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„Anykštą“ 
galima pirkti ar skolintis iš kaimynų, 

tačiau patogiausia - prenumeruoti!

Vis menasi vaikystės mokytojos šviesus paveikslas...
Vytautas BAGDONAS

Dažnokai važiuodamas Anykščių–Rokiškio plentu, trumpoje 
kelio atkarpoje tarp Vozgėlių, Bikūnų ir Naujųjų Elmininkų kai-
mų, žvilgsnio vis neatitraukiu nuo tolėliau rymančio vienkiemio. 
Išnyra tarp medžių esančio nemažo medinio namo skardinis sto-
gas, šmėsteli vienas kitas sodybos kieme esantis pastatas. 

Šis didokas statinys, esantis Anykščių seniūnijos Jokūbėliškio 
kaime, - buvusi mokykla. Ir nors  seniai čia nebekrykštauja mo-
kinių balsai, senoji mokykla  ne vienam vyresnės kartos žmogui 
kelia nostalgiškus vaikystės prisiminimus.

5 psl.

Mokykla menasi ir su 
nostalgija, ir su šypsena

Šiaip prašalaičiui toji vienkie-
myje esanti sodyba nepalieka jokio 
įspūdžio. O man visuomet suvirpi-
na širdį, sukelia malonius prisimi-
nimus. Juk tai pirmoji mano mo-
kykla. Čia, į  Jokūbėliškio pradinę 
mokyklą, ėjau ketvertą metų, čia 
prabėgo daug gražių vaikystės aki-

mirkų, kurias menu iki šiolei. Menu 
ir pirmąją savo mokytoją. Tiesa, 
pradinėje mokykloje teko susitikti 
net su keliomis mokytojomis, ta-
čiau jų paveikslai per dešimtmečius 
atmintyje neišliko. Juk nelengva 
įsidėmėti, prisiminti vieną ar kitą 
mokytoją, jei ji atvažiuodavo į Jo-
kūbėliškį tik pavaduoti susirgusią 
ar į kokius kursus pasiųstą tikrąją 
mūsų  mokytoją?Prieš keletą dešimtmečių šiame pastate dar veikė Jokūbėliškio 

pradinė mokykla.

 Buvusi mokytoja Marcelė Kurčinskienė prisimindavo ir moky-
klą Jokūbėliškyje, ir savo buvusius auklėtinius. 
(Nuotrauka daryta 2004 metais Naujuosiuose Elmininkuose).

Tarptautinius santykius mezga 
vairuotojai Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Glaudžiausius tarptautinius santykius kol kas mezga mūsų 
krašto vairuotojai. Penktadienį, sausio 4-ąją, mūsų rajone į ava-
riją pateko vokietis, pirmadienį, sausio 7-ąją, latvis. 

Penktadienį ir šeštadienį Anykščių rajone registruoti eismo įvy-
kiai, per kuriuos nukentėjo žmonės. Šių abiejų avarijų priežas-
tis – vairuotojai nepasirinko saugaus greičio ir išslydo į priešingą 
eismo juostą. 

Sniegas Anykščių A.Baranausko aikštėje pirmadie-
nį, sausio 7-ąją. 

„Renault Laguna“ po kontakto su latvio autocisterna skaudžiai 
nukentėjo. 4 psl.

Anykščiuose bus 
ieškoma vokiečių 
kareivių
kapaviečių

2 psl.

Po dvikojų 
žvėrių atėjo 
keturkojai

2 psl.

Jauni žmonės turi galvoti apie 
orią senatvę

Ignė PUKENĖ, anykštėnė:
„Reikia pačiam galvoti apie 

ateitį ir stengtis kuo daugiau 
senatvei atidėti“. 

3 psl.

Gydytojai. Su Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centru dar-
bo santykius nutraukė šeimos gy-
dytojai Kęstutis Bajarūnas ir Aira 
Vertelkienė. K.Bajarūno pacientai 
perrašyti šeimos gydytojai Gabėtai 
Šinkūnaitei, o A.Vertelkienės – 
šeimos gydytojui Arūnui Tarvydui 
(Troškūnų ambulatorijoje).

Vertinimas. Šią savaitę Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktorius Audronius Ga-
lišanka ir jo pavaduotojas Ramūnas 
Blazarėnas vertins administracijos 
padalinių vadovų veiklą.

Rašytojas. Anykščių metalo 
grupės „Dissimulation“ narys Dai-
nius Žičkus (Stabmeldys) išleido 
fantastinį romaną „Šmaravėjaus 
nuotykiai“. Pernai D.Žičkus išleido 
knygą „Stabmeldžio memuarai“.

Muzika. Pramogų ir sporto cen-
tras „Kalita“ iš lankytojų sulaukė 
pastabų dėl šalia slidinėjimo trasų 
skambančios rusiškos muzikos. 
„Rekomenduoju pasikonsultuoti 
su kokiu kompetentingu asmeniu, 
ar pritinka rusiška „Nykščių“ ra-
dijo estrada vienoje lankomiausių 
miestelio, siekiančio šiuolaikiško 
kurorto statuso, vietų“,- „Kalitos“ 
vadovams pranešė lankytojai. So-
cialiniame tinkle centras „Kalita“ 
pripažino, kad rusiška muzika ant 
Kalitos kalno netinka ir pažadėjo, 
kad čia ji nebeskambės.

Padėka. Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centrui Svei-
katos apsaugos ministras ir Higie-
nos instituto atstovai padėkojo už 
atsakingą požiūrį ir tinkamą anti-
biotikų skyrimą Anykščių rajono 
gyventojams.

Dėmesys. Anykščių rajono sa-
vivaldybė nesuranda rangovo 
atlikti  kompleksinio apleistų ir 
neefektyviai naudojamų pastatų 
Anykščiuose, Tilto g.1, Tilto g.2, 
Tilto g.3, Muziejaus g.1 gerbūvio 
atnaujinimo ir viešųjų erdvių su-
tvarkymo darbams. Anykščių ra-
jono savivaldybės administracijos 
direktorius Audronius Gališanka 
sakė, kad viešųjų pirkimų konkur-
sas rangos darbams bus skelbia-
mas jau trečiąjį kartą.
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„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - 
laikraštį prenumeruoti yra pigiau, negu pirkti! 

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi 
skambinti tel. (8-700) 55400

Temidės svarstyklės

Mirtis. Sausio 5 dieną apie 18.00 
val. namuose Debeikių seniūnijos 
Varkujų kaime, Ateities g., rastas 
vyro (g. 1946 m.) kūnas be išorinių 
smurto žymių. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas mirties priežasčiai nu-
statyti.

Smurtas. Sausio 6 dieną apie 
14.00 val. namuose Anykščiuo-
se, Vairuotojų g., konflikto metu 
neblaivus (nustatytas 1,16 prom. 
girtumas) vyras (g. 1984 m.) 
smurtavo prieš žmoną (g. 1981 
m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Į stiprią geros mokyklos požy-
mių raišką turinčių mokyklų sąrašą 
įtraukta Anykščių Jono Biliūno gim-
nazija, o į silpną geros mokyklos 
požymių raišką turinčių mokyklų 
sąrašą – Troškūnų Kazio Inčiūros 

Trims rajono mokykloms bus skirtas 
„kokybės krepšelis“
Anykščių Jono Biliūno gimnazija, Troškūnų Kazio Inčiūros 

gimnazija ir Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis cen-
tras gaus tikslines valstybės lėšas ugdymo kokybei gerinti. Gruo-
džio mėnesį posėdžiavusi Anykščių rajono taryba pritarė, kad 
Anykščių rajono savivaldybė dalyvautų projekte „Mokinių ugdy-
mosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“.

gimnazija ir Kavarsko pagrindinė 
mokykla-daugiafunkcis centras. 
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 
vienam mokiniui bus skiriama po 
127 Eur vieneriems metams. Troš-
kūnų Kazio Inčiūros gimnazijos 

ir Anykščių rajono Kavarsko pa-
grindinės mokyklos-daugiafunkcio 
centro 5–8 klasių mokinių ugdymui 
atiteks po 354 Eur. Nuo bendros vi-
soms trims mokykloms skiriamos 
sumos Anykščių rajono savivaldy-
bė iš savo biudžeto turės skirti 15 
proc. lėšų. Jei po vienerių metų bus 
pasiekta  pokyčių (mokyklose 5–8 
klasėse sumažės jungtinių klasių 
skaičius, sumažės mokyklų juri-
dinių vienetų, kuriose mokosi iki 
120 mokinių, padaugės mokytojo 
pareigybėje visu etatu dirbančių 

mokytojų), tai antraisiais projekto 
vykdymo metais savivaldybės skir-
tas lėšas valstybė grąžins.

Švietimo ir mokslo ministerija ti-
kisi, kad kokybės krepšelis sumažins 
mokinių, nepasiekiančių pagrindinio 
pasiekimų lygmens, skaičių ir padi-
dins mokinių, pasiekiančių aukštes-
nį pasiekimų lygmenį, skaičių. Tada 
esą tarp mokyklų mažės skirtumai, 
įsitvirtins kokybės kultūra. 

Atrenkant mokyklas, kurios gaus 
„kokybės krepšelį“, buvo atsižvel-
giama, kokia mokinių savijauta toje 
mokykloje, kokia mokyklos palai-
koma kultūra, mokinių pasiekimai, 
ar mokytojai stengiasi padėti vai-
kams, atėjusiems iš socialinės rizi-
kos šeimų ir kt.

-ANYKŠTA

Vilkai nuplėšė pririštą 
V.Urbutienės šuniuką ir kiek ato-
kiau pasinešę jį suėdė. Moteris 
rado tik kraujo klaną ir šuniuko 
galvą. Vietą apžiūrėję specialistai 
aptiko trijų vilkų pėdas. Ši istorija 
Naujikų gyventoją grąžino į dar 
kraupesnius prisiminimus, kai be-

Po dvikojų žvėrių atėjo keturkojai Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

„Prieš dvidešimt penkerius metus atėjo dvikojai žvėrys ir nu-
žudė mano tėvelį. Dabar atėjo keturkojai“ – „Anykštai“ guodėsi 
Vanda Urbutienė iš Naujikų (Svėdasų sen.). 

veik lygiai prieš ketvirtį amžiaus, 
taip pat gruodžio mėnesį, bandi-
tai kankino ir galų gale nušovė 
V.Urbutienės tėtį. 

Netoli Naujikų, Drobčiūnų miš-
ke, Svėdasų klubo medžiotojai 
per varyminę medžioklę pernai 
spalio mėnesį sumedžiojo du vil-

kus. Pasak Svėdasų medžiotojų 
klubo vadovo Donato Tuskos, po 
sėkmingos medžioklės buvo vėl 
išvarę vilkus, net penkis vienu 
metu, tačiau visi medžiotojų šū-
viai skriejo pro šalį. 

Šį medžioklės sezoną Anykščių 
rajone nuo medžiotojų šūvių krito 
net penki vilkai. Praėjusį savait-
galį vilkus sumedžiojo Troškūnų 
ir Skiemonių klubo medžiotojai. 
Po šio savaitgalio vilkų medžio-

klės kvotos jau įvykdytos, tačiau 
oficialaus nurodymo nutraukti vil-
kų medžioklę vakar dar nebuvo. 

Lietuvos medžiotojų ir žve-
jų draugijos Anykščių skyriaus 
valdybos pirmininkas Rimantas 
Pečkus „Anykštai“ sakė, jog yra 
tikimybė, jog problematiškiau-
siems rajonams, tarp kurių yra ir 
Anykščiai, bus skirtos dar ir pa-
pildomos vilkų medžioklės kvo-
tos.

Antradienį 17 val. 30 min. Anta-
no Vienuolio memorialiniame na-
me-muziejuje prasidės literatūros 
vakaras „Atgal į Kaukazą“, kuria-
me svečiuosis vertėja Nana Devi-
dzė. Pernai ji parengė anykštėno 
rašytojo „Kaukazo legendų“ naują 
vertimą į kartvelų kalbą, legendos 
buvo išleistos šiuolaikiniam Sakar-
tvelo skaitytojui atskira knyga. 

Viešnią į Anykščius palydės 
Lietuvos rašytojų sąjungos pirmi-
ninkė rašytoja Birutė Jonuškaitė ir 
poetas, Antano Baranausko litera-
tūrinės premijos laureatas Vladas 
Braziūnas. Tai jo poezijos rinkinį 
„Dienos atsivertimas“ ta pati ver-
tėja N. Devidzė pernai irgi pasiūlė 

Kūrybos aidai – nuo Anykščių iki Kaukazo
Sausio 8-ąją Anykščiuose pasklis džiugi žinia apie tai, kad Anta-

no Vienuolio kūryba vėl skaitoma kartvelų kalba. Į tuos kraštus, 
pažadinusius jaunojo anykštėno kūrybinį talentą, daugiau nei po 
šimtmečio grįžo tekstai, kuriuos įkvėpė Kaukazo kalnų grožis.

A. Vienuolio „Kaukazo legendos“ pernai buvo išleistos Tbilisyje 
kartvelų kalba.

skaitytojams kartvelų kalba.
Vidurdienį svečiai lankysis A. 

Baranausko pagrindinėje moky-
kloje ir A. Vienuolio progimnazi-
joje, kur su mokiniais kalbėsis apie 
tai, kaip formavosi istorinės gijos, 
susiejusios labai skirtingus, bet gal 
kažkuo ir panašius Baltijos ir Kau-
kazo kraštus, kuo svarbi anykštėno 
rašytojo Antano Žukausko-Vie-
nuolio asmenybė XXI amžiaus 
literatūrai, tarpvalstybiniams san-
tykiams.

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

muziejaus informacija

Nors vokiečių kariuomenės ka-
paviečių Anykščiuose ir neišliko, 
tai nereiškia, kad jų nėra. Jas būtina 
surasti, pažymėti ir iš palaukių per-
laidoti į kapines, kol dar yra gyvų, 
tuos laikus menančių žmonių, ku-

Anykščiuose bus ieškoma vokiečių kareivių kapaviečių
Antrasis pasaulinis karas nusinešė milijonus gyvybių. Didžiau-

sias pasaulio istorijoje vykęs konfliktas neaplenkė ir Anykščių 
krašto. Nukentėjo civiliai gyventojai, buvo apgriautos gyvenvie-
tės. Po karo rusų kariai buvo perlaidojami, o jų kapavietės pažy-
mėtos, kai tuo tarpu vokiečių karių kapavietės buvo sulygintos su 
žeme ir išliko tik pasakojimai.

VšĮ „Kultūros vertybių globos tarnybos“ komanda prašo 
anykštėnų pagalbos.

rie galėtų apie tai papasakoti.
„Vokiečiai  užsako šiuos darbus, 

nes kariai taip gulėti negali. Šios 
sąjungos darbuotojai įvairiose ša-
lyse ieško vokiečių karių palaikų, 
juos ekshumuoja, perlaidoja. Šios 

paieškos VšĮ „Kultūros vertybių 
globos tarnybos“ atliekamos ir 
Lietuvoje.

Tikriname liudininkų informa-
ciją, dirbame ir stengiamės, kad 
netinkamose vietose tokių palaido-
jimų liktų kuo mažiau. Šių darbų 
tikslas yra surasti nežinomas vie-
tas, kuriose yra palaidoti kariai, 
taip pat perkelti juos į tvarkingas 
ir prižiūrimas karių kapines. Per-
laidojame žuvusių karių palaikus 
į bendrąsias kapines, padedame 
karių artimiesiems sužinoti apie 
jiems brangių žmonių amžinojo 
poilsio vietas. Ieškant šių vietų 

visada stengiamės surasti žmonių, 
kurie galėtų suteikti  bet kokios 
informacijos apie nežinomas ar 
neprižiūrimas kapavietes“ – kalbė-
jo ekshumacijos technikas Mantas 
Trinkūnas.

Kadangi šiais metais planuojama 
ieškoti kapaviečių Anykščių kraš-
te, specialistai prašo anykštėnus, 
ką nors žinančius apie galimus An-
trojo pasaulinio karo vokiečių ka-
rininkų palaidojimus, paskambinti 
telefonu (8-608) 96922.

VšĮ „Kultūros vertybių globos 
tarnyba“

Pataisa. Seime „valstiečių“ se-
niūno Ramūno Karbauskio vardu 
registruotas dar vienas Vaiko teisių 
apsaugos pagrindų įstatymo patai-
sų projektas. Jame akcentuojama, 
kad vaiko paėmimas iš šeimos ga-
limas tik tada, kai kyla „realus ir 
tiesioginis pavojus vaiko sveikatai 
ar gyvybei“. Seimo Teisės ir teisė-
tvarkos komiteto vadovės „valstie-
tės“ Agnės Širinskienės teigimu, 
tai yra pakoreguotas grupės Seimo 
narių teiktas įstatymo pataisų va-
riantas, kuriam priekaištų turėjo 
Seimo teisininkai.

Meniu. Atnaujintuose valgia-
raščiuose mokykloms virėjai ir 
konditeriai siūlys rinktis iš maž-
daug šimto įvairių receptų, tarp jų 
nelieka dalies įprastinių lietuviš-
kos virtuvės patiekalų. Sveikatos 
apsaugos ministerijos (SAM) tin-
klalapyje pirmadienį paskelbtos 
technologinės kortelės ir receptai, 
ministerijos teigimu, turėtų tapti 
pagrindu vaikų mitybą mokyklo-
se organizuojančioms įstaigoms. 
Tarp šimto patiekalų – ir egzotiš-
kai skambantys: čija sėklų pudin-
gas, burokėlių maltinukai, trintos 
brokolių, špinatų, tai pat pastarno-
kų sriubos, miežių, avižų, grikių 
košės.

Prievolė. Nuo sausio pirmos 
dienos įsigaliojus naujoms Korup-
cijos prevencijos įstatymo nuos-
tatoms, valstybės tarnautojai apie 
žinomus korupcijos atvejus priva-
lo pranešti teisėsaugos instituci-
joms – Specialiųjų tyrimų tarny-
bai (STT), prokuratūrai arba kitai 
ikiteisminio tyrimo įstaigai. Pasak 
STT Korupcijos prevencijos val-
dybos viršininkės Rūtos Kaziliū-
naitės, valstybės tarnautojai apie 
žinomus korupcijos atvejus turi 
pranešti, jeigu turi neginčijamų 
įrodymų apie tokią veiką. Pareigos 
pranešti nėra vieninteliu atveju – 
jeigu korupcinę veiką padarė pra-
nešėjo giminaitis ar šeimos narys.

Siūlymas. Grupė opozicinių 
konservatorių parengė pataisas, 
kad priesaiką sulaužiusiems vie-
tos politikams aštuoneriems me-
tams būtų užkirstas kelias į rin-
kimus. Parlamentarai Laurynas 
Kasčiūnas, Agnė Bilotaitė, Au-
dronius Ažubalis ir Irena Haase 
dar siūlo nustatyti, savivaldybės 
tarybos nariui pradėjus įgaliojimų 
neteikimo procedūrą jis negalėtų 
atsistatydinti, pranešė Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių 
demokratų frakcija. A. Ažubalio 
teigimu, „moraliniu požiūriu ver-
tinant, siūlomas apribojimas būtų 
tam tikra sankcija asmenims, ku-
rie būdami savivaldybių tarybos 
nariais ar merais nevykdė kie-
kvienam politikui keliamų reika-
lavimų atlikti pareigas tinkamai, 
sąžiningai, laikytis Konstitucijos 
ir įstatymų“.

Aptars. Vyriausybės Šimtmečio 
komisija vakar rinkosi aptarti Lie-
tuvos valstybės atkūrimo šimtme-
čio minėjimo rezultatus. Kaip sakė 
Vyriausybės kanceliarijos Lietu-
vos įvaizdžio skyriaus komunika-
cijos ekspertas Marius Gurskas, 
tai bus paskutinis tarpinstitucinės 
grupės susitikimas, skirtas ren-
giniams apibendrinti. „Bus šim-
tmečio metų rezultatų pristatymas 
tarpinstitucinei grupei, kas įvyko, 
kokie renginiai, kokie pasiekti re-
zultatai“, – teigė jis. 
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komentarai Jauni žmonės turi galvoti apie orią senatvę
Prasidėjus šiems metams įsigaliojo pensijų reforma – 2019 m. 

visi jaunesni nei 40 metų pilnamečiai dirbantys asmenys gaus 
arba jau gavo kvietimą pradėti kaupti pensijai. Tiems, kurie jau 
kaupia patys prisidėdami ir už tai gaudami paskatas, iš esmės nie-
kas nesikeis, pasirinkimų metas laukia tų, kurie iki šiol nekaupė. 
Be to, startuoja naujo tipo gyvenimo ciklo fondai.

„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, ką jie mano apie naująją pen-
sijų reformą. Kokį kelią žmonėms pasirinkti – prisidėti prie būsi-
mos pensijos savo lėšomis ar tiesiog tikėtis, kad oria senatve pasi-
rūpins valstybė?

Esam savo 
gyvenimo kalviai

Ignė PUKENĖ, anykštėnė:

- Tegaliu pasakyti, kad kaupiau 
anksčiau, kaupsiu toliau. Kadan-
gi kaupiau, nieko daryti man ne-
reikėjo, persivertė kaupimo siste-
ma ir tiek.

Manau, kad kaupti reikia ne tik 
šiuo būdu, tačiau ir papildomai 
kitais būdais – įvairūs fondai ir 
pan., nes patys esam savo gyve-
nimo kalviai, nuo mūsų priklau-
so mūsų dabartis ir mūsų ateitis. 
Nereikia laukti, kol kas nors ką 
nors duos, reikia pačiam galvoti 
apie ateitį ir stengtis kuo daugiau 
senatvei atidėti. Dažnai žmonės 
kalba, kad va kitose šalyse pen-
sininkai geriau gyvena, taip, jie 
gauna didesnes pensijas, tačiau 
dažnu atveju yra prikaupę ir įvai-

Valdžia neturi 
ilgalaikės 
strategijos

Marius BANYS, anykštėnas:
 
- Sudėtingas klausimas. Sakiau, 

dar eisiu aiškintis, kaip ten kas, tai 
šiuo klausimu kol kas nelabai turiu 
ką pasakyti. Viena galiu pasakyti, 
kad valstybė kol kas nėra pajėgi už-
tikrinti orios senatvės, tad, manau, 
reikia rūpintis patiems. O į klausi-
mą, ar negąsdina tai, kad įvairios 
reformos vyksta su kiekviena nauja 
valdžia, galiu atsakyti taip: gal la-
biau kelia nerimą tai, kad valdžia 
neturi ilgalaikės strategijos pensijų 
klausimu ir tas nerimas iššaukia 
žmonių nežinomybę.

Pritariu pensijų 
kaupimo
sistemai

Juozas RATAUTAS, buvęs 
Sodros Anykščių skyriaus vado-
vas:

- Teisingai daro tie, kas savo 
ir šeimos ateitimi pasirūpina ne 
vienu būdu. Rizika likti be pra-
gyvenimo šaltinio sumažėja tada, 
kai pajamų šaltiniai yra keli, kai 
investuojama ar kaupiama į skir-
tingus fondus, ar daromi kitokie, 
skirtingi sprendimai. „Sodra“ yra 
tvari institucija, už ją garantuoja 
valstybė ir ji negali bankrutuoti. 
Tačiau reikia suprasti, kad šaly-
je mažėjant gyventojų skaičiui, 
mažėja ir dirbančiųjų, mokančių 
socialinio draudimo įmokas. Veik-
dama solidarumo principu ir bū-
dama valstybinė institucija, gautų 
pajamų ji neinvestuoja, negauna 
pelno, o tik gautas lėšas perskirsto. 
Pajamų prognozės dėl emigracijos 
nėra labai jau optimistinės. Todėl, 
kad užsitikrinti orią senatvę, jau-
ni žmonės turi galvoti apie kitus 
pajamų šaltinius. Pritariu pensijų 
kaupimo sistemai. Ji yra ganėtinai 
lanksti ir skatinanti. Sistemoje yra 
paliktas laisvas kelias pasirinkti: 
kaupti ar ne, kokioje bendrovė-
je kaupti, yra ne vienas variantas 

Gyvename kitoje 
santvarkoje

Alvyda VERIKIENĖ, anykš-
tėnė:

- Tie su pensijų reforma susiję 
įstatymų pakeitimai naudingi žmo-
gui. Taupė ir mūsų tėvai, tačiau 
savo santaupų neteko dėl to, kad 
buvo kita santvarka. O mes gy-
vename kitoje santvarkoje. Mūsų 
amžiuje pensijų kaupimo nebuvo, 
jei tai būtų buvę, šiandien viskas 
būtų kitaip. Pati esu buvusi Šve-
dijoje, ten žmonės net neabejoja, 
eina dirbti ir iš karto pasirašo dėl 
pensijų kaupimo.

-ANYKŠTA

riuose fonduose: kelionėms, se-
natvei, vaikams, jų mokslams ir 
pan.

paveldėti sukauptas lėšas. Pensijų 
kaupimą skatina ir tai, jog valstybė 
ženkliai prisideda prie kaupiamų 
sumų, nors tai ir nėra teisinga mo-
kesčių mokėtojų atžvilgiu. Turim 
tikėti, kad valstybė efektyviai kon-
troliuos pensijų kaupimo bendro-
vių veiklą, kad surinktos jose lėšos 
būtų efektyviai investuojamos, 
kad šios bendrovės dirbtų ne sau, 
o tiems, kas pasitikėjo jomis. Dar 
svarbu, kad sistema būtų kuo ma-
žiau priklausoma nuo politikų, joje 
būtų kuo daugiau saugiklių nuo ne-
reikalingų ir nenaudingų žmonėms 
pokyčių.

Šie metai Lietuvos Respubli-
kos Seimo paskelbti Juozo Tumo-
Vaižganto metais, ta proga visoje 
respublikoje vyks daug garbųjį 
svėdasiškį ir jo darbus primenan-
čių renginių. Kaunas brangų savo 
miesto pilietį pagerbs paminklu. 
Jis bus pastatytas Vytauto Didžiojo 
bažnyčios šventoriuje, kurioje nuo 
1920 m. iki pat mirties darbavosi 
uolus dvasininkas ir nepaprastas 
pamokslininkas. Jo pamokslų pa-
siklausyti rinkdavosi visa miesto 
inteligentija, ne vienas aplinkinių 
bažnyčių dvasininkas Vaižgantui 
tokios sėkmės pavydėjo, net skun-
dė dvasinei vyresnybei dėl perne-
lyg laisvo homilijų turinio.

Visi paminklo statyba besirūpi-
nantys be didesnių ginčų sutarė, 
kad sumanymas, pavaizduoti Vaiž-
gantą, sėdintį su šuneliu Kauku, 
tinkamas, tačiau dėl vietos kilo 
karštų ginčų. Vaižganto muziejaus 
vedėjas Alfas Pakėnas bei Kauno 
svėdasiškiai ir anykštėnai veik vie-
ningai norėjo, kad paminklas būtų 
pastatytas šventoriaus gilumoje, 
jaukioje pakilumėlėje po liepomis 
veik ant Nemuno kranto.

Tačiau architektai ir miesto val-
džia šios vietos, kadaise paruoštos 
Vytauto Didžiojo paminklui tarsi 
ir pagailėjo Vaižgantui. Pasiūlė ir 

Paminklas Vaižgantui Kaune: parinkta 
vieta daug nepatenkintų... Raimondas GUOBIS

Šiais metais Kaune Švč. Mergelės Marijos į Dangų Ėmimo – 
Vytauto Didžiojo  bažnyčios šventoriuje turėtų iškilti paminklas 
prieš 150 metų Malaišių sodžiuje prie Svėdasų gimusiam lietuvių 
literatūros klasikui, visuomenės veikėjui, laisvos ir laimingos Lie-
tuvos valstybės kūrėjui, kan. Juozui Tumui-Vaižgantui. 

Tačiau architektų bei dvasinės vyresnybės parinkta paminklui 
vieta prie šventoriaus tvoros daug kam nepatinka.

nusprendė garbiojo svėdasiškio 
skulptūrą įkurdinti patvoryje, tar-
si ir žvelgiančio į bažnyčios duris 
sieną, savo kapo lentą, tačiau ne-
matomą iš gatvės. Tarsi paslėpta, 
kaip ir paslėptas vieno potvynio 
metu iš Vytauto bažnyčios išga-
bentas Vaižganto kūnas. 

Likimas panašus į Vytauto Di-
džiojo palaikų – abiejų didžiavyrių 
kaulų niekas nebesuranda, tarsi 
jie būtų pasislėpę nuo į klaidžius 
klystkelius bandančios pasukti 
tautos.

Vaižganto paminklą siūlomą statyti štai prie šitos sienos – rodo 
muziejininkas Alfas Pakėnas.

Idėją paminklui šia nuo-
trauka pasiūlė pats Juozas 
Tumas-Vaižgantas...

Skatins. Finansiškai planuojama 
skatinti medikus, kurie vaikams 
iki septynerių metų antibiotikus 
skirs racionaliau, tačiau finansinės 
paskatos dydis kol kas neaiškus. 
„Kokio dydžio finansinį skatinimą 
gaus kiekviena iš gydymo įstaigų, 
paaiškės atsižvelgus į rodiklio vyk-
dymo rezultatus bei įvertinus kitų 
metų biudžeto galimybes“, – sakė 
Valstybinių ligonių kasų (VLK) at-
stovas Rimantas Zagrebajevas. Pa-
sak jo, pinigai gydymo įstaigas tu-
rėtų pasiekti 2020 metais, įvertinus 
įstaigų stebėsenos rezultatus. Taip 
bus nustatytos nuo šių metų sausio 
diegiamo naujo gerų darbo rezul-
tatų rodiklio reikšmės. Reikšmės 
bus apskaičiuotos atsižvelgus, kiek 
viršutinių kvėpavimo takų infekci-
jomis sergančių vaikų iki septyne-
rių metų gydyti antimikrobiniais 
vaistais. Taip pat bus skaičiuojama, 
kokią gydytojų išrašomų vaistų 
dalį sudarė siauro spektro antibio-
tikai, palyginti su visais išrašytais 
Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo (PSDF) biudžeto lėšomis 
kompensuojamais antimikrobiniais 
vaistais.

Kiaulės. Uždraudusi lietuviškų 
kiaulių ir kiaulienos importą, Len-
kija tikriausiai saugo savo rinką, tei-
gia Maisto ir veterinarijos tarnybos 
vadovas.  Anot Dariaus Remeikos, 
tokį žingsnį Lenkija žengė po to, 
kai jos ūkininkai surengė demons-
tracijas dėl mažų kiaulių supirkimo 
kainų. „Draudimas pasirodė, kiek 
suprantam ir matom, po Lenkijo-
je vykusios ūkininkų demonstra-
cijos dėl žemų kainų – grūdinių 
produktų ir kiaulių. Ten Lenkijos 
žemės ūkio ministrui buvo dide-
lis spaudimas iš kiaulių augintojų, 
buvo iškeltas klausimas, kodėl yra 
tokios žemos (supirkimo) kainos. 
(...) Buvo paminėta, kad prekyba 
kiaulėmis Europos Sąjungoje (ES) 
vyksta ir iš tam tikrų antrųjų zonų, 
kur yra nustatytas afrikinio kiaulių 
maro (AKM) virusas“, – aiškino D. 
Remeika.

Statistika. Rusijos užsienio po-
litiką kaip grėsmę Lietuvai nurodo 
beveik du trečdaliai šalies gyvento-
jų, rodo delfi.lt pirmadienį skelbia-
ma „Spinter tyrimų“ apklausa. Kaip 
grėsmę, Rusijos užsienio politiką 
įvardijo 63 proc. respondentų, 23 
proc. grėsmės neįžvelgė. Palyginti 
su panašia apklausa, vykdyta prieš 
dvejus metus, gyventojų nuomonė 
šiuo klausimu iš esmės nepakito.

Naujausia apklausa dėl valstybių 
užsienio politikos keliamos grės-
mės pernai rugpjūtį atlikta Krašto 
apsaugos ministerijos ir Rytų Euro-
pos studijų centro užsakymu. Ap-
klausti 1007 šalies gyventojai nuo 
18 iki 75 metų.

Tvoros. Ištyrus Molėtų miškuose 
aplink vandens telkinius esančius 
sklypus, rasta neteisėtų tvorų ir sta-
tinių. Pažeidimų nustatyta 13-oje iš 
25 tirtų valdų, pirmadienį pranešė 
Aplinkos ministerija, apibendrinu-
si vasarą atlikto tyrimo rezultatus. 
Įvertinus nustatytus pažeidimus, 
laikinasis aplinkos ministras Žy-
gimantas Vaičiūnas pavedė Vals-
tybinei miškų tarnybai, Aplinkos 
apsaugos departamentui, Saugomų 
teritorijų tarnybai bei Teritorijų 
planavimo ir statybos inspekcijai 
didesnį dėmesį skirti veiklos rekre-
acinėse teritorijose ir čia esančių 
miškų priežiūrai.

-BNS
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specialistas patariaTarptautinius santykius 
mezga vairuotojai

(Atkelta iš 1 psl.)
Paauglys vokietis atsidūrė 

reanimacijoje

Penktadienį, sausio 4-ąją, 18 
val. 54 min., Anykščių rajone ke-
lio Kaunas-Zarasai-Daugpilis 117-
ajame kilometre, blaivus vyras (g. 
1985 m.), gyvenantis Utenos rajo-
ne, Radeikių kaime, vairuodamas 
automobilį BMW X5, neatsižvelgė 
į kelio ir meteorologines sąlygas, 
nepasirinko saugaus greičio, išsly-
do į priešingą eismo juostą ir susi-
dūrė su priešpriešiais važiuojančiu 
automobiliu „Ford“, vairuojamu 
blaivaus Vokietijos piliečio (g. 
1965 m.), gyvenančio Vokietijoje, 
Drezdeno mieste. Eismo įvykio 
metu sužaloti automobilio „Ford“ 
keleiviai: paauglys (g. 2005 m.), 
kuris dėl vidaus organų sužeidimų 
išvežtas į Santaros klinikų reani-

macijos skyrių, ir moteris (g. 1971 
m.), kuri dėl patirtų sužalojimų pa-
guldyta į Utenos ligoninę. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Šeštadienį, sausio 5-ąją, 15val. 
15 min., kelyje Radiškis-Anykš-
čiai-Rokiškis, 4-ajame kilometre, 
automobilio „Audi A4“ vairuotojas 
(g. 1996 m.), gyvenantis Anykščių 
rajone, Pagirių kaime (blaivus), 
nepasirinko saugaus greičio, sli-
džiame kelyje nesuvaldė automo-
bilio, išvažiavo į priešingą eismo 
juostą, susidūrė su priešpriešiais 
atvažiuojančiu automobiliu BMW 
730, vairuojamu vyro (g. 1999 m.), 
gyvenančio Ukmergėje, Serbentų 
g. (blaivus). Eismo įvykio metu 
nukentėjo automobilio BMW vai-
ruotojas, dėl kojos lūžio paguldytas 
į Ukmergės ligoninės traumatolo-
gijos skyrių. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Pirmadienio, sausio 7-osios, rytą, 
tarp 9 ir 10 valandos, J.Biliūno ga-
tvėje prie Anykščių savivaldybės 
administracijos pastato į staigiai 
stabdžiusį „Renault Laguna“ rėžė-
si latvio vairuojama autocisterna. 

Lengvasis automobilis buvo 
kaip reikiant apgadintas, tačiau jo 
vairuotojui pasisekė – autocister-
na buvo tuščia, užpildyto sunkve-
žimio svoris, taigi ir smūgis, būtų 
buvęs gerokai smarkesnis.

Lietuviškai žurnalisto užkalbin-
tas latvis, paklaustas, kas nutiko, 
klausimą suprato ir paaiškino: „au-
toavarija“.  Paskui jau rusiškai vy-
ras sakė, kad akivaizdu, jog jis esąs 
kaltas, nes jeigu įvažiavo į kito au-
tomobilio galinę dalį, reiškia nesi-
laikė saugaus atstumo. 

Daug eismo įvykių

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Anykščių 
rajono policijos komisariato Rea-
gavimo skyriaus viršininkas Val-
das Palionis „Anykštai“ sakė, jog 
šiomis dienomis gausu avarijų dėl 
slidžios kelio dangos. Tiesa, kokie 
konkretūs skaičiai, pareigūnas ne-
galėjo pasakyti – daugelis į avari-
jas patekusių vairuotojų į policijos 
pareigūnus nesikreipia, nes to da-
ryti nėra būtina, pakanka užpildyti 
eismo įvykio deklaraciją. 

V.Palionis kalbėjo, kad paprastai 
avarijos pasipila, kol vairuotojai 
nėra prisitaikę prie sudėtingesnių 
eismo sąlygų. Paklaustas, ar dėl 
avarijų nėra iš dalies kalti ir keli-
ninkai, policijos pareigūnas sakė: 
„Kai sninga, tai sninga ne viename 
kelio ruože, matyt, kelininkai ne-
spėja visų Lietuvos kelių iš karto 
nuvalyti, pabarstyti. Mūsų darbe 
taip pat būna situacijų, kai negali-
me į visus įvykius sureaguoti tuo 
pat metu“ – kaltinti kelininkų ne-
buvo linkęs policijos pareigūnas.

Anykščių priešgaisrinės gelbė-
jimo tarnybos viršininkas Saulius 
Slavinskas „Anykštos“ paklaustas, 
ar dėl užpustytų kelių jo vadovau-
jama tarnyba neturėjo problemų, 
sakė, jog gelbėtojai nebuvo už-
klimpę, o ir pagalbos kitoms spec. 

tarnyboms dėl nepravažiuojamų 
kelių suteikti dar nereikėjo.  

Seniūnijų keliai kartais 
nuvalomi greičiau, nei 
valstybiniai keliai

Pagal valstybinių kelių priežiū-
ros žiemą tvarką, magistraliniai, 
krašto ir rajono keliai suskirstyti į 
atskirus lygius – iš viso yra 8 kelių 
priežiūros žiemą kategorijos. I -ojo 
lygio magistraliniai keliai valomi 
nuolat – kelio danga šiuose keliuo-
se be sniego turi atsirasti praėjus 
dviems valandoms po snigimo. 
Tuo tarpu III lygio rajoniniams 
keliams eilė gali ateiti labai vėlai 
– šie keliai valomi tik nuo 9 iki 18 
valandos, jie neturi būti barstomi, o 
eismas juose pagal nustatytą tvarką 
gali nutrukti net iki 48 valandų. 

Tuo tarpu seniūnijų keliai valo-
mi ne tik pagal aprašus, bet ir pagal 
poreikį. Pasak Kavarsko seniūnės 
Šarūnės Kalibataitės, seniūnijos 
keliai šią žiemą valyti jau du kar-
tus. Ypatingas dėmesys, seniūnės 
teigimu, skiriamas tiems keliams, 
kuriais turi važiuoti mokyklinis 
autobusiukas bei privažiavimams 
prie neįgaliųjų sodybų. „Reaguo-
jame į telefoninius skambučius, jei 
žmonės negali išvažiuoti – sten-
giamės padėti“ - „Anykštai“ sakė 
Kavarsko seniūnė.

Svėdasų seniūnas Valentinas 
Neniškis „Anykštai“ aiškino, jog 
dalis seniūnijos kelių taip pat va-
lyti du kartus, o dalies iki šiol net 
neprireikė valyti. Seniūnas kalbė-
jo, kad seniūnijos kelius prižiūrinti 
„Ukmergės versmė“ subrangai pa-
sisamdė kitą firmą, o ta savo ruožtu 
susirado subsubrangovą – ūkinin-
ką. Ūkininkas nusipirko įrangą ke-
lių valymui, bet kelis paskutinius 
metus jo pagalbos valant kelius be-
veik nereikėjo. Pasak V.Neniškio, 
seniūnijos kelių priežiūros biudže-
tas nėra padalintas sezonais – jeigu 
mažai išleidi pinigų sniego valy-
mui, daugiau lieka lėšų seniūnijų 
kelių greideriavimui šiltuoju metų 
laiku. 

O sniego beveik nėra...

Atpratus nuo žiemų, šių metų 
sniegas atrodo vos ne kaip stichi-
nis reiškinys. Tačiau, Anykščių hi-
drometeorologijos posto stebėtojo 
Petro Buterlevičiaus duomenimis, 
vakar, sausio 7-ąją, sniego danga 
Anykščiuose buvo 15 cm storio. 
Daugiausiai sniego Anykščiuose 
šią žiemą buvo gruodžio 18-19 
dienomis, kai sniego danga siekė 
22 cm. 

Priminsime, jog 50 cm sniego 
danga Lietuvoje dar neseniai ne-
buvo labai jau didelis stebuklas. 
Atskirose vietovėse ankstesniais 
metais buvo fiksuota ir 80-90 cm 
storio sniego danga.   

Šią žiemą Anykščiuose šalčiau-
sia buvo gruodžio 1-ąją, kai ter-
mometro stulpelis nukrito iki 11,5 
laipsnio šalčio. 

Anykščių rajono policijos komisariato Reaga-
vimo skyriaus viršininkas Valdas Palionis sako, 
jog reikia suprasti, kad kelininkai vienu metu 
negali nuvalyti visų kelių.

Pasak Svėdasų seniūno Valentino Neniškio, 
kuo mažiau pinigų seniūnijos panaudoja ke-
lių valymui žiemą, tuo daugiau lėšų lieka kelių 
priežiūrai šiltuoju metų laiku.

Anykščiuose, „Jaros“ prekybos 
centro kieme (ten, kur yra ir admi-
nistracinės patalpos) yra pastatytas 
tualetas, bet jis užrakintas. Už jo 
„įrengtas“ kitas tualetas – ten pila-

Pirmadienio, sausio 7-osios, rytą, tarp 9 ir 10 valandos, J.Biliūno 
gatvėje prie Anykščių savivaldybės administracijos pastato į 
staigiai stabdžiusį „Renault Laguna“ rėžėsi autocisterna. 

Autoriaus nuotr.

tautos balsas Prieš šventes miesto centre – antisanitarinis židinys
mos fekalijos. Šią problemą paste-
bėjome ir kėlėme dar pavasarį, ta-
čiau, pasirodo, niekas į ją nekreipė 
dėmesio.

Gal Anykščių rajono meras Kęs-

tutis Tubis „Anykštoje“ paskaitys 
apie tai ir bent jau prieš rinkimus 
šią problemą išspręs...

Anykštėnė

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Valgyti ar 
atsisakyti sojos?

Soja ir jos produktai – ypač 
dažnai aptariamas produktas. 
Vieni tvirtina, kad tai puikus 
baltymų šaltinis veganams 
ir vegetarams, kurie nevalgo 
mėsos. Kiti sako, kad soja yra 
didžiulis priešas mūsų organiz-
mui. Kaip yra iš tiesų?

Sojos pupelės, tofu, varškė ir 
kiti produktai ypač dažnai vartoja-
mi, kuomet atsisakoma gyvulinės 
kilmės baltymų. Svarbu žinoti tai, 
kad soja yra vienas iš nedaugelio 
gamtos sukurtų produktų, kuriuo-
se yra visos nepakeičiamos amino 
rūgštys. Tai visaverčiai augaliniai 
baltymai, kaip ir bolivinė balan-
da, kanapių sėklos ir baltymai bei 
ispaninio šalavijo sėklos. 

Žinoma, negalima sakyti, kad 
soja atstoja mėsą, nors joje visos 
nepakeičiamos amino rūgštys ir 
gausu baltymų, augalinių balty-
mų pasisavinimo koeficientas yra 
žemesnis nei gyvulinių baltymų. 
Pavyzdžiui, kiaušinio baltymo 
pasisavinimo rodiklis yra aukš-
čiausias ir gali siekti net 95-100 
proc., paukštienos – apie 80 proc., 
o sojos produktų tik 50-60 proc.

Tačiau, soja turi ir minusų. Ir 
tai nėra genetiškai modifikuoti 
produktai. Prekybos centruose so-
jos produktai žymimi ženklu „be 
GMO“ (genetiškai modifikuoti 
produktai), tačiau tai tik viena 
medalio pusė. Sojose gausu Ome-
ga 6 riebalų rūgščių ir labai mažai 
Omega 3. Toks riebiųjų rūgščių 
disbalansas kelia uždegimines 
reakcijas organizme. Omega 6 ir 
Omega 3 santykis sojos produk-
tuose vidutiniškai yra 51 su 6.

Didžiausios sveikatos institu-
cijos (tarp jų ir Pasaulio sveika-
tos organizacija) rekomenduoja 
5:1 ar mažesnį santykį, kad būtų 
pasiektas organizmo balansas. 
Esant disbalansui organizme kyla 
uždegiminiai procesai. Omega 
6 perteklius siaurina kvėpavimo 
takus, kraujagysles, didina kraujo 
krešumą, yra siejamas su padidė-
jusia širdies ligų rizika, diabetu, 
artritu, nutukimu, astma, įvairio-
mis alergijomis ir t. t. Omega 6 
perteklius kaupiasi gausiai varto-
jant ne tik soją, bet ir augalinius 
aliejus (ypač saulėgrąžų), grūdus 
ir jų produktus, sėklas ir riešutus 
(išskyrus linų sėmenis ir ispaninio 
šalavijo sėklas) ir kitus ankštinius 
produktus.

Svarbu ir tai, kad sojose yra 
daug fitoestrogenų, kuriuos orga-
nizmas atpažįsta kaip estrogenus 
(moteriškus hormonus). Puiku, 
jei soja ar jos produktai yra var-
tojami moterų menopauzės lai-
kotarpiu, tačiau nesant estrogenų 
trūkumo, per dažnas šių produktų 
vartojimas gali sukelti daugiau 
žalos negu naudos.

Pranešimas spaudai
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Pirmojoje klasėje mus, moti-
nų palydėtus, baugščiai aplinkui 
besižvalgančius, ašarotas akis 
besišluostančius, nežinia apie ką 
bemąstančius, sutiko jau senyvo 
amžiaus mokytoja Cecilija Žilins-
kienė. Ji ir buvo pirmoji mano ir 
kitų mano bendraamžių mokytoja.

Tačiau keista, kad ją, mus ve-
dančią mokslo paslapčių laiptais, 
supažindinančią su pirmokėliams 
reikalingų žinių pradžiamoksliu, aš 
prisimenu gana blankiai. Gal todėl, 
kad į pirmąją klasę atėjau jau turė-
damas šiek tiek daugiau nei septy-
nerius metus ir jau pažindamas rai-
des, kai kuriuos skaičius, būdamas 
truputį mokytesnis už kitus pirmo-
kėlius. Kažkodėl iki šiolei menasi 
ne pirmaisiais mokslo metais Jo-
kūbėliškyje įgytos žinios, bet visai 
kiti dalykai...

Mokytojų atlyginimai buvo labai 
maži ir tie kaimo inteligentai susi-
durdavo su visokiausiais neprite-
kliais. Čia pat, mokykloje, įrengtas 
butas, buvo gana kuklus, be dides-
nės prabangos. O šalia mokyklos 
esančiuose tvartuose mūsų moky-
toja laikė kiaulių, vištų, ančių, ir 
tai mums buvo savotiška atrakci-
ja. Kartais prie kai kurių „ūkiškų“ 
darbelių tekdavo prisidėti ir moki-
niams.

Už kokio kilometro nuo moky-
klos ėjo vieškelis (dabar Anykš-
čių–Rokiškio plentas), juo dar retai 
važinėdavo mašinos, tačiau arkliais 
kinkyti vežimai - gana dažnai. Sa-
vaime aišku, ant vieškelio likdavo 
nemažai arklių mėšlo, kurį rinkti 
mokytoja mus ir siųsdavo. Arklių 
mėšlas būdavo dedamas į ėdalą 
kiaulėms, tad dažnokai pamokų 
metu, nešini kibirais, keliaudavo-
me tų „gėrybių“ parnešti. Nežinau, 
kaip kitiems vaikams, bet man as-
meniškai toks užsiėmimas labai 
patikdavo. Juk tai vykdavo pamo-
kų metu. Kol pažaisdami, pasišne-

Vis menasi vaikystės mokytojos šviesus paveikslas...

(Atkelta iš 1 psl.) kučiuodami nueidavome, kol par-
eidavome su pilnais kibirais atgal, 
praeidavo ne viena pamoka.   

Rugsėjo pirmąją atėjus į moky-
klą (buvau jau antrokas) pasitiko 
naujoji mokytoja – Marcelė Kur-
činskienė. Taigi, teko ne juokais 
imtis mokslų. Pašalinių darbų at-
likinėti per pamokas jau neteko. 
Tiesa, kartais, pasiėmus tuščią` 
metalinį baką, tekdavo atnešti į 
mokyklą geriamojo vandens. Ne-
žinau, kodėl taip reikėjo, bet ge-
riamąjį vandenį nešdavome baku 
iš netoliese esančios Čiūtų sody-
bos, nors šulinio būta ir mokyklos 
kieme.  Labai džiaugdavausi, jeigu 
tiktai pasitaikydavo tokia proga 
per aritmetikos pamoką. 

Gera, griežta, kūrybinga...

Mokytoja Marcelė Kurčinskienė 
taip gerai įsiminė, mat padarė daug 
gero, mano mažytėje širdelėje pri-
sėjo tiek daug gėrio sėklų, kad ją 
iki šiol vadinu pirmąja savo moky-
toja, nes ją galima prisiminti tiktai 
šviesiausiomis spalvomis. Iki pat 
gyvenimo saulėlydžio jinai mane 
vadino savo mokiniu, o aš ją visuo-
met pagarbiai vadinau „mokytoja“, 
nors gerbiamoji Marcelė seniai jau 
nebedirbo...

Mokytoja buvo gera, rūpestinga, 
atlaidi. Visokių pokštų prikrėsda-
vome, visko prisigalvodavome, o 
ji niekuomet nepakeldavo balso, 
nerėkdavo, nešaukdavo. Žinoma, 
jeigu per daug „prisidirbdavome“, 
neturėdami kur išlieti savo energi-
jos, tekdavo ir kampe pastovėti, ir 
po pamokų pasilikti. Sugebėdavo 
vaikus užimti ir po pamokų: mokė-
mės šokti, dainuoti, vaidinti, orga-
nizuodavome visokius konkursus, 
eidavome į turistinius žygius, glo-
bojome gamtą, padėdavome vieni-
šiems seneliams, mokyklos darže 
atlikdavome įvairius bandymus, 
auginome daržoves. Organizuoda-

vome koncertus tiek mokykloje, 
tiek kitur (tuometiniame „Bolševi-
ko“ kolūkyje, Elmininkų bandymų 
stotyje). Mums tokie koncertai la-
bai patikdavo: juk visi dainavome, 
šokome, vaidinome, po pasirody-
mų mus vaišindavo saldumynais. 
Ne kartą teko pasirodyti ir zoninėse 
bei rajoninėse dainų šventėse. Tie-
sa, tos dainų šventės Anykščiuose 
labai išvargindavo, ypač atsibosda-
vo ilgos repeticijos...

Besimokydami Jokūbėliškio 
pradinėje mokykloje, sulaukė-
me didelio technikos „stebuklo“. 
Mokytojos iniciatyva čia pradėtas 
vežioti kinas. Susirinkdavo moky-
kloje aplinkinių kaimų gyventojai, 
likdavo mokiniai, o sunkvežimiu 
atvažiavęs kino mechanikas Ju-
vencijus Ridikas pakabindavo ant 
sienos didžiulį ekraną, sumontuo-
davo kilnojamą aparatūrą ir nukel-
davo visus žiūrovus į paslaptingą 
kino pasaulį...

Mokykloje buvo sukaupta didelė 
biblioteka,  kurios knygas  galėjo-
me neštis į namus. Rašydavome 
metraštį, ruošdavome sienlaikraš-
čius, bandydavome savo kūrybi-
nius sugebėjimus rašinių, dailiojo 
skaitymo konkursuose. Gal būtent 
mokytoja Marcelė Kurčinskienė 
pirmoji ir paskatino mane domėtis 
literatūra, žurnalistika, rašyti...

Pavasarį, kai gerokai patvinda-
vo Elmos upelė (vėliau melioraci-
jos „dėka“ paversta paprasčiausiu 
grioviu), vanduo verždavosi virš 
tilto, tad kurį laiką mokyklos nepa-
siekdavome. Ach, kaip norėdavosi, 
kad greičiau vanduo nuslūgtų ir 
vėl būtų galima praverti mokyklos 
duris...

„Buvo svajonė, o ne mokykla...“

Jau vėliau, kai Jokūbėliškio pra-
dinė mokykla liko tiktai mano at-
mintyje, o mokytoja Marcelė Kur-
činskienė triūsė kituose darbuose, 
su ja teko atviriau pasišnekučiuoti. 
Ruošiau tuomet straipsnį spaudai 
ir buvusios mokytojos prisimini-
mai buvo labai reikalingi...

Vos kalba pakrypo apie Jokūbė-
liškį, mokytoja su šypsena lūpose 
net keletą kartų pakartojo: „Tai 
buvo svajonė, o ne mokykla...“

Marcelė Kurčinskienė net pen-
kiolika savo gyvenimo metų pa-
skyrė pedagoginiam darbui Jokū-
bėliškio pradinėje mokykloje. „Be 
galo norėjau būti mokytoja, tad, 
vos tiktai atsirado galimybė, stojau 
į Ukmergės mokytojų seminariją. 
Ten įgijau pradinių klasių moky-
tojos specialybę. Karjerą pradė-
jau būdama dar tik aštuoniolikos 
metų“, – pasakojo pašnekovė. – 
„Mano biografijoje  tiktai dvi vie-
tovės, kuriose mokytojavau. Tai – 
Naujonių ir Jokūbėliškio pradinės 
mokyklos Anykščių krašte...“

Į Jokūbėliškį M. Kurčinskienė 
atvažiavo 1959-aisiais – pakeitė 
čia dirbusią mokytoją Ceciliją Ži-
linskienę, kuri tuomet išėjo į užtar-
nautą poilsį. Šią mokyklą Marcelė 
pasirinko savo noru. Mat, jos du-
kros Nijolė ir Laima buvo ką tik 
baigusios pradinę mokyklą ir turė-
jo važinėti į vidurinę Anykščiuose. 
Jokūbėliškio mokykla buvo netoli 
gero kelio, patogus susisiekimas 
su Anykščiais. Erdviose mokyklos 
patalpose atsirado vietos ir mo-
kytojos šeimai. Tiesa, ši mokykla 
buvo gerokai apleista, nors ir buvo 
labai gražioje vietoje. Kaip prisimi-
nė buvusi mokytoja, gal pora metų 

Jokūbėliškyje jos laukė „parduotos 
vasaros“. Daug prakaito teko išlie-
ti, kol buvo išrauti erškėčių krūmai, 
išravėti piktžolynai, kol jų vietoje 
atsirado gėlynai, medžių alėjos. 
Po remonto klasių sienos buvo 
ištinkuotos, išdažytos, jau iš tolo 
baltumu švietė mokyklos durys, 
langai. Labai daug padėjo tuome-
tinio „Bolševiko“ kolūkio pirmi-
ninkas Jonas Geleževičius, vėliau 
padėjo ir kiti vadovai. Ruošiantis 
naujiesiems mokslo metams mo-
kytojai pačiai tekdavo tapti dažy-
toja. Pamena, kartą savo buvusios 
sodybos atėjo apžiūrėti iš tremties 
grįžęs savininkas Matulis. Jis, pa-
tyręs tremties baisumus, netekęs 
savo namų, liko patenkintas, kad 
mokykla labai tvarkinga, gražiai 
išdažyta, prižiūrima. Mokytoja bu-
vusį sodybos savininką pavaišino 
arbata, pietumis, domėjosi, ar  šis 
turi kur gyventi, žadėjo įrengti jam 
„salkutę“, tačiau apsigyventi sovie-
tinės valdžios atimtuose namuose 
jis nenorėjo, bet Jokūbėliškyje ap-
silankyti žadėjo. Pasak mokytojos, 
gal ir apsilankydavo, bet į mokyklą 
daugiau nebuvo užsukęs....

Marcelė Kurčinskienė ilgus 
metus darbavosi viena, tiktai, kai 
padaugėjo vaikų ir buvo sudaryti 
du klasių komplektai, į Jokūbėliš-
kį buvo paskirta ir antra mokyto-
ja – Ona Kasinkevičienė. Vėliau, 
mažėjant vaikų skaičiui, buvo 
nuspręsta šią pradinę mokyklą už-
daryti. Penkiolika metų paskyrusi 
šiai mokyklai, Marcelė Kurčins-
kienė be darbo neliko. Jai dar teko 
darbuotis „Bolševiko“ kolūkyje 
pirmininko pavaduotoja kultū-
riniam-masiniam darbui, etatine 
profsąjungos komiteto pirmininke 
Elmininkų bandymų stoties eks-
perimentiniame ūkyje. O išėjusi į 
užtarnautą poilsį elmininkietė na-
muose dar nenorėjo ramiai sėdėti, 
tad dirbo veltinių fabriko „Sparta-
kas“, „Anykščių vynas“ gamyklos 
nežinybinėje apsaugoje...

Kai mokykla buvo virtusi
filmavimo aikštele...

Paskutinį kartą teko ilgėliau pa-
sišnekučiuoti su Marcele Kurčins-
kiene 2004-ųjų vasarą. Garbaus 
amžiaus sulaukusi (tuomet jai ėjo 
jau aštuoniasdešimti metai) mote-
ris prisiminė 1970-ųjų metų vasarą, 
kuomet Lietuvos kino studija Jo-
kūbėliškio mokykloje filmavo me-
ninį filmą „Vyrų vasara“. Tai buvo 
neeilinis įvykis ne tiktai Jokūbė-
liškyje. Pasižiūrėti, kaip kuriamas 
meninis filmas, nusifilmuoti ma-

sinėse scenose rinkdavosi žmonės 
iš Elmininkų, Vozgėlių, Bikūnų ir 
kitų kaimų, atvažiuodavo ir anykš-
tėnai. Kaip galima buvo praleisti 
progą nepabendrauti, nepakalbėti, 
nenusifotografuoti, nesuvaidinti 
masinėse scenose kartu su žymiais 
aktoriais? Keletą mėnesių Jokūbė-
liškyje buvo kuriamas filmas apie 
pokario metų klasių kovą. Čia vis-
ką „rikiavo“, artistams ir kūrybinei 
grupei nurodinėjo režisierius- staty-
tojas Marijonas Giedrys – žinomo 
pasaulinio garso kino režisieriaus 
Sergejaus Gerasimovo mokinys, 
– filmavo talentingas kino opera-
torius- statytojas Algimantas Moc-
kus. Šiame filme kaimo mokytojo 
Augustino vaidmenį atliko aktorius 
Regimantas Adomaitis, mokytoją 
Aldoną vaidino dar tiktai tuo metu 
debiutuojanti jauna aktorė Vaiva 
Mainelytė, aktorius Antanas Šurna 
vaidino partizanų būrio vadą „Vie-
nuolį“, KGB karininko vaidmenį 
atliko Juozas Budraitis, filmavimo 
aikštelėje galėjai regėti ir daugiau 
garsių aktorių.

Būta šiame filme ir partizaninės 
kovos vaizdų, ir KGB susidorojimo 
su „miškiniais“ akimirkų, meilės 
ir pavydo scenų, niekuo nekaltų 
žmonių mirčių ir išdavysčių – vis-
ko, kas padaro filmą įdomų, įtaigų, 
suintriguoja žiūrovą. Nors filme ir 
neminimas nei Jokūbėliškio kaimo, 
nei mokyklos pavadinimas, tačiau 
vietiniai žmonės lengvai gerai žino-
mas vietas atpažįsta. Be to, ne vie-
nas sodietis šalia garsių aktorių dar 
ir pavaidino epizodinėse scenose ir 
save išvydo ekrane...

Mokytoja Marcelė kuo puikiau-
siai prisiminė ir tą vasarą, ir meninio 
filmo kūrimą. „Mirsiu – neužmiršiu 
tų dienų. Mokyklos aplinka buvo 
labai tvarkinga, o filmo kūrėjai vis-
ką paliko kaip po tikro karo: gėlynai 
išniokoti, medžiai išlaužyti, moky-
klos langai išdaužyti. Žadėjo viską, 
kai baigs filmavimus, sutvarkyti. 
Bet nieko nesutvarkė – susikrovė 
daiktus ir išvažiavo. O iki mokslo 
metų pradžios buvo likusios tiktai 
kelios dienos. Laimė, į talką atė-
jo mokinių tėvai, padėjo Švietimo 
skyriaus darbuotojai – viską laiku 
sutvarkėme, rugsėjo pirmąją moky-
kla vėl buvo tokia, kaip turi būti“, 
– su jauduliu buvusi mokytoja prisi-
minė meninio filmo „Vyrų vasara“ 
kūrimą Jokūbėliškyje...

Tai buvo paskutinis mano susiti-
kimas su gerąja mokytoja Marcele 
Kurčinskiene. Sulaukusi prasmingo 
80-mečio jubiliejaus, ji jau nebeil-
gai džiaugėsi šio gyvenimo malo-
numais ir iškeliavo Amžinybėn...

Filmuojamas lietuviško meninio filmo „Vyrų vasara“ epizodas. 
Vaidina aktoriai Vaiva Mainelytė ir Regimantas Adomaitis ( 1970 
m. vasara).

1970 metų vasarą Jokūbėliškio pradinė mokykla buvo virtusi 
Lietuvos kino studijos filmavimo aikštele. Meninio filmo „Vyrų 
vasara“ filmavimo akimirka. Viską koordinuoja centre esantis  
režisierius-statytojas Marijonas Giedrys. 
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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

„Kelių priežiūra“ nuotr.

Vairuotojas: „Anykščių rajo-
ne keliai prižiūrimi prastai. Ypač 
respublikinio kelio Anykščiai- Ro-
kiškis dalis nuo Anykščių link Ro-
kiškio, iki Svėdasų ir toliau. Aki-
vaizdu, kad kelininkus žiema ir vėl 
užklupo netikėtai.”

Jadze iš Svėdasų: „Kai orai pa-
sidaro labai žiemiški, tai kelininkai 
vis per radiją kas rytą skelbia, kad 
rajoniniai keliai labai slidūs, pavo-
jingi, kad reikia būti atsargiems. 
Kas iš tokių skelbimų? Juk mes 
ir patys žinom, matom, kad keliai 
slidūs, pavojingi. Gal jau geriau 
kelininkai tuos kelius pabarstytų 
smėlio-druskos mišiniu, pasirūpin-
tų eismo saugumu. Dabar rajono 
keliai Svėdasai-Daujočiai, Svėda-
sai-Auleliai, Pakalnynė-Vaitkūnai 

Tuščios kalbos apie kelininkų darbą žiemą
Kelininkai primena, kad kelių priežiūros darbai, atsižvelgiant 

į kelių svarbą, skirstomi į tris priežiūros lygius. Didžiausias dė-
mesys skiriamas magistraliniams keliams, kuriuose eismo inten-
syvumas didžiausias. Užtikrinus optimalias vairavimo sąlygas 
magistraliniuose keliuose, barstomi ir valomi krašto keliai. Tik 
baigus darbus šiuose ruožuose, priežiūra atliekama rajoninės 
reikšmės keliuose – jie yra tik valomi. 

Kaip manote, ar šią žiemą kelininkai tinkamai prižiūri Anykš-
čių rajono kelius? Kodėl kelininkų darbu tiek daug nepatenkintų 
vairuotojų? Ar tiesa, kad kituose Lietuvos rajonuose žiemą keliai 
valomi geriau?

ir kiti nebarstyti net pavojinguose 
posūkiuose, nuokalnėse, įkalnėse. 
Kas keisčiausia, kai kur kelininkų 
technika - barstytuvai važiuoja, 
valo kelius, bet nepabarsto. Tiesiog 
piktnaudžiaujama, tyčiojamasi iš 
vairuotojų. Anksčiau ir vietiniai 
keliai būdavo geriau prižiūrimi, 
o dabar anykštėnai kelininkai jais 
nebesirūpina.”

Netingėkit: „Čiupkit šiupelius, 
lopetas ir patys nusivalykit šaliga-
tvius, gatveles. Labai daug ponų 
priviso. O pašalpiniai, kuriuos val-
džia kaip kokius parazitus išlaiko, 
gali padirbėti kartu su kelininkais. 
Tegu pavojingesnes vietas pabarsto 
smėliu, juk kelininkų visur privež-
ta ir krūvos tokio smėlio prikrauta. 
Kiekvienoje seniūnijoje tų veltė-

džių ir girtuoklių pilna, jie žiemos 
metu net darbu neaprūpinami.”

Reiktų: „Kelių tarnybos vado-
vus reiktų iš šilto kabineto išvyti ir 
priversti pavažinėti kaimų keliais. 
Tada gal žinotų padėtį ir nors ret-
karčiais juos pabarstytų smėlio-
druskos mišiniu. Dabar gal laukia-
ma, kur kokia nelaimė įvyks, kur 
koks autobusas su keleiviais nusi-
ris į griovį.”

REPŠĖNAI: „Kavarskas-Trau-
pis-Levaniškiai valo neatsakingai. 
Žmonės patys atvalo stoteles, tai 
kelio valytuvo vairuotojas jas tie-
siog užpila sniegu. Juk buvo atve-
jų, kai keleivis paslydęs papuola 
po autobusu. Reikia gerbti visų 
darbus.”

Micius: „Aš Jums pasakysiu teip 
– visa esmė, kuo daugiau pinigų 
sutaupyt, ir likusius pasidalint. Čia 
maždaug, jei nori viršininkas gauti 
premiją, tai reikia kuo mažiau va-
lyti kelius, tada valdžia bus laimin-
ga... Kam laikyt 20 kelio mašinų, 
daugiau smėlio, druskos, jei užteks 
3. Ir vairuotojų trijų užteks. Kai 
verslininkai perka gaisrines maši-
nas ir dar ministras vietoj to, kad 
stovėtų raudonas iš gėdos, jis sako 
šaunu... Valstybėje ant tiek vagia-
ma, kad net joms pinigų nebėra... 

Man labai įstrigo Sinkevičiaus fra-
zė, kai buvo išaiškinta afera, kai 
buvo užsakinėjami kelių projekta-
vimo darbai, kurie tiko tik pečiui 
prakurti, ir ministras akis išpūtęs 
mums paaiškino, kad jis pavogė 
tik 4 ar 6 procentus nuo viso kelių 
biudžeto (man rodos apie 40 mln 
EUR), sako galėjau ir daugiau...”

Donaldas: „Baikit Jūs su tais ke-
liais... vis blogai ir blogai. Džiau-
kitės, kad ant „ežių“ neužsiraunat. 
Geriau sakykit, ką daryt, kad mero 
reitingas pradėjo smukti: buvom 
datraukę iki 1,9, dabar gi - 1,8. 
Nerandu sau vietos, aja jai, galva 
sopa.”

Reikia: „Kad kuo greičiau kan-
didatai į merus pradėtų važinėti po 
kaimus susitikti su rinkėjais. Tada 
ir pamatytų savo akimis, kaip ke-
liai prižiūrimi. Pavyzdžiui, tegu 
pavažinėja keliu Kraštai-Vaitkū-
nai, paslidinėja nuo kalnelių, pa-
matys kaip iš tikro yra. „Anykšta“ 
jau rašė apie šį likimo valiai paliktą 
kelią. Ir kas iš to? Gal vieną kartą 
ant tų slidžių kalnelių buvo papilta 
smėlio. Tuščios kalbos apie kelių 
tarnybos darbus. Jie sugeba tik nu-
tarimais, potvarkiais ir pranešimais 
apie slidžius kelius atsimušinėti.”

MOZAIKA

Bulgarijoje ortodoksai
Kristaus krikštą minėjo
maudynėmis lediniame
vandenyje

Tūkstančiai ortodoksų Bulgarijo-
je sekmadienį šoko į ledinį upių ir 
ežerų vandenų, kad iš jų ištrauktų 
kunigų įmestus kryžius. Tokiomis 
ceremonijomis buvo minima Jė-
zaus Kristaus krikšto šventė.

Tikima, kad asmuo, ištraukęs 
iš vandens medinį kryžių, bus ap-
saugotas nuo piktųjų dvasių ir bus 
sveikas visus metus. Kai kryžius 
yra išžvejojamas, kunigas šlaksto 
tikinčiuosius šventintu vandeniu 
baziliko šluotele.

Bulgarijos centrinėje dalyje esan-
čiame Kalofero mieste dešimtys 
vyrų, apsivilkę baltomis siuvinėto-
mis marškomis, sekmadienį brido 
į Tundžos upę, nešdami Bulgarijos 
vėliavas ir dainuodami liaudies dai-
nas.

Miesto mero vedami iki juosmens 
į vandenį įbridę vyrai sušoko lėtą 
„vyrų šokį“. Kalofero miestas yra 
pateikęs UNESCO prašymą pripa-
žinti šį tradicinį ritualą nematerialiu 
žmonijos kultūriniu paveldu.

AP-Scanpix nuotr.
Tokijo naujame žuvų turguje 

tunas parduotas aukcione už 
rekordinius 2,7 mln. eurų 

Vienas Japonijos verslininkas 
šeštadienį sumokėjo rekordinę 
333,6 mln. jenų (2,7 mln. eurų) 
sumą už didžiulį tuną, Tokijo 
naujajam žuvies turgui, praėjusių 
metų pabaigoje pakeitusiam visa-
me pasaulyje garsėjusį Cukidžio 
turgų, paryčiais surengus pirmąjį 
šių metų aukcioną.

Varžytinės baigėsi gavus pasiū-
lymą sumokėti net 333,6 mln. jenų 
(2,7 mln. eurų) už milžinišką, 278 
kg sveriančią nykstančios rūšies 
žuvį, pagautą prie Japonijos šiau-
rinių krantų.

Aukcioną laimėjęs „tunų kara-
liumi“ pasivadinęs Kiyoshi Ki-
mura dvigubai viršijo savo paties 
nustatytą ankstesnį rekordą: 2013 
metais jis už tuną sumokėjo 155 
mln. jenų (1,3 mln. eurų).

Cukidžio turgus – didžiausia pa-
saulyje žuvies prekyvietė ir daug 
turistų pritraukianti vietovė, kur 
yra daug restoranų ir parduotuvių 
– spalį buvo perkelta į kiek ryčiau 
esantį Tojosu rajoną, kur anksčiau 

veikė dujinė elektrinė.
1935 metais atidarytas Cukidžio 

turgus buvo geriausiai žinomas 
paryčiais rengiamomis varžytinė-
mis, per kurias buvo parduodami 
tunai iš visų pasaulio kampelių. 
Šiuose aukcionuose galėjo da-
lyvauti visi – nuo „Michelin“ 
žvaigždučių pelniusių sušių šefų 
iki paprastų maisto prekių parduo-
tuvių atstovų.

Dėl menko susidomėjimo 
nutrauktas Gedimino kalno 
tvarkymo konkursas

Nacionalinis muziejus nutraukė 
Gedimino kalno Vilniuje kom-
pleksinio tvarkymo konkursą, nes 
sulaukė tik vieno dalyvio pasiūly-
mo.

Pasak muziejaus, pasiūlyta 2,3 
mln. eurų darbų kaina buvo nepri-
imtina.

Kaip BNS sakė Nacionalinio 
muziejaus viešųjų ryšių speci-
alistas Arminas Šileikis, pernai 
paskelbus viešas rinkos konsul-
tacijas, jomis susidomėjo 12 po-
tencialių tiekėjų, bet sulaukta vos 
vieno pasiūlymo.

„Konkurse pagal jungtinę veiklą 
dalyvavo bendrovės „Rekreacinė 
statyba“ ir „Hidrotera“. Jie siūlė 
darbus atlikti už 2,3 mln. eurų, 
o numatyta darbų vertė buvo 1,5 
mln. eurų. Bet didžiausia proble-
ma buvo menkas susidomėjimas, 
tad negalėjome įvertinti, ar gautas 
pasiūlymas būtų grindžiamas pa-
čiais moderniausiais sprendimais 
pasiūlant racionaliausią tyrimų 
apimtį“, – teigė A. Šileikis.

Muziejus nurodo, kad tiekėjai 
buvo kviečiami į derybas dėl ma-
žesnės kainos.

Nacionalinio muziejaus atstovai 
BNS patvirtino, kad naujas kon-
kursas kol kas nebus skelbiamas 
– dėl tolesnių veiksmų bus taria-
masi su nauja Kultūros ministeri-
jos vadovybe.

Prieš dvejus metus, 2017-ųjų 
gruodžio 30-ąją dėl nuošliaužų 

Gedimino kalne sostinėje paskelb-
ta ekstremali situacija, jos 2018-
ųjų gruodį nuspręsta neatšaukti.

Per trejus metus Gedimino 
kalnui Vilniuje tvarkyti iš viso 
išleista 6,5 mln. eurų, sutvarky-
tas vienas šlaitas, kiti tik laikinai 
stabilizuoti.

Geologijos tarnyba gruodį pa-
reiškė, kad kalno šiaurės vakarų 
šlaitas tvarkytas neatlikus geologi-
nių tyrimų, Lietuvos nacionalinis 
muziejus jai neteikia informaci-
jos apie vykdomus darbus, neį-
siklauso į jos pasiūlymus. Prem-
jeras Saulius Skvernelis tuomet 
žadėjo, kad Vyriausybė kreipsis į 
nepriklausomus ekspertus, kurie 
įvertintų, ar lėšos kalno skubiems 
tvarkymo darbams panaudotos 
tinkamai.

Mirė garsus rusų aktorius 
Ivanas Bortnikas

Mirė Rusijos liaudies artistas 
Ivanas Bortnikas, šeštadienį pa-
skelbė Maskvos Tagankos teatras, 
kuriame dirbo aktorius. Jam buvo 
79 metai.

Pranešama, kad mirties priežas-
tis yra trombas.

„Atsisveikinimas įvyks sausio 
8-ąją teatre“, – naujienų agentūrai 
„Interfax“ pranešė teatro atstovai.

I. Bortnikas gimė 1939 metais 
Maskvoje.

1957 metais jis įstojo į Rusijos 
teatro meno akademijos (GITIS) 
vaidybos fakultetą, bet vėliau pe-
rėjo į Maskvoje įsikūrusį Boriso 
Ščiukino teatro institutą.

Po dešimtmečio artistas buvo 
priimtas į Tagankos teatro trupę. 
Jis vaidinęs tokiose spektakliuo-
se kaip „Pugačiovas“, „Dugne“, 
„Borisas Godunovas“, „Vysoc-
kis“.

I. Bortnikas taip pat atliko vai-
dmenis beveik 30 filmų, tarp jų – 
„Giminė“ (Rodnia), „Susitikimo 
vietos pakeisti negalima“ (Mesto 
vstreči izmenit’ nelzia), „Veidro-
dis herojui“ (Zerkalo dlia geroja) 

ir „Tarnavo du draugai“ (Služili 
dva tovarišča).

Iranas ruošiasi paleisti tris
palydovus

Irano ryšių ministras šeštadie-
nį pranešė, kad jo šalis trijų naujų 
kosminių palydovų bandymai sė-
kmingai baigti ir kad aparatai yra 
parengti paleisti.

„Praeitą vakarą Irano palydovų 
bandymai buvo atlikti sėkmingai“, 
– sakoma ministro Mohammado 
Javado Azari Jahromi „Twitter“ 
žinutėje. Jis nepaminėjo, kad šiuos 
aparatus ruošiamasi paleisti.

Antradienį Iranas paskelbė pla-
nuojantis paleisti nekarinės paskir-
ties 90 kg palydovą „Payam“ į orbi-
tą 500 metrų aukštyje. Jį turi iškelti 
iraniečių raketa nešėja „Simorgh“.

Iranas paprastai stengiasi pade-
monstruoti kosminės programos 
laimėjimų vasarį, minint 1979-ųjų 
islamo revoliucijos metines.

Rusijai švenčiant stačiatikių 
Kalėdas prezidentas Putinas
iššovė iš pabūklo

Rusijos ortodoksams pirmadie-
nį švenčiant Kalėdas šalies prezi-
dentas Vladimiras Putinas sulaukė 
progos atlikti tai, apie ką svajoja 
daugelis vaikų: iššauti iš tikrai di-
delės patrankos.

Per viešnagę savo gimtajame 
Sankt Peterburge V. Putinas ap-
lankė Petropavlovsko tvirtovę ant 
Nevos upės kranto ir per kasdienį 
vidurdienio saliutą patraukė sovie-
tinių laikų haubicos D-30 šaudymo 
svirtį.

Kasdien vidurdienį nuaidintis 
šūvis yra Sankt Peterburgo tradici-
ja nuo 1865 metų.

Tvirto vyro įvaizdį puoselėjantis 
V. Putinas per šį šou puikiai pasiro-
dė: šaltą žiemos dieną stovėdamas 
be kepurės jis tik nežymiai krūp-
telėjo, nuaidėjus garsiam pabūklo 
šūviui, ir atsigręžė šypsodamasis.

-BNS
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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. 

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

Miškus: brandžius, jaunuolynus, 
malkinius, išvartas. Domina ir 
maži plotai.

Tel. (8-608) 51317.

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

Tel. (8-686) 86702.

Superkame karveS, 
buliuS ir TelyčiaS 

„krekeNavOS 
aGrOFirMOS“ 

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

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2019 m. sausio 10 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET 

arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonro-

ka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, (8-698) 70127.

parduoda
kuras

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

Tel. (8-630) 57490. 

Malkas kaladėmis, skaldytas, 
medienos atraižas pakais ir su-
pjautas.

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

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai. Skarda 0,6 - 0,8 mm 
storio. Kaminų remontas, gal-
vutės mūrijimas, skardinimas. 
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

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

Tel. (8-641) 55554.

automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656 .

Gyvuliai

Agentas Algirdas – veršelius. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš kar-
to, sveria elektroninėmis svarsty-
klėmis.

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

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

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

asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir 
telefono numeris, antradienio 

„Anykštoje“ kainuos tik 5 eurai, 
šeštadienio – 6 eurai.

 
Skelbimai priimami 

„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai. 

Tel. (8-686) 33036.

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

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

Per „Anykštą“ galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, jubi-

liejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai

Tel. (8-686) 33036.

Sekciją.
Tel. (8-672) 88755.

dovanoja

Sausio 6 d. „Norfoje“ Vilniaus g. 
- odinę pirštinę.

Tel. (8-676) 32444.

rado

gimė
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gimęs 2018 12 11

horoskopai

AVINAS. Gali būti bandymų 
primesti jums savo nuomonę. 
Nesileiskite! Savaitės viduryje 
nesusikoncentruokite ties men-
kaverčiais dalykais ir mažiau 
plepėkite. Galimos naujos daug 
žadančios pažintys.

JAUTIS. Konfliktas namuo-
se pirmoje savaitės pusėje gali 
paskatinti siekti didesnės asme-
ninės nepriklausomybės ir lais-
vės. Visiškai netikėtai gausite 
džiugią žinią. Pamatysite, kaip 
neįveikiama taps nugalimu. Be 
to, išsipildys viena didelė jūsų 
svajonė. 

DVYNIAI. Savaitės pradžioje 
susiklostys aplinkybės, iš kurių 
turėsite daug naudos vėliau. Jei 

veiksite greitai, užsidirbsite pa-
pildomų pinigų. Antroje savaitės 
pusėje galite būti užsipultas ir 
kažkuo apkaltintas. Savaitga-
lį nebūkite toks lengvabūdis ir 
garbėtroška - nieko tokio, jei ne-
būsite nuolatinio susižavėjimo 
objektas.

VĖŽYS. Kuo mažiau plepė-
site, tuo bus geriau. Stenkitės 
neįsivelti į kokį nors ginčą. Jūsų 
ekonominė padėtis šiuo metu yra 
stabili ir pakankamai gera, todėl 
galite pagalvoti apie tai, kaip iš-
pildyti ilgai puoselėtą ir ligšiol 
nerealizuotą norą. 

LIŪTAS. Jūs manote, kad ver-
ta nesvarstant griebtis naujo pa-
siūlymo? Deja, kiti to nepriims 
taip draugiškai. Verta taip pat la-
bai gerai pagalvoti, ar tikslinga 
kovoti dėl populiarumo kolek-

tyve. Problemos dėl sveikatos 
savaitės pradžioje neturėtų būti 
rimtos.

MERGELĖ. Konfliktai darbe 
griauna ir asmeninį jūsų gyveni-
mą. Laimė, ši savaitė bus dos-
ni įvairiausių gerų galimybių. 
Nepraleiskite progos išspręsti 
pačias didžiąsias problemas. 
Šiomis dienomis jūsų laukia pa-
skutinis pokalbis jums asmeniš-
kai labai svarbiu reikalu.

SVARSTYKLĖS. Neplepėki-
te per daug apie savo planus. Ar 
jūs tikrai tokia stipri asmenybė, 
kad galite susidoroti su bet kuo? 
Ar tikrai jūsų neveikia autorite-
tingų žmonių spaudimas? Jeigu 
ne, vis tiek turėtumėte moty-
vuoti, kodėl taip aktyviai ginate 
savo teises.

SKORPIONAS. Labai ste-
bėkite jus supančius žmones. 
Galimas daiktas, kad kažkas 
yra sumanęs negarbingų daly-
kų. Galimi bandymai suvaržyti 
jūsų laisvą valią, primesti sveti-
mas žaidimo taisykles. Ketvirta-
dienį apskritai būtų ne pro šalį 
atsipūsti. Tai padėtų atgauti pu-
siausvyrą.

ŠAULYS. Šią savaitę jums 
teks susitikti su vadovaujančiais 
žmonėmis. Parodykite save iš 
gerosios pusės ir nepraraskite 
savo žavesio. Jūs turite partne-
riams kristi į akis. Į savaitės 
pabaigą šeimos nariai gali inici-
juoti pasikeitimus namų ūkyje, 
dideles finansines investicijas. 

OŽIARAGIS. Pirmoje savai-
tės pusėje visos jūsų mintys suk-
sis apie ką tik nori, tik ne apie 

tai, kas iš tiesų jūsų laukia. Tre-
čiadienį galite supanikuoti visiš-
kai neteisingai interpretuodamas 
vyresnybės pasisakymą. Taip pat 
neatidėliokite jau anksčiau pla-
nuoto vizito pas gydytoją.

VANDENIS. Šią savaitę galite 
išvengti vieno nemalonaus susi-
tikimo. Nesijaudinkite, negalvo-
kite apie mažareikšmius dalykus 
ir pagaliau pasakykite garsiai 
tai, ką privalote pasakyti. Galite 
nusivilti žmonėmis, kuriais iki 
šiol pasitikėjote.

ŽUVYS. Šiuo metu būtų gerai 
išlaikyti perspektyvas, nuose-
kliai laikytis savo paties taisy-
klių. Antroje savaitės pusėje gali 
užsimegzti nauja subtili drau-
gystė. Asmeniui, kuriam jūs ne-
abejingas, reikia jūsų pagalbos 
ir paramos.

brangiai superkame 
MiŠkuS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283 Perku pienines
veršingas telyčias 

(sėklintas, veršingumas 
virš 6 mėn.). 

Tel. (8-655) 44667.
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oras
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-3

sprintas

anekdotas

sausio 8-11 d. - jaunatis.

mėnulis

šiandien

sausio 10 d.

sausio 11 d.

sausio 9 d.

vardadieniai

Apolinaras, Severinas, 
Teofilius, Vilintas, Gintė, 
Teofilis.

Bazilė, Julijonas, Algis,
Gabija, Marcijona.

Agatonas, Vilhelmas,
Ginvilas, Ginvilė, Vilius.

Marcijonas, Stefanija,
Audrius, Vilnė, Palemonas.

Daktaras įeina į palatą, prieina prie 
vieno ligonio ir sako: 

-Taip... Mes jus pagaliau ištyrėme. 
Manau, kad gydysitės čia ne ilgiau-
kaip savaitę. 

-O daktare, kaip aš jums atsidėko-
siu?

-Bijau, kad jūs mane neteisingai 
supratote... 

***

Jei laukiate svečių ir netikėtai ant 
suknelės pamatėte dėmę, nesijaudin-
kite. Juk žinote, kad riebalų dėmės 
lengvai išvalomos benzinu. Benzino 
dėmės naikinamos šarmo tirpalu. 
Šarmo dėmės dingsta nuo acto esen-
cijos. Acto esencijos pėdsakus suvil-
gykite aliejumi. Na, o kaip išnaikinti 
riebalų dėmės, jūs jau žinote...

***

Moteris klausia kaimynės:
- Jūs nematėte, kas nudobė mano 

baltąją vištelę?
- Ir nemačiau, ir negirdėjau, tegu 

nesikapsto mano darže.

***

Fotosesija. Fotografas sako gar-
siam topmodeliui:

- O dabar padarykite labai mąslią 
veido išraišką. Palaukite, aš jums pa-
dėsiu - kiek bus šešikart septyni?

***

Aktorius kolegei:
- Taip negalima, tamsta! Scenoje 

man labai skaudžiai tvojai per vei-
dą!

- Atleisk! Užsimiršau: maniau, 
kad tamsta esi tikras mano vyras.

Nuspalvinto pasaulio labirintai
Trijų Karalių šventėje, Svėdasų Šv. Arkangelo bažnyčioje, pasi-

baigus iškilmingoms pamaldoms, miestelio bibliotekos meno gale-
rijoje atverta šios galerijos dailininko Raimondo Guobio meninių 
žemėlapių paroda „Nuspalvintas pasaulis. Anykščių kraštas me-
niniuose žemėlapiuose“.

Eksponuojama penkiolika didelio formato paveikslų, pieštų juo-
du gėliniu bei spalvotais akvareliniais pieštukais, juose išradingai 
pavaizduotos veik visos Anykščių rajono parapijos ir aplink Bu-
tėnus šalia Šventosios esantis Dausuvos pasaulis.

Raimondas GUOBIS

Į galeriją sugūžėjo geras pusšim-
tis svėdasiškių ir svečių, kur juos 
pasitikau didžia žinia, kad praside-
da 2019 – ųjų – didžiojo svėdasiš-
kio, kan. Juozo Tumo-Vaižganto 
metų kultūrinis sezonas Svėdasuo-
se. Po to jau keliolikai minučių 
pasinėriau į smagų pasakojimą, 
didįjį mano, kaip piešėjo, šiokio 

tokio dailininko nuotykį, kuris vai-
nikuotas labai spalvingais, tiesiog 
linksmais, svarbiausiais krašto 
simboliais apkaišytais, užrašais 
patikslintais paveikslais. Piešiniai 
– tikrame mastelyje tarp plokštu-
mas raižančių kelių, upių, upelių 
besidriekiantys autoriui gerai pa-
žįstami pasauliai. Juk daugelyje 

vietų teko pabuvoti, jas pažinti, 
istorija domėtis, su žmonėmis kal-
bėtis, todėl ir kiekviena vietelė yra 
sava, išgyventa, juk dažniausia ke-
liauta dviračiu – ir saulei kepinant, 
ir vėjui siaučiant, ir lietui lyjant, 
visoje esybėje pulsuoja tos vietos, 
žinojimas, kur kalnelis, kur slėnis, 
kur gražus vienišas medis, o kur – 
visas šilas. Juk jau daugiau negu 
tris dešimtis metų gyvenu krašto 
istorijos reikalais, stengiuosi ją pa-
žinti ir skleisti rašydamas knygas, 
straipsnius, vesdamas ekskursijas, 
besidarbuodamas Anykščių A. Ba-
ranausko ir A. Žukausko – Vienuo-
lio muziejuje. 

Prieš porą metų sugrįžo vaikys-
tėje svaiginęs noras piešti ir tada 
krašto istoriją ėmiau populiarinti 
piešiniais bei meniniais žemėla-
piais. Pirmąjį tokį žemėlapį nu-
piešęs po istorinio pažinimo žygio 
po gimtąjį Butėnų kaimą, kuomet 
į tris nedidelius lapus greitai, sku-
briu piešimu sudėliojau, ką kelyje 
mačiau ir patyriau. Plačiai paplito 
nupieštas, spaustuvėje išleistas ir 
pagal susitarimą dovanai dalintas 
Šventosios upės Aukštaitijoje me-
ninis planas, šių metų vasarą Svė-
dasų miestelio 515-ojo jubiliejaus 
proga nupieštas miestelio ir apylin-
kių planas.

Šioje parodoje yra du Svėdasų ir 
apylinkių planai, kuriuose nupiešti 
svarbiausi objektai taip, kaip at-
rodo, čia ir bažnyčių bokštai, įdo-
mesni pastatai, koplytstulpiai, kry-
žiai, herbai, sentencijos, pažymėti 
daugeliui jau primiršti ar net ne-
žinomi vietovardžiai, po Radvilus 
simbolizuojančiu ereliu išrašiau 

uždegantį šios narsios valstybinin-
kų giminės šūkį: „Nugalėsim arba 
mirsim“. 

Tėvonijos žemė tarp Butėnų ir 
Vyžuonų pavadinta „Dausuva“, 
taip pat savo paslaptis ir įdomybes 
atveria spalvingame plane, kurio 
kampuose – plasnojanti pelėda, 
Vyties siluetas bei šuolyje išsirie-
tęs marguolis lydys. Debeikių apy-
linkių plane surasime ir šiam kraš-
tui būdingus kumelius, prie Inkūnų 
vyrai kerta miškus, varo naminukę, 
o moterys dideliais krepšiais neša 
miško uogas į turgų. Viešintos kyla 
televizijos ir bažnyčios bokštais, 
Paežerių sentikių cerkve, spindi 
ežerų akimis, Surdegis su bažnyčia 
bei Papilių koplyčia ir Raudondva-
riu, Troškūnai su barokiniais bokš-
tais, miškais, Barboros akmeniu, 
Traupis su herbo žolynu – Šerine 
kalnarūte, Nevėžio juosta, Kavars-
kas šalia melsvo Šventosios upės 
kaspino, aplink Virintą sukaišy-
tos Kurklių įdomybės, stebuklais 
pagarsėję Skiemonys ir, žinoma, 
tikriausia anykštietiško pasaulio 
sostinė – Anykščių miestas, su 
aukščiausia bažnyčia, Puntuko 
akmeniu, Lajų taku, traukinuku ir 
Juškų agurkais. 

Žemėlapiai – tikriausias papuo-
šalas namams, mat jie ir spalvingi, 
ir informatyvus, tarsi ir vieną ar 
kitą vietelę aplankyti kviečia. Juk 
viena ar kita vieta pažymėta ne 
šiaip sau, ji įdomi, svarbi istoriš-
kai, tapybiška. O jeigu dar tokių 
žemėlapių atlasą išleidus... Tai gra-
žumas, tai dovana neįkainuojama 
ne vienam vietiniam ir kraštą lan-
kančiam svečiui būtų. 

Umėnų koplytėlė – Vašuokėnų dvaro ponų Braždžių mauzoliejus.
Raimondo GUOBIO piešiniai.

Pati XIX amžiaus pabaiga: mano prosenelis Juozapas Binkys iš 
Gurskų polaidžio keliu joja į Šv. Juozapo atlaidus Viešintose.

Spalvingame paveikslėlyje – istorinių Svėdasų vaizdinys.

Krepšinis I. RKL B divizione 
rungtyniaujantis Anykščių KKSC 
– „Elmis“ penktadienį išvykoje 56-
76 pralaimėjo Vilkaviškio „Perlui”, 
o šeštadienį namuose 70-64 įveikė 
KK „Kupiškis“ ekipą. Penktadienį 
Tautvydas Jodelis ir Aurimas Andrie-
jauskas pelnė po 11 taškų, šeštadienį 
Žygimantas Žiukas įmetė 17, Do-
natas Radžiūnas – 13 taškų. RKL B 
diviziono B grupėje Anykščių KKSC 
– „Elmis“ užima 7-ąją vietą (9 perga-
lės, 6 pralaimėjimai).

Krepšinis II. Sausio 6 dieną 
Anykščiuose tęsėsi rajono krepšinio 
pirmenybių kovos. Ketvirtajame ture 
netrūko įspūdingų asmeninių pasi-
rodymų, o lyderės poziciją apgynė 
„Cosmos“ komanda, kuri vienintelė 
čempionate toliau išlieka nepralaimė-
jusi. „Taifūno“ ekipos lyderis Tautvy-
das Jodelis pataikė net 12 tritaškių ir 

surinko 40 taškų bei padėjo savo ko-
mandai triumfuoti prieš „Troškūnus“. 
Dar rezultatyviau žaidė „Teradentos“ 
vidurio puolėjas Donatas Radžiūnas, 
kuris pataikė 23 dvitaškius, pelnė 
48 taškus ir surinko 63 naudingu-
mo balus. Rezultatai: „Teradenta“ 
(D.Radžiūnas 48, R.Pavilanskas 28) 
- AKKSC (A.Raščius 10) 113:39, 
„Traupis“ (J.Valiukas 25, D.Kiela 
12) – „Tauras“ (M.Simonavičius 
33, S.Pakeltis 27) 63:93, „Taifūnas“ 
(T.Jodelis 40, T.Bagdonas 26) – „Troš-
kūnai“ (D.Kadžionis 26, V.Peleckas 
22) 100:88, „Cosmos“ (G.Žiukas 14, 
Ž.Žiukas 13) – „Cerrol“ (E.Šlaitas 20, 
R.Šližys 11) 66:60. Turnyrinė lentelė: 
1. „Cosmos“ 4-0 +111;  2. „Teraden-
ta“ 3-1 +65; 3. „Taifūnas“ 3-1 +22; 
4. „Svėdasai“ 2-1 +35; 5. „Troškū-
nai“ 1-3 +51; 6. „Cerrol“ 1-3 -25; 7. 
„Traupis“ 1-2 -2; 8. „Tauras“ 1-2 -30; 
9. AKKSC 0-3 -227.

Krepšinis III. Jaunosios Anykščių 

krepšininkės Kauno krepšinio moky-
kloje vykusiame draugiškame mače 
42:39 nugalėjo Švedijos „Blackeberg 
basket EAST F05“ komandą.

Slidinėjimas I. Palydėdami 2018-
uosius ir pasitikdami Naujuosius me-
tus Anykščių KKSC sportininkai da-
lyvavo tarptautinėse Lietuvos taurės 
slidinėjimo varžybose, kurios buvo 
surengtos Madonoje (Latvija). Čem-
pionate varžėsi sportininkai iš penkių 
šalių. Sprinto rungtyje E.Šimonutis 
finišavo 21-as, I. Žilinskas- 24-tas, F. 
Repečkaitė 13-ta, E. Savickaitė – an-
tra. Antrą varžybų dieną slidininkai 
rungtyniavo 10, 5 ir 3 km distancijose 
laisvu stiliumi. E.Šimonutis iškovojo 
13-tą, I. Žilinskas 27-tą, F. Repečkaitė 
16-tą, E. Savickaitė 8-tą vietą.

Slidinėjimas II. Madonoje, atvi-
rame Lietuvos slidinėjimo čempi-
onate sprinto rungtyje E.Šimonutis 
savo amžiaus grupėje tapo nuga-

lėtoju, F.Repečkaitė užėmė 2-ąją 
vietą, E.Savickaitė ir J.Drūsys fi-
nišavo 4-ieji. Varžybose klasikiniu 
stiliumi E.Šimonutis, F.Repečkaitė 
ir E.Savickaitė tapo Lietuvos čempi-
onais. 

Biatlonas. Otepėje vykusiame 
Estijos biatlono čempionate starta-
vo apie 150 dalyvių iš Estijos, La-
tvijos ir Lietuvos. Jėgas išbandė ir 
keletas anykštėnų biatlonininkų, o 
tai buvo pirmieji šio sezono startai. 
Mergaičių iki 15 m. grupėje, sprinto 
rungtyje, ketvirtą vietą iškovojo Vik-
torija Kapancova. Jaunių varžybose 
aštuntas finišavo Gytis Mikoliūnas. 
Antrą dieną sportininkai rungtynia-
vo persekiojimo lenktynėse. Jaunių 
grupėje, 10 km nuotolyje, ketvirtas 
finišavo Gytis Mikoliūnas. Tokiame 
pat nuotolyje jaunučių tarpe Lukas 
Žukauskas finišavo šeštas. Mergai-
čių iki 15 metų grupėje Viktorija Ka-
pancova buvo šešta.


