesusiu pagriuvusiu 
beržu ir užkūrėme laužą. Buvo 
tarp žygeivių ir tam pasiruošusių, 
besišypsantis sumanusis gimna-
zistas Jonas traukė iš kuprinės ke-
letą smalėko skalų, jas laužydami 
dar kiek pasmulkino, žybtelėjo 
degtuku ir greitai ėmė linksmai 
traškėti sakais kvepianti liepsna. 
Aplink sausų šakų apstu, virtuolių 

iki valios. Greitai prisilaužėme, 
šalia laužo atsirado krūvelė atsar-
gų. Tada prasidėjo simbolinė Vil-
niaus valanda. Kalbėjomės apie 
sostinę, apie Lietuvos kariuome-
nę, mūsų generolus, papietavome. 
Tarp keptų sumuštinių, oi, kokie 
paklausūs ir neregėtai gardūs ti-
kriausi naminiai lašiniai. Užpil-
dėme žygio atminties dokumentą, 
kuriame pasirašė mokytoja Jūratė, 
šaulių vadas Romas, taip pat Ži-
vilė, Beata, Gabrielė, Kornelija, 
Edvinas, Airidas, Daumantas, 
Kristupas, Donatas ir Jonas.

Linksmasis finišas

Ant apskritų kalvų, tolumoje 
matyti nedidukas, senas, didžiu-
liais medžiais apkaišytas, baltomis 
langinėmis boluojantis Klimiškių 
kaimas. Žengėme sparčiau. Švel-
nus sniegas sugėrė, įsirašė mūsų 
pėdsakus į savąją atminties knygą. 
Purvėnų sodyba ant kalnelio, medy-

nai, dešinėje jau Pagojės ežeriukas, 
ant jo ledo juoduliuojantys žvejai, 
jų gal visas dešimtis... Išėjome į 
plentą ir kiek žengtelėję stabtelė-
jom istorinės atminties valandėlei 
prie paminklo 1944 m. vasarą su 
sovietų kariuomene besikovusiems 
lietuvių šauliams. Elegantiškas, 
dailus akmuo. Palei ežerą, priimant 
kai kurių automobiliais pro mus 
pralekiančių pasveikinimus. Links-
mai plazdanti, iš rankų į rankas 
perduodama Aukštaitijos vėliava. 
Jau Sindiko gyvenimas, jau Gojaus 
kalnas, jau Vikonių kaimo vaizdai, 
jau Juškų šiltnamiai ir žygiuojančių 
šauliukių lūpose skambanti lietuviš-
ka daina. Vis artėjantys ir didėjan-
tys aukščiausios bažnyčios bokštai, 
kryžkelė, išsiskyrimai ir atsisveiki-
nimai, pasilikusiųjų žygis į slėnį, į 
Anykščių miestą, į jo svarbiausią 
aikštę su Laisvės skulptūra, ten, kur 
ir prasidėjo mūsų žygis Troškūnų 
šauliams ir visiems Lietuvos ka-
riams atminti.

Prie paminklinio akmens, lietuvių šaulių kau-
tynėms su sovietų kariuomene 1944 m. liepos 
mėnesį atminti.

Stabtelėjimas nepriklausomybės aikštėje Troš-
kūnuose.

Žengiame palei buvusią spirito varyklą Montvilos dvare.

Po Vilniaus ąžuolu...                                        Autoriaus nuotr. 
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Narkotikai laisvės nesuteikia – žmogų padaro kaliniu
Kvaišalų vartojimas sužlugdo gyvenimus, labai greitai žmogų nugramzdina į duobę, iš kurios sun-

ku išlipti. Dar daugiau: statistiniai duomenys byloja, kad Lietuvoje kasmet nuo perdozavimo miršta 
iki šimto žmonių. 

Šiais metais didžiojoje „Eurovizijos“ dainų konkurso scenoje savo balsu tūkstančius sužavėjusi 
Ieva Zasimauskaitė-Kiltinavičienė narkomaniją pavadina šių dienų baubu, tačiau į narkotikus var-
tojančius žmones ji patarė žiūrėti kaip į ligonius – jų neatstumti, o padėti. Kad tokia pagalba reika-
linga, teigia ir priklausomi žmonės. 

Aplinkiniai dažniausiai
nesupranta

Žemaitijos miestelyje gyvenantis 
34-erių metų Saulius turi šeimą, du 
mažamečius vaikus, kuriems nie-
kada nelinkėtų to, ką pačiam teko 
išgyventi. Be jokių kvaišalų devyne-
rius metus gyvenantis vyras įsikūrė 
toliau nuo „nuodėmingų vietovių“, 
taip bando nuo aplinkinių slėpti savo 
tapatybę. 

„Bet kokia priklausomybė yra liga, 
tačiau ne visi tai suvokia. Sveikųjų 
požiūris į narkomaną yra panašus 
kaip į žmogžudį, raupsuotąjį. Tai 
priklausomus žmones dar daugiau 
stumia į neviltį, depresiją. Narkotikai 
tampa savotišku maištu prieš tokią 
situaciją“, – prisiminimais dalijasi 
devynerių metų patirtį vartojant nar-
kotikus turintis vyras. 

Pašnekovas apgailestavo, kad net 
geriausi draugai jį paliko, juos pakei-
tė tokie patys kaip jis – narkomanai. 

„Nenoriu nieko kaltinti. Tik kai 
pradėjau vis labiau klimpti į narkoti-
kų liūną, buvau per jaunas susitvar-
kyti su savo problema. Augau be 
tėvo, mamai buvo svarbesnių daly-
kų“, – nuoskaudos neslepia vyras. 

Priežastis – noras išbandyti
Į klausimą, kaip jo gyvenime atsi-

rado narkotikai, Saulius atsako kaip ir 
daugelis kitų narkomanų – iš pradžių 
tebuvęs noras pabandyti. Viskas pra-
sidėjo nuo „žolės“ rūkymo, o vėliau 
jau reikėjo ir stipresnių narkotikų.  

     Kai pirmą kartą užsirūkė, jam 
tebuvo šešiolika metų. 

„Tas, kas vartoja narkotikus, žino, 
kur jų gauti, per tokius pat draugus 
sužino. Be to, ir patys narkotikų par-
davėjai susiranda naujokus, nemo-
kamai duoda išbandyti, kad paskui 
jie ateitų pirkti. Svarbu turėti pinigų, 
o dėl jų jaunam žmogui dažniausiai 
kyla problemų. Jis apvaginėja tėvus, 
imasi visokių sukčiavimų, įklimpsta į 
nusikaltimus“, – pasakoja vyras. 

Saulius taip pat viso to neišvengė. 
Jis net buvo tapęs narkotikų pardavė-
jų „kurjeriu“, šis „verslas“ nuvedė į 

Vokietiją, teko ten kurį laiką ir įkali-
nimo įstaigoje praleisti. 

Didelė problema
Saulius dar būdamas už grotų nu-

sprendė, kad ši priklausomybė jį gali 
pražudyti.

„Narkotikai – nelaisvė. Turiu 
omenyje ne tik galimybę atsidurti 
už grotų, dar didesnė yra dvasinė ir 
fizinė priklausomybė nuo jų, galima 
degraduoti“, – teigė pašnekovas, dėl 
narkotikų turėjęs ir rimtų sveikatos 
problemų, kurių pasekmes tebejaučia 
iki šiol.  

     Per devynerius narkotikų var-
tojimo metus jis įsitikino, kokia be-
protiška yra priklausomybė – prasi-
dėdavo abstinencijos sindromai, ryte 
atsikėlus suki galvą, kaip susileisti 
dozę, kad pagerėtų savijauta. Vyras 
prisipažįsta, jog buvo momentas, kai 
jis net laukė mirties, kuri turėjo iš-
gelbėti jį nuo fizinių kančių, kuomet 
jis tiesiog gulėjo lovoje negalėdamas 
savimi pasirūpinti.

Pasikeitė gyvenimo kokybė

Devynerius metus be narkotikų 
gyvenantis Saulius prisipažįsta, kad 
nebuvo lengva išlipti iš šios duobės. 
Jis dėkingas, kad daug padėjo krikšta-
tėvis. Sauliui gelbėjo ir mūsų šalies, ir 
Latvijos specialistai, prireikė ne vie-
nos reabilitacijos. 

Pasukęs keliu be narkotikų, sutiko 
savo būsimą žmoną. Nuo jos buvęs 
narkomanas savo istorijos neslėpė. 

„Šeima yra didelė vertybė. Žinau, 
jeigu grįžčiau į ankstesnį gyvenimą, 
viso to netekčiau. Šeima yra mano 
saugiklis nuo to“, – pasikeitimais 
džiaugiasi vyras. 

Narkotikai – nelaisvė
I. Zasimauskaitę-Kiltinavičienę 

daugelis žino kaip dainininkę, atsto-
vavusią Lietuvai „Eurovizijos“ kon-
kurse. Atlikėja niekada neslėpė tu-
rėjusi žalingų įpročių. Atsipalaiduoti 
padėdavo alkoholis, cigaretės. Vis tik 
pavykę atsilaikyti prieš gundymus 
pabandyti narkotikų. 

Ieva atvira: aplinkoje buvo juos 
vartojančių žmonių, tad ji puikiai ži-
nojo, kokie pavojai tyko ir po kitiems 
atrodančios „nekaltos žolės“.

„Labai bijojau narkotikų... Tai toks 
dalykas, kur niekada nežinai, kas bus 
po to, kai jų pabandysi... Tai labai 
pavojingas reikalas... Esu girdėjusi 
daug baisių pavyzdžių, mačiusi savo 
aplinkoje. Nuo narkotikų apkvaišęs 
žmogus netgi iššoka per langą, galvo-
damas, kad yra paukštis... Žmonėms 
atrodo, kad alkoholis ir narkotikai 
išlaisvina, bet iš tikrųjų tu esi jų ka-
linys. Laisvė yra tada, kai tu gali būti 
be alkoholio, be cigarečių, narkoti-
kų“, – samprotauja dainininkė, prieš 
penkerius metus atsisakiusi alkoho-
lio, tabako. 

Lemia ir aplinka
Ievos nuomone, priklausomybė 

nuo narkotikų, alkoholio, antidepre-
santų atsiranda todėl, kad žmonės 
nemoka kitaip atsipalaiduoti, renkasi 
visas tas blogybes, neieško alternaty-
vų.

„Jeigu tu esi toje aplinkoje, kur ge-
riama, rūkoma, vartojami narkotikai, 
ir tu pradedi elgtis kaip dauguma, bi-
jai neatitikti jų standartų. Jei būsi tarp 
šviesių žmonių, perimsi jų įpročius. 
Nusprendus atsisakyti priklausomy-
bių, būtina susirasti kitą aplinką, ki-
taip gyvenančius žmones, kuriais tu 
nori sekti“, – patarė atlikėja.

Ir vis tik, pašnekovės pastebėjimu, 
pasikeitimai priklausomo žmogaus 
gyvenime atsiranda tada, kai jis to 
labai nori, priima sprendimą gyventi 
kitaip – ne nuo pirmadienio, kitos sa-
vaitės, bet nuo šiandien. 

Ievos teigimu, bėda yra ta, kad į 
priklausomybes įklimpę žmonės ne-
žino, kas yra tikroji laimė. 

„Jiems atrodo, kad laimė kažkoks 

apsvaigimas, kai tuo metu niekas ne-
berūpi. Bet juk tai yra  nelaimė: bloga 
savijauta, nerimas, liūdesys, depresi-
ja, panikos priepuoliai. Tokį prisime-
nu atlygį už laikiną laimę. O dabar aš 
ją turiu nieko už tai nemokėdama“, 
– buvusį ir dabartinį savo gyvenimo 
etapą lygino 25-erių metų atlikėja. 

Ligą būtina pripažinti
Ieva narkomaniją ir alkoholizmą 

pavadino pačiomis grėsmingiausio-
mis priklausomybės ligomis. 

„Artimieji, šeimos nariai pyksta 
ant priklausomų žmonių. Tačiau kai 
žmogus suserga vėžiu, kurio prie-
žastis taip pat gali būti netinkamas 
gyvenimo būdas, mes gi nepyksta-
me. Atvirkščiai, padedame, ieškome 
gydytojų ir panašiai“, – pastebėjo 
atlikėja. 

Ievos teigimu, artimieji padėti pri-
klausomybe sergančiam žmogui turė-
tų ir savo pavyzdžiu. 

Jeigu tik tujinsi – tu daryk taip, da-
ryk anaip, ir tokių „paskaitų“ nepagrį-
si savo pavyzdžiu, elgsies kitaip nei 
mokai, vargu ar padėsi priklausomy-
bių turinčiam žmogui“, – samprotavo 
žinoma dainininkė.

Užsak.Nr. 1263

Pasak Ievos Zasimauskai-
tės-Kiltinavičienės, siekiant 
išsilaisvinti iš priklausomy-
bių, svarbu tvirtai apsispręsti, 
pasiryžti, ir susirasti aplinką, 
žmones, kurie gyvena laisvą, 
prasmingą gyvenimą. 
Nuotr. iš Ievos Zasimauskai-
tės asmeninio archyvo.

specialistas pataria

AVINAS. Būsite kupinas idėjų. 
Nors kitiems ir nebus lengva su 
jumis, bet vis tiek pagyrų ir susi-
žavėjimo savo atžvilgiu sulauksite. 
Gero bičiulio patarimas galų gale 
pasirodys esąs vienintelis priimti-
nas. Į savaitės pabaigą gali pagau-
ti įkvėpimas mokytis ar šiaip tirti 
kokį naują dalyką.

 
JAUTIS. Pirmomis savaitės die-

nomis teks nemažai laiko sugaišti 
sprendžiant svetimas problemas, 
užtat nuo savaitės vidurio ryžtingai 
atsidėkite tik savo reikalams. Sten-
kitės būti malonus ir mandagus su 
nepažįstamaisiais ar atvykėliais iš 
toli.

DVYNIAI. Pirmoje savaitės 
pusėje Dvynių laukia finansinė sė-
kmė. Ketvirtadienį ar penktadienį 
padaužos gali pakliūti į kvailą ar 
nemalonią situaciją. Savaitgalį ti-

krą malonumą patirsite padėdamas 
kitiems. Paskutinės savaitės dienos 
bus kiek chaotiškos, bet paliks ma-
lonius prisiminimus.

VĖŽYS. Naujasis pažįstamas 
gali jus tiesiog pakerėti. Vis dėlto 
pasistenkite būti protingas ir šitaip 
nesielkite! Pirmasis žavesys išsi-
sklaidys, ir pamatysite, kad tikrai 
nebuvo dėl ko pamesti galvą ar 
aukotis. Bene svarbiausios dienos 
bus ketvirtadienis ir penktadienis. 
Nesivaržykite dėstyti savo poziciją 
ir ginti ją. Savaitgalį verta paklus-
ti norui kiek galima daugiau laiko 
praleisti namuose.

LIŪTAS. Dusyk pagalvokite 
prieš dalindamasis savo rūpesčiais 
su draugu, kuriam sunkiai seka-
si išlaikyti paslaptį. Tarnybos ar 
verslo reikalus tvarkyti ypač gerai 
seksis ketvirtadienį ir penktadienį. 
Savaitės pabaigoje turėtų pagerėti 
santykiai šeimoje, seksis žaisti lo-
terijoje, kur bilietą reikia traukti 

pačiam.

MERGELĖ. Savaitės pradžioje 
gali būti bandymų primesti jums 
savo nuomonę. Konfliktas namuo-
se gali paskatinti siekti didesnės 
asmeninės laisvės. Atgaivinkite 
seną, bet iki šiol dar neįgyvendintą 
idėją. Savaitės pabaigoje šeimos 
nariai gali inicijuoti pasikeitimus 
namų ūkyje, dideles finansines in-
vesticijas.

SVARSTYKLĖS. Pirmadienį ir 
antradienį bendraujant su naujais 
žmonėmis gali kilti labai įdomių 
minčių. Šią savaitę žaiskite tik pa-
gal savo paties taisykles ir nesiduo-
kite išmušamas iš vėžių. Stenkitės 
neįsivelti į kokį nors ginčą. Jūsų 
ekonominė padėtis šiuo metu yra 
stabili ir pakankamai gera, galite 
pagalvoti apie tai, kaip išpildyti il-
gai puoselėtą ir ligšiol nerealizuotą 
norą.

SKORPIONAS. Stiprėja emo-

cinis pakilimas, sudarysiantis tin-
kamas sąlygas siekti užsibrėžtų 
tikslų. Pirmomis savaitės dienomis 
nuveiksite tikrai nemažai darbų, 
bet nuo trečiadienio turėtumėte pa-
justi augantį pasipriešinimą jums. 
Jėgos, spendusios jums įvairiau-
sias kliūtis ir trukdžiusios imtis 
radikalių permainų, pagaliau bus 
nukenksmintos ar neteks galios 
savaime. Jei galite, svarbų pokalbį 
dar atidėkite vėlesniam laikui.

ŠAULYS. Jau pirmomis savai-
tės dienomis jus gali išmušti iš 
vėžių netikėtos naujienos. Jums 
atrodo, kad visi jus tyčia erzina ir 
persekioja. Neieškokite atpirkimo 
ožio, jei jums nesiseka! Neverski-
te savęs per jėgą daryti to, kas iš 
esmės prieštarauja jūsų įpročiams. 
Savaitgalį pamėginkite emociškai 
išsikrauti užsiėmęs sau malonia ir 
aiškia veikla.

OŽIARAGIS. Savaitės pra-
džioje susiklostys aplinkybės, iš 

kurių turėsite daug naudos vėliau. 
Jei veiksite greitai, užsidirbsite pa-
pildomų pinigų. Antroje savaitės 
pusėje galite būti užsipultas ir kaž-
kuo apkaltintas, bet bendradarbiai 
jus visiškai palaikys. Savaitgalį iš 
nieko nesitikėkite pernelyg daug 
ir tuoj pat. Jei nuolat prisiminsite 
savo šeimos vertybes, reikiamu 
momentu jums nebus sunku pasa-
kyti ""ne""."

VANDENIS. Savaitės pradžioje 
būsite itin energingas ir pilnas nau-
jų idėjų. Savaitės viduryje dienai ar 
dviem pasidarysite kur kas didesnis 
namisėda nei paprastai. Savaitgalį 
jumyse vėl turėtų nubusti nuotykių 
ieškotojo dvasia...

ŽUVYS. Savaitės pradžioje ga-
limi viliojantys finansiniai pasiūly-
mai. Nuo galutinių sprendimų ver-
tėtų kol kas susilaikyti, nes antroje 
savaitės pusėje žadėta finansinė pa-
galba gali būti atšaukta. Savaitgalį 
planuokite aktyvų ir triukšmingą.

Natūralūs 
kvapai namams

Per Šv. Kalėdas ir Naujuosius 
metus dažnai vieni kitiems do-
vanojame žvakes, kuriomis ir 
patys tamsiais vakarais kuria-
me namų jaukumą. Jeigu jos 
ryškių spalvų, aromatizuotos, 
gali rimtai pakenkti sveikatai.

Didelė dalis prekybos centruose 
parduodamų žvakių pagamintos iš 
nenatūralių medžiagų, parafino ir, 
kai jas deginame, akivaizdžiai ma-
tome rūkstančias nuodingas juodas 
smalkes. 

Kokias žvakes deginti patiems ir 
dovanoti artimiesiems? Patariama 
rinktis natūralaus bičių vaško žva-
kes, kurios galbūt greičiau sudega, 
bet skleidžia malonų, natūralų kva-
pą. Rinkoje yra ir sojų vaško žvakių, 
kurios natūralios. Bet kokiu atveju, 
svarbu, kad žvakės nebūtų ryškių 
spalvų ir stipriai prikvėpintos. Ga-
vusiems dovanų kaip tik tokių žva-
kių nebūtina jų išmesti. Jei neilgai 
deginsite nieko neatsitiks. Tačiau po 
to reikėtų gerai išvėdinti kambarį, 
nedeginti žvakių dideliais kiekiais, 
vengti tai daryti namuose, kur yra 
mažų vaikų, žmonių, sergančių kvė-
pavimo takų ligomis.

Deginant kai kurias kvapiąsias 
parafinines ar gelio žvakes į aplinką 
sklinda acetaldehidas, formaldehidas 
ir naftalenas. Šios medžiagos gali 
sukelti neurologinius bei vėžinius 
susirgimus. Be to, degant žvakėms 
susidaro suodžiai. Juose be anglies 
galima rasti ftalatų, organinių lakiųjų 
junginių, tokių kaip benzenas, tolu-
enas. Jie nusėda ant grindų, kilimų, 
ypač ant elektros prietaisų.

Smulkiosios dalelės, kurios paten-
ka į orą deginant smilkalus bei žva-
kes, laikomos ypač pavojingomis, 
nes absorbuoja toksines medžiagas 
bei mikroorganizmus, kurių yra ore, 
ir perneša juos į gilesnius kvėpavi-
mo takus. Tai gali sukelti lėtinius ap-
sinuodijimus, alergines organizmo 
reakcijas.

Pranešimas spaudai
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parduoda

Darbas Vokietijoje!
Vokiška sutartis ir visos 

socialinės garantijos;
Nemokamas apgyvendinimas su 

visais patogumais;
Išduodama darbo apranga;

Įmonė kompensuoja pirmąją 
kelionę į Vokietiją.
Tel. (8-699) 74798.

El. paštas: jugum@jugum.lt

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Išdžiūvo šulinys? Specializuotas 
vandens valymas, dezinfekcija, 
remontas, profilaktika. Įvairių van-
dens siurblių, trasų montavimas. 

Tel. (8-641) 93058.

Negauk tūkstantinės
baudos - susitvarkyk 

nuotekas!
Nuotekų valymo įrengi-

niai "August", "Traidenis", 
"Solido","Buiteka", "Feliksnavis".

Įvairios paskirties šulinių, ka-
nalizacijos, drenažo, vandentie-
kio sistemų prekyba, montavi-
mas, servisas, pristatymas.

Sertifikatai. 
Garantija iki 20 metų. 
Tel. (8-641) 93058.

Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai. 
Skarda 0,6 - 0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, galvutės 

mūrijimas, skardinimas. 
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.

Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
Papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET ir pra-
radusiems vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis tel. (8-657) 72987 arba 
Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų registracija tel. (8-657) 68156.

Veterinarijos farmacininkui (-ei) 
darbui veterinarijos vaistinėje. 
Būtinas veterinarinis išsilavini-
mas. 

Tel. (8-609) 97785.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas, sausas skaldytas.
Tel. (8-688) 16462.

Gyvuliai

Paršą.
Tel. (8-684) 14841.

Du mažo ūgio šuniukus.
Tel. (8-607) 23189.

dovanoja

perka 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, (8-699) 34217. 

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349,

(8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir išsi-
kirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Brangiai miškus: brandžius, jau-
nuolynus, malkinius. Žemę apau-
gusią krūmais arba  medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

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

Tel. (8-600) 63820.

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės sklypą. 
Žinantys siūlykite įvairius varian-
tus, ypač domina žemės sklypai. 
Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

Automobiliai

Automobilius, autobusus, sun-
kvežimius, metalo laužą.

Tel. (8-633) 60143.

Superkame KArvES, 
BULIUS Ir TELyčIAS 

„KrEKENAvOS 
AGrOFIrMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Superkame automobilius. 
Važiuojančius ir nevažiuojančius. 

Išsivežame patys. 
Atsiskaitome vietoje. 

Išrašome reikiamus dokumentus. 
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Perkame
melioracijos grioviuose

esančius krūmus 
ir medžius.

Tel. (8-673) 19696.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus 
visoje Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Visų markių automobilius, motoci-
klus. 

Tel. (8-604) 55326.

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, su-
tvarko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Brangiai - įvairius automobilius, 
gali būti daužti ar nevažiuojantys, 
pasiima patys, atsiskaito vietoje.

Tel  (8-646) 17715.

Gyvuliai

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.

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

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

Kita

Kviečius, miežius, kvietrugius, 
rugius, avižas, žirnius, pupas. 

Tel. (8-638) 71971.

Kita

Rotacines, diskines šienapjoves, 
lėkštinius skutikus, purkštuvus, 
vagotuvus,  kultivatorius, plūgus, 
bulvių sodinamas, kasamas, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Jei norite ką nors padova-
noti, toks skelbimas „Anykš-
toje“ Jums nieko nekainuos. 

Skelbimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 

Vilniaus g.29, Anykščiai

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
 „Gimtasis Rokiškis“

„Kupiškėnų mintys“
Molėtų „Vilnis“
„Molėtų žinios“

„Mūsų  Ignalina“
„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“

UAB „Anykštos redakcija“ priima skelbimus
 į šiuos  laikraščius: 

UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g. 29, Anykščiai).
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gruodžio 11-14 d. - jaunatis.

mėnulis

šiandien

gruodžio 13 d.

gruodžio 14 d.
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vardadieniai

Artūras, Aistis,
Tautvaldė, Dovydas.

Joana, Žaneta, Gilmintas, 
Vaingedė, Dagmara, Žana.

Liucija, Odilija, Kastautas, 
Eiviltė, Otilija, Kastytis.

Alfredas, Fortunatas, 
Tarvainas, Kintvilė.

Įlipo į taksi keleivė. Važiuojam. 
Kelionė netrumpa. Įsišnekam.

Ji ir sako:
- Įsivaizduoji, o pas mus darbe 

uždraudė keiktis. Kažkas išgirdo, 
pasiskundė, tai premija nuima.

-O kur dirbate?
- Vaikų darželyje, auklėtoja....

***

-Vakar lankiausi pas psichote-
rapeutą. Jis man patarė visas savo 
blogas mintis visai nakčiai palikti 
už durų.

-Na, ir pavyko?
-Ne, vyras kategoriškai atsisakė 

miegoti gatvėje...    

***

Profesorius medicinos absolven-
tui:

-Petraiti, na koks iš jūsų, po ga-
lais, gydytojas! Jei turėtumėt pri-
imti gimdymą, net nežinotumėt, ar 
tą vaikelį traukti lauk ar sukišti jį 
atgal!

-O kas jums sakė, kad aš noriu 
būti gydytoju? Aš noriu būti Vyr. 
Gydytoju!

***

Vėlus vakaras. Tėvai pagavo 
savo sūnų, norėjusį su dideliu pro-
žektoriumi išeiti iš namų.

- O kur tu išeini? - klausia tėvas.
- Į pasimatymą, - atsako sūnus.
- Cha, kai aš eidavau į pasima-

tymus, man nereikėdavo prožekto-
riaus, - pasišaipė tėvas.

- Ir pažiūrėk, ką išsirinkai!

Scenarijų filmui sukūrė gerai te-
levizijos žiūrovams pažįstama žur-
nalistė Liudvika Pociūnienė.

 Pirmieji kūrybiniai bandymai 
atlikti ir pirmieji epizodai buvo 
nufilmuoti 2016 metais įvairiose 
šalies vietovėse, tarp jų ir Vaiž-
ganto gimtajame Malaišių kaime 
(Anykščių rajono Svėdasų seniū-
nija). Pagrindinis dokumentinio 
filmo su vaidybiniais elementais 
„Tumo kodeksas“ kūrimo procesas 
vyko šiais metais. 2018-ųjų vasarą 
kai kurie filmo siužetai kurti rašy-
tojo Tėviškėje–Malaišiuose.

Filmo sumanytojai pasirinko ti-
krai dėkingą temą ir pačiu laiku. 
Juk Lietuvos Respublikos Seimas 
artėjančius 2019-uosius metus pa-
skelbė Vaižganto metais, tų metų 
rudenį minėsime ir šio genialaus 
Kūrėjo 150-ąsias gimimo meti-
nes. O pats Juozas Tumas-Vaiž-
gantas – ne eilinė asmenybė. Nuo 
pat jaunystės dienų įsijungė į kovą 
už lietuvybę, nepriklausomą Lie-
tuvą, lietuviškos spaudos draudi-
mo laikais įsijungė į knygnešystę, 
draudžiamos spaudos platinimą. 
Pasirinkęs kunigo kelią, tapo vie-
nuoliu, priklausė pranciškonų or-
dino tretininkų atšakai, pasiauko-
jamai atliko krikščionišką darbą 
daugelyje Lietuvos bažnyčių. Pel-
nė kanauninko titulą.  Lygiagre-
čiai darbavosi ir kūrybos baruose: 

bendradarbiavo to meto spaudoje, 
redagavo keletą  leidinių, pasireiš-
kė kaip publicistas, pasižymėjo ir 
grožinėje literatūroje, tapo visų 
pripažintu klasiku. Prireikus, pasi-
nėrė į literatūros mokslininko vei-
klą, dėstė universitete, jam buvo 
suteiktas garbės mokslų daktaro 
vardas. O kokių tiktai visuomeni-
nių organizacijų, judėjimų veikloje 
Vaižgantas nedalyvavo! Savo kun-
kuliuojančia energija, optimizmu 
jis tiesiog užkrėsdavo kitus. Be 
jokio pavydo jis džiaugėsi kiekvie-
no autoriaus išleista nauja knyga, 
kiekvieno kūrėjo laimėjimu, tad 
neatsitiktinai buvo vadinamas 
„deimančiukų ieškotoju“. Pasak 
literatūrologės, kritikės, eseistės 
profesorės Vandos Zaborskaitės 
(1922-2010), „Vaižgantas buvo tei-
singas, tiesus, dosnus, altruistiškas, 
nesigviešiantis turtų, nesitaikstan-
tis prie visuomenės konvencijų, to-
lerantiškas bet kokių pasaulėžiūrų 
ar politinių įsitikinimų žmonėms, 
atlaidus žmogiškosioms silpny-
bėms ir reiklus sau, demokratiškas 
iš esmės – nuo buities iki viešojo 
gyvenimo...“ 

Tautos švietėjo ir šviesulio Juo-
zo Tumo-Vaižganto asmenybės 
bruožai, jo atjauta, dėmesys ir pa-
garba kitam žmogui, teisingumas, 
sąžiningumas, kuklumas, paprastu-
mas, atvirumas, dorovės savybės, 

aukšta moralė, tolerantiškumas 
kitaip mąstantiems, patriotiškumo, 
pasididžiavimo Tėvyne Lietuva 
jausmai ir kitos  žmogiškosios ver-
tybės – tai tikrų tikriausias „Tumo 
kodeksas“, kurio galėtų ir dabar 
prisilaikyti kiekvienas lietuvis... 
Būtent atskleisti Juozo Tumo-Vaiž-
ganto savybes, parodyti jo atliktus 
didžius darbus gimtojoje žemėje ir 
siekė filmo kūrėjai.

Pagrindinį – rašytojo, visuo-
menininko, kunigo Juozo Tu-
mo-Vaižganto – vaidmenį sukūrė 
valstybinio Vilniaus mažojo teatro 
aktorius, daugelio įsimintinų vai-
dmenų teatre, kine ir televizijoje 
sukūręs, „Auksinio scenos kry-
žiaus“ apdovanojimą pelnęs Ra-
mūnas Cicėnas. Ne mažiau garsūs, 
žinomi ir kitų vaidmenų atlikėjai. 
Antai, Vaižganto brolį Joną Tumą 
suvaidino Oskaro Koršunovo te-
atro aktorius, „Auksinio scenos 
kryžiaus“ ir „Sidabrinės gervės“ 
apdovanojimų laureatas Darius 
Gumauskas. Diplomato, rašytojo, 
1918 metų vasario 16-osios Akto 
signataro, gero Vaižganto bičiulio 
Petro Klimo vaidmenį filme atliko 
Lietuvos nacionalinio dramos ir 
„Meno forto“ teatrų, taip pat kino 
ir televizijos aktorius Rolandas 
Kazlas. Lietuvos nacionalinio dra-
mos teatro aktorė „Sidabrinės ger-
vės“ ir „Auksinio scenos kryžiaus“ 
laureatė Miglė Polikevičiūtė filme 
įkūnijo Vaižganto sesers Severijos 
Tumaitės-Mėginienės dukrą Bronę 
Klimienę, valstybinio jaunimo ir 
„Domino“ teatrų aktorius „Sida-
brinės gervės“ laureatas Aleksas 
Kazanavičius suvaidino poetą Juo-
zapą Albiną Herbačiauską. 

Filmą „Tumo kodeksas“ režisavo 
Eimantas Belickas, filmavo opera-
torius Narvydas Naujalis, muziką 
kūrė kompozitorius Gabrielius Za-
polskis, scenografė – Dalia Dūdė-
naitė, kostiumų dailininkė – Rasa 
Taujanskienė, prodiuserė – Teresa 
Rožanovska. Filmo sukūrimą fi-
nansavo Lietuvos kino centras. 
Kuriant šį filmą buvo pritaikyta 
Lietuvos Respublikos mokesčių 
paskata filmų gamybai.

Ekranuose – dokumentinis 
filmas apie Vaižgantą

Vytautas BAGDONAS

Gruodžio 7-ąją Vilniaus kinoteatre „Multikino“ įvyko Viešosios įstaigos „Ketvirta versija“ sukur-
to dokumentinio filmo „Tumo kodeksas“ premjera. Gruodžio 7-ąją ir 9-ąją filmas buvo rodomas ir 
Panevėžio kino centre „Garsas“.

 Netrukus šis filmas apie vieną ryškiausių XX amžiaus I pusės asmenybių, lietuvių literatūros 
klasiką, visuomenės veikėją kanauninką Juozą Tumą-Vaižgantą (1869-1933) bus rodomas ir kitų 
Lietuvos miestų kino teatruose.

Vaižganto vaidmens atlikėjas aktorius Ramūnas Cicėnas (cen-
tre) kartu su  režisieriumi Eimantu Belicku (dešinėje) Malai-
šiuose prie Grižų trobos.

Grimuotoja aktorių Ramūną Cicėną tuoj pa-
ruoš pagrindinio veikėjo Juozo Tumo-Vaižgan-
to vaidmens kūrybiniam bandymui.

Gimtųjų Malaišių nepamirštanti, nuolat čia iš 
Kauno pargrįžtanti socialinių mokslų daktarė 
Rimanta Adomaitienė (Grižaitė) (kairėje) ben-
drauja su filmo scenarijaus autore žurnaliste 
Liudvika Pociūniene. 

Biatlonas. Slovėnijoje pirmaja-
me biatlono pasaulio taurės etape 10 
km sprinte Tomas Kaukėnas užėmė 
62-ą vietą, Karolis Dambrauskas - 
74-ąją, anykštėnas Vytautas Strolia 
80-ąją tarp 110 biatlonininkų.

Krepšinis I. RKL B divizione 
rungtyniaujantys Anykščių KKSC-
„Elmis“ krepšininkai savaitgalį 43-
57 išvykoje nusileido Alytaus SRC-
„Dzūkija“ ekipai. Ž.Žiukas pelnė 
13 taškų. Anykščių KKSC-„Elmis“ 
RKL B diviziono B grupėje užima 
7-ąją vietą (5 pergalės, 5 pralaimė-
jimai).

Krepšinis II. Gruodžio 8-9 die-
nomis „Nykščio namų“ arenoje 
buvo žaidžiami Anykščių rajono 
krepšinio lygos antrojo turo susiti-
kimai. Atkakliausiai klostėsi kova 
tarp „Teradentos“ ir „Cerrol“ ko-
mandų – solidaus pastiprinimo su-
laukę jaunieji talentai 64:54 palaužė 
labiau patyrusius varžovus.

Rezultatai: AKKSC (R.Pumputis 
14, R.Maksvytis 13) – „Troškū-
nai“ (D.Kadžionis 27, T.Urbonas 
26) 50:122 , „Taifūnas“ (T.Jodelis 
24, J.Misiūnas 13) – „Svėdasai“ 
(A.Kvietkauskas ir P.Martinonis po 
24) 60:85, „Cosmos“ (G.Žiukas 26, 
Ž.Žiukas 18) – „Tauras“ (K.Pakeltis 
19, A.Bagdonas 8) 90:54 , „Tera-
denta“ (G.Asačiovas 15, I.Raščius 
14) – „Cerrol“ (E.Šlaitas 26, 
E.Bartaševičius 11) 64:54. Turnyri-
nė lentelė:1. „Cosmos“ 2-0 +89, 2. 
„Svėdasai“ 2-0 +51, 3. „Troškūnai“ 
1-1 +70, 4. „Taifūnas“ 1-1 -1, 5. 
„Cerrol“ 1-1 -8, 6. „Teradenta“ 1-1 
-16, 7. „Traupis“ 0-1 -53, 8. AKKSC 
0-1 -72, 9. „Tauras“ 0-2 -60.

Svarsčiai. Gruodžio 6-ąją 
Anykščių sunkiosios atletikos sa-
lėje buvo surengtos rajono moki-
nių svarsčių kilnojimo varžybos. 
Skirtingose svorio kategorijose 
nugalėjo: Augustinas Morkūnas 
(iki 58 kg), Malvidas Esmantas 
(78 kg), Regimantas Belovas (68 
kg), Tomas Slučka (+85 kg), Tadas 
Kusta (63 kg) ir Rimgailė Čepony-
tė (+63 kg).

Sunkioji atletika. Praėjusį sa-
vaitgalį naujoje Anykščių sunkio-
sios atletikos salėje buvo surengtas 
tradicinis turnyras „KKSC taurė-
2018“. Dėl čempionų vardų varžėsi 
pajėgūs sportininkai (merginos ir 
vaikinai iki 17 metų amžiaus), ku-
rie atstovavo devynioms Lietuvos ir 
dviem Latvijos komandoms. Svo-
rio kategorijoje iki 61 kg čempiono 
laurai atiteko Anykščių atstovui To-
mui Miškeliūnui, antrą vietą užėmė 
anykštėnas Edvinas Baklanovas. 
Sv. kt. iki 67 kg Anykščių atletas 
Arnas Baklanovas užėmė antrą vie-
tą. Turnyre puikiai pasirodė Benja-
minas Orlovas. Anykštėnas sv. kt. 
iki 96 kg įveikė visus varžovus ir su 
savo asmeniniais rekordais (112 kg, 
142 kg) tapo nugalėtoju. Anykščių 
komanda (1570,2 tšk.) tapo nuga-
lėtoja. Asmeninėse įskaitose (iki 17 
m.) trečiąją vietą užėmė anykštėnas 
B. Orlovas (289,1). Asmeninėje įs-
kaitoje iki 15 metų E.Baklanovas 
užėmė antrąją vietą (243,2).

Imtynės. Gruodžio 8-ąją Kuršė-
nuose vyko tarptautinis kalėdinis 
imtynių turnyras, kuriame dalyvavo 
11 komandų. Geriausiai iš jaunų-
jų Anykščių sportininkų pasirodė 
Mangirdas Brazdžiūnas (treneris 
R.Puikis), kuris svorio kategorijoje 
iki 30 kg užėmė trečiąją vietą.


