
5 psl.

6 psl.

3 psl. 3 psl.2 psl.

74-ieji leidimo metai 2022 m. spalio 11 d., antradienis

šiupinys

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 79/9669

http://www.anyksta.lt

   

4 psl.

Pasveikinkite per „Anykštą“ 
vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 50 eurų.

Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje, tel. (8-686) 33036.
 El.p. reklama@anyksta.lt

Jūsų sveikinimas gali būti matomas ir anyksta.lt skaitytojams.

Elektrinių savininkai ignoruoja net Seimo narį
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Staškūniškio vėjo elektrinių parko savininkai - Danijos kapitalo įmonė UAB„European Energy 
Lithuania“ atstovai - į Seimo nario Tomo Tomilino klausimus apie elektrinių ateitį nesivargina 
atsakyti. Politikas į elektrinių savininkus kreipėsi bandydamas išsiaiškinti, kada elektrinės pradės 
veikti, o ūkininkams, šalia jų dirbantiems žemę, bus panaikinti ribojimai patekti į savo laukus.

Seimo narys Tomas Tomilinas 
sako, jog net su parlamenta-
ru nekomunikuodami vėjo 
elektrinių parko savininkai 
diskredituoja visą atsinauji-
nančios energe-
tikos sektorių.

Aštuonerių 
išleidusi knygą, 
apie rašytojos 
profesiją 
nesvajoja

Pjauna pakelės 
topolių alėjas

Devintasis 
bėgimas Šimonių 
girios partizanų 
takais

Ar reikia skirti 
tūkstančius 
kalėdinei 
eglutei?

Nedarbas. Spalio 1 dieną 
Anykščių rajone registruoti 1 
tūkst.405 bedarbiai, skelbia 
Užimtumo tarnyba. Registruo-
tas nedarbas rajone smuktelėjo 
1,2 punkto, apie 10 proc..

Svečias. Praėjusį penktadie-
nį Anykščiuose lankėsi ir su 
Anykščių kūno kultūros ir spor-
to centro vadovais susitiko jau 
daugelį metų Lietuvos futbolą 
remiančio fondo vadovas Har-
tmutas Beyeris. Įstaiga su sve-
čiu pratęsė bendradarbiavimo 
sutartį. Fondas yra finansiškai 
prisidėjęs prie miesto centrinio 
stadiono linijų dažymo įrangos, 
vartų, aprangų žaidėjams, ka-
muolių įsigijimo.

Pasitarimas. Spalio 11 die-
ną rengiamas pasitarimas dėl 
moksleivių nemokamo plauki-
mo užsiėmimų Anykščių basei-
ne „Bangenis“. Pasitarime da-
lyvaus Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius. Galimybę 
suteikti visiems Anykščių rajo-
no moksleiviams kartą ar kele-
tą kartų per mėnesį apsilankyti 
baseine „Bangenis“ visiškai ne-
mokamai paskutiniame Anykš-
čių rajono tarybos posėdyje 
pasiūlė liberalai. Artėjant savi-
valdos rinkimams, rajono gy-
ventojams pasiūlyta ir dar viena 
nemokama paslauga – kelionės 
po rajoną vietos autobusais.

Sutartis. Anykščių rajono 
savivaldybė vienerių metų lai-
kotarpiui pasirašė 10 tūkst. eurų 
vertės sutartį su UAB „Aplin-
kos darbai“. Bendrovė teiks 
medžių kirtimo ir genėjimo su 
aukštalipių pagalba paslaugas.

KOPIJUOJAME. Vieno 
A4 formato lapo kopija UAB 
„Anylštos redakcija“- 0,30 Eur

Per rungtynes Anykščiuose mirė 
krepšininkas
Spalio 7-ąją, penktadienį, „Nykščio namų“ arenoje vykstant draugiškoms krepšinio 

rungtynėms tarp Anykščių KKSC „Elmis“ ir Biržų komandų, mirė Anykščių komandos 
žaidėjas, 39-erių metų Benas Steponėnas. 

Kelias minutes pirmajame rungtynių kėlinuke sužaidęs krepšininkas trenerių buvo pa-
sodintas ant atsarginių suolelio. Antrojo kėlinuko pradžioje B. Steponėnas, sėdėdamas ant 
suolelio, susmuko. 

Staškūniškyje esančios elektrinės taip ir nepradėjo veikti.

Greitoji atvyko po 
pusvalandžio

Treneriui prie krepšininko 
pribėgus ir jį supurčius, Benas 
atmerkė akis ir pasakė: 

„Viskas, man batai“. Ir tai 
buvo paskutiniai krepšininko 
pasakyti žodžiai. Apie dvi-
dešimt metų profesionaliai ir 
pusiau profesionaliai krepšinį 
žaidęs, gerų fizinių duomenų 
195 cm ūgio sportininkas vėl 
prarado sąmonę ir jo atgaivinti 
jau nebepavyko.

Į pagalbą iškviesti medikai į 
„Nykščio namų“ areną, žiūrovų 
teigimu, atvažiavo tik po pusės 
valandos. Teigiama, kad abu 
Anykščių greitosios pagalbos 
automobiliai buvo išvykę pagal 
iškvietimus, todėl nuo gauto 
pagalbos skambučio iki medi-
kų atvykimo praėjo tiek daug 
laiko.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

39- erių Benas Steponėnas buvo vyriausias Anykščių KKSC „Elmis“ krepšininkas. Kitiems žaidė-
jams jis buvo ir komandos draugas, ir mokytojas.        Pauliaus ŽUKAUSKO nuotr.
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Anykščių tiltai

temidės svarstyklės
Paieška. Nuo spalio 4 dienos  

15 val. iš namų Anykščiuose, 
Leliūnų g., išėjo ir dingo be ži-
nios moteris (g. 1957 m.). Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas dėl 
asmens, dingusio be žinios.

Pagalba. Spalio 9 dieną, 

sekmadienį, Anykščiuose, Le-
liūnų g., policijos pareigūnams 
patekti į namų vidų padėjo 
ugniagesiai. Pranešama, kad 
namo durys atidarytos panau-
dojus parankines priemones, 
įleisti policijos pareigūnai, vi-
duje nieko nerasta.

Keliautojas. Spalio 8 dieną 

apie 17.07 val. Troškūnų se-
niūnijos Žiedonių kaime vyras 
(g. 1975 m.) vairavo neregis-
truotą motociklą JIANGSU 
KINROAD XINTIAN MO-
TORCYCLE būdamas neblai-
vus (nustatytas 1,82 prom. gir-
tumas). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Vairuotojas. Spalio 8 die-
ną apie  21.35 val. Skiemonių 
seniūnijos Pašiltiškio kaime, 
kelio Molėtai – Anykščiai 30 
km, vyras (g. 1958 m.) vaira-
vo automobilį AUDI A4 būda-
mas neblaivus (nustatytas 1,84 
prom. girtumas). Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Anykščiuose nebeliks sovietų kario
Anykščių rajono savivaldybė iš Kultūros paveldo depar-

tamento rugsėjį gavo atsakymą, kad Anykščių sovietų karių 
kapinėse stovinti kareivio skulptūra nėra saugotina ir ver-
tinga, todėl ji bus demontuota.

Numatyta demontuoti  ne tik 
ant pjedestalo stovinčią betoni-
nio kareivio su vainiku skulp-
tūrą, bet ir priešais paminklo 
postamentą esančią betoninę 
penkiakampę žvaigždę.

Nukėlus kario skulptūrą, pa-
minklo pjedestalo viršus bus 
išlygintas betono sluoksniu, 
o  kario skulptūra bus išvež-
ta laikinam saugojimui į UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ 
teritoriją.

Sovietinio kario skulptūros 
demontavimo darbams atlikti 

Anykščių rajono savivaldybė 
yra paskelbusi viešąjį pirkimą.

Nuo pavasario iki šiol Anykš-
čių sovietų karių kapinėse ka-
reivio skulptūra paslapčia ko-
munalininkų buvo apkalta OSB 
plokštėmis, iš kurių suformuota 
savotiška dėžė.

Priminsime, kad sovietų ka-
rio skulptūrą Kurkliuose šių 
metų gegužę Anykščių rajono 
savivaldybė demontavo paslap-
čia. Prieš demontavimą kario 
skulptūra balandžio mėnesį, 
naktį, buvo nudažyta geltonos 

ir mėlynos spalvos dažais.
Anykščių policija nustatė, jog 

Kurklių miestelyje  Antrojo pa-
saulinio karo paminklą sovie-
tų kariams Ukrainos vėliavos 
spalvomis išdažė trys asmenys, 
kurių gyvenamosios vietos de-
klaruotos Vilniuje.

Dėl šio įvykio buvo pradė-
tas ikiteisminis tyrimas, tačiau 
Utenos apylinkės prokuratūra 
priėmė nutarimą jį nutraukti, 
nes nepadaryta veika, turinti 
nusikaltimo ar baudžiamojo 
nusižengimo požymių.

Sovietinio palikimo skulptū-
ros visoje Lietuvoje pradėtos 
demontuoti, kai Rusija pradėjo 
karą prieš Ukrainą.

-ANYKŠTA
Sovietų kario skulptūrą laiki-
nai saugos komunalininkai.

Pjauna pakelės topolių alėjas
Anykščių rajono vadovai rugpjūčio mėnesį raštu kreipėsi 

į Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministeriją, prašydami 
išsaugoti  dar likusią didžiulių topolių alėją šalia kelio Kau-
nas - Daugpilis, tačiau benzopjūklai jau burzgia. 

Nuo Staškūniškio dabar važiuojant į Ukmergę atrodo, 
kad keliauji per stepę. Kelininkai nupjautus didelius me-
džius jau krauna į rietuves. 

 Tai, jog visoje Lietuvoje bus 
išpjauti pakelių medžiai, dar 
vasarą „pažadėjo“ Anykščiuose 
tuo metu lankęsis Lietuvos Res-
publikos susisiekimo ministras 
Marius Skuodis bei kelininkų 
atstovai. 

Per susitikimą su Anykščių 
rajono savivaldybės vadovais 

ministras M.Skuodis ir akcinės 
bendrovės „Kelių priežiūra“ 
direktorius Rolandas Rutė-
nas tvirtai nurodė, kad medžių 
anykštėnai neišgelbės. 

Pasak ministro M. Skuodžio, 
pernai ant kelio nuvirtęs medis 
pražudė jaunų marijampoliečių 
porą, todėl pakelės medžius bū-

tina išpjauti. 
AB „Kelių priežiūra“ atsto-

vas R.Rutėnas per susitikimą su 
Anykščių rajono savivaldybės 
atstovais pridūrė, kad nelaimės 
keliuose dėl virstančių pakelės 
medžių nutinka labai dažnai, 
tik tas Marijampolės atvejis la-
biau eskaluojamas, nes buvęs 

ypač skaudus. 
Anykščių rajono vyriausio-

ji architektė Daiva Gasiūnienė 
minėtame renginyje ironizavo, 
kad kartais automobiliai įlekia ir 
į  tvenkinius ar ežerus, tačiau dėl 
to vandens telkiniams nusausi-
nimo bausmė nebūna taikoma.

-ANYKŠTA

Staškūniškio topolių alėja  mirties bausme nuteista už jos kolegų 
nusikaltimus.            Gražinos ŠMIGELSKIENĖS nuotr.

Anykščių rajono savivaldybei – „Auksinės krivūlės“ 
apdovanojimas
Penktadienio vakarą Lietuvos savivaldybių asociacijos 

rengiamuose apdovanojimuose „Auksinės krivūlės“ statu-
lėlę Žemės ūkio ministerija Anykščių rajono savivaldybei 
įteikė ,,Už didžiausią indėlį rengiant ir įgyvendinant svar-
bius melioracijos projektus“. 

Anykščių rajono savivaldy-
bės meras Sigutis Obelevičius 
lipo į sceną atsiimti apdova-
nojimo iš Žemės ūkio ministro 
Kęstučio Navicko. 

Renginyje kalbėjo Lietuvos 
savivaldybių asociacijos prezi-
dentas Mindaugas Sinkevičius, 
Lietuvos Respublikos prezi-
dentas Gitanas Nausėda.

Lietuvos savivaldybių asoci-
acija jau septynioliktus metus 
rengia „Auksinės krivūlės“ apdo-
vanojimų ceremoniją.  Anykščių 

rajono savivaldybei tai ne pirmas 
apdovanojimas. 2016 metais LR 
Vidaus reikalų ministerija tuo-
metiniam rajono merui Kęstučiui 
Tubiui įteikė apdovanojimą „Už 
bendruomenės telkimą kuriant 
saugią aplinką“, o tuomet viceme-
ru dirbęs Sigutis Obelevičius tapo 
„Auksinės krivūlės riteriu“, šis 
vardas suteikiamas už ypatingus 
nuopelnus Lietuvos savivaldai, 
jos plėtrai ir stiprinimui.

„Auksinės krivūlės“ statulė-
les, sukurtas skulptoriaus Ra-

mūno Almino, merams įteikė 
visų 14 ministerijų, Europos 
Komisijos atstovybės Lietuvoje 
bei Lietuvos verslo konfedera-

cijos vadovai. 
Iš viso šiemet buvo išdalyta 

16 bronzinių statulėlių.
-ANYKŠTA

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius atsiima „Auksinę 
krivūlę“.

Siūlymas. Prezidentas Gi-
tanas Nausėda siūlo kitų metų 
valstybės biudžete numatyti ga-
limybę krašto apsaugai skolin-
tis iki 3 proc. bendrojo vidaus 
produkto (BVP), nes dabar su-
planuotų lėšų gali nepakakti. 
Jo teigimu, ketinimai kitąmet 
krašto apsaugai palikti 2,5 proc. 
BVP finansavimą neatitinka de-
klaracijų apie būtinybę moder-
nizuoti Lietuvos kariuomenę ir 
siekių gerinti NATO sąjungi-
ninkų priėmimą šalyje. Vyriau-
sybė praėjusią savaitę pasiūlė 
krašto apsaugai skirti daugiau 
nei 1,77 mlrd. eurų arba 2,52 
proc. prognozuojamo BVP. 

Dūmai. Aplinkos ministras 
Simonas Gentvilas siūlo už-
drausti vairuoti automobilius, 
iš kurių vizualiai matosi rūks-
tantys dūmai. Anot jo, tai la-
bai aiški ir tikslinga priemonė 
prieš techniškai netvarkingus 
automobilius. Iki šiol, pasak S. 
Gentvilo, Saugaus eismo auto-
mobilių keliais įstatymas nenu-
mato galimybės kelyje stabdyti 
lengvųjų automobilių. Jie tikri-
nami techninės apžiūros metu 
kas dvejus metus.

Palyda. NATO oro policijos 
misiją Baltijos šalyse vykdan-
tys naikintuvai praėjusią savai-
tę keturis kartus kilo atpažinti ir 
lydėti skrydžio taisykles tarp-
tautinėje oro erdvėje virš Balti-
jos jūros pažeidusių rusų orlai-
vių, pirmadienį pranešė Krašto 
apsaugos ministerija (KAM).
KAM duomenimis, šie Rusijos 
lėktuvai dažniausiai vyko be 
skrydžio plano, be įjungtų radi-
olokacinių atsakiklių, radijo ry-
šio su Regioniniu skrydžių val-
dymo centru nepalaikė. NATO 
oro policijos misija Baltijos 
šalyse vykdoma iš Lietuvos ir 
Estijos.

Deficitas. 2023 metų vals-
tybės biudžeto projekte nu-
matytas 4,9 proc. deficitas yra 
netoli pavojingos ribos, kai 
gali brangti skolinimasis tarp-
tautinėse rinkose, sako Seimo 
Biudžeto ir finansų komiteto 
pirmininkas Mykolas Majaus-
kas. Anot jo, deficitui viršijus 
5 proc. ribą valstybei gali tekti 
mokėti didesnes palūkanas ne 
tik už naujas, bet ir dabartines 
skolas. Vyriausybės Seimui tei-
kiamame 2023 metų biudžeto 
projekte prognozuojamas defi-
citas siekia 4,9 proc., o valsty-
bės skola – 43 proc. bendrojo 
vidaus produkto (BVP). Anot 
M. Majausko, biudžetas supla-
nuotas taip, kad, kompensuo-
jant dalį išlaidų energetikai ir 
didinant žmonių pajamas esant 
aukštai infliacijai būtų išlaikyta 
labiausiai pažeidžiamų gyven-
tojų perkamoji galia.

-BNS
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komentarai Ar reikia skirti tūkstančius kalėdinei eglutei?
Jau yra žinoma, kiek šiais metais Anykščių savivaldybės 

biudžetui kainuos Kalėdų eglutė, – jai skirta 15 tūkst. eurų. 
Atskirai bus perkami papuošimai miestui. Pernai tiek eglu-
tė, tiek ir papuošimai kainavo apie 40 tūkst. eurų. 

Sumos, palyginti su Vilniaus kalėdine eglute, kuri šiais 
metais kainuos 231 tūkst. eurų, yra mažos, tačiau ar sun-
kmečiu verta investuoti į miesto puošimą? O gal atvirkščiai 
– neverta taupyti švenčių sąskaita?

Ne vieta taupyti

Raimondas BALSYS, rajo-
no savivaldybės tarybos na-
rys, ūkininkas:

„Manau, tikrai verta. Tai yra 
miesto įvaizdis. Mes esame 
kurortinis miestas, reklamuoja-
mės, norime pritraukti žmones, 
o juos labiausiai ir pritraukia 
miesto centras, eglutė. Todėl 
nemanau, kad čia yra vieta tau-
pyti.

Skaičiuojant pagal gyvento-
jus, kiekvienam padalijus šią 
sumą, turbūt išeitų po 50 centų 
toji eglutė. Kalėdos – ne vieta 
taupyti, ypač siekiant kurorto 

statuso, norint pritraukti lanky-
tojus. 

Manau, kad ir Vilniaus eglutė 
nėra brangi. Juk tai tarptautinis 
miestas, jiems reikia turistus ir 
iš užsienio pritraukti. Skaičius 
atrodo baisiai, tai juk krūva 
pinigų, bet žiūrėkime, ką tie 
pinigai padaro, kiek žmonių 
pritraukia.“ 

Galima papuošti 
sutaupant

Rūta PELEGRIMIENĖ, 
Anykščių meno mokyklos di-
rektorės pavaduotoja:

„Aš galvoju, kad tiek pinigų 
investuoti neverta. Manau, kad 
galima miestą papuošti ir su-
taupant – tereikia susitelkimo, 
jaukumo, tikrumo. Nežinau, ar 
tos puošmenos yra labai reika-
lingos. Žinoma, yra smagu, bet 
iš tiesų nereikalinga… 

Esu ir už tai, kad miestas atsi-
sakė fejerverkų. Žmogus nebe-
žino, kaip yra gerai, reikia dar 
geriau. Manau, tai yra pertekli-
nis dalykas.“

Puošti galima 
bendrai sukurtais 
darbais

Gintarė MALAKĖ, Anykščių 
Jaunimo klubo pirmininkė:

„Manau, kad tos lėšos galėtų 
būti panaudotos kažkur tikslin-
giau – galbūt gatvėms tvarkyti, 
apšviesti. Juo labiau būtų visai 
gražu įtraukti visą bendruome-
nę, galbūt padaryti kažkokias 
dirbtuves ir eglę papuošti ben-
drai sukurtais žaisliukais. Man 

atrodo, kad ta pompastika ne-
padaro šventės tikresnės, o dar 
labiau ją sukomercina. Papras-
tumas yra raktas į nepaprastu-
mą.“

Užtektų tikros 
eglės iš miško

Valentinas ŠAPALAS, In-
kūnų bendrijos pirmininkas, 
politikas, pedagogas:

„Mano nuomonė yra papras-
ta: manau, kad ne tik sunkme-
čiu, bet ir apskritai to nerei-
kia. Vyksta kažkoks žaidimas 
tarp Lietuvos savivaldybių. 
Kiekviena bando padaryti vis 
„mandriau“, o kaip yra iš tie-
sų? Dabar visos eglės yra „su-
rogatinės“ – netikros, o tai man 
visiškai nepatinka. Kokia eglė, 
jei ji padaryta iš metalo kons-
trukcijų, strypų, kurią apkarsto 
šakomis, žaisliukais ir pavadina 
egle. Tai ne eglė, o kažkoks ab-
surdas. Ir tokiam absurdui savi-
valdybės skiria dešimtis ar net 

šimtus tūkstančių eurų. Suskai-
čiavus išleistas lėšas per visą 
respubliką, išeitų kad milijonai 
lėšų panaudota dėl keliolikos 
dienų. Skundžiamės, kad netu-
rime pinigų, kad jų nėra moky-
tojams, vaikams, medikams, o 
kiekvienais metais šitokias su-
mas išmetame niekams.

Mano požiūriu, užtektų eglu-
tę atsivežti iš miško. Koks nors 
ūkininkas tikrai padovanotų 
eglę, jei savivaldybė paprašytų. 
Aš ir pats padovanočiau. Miške 
yra pakankamai eglių, - jei vie-
ną nukirsi  dešimtyje hektarų, 
miškui ar gamtai tikrai nieko 
bloga nenutiks. Ir būtų galima 
papuošti gražią, natūralią eglę, 
kaip būdavo daroma anksčiau. 
Tam užtektų kelių šimtų eurų. 
O dabar lenktyniaujama, kieno 
eglė gražesnė. Tai taip kvaila. 
Lenktyniaujama visiškai ne ten, 
kur reikėtų lenktyniauti.

Tas pats tinka ir Vilniui, nes 
esu nepatenkintas ir tuo, kiek ten 
pinigų išleidžiama. Mano supra-
timu, tai yra vaikiškas, neūkiš-
kas požiūris, tai parodo mūsų 
valdžios ir dalies visuomenės 
nesubrendimą.  Pastebėjau, kad 
kai kuriose Vakarų šalyse to-
kių nesąmonių nėra: šveicarai, 
austrai pastato natūralią eglę, ją 
pasipuošia, - ir viskas tvarkoj, 
niekam neužkliūna.“ 

-ANYKŠTA

Devintasis bėgimas Šimonių 
girios partizanų takais Raimondas GUOBIS

Spalio 8 dieną, šeštadienį, Šimonių girioje, jos Svėdasų seniūnijai priklausančioje dalyje, 
įvyko Lietuvos kaimo kultūros ir sporto asociacijos „Nemunas“ kartu su partneriais, rė-
mėjais bei visuomenininkais rengiamas tradicinis, jau devintasis pagarbos bėgimo festiva-
lis „Algimanto apygardos partizanų kovų takais“. 

Šventėje dalyvavo net 99 bėgikai iš visos Lietuvos, buvo prisiminta pokario kovų istorija, 
pagerbti žuvę partizanai. Bėgikai varžėsi trumpojoje ir pagrindinėje distancijose, prisiekė 
Jaunieji šauliai, vaišintasi šauliška koše.

Šventė prasidėjo auksinio 
rudens dieną, vidurdienį, Prie-
pado - gražuolio Šimonių girios 
ežero - pakrantėje.  Istorinėje 
vietoje, šalia buvusio Algiman-
to apygardos štabo bunkerio, 
šalia čia vykusį mūšį menančių 
paminklų, nusilenkta 1949 m. 
lapkričio 1 dieną žuvusiems 
partizanams – apygardos vadui 
Antanui Starkui – Montei, šta-
bo viršininkui Albinui Pajars-
kui – Bebui,  Aleksui Mateliui 
– Audeniui, Julijonui Burnei-
kai – Tardytojui, Jonui Leškiui 
– Algiui, Birutei Šniuolytei – 
Idai, Stasei Vigėlytei – Živilei. 

Prisiminta garbinga pokario 
kovų istorija, jaunimui palin-
kėta, mylėti savo tėvynę Lie-
tuvą, pažinti istoriją, laikytis 
tautinių tradicijų, dalyvauti vi-
suomeninėje veikloje ir ištver-
mės bėgant, kad būtų deramai 
išreikšta pagarba žuvusiems 
partizanams.

Magiškų devynetų šeštadie-
nis – devintasis bėgimas, de-
vyniasdešimt devyni dalyviai ir 
dar devyni Jaunieji šauliai, tarę 
pasižadėjimo žodžius ir bučia-

vę Lietuvos šaulių sąjungos 
pulkininko Prano Saladžiaus 
9 – osios Utenos rinktinės vė-
liavą. Prakilniai nuskambėjo 
pažadas ištikimai tarnauti Lie-
tuvos valstybei, ryžtingai ginti 
tėvynės laisvę, sąžiningai vyk-
dyti Jaunųjų šaulių priesakus, 
vadų įsakymus, elgtis, kaip 
dera doram piliečiui. 

Beveik pusė šios dienos bė-
gikų buvo šios rinktinės at-
stovai, dauguma - iš Utenos 
Žalčio kuopos. Buvo bėgikų 
iš Vilniaus, Utenos, Kupiškio, 
Anykščių, Jonavos, Vyžuonų, 
Troškūnų ir kitų šalies vietų. 
Daugelis tarp jų -  kasmet daly-
vaujančių, daug ir pirmą kartą 
atvykusių į Šimonių girią. Išsi-
dalijus numerius, suregistravus 
dalyvius, prasidėjo bėgimas. 
Bendras startas duotas ir vie-
nos, ir kitos grupės bėgikams. 

Ilgojoje, 7, 5 kilometrų dis-
tancijoje, nugalėtoju tapo trasą 
per 31 minutę ir 21 sekundę 
įveikęs anykštėnas, Jono Bi-
liūno gimnazijos vienuolikto-
kas Mikas Vildžiūnas, patyręs 
sportininkas, jau septintus me-
tus aktyviai besitreniruojantis 
biatlonininkas, šalies jaunimo 
rinktinės narys. 

Tik minute lėčiau bėgęs Val-
das Skliaustys iš Surdegio pel-
nė antrąją vietą. 

Nenuilstantys bėgimo „Algimanto apygardos partizanų kovos takais“ organizatoriai. Iš kairės - Egi-
dijus Juozas Karalius, Vladas Pajarskas, Kęstutis Aleckūnas ir Edmundas Liekis. 
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užjaučia

Sunkią liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame Stasį 
STEPONĖNą, jo šeimą ir artimuosius dėl mylimo Sūnaus 
mirties. Dalijamės netekties skausmu ir linkime stiprybės. 

Anykščių rajono savivaldybės vadovai

Mirus motinai nuoširdžiai užjaučiame Rimantą SEREI-
čIKą ir artimuosius. Telydi Jus paguoda ir dvasios stipry-
bė šią sunkią netekties valandą. 

Anykščių rajono savivaldybės vadovai

(Atkelta iš 1 psl.)
Sąmonės netekusį krepšinin-

ką  ėmėsi gaivinti žiūrovai, tarp 
kurių buvo mokančių daryti šir-
dies masažą. 

„Iš tribūnų atbėgo galingas 
vyras, mokantis daryti širdies 
masažą. Kas geriau masažą pa-
darys - ar moteriškė, ar dvime-
trinis vyras!?“ - retoriškai klau-
sė rungtynes stebėjęs Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centro 
direktorius Arvydas Krikščiū-
nas. Jis tikino, kad anyksta.lt 
komentaruose mesti kaltinimai, 
neva per varžybas budėjusi ne-
kvalifikuota slaugytoja, kadangi 
ant grindų gulintį krepšininką 
gaivino ne ji, o iš salės tribūnų 
atėję keli vyrai, yra absurdiški.

Abi greitosios buvo 
iškvietimuose
  
Greitosios pagalbos ekipažai 

yra pavaldūs Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centrui 
(PSPC). Tačiau šios įstaigos di-
rektorės pavaduotojas Kęstutis 
Jacunskas „Anykštai“ sakė, jog 
pavaldumas yra tik teorinis.

„Jeigu mano kabinete nualptų 
žmogus, aš turėčiau skambinti 
bendruoju pagalbos telefonu. Ne-
galiu nubėgti ir pakviesti šalia pas-
tato stovinčios greitosios“, - aiški-
no K.Jacunskas. Pasak Anykščių 
PSPC direktorės pavaduotojo, 
nelemtąjį penktadienio vakarą 
vienas Anykščių greitosios pa-
galbos automobilis buvo išvykęs 
į iškvietimą netoli Svėdasų, kitas 
- į Kavarsko seniūniją. „Mums 
pagal gyventojų skaičių priklau-
so 1,8 automobilio. Pridėjo 0,2... 
Niekas neatsižvelgia į rajono te-
ritorijos dydį, - kalbėjo gydytojas 
K. Jacunskas. - Mes galime nusi-
pirkti nors ir aštuonis greitosios 
automobilius, bet apskaičiuota, 
kad Anykščiams užtenka dvie-
jų komandų. Tiek jų ir bus... O 
penktadienį paaiškėjo, kad dviejų 
ekipažų kartais neužtenka“, - sakė 
K.Jacunskas. Gydytojas patikrino 

registracijos žurnalą. Anykščių 
PSPC direktorės pavaduotojo tei-
gimu, Anykščių greitoji į „Nykš-
čio namus“ atvyko 20 val. 15 
min., iškvietimas buvo gautas 19 
val. 57 min., taigi, nuo iškvietimo 
iki atvykimo praėjo 18 minučių. 

Tačiau pats gydytojas sako, 
kad nuo krepšininko nualpimo 
iki medikų atvykimo galėjo pra-
eiti ir pusė valandos -  šiek tiek 
laiko turėjo praeiti, kol buvo 
nuspręsta skambinti bendruo-
ju pagalbos telefonu, šiek tiek 
laiko - kol prisiskambinta, šiek 
tiek - kol operatorius susisiekė 
su konkrečiu ekipažu.  

Kilo abejonių, ar 
defibriliatorius veikė

Įvykus nelaimei, į „Nykščio 
namus“ vienas po kito atvažiavo 
net du greitosios automobiliai. 
Dalis žiūrovų medikų laukė lau-
ke, dalis - arenoje. 

Pasak tragedijos liudininkų, 
žiūrovų ir krepšininkų emocijų 
pliūpsnį, nes ilgai nesulaukta pa-
galbos, išgyvenantys medikai at-
rodė sutrikę. Neaišku, kaip buvo 
ir su medikų atsivežtu defibrilia-
toriumi: vieni liudininkai sakė, 
kad medikai atsivežė neveikiantį 
aparatą, kiti tikino, kad defibrilia-
torius net nebuvo įjungtas. 

Gydytojas K.Jacunskas tikino, 
kad su defibriliatoriumi viskas 
buvę tvarkoje, jis tikrai yra vei-
kiantis. 

O krepšininko B.Steponėno gai-
vinimą matęs vyras ,,Anykštai“ 
pasakojo šitaip: „Buvo prijungtas 
defibriliatorius, visiems buvo pa-
sakyta atsitraukti, ir įjungta srovė. 
Kai srovė buvo įjungta, niekas ne-
įvyko ir buvo tęsiamas gaivinimas 
rankomis. Paskui, prieš išvežant į 
ligoninę, defibriliatorius jungtas 
dar kartą. Ir vėl nieko neįvyko.“   

Direktoriaus akyse mirė 
antras sportininkas

„Sekmadienį buvau susiti-

kęs tą slaugytoją, kuri pirmoji 
su greitosios pagalbos auto-
mobiliu atvyko į areną suteikti 
krepšininkui pagalbos. Ji buvo 
sugniuždyta. Negali kaltinti to 
žmogaus, kuris per iškvietimą 
buvo netoli Taujėnų... Mes da-
rėme, ką galėjome. Anykščių 
KKSC ,,Elmis” treneris Paulius 
Leonavičius nuolat kalbėjo te-
lefonu su Bendruoju pagalbos 
centru, kurio operatorė aiškino, 
ką daryti. Atbėgo padėti Pau-
liaus mama, medikė, buvusi sa-
lėje...“ - kalbėdamas su „Anykš-
ta“ sakė Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centro direktorius A. 
Krikščiūnas.

Pasak direktoriaus, buvo 
kilusi mintis patiems vežti 
B.Steponėną į ligoninę. „Bet jei-
gu apsilenksim su greitąja? Jei-
gu, norėdami padėti, tik dar la-
biau pakenksim?..“ - kodėl šios 
minties buvo atsisakyta, aiškino 
A.Krikščiūnas. 

A. Krikščiūnas kalbėjo, kad 
jis savo akimis mato jau antro 
sportininko mirtį. „Suomijoje 
vykusiame imtynių pasaulio 
čempionate mano akyse mirė 
JAV sportininkas. Ten budėjo 
kvalifikuoti medikai, buvo re-
animobilis. Bet neišgelbėjo“, - 
sakė sporto centro direktorius.

Skeptiškai vertina 
privalomą greitųjų 
budėjimą

Anykščių sporto centro direk-
torius A.Krikščiūnas sako, kad 
B.Steponėnas privalėjo turėti 
tuos sveikatos patikrinimų do-
kumentus, kurių reikalauja Re-
gioninė krepšinio lyga. 

Po B.Steponėno mirties vie-
šumoje pasirodžiusią idėją - rei-
kalauti, kad medikų ekipažai 
budėtų visų NKL ir RKL rung-
tynių metu, A.Krikščiūnas laiko 
neįgyvendinama. „Anykščiuose 
yra du greitosios automobiliai. 
Bus du iškvietimai ir per krepši-
nį budintis ekipažas išvažiuos į 

iškvietimą. Taip mums buvo per 
„Bėk bėk, žirgeli“ šventę. Eki-
pažas šventėje budėjo tol, kol jis 
buvo iškviestas“, - „Anykštai“ 
sakė A.Krikščiūnas.

Svarbiausios pirmosios 
minutės

Krepšininkas B.Steponėnas, 
kai pagaliau atvyko greitoji, 
buvo išvežtas į Anykščių rajono 
ligoninę. Anykščių rajono ligo-
ninės direktorius Dalis Vaiginas 
neatskleidė, kada krepšininkui 
konstatuota mirtis, - dar „Nykš-
čio namuose“ ar jau ligoninėje. 
Gydytojas dar nebuvo susipa-
žinęs su tyrimo išvadomis. D. 
Vaiginas tik pastebėjo, kad „jei-
gu geras penkias minutes širdis 
neveikia - smegenų jau nebėra.“

Pasak D.Vaigino, tokiais atve-
jais labai svarbu po ranka turėti 
defibriliatorių. Šio gaivinimo 
įrenginio „Nykščio namų“  are-
noje nėra. 

Nežino, ar komanda išliks

Anykščių KKSC „Elmis“ 
komandos vadovas Gaudvinas 
Šniaukštas pirmadienį „Anykš-
tai“ sakė, kad jis nesiima ka-
tegoriškai kaltinti medikų dėl 

įvykusios nelaimės. „Sunku kal-
bėti. Toks įvykis pasitaiko kartą 
iš milijono. Nežinia, ar medikai 
jį būtų išgelbėję. Gal krešuliu-
kas... Bet tas pusvalandis buvo 
labai ilgas, mums atrodė, kad 
praėjo kelios valandos“, - kalbė-
jo krepšinio komandos vadovas.

Pasak G.Šniaukšto, Benas ne-
siskundė sveikata, vasarą sporta-
vo - bėgiojo, važinėjo dviračiu. 
„Ir šiose rungtynėse jis didelio 
krūvio negavo, pažaidė gal 5-6 
minutes. Benas buvo auksinis 
žmogus. Toks visiškas gerietis 
ir aikštėje, ir šalia aikštės. Ko-
mandai buvo dovana jį turėti: ir 
draugas, ir mokytojas“, - dėstė 
D.Šniaukštas.

Po įvykusios tragedijos neaiš-
ku, ar komanda ras jėgų startuoti 
trečiosios pagal pajėgumą Lie-
tuvos krepšinio lygos RKL var-
žybose. „Net į salę nebenorim 
eiti“, - dėstė ir pats komandoje 
rungtyniaujantis jos vadovas.  

Pasak G.Šniaukšto, po to, kai 
B. Steponėnas buvo išvežtas į li-
goninę, komanda prie ligoninės 
durų pralaukė apie porą valan-
dų. „Išvažiavome, kai pasakė, 
kad nebėra Beno, iškeliavo... 
Bet vis dar netikiu“, - kalbėjo 
G.Šniaukštas. 

(Nukelta į 6 psl.)

Per rungtynes Anykščiuose mirė krepšininkas

Benas Steponėnas į Anykščių krepšinio komandą grįžo pernai. Anykščių KKSC „Elmis“ komandos fotometraštininkas Paulius Žukauskas paskutinėse rungtynėse B. 
Steponėno nenufotografavo. Šios nuotraukos - iš praėjusio sezono rungtynių.
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Aštuonerių išleidusi knygą, apie
rašytojos profesiją nesvajoja Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

„Laikrodukas Tuksis“, „Užkeiktas žiedas“, „Kartą girio-
je…“, – tai jauniausios Lietuvoje rašytojos, traupietės Indrės 
Musteikytės knygelių pavadinimai. Indrė yra Lietuvos rekor-
dininkė. Parašiusi ir išleidusi knygą vos aštuonerių metų, mer-
gaitė netikėtai išgarsėjo.

Apie vaikiškas svajones, nevaikiškus planus ir pomėgius 
„Anykštai“ papasakojo šiuo metu jau Vilniaus universiteto  
pirmo kurso studentė I. Musteikytė.

Rašyti paskatino mama

Kai dauguma aštuonmečių 
žaidžia kieme ar kompiuteriu, 
anuomet aštuonerių sulaukusi 
I. Musteikytė skaitė pasakas 
bei… pati jas rašė. Paklausta, 
kaip kilo mintis parašyti knygą 
– juk didžioji dalis bendraam-
žių nė dorai rašyti dar nemoka 
– Indrė „prisipažino“: rašė ne 
todėl, kad būtų išleista knyga, o 
dėl smagumo.

„Aš buvau tas vaikas, labai 
mėgęs skaityti. Skaitydavau la-
bai daug pasakų kiekvieną die-
ną. Man pasakos, turbūt kaip ir 
visiems vaikams, labai patiko. 
Kadangi mano mama yra bibli-
otekininkė, aš bibliotekoje, ga-
lima sakyti, užaugau. Užaugo 
ir meilė knygoms“, – pasakojo 
mergina, kurios mama Ramunė 
Musteikienė yra ilgametė Trau-
pio bibliotekos vyriausioji bi-
bliotekininkė. - O kaip man kilo 
mintis rašyti, net nežinau. Per-
skaičiusi daug pasakų, pamėgi-
nau ir pati parašyti. Jau rašiau 
dienoraščius, apskritai daug 
rašydavau. Vieną kartą parašiau 
pasaką, nunešiau ją paskaityti 
mamai. Jai toji pasaka paliko 
labai didelį įspūdį, nes buvo pa-
rašyta rišliai, su tiesiogine kal-
ba. Pirmoji pasaka buvo apie 
kačiukus. Mamos paskatinta, 
rašiau toliau. O rašiau tai, kas 
šauna į galvą. Kai išmokau ra-

šyti kompiuteriu, jos tiesiog pa-
sipylė. Taip ir gimė tos knygos. 
Pirmosios pavadinimas – „Lai-
krodukas Tuksis““.

Pasakų knygos – ne vienin-
telės, kurias parašė Indrė. Šiek 
tiek vėliau, jau vyresnėse kla-
sėse, buvo išleista ir knygelė 
„Mokyklinės istorijos“, kurio-
je sugulė istorijos iš tuometės 
Traupio pagrindinės mokyklos.

„Negalvojau, kad iš to gali 
būti knyga, tiesiog rašiau prisi-
minimus iš mokyklos. Kadan-
gi mokykloje buvo labai maža 
bendruomenė ir visi vieni kitus 
labai gerai pažinome, vykdavo 
daug linksmų nutikimų, neno-
rėjau, kad jie pražūtų“, – sakė 
Indrė, kurios „sąskaitoje“ pen-
kios išleistos knygos. 

Lygiavosi į Astridą 
Lindgren

Nors I. Musteikytė vaikystė-
je rašė daug, mergina sakė, kad 
tuo metu tiesiog nesuprato, kad 
yra  rašytoja. Ypač keista, kai 
taip yra pavadinama dabar.

„Ir dabar savęs rašytoja ne-
laikau. Rašydavau tai, kas man 
šaudavo į galvą, neplanuodavau 
jokio siužeto, tiesiog atsisės-
davau ir parašydavau. Kartais 
man atrodo, kad ta mergaitė 
vaikystėje buvo kitas žmogus 
– dabar, manau, taip neparašy-
čiau“, – apie vaikystę kalbėjo 

Indrė ir neslėpė, kad anuomet 
labai norėjo būti tokia kaip 
garsioji švedų rašytoja Astrida 
Lindgren arba parašyti tokį ro-
maną kaip „Haris Poteris“. 

„Iš tiesų, tapti garsia rašy-
toja nebėra mano svajonė. Ji 
nelabai realistiška, nes neturiu 
kūrybinių idėjų, manau, visa ta 
kūrybinė ugnelė tik vaikystėje 
ir buvo. Kai rašiau ir kai išėjo 
knygelės, tuo metu tikrai gal-
vojau, kad noriu būti rašytoja, 
kad parašysiu tokių knygų kaip 
„Haris Poteris“. Bet kalbėdama 
apie profesiją niekada neturė-
jau kažkokios vizijos, kuo no-
riu būti. Man buvo labai sunkus 
laikotarpis, kai sprendžiau, kur 
aš noriu studijuoti. Įstojau į 
leidybą ir reklamą, bet vis dar 
nežinau, ar čia tikrai mano vie-
ta. Profesija orientuota į knygų 
leidybą, ateityje turbūt norėčiau 
dirbti leidykloje, būti šalia kny-
gų. Tačiau gali būti, kad norai 
dar pasikeis… 

Kai kalbu apie svajones, jau-
čiuosi sutrikusi, man atrodo, 
kad vaikai turi daugiau svajo-
nių nei aš. Vaikystėje viskas 
atrodo paprasčiau. O dabar 
– tiesiog nežinau. Labai giliai 
širdyje pagalvoju, kad galbūt 
kada nors grįšiu prie rašymo, 
bet tikrai ne dabar“, –  svarstė 
I. Musteikytė.

Už egzaminus – 
du „šimtukai“

O Indrei gali pildytis įvairūs 
norai: šiais metais baigusi 12 
klasių, net už du valstybinius 
brandos egzaminus – geografi-
jos bei lietuvių kalbos ir litera-
tūros – ji surinko po šimtą balų. 
Tad ir čia ji turi kuo didžiuotis 
ir pasigirti.

„Kad gausiu du „šimtukus“, 
tikrai negalvojau ir nesitikėjau. 
Viena vertus, tai buvo staigme-
na, bet, kita vertus, – daug mo-
kiausi. Egzaminams ruoštis ne-
buvo labai sunku, nes nuo pat 
pirmos klasės man labai patiko 
mokytis. Mokiausi visus dvyli-
ka metų ir nebuvo taip, kad per 
paskutinius mėnesius turėčiau 
išmokti visą kursą: tiesiog rei-
kėjo daug pasikartoti. Daugiau 
dirbti reikėjo ruošiantis lietuvių 
kalbos egzaminui, kad ir kaip 
tai būtų ironiška. Tad buvo ir 
sunku, ir nesunku. Nuolatinis 
mokymasis atvedė prie gerų 
rezultatų, dėl kurių labai džiau-
giuosi“. 

Ir kitus egzaminus I. Mus-
teikytė išlaikė puikiai: anglų 
kalbos ir istorijos valstybiniai 
brandos egzaminai buvo įver-
tint po 96 balus, o matematikos 
– 62. 

Patinka įvairūs rašytojai

Dabar I. Musteikytė taip pat 
mielai skaitytų daug daugiau, 
tačiau tam nebėra tiek laiko, 
kaip kad buvo vaikystėje: tada 
mergina teigė skaičiusi ypatin-
gai daug. Būdavo, net suaugu-
sieji stebėdavosi, kad šis vaikas 
– nuolat su knyga.

„Ne bendraamžiai, o daž-
niau suaugę stebėdavosi, kad 
tiek skaitau. Pamenu, kažkada 
važiavome su kitais tėvais ir 
vaikais vienu automobiliu, o 
aš kelionėje skaičiau knygą. Ir 
toji moteris labai stebėjosi, kad 
skaitau, klausė, ar aš taip visą 
laiką darau, ką mama daro, kad 
skaityčiau. O man tas noras kilo 
natūraliai, – pasakojo pašneko-
vė.

- Šiuo metu skaitau Kristi-
nos Sabaliauskaitės kūrinius, 
mokykloje labai patiko istorija, 
todėl jos kūriniai labai įdomūs. 
Apskritai mokykloje visi lie-
tuvių kalbos programoje buvę 
kūriniai patiko, – sakė Indrė ir 
teigė, kad paties mėgstamiausio 
rašytojo neturi. - Man patinka 
įvairiausi rašytojai – tiek lietu-
vių, tiek užsienio. Priklauso nuo 
knygos. Vaikystėje skaitydavau 
kiekvieną dieną, dabar, žinoma, 
taip nebėra, nes ne visada tam 
pakanka laiko.“

Mėgsta šokti ir fotografuoti

Paklausta, koks jausmas būti 
Lietuvos rekordininke, Indrė 
kuklinosi: „Keistas. Ir dabar 
nelabai tikiu, o kai buvau vai-
kas, iš viso nelabai supratau, ką 
tai reiškia. Po tiek metų, pažiū-
rėjusi atgal, suprantu, kad turėti 
savo knygą yra kažkas tokio. 
Nepasakyčiau, kad mano pasa-
kos ypatingos, bet jei mano tė-
vai manęs nebūtų skatinę rašyti, 
nebūtų stengęsi, kad jos būtų iš-
leistos, knygos nebūtų išleistos. 
Tik jų dėka tapau rekordininke. 

„Laikrodukas Tuksis“ – 
pirmoji Indrės Musteikytės 
knyga, išleista, kai mergaitei 
tebuvo aštuoneri. Parašiusi 
šią knygą, jaunoji traupietė 
tapo Lietuvos rekordininke.    

Indrė su mama, bibliotekininke Ramune Musteikiene, kuri mer-
gaitę ir paskatino išleisti knygeles. „Jei ne mano šeima, rekordi-
ninke tapusi nebūčiau“, - sakė Indrė.

Indrei labai patinka šokti: mergina šoka jau nuo penktos kla-
sės, o vos įstojusi į Vilniaus universitetą, prisijungė prie studentų 
tautinių šokių kolektyvo.

Tikrai yra vaikų, kurie rašo, tik 
jų kūryba nepasiekia platesnių 
vandenų.“

I. Musteikytė – ne tik rekor-
dininkė, puikių rezultatų per 
egzaminus savininkė, bet ir šo-
kėja, fotografė.

„Nuo penkerių metų pradėjau 
šokti, ir iki dabar man tai la-
bai patinka. Ilgus metus šokau 
tautinius šokius ir, vos įstojusi 
į Vilniaus universitetą, prisijun-
giau prie tautinių šokių kolek-
tyvo. Labai džiaugiuosi, kad to-
liau šoku“, – sakė pašnekovė. 

Indrės darytos nuotraukos la-
bai dažnai puikuojasi Traupio 
bibliotekos, Traupio bendruo-
menės „Facebook“ puslapiuose 
– mergina fiksuoja miestelyje 
vykstančių švenčių akimirkas. 

„Labai patinka fotografuoti. 
Ar planuoju surengti parodą? 
Nežinau! Bet jau turėjau pa-
tirties fotografuodama šventes 
– vestuves, krikštynas. Labai 
smagu būti tuo, kuris įamžina 
gražias emocijas. Ateityje norė-
čiau ir šioje srityje plėsti savo 
patirtis, pafotografuoti daugiau 
švenčių“, – ateities planais da-
lijosi Indrė Musteikytė. 
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Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3428/0001:64), esančio Užtvankos g. 11, Bebrūnų k., Kavarsko sen., Anykščių 
r. sav.,bendrasavininkę, kad UAB ,,Anykščių matininkas“ matininkas Julijonas Jurkėnas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-
1760, atliko žemės sklypo (kadastro Nr. 3428/0001:35), esančio Užtvankos g. 9, Bebrūnų k., Kavarsko sen., Anykščių r. ribų 
ženklinimo darbus. Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3401/0004:103), esančio Krivinskų k, Andrioniškio sen, Anykščių 
r. sav, bendrasavininkę, kad UAB ,,Anykščių matininkas“ matininkas Julijonas Jurkėnas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-
1760, atliko žemės sklypo (projektinis Nr. 667), esančio Krivinskų k., Andrioniškio sen., Anykščių r., ribų ženklinimo darbus. 
Prireikus išsamesnės informacijos prašome kreiptis į įmonę UAB ,,Anykščių matininkas“ adresu J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai el. 
p.: julijonas.jurkenas@anmat.lt arba telefonu (8-615) 52931.     

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3442/0001:699) savininkę L.C. ar jos įgaliotus asmenis, žemės sklypo (kadastro 
Nr. 3442/0001:347) savininko V.R. paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis, žemės sklypo (kadastro Nr. 3442/0001:263) 
savininkės B.N.R. paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis, kad MSK ,,Miško žemė“ matininkė Vita Žukauskienė (kvalifikacijos pa-
žymėjimo Nr. 2M-M-373) šiuo metu atlieka žemės sklypų (kad. Nr. 3442/0001:214, 3442/0001:71, 3442/0001:70) 
Jotkonių k., Svėdasų sen., Anykščių r.sav., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į 
MSK ,,Miško žemė“ adresu J.Biliūno 22-3, Anykščiai, el. paštu: vita@miskozeme.lt arba telefonu (8-615) 52928.

2022-10-21, 9:30 val. bus ženklinamos sklypo kadastro Nr.3456/0002:317, 
esančio Desiuškių k.1, Skiemonių sen., Anykščių r., ribos. Kviečiame dalyvauti 
žemės sklypo kadastro Nr.3456/0002:257 , esančio Storių k., Anykščių sen., 
Anykščių r., savininką. Matavimus vykdys G. Sriubė, tel. (8-670) 79708, 
el.p.: gsrzemesprojektai@gmail.com, K. Donelaičio g.10, Utena.

2022-10-21, 12:00 val. bus ženklinamos sklypų  (kadastro Nr.3401/0001:243, 
Nr. 3401/0001:244), esančių Lakštingalų g.1, Andrioniškio mstl., Andrioniškio sen., 
Anykščių r., ribos. Kviečiame dalyvauti žemės sklypų  kadastro Nr.3401/0001:298, 
Nr.3401/0001:48, Nr. 3401/0001:448 , esančių Andrioniškio mstl., Andrioniškio sen., 
savininkus bei paveldėtojus. Matavimus vykdys G. Sriubė, tel. Nr.(8-670) 79708, 
el.p.: gsrzemesprojektai@gmail.com, K. Donelaičio g.10, Utena.

savaitgalio diskusija Apie savivaldos rinkimus

(Kalba netaisyta – red. past.)

(Atkelta iš 1 psl.)

Demokratų sąjungos „Vardan 
Lietuvos“ narys T.Tomilinas,  
nesulaukęs verslininkų reakci-
jos, „Anykštai“ sakė: „Elektrinių 
statytojai neatsakė. Labai pras-
ta verslo etikos praktika. Labai 
gaila, kad tokia pažangi energe-
tika yra diskredituojama. /.../ . 
Net minties nebuvo politikuoti, 
ieškoti kažkokių dividendų sau. 
Bet jeigu net Seimo narys negali 
gauti informacijos, ką jau kalbėti 
apie seniūnijos gyventojus. Da-
roma milžiniška reputacinė žala 
visam šio verslo sektoriui.“

T.Tomilinas užklausą išsiuntė 
ir Valstybinės teritorijų planavi-
mo ir statybos inspekcijai prie 
Aplinkos ministerijos. Iš šios 

institucijos Seimo narys sulau-
kė atsakymo. Inspekcija politi-
kui atsakė, kad ši institucija nu-
rodžiusi elektrinių statytojams, 
kokius veiksmus jie privalą at-
likti, o „tolimesnė statybos dar-
bų eiga visiškai priklauso nuo 
statytojo priimtų sprendimų. 
Inspekcija neturi informacijos, 
kiek laiko truks įvesti apribo-
jimai vietos gyventojams bei 
kada vėjo elektrinės galės tęsti 
savo darbą pilnu pajėgumu.“

Priminsime, jog „Anykšta“ 
rugpjūčio mėnesį sulaukė UAB 
„European Energy Lithuania“ 
atstovo Rimgaudo Markaus-
ko komentaro. „Vėjo jėgainių 
parkas pradės veikti, kai tik 
bus baigti visi su incidentu su-
siję veiksmai bei bus atlikta 

nuodugni likusių konstrukcijų 
kokybės analizė, siekiant užti-
krinti, kad panašūs incidentai 
ateityje nepasikartotų“ („Staš-
kūniškio elektrinės pradės 
veikti kažkada“, Vidmantas 
ŠMIGELSKAS, „Anykšta“ 
2022 08 22), - „Anykštai“ para-
šė R.Markauskas. Kadangi šio 
UAB „European Energy Lithu-
ania“ atstovo komentaras buvo 
aptakus, paprašėme išsamesnės 
informacijos paieškoti Seimo 
nario T.Tomilino. Deja, Seimo 
nario statusas elektrinių savi-
ninkams įtakos neturėjo.

Po kovo 11-ąją įvykusios 
avarijos, kai vienos Staškūniš-
kio vėjo elektrinių parko elek-
trinės turbina lūžo ir su didžiu-
liu trenksmu krito žemyn, visų 

likusių 8 elektrinių teritorijos 
buvo aptvertos, ant kelių pasta-
tytos užtvaros. Elektrinių par-
kas iki šiol neveikia, nulūžusios 
elektrinės atstatymas nevyksta.  

Valstybinės teritorijų pla-
navimo ir statybos inspekcija 
konstatavo, kad vienos iš Staš-
kūniškio vėjo elektrinių parko 
elektrinės turbina lūžo dėl per 
visą skerspjūvio kontūrą nu-
trūkusios žemiausiojo bokšto 
segmento  virintinės siūlės, o 
tai įvyko greičiausiai dėl vienos 
bokšto sekcijos metalo broko.

Kelis sklypus elektrinių sta-
tytojams išnuomojęs ūkininkas 
Remigijus Pečiukėnas „Anykš-
tai“ vasarą sakė, kad aplink 
kiekvieną elektrinę 300 metrų 
spinduliu aptvertos teritorijos, 

nes į jas dėl saugumo draudžia-
ma patekti. R.Pečiukėnas kal-
bėjo, kad  arčiau elektrinių pa-
sėtų javų jis nepurškęs, nežinąs 
ir to, ar galėsiąs kulti. Ūkinin-
kas vylėsi, jog UAB „European 
Energy Lithuania“ jam sumo-
kės kompensaciją dėl patirtų 
nuostolių. Tačiau kai rugpjūtį 
paskambinome R.Pečiukėnui, 
jis „Anykštai“ sakė, kad aptva-
rus patraukęs į šalį ir šalia elek-
trinių pasėtus javus nusikūlęs. 
Pasak R.Pečiukėno, jis taip pa-
sielgė, nes „European Energy 
Lithuania“ atstovai su juo ne tik 
kad nesiderėjo, bet ir apskritai 
nekomunikavo („Staškūniškio 
elektrinės pradės veikti kaž-
kada“, Vidmantas ŠMIGELS-
KAS, „Anykšta“ 2022 08 22).

Elektrinių savininkai ignoruoja net Seimo narį

Prasidėjo 2023 metų savivaldos rinkimų politinė kampa-
nija. Ar matote Anykščių rajone naujų lyderių, kurie galėtų 
ateiti į rajono valdžią? Kokių naujų idėjų laukiate iš būsi-
mų kandidatų į Anykščių rajono tarybą ir merus? Kokie jų 
pažadai Jus dar galėtų įtikinti?

Anykštėnas:„Jeigu galima 
būtų visuomenės apklausos re-
zultatus pritaikyti kaip rinkimų 
rezultatus, tai gal nieko nereikėtų 
rinkti ir eikvoti valstybės lėšų dėl 
rinkimų organizavimo. Rajone 
visi savi jau išsidalino sau reika-
lingas įtakų sritis ir postus ir ga-
lėtų sekančius 4-is metus dirbti, o 
nebe peštis kas kur savesnis ir jo 
vieta svarbesnė ant atitinkamos 
kėdės. Merui skirti kadenciją iki 
senatvės pensijos.“

Svedasu Jadze:„Tai vel atejna 
čėsas kai pažadukai visake pra-
des važindet pa kaimus ir meste-
lius, prismins kad ir tynai gyvena 
žmones. Ašej tiek metu pragyve-
nus ir visakiu palitiku mačius, jų 
pažadais nebevieriju. Jejgu jau 
šales valdžia bejegė tai kū myslit 
apie vietinį valdžių? Kainas kyla 
kasden kaip unt melių, skurdžių 
kasden dideja, betvarke visur, ja 
valdžias ponai ir ponias Vilniuj 
tik tu pačiu maldelu kalba kad 

nieka padaryt negali, infliacijas 
sustabdyt negali, kainu sustabdyt 
negali. Tai kam eit tadu valdžion 
jei nieka negali, sedėk unt pe-
čiaus rūru suraukis ir viskas.“

Pašalpinis skurdžius: „Kas 
beateitų į valdžią rajone, nieko 
gero dėl savo gyventojų nepa-
darys. Jų rankos supančiotos, 
viskas priklauso nuo šalies val-
džios. O ta valdžia serga neįga-
lumu, metų metais nieko neda-
ro, kad kainos nekiltų kosminiu 
greičiu, kad skurdas išnyktų. 
Nebedalyvauju jokiose rinki-
muose, nes niekuo nebetikiu. 
Nedomina ir tai, koks bus nau-
jas meras- Jurgis ar Bonifacas, 
Ignas ar Petras.“

Jis toks:„Anykščių liberalai 
be ideologinio pagrindo. Kaip 
jie galėjo paremti nemokamų 
autobusų sprendimą…“

X – man: „Beveik nekyla abe-
jonių, kad per sekančius savival-
dos rinkimus Anykščių mieste ir 
rajone, dėl tiesiogiai renkamo 
mero titulo, antrajame rinkimų 
ture susikaus Sigutis Obelevi-
čius ir Kęstutis Tubis. Jei laimė-
tų dabartinis meras greičiausiai 
viskas išlitkų taip kaip ir buvę. 
Ta pati valdančioji koalicija, ta 
pati rajono vadovybė. Tačiau, 
jei rinkimus laimėtų Vyriausia-
sis komisaras, būtų pokyčių, 
permainų. Visų pirma į opzici-
ją „nuvažiuotų“ liberalai, kurie 
vargiai atrastų bendrą kalbą su 
savo buvusiu politiniu draugu.“

Juozas:„Liberalai net neieš-
kotų kalbos su tokiu asmeniu. 
Užteko pirmų kyšininkavimo ir 
nepotizmo apraiškų ir liberalai 
garbingai paliko vogti vieną. 
Dabar liberalai jaučiasi švarūs ir 
gyventojų mylimi.“

Cekava Zosė: „Reikia bal-
suoti už tokius politikus, kurie 
neišlaidaus, biudžeto pinigų ne-
mėtys niekams. Dabar tūkstan-
čiai išmėtomi miesto šventėms, 
visokioms obuolinėms, įsigeista 
per sunkmetį puošti net dvi egles 
ir t.t. Dabartinė valdžia per daug 
išlaidauja, balsuojant reikia la-
bai apgalvoti.“

Vardas:„Tinkamiausias politi-
kas į Anykščių merus, būtų ger-
biamas p. Romualdas Gižinskas.“

(Atkelta iš 4 psl.)

Nori, kaip geriau, išeina - 
kaip visada

Iki ateinančių metų liepos 
1 dienos greitoji pagalba dar 
bus pavaldi Anykščių PSPC. O 
vasarą vyks dar vienas centra-
lizavimas. Dabar Lietuvoje yra 
penki greitosios medicininės 
pagalbos centrai, o nuo liepos 
greičiausiais liks tik vienas.

Anykščių rajono savivaldy-
bės meras Sigutis Obelevičius, 
komentuodamas penktadienio 
tregediją, sakė: „Centralizuo-

jant paslaugas bandoma pa-
daryti, kaip geriau, bet išeina 
- kaip visada. Yra buvę Trau-
pyje atvejų, kai į iškvietimą 
atvažiuoja greitoji iš Anykščių, 
kurios medikai išsiaiškina, kad 
pacientui insultas. Tada važiuo-
ja greitoji iš Panevėžio. Lyg ir 
gerai, bet gal kažkas kitas nesu-
laukia pagalbos...“   

Paralelinėse klasėse su 
B.Steponėnu A.Vienuolio gim-
nazijoje besimokiusi Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktorė Veneta Ver-
šulytė „Anykštai“ kalbėjo, kad 
ši skaudi istorija parodo, jog 

Lietuvoje paprasčiausiai trūks-
ta medikų. „Liekninam, gryni-
nam, taupom... ir prarandame 
žmones“, - „Anykštai“ sakė 
V.Veršulytė. 

Našlaičiais liko du 
mažamečiai

Tragiškąjį vakarą „Nykščio 
namų“ arenoje rungtynes ste-
bėjo B.Steponėno motina bei 
sesuo. B.Steponėno tėtis – Skie-
monių seniūnijos seniūnas Sta-
sys Steponėnas, mama Dalia 
Steponėnienė - UAB „Žiburys“ 
direktoriaus pavaduotoja. Vy-

resnysis B.Steponėno brolis Do-
mas prieš keliolika metų gydėsi 
sunkią ligą, Anykščiuose, sie-
kiant išgelbėti jo gyvybę, buvo 
organizuotas paramos vakaras.

Benas studijavo Vilniaus 
universitete. Gyveno ir dirbo 
Vilniuje. Mirus B. Steponėnui 
našlaičiais liko du mažamečiai 
vaikai -  vienas jau lanko mo-
kyklą, o antrasis dar tik ruošiasi 
į mokslus.   

Benas krepšinį profesionaliai 
ar pusiau profesionaliai žaidė 
apie dvidešimt metų. Jis yra 
rungtyniavęs ir Lietuvos nacio-
nalinėje krepšinio lygoje, žaidė 

įvairaus lygmens Vilniaus lygo-
se. Į Anykščių komandą jis grį-
žo pernai. Veteranas buvo vie-
nas iš Anykščių KSKC „Elmis“ 
komandos lyderių. 

Velionis bus pašarvotas 
Anykščių laidojimo namų (Vil-
niaus g. 13) Didžiojoje salėje 
šiandien, spalio 11 dieną, nuo 
10 valandos. Šv. Mišios bus au-
kojamos spalio 12 d. 8.00 val.. 
Urna išnešama 13.00 val. ir lai-
dojama Naujosiose Anykščių 
kapinėse. Artimųjų prašymas, 
kad atvykstantys apsiribotų gė-
lės žiedu. Tiesiog atvyktų pabū-
ti ir atsisveikinti su Benu.

Per rungtynes Anykščiuose mirė krepšininkas
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įvairūs

Teleloto. Žaidimas nr. 1383  
Žaidimo data: 2022-10-09 
Skaičiai:  46 16 39 36 34 45 
37 07 44 74 75 73 35 51 70 72 
64 08 61 31 41 30 60 24 57 69 
21 42 63 29 03 67 28 15 14 32 
53 26 49 58 (Teleloto+ pirmieji 
12 kamuoliukų, keturi kampai, 
eilutė, įstrižainės) 38 55 22 43 12 
05 27 10 20 13 52 (visa lentelė) 
Prizai Žaidimas Laimėjimas 
Laimėtojų skaičius Užbraukus 
visą lentelę 11919.00€ 2 
Užbraukus įstrižaines 39.00€ 
243 Užbraukus eilutę 4.00€ 
7667 Užbraukus keturis kam-
pus 3.00€ 8824 Papildomi 
prizai Bilietas Prizas 000*283 
100 Eur TOPO centras kupo-
nas 010*767 Kavos aparatas 
MASTER COFFEE 023*106 
Kavos aparatas MASTER 
COFFEE 0023653 Motorol-
eris Honda PCX125 01**309 
Nešiojama kolonelė JBL GO3 
007*573 Pakvietimas į TV 
studiją 018*072 Pakvietimas į 
TV studiją 026*059 Pakvieti-
mas į TV studiją 001*040 Tele-
fonas Samsung Galaxy A13 
0066593 Toyota Yaris Cross 
0100552 Toyota Yaris Cross 
00**367 Vaisių džiovyklė Zyle 
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AVINAS. Tikėkite tik artimiau-
siais draugais. Kiti nebus linkę 
jums sakyti to, ką iš tiesų mano. 
Aplinkiniai bus linkę jūsų žodžius 
iškraipyti. 

JAUTIS. Nesibaiminkite ilga-
laikių investicijų. Tai bus protin-
gas sprendimas. 

DVYNIAI. Nesidrovėkite pro-
gai pasitaikius viešai pasisakyti 
- būsite atidžiai išklausytas ir de-
ramai įvertintas. 

VĖŽYS. Turėtumėte gauti pa-
pildomų pajamų, o gal atsiras ga-
limybė palypėti karjeros laiptais. 
Veikti reikės greitai ir ryžtingai. 

LIŪTAS. Nesitarkite dėl svar-
bių dalykų - reali padėtis visai kito-

kia nei jūs įsivaizduojate. Kelionė 
savaitės viduryje bus sėkminga. 

MERGELĖ. Užsiimti šiaip 
jau nebūdinga jums veikla būtų 
labai pravartu - tai sužadintų jūsų 
kūrybines jėgas. 

SVARSTYKLĖS. Galimi rū-
pesčiai namuose. Jei paklausysite 
protingo patarimo, finansinės in-
vesticijos turėtų būti sėkmingos. 

SKORPIONAS. Saugokitės 
- jus gali apgauti ar kaip kitaip 
nuvilti žmogus, kuriuo visiškai 
pasitikite. Daug rūpesčių kels ne-
tikėtai didelės piniginės išlaidos. 

ŠAULYS. Prieš siūlydamasis 
padėti, gerai pagalvokite, ar turi-
te tam pakankamai laiko.

OŽIARAGIS. Pirmoje savai-
tės pusėje sudaryti verslo san-

dėriai bus pelningi. Pribrendo 
reikalas iš esmės pakeisti savo 
gyvenimo kokybę.

VANDENIS. Šią savaitę pa-
skolintų pinigų veikiausiai ne-
beatgausite niekada. Gal verčiau 
padėti protingu patarimu? 

ŽUVYS. Teks gerokai paplu-
šėti. Vargu ar tilpsite į įprastinę 
darbo dieną. 

VIŠTAIČIŲ PRISTATYMAS Į 
NAMUS !

Prekiaujame M. Steponavičiaus 
ūkio (KAIŠIADORIŲ r., Žasliai) 
jaunomis vakcinuotomis 5 mėn. 
įvairių spalvų (rudomis, juodo-
mis, raibomis, pilkomis, mar-
gomis, baltomis) DOMINANTE 
veislės ir baltomis Leghornų 
veislės dedeklėmis vištaitėmis. 
Pristatome į namus. 

PRISTATYMAS NEMOKAMAS. 
Tel. užsakymams :  (8-612) 17831, 

(8-611) 51770.

Į Anykščius atkeliavo ilgai lauktas profesionalių teatrų na-
cionalinės dramaturgijos festivalis „PAKELEIVINGI“ 2022. 
Kviečiame susipažinti su artimiausiais spektakliais vyksian-

čiais Anykščių kultūros centre!

Spalio 12 d. (trečiadienis) 11.00 val.
Kauno valstybinis lėlių teatras
Baldis ir Vivaldis (50 min.)
Autorius Darius Krapikas
Režisieriai: Darius Krapikas, Rasa Bartninkaitė
Bilieto kaina – 5, 6 €*** Spektaklis vaikams nuo 5 metų ir 
pradinių klasių moksleiviams 
Spalio 13 d. (ketvirtadienis) 18.00 val.
Trio „Upinės“
Teatralizuotas poezijos ir muzikos vakaras (1 val. 15 min.)
Juditos Vaičiūnaitės, Indrės Valantinaitės
eilėraščiai ir senosios liaudies dainos, sutartinės ir melodijos
Dalyvauja: Laurita Peleniūtė, Aldona Vilutytė,
Justina Smieliauskaitė
Bilieto kaina – 8, 10 €*** 
Spalio 15 d. (šeštadienis) 18.00 val.
Asociacija „Teatronas“
SoDra, Mon Amour (1 val. 10 min.) N-16
Dramaturgė Kristina Marija Kulinič
Režisierius Gildas Aleksa
Bilieto kaina – 8*, 10 €*** 
Bilietus platina Anykščių kultūros centro kasa 
Tel.: 8 381 52239. *** Bilietus taip pat platina Bilietai.lt
Daugiau informacijos apie festivalį: anyksciukc.lt

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, angų didini-
mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 
Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius tolesnei 
eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Nekilnojamasis turtas

Skubiai nupirks sodybą, 
namą, žemės - miško sklypą, 
butą. Už informaciją atsilygins. 

Tel. (8-608) 44340.

Butą, sodybą, namą, mišką, 
žemės ūkio ir jų bendrų savi-
ninkų visas dalis. Sutvarko pa-
veldėjimus.

Tel. (8-609) 92144.

Superkame KArves, 
bulius ir TelyčiAs 

„KREKENAVOS 
AGrOFirMOs“ 

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

Medžio apdirbimo įmonė 
tiESiOgiAi pERKA 

MišKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

Brangiai miškus: jaunuo-
lynus, savaime užaugusius, 
malkinius ir brandžius. Žemę 
apaugusią medžiais ar krū-
mais. 

Tel. (8-625) 44123.

Senus miškus, malkinius 
miškus, kirtavietes visoje 
Lietuvoje nuo 1000 iki 10 000 
eurų už hektarą. Apmokėjimas 
išankstinis.

Tel. (8-610) 85178.

Automobiliai

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-628) 07656.

Utilizuoja automobilius. 
Superka važiuojančius ir ne-
važiuojančius automobilius. 
Išsiveža patys. Atsiskaito vie-
toje. Išrašo sunaikinimo pažy-
mėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-656) 40439.

Nuoma

Išnuomuojamos administra-
cinės, gamybinės ir sandėliavi-
mo paskirties patalpos adresu: 
Gegužės g. 14, Anykščiai. Teirautis 
tel. (8-655) 99591 arba el. paštu: 
uab.orinata@gmail.com.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Nekilnojamasis turtas

3 k. butą Svėdasų miestelio 
centre. Centrinis šildymas. Arti 
parduotuvės, gimnazija, stote-
lė. 27 800 Eur.

Tel. (8-645) 63622.

Kuras

Malkos 3 m rąsteliais. Veža 
15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 metrų 
rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

Įvairias malkas, turi sauses-
nių. Veža miškovežiu po 30 
erdm, kaladėmis arba skaldy-
tas iki 9 erdm.

Tel. (8-648) 84052.

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, skal-
dytas. Perka įvairios būklės 
miškus.

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Bulves.
Tel. (8-684) 14841.

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

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

Dažo, deda GKP, laminatą, 
dailylentes, plyteles. Atlieka ki-
tus statybos darbus.

Tel. (8-638) 29636.
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anekdotas

oras

+6

+11

mėnulis
spalio 11-14 d.d. - pilnatis.

Rudolfas, Serapinas, Gantas, 
Deimintė, Salvinas, Ralfas.

Eduardas, Mintaras, 
Nortautas, Venancijus, 
Edvardas, Nortautė, Edgaras.

Kalikstas, Vincentas, 
Mindaugas, Rimvydė, 
Fortunata.

Germanas, Rimgaudas, Zina, 
Daugvydė, Zinaida.

šiandien

spalio 12 d. 

vardadieniai

spalio 13 d. 

spalio 14 d. 

Du krokodilai kalbasi:
- Na, kaip medžioklė?
- Puikiai. Šiandien du vieti-

nius suvalgiau. O kaip tau?
- O man dar geriau - prarijau 

rusų turistą!
- Meluoji. Papūsk!

***
Važiuoja liftu vyras su žmona 

ir nepažįstama mergina. Staiga 
mergina trenkia vyrui ir šaukia:

- Kiaulė!
Vyras su siaubu akyse atsisu-

ka į žmoną:
- Mieloji... Aš tikrai nieko ne-

dariau.
Žmona:
- Viskas gerai, mielasis, čia 

mano darbas.

***
Eina du medžiotojai. Vienas 

staiga sako:
- Matei?
- Ką?
- Kiškis nubėgo.
- Ne, nemačiau.
Eina toliau. Pirmas medžio-

tojas vėl sako:
- Matei? Lapė prabėgo.
- Ne, nemačiau.
Trečią kartą pirmasis medžio-

tojas vėl sako:
- Matei?
Antrasis medžiotojas nenori 

apsikvailinti:
- Mačiau.
- Tai kodėl įmynei?

***
Zoologijos sode mama sako 

Petriukui:
- Vaikeli, neglostyk liūto, gal 

jis blusų turi.

(Atkelta iš 3 psl.)

Šešiasdešimtmetis V. Skliaus-
tys yra daugkartinis įvairių dis-
tancijų šioje amžiaus grupėje 
rekordininkas, prieš porą savai-
čių nubėgęs Berlyno maratoną, 
tačiau jėgas jau atgavęs. Taigi, 
jis - tiesiog gimęs bėgti mate-
matikos mokytojas. 

Trečiąją vietą užėmė taip pat 
anykštėnas  Adas Stasiūnas. 

Iš moterų geriausiai šiame 
bėgime pasirodė Vilniuje gy-
venanti anykštėnė Neringa 
Dailydžiuvienė (45 min. 25 s.), 
antroji buvo Eva Mileiko iš Vil-
niaus „MS Challenge Teams“, 
trečioji – jaunoji šaulė iš Ute-
nos Vaida Kazlauskaitė. 

Pusantro kilometro distanciją 
pirmasis įveikė Eimantas Meš-
kauskas iš Troškūnų (5 min. 1 
s.), antrasis - Tomas Krivickas 
iš Jonavos, trečiasis – Martynas 
Gustas iš Vilniaus. Geriausiai 
šiame bėgime pasirodžiusios 
moterys – Lidija Krivickienė 
iš Jonavos  (6 min. 11 s.), Vik-
torija Bilotė iš Vilniaus, Morta 
Pupkytė iš Troškūnų.

Puiki nuotaika, nuoširdžios 
bendrystės jausmas, kiekvie-
nam įteiktas dalyvio medalis, 
prizininkai gavo dar ir po čem-

pionišką taurę. 
Taurės įteiktos ir gausiausiai 

dalyvavusiai Utenos rinktinės 
šaulių komandai, vyriausiai da-
lyvei Raimondai Bagdonaitei 
bei vyriausiam dalyviui – 67 
metų amžiaus Vytautui Že-
mėčiui iš Panevėžio. Bėgime 
dalyvavo net šeimomis. Buvę 
troškūniečiai, dabar Upninkuo-
se, Jonavos rajone, gyvenantys 
ir šių metų bėgimo prizininkais 
tapę Lidija ir Tomas Krivickai, 
Troškūnų Kazio Inčiūros gim-
nazijos fizinio lavinimo moky-
tojas, Jaunųjų šaulių vadas Al-
girdas Pupkis dalyvavo kartu su 
trimis savais vaikučiais – Noju-
mi, Morta ir Vyčiu. Uteniškiai 
Neringa ir Žalčio kuopos šaulys 
Vytautas Gimžauskai bėgo su 
vienuolikos metų sūneliu Matu 
bei devynmete dukrele Ieva. 

Bene mažiausiam trumpąją 
distanciją įveikusiam dalyviui 
- vos treji metukai. Kupiškio 
sporto centro trenerė Inga Zabu-
lienė pasiūlė organizatoriams, 
kad patiems mažiausiems būtų 
sukurta trumpesnė, gal tik kelių 
šimtų metrų trasa. 

Ryškiomis palaidinėmis pasi-
puošę vilniečiai – Eva Mileiko 
ir Michailas Žiličius atstovavo 
judėjimui „MS Challenge Team 

Devintasis bėgimas Šimonių girios partizanų takais

Startui pasirengę... 

Ilgąją trasą greičiausiai įveikę anykštėnai – moksleivis Mikas 
Vildžiūnas (kairėje) ir mokytojas Valdas Skliaustys.

Apdovanojamos pusantro kilometro greičiausiai nubėgusios 
moterys. Iš kairės - vilnietė Viktorija Bilotė, jonaviškė Lidija 
Krivickienė ir troškūnietė Morta Pupkytė. 

- iššūkio komanda“, jie bėgo už 
tuos, kurie negali, už žmones, 
kurie yra pažeisti išsėtinės skle-
rozės ir negali judėti. Įspūdin-
gai atrodė darniu būriu finišavę, 
savo žaltiškai žalią vėliavą ne-
šantys, o ji plazdėjo ilgamečio 
šaulio Valdo Juodkos rankose.  

Džiugūs jaunieji Svėdasų Juo-
zo Tumo- Vaižganto gimnazijos 
Jaunieji šauliai, jų šventėje da-
lyvavo daugiau nei dvidešimt, 
bėgo kartu su mokytoja Regina 
Žvirbliene. Plazdėjo karališkai 
raudona, angelų ir  kario, skrie-
jančio ant žirgo, atvaizdais pa-
ženklinta Aukštaitijos vėliava, 
jaukiai degė laužas. 

Šventės dalyviai pasistiprino 
Utenos šaulių kulinarų, kartu su 
rinktinės vade Asta Tidikiene  
išvirta koše, šilta arbata. 

Puiki, kareiviškai žaibiška, 
truputį ilgiau nei dvi valandas 

užtrukusi šventė pasisekė. Atsi-
sveikinta iki kitų metų. 

Kaip ir kasmet, daugiausia 
rengiant festivalį padirbėjo jos 
iniciatorius Vladas Pajarskas 
kartu su kasmetiniais pagal-
bininkais - Egidijumi Juozu 
Karaliumi, Edmundu Liekiu, 
Alfredu Balaišiu, Kęstučiu 
Aleckūnu, Juozu Mikėnu ir ki-
tais bičiuliais. Šiemet prie šven-
tės organizavimo svariai prisi-
dėjo Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centras, vadovaujamas 
Arvydo Krikščiūno. Tikėtina, 
kad jau kitais metais jubilieji-
nio bėgimo dalininke bei rimta 
rėmėja taps ir Anykščių rajono 
savivaldybė - tai prieš kelerius 
metus jau yra pažadėjęs meras 
Sigutis Obelevičius, gal net 
įtrauks šį bėgimą į tradicinių 
festivalių sąrašą ir skirs nuola-
tinį finansavimą.

Smagiai nusiteikę svėdasiškiai. Medalių karalienės.


