
69-ieji leidimo metai 2017 m. sausio 31 d., antradienis

   

šiupinys

6 psl.

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 9/9095

http://www.anyksta.lt

Sveikinimai
Primename, kad per mūsų laikraštį galite 
pasveikinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis.

 Sveikinimo kaina – 20 eurų.

3 psl.2 psl.

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.ltSkiemonys vis dar miestelis…

Turtingą istoriją turintys Skiemonys yra buvę net valsčiaus centru.  Dabar 66 kaimus su 1154 gyventojais aprėpiančios seniūnijos 
centre gyvena 260 žmonių. Taigi, tai vienas mažesnių Anykščių rajono miestelių. Yra bažnyčia, paštas, kultūros namai, dvi parduo-
tuvės, biblioteka, gaisrinė ir sunkiai išsaugotas medicinos punktas. Veikia už europinius pinigus restauruotame buvusios mokyklos 
pastate įsikūrusi bendruomenė. 

Miestelyje dirba medžio anglis gaminanti bendrovė „Liepsnolita“, kurioje dirba per dešimtį žmonių.   

5 psl.Miestelį kerta Anykščių – Molėtų plentas. 

Šis senas  malūnas, pasak seniūno Stasio Steponėno, 
dabar priklauso Lietuvos nacionalinio dramos teatro 
generaliniam direktoriui Martynui Budraičiui. Ki-
tais metais dėl remonto vilniškiam teatrui perkėlus 
dalį veiklos į Anykščius, gal veiklos bus ir malūne. 

Nukentėjusysis policijos pa-
reigūnams pasakojo, kad inci-
dentas įvyko apie 19 valandą. Į 
namus įsiveržęs nepažįstamasis 
namų šeimininkui kumščiu smo-
gė į veidą bei išsitraukęs peilį 
ėmė grasinti. Po to pagrobė 20 
eurų ir mobiliojo ryšio telefoną. 
Mobilusis telefonas vėliau rastas 
šalia namų.

Anykščių seniūnijos seniūnas 
Eugenijus Pajarskas „Anykštai“ 
pasakojo, kad Paelmio kaime 
yra vos trys sodybos, apaiplėštas 
vyras gyvena vienas.

„Apiplėšinėjimo namuose 
problema atsiranda ypač ten, kur 
gyvena vieniši žmonės. Tokių 
žmonių vien Anykščių seniūni-
joje gyvena tikrai nemažai“, - 
sakė E. Pajarskas.

Prieš keletą metų daliai vieni-
šų ar vyresniojo mažiaus gyven-
tojų buvo išdalintas 21 vadina-
masis pagalbos mygtukas, kuris 

Į gyventojų namus plėšikai 
braunasi ir dėl kelių eurų
Policija praneša, kad šeštadienio vakarą Anykščių seniūnijos 

Paelmio kaime apiplėštas 1956 metais gimęs vyras. Plėšikas į na-
mus įsiveržė po to, kai šeimininkas duris pravėrė visai nepažįsta-
mam atklydėliui.

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių seniūnijos seniūnas Eugenijus Pajarskas sako, kad 
kaimuose gyvenantiems žmonėms reikėtų išdalinti daugiau pa-
galbos mygtukų, kuriais operatyviau kritinėmis situacijomis ga-
lima išsikviesti skubią pagalbą.

leidžia operatyviau išsikviesti 
medikus ar policiją. Šios įrangos 
išlaikymu rūpinasi Anykščių ra-
jono savivaldybė. Po apiplėšimo 
Paelmio kaime E. Pajarskas sakė 
susitikęs su policijos atstovais 
domėsis galimybe pasirūpinti 
didesnės dalies seniūnijos gy-
ventojų saugumu.

„Iš tiesų, tuos pagalbos myg-
tukus turi labai nedaug žmonių. 
Reikėtų peržiūrėti, kam reikėtų 
tokių įrenginių, ypač kaimuose“, 
- sakė E. Pajarskas.

Anykščių rajono policijos ko-
misariato viršininko pavaduotoja 
Aušra Staškevičienė „Anykštai“ 
sakė, kad gyventojo apiplėšimas 
jo namuose – pirmasis tokio po-
būdžio nusikaltimas šiais metais. 
Anot A. Staškevičienės, panašūs 
nusikaltimai Anykščių rajone 
– kol kas pavieniai, paskutinis 
toks buvo registruotas praėjusių 
metų lapkritį.

Politinių intrigų 
pokeris

Irena ANDRUKAITIENĖ: 
„Išvarymo iš rojaus“ siužete 
galutinį tašką turėjo padėti, 
kaip ir dera, meilės istorija.“ 

Pratęstas 
tyrimas dėl 
galimo moksleivių 
apsinuodijimo 
narkotikais

Ieško. Seimo narys, konservato-
rius Sergejus Jovaiša „Anykštai“ 
sakė, jog spręsti Anykščių kultūros 
darbuotojų atlyginimų klausimą jis 
paprašė valdančiosios daugumos 
lyderį, Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų partijos pirmininką Ramūną 
Karbauskį. „Asmeniškai kreipiausi 
į Seimo Kultūros komiteto pirmi-
ninką R. Karbauskį. Prašiau, kad 
kai klausimas bus nagrinėjamas ko-
mitete, mane pasikviestų į posėdį“, 
- sakė S.Jovaiša.  

Renovuos. Paaiškėjo, kas UAB 
“Anykščių komunalinis ūkis” pa-
keis Alvydą Gervinską. Naujuoju 
specialistu, atsakingu už daugiabu-
čių renovaciją, tapo 33-ejų metų Li-
nas Pravilionis, Šiaulių universitete 
baigęs statybos inžinierijos studijas. 
Paskutinė jo darbovietė - Jonavos 
statybinė organizacija. Renovacijos 
specialistas rinktas per atranką. Į at-
ranką atvyko trys asmenys. Joje ke-
tino dalyvauti ir buvęs Seimo nario 
padėjėjas Alfrydas Savickas, tačiau 
persigalvojo ir į atranką neatvyko. 
A. Gervinkas gruodžio mėnesį lai-
mėjo UAB “Anykščių vandenys” 
direktoriaus pavaduotojo pareigų 
konkursą. 

Laikinas. Audroniui Gališankai 
tapus Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktoriumi, adminis-
tracijos Bendrojo ir ūkio skyriaus 
vedėju vietoj jo paskirtas Algirdas 
Žalkauskas. Tiesa, A. Žalkauskas 
yra laikinasis vadovas. 

Bendradarbiavimas. Praėjusį 
ketvirtadienį  Anykščių menų in-
kubatoriaus-menų studijos organi-
zuotame susitikime su Šiaurės šalių 
instituto Alandų salose direktoriumi 
Jokūbu M. Haagendal aptartos me-
nininkų mainų programų, parodų, 
mokymų organizavimo galimybės. 

Gaisras. Sekmadienį Anykščių 
seniūnijos Keblonių kaime degė 
ūkinis pastatas. Palėpėje degė su-
krauti šiaudai. Per gaisrą apdegė ir 
perkasta 4 kub.m šiaudų. Apsaugo-
tas ūkinio pastato viduje buvęs au-
tomobilis „Audi A6“.

Kopijuojame. Vienos kopijos iki 
A 4 formato kaina -15 ct.

Apleido pati 
valstybė...

Nerijus VYŠNIAUSKAS, Ka-
varsko parapijos klebonas, teo-
logijos daktaras: „Italijoje, kiek 
pamenu, santuokos sakramen-
tui ruošiamasi 
dvejus metus“.
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spektras
Lentelės. Vilniaus apygardos 

administracinis teismas pirmadienį 
atvertė pradėjo nagrinėti bylą dėl 
gatvių pavadinimų užsienio kalbo-
mis Vilniaus mieste. Vyriausybės 
atstovė teigia, kad nelietuviškos 
lentelės prieštarauja įstatymui ir gali 
kurstyti nesantaiką, savivaldybė tei-
gia, kad tai tėra puošybos dalis.

Smurtas. Nėra mėnesio, kad į 
Kauno klinikas nepatektų šeimoje 
sumuštas vaikas, ir žiauraus smur-
to atvejų prieš mažuosius daugėja, 
sako Kauno klinikų Vaikų ligų kli-
nikos vadovas Rimantas Kėvalas. 
„Nebuvo tokio mėnesio, vienais 
mėnesiais būna dažniau, kitais re-
čiau, bet aš paprašiau, kad man 
paruoštų statistiką, ir ženkliai šitų 
atvejų daugėja, aš kalbu apie smur-
tą, dėl kurio vaikai patenka į mūsų, 
medikų, globą“, – sekmadienį trans-
liuotai Lietuvos televizijos laidai 
„Teisė žinoti“ sakė R.Kėvalas.

Įvertinimas. Lietuvos Respubli-
kos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
įvertino Kaune vykdomų vaikų glo-
bos namų pertvarką. Jos manymu, 
Kaunas juda tinkama linkme ir gali 
būti pavyzdžiu kitiems miestams. D. 
Grybauskaitė vakar apsilankė Kau-
no vaikų gerovės centre “Pastogė”. 
Pabendravusi su miesto valdžia, 
“Pastogės” darbuotojais ir tėvais, 
kurie jau globoja vaikus, šalies va-
dovė pasidžiaugė, kad Kaunas eina 
tinkamu keliu ir gali tapti pavyzdžiu 
kitiems miestams, kaip vykdyti vai-
kų globos namų reformą. 

Priemonės. Parlamentui susku-
bus įstatymais gydyti smurto prieš 
vaikus žaizdą, specialistai atkerta, 
kad priemonių tam pakanka, tačiau 
trūksta noro veikti ir jas taikyti. Mi-
rus Kėdainiuose smarkiai sumuštam 
keturmečiui, kitą savaitę Seimas 
ketina rinktis į neeilinę sesiją. Joje 
numatoma paskubinti Vaiko teisių 
apsaugos pagrindų įstatymo pataisų 
svarstymą, kuriomis būtų uždraus-
tas bet koks smurtas prieš vaikus. 
Šios pataisos jau svarstytos, tačiau 
nepriimtos nesutarus dėl tam tikrų 
dokumento formuluočių. 

Lėšos. Praėjusių Seimo rinki-
mų lyderė Lietuvos valstiečių” ir 
žaliųjų sąjunga (LVŽS) rinkimų 
kampanijos metu dalį sukauptų lėšų 
panaudojo automobilio iš partijos 
vadovo Ramūno Karbauskio valdo-
mo “Agrokoncerno” nuomai ir viso 
būrio viešųjų ryšių konsultantų pas-
laugoms apmokėti. Vyriausiosios 
rinkimų komisijos (VRK) skelbia-
mos praėjusį spalį vykusiuose Sei-
mo rinkimuose dalyvavusių partijų 
finansavimo ataskaitos atskleidžia, 
kad daugiausia lėšų pergalei pa-
siekti išleido R. Karbauskio vedami 
“valstiečiai” - 1,2 mln. eurų. Pas-
tarieji rinkimai pigiausiai atsiėjo 
LLRA-KŠS. Išleidę beveik keturis 
kartus mažiau nei “valstiečiai” - 
376 tūkst. eurų - jie užsitikrino aš-
tuonias vietas Seime. 

Direktoriai. Nuogąstaujama, 
kad įvedus Prezidentės pasiūlytas 
kadencijas mokyklų direktoriams, 
daugės mokyklų be vadovų. Mat 
jei būtų pritarta jos siūlymui, net 
95 proc. šalies mokyklų direktoriai 
nuo 2018-ųjų liepos turėtų būti at-
leisti iš pareigų. Tiek jų vadovauja 
daugiau nei dešimt metų. Klaipėdos 
švietimo įstaigų vadovai tikisi, kad 
toks scenarijus netaps realybe ir 
įstatymų leidėjai, atsižvelgę į jų iš-
sakytas pastabas, nepriims skubotų 
sprendimų. 

Renginį dainomis pradėjo 
Anykščių folkloro ansamblis „Va-
laukis“ (vad. Regina Stumburie-
nė). 

Pasak Anykščių Teresės Mike-
liūnaitės kraštotyros draugijos val-
dybos pirmininko Tautvydo Kon-
trimavičiaus, knygoje „Anykščių 
kraštotyrininkai. Biografijos“ ap-
rašyti 259 kraštotyrininkai, 183 iš 
jų tęsia veiklą, o su trimis: Vytautu 
Pupeikiu, Domicele Juodžiūnaite 
ir Jonu Juodeliu - atsisveikinta am-
žiams. Jų atminimas buvo pagerb-
tas tylos minute. 

Pranešimą apie knygą „Anykš-
čių kraštotyrininkai. Biografijos“ 
skaitė bibliografas, knygos moks-
linis redaktorius Romualdas Vy-
tautas Rimša. 

Į kraštotyrininkų gretas įsiliejo 
buvęs šalies saugumo vadovas
Šeštadienį Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje Anykščių Teresės Mikeliū-

naitės kraštotyros draugijos sambūryje pristatytas informacinis leidinys bibliografinis žodynas „Anykš-
čių kraštotyrininkai. Biografijos“, kurį sudarė Audronė Berezauskienė ir dr. Osvaldas Janonis. 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Bibliotekos Krašto dokumen-
tų ir kraštotyros skyriaus vedėja 
Audronė Berezauskienė sakė, kad 
renginys buvo skirtas pradėti Vie-
šosios bibliotekos gyvavimo  jubi-
liejinius 80-uosius metus,  krašto-
tyrininkų sambūrio „Draugaukime 
bendraukime bendradarbiaukime“ 
penkerių metų sukakčiai ir Tauti-
nio kostiumo metams paminėti.  

Salėje veikė dvi parodos: „Kraš-
totyrininkui Jonui Sriubui 75 “ ir 
„Ką pasakoja aukštaičių tautinis 
kostiumas“.

 “Į sambūrį gausiai susirin-
ko kraštotyros darbo mylėtojai,  
Anykščių krašto praeities tyrė-
jai iš Vilniaus, Kauno, Ignalinos, 
Panevėžio, Utenos ir Anykščių 
rajono miestelių, kraštiečiai su-

gūžėjo pasidžiaugti nauja knyga 
ir pasidalinti savo nuveiktais dar-
bais, - pastebėjo A. Berezauskie-

Į knygos „Anykščių kraštotyrininkai. Bibliografinis žodynas“ sutiktuves  susirinko pilna salė kraš-
totyrininkų. Nuotraukos centre – viena iš knygos sudarytojų ir rengėjų, bibliotekininkė, kraštotyri-
ninkė Audronė Berezauskienė.

nė. - Renginyje dalyvavo knygos 
idėjos autorius, vienas iš sudary-
tojų, Vilniaus universiteto Knygo-
tyros ir dokumentotyros instituto 
profesorius dr. Osvaldas Janonis. 
Iš sostinės su dovanomis atvyko 
kraštietis mokslininkas matemati-
kas, socialinių mokslų edukologi-
jos daktaras, profesorius Algirdas 
Povilas Ažubalis. Jis bibliotekai 
atvežė beveik dvi dešimtis savo iš-
leistų knygų. Renginyje dalyvavo 
naujieji Anykščių Teresės Mikeliū-
naitės kraštotyros draugijos nariai: 
sporto organizatorius, nusipelnęs 
sportininkas Romas Pačinskas, iš 
Elmininkų kilęs buvęs Lietuvos 
Respublikos Valstybės saugumo 
departamento direktorius, dabar 
aktyvus kraštotyrininkas Gedimi-
nas Grina. Į knygos sutiktuves at-
vyko kraštietis mokslininkas, gam-
tininkas, literatas, fotomenininkas 
Bronius Šablevičius, aktyviausi 
kraštotyrininkai iš kaimyninių ra-
jonų: Jonas Sriubas iš Utenos ir 
Tautvilis Uža iš Panevėžio“.

Renginyje buvo pristatyti nauji 
kraštotyros draugijos nariai, ap-
žvelgta praėjusių metų veikla.

pilis

studys

„Kai kurios specialistų išvados 
yra jau gautos, bet dar ne visos. Iki-
teisminio tyrimo trukmė yra pratęsta 
iki kovo 8 dienos.Tada bus įvertintos 
visos visa apimtimi įvykio aplinky-

Pratęstas tyrimas dėl galimo moksleivių 
apsinuodijimo narkotikais

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Utenos apskrities policijos komisariate tęsiasi ikiteisminis tyri-
mas, kurio metu siekiama išsiaiškinti, kokiomis aplinkybėmis pra-
ėjusių metų gruodį galimai narkotinėmis medžiagomis apsinuodijo 
dvi Anykščių Jono Biliūno gimnazijos moksleivės.

bės ir priimtas galutinis procesinis 
sprendimas“, - „Anykštai“ sakė Ute-
nos apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Kriminalinės policijos 
organizuoto nusikalstamumo tyrimo 

skyriaus viršininkas Remigijus Kutka.
Ikiteisminį tyrimą kuruoja Pa-

nevėžio apygardos prokuratūros 
Organizuotų nusikaltimų ir korup-
cijos tyrimo skyriaus prokuroras 
Saulius Daunoravičius. Detalesnes  
ikiteisminio tyrimo aplinkybes po-
licija galės komentuoti  tik leidus 
prokurorui, nes ikiteisminio tyrimo 
medžiagoje minimi nepilnamečiai 

asmenys.
Priminsime, kad gruodį Anykš-

čių Jono Biliūno gimnazijoje pa-
mokų metu galimai narkotinėmis 
medžiagomis apsinuodijusios dvi 
gimnazistės atsidūrė Panevėžio li-
goninėje. 

Beje, rudenį aštuoniose rajono 
mokyklose buvo atliekama moks-
leivių apklausa – teirautasi, kiek 
mokyklose aktuali narkotikų pro-
blema. Vienintelės Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijos moksleiviai 
tuomet nurodė, kad narkotikų pro-
blema mokykloje egzistuoja.

Anykščių Teresės Mikeliūnaitės  kraštotyros draugijos valdybos 
pirmininkas Tautvydas Kontrimavičius kalbasi su į Anykščių 
kraštotyrininkų gretas įsiliejusiu buvusiu Lietuvos respublikos 
Valstybės saugumo departamento direktoriumi Gediminu Grina.

Autoriaus nuotr.   

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos Anykščių skyrius prita-
rė, jog jų partijos kandidatu taptų 
buvęs Seimo narys Antanas Baura. 
Anykščių liberalai sprendimo dėl 
kandidato į Seimą nėra priėmę, ta-
čiau neabejojama, kad jų kandidatu 
bus Lukas Pakeltis. Darbo partija 
kandidatu į Seimą greičiausiai kels 
Ričardą Sargūną, Lietuvos centro 

Konservatoriai kandidatu kelia Valentiną 
Stundį, „valstiečiai“ – Antaną Baurą
Tėvynės sąjungos Anykščių skyriaus taryba partijos kandida-

tu į Seimą Anykščių-Panevėžio apygardoje pasiūlė buvusį Seimo 
narį, buvusį Molėtų merą Valentiną Stundį. Konservatoriai dar 
svarstė Anykščių rajono vicemero Sigučio Obelevičiaus bei rajo-
no Tarybos narės Gabrielės Griauzdaitės kandidatūras, tačiau 
abu šie politikai nepageidavo kandidatuoti į Seimą.

partijos kandidatu bus Kristupas 
Krivickas. Lietuvos socialdemo-
kratų partijos Anykščių skyriaus 
sprendimo dėl partijos kandidato 
taip pat kol kas nėra, tačiau panašu, 
kad niekas iš anykštėnų rinkimuose 
varžytis neketina, tad greičiausiai 
mūsų apygardoje nuo socialdemo-
kratų vėl kandidatuos buvusi prem-
jero patarėja Auksė Kontrimienė. 

Artūro Zuoko vadovaujama Lietu-
vos laisvės sąjunga (liberalai) ketino 
pirmadienį apsispręsti dėl kandidato 
Anykščių – Panevėžio apygardoje.   

Vyriausioji rinkimų komisija 
skelbia, jog jau sudaryta Anykš-
čių–Panevėžio apygardos rinkimų 
komisija. Komisijos pirmininke 
paskirta Janina Kuliešienė, kurią 
pasiūlė Tėvynės sąjunga-Lietu-
vos krikščionys demokratai. Be 
J. Kuliešienės rinkimų komisijoje 
dirbs Dominykas Tutkus (pasiū-
lytas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos), Birutė Kavolienė (pa-
siūlyta partijos „Tvarka ir teisingu-
mas“), Rasa Tamošiūnienė (teikta 
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-

Krikščioniškų šeimų sąjungos), 
Lorita Mykolaitienė (deleguota 
administracijos direktoriaus), Vida 
Leonovienė (pasiūlyta Lietuvos 
teisininkų draugijos), Zita Karaliū-
nienė (deleguota teisingumo mi-
nistro), Violeta Raugailienė (teikta 
Lietuvos socialdemokratų parti-
jos), Indrė Berkevičienė (pasiūlyta 
Lietuvos Respublikos liberalų są-
jūdžio), Linas Šulskus (deleguotas 
administracijos direktoriaus).

Nauji rinkimai vyks balandžio 
23 dieną. Anykščių-Panevėžio apy-
gardos rinkėjai spręs, kas pakeis iš 
Seimo po skandalų atsistatydinusią 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų parti-
jos atstovę Gretą Kildišienę.  

Vidmantas ŠMIGElSkAS
vidmantas.s@anyksta.lt
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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. 

savaitgalio diskusija

@ Netikiu: „Dar viena skaudi ne-
laimė Kėdainių rajone ir dar vienas 
visiško aplaidumo faktas. Dabar visi 
sujudo, vienas kitą kaltina, teisinasi, 
aiškinasi, o kaltų, kaip ir visuomet, 
nebus. O reiktų sodinti už grotų ir 
vaikų teisių specialistus, ir socialinius 
darbuotojus, ir kitus pareigūnus, nes 
jie visi kalti, visi buvo abejingi. Da-
bar eilinį kartą sujudo ir seimūnai, ir 
ministeriai. Bet bus taip, kaip visa-
da- pakalbės, padejuos, tuo viskas ir 
baigsis. Žodžiu, iš didelio debesio bus 
mažas lietus, arba visiškas bezdalas. 
Mūsų rajono socialiniams darbuoto-
jams ir vaikų teisių specialistams irgi 
reikia pasitempti. Ypač kai kuriose se-
niūnijose sėdi bobelės ir ne per daug 
joms rūpi tokie reikalai. Dokumentų 

Smurtą prieš vaikus  siūloma stabdyti 
griežtesnėmis baudomis  ir pilietišku elgesiu

Kėdainiuose, kaip įtariama, motinos ir patėvio sumuštas, į ligoni-
nę atvežtas mirė ketverių metų berniukas. Ši baisi tragedija – dar 
viena galimybė įvertinti bei pasitikrinti, ar nuo panašių nelaimių 
esame apsidraudę Anykščių rajone. Kaip manote, ar savivaldybės 
Vaiko teisių apsaugos skyriaus, seniūnijų specialistai pakankamai 
gerai atlieka savo darbą, kad panašūs įvykiai nepasikartotų mūsų 
rajone? Kaip vertinate vaiko teisių apaugą Anykščių rajone, kokias 
matote spragas, kaip siūlytumėte kovoti, kad smurto prieš vaikus 
atvejų artimoje aplinkoje būtų kuo mažiau?

pildymas ir etato užėmimas- dar ne 
viskas. Reikia daugiau reidų, ypač 
pašalpų mokėjimo dienomis, pasižiū-
rėkite ką valgo, kur pamokas ruošia 
pijokų vaikai.”

@ Teisingas požiūris: „Aptverki-
me visą Lietuvą spygliuota tvora, pa-
statykim sargybinius ir visi sėdėsim: 
specialistai, ministeriai ir pareigūnai. 
Klasiškas sprendimo būdas. Būtent 
dėl tokio požiūrio ir vyksta nelaimės, 
nes kaltas kažkas, arba kiti. O kada 
asmeniškai prisiimsim atsakomybę 
už viską kas vyksta aplinkui ? Kie-
kvienas !”

@ Kleopatra: „Nesupratau, ką 
reikia bausti. Kodėl niekas nieko 
nekalba apie persigėrusius, degrada-
vusius tėvus. Jie nekalti? Tik prie jų 

ištisą parą nestoję pareigūnai kalti? 
Reikia galvoti, kaip nebeleisti visuo-
menei degraduoti, nes sargų kiekvie-
nam nebuvo ir nebus, net jei kas nors 
kalėjime sėdės.”

@ Kaimietis: „Smurtas prieš vai-
kius nesiliaus, kol bus tokios baus-
mės. Tėvai smurtauja, net nužudo 
vaikus, bet lengvai išsisuka. Tai 
durniais apsimeta ir jų nebaudžia vi-
siškai, tai advokatus gerus nusisam-
do ir taip išsisuka su juokingomis 
bausmėmis. Ar nejuokinga, kai kalti 
asmenys nubaudžiami lygtinėmis 
bausmėmis ar viešaisiais darbais? 
Jei būtų grąžinta mirties bausmė, tai 
retai kas kumščiais švaistytųsi. Dabar 
visokie narkomanai, pijokai, chuli-
ganai siautėj be jokios atsakomybės. 
Kitas gal tiurmon specialiai veržias, 
nes ten kaip kurorte- puikus maistas, 
iki valios laisvo laiko, jokio darbo, 
nusikaltėliai turi kompiuterius, inter-
netą, mobilius telefonus, net aukštąjį 
mokslą už grotų baigia.”

@ Mama: „Reikia bet kokiu atve-
ju griežtinti atsakomybę tėvams. Jei 
jau apribojamos jų teisės dėl smurto, 
tai ir sodinti už grotų dėl smurtavimo 
ar kitų pažeidimų. Jie neturi vaikščio-
ti laisvi ir nebaudžiami.”

@ Algis: „Ką daryti? Priim-
ti įstatymą draudžianti transliuo-
ti bei skleisti visas kriminalines 
„naujienas”,žinoma viso blogio tuo 
niekas nesustabdys, bet nuo to pradėti 
verta pirmiausiai.”

@ Nuomonė: „Pirmiausia reikia 
kelt klausimą - kaip uždrausti gult lo-
von ir gimdyti tokioms asmenybėms 
- moterims, kurios visą laiką ieško 
sugyventinių, nes reikia su kažkuo 
pagulėt,tada tie sugyventiniai nuolat 
muša jų jau turimus vaikus.kaip užrišt 
aną galą , jei to nepadarysim, smurtas 
egzistuos ir toliau, labai gaila...”

(komentarų kalba netaisyta,- red.
past)

-ANYkŠTA

Įvartis. Belgijos futbolo čem-
pionato 24-ojo turo rungtynėse 
sekmadienį Mukrono “Royal Ex-
cel” komanda, kuriai atstovauja 
Deividas Matulevičius, namuose 
3:0 (2:0) nugalėjo “Eupen” klubą. 
Vos trečiąsias oficialias rungtynes 
naujoje komandoje žaidęs 27-erių 
metų puolėjas D. Matulevičius 21-
ąją min. pelnė pirmąjį rungtynių 
įvartį. 

Vadas. Po beveik septynerius 
metus trukusios ramybės Palangos 
miesto policijos komisariato vado-
vo kėdė vėl tuščia. Piktnaudžiavi-
mu tarnyba įtariamas jo viršininkas 
Alvydas Katkauskas atleistas iš 
pareigų už pareigūno vardo paže-
minimą ir laukia, kuo baigsis jo at-
žvilgiu vykstantis ikiteisminis ty-
rimas. Tai padaryta A. Katkauskui 
tapus įtariamuoju Klaipėdos aps-
krities VPK Imuniteto skyriuje dėl 
galimo piktnaudžiavimo tarnyba 
bei prekybos poveikiu atliekama-
me ikiteisminiame tyrime. Įtaria-
ma, kad pasinaudodamas tarnybine 
padėtimi jis ketino asmeniui pirma 
laiko padėti susigrąžinti prarastą 
vairuotojo pažymėjimą. 

Šaudynės. Mažiausiai pen-
ki žmonės žuvo, o dar keli buvo 
sužeisti sekmadienio vakarą gin-
kluotiems užpuolikams pradėjus 
šaudyti vienoje Kvebeko miesto 
mečetėje, pranešė žiniasklaida. 
Vienas Kvebeko policijos atstovas 
patvirtino, kad esama žuvusiųjų, 
bet nenurodė jų skaičiaus. Pasak 
jo, po šių šaudynių suimti du įtaria-
mieji. Policija neatmeta galimybės, 
kad iš įvykio vietos pabėgo trečias 
įtariamasis.Šios atakos motyvai 
kol kas neaiškūs. 

Žmogus. Vos spėjo Norvegija 
pereiti nuo transliacijų ultabango-
mis prie „skaitmenos“, kai dalis 
Norvegijos liko be radijo progra-
mų, pranešė „The Local“.  Priežas-
tis paprasta – trūko kabelis Oplan-
do municipalitete. Kaip visada 
tokiu atveju, neapsieita be suma-
naus ekskavatorininko, kuris vienu 
kaušo judesiu paliko norvegus prie 
bebalsių radijo aparatų.  Norvegija 
tapo pirmąja pasaulio šalimi, perė-
jusia ant skaitmeninio ryšio. Pasi-
rodė, kad nors ir modernus, bet šis 
ryšys yra gana pažeidžiamas. 

Vagis. Prancūzijos Rivjeros 
kurorte Kanuose pirkėju apsime-
tęs plėšikas  pagrobė papuošalų, 
vertinamų 15 mln. eurų, iš vienos 
juvelyrinių dirbinių parduotuvės, 
pranešė vietos policija. Iš pažiū-
ros vyresnis negu 30 metų vagis 
įžengė į „Harry Winston“ krautuvę 
užsidėjęs tamsius akinius. Jis buvo 
pasitiktas kaip pirkėjas, bet galiau-
siai išsitraukė pistoletą ir daiktą, 
panašų į granatą, nurodė policija.

Tualetai. Japonijos viešųjų tu-
aletų vadovai sako sukūrę planą, 
kaip apsaugoti turistus nuo streso, 
kai tenka naudotis sudėtingomis 
aukštųjų technologijų išvietėmis. 
Ateityje tualetų gamintojams re-
komenduojama naudoti tas pačias 
aštuonias piktogramas, kurios pa-
dės atvykėliams lengviau suprasti, 
kuris mygtukas nuleidžia vandenį, 
kuris paleidžia bauginančiai tikslią 
vandens srovę į sėdynę, o kuris nu-
leidžia unitazo dangtį. Pastaraisiais 
metais Japonija pritraukia rekor-
dinį skaičių turistų, vien Tokijas 
tikisi sulaukti milijonų svečių per 
2020 metų olimpines žaidynes.

Parengta pagal BNS

Įstatymai turbūt 
griežtės

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys:

- Šis reiškinys įgyja žiaurų pagreitį. 
Žvelgiant vieną kitą dešimtmetį atgal, 
tokie atvejai buvo itin reti. Nežinau, 
kas atsitiko, nesuprantu, nuo ko taip 
žmonės sužvėrėjo. Baisiausia, kad 
kita karta perima netoleruotinus 
metodus. Ką daryti? Kalbama apie 
priežiūros centralizavimą. Galbūt. 
Jei atskirose savivaldybėse kai kurie 
vaikų teisių skyriai dirba gerai, tai 
kitose nesusitvarkoma, žiūrima pro 
pirštus ir reaguojama tik tada, kai at-
sitinka rezonansinės nelaimės. Tokių 
įvykių pastaruoju metu turime daug. 
Manau, kad kažkokie įstatymai bus 
priimti, šaukiama neeilinė Seimo se-
sija. Dirbu žmogaus teisių komitete, 
šį klausimą rytoj (antradienį – red. 
pastaba) svarstysime. Klausimą dėl 
vaiko teisių apsaugos pagrindų nagri-
nėjame jau nebe pirmą kartą, bet vis 
buvo nesutarimų, siūlymų, dėliojimų. 
Manau, kad šį sykį dėsim tašką. Bet 
nemanau, kad šią problemą neeilinė 
sesija išspręs. Tikrai nesukontroliuo-
si, kaip kokioje Norvegijoje, komitete 

Šalį reguliariai supurto smurto prieš vaikus problema. Vaikai mu-
šami iki užmušimo, skandinami šuliniuose, luošinami. Po praeitą sa-
vaitę šalį sukrėtusios tragedijos, kuomet Kėdainiuose šeimoje buvo 
mirtinai sumuštas berniukas, imta raginti griežtinti atsakomybę už 
smurtą prieš vaikus. 

„Anykšta“ klausia, kaip manote, kodėl šeimose smurtaujama? Ar 
bausmių griežtinimas turėtų sustabdyti smurtą prieš vaikus? Kokių 
priemonių patartumėte imtis, kad išspręstume smurto problemą?

būtinai klausiu, ar mes galim remtis 
tokiais pavyzdžiais kaip kitose šaly-
se. Manau, kad mūsų mentalitetas kol 
kas dar yra kitoks, mes labai skaus-
mingai reaguojam, kai toje pačioje 
Norvegijoje vaikus dėl menkiausių jų 
teisių pažeidimų paima iš šeimų, jie 
prižiūrimi kitose vietose. Nežinau, ar 
Lietuvoje taip galėsime padaryti, ką 
tada kalbėti apie planą naikinti vaikų 
namus? Kur dėsi tuos vaikučius, jei 
dėl kiekvieno atvejo jie bus paimami 
iš šeimų? Bet nereaguoti negalima, 
neatmetu, kad galbūt teks imtis griež-
tų variantų. 

Ar leis Lietuvos resursai proble-
mą išspręsti iš esmės - tai didžiausias 
klausimas. Atsakomybę gali pasida-
linti, reaguoti greičiau ir griežčiau, bet 
kur reikės vaikučius dėti, kaip paskui 
grąžinti į šeimas? Dabar šį klausimą 
nagrinėja visi, pradedant ministrais ir 
baigiant vaikų teisių skyriais savival-
dybėse, bet atsakymo nėra.

Italai ruošiasi 
dvejus metus

Nerijus VYŠNIAUSKAS, Ka-
varsko parapijos klebonas, teolo-
gijos daktaras:

- Mano manymu, esu tai sakęs ir 
per pamokslus, kad smurtas prieš 
vaikus visų pirma kyla, kai tėvai iš 
darbo, pasiekimų neturi ką parodyti 
savo vaikams, kai tėvai patys nėra 
įgyvendinę savo gyvenimo svajonių, 
bet nori, kad vaikai pasiektų aukš-
tumas, net per prievartą. Tai viena. 
Antra, mes dūsaujame dėl nelaimės, 
kuri nutiko, bet niekas nesusimąsto, 
už kokias algas dirba socialiniai dar-
buotojai, praktiškai už minimalius 
atlyginimus. Kodėl? Nes vos ne visi, 
kas gali, slepia mokesčius, valstybė 
nesurenka pinigų, neturi iš ko mokė-
ti normalių atlyginimų. Kokie atlygi-
nimai mokami, atitinkamai, manau, 
taip ir dirbama. Todėl ši bėda yra 
visų mūsų bėda, jei mes patys nemy-
lime valstybės, nėra ko stebėtis, kad 
turime tokią tvarką. 

Smurtas prieš vaikus nepateisi-
namas. Bausmės tėvams turėtų būti 
sugriežtintos, peržiūrimos pašalpos. 
Kai lankai parapiją, matai, kad yra 
šeimų, kurios gyvena vien iš pašal-
pų, gimdo tam, kad pašalpas gautų.

Ar mūsų kultūra nėra smurtinė? 
Manau, kad visame pasaulyje yra 
bėdų, tai nėra tik mūsų kultūros 
bėda. Bažnyčia, kai teikia santuokos 
sakramentą, jaunavedžius jam ruošia 
rengdama kursus. Yra kursai, aš pats 
Kaune juos vedžiau. Mano galva, 
tų kursų yra net per mažai, Italijoje, 
kiek pamenu, santuokos sakramentui 
ruošiamasi dvejus metus. Todėl sky-
rybų Italijoje praktiškai nėra, nes jei 
išsiskiria, tai per pirmus dvejus me-
tus, dar lankant kursus. Valstybė šiuo 
atveju, manau, nieko nedaro. Negali 
kiekvienas suėjęs kurti šeimą. Šeima 
nėra tik susiėjimas ir dauginimasis. 
Tai atsakomybė už savo veiksmus, 
savo vaikų ateitį. 

Gal trūksta 
sąveikos taškų?

Valentinas NENIŠKIS, Svėdasų 
seniūnijos seniūnas:

- Smurtauja suaugę, problemos 

glūdi pačiose šeimose. Įstatymų 
ir dabar turbūt pakanka, kad to iš-
vengtume, bet galbūt trūksta sąvei-
kavimo taškų tarp tarnybų, gal jis 
turėtų būti didesnis.

Ar sugriežtinus įstatymus situ-
acija turėtų pagerėti? Manau, kad 
taip. Stebėjomės Norvegijos vaiko 
teisių apsaugos tarnybos griežtu-
mu, jų įstatymais, bet turbūt to rei-
kia. Skaičiau spaudoje, kad į ligo-
nines patenka daug sužalotų vaikų, 
bet jie grįžta atgal į šeimas. 

Nežinau, ar seniau mes tik negir-
dėdavom apie smurtą prieš vaikus, 
ar nebuvo, kad vaikus mirtinai su-
muštų? Aš to neprisimenu, man at-
rodo, kad dabar tas žiaurumas yra 
žymiai didesnis. 

Šeima 
nuvertinta

Arūnas LIOGĖ, Anykščių ra-
jono tarybos narys:

- Turbūt mums vargu ar ką pa-
vyks padaryti griežtinant įstatymus. 
Manyčiau, kad problema tame, jog 
labai nuvertintas šeimos institutas, 
mokyklos praradusios autoritetą. 
Turbūt, norint išspręsti problemą, 
pirma reikia spręsti socialinius ir 
ekonominius klausimus. Apmau-
džiausia, kad šiuos klausimus ap-
leido pati valstybė. 

-ANYkŠTA

Apleido pati valstybė...



  

2017 m. sausio 31 d.SITUACIJA

Budelis nuosprendžio klausė be emocijų 

Praeitų metų rudenį Lietuvą 
sukrėtė žudynės Kražiuose (Kel-
mės r.). Pagrindinis įtariamasis 

tada nurodytas iš Svėdasų kilęs 
Rimantas Bekintis, kuris pirmąją 
savo žmogžudystę įvykdė savo 

gimtinėje. Priminsiu, kad vos 
paaiškėjus, kad kaltinamasis yra 
R. Bekintis,  „Anykšta“ sulaukė 
skambučio iš Svėdasų, apgailes-
taujančio, kad R. Bekintis negavo 
pelnyto atlygio po pirmos krau-
pios žmogžudystės, nes svėdasiš-
kiai tikėjosi, jog jam bus skirta 
mirties bausmė.  

Šiauliuose skelbtą nuosprendį, 
pasak žiniasklaidos,  Kražių bu-
delis išklausė be jokių emocijų. 
Teismo skirtą bausmę jis privalės 
atlikti kalėjime. Nužudytų moterų 
artimiesiems iš R. Bekinčio pri-
teista daugiau nei 8,8 tūkst. eurų 
turtinei ir 130 tūkst. eurų neturti-
nei žaloms atlyginti.  areikštiems 
nukentėjusiųjų ieškiniams užti-
krinti baudžiamojoje byloje nėra 
areštuota nė cento, mat R. Bekin-
tis jokio turto neturi.

Į redakciją paskambinęs svėda-
siškis Robertas Grižas teigė matęs 
įtariamąjį jau po pirmosios žmog-
žudystės, kai pareigūnai ieškojo 
nužudytos senutės kūno. Pasak jo, 
svėdasiškius tada sukrėtė senutės 
nužudymas, apie kurio atskleidi-
mą „Anykštai“ pasakojo buvęs 
Anykščių rajono kriminalinės mi-
licijos poskyrio viršininkas Arvy-

das Paškevičius, kuris atskleidė ir 
kai kurias detales. „Žemaitienę jis 
nusivedė į mišką ir spygliuota vie-
la pririšo prie medžio. Tada iškasė 
duobę ir trenkė aukai kastuvu per 
galvą”, - pasakojo buvęs parei-
gūnas. Viena pamiškėje gyvenusi 
sena moteris buvo paskelbta din-
gusia be žinios, o R. Bekintis sėdo 
į kalėjimą už vagystę. Tyrimas 
buvo pradėtas iš kalėjimo gavus 
operatyvinę informaciją apie tai, 
kad vagis yra dar ir žmogžudys. 
Realiausia, kad kalėjime R. Bekin-
tis pasigyrė savo „žygdarbiu“... A. 
Paškevičiui pavyko prispausti R. 
Bekintį - šis prisipažino nužudęs 
Žemaitienę ir parodė vietą, kur už-
kastas jos kūnas“,- „Anykštai“ pa-
sakojo buvęs milicijos viršininkas 
(„Kražių skerdikas – anykštėnas“, 
„Anykšta“, - 2015-11-07).

„Aš buvau tas žmogus, kuris 
atvežiau kastuvus, kai reikėjo ieš-
koti Žemaitaitienės kūno“,- teigė 
R. Grižas. Pasak jo, jis tik antrus 
metus dirbo kolūkyje, kai gavo 
nurodymą pristatyti kastuvus pa-
reigūnams. „Kad dingo Žemai-
tienė, buvome girdėję, vyko jos 
paieškos, žmonės galvojo, kad gal 
paskendo, gal kažkur dingo, bet 

linas BITVINSkAS
linas.b@anyksta.lt

Iš Anykščių rajono kilęs Kelmės rajono Kražių seniūnijos Butkiškės 
kaimo 58 metų gyventojas Rimantas Bekintis išgirdo nuosprendį. Lais-
vės atėmimas iki gyvos galvos - tokį verdiktą Šiaulių apygardos teisme 
praeitą penktadienį  jis išgirdo.  

R. Bekintis pripažintas kaltu dėl Kražių miestelyje gyvenusių ketu-
rių moterų nužudymo ir apiplėšimo. 

Nuteistas už keturių moterų nužudymą Rimantas Bekintis lais-
vės nebepamatys.      delfi.lt nuotr.

paieškos nedavė rezultatų. Dabar 
jau daug laiko praėjo, nebėra ir tų 
žmonių, kurie tada ieškojo“,- pa-
sakojo R. Grižas. Paklaustas, ar 
matė patį įtariamąjį tada, R.Grižas 
sakė: „Taip, mačiau, stovėjo toks 
galvą nuleidęs ir tiek“.

R. Grižo teigimu, svėdasiškiai 
tikėjosi, kad jau po šios žmogžu-
dystės R. Bekintis gaus aukščiau-
sią tais laikais mirties bausmę. 

Anykščių rajone gyvena ne-
tikras R.Bekinčio brolis, bet jis 
griežtai atsiribojo nuo tokios gi-
minystės. „Nenoriu apie tai kalbė-
ti, nebendraujam jau 40 metų, kar-
tu neaugom, neturiu ką pasakyti“, 
- „Anykštai“ sakė vyriškis, o kai 
kurie „Anykštos“ komentatoriai 
suteikė papildomų žinių, apie žu-
diką.  „Jis mokėsi Aulelių aštuon-
metėje mokykloje, pažinojau jį, 
vagis buvo, vogdavo iš tuometinių 
rūkyklų lašinius, dešras... Kai jį 
pasodino už pirmą žmogžudystę, 
artimieji sakė bijantys jo sugrįž-
tančio“, - rašė „Žinanti“, „Nebuvo 
geras, nuo pat vaikystes.mokykloj 
mes jo bijodavom“,- rašė „Nebu-
vo“. (Linas BITVINSKAS, „Kra-
žių skerdiko niekas nenori prisi-
minti“, „Anykšta“, - 2015-11-10) 

Neformaliajam švietimui – 
mažiau lėšų

Pernai neformaliajam Anykščių 
vaikų švietimui buvo gauta 72 tūkst. 
eurų, šiemet iš valstybės biudžeto 
skirta 47,2 tūkst. eurų. Bandyda-
mas išsiversti su mažesnėmis lėšo-
mis, savivaldybės Švietimo skyrius 
pasiūlė rajono Tarybai balsuoti už 
sprendimo projektą, kuriuo riboja-
mas mokinių skaičius programose. 
Siūlyta, jog maksimalus skaičius 
mokinių programoje būtų 75. Lėšos 
iš neformaliojo ugdymo programos 
skiriamos pagal vaikų skaičių – kuo 
daugiau grupėje vaikų, tuo daugiau 
skiriama pinigų. Didžioji dalis pro-
gramų nesurenka 75 vaikų, tačiau 
kelios programos – karatė, plauki-
mo, jogos - suburia gerokai dides-

Parako užteko tik administracijos 
vadovų skyrimui Vidmantas ŠMIGElSkAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį ketvirtadienį Anykščių rajono taryba, naujuoju savi-
valdybės administracijos direktoriumi paskyrusi Audronių Ga-
lišanką, o jo pavaduotoju Ramūną Blazarėną, priėmė ir per 20 
įprastinių sprendimų. Šis darbas buvo atliktas greitai, be dides-
nių emocijų ir diskusijų. Kiek ilgiau kalbėta apie vaikų neforma-
liojo švietimo lėšas.

nius kolektyvus, todėl joms mokinių 
skaičiaus ribojimas būtų nuostolin-
gas. Tarybai pateiktu sprendimo 
projektu akivaizdžiai buvo nepa-
tenkintas socialdemokratas, A. Vie-
nuolio progimnazijos direktorės 
pavaduotojas Egidijus Šilaika. Jo 
vadovaujamo karatė klubo „Takas“ 
programoje registravosi 142 moki-
niai. Politikui pradėjus priekaištauti 
dėl  sprendimo projekto, ribojančio 
vaikų skaičių programose, jį suba-
rė Švietimo skyriaus vedėja Vida 
Dičiūnaitė, pasakiusi, jog vargu ar 
suinteresuotam asmeniui yra korek-
tiška dalyvauti diskusijoje. O soci-
aldemokratas Dainius Žiogelis ant 
nuospaudos užmynė merui Kęstu-
čiui Tubiui. „20 tūkstančių trūksta... 
Nepastatėm pilies, liko pinigų. Gal 
iš rajono biudžeto skirsis?“, -  klau-

sė D. Žiogelis, tačiau šis klausimas 
liko retorinis. Dar kiek pasiginči-
jusi, Taryba sprendimo priėmimą 
nusprendė atidėti.

„Išeik, bus „spakaina“

Taryba po rimtų politikavimų tu-
rėjo ir progų pasilinksminti. Buvo 
priimti keli sprendimai, kuriais pa-
keisti gatvių pavadinimai. Andrio-
niškio Žaliojo slėnio gatvė tapo 
Žaliojo Slėnio gatve, Kurklių Stir-
nų tako gatvė – Stirnų Tako gatve 
ir pan.  Šiuos formalius sprendimus 
pristatė Anykščių rajono vyriausio-
ji architektė  Jurgita Gudelevičienė, 
kuri paaiškino problemos esmę: 
„Valstybinė Lietuvių kalbos komi-
sija nurodė rašyti iš abiejų didžiųjų 
raidžių...“  

Prieš balsuojant dėl prieš pus-
metį priimto sprendimo apie Troš-
kūnų slaugos ligoninės perdavimą 
Anykščių ligoninei pakeitimo (pa-
keitimo esmė – slaugos ligoninės 
darbuotojams darbdavys keičiasi 
sausio 1 dieną, o ne sausio 2-ąją 
kaip buvo numatyta ankstesniame 
sprendimo projekte), rajono Tary-
bos narys, konservatorius, gydyto-
jas Giedrius Klimkevičius paklau-
sė, ar jam reikia nusišalinti nuo 
šio sprendimo priėmimo. Rajono 
Tarybos Etikos komisijos pirmi-
ninkas Donatas Krikštaponis, kiek 
pasvarstęs, konstatavo: „Geriau iš-
eik, bus „spakaina“.  

Viena komisija bus mažiau

Nuo šiol nebebus rajono Tarybos 
Administracinės komisijos, mat 
pagal pakeistą Vietos savivaldos 
įstatymą rajono Taryba nebeprivalo 
jos sudaryti. Lieka privalomos tik 
Etikos bei Antikorupcinės komisi-
jos. 

Už ankstesnį darbą, dabar jau 
buvęs Administracinės komisijos 

pirmininkas, Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų partijos atstovas Raimon-
das Balsys Tarybai pateikė savo 
paskutinę ataskaitą. „Per 2016 me-
tus Administracinė komisija gavo 
3 ATPK protokolus. Viena byla 
buvo nutraukta, nes Komisija pagal 
ATPK 110 str. 1 d. neturėjo įga-
liojimų nagrinėti bylą, antroji byla 
persiųsta nagrinėti pagal pažeidėjo 
gyvenamąją vietą, trečiojoje bylo-
je pažeidėjui skirtas įspėjimas“, – 
ataskaitoje nurodė R. Balsys. 

Nustatė mokesčius už vaikų 
lavinimą

Patvirtinti mokesčiai už nefor-
malųjį ugdymą vaikams, lankan-
tiems Anykščių muzikos, kūrybos 
ir dailės bei kūno kultūros ir sporto 
centro  treniruotes. Muzikos moky-
kloje trys įkainiai – ankstyvojo ug-
dymo programa mėnesiui kainuos 
10 eurų, išplėstinio, mėgėjų ugdy-
mo programa – 12 eurų, pradinio ir 
pagrindinio ugdymo programa – 15 
eurų. Trys įkainiai ir kūrybos ir dai-
lės mokykloje – 10 eurų įvertinta 
ankstyvojo ugdymo programa, 12 
eurų – pradinio ir išplėstinio ugdy-
mo, 15 eurų – pagrindinio ugdymo 
programa. Kūno kultūros ir sporto 
centre lankantys slidinėjimo, bia-
tlono, sunkiosios atletikos, graikų-
romėnų imtynių treniruotes mokės 
po 3 eurus per mėnesį. Plaukimo, 
krepšinio, futbolo ir žirginio sporto 
treniruotės kainuos 6 eurus mėne-
siui, o kalnų slidinėjimo ir teniso 
– 10 eurų.

Įkainotos ir suaugusiems minė-
tose įstaigose teikiamos paslaugos. 
Muzikos mokykloje akademinė va-
landa, norinčiam pasimokyti groti, 
kainuos 5 eurus, o muzikos instru-
mentas tokiam asmeniui bus išnuo-
motas už 2 eurus mėnesiui. Kūry-
bos ir dailės mokyklos bei Kūno 
kultūros ir sporto centro paslaugų 

įkainiai suaugusiems – 20 eurų per 
mėnesį.

Muzikos mokyklą lanko 247 mo-
kiniai (besimokančių suaugusiųjų 
nėra), Kūrybos ir dailės mokyklą 
- 115 (ir 6 suaugusieji), Kūno kul-
tūros ir sporto centro užsiėmimus 
– 331. 86 mokiniai lanko krepšinio 
treniruotes, 54 – graikų-romėnų im-
tynes, 50 – plaukimą, 31– tenisą, 
26 - sunkiąją atletiką, 20 – futbolą, 
18 – kalnų slidinėjimą, 17 – slidi-
nėjimą, 16 – biatloną,  13 – žirginį 
sportą.      

Strateginiame plane 
komjaunuoliški šūkiai?

Rajono Taryba be emocijų pritarė 
135 puslapių apimties rajono strate-
giniam planui. Diskusijų šis doku-
mentas nesukėlė, matyt, ir didesnio 
susidomėjimo nesulaukė. Mat Tary-
bos darbotvarkėje parašyta, jog bus 
tvirtinamas 2016-2018 metų rajono 
strateginis planas, o pačiame plane 
nurodyta, jog jis esą skirtas 2017-
2019 metams. Plane išvardinti šie 
strateginiai tikslai: „Išsaugoti krašto 
kultūros tradiciją bei paveldą, vys-
tant turizmo infrastruktūrą; Sukurti 
palankią aplinką investicijoms ir ra-
jono verslo vystymuisi; Vystyti kon-
kurencingą žemės ūkį ir kaimiškųjų 
vietovių plėtrą; Užtikrinti sveiką 
viešąją ir gyvenamąją aplinką; Plė-
toti saugią socialinę aplinką rajono 
gyventojams; . Vystyti šiuolaikišką, 
modernią švietimo sistemą, užtikri-
nant ugdymo kokybę ir užimtumą; 
Subalansuoti Anykščių rajono teri-
torinę plėtrą ir raidą;  Modernizuoti 
ir plėtoti ūkinės veiklos bei inžine-
rinę infrastruktūrą darnoje su gam-
tine aplinka.“

„Gražūs šūkiai. Kas čia rašė tuos 
šūkius komjaunuoliškus?“, – stra-
teginį rajono planą įvertino nepar-
tinis rajono Tarybos narys Arūnas 
Liogė. 

Anykščių rajono taryba ketvirtadienį užsiėmė ir gatvių pavadini-
mų korektūros tvirtinimu.

Autoriaus nuotr.
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Gyvenu Vilniuje, tačiau neretai 
savaitgalius praleidžiu Anykščiuo-
se sportuodamas. Prabėgu visą pės-
čiųjų taką nuo Arklio muziejaus iki 
Puntuko. Smagu bėgti vienovėje 

su gamta, nesutikti žmonių.  
Tačiau, kai bėgu per Anykščius, 

tampa šiek tiek liūdna. Šitokią 
gamtos ir žmonių sukurtą dovaną 
turi anykštėnai, tačiau savaitgaliais 

takas tuščias, manau, kad  šiokia-
dieniais išvis žmogų retai sutikti 
galima. Ką jau kalbėti apie šventes, 
renginius gamtoje. Aptingę, apsilei-
dę anykštėnai, jokios iniciatyvos, 

jokių mini varžybų, renginių. 
Viliuosi, kad ne visi dar uždar-

biauti į užsienį išvyko...
A. G. 

(Pavardė redakcijai žinoma). 

Ramybė džiugina... ir liūdina

 Apleistų pastatų nėra

Pasak seniūno Stasio Stepo-
nėno, Skiemonys buvo to paties 
pavadinimo kolūkio centras, tad 
kolūkiui iširus liko daug tuščių 
pastatų. „Galime pasidžiaugti, kad 
apleistų, nenaudojamų ar bešeimi-
ninkių pastatų šiandien nėra, - pa-
stebėjo seniūnas, primindamas, 
kad ir apleistų gyvenamųjų namų 
nesą, nors kai kuriuos nusenusius 
vienišius vaikai žiemą išsiveža 
į miestus. – Gyventojai draugiš-
ki, kaimyniški, nesigirdi vagių ar 
pernelyg „pijokaujančių“. Seniū-
nas pasidžiaugė renovuotu buvu-
sios mokyklos pastatu, kuriame 
į šventes, renginius renkasi ben-
druomenė, repetuoja meno savi-
veiklininkai.

 Pakalbintas apie miestelio pro-
blemas, seniūnas minėjo nedarbą, 
tačiau guodėsi, kad iš miestelio 
dalis žmonių dirba Anykščiuose ir 
Utenoje. Gyventojai laukia nesu-
laukia gero kelio į Anykščius, nes 
dabartinio kelkraščiai išduobėti 
ir ne vienas vairuotojas yra su-
gadinęs savo automobilį. Prava-
žiuojantys per miestelį dar išmeta 
jiems nereikalingų kačių ir šunų. 
Pradėjus gyvūnėlius ženklinti, be-
globių sumažėjo. 

Skiemonys vis dar miestelis…

Turi savo daktarytę

Kalbinti skiemoniečiai labai 
džiaugėsi, kad jiems pavyko iš-
laikyti med. punktą. Tiesa, jis 
dirba tik valandą, tačiau kasdien. 
„Mūsų daktarytė, – prasitarė ke-
lios kalbintos moterėlės. – Ar 
vaistus suleisti, ar pasikonsultuo-
ti, kaip juos naudoti, o kai kurių 
būtiniausių ir nusipirkti ten gali-
ma“.

Padariusi 6 metų pertrauką 
Klevėnų kaime gyvenanti slau-
gytoja Dalia Tylienė vėl dirba 
Skiemonyse. Ji dalį dienos dar 
dirba Utenos socialinės globos 
namuose, kuriuose dabar dirba ir 
buvęs LR Seimo narys Ričardas 
Sargūnas.

Skiemoniečiai, neretai ir kitų 
seniūnijos kaimų gyventojai dėl 
pirmosios pagalbos daktarytę 
kviečiasi į namus. „Paskambina 
ir važiuoju. Įpratau“, - sakė D. 
Tylienė.  

  
 Meilės ieško romanuose

Skiemonyse tame pačiame pas-
tate, kaip ir seniūnija, įsikūrusi 
biblioteka dirba visą dieną nuo 8 
valandos ryto. Pasak biblioteki-
ninkės Danguolės Gaidukevičie-
nės, biblioteka turi 200 skaitytojų 

ir 6600 knygų. Paklausta, ką dau-
giausia skaito skiemoniečiai ir 
aplinkinių kaimelių gyventojai, 
bibliotekininkė nusišypsojo: „Ne 
vienas meilės ieško romanuose 
apie meilę, skaito laikraščius, 
daug ateina pasitikrinti internete 
loterijos bilietų, vienas kitas ir 
mokesčius susimoka ar pasaulio 
įvykiais pasidomi, po pamokų 
kompiuterius užgriūna jaunimas. 
Man kartais tenka ir psichologe 
pabūti, nes ateina vienišų žmonių, 
kurie nori tiesiog išsišnekėti“. 

D. Gaidamavičienė gyvena 
Skiemonyse, 30 metų dirba bibli-
otekoje ir savo skaitytojus pažįs-
ta kaip nuluptus. Bibliotekininkė 
pastebėjo, kad yra skaitytojų, ku-
rie biblioteką lanko nuo pirmųjų 
jos darbo dienų, taigi 30 metų. 
Tai Janina Briedytė, Aldona Rut-
kauskienė, Nijolė Vanagienė. 
1977–aisiais D. Gauidukevičienė 
baigė tuometinę Skiemonių vidu-
rinę mokyklą kartu su dabartiniu 
Anykščių muziejaus direktoriumi 
Antanu Verbicku, tad labai džiau-
giasi jo ką tik pasirodžiusia kny-
ga, kurios biblioteka dar neturi. 
Baigusi Vilniaus kultūros moky-
kloje bibliotekininkystę D. Gai-
dukevičienė sugrįžo į Skiemonis. 

Jai apmaudu, prisiminus jau-
nystę, kai Skiemonyse viduri-
nę mokyklą kai kuriais metais 
baigdavo 20 abiturientų, būdavę 
linksma, daug jaunimo, o dabar 
net pradinės, kurią uždarė pernai, 
nebėra. Vaikus „pavogė“ Alantos 
gimnazija, o jaunimas emigruoja. 
Pasak jos, į Alantos gimnaziją 
važinėja apie 20 skiemoniečių 
vaikų, grįžę jie apsilanko ir bibli-
otekoje. Beje, mokyklos nebėra 
ir Leliūnuose, su kuriais ribojasi 
Skiemonių seniūnija. 

Į parduotuvę buvo užsukęs
 keliautojas aplink pasaulį

„Į šią parduotuvę padirbėti 
Anykščių  kooperatyvas mane 
siuntė dviem mėnesiams, o štai 
jau 3 metai dirbu, - šypsodama-
si sakė kooperatyvo parduotuvės 
pardavėja Daiva Pusvaškienė. – 

Geri čia žmonės, draugiški, stipri 
miestelio bendruomenė, kurios 
nare ir aš jaučiuosi. Kviečia į 
šventes, koncertus. Einu ir jau-
čiuosi sava. O parduotuvėje visai 
nenuobodu dirbti. Pasitaiko net 
labai įdomių pirkėjų. Antai birže-
lio mėnesį buvo užsukęs žmogus, 
pėsčias keliaujantis aplink pasau-
lį. ėjo iš Vilniaus Rygos link. Iš-
viriau kavos. Pasišnekėjom. Ry-
gos link dviračiais keliavo ir du 
prancūzai“.

Pardavėja gyvena Anykščiuo-
se, tad į darbą tenka važinėti 
linksmaisiais vingiuoto Anykščių 
- Biržinės kelio kalneliais. „Mes 
kooperuojamės, nes iš Anykščių 
į Skiemonis važinėja ir daugiau 
žmonių“, - sakė D. Pusvaškienė. 

„Netrukdyk gyvent kitiems“

Užkalbinau ką tik iš parduo-
tuvės išėjusį lazdele pasirams-
čiuojantį vyrą. „O tu čia atsargiai 
važiavai, - pastebėjo. – Daugelis 
lekia nemažindami greičio, nors 
posūkis, pėsčiųjų perėja. Aš tai 
atsargiai, tik įsitikinęs, kad sau-
gu, gatvę pereinu. Pėstysis, ne 
tik vairuotojas, turi būti atsargus. 
Gyvenu pagal principą „Netruk-
dyk gyvent kitiems, tada ir jie tau 
netrukdys“.

Šnekus vyras išsipasakojo 
apie 13 metų, nugyventų Ispa-
nijoje, Almeroje, prie pat jūros. 

Sako netaupęs, o gyvenęs tikrąja 
to žodžio prasme iš 1500 eurų 
algos. Dirbęs ten žemės ūky-
je, suvirintoju, statybininku, o 
dabar štai su žmona Margarita 
- Skiemonyse, jaukiame name-
lyje, kurį nusipirkę patys pagal 
savo norus susitvarkė, įsivedė 
vandentiekį, kanalizaciją. Jis net 
dalį pensijos iš Ispanijos gauna, 
tačiau jaučiasi nuskriaustas, nes 
dirbęs legaliai, o visi darbdaviai 
teigė, kad už jį moka įmokas, 
tačiau paaiškėjo, kad mokėjo ne 
visi ir ne visada. 

Vyras džiaugėsi savo vaikais, 
kuriuos augindamas, teigia, rū-
pesčių neturėjęs. Aš jais rūpinau-
si, o dabar jau jie man padeda“, 
- džiaugėsi vyras. Kaip tikro lie-
tuvio, jo vaikai gyvena užsienyje. 
Sūnus Petras pinigą kala Vokie-
tijoje, dukra Agnė – Londone. 
Turi 3 anūkus ir anūkę, ypač di-
džiuojasi savo 22–ąjį gimtadienį 
atšventusiais anūkais dvyniais, 
kurių vienas, jo bendravardis Vy-
tautas, tarnauja savanoriu.  

Atsisveikindamas V. Šuminas 
pabrėžė gyvenantis miestelyje, 
ne kaime,  ir geru žodžiu pami-
nėjo seniūną Stasį Steponėną, su 
kuriuo pasišnekėjus problemos 
išsprendžiamos. Antai, jo šeima 
turi automobilį, tačiau privažia-
vimo prie namelio nebuvo, tai 
seniūnas kaipmat keliuką sutvar-
kęs. 

Anykščių kooperatyvo parduotuvės pardavėja Daiva 
Pusvaškienė nesibodi pabendrauti su į parduotuvę užsu-
kančiais keliautojais ir kartais net pavaišina juos kava.

Po šešių metų pertraukos dirbti medicinos punkte 
sugrįžo Dalia Tylienė.

Pasak bibliotekininkės Danguolės Gaidukevičienės, 
žmonės į biblioteką neretai ateina išsipasakoti. 

Ispanijoje pagyvenusiam Vytautui Šuminui patinka senatvės 
laukti Skiemonyse, nes čia ramu ir geri kaimynai. 

Renovuotame vidurinės mokyklos pastate įsikūrė bendruome-
nės namai ir klubas. 

Autoriaus nuotr. 
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kampas

Apie šlovę

horoskopas
AVINAS. Bus kupina neaiškumų, 

nerimo ir keistų nuojautų. Prieš ko 
nors imantis pravartu įvertinti savo 
jėgas ir galimybes, nes jūsų energeti-
nis potencialas bus gana mažas. 

JAUTIS. Savo vertę parodys 
draugiški ryšiai, kolektyvinis fakto-
rius. Tikriausiai daug dėmesio skir-
site draugams bei mėgiamai veiklai. 
Naudingai praleisite laiką. Galite ti-
kėtis įdomių naujienų. 

DVYNIAI. Regis, daug laiko at-
ims darbas, visuomeniniai įpareigoji-
mai. Nelabai suprasdami savo norus, 

galite pradėti kažką keisti, galbūt ska-
tinami įtakingo asmens. 

VĖŽYS. Tikriausiai pasižymėsite 
dvasiniu, kūrybiniu pakilimu. Neap-
siribokite vien reikalais, skirkite dale-
lę savo laiko ir širdies jus mylintiems 
bei tiems, kuriems reikia dėmesio, 
užuojautos.

LIŪTAS. Tikriausiai teks vykdyti 
finansinius įsipareigojimus, mokėti 
mokesčius, atiduoti skolas ir pasi-
stengti jas atgauti, jeigu esate pasko-
linę kitiems. Galimos ypatingos pa-
gundos. 

MERGELĖ. Būsite linkę disku-

tuoti, bendrauti. Tikriausiai turėsite 
galimybę laimėti dominančio asmens 
palankumą, padaryti norimą įspūdį. 
Tik nebūkite pernelyg įtarūs ir nedra-
matizuokite dėl kiekvieno menknie-
kio. 

SVARSTYKLĖS. Kai kurie rei-
kalai turėtų konkretizuotis, sveika 
logika ir įžvalga padės rasti išeitį iš 
bet kokios situacijos. Turbūt susido-
mėsite racionalia mityba, dieta, svei-
katos stiprinimu, moderniomis grožio 
procedūromis. 

SKORPIONAS. Galimi reikalai, 
susiję pramogų verslu, šou renginių 

organizavimu. Regis, būsite pakviesti 
į pobūvį, renginį, kuris pareikalaus 
išlaidų. Turbūt jums pavyks laimėti 
norimo asmens dėmesį. Labiau pri-
žiūrėkite vaikus.

ŠAULYS. Venkite naujų meilės 
nuotykių - jie nebus tokie patrauklūs, 
kaip gali pasirodyti. Pagrindinės pro-
blemos ieškokite savyje. Ją suvokę, 
galėsite mėginti atstatyti tai, kas buvo 
sugriauta.

OŽIARAGIS. Daug bendrausi-
te telefonu, internetu. Meilė, grožis 
šiandien bus aktualios temos. Norėsis 
išsiveržti iš kasdieninės rutinos, kaž-

ką keisti savo santykiuose, aplinkoje 
ir užsiėmimuose. Pravartu romantiš-
kai praleisti laisvalaikį.

VANDENIS. Palankus metas svar-
biems susitikimams, kūrybinių pro-
jektų aptarimui. Stenkitės įgyvendinti 
sumanymus. Tose srityse, kur reikia 
proto, apsukrumo, apskaičiavimo, 
derybų, galite pasiekti gerų rezultatų.

ŽUVYS. Galimas prieštaringai 
vertinamas poelgis. Pažvelgę į gyve-
nimą kaip į žaidimą, suprasite, kad 
kai kurios jūsų problemos yra išpūs-
tos. Galimas malonus netikėtumas 
susijęs su meilės romantika.

Irena ANDRUkAITIENĖ 
 
 Lietuvos politinis gyvenimas 

niekaip negali apsieiti be skanda-
lų, kartais pagrįstų, kartais dirbti-
nai palaikomų, bet neišvengiamai 
prikaustančių visų dėmesį ir duo-
dančių peno įvairiausiems vertini-
mams ir pasvarstymams. 2016–ieji 
mums atnešė dabar jau buvusio 
Seimo nario, buvusio Liberalų są-
jūdžio lyderio Eligijaus Masiulio 
garsiosios dėžutės nuo alkoholio 
butelio, savyje slėpusios daugiau 
nei šimtą tūkstančių eurų, istoriją. 
Mažiausiai savaitę laiko ir viešo-
joje, ir privačioje erdvėje buvo in-
tensyviai dalinamasi informacija, 
nuomonėmis, prognozėmis, kuria-
mi galimi dėžutės ir jos turinio kil-
mės scenarijai, tikintis, kad tiesa ir 
teisingumas visgi nėra tušti žodžiai 
Lietuvoje.

Šie metai mums jau spėjo atnešti 
dar vieną skandalingą savaitę, pa-
žymėtą politikos naujokės, dabar 
jau buvusios Seimo narės, Gretos 
Kildišienės vardu. Viešojoje er-
dvėje šios savaitės formalios radi-
mosi priežastys įvardintos net ke-
lios: automobilio, kuriuo naudojosi 
Seimo narė darbo tikslais, nuomos 
ir naudojimosi juo teisėtumas; Sei-
mo narės išsilavinimas; netiksli, 
kupiūruota biografija; jos prabangi 
(?) ir neabejotinai elegantiška ap-
ranga bei žiniasklaidos (ir ne tik) 
atkakliai kuriama galima meilės 
istorija. 

Jeigu abiejų savaičių turinį sudė-
tume ant svarstyklių lėkščių, logiš-
ka, kad nusverti turėtų E. Masiulio 
dėžutė su įspūdinga neaišku kokios 
paskirties eurų suma. Bet jeigu su-
dėtume ant tų pačių svarstyklių 
šių savaičių metu jiems skirtą ži-
niasklaidos dėmesį, komentarus ir 
kitokias domėjimosi apraiškas, G. 
Kildišienės pusė būtų kur kas sva-
resnė. 

Beatodairiškas šios moters puoli-
mas viešojoje erdvėje kelia klausi-
mą – kas iš tikrųjų buvo šių atakų 
taikinys ir kas buvo suinteresuotas 
jų sėkmingumu? Pakanka atidžiau 
įsižiūrėti į skandalo eigą, kad at-
kreiptum dėmesį į keletą momentų.

 Jeigu darytume prielaidą, kad 
automobilio, kuriuo naudojosi 
buvusi Seimo narė G. Kildišienė, 
nuoma sudaryta pažeidžiant rei-
kalavimus (atsakymus čia turėtų 
pateikti atitinkamos institucijos, į 
kurias yra kreiptasi), tai logiška, 

Politinių intrigų pokeris
kad ir dalies kitų dabartinių Seimo 
narių, kurie nuomojasi automobi-
lius, atžvilgiu būtų galima pradėti 
tokius pat įnirtingus žurnalistinius 
tyrimus. „DELFI“ žurnalistas Mar-
tynas Žilionis straipsnyje „Nusteb-
site, iš ko automobilius įsigyja kai 
kurie Seimo nariai“ pateikia sąrašą 
Seimo narių, kurie, kaip jis teigia, 
automobilius nuomojasi ne tik iš 
bendrovių, kurios nieko bendro ne-
turi su automobilių verslu, bet ir iš 
sau priklausančių įmonių ar iš savo 
padėjėjų. Turėtų kilti žurnalistinių 
tyrimų banga? Juk šitiek medžia-
gos paduota. Bet kažkodėl tylu. 
Tik respublikinė žiniasklaida trum-
pa žinute informuoja, kad buvęs 
premjeras socialdemokratas Algir-
das Butkevičius, politikos senbu-
vis, suskato net būdamas Strasbūre 
tvarkyti automobilio nuomos rei-
kalus. Kad konservatorius Dainius 
Kreivys net automobilio nuomos 
sutartį nutraukė. Dėl viso pikto. 
Verčiau jau pirks nuosavą, kad būtų 
ramu. Kad konservatorius Andrius 
Kubilius irgi sukruto tvarkytis tik 
prasidėjus RANGE ROVER isto-
rijai. O kur dar kiti? Susitvarkys 
patylomis? 

Ar atidavusi visas jėgas G. Kil-
dišienės atvejo tyrimui, žiniasklai-
da – ketvirtoji valdžia – pervargo? 
Entuziazmas nuslopo? Matyt, tirti 
kitų Seimo narių mašinų nuomos 
klausimus tiesiog neįeina į žinias-
klaidos darbotvarkę. Tada kyla 
klausimas - tai Lietuvoje ne visi 
lygūs prieš įstatymą? Ar kai kurie 
yra tiesiog lygesni?

Viešojoje erdvėje patyčių susi-
laukė G. Kildišienės išsilavinimas. 
Taip, į Seimą  ji atėjo turėdama tik 
vidurinį išsilavinimą. Bakalaurinį 
darbą Vilniaus kolegijos Menų ir 
kūrybinių technologijų fakultete 
apsigynė žiniasklaidos įsiūbuoto 
skandalo įkarštyje. Negana to, dar-
bo gynimą lydėjo neprašytų „eks-
pertų iš šalies“ pastangos viešojoje 
erdvėje sumenkinti darbą, išjuo-
kiant autorės parengtą verslo idėją. 
Kaip ten bebūtų, sprendimus prii-
ma studentų baigiamuosius darbus 
vertinanti komisija, o ne savanoriai 
vertintojai „iš gatvės“. Bet jų atėji-
mas į šią istoriją irgi ne atsitiktinis 
– jis sukuria papildomą foną skan-
dalui. 

Gal žurnalistai norėtų objekty-
vumo vardan tuo pačiu atidžiau 
pastudijuoti ir kitų Seimo narių 
biografijas bei pasidomėti informa-
cija apie jų išsilavinimą? Gal rastų 
dėmesio vertų dalykų. Gal paaiškė-
tų, kad ne ji viena nemokėjo griežti 
Stradivarijaus smuiku didžiajame 
Seimo orkestre? 

Taip, G. Kildišienės biografi-
ja, pasirodo, iš tiesų gerokai pri-
painiota. Čia jos atsakomybė, jos 
bėda. Bet įdomu vienas dalykas 
– juk kažkas nutylėtą informaciją 
turėjo. Tiesa, šeimos peripetijos, 
mokymosi įstaigų supainiojimas ne 

kažin koks kompromatas. Visada 
gali pasakyti – na, nepakankamai 
aiškiai suformuluota, gal tiesiog 
korektūros klaida, visko pasitaiko, 
galima atsiprašyti ir ištaisyti. Bet 
faktai, atskleisti skandalo pabaigo-
je – istorija su pinigais – tikėtina, 
kad kažkam buvo žinoma dar prieš 
prasidedant rinkimų kampanijai. 
Kodėl ši informacija nebuvo pa-
skelbta rinkiminės kovos metu? 
Per silpnas smūgis. Jeigu sukom-
promituosi kandidatą į Seimą, ne-
didelė bėda, gal pasitrauks iš rinki-
minių batalijų, užleis vietą kitiems, 
gal bandys laimę iki galo ir vis tiek 
pralaimės. 

Dabar akivaizdu, kad buvo lau-
kiama tinkamo momento. Juk visai 
kas kita, jeigu sukompromituosi 
Seimo narę, priklausančią didžiau-
siai Seimo frakcijai. Atskleisdamas 
nutylėtus jos biografijos faktus, 
kiek zuikių nušausi vienu šūviu: 
šešėlis partijos pirmininkui, tuo pa-
čiu frakcijos vadovui, galbūt šioks 
toks šešėlis ir Seimo Pirmininkui, 
kovos kirvis, įduotas į opozicijos 
rankas, moralinis diskomfortas pa-
čioje frakcijoje, galimas kai kurių 
jos narių pasitraukimas, o gal ir 
visos frakcijos skilimas, jei pakan-
kamai aktyviai būtų eskaluojama 
ši tema. 

Pasitraukimas jau įvyko. Pa-
nevėžietis Seimo narys Bronislo-
vas Matelis, išėjęs iš Valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos frakcijos, išsyk 
tapo paklausiu dienos herojumi 
televizijose. Bet televizija yra 
labai pavojinga erdvė pradedan-
tiems politikams. B. Matelis – ne 
išimtis. Neturėdamas ką svarbaus, 
politiškai reikšmingo pasakyti, 
tik paslaugiai pasisiūlęs atskleisti 
frakcijos užkulisius (!), paminėjęs, 
kad apie G. Kildišienės asmeninį 
gyvenimą yra girdėjęs daugiau, 
negu buvo parašyta (!), ir tuo, ma-
tyt, vildamasis, kad jau užsitikrino 
vertingo pokalbininko statusą,  lai-
dose „Dėmesio centre“ bei „Lie-
tuva tiesiogiai“ dėstė savo apoka-
liptines įžvalgas apie hipotetines 
grėsmes valdančiajai daugumai ir 
pačiai valstybei. 

Šalia kitų pavojų, pasak Seimo 
nario B. Matelio, didele grėsme 
išlieka iš Seimo jau pasitraukusi 
G. Kildišienė, nes ši fatali moteris, 
matote, galinti - kaip Monika Le-
vinski - parašyti knygą, kurios tei-
ginių esą niekaip negalėtų paneigti 
pats Ramūnas Karbauskis, nes juo 
tauta tiesiog netikėtų, užtat šventai 
tikėtų kiekvienu knygos žodžiu. Iš 
vienos pusės – apmaudu, kad to-
kiais kliedesiais užpildoma viešoji 
erdvė. Bet iš kitos pusės - jie yra 
simptomiški. Ne tik kaip informa-
cinis triukšmas. Akivaizdu, kad G. 
Kildišienės asmuo dar bus naudo-
jamas kaip priemonė siekti tam ti-
krų politinių tikslų.

G. Kildišienės atvejis parodė, 
kad, jei nori mušti, lazdą visada 

rasi. O jų rasta daug. Užkliuvo net 
apranga. Iki šiol nė viena politikė 
nebuvo taip taršoma dėl aprangos 
stiliaus, nors stilingų moterų Seime 
per tiek kadencijų buvo ne viena ir 
ne dvi. Taip, G. Kildišienė turi sko-
nį, moka rengtis elegantiškai. O ir 
Seimo nario atlyginimas jai leido tai 
daryti. Bet ne, vis tiek reikia kurti 
ne pagal pajamas gyvenančios mo-
ters įvaizdį. Reikia kelti prabangos 
isteriją pasitelkus nuotolinius kailių 
ekspertus ar Juozo Statkevičiaus 
paskutinės kolekcijos pristatymo 
vaizdus. Tiesiog šiuo atveju buvo 
nusitaikyta į sunkiau gyvenančių 
žmonių emocijas – kokia moteris 
nenorės rengtis madingai. Taip be 
didesnių pastangų formuojama ne-
pasitenkinimo, net pavydo banga. 
Toks foninis ūžesys labai tiko prie 
bendro sumanymo. 

Šiame „išvarymo iš rojaus“ siu-
žete galutinį tašką turėjo padėti, 
kaip ir dera, meilės istorija. Ką ten 
R. Karbauskis ir G. Kildišienė ban-
do aiškinti, kad jų santykiai tik dar-
biniai. Žmonės stebi, mato ir viską 
tuoj pat praneša Lietuvai. Štai nau-
jasis Tvarkos ir teisingumo partijos 
pirmininkas, Seimo narys Remigi-
jus Žemaitaitis, pasirodo, kaip tik 
ir yra aktyvus stebėtojas. Pačioje 
G. Kildišienės skandalo pradžioje 
viešojoje erdvėje (naujienų portale 
„lrytas.lt“) nuskamba jo verdiktas: 
„Akivaizdu, kad jis Gretą įsimylė-
jęs“ (kontekste – R. Karbauskis). 
Argumentai? Yra. R. Žemaitaitis 
teigia: „Toks beatodairiškas puo-
limas, beatodairiškas gynimas, 
man atrodo, natūralu, kad gali tik 
įsimylėjęs vyras šitaip ginti savo 
moterį“. Įrodymai? Taip pat yra. 
R. Žemaitaitis aiškina: „Atrodo, 
kad jis su ta ponia Kildišiene jau 
net gal ir gyvena kartu kurį laiką, 
būna kartu“. Kas belieka daryti 
Lietuvai po tokių svarių pareiški-
mų? Tik patikėti. Juk sakė Seimo 
narys. Čia tau ne VBS (viena boba 
sakė) agentūra.

G. Kildišienė atsistatydino. Da-
bar ji nebe viešas asmuo. Ji eili-
nė pilietė, turinti teisę į asmens 
privatumą. Besaikis tyčiojimasis, 
užpildęs viešąją erdvę, išplitęs po 
socialinius tinklus, išseks ir laikui 
bėgant liausis. Pritils interneti-
niai troliai. Bet atgarsiai dar ilgai 
skambės. 

O žiniasklaida ir toliau jos ne-
paleis iš akiračio. G. Kildišienės 
istorija sukurta ne tam, kad būtų 
užmiršta. Politine prasme ji dar il-
gai bus naudinga tiems, kas siekia 
ne tik R. Karbauskio atstatydini-
mo, bet ir tolimesnių tikslų. Kie-
kviena patogia proga istorija bus 
ištraukiama iš archyvo ir vėl pa-
tiekiama iš naujo. Atsiras ir nauji 
siužetai. Dabar dėmesys krypsta į 
R. Karbauskio šeimą, gyvenančią 
Ispanijoje. Greitu lauku ketvirtoji 
valdžia mums vėl pasiūlys pradė-
tos kampanijos tęsinį?

linas BITVINSkAS

Šlovė yra siekiamybė, pa-
garsėjimas – dorybė. Šalys ir 
miestai varžosi, kas labiau iš-
garsės ar išsigarsins kažkokiu 
būdu. Net visokių pastatų pri-
sistato, muziejų sukuria.

 Tačiau praktika rodo, kad 
pagarsėti galima daug pigiau, 
praktiškai be jokių investicijų. 
Anykštėnai tai įrodė – tiesiog 
balsuok negalvodamas ir išsi-
rink netinkamą Seimo narį.

Gretos Kildišienės istori-
ja linksniuota net ir užsienio 
spaudoje, jau nekalbant apie 
respublikinę žiniasklaidą. Jo-
kia pilis ar Lajų takas nebe-
sulauks tokio dėmesio. Tiesa, 
nežinau, ar mums tuo reiktų 
labai džiaugtis. 

Linksniuodami, kokia ne-
dora G. Kildišienė, kritikai 
kažkaip apėjo lanku klausimą, 
kaip ji Seime atsidūrė. Kaip 
sako liaudis, „būkim biedni, 
bet teisingi“. Juk tai anykštė-
nų nuopelnas. Ir mes tos gar-
bės niekam neatiduosime. 

G. Kildišienė gali būti ko-
kia tik nori, dora ar nedora, 
bet juk jėga Seimo neužėmė, 
balsavom už ją tai mes. Ir la-
bai ryžtingai balsavom. Postas 
jai – šlovė mums. 

Galvoju, kad kažkaip šį 
kartą lengvai praslydome, o 
juk mus, kaip silpnaregius ir 
menko proto ir visiškai be jo-
kio įžvalgumo rinkėjus, galėjo 
mušti kas tik netingi.

 O mes toliau vaidinam pro-
tingus ir niekuo dėtus ir pa-
niekinamai sakom „politika 
nesidomiu, nes tai purvinas 
reikalas“. Ir teisingai darom, 
bet paskui einam ir balsuojam 
už G.Kildišienę ir stebimės, 
kokia ji... 

Manau, kad Seime tikrai yra 
didesnių nusidėjėlių už ją, ir 
ji tapo tik pavyzdinio susido-
rojimo auka, (teisybės dėlei 
- tam buvo visos prielaidos), 
bet žiūrėkim per kitus rinki-
mus, už ką balsuojam. Nes 
antro karto gali mums jau ir 
nebeatleisti.
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UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-600) 63820.

Žemę visoje Lietuvoje. Gali būti: 
apleista, su mišku, su bendratur-
čiais, išnuomota. Sutvarko doku-
mentus, atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-671) 08059.

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, 
sutvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Automobilius, mikroautobusus, 
visureigius, motociklus, sunkve-
žimius.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus, traktorius.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Brangiai - galvijus. Atsiskaito 
iš karto. Išsiveža. 

Tel.: (8-686) 54826, 
(8-684) 40534.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

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

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

Be tarpininkų arklius, karves 
(1,20 Eur/kg), telyčias (1,35 Eur/
kg), bulius (1,50 Eur/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

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

Tel. (8-680) 41510.

Kita

Juodųjų metalų laužą, gali de-
montuoti. Išsiveža savo trans-
portu. 

Tel. (8-698) 15854.

Bendrovė - grūdus, kvie-
čius, miežius, rapsus, žirnius. 
Atsiskaito iš karto. Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

Kuras

Nebrangiai - juodalksnio malkas 
kaladėmis, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

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

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

Parduoda malkas nuo 25 Eur/
kub. m. Minimalus kiekis 20 kub. 
m. Perka mišką.

Tel. (8-601) 30865.

Kaitrūs rapsų briketai maišeliuo-
se. Atveža ir suneša. 

Tel. (8-642) 21122.

Kita

Kviečius, miežius, avižas, žirnius, 
kukurūzus, įvairius pašarinius mil-
tus, sėlenas. Greitai atveža. 

Tel.: (8-611) 47343, 
(8-680) 96778.

Nuolat ūkininkas - mėsinių kiau-
lių skerdieną 40-50 kg tik kaimiš-
kai svilintos dujomis. Atvėsintos, 
subproduktai. Pristato nemokamai 
ir greitai. 

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

Lietuvišką, svilintą kaimiškai, 
kiaulienos skerdieną puselėmis po 
40-60 kg, perkant 2 puseles (visa 
kiaulė) kaina tik 2,28 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Šiaudus. Gali būti ir praeitų 
metų derliaus.

Tel.: (8-656) 06060, 
(8-610) 62827.

Brangiai perka, nuomojasi že-
mės ūkio paskirties žemę Kurklių, 
Skiemonių, Debeikių, Kavarsko 
apylinkėse.

Tel. (8-687) 76191.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Sąžiningas, mandagus meistras 
profesionaliai ir greitai su garan-
tija taiso skalbimo mašinas, inda-
ploves, virykles bei kitą techniką. 
Važiuoja į rajonus. 

Tel. (8-658) 05546.

siūlo darbą

UAB „BLEIRAS LOGISTICS“ 
IEŠKO AUTOVEŽIŲ 

VAIRUOTOJŲ!!!
 

Įmonė siūlo:
 

*Neturintiems CE kategorijos 
ir 95 kodo-APMOKAME vaira-

vimo kursus!!!
*Neturinčius vairavimo patir-

ties – APMOKOME!!!
 

Tel. +370 65520003.

Kiek daug jėgos, švelnumo ir gerumo sutelpa tavo širdy,
Kiek daug gerų darbų nudirbo tavo rankos,
Kiek daug naktų skaičiavo tavo mintys ir dejavo 
tik viena - tavo širdis.
Tebūna tavo vardas, tavo darbas šventas,
Tebūna tavo dienos ilgos ir džiaugsmingos,
O laikas tekartoja: “Nepalūžti, nepavargti ir gyventi, 
gyventi!”

Antaniną KAPLERIENĘ 80-ojo jubiliejaus proga sveikina

 dukra, žentas, anūkai ir proanūkės

Paslaugos

NEMOKAMAI išsikerta ir išsive-
ža peraugusius krūmus, beverčius 
medžius iš žemės ūkio paskirties 
žemių, pamiškių, griovių (plotas 
nuo 1,5 ha).

Tel. (8-601) 30865.

Įmonė teikia paskolas už užsta-
tą. Nereikalauja rodyti pajamų. 
Atvyksta į namus. 

Tel. (8-673) 19696.

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077. 
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Liudvika, Marcelė, Skirman-
tas, Budvilė, Luiza, Skirmantė.

vardadieniai

Pijonijus, Gytautas, Eidvilė, 
Ignotas, Brigita.

Rytys, Vandenė, Valdemaras, 
Kandidas, Rytis, Valdonė, Valdas, 
Orintas, Orinta.

Oskaras, Blažiejus, Radvilas, 
Radvilė, Blažys, Asta.
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sprintas

Dar tada, kai plačiai buvo ap-
tarinėjami  skandalai, susiję su 
Anykščių-Panevėžio rinkimi-
nėje apygardoje išrinkta Seimo 
nare Greta Kildišiene, jos kolega 
socialdemokratas Algirdas Sysas 
žiniasklaidos priemonių atsto-
vams, aiškindamas apie valstie-
čių žaliųjų sąjungos pirmininko 
Ramūno Karbauskio paslaptin-
gus globėjiškus jausmus poniai 
Gretai, pavadino šiuos du parla-
mentarus lietuviškais Romeo ir 
Džuljeta. 

 Svėdasų krašto žmonės, ku-
riuos sausio viduryje Seimo narė 
G. Kildišienė ką tik buvo ap-
lankiusi, maloniai pabendravusi 
ir netgi pademonstravusi bran-
giuosius savo kailinius, nesuti-
ko, kad Ramūnas ir Greta būtų 
vadinami kažkokių užsienietiškų 

Greta ir Ramūnas įamžinti ... 
Vaižganto gimtinėje

Svėdasiškio Aleksandro Tarabildos medžio skulptūra Malaišiuo-
se vaizduoja Vaižganto apysakos „Dėdės ir dėdienės“ veikėjus 
samdinius Severiutę, Mykoliuką ir tijūną Rapolą Geišę, kuriuos 
šmaikštuoliai siūlo pervardinti į Gretą, Ramūną ir Antaną...

     Vytauto BAGDONO nuotr.  

Krepšinis. Anykščių rajono krep-
šinio pirmenybėse netikėtą pralai-
mėjimą patyrė „Liberalų“ ekipa, 
kuri 58:59 buvo priversta pripažinti 
jaunųjų KKSC krepšininkų prana-
šumą. KKSC  komandoje rezulta-
tyviausiai žaidė: G.Asačiovas 17, 
G.Dubauskas 12, A.Butkys 10, 
D.Radžiūnas 9 tšk. „Liberalams“ 
D.Butkus pelnė  16, M.Sargūnas 14, 
D.Šablevičius 10 tšk.. Kiti VII turo 
rezultatai:  „Taifūnas“ (E.Sriubas 
ir T.Jodelis po 20, D.Vanagas 19 
tšk.) – „Patriotai“ (P.Kisielius 20, 
M.Gražys 16, V.Žalatkovas 14 tšk.) 
78:61. „Cosmos“ (G.Šniaukštas 
25, Ž.Žiukas 19, G.Žiukas 17 
tšk.) – „Policija“ (P.Mėlynis 30, 
V.Navikas 14, M.Taleišis 12 tšk.) 
101:73. „Svėdasai“ (P.Kiaušas 23, 
J.Gutmanas 18, M.Trumpickas 
16, P.Putrimas 12 tšk.) – „Polici-
ja“ (M.Taleišis 26, A.Zaicevas, 
V.Navikas ir V.Pranskevičius po 
5 tšk.) 78:50. „Švietimas“(S.Ži-
vatkauskas 20, V.Kestorius 18, 
R.Šližys ir P.Leonavičius po 10 tšk.) 
– „Kavarskas“ (A.Kvietkauskas 19, 
T.Laurinavičius 16, D.Ragalskas 
14 tšk.) 65:62. „Energetinė Staty-
ba“ (D. Juknevičius 19, V.Mačionis 
10, R.Ridikas 8 tšk.) – „Troškūnai“ 

(M.Sausaitis 21, T.Urbonas 14, 
P.Paštukas 12 tšk.) 50:76.

Turnyro lentelė: 1. „Taifūnas“ 6-1 
(+69), 2. „Švietimas“ 5-1 (+58), 3. 
„Cosmos“ 5-2 (+73), 4. „Troškūnai“ 
5-2 (+15), 5. „Svėdasai“ 4-2 (+62), 
6. „Liberalai“ 4-3 (+126), 7. „Ka-
varskas“ 3-4 (+50), 8. „Energetinė 
Statyba“ 2-5 (-54), 9. KKSC 2-5 
(-61), 10. „Policija“ 1-6 (-158),11.
„Patriotai“ 0-6 (-180)

Imtynės. Sausio 26 - 27 dienomis 
Panevėžyje vyko Lietuvos imtynių 
čempionatas. Miesto „Cido“ arenoje 
dėl apdovanojimų kovojo graikų-
romėnų, moterų ir laisvųjų imtynių 
meistrai. Čempionate dalyvavo ir 
Anykščių KKSC auklėtiniai. Grai-
kų - romėnų imtynių bronzos medalį 
svorio kategorijoje iki 59 kg laimė-
jo Domas Krikščiūnas. Laisvosiose 
imtynėse Domas (svorio kategorija 
61 kg) nusileido tik finalinėje kovo-
je ir Anykščiams iškovojo dar vieną 
sidabro medalį. Evaldas Žibutis (71 
kg) ir Karolis Varnas ( 75 kg) užėmė 
penktąsias vietas. Moterų imtynėse 
iškovoti trys nugalėtojų vardai. Antri 
metai čempionės vardą (svorio ka-
tegorija iki 55 kg) iškovojo Kristina 
Domikaitytė. Auksė Rutkauskaitė 
buvo nenugalima svorio kategorijoje 
iki 63 kg. Sidabro medalį šioje svo-
rio kategorijoje iškovojo Rimgailė 

Čeponytė. Gimtadienio dovaną tre-
neriui Algirdui Pupkiui padovanojo 
Greta Čeponytė, kuri pirmą kartą 
tapo moterų imtynių čempionė suau-
gusiųjų varžybose svorio kategorijo-
je iki 75 kg. Viktorija Buinauskaitė 
(69 kg) ir Vidmantė Kavaliauskaitė 
(48 kg) nusileido tik finalinėse kovo-
se ir laimėjo sidabro medalius.

Slidinėjimas. Pirmą kartą Ne-
menčinėje vykusiame Vilniaus rajo-
no slidinėjimo čempionate startavo 
153 dalyviai iš Vilniaus, Vilniaus 
rajono, Ignalinos, Visagino, Utenos 
ir Anykščių. Anykštėnams atstovavo 
biatlonininkai - 2 km nuotolyje trečia 
finišavo Viktorija Kapancova, 3 km 
distancijoje nugalėtoju tapo Lukas 
Žukauska, šeštas finišavo Domas 
Jankauskas, 5 km nuotolyje nugalėjo 
Darija Jankauskaitė, antrąją vietą už-
ėmė Laima Banaitytė. Berniukų gru-
pėje šioje distancijoje antras buvo 
Gytis Mikoliūnas.

Futbolas I. Šeštadienį Anykščių 
KKSC futbolininkai (g 2005 m.) 
tęsė varžybas Utenos apskrities sa-
lės futbolo pirmenybėse. Pirmosios 
rungtynės su šeimininkais Zarasų 
futbolininkais po atkaklios kovos 
buvo laimėtos 2:1. Kitame susitiki-
me Utenos „Utenis“ buvo sutriuš-
kintas 4:0, o vėliau 0:4 nusileista 
Visagino komandai. Paskutiniame 

mače nugalėta Kupiškio ekipa - 3:1. 
Po trijų pirmenybių turų Anykščių 
KKSC auklėtiniai su 26 taškais už-
ima 2 vietą.

Futbolas II.  Anykščių KKSC 
(2007 m.) futbolininkai Utenos aps-
krities salės futbolo pirmenybėse  
savaitgalį turėjo žaisti 3 rungtynes, 
tačiau į varžybas neatvykus vienai 
Visagino komandai mūsiškiams vie-
na pergalė buvo įskaityta be žaidimo. 
Antroji Visagino ekipa buvo nugalėta 
4:2,  o 2:0 įveikta kupiškėnų koman-
da. Po trijų turų anykštėnai su 19 taš-
kų iš trečios vietos pakilo į antrą.

Sunkioji atletika. Atvirame 
Daugpilio (Latvija) sunkios atleti-
kos čempionate dalyvavo Latvijos, 
Estijos ir Lietuvos komandos. Nu-
galėtoju jaunių amžiaus grupėje tapo 
anykštėnas Matas Puodžiūnas. 

Tarp jaunių trečiąsias vietas už-
ėmė Tomas Miškeliūnas ir Benja-
minas Orlovas. Mindaugas Lapins-
kas užėmė ketvirtą vietą vyresnių 
amžiaus grupėje. Antrąsias vietas 
laimėjo Tadas Pocius ir Mindaugas 
Janulis, jie abu nusileido Latvijos 
čempionams. Anykštėnų koman-
doje buvo ir dvi merginos – joms 
buvo pirmos tarptautinės varžybos. 
Karolina Romaraitė užėmė penktą, 
o Gabrielei Marganavičiūtei atiteko 
šeštoji vieta.

Sausio 26-ąją Anykščių rajo-
no savivaldybės tarybos posėdyje  
Ramūnas Blazarėnas buvo paskir-
tas savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotoju. Tos pa-
čios dienos vakarą Nacionalinės 
televizija (LRT) rodė pramoginę 
laidą „Lietuvos patriotai“, kurioje 
pasirodė ir anykštėnų komanda.

 Komandos kapitonas aktorius 

Saulius Rasalas sugrįžo?
Giedrius Savickas pristatė daly-
vaujančius laidoje anykštėnus, 
tarp kurių buvo ir vicemeras Si-
gutis Obelevičius bei savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-
duotojas Saulius Rasalas. 

Anykščių krašto gyventojams 
kilo keletas klausimų. Gal, su 
trenksmu praėjusių metų pa-
baigoje savo noru palikęs darbą 

savivaldybės administracijoje, 
ponas Saulius vėl sugrįžo į anks-
tesnes atsakingas pareigas ir su 
anykštėnų delegacija pasirodė 
TV laidoje? Gal žiniasklaido-
je pasirodžiusi informacija apie 
naujojo administracijos direkto-
riaus pavaduotojo R. Blazarėno 
paskyrimą buvo kažkokia klaida 
ar žurnalistų pramanytas pokš-
tas? O gal  ketvirtadienio vakarą 
parodyta TV laida paprasčiausiai 
spėjo padvelkti pelėsiais ir nafta-

linu? 
Iš tiesų, pastarasis variantas pasi-

rodė esąs pats tikriausias. 
Stebėtinas televizininkų „opera-

tyvumas“.  Kol jie TV laidą nufil-
mavo ir parodė žiūrovams, Anykš-
čių politiniame gyvenime spėjo 
įvykti daugybė pokyčių: ir nauja 
mero palaikymo komanda savival-
dybės taryboje susiformavo, ir kai 
kurie mero patarėjai pasikeitė, ir 
administracijos vadovų kėdes spėjo 
užimti nauji žmonės...    

kūrinių herojų vardais. 
Juk Svėdasų kraštas - lietuvių 

literatūros klasiko Juozo Tumo 
–Vaižganto gimtinė. O Vaižgan-
tas sukūrė apysaką „Dėdės ir dė-
dienės“, kurių veikėjai paprasti 
sodžiaus žmonės Severiutė ir 
Mykoliukas - tikri lietuviški Ro-
meo ir Džuljeta.

 Todėl ir siūlo šmaikštuoliai 
svėdasiškiai  Gretą ir Ramūną 
vadinti tiesiog Severiute ir My-
koliuku. Ir dar - Vaižganto gim-
tuosiuose Malaišiuose stūkso 
Svėdasų krašto tautodailininko 
Aleksandro Tarabildos sukurta 
išraiškinga  medžio skulptūra, 
įamžinusi šios apysakos veikė-
jus.

 Taigi, naujo paminklo naujie-
siems Severiutei ir Mykoliukui 
net nebereikėtų kurti. 

Rusijoje pasaulį išvydo retas 
liūto ir tigrės hibridas

 Viename pietų Rusijos keliau-
jančiame žvėryne pasaulį išvydo 
itin retas liūto ir tigrės hibridas.

Manoma, kad pasaulyje yra tik 
kelios dešimtys tokių gyvūnų, 
vadinamų liūtigriais.

Dviejų mėnesių jauniklis, var-
du Caras, yra tigrės Princesės 
ir liūto Cezario atžala, naujienų 

agentūrai AFP sakė žvėryno di-
rektorius Erikas Airapetianas.

„Jiedu ilgai gyveno kartu ir ge-
rai pažinojo vienas kitą. Kai tigrė 
rujojo, ji neturėjo jokio kito pasi-
rinkimo“, – aiškino jis.

Jauniklio kailis rusvos spalvos 
kaip liūto, bet dryžuotas kaip ti-
gro. Šiuo metu jis maitinamas iš 
buteliuko – pienu, kurio duoda 
viena iš žvėryno laikomų ožkų.

Kai kurie liūtigriai užauga itin 

dideli ir sveria per 400 kilogra-
mų.

Šiuo metu Jungtinėse Valstijo-
se gyvenantis liūtigris Herkulis 
sveria 418 kg ir yra 3,33 metro il-
gio. Jis įrašytas į Guinesso (Gine-
so) pasaulio rekordų knygą kaip 
stambiausias pasaulyje kačių šei-
mos atstovas.

Liūtės ir tigro hibridai yra dar 
retesni ir paprastai daug smulkes-
ni negu liūtigriai.

Vyksta slaptųjų agentų ruošimo 
programa. Praėjus visą kursą, liko 
paskutinis testas. Atvedama vieno iš 
treniruotų agentų žmona, su kuria jis 
buvo susituokęs 3 metus, o jam ins-
truktorius duoda pistoletą su dviem 
kulkom: “Eik ir nužudyk ją”. Po 
kelių minučių agentas išeina iš kam-
bario ir sako: “Aš negaliu to pada-
ryti”. “Labai gaila, bet tu neišlaikei 
testo”, – atsako instruktorius ir liepia 
pakviesti kitą agentą. Atvedama ir to 
žmona, su kuria jis išgyveno 7 me-
tus. Ir šiam agentui duodamas pisto-
letas ir liepiama nužudyti žmoną. Po 
pusvalandžio jis išeina iš kambario 
“Ne, aš negaliu jos nužudyti”. “Gai-
la, bet tu neišlaikei testo”, – atsako 
instruktorius ir liepia pakviesti pa-
skutinį ruoštą agentą. Šiam instruk-
torius irgi duoda pistoletą ir liepia 
nužudyti žmoną, su kuria išgyveno 
15 metų. Jis paima pistoletą, eina į 
kambarį, ir po minutės pasigirsta du 
šūviai. Dar po kelių minučių agen-
tas išeina iš kambario ir sako: “Kas 
čia per kvailas testas? Šoviniai tušti, 
teko ją pribaigti pistoleto rankena.”

***

Vienas airis visą naktį praleido 
bare. Galų gale barmenas pranešė, 
kad baras užsidaro.

Airis atsistojo, norėdamas išeiti, 
tačiau parpuolė ant veido. Dar kar-
tą pabandė atsistoti – vėl tas pats… 
Nusprendė iššliaužti į lauką, įkvėpti 
gryno oro – gal tai padėtų išsiblai-
vyti.

Lauke jis pabandė atsistoti ir vėl 
pargriuvo. Tuomet sugalvojo nu-
šliaužti porą kvartalų link namų. 
Prie savo namų durų vėl bandė stotis 
ir nuvirto ant veido. Įšliaužė šiaip 
ne taip į miegamąjį. Prie lovos ne-
sėkmingai stojosi ir neišsilaikęs nu-
virto į patalą… Kitą rytą žmona jį 
pažadino:

– Tai vėl prisigėrei?
– Kodėl tu taip galvoji?- nutaisęs 

nekaltą veidą, paklausė jis.
– Skambino iš baro – tu gi jame 

palikai savo invalido vežimėlį…


