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Už greičio
viršijimą gali
būti nubausti ir
dviratininkai

Labdaros idėja jau leidžia
šaknis ir mūsų šalyje

Riboženkliai. Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius,
siekdamas išsiaiškinti Anykščių rajono gyventojų nuomonę apie rajono ir
miesto riboženklius, atlieka apklausą.
Gyventojų teiraujamasi, ką daryti su
miesto riboženkliais. Tarp siūlomų
variantų – remontuoti esamus arba
juos nugriauti ir įrengti naujus.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Buteikių kaimą garsina piliakalnis
Monika Pukenienė 52 metus
buvo laiminga su nebyliu savo
vyru...

Sigutis
OBELEVIČIUS,
Anykščių rajono vicemeras:
„Labdaros tradicija man yra
graži, juk, tarkim, musulmonų
tradicijoje per Ramadaną jie
privalo aukoti“

2 psl.
šiupinys

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

5 psl.

3 psl.

Šiltų namų idėja Aurelijai ir Kristinai
daiva.g@anyksta.lt
virsta realybe
Daiva GOŠTAUTAITĖ

Festivalis. Šiemet 90-ąsias įkūrimo metines minintis A. Baranausko
ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus anykštėnams siūlo naują
kultūros renginį – literatūrinį festivalį.
Nuo balandžio iki lapkričio įvairiose
Anykščių miesto erdvėse vyks festivalio „Rašytojų balsai A. Vienuolio
verandoje: klasika ir modernumas“
renginiai.
Gaisrai. Atšilus ir pradžiūvus
žemei balandžio mėnesį pasipila
pernykštės žolės gaisrai. Paprastai
jie kyla, kai gyventojai imasi ūkinės
veiklos ir aplinkos švarinimo darbų
savo ūkiuose ar sodybose. Praėjusiais
metais per tris pavasario mėnesius
šalyje ugniagesiai 2 459 kartus vyko
gesinti degančios žolės ir ražienų.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento duomenimis, praėjusiais metais atvirosiose teritorijose
kilo 3 562 gaisrai, išdeginę daugiau
kaip 3 tūkstančius hektarų. Aplinkosaugininkai ir ugniagesiai įspėja, kad
už žolės deginimą gresia administracinė atsakomybė. Už žolės deginimą
pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus gresia iki 350 eurų bauda.
Pirmininkas. Antrajame LSDP
pirmininko rinkimų ture, kuris vyks
balandžio 20–22 dienomis partijos
skyriuose, varžysis Vilniaus vicemeras Gintautas Paluckas ir ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius. LSDP
pirmininko rinkimų I ture dalyvavo
5 kandidatai: Seimo nariai – Andrius
Palionis (1166 balsai; 11,98 proc.)
ir Artūras Skardžius (608 balsai;
6,25 proc.), ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius (3654 balsai; 37,55
proc.), Vilniaus vicemeras Gintautas
Paluckas (4017 balsų; 41,28 proc.)
ir LSDP narys, buvęs parlamentaras
Mantas Varaška (252 balsai; 2,59
proc.). Anykščiuose M. Sinkevičius
surinko 51 balsą (48,57 proc.), G. Paluckas - 40 balsų (38,10 proc.).

Aurelija ir Kristina Budrytės į vidurį priėmė ir koncerte fortepijonu skambinusią savo draugę Faustiną Kiaušaitę.

Pirmose gretose – Aurelijos ir Kristinos draugai bei šeima (pirmoje
eilėje iš kairės): dainininkas Vytautas V. Landsbergis, Kristinos krikštamotė Sveta Smertjeva, režisierė, aktorė Birutė Mar. Antroje eilėje (iš
kairės): Aurelijos krikštatėviai – gydytojai Nijolė bei Vilius Januškos.

„Anykščiuose būnu dažniau nei savo tėvų namuose“, – prisipažino tekstų autorė, dainininkė, kompozitorė, psichoterapeutė
Eglė Sirvydytė. Ir šio koncerto metu dainininkė sulaukė gausių aplodismentų.

4 psl.

Seniūnaičiams bus kompensuojamos
Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
su jų veikla susijusios išlaidos
Rajono Taryba nusprendė 57 Anykščių rajono seniūnaičiams skirti
100 Eur dydžio metines kompensacijas už transporto, ryšių, kanceliarines išlaidas. Tikimasi, kad finansiškai paskatinus seniūnaičius, jie galės
daugiau padėti seniūnams, „seniūnijose bus plėtojama demokratija.“
„Per mėnesį seniūnaičiui bus kompensuojami 8,33 Eur. Žmonės gali įsižeisti už tokius per mėnesį mokamus
pinigus. Manau, ne vienas seniūnaitis
tokią sumą vadins valdžios patyčiomis.
Tačiau geriau tiek, negu visai nieko“, sprendimą mokėti kompensaciją už
seniūnaičių darbą įvertino rajono Ta-

rybos narys, liberalas Mindaugas Sargūnas. Tuo tarpu rajono Tarybos narys
„darbietis“ Alfrydas Savickas mano,
kad atlygis turėtų būti mokamas ne visiems seniūnaičiams. „Atlygis turi būti
tik dirbančiam, seniūnas turi įvertinti
pagal atliktus darbus“, - „Anykštai“
sakė A. Savickas.

Praėjusį penktadienį Anykščių koplyčioje per vitražinius
langus krintant vakaro saulės
spinduliams, liepsnojant raudonoms žvakėms vyko labdaros koncertas „Jaukūs namai“.
Koplyčios vestibiulyje tarsi
inkilėlis, o gal mažas namelis
stovėjo aukų dėžutė, į kurią
geros valios žmonės dėjo aukas
tam, kad dvi našlaitės dvynės
Aurelija ir Kristina Budrytės,
gyvenančios Čekonių kaime
(Debeikių sen.), rudenį pasitiktų šiltuose ir jaukiuose namuose.

Anykščių seniūnijos Vikonių seniūnaitijos seniūnaitis Algirdas Gražys
sakė, kad toks rajono Tarybos sprendimas yra „išsijuokimas iš žmonių“.
„Išvis tegu po eurą skiria. Kam po
aštuonis, kam išlaidauja valstybė?“, kalbėjo A. Gražys, žadantis maždaug
po ketverių metų seniūnaičio pareigų
visiškai atsisakyti.
Skiemonių seniūnijos Mačionių
kaimo seniūnaitijos seniūnaitė Marija
Griščenka prisipažino irgi nenudžiugusi, kad seniūnaičiams bus kompen-

suojamos jų išlaidos.
„Gal tegul jie tuos pinigus pasiima
sau. Daugiau reikės popierizmo, nei
kažką gausim. Man iš Mačionių atvažiuoti į Anykščius kainuos dar daugiau
nei tie 8 Eur“, - sakė M. Griščenka.
Seniūnaičiai už patirtas išlaidas turės
atsiskaityti kas ketvirtį arba kartą per
metus pasirinktinai, pateikdami savivaldybės administracijos Finansų ir
apskaitos skyriui ataskaitą, suderintą su
seniūnu. Šiam rajono Tarybos sprendimui įgyvendinti per metus reikės 5 700
eurų savivaldybės biudžeto lėšų.
Kompensaciją turėtų gauti ir rajono
Tarybos narys, „valstietis“ Raimondas
Balsys. Anykščių rajono savivaldybės
tinklapyje skelbiama, kad R. Balsys
yra Surdegio seniūnaitijos seniūnaitis.
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Už greičio viršijimą gali būti
nubausti ir dviratininkai
Kaune policijos pareigūnai surengė neįprastą akciją, kurios metu
dviratininkams priminė, kad atsakomybė už greičio viršijimą gresia
ir jiems. Anykščių rajono policijos komisariato duomenimis, rajone
už greičio viršijimą iki šiol nenubaustas nė vienas dviratininkas.
„Kelių eismo taisyklių 57 punkte
nurodoma, kad važiuodamas kelkraščiu, pėsčiųjų ir dviračių taku, šaligatviu, dviračio vairuotojas privalo
duoti kelią pėstiesiems, neturi jiems
trukdyti ar kelti pavojaus, o pro pat
pėsčiąjį leidžiama važiuoti greičiu,
kuris yra artimas pėsčiojo judėjimo
greičiui (3–7 km/h), paliekant tokį
atstumą iš šono, kad eismas būtų
saugus. Šiai dienai Anykščių rajone
yra įrengta nemažai pėsčiųjų ir dviratininkų takų, natūralu, kad pėstieji

ir dviratininkai turi elgtis atsakingai
ir laikytis Kelių eismo taisyklių“,
- reaguodamas į kolegų akciją laikinojoje sostinėje, „Anykštai“ sakė
Anykščių rajono policijos komisariato vyresnysis specialistas Petras
Pumputis.
Anykštėnai ne kartą yra atkreipę
dėmesį, kad dviratininkai ypač neatsakingai elgiasi kairiajame Šventosios upės kranto take, šiame take
neišvengta ir skaudžių pasekmių,
kai dviratininkai susiduria su pės-

čiaisiais.
„Policija negali toleruoti dviratininkų daromų Kelių eismo taisyklių
pažeidimų ir, jei egzistuoja problema, kad dviratininkai savo elgesiu
kelia problemų pėsčiųjų saugumui,
vienokių ar kitokių priemonių privalo imtis“,- įspėjo P. Pumputis.
Tai, kad už greičio viršijimą
10–20 Eur dydžio baudos gresia ir
dviratininkams, kritikuoja rajono
Tarybos narys, „darbietis“ Alfrydas
Savickas. „Policija nebeturi ką veikti. Dviratininkus bausti už greičio
viršijimą - nesąmonė. Bausti reikia
tuos, kurie laksto greitkeliuose“, socialinėje erdvėje savo nuomonę
išsakė A. Savickas.

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono policijos
komisariato vyresnysis specialistas Petras Pumputis
priminė, kad už greičio viršijimą dviratininkams gresia
baudos nuo 10 iki 20 Eur.

Po nustatytų aibės pažeidimų – naujas
radijo stoties pavadinimas
Lietuvos radijo ir televizijos komisija preitą trečiadienį nusprendė
pakeisti UAB „Atvirai“ Druskininkuose transliuojančios radijo stoties „Kurorto radijas“ pavadinimą ir radijo programos turinį.
„Kurorto radijas“ nuo šiol vadinsis
„Nykščiai“. Lygiai tokiu pat pavadinimu transliuoja UAB „Atvirai“ priklausanti radijo stotis Anykščiuose.
Pokyčių UAB „Atvirai“ radijo stočių veiklose imtasi po to, kai
pernai Lietuvos radijo ir televizijos
komisija atliko planinį patikrinimą.
Patikrinimo metu nustatyta daugybė

pažeidimų - radijo stočių „Nykščiai“
ir „Kurorto radijas“ programos neatitiko išduotoje licencijoje numatytų
programos sandaros ir turinio sąlygų.
Abiejų radijo stočių programose,
kaip to reikalauja Visuomenės informavimo įstatymas, reklama nebuvo
išskiriama iš kitų programos dalių.
Be to, „Kurorto radijas“ nesilaikė

nustatytų reikalavimų programų
saugojimui.
Priminsime, kad „Nykščiai“ buvo
įkurti partijos „Tvarka ir teisingumas“
nario anykštėno Vytauto Galvono
iniciatyva. Nuo 2010 metų jie buvo
tapę šio politiko kovos su politiniais
oponentais tribūna. Nuo 2015 metų
„Nykščiai“ nusitaikė į rajono biudžeto pinigus ir už juos viešina rajono
valdžiai palankią informaciją.
UAB „Atvirai“ akcininkai yra
buvęs televizijos operatorius Aidas

Gurskus, vietos savanorių pajėgose
tarnaujantis Rolandas Aleknavičius
ir UAB “SODRUGESTVO BALTIJA” vadovas Darius Čypas. Bendrovei vadovauja buvusios skandalingos
bulvarinės televizijos laidos „Uogos.
Žinios ir orai“ žurnalistas Linas Lalas, kuris prieš šešerius metus buvo
nusteistas už prokuroro Justo Lauciaus apšmeižimą ir įžeidimą. Už
grotų L. Lalui sėsti tuomet neteko –
jis atsipirko 3900 litų bauda.
-ANYKŠTA

Anykščių ligoninės pacientams –
nemokama „Anykšta“
UAB „Anykštos redakcija“ nuo kovo 25 d. ėmėsi socialinės iniciatyvos: du kartus per savaitę (antradienį ir šeštadienį) leidžiamą
laikraštį „Anykšta“ ir ketvirtinį žurnalą „Aukštaitiškas formatas“
dovanos Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje bei Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje besigydantiems ligoniams.
Kiekviename ligoninės skyriuje antradienio ir šeštadienio rytais
pacientai ras po keliolika laikraščio
numerių, o keičiantis metų laikams
juos pasieks ir visoje Lietuvoje platinamas žurnalas „Aukštaitiškas for-

matas“.
„Ligoninėje besigydantis žmogus
neturėtų būti atskirtas nuo rajono aktualijų. Ne visi pacientai turi artimųjų, kurie galėtų sergančiajam atnešti
laikraštį. O ir geriau besijaučiantiems

ligoniams nėra kaip jo įsigyti – parduotuvė pakankamai toli, spaudos
kioskai mūsų mieste jau keli metai
kaip nebedirba.
Mes taip pat suprantame, kad užklupus ligai, žmonės pirmiausia susiduria su finansinėmis problemomis,
tad kartais papildomo euro spausdintam žodžiui tiesiog nebelieka...
Linkėdami mūsų rajono žmonėms
sveikatos, dalinamės su Jumis savo
darbo vaisiais...“ – apie šią socialinę
iniciatyvą kalbėjo UAB „Anykštos

redakcija“ vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė.
Nors kasmet Anykščių rajone
gyventojų katastrofiškai mažėja,
„Anykšta“ džiaugiasi, kad laikraščio prenumeratorių skaičius išlieka
beveik stabilus, vadinasi, spausdinto
žodžio poreikį jaučia vis nauji mūsų
miesto bei rajono gyventojai.
„Anykšta“ antradieniais yra spausdinama 3 300 egzempliorių, o šeštadieniais – 4 200 egzempliorių tiražu.
-ANYKŠTA

Supaprastino vardų ir pavardžių
keitimo tvarką
Įsigaliojo naujos Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklės, supaprastinančios vardų ir pavardžių keitimą.
Nuo šiol dėl vardo ir pavardės
keitimo asmenys gali kreiptis į bet
kurią civilinės metrikacijos įstaigą.
Išliko ir bene patogiausias būdas
asmenims teikti prašymus elektroniniu būdu.
Į metrikacijos įstaigą, norėdami pasikeisti vardą ar pavardę, gali kreiptis
asmenys ne nuo 18, kaip buvo anksčiau, bet nuo 16 metų. Tą jie daryti
gali savarankiškai be tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą sutikimo.
Įsigaliojus Civilinio kodekso
pakeitimams, asmenys gali įgyti
dvigubą pavardę, sudarytą iš skirtingų tėvų pavardžių. Pavyzdžiui,
jeigu tėvo pavardė yra Uosis, o mamos – Liepaitė, jų sūnui bus galima
suteikti arba suaugęs asmuo galės

pats įgyti Uosio-Liepos arba Liepos-Uosio pavardę.
Taisyklėse, atsižvelgiant į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
pasiūlymus, numatoma ir daugiau
sutuoktinių pavardžių darybos alternatyvių variantų (detaliau aptariama vienanarių ir dvinarių pavardžių daryba, numatomi iki šiol
netaikyti darybos variantai). Pavyzdžiui, Šutavičiaus – į Šutėno.
Vaiko pavardė nebeprivalo identiškai sutapti su kurio nors vieno iš
jo tėvų pavarde. Nustatyti pavardės
keitimo pagrindai, kai keičiant jaunesnio negu 16 metų vaiko pavardę
nereikia gauti Teisingumo ministerijos leidimo, o pakanka paprastos
procedūros, kuri atliekama tik civi-

linės metrikacijos įstaigoje. Pavyzdžiui, kai mergaitei norima suteikti
pavardę be priesagos -aitė, -ytė,
-utė, -(i)ūtė, taip pat, kai vietoj turimos nelietuviškos ir be lietuviškos
galūnės pavardės jam norima suteikti tokią pačią pavardę, pridedant
lietuvišką galūnę, arba atvirkščiai
nuo nelietuviškos pavardės lietuvišką galūnę nubraukti.
Jaunesnių negu 16 metų vaikų
vardo keitimo tvarka iš esmės nesikeitė. Sprendimą dėl nepilnamečio vaiko iki 3 mėnesių amžiaus
vardo pakeitimo priima civilinės
metrikacijos įstaiga. Tačiau, kai
norima keisti vyresnio kaip 3 mėnesių amžiaus nepilnamečio vaiko
vardą, prašymo pagrįstumą vertina
ir Teisingumo ministerija. Prašyti
pakeisti nepilnamečio vaiko iki 16
metų vardą galima tik tuo atveju,

jeigu turimas vardas neatitinka
vaiko interesų, o jo keitimas vaiko interesams neprieštarauja. Tais
atvejais, kai pats vaikas yra sulaukęs 10 ar daugiau metų, be kitų
dokumentų, civilinės metrikacijos
įstaigai turi būti pateikiamas raštiškas vaiko sutikimas dėl jo vardo ar
pavardės keitimo.
Atkreiptinas dėmesys, kad asmeniui pakeitus vardą ar pavardę,
popieriniai civilinės būklės aktų
įrašų liudijimai (gimimo, santuokos sudarymo ar jos nutraukimo ir
kt.) nebeišduodami. Asmeniui pageidaujant, už papildomą mokestį
išduodami šį aktą liudijantys išrašai. Vaiko gimimo įrašą liudijantis
išrašas, pasikeitus kurio nors iš
vaiko tėvų asmenvardžiams, pirmą
kartą yra išduodamas nemokamai.
-ANYKŠTA

spektras
Degė. Ugniagesiai užgesino nedidelį gaisrą, kuris pirmadienį buvo
kilęs Šiaulių rajone, Kryžių kalne.
Bendrasis pagalbos centras pranešė
9 val. 34 min. sulaukęs skambučio,
kad Jurgaičių kaime dega Kryžių
kalnas. Į įvykio vietą buvo išsiųstos
Šiaulių ugniagesių pajėgos – šešios
autocisternos. Siųstos ir papildomos
pajėgos, tačiau vėliau jos atšauktos.
Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovas Gintaras
Zonis BNS sakė, kad gaisras buvo
gesinamas maždaug 10 kvadratinių
metrų plote. Prie kalno viršūnės degė
mediniai kryžiai. Pasak G.Zonio,
gaisras užgesintas per dešimt minučių.
Vestuvės. Krepšinio treneris, anksčiau buvęs profesionaliu krepšininku
Darius Maskoliūnas (46 m.) antrą
kartą atšoko vestuves. Vyro išrinktoji
– nekilnojamojo turto nuomos bendrovės „Technopolis Ozas“ vadovė
Lina Paukštė (40 m.)
Gretutė. Skandalingai iš Seimo
pasitraukusi valstietė Greta Kildišienė lyg feniksas kyla iš pelenų.
Panevėžio miesto ir rajono ugdymo
įstaigas apskriejo kvietimas dalyvauti parodoje-konkurse „Asmenukių velykinė siena 2017“. Kvietimą
pasirašo labdaros ir paramos fondo
„Švieskime vaikus“ globėja, „Naisių
vasaros“ konkursų bei „Naisių vasaros“ teatro ambasadorė G.Kildišienė.
Išeikvota. Kalnus žadėjusiems
nuversti “valstiečiams”, peržengus
parlamento slenkstį, neliko jėgų - artimiausiu metu nebus nei Seimų narių atostogų, nei kuklesnių išeitinių
kompensacijų, nei mažesnio būrio
padėjėjų. Seimo valdybos sudaryta
darbo grupė, turinti parengti naują
parlamentarų teisių, pareigų ir veiklos garantijų įstatymo projektą, jau
baigia triūsti, bet rezultatus galima
įžiūrėti tik pro mikroskopą.
Savarankiškumas. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU)
vykdant aukštojo mokslo pertvarką
norėtų likti savarankišku universitetu.
Poziciją dėl to išreiškė universiteto
taryba. Taryba atkreipia dėmesį, kad
vertinant bendruosius visų universitetų rodiklius - pagal Mokslo ir studijų
stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) tyrimus, LSMU bendras balas,
įvertinantis studentų, studijų ir mokslinės veiklos sričių rezultatus, buvo
didžiausias. Vertinant tam tikras universitetų sritis, LSMU biomedicinos
sritis gavo didžiausią įvertinimą tarp
Kauno regiono universitetų sričių.
Knyga. Vilniaus universiteto bibliotekoje praėjusį pirmadienį buvo eksponuojama pirmoji lietuviška knyga
- Martyno Mažvydo “Katekizmas”.
Daugelis jau ir nebeprisimena, kad
dar ne taip seniai M. Mažvydo “Katekizmo” net nebuvo Lietuvoje. Kaip
dažnai atsitinka su senaisiais foliantais, jo istorija paini ir mįslinga, o atgal į Lietuvą jį vedė ir atsitiktinumai.
Rezultatyvus. Turkijos vyrų
krepšinio čempionate sekmadienį
Bandirmos “Banvit” komanda, kuriai atstovauja Gediminas Orelikas,
namuose 75:86 (15:20, 13:26, 27:16,
20:24) pralaimėjo Stambulo “Fenerbahce” ekipai. G. Orelikas per 40
min. pelnė 29 taškus (dvitaškiai 7/7,
tritaškiai 3/9, baudos 6/7) ir buvo
rezultatyviausias rungtynių žaidėjas.
Jis dar atkovojo 4 kamuolius, atliko
rezultatyvų perdavimą, suklydo 3 ir
prasižengė 2 kartus.
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spektras
Temidė. Panevėžietis gydytojas
62 metų Rimantas Pakšys ne tik išvengė bausmės, bet ir toliau verčiasi medicinine praktika. Panevėžio
miesto apylinkės teismas pripažino,
kad 2004-2007 metais Panevėžio
ligoninės 2-ojo vidaus ligų skyriaus
vedėjas R. Pakšys, siekdamas turtinės naudos, atliko draudžiamus biomedicininius tyrimus. Nenutuokiant
ligoniams, jis bandė eksperimentinius vaistus nuo reumatoidinio artrito
ir paukščių gripo, o duomenis klastojo. Nors paaiškėjus skandalui atsirado 11 nukentėjusių pacientų (iš viso
buvo įtraukta apie 400 asmenų), nuo
gydytojo galvos nenukrito nė vienas
plaukas. Bylos baigties jis sulaukė
ramus, nes nusikaltimui jau prieš
dvejus metus buvo suėjusi senatis.
Kraujas. Egipte sprogimai dviejose krikščionių bažnyčiose Verbų
sekmadienį nusinešė daugiau kaip 38
gyvybes – surengtos kruviniausios
pastarojo meto atakos prieš koptų
krikščionis Egipte.
Prisipažino. Įtariamas pavogto
sunkvežimio, kuris praėjusią savaitę
Stokholmo centre traiškė pėsčiuosius, vairuotojas prisipažino įvykdęs
šią keturių gyvybių pareikalavusią
ataką, sekmadienį pranešė dienraštis
„Expressen“. Kaip pranešama, tyrėjams jis pasakė, jog yra „patenkintas
tuo, ką padarė“, ir „pasiekė, ką buvo
užsibrėžęs padaryti“.
Mirė. Carme Chacon, pirmoji Ispanijos gynybos ministro postą užėmusi moteris ir iškili Socialistų partijos veikėja, mirė sekmadienį, būdama
46 metų. Jos partijos pranešime sakoma, kad K.Chacon mirė nuo komplikacijų, nulemtų įgimtos širdies
ydos. 2008 metais perėmusi Gynybos
ministerijos vairą K.Chacon padėjo
modernizuoti Ispanijos ginkluotąsias
pajėgas, dirbdama premjero Jose Luiso Rodriguezo Zapatero vyriausybėje. Nuotraukos, kuriose besilaukianti
K.Chacon matoma žvelgianti į karių
rikiuotę, tapo naujos eros Ispanijos
politikoje simboliu.
Protestas. Gruzijos užsienio reikalų ministerija pasmerkė sekmadienį separatistinėje Pietų Osetijoje
vykusius prezidento rinkimus ir referendumą dėl respublikos pavadinimo
keitimo. Gruzijos URM išplatintame
pareiškime tiek prezidento rinkimai,
tiek referendumas vadinami nelegitimiais. „Gruzijos URM smerkia balandžio 9 dieną okupuoto Cchinvalio
regiono teritorijoje vykusius vadinamuosius prezidento rinkimus ir referendumą. Vadovaujantis tarptautine
teise, bet kokie vadinamieji rinkimai
ar referendumas okupuotose Gruzijos teritorijose yra neteisėti ir neturės
jokių teisinių pasekmių“, – rašoma
pareiškime.
Palmės. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, raginančią Europos
Komisiją iki 2020 m. uždrausti palmių aliejų ir jų šalutinių produktų
naudojimą biodegalų gamyboje. Už
dokumentą, kuriame Europos Komisija taip pat raginama stiprinti aplinkosaugos priemones siekiant užkirsti
kelią su alyvpalmių aliejaus gamyba
susijusiam atogrąžų miškų naikinimu balsavo 640 Europos Parlamento
narių. Lietuvos biodegalų gamintojai
prognozuoja, kad šis sprendimas gali
trečdaliu išauginti jų produkcijos paklausą ir siūlo Vyriausybei jau dabar
įpareigoti degalų pardavėjus nurodyti, kokie priedai naudojami jų parduodamuose degaluose.
Parengta pagal BNS
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Labdaros idėja jau leidžia
šaknis ir mūsų šalyje
Artėjant didžiosioms metų šventėms spaudoje, socialiniuose tinkluose, pagaliau iš lūpų į lūpas plinta prašymai paaukoti: sergančiam vaikui, kuriam reikalingi brangūs vaistai, skurstančiai, galo
su galu nesuduriančiai senolei, pagaliau lojantiems ir miauksintiems beglobiams gyvūnams...
Kaip nepasiklysti prašymų jūroje? Praeiti pro ištiestą ranką ar
vis dėlto į ją įdėti kelis eurus? Yra manančių ir taip, kad paaukotas
euras vis tiek nieko nepakeis, tad geriau išgerti puodelį kavos.
„Anykšta“ pašnekovų klausė, ar jie dalyvauja labdaringose akcijose? Ar sunkiai atveria pinigines ieškodami euro? O gal labdaringa veikla ne mūsų, piliečių, reikalas, gal socialines problemas turi
spręsti valdžios institucijos?

Net balsų prašyti
„žiauriai“ sunku

Sigutis OBELEVIČIUS, Anykščių rajono vicemeras:
- Iš tikrųjų, visada geriau duoti meškerę negu jau sugautą žuvį, bet vis
tiek esu už tokias akcijas. Ir manau,
kad jos reikalingesnės ne tam, kuris
gauna pakelį sriubos ar dėžutę kavos,
bet tam žmogui, kuris aukoja. Jeigu
pasižiūrėtumėm į europinį kontekstą,
tai savanorystei, aukojimui mes dar
skiriame per mažai dėmesio. Taip,
kiekvienais metais auga ir aukojamų
maisto produktų kiekiai, bet galbūt
tai susiję su tuo, kad Lietuvoje nėra
ryškaus vidutinio sluoksnio, kuris gali
sau leisti aukoti. Vis dėlto tokios akcijos auklėja visuomenę.
Kaip aukoju aš? Pervedinėt pinigų
tai aš nepervedinėju, nes reikia prisėst
prie kompiuterio, padaryt keletą operacijų, kam man visada gaila laiko,
bet matydamas akcijas, vykstančias
prekybos centruose, visada kažką nuperku.
Šį savaitgalį Lietuvoje vyko „Maisto banko“ organizuota akcija, tad grįždamas iš Druskininkų sustojau Jona-

savaitgalio diskusija

voje ir nežinau už kiek, bet maišiuką
maisto produktų nupirkau. Žinoma,
ir Anykščiuose tokiose akcijose dalyvauju, man net būna nepatogu prieš
tuos savanorius, kurie talkina šiose
akcijose.
Nesu labai emocionalus žmogus,
tad aukoju įvairiems atvejams, tačiau, jeigu reikės pasirinkti, ar aukoti
šuniui ar žmogui, tai, žinoma, prioritetas bus aiškus.
Labdaros tradicija man yra graži,
juk, tarkim, musulmonų tradicijoje
per Ramadaną jie privalo aukoti, turtingesnėse pasaulio valstybėse labdarystės idėja irgi labai populiari, gal po
truputį tai ateis ir į Lietuvą.
Aš gerai jaučiuosi net ir kruopų
maišelį paaukojęs... O prašyti man
labai sunku. Kai studijavau, mes augom šeši vaikai, tėtis vienas dirbo –
alga būdavo 60 rublių ir, kai mamos
reikėdavo kam nors paprašyti pinigų,
aš geriau savaitę pabadaudavau, nei
prašydavau... Tas pats ir per rinkimus
– eiti per butus ir prašyti, kad už mane
balsuotų, man „žiauriai“ sunku.

Renginius
organizuoja pati
mokykla
Regina DRŪSIENĖ, Anykščių
Jono Biliūno gimnazijos direktorė:
- Aš pati asmeniškai palaikau įvairiais labdaros iniciatyvas. Kartais gal
protingiau duoti žmogui meškerę ir

Virgilijus VAIČIULIS, UAB
„Anykščių šiluma“ direktorius:
- Nesu aš didelis aukotojas, šiuo
klausimu jautresnė yra mano žmona. Tačiau, kai matom, kad pagalba
„lieka“ mūsų bendruomenėje, kai
stengiamasi dėl vaikų, kodėl nepaaukojus? Aš kiek skeptiškai žiūriu į masines labdaros akcijas, kuriuos nuolat
reklamuojamos spaudoje, televizijoje, per kurias daug ir prašo aukoti
žymūs žmonės. Ne visai skaidriai jos
man atrodo.
Praėjusį penktadienį su žmona dalyvavome labdaros koncerte „Jaukūs
namai“, skirtame našlaičių dvynių
Aurelijos ir Kristinos Budryčių namelio Čekonyse remontui. Man patiko ir pati akcija, ir gražus koncertas.
Tačiau „užkliuvo“ keli dalykai... Gal
aš ir neteisus, čia tik mano nuomonė...
Mergaitės yra Debeikių seniūnijos
gyventojos, man atrodo, būtų buvę
gražu, jeigu renginyje būtų dalyvavęs
ir šios seniūnijos seniūnas...
Pagaliau labdara – tai ne tik pinigai.
Esu tikras, kad Debeikiuose atsirastų
žmonių, kurie galėtų nemokamai išardyti tą seną krosnį, o už suaukotus
pinigus būtų nupirkta nauja, būtų gražu, jeigu tie patys debeikiečiai savo
jėgomis nuplėštų stogą ir beliktų tik jį
vėl iš naujo uždėti... Juk darbas – irgi
didžiulė parama.
Pats esu žmogus, nelinkęs prašyti,
aš neimu nei kreditų, nei skolinuosi
pinigų. Man atrodo, ką kas mėnesį
mokėti bankui, geriau tą sumą kas
mėnesį padėti į stalčių ir bus tas pats.
Prisimenu, prieš daugelį metų
žmonos sesuo gavo kelialapį į Palangą, pakvietė ir mus, aišku, pinigų
neturėjom, o skolintis man neleido
principai. Tad pasakiau: „Jeigu gausiu tryliktą atlyginimą, važiuosim, bet
atostogoms pinigų nesiskolinsiu...“
Ir viskas taip susiklostė, kad tą atlyginimą gavau (šypsosi)...
-ANYKŠTA

Portalo anyksta.lt skaitytojai – apie
kandidatus į Seimą

Iki balandžio 23-ąją vyksiančių naujų rinkimų į Seimą Anykščių – Panevėžio rinkimų apygardoje lieka vis mažiau laiko. Kaip
manote, kurie kandidatai sulauks didžiausio rinkėjų palaikymo?
Kokią prognozuojate šių rinkimų baigtį?
@ Taigi: „Laimės pinigai, sugebėjimas rinkėjams ant ausų kabinti
makaronus ir kandidato žinomumas. Bet kokiu atveju, kaip ir visada, pralaimės rinkėjai. Rinkimai
- tai tik pažaidimas demokratija,
demokratijos iliuzija.”
@ Tai aišku: „Anykštėnai jau
pagarsėjo, kaip spalvotų popierėlių
mėgėjai. Išsirinks dar vieną spalvingą gastrolierių, nes pačiame
krašte savų, tinkamų žmonių NEBĖ-RA.”
@ Kaimo politologas: „Kas lai-

pamokyti, kaip tą žuvį pasigauti, bet
kiekviena situacija yra skirtinga, tad ir
pagalbos forma būna skirtinga.
Mūsų mokykloje jau vienuolika
metų prieš šv. Kalėdas vyksta labdaros spektaklis, kuriame vaidina visa
mokyklos bendruomenė – vaikai,
tėvai, mokytojai. Šiemet pavyko surinkti apie 1000 eurų. Šie pinigai naudojami įvairiems tikslams: mažiau
pasiturintiems mokiniams paremti,
taip pat vaikams, kurių šeimas ištiko
netektis – mirė mama ar tėtis, o gal
susirgo pats vaikas.
Nors ir nedidelės sumos, bet skiriama pinigų ir gabiausiems mūsų gimnazijos moksleiviams, vykstantiems į
rajonines, respublikines olimpiadas.
Geriausiems mokiniams besibaigiant
mokslo metams dovanojame čekius į
knygyną ar baseiną.
O kai reikia, savo bendruomenės
nariams padedame ir patys asmeniškai, prie to mielai prisideda ir visas
mokytojų kolektyvas.
Man atrodo, kad parama yra ne
tik pinigai – mūsų gimnazijos bendruomenė lanko ir vaikų, ir senelių
namus, vežam jiems savo gamintus
atvirukus... Ne visada garbaus amžiaus žmonės turi kas juos aplankytų,
o toks dėmesys – vaikų padovanotas
atvirukas – sugraudina senolius ne
mažiau nei paaukotas euras.
Mes pastebim, kad vaikai jau mokosi dalintis – kaip kas gali, taip. Manau, po truputį keičiasi ir visuomenė,
vaikai mato pavyzdį šeimose, mato
mokyklose, natūraliai ir patys taip
daro... Aš dar labai noriu pasidžiaugti,
kad ne tik labdaros akcijos yra organizuojamos, bet „madinga“ tampa ir
savanorystė – štai viena mergaitė savanoriauja padėdama slaugyti sunkiai
sergančius ligonius. Manau, tai viską
pasako apie šį žmogų...

Padėti galima ir
darbu

mes nežinau, bet tiksliai žinau, kad
pralaimėsim MES.”
@ Morka: „Laimės kandidatas
arba kandidatė. Koks skirtumas?”
@ Lažybos: „Gaila kad neliko
Stasiūnės. Statymas buvo 1- 500
000.”
@ Patarlė: „Savam krašte pranašu nebūsi.”
@ Kur logika?: „Dar tik 3 kandidatai atsakinėjo į žmonių klausimus, nebuvo bendrų debatų, tai
dar per anksti užduotas klausimas
ir dauguma tikrai neapsisprendus,

“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.

kai pasisakys visi tada ir galimės
spręst.”
@ REKLAMA: „Žiūrėkite TV
debatus. Eikite į kandidatų debatus
kultūros centre.”
@ Rinkėjas: „Bent vienas iš jų
supranta apie rinkėją, kraštietį, bendražygį, “paprastą” ŽMOGŲ?
Atspėkite Mieli iš vieno karto.”
@ Prieš korupciją: „Nebalsuosiu už vietinius vagis, korumpuotus
politinius veikėjus... tokius politinius veikėjus gyventojams ant galvos pasodina komunalinis ūkis. Esi
partinis, o nori už dyką algos, tai eik
į komunalinį ūkį.”
@ Gal: „Nežinau,gal Anykščiai
yra kokia politinių nevykėlių prieglauda, iš kurios lengviausias kelias
randamas prie valdžios ,,LOVIO“
patekimui, nes čia visokie tipai Lietuvos, kurie tik netingi tai ir veržiasi. Kai visur kitur pralaimi į Seimą,
tai puola į Anykščius. Anykštėnai
labai mėgsta jų pasakų pasiklausyti,

jei pasakaitės labai patiks, pameta
protą, už bet ką gali prabalsuoti. Tai
va, tokią valdžią ir išsirenkame, kad
per metus keli rinkimai įvyksta, kai
neberenka vietinių.”
@ Taigi: „Geras būtų cirkas Seime su Krivicku, tikiuosi, kad paaiškėtų daug jo praeities nuodėmių,
būtų geriau nei su Kildišiene.“
@ Aha: „Jei balsuos už butelio
dėžutės partiją, kur tik durnius dirba
už mažiau nei 5000 - sutinku, bus
juokdariai.“
@ Prieš korupciją: „Nesvaik,
nugalės visus Darbo partija: Sargūnas, Savickas, Šajevivičius. Jie
yra Anykštėnų gyvenimo etalonas,
savivaldybės gyventojų vizitinė
kortelė.“
@ IKI: „Iki pilno komplekto
trūksta išdaviko ančiuko. Keturiems
Lietuva lengviau valdyti.“
-ANYKŠTA
(Komentarų kalba netaisyta, red.past.)
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Šiltų namų idėja Aurelijai ir
Kristinai virsta realybe

Auka į medinį namelį iš Anykščių menų inkubatoriuje natūralią
kosmetiką kuriančios Renatos Paramonovos rankų...

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

(Atkelta iš 1 p.)
Labdaros koncertą „Jaukūs namai“ pradėjo jo iniciatorė, traspersonalinės psichologijos specialistė, tačiau tą vakarą svarbiausias
Svetos Smertjevos vaidmuo buvo

krikštamotės... Ji kvietė visus geros valios žmonės dalintis ir ne todėl, kad labai reikia, o todėl, kad
dalintis sąmoningam žmogui turėtų būti gera...
S. Smertjeva koncerto pradžioje

perskaitė Motinos Teresės žodžius: vaikai, tačiau atėjo laikas, kai rei„Gražiausias dalykas? – Meilė. kia pasirūpinti ir buitimi. Šilumos
Reikalingiausi asmenys? – Tėvai. nelaikanti krosnis, pro sienas ir
Svarbiausia? – Namai“.
langus švilpiantys vėjai, senos
O ir viso koncerto leitmotyvas grindys: „Kai žiemą nuvažiavau
buvo namai... Kaip sakė S. Smertje- pas jas į svečius ir pamačiau, kaip
va: „Gražūs, šilti ir jaukūs namai“.
dažnai sergančios mergaitės kūreĮ koncertą atvyko ir nuostabaus na tris „pečiukus“, grįžusi namo
balso savininkė, kompozitorė, pagalvojau, kad reikia kažką dadainininkė, psichoterapeutė Eglė ryti – šovė mintis surengti gražų
Sirvydytė, eilėraščius ir pasa- koncertą, pakviesti į jį geros valios
ką apie lėlių namus skaitė aktorė žmones, kurie galbūt norėtų prisiBirutė Mar, koncertinę progra- dėti prie šių mergaičių buities sąlymą paruošė ir
gų gerinimo...“
kompozitorius,
Aktorė
B.
Visą tekstą apie Kristinos
bardas Vytautas
Mar
papasaV.
Landsber- ir Aurelijos Budryčių gy- koja juokingą,
gis, fortepijonu venimo istoriją galite rasti bet gilią prasmę
skambino Faus- neseniai prekybos vietose turinčią istoriją:
tina Kiaušaitė.
pasirodžiusiame
žurnale „Mano vienas
Labai simbodraugas išva„Aukštaitiškas formatas“.
liškai E. Sirvyžiavo į kelionę
dytė
koncertą
ir kasdien iš ten
pradėjo savo kūrybos daina „Čia siųsdavo nuotraukas. Tačiau kartą
mano namai...“, o dainos žodžiai atsitiko taip, kad jis prarado ir tele„Čia mūsų namai, čia gimėme foną, ir fotoaparatą, vadinasi, ir vibūti...“ puikiai nusakė tai, dėl ko tokį sas turėtas nuotraukas. Ir jau grįžęs
gražų penktadienio vakarą žmonės bičiulis padarė išvadą – lieka tik
susirinko į koncertą – surinkti lėšų tai, kuo pasidalini...“
Čekonių kaime gyvenančių A. ir. K.
Finalinę koncerto dainą „SvaBudryčių namelio remontui.
joklis“ atliko trio: Vytautas V.
Su savo globėju Jurgiu Čirbins- Landsbergis bei dvynės Aurelija ir
ku Čekonyse gyvenančios mergai- Kristina.
tės, kaip anksčiau yra minėjusios
Koplyčios salėje buvo vos keli
jų krikštamotės: Sveta Smertjeva žinomų anykštėnų veidai, į renginį
ir gydytoja-ginekologė Nijolė Ja- taip pat atvyko ir prezidento Ronuškienė - drabužių, daiktų turi ne lando Pakso žmona Laima Paksiemažiau nei tikrųjų tėvų auginami nė, tačiau aukščiausių mūsų rajono

vadovų, savivaldybės valdininkų
renginys nesudomino...
Koncerto metu pavyko surinkti
1 700 eurų, tačiau, pasak S. Smertjevos, pinigai po truputį pervedami ir į tam specialiai atidarytą sąskaitą. Pavyzdžiui, nors renginyje
LR Seimo narys Sergejus Jovaiša
negalėjo dalyvauti, savo auką jis
pervedė į sąskaitą.
Namelio remonto darbus pažadėjo prižiūrėti ir, žinoma, prie to
prisidėti S. Smertjevos vyras statybininkas Anatolijus Smertjevas.
O jo žmona į renginį susirinkusiai
publikai žadėjo, kad „rudeniop visi
susirinksim Čekonyse apžiūrėti,
kaip per vasarą pasikeitė mergaičių
namai, susėsime kur ant žolytės,
o gaminti mėgstančios Kristina ir
Aurelija tikrai mus visus pavaišins
savo keptu plokštainiu...“
Po koncerto Koplyčios vestibiulyje laukė vaišės, o humoro nestokojančios dvynės visus garsiai
tarmiškai pakvietė: „Ainam baliavoti...“
Matyt, geriausiai anykštėnams
nesvetimą dvynių gyvenimo istoriją apibūdino Anykščių pirminės
sveikatos priežiūros centro (PSPC)
direktorė Zita Neniškienė: „Jeigu
ne šios dvi nuostabios moterys
(Sveta Smertjeva ir Nijolė Januškienė – aut.past.), šitų mergaičių
čia nebūtų...“
Beje, prie puodelio arbatos sutiktas Anykščių rajono savivaldybės
ligoninės gydytojas anesteziologas-reanimatologas, o kartu ir Aurelijos krikštatėvis Vilius Januška,
paklaustas, ko gi stovi nuošalyje,
juokavo: „Žinot, kaip tie tėčiai žinai, kad jie yra, bet kažkur toliau,
kažkur šalia, į pirmą planą tegu
eina Sveta ir Nijolė”...

Lakūnas Romualdas Gėgžnas vertina tik skaičių kalbą
Penktadienį partijos „Tvarka ir teisingumas“ komanda nuo ryto iki vakaro viešėjo Anykščiuose,
domėjosi anykštėnų problemomis bei pristatė partijos kandidatą į Seimą Romualdą Gėgžną.
Vakare SPA Vilnius - Anykščiai surengtoje spaudos konferencijoje partijos „Tvarka ir teisingumas“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, atsakingasis sekretorius Almantas Petkus, Seimo nariai
Juozas Imbrasas, Algimantas Dumbrava ir pats kandidatas į Seimą R. Gėgžnas pirmiausiai prisiminė, jog Anykščiai tai amžiną atilsį Vytauto Galvono miestas.

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ lyderiai Remigijus Žemaitaitis, Almantas Petkus, Algimantas
Dumbrava, Juozas Imbrasas mano, kad Romualdas Gėgžnas (antras iš dešinės) – geriausias pasirinkimas balandžio 23-osios rinkimuose Anykščių – Panevėžio apygardoje.
R. Gėgžnas jau kelintą kartą tampa V. Galvono įpėdiniu – jis Vytautą pakeitė Finansų viceministro
poste, paskui tapo partijos „Tvarka
ir teisingumas“ Anykščių skyriaus
pirmininku, dabar kandidatuoja į
Seimą V. Galvono apygardoje.
Mažakalbis R. Gėgžnas, kaip ir
amžiną atilsį V. Galvonas, yra lakūnas. Jis taip pat perėjęs ir įvairias verslo pakopas.
„Didžiąją gyvenimo dalį buvau
gamybininkas ir didžiuojuosi tuo.
Ten dirbdamas žinojau, ką noriu
padaryti ir padarydavau. Mano ir
Vytautu Galvonu likimai ėjo paraleliai, pradedant nuo jaunystės

kai mudu kartu skraidėme. Anykščiuose turbūt niekas nedrįs sakyti,
kad Vytautas nesijaudino dėl savo
gimtinės, dėl savo žmonių. Kiek
su kuo kalbėjau, jei jau pamini,
kad buvai Vytauto bendražygis,
draugas - visiškai kitaip žiūrima“,
– apie V. Galvoną šiltai kalbėjo R.
Gėgžnas.
Dėstydamas kertines savo rinkimų programos detales, jis sakė:
„Darbo užmokesčio kėlimas! Kiek
per pastarąsias savaites apėjau
Anykščių ir Panevėžio rinkiminių apylinkių ir klausiau, ar daug
jums reikia, kad jūsų vaikai neišvažiuotų, išgirdau atsakymus - vi-

sai nedaug: 800 eurų į rankas jau
pradinė suma, kai žmonės nustotų
išvažiuoti. Kada žmogus pajus,
kai jam Lietuvoje jau gerai? Kai
atėjus atlyginimo datai jis kišenėje ras atliekamus 100 ar 200 eurų.
Tada viskas Lietuvoje pradės gerėti. Kaip tą padaryti Anykščiuose?
To paties mano draugo Vytauto
pastangomis buvo išjudinta kurortinės teritorijos idėja ir veiksmai.
Kurortas - tik pati pradžia, pati širdis aplink ją galėtų suktis visas tas
gyvenimas. Aš - gamybininkas, aš
visa širdimi būčiau už tai, kad būtų
kažkas gaminama, kažkas daroma.
Bet žmonių mažai, žmonės neturi

išsilavinimo... Pradėkim nuo mažai, nuo mažos įmonėlės, nuo 5
darbo vietų, nuo 10 darbo vietų.“
R. Gėgžnas pasakojo, jog aviacija jo karjeroje užima ypač svarbią vietą. Jis ne tik buvęs lakūnas,
bet ir buvęs „Lietuvos avialinijų“
vadovas. „Buvo didžiulė struktūra. Mes buvome stipriausi Baltijos
šalyse, mes generavome ketvirtį
milijardo litų apyvartos, mes įdarbinome tūkstantį žmonių, kurie
gavo vakarietišką atlyginimą, mes
juos išmokėme dirbti pagal vakarietiškus standartus ir jie įsisavino
vakarietišką techniką. Bet įvyko
privatizavimas, nors aš niekaip nesupratau, kodėl reikia kirsti obelį,
jei tau reikia obuolių... Gavome
privatizavimo pinigus, jei iš tiesų
juos gavome, bet praradome tas
generuojamas pajamas. Vienas
žmogus, dirbantis aviacijoje, duoda
darbo dar penkiems žmonėms, dirbantiems kitose srityse. Mes viską
sustabdėm, viską uždarėm, mūsų
lakūnai-pilotai, į kurių paruošimą
investuota po šimtą tūkstančių dolerių, dirba 40-yje pasaulio šalių. 70
mūsų pilotų dirba „Air Baltic“ Rygoje. Pinigai eina į tas šalis. Mūsų
pinigai ir mūsų žinios iškeliauja...“
– nuogąstavo R. Gėgžnas.
„Buvęs Aplinkos viceministras
A. Petkus ir R. Gėgžnas buvo tie
viceministrai, geranoriškumo pavyzdžiai, kurie savo pareigas puikiai
atliko. Kitus aukšti postai „apgadino“, bet šitiems žmonėms aukšti
postai nepakenkė. Geranoriškumas,
pagalba. Tokie ir tik tokie žmonės
gali būti valdžioje“, – gerų žodžių
negailėjo buvęs Vilniaus meras, Sei-

mo narys J. Imbrasas.
Partijos pirmininkas R. Žemaitaitis tikino, kad „Tvarka ir
teisingumas“ frakcijai Seime būtinai reikia tokio žmogaus kaip
R. Gėgžnas. „Frakcijai reikalingas ekonomistas, matęs gamybą
ir matęs valstybės valdymą. Jis
puikiai supranta, kad valdininkas,
kuris trisdešimt dienų knisasi tarp
popierių ir negali atsakyti į raštą,
neturi teisės dirbti. Aš įkalbėjau
Romą dalyvauti rinkimuose. Jo rezultatai priklausys nuo rinkėjų aktyvumo, jei žmonės ateis balsuoti
– viskas bus gerai. Jei neateis, tegu
nesako, kad Seimo nariai kvailiai,
idiotai...“, - dėstė R. Žemaitaitis.
„Mūsų partija nesistengė pilti
purvo ant kitų, nėra poreikio save
iškelt pažeminant kitus. Mes bandome parodyti, kuo mes geresni,
nežemindami kitų. Purvo pylimas
ir arogancija mums jau įgrisusi.
Romas išliko nuoširdus, ramus,
apmąstantis kiekvieną savo žingsnį ir tai imponuoja“, – apie R.
Gėgžną kalbėjo Seimo narys A.
Dumbrava.
Pats R. Gėgžnas tikino esąs pragmatiškas ir konkretus. „Skaičiai
- negailestingi ir, jeigu aš kalbu,
remiuosi skaičiais ir kalbu tik apie
tai, ką galiu padaryti. Pažadas –
įvykdymas, tai mano pagrindinis
principas“, – trumpai drūtai apie
savo esminius veiklos principus
paaiškino R. Gėgžnas.
Politinė reklama. Bus apmokėta iš partijos „Tvarka ir teisingumas“ rinkiminės sąskaitos. Užsakymo Nr. 454
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Buteikių kaimą garsina piliakalnis
Vos trejetas kilometrų tiesiąja į rytus Buteikių kaimą skiria nuo Kurklių, tačiau norint nuvažiuoti
iš seniūnijos centro į šį kaimą, tenka sukarti vos ne dešimt kilometrų aplink dėl tiltų per Virintą ir
jos intaką Nevėžą. Pasak Kurklių seniūno Algimanto Jurkaus, Kurklių II-ojo kaimo seniūnaitijai
priklausančiame kaime dabar gyvena tik 7 žmonės, nors gyvenamąją vietą deklaruoja 11.

gino, o aš fermon karvių melžt, prie
teliukų. Kai kurios draugės stebėjęsi mano pasirinkimu, vėliau net
pavydėdavo. 52 metelius laimingai
nugyvenome, vaikus užauginome.
Jiems ir man nebuvo jokių sunkumų su Leonu bendrauti. Sūnus
Alvydas gyvena Ignalinoje, Alius
– Utenoje, Aušra – Anykščiuose.
Susilaukiau 3 anūkų ir anūkytės,
tik, skaudu, jau dešimt metų birželį
bus, kai mano Leono nebėra“.
„Leonas auksinių rankų stalius
buvo, kolūkyje su juo visi susišnekėdavo, o jei ko jis nesuprasdavo,
paprašydavo užrašyti, ir pats užrašydavo“, - Leoną Pukenį prisiminė
seniūnas A. Jurkus.
Senolė pasikvietė į vidų, vaišino
kava ir net pačios daryto nepaprastai skanaus serbentų vyno taurele.
Televizoriaus nebežiūrinti, užtenka
radijo, o svečių visada laukianti.
„Velykoms jau ruoštis nebereikia.
Suvažiuos vaikai, tai visko atsiveš,
- džiaugėsi. - Taip jau įprasta. Per
Kalėdas - aš pas juos, o per Velykas čia visi suvažiuoja“.
Pureno braškes

Nepaisydama pavasario žvarbos, Monika Pukenienė darbavosi lauke.
Žmonės gyveno pirmame
tūkstantmetyje
Tarp kaimo trobų ir Nevėžos
upelės įsiterpęs išvaizdus pirmu
tūkstantmečiu datuojamas Buteikių piliakalnis. Anksčiau keliu važiuojantys žmonės jo net nepastebėdavo, dabar per kovo 13–osios
talką sutvarkytas jis siaura ilga
kalva ryškiai išsiskiria kraštovaizdyje. Iš pietų jį juosia Nevėžos
upelės slėnis, iš kitos pusės – dar
dabar ženklios kadaise buvusios
pelkės liekanos. Piliakalnį tyrinėjo
Petras Tarasenka, 1969–aisiais –
Lietuvos istorijos instituto archeologai, radę geležies šlako, lipdytos
brūkšniuotu ir grublėtu paviršiumi
keramikos. Piliakalnis nukentėjo
Pirmojo pasaulinio karo metais,
kai stačiuose jo šlaituose įsitvirtinę
kariai prikasė apkasų.
Iškirtus krūmus, piliakalnis gražiai matomas nuo kelio. Pasak seniūno, ateityje medžius dar reikės
praretinti, tačiau dalis piliakalnio
priklauso privačiam asmeniui, tad
susitarti gali būti sudėtinga.

Vėsoką dieną devinton dešimtin
įkopusi moteris dažė šiukšliadėžę.
Ją saugojo šunelis, šalia kapstėsi
kelios vištos.
Prašnekome apie piliakalnį. „Užvažiuodavo ir anksčiau jo pasižiūrėti, pastebėjau, kad krūmus iškirtus
dar daugiau pravažiuojančių sustoja
juo pasigrožėti. Mano vyro tėtis sakydavo, kad švedai jį kepurėmis
supylė“, - sakė piliakalnio papėdę
neseniai aplankiusi M. Pukenienė,
tačiau į viršūnę įkopti jai jau per
sunku. Nuo ko kilęs kaimo ir piliakalnio pavadinimas, moteris teigė
nežinanti. „Gal nuo kadaise šiuos
kraštuos gyvenusių Buteikių?“, spėliojo ir nudžiugo iš seniūno sužinojusi, kad į piliakalnį bus padaryti
laiptai, o rudenį Piliakalnių metų
proga pagiedot atvažiuos Veronika
Povilionienė.

M. Pukenienės vaikytė ir jaunystė prabėgo gretimame Obelynės kaime, kuriame dabar nė vieno
gyventojo nebėra. „Augom penki
vaikai, o duonos ne visada būdavo, - prisiminė. Prievolę tėvai atiduodavo, o sau valgyt nelikdavo.
Sunku, bet linksma būdavo, nes
kiekvienoj trobelėj po 5 - 7 vaikus
augo. Šokiai kokie būdavo, nors
aslos molinės, dulkėdavo! Ir vis kitame name. Į vakaruškas ateidavo
toks labai gražus bernas Leonas.
Visom mergom patiko, tačiau nė
viena tekėt nenorėjo, nes buvo kurčias ir nebylys nuo vaikystės. Man
24–eri suėjo, jam 33 buvo, kai jo
draugas mus supiršo. Jo tėvai jau
ligoti buvo, reikėjo jam žmonos.
Taigi, atitekėjau ant šio kalnelio.
Vaikus auginom, kolūkyje dirbom.
Jo mama mūsų vaikelius dar paau-

Aldoną Repečkienę radome
braškių lysvėje. Moteris nė už ką
nesutiko būti fotografuojama ir
siūlė paieškoti jaunesnių, nors jų
Buteikiuose vargu ar berasi. Jau
17 metų, kai vyrą Matą amžinybėn
palydėjusi gyvena viena, vaikų ir
anūkų, kurių turi keturis, nuolat
lankoma.
„Daivutė Anglijoje, tačiau Rimutė ir Vidutė gyvena Anykščiuose, o žentas Kęstutis čia ir žemės
gabalėlį dirba, - sakė moteris. –
Tuo pačiu traktoriumi, kur prie trobos stovi, kurį Matas viena ranka
pavairuodavo, kai jau sirgo“.
Į Buteikius atitekėjo už beveik
dešimčia metų vyresnio vyro iš
netoliese esančio Antakalnio kaimo. Kalviu, santechniku kolūkyje dirbęs nagingas jos išrinktasis
jau buvo paskyras statybinėms
medžiagoms gavęs ir trobą besi-

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Eglės gobia senąjį kryžių.
kuriančioje tuometinėje Buteikių
gyvenvietėje susirentęs.
Sumeistravo kaimo rodyklę
Atokiau nuo kelio gražioje sodyboje gyvena Anelės ir Kazio
Čerkauskų šeima. Jie, kaip ir kiti
kaimiečiai, ruošiasi Velykoms,
laukia iš Kauno atvažiuosiančių
dukrų Astos ir Loretos, o su jomis
ir anūkų, kurių jau keturi.
Jeigu važiuotum nuo Anykščių –
Kurklių kelio, jų sodyba prasideda
kaimas, tai K. Čerkauskas padarė
Buteikių kaimo rodyklę. Sumeistravo iš medžio dar tėvo paliktais
įrankiais. Pasak jo, tėvas buvęs
“kietas” stalius, darydavęs langus,
duris, darbo niekada nestokojęs ir
nevengęs.
Prie kelio gobiamas dviejų eglių
skaromis stovi betoninis kryžius,
datuotas 1939 metais. Pasak K.
Čerkausko, prie sodybos jį pastatęs jo žmonos senelis. Sovietmečiu
jis buvęs nuverstas, sklido kalbos,
kad traktorius netyčia užkliudęs.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę,
kryžių Čerkauskų šeima atstatė.

Piliakalnio sergėtoja 52
metus laimingai nugyveno
su nebyliu
„Eime pas Manę, piliakalnio sergėtoją“, - mostelėjo ranka seniūnas
link kitoje kelio pusėje ant kalvelės esančios gražios sodybos. Mat
gretimame Kurklių II–ame kaime
gyvenantis seniūnas Moniką Pukenienę ir jos jau amžinybėn iškeliavusį vyrą labai gerai pažįsta dar
nuo kolūkmečio. Ją radome kieme.

tautos balsas
Prieš kelias dienas lankiausi
Anykščių rajono pirminės sveikatos priežiūros centre (PSPC).
Prie vienos gydytojos kabineto
durų laukė gal ketvertas moteriškių ir vis piktinosi, kodėl gydytoja taip ilgai neišleidžia įėjusios
pas ją pacientės. Ir į laikrodžius
ponios žvelgė, ir mobiliųjų telefonų ekranus braukė, kad tik tas
laikas greičiau praeitų, ir galvas

Medžius ant Buteikių piliakalnio dar labiau vertėtų praretinti.

Skaudu žiūrėti...
kraipė: „Na, kur matyta, kad ligonį tiek ilgai apžiūrėtų...“
Pagaliau prasivėrė kabineto
durys ir labai sunkiai judėdama
pro jas išėjo močiutė. Garbingo
amžiaus, raukšlių išvagotu, bet
tokiu skaisčiu veidu...
Laukusios moteriškės susižvalgė ir nusijuokė... Suprask, na,
ką jau gydytojas tokio amžiaus
pacientei padės, o kai močiutė

džiaugdamasi papasakoja, kokia
gera „daktarytė“, nes dar ir siuntimą pas specialistą išrašė, tai
laukusios moterys tik susižvalgė,
ir su šypsenomis veiduose nudelbė akis į žemę...
Tokiais atvejais apima bejėgiškumo jausmas: nei ką sakyti
tokioms ponioms, juk suaugusios
moterys, o senolė juk taip nuoširdžiai džiaugėsi, kad „daktarytė“

Buteikių kaimas pasitinka Kazio Čerkausko sumeistrauta rodykle.
				
Autoriaus nuotr.
jai padėjo...
Gal tos eilėje laukusios moterys ir nesulauks senatvės, o gal
jas į ligoninę lydės vaikai ar anūkai, gal gydytoją į namus iškvies,
o gal atsitiks ir taip, kad savo sergantį artimąjį jos taip pat atves
prie gydytojo kabineto durų... Ir
gal tada klausydamos kitų bambeklių prisimins, kad ir seniems
žmonėms norisi gydytojo dėmesio.
O didžiausia padėka gydytojai,
kad į seną, kuprelę nuo vargų už-

siauginusią močiutę nepažiūrėjo
pro pirštus...
Pacientė, Anykščiai

Savo nuomonę išsakykite
paskambinę į „Anykštą“
(8-381) 5-82-46.

PASTABOS PARAŠTĖSE
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Q W X, arba valstybinės
lietuvių kalbos likimas

Irena ANDRUKAITIENĖ
Seime jau dvidešimt metų vyksta niekaip nesibaigiantis mūšis dėl
vardų ir pavardžių rašymo asmens
dokumentuose nelietuviškais lotyniško pagrindo abėcėlės rašmenimis. Šio triukšmo sukėlėja
– Valdemaro Tomaševskio vadovaujama Lietuvos lenkų rinkimų
akcija (nuo 2016 m. - Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų
šeimų sąjunga), kuri, nepaisydama
nei Konstitucijos, nei kitų Lietuvos
Respublikos įstatymų, reikalauja
privilegijų – savo, t. y. Lietuvos piliečių vardus ir pavardes pase rašyti nevalstybine kalba. Šiuos siekius
skatina ir dalis Varšuvos politikų.
Šiek tiek istorijos. Piliečių vardų ir pavardžių rašymo asmens
dokumentuose lietuvių kalba tvarka buvo nustatyta dar Pirmosios
Respublikos laikais, 1938 m. pabaigoje priimtame Pavardžių įstatyme. 1940 m., jau Lietuvos SSR
laikais, švietimo ministro Antano Venclovos įsakymu sudaryta
Kalbos žinovų komisija parengė
kalbos rašybos reformą. Buvo nustatyta, kad vardai ir pavardės rašomos lietuviškai pagal tarimą, o
esant reikalui naudojamasi išlyga,
skliausteliuose lotyniškomis raidėmis pažymint, kaip asmenvardis
rašomas svetimąja kalba. Atkūrus
Lietuvos nepriklausomybę, 1991
m. Aukščiausioji Taryba priima
nutarimą „Dėl vardų ir pavardžių
rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“, kuris galioja iki šiol.
Nutarime pasakyta, kad Lietuvos
Respublikos piliečio pase vardai
ir pavardės rašomi lietuvių kalbos
rašmenimis, o nelietuvių tautybės
asmenų vardai ir pavardės išduodamame Lietuvos Respublikos
piliečio pase taip pat rašomi lietuviškais rašmenimis, t. y. valstybine
kalba.
Lietuvių kalbos, kaip valstybinės
kalbos, statusas buvo įtvirtintas visose Lietuvos Konstitucijose: 1922
m., 1928 m., 1938 m., išskyrus
okupacinį 1940 – 1990 m. laiko-

horoskopas

AVINAS. Nelengvas metas.
Gali pašlyti jums svarbūs santykiai. Regis, emociškai pratrūksite ne laiku ir ne vietoje. Konkurentai, oponentai jus ypač ves iš
kantrybės. Atrodysite labai netolerantiški kitų atžvilgiu.
JAUTIS. Netikėtumų galite
sulaukti darbe. Galbūt įvyks koks
nors patikrinimas ar avarinė situacija. O galbūt staiga sušlubuos
jūsų sveikata arba teks pavaduoti
susirgusį kolegą, ir tai jums nepatiks.
DVYNIAI. Gali būti, kad netikėtų rūpesčių sukels vaikai arba

tarpį. Valstybinės kalbos statusas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos
atstatytas 1990 m. kovo 11 d. pri- pretenzijoms, yra parengę ir paimtame Laikinajame Pagrindinia- teikę ne vieną įstatymo projektą,
me Įstatyme ir įtvirtintas 1992 m. susijusį su valstybinės kalbos „paKonstitucijoje, kurios 14 straipsnis pildymais“. Seimo garbei reikia
skelbia: „Valstybinė kalba – lietu- pasakyti, kad 2010 m. tuometinio
vių kalba“. Šis straipsnis yra Pir- premjero konservatoriaus Anmajame Konstitucijos skirsnyje driaus Kubiliaus teiktą balsavimui
„Lietuvos valstybė“, kurio normos projektą Seimas atmetė ir paliko
negali būti pakeistos ar atšauktos galioti asmens dokumentuose įraniekaip kitaip, tik visuotiniu tautos šus valstybine kalba. 2014 m. Seireferendumu. Vadinasi, valstybinė mo nariai socialdemokratai Irena
lietuvių kalba yra tokia, kokia ją Šiaulienė (dabartinė Seimo Pirmiturime šiandien – su 32 raidėmis, ninko pavaduotoja) ir Gediminas
be jokių Q, X ar W, kurių primyg- Kirkilas vėl teikia Seimui svarstyti
tinai reikalauja dalis lenkiškai kal- vardų ir pavardžių rašymo asmens
bančių Lietuvos piliečių.
dokumentuose įstatymo projektą,
1995 m. priimtas Valstybinės kuriame siekiama įteisinti neliekalbos įstatymas įrašytas į Kons- tuviškus rašmenis, ir įstatymą lytitucinių įstatymų sąrašą. Kalbos dinčias Civilinio kodekso pataisas.
politiką pavesta formuoti Valsty- Ar nėra keista, kad šie projektų
binei lietuvių kalbos komisijai. teikimai kažkaip sutapo su aukštų
Jos nutarimai privalomi visiems Lenkijos pareigūnų – prezidento
Lietuvos respublikos juridiniams Lecho Kačynskio (2010 m.) ir preir fiziniams asmenims, neišskiriant zidento Bronislovo Komarovskio
ir Seimo, kuris, prieš priimdamas (2014 m.) vizitais į Lietuvą?
nutarimus konsSusidarius
tituciniais kalbos
tokiai
situ...sunkiai įsivaizduojama, acijai, 2015
klausimais, turi
gauti Valstybinės kad, lietuviui priėmus kitos metais į palietuvių kalbos šalies pilietybę, jo naujaja- galbą kalbai
komisijos išva- me pase vardas ir pavardė atėjo Lietuvos
das.
būtų įrašyti lietuviškomis piliečių iniciKilus ažioatyvinė grutažui dėl įrašų raidėmis...
pė „TALKA:
pase Konstituuž Lietuvos
cinis Teismas net du kartus (1999 valstybinę kalbą“. Buvo surinkta
m. ir 2009 m.) yra išaiškinęs, kad beveik 70 000 rinkimų teisę tuasmens vardas ir pavardė piliečio rinčių piliečių parašų, ginančių
pase turi būti rašomi valstybine valstybinę kalbą, ir Seimui pakalba, nes to reikalauja konstitu- teiktas Vardų ir pavardžių rašymo
cinis valstybinės kalbos statusas. asmens dokumentuose įstatymo
Konstitucinis Teismas 2009 m. yra projektas, parengtas remiantis
nustatęs, kad piliečio paso kitų įra- Konstitucinio Teismo išaiškinišų skyriuje galima nurodyti asmens mu, kad oficialūs įrašai pase ir
vardą ir pavardę kitokiais, ne lietu- asmens tapatybės kortelėje daroviškais rašmenimis, bet šis įrašas mi valstybine kalba, o paso kitų
neturi būti prilygintas įrašui apie įrašų skyriuje ir asmens tapatyasmens tapatybę valstybine kalba. bės kortelės kitoje pusėje gali
Be to, Konstitucinis Teismas buvo būti daromi įrašai nelietuviškais
įpareigojęs Valstybinę lietuvių kal- lotyniško pagrindo abėcėlės rašbos komisiją pateikti išvadą, ar gali menimis jų neprilyginant įrašui
būti kitokios asmenvardžių rašymo apie asmens tapatybę valstybine
taisyklės, kurios nepažeistų lie- kalba. Šis projektas taip ir liko
tuvių kalbos sistemos. Komisija, svarstymų stadijoje, tolimesnis jo
matydama, kad nėra jokių kalbinių likimą buvo palikta spręsti naujapriežasčių keisti lietuvių kalbos jam Seimui. Iki šiol jis guli Seiabėcėlę, atsisakė parengti naujas mo stalčiuose nejudinamas.
asmenvardžių rašymo taisykles,
Šiuo metu viešojoje erdvėje panes jos prieštarautų Konstitucijai. skelbtas grupės intelektualų KreiNet Europos Sąjungos Teisingumo pimasis į šalies vadovus ir ValstyTeismas yra atkreipęs dėmesį į tai, binės lietuvių kalbos komisiją su
kad yra būtina valstybinės kalbos raginimu nepasiduoti „pseudolieir jos tradicijų apsauga. Atrodytų, tuvybės demagogijai“ ir „įtvirtinti
kad valstybinė kalba turėtų būti pa- civilizuotą asmenvardžių rašybą
kankamai saugi.
naudojant lotyniškosios abėcėlės
Deja, atskiri Seimo nariai, vyk- raides Q, X ir W tvarką“, šiuos
domosios valdžios atstovai, pa- įrašus darant asmens dokumentų
taikaudami niekuo nepagrįstoms pagrindiniuose puslapiuose, t. y.

juos prilyginant valstybinei kalbai, arba, kitaip tariant, raginama
pažeisti Konstituciją, Valstybinės
kalbos įstatymą ir kitus teisės aktus.
Ar čia tik sutapimas, kad tuo
pačiu metu Seimo Gegužės trečiosios grupės vardu konservatoriaus
A. Kubiliaus iniciatyva įregistruojamas pusės Seimo narių pasirašytas Vardų ir pavardžių rašymo
dokumentuose įstatymo projektas,
kuriame sakoma, kad Lietuvos piliečio prašymu asmens dokumente
jo vardas ir pavardė rašomi lotyniškos abėcėlės rašmenimis (t. y.
nevalstybine kalba) pagrindiniame
puslapyje pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos Mašininio skaitymo kelionės dokumentų
taisykles. Įdomu, kiek pasaulio
šalių jau yra nustatę savo piliečių
vardų ir pavardžių rašymą asmens
dokumentuose pagal šias taisykles
ir tuo būdu pakeitusių savo valstybinių kalbų abėcėles. Ar mes būtume pirmieji?
Šešių Seimo narių konservatorių
grupė, gelbėdama padėtį, skubiai
teikia alternatyvų įstatymo projektą, kuriame pasakyta, kad „nelietuvių tautybės asmens vardas
ir pavardė Lietuvos Respublikos
išduodamuose asmens dokumentuose rašomi lietuviškais rašmenimis“, o kitų įrašų skyriuje galima
rašyti lotyniško pagrindo rašmenimis. Tai analogiškas TALKOS
iniciatyva parengtajam vardų ir
pavardžių rašymo pase ar asmens
tapatybės kortelėje projektui.
Europos Sąjungos teisėje pasakyta, kad asmenvardžių rašymas
yra valstybės narės vidaus reikalas,
kad tai nepažeidžia piliečių teisių
ir netrukdo jų laisvam judėjimui.
Turbūt sunkiai įsivaizduojama,
kad, lietuviui priėmus kitos šalies
pilietybę, jo naujajame pase vardas
ir pavardė būtų įrašyti lietuviškomis raidėmis su visais diakritiniais
ženklais ir laikantis lietuvių kalbos
gramatinių normų. Visose šalyse
asmens dokumentai pildomi tik
valstybine kalba pagal tos kalbos
gramatinius reikalavimus.
Kaip šitoje susipriešinimo situacijoje laikysis Seimas? Svarstys
pateiktus projektus ar svarstymą
atidės? Kaip elgsis Seimo nariai?
Ar saugos valstybinę kalbą ir gins
jos statusą, ar, pritarę naujų raidžių
įvedimui, tuo prisidės prie valstybinės kalbos vartojimo siaurinimo
bei kalbos sistemos griovimo?
Belieka tikėtis, kad, prisiekę ištikimybę Lietuvos Respublikai, jie iš
tikrųjų gerbs ir vykdys jos Konstituciją ir įstatymus.

draugai. Jeigu pristatinėsite kūrybinį projektą ar kaip nors reikšitės scenoje, sporto arenoje, jus
gali nustebinti publikos reakcija.
VĖŽYS. Jeigu reikės įtemptai dirbti, darbe tapsite nervingi,
sunkiai tvardysite emocijas bei
žodžius. Geriau būtų nesipykti
su vadovybe, kolegomis, klientais. Pasistenkite bendrauti kuo
ramiau ir mandagiau.
LIŪTAS. Turėsite daug darbo
ir kontaktų. Jeigu teiksite interviu, komentuosite, publikuosite,
mokysite kitus žmones, jauskite
atsakomybę už savo žodžius ir
per grubiai nepirškite savo po-

tas sveikatai. Pasistenkite nesinervinti ir tinkamai maitintis.
Stresai kenks labiausiai. Į apkalbas, pašaipas verčiau nekreipkite
dėmesio.
ŠAULYS. Jeigu sugebėsite laviruoti, sumaniai derindami skirtingus interesus bei nuomones,
galite tapti svarbesniu asmeniu
abiem pusėm. Bet kuriuo atveju,
tarpininkauti, draugauti, flirtuoti
jums išties seksis neblogai.
OŽIARAGIS. Stabilumo ir ramybės neverta tikėtis nei darbe,
nei namuose. Pasisaugokite elektros iškrovos, gaisro. Negadinkite nervų savo šeimos nariams,

žiūrio.
MERGELĖ. Šis metas gali
pateikti netikėtumų, susijusių su
finansiniais dokumentais, pajamų
ir turto deklaravimu, draudimu,
paveldėjimu, nuosavybe. Būkite itin atidūs, jeigu tvarkote kitų
žmonių dokumentus, vertinate jų
turtą ir pan.
SVARSTYKLĖS. Bus nelengva bendrauti. Bet koks jūsų ego
ar pranašumo demonstravimas
skatins pašnekovų nedraugiškumą,
o gal net kels įtūžį. Jus gali įžeisti,
įskaudinti. Yra tikimybė, kad vakare sulauksite atsiprašymo.
SKORPIONAS. Nekoks me-

kampas

Apie
svetimus
jausmus

Linas BITVINSKAS
Mokslininkai susidomėjo,
kodėl žmonės mėgsta žiūrėti
liūdnus filmus ir, stebėdami
aktorių kančias, jaučia pasitenkinimą.
JAV Ohajo universiteto
mokslininkai
susidomėjo
šiuo paradoksu, kodėl svetimas skausmas sukelia žmonėms tragišką pasitenkinimą
ir atliko labai lietuvišką tyrimą.
Mes žiūrime filmus, kurie
tragiškai baigiasi, kartu išgyvename dramas su herojais.
Atrodytų, kankinam save ir
kartu jaučiam mazochistišką
pasitenkinimą. Kad tai paaiškintų, mokslininkai surinko
šimtus studentų. Jiems parodė
filmą apie nelaimingą meilę
– mylimuosius išskiria aplinkybės, o paskui jie žūna kare.
Prieš filmo demonstravimą ir
po jo tyrėjai uždavė klausimus, kurie leido įvertinti laimės pojūtį. Filmo metu tris
kartus buvo tikrinama emocinė būklė. Po filmo mokslininkai bendraudavo su kiekvienu studentu atskirai.
Analizuodami atsakymus
mokslininkai išskyrė tipiškas
reakcijas, kurios verčia mus
gėrėtis svetima tragedija. Vis
dėlto pasirodė, kad tai susiję ne su piktdžiuga. Tiesiog
žiūrėdami tragiškus filmus
žmonės pastebi daugiau teigiamų bruožų savo likime ir
ima vertinti tai, kas vyksta jų
gyvenimuose.
Beje, kuo dažniau žmonės,
žiūrėdami filmus, pagalvoja
apie savo artimuosius, tuo jie
laimingesni – juk štai jie sėdi
greta, jie sveiki ir nėra priežasčių būti nelaimingiems.
Taigi, liūdnus filmus reikia
nors retkarčiais pasižiūrėti.

nes jiems ir taip nelengva.
VANDENIS. Gali būti, kad
dėl netikėtos žinios, informacijos jums teks staiga leistis į kelią.
Jeigu laikysite egzaminą, jums
padės išradingumas ir originalumas. Vis dėlto nemanykite, kad
užteks vien kūrybingos improvizacijos. Žinių bagažas irgi būtinas.
ŽUVYS. Nederėtų rizikingai
elgtis su savais bei svetimais
pinigais, turtu. Didesnė yra praradimo ir nuostolio nei naudos
gavimo tikimybė. Būkite taupūs
ir racionalūs. Saugokitės sukčių,
aferistų.
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SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai arba
ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Brangiai - žemės ūkio paskirties
žemę Debeikių seniūnijoje. Mokėtų
iki 3500 Eur/ha.
Tel. (8-681) 79975.

Automobilius, autobusus, sunkvežimius, traktorius, įvairią techniką.
Tel. (8-633) 60143.
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais, nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko
dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Gyvuliai
Įmonė brangiai - įvairaus amžiaus
arklius. Sveria el.svarstyklėmis.
Pasiima greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-609) 00890.
Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 5
mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.

Mišką su žeme arba išsikirsti. Moka
brangiai.
Tel. (8-604) 84051.

Agentas Algirdas – veršelius. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.

Medienos apdirbimo įmonė be tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

Brangiai visoje Lietuvoje - galvijus:
karves, jaučius, telyčias. Atsiskaito
vietoje. Veža į užsienį.
Tel. (8-662) 50592.

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.

Automobiliai
Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš karto,
sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

parduoda
Kuras
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820,
(8-617) 20473.

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn.
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.

Kviečius, miežius, avižas, mišinį,
žirnius, kukurūzus, grikius, įvairius
pašarinius miltus, sėlenas. Atveža
Tel. (8-611) 47343,
(8-680) 96778.

Kita

Amonio salietrą, azofoską, sulfatą, kompleksines trąšas. Pristato,
išrašo sąskaitas.
Tel. (8-605) 49513.

Bekonus.
Tel. (8-604) 16375,
(8-672) 53186.

Nenaudotas silikatines
(kaina sutartinė).
Tel. (8-611) 12910.

plytas

Lenkišką dvivagę bulviakasę,
2-jų transporterių, kaina - 380 Eur.
4-ių vagų bulvių sodinamąją, rusiška, pakabinama, kaina - 520 Eur.
Tel. (8-686) 46467.

Šieną rulonuose.
Tel. (8-682) 45168.

Kita

Tel.: (8-687) 78274,
(8-622) 32588.

pro memoria
Anykščių mieste
Juozas EIGMINAS, gimęs 1938 m., mirė 04 05
Anykščių seniūnijoje
Juozapas RAŽANAS, gimęs 1936 m., mirė 04 06
Ona RIAUBIENĖ, gimusi 1921 m., mirė 04 09

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
Projektuojame.
Konsultuojame.
Tel.: (8-698) 19008,
(8-612) 43733.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Mokame 6 proc. ir 21 proc. PVM.
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

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

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Dainiaus firma

SUPERKA VERŠELIUS

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

įvairūs
Išsinuomotų dirbamos žemės
nuo 5 ha ir daugiau Debeikių seniūnijoje. Mokėtų 120 Eur/ha.
Tel. (8-681) 79975.
Brangiai perka, nuomojasi žemės
ūkio paskirties žemę Anykščių,
Kurklių, Skiemonių, apylinkėse.
Tel. (8-687) 76191.
Išnuomoja žemę Levaniškių k., 3
ha suarta, 1 ha pieva.
Tel. (8-671) 08059.

Buitinės technikos
remontas

paukščių ūkis
prekiauja kalakutų
skerdiena.

Moka PVM.
Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Palaidą šieną. Pasikrauti ir išsivežti patiems.
Tel. (8-686) 46467.

VLADISLOVO TAMOŠIŪNO

Nuolat perka

UAB “BIOFABRIKAS”, esantis
Ukmergėje, - pašarinius grūdus.
Tel. (8-686) 11232.

Dovanoja

Bulvių sodinamąsias, sėjamąsias, rotacines šienapjoves, purkštuvus, trąšų barstomąsias, kultivatorius, lėkščiuotuvus, frezus, plūgus, frontalinius krautuvus, kt.
Tel. (8-612) 57075.
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.

Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

siūlo darbą
UAB “DEGTA” ieško degalinės
operatoriaus dirbti Anykščių m.
degalinėje vasaros laikui.
Tel.: (8-682) 28089,
(8-381) 5-07-50.

„Anykštos“ redakcija kviečia mirusiųjų artimuosius, kurie nori
jog būtų paskelbta informacija apie mirtį, atsisveikinimą su velioniu,
laidotuves kreiptis elektroniniu paštu anyksta@anyksta.lt, telefonu
(8-381) 5-94-58 arba užeiti į redakciją.
Žinia apie mirusį žmogų bus paskelbta nemokamai laikraštyje
„Anykšta“ arba, jeigu bus pageidaujama, – naujienų portale anyksta.lt. rubrikoje „Pro memoria“.
-ANYKŠTA
TELELOTO Žaidimas nr. 1096 Žaidimo data: 2017-04-09
Skaičiai: 43 18 49 14 46 26 02 32 09 08 66 40 41 07 10 73 44 74 48 55 67 54 70 04 50 31 71 75 01 12 52 38 11 30 58 53
61 33 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 57 13 51 35 20 22 29 65 62 63 27 15 59 39 03 (visa lentelė)
Papildomi prizai 0059487 Automobilis “VW Polo” 0282611 Automobilis “VW Polo” 0071950 Automobilis “VW Polo” 0287435 Automobilis
“VW Polo” 0144866 Automobilis “VW Tiguan” 0364085 Automobilis “VW Tiguan” 0122244 Automobilis “VW Tiguan” 0444287 Automobilis
“VW Tiguan” 047*334 Daugiaf. puodas “Delimano” 040*279 Daugiaf. puodas “Delimano” 022*745 Dulkių siurblys “Samsung” 015*030
Dulkių siurblys “Samsung” 059*195 Dviratis “Azimut City Lux” 009*793 Dviratis “Azimut City Lux” 011*824 Elektrinis grilis “Bosch” 003*049
Elektrinis grilis “Bosch” 029*655 Išmanusis laikrodis “ZGPAX” 056*406 Išmanusis laikrodis “ZGPAX” 043*265 Išmanusis telefonas
“Samsung” 038*245 Kavos aparatas “Zelmer Piano” 032*336 Kavos aparatas “Zelmer Piano” 001*428 Kompiuteris “Lenovo” 024*284
LED televizorius “Philips” 013*015 LED televizorius “Philips” 03**930 Pagalvės “Dormeo” 046*269 Pakvietimas į TV studiją 023*836
Pakvietimas į TV studiją 059*368 Pakvietimas į TV studiją 056*864 Pakvietimas į TV studiją 043*899 Planšetinis kompiuteris “Huawei”
004*368 Porinis kelialapis į Palangą 006*944 Porinis kelialapis į Palangą 013*086 Suktuvas-gręžtuvas “Bosch” 03**425 Trintuvas
“Electrolux” 00**858 Vaizdo registratorius “Prestigio”

auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

Tel.: (8-670) 80384,
(8-650) 46919.

Paslaugos
Sodo namelių, stogų, fasadų dažymas, kiti statybos darbai.
Tel. (8-683) 00944.
Dažo, kala dailylentes, tvirtina
įvairias plokštes, šiltina, įrengia
pirtis, sodo namelius, atveža medžiagas. Plauna stogus, sienas,
trinkeles.
Tel. (8-611) 02788.
Kapų tvarkymas, priežiūros darbai. Bortelių liejimas, dekoratyvinių akmenukų pylimas, trinkelių
klojimas, paminklai, paminklų statymas.
Tel. (8-641) 18744.

Grindų betonavimas,
paruošiamieji darbai.
Tel. (8-694) 40735.

Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles. Kalame raides,
portretus, kryžius. Atliekame individualius užsakymus.
Šepetiškio k. Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

UAB „Anykštos redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti
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2017 m. balandžio 11 d.

IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Stanislovas, Vykintas, Daugailė, Leonas.
balandžio 12d.
Julijus, Zenonas, Galmantas,
Jūratė, Damijonas, Julius.
balandžio 13 d.
Martynas, Mingaudas, Algaudė,
Ida.
balandžio 14 d.
Liudvika, Liuda, Valerijonas,
Vaišvydė, Visvaldas, Justinas, Luiza.

mėnulis
balandžio 11-14 d. pilnatis

anekdotas
Atsikėlė studentas ryte po tūso ir
prisiminė, jog egzaminas. Nematęs
nei dėstytojo, nei žinąs, koks egzaminas, sumąstė pabandyti savo
laimę. Sunkiai jis atėjo į auditoriją, kažką parašė. Vėliau dėstytojas
pasikviečia studentą ir liepia duoti
savo studijų knygelę. Paskaitinėjęs
kažką, nusišypsojo ir tarė:
– Visko esu matęs, bet kad pirmakursis fizikas medicinos ketvirtakursių egzaminą išlaikytų, dar
nėra buvę…
***
Kamera. Vienas kalinys susimąstęs vaikštinėja iš kampo į kampą,
antras drybso ir traukia dūmą, Pirmas lėtai ištaria:
– Žinai, tiek metų nugyvenau ir
lig šiol negaliu suprasti, kas per
daiktas ta reliatyvumo teorija.
– Seni, viskas čia elementaru. Ką
mes dabar darom? Tu vaikštai, aš
guliu. Bet iš esmės tai mes sėdim!
***
Keli vyrukai kalbasi:
– Kvailiausias nusikaltimas, tai
nuvaryti troleibusą.
– Ne, tramvajų nuvaryt – dar
kvailiau.
– Cha! Visų kvailiausia būtų nuvaryti metro traukinį!
Vienas, iki tol tylėjęs, įsiterpia:
– Ponai! Ar jūs kada nors bandėte nuvaryti liftą?

oras
+12

+2

MOZAIKA
Virtuali tikrovė gali
pagerinti pensininkų
gyvenimo kokybę – ekspertai
Pensininkams specialiai sukurtos virtualios tikrovės programos
gali daryti teigiamą poveikį jų
emocinei būklei ir bendrai gyvenimo kokybei, rašo agentūra
„MarketWatch“.
Kurdama virtualios tikrovės
priemones, JAV įmonė „Rendever“, kurią 2015 metais įkūrė Masačusetso technologijos instituto
(MIT) absolventai, stengiasi padėti pensininkams, neturintiems
galimybių keliauti ir susitikti su
giminaičiais ir artimaisiais. Visų
pirma senjorams rekomenduojama atsikratyti vienatvės jausmo ir
atsiribojimo nuo išorės pasaulio.
„Stengiamės kurti įvairų turinį,
– sako „Rendever“ vadovas Dennis Lally (Denis Lalis). – Pensininkai gali „nuvykti“ į paplūdimį, „paplaukioti“ vandenyne su
banginiu, „pažiūrėti“, kaip jūros

sprintas
Sunkioji atletikas. Splite,
Kroatijoje, vykusiame Europos
sunkiosios atletikos čempionate
vyrų svorio kategorijoje iki 105
kg anykštėnas Arnas Šidiškis užėmė 11 vietą. Jis dvikovėje surinko 360 kg (rovimas – 163 kg ir
stūmimas – 197 kg).
Motokrosas. Savaitgalį Meksikoje surengtas ketvirtasis šio
sezono pasaulio motokroso čempionato etapas, kurio stipriausioje
klasėje – „MXGP“ – startavo ir
„Suzuki“ gamyklinės komandos
narys anykštėnas Arminas Jasikonis. Abejos lenktynės Meksikoje lietuviui buvo gana panašios.
Pirmose lenktynėse A. Jasikonis
finišavo 13-as, o antrose – 12-as.
Taip lietuvis pasiekė asmeninį
sezono rekordą. Bendroje čempionato įskaitoje A. Jasikonis su 37
taškais pakilo į 15-ą poziciją.
Plaukimas. Švedijos sostinėje
Stokholme tęsiasi tarptautinėse
„Swim Open Stockholm“ varžybose, kuriose varžosi beveik stipriau-
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bangos skalauja krantą. Jie galėtų
„sėdėti pirmoje eilėje“ koncerte,
kuriame negali apsilankyti. Taip
pat turime švietimo programų,
pavyzdžiui, istorinių ekskursijų
ir architektūrinių parodų.“
„Rendever“ taip pat gali padaryti šeimos susitikimo nuotrauką
ir pagal ją sukurti senjorui skirtą virtualios tikrovės programą,
kuri jam suteikia galimybę pasijusti artimųjų rate. „Mano senyvo amžiaus giminaičiai beveik
niekada nesišypsojo. Buvo taip
skaudu į juos žiūrėti. Atrodė, kad
senėjimas – tai kažkas siaubingo,
– sako Reedas Hayesas (Ridas
Heisas), vienas iš „Rendever“
steigėjų ir jos veiklos direktorius.
– Mes jutome, kad pasitelkdami
tokias naujas technologijas kaip
virtuali tikrovė galime padėti pagyvenusiems žmonėms.“
Virtuali tikrovė taip pat gali daryti teigiamą poveikį žmonėms,
turintiems su amžiumi susijusių
pažintinių funkcijų sutrikimų.
sios sudėties Lietuvos plaukimo
rinktinė. Sekmadienį Giedrius Titenis laimėjo 100 m krūtine varžybas. Šeštadienį 200 m krūtine
varžybose jis finišavo antras.
Imtynės I. Estijoje vyko 29tasis „Tallinn Open“ – pats didžiausias imtynių turnyras Europoje. Susirinko sportininkai iš 21
šalies, kurių skaičius siekė kone
1900. Jau antrus metus turnyre
dalyvavo Anykščių krašto imtynininkai. Greta Čeponytė svorio
kategorijoje iki 75 kg jaunimo
grupėje užėmė antrąją vietą, o
berniukų jaunučių grupėje garbingą 4 vietą iškovojo Kipras
Gvozdas.
Žirginis sportas. Balandžio 1
dieną Anykščių žirginio sporto
atstovai dalyvavo Lietuvos čempionato 4-ajame ture. Jaunučiai
varžybose L. Uogela užėmė 3-ąją
vietą, D. Puzinas – 4-ąją. Jaunių
varžybose L. Uogela tapo nugalėtoju, o A. Žilinskaitė iškovojo
3-ąją vietą.
Krepšinis I. Šeštadienį finišavo VII-osios Rytų Aukštaitijos

redaktorei nežinant

Balandžio 5-osios rytą 9 valandą privažiavome prie žydų kapinių vartų Anykščiuose laukti čia
atvažiuosiančio nepaprastojo ir
įgaliotojo Izraelio ambasadorius.
Prie tvoros vyras bandė ištraukti iš žolės išlindusį storą metalinį
trosą, tačiau nepavykus, prie jo
jau privairavo sunkvežimiuką. Gal
būtų prikabinęs ir traukęs, tačiau tą
akimirką prie kapų pasirodė rajono
valdžios lydimas ambasadoriaus
kortežas. Sunkvežimiukas „dėjo
gazo“ ir nurūko į kalną... Nežinia, ką pagalvojo ambasadorius,
be abejonės pastebėjęs prie kapinių tvoros vartų tą žemėje įaugusį
trosą, tačiau, panašu, jog jis buvo
mandagus ir supratingas.
O Anykščiuose, kaip visada,
Medžių lajų taku ir kitais lankomais objektais giriamasi, tačiau
akis badančių smulkmenų nepastebima. Reikia pavyzdžių? Pernai
vasarą kelias savaites valdžios
vyrai sprendė, ką daryti su dviem

Kalifornijos
organizacijos
„One Caring“ steigėja ir vadovė
Sonya Kim (Sonia Kim) mano,
kad žemą pagyvenusių žmonių
gyvenimo lygį gali lemti jų socialinė atskirtis.Programa „Aloha
VR“, kurią kuriant dalyvavo S.
Kim, „skirta sąveikai su žmonėmis, turintiems įvairių nepatenkintų psichosocialinių poreikių“,
sako S. Kim.
Anot jos, „Aloha VR“ „daugeliui mūsų pacientų padėjo pajusti ryšį su pasauliu. Be to, mūsų
programa padėjo kai kuriems
sunkiausiems silpnaprotystę turintiems pacientams.“Ekspertai
taip pat pažymi, kad eksperimentai, kuriuose pasitelkiama virtuali tikrovė, daro teigiamą poveikį
pacientų savijautai, nes atitraukia
jų dėmesį nuo skausmingų pojūčių ir iš dalies net pakeičia fizioterapiją.

Du rusų kosmonautus ir NASA
astronautą skraidinantis Rusijos
pilotuojamas erdvėlaivis „Sojuz

MS-02“ pirmadienį atsiskyrė nuo
Tarptautinės kosminės stoties
(TKS) ir ruošiasi grįžti į Žemę, iš
skrydžių valdymo centro pranešė naujienų agentūros „Interfax“
korespondentas.
„Sojuz MS-02“ su 50-osios
TKS ekspedicijos nariais – Andrejumi Borisenka, Sergejumi
Ryžikovu ir amerikiečiu Robertu Shane’u Kimbrough (Robertu
Šeinu Kimbro) – per kelias minutes pakankamai atitolo nuo TKS,
kad galėtų saugiai pradėti nusileidimo manevrą.
Per kelias valandas kapsulė įskries į tankiuosius Žemės
atmosferos sluoksnius. Nusileidimas turi įvykti 14 val. 20 min.
Maskvos (ir Lietuvos) laiku, už
147 km į pietryčius nuo Džezkazgano Kazachstane.
Ši TKS ekspedicija truko 173
dienas.
Kol atvyks kita įgula, TKS
valdys rusas Olegas Novickis,
amerikietė Peggy Whitson (Pegi
Vitson) ir Europos kosmoso
agentūros (ESA) astronautas
prancūzas Thomas Pesquet (Tomas Peskė).
-BNS

krepšinio pirmenybės. Finalinio
ketverto varžybos vyko Švenčionėliuose. Anykščių KKSC krepšinio komanda dėl 3-ios vietos
kovojo su Molėtų SC ekipa. Varžovus anykštėnai įveikė 83-78.
Anykštėnų gretose nesulaikomas
buvo T. Jodelis, pelnęs 30 tšk. Ž.
Žiukas įmetė 17 tšk., D. Radžiūnas – 12, G. Šniaukštas – 9, G.
Asačiovas – 7 tšk. T. Jodelis savo
sėkmingą pasirodymą pratęsė ir
tritaškių metimo konkurse, tapdamas jo nugalėtoju. S. Butkys
tapo ,,Oro karaliaus“ konkurso
nugalėtoju.
Krepšinis II. Kėdainiuose
vyko keturių komandų mergaičių krepšinio turnyras, kuriame
anykštėnės užėmė antrąją vietą.
Imtynės II. Balandžio 5 dieną
jaunieji Anykščių imtynininkai
dalyvavo varžybėlėse Panevėžyje. Nugalėtojais tapo Mangirdas
Braždžiūnas (26 kg), Nojus Pupkis (33 kg), Aivaras Stanislavas
(47 kg) ir Karolis Varnas (76 kg).
Nerijus Novikovas (76 kg) užėmė
2-ąją vietą, Gintaras Žvikas (76

kg) 3 –ąją.
Įvertinimas. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK)
kartu su Lietuvos savivaldybių
sporto mokymo įstaigų vadovų
asociacija (LSSMĮVA) surengė
konferenciją tema „Sportininkų
ugdymo centrų realybė ir iššūkiai vykstančių procesų įtakoje“.
Renginio metu buvo apdovanoti
šeštą kartą organizuoto Lietuvos
Respublikos sportininkų ugdymo
centrų konkurso prizininkai. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
įsteigtus piniginius prizus įteikė
LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė. Anykščių kūno kultūros ir sporto centras (direktorius
Žilvinas Ovsiukas) tapo konkurso
nugalėtoju antroje grupėje.
Virvės traukimas. Rajoninėse
mokinių virvės traukimo varžybose dalyvavo penkios komandos.
Pirmąją vietą iškovojo A. Baranausko pagrindinės mokyklos
komanda, antrąją vietą – Troškūnų gimnazijos 1-oji komanda,
trečiąją – Kavarsko pagrindinės
mokyklos komanda.

Erdvėlaivis „Sojuz“
atsiskyrė nuo TKS, trys
žmonės grįžta į Žemę

Klumpama ant „smulkmenų“

atsilupusio parapeto plokštėmis
Antano Baranausko aikštėje ir visą
žiemą vertė anykštėnus ir svečius

žiūrėti į šaligatvių plytelių laužą
šalia autobusų stoties ir netoliese
esančio Turizmo informacijos cen-

tro. Kad būtų įdomiau, į plytelių
laužą miestelėnai dar primetė ir
šiukšlių.

