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Uždrausti siauruko reisai į 
Rubikius Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Maždaug dviem mėnesiams atšaukti siauruko reisai iš Anykščių siaurojo geležinkelio stoties į Rubikius.Šiuo maršrutu keleivius 
vežti tapo pavojinga, nes ties Žažumbrio ąžuolu geležinkelio bėgių pylime dar pernai rudenį prasidėjo nuošliaužos. 

Tai gali sužlugdyti turistinį sezoną.

Laikinasis VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ direk-
torius Vismantas Užalinskas 
skaičiuoja, kad vien geologi-
niams slenkančio siauruko 
bėgių pylimo tyrimams teks iš-
leisti 20 000 Eur.

Taip atrodo siauruko atkarpa, kuri sugadins siauruko turistų sezoną. Per metus šiais bėgiais keliau-
dovo apie 10 000 tūkstančių turistų.                                                                  Vaido PUPELIO nuotr. 

„Valstiečiams“ replikų netrūko
Penktadienį, balandžio 27 

dieną, Anykščių L. ir S. Di-
džiulių viešojoje bibliotekoje 
Seimo ir Europos Parlamento 
„valstiečių“ delegacija susitiko 
su anykštėnais. 

Anykštėnai itin piktinosi 
Anykščių regioninio parko tai-
syklėmis, o ir gresiančiu įparei-
gojimu savo sklypuose naikinti 
invazinius augalus nesižavėjo. 

„Valstiečiams“ susitikimas nebuvo pats lengviausias, jiems teko atlaikyti daug anykštėnų pastabų, 
tačiau valdžios atstovai tiesiogiai galėjo išgirsti apie gyventojų problemas.                Autoriaus nuotr.

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Į Anykščius atvyko Seimo nariai 
Stasys Jakeliūnas, Tomas Tomilinas, 
Rūta Miliūtė, Europos Parlamento 
narys Bronis Ropė, Aplinkos vice-
ministras Martynas Norbutas.

Buvo dingę trys 
vaikų globos 
namų globotiniai

Ministrė ir 
Seimo nariai 
spaudžia merą 
premija įvertinti 
kultūros centrą 

Namas prie 
didžiosios 
aikštės

Maras. Valstybinė maisto ir vete-
rinarijos tarnyba skelbia, kad afriki-
nio kiaulių maro (AKM) atvejų lau-
kinėje faunoje nemažėja, tačiau yra 
ir gerų naujienų.Balandžio 20 – 26 
dienomis Anykščių rajone nerasta 
nė vieno nuo AKM kritusio šerno.

Mugės. Anykščių turizmo ir vers-
lo informacijos centrui perduota 
nauja funkcija – organizuoti muges. 
Iki šiol prekybininkų registracija į 
muges užsiėmė savivaldybės admi-
nistracijos specialistai. Artimiausia 
mugė vyks birželį Niūronyse, „Bėk 
bėk, žirgeli!” šventėje.

Patvirtino. Tėvynės sąjungos – 
Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos Taryba patvirtino parti-
jos kandidatus į merus 2019 metų 
savivaldybių tarybų rinkimuose. 
Partijos Taryba patvirtino, kad 
Anykščių savivaldybėje kandida-
tu į merus bus keliamas partijos 
skyriaus pirmininkas Sigutis Obe-
levičius, kuris automatiškai taps ir 
sąrašo lyderiu.

Pinigai. Kultūros ministrė Liana 
Ruokytė-Jonsson patvirtno 2018 
metų  paveldotvarkos programą. 
Šioje programoje taip pat numa-
tytas finansavimas Jono Biliūno 
kapo ir obelisko, vadinamo Lai-
mės žiburiu, tvarkybos darbams. 
Iš   valstybės biudžetotam skirta  
44,77 tūkst. Eur., Anykščių rajono 
savivaldybė prie projekto įgyven-
dinimo prisidės 23,55 tūkst. Eur.

Smurtas. Balandžio 28 dieną,  
apie 07.30 val., namuose Anykš-
čiuose, Vilties gatvėje, sūnus (g. 
1986 m.) bei neblaivus (nustaty-
tas 1,96 prom. girtumas) vyras (g. 
1961 m.) smurtavo prieš neblaivią 
(nustatytas  2,27 prom. girtumas) 
žmoną (g. 1965 m.). Po konflikto 
sūnus iš namų pasišalino. Vyras su-
laikytas ir uždarytas į areštinę.

Susitikimas. Anykščių savival-
dybės vadovai pirmadienį susitiko 
su Švietimo ir mokslo ministerijos 
ministrės patarėju Mariumi Abla-
činsku. Kalbėta apie Anykščių 
technologijos mokyklos reformą.

Kopijuojame. Vienos kopijos 
iki A 4 formato kaina 15 ct.
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Viena iš „Blusturgio“ organi-
zatorių Monika Peldavičiūtė pa-
sakojo, kad ypač daug „Blustur-
gio“ lankytojų sulaukta Anykščių 
šv.Mato bažnyčioje pasibaigus  
sekmadienio Mišioms.

Aktyviausios „Blusturgyje“ 

buvo jaunosios mamos, siūlusios 
įsigyti išaugtų savo atžalų drabu-
žių, nebereikalingų žaislų. Sulauk-
ta ir išskirtinių prekeivių -  „Blus-
turgyje“ prekiavo smuikų gamybos 
meistras. Čia buvo galima įsigyti ir 
maisto, paragauti indiškų samojų, 

Aktyviausios „Blusturgyje“ buvo mamos

Sekmadienį Anykščiuose, Vyskupo skvere, pirmą kartą sureng-
tame „Blusturgyje“ prekiauti užsiregistravo 35 dalyviai. Organi-
zatorių skaičiavimais,  per penkias valandas „Blusturgyje“ apsi-
lankė maždaug 300 žmonių.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Akimirkos iš „Blusturgio“ ( „Lapės akimirkos“, „Facebook“ nuotr.)
kurie kiek primena lietuviškus ki-
binus...

M.Peldavičiūtė pasakojo, kad 
daugelis daiktų „Blusturgyje“ 
kainavo 1 – 2 Eur, o jam einant į 
pabaigą, prekybinkai tiesiog ėmė 
mainytis atsineštais daiktais. Dalį 
į „Blusturgį“ suneštų ir neparduo-
tų daiktų organizatoriai žadėjo 
padovanoti Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus ir kitoms labadara užsii-
mančioms organizacijoms.

Į „Blusturgį“ buvo užsukęs 

savivaldybės administracijos di-
rektorius Audronius Gališanka su 
pavaduotoju Ramūnu Blazarėnu. 
M.Peldavičiūtė sakė, kad savival-
dybė „Blusturgio“ organizatorius 
atleido nuo prekybinkams taiko-
mos rinkliavos.

Pasak M.Peldavičiūtės, pirmasis 
„Blusturgis“ Anykščiuose pasitei-
sino, nors dar nenuspręsta, kaip 
dažnai jis vyks ateityje. Planuoja-
ma, kad tokie mainų turgūs galėtų 
būti, pavyzdžiui, teminiai.

Tarnybinio patikrinimo metu nu-
statyta, kad prokuroras V. Jurevičius 
padarė tarnybinį pažeidimą: šių metų 
balandžio 11 d. tarnybos vietoje dar-
bo metu buvo neblaivus. Tarnybinio 
patikrinimo komisijos vertinimu, 
tokiais neteisėtais veiksmais V. Ju-
revičius padarė prokuroro vardą 
žeminantį poelgį, sulaužė prokuroro 

duotą priesaiką Lietuvos valstybei, 
pažeidė Lietuvos Respublikos pro-
kuratūros įstatymą, šiurkščiai pažei-
dė Lietuvos Respublikos prokurorų 
etikos kodekse nurodytus pagrindi-
nius prokurorų profesinės veiklos 
principus bei prokuratūros vidaus 
tvarkos taisykles. Toks tarnybinis 
pažeidimas laikomas šiurkščiu.

Darbo vietoje neblaivus pričiuptas prokuroras atleistas
Iš pareigų atleistas Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos 

apylinkės prokuratūros prokuroras Vigandas Jurevičius. Tokį 
įsakymą pirmadienį pasirašė generalinio prokuroro pavaduoto-
jas, einantis generalinio prokuroro pareigas, Žydrūnas Radišaus-
kas. Sprendimas, pasak Generalinės prokuratūros, priimtas susi-
pažinus su baigto tarnybinio patikrinimo išvadomis ir teikimu dėl 
tarnybinės nuobaudos skyrimo.

Šių metų balandžio 11 d., bai-
giantis darbo dienai, Panevėžio apy-
gardos prokuratūros vadovai buvo 
informuoti apie tai, kad Anykščiuo-
se dirbantis Utenos apylinkės pro-
kuratūros prokuroras V. Jurevičius 
darbo vietoje yra galimai neblaivus. 
Prokuratūros vadovybės iniciatyva 
nedelsiant buvo iškviestas policijos 
ekipažas, kuris patikrino minėto 
pareigūno blaivumą. Alkoholio ma-
tuokliu V. Jurevičiui buvo nustatytas 
lengvas girtumo laipsnis (1,27 pro-
milės). Dėl šio įvykio buvo pradėtas 
tarnybinis patikrinimas, prokuroras 
nušalintas nuo tarnybos.

Generalinės prokuratūros duome-
nimis, per pastaruosius keletą metų 

Aulelių vaikų globos namų di-
rektorius Vaidas Niaura „Anykštai“ 
pasakojo, kad, pagal globos namuo-
se nustatytą tvarką, globotiniai juo-
se turėjo būti 22 valandą. Patikrinus 
ir įsitikinus, kad jų globos namuose 

nėra,  paieška su policija paskelbta 
po 20 minučių, pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas dėl dingusiųjų be žinios. 
Trys Aulelių vaikų globos namų 
globotiniai į globos namus sugrįžo 
00.50 val. patys, todėl jų paieška 

dėl aplinkybių, susijusių su alkoho-
lio vartojimu, darbo prokuratūroje 
neteko 5 asmenys.

-AnYkŠTA

Anykščiuose dirbęs proku-
roras Vigandas  Jurevičius 
darbo vietoje į alkotesterį 
pripūtė 1,27 prom.

Buvo dingę trys vaikų globos namų globotiniai
Balandžio 28 dieną, šeštadienį, iš Aulelių vaikų globos namų pa-

bėgo ir negrįžo globotiniai  (g. 2005 m., 2002 m. ir  2000 m.). Globos 
namų vadovai kreipėsi į policiją – buvo paskelbta paauglių paieška.

buvo nutraukta.Dingusieji aiškino, 
kad buvo Svėdasuose.

Aulelių vaikų globos namų di-
rektorius V.Niaura minėtą trijulę 
paauglių priskyrė prie problema-
tiškų vaikų globos namų gyvento-
jų. Pasak V.Niauros, anksčiau šie 
vaikai jau turėjo reikalų su policija, 
nes konfliktavo su  globos namų 
darbuotojais, administracinėmis 

Smagų melomanų susitikimą, 
kurio metu kalbėjomės ne tik apie 
,,bitlus“, beveik perklausėme ori-
ginalią ,,bitlų“ plokštelę - dvigubą, 
rinktinį 1962 - 1966 m. hitų diską, 
vadinamą ,,The Red album“. 

Kaip ir tikėtasi - pasiklausyti 
,,bitlų“ ir pasikalbėti susirinko ne 
per gausi publika : sutrukdė pa-
vasario darbai ir tingulys. Smagu, 
kad kartu su biliotekininkėmis bei 
užkietėjusiais melomanais Artūru 

Šajevičiumi, Petru Buterlevičiumi 
ir Antanu Budreika buvo ir keli pa-
augliai berniukai, kuriems ,,bitlų“ 
muzika patiko. 

Pradėjau nuo savo pažinties su 
,,bitlais“, kai  kiek vyresnis, Šiau-
liuose gyvenęs pusbrolis Vladas 
man išaiškino, kad bitlas ir hipis 
tai visai ne tas pats. Kad hipių, to-
kių, kurie auginasi ilgus plaukus 
ir keistokai elgiasi, gali būti labai 
daug, o štai ,,bitlai“ tik keturi - 

Bitlomanija sugrįžta?.. Raimondas GUOBIS 

Visoje Lietuvoje vykstant ,,Bibliotekų savaitės“ renginiams, pra-
eitą trečiadienį, balandžio 25 dieną, Anykščių bibliotekos muziki-
nėje skaitykloje surengėme pirmąjį mano sumanyto ciklo ,,Mano 
plokštelė“vakarėlį, skirtą legendinei grupei ,,The Beatles“. 

Džonas Lenonas, Polas Makartnis, 
Džordžas Harisonas ir Ringo Sta-
ras. Kalbėjomės apie Liverpulį, 
apie muzikos klausymą per radi-
ją sovietmečiu. Amerikos balso, 
BBC bei Liuksemburgo radijo 
muzikines laidas, kurios buvo so-
vietų trukdomos, apie iš Amerikos 
atsiunčiamas plokšteles, tiesiog 
medžiojamus įrašus. 

Juk dar antrą ir trečią kartą jau 
iš juostos perrašytas įrašas tebe-
buvo labai geras. Apie to meto 
1970 - 1980 - ųjų jaunimo madas, 
ilgus plaukus, plačias kelnes. Ir, 
žinoma, klausėmės magiškų vi-
nilinių plokštelių. Diskai išleisti 

kompanijos ,,Apple“ - pirmosios 
pusės apskritime paveikslėlis su 
sveiku,o antrosios - su perpjautu 
obuoliu. Beje originalią plokštelę 
paskolino Rimantas Gindrėnas. 
Pradėjome nuotaikingu gabalė-
liu  ,,Love Me Do“, o užbaigėme 
,,Yellow submarine“. Prisiminė-
me šiek tiek lietuviškos kilmės 
menedžerį Brajeną Epšteiną, ,,bi-
tlų“ gastroles Amerikoje, šlovę ir 
Džono Lenono ištartus žodžius: 
,,Šiandien mes populiaresni ir už 
Jėzų Kristų“. 

Prisiminėme ir šių dienų moksli-
ninkų iškeltą hipotezę, kad ,,bitlų“ 
šlovė  perkeitė visuomeninę san-
klodą - suardyti iki tol vyravę šei-
mos, religiniai santykiai, jaunimas 
tapo laisvesnis, liberalesnis.

baudomis bausti už rūkymą, alko-
holio vartojimą.

„Pasitaiko tokių atvejų ne vienas. 
Kuo vėliau pas mus tas vaikas pa-
puola, tuo labiau jo elgesys jau būna 
susiformavęs ir kažką ten auklėti su-
dėtinga. Tiems vaikinams jau greitai 
bus 18 metų, jie beveik suaugę, tai 
lyg ir maištauja, nori parodyti, kad 
gali elgtis kaip nori“, - globotinių 
elgesį komentavo V.Niaura.

-AnYkŠTA

Nafta. Naftos kainos pirmadienį 
smuko, išaugus Jungtinėse Valstijo-
se veikiančių platformų skaičiui, bet 
rinka toliau laikėsi netoli aukščiau-
sio kainų lygio nuo 2014 m. pabai-
gos, rašo „Reuters“. „Brent“ rūšies 
naftos ateities sandorių kaina krito 
0,5 proc., iki 74,14 dolerio už barelį. 
Praėjusią savaitę „Brent“ nafta buvo 
pasiekusi 75,47 dolerio kainą - aukš-
čiausią nuo 2014 m. lapkričio mėne-
sio. JAV „West Texas Intermediate“ 
(WTI) nafta, lyginant su paskutinės 
prekybos sesijos pabaiga, krito 0,4 
proc., iki 67,82 dolerio už barelį. 
Jungtinėse Valstijose veikiančių 
naftos platformų skaičius praėjusią 
savaitę išaugo iki 825 - aukščiausio 
lygio nuo 2015 m. kovo mėnesio, 
penktadienį paskelbė „General Elec-
tric“ (GE) priklausanti energetikos 
paslaugų įmonė „Baker Hughes“. 
Tuo tarpu naftos gavybos apimtys 
Jungtinėse Valstijose pasiekė 10,59 
mln. barelių per parą, bet, nepaisant 
to, „Brent“ naftos ateities sandorių 
kainos šį mėnesį pašoko beveik 6 
proc., daugiausia dėl lūkesčių, kad 
JAV gegužės mėnesį nuspręs pasi-
traukti iš 2015 m. pasirašyto Irano 
branduolinio susitarimo.

Universitetas. Jerevano valsty-
binio universiteto (JVU) vadovy-
bė pareiškė esanti pasirengusi vėl 
priimti kaip studentą Armėnijos 
opozicijos lyderį Nikolą Pašinia-
ną. Aukštoji mokykla taip pat pa-
siruošusi išduoti politikui aukštojo 
mokslo diplomą. Nors N. Pašinia-
nas labai gerai mokėsi, 1995 me-
tais paskutiniame kurse jis buvo 
pašalintas iš JVU Filologijos fa-
kulteto Žurnalistikos skyriaus už 
pravaikštas. Armėnijos opozicijos 
lyderis, parlamento deputatas N. 
Pašinianas pirmadienį buvo oficia-
liai iškeltas į šalies ministro pirmi-
ninko postą. Armėnijos opozicijos 
lyderis N. Pašinianas taptų ministru 
pirmininku, jeigu už jo kandidatū-
rą balsuotų 53 iš 105 (paprastoji 
dauguma) šalies parlamento depu-
tatų. Valdančiosios Respublikonų 
partijos frakcija parlamente turi 58 
vietas, „Elk“ - devynias, „Dašnak-
cutiun“ - septynias. Dar 31 vieta 
priklauso blokui „Carukian“.

Atakos. Per vėlų sekmadienio va-
karą Vidurio Sirijoje esančioje kari-
nėje bazėje įvykdytas raketų atakas 
žuvo mažiausiai 26 žmonės, pirma-
dienį pranešė stebėsenos organizaci-
ja. Didžiojoje Britanijoje įsikūrusios 
Sirijos žmogaus teisių stebėsenos or-
ganizacijos teigimu, dauguma aukų 
žuvo per ataką Hamos priemiestyje 
esančioje Sirijos kariuomenės bazė-
je, kurioje įsikūrusi 47-osios briga-
dos būstinė. Pranešama, kad šioje 
bazėje taip pat dislokuotos ir Irano 
pajėgos. Dauguma žuvusiųjų - ira-
niečiai, tačiau tarp aukų yra ir keturi 
Sirijos kariai, praneša organizacija. 
Skelbiama, kad dar apie 60 žmonių 
buvo sužeisti. Damaskas pirmadienį 
ryte patvirtino, kad jo karinės bazės 
Vidurio Sirijoje tapo raketų atakų 
taikiniais, tačiau, kas, jo manymu, 
jas įvykdė, viešai neskelbė. Sirijos 
naujienų agentūra SANA citavo šal-
tinį kariuomenėje, teigusį, kad ka-
riuomenės pozicijos Hamos ir Alepo 
provincijose sekmadienį „22.30 val. 
nukentėjo nuo priešiškų (jėgų) rake-
tų“. Dalis Sirijos režimui lojalių ži-
niasklaidos priemonių darė prielaidą, 
kad atakas surengė Izraelis. Panašios 
nuomonės laikėsi ir Sirijos žmogaus 
teisių stebėsenos organizacija. Pats 
Tel Avivas tokių atvejų dažniausiai 
nekomentuoja.
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, klysti yra žmogiška, tik reikia turė-
ti drąsos tai pripažinti. Norėtųsi, kad 
ateityje ataskaitose daugiau vietos 
atsirastų darbams, kurie nudirbti jau-
nam žmogui, jaunoms šeimoms. Nes 
šiai dienai tikrai gėda, kokios sąlygos 
sudarytos vaikams augti mūsų mies-
to mikrorajonuose, kur gyvenančių 
žmonių tankis yra didžiausias. Nema-
tau nė vienos žaidimų aikštelės vai-
kams. Kartais atrodo, kad viskas yra 
daroma turistui, o saviems vaikams 
nesugebame net smėlio dėžės sukalti.

Silpniausia vieta 
- investicijos

ALVYDAS JANICKAS, anykš-
tėnas:

- Pirmas vaizdas susidaro, kad dir-
bami kasdieniai darbai. Kažką išskirti 
iš mero K.Tubio pernai nuveiktų dar-
bų būtų sudėtinga. Maniau, kad daug 
dėmesio bus skirta medinės pilies 
statyboms, tačiau, matyt, ten yra daug 
techninių problemų. Per praėjusius 
metus pasijuto savivaldybės biudžeti-
nių įstaigų vadovų kaita. O silpniau-
sia savivaldybės  vieta yra investici-
jos. Nebus investicijų -  neturėsime ir 
darbo vietų.

-AnYkŠTA

Ataskaitoje 
trūksta analizės

JUOZAS RATAUTAS, anykštė-
nas:

Pasidalinsiu viena kita mintimi 
apie mero 2017 metų ataskaitą. Joje 
daug statistikos, skaičių, veiklų api-
būdinimų, tačiau mažai situacijų ar 
rezultatų vertinimo, tikslų bei prie-
monių analizės. Daugumoje atvejų 
pateikti skaičiai, kurie parodo vienos 
ar kitos srities esamą būklę, tačiau 
negalima matyti pokyčių, nes nėra 
palyginimų su tam tikru laikotarpiu, 
kaimyniniais rajonais, šalies vidur-
kiu. Iš pateiktų skaičių dažnai negali-
ma spręsti -  geras vienas ar kitas rodi-
klis ar ne ir kaip jis kito, t.y. nesimato 
dinamikos. Pasigendu atskirų veiklos 
sričių efektyvumą nusakančių rodi-
klių. Pavyzdžiui, ataskaitoje dėsto-
ma, jog rajono žymias vietas gausiai 

lanko turistai, nurodomi apsilankymų 
skaičiai. Tačiau tas skaičius nieko ne-
pasako, nes kuo daugiau turistų, tuo 
daugiau atsiranda ir problemų (dėvisi 
infrastruktūra, teršiama gamta, didėja 
triukšmas, brangsta paslaugų kainos 
ir t.t.) Todėl būtina žinoti ir gaunamas 
pajamas iš turizmo sektoriaus. Pvz., 
Vienas vidutinis Anykščius aplankęs 
vienadienis turistas palieka 20 eurų 
į rajono biudžetą ir 10 eurų vietos 
verslininkams. Svarbu žinoti, kiek 
turistų dėka  2017 metais sukurta 
naujų darbo vietų, kaip padengiami 
infrastrukūrai bei turizmo įrengi-
niams sudėti kaštai. Juk ši sritis nėra 
tik hobis. Negali būti taip, kad iš šios 
veiklos vos ne vos padengiami admi-
nistravimo kaštai. Dar svarbu, jog 
pelnas, gautas iš turizmo, būtų skirtas 
žmonių labui. Tik ar to pelno yra? 
Mano galva, mero ataskaitoje trūks-
ta atskirų darbų, įgyvendintų ar 
įgyvendinamų priemonių svarbos 
analizės bei kokią reikšmę jos turės 
anykštėnų gyvenimui. Norisi žinoti, 
kaip gerėjo mūsų, čia gyvenančių 
žmonių, gyvenimas per 2017 metus.  
Dauguma darbų, projektų yra 
tęstiniai- mero ataskaitoje jie tu-
rėjo būti išskirti ir apibūdinti. 
Pravartu paminėti, ko nepavyko įgy-
vendinti ir kokios nesėkmių priežas-

Mero ataskaita anykštėnų akimis
2017-ųjų metų veiklos ataskaitoje Anykščių rajono meras Kęstutis 

Tubis dėsto, kad 2017 metais jam  buvo svarbios visos sritys: rajono 
infrastruktūra, verslo skatinimas, kultūra, švietimas ir atjauta bei 
supratimas kiekvienam besikreipusiam. 

Kaip vertinate rajono mero K.Tubio veiklos ataskaitą? Kokius 
matote pernai konkrečiai atliktus mero darbus?

tys. Tai paskatintų norą atvirai padisku-
tuoti, pateikti siūlymus, o ir vertinimas 
būtų išties objektyvesnis, nes tai daryti 
paskatintų didesnį anykštėnų ratą. Pa-
sigendu pasiektų rezultatų įvertinimo.  
Meras turėjo daug susitikimų, išvy-
kų, bičiuliavimosi. Kokia jų nauda- 
neįvardyta. Ataskaitoje neužtikau 
problemų įvardijimo ir kaip jos ar-
timiausiu metu bus sprendžiamos. 
Mero ataskaita būtų labiau visavertė, 
jei ji būtų išsamesnė,  analitiškesnė 
bei kritiškesnė, o joje pagrindinis vei-
kiantis asmuo būtų Anykštėnas.

 

Atrodo, kad vis-
kas - turistui

MINDAUGAS SARGŪNAS, 
Anykščių rajono Tarybos narys, 
liberalas:

Kažkaip labai sunku vertinti mero 
ataskaitą. Ji daugiau formalumas, 
kurį privaloma vykdyti kiekvienais 
metais. Tai puiki proga pasipuikuoti 
prieš visuomenę, ką padarė metų bė-
gyje. Tokio tipo ataskaitose dažniau-
siai būna pateikiama teigiama infor-
macija. Kas nepavyko padaryti ar kur 
suklysta, yra nutylima. Nors, manau 

Ministrė ir Seimo nariai spaudžia merą 
premija įvertinti kultūros centrą Gražina ŠMiGelskienĖ

grazina.s@anyksta.lt

Balandžio 27 dieną, penktadienį, Anykščių kultūros centre Lietuvos Respublikos Kultūros ministrė 
Liana Ruokytė – Jonsson Anykščių kultūros centro direktorei Dijanai Petrokaitei įteikė Kultūros minis-
terijos premiją.  90 bazinių socialinių išmokų dydžio, 3 tūkst. 420 eurų premija Anykščių kultūros centrui 
paskirta aukščiausios kategorijos centrų grupėje kaip geriausiam 2017 metų kultūros centrui. 

Anykščių kultūros centras dėl šios premijos varžėsi su Kupiškio, Joniškio ir Jonavos kultūros centrais.

Šventinį renginį, į kurį be bilieto 
galėjo ateiti bet kuris anykštėnas, 
koncertu pradėjo Anykščių kultū-
ros centro meno kolektyvai.

Kultūros centro direktorė D. Pe-
trokaitė pažymėjo, kad į šią šven-
tę ir aukščiausią įvertinimą eita 
daugelį metų. Ypač džiugu, kad 

Anykščių kultūros centro darbuo-
tojai švenčia rūmuose, kurių reno-
vacijos darbai truko dešimtį metų. 
Apie 6 milijonus eurų kainavusi 
renovacija neatpažįstamai pakeitė 
šį, pasak D. Petrokaitės, dabar gra-
žiausią Anykščių pastatą.

Įteikdama  premiją Kultūros mi-

Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė priėmė Kultūros ministrės Lianos Ruokytės 
–Jonsson sveikinimus.                                                                               jono jUneViČiAUs nuotr.

nistrė L. Ruokytė – Jonsson Anykš-
čius įvardijo kultūros miestu, į kurį 
pastaraisiais metais jaunos kūrėjų 
šeimos dirbti važiuoja iš kitų mies-
tų, ir linkėjo Anykščiams daugiau 
vaikų. L. Ruokytė-Jonsson pasiūlė 
Anykščių rajono merui tokią pačią 
pinigų sumą Kultūros centrui skirti 

iš rajono biudžeto.
Anykštėnus kultūros darbuoto-

jus sveikino Lietuvos nacionalinio 
kultūros centro direktorius Saulius 
Liausa. 

„Noriu pasidžiaugti rangovais 
(UAB „Anrestas“ – red.past.), ku-
rie anksčiau sulaukdavo nemažai 
mūsų priekaištų, tačiau per pasku-
tinius trejus metus, o ypač pasku-
tiniais metais, padarė daugiau nei 
per visus 10 darbo metų,” – apie 
įmonę, renovavusią kultūros centrą 
kalbėjo ir savo valdymą drauge pa-
gyrė į sceną pakilęs Anykščių  ra-
jono meras Kęstutis Tubis. Anykš-
čių savivaldybės administracijos 
direktorius Audronius Gališanka 
centrui dovanojo raudoną kilimą, 
kad galėtų iškilmingai pasitikti 
svečius, o vicemeras Sigutis Obe-
levičius – gėlių. 

Sveikinimo žodį tarė LR Seimo 
nariai Antanas Baura ir Sergejus 
Jovaiša. Jie įteikė padėkas centro 
buhalterei Romutei Bulotienei, 
etnografei Reginai Stumburienei, 
garso inžinieriui Stasiui Šniaukš-
tui. 

Seimo narys A. Baura  neatsiliko 
nuo ministrės: jis taip pat siūlė me-
rui skirti Anykščių kultūros centrui 
premiją iš rajono biudžeto, „nes ir 
mokesčiai gerai renkami“, tik  sakė, 
jog sumą reikėtų padvigubinti.  
Meras K. Tubis teigė, kad lengva 
kitiems dalinti svetimus. 

Kultūros centro direktorę ir ko-
lektyvą sveikino šalies kultūros 
centrų, Anykščių rajono įstaigų ir 
įmonių atstovai, Anykščių rajono 
vadovų klubo prezidentas Dalis 
Vaiginas.

Ąžuoliukas. Ąžuoliukas, kurį 
JAV ir Prancūzijos prezidentai 
Donaldas Trumpas ir Emmanuelis 
Macronas pasodino Baltųjų rūmų 
pievelėje, paskui buvo iškastas ir 
perduotas fitosanitarijos specialis-
tams, kurie jam paskyrė karantiną. 
Tai didžiausio Amerikos interneto 
leidinio „The Huffington Post“ 
prancūzakalbei versijai pranešė 
šaltinis Eliziejaus rūmuose. Anks-
čiau sekmadienį Didžiosios Brita-
nijos žiniasklaida atkreipė dėmesį 
į tai, kad Baltųjų rūmų pievelėje 
nebėra sodinuko, o „Reuters“ pa-
skelbė nuotrauką, kur vietoj pa-
sodinto medelio matyti tik nese-
niai sukastos žemės apskritimas. 
Kaip paaiškino „The Huffington 
Post“, Jungtinėse Valstijose ga-
lioja griežtos karantino normos 
visiems įvežamiems sodinukams, 
daigams ir net importinei žemei. 
Prancūzijos prezidento atvežtas 
ir dviejų šalių lyderių pasodintas 
ąžuoliukas - ne išimtis. Pasak šal-
tinio Eliziejaus rūmuose, karan-
tinas sodinukui netrukus baigsis 
ir jis tikrai nenukentėjo nuo dar 
vieno persodinimo. JAV sanitari-
jos tarnyba sutiko padaryti išimtį 
ir leido laikinai pasodinti augalą 
prie Baltųjų rūmų tik prezidento 
D. Trumpo reikalavimu. Prancū-
zijos prezidentas padovanojo D. 
Trumpui ąžuoliuką kaip „ilgalai-
kių santykių simbolį“. Sodinukas 
buvo paimtas iš Belo miško Pran-
cūzijos šiaurėje netoli Marnos 
upės, kur 1918 metų birželį įvyko 
istorinis mūšis. Tada su Vokietijos 
armija kovojo prancūzai, ameri-
kiečiai ir britai. Per 25 dienas tru-
kusias kovas žuvo daugiau kaip 
2 tūkstančiai JAV ekspedicinio 
korpuso jūrų pėstininkų, dar apie 
8 tūkstančius buvo sužeisti.

Profsąjungos. Finansų minis-
terija Vyriausybei siūlo iš esmės 
pritarti Seimo narių grupės siūly-
mui, kad profesinėms sąjungoms 
arba profesinių sąjungų susivie-
nijimams gyventojai galėtų skirti 
iki 3 proc. pajamų mokesčio. Ma-
noma, kad tai padėtų sustiprinti 
profsąjungas. Šiuo metu galima 
skirti iki 2 proc. Tai siūlančius 
įstatymų pakeitimo projektus 
parengė Seimo nariai Tomas To-
milinas, Vytautas Bakas, Rūta 
Miliūtė, Jonas Jarutis. Pagal juos, 
mokesčių administratorius nuola-
tinio Lietuvos gyventojo prašymu 
galėtų pervesti profesinėms są-
jungoms arba profesinių sąjungų 
susivienijimams, pagal Labdaros 
ir paramos įstatymą turintiems 
teisę gauti paramą, iki 3 proc. pa-
jamų mokesčio, mokėtino pagal 
metinę pajamų mokesčio deklara-
ciją, sumos. 

Išpuolis. Šalia Pietų Afga-
nistano mečetės susisprogdinus 
savižudžiui, kuris, kaip mano-
ma, priklausė Talibanui, žuvo 11 
vaikų, pirmadienį pranešė polici-
jos atstovas. Per Damano rajone 
įvykusią ataką nukentėjo dar 16 
žmonių, tarp kurių buvo civilių, 
policininkų ir Rumunijos karių. 
Pareigūnų teigimu, savižudžio 
automobilis sprogo pro šalį va-
žiuojant užsienio pajėgų kon-
vojui. Laukiama, kol Talibanas 
informuos, ar tai jis surengė šią 
ataką. Ji įvyko tą pačią dieną kaip 
ir dvigubas sprogdinimas Kabule, 
už kurį atsakomybę prisiėmė gru-
puotė „Islamo valstybė“ (IS).

Parengta pagal 
elTA informaciją
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AkIRATIs

Briedas: „kas gali palaikyti ir 
pritarti tokiom nesamonėm ataskai-
toje. O iš vis, kas tokias nesamones 
sugeba parašyti.”

:): „Klausiau tarybos posėdį. 100 
metų Lietuvai. Net baisu pasidarė 
paklausius valdžios veikėjų, atrodo, 
kad Šiaurės Korėjoj gyvenam, nu 
geriausiu atveju Baltarusijoj.”

Džiugina viena: „liko nepilni 
metai, kaip eis po rinkimų dabartin-
iai į visas puses šieno raveti, maža 
nepasirodys.”

Taigi: „Jeigu patys žmonės, 
žinoma, kas nori, spręstų 
savivaldybės reikalus, tai jokių 
politikų, deputatų nereikėtų, būtų su-

taupyta pinigų, jeigu savivaldybėse 
būtų tiesioginė demokratija.”

Reikia atgal į mokyklą  at-
sakymas į: Taigi: Demokratinis 
valdymas yra atstovaujamosios 
formos. Žmonės išrenka savo at-
stovus - jie vadinami politikais , 
kad jie atstovautų rinkėjų intere-
sus. Politikai atsiskaito žmonėms 
už padarytus darbus. Tiesioginės 
demokratijos nebūna. Būna tik 
tiesioginė diktatūra.

Mindaugas: „Eilinį kartą meras 
nusikalbėjo. Esame pripratę prie jo 
savęs aukštinimo. Šiandien kultūros 
centre jisai pasakojo, kaip atnau-
jino per tris metus centrą. Matosi, 

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

savaitgalio diskusija Nėra kam pasakyti, kad karalius nuogas...
„Deja, ne visi strateginiai ir svarbūs Anykščių rajono savival-

dybei projektai sulaukė bendro visų 25-ių Tarybos narių prita-
rimo, nebuvo išvengta tuščio politikavimo ir kolegų laiko gaiši-
nimo. Savivaldybės 2017 m. biudžeto projektui, 2018 m. žemės 
mokesčio tarifo nustatymui, viešosios įstaigos Anykščių verslo 
informacinis centro reorganizavimui nepritarė opozicinė Soci-
aldemokratų partijos frakcija, dalis Lietuvos liberalų sąjūdžiui 
atstovaujančių Tarybos narių“, - 2017 metų Anykščių rajono 
Tarybos veiklos ataskaitoje rašo rajono meras Kęstutis Tubis. 
Kaip manote, ar įmanoma išvengti politikavimo, politikams 
sprendžiant rajono reikalus? O gal kalbėti apie politiką politi-
kams reikėtų tik prieš rinkimus? kad pats tiki tuo, ką kalba ir nesu-

pranta, kad žmonės kikena į kumštį 
jam už nugaros. Gaila žmogaus, 
kad taip įsijautė į vienintelio, viską 
mokančio ir žinančio rolę.”

tai kad: „Rajono reikalai ir 
vertinimai, panašu, priklauso nuo 
vieno asmens nuotaikų.”

Kas tada  atsakymas į: Tai 
kad: „O jei būt susapnavęs kosmo-
dromą?“

Maža to  atsakymas į: Kas tada 
: „dar ir medinį kosmodromą...“

Jo  atsakymas į: Maža to: 
„Blogai kai aplink sapnų karalių 
nėra kam pažadinti. Svarbu priedas 
ir degantį šviesa kabinete.“

Tg: „Kai mero paklausia apie 
Anykščius, o jis pradeda kalbėti 

apie nacionalinio stadiono staty-
bas, tai kaip vadinasi?  Tai laiko 
gaišinimas ir tuščias politikavi-
mas. Todėl. reikia pasidziaugti, kad 
meras turi savikritikos ir apie savo 
nekompetenciją parašo.ataskai-
toje.”

Reikia permainų: „Reikia reik-
lesnio mero, kad visi reikalai būtų 
geriau tvarkomi, žmonės šiek tiek 
pradėtų geriau gyventi. Negerai, 
kad politinis darbas veda tik prie 
politinės korupcijos. Pirmiausia 
patys save įdarbina, pasiskiria dar 

priedus...ir viskas tik saviems. Rei-
kia esminių permainų!”

Siūlau: „Merui susirūpinti ra-
jono reikalais o ne demokratijos 
gniuždymu. Tokių baisių žvyrkelių 
nerasi visoje Lietuvoje, kokie 
Anykščiuose. Kai pradės dirbti, o 
ne žmones persekioti, neturės laiko 
durnom kalbom. Laikas įvykdyti 
duotus pažadus. Praėjo treji metai, 
o iš visų žadėtų darbų - didelis 
pššš... Tik garsios kalbos, kaip jis 
neleidžia vogti. O tai kur, sakykite, 
tie sugaudyti vagys, kur į biudžetą 
sugrąžinti pinigai? Jokio postūmio, 
tik tuščios kalbos ir pasipūtimas. 
Kas gero buvo nuveikta per trejus 
Tubio valdymo metus? Atsakymas 
aiškus- nieko.”

Manau: „Kad tik negavusiems 
posto blogai, visi kiti giria Anykš-
čius, o tuo pačiu ir merą.”

Nenuostabu: „Demokratijos Tu-
bis mokosi iš Lukošenkos. Dėl to 
Baltarusijon dažnai važimėja.”

Ona: „Apsistatė pataikūnais, 
nėra kam pasakyti, kad karalius 
nuogas. Blogai Anykščiuose. Jokių 
naujų iniciatyvų. Blusturgis” 

-AnYkŠTA
(komentarų kalba netaisyta)

Renginį moderavo anykštėnas, 
Seimo narys Antanas Baura, kuris 
kalbėjo, kad rengti susitikimus su 
gyventojais, pavadintus „Šimtmečio 
debatais“, idėja kilo T.Tomilinui.

Į susitikimą – diskusiją susirinko 
pilna bibliotekos salė anykštėnų. 

Pirmasis iš atvykusiųjų kalbėjo 
Seimo Biudžeto ir Finansų komite-
to pirmininkas S.Jakeliūnas, kuris 
minėjo gyvenęs trejus metus Anykš-
čiuose. Komiteto pirmininko kalbą 
galima apibendrinti mintimi, jog as-
menų senatvės pensijų kaupimui pri-
vačiuose pensijų kaupimo fonduose 
„Sodra“ neturėtų pervedinėti mo-
kesčių, o palikti papildomą kaupimą 
pačių dirbančiųjų valiai: „Antrą pa-
kopą reikia išsaugoti, bet ne dabar-
tinių pensininkų sąskaita“, - kalbėjo 
S.Jakeliūnas. Seimo narys pasakojo, 
kad yra šalių, kuriose visas pensijų 
kaupimas privačiose rankose, viena 
jų – Čilė. Kaip iliustruodamas, kuo 
gresia toks pavyzdys, komiteto pir-
mininkas pademonstravo skaidrę, 
kurioje užfiksuota protesto eisena 
Čilėje. Beje, vėliau viena anykštėnė 
rezonavo, kad lygiai taip pat pro-
testuoja ir tose šalyse, kuriose visa 
pensija kaupiama valstybiniuose 
fonduose.

Europos Parlamento narys B.Ropė 

kalbėjo apie tai, ko galima laukti 
iš Europos Sąjungos po 2020- ųjų 
metų, kai prasidės kitas finansinis 
laikotarpis, ar turėtų mažėti ES para-
ma, ar ne. Juolab, kad iš ES traukiasi 
Jungtinė Karalystė, kuri į Bendrijos 
biudžetą sumoka didesnę dalį, nei iš 
jo gauna. Todėl logiška, kad kažkaip 
praradimus biudžetui reikės kom-
pensuoti. Kaip vieną iš galimybių 
svarstoma kažkokiu būdu apmokes-
tinti internetinę prekybą.

R.Ropė pasakojo, kad Lietuva į 
ES biudžetą sumoka 360 milijonų 
eurų, bet gauna 1,5 milijardo.

Europarlamentaro teigimu, Lietu-
vos išsivystymo lygis jau pasiekė 75 
procentus ES vidurkio ir todėl para-
ma Lietuvai turėtų mažėti. Tačiau 
B.Ropė atkreipė dėmesį, jog dabar, 
Lietuvą suskirsčius į Vilniaus regioną 
ir likusią Lietuvos dalį, vidurkiai tarp 
šių regionų ryškiai skiriasi – Vilniaus 
regionas – 107 procentai vidurkio 
(nors prie regiono priskiriami ir gre-
timi Vilniui rajonai, kurie šiek tiek 
sumažina vidurkį), o likusioje Lietu-
voje – tik 57 procentai. Todėl parla-
mentaras teigė, kad jei bus padaryti 
„namų darbai“, parama Lietuvai gali 
net padidėti pusantro karto.

Beje, B.Ropei pasakojant, kaip 
prieškarinė Lietuva pati eksporta-
vo bekonus į Angliją, o dabar mėsą 

turi įsivežti, kai kas iš susirinkusiųjų 
karčiai juokavo, kad dabar Lietuva į 
Angliją taip pat eksportuoja – savo 
vaikus...

Europarlamentaras atkreipė dė-
mesį, kad Jungtinės Karalystės pa-
sitraukimas iš ES gali sukurti vieną 
rimtą įtampos šaltinį – Šiaurės Airiją 
ir Airiją vėl turėtų atskirti siena, o 
tai vėl gali reikšti karą,panašų į  jau 
vykusį tarp Airijos respublikonų ar-
mijos ir Jungtinės Karalystės.

Socialinių reikalų ir darbo komiteto 
pirmininko pavaduotojas T.Tomilinas 
kritikavo Vyriausybės sumanymą 
mažinti mokesčius uždirbantiems 
daugiau nei 1160 eurų ir prašė pakel-
ti rankas tuos, kurie iš susirinkusiųjų 
tiek uždirba. Rankas pakėlė tik be-
veik vien Seimo nariai...

Vienas iš atėjusiųjų į susitikimą 
klausė T.Tomilino apie „vaikų pi-
nigus“, iki kada juos turi mokėti. 
Seimo narys sakė, kad iki 18 metų, 
tačiau sulaukė reakcijos, jog juos 
gauna ir vyresni, besimokantys jau-
nuoliai. 

„Jie pyksta, kad kritikuojame, 
bet nubalsuoja ir tada nutinka, kad 
įstatymus paruošia neaiškiai ir sa-
vivaldybės nežino, kaip elgtis“, - į 
ginčus dėl pinigų replikavo į susiti-
kimą atvykęs Seimo narys Sergejus 
Jovaiša.   

Jauniausioji Seimo narė -  
R.Miliūtė -  pasakojo apie tai, kad 
jaunos šeimos, kurių vienam iš su-
tuoktinių yra iki 35 – erių metų, 
galės gauti paramą būstui pirkti ne 
didmiesčiuose ir ne kurortuose. Tad, 
kol Anykščiai dar nėra kurortas, pa-
rama turėtų galioti ir mūsų rajone.

Kai kurie anykštėnai skeptiškai atsi-
liepė apie šį sumanymą, kadangi vie-
nam gaunant kompensaciją, o kitam 
ne, sukuriamos nelygios sąlygos.

Verslininkas Valdas Žala irgi lai-
kėsi pozicijos, kad problema -  ne 
būstas provincijoje, o galimybė 
gauti gerą atlyginimą: „Matau, kad 
tas pasiūlymas neišspręs problemos. 
Visi diskutuoja apie problemas, bet 
pagrindinė problema – atlyginimas 
ir pajamos“, - sakė ginklų verslu už-
siimantis verslininkas. V.Žala kėlė 
idėją, kad reikėtų provincijos vers-
lininkus, kurie gamina produkciją 
eksportui, kažkurį laiką atleisti nuo 
mokesčių, tam, kad jie galėtų mokėti 
į provinciją darbuotojus pritraukian-
čius atlyginimus: „Žmogus grįš, kai 
jis gaus gerą atlyginimą“, - sakė gin-
klininkas.

Pradėjus kalbėti Aplinkos vicemi-
nistrui M.Norbutui, kai kurie anykš-
tėnai ėmė kelti jiems skaudžias 
temas. Ypač kliuvo Anykščių regi-
oniniam parkui. Vienas vyras, kurio 
sklypas buvo įsikūręs netoli regio-
ninio parko ribos, pasakojo, kad jo 
sklypas 2009 metais buvo įtrauktas 
į parko teritoriją, bet jo, savininko, 

apie tokį sprendimą neva niekas ne-
informavo. Todėl žmogus įrenginėjo 
aplinką nesilaikydamas regioniniam 
parkui keliamų reikalavimų, kol pas 
jį nepasirodė parko pareigūnai.

Žmonės piktinosi parko griežto-
mis taisyklėmis: „net medžio savo 
nenupjausi“, „jūs ėmėt, sugalvojot, o 
žmonės kenčia“, - skambėjo gyven-
tojų pastabos. Viceministras savo 
ruožtu kalbėjo, kad bus peržiūrimos 
parkų ribos, „ar ten yra ką saugoti, 
bet tai ilgas procesas“, tačiau iš karto 
sulaukė replikos „bet žmogaus gy-
venimas trumpas“.

M.Norbutas anykštėnams pra-
nešė, kad ruošiamasi žemės savi-
ninkus padaryti atsakingus už in-
vazinių augalų, ypač Sosnovskio 
barsčių, naikinimą savo žemėse. Į 
tokį naują gresiantį įpareigojimą 
anykštėnai reagavo su itin dideliu 
nepasitenkinimu ir net sarkazmu: 
„ar jūs garantuojate, kad regioninis 
parkas nepasakys, kad tai saugomas 
augalas?“, „kas kompensuos prepa-
ratus?“, „tai ekologinis ūkis“, - ne-
trūko pastabų.

Žmonės skundėsi ir dėl vilkų ar 
gervių daromos žalos.

Nors susitikimas truko tris va-
landas, didelė dalis klausimų, apie 
kuriuos kalbėti buvo pasiruošę 
„valstiečiai“, buvo nepaliesti. Net 
ir pasibaigus susitikimui anykštėnai 
būriavosi prie valdžios atstovų aiš-
kindamiesi savo problemas ar klaus-
dami patarimų.

Uždrausti siauruko reisai į Rubikius
„Nestabilus pylimas. Kiek užpi-

lame žvyro, kad atstatytume grun-
tą, kitą dieną 50 metrų grunto nu-
slenka žemyn.Ir tai jau vyksta ne 
vienoje vietoje. Atsirado ir antra 
vieta, kur nuslinko gruntas į Anykš-
tos pusę. Po grunto nuslinkimo 
matosi, kad iš jo sunkiasi vanduo. 
Gali būti, kad pylimo nuošliaužos 
pasikartos“, - apie grėsmingą situ-
aciją siaurojo geležinkelio ruože 
Anykščių rajono Tarybos posėdyje 
praeitą ketvirtadienį informavo la-

kinasis VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ direktorius Visman-
tas Užalinskas.

Apžiūrėti pylimo nuošliaužų 
buvo pakviesti projektuotojai bei 
geologai, svarstyta, kokių prie-
monių imtis, kad siauruko pylimo 
nuošliaužas sustabdyti.

„Buvo pasakyta, kad be geo-
loginių tyrimų niekas nepasakys, 
kas nutiko. Šalia siauruko bėgių 
yra griovys, tačiau jis yra sau-
sas. Gruntinis vanduo veržiasi iš 
aukštai, iš kalno pusės“, - sakė 

V.Užalinskas.
Pasak V.Užalinsko, pylimo, ku-

riuo driekiasi siauruko bėgiai, po-
kyčių pasitaikydavo kiekvienais 
metais. Tuomet užtekdavo tik pa-
pilti žvyro.

„O šiuo metu pylimas yra toks 
minkštas, kad,smeigiant laužtuvą, 
jis sulenda į pylimą. Nėra jokio 
stiprumo, jis nestabilus“, - aiškino 
V.Užalinskas.

Pirmasis šo sezono reisas iš 
Anykščių siaurojo geležinkelio 
stoties į Rubikius buvo numatytas 

„Valstiečiams“ replikų netrūko

gegužės 5 dieną.
„Šis reisas yra atšauktas ir kelei-

vių pervežimas šiuo ruožu yra už-
draustas“, - sakė V.Užalinskas.

Laikinasis „Aukštaitijos siau-
rojo geležinkelio“ direktorius 
V.Užalinskas skaičiavo, kad siaurojo 
geležinkelio pylimo remonto darbai 
kainuos maždaug 20 000 Eur. Vien 
geologinių tyrmų dabai minėtame 
siauruko ruože užtruks apie šešias 
savaites, taigi tikėtina, kad kelionių 
siauruku sezonas į Rubikius šiemet 
gali baigtis neprasidėjęs.

Kelionės siauruoju geležinkeliu 
iš Anykščių siaurojo geležinkelio 
stoties į Rubikius yra viena la-

biausiai mėgstamų turistų pramo-
gų. Kasmet siauruku keliauja apie 
10 000 keleivių. Dėl nuošliaužų 
siauruko trasoje VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležineklis“, kurio viena 
iš dalininkių yra Anykščių rajono 
savivaldybė, neabejotinai patirs fi-
nansinių nuostolių, tikėtina, kad dėl 
tam tikrą laiką nutrauktų siauruko 
reisų  Anykščių rajonas sulauks 
mažiau lankytojų. Tiesa, siauruku 
galima keliauti ir į Troškūnus, ta-
čiau ši kryptis, anot Anykščių siau-
rojo geležinkelio stotyje dirbančio 
muziejininko Raimondo Guobio, 
nėra tokia populiari kaip į Rubi-
kius.
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Misi Jankelis

Pačioje praėjusio amžiaus pradžio-
je čia gyveno apsukrus prekybininkas, 
savo tautos vienybės puoselėtojas, pa-
triotas žydas Misi Jankelis. Pardavi-
nėjęs visokį gėrį, klebono Narmonto 
šeimininkė tik iš jo pirkdavusi aliejų, 
kurio gausiai į keptuvę paliejusi daž-
nokai ir kepdavo ežeruose sugauna-
mą žuvį. Kartą klebonas, kuris buvo 
žydams gerokai įkyrėjęs savo pro-
paguojamu blaivybės sąjūdžiu, pa-
pietavęs  pasijuto labai prastai. Teko 
kviesti gydytoją, kuris nusprendė, kad 
dvasininkas greičiausiai apsinuodijęs 
aliejumi. Ar aliejus buvo užnuody-
tas? Klebonas buvo įsitikinęs, kad 
taip. Policija atliko kvotimą, apklausė 
žydą bei kitus liudininkus, po to buvo 
teismas, kuris pripažino, kad aliejus 
buvęs ne užnuodytas, tačiau pasenęs 
ir vartoti netinkamas. Prekybininkas 
kalėjimo išvengė, tačiau teko sumo-
kėti klebono gydymo išlaidas ir ne-
menką baudą.

Kuomet kun. Narmontas gulėjo 
mirties patale, žydas apie tai sužino-
jęs pasiuntė laišką, kuriame rašė, kad 

dėl apnuodijimo esąs nekaltas ir dėl 
taikos bei ramybės prašė jam grąžinti 
priteistus pinigus. Klebonas tai per-
skaitęs pyktelėjo ir ištarė: „Meskit tą 
raštą ugnin. Man gyvybę norėjo at-
imti, o dabar net į amžinybę išeinant 
bjauriai į akis lenda...“

Taip į istoriją patekusio žydo pa-
likuonis iki šiol išlikusiame name 
atidarė pirmąją plačioje apylinkėje 
specializuotą medžiagų parduotuvę, 
kurioje visai kitaip nei kitose parduo-
tuvėse buvo užrašyta: „Kaina be už-
prašymo“. Tas užrašas reiškė, kad čia 
derėtis nereikia, kad nurodyta būtent 
tokia kaina, už kokią parduos. Kitur  
dar daugybę metų klestėjo „užprašy-
mas“.

Karas ir pokario virsmai

Svėdasuose būdavę didžiuliai tur-
gūs - smagus žmonių susibūrimas pir-
madieniais, gerokai smagesnis negu 
šventadieniais - kas pirkdavo, kas par-
duodavo, o kas tiesiog linksmai laiką 
leisdavo. Turgavietė šurmuliuodavo, 
tarsi ūždavo nuo daugybės žmonių 
šnekų, juoko. Degučius Liucijonas 

Namas prie didžiosios aikštės
Svėdasai. Centrinė gatvė. Pačioje miestelio širdyje, tuoj už bažny-

čios, slėnelis, išsiplėtęs į aikštę, kadaise vadintą tiesiog Rinkos aikšte, 
po to kiek taikliau  - Turgaus, o dabar ji Bronės Buivydaitės vardu 
paženklinta. Pasak amžininkų, viename iš  aikštę juosusių namų 1895 
metų pabaigoje gimė ši jauna poetė, įtaigių pjesių vaikams kūrėja, 
ypač daug dėmesio savo kūryboje socialiniams klausimams bei jau-
nimui skyrusi rašytoja. Ją mena lentutė,pritvirtinta ant didžiulio,visu 
aikštės šonu išsitiesusio,seniausio ir vienintelio iš labai senų laikų užsi-
likusio namo, primenančio mitinį, apmirusį padarą, čia užmigusį,bet 
vis dar budrų ir kažko lūkuriuojantį. Įdomi, pagauli jo istorija.

Raimondas GUOBIS

Milčiukas pasilypėjęs ant statinės pa-
skelbdavo visas aktualiausias žinias 
- kas kur nutiko, dingo, kas parduo-
dama. Šurmuliuodavo ir aplink aikštę 
įsikūrę restoranai, nušlamėdavo viena 
kita gatve vežimai...

Po to buvo karas. Vokiečių admi-
nistracija labai greitai ėmė persekioti 
žydus. 

Misi Jankelį kartu su vaistininku 
Jakovu Stolovu bei dar keliais tur-
tingesniais miestelio žydais vokiečiai 
kartu su talkininkais lietuviais sušau-
dė pušynėlyje netoli Svėdasų dvaro 
koplytėlės. Žudikai pasisavino ir visą 
jų turtą... Neturtingesnius varė į Ro-
kiškį, tad pokariu miestelis buvo jau 
be žydų. Daugeliui tai rodėsi keista.

Liška ir kiti piliečiai

Didžiojo namo, kuris atiteko koo-
peratyvui, rūsiuose buvo supirkinė-
jamos odos. Erdviuose kambariuose 
apsigyveno kelios būsto stokojusios 
daugiavaikės šeimynos, kol galiausiai 
pietiniame kampe įsikūrė apsukrus, 
neblogas tarnybas nuolat susirasda-
vęs Stanislovas Liška. Jis gyveno 
tiems laikams labai moderniai - ne-
vedęs, o labai neįprastai gyvenimui 
,,susidėjęs“ į bendrystę su drauge ... 
Jis kurį laiką darbavosi Aknystų se-
nelių pensionato direktoriumi, vėliau 
jam atsirado tarnybėlė arčiau -  vie-
tiniame kooperatyve. Jo moteris jau 
niekur nebedirbo, tiesiog kapstydavo-
si daržuose, dar šiuo tuo užsiimdavo, 
visuomet laiku paruošdavo savo vy-
rui valgį. Jis buvęs truputį lenkiškos 
kilmės, truputį „šlėkta“, tad mėgo 
patogumus, dažnai pasiskųsdavo kry-
puojančia sveikata.

Gal apie 1959 m. šiaurinis namo 
sparnas atsilaisvino, nes ten iki tol 
gyvenusioms dviem šeimoms suteikė 
butus kitur, o šį būstą kooperatyvas 
nusprendė parduoti. Iki tol butą vien-
kiemyje už miestelio samdęs moky-
tojas Jonas Šimkevičius pasinaudojo 
palankia proga ir pasiskolinęs pini-
gų nupirko pusę šio istorinio namo. 
Tiesa, nupirko kartu su mažiausiame 
kambarėlyje pasilikusia gyventi senu-
te Ona Gaučyte. Ji buvo audėja: audė 
visokias grožybes, o dažniausiai tuo 
metu madingus spalvotų atraižų takus. 
Įdomu ten pas ją būdavę. Pagyveno 
gal visą dešimtmetį ir kažkur išsi-
kraustė tik tuomet, kai Šimkevičiams 
prisireikė labai didelio kambario du-
kros Ritos vestuvėms. Toks kambarys 
atsirado tik išardžius pertvarą ir vieną 
didesnį kambarį sujungus su močiu-
tės kambarėliu.

Paslapčių pilnas buvo ir korido-
rius, ir antrasis aukštas, ir erdvūs rū-
siai. Antrojo aukšto fligelis pučiant 
stipresniam vėjui paslaptingai girgž-
dėdavo, rodėsi, kad tuoj tuoj atitrūks 
nuo stogo ir niūktelės į žemę. Tad 
Šimkevičiai pasirūpino - antrąjį aukš-
tą gerokai paremontavo, o sumažėjęs 
„inkilėlis“ jau laikėsi tvirtai. Guvios, 
smalsios trys Šimkevičių mergaitės 
augo, o namų erdvės palengva mažė-
jo ir paslapčių likdavo vis mažiau ir 
mažiau.

Nuostabusis Jonas ir preferanso
vakarai

Buvo tai po vasario 16 - ios pami-
nėjimo. Keli patriotiški vyrai užėjo-
me į Šimkevičių namus. Mokytojas 
Jonas Šimkevičius, kilęs iš Alytaus, 
ten, Dzūkijos sostinėje, lankęs gim-
naziją, buvęs jūrų skautu, pokariu 
pradėjo dirbti mokytoju, vedė, tačiau 
vengdamas arešto, tremties pasitraukė 
tolėliau nuo gimtų kraštų. Molėtuose 

patiko, tačiau kartą gatvėje žmoną pa-
žino nežinia kaip čia atsibastęs stribas 
iš Dzūkijos. Tuoj pakėlė triukšmą, 
partija pareikalavo, kad būtų atleistas, 
nes negali sovietiniu mokytoju dirbti 
tikriausias „liaudies priešas“. Jau buvo 
susipažinęs su Svėdasų vidurinės mo-
kyklos direktoriumi Dulevičiumi, 
kuris ir pakvietė į Svėdasus. Didelio 
pasirinkimo nebuvo. Svėdasuose, į 
kuriuos atvykęs 1951 m., ilgai dar-
bavosi vidurinėje mokykloje fizinio 
lavinimo mokytoju. Su žmona Brone 
išaugino net tris dukras. Taip jau išėjo, 
kad pelnėsi būti apdovanotas išskirti-
niu ordinu, nes vienu metu namuose 
gyveno net su šešiomis moterimis. 
Vyrišką vienatvę skaidrino žmona, 
savos mergaitės - Rita, Žydrutė ir Ari-
ja, uošvienė ir dar dvi jos dukros bei 
augintinė, giminaičių mergaitė. Tai 
toks nuostabus vyras buvęs.

Tuose namuose mokytojai susirink-
davo preferanso palošti dažnai. Prie 
šeimininko, Jono Belecko, Antano 
Strolios, prisidėdavo dar ir sumanus 
vyras iš Liepų gatvės Juozas Maciu-
levičius, ateidavo ir klebonas Ignas 
Šiaučiūnas.

Memorialiniai reikalai

Kuomet Lietuva tapo nepriklauso-
ma, daugelyje vietų kultūros valdinin-
kai gręžėsi į sovietmečiu nepelnytai 
pamirštus, ignoruotus kūrėjus. Bronė 

Buivydaitė buvo viena iš tokių asme-
nybių. Ji tarpukariu rašė eilėraščius ir 
pjese bei vaizdelius jaunimui, jos apy-
saka „Auksinis batelis“- ypatingai pa-
veikus socialinius klausimus liečiantis 
kūrinys, tekstas, kuris skaitančius jau-
nuolius skatina svajoti, dirbti, lavintis 
ir neįmanomų dalykų pasiekti. Vilties 
respublika spindėjo jos kūriniuose. 
Ji neparašė nė vienos eilutės, šlovi-
nančios okupantus, -  geriau rinkosi 
kuklų, be jokios šlovės, be patogumų 
ir menkiausios prabangos gyvenimą, 
pelnėsi duoną kasdieniu darbu, mito 
darže išaugintomis gėrybėmis, tačiau 
pasiliko su tauta, su laisvės viltimi. 
Tiesa, režimui skelbiant didesnes 
laisves, įvykus šiokiam tokiam „at-
šilimui“, kai kas iš jos kūrinių buvo 
išspausdinta, jai skirta sekretorė, kuri 
kruopščiai užrašinėjo veik apakusios 
rašytojos pasakojimus, iš kurių buvo 
sudėliotos dvi puikiausios knygos 
„Vargai vartus kiloja“ ir „Pro vaikys-
tės langą“.

Tad Anykščių muziejaus direkto-
riaus Vytauto Balčiūno iniciatyva, B. 
Buivydaitė tėviškės miestelyje senas 
aikštės namas pažymėtas nedidele 
memorialine lentute, kad čia gimė ra-
šytoja B. Buivydaitė. 

Kai namo šeimininkui J. Šimkevi-
čiui sukako 90 metų, tai artimieji pa-
sirūpino taip pat memorialine ąžuolo 
lentute, ant kurios išrašė : „Jonas Šim-
kevičius – 90“.

Vėliavą reikia nešti taip: mokytojas Jonas Šimkevičius sovie-
tmečio eisenoje Anykščiuose.

Autoriaus nuotr.

Bronė Šimkevičienė ir jos mielosios mergaitės. Iš kairės: Žydru-
tė, Arija ir Rita.

Senojo namo savininkės seserys Rita, Arija ir Žydrutė Šimke-
vičiūtės, kuriant Šimtmečio svėdasiškių galeriją tapo rašytojos 
Bronės Buivydaitės portreto globėjomis.

Istorinis namas aikštės pakraštyje.
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horoskopas
AVINAS Ši savaitė skatins galvo-

ti apie finansinius įsipareigojimus, 
mokesčius, skolas. Tikėtina, kad 
pagaliau pavyks išspręsti įstrigusią 
problemą ir pajudėti pirmyn. Galbūt 
gausite žinių, susijusių su studijo-
mis, publikacijomis, teisinėmis ar 
tarptautinėmis aktualijomis. Venkite 
kvaišalų, alkoholio, stiprių vaistų. 
Savaitgalis žada darbingą nuotaiką, 
tad pravartu šį bei tą nuveikti. 

JAUTIS Šią savaitę turėsite gali-
mybę užkariauti patinkančio asmens 
dėmesį, padaryti norimą įspūdį. Ti-
kėtinos derybos, finansiniai sando-
riai. Turite būti racionalūs, budrūs, 
nes situacija yra nelabai aiški. Jeigu 
ruošiatės kelionei, egzaminui, vie-
šam pasirodymui, rašote mokslinį 
darbą ar renkatės būsimų atostogų 
maršrutą, būsite labai užsiėmę. Sa-
vaitgalį turėsite neblogą, leidžiantį 
daug išmokti ar sužinoti.  

DVYNIAI Šią savaitę domėsitės 
viskuo, kas gali padėti padidinti įta-
ką versle, tarp aplinkinių. Sunkiai 
seksis slėpti simpatijas ir antipatijas. 
Galite gauti vertingos informacijos 
ar pasiūlymą, bet galite susidurti ir 
su išsisukinėjimu, pažadų nevykdy-
mu, nekonkretumu. Derėtų patau-
pyti ir jėgas, ir nervus, ir pinigus. 
Savaitgalį pravartu imtis reikalų, 
susijusių su mokesčių mokėjimu, 
apsipirkimais, atsiskaitymais ir pan. 

VĖŽYS Šią savaitę seksis susi-

pažinti, flirtuoti, daryti įspūdį. Tiktų 
aplankyti kultūrinį renginį, paskirti 
pasimatymą. Tiems iš jūsų, kurie 
ieško darbo, gali pasisekti, jeigu 
neseniai buvo padaryti reikiami 
žingsniai. Vis dėlto nors atrodysi-
te darbštūs, intensyviems darbams 
gali pritrūkti ir kantrybės, ir svei-
katos. Kažkas gali strigti, susitruk-
dyti. Savaitgalis skatins bendrauti, 
o atsiriboti nuo kitų žmonių nebus 
galimybių. 

LIŪTAS Šią savaitę jus gali ap-
nikti nerimas dėl materialinio ne-
stabilumo, šeiminių problemų. Pa-
bendraukite su gerais pažįstamais, 
giminaičiais, draugais. Galite pajus-
ti naujovių ir nuotykių alkį. Meilės 
reikalai klostysis prieštaringai, bet 
įdomiai. Augančiai kartai turėtumė-
te skirti didesnį dėmesį. Savaitgalį 
jums itin rūpės asmeninio ūkio rei-
kalai, grožis, įvaizdis, augintiniai. 
Pasisaugokite geliančių, kandan-
čių padarų, nekokybiško maisto ir 
kenksmingų pagundų. 

MERGELĖ Šią savaitę noriai 
bendrausite su šeimos nariais, gimi-
naičiais. Galimas pasibuvimas gam-
toje, piknikas. Jūsų mintys ne vieną 
dieną suksis apie namų, šeimos ar 
sodybos reikalus, nors pareiga vers 
rimtai nerti į darbus. Į bet kokį prie-
kaištą reaguosite labai jautriai, ypač 
jei jį išgirsite iš asmens, kuriam 
esate neabejingi. Nieko nespręski-
te ir nedarykite skubotai, nes galite 
suklysti. Savaitgalį imsite realizuoti 

smagius laisvalaikio planus. 
SVARSTYKLĖS Šią savaitę ga-

lite sudaryti dalykinį sandorį, gauti 
intriguojamą informaciją, teikti ar 
imti interviu. Būkite atsargūs kely-
je. Galbūt nerimo sukels gauta žinia, 
įvertinimas ar išgirsti gandai. Regis, 
teks atsakyti už artimų žmonių poel-
gius arba nuo kažko stengsitės juos 
apsaugoti. Savaitgalį pajusite parei-
gą susitvarkyti buitį, tačiau turėsite 
prisiversti, kad pradėtą darbą galė-
tumėte pabaigti. 

SKORPIONAS Šią savaitę jus 
domins tai, kas dvelkia papildomo-
mis pajamomis ir romantika. Seksis 
vilioti priešingą lytį. Gali tekti tvar-
kyti piniginius, komercinius reika-
lus, deklaruoti pajamas. Pasisten-
kite nerizikuoti srityse, susijusiose 
su nekilnojamuoju turtu, investici-
jomis, šeimos gerove. Šiokių tokių 
netikėtumų galite sulaukti iš meilės 
objekto ar vaikų. Savaitgalį skatins 
bendrauti, mokytis, judėti, prekiauti 
ir kt. Išties būsite aktyvūs. 

ŠAULYS Savaitės pradžioje ga-
lite sėkmingai tvarkyti konfidenci-
alius reikalus. Tačiau galite nepa-
taikyti į taktą su aplinkinių, mylimo 
žmogaus nuotaika. Kilę nesusiprati-
mai abipusiai žeis. Galite nusimin-
ti ir dėl netinkamai išleistų pinigų, 
kokio nors nuostolio ar susikom-
plikavusių santykių, nepakankamo 
dėmesio. Savaitgalį jums rūpės 
komfortas ir tvarka namuose. Galite 
įsigyti kažką savo buičiai. 

OŽIARAGIS Šią savaitę kaž-
kieno draugystė, tarpininkavimas, 
patarimai gali jums pasitarnauti 
arba patys tai padarysite kažkieno 
labui. Vis dėlto netrukus jau norėsis 
ramaus laiko vien sau. Džiaugsitės, 
jeigu pavyks atsiriboti nuo šur-
mulio, įtampų. Saugokite savas ir 
svetimas paslaptis. Savaitgalį jums 
seksis bendrauti bei užsiimti tuo, ką 
suplanavote iš anksto. Vis dėlto vie-
nu metu ims labai dominuoti tam-
sioji jūsų asmenybės pusė, tad galite 
išprovokuoti nemalonias situacijas. 

VANDENIS Šią savaitę nesun-
kiai seksis megzti pažintis, sudaryti 
sutartis, susitarti. Svarbu, kad tie su-
sitarimai būtų abipusiai prasmingi. 
Regis, ramybės neduos finansinės 
arba seksualinės problemos. Raski-
te būdų šauniai ir sveikai atsipalai-
duoti, pabendraukite su dvasiškai 
artimais žmonėmis. Savaitgalį rin-
kitės ramų laisvalaikį be abejotinų 
kompanijų, jeigu nenorite kaip nors 
nukentėti. 

ŽUVYS Šią savaitę jums turbūt 
pavyks trumpam pakeisti aplinką ir 
romantiškai praleisti laisvalaikį. Vis 
dėlto sklandžiam bendravimui stigs 
tolerancijos, nuoširdumo. Be to, jūsų 
pagalbos gali prireikti kolegoms, tė-
vams, teks uoliai tvarkyti dalykinius 
ir ūkinius reikalus. Savaitgalį mielai 
aukosite visuomeniniams rengi-
niams, draugams, sportui su gera 
kompanija ir pan.  

-elTA

Saulius RASALAS 

„Babutė numirė“- tai frazė, 
kuri pradėjo Antrąjį pasaulinį 
karą. Šturmbanfiureris Alfredas 
Helmutas Naujocksas (1911–
1966) (Naujokas – taip skambėjo 
ši pavardė lietuviškai) 1939 m. 
rugpjūčio 31 d. sulaukė telefo-
no skambučio ir perskambinęs 
nurodytu numeriu išgirdo sutar-
tą frazę: „Babutė numirė“. Taip 
gautas signalas pradėti operaciją 
„Konservai“ („konservais“ SS 
slengu buvo vadinami pasmerk-
tieji, kurie dėl bendrojo gėrio, 
kas be ko, skirto nacistams, buvo 
nužudomi).

Naujoko vadovaujami ese-
sininkai persirengė lenkų ka-
rinėmis uniformomis ir užėmė 
vokiečių radijo stotį. Nieko ne-
suprantančius vokietukus, radijo 
stoties darbuotojus, surišo ir su-

Gelbėkite, vilkas puola 
metė į rūsį. Lenkiškai kalbantis 
esesininkas į eterį padiktavo an-
tivokišką pareiškimą. Atsivežtus 
„konservus“ išdėliojo. Vaizdelis 
tapo toks: įvyko užpuolimas su 
susišaudymu, vokiečiai gynė 
savo radiją, paklojo lenkų krūve-
lę, bet lenkų buvo per daug ir štai 
lenkai per radijo bangas kažko 
reikalauja. Karas. Kerštas. Pra-
dedame. Šlovė ryžtingam Hitle-
riui. Fiureris ne toks, kad leistųsi 
stumdomas. Taip Adolfas Hitleris 
ir keršijo iki 1945 metų.

1939 metų lapkričio 26 d. sovie-
tų laikraštis „Pravda“ (lietuviškai 
„Teisybė“ ar „Tiesa“) pranešė, 
kad suomiai apšaudė tarybinius 
karius. Ne bet kaip apšaudė, ne 
iš kokių „ragatkių“ ar šautuvė-
lių. Rusų kariai buvo apšaudyti iš 
Suomijos pusės artilerijos pabū-
klais. Žuvo trys eiliniai ir vienas 
jaunesnysis Raudonosios armijos 
karininkas. Žinia aiški – suomiai 
yra kraugeriai. Kerštas. Stali-
nas ne pėsčias, jis parodys, kaip 
skriausti rusų kareivėlius. Karas. 
Pradedame.

Ne lietuvių paleista kulka kal-
ta, kad raudonarmiečio Butajevo 
lavonas 1940 m. gegužės 12 d. 
gulėjo šviežioje daržo žemėje. 
Jis pats pasidarė galą. Žinojo, 
kaip „humaniškai“ sovietų ar-
mijoje elgiamasi su dezertyrais. 

Kitas raudonarmietis po meilės 
nuotykių nutarė nedezertyruoti ir 
grįžo. Kaip buvo nubaustas, neži-
noma. Čia pats metas  pažymėti, 
kad merginą, kuri su dezertyru 
užsiėmė seksu (kol kas ne tary-
binėje Lietuvoje sekso dar buvo), 
šis suviliojo pažadu, kad ją ves. 
Šeima tuo metu buvo didelė ver-
tybė. 

Nei „konservų“, nei patran-
kų nereikėjo. Kelių vyrų meilės 
potraukio užteko, kad 1940 m. 
gegužės 25 d. TSRS vyriausybė 
pareikštų kaltinimus Lietuvai dėl 
raudonarmiečių grobimo ir pro-
vokacijų. Delsti buvo negalima, 
nes jau apkaltinus dar vieno ka-
reivio pagrobimu ir nužudymu, 
savavališkai pasišalinęs iš dalinio 
ir keletą parų Dzūkijos sostinėje 
su laisvo elgesio mergužėle links-
minęsis kareivėlis grįžo... Jei dar 
keli, viešai paskelbti nužudytais, 
grįš iš mergų? Konfūzas. 

Karai, okupacijos yra blogis. 
Blogis, kuris sulaužo likimus, 
blogis, dėl kurio žūsta žmonės. 
Diktatoriai pradėdami karą yra 
įsitikinę, kad daro gerą darbą. 
Jie tiki savo misija. Jie jaučiasi 
pašaukti atlikti tai, nuo ko pri-
klauso ateitis. Jie svajoja patek-
ti į istoriją, bronzoje įsiamžinti 
miestų aikštėse, gauti viešą pa-
dėką. Bet ir jiems reikia susi-

galvoti priežastį. O juk galėtų 
pasakyti, kad reikia išplėsti arijų 
gyvenamąją erdvę ar įgyvendinti 
proletariato diktatūrą visame pa-
saulyje. 

Visose istorijose yra buitinis 
pradas. Žmogiškasis pradas. At-
simenate pasaką apie tai, kaip 
gaidžiukas išmušė akį savo se-
sei? Vis kas nors kaltas: lazdyno 
krūmas, ožka, piemuo ir t.t. 

Pasirodo, kad tobulam gyve-
nimui ir klestinčiam Anykščių 
kraštui kenkia tuščias politikavi-
mas ir kolegų laiko gaišinimas. 
Čia jau panašiau į lazdyno krūmo 
perplėštas kelnes. Iki „Babutė 
numirė“ netraukia. 

Gerai, kad gyvename ne anais 
laikais ir nepavyko operacijos 
„Klasiokai Tilto gatvėje verti 
STT“, „Žemgrobys motociklų iš-
artame lauke“, „Pabėgiai baisiau 
už pabėgėlius“. 

Provokacijos sužlugo. Su tuo ir 
sveikinu jauną Anykščių demo-
kratiją. 

Ar užteks bendruomenei svei-
ko proto adekvačiai sureaguoti į 
numatytas operacijas „Korum-
puotas ne abstinentas ministras“, 
„Baltų chalatų kišenės gilios“ ir 
pan.? Proto užteks, nes yra dar 
viena pasaka apie piemenį, kuris 
vis gąsdino vilku ir prarado kai-
mo žmonių pasitikėjimą.

Ką naudingo 
galima sužinoti 
internete apie 
sveikatą?

Daugelį su sveikata susi-
jusių naudingų dalykų ga-
lite sužinoti tiesiog vienu 
mygtuko paspaudimu, nė 
neišeidami iš namų. VLK 
Informacinių technologijų 
departamento direktorius 
Aurimas BALIUKEVI-
čIAUS teigimu, naudotis 
elektroninėmis paslaugomis 
yra patogu ir paprasta. 

Galima internetu prisijung-
ti prie VLK tinklalapio www.
vlk.lt ir skiltyje „Gyvento-
jams” pasirinkęs nuorodą 
„Ką naudingo galima sužino-
ti internete apie sveikatą?”, 
pasinaudoti elektroninėmis 
paslaugomis.

Šiuo metu VLK teikia 5 inter-
netu pasiekiamas paslaugas:    pir-
moji paslauga leidžia patiems gy-
ventojams sužinoti, kiek kainavo 
jų gydymas ir vaistai. Tai padeda 
išvengti situacijų, kai gydymo 
įstaigoje prašoma susimokėti už 
paslaugą, kuri jau buvo apmokėta 
Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo biudžeto lėšomis.

Taip pat internetu galima pasi-
tikrinti, ar pacientas yra draustas 
privalomuoju sveikatos drau-
dimu, o tai reiškia – sužinoti, ar 
paslaugas gydymo įstaigoje gaus 
nemokamai.

Dar viena iš paslaugų leidžia 
greitai ir patogiai gyventojui už-
sisakyti ESDK, kurią tereiks atsi-
imti teritorinėje ligonių kasoje.

Kita elektroninė paslauga – ga-
limybė pasitikrinti eiles gydymo 
įstaigose. Šios paslaugos dėka 
visos Lietuvos mastu žmogus 
gali pasirinkti gydymo įstaigą, 
kurioje yra trumpiausia laukimo 
eilė pas reikiamos srities gydyto-
ją specialistą, endoprotezavimo 
operacijai ar medicininei reabi-
litacijai. Duomenys apie eiles 
yra atnaujinami kiekvieną darbo 
dieną, todėl gyventojai nuolat ras 
aktualią informaciją.

Be to, gyventojai neskubėdami 
gali peržiūrėti ortopedijos įmonių 
sąrašus ir ortopedijos priemonių 
katalogus. 

Ateityje VLK į elektroni-
nę erdvę perkels ir dar daugiau 
žmonėms naudingų paslaugų. 
Artimiausiu metu planuojama 
sukurti galimybę pacientams pa-
tiems pasitikrinti savo vietą dantų 
protezavimo eilėje. Taip pat sie-
kiama, kad gyventojai ne tik ga-
lėtų ESDK užsakyti internetu, bet 
ir gautų kortelę paštu, taigi žmo-
nėms nereikėtų vykti į teritorinę 
ligonių kasą jos atsiimti. 

tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Šeštadienio „Anykštoje“ per-
skaičiau, kad savivaldybė norėjo 
pirkti kažkokius ekologiškus au-
tobusus, kad jų kaina dvigubai 
didesnė už paprasto. Supratau, 
kad tų autobusų nepirks, nes ve-
žėjams neapsimoka. 

Gaila, kad nebus naujų auto-
busų, kad toliau važinėsime su 
senais „trantais“. Bet, kita ver-
tus, geriau seni autobusai, nei 
dvigubai brangesni bilietai.

Antanas A.

Geriau seni autobusai, 
bet pigesni bilietai
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siūlo darbą

įvairūs

perka

J. Kazlausko įmonė 

nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 

Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217. 

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

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
konsultuojame.

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

Superkame KARVeS, 
bulIuS IR TelyčIAS 

„KReKeNAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

brangiai superkame 
MIŠKuS 

visoje lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSiSkAiTOME iŠ kArTO. 

Tel.: 8 61841283

AuTOMObIlIŲ 
SuPIRKIMAS

Tel. (8-614) 14777.

parduoda

SODO IR DeKORATyVINIAI
AuGAlAI

irmanto Maigio ūkis
PARDuODA

vaismedžius, vaiskrūmius, 
dekoratyvinius augalus.

Tel. (8-603) 62557
1 km nuo Anykščių miesto (ša-
lia kelio Anykščiai - Troškūnai).

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Gaminame paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kalame raides, 
tvarkome kapavietes. 
Atliekame individualius 
užsakymus.

Tel. (8-627) 01727

VyTAuTO PAMINKlAI

Jūsų laukiame  kasdien šalia Anykščių esančiame  Šepetiškio kaime
(400 metrų už miesto, važiuojant Vikonių link).                        

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

Renkama nauja grupė 2018 m. gegužės 3 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

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

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

70127.

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

Negauk tūkstantinės bau-
dos - susitvarkyk nuote-
kas!

Pavasario akcija nuotekų va-
lymo įrenginiams “Traidenis”, 
“August”, “Solido”, “buiteka”, 
“Feliksnavis”.

Įvairios paskirties šulinių, 
kanalizacijos, drenažo, van-
dentiekio sistemų įrengimas, 
remontas, sertifikatai.

Garantija iki 20 metų. 
Tel. (8-641) 93058.

Stabiliai veikianti įmonė Ab “Vilkma” siūlo darbą 
Audinių sandėlio vadovui

Reikalavimai:
- aukštesnysis išsilavinimas 
- darbo  kompiuteriu įgūdžiai
- atsakingumas, greita orientacija, gebėjimas dirbti komandoje;
- gebėjimas deleguoti užduotis bei užtikrinti pavaldžių darbuotojų 

darbo tvarką;

Darbo aprašymas:
- sandėlio darbo koordinavimas;
sandėlio darbuotojų darbo organizavimas bei priežiūra;
užsakytų audinių iš tiekėjų priėmimo, suvedimo į sistemą užtikrini-

mas; 
audinių komplektavimo pagal klientų užsakymus užtikrinimas;
reikalingų dokumentų pildymas bei suvedimas į sistemą;
darbo tvarkos sandėlyje užtikrinimas.

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti adresu deltuvos g. 21, 
Ukmergė, el.paštas: Genovaite.barysiene@vilkma.com, 
faksas (8-340)63797 tel. (8-340) 60283, 60280.

Paskelbtas konkursas į 
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 

direktoriaus pareigas
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija paskelbė konkursą 
į viešosios įstaigos „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 
direktoriaus pareigas. 
Reikalingus dokumentus, pretendento anketą ir pretendento 
patvirtinimą (Konkurso viešosios įstaigos „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ direktoriaus pareigoms užimti sąlygų priedas) 
rasite interneto svetainės adresu http://sumin.lrv.lt/lt/karjeros-
galimybes. 

Dokumentai priimami iki 2018 m. gegužės 10 d. įskaitytinai.

brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAb „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius. klientui pagei-
daujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 b, Anykščiai, 
šeštadieniais dirba iki 13.00 val.

Tel.:  (8-622) 60349, 
(8-699) 60871, (8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

brangiai – mišką. išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

brangiai - lietuvoje miškus: 
brandžius, jaunuolynus. žemę 
apaugusią krūmais. 

Tel. (8-625) 44123.

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

Tel. (8-686) 86702.

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės skly-
pą. žinantys siūlykite įvairius 
variantus, ypač domina žemės 
sklypai. Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

Automobilius

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. išrašo reikia-
mus dokumentus. 

Tel.: (8-609) 31414,
(8-663) 58871.

Gyvuliai

Senus, traumuotus arklius ir ki-
tus galvijus. išsiveža patys.

Tel.: (8-641) 03389, 
(8-613) 95120.

braškių daigus.
Tel. (8-673) 46078.

išvalytus, vasarinius, kviečius, mie-
žius, kvietrugius, avižas, mišinius, 
žirnius, pelėžirnius, vikius, lubinus, 
daugiamečių žolių sėklas. beicuoja, 
atvyksta į namus.

Tel. (8-604) 90430.

kviečius, miežius, avižas, žirnius, 
kukurūzus, mišinį, įvairius pašarinius 
miltus, sėlenas. Atveža.

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

Amonio salietrą, azofoską, sulfa-
tą, kitas trąšas ir žalinimo aliejinį 
ridiką sėkloms. 

Tel. (8-605) 49513.

brangiai visoje lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  

Tel. (8-662) 50592.

žūb reikalingi: nekvalifikuotas že-
mės ūkio darbininkas (-ė ), melžėja 
(-as).

Tel. (8-682) 97420.
 

reikalingas pardavėjas, galintis vai-
ruoti. Prekyba du kartus per savaitę 
(Utenos r., Vyžuonų sen. – Vilnius). 
Automobilis duodamas. Tinka ir vy-
resnio amžiaus žmogus arba kaip 
papildomas darbas. 

Tel. (8-677) 49566.
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Stuburo ir kojų skausmus 
gali provokuoti netinkama
avalynė, įspėja medikai

Netinkamo modelio avalynė gali 
provokuoti stuburo, kelių ir pėdų 
skausmus. Pasak Sveikatos apsau-
gos ministerijos (SAM) antrinio ir 
tretinio lygio koordinavimo sky-
riaus vyriausios specialistės Astos 
Einikienės, pėda yra sudėtinga 
kaulų, sąnarių, raiščių, sausgyslių 
ir raumenų sistema, kuri amorti-
zuoja judesius einant ar bėgant, 
vidaus organus, galvos bei nuga-
ros smegenis apsaugodama nuo 
smūgių. 

Bateliai, su kuriais patogu spar-
čiai eiti, ne visuomet tinka bėgioti. 
Anot Sveikatos mokymo ir ligų 
prevencijos centro (SMLPC) vi-
suomenės sveikatos specialistų, 
net ir trumpų nuotolių nereikėtų 
bėgioti su teniso, krepšinio ar tre-
niruočių bateliais, nes jie nėra pri-
taikyti bėgimui. Viršutinė batelio 
dalis turėtų gerai priglusti, bet ne-
veržti, o kulnas neturi smukčioti. 

Avalynę geriau pirkti antroje 
dienos pusėje ar vakare, nes kojos 
per dieną gali šiek tiek patinti, o 
pėdos - šiek tiek padidėti. 

Pėda į plotį ar į ilgį padidėja dėl 
per dieną patiriamo krūvio bei jos 
anatominių ypatumų. Nors šie po-
kyčiai nėra dideli, renkantis spor-
tinę avalynę nereikėtų to pamiršti, 
kad neįsigytumėte per mažų bate-

lių.  Matuojantis sportinius bate-
lius, galima su jais parduotuvėje 
pabėgioti, atlikti keletą šuoliukų. 
Naują avalynę patartina matuotis 
mūvint savo atsineštas kojines. 
Jeigu ketinate sportuoti žiemą lau-
ke, galbūt reikės storesnių kojinių 
ir truputį didesnių batelių.

Specialistai nepataria nuolat ne-
šioti tų pačių, vienintelių batų. 

Lietuvos vaikai suvartoja ke-
turiskart daugiau cukraus už 
normą: kur ir kiek jo pridėta

Lietuvos gyventojai kasdieną 
gauna vidutiniškai 22 proc. dau-
giau cukraus, nei rekomenduoja 
Pasaulio sveikatos organizacija 
(PSO). Vaikai suvartoja dar dau-
giau - kai kurių tyrimų duomeni-
mis, net keturis kartus daugiau nei 
norma.

Su maistu per parą turėtume 
gauti ne daugiau kaip 50 g cukrų, 
arba ne daugiau kaip 10 proc. paros 
maisto davinio energinės vertės, o 
PSO rekomenduoja siekti, kad šis 
kiekis sumažėtų perpus ir neviršy-
tų 25 g arba 5 arbatinių šaukštelių 
per parą visuose produktuose. 

1 saldainis gali turėti vidutiniš-
kai 7-8 g arba apie 1,5 arbatinio 
šaukštelio cukrų. 

Dauguma vaisių, uogų bei dar-
žovių turi nemažai cukrų, bet šie 
produktai turi daug skaidulinių 
medžiagų, dėl kurių lėčiau vyksta 

cukrų įsisavinimas ir organizmui 
neprireikia jų versti riebalais. 

Be to, vaisiuose ir uogose yra vi-
taminų, mineralinių ir kitų organiz-
mui reikalingų medžiagų. 

Vaisių sultys skaidulinių me-
džiagų, galima sakyti, neturi, jų 
cukrūs greitai patenka į kraują ir 
virsta riebalais, tad sultys nėra 
tokios naudingos kaip vaisiai, jų 
nerekomenduojama gerti kartu su 
kitu maistu. Norint sužinoti, ar į 
maisto produktą papildomai įdėta 
cukraus arba kiek jame iš viso yra 
cukrų, reikėtų skaityti maisto pro-
duktų etiketes ir žiūrėti, ar sudeda-
mųjų dalių sąraše įrašyta ,,cukrus“, 
,,gliukozė“, ,,fruktozė“, ,,gliukozės 
sirupas“ ir pan., ir kiek cukrų yra 
100 gramų produkto. 

Pasak Sveikatos mokymo ir ligų 
prevencijos centro (SMLPC) Mi-
tybos ir fizinio aktyvumo skyriaus 
vedėjos dr. Romos Bartkevičiūtės, 
jei maisto produkto etiketėje užra-
šyta ,,mažai cukrų“, vadinasi, 100 
g kieto produkto yra ne daugiau 
kaip 5 g arba 100 ml skysto pro-
dukto yra ne daugiau 2,5 g cukrų, 
o jei į produktą nebuvo įdėta jokių 
cukrų, taip ir rašoma - ,,nepridėta 
cukrų“.  

SAM bei SMLPC rekomenduo-
ja rinktis maisto produktus, pažy-
mėtus ,,Rakto skylutės” simboliu. 
Juose yra įdėta mažiau cukrų, taip 
pat druskos ir riebalų, palyginti su 
kitais tos pačios grupės maisto pro-
duktais. 

Uzbekistanas: geriausias 
Korano skaitovas 
apdovanotas automobiliu 
„Chevrolet Lacetti“

Uzbekistane surengto Korano 
skaitovų konkurso pagrindinį pri-
zą iškovojo Karakalpakstano au-
tonominės respublikos gyventojas 

Juldašbekas Nuridinovas. Tai tre-
čiadienį pranešė naujienų agentūra 
„Interfax“, remdamasi šalies Mu-
sulmonų dvasinės valdybos spau-
dos tarnyba.

„Konkurso nugalėtojui Uzbe-
kistano prezidento vardu įteiktas 
automobilis „Chevrolet Lacetti“. 
Korano skaitovų konkursas buvo 
surengtas Uzbekistano prezidento 
Šavkato Mirzijojevo iniciatyva. 
Jame dalyvavo 5366 žmonės, tarp 
jų - daugiau kaip 2 tūkstančiai mo-
terų. Oficialiais duomenimis, 94 
procentai Uzbekistano gyventojų 
išpažįsta islamą, 3,5 procento yra 
stačiatikiai. 

Po ginčo su tėvais 12-metis
australas išskrido į Balį

Pabėgti į Balį po ginčo su mama 
gali būti kiekvieno paauglio svajo-
nė, bet vienam 12-mečiui austra-
lui ši svajonė tapo realybe, skelbė 
CNN. Drąsus ir nutrūktgalvis ber-
niukas australas, rodos, nėra iš tų 
vaikų, kurie supranta žodį „ne“, 
todėl jo motinai pareiškus, kad jis 
negali vykti į Balį, vaikas pavogė 
mamos kreditinę kortelę, užsisakė 
skrydį į Indonezijos Balio salos 
sostinės Denpasaro oro uostą ir lei-
dosi į kelionę vienas. 

Apgaule iš močiutės gavęs savo 
pasą, vaikas tėvams pasakė, kad 
išeina į mokyklą. Tačiau iš tiesų 
traukiniu nuvyko į Sidnėjaus oro 
uostą, įsėdo į Pertą skrendantį lėk-
tuvą, o iš Perto nuskrido į Denpasa-
rą. Apie berniuko dingimą pranešta 
kovo 8-ąją, bet Indonezijos policija 
jį surado tik kovo 17-ąją. Berniu-
kas buvo grąžintas tėvams.  Kaip 
pranešama, berniukas net užsisakė 
apgyvendinimą viešbutyje „All Se-
asons Hotel“, viešbučio personalui 
paaiškinęs, kad atvyksta jo sesuo.

 -elTA

Susiruošė diedukas iš Gargždų 
Klaipėdon, grūdų parduoti. Pasi-
kinkė kumelę, prisikrovė vežimą 
grūdų ir į Klaipėdos turgų išvažia-
vo. Neilgai trukęs grūdus pardavė, 
reik važiuot namo, bet kumelė nė 
iš vietos nekruta. Diedukas ir gra-
žiuoju, ir stūmė, ir įkalbinėjo, ir į 
ausį šnabždėjo, meilius žodelius 
kalbėjo... O kumelė kaip stovėjo 
vietoj, taip ir stovi.

Diedukas nebežino ką daryt, 
stovi, ašaros akyse tvenkiasi. Stai-
ga prie jo prieina policininkas ir 
klausia:

- Dieduk, ko taip dūsauji?
- Tai kad namo reik važiuot, o 

stovi ir viskas!
- Tai tu nueik iki šalia esančios 

vaistinės, nupirk garstyčių, švyste-
lėk saują kumelei po uodega - par-
lėksi su vėjeliu.

Diedukas taip ir padarė: nubė-
go į vaistinę, nusipirko garstyčių, 
pakabino saują ir šast kumelei po 
uodega! Kumelė tik švyst ir nu-
varė keliu. Diedukas net į vežimą 
nespėjo įšokti.

Stovi jis su tuo garstyčių inde-
liu, nežino ką daryt, kaip tą ku-
melę pasivyt. Ach, galvoja, buvo 
nebuvo! Pakabino saują garstyčių, 
sau per užpakalį tik švyst! Ir ne-
spėjęs net kelnių užsimaut - paskui 
kumelę!

Tiek varė diedukas, kad net ku-
melę aplenkė! Parlėkė iki Gargž-
dų, pro kiemą lėkdamas rėkia bo-
butei:

- Bobut! Tuoj kumelė parbėgs, 
pririšk!

Bobutė:
- Diedai, diedai, o kur tu varai?!
- Aš į Vėžaičius! Apsisuksiu ir 

grįšiu...

Imtynės. Balandžio 21 dieną 
Šiauliuose vyko Lietuvos jaunu-
čių imtynių čempionatas, kuriame 
dalyvavo perspektyvieji Anykščių 
KKSC sportininkai. Pirmenybėse 
Kipras Gvozdas įveikė visus var-
žovus ir užėmė pirmą vietą. Antrą 
vietą iškovojo Valius Kavaliaus-
kas. Tarp merginų nugalėtoja tapo 
Kristina Varnaitė, antrąsias vietas 
iškovojo Luka Jakučionytė, Liveta 
ir Evelina Uselytės, trečia liko Lau-
ra Budrevičiūtė. Jaunieji Anykščių 
KKSC imtynininkai ruošiasi star-
tams Lietuvos vaikų (2005 m. ir 
jaunes.) imtynių čempionate, kuris 
bus surengtas gegužės 19 dieną 
Šiauliuose.

Plaukimas. Perspektyvūs 
Anykščių KKSC plaukikai daly-
vavo balandžio 20-21 dienomis 

Alytuje vykusiame EJOF jaunimo 
čempionate. Anykščiams atstova-
vo devyni sportininkai, tarp kurių 
sėkmingiausiai pasirodė Monika 
Burneikaitė ir Ugnė Milaknytė. 
Nors Anykščių plaukikai ruošiasi 
svarbesniems metų startams, tačiau 
mergaitės gerino savo asmeninius 
rezultatus. 

Futbolas. Jaunieji (2004 m.- 
2005 m. gimimo) Anykščių KKSC  
futbolininkai vyko į Uteną, kur 
dalyvavo bendroje treniruotėje su 
Utenos, Zarasų ir Visagino bendra-
amžiais. Užsiėmimus vedė Utenos 
„Utenio“ treneriai, o sportinin-
kams keltas tikslas – įvertinti save 
bei kitus. Futbolo užsiėmimai vyks 
du kartus per mėnesį ir svarstoma 
galimybė ateityje suburti stiprią 
Utenos apskrities vaikų futbolo 
komandą, kurioje gali žaisti ir keli 
Anykščių KKSC sportininkai.

Virvės traukimas. Balandžio 
24 dieną Antano Baranausko pa-
grindinėje mokykloje vyko Anykš-
čių rajono moksleivių virvės trau-
kimo varžybos. Dėl nugalėtojų 
vardo varžėsi keturios komandos: 
Kavarsko mokyklos, J.Biliūno 
gimnazijos, Troškūnų K.Inčiūros 
gimnazijos ir A.Baranausko moky-
klos atstovai. Po atkaklios kovos 
pirmoji vieta atiteko J.Biliūno gim-
nazijos ekipai. Antri liko Troškūnų 
sportininkai, treti – A.Baranausko 
mokyklos atletai. Laimėtojai įgijo 
teisę atstovauti Anykščių kraštui 
gegužės 4-5 dienomis Meškuičiuo-
se (Šiaulių raj.) vyksiančiose fina-
linėse šalies varžybose.

Bėgimas. Balandžio 26 dieną Jono 
Biliūno gimnazijos stadione buvo 
surengtos Anykščių rajono mokyklų 
kroso estafečių varžybos. Anykščių 
KKSC organizuotame renginyje 

jėgas išbandė mišrios moksleivių 
komandos, o kroso estafetės metu 
mergaitėms reikėjo įveikti 1 ratą, 
berniukams – 2 ratus. 1999-2002 
m. gimimo amžiaus grupėje visus 
varžovus pranoko pirmoji J.Biliūno 
gimnazijos komanda, kuri distanci-
ją įveikė per 11 min. bei 30 sekun-
džių. Antroji vieta atiteko antrajai 
J.Biliūno gimnazijos ekipai (12 min. 
10 sek.), treti liko A.Baranausko 
mokyklos atstovai (12 min. 13 sek.), 
ketvirti – Troškūnų gimnazistai (12 
min. 33 sek.). 2003 m. gimimo ir 
jaunesnių amžiaus grupėje triumfa-
vo Troškūnų K.Inčiūros gimnazijos 
ekipa (12 min. 31 sek.), antrąją vietą 
užėmė A.Vienuolio atstovai (12 min. 
38 sek.), trečią vietą  – „baranaus-
kiečiai“ (13 min. 14 sek.). Nugalė-
tojai įgijo teisę atstovauti Anykščių 
kraštui gegužės mėnesį Kėdainiuose 
vyksiančiose finalinėse šalies varžy-
bose.

Nuo šiol savo žvaigždę garsiojoje Holivudo šlovės alėjoje turės ir 
2006-aisiais miręs “krokodilų medžiotojas” Steveas Irwinas. Ce-
remonijoje ketvirtadienį 2 635 numeriu pažymėtą žvaigždę atiden-
gė australo nuotykių ieškotojo šeima. S. Irwinas pagerbtas televi-
zijos kategorijoje kaip dokumentikos kūrėjas. Jo žmona ir sūnus į 
ceremoniją atsinešė kelių metrų ilgio anakondą. RS

Pietų Korėja, žengdama pirmą nedidelį žingsnį susitaikymo su 
Šiaurės Korėja link, pirmadienį paskelbė išmontuojanti garsia-
kalbius pasienyje, kuriais buvo transliuojama propaganda. RS


