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

Sveikinimo kaina – 16 eurų.

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 43/9129

Į rytus nuo
Svėdasų –
Miliūniškis

Anykščių rajono biudžetui pilis ne pagal kišenę
Juozas RATAUTAS, buvęs Anykščių rajono valdytojo pavaduotojas:
„Palikime ramybėje tą istorinį, mums
svarbų Šeimyniškėlių piliakalnį ir išsaugokim jį autentišką
ateities kartoms.“

Elena Lackuvienė nuo pat
vaikystės mėgsta skaityti.

3 psl.

šiupinys
Vanduo. Anykščių rajone šį pavasarį buvo paimti ir ištirti 23 šulinių ir šachtinių gręžinių vandens
mėginiai. Septyniuose mėginiuose
nustatytas viršytas leistinos normos
nitrato kiekis.
Kiaulės. Į išplėstą afrikinio kiaulių maro buferinę zoną papildomai
įtrauktos Kurklių ir Kavarsko seniūnijos. Šiose seniūnijose nėra
taikomas nurodymas šimtu procentų išskersti visas laikomas kiaules.
Šis reikalavimas taikomas tik tiems
kiaulių laikytojams, kurie nepaiso ar negali įgyvendinti biologinio
saugumo reikalavimų. Tokie kiaulių
laikytojai paskersti laikomas kiaules
savo reikmėms turės ne vėliau kaip
iki šių metų rugsėjo 30 dienos.
Jubiliejus.Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Anykščių
skyriaus pirmininkė Prima Petrylienė skyriui vadovauja 20 metų. Šia
proga ją pasveikins rajono meras
Kęstutis Tubis.
Autobusai. Švietimo ir mokslo ministerija Antano Baranausko
pagrindinei mokyklai ir Anykščių
vaikų lopšeliui-darželiui ,,Eglutė“
skyrė M2 klasės ,,Mercedes-Benz
Sprinter 514CDI“ mokyklinius autobusus.
Kadencijos. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė pasirašė Valstybės ir
savivaldybės įmonių bei Akcinių
bendrovių įstatymų pataisas, kuriomis įvedamos 5 metų kadencijos
valstybės ir savivaldybių įmonių bei
valstybės ir savivaldybių valdomų
akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių vadovams. Taip pat nustatoma,
kad tas pats žmogus negali eiti vienos įmonės vadovo pareigų daugiau
kaip dvi kadencijas iš eilės.Priminsime, kad UAB „Anykščių šiluma”
direktorius Virgilijus Vaičiulis bendrovei vadovauja nuo 2003 metų,
UAB „Anykščių komunalinis ūkis”
direktorius Kazys Šapoka – nuo
2005 metų, UAB „Anykščių vandenys” direktorius Arvydas Katuoka
– nuo 2010 metų. Įstatymo pataisos
įsigalios 2018 metų sausio 1 dieną.
Kopijuojame. UAB „Anykštos
redakcija“ vienos kopijos iki A 4
formato kaina 15 ct.

4 psl.

Apie prezidentą,
„Diedą“ ir kitas
vieno
medžiotojų
klubo istorijas

5 psl.

Debeikių seniūnijoje pavogti žydų
žudynių vietą nurodantys ženklai robertas.a@anyksta.lt
Robertas Aleksiejūnas

Debeikų seniūnijos Šventupio kaime, kelyje Čekonys – Žalioji, pavogti du kelio ženklai, nurodantys kryptį ir atstumą iki žydų žudynių vietos.

Tai, kad buvo pavogti žydų žudynių vietą nurodantys kelio ženklai, pasak Debeikių seniūnijos seniūno Alvydo Simonavičiaus, jį nustebino.
Vagystę pastebėjo ir apie tai
policijai praėjusią savaitę pranešė Debeikių seniūnijos seniūnas
Alvydas Simonavičius.
„Prieš tai dar pasidomėjau pas

kelininkus, gal, sakau, jie čia kažką inicijavo. Paaiškėjo, kad jie
prie to neprisidėjo ir kelio ženklai
tikrai yra pavogti. Po to dar radome ir prie stulpų ženklams pri-

sukti skirtas išmėtytas apkabas“,
- pasakojo po pastebėtos vagystės
praėjus dviem dienoms policiją
informavęs A. Simonavičius.
Debeikių seniūnijos seniūnas

A. Simonvaičius po pastebėtos
vagsytės sakė aplankęs ir pačią
žydų žudynių vietą.
„Man buvo kilę įtarimų, kad
kažkam galėjo ir kilti kitokių
kėslų, bet nieko įtartino nepastebėjau“, - sakė A. Simonavičius,
pridurdamas, kad „tiesiog neįsivaizduojantis, kokią naudą galima turėti iš pavogtų ženklų“.
Anykščių policija dėl kelio
ženklų pradėjo ikiteismnį tyrimą.
Už 200 metrų nuo pavogtų ženklų gyvenančius žmones apklausęs ir pats A. Simonavičius. Jis
pasakojo, kad gyventojai nieko
įtartino nepastebėję. Pavyko tik
išsiaišknti, kad ženklai pavogti
savaitgalį.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą
Svėdasuose gyveno apie 300
žydų, jie prasidėjus karui buvo
sušaudyti. Debeikių seniūnijoje
žydų žudynių vietą žymi paminklinis akmuo.

Savivaldybės administracija užsakė Robertas
lauko
Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
keramikinių plytelių bandymus
Anykščių rajono savivaldybės administracija už 5 088 Eur iš
Kauno technologijos universiteto nupirko lauko keramikinių plytelių atsparumo bandymų paslaugą.
Praėjusiame rajono Tarybos posėdyje savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka pasakojo, kad Anykščių
baseino fasade montuojamoms plytelės tiko rajono architektei
bei techniniam prižiūrėtojui, tačiau jas nuspręsta išbandyti dėl
ramybės. kad išlaikytų penkerių metų garantinį laikotarpį.
„Spaudoje pasirodė informacija, kad savivaldybės administracija
perka Anykščių plaukymo baseino
fasado plytelių patikros paslaugą.
Iš tiesų, tikrai taip. Aš galiu paaiškinti informaciją, kokia yra situacija“, - reguodamas į portale anyksta.
lt pasirodžiusį pranešimą ir po juo
pasipylusius nustebusių internautų
komentarus, sakė A. Gališanka.
Savivaldybės administracijos direktorius pasakojo, kad lauko keramikinių plytelių bandymų paslaugą
nuspręsta pirkti gavus informacijos,
kad jau montuojamos baseino fasade
plytelės nėra atsparios lietui ir ultravioletiniams spinduliams.

„Žinote, laimėtojas yra kitas, ne
tas, kuris darė pirmojo etapo rekonsrukcijos darbus. Plytelės pasiūlytos
kitos firmos. Kai pradėjome domėtis
viešojoje erdvėje, iš tikrųjų neradome būtent bandymų, atliktų pagal
standartą, kuris nustato atsparumą
ultravioletiniams spinduliams ir lietui. Kreipėmės į plytelių tiekėjus, į
patį rangovą, kad pateiktų visą informaciją būtent apie tuos bandymus.
Mums pateikė 2008 metų informaciją stogo čerpių plytelių bandymų.
Mes iš tikrųjų pamanėme, kad tai
– ne tas pats, kas fasadas ir plytelės,
todėl buvo nupirkta paslauga, kuri
dabar vyksta“, - rajono Tarybos na-

riams aiškino A. Gališanka.
„Ir dar vienas dalykas, dėl ko tai
buvo padaryta. Jau buvusi Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja
Jurgita Gudelevičienė buvo pritarusi šioms plytelėms, taip pat buvo
parašas techninio prižiūrėtojo, kad
plytelės atitinka. Tokiu atveju, jei
plytelės būtų nekokybiškos, neatitiktų šių standartų, savivaldybės administracija praloštų bet kokį ginčą su
rangovu. Mes nei teisme įrodytume,
nei kitais veiksmais, jei norime, kad
pakeistų nekokybiškas, jei taip būtų,
plyteles. Dėl šių priežasčių buvo
perkama paslauga ir tikimės, kad
birželio pradžioje bus rezultatai“,
- vieną po kito argumentus, kokia
yra reikalinga 5 088 Eur rajono biudžetui kainavusi paslauga, traukė A.
Gališanka.
Tiesa, baseiną rekonstruojantiems
darbininkams savivaldybės administracijos nuogąstavimai, atrodo, visai
nerūpi. Lauko keramikinės plytelės
gula ant baseino fasado nepasibaigus jų bandymams.
„Jūs matote, kad prie baseino

Savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Gališanka sakė, kad jau baigiasi
antras mėnuo, kai lauko keraminės plytelės bandomos
Kauno technologijos universiteto laboratorijose.
vyksta darbai, plytelės klojamos,
bet mes informavome rangovą ir
prašėmė jų kol kas nekloti. Pinigai
nesumokėti ir plytelės dedamos jų
rizika“, - perspėjo A. Gališanka.
Pasak A. Gališankos, Anykščių
baseino pastatas yra „svarbus ir norisi, kad tikrai atrodytų gerai”.
„Jeigu būtų neigiamos išvados,
tada, aišku, būtų su rangovu kalbamasi dėl veiksmų ir panašiai“, - aiškino A. Gališanka.
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Rajono valdžia pristatė Anykščių Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
gatvių projektą
Praeitą trečiadienį savivaldybės administracija žurnalistus pakvietė į Anykščių miesto J. Jablonskio ir Obelų gatvių projekto
pristatymą, kuris vyko J. Jablonskio gatvėje.
Renginyje dalyvavo rajono meras Kęstutis Tubis, abu jo patarėjai bei savivaldybės administracijos vadovai, projektą įgyvendinsiančios UAB „Termotaupa“ statybos direktorius Romualdas
Vitkus. Į pristatymą atėjo ir keletas anykštėnų, kurie šiam projektui turėjo priekaištų bei pastabų.

Anykščių J. Jablonskio gatvės gyventojos nuogąstavo, kad dėl
gatvės rekonstrukcijos nukentės jų daržai.
Dvi moterys piktinosi, kad rekonstruojant J. Jablonskio gatvę
nukentės šalia jos esantys daržai.

„Jūs paimkit savo žemės dokumentus, jei geodeziniai matavimai padaryti, rangovas įbes

strypelį ir jūs pamatysit, kurioje
vietoje jūsų daržas baigiasi. Jeigu
jūs sukasėte daržą „biški“ daugiau negu priklauso, tai tą lysvę
teks patraukti. Jūsų darže kelio
nebus, bet jei daržas yra kelio
vietoje, tada taip. Jums bus patogiau vaikščioti“, - klausydamas
pensinio amžiaus moterų nuogąstavimų juokėsi meras K. Tubis.
Dar vienas gyventojas baiminosi, kad rekonstravus J. Jablonskio gatvę padaugės vairuotojų,
kurie ja važinės neleistinu greičiu. Esą bus pavojinga į kiemą
išleisti anūkus, todėl rekonstruojamoje gatvėje prašė įrengti „kalniukus“.
„Nenorėkite jūs tų „kalniukų“.
Barškės, dundės, po kurio laiko
daug kas beveik maldauja, kad
juos išmontuotų“, - perspėjo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas
Blazarėnas.
Rekonstruojant J. Jablonskio
ir tiesiant naują Obelų gatvę, bus
išpjauta dalis augančių medžių.
„Uosialapiai klevai yra invaziniai, sparnuotasėkliai ir agresyvesni, todėl pažeidžia vertinguo-

sius medžius“, - dėl to pernelyg
nesijaudindamas aiškino meras
K. Tubis. Tiesa, vienas J. Jablonskio gatvės gyventojas atkreipė dėmesį, kad tai – visai
neinvaziniai medžiai ir tokiomis
kalbomis meras K. Tubis esą užglaisto gatvės rekonstrukcijos
klaidas.
Bendra projekto „Susisiekimo
sąlygų pagerinimas tarp kuriamų
Anykščių miesto traukos centrų
bei patogus gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas
rekonstruojant J. Jablonskio g.
ir tiesiant Obelų g.“ kaina – 657
106,60 Eur.
J. Jablonskio gatvėje planuojama įrengti naujus komunikacijos, inžinerinius tinklus, pakeisti
asfalto dangą. Taip pat – įrengti
naujus šaligatvius iš betoninių
trinkelių, asfalto dangos dviračių
takus. Obelų gatvę planuojama
išgrįsti betoninėmis trinkelėmis.
Gatvės gale, prie Anykštos upės,
ketinama įrengti 20 automobilių
stovėjimo aikštelę.
Darbus J. Jablonskio ir Obelų gatvėse planuojama baigti iki
2018 m. rugpjūčio mėnesio.

Muzikinius savaitgalius pradėjo
„Muzikinės kelionės“

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Sekmadienį Anykščių sakralinio meno centre prasidėjo penktasis festivalis „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“. Anykštėnų
šią vasarą laukia dar aštuoni klasikinės muzikos koncertai, kurių
paskutinysis, uždarymo, vyks rugsėjo 23 dieną.
Festivalio atidaryme koncertavo Kauno fortepijoninis trio Lina
Krėpštaitė (fortepijonas), Indrė
Andruškevičiūtė (smuikas), Asta
Krištaponienė (violončelė) taip pat
dalyvavo aktorius Remigijus Endriukaitis ir Fausta Drūlytė (fleita).
Nepaisant karštos vasariškos
dienos vilionių prie ežerų ir upių,
į koncertą susirinko apie penkias
dešimtis anykštėnų. Festivalio
svečius ir anykštėnus su festivaliu
pasveikino Anykščių rajono meras
Kęstutis Tubis, linkėjo visiems geros muzikinės popietės ir kad festi-

valiai vyktų nuolat.
Aktorius R. Endriukaitis muzikinę kelionę pradėjo pasakojimu
apie didžiausią planetos žemyną
Aziją, pasakojimą palydėdamas
legenda. Skambėjo indiška šio žemyno muzika. Įdomi, muzikos ir
pasakų lydima kelionė tęsėsi per
Afriką, Šiaurės ir Pietų Ameriką.
Artimiausias festivalio koncertas „Barokas be perukų. Barokas
su sparnais“ Sakralinio meno centre vyks birželio 11 dieną.
Festivalį finansuoja Kultūros taryba.

Penktasis festivalis „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ prasidėjo Kauno fortepijoninio trio koncertu.
Autoriaus nuotr.

Pašėlusių žirgų pasaulis

Raimondas GUOBIS

Svėdasų meno galerijoje eksponuojama Jolitos Gradauskaitės Levčenkienės tapybos paroda „Žirgas vėjyje“.
Gimusi Antalieptėje, augusi ir
dabar gyvenanti Utenoje, meno
paslaptis tapytoja pažino šio miesto dailės mokykloje, o pirmąją
personalinę parodą surengė tik
2007 metais. Per dešimtmetį J.
Gradauskienės–Levčenkovienės
surengtų parodų skaičius išaugo
iki aštuoniolikos.
Ji mezga riešines, gamina seges, keramikinius gaminius, tačiau
didžioji moters mūza yra tapyba.
Didžioji jos aistra - tapyti žirgus.
Paveikslų su žirgais autorė yra nupiešusi šimtus, ciklas keičia ciklą vienus parduoda, po to piešia naują
rinkinį.
Nuolatinė mugių dalyvė J. Gra-

dauskienė - Levčenkienė yra Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas“ narė.
Svėdasuose eksponuojama dvylika dailininkės paveikslų, kuriuose bangose besimaudantys žirgai.
Jie tarsi vizualiai ir skirtingi, tačiau geriau įsižiūrėjus pastebi, kad
tai tiesiog vienodi, pakartoto vaizdinio, pakartotos dvasios padarai tarsi klonai. Ar tie žirgai pasprukę,
ar tiesiog šėlioja nepastebimomis
tvoromis atitvertuose aptvaruose,
o gal jie ne šios žemės gyventojai
- dausose. Tarsi tai būtų įkvėpimo
žirgai, didžios pegasų kaimenės,
kurių sparnai tik meistriškai paslėpti?

Temidės svarstyklės

kūjis, keli plaktukai, žvejybinis
grąžtas, radiatorius, akėčios, plūgas, žoliapjovė ir spaustuvas. Padaryta žala - 935 eurai.
Lazda. Šeštadienį, apie 22.40

Vagystė. Viešintų seniūnjos Paežerių kaime iš nerakinamo sandėliuko pavogtas kastuvas FISKAR,

spektras
Tvirtumas. Baltijos šalyse vis garsėjant diskusijoms kaip iš Europos
Sąjungos (ES) lėšų bus finansuojamas transeuropinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ projektas, Europos
Parlamento Transporto ir turizmo komiteto atstovas Wimas van de Campas sako, kad trys Baltijos šalys tikrai
gaus europinį finansavimą projektui,
jei bus tvirtos ir įrodys savo pasirengimą šiai milžiniškai investicijai.
Norvegai. Į Lietuvą atvyko apie
200 karių iš Norvegijos kariuomenės
Telemark bataliono ir Šiaurės brigados padalinių, kurie tarnaus NATO
priešakinių pajėgų bataliono kovinėje
grupėje Lietuvoje. Šiuo metu NATO
priešakinių pajėgų bataliono kovinėje
grupėje Lietuvoje jau dislokuota per
450 Vokietijos, 100 Belgijos, 250 Nyderlandų karių.
Konferencija. Seime pirmadienį
vyko tarptautinė konferencija Krymo aneksijos pasekmėms aptarti.
Konferencija „Krymo totorių tauta
praėjus trejiems metams po Krymo
okupacijos: esama padėtis ir tolesnė
tarptautinės bendruomenės atsako
strategija“ yra Seime organizuojamų
Krymo totorių dienų pagrindinis renginys. Jame aptartos Krymo aneksijos pasekmės totorių tautai, diskutuojama apie tarptautinės bendruomenės
veiksmus siekiant reaguoti į Krymo
totorių žmogaus teisių pažeidimus ir
nubrėžti Krymo „deokupacijos“ strategijos gaires.
Išrinko. Lietuvos žydų bendruomenės (LŽB) pirmininko rinkimuose
sekmadienį antrai kadencijai perrinkta Faina Kukliansky. Jos varžovas Simonas Gurevičius balsavimą
vadina neteisėtu ir žada skųsti jį
teismui. Lietuvos žydų bendruomenės sekretoriato vadovė Monika
Antanaitytė BNS pranešė, jog „balsų dauguma (rinkimuose) nugalėjo
F.Kukliansky“. „Balsuotojai balsavo
arba už F.Kukliansky, arba susilaikė.
Už S.Gurevičių balsavusiųjų nebuvo“, - sakė M.Antanaitytė. Ji teigė kol
kas negalinti pateikti tikslaus balsavusiųjų pasiskirstymo.
Įvartis. Lenkijos futbolo čempionato lyderių grupės rungtynėse
sekmadienį Balstogės „Jagiellonia“
komanda, kuriai atstovauja Fiodoras
Černychas ir Arvydas Novikovas,
išvykoje 2:1 (2:0) nugalėjo „BrukBet Termalica“ ekipą. 16-ąją min. F.
Černychas pelnė pirmąjį rungtynių
įvartį. 34-ąją min. rezultatą padvigubino Kiljanas Šeridanas (Cillian Sheridan). 71-ąją min. rezultatą sušvelnino Vlastimiras Jovavičius, o dar po
dviejų min. tas pats V. Jovanovičius
turėjo galimybę išlyginti rezultatą, bet
jis nerealizavo 11 m baudinio.
Kodeksas. Seime toliau laužomos
ietys dėl naujojo Darbo kodekso, kurį
profsąjungos ir paprasti dirbantieji
laiko daug naudingesniu verslui nei
kitai pusei. Panašu, kad taip ir yra, tačiau tuo stebėtis neverta. Juk pačiam
Seimui Darbo kodeksas negalioja, jis
pats sau yra susikūręs Seimo statutą,
o algos parlamentarams apskaičiuojamos pagal atskirą įstatymą, liečiantį
tik juos, pareigūnus bei valdininkus.

Jolita Gradauskaitė - Levčenkienė ir jos žirgai.
val., Anykščiuose, Kęstučio gatvėje, prie 17-ojo pastato pas sulaikytą neblaivų (nustatytas girtumas - 1.33 promilės) vyrą (g. 1998
m.,) gyvenantį Anykščiuose, Vil-

Autoriaus nuotr.

niaus gatvėje, rasta ir paimta teleskopinė metalinė lazda. Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į Anykščių
rajono policijos komisariato ilgalaikio sulaikymo patalpą.

Autoūkis. Seimo kanceliarijoje pokyčių ženklai. Permainos pradedamos nuo automobilių ūkio. Mažės ne
tik politikus vežiojančių mašinų, bet
ir darbuotojų, artimiausiu metu bus
atsisakyta 30 proc. turimų automobilių, jų ketinama palikti apie 40, taip
pat bus panaikinti du Seimo Transporto skyriaus etatai.

KOMENTARAI
IŠ
ARTI
SITUACIJA

spektras
Pabėga. Valdžios vyrai tiek
vargsta, kad atsivežtų į Lietuvą kuo
daugiau migrantų, o šie vis pabėga
į kitas šalis, todėl vidaus reikalų
ministrui Eimučiui Misiūnui tenka
dvigubas krūvis: reikia ir prigaudyti pabėgėlių, ir juos prižiūrėti tarsi
piemeniui žąsis. Lietuvos delegacijos vis vyksta į pietus, ten, kur daug
migrantų. Štai ateinančią savaitę
ponui Misiūnui teks skristi į Italiją.
Gal ten pavyks sugauti vieną kitą
dešimtį tinkamų kandidatų, nes iki
nustatytos kvotos dar daug trūksta.
Ministrui reikėtų parūpinti nuolatinį lėktuvo bilietą, nes skraidyti jam
teks dažnai. Ponas Misiūnas apgailestauja, kad apie 80 proc. pabėgėlių pabėga iš Lietuvos.
Nelaimė. Baisi nelaimė įvyko
Panevėžio rajone, kelio AnykščiaiTroškūnai-Panevėžys
52-ajame
kilometre. Čia nuo Paskutinį skambutį švenčiančių gimnazistų automobilio BMW, vairuojamo 18 metų
jaunuolio, stogo nukrito didelė
kartoninė dekoracija - skrybėlė. Po
smūgio masyvi dekoracija nukrito
ant važiuojamosios dalies. Iš paskos važiuojantis automobilis „Opel
Meriva“, vairuojamas 26 metų moters, vengdamas kliūties, pasuko
į priešpriešinę eismo juostą, o ten
susidūrė su priešais atvažiuojančiu
sunkvežimiu DAF, kurį vairavo 59
metų vyras. Žuvo opelio vairuotoja
ir priekinėje keleivio sėdynėje, specialioje vaikiškoje kėdutėje, sėdėjusi 6 metų mergaitė.
Studentai. Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl viename Kauno
universitetų studijuojančių Nigerijos
piliečių, kurie įtariami gautas pinigines perlaidas išgryninę su suklastotais
Afrikos valstybių asmens dokumentais. Kaip pirmadienį pranešė FNTT,
nustatyti keli auštosiose mokyklose
studijuojantys Nigerijos piliečiai, kuriems buvo išduoti laikini leidimai gyventi Lietuvoje. Vieni jau baigė studijas ir yra išvykę iš Lietuvos, o vienas
Nigerijos pilietis – tebestudijuojantis
Kaune ir turintis galiojantį leidimą
laikinai gyventi Lietuvoje. Įtariama,
kad vienas iš Nigerijos piliečių galėjo
pasinaudoti septyniais asmens dokumentais, išrašytais skirtingais Ganos
ir Nigerijos piliečių vardais.
Stichija. Šri Lankoje smarkių
musoninių liūčių sukeltų potvynių
ir purvo nuošliaužų aukų padaugėjo
iki 164, pirmadienį pranešė Nelaimių
padarinių valdymo centras (NPVC).
Penktadienį pliaupusios liūtys saloje
sukėlė didžiausių per pastaruosius 14
metų potvynių ir privertė evakuotis
beveik pusę milijono gyventojų pietiniame ir vakariniame regione. NPVC
nurodė, kad 104 žmonės tebelaikomi
dingusiais, o dar 88 gydomi ligoninėse.
Žudynės. Egipte į pietus nuo Kairo
užpuolikams penktadienį apšaudžius
koptus vežusį autobusą, žuvo 29
žmonės, dar dešimtys buvo sužeisti.
Autobusas tuo metu važiavo keliu į
Šv. Samuelio vienuolyną al Minjos
gubernijoje, maždaug už 220 kilometrų į pietus nuo Kairo. Pasak liudininkų, karines uniformas vilkėjusių
užpuolikų buvo aštuoni ar dešimt.
Gruodį ir balandį Egipto koptų religinę mažumą sukrėtė dešimtis gyvybių
nusinešę sprogimai bažnyčiose. Atsakomybę dėl šių išpuolių prisiėmė
džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS).

Parengta pagal
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Anykščių rajono biudžetui pilis ne pagal kišenę
Dabartinė Anykščių rajono valdžia bando įgyvendinti pirmojo
Anykščių mero Sauliaus Nefo idėją ant Šeimyniškėlių piliakalnio
pastatyti medinę pilį. Dabartinis Anykščių rajono meras Kęstutis
Tubis rankų nenuleidžia net ir patekęs į nesėkmių ruožą.
Europinių pinigų pilies statyboms iki šiol nėra skirta, pernai
pilies statybos rangos darbų konkursą laimėjusi UAB „Povilo
Gurklio firma“ nekokybiškai įrengė pilies pamatus, kuriuos teko
ištraukti ir piliakalnį išlyginti. Rajono biudžetui dar nepradėtos
pilies statybos jau kainavo dešimtis tūkstančių eurų, tačiau pilis
bus statoma, regis, net tuo atveju, jei parsidėtų karas.
Pašnekovų klausėme, ką jie mano apie rajono valdžios atkaklumą ir apskritai kokia jų nuomonė apie medinės pilies statybas.

Savų idėjų neturi,
todėl naudojasi
svetimomis

dabar nėra jokių ženklų, kaip ta pilis
galėjo atrodyti. Pinigus kainuos ne tik
statybos, bet ir pilies išlaikymas. Įsivaizduoju, kad bus ne tik dažinė ant
kalno, bet joje ir puošnios menės. Ta
pilis - sena idėja, manau, ją įgyvendina tik todėl, kad dabartinė valdžia
neturi savo originalių idėjų.“

Pinigų statyboms
atsiras
Leonas ALESIONKA, buvęs
Anykščių rajono meras:
- Visiškai pritariu šeštadienio
“Anykštoje” išsakytai istoriko dr.
Norberto Černiausko minčiai, jog
jei labai norisi statyti pilį - reikėjo
pasiieškoti paprasto kalno. Yra juk
kalnų, nevaidinkim, kad Mindaugas karūnuotas ant Šeimyniškėlių,
juk žinome, kad tai buvo tik Antano
Vienuolio-Žukausko fantazija. Kam
darkyti piliakalnį? Atsimenu, kad jis
buvo medžiais apaugęs ir Sąjūdžio
laikais aš su geriausiu savo draugu
Sauliumi Nefu organizavau talką.
Man ta pilis netrukdo, bet būtų
nors kokios graviūrų liekanos likę, o

savaitgalio diskusija

Sigitas KINDERIS, Anykščių
miškų urėdas:
- Pušies keitimas į eglę? Eglinė mediena, mano galva, net geresnė pilies
statybai. O pradėjus reikia pastatyti.
Pritariu pilies statyboms. Jeigu yra
entuziazmas, jeigu suras finansavimą
normalų, perspektyvoje gali padidėti
srautai į Anykščius lankytojų, turistų.
Aišku, jeigu jinai bus funkcionali, kaž-

Tiesiog įklimpo...

Juozas RATAUTAS, buvęs
Anykščių rajono valdytojo pavaduotojas, buvęs Anykščių „Sodros“
vadovas:
- Savivaldybė tiesiog įklimpo į įsipareigojimo statyti pilį nežinia kam
ir kokiam tikslui liūną. Anykštėnai
nepritaria, dauguma politinių veikėjų pilies statybas vertina skeptiškai,
aktyvesni visuomenininkai tiesiog
siunta dėl Šeimyniškėlių piliakalnio
darkymo.
Manau, rajono vadovams reikia pripažinti klydus ir paklausyti
autoritetingų žmonių profesoriaus
Alfredo Bumbliausko, kitų istorikų
nuomonės, jog vien politinėm deklaracijom vadovautis negalima, jog
atlikti istorines rekonstrukcijas yra
netikslinga, o dažnai ir žalinga.
Antra, statyti pilį, jei ji yra svarbi
mūsų kraštui ir Lietuvai, turi ne mūsų
skurdus biudžetas, o nacionalinis. Pilis galbūt turėtų pažintinę, edukacinę,
istorinę reikšmę, tačiau labiau atvykstantiems turistams nei anykštėnams.

Žmonių gerovei
nieko negaila

Artūras ŠAJEVIČIUS, buvęs
Anykščių rajono tarybos narys,
verslininkas, Darbo partijos atstovas:
- Girdėjau per radiją - Alytus statys
medinę pilį, aplenks Anykščius. Kuo
greičiau pastatysime, tuo geriau. Ar ji
atitiks istorinius duomenis - tai istorikų reikalas, čia juk statomas turistinis
objektas. Ar negaila rajono biudžeto
pinigų? Jeigu dėl pilies gyvensime
geriau - negaila, žmonių gerovei pinigų niekada negaila.
-ANYKŠTA

Lukui ne rinkimuose į Seimą.
Opozicija – tarsi lydeka kūdroje, pasakė
Bet libernaglumas neturi ribų!”.
Anykščių Merfis: „Jis sakė - nei
neleidžianti snausti karosams
velnio ir buvo teisus... Bet geriau

Grupė rajono Tarybos narių sudarė naują Tarybos narių mažumą
(opoziciją) ir pasiūlė kitą Antikorupcijos komisijos pirmininko kandidatūrą. Ketvirtadienį rajono Tarybos posėdyje savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininku buvo siūloma paskirti rajono Tarybos narį, liberalą Luką Pakeltį. Deja, bet sprendimo projektą dėl šio
klausimo teko atidėti, nes rajono meras Kęstutis Tubis išaiškino, kad
liberalai rajono Taryboje jau keturis mėnesius nėra opozicija.
Kaip manote, kodėl meras K. Tubis nenori atiduoti Antikorupcijos
komisijos pirmininko kėdės liberalams?
X – man: „Jei laikui bėgant
Lukui Pakelčiui nevyks tapti Antikorupcinės komisijos pirmininku,
dalies savo gerbėjų rate jaunasis liberalas gali įgyti politinio kankinio
įvaizdį. Kuo kova dėl minėto posto
bus stipresnė, tuo efektas stipresnis. Tačiau kuo intriga stiprės, tuo
anykštėnai kels didesnius reikalavimus busimam minėtos komisijos
pirmininkui, tuo labiau reikalaus
rezultatų - iškelti į viešumą kuo
daugiau korupcijos faktų. Jei faktų
nebus, tas tikrai nebus į naudą visiems Anykščių liberalams. Nors
iš kitos pusės teisingumo paieškos,
įmanomos ir be jokių ten svarbių
postų, gyvename juk teisinėje ir demokratinėje valstybėje.”
Juozas: „Niekaip nesuprantu,

kas joje turi būti. Neturi stovėti tuščios
erdvės, toks mano matymas. Dėl statybų finansavimo - nereikia „kabinti“
tik ant rajono biudžeto, galima ieškoti
kitų finansavimo šaltinių. Galbūt verslas nori prisidėti matydamas viziją. Tų
formų yra įvairių, kaip vienas žydelis
sakė: „Pinigėliai skraido ore, tik reikia
gebėti pasiimti juos“.

Tai kodėl čia metami didžiuliai mūsų
biudžeto pinigai? Pasiremsiu Vokietijos pavyzdžiu. Beveik visos su turizmo objektų statybomis susijusios
programos yra inicijuojamos ir finansuojamos iš nacionalinio ar regionų
biudžetų kartu su kompensacinėm
programom, kurių biudžetai dažnai būna netgi didesni. Pavyzdžiui,
triukšmo atitvarų statybos, aplinkkeliai, vietos gyventojams mažinami
mokesčiai, paslaugų kainos ir t.t. Savivaldybės nesiima tokių iniciatyvų,
nes gyventojai joms priešinasi. Teko
paklausti nuo turizmo antplūdžio pavargusių vokiečių nuomonės, tai dauguma jų situaciją apibūdindavo žodžiais: „Schrecklich arba Scheisse“.
Gal nebūsiu populiarus, manau,
palikime ramybėje tą istorinį, mums
svarbų Šeimyniškėlių piliakalnį ir
išsaugokim jį autentišką ateities kartoms. Užmirškim visus politinius susitarimus, nesusipratimus dėl eglės ar
pušies, karą dėl rangovo ar finansines
injekcijas dėl vis papildomų projektavimo darbų.

kodėl pas mus į opoziciją žiūrima
kaip į priešus. Juk ji turi oficialų
teisinį statusą ir jos nereikėtų nei
ignoruoti, nei šalintis ar vengti suteikti jai tai, kas pagal šį statusą
priklauso. Lukas Pakeltis ar Dainius Žiogelis - tai ne Zinovjevas
ir Kamenevas prie Lenino. Su jais
rajono vadovams reikia glaudžiai
bendradarbiauti, ieškoti sąlyčio taškų, išklausyti jų pastabas ir pasiūlymus- nuo to mums visiems bus tik
geriau.”
R. Gižinskas: „Visai nesuprantama, kodėl L. Pakeltis veržiasi į
Antikorupcijos pirmininkus? Čia
rimtas pareigos, reikalingas išmanymas, tvirtas politinis stuburas,
kurio gerb. L. Pakeltis neturi. Čia
ne cirko arena. Keista, kodėl libe-

ralai nesuranda kito žmogaus? Po
tokių fiasko iš šalies žiūrint gerb.
Pakelčiui derėtų pasitraukti iš skyriaus pirmininko pareigų.”
Taigi: „Tiek daug visokių kovotojų prieš korupciją, komisijų ir pan.,
o korupcija Lietuvoje kaip klestėjo,
taip ir klesti. Komedija ir tiek.
Pati liberalizmo ideologija veda
į korupciją: jie turi visišką veikimo laisvę, o valstybė turi nesikišti,
tik “naktinis sargas”, saugantis jų
teises, laisves ir jų turtus; nori imti
iš valstybės, naudotis ja, bet patys
valstybei nusiteikę kuo mažiau duoti, idealiausia, kad išvis nereikėtų
nieko duoti.”
Roma: „Įdomiai gaunasi, pasirodo meras apsižioplino ir nepalaikė
savo programos. Ar tai nėra priežastis atšaukti rinkimų rezultatus?”
Ratas III: „Liberalai susimovę ir
Lietuvoje, ir Anykščiuose. Jų bandymas bet kokia kaina prakišti Luką
Pakeltį į kokį nors postą yra vietinio
susimovimo viršūnė. Rinkėjai aiškiai

negyvent nei visai netikėt, nenuleidžiam galvos, jei nesiseka net devynis kartus iš eilės (M.Mikutavičius
- L.Pakelčiui).”
Nosterdamas: „Viskas iš didelės
baimės. Bando savo kadenciją pratęsti kelis mėnesius ilgiau. Kadangi
yra juristas, žino, kad gali sulaukti
senaties termino. Viskas aišku.”
Draugas: „Man tai linksma matyti, kaip panikuoja Tubis. Tikriausiai labai daug prisidirbęs.”
Filosofija: „Šalyse su populistinių ar autokratinių pažiūrų lyderiais,
mes dažnai pastebime demokratijos
silpnėjimą ir nerimą keliančius bandymus sugniaužti į kumštį pilietinę
visuomenę, apriboti žodžio laisvę,
bei sumažinti teisinės sistemos nepriklausomybę“, – išplatintame pranešime spaudai skelbia José Ugazas, „Transparency International“
pirmininkas.”
(Komentarų kalba netaisyta, red.past.)
-ANYKŠTA

“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.
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Į rytus nuo Svėdasų – Miliūniškis
Nuo Svėdasų miestelio išvažiavus Vilniaus gatve į šviesią palaukę, vieškelis, besileidžiantis į gilų slėnį, skyla į dvi šakas - čia jau
ir prasideda Miliūniškis. Sodyba „Pas drambliuką“ taip pat šio
kaimo, kuris vienkiemiais driekiasi nuo pat Užpalių kelio iki Rokiškio link išsitiesusio plento. Miliūniškio žemėse šilų perlu spindi
Uosintėlio ežeras, smagia srove išteka Uosinta, daug jaukių slėnių, miškelių, erdvių laukymių, daug paslapties.
Juk kadaise čia tebuvęs vienas iš kelių Svėdasų miestelio ūkininkų laukų. Tik po 1910 m. išskirstymo į vienkiemius tose erdvėse
sodybas ėmė kurti ūkininkai. Priskaičiuodavo daugiau negu dvi
dešimtis sodybų, o gyventojų - ir šimtą. O dabar smagiai sumenkęs šis gyvenimo vienetas, negailestingoji statistika ir dešimties
gyventojų Miliūniškyje nesuranda.

Elena Lackuvienė nuo pat vaikystės mėgsta skaityti.
Uosintėlio monai
Kuomet susirenkame šeštadieniais
pirtyje, tai dažnai vyriškos šnekos
nuslysta į darbų kasdieninių, net žvejybos temą. Romas Senvaitis, Miliūniškio vaikas, ne kartą pasakojo
apie savo nepaprastą sėkmę, kuomet
įmetęs bučių į Uosintėlio ežero gelmę
sugavo kelias dešimtis lynų. Galvojęs
net, kad jo žvejybos įnagis už kokio
kelmo užkliuvęs, negalėjęs iš vietos
pajudinti.
Prie šio rausvu vandeniu, lelijomis,
šilų ramybe viliojančio ežerėlio nuo
seno stūkso pirčiukė, kurioje mėgdavo
jaukiai laiką praleisti, pasilinksminti
ir jauni, ir seni. Buvusi jauki aikštelė,
kurioje vaikučiai šokius šokdavo, dainuodavo, tėveliai vaišindavosi, varžydavosi kaimiško sporto rungtyse. Viena smagiausių buvusi - įkopti į stulpo
viršų ir kaip prizą pasiimti ten užkeltą
šampano butelį...
Sumažėjo žmonių, mažiau nauja
valdžia žmonių ideologiniu laisvalaikiu rūpintis ėmė, tai ir Uosintėlio

garbė sumenko. Tačiau šis apskritas,
vos devynių hektarų pločio vandens
„perliukas“ tapo gardžiu kąsneliu
norintiems kuo daugiau turėti. Privatizuotinas. Tad ėmė tūlas pilietis ir
atsikėlė vandenį iš Molėtų krašte buvusio ežero į Uosintėlį, taip tapdamas
to vandens savininku. Dėkui už tokius
stebuklus ir mūsų seimūnams - tegul
pelenais galvas barstosi, kad priėmė
tokį įstatymą. Taip tarsi ir visiems
priklaususio ežerėlio savininku tapo
vienas žmogus. Apsukruolis, matyt,
jau nusprendęs vienam labai garbingam Anykščių gyventojui parduoti.
Ir pardavė - už žmonišką devynių
tūkstančių eurų kainą. Tačiau neilgai
džiaugėsi, atsirado rimtų vyrų, kurie
įžvelgė šituose darbeliuose įstatymų
pažeidimus, žalą valstybei bei visuomenei. Teismas, kitas teismas... Pagaliau turčius buvo įpareigotas grąžinti
ežerą valstybei. Štai taip.
Vienkiemis prie žydkapių
Pro smarkiai pažymėtus, nuorodo-

mis jau iš miestelio žinomus Svėdasų žydų kapus, visai netoli stūkso
Lackų vienkiemis. Gyvena dabar ten
vienintelė Elena Lackuvienė, mat jos
vyras Antanas jau prieš keletą metų
pasimirė. O linksmas, smagus, bičiulystę mėgęs žmogus buvo. Grodavo
armonika, įmantriausias melodijas
išraitydavo, jo rankose šis instrumentas ir juokdavosi, ir rimtas gaidas
traliuodavo, ir verkdavo. Klausydamasis jo griežiamų melodijų galėjai
ir pradžiugti, ir susimąstyti, ir liūdesin įpulti...
Moteris sugalvojusi sėda į automobilį ir į miestelį pasižvalgyti, pas pažįstamus ar artimuosius nuvažiuoja.
Vaikai, anūkai taip pat dažnai aplanko ir ūkyje darbų daugybė. Suradau
ją virtuvėje ugnį kūrenančią, o krosnelėje traškėjo ne malkos, o nestori
žabai. Tai seneliai išmokė - kiekvieną
šakelę sunaudoti. Ne taip, kaip dabar
pilni miškai šakomis užversti, nesugeba jų deramai suvartoti, tik geriausią medį griebia....
Šitą sodybą dar senelis, tikras
linksmuolis Antanas Lackus pastatęs. Jam Dievas davė keturis sūnus
ir dukra. Tačiau vyriausias Stasys
sugrįžus sovietams stojo į kariuomenę ir žuvo fronte. Sovietų vadovybė
kareivių negailėjo, kartais kvailai ir
be jokio reikalo varydavo į ataką, o
gausybę žuvusių laikydavo didžiu
pasiekimu - drąsos ir pasiaukojimo
įrodymu. Dukrelei Bronei taip pat
lemtis negailestinga buvo - pasiligojo ir vos vienuolika metų pagyvenusi
pasimirė. Likę trys vyrai išaugo kaip
ąžuolai. Pranas, išmokęs siuvėju, apsigyveno pačiame Svėdasų centre,
vienkiemyje šalia miestelio įsikūrė
Juozas, o jaunylis Antanas pasiliko
su motina tėviškėje.
Marti - optimistiškoji versija
Armonika jo nuostabioji. Reikalinga visur, kur jaunimas pasilinksminti
susirinkdavo. Kartą Butėnuose pas
Žemaičius begrojant užėjo partizanai, už kvailus pajuokavimus dviem
vyrukams gerokai įkirto šautuvų
„šampalais“ į užpakalius, vienai mergai nuavė aulinius batus. Muzikanto
aulinukai taip pat buvo kažkuriam
parūpę, tačiau Antanas ėmė balsu
rėkti, kad net stribai jo batų nenuavę,
tai ir partizanams neatiduosiąs. Kartą
grodamas vakaruškoje Aulelių mokykloje susipažino su smagia mergina iš Kušlių kaimo. Patiko ir tiko, tad
greitai savo Eleną vedė.
Su uošviene Ona Lackuviene dėl
savo gero būdo ji labai greitais surado bendrą kalbą, senoji greitai jai
šeimininkės teises, visas simbolines
ir tikrąsias kačergas perdavė. Buitis
buvo nelengva, mat išvargindavo
darbas kolchoze, ten prie sunkiausių
darbų - ir fermose prie gyvulių, ir
visur kitur. Dar reikėjo sužiūrėti savo
ūkį, vaikus auginti. Ir išaugo smagūs
berniukai Vaidas ir Stasys, kurie dabar jau suaugę, o močiutė ruošiasi jau
į savo anūkų vestuves.
Elenos monologas

Svėdasų žydų kapinėse dar yra išlikusių senųjų paminklų.

tautos balsas
Kelyje Anykščiai – Rubikiai,
prasidėjus vasaros sezonui, kai kurie kelių ereliai lekia dideliu grei-

Ji iš Kušlių, gražaus tarpumiškių
kaimo, kuriuo vingiuoja, per akmenis nardydamas, Nasvės upelis. Po-

Senoji Ona Lackuvienė ir trys jos sūnūs. Iš kairės: Antanas,
Pranas ir Juozas.

Bronės Lackutės laidotuvės Miliūniškio vienkiemyje apie 1950 m.
Autoriaus nuot.

karis buvęs rūstus, juk brolį Vytautą,
tokį gabų, sumanų, gimnazijoje pasimokiusį, į partizanų būrį išėjusį nušovė 1945 m. žiemą. Aukų apylinkėje
buvo vos ne kasdien. Vienus areštuodavo, kitus į Sibirą trėmė. Partizanų
slėptuvė buvo ir prie Momeno ežero,
atrodytų, nesurandama, bet parodė
rusas Orlovas, kuris iki tol padėjo,
valgį nešiojo...
Jos brolis Julius Leika buvęs pats
nuostabiausias. Nors vaikystėje susižalojęs, kiek trumpesne koja, bet
labai guvus, viską gebantis. Mokėsi
šaltkalvystės pas gerą, tačiau labai
jau keistą meistrą Vilį Svėdasuose.
Šis užmokestį imdamas už padarytą
darbą nuolat pabrėždavo, kad šitie
pinigai už darbą, o štai anie - už sumanumą.
Tačiau pernelyg miglotas buvęs
šaltakalvio amatas - ėmęs fotografuoti ir čia savo tikrąjį pašaukimą suradęs. Pagrindinis darbas buvęs kino
mechaniko, o fotografavimas tarsi
priedas. Jis apžergęs motociklą, o
vėliau ir įsigytu automobiliu važiuodavo įamžinti vestuvių, krikštynų,
žinoma, ir laidotuvių. Jis fotografuodavo ir mokinukus. Paprastai parašydavo pradinės ar kitokios mokyklos
vedėjui laišką, kada atvažiuosiąs, ir tą
dieną ateidavo mokinukai į mokyklą
pasirengę.
Sugužėdavo nusifotografuoti kartu
ir tėveliai, ir seneliai, ir dar į mokyklą
neinančius brolius bei sesutes atsivesdavo. Daug J. Leikos nuotraukų išliko, juk ir mano vaikystėje į Butėnus,
Žaliąją fotografuoti atvykdavo ne kas
nors kitas, o J. Leika.
Vienkiemio idilija
Čia gyventi gera. Laikanti vištų,

Reikia greitį ribojančių kalnelių
čiu, visai nepaisydami greitį ribojančių ženklų. Lekia per Rubikių ir
Pagraužių gyvenvietes, sukeldami

realią grėsmę žmonėms.
Todėl šiose gyvenvietėse reikia
greitį mažinančių kalnelių, kad ne-

Raimondas GUOBIS

atsitiktų nelaimė.
Alvydas DIEČKUS, Rubikiai

pora šunelių, katę, vištų, triušių, avių,
o štai karvės jau nebelaikanti.
Visokių žvėrelių, paukščių čia
gausybė. Štai stirnos be jokios baimės kartu su avimis ganosi. Kai
kas stebisi, kaip vienai nebaisu
prie žydkapių? Taip, pasakodavo
čia apie tuos šaudymus, apie žydų
laidotuves, kaip tik užkasę tautietį
visi per tvorą rituališkai perlipdavo. Buvo čia tokių žmonių, kurie
net karves ant žydkapių ganyti suvarydavo ar nakčiai uždarydavo,
mat labai patogu - ir aukšta tvora
ir sandarūs varteliai. Antanas duodavo pipirų, bardavosi. Kelių kartų
paaugliai, prisiklausę pasakojimų
apie žydų turtus, bandė kapinėse
lobių ieškoti, mūrinius paminklų
„kapčius“ ardė, didžiausias duobes
išrausdavo.
Truputį baimės vienkiemio gyventojams atsirado, kai vietinis milicininkas kartu su apylinkės pirmininku
atsivežė užkasti vienoje miestelio
sodyboje surastus žmogaus kaulus.
Neradę nieko namie, maišą su kaulais
paliko prieangyje, o patys išvažiavo
kastuvo ieškoti. Tuo metu sugrįžę
namo Lackai žvilgtelėjo, kas maiše,
ir ne juokais išsigando. Sugrįžę pareigūnai pakasė tuos palaikus žydų
kapinės. Moteris mato, kad ir dabar
dažnai kapines lanko žmonės, sustoja
ir dideli autobusai, būriu pro vartelius
į kapinyną sueina tamsiais kostiumais
vilkintys vyrai.
Kasdienybę skaidrina knygos. Perskaičiusi ir Rūtos Vanagaitės knygą
„Savi“, juk tokioje vietoje gyvena.
Niekas ten nepapiktino. Sūnus atveža spaudos, o pati jau nieko skaityti
neperka, laikraščių neprenumeruoja,
nes brangu, o pensija maža, todėl labai greita tie pinigėliai išsidažo.

Savo nuomonę išsakykite
paskambinę į „Anykštą“
(8-381) 5-82-46.
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Apie prezidentą, „Diedą“ ir kitas
vieno medžiotojų klubo istorijas

Leonas ALESIONKA
Toli toli, už jūrų marių, už kalnų
aukščiausių, vienoje laisvoje šalyje trūko vieno medžiotojų klubo
narių kantrybė. Tai jie vieną dieną
surašė kreipimąsi klubo prezidentą S ir rėžė: „Kadangi visiškai nesirūpinate klubo „M“ veikla nuo
jūsų išrinkimo klubo prezidentu,
nesurengėte nė vieno susirinkimo
aptarti tolesnę veiklą ir atsiskaityti
už nuveiktus darbus, klubo nariai
organizuoja ataskaitinį rinkiminį
susirinkimą...“ Iš viso tame klube
13 narių. Pasirašė šeši. Prezidentas
S vis dėlto sureaguoja ir praneša,
kad jis galų gale klubo „M“ ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą šaukia.
O turėjo, pagal klubo įstatus, tokį
susirinkimą sušaukti prieš metus,
t.y. po trijų savo prezidentavimo
metų. Grubiai pažeidė įstatus, bet
nesušaukė. Visiems žinant ir matant
jis per ketvirtus metus neteisėtai sėdėjo prezidento poste, nors jo trejų
metų prezidentavimo kadencija
buvo jau pasibaigusi, įgaliojimai
nutrūkę. Niekas jam prezidentinių
įgaliojimų be rinkimų negalėjo pratęsti. Metus laiko žmogus neteisėtai atlikinėjo prezidento funkcijas,
vykdė klubo vardu pinigų mokėjimą bankuose ir grynais, sudarinėjo
sutartis su draudimo kompanija,
priiminėjo sprendimus, naudojosi
klubo antspaudu ir firminiais blankais! Ar kituose Lietuvos medžiotojų klubuose ir būreliuose tokį
„carą apsišaukėlį“ net metus laiko
medžiotojai pakęstų? Klubas „M“
sėdėjo ir tylėjo. Kam klubo įstatai,
jei yra „bachūrų poniatkės“?
Galų gale susirinkimas prasidėjo.
Pirmininkauti išrinktas seniausias
(72 metai) klubo narys, medžiotojų
tai seneliu, tai seniu, o vieno „nedorėlio“ net Diedu draugiškai pavadinamas. Suprantama, tokiame amžiuje žmogui gal ir sunku išmokti
šiuolaikiškai ES lygiu pirmininkauti susirinkimui. Bet pirmininkauti
norisi. Patirtis, įgyta K. Štaro vardo
kolūkyje dirbant pirmininku, atgijo. Ir aš tame susirinkime buvau,
šalia Prezidento S sėdėjau, viską
gerai mačiau ir girdėjau. Pradėjo
prezidentas savo ketverių metų prezidentavimo ir klubo veiklos ataskaitą nuo paties jam svarbiausio.
Pasiguodė, kad viename „Anykščių
dienraštyje“, kur „klubas buvo pa-

vaizduotas pačiom „gražiausiomis“
spalvomis, tai ir su pasityčiojimu
aprašyti kartu su manimi klubo nariai, vartojantys alkoholį ir turintys
kitų žalingų įpročių...“. Kokių kitų
žalingų įpročių (narkotikai, žolė,
acetono ar rujojančio kuilio šlapimo
uostymas) turi jo vadovaujamo klubo nariai, prezidentas neišvardino.
Antruoju pagal svarbumą klubo veikloje ir jo prezidentavime klausimu
prezidentas S informavo, kad „Dar
klube yra žmogus, kuriam viskas
blogai, bloga tvarka, vadovas...“.
Ne tik girdėjau prezidento balsą, bet
ir mačiau jo raštu pasirašytą tekstą,
kurį jis skaitė. Net persėdau arčiau,
kad geriau pamatyčiau, jog tekstas
surašytas juodu pieštuku ant balto
popieriaus! Pieštuku! Iki pat paraščių, su pabraukymais ir pataisymais.
Juodraštis ir tiek, bet kai jį prezidentas, kaip Klubo ir savo veiklos
už ketverius metus ataskaitą atidavė
sekretoriavusiai medžiotojai L. pridėti prie būsimo protokolo, pašiurpau. Pieštuku rašytą ir pribraukytą
tekstą! Tai bent XXI a. lygis klube
„M“! Jokių kompiuterių!!! Necituosiu viso teksto. Na dar pasiskundė
prezidentas ūkininkais, kurių vienas
(ūkininkas C) net dėl „kiekvieno
nulaužto kukurūzo stiebo“ kabinėjasi.
O tada prasidėjo linksmiausia susirinkimo dalis: Medžiotojo Ž, na,
to, kuriam „viskas blogai” šalinimas
iš klubo. Žinos kaip kritikuoti!!! Tai
prieš jį prezidentas pernai vasarą
rinko medžiotojų parašus, kad pašalintų iš klubo. O tas vyrukas Ž. ne iš
kelmo spirtas! Pradėjo gintis, kelti į
viešumą prezidento ir klubo veiklos
trūkumus. Kreipėsi pagalbos į Medžiotojų ir žvejų draugiją. Draugija
svarstė prezidentą S, o Ž liko teisus.
Taip ir tapo ignoruojamu „klubo
blogiuku“. O tos blogybės klube tokios: prezidentas S jau ne pirmi metai nepraneša medžiotojams, kada
vyks ragų apžiūra Medžiotojų draugijos patalpose, nors Rimas Pečkus,
atsakingas medžioklės žinovas, tokią informaciją jam suteikia. Tenka
ragus apžiūrai vežti į Vilnių, o tai
medžiotojams jau nemažos išlaidos,
rūpesčiai. Arba dar vienas prezidento veiklos „perlas“ – prezidentas
nepranešė klubui, kada bus organizuojama rajono medžiotojų šventė.
Tai gerai, kad dalis medžiotojų kitais keliais sužinojo, kada ir kur ta
šventė vyks, nuvažiavo, dalyvavo.
O kiti ne. Kodėl? Pasirodo, tuo metu
prezidentas S krikštijo anūką ir toje
šventėje dalyvauti negalėjo. Todėl
ir kitiems nepranešė! Kaip lenkai
sako: „ni sam ni ham, ale i drugiemu nie dam“! Gražu? Labai.
Susirinkimo metu vardijami ir
kiti klubo bei prezidento veiklos
trūkumai. Ir čia padėtį gelbėti puolė
pirmininkaujantis „Diedas“. Tai replikuoja, tai nutraukinėja pasisakančius, o jau medžiotojo Ž atžvilgiu
demonstravo tokią viešą antipatiją,

tokį elgesį, koks niekaip etiškai nedera susirinkimo metu. Nebeapsikentęs tokio 72 metų amžiaus „Diedo“ „kolchozinio“ stiliaus viešai jį
sudrausminau. Taip elgtis nevalia.
Krito į akis ir kita „Diedo“ taktika.
Nustumti, „numuilinti“ visus keliamus trūkumus, o kritiką prezidentui paversti niekine. Griežtai ir
vėl teko sudrausminti šitą „Diedą“
ir nurodyti, kad šitaip elgtis, šitaip
demonstruoti antipatiją medžiotojui Ž negalima. Senatvė niekam ne
draugas, o čia dar akivaizdus viešų
ir privačių interesų supainiojimas
susirinkime badė akis. „Diedo“
anūkas A taip ir nesusimokėjo klubo įstatais nustatytų 1000,00 litų
už privalomą stažuotę klube, tačiau
priimtas į medžiotojus buvo. Prezidentas S., nesiskaitydamas su klubo įstatais, viršijo savo įgaliojimus
ir atleido „Diedą“ nuo pusės klubo
nario mokesčio (250 Lt) neva todėl,
kad jis pensininkas ir jam net už
pirties paslaugas valdžia duoda 50
procentų nuolaidą… Klube “M” ne
vienas pensininkas. Kodėl toks pamaloninimas tik vienam? Tik klubo
susirinkimas gali nustatinėti klubo
nario mokesčio dydį – niekas kitas. Tai kyšis čia ar „pakyšiukas“?
Kertasi viešieji ir privatūs, klubo ir
„Diedo“ interesai? Seimo ar savivaldybės tarybos narys nusišalintų
nuo pirmininkavimo, nedalyvautų
balsavime. Tokie įstatymai. Gal klubo “M” veikėjams galioja tik savosios „poniatkės“? Tarp kitko, klubo
nariai (išskyrus vieną) atėjo į susirinkimą net nario mokesčio už 2016
metus nesusimokėję. Prezidente,
kur tavo kontrolė? Ir pavyzdys kur?
Arba štai dar: klube sklando vis garsėjanti informacija, kad klubo narys K iš Vilniaus atsivežė medžioti
svečius, o tie „Vilko pievoje“ ėmė
ir nušovė du raguotus elnius trofėjiniais ragais, tam neturėdami teisės.
Skandalas!Tada medžioklės vadovas J ir žmona S, gelbėdami padėtį,
užrašė į medžioklės lapą, kad abu
elnius tą patį vakarą tuo pačiu laiku,
neva sumedžiojusi ponia “snaiperė”
S. Kas šiuos teiginius patvirtins arba
paneigs? Turėtų prezidentas. Bet gal
jis nieko nežino, nuo jo nuslėpta?
Tada gal Revizijos komisija imtųsi
tirti šį detektyvą? Bet Revizijos komisijos pirmininkas ir yra tas medžiotojus iš Vilniaus atsivežęs klubo
narys K! O įtariama apgavyste ir
klastojimu medžiotoja S yra klubo
Revizijos komisijos narė. Jos vyras
J neva ir vadovavęs medžioklei. Tai
kuris kurį tirs? Medžioklės lapai
išrašomi tik medžiotojos S vyrui J,
dar kartais prezidentas išsirašo sau.
Tai kuris gi vadovavo medžioklei iš
tikrųjų? Privalėjo medžioklės lapus
peržiūrėti klubo finansininkė L, bet
negalėjo. Mat dalis pernai metų medžioklės lapų su svečiais ir elniais
dingo be žinios. Neva, gal prapuolė
Aplinkosaugos agentūroje, į kurią
buvo nuvežti patikrinimui? Neį-

Nepamiršk užsisakyti
laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo
„Aukštaitiškas formatas“
Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), pašto skyriuose,
„PayPost“ kioskuose, www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt.
Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

tikėtina! Neteko girdėti, kad tuos
lapus vežant įvyko avarija, kurioje
sudegė automobilis su medžiotoju
ir minėtais lapais. Gyvas, sveikas ir
agentūros vadovas Arnoldas Kazakevičius.
Tai kur dingo klubo “M” medžioklės lapai su tikėtinai svarbia ir
reikšminga klubo „M“ veiklai tirti
informacija? Gal viso susirinkimo
įdomybių aš neaprašinėsiu, tačiau
pabaigai patį įdomiausią man įvykį
papasakosiu. Jau išsiskirstant, prieina prie manęs „Diedo“ sūnelis, medžiotojas R, „saldžiai reikšmingai“
šypsosi ir klausia: „Na, tai kaip, ar
jau visus klausimus paklausėte, ar
dar kokių nors klausimų turite?“.
„Na ne, - atsakau, - tavęs paklausti tikrai nieko neturiu.“ Šypsenėlė
dingsta kaip nušluota. „Tai va, noriu jums pasakyti, kad žinotumėte,
jog mano tėvas niekada nebuvo
KGB rezervistu, kaip kad jūs vis
skelbiate, ir niekada KGB nedirbo!“
- kerta man Valstiečių partijos vietinės reikšmės veikėjas, Karbauskio
pavaldinys. „Žinai, gal man ir įdomu, tačiau visai nesvarbu, kuo tavo
tėvas tame KGB buvo, kuo nebuvo.
Man tai neturi jokios reikšmės”, atsakiau. Ir paklausiau: „Klausyk, o
kodėl man apie savo tėvą aiškini tu?
Kodėl ne jis pats? Kas atsitiko? Juk
dar tik prieš porą minučių mačiau jį
gyvą, girdėjau kalbant“. Ir išvis, kodėl sūnui būtent prieš mane parūpo
pasiaiškinti, buvo jo tėvas ar nebuvo
KGB rezervininkas? Sūnelis „nuleido gazą“ ir nuėjo.
Norėjau dar jam pasakyti, kad
niekada ir niekaip nesu nustatęs ir
viešai paskelbęs jo tėvo bendradarbiavimo su KGB ir buvimo KGB rezervininku fakto. Todėl, kad aš niekada nedirbau ir nedirbu Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centre! Centro generalinė
direktorė Teresė Birutė Burauskaitė nėra mano teta. Ir Seimo narys,
istorikas Arvydas Anušauskas, dirbantis archyvuose ir nagrinėjantis
KGB veiklą, tikrai nėra mano mylimas dėdė, po velnių! Informacija
apie buvusius KGB rezervininkus
Anykščių rajone buvo paskelbta www.kgbveikla.lt puslapyje.
„Anykšta“ ne iš manęs, o iš šio puslapio bešališkai pateikė tą medžiagą
visuomenei. Gal generalinė centro
direktorė T.B. Burauskaitė paskelbė, kad centras suklydo ir atšaukė
skelbtą medžiagą apie minimą tėvą?
Gal teismas nustatė, kad jokiu KGB
rezervininku medžiotojas “Diedas”
nebuvo? Nežinau, nesidomėjau. Jau
kokie 28 metai pažįstu šį žmogų,
kartu medžiojau. Pažinojau ir šeimą,
esu padėjęs jo sunkiai sirgusiai, jau
a.a. žmonai Onutei. Laikiau jį savo
bendraminčiu ir bendražygiu. Klydau. Laikas parodė, kad yra kitaip.
„Anykštos“ skaitytojau, jei kartais bandysi atspėti, kokio medžiotojų klubo istorijas aš tau pasakoju,
pasufleruosiu: tikrai ne Debeikių!

kampas

Apie
smurtą

Linas BITVINSKAS
Dalį Lietuvos sukrėtė paviešinta medžiaga iš vienos
Šiaulių rajono mokyklos,
kur 30 mokinių staugia, kelia
kojas ant suolų, o galiausiai
mokinė trenkia mokytoją į
sieną. Kiek žinau, tai jau antras atvejis per pusmetį, kai
mokinys panaudoja fizinę
jėgą prieš mokytoją.
Apgailėtinai atrodo šitame fone Švietimo ir mokslo ministerijos pareigūnų ir
visokių „ekspertų“ postringavimai apie visokius mokymus, lyderystės svarbą,
psichologinius triukus ir t.t.
Tiesiog mokyklose pasiekėme situaciją, kai mokymas
ir ugdymas nevyksta. Vyksta
kažkoks tupinėjimas.
Derėtų priminti, kad televizijos anksčiau aršiai puolė
keletą mokytojų, kurie nesitaikstė su esama padėtim
ir bandė įvesti tvarką. Kai
kurie net turėjo palikti darbą, nes televizijos tada taip
viduriavo
„humanistinėm
vertybėm“, kad chuliganiški moksleivių poelgiai buvo
visiškai nesvarbūs. Svarbu
buvo tai, kad mokytojas drįso
patempti ausį ar užvožti.
Visais laikais buvo ir bus,
nepaisant kokie bebūtų įstatymai priimti, susidūrimų.
Net ir fizinės jėgos panaudojimo tam tikro. Nesu už smurtą, bet šiuo atveju matau, kad
smurto sąvoka jau per plačiai
taikoma. Ir visiškai ne reikalo
kriminalizuojama. Štai vienas kritikas, kuris siekia Žemaitę išmesti iš mokyklinės
programos, dėsto, kad versti
mokinį skaityti apie Vingių
Joną, kuris jam esą neįdomus,
jau yra smurtas, o mokykloje
smurto negali būti.
Mano manymu, kol poros
mokytojų į šulinį neįmes mokiniai, nieko nebus. Gal tada
vėl sugrįšime prie sveiko
proto, kuris sako, kad jei mokykloje santykiai matuojami
Baudžiamuoju kodeksu – tai
jau kalėjimas. Ir visų pirma –
mokytojui.

3 numeriai
EUR

3 mėn. 6 mėn.
EUR
EUR
„Aukštaitiškas formatas“

Paštų skyriuose:
„Anykšta“

18.00

36.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
pensininkams

15.00

30.00

„Anykšta“ šeštadieniais

12.00

24.00

6.00
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne
trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

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.:
(8-699) 60871, (8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais, nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko
dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Gyvuliai
Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 5
mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.

Skubiai - sodybą, namą, pastatą
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.

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.

Įvairų mišką su žeme arba biržes
išsikirsti. Sąžiningai įvertina ir sumoka.
Tel. (8-605) 27002.

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

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

Be tarpininkų arklius, karves (iki
1,35 Eur/kg), telyčias (iki 1,35 Eur/
kg), bulius (iki 1,55 Eur/kg).
Tel. (8-622) 09326.

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

parduoda

Kuras

Alksnio malkas kaladėlėmis.
Pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820,
Kita
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Kita

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

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

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

A U T O M O B I L I Ų
S U P I R K I M A S

Tel. (8-614) 14777.

Dainiaus firma

SUPERKA VERŠELIUS
auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

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

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

Įvairaus amžiaus arklius.
Tel. (8-606) 62940.

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

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn.
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.
Šienapjoves,
purkštuvus,
grėblius - vartytuvus, lėkštinius
skutikus, kultivatorius, frezus,
vagotuvus, bulvių kasamąsias,
krautuvus, kt.
Tel. (8-612) 57075.
Lašų ŽŪB - liucernos šienainį
rulonuose (nuo 13 Eur/t). Perka
šiaudus (30 Eur/t), šieną (50
Eur/t).
Tel.: (8-682) 47854,
(8-611) 44130.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles. Greitai atveža.
Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567.
Kviečius, miežius, avižas, mišinį,
žirnius, kukurūzus, grikius, įvairius
pašarinius miltus, sėlenas. Atveža
Tel. (8-611) 47343, (8-680) 96778.
Šieno šiaudų rinktuvą (2 t talpos). Kaina 700 Eur.
Tel. (8-600) 40863.

įvairūs

Brangiai
perka,
nuomojasi žemės ūkio paskirties žemę
Anykščių, Kurklių, Skiemonių,
apylinkėse.
Tel. (8-687) 76191.
Dovanoja

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

Palaidą šieną. Pasikrauti ir išsivežti patiems.
Tel. (8-686) 46467.
Paslaugos
Šiltina sienas, stogus ir grindis
ekovata - sausuoju ir šlapiuoju
būdu. Užpildo oro tarpus.
Tel.: (8-698) 47767, (8-682) 37022.

siūlo darbą

UAB GILOTA

Siūlo darbą tarptautinių
reisų vairuotojams

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 „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, kategorijų ir papildomus (prasižengusiems vairuotojams) vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2017 m. birželio 2 d. 17 val.
Dėl A1, A2, A, B, BE, C, CE, kategorijų vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657)
72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156.

Darbas ES–Rusija;

pro memoria
Anykščių mieste
Ona GALINIENĖ, gimusi 1937 m., mirė 05 17
„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

gimė
Urtė MIŠKINYTĖ, gimusi 05 17
Vainius MEDŽIUOLIS, gimęs 05 19
Vėjas KRIAUZA, gimęs 05 14
Karina JAKELIŪNAITĖ, gimusi 05 19

darbas tarp ES šalių:
Vokietija–Prancūzija–Italija;
darbas pagal grafiką 6/3;
darbas su vilkikais
SCANIA ir užuolaidinėmis
puspriekabėmis;
visos darbui reikalingos
priemonės;
pinigai išmokami po kiekvieno reiso.
Įmonės adresas:
Technikos g. 6C, Kupiškis.
Tel. (8-698) 80012.
Tarptautinių pervežimų įmonė
Anykščiuose ieško

transporto vadybininko
asistento (-ės) ir
administratoriaus (-ės).

Siūlomas konkurencingas atlyginimas, karjeros perspektyvos.
Daugiau informacijos tel. (8-610) 00543.

Reikalingi
ekskavatorininkai,
buldozerininkai.
Tel. (8-698) 46745.

UAB „Anykštos redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4
dydžio plakatus.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.
Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, (8-671)
76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai:
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Daiva Goštautaitė, tel. 5-42-48. mob. (8-679) 14209.
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MOZAIKA
Rankos paspaudimas Trumpui
buvo „tiesos akimirka“,
sako Macronas
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emanuelis Makronas) pareiškė, kad didelio atgarsio sulaukęs jo gniuždantis rankos
paspaudimas JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui)
buvo „tiesos akimirka“, turėjusi
parodyti, kad jis nebus lengvai nusileidžiantis partneris. E.Macronas
vienam prancūzų sekmadieniniam
laikraščiui sakė, kad „mano ir jo rankų paspaudimas nebuvo nekaltas“.
„Reikia parodyti, kad nedarysi
nuolaidų – netgi simbolinių, bet taip
pat per daug nesireklamuoti“, – pridūrė jis.
E.Macrono biuras naujienų agentūrai AP patvirtino, kad prezidentas
tikrai išsakė šiuos komentarus laikraščiui „Le Journal du Dimanche“.
E.Macronas ir D.Trumpas, pirmąkart pasimatę prieš ketvirtadienį
vykusį NATO viršūnių susitikimą
Briuselyje, taip smarkiai ir ilgai
spaudė vienas kitam rankas, kad net
pabalo jų krumpliai. JAV prezidentas jau atrodė norįs paleisti ranką,

sprintas
Krepšinis. Trečiadienį Anykščių kūno kultūros ir sporto centro
berniukų (gimusių 2007 m. ir 2005
m.) krepšinio komandos svečiavosi
Ukmergėje, kur sužaidė draugiškas
rungtynes su šio miesto atstovais.
Jaunesnieji anykštėnai šeimininkus

horoskopas
AVINAS. Jums gali užeiti azartiškos nuotaikos. Tikriausiai neblogai
seksis žaidimuose, konkursuose, varžybose. Jeigu turite greitai pasiekiamą
tikslą, šiandien galite prie jo priartėti.
Aktyviai bendrausite su vaikais.
JAUTIS. Gali būti, kad naujų vilčių suteiks su verslu, nekilnojamuoju turtu susiję reikalai. Tačiau gresia
emocinis ir fizinis persitempimas,
virškinimo sutrikimai, namiškių problemos.
DVYNIAI. Aktualūs bus su mokslu, žiniasklaida, komunikacijomis,
technika susiję reikalai. Galite gauti
svarbią žinią, suremontuoti reikalingą
įrengimą. Tikriausiai teks bendrauti
su veikliais žmonėmis, kalbančiais
jums suprantamais argumentais.
VĖŽYS. Tvarkydami nuosavybės
ir verslo reikalus remkitės realiomis
finansinėmis galimybėmis ir anksčiau
įgyta patirtimi. Patikimas žmogus gali
paremti jūsų projektą arba paprašyti,
kad paremtumėte jūs.
LIŪTAS. Nestokosite jėgų darbui
bei santykių sureguliavimui. Galite
gauti neblogą rezultatą, jei elgsitės
ryžtingai, teisingai, bet ne įžūliai. Vis
dėlto daug lems simpatijos ir antipatijos.
MERGELĖ. Daugelis dalykų
klostysis ne taip, kaip tikitės. Tarsi nesuvaldomos aplinkybės ir kiti žmonės
imtų diktuoti savo valią bei veiksmų
planą. Bus sunku išsivaduoti iš kitų

bet Prancūzijos lyderis dar kelias
akimirkas ją laikė sugniaužęs. Matėsi, kad tuo metu jie abu smarkiai
sukando dantis.
Palestinoje uždrausta
skirtis per Ramadaną
Palestinos islamo teismų vadovas sekmadienį nurodė teisėjams
neregistruoti ištuokų Ramadano
laikotarpiu, baiminantis, kad mėnesį
trunkantis pasninkas gali išprovokuoti šiurkščių apsižodžiavimų, dėl
kurių vėliau būtų gailimasi. Teisėjas
Mahmudas Habashas (Mahmudas
Habašas) sakė, kad jo sprendimas
pagrįstas „ankstesnių metų patirtimi“: jis įsitikino, kad per Ramadaną,
šiemet prasidėjusį šeštadienį, nuo
aušros iki sutemų trunkantis pasninkas ir draudimas rūkyti padaro
žmones dirglesnius ir linkusius į neapdairius pareiškimus.
„Kai kuriems nepavalgius ir neparūkius iškyla rūpesčių“ santuokoje,
todėl gali būti padaryta „skubotų ir
menkai apgalvotų sprendimų“, sakoma teisėjo pranešime.
Palestinos Autonomijos duomenimis 2015-aisiais okupuotame Vakanugalėjo 26-24. Rezultatyviausiai
Anykščių KKSC gretose žaidė K.
Volkovas (11), M. Čerškus (5), E.
Sriubas (4 tšk.). Labai atkakliai
klostėsi ir vyresniųjų komandų
rungtynės. Jose pergalę šventė šeimininkai, ukmergiškiai - 43-39.
Daugiausia taškų mūsiškiams pelnė
T. Klastauskas (19), M. Aviža (11
įtakos bei primetamų stereotipų.
SVARSTYKLĖS. Gali būti, kad
jums teks tartis dėl bendros veiklos,
organizuoti susirinkimus, vesti derybas, skirstyti pareigas, aiškintis įstatymus. Nusimato triukšmingi pasisėdėjimai su draugais, bendražygiais.
SKORPIONAS. Regis, neblogai
padirbėsite. Nenuvils ir oficialūs susitikimai, darbo pokalbiai ir pan. Tik
vakare galbūt žodžiais išliesite tramdytas emocijas ir tai ne itin patiks jūsų
antrajai pusei.
ŠAULYS. Aktualūs bus su mokslu, informacija, ryšiais, žiniasklaida
susiję reikalai. Tikėtini kontaktai su
įtakingais žmonėmis. Tikriausiai sugebėsite pakovoti už savo ir kitų interesus.
OŽIARAGIS. Tikėtina, kad atsiras naujų sąjungininkų, rėmėjų, arba
naujų verslo perspektyvų. Tačiau pasisaugokite tų, kas gali jums pakenkti. Nepervertinkite pirmo įspūdžio ir
savo galimybių. Tai, kas matosi išorėje, nebūtinai atspindi tiesą.
VANDENIS. Gali atsirasti laikinų
kliūčių kai kuriems jūsų planams. Neskubėkite nutraukti sutarties arba santykių su jums svarbiu asmeniu. Jeigu
labai pasistengsite, galite pasiekti
naudingą susitarimą.
ŽUVYS. Rūpesčių gali sukelti
buhalteriniai reikalai, sveikatos ir pinigų klausimai, tačiau ims konkrečiai
spręstis kai kurie su profesine veikla
susiję klausimai. Savo darbštumu,
ryžtu užkrėsite ir kolegas.

“Tele loto” Žaidimas nr. 1103 Žaidimo data: 2017-05-28
Skaičiai: 68 36 65 42 35 43 14 45 38 48 39 02 44 33 05 64 07 49 29 12 28 23 19
41 53 60 37 52 47 72 04 24 03 46 40 20 74 66 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 16
08 73 30 58 57 67 06 10 (visa lentelė)
Papildomi prizai 03**093 100 Eur 01**585 100 Eur 04**516 100 Eur 01**403 100
Eur 00**724 100 Eur 00**387 100 Eur 04**053 100 Eur 05**540 100 Eur 02**728 100
Eur 03**054 100 Eur 0062019 Automobilis “Fiat 500” 0374173 Automobilis “Nissan
X-Trail” 021*770 Pakvietimas į TV studiją 029*031 Pakvietimas į TV studiją 019*479
Pakvietimas į TV studiją 005*733 Pakvietimas į TV studiją

Pagyvenęs australas, į kurio valtį
įšoko jaunas didysis baltasis ryklys,
patyrė didžiausią gyvenimo išgąstį,
bet atsipirko lengvu rankos sužeidimu. 73 metų Terry Selwoodas
(Teris Selvudas) mėgavosi žvejyba ir ramybe netoli Evanso kyšulio
Naujajame Pietų Velse, bet staiga jį
mirtinai išgąsdino netikėtas ryklio
vizitas.
„Pastebėjau virš valties praskriejant kažkokį šešėlį ... ryklio krūtinės
pelekas kliudė man dilbį ir parbloškė
mane; sukdamasis nukritau ant visų
keturių, – šeštadienį transliuotojui
„Australian Broadcasting Corporati-

on“ (ABC) pasakojo vyras. – Jis praskriejo tiesiai virš variklio ir nudribo
ant (valties) dugno.“ Ryklys buvo
2,7 m ilgio, tad 4,5 m ilgio bei 1,4 m
pločio valtyje tapo ankšta.
„Ten buvau aš, keturpėsčias – jis
spokso į mane, aš spoksau į jį, o tada
jis pasileido šokinėti ir purtytis, o
man nepavyko pakankamai greit užsiropšti ant planšyro (valties viršutinio krašto), – sakė T.Selwoodas. –
Žvelgiau žemyn ir galvojau: „Velniai
rautų, mano valtyje ryklys.“ „Gan
smarkiai kraujavau, buvau priblokštas, negalėjau užfiksuoti, kas įvyko,
o tada pamaniau: „Dieve, man reikia
nešdintis iš čia“, – pasakojo jis.
Žvejui pavyko sugraibyti radijo
siųstuvą ir išsikviesti savanorius
jūrų gelbėtojus. Šie vyrą paėmė jį iš
valties ir nuplukdė į krantą. Ten jam
buvo suteikta pagalba dėl nuplėštos
rankos odos.
Gelbėtojai grįžo paimti valties ir
nugaišusio nepageidaujamo “keleivio”. Vietos pareigūnas sakė, kad
tai buvo didysis baltasis ryklys. T.
Selwoodas pasakojo, kad žvejoja jau
beveik 60 metų, bet tokio dalyko dar
nebuvo patyręs.
„Būdavo, kad jie atplaukia ir perbraukia valties šoną; kartą baltasis
ryklys plaukiojo aplink mano valtį –
ir būdavo, kad jie pavagia žuvį man
nuo meškerės, bet niekas dar nebuvo
iškrėtęs tokio dalyko“, – sakė jis.

tšk.).
Futbolas. Anykščių KKSC kviečia futbolo entuziastus registruotis į
miesto pirmenybes.
Čempionatas vyks birželio – liepos mėnesiais Jono Biliūno sporto
aikštyne, bus žaidžiama 7 prieš 7.
Specialistas. Anykščių kūno kultūros ir sporto centras į darbą priims

sporto specialistą. Pagal pareigybės
aprašymą šis asmuo turės rengti
sutartis, administruos sporto centro
interneto tinklapį ir socialinių tinklų
profilius, konsultuos sporto įstaigų,
mokyklų, nevyriausybinių organizacijų bei kitus renginių organizatorius su savo funkcijų vykdymu
susijusiais klausimais ir panašiai.

rų Krante ir Gazos Ruože buvo atšvęsta 50 tūkst. vestuvių, bet taip pat
užregistruota daugiau kaip 8 tūkst.
skyrybų. Nurodoma, kad svarbūs
santuokas griaunantys veiksniai yra
didelis nedarbas ir skurdas.
Palestiniečių teritorijose neregistruojamos civilinės santuokos arba
skyrybos – sutuokti arba ištuokti
žmones įgalioti tik religiniai teismai.
Prie Australijos krantų į žvejo
valtį įšoko didysis baltasis ryklys

“Šaškių magija”
Nr. a08. Baltieji pradeda ir laimi.
Sprendimą, nurodant pozicijos numerius, ėjimus, vardą, pavardę ir
telefono numerį, siųsti saskiumagija@gmail.com. Atsakymų laukiam
iki 2017-05-30
Pirmas, atsiuntęs teisingą atsakymą, gaus dovanų nemokamą bilietą į Baranausko muziejų.
Užduoties Nr. a07 sprendimas 1. bc5 h:f2 2.cb6 a:c5 3.d:e1x .
Laimėtojas Valeninas Lašas.

vardadieniai
šiandien
Ferdinandas, Joana, Žaneta,
Vyliaudas, Jomilė, Žana.
gegužės 31 d.
Petronėlė, Gintautas, Rimvilė,
Angelė, Petrė, Nojus.
birželio 1 d.
Justinas, Jogaila,
Konradas, Juvencijus.

Galindė,

birželio 2 d.
Erazmas, Marcelinas, Ąžuolas, Auksė, Eugenijus.

mėnulis
gegužės 30-31 d. jaunatis.

anekdotas
Stovi du muitininkai pasienyje. Žiūri – važiuoja vyrukas su
dviračiu, ant bagažinės cigarečių
“Marlboro” blokas.
– Ot, niekšas, – sako vienas, –
taip viešai veža kontrabandą.
– Nieko nepadarysi – bloką
galima be muito vežti. Savo reikmėms.
Kitą dieną mato tą patį vyruką,
vėl su “Marlboro” bloku ant dviračio bagažinės.
– Tuoj aš tam niekšui baudą išrašysiu.
– Nusiramink, jis turi teisę, savo
reikmėms veža…
Situacija kartojasi kasdien maždaug du mėnesius. Galiausiai abu
muitininkai prieina prie to vyruko
ir sako:
– Žmogau, imk mūsų sunkvežimį, prisikrauk pilną cigarečių ir
parsivežk, mes tavęs nestabdysim,
tik nebenervink mūsų…
– Ko jūs čia prikibot? Nereikia
man jūsų sunkvežimio, aš jau visus dviračius pervežiau…
***
Senovės Izraelis. Minia ruošiasi
apmėtyti akmenimis vieną nusidėjėlę. Kur buvęs, kur nebuvęs prisistato Jėzus:
– Tegul meta į mane akmenį tas,
kas be nuodėmės!
Staiga - „baaam!!!“ Jėzui į galvą pataiko atlėkusi plyta. Jėzus,
glostydamas guzą ant galvos, pasisuka:
– Mama?! Kiek kartų sakyta –
būk gera, nesikišk į mano reikalus
!!!
***
Moteris ateina į kvepalų parduotuvę ir prašo:
– Gal turite kvepalų su kompiuterio aromatu?
– Ne, o kam jums tokie?
– Nu, suprantat, niekaip vyro
dėmesio nepatraukiu…
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reklama

2017 m. gegužės 30 d.

