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Gečionių dvaro 
niekam nebereikia
Penkiolika  kilometrų nutolęs nuo Skiemonių seniūnijos centro, 

gal porą kilometrų daugiau nuo Anykščių, Gečionių kaimas šlie-
jasi prie regioninio parko botaninio draustinio - Gečionių miško, 
ribojasi su Grūdeliškio, Dobilynės, Gaidamiškių, Narkiškio, Kel-
piškio, Velykūnų, Paežerių kaimeliais, kuriuose vos po vieną kitą 
gyventoją belikę. 

Pasak Skiemonių seniūno Stasio Steponėno, kaime yra senas, 
beveik griuvėsiais virtęs dvaras, kurio jau nekam nebereikia. 
Kaime registruoti 49 gyventojai, nors gyvena mažiau.  

Gečionių kaimo ūkininkui Antanui Šidlauskui ne-
svetima politinė veikla.   

Savivaldybė nesiims išlaikyti 
lajų tako
Lajų tako eksploatacija gali būti brangesnė nei manoma. Pre-

liminariais paskaičiavimais, lajų tako išlaikymas per metus kai-
nuos 30 tūkst. eurų (103 tūkst.litų), tačiau Anykščių meras Kęstu-
tis Tubis kalba, kad suma vien darbuotojų išlaikymui gali siekti ir 
150 tūkst. litų (43 tūkst. eurų).

Kiek kainuos lajų tako išlaikymas, kol yra tik pasvarstymai.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

įsiskolinimas buvo kiek daugiau 
nei 4 mln. eurų (beveik 14 mln. 
litų). Iš jų paskolos – 2,5 mln. eurų 
(8,6 mln. litų). Didžioji dalis pa-
skolų imta europinių projektų ben-
dram finansavimui. Bendras rajono 
biudžetas - 23 mln. eurų (arba 80 
mln. litų). 

„Net revizorius neduoda tarpinių 
išvadų... Gera rajono finansinė situ-
acija ar bloga? Rezervuotai apie tai 
kalbėčiau. Galiu pasakyti, jog staty-
bos srityje buvo per mažai kontrolės, 
o apie finansinę rajono padėtį norė-
čiau kalbėti, kai labiau įsigilinsiu. 
Reikia išsiaiškinti, kokiomis sąlygo-
mis skolintasi, nes vien pliki skaičiai 
situacijos neatskleidžia“, – aiškino 
meras. 

K.Tubis kalbėjo, jog apie Anykš-
čių savivaldybės skolas norėtų 
pasikalbėti ir su kitų savivaldybių 
merais, tai padėtų suvokti kontekstą, 
palyginti situaciją. 

Rajono Tarybai pateiktame spren-
dimo projekte išvardintas visas 
sprindis objektų, kurie bus finansuo-
jami naujos paskolos lėšomis, tačiau 
meras K.Tubis „Anykštai“ sakė, kad  
šiuos  pinigus skolintis ypač būtina 

Meras dar nežino, ką paveldėjo Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono taryba ketvirtadienį balsuos dėl beveik 465 tūkst. 
eurų (1,6 mln. litų) paskolos iš „Danske Bank“. Sprendimą skolintis pi-
nigus priėmė ankstesnės kadencijos rajono Taryba, o dabartinė valdžia 
tik renkasi banką.

Naujasis Anykščių meras Kęstutis Tubis “Anykštai” sakė, kad    jam 
dar nėra aišku, kokią finansinę rajono sitaciją jis paveldėjo.   

Remiantis skaičiais, rajonas skolingas 4 mln. eurų, arba 14 mln. litų.

dėl „Anykščių šilumos“ „Anykščių 
vyno“ katilinėje statomo biokatilo. 
„Paskola reikalinga, kad „Anykščių 
šiluma“ neįsiskolintų rangovams. 
Žiūrint gamybiškai, kitaip išspręsti 
neįmanoma“, – aiškino meras. 

Priminsime, jog biokatilo sta-
tybų projekto vertė - 6,5 mln. litų 
(1,9 mln. eurų). Pusė šios sumos 
- 3,2 mln. litų (0,92 mln. eurų) 
skirs ES. Pasak mero, pradžioje už 
atliktus darbus su rangovu turi at-
siskaityti „Anykščių šiluma“ ir tik 
po to pervedamos ES lėšos. Darbų 
aktavimai ir mokėjimai turėtų vyk-
ti etapais.

Biokatilinės statybų rangos kon-
kursą laimėjo UAB „Energijos tau-
pymo centras“, Anykščiuose prieš 
keliolika metų pastatęs dujinęs ka-
tilines. 

Katilo statybos darbai ilgai nebu-
vo pradėti, nes nebuvo išduotas sta-
tybos leidimas, kuris gautas tik pra-
ėjusią savaitę. Dabar projektas turi 
būti įgyvendinamas ypač aktyviai, 
nes jis turi būti baigtas iki rugpjūčio 
31 dienos. 

Nespėjus darbų atlikti laiku bus 
prarastos ES fondų lėšos. 

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis dėstė, kad kol kas negali pa-
sakyti, ar gera rajono finansinė padėtis ar bloga, nes skaičiai ne 
viską rodo.

Planuojama, kad lajų takas veiks 
septynias dienas per savaitę ir po 10 
valandų per dieną, taigi daug darbo 
valandų, per kurias objekto nepaliksi 
be darbuotojų.

Meras aiškino, jog pagal sutartį 
ankstesnė rajono valdžia neįsiparei-

per anksti daryti išvadas. Jis nuro-
dė, kad balandžio 30 dienai ben-
dras rajono biudžeto kreditorinis 

Meras K.Tubis, „Anykštos“ pa-
klaustas apie bendras rajono skolas 
ir finansinę situaciją, sakė, kad dar 

Išvyka. Vicemeras Sigutis 
Obelevičius penktadienį važiuos į 
Ežerų krašto direktorato posėdį, kuris 
vyks Šarkaščinoje (Baltarusija).

Susitiks. Šiandien meras Kęstutis 
Tubis susitiks su Lietuvos kalnų 
slidinėjimo federacijos prezi-
dentu Pauliumi Augūnu, Lietuvos 
nacionalinės slidinėjimo asocia-
cijos prezidentu Algirdu Raslanu, 
pramogų ir sporto komplekso „Kali-
ta” vadovu Liudviku Aviete bei aso-
ciacijos „Kalitos kalnas” atstovais.

Ekskavatorius. Akcinė bendrovė 
„Anykščių kvarcas“ įsigijo vos 
ne dvigubai našesnį už senąjį, per 
milijoną tonų smėlio perkrovusį 
frontalinį ekskavatorių. Įsigytasis 
“Liebherr“ ekskavatorius turi 1,8 ku-
binio metro talpos kaušą. Šiuo ekska-
vatoriumi bus sandėliuojamas arba į 
gamybą teikiamas iš karjero atvežtas 
smėlis, pagaminta produkcija krau-
nama į automobilius. 

Krinta. Žemdirbystei patrauklios 
žemės kaina praėjusių metų pabai-
goje Lietuvoje pasiekė rekordą – 1 
ha vidutinė kaina buvo 2383 eurai. 
Tačiau užfiksuotas pirmas nuo 2010-
ųjų pradžios žemės kainų vidurkio 
sumažėjimas iki 2299 eurų. Specia-
listai sako, kad vidutinė žemės kaina 
smunka natūraliai,  Lietuvoje ūkinin-
kų ūkiai jau suformuoti, derlingiau-
sia žemė išsidalyta, todėl tikėtis, kad 
vidutinė žemės kaina artimiausiais 
metais augs, nėra priežasčių.

Paraiškos. Iki birželio 30 d. priima-
mos paraiškos „Parama smulkiesiems 
ūkiams“. Priemonei 2015 metams ski-
riama 4 mln. eurų parama. Suma vie-
nam paramos gavėjui – 15 tūkst. Eur. 
Priemonės prioritetai – efektyvesnis 
ūkininkavimas modernizuojant ūkius, 
užsiimant prekine gamyba bei kon-
kuruojant rinkoje, didinant smulkiųjų 
ūkių ekonominį gyvybingumą.

Skelbimai. UAB „Anykštos 
redakcija“ priima skelbimus į 
šiuos laikraščius: „Gimtoji žemė“, 
„Ukmergės žinios“, „Gimtasis 
Rokiškis“, „Kupiškėnų mintys“, 
„Molėtų Vilnis“, „Molėtų žinios“, 
„Mūsų Ignalina“, „Utenis“, „Utenos 
apskrities žinios“.

Dainos „Šėtone, prašau“ autoriui 
atsirūgs

Rimantas VANAGAS: rašy-
tojas, rajono Kultūros tarybos 
narys: „ Kas žmogų žemina, 
niekina, ardo jo dvasią, tas ti-
krai negali būti 
palaikoma.“

Kaimiškos 
istorijos 
artėjant 
pilnačiai

gojo išlaikyti lajų tako, o tik paremti. 
„325 tūkst. litų (94 tūkst. eurų) iš ra-
jono biudžeto lajų takui jau išleista“, 
– apie tai, jog savivaldybė jau parėmė 
šio objekto statybas, aiškino meras.

Nuotykių lenktynių dalyviai 
lenktyniavo ir... traukiniu

„Nykštietiško triatlono“ 
organizatorius Marijus Rin-
dzevičius pats yra dalyvavęs 
tarptautinėse multisporto var-
žybose.
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spektras

Temidės svarstyklės
Mušėsi. 2015-05-17, apie 20 

val., Anykščių r. sav. Debeikių 
sen. pažįstamas vyriškis panau-
dojo fizinį smurtą prieš 45-erių 
metų vyrą.

Įsibrovė. 2015-05-22, apie 11 
val., Troškūnų sen. įsibrauta į gy-
venamąjį namą, išvartyti daiktai 
ir sudaužyta vaza. Nuostolis – 51 
euras.

Vogė. 2015-05-22, apie 20 val. 
40 min., Andrioniškio sen. įsi-
brauta į ūkinį pastatą ir pavogti 
elektriniai įrankiai. Nuostolis – 1 
030 eurų.

Reitingai. Po kurio laiko žmo-
nės vėl vienodai palankiai įverti-
no premjerą Algirdą Butkevičių 
ir prezidentę Dalią Grybauskaitę, 
bet pastaroji surinko daugiau nei-
giamų vertinimų. Tiesa, daugelio 
gyventojų nuomone, šalies vadovė 
ir toliau geriausiai atstovauja jų in-
teresams. Prezidentės ir premjero 
lenktynės dėl populiarumo vyksta 
jau ne pirmus metus. 

Derybos. Su iš anksto nesu-
derintais žurnalisto klausimais 
nesusidorojusi prezidentė Dalia 
Grybauskaitė sulaukė ne tik paty-
čių Lietuvoje bei Latvijoje, bet ir 
sukėlė diskusijų bangas dėl žodžio 
laisvės. Taip buvo stebimasi po an-
tradienį Latvijos nacionalinės te-
levizijos parodyto žurnalisto Gun-
daro Rėderio interviu su Lietuvos 
vadove. (...) Po to Prezidentūros 
atstovai su Latvijos žurnalistu ban-
dė derėtis, kad interviu metu kilęs 
incidentas neišvystų dienos švie-
sos, bet latviai nesileido į kom-
promisus. “Tai prieštarautų mūsų 
principams ir nebūtų teisinga. Be 
to, tikiuosi, tai išeis į naudą ir vi-
suomenei”,-  sakė G.Rėderis. 

Pastebi. Hibridinį Rusijos ir 
Ukrainos karą analizuojantys Lietu-
vos specialistai mūsų uostamiestyje 
pastebi naujų propagandinių manev-
rų, kurie jau įgauna gudriai užmas-
kuotų nedraugiškų Lietuvai veiks-
mų požymius. Po Klaipėdos miesto 
mero langais ant reklaminio stendo 
atsirado didelis plakatas, kviečiantis 
birželio 11-ąją Rusijos dienos proga 
pažiūrėti spektaklį ne apie ką kita, 
o apie dabar jau aneksuoto Krymo 
uostamiestį Sevastopolį. Afišoje pui-
kuojasi ir aktorė, į beretę įsisegusi 
raudoną žvaigždę, o renginį finan-
suoja Rusijos Federacijos generali-
nis konsulatas Klaipėdoje. 

Į automobilių stovėjimo  aikštelę 
įsukęs “Peugeot 206” automobilis 
apsipylė dūmais, o atidarius kapotą 
pasirodė ir liepsna. Ko gero, auto-
mobilis būtų sudegęs, jei ne jauni 
anykštėnai vairuotojai - iškart bent 
trys vyrai atbėgo su gesintuvais  ir 
nuslopino liepsnas, tačiau dūmai iš 
po kapoto vis tiek rūko. 

Atvykęs policininkų ekipažas 
iškvietė ugniagesius, tačiau jų 
paslaugų, nors pastarieji atvažia-
vo dviem mašinomis, beveik ne-
prisireikė.  Gaisrininkai vandeniu 
perliejo variklio dalį, nulupo rūks-
tančią kapoto šiltinimo medžiagą. 
Panašu, kad mašinai remonto rei-
kės, bet remonto išlaidos būtų žy-
miai didesnės, jei ne greitai ir pi-
lietiškai sureagavę kiti vairuotojai. 
Beje, dar pora vyrukų atnešė savo 
gesintuvus, kai jau liepsnos buvo 
užgesintos.  

Anykščių policijos komisariato 

Automobilį išgelbėjo jaunimas
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Šeštadienio vakarą Anykščiuose prie “Maxima” prekybos cen-
tro sustojęs jaunos merginos vairuojamas “Peugeot 206” vos ne-
sudegė. Nuo didelių nuostolių šios transporto priemonės, o ir gre-
timų automobilių savininkus, išgelbėjo greita jaunų anykštėnų 
reakcija ir nesavanaudiškumas. 

viršininkas Rimantas Čepulis sakė, 
kad, kiek pastebi, anykštėnai yra 
pakankamai pilietiški. “Ypač kri-
tinėse situacijose gyventojai rodo 
solidarumą. Norėtųsi, kad jie soli-
darumą demonstruotų ir tada, kai 
vyksta kažkas negero. Nebūtinai 
mums pranešti, kartais reikia tie-
siog sudrausminti. Šiaip jaunimas 
išties geras, padeda vieni kitiems. 
Mano nuomone, viskas prasideda 
nuo tėvų, senelių, po to mokykla, 
kažkiek prisidedam ir mes. Ką 
žmogus girdi, kokius pamokymus 
gauna, taip vėliau ir elgiasi”,- sakė 
R.Čepulis.

Pasak policininkų viršininko, ši 
situacija dar svarbi vienu aspektu. 
“Vairuotojai kritiškai žiūri į gesin-
tuvą – kam jis man reikalingas. Ta-
čiau, kai gaisro židinys nedidelis, 
jo užtenka, ypač jeigu dar kažkas 
prisideda, kad išsaugotų turtą”,- 
kalbėjo R.Čepulis.    

Anykščių centre užsidegusį automobilį anykštėnai gelbėjo ne-
laukdami gaisrininkų ir policininkų.

Autoriaus nuotr. 

Plūgai. 2015-05-22 gautas 
pranešimas, kad Traupio sen. iš 
lauko pavogti plūgai. Nuostolis 
– 1 200 eurų.

Dingo. 2015-05-19, apie 21 
val. 15 min., Anykščiuose, Ra-
mybės g. namo laiptinėje, dingo 
mobiliojo ryšio telefonas. Nuos-
tolis – 474 eurai.

Smurtas. 2015-02-24, apie 20 
val., Andrioniškio sen., namų kie-
me, neblaivus (2,22 prom.) vyriš-
kis, gimęs 1963 m., panaudojo fizi-
nį smurtą prieš savo neblaivią (2,61 
prom.) sugyventinę, gimusią 1965 
m. Įtariamasis uždarytas į areštinę.

Rajono Tarybos Etikos komisijos 
pirmininku bus socialdemokratas 
Donatas Krikštaponis. Šios komisi-
jos nariais greičiausiai taps dar trys 
deputatai: liberalė Danutė Mažvylie-
nė, konservatorė Dalia Kazlauskie-
nė bei „darbietis“ Vaidutis Zlatkus. 
Dirbti Etikos komisijoje kviečiamas 
ir Troškūnų klebonas Saulius Filipa-

Politikų etiką vertins kunigas ir rašytojas
Anykščių rajono taryba ketvirtadienį tvirtins įvairių komisijų 

narius ir pirmininkus.  Politikų etikos vertinti kviečiamas ir dva-
sininkas.

vičius bei rašytojas Rimantas Vana-
gas. 

Rajono Tarybos Kontrolės ko-
miteto pirmininku bus paskirtas 
socialdemokratas Dainius Žiogelis, 
jo pavaduotoju – Alvydas Gervins-
kas. Ir Kontrolės, ir Etikos komisijų 
pirmininkų postai opozicijai pri-
klauso pagal Tarybos reglamentą. 

A.Gervinską į Kontrolės komiteto 
pirmininko postą, matyt, deleguoja 
pozicija – ketvirtadienį pagal LSDP 
sąrašą išrinktas A.Gervinskas ofici-
aliai taps valdančiosios daugumos 
nariu, nes bus įregistruota daugumos 
frakcija, kurioje bus ir minėtas poli-
tikas.

Anykščių rajono garbės piliečio 
vardo suteikimo komisijai vadovaus 
pats meras Kęstutis Tubis. Šios ko-
misijos pirmininko pavaduotoja bus 
Anykščių rajono savivaldybės admi-

nistracijos direktorė Veneta Veršuly-
tė. O nariais bus Anykščių klebonas  
Petras Baniulis, Alvydas Bitinas 
(Anykščių verslo vadovų klubo na-
rys), Joana Gutmanienė (Svėdasų 
J.Tumo-Vaižganto gimnazijos lie-
tuvių kalbos ir literatūros mokytoja 
metodininkė), Tautvydas Kontri-
mavičius (muziejaus kuratorius) ir 
Prima Petrylienė (Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos Anykš-
čių skyriaus pirmininkė).

-ANYKŠTA

Kurkliuose septyniasdešimtmetė 
su dar garbesnio amžiaus aštuo-
niasdešimtmete kaimyne be seniū-
no pagalbios neišsprendžia vištų ir 
tvoros problemos.

 “Viena kitą kaltina, kad pasta-
roji pakėlė tvorą, kad kaimynės 
vištos galėtų pas ją ateiti, - sakė 
seniūnas, pastebėjęs, kad kiti kai-
mynai paprastai kovoja, kad sve-
timos vištos į jų daržą nepatektų.  
– susėskit, išgerkit kavos, negi be 

Kaimiškos istorijos artėjant 
pilnačiai

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Kurklių seniūno Algimanto Jurkaus pasiteiravus, kas naujo 
Kurklių apylinkėse, jis pažėrė keletą pirmadienio istorijų apie 
kaimynų tarpusavio santykius.

seniūno susitaikyt negalit?”,- kal-
bėjo A. Jurkas.

Kita istorija graudesnė, susijusi 
su gyvuliais, kurių dėl girtavimo 
neprižiūri viena Staškūniškio kai-
mo gyventojų pora. “Jų gyvuliais 
nuo trečiadienio rūpinasi ir kai-
mynai“, - sakė seniūnas. „Nejaugi 
teks tuos gyvulėlius iš šeimininkų 
siūlyti atimti?“ - svarstė seniūnas, 
kurio didžiąją darbo dalį vakar pra-
rijo štai tokios istorijos. 
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komentarai

SAVAITGALIO DISKUSIJA

“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. 

spektras

@ „Pauriškės“: „Tegul atvažiuo-
ja meras Tubis į Pauriškes. Kelias 
per gyvenvietę toks, kad diedukai 
bijo pamesti protezus.“

@ „Kaimietis“ (atsakymas į: 
Pauriškės): „Kelias per Vikonis 
Svėdasų seniūnijoje labai prastas. 
Tiltas per Jaros upę duobėtas. Šitą 
kelią per gyvenvietę seniai laikas 
išasfaltuoti, nes Vikonyse gyvena 
daug žmonių.“

@ „Liberalas“: „Na, nereikia 
propagandos tapatinti su faktais. 
Jūsų keliai – jūsų problemos.“

@ „?“: „Stebuklai. Ir kas nuo žiū-
rėjimo pasikeis? Mero akys - greide-
ris socdemams, bet ne duobėms.“

@ „Duobe“: „Kodėl palikti kaip 
„apendicitas“ baisios būklės keli 
šimtai metrų nuo MSV link „Žibu-
rio“ – ten toks intensyvus eismas.“

@ „Magdė“: Prie turgaus Anykš-
čiuose baisios duobės. Tegul meras 
pasižiūrėt nusiunčia komunalininkus 
ir statybos skyrių iš savivaldybės. Iš 
mūsų prekeivių mokesčius tai ren-
ka, o kad mes mašinas tose duobėse 
daužom, nemato. O deklaruoja, kad 
remia verslą! Anokios, aišku, mes 

verslininkės, bet pašalpų neimam, 
savo šeimoms užsidirbame. Galėtų 
rajono meras atsisukti ir į mūsų pro-
blemas.“

@ „LATAVĖNAI“: Matyt, be 
jokių išlygų pirmą vietą kelio būklės 
gerumu ima TROŠKŪNAI-LAT-
AVĖNAI. Gal kas nors paneigs ar 
kitaip pasakys  - važiuoji kaip kopė-
čiom, duobė ant duobės ir dar duobė 
duobėje. O vasarą tikra lietuviškai 
Troškūnai - Latavėniška koncentra-
cijos stovykla šalia gyvenantiems 
senyvo amžiaus žmonėms ir at-
vykstantiems mažyliams. Lietuvos 
armijos šauktinius uždusins dulkė-
se. Kreiptis Į Utenos regiono kelių 
tarnybos vadovus beprasmiška, o į 
savivaldybės specialistus - visiškas 
NULIS, nes jie net nežino, kur tas 
kelias. Jiems daugiau žinomi keliai į 
MAČIONIS (Krikštaponio fazenda) 
ir Traupis (buvusio mero, o dabar vi-
cemero VALDOS) – GĖDA.“

@ „Pamiškės“: „O ko po miškus 
mašinom bastytis? Medžioklėn gali 
džipu nuvažiuoti , o dėl vasaros gy-
ventojų rajono biudžeto pinigų man 
gaila. Kaimuose keliai išmalti kur 

Parkas.  Klaipėdos rajone įsi-
kūręs Dinozaurų parkas lanky-
tojų mėgstamas ne tik dėl savo 
milžiniškų eksponatų, bet ir dėl 
čia vedamų edukacinių progra-
mų moksleiviams. Jų metu vienas 
mokinių užsiėmimų - iš specialiai 
pagaminto dirbtinės uolos gaba-
lo preciziškai atkasti dinozauro 
griaučius. Pasak parko vadovo 
Andriaus Aušros, čia geriausius 
rezultatus rodo ne mėgstantys fi-
zinę jėgą demonstruoti mokiniai, 
o visko siekiantieji kruopštumu. 
5 ha plote stūkso 42 riaumojantys 
ir judantys dinozaurai, traukiantys 
ne tik vaikų dėmesį, jie ne mažiau 
įdomūs suaugusiesiems ir net gar-
baus amžiaus žmonėms. 

Padangos. Naktį iš sekmadienio 
į pirmadienį Panevėžio Statybi-
ninkų gatvėje siautėjęs chuliganas 
apgadino 38 automobilius. Nenu-
statytos tapatybės asmuo pradūrė 
transporto priemonių padangas. 
Materialinis nuostolis tikslinamas.

Bandymas. Bandydami pri-
čiupti prokurorę STT agentai liko 
kvailio vietoje. Už 5 tūkst. eurų, 
kuriuos turėjo pareigūnei perduoti 
kaip kyšį, vienas veikėjas nusipir-
ko kelionę į Meksiką, o dar 5000 
eurų išgaravo be pėdsakų. Šis iki-
teisminis tyrimas buvo pradėtas 
dar praėjusių metų pabaigoje, kai į 
Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) 
kreipėsi prieštaringa vertinamas 
verslininkas Igoris Vinogradovas. 
Jis tvirtino, kad senas jo pažįsta-
mas Vadimas Pachomovas pasiū-
lė už 10 tūkstančių eurų, kuriuos 
kaip kyšį reikia perduoti vilnietei 
prokurorei Lilijai Balaišienei, nu-
traukti jam iškeltą baudžiamąją 
bylą. 

Reklama. Lėktuvo An-2 ka-
tastrofa politikams tapo puikia 
galimybe pasireklamuoti. Šalies 
prezidentė į šį įvykį sureagavo tik 
antradienį ir tai buvo grasinimai 
atleisti iš pareigų. “Liūdna, nes 
pirmas valstybėje žmogus netu-
rėtų elgtis taip, kaip tik bobutėms 
patinka. Šitaip elgtis ir kalbėti su 
tokiais svarbiais ir kompetentin-
gais specialistais yra baisu. Jei vis-
ką būtų galima išspręsti tik galvos 
kapojimais, Stalinas būtų seniai 
sukūręs rojų žemėje. Ne galvas 
kapoti reikia, o protingai ir racio-
naliai kurti planus, pagal kuriuos 
būtų dirbama. O galva neretai nu-
kertama ne tam, kam reikia. Pas-
kui nebeprisiūsi. Dabar prezidentė 
tampa pagrindiniu šalies budeliu, 
iš kurio tik ir girdime: galvas nu-
kapot, atleist”, - sako psichologas 
Vytautas Čepas. 

Pasikėsinimas. Naktį į pirma-
dienį buvo pasikėsinta į Pakista-
no prezidento Mamnūno Husaino 
sūnaus Talato Mamnūno gyvybę 
- prie kelio, kuriuo važiavo jo ir 
palydos automobiliai, nugriau-
dėjo galingas sprogimas, praneša 
naujienų agentūra IANS. Išpuolis 
buvo surengtas Pakistano vaka-
ruose esančios Beludžistano pro-
vincijos Habo mieste. Per jį trys 
žmonės žuvo ir 13 buvo sužeista, 
tarp jų - keturi Talatą lydėję po-
licininkai. Jis pats nenukentėjo. 
Sprogstamasis įtaisas buvo pri-
tvirtintas prie šalikelėje stovėjusio 
motociklo ir susprogdintas nuoto-
liniu būdu.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Jaunimas
išreiškia save 
įvairiai

Balys MELDAIKIS, muzikos 
pedagogas, kompozitorius, rajono 
Kultūros tarybos narys:

- Šio žmogau visai nepažįstu, 
jo kūrybos taip pat nežinau, tad 
sunku vertinti. Reikia žinoti, ko-
kios yra šio žmogaus ištakos, kad 
galėtum vertinti tokius ekscentriš-
kus veiksmus. Jaunimas įvairiai 
bando save išreikšti, o kai teisė-
sauga susidomi, tuomet pradeda 
trauktis. Žinoma, yra aplink mus 
visuomenė, bet ir jos pozicija kei-
čiasi, todėl man sunku apie tai ką 

Dainos „Šėtone, prašau“ autoriui atsirūgs
Troškūnietis Vaidotas Grincevičius vėl nerimsta – po skanda-

lingosios dainos „Šėtone, prašau“, kurioje dainuoja, kaip vai-
kams laužys kaulus, jis nusifotografavo kaip nukryžiuotas Jėzus. 
Tai jo draugo humoristo Manto Katlerio projektas. Tokia troškū-
niečio nuotrauka puikuosis kortų kaladėje. Klausėme anykštėnų 
nuomonės, ar toks kraštiečio elgesys yra priimtinas? Galbūt visos 
saviraiškos formos yra pateisinamos?

nors pasakyti.

Žmonės elgiasi 
kaip dievai

Petras BANIULIS, Anykščių šv. 
Mato bažnyčios klebonas:

- Jis elgiasi negerai – tai yra Jėzaus 
išniekinimas. Gali velniu tikėti, gali 
netikėti, bet taip elgtis apskritai ne-
dera. Žmogus dar jaunas, turbūt ne-
patyręs, ir gyvenimas, manau, jį dar 
pamokys. Tikrai, gink Dieve, nelin-
kiu jam jokių baisybių, bet paprastai 
taip būna... Tai laiko klausimas – to-
kius žmones bėdos užpuola... 

Gali daryti nesąmones ir sakyti, 
kad tai yra humoras, bet žmonės 
atsirenka, kas yra kas. Ką begalima 

pakomentuoti... Sakyčiau, tokiam 
žmogui reikia gydytis. Jis - ne mano 
parapijietis, bet Troškūnai yra mano 
dekanatas – žinoma, visų neišauklė-
si, nors ir stengiamės, bet ne visada 
pavyksta. 

Reikia žiūrėti, kad būtų tvarka, 
santarvė, kad tarp žmonių ir religijų 
nebūtų skleidžiama neapykanta. Da-
bar žmonės laisvi ir mano, kad yra 
dievai – panašiai ir elgiasi. 

Tai negali būti 
palaikoma

Rimantas VANAGAS: rašyto-
jas, rajono Kultūros tarybos na-
rys:

- Nei dainos, nei nuotraukos ne-
mačiau – buvau išvykęs, tai dar esu 
atsiribojęs nuo Lietuvos. Galiu pa-
sakyti tiek, kad būna tokių sudėtin-
gų situacijų – kalbu iš savo „daržo“ 
– pavyzdžiui, iš istorijos, sakykim, 
žydų šaudymas arba pokario situa-
cija, tai aš tuos dalykus vertinu gry-
nai iš moralinės pusės. Nors ir nesu 

giliai praktikuojantis krikščionis, bet 
šiuo atveju remiuosi krikščioniško-
mis nuostatomis. O jos sako: „Ne-
žudyk“. Mano tokia reakcija. Jeigu 
aš ir žinočiau šitą dainą ar nuotrau-
ką, nepritarčiau. Negaliu iš principo 
pritarti. Kas žmogų žemina, niekina, 
ardo jo dvasią, tas tikrai negali būti 
palaikoma. 

Čia yra aiški destrukcija. Aš des-
trukcijos, tiek fiziškai, tiek dvasiškai, 
niekada nepalaikyčiau. Mūsų dvasia 
ir taip „ištampyta“, o jei dar viešai 
taip yra daroma... To tikrai nereikia.

-ANYKŠTA

užuojauta

Nuoširdžiai užjaučiame 
gerbiamą kaimynę Genovaitę 
VYGELIENĘ, mirus myli-
mam vyrui Vytautui. Linki-
me stiprybės ir sveikatos šią 
sunkią valandą.

Vilnonių šeima

Rajone – galybė netaisytų kelių
Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis su savivaldybės Vietinio 

ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistais, apžiūrėjęs savo tėviš-
kės Latavėnų kelius, „Anykštai“ teigė, jog jam rūpi visi rajono ke-
liai. „Reaguosiu į gyventojų skundus ir prašymus. Ir pažadu, kad 
pasirūpinsiu visų seniūnijų keliais – pažiūrėsiu, kaip seniūnai ke-
lius prižiūri, greideriuoja, valo“, – „Anykštai“ tvirtino K. Tubis.

Po to, kai meras pareiškė, kad rūpinsis viso rajono keliais, jam 
kryptį iš karto parodė Naujuosiuose Elmininkuose gyvenantis Vy-
tautas Čereška. „Kelias Kurkliai-Kavarskas – duobė prie duobės, 
tegul meras pasižiūri... Nuo Didžiakaimio (Kurklių sen.) iki Molėtų 
rajono ribos – baisus kelias. Kažką reikia daryti. Ten gal vien grei-
deriavimo jau nebeužtenka“ – „Anykštai“ sakė V. Čereška.

Portale www.anyksta.lt kvietėme diskutuoti apie rajono kelius, 
pasidalinti informacija, kurie keliai patys blogiausi, kur reikia pir-
miausia kviestis merą ir prašyti jo pagalbos.

vietiniai žmonės dirba, greitosios 
neprivažiuoja.“

@ „Info“: „Didžiakaimio kelias 
jau pragreideriuotas, meras ten gali 
nebevažiuoti.“

@ „Dėl miškų kelių“: „Dėl miš-
kų ir jų kelių tvarkos rajone sėdi ir 
valdišką algą gauna net trys inspek-
toriai. Dabartinis meras gal privers 
juos dirbti? Miškų keliai reikalingi 
ne tik medžiotojams, bet ir valstybi-

nių ir privačių miškų savininkams. 
Tam savininkams uždėtas papildo-
mas 5 procentų mokestis nuo iškirs-
to miško vertės. Miškų keliai pavesti 
tvarkyti valstybinei urėdijai. Vadina-
si, Anykščių urėdijos darbe ne viskas 
tvarkoje, nors atlyginimas urėdo di-
džiausias iš visų valdininkų.“ 

(Komentarų kalba
 netaisyta,- red.past).

-ANYKŠTA 
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Kaip pavyksta užtikrinti 
maisto kokybę?

Maisto žaliavų įsigijimą vykdome 
griežtai pagal įmonėje nustatytus 
standartus, atitinkančius įstatymų, 
reglamentuojančių vaikų ir ligonių 
maitinimą, reikalavimus.

Labai daug dėmesio skiriame 
maisto žaliavų kokybei ir tiekėjų 
atrankai. Duomenis apie tiekėjus 
periodiškai analizuoja bei vertina 
Tiekėjų atrankos vertinimo komisija. 
Bendradarbiaujame tik su atrinktais 
patikimais tiekėjais.

Ar maisto žaliavos moky-
klose šviežios?

Rinkdamiesi maisto žaliavas, pir-
menybę teikiame Lietuvos ūkinin-
kams ir gamintojams. Lietuviška pro-
dukcija savo skoninėmis savybėmis, 
sudėtimi, kokybe ir maistine verte yra 

Šimtai rankų – lėkštę garuojančios sriubos gamina
Ką reiškia pamaitinti tūkstančius burnų kasdien? Iš kur at-

keliauja maistas į mūsų mokyklas ir darželius, kas nusprendžia, 
kokius pietus valgo mūsų vaikai? Apie tai kalbamės su maisto 
tiekėjo -  VšĮ „Kretingos maistas“ – direktore Alisa Norkuviene.

priimtinesnės ir vertingesnė mūsų orga-
nizmui. Šių produktų nereikia toli vežti, 
tad gamintojai nenaudoja cheminių pre-
paratų šviežumui išsaugoti. Pagal gali-
mybes, stengiamės rinktis iš ekologiškų 
maisto produktų.

Pieno produktai, mėsa, žuvis, vaisiai, 
daržovės į valgyklas pristatomi 2-3 kar-
tus per savaitę, esant poreikiui ir daž-
niau. Virėjos griežtai kontroliuoja, jog 
maisto žaliavos būtų šviežios, kokybiš-
kos ir tinkamos temperatūros.

Kokius pietus šiandien val-
gys mūsų vaikai?

Valgiaraščius sudarome griežtai laiky-
damiesi vaikų mitybą reglamentuojan-
čių norminių teisės aktų reikalavimų ir 
Sveikatos apsaugos ministerijos reko-
mendacijų. Sudaryti valgiaraščiai yra 
pasirašytinai suderinami su mokyklų 
bendruomenėmis ir visuomenės svei-

katos centru. Atskirais atvejais, pagal 
gydytojo pažymas, vaikams, turintiems 
sveikatos sutrikimų, sudarome individu-
alius valgiaraščius.

Vaikams gaminame kokybišką, sveiką, 
įvairų maistą, kasdien siūlome tauso-
jantį maitinimą. Patiekalus patiekiame 
kuo natūralesnio skonio, su kuo mažiau 
druskos, prieskonių bei cukraus.

Kokybiški maisto produktai, 
suderinti valgiaraščiai – bet ar 
vaikams skanu?

Palietėte labai aktualų klausimą, susi-
jusį su vaikų mitybos įpročiais. Kasmet 
vaikų klausiame, ką jie norėtų valgyti 
mokyklų valgyklose. Atsakymai metai 
iš metų bene analogiški: skrudintas bul-
vytes, čeburekus, beliašus, gruzdintus 
koldūnus, limonadą, energetinius gėri-
mus, kavą, šokoladą.

Statistika rodo, kad tradiciškai esa-
me linkę vartoti sotų, riebų, pasūdytą 
ir skonio stiprikliais pagardintą bei da-
žikliais pagražintą maistą. Renkamės 
ne pagal maisto kokybę, o pagal jau 
susiformavusius įpročius ir pomėgius. 
Tad natūralu, jog garuose virta žuvis 
ar su natūraliais prieskoniais troškinta 
vištiena atrodo prėska ir neišvaizdi, o 
daržovių salotos, kartais ir vaisiai, ke-
liauja į atliekas.

Nuo šiol tėvai galės dalyvau-
ti VMVT patikrinimuose, kaip 
vertinate šią iniciatyvą?

Labai tuo džiaugiuosi. Tikiuosi, kad šis 
VMVT žingsnis paskatins tėvus labiau 
domėtis tuo, ką iš tiesų valgo jų vaikai, 
iš kokių produktų gaminamas maistas, 
kaip sudaromas valgiaraštis, ką vaikai 
mėgsta, o ko ne ir dėl kokių priežasčių. 
Tikiuosi, kad dauguma viešumoje sklan-
dančių mitų bus paneigta.

Be to, raginčiau VMVT  nesustoti ir 
tėvus įtraukti svarstant naujus įstatymus 
dėl vaikų maitinimo. Šiandien net mes, 
ilgametę patirtį turintis maitintojas, kar-
tais apie įvairius pasikeitimus sužinome 
daugiau iš žiniasklaidos, nei iš valsty-
binių institucijų, nors galėtume pateikti 
tikrai daug vertingų patarimų.

Jeigu turite pasiūlymų ar pa-
stebėjimų dėl jūsų vaikų mity-
bos VšĮ „Kretingos maistas“ 
aptarnaujamose valgyklose – 
maloniai prašome, skambinkite 
nemokamu kokybės telefonu 8 
800 51010 arba rašykite el. paštu 
mityba@kretingosmaistas.eu 

Ketinama apmokestinti lajų 
tako lankymą ir iš lankytojų su-
rinkti 30 tūkst. eurų per metus. 
„Ir padažyti reikės, ir lifto išlai-
kymas kainuos“, – sakė meras, 

Savivaldybė nesiims išlaikyti lajų tako
tikindamas, kad kol kas tiksliai 
pasakyti, kiek kainuos būsimo 
objekto eksploatacija, yra su-
dėtinga. „Jei savivaldybė per 
penkerius metus šiam objektui 
išleistų milijoną litų, jo atsiper-

kamumo nebūtų. Žmonės važiuos 
iš kitų rajonų ir iš kitų valstybių, 
tad natūralu, kad jie turėtų susi-
mokėti“, – „Anykštai“ aiškino 
K.Tubis. Jis vis dėlto sakė, kad 
savivaldybė neketina likti nuoša-

lyje, bus svarstoma, kiek iš rajo-
no biudžeto galima paremti lajų 
taką, tačiau dengti visų išlaidų 
neketinama. 

Lajų takas turėtų būti atidary-
tas rugpjūčio 7-ąją. Jo savininkai 

yra Anykščių rajono savivaldy-
bė, Anykščių regioninis parkas 
ir Valstybės saugomų teritorijų 
tarnyba. Didžioji dalis lajų tako 
statybų lėšų – 8,5 mln. litų (2,5 
mln. eurų) – gautą iš ES fondų, o 
Anykščių savivaldybė sumokėjo 
300 tūkst. litų (87 tūkst. eurų) už 
techninio projekto parengimą.   

Per metus siaurukas pervežė 15 
316 keleivių, ekspozicijas aplankė ir 
edukacinėse programose dalyvavo 

Siaurukas važiavo nuostolingai
Anykščių rajono taryba pritarė 2014 metų viešosios įstaigos 

„Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ veiklos ataskaitai ir patvir-
tino naujas keleivių bilietų kainas. Siaurasis geležinkelis per 2014 
metus patyrė 40 tūkst. 149 litų nuostolį. Užpernai nuostoliai buvo 
dar trečdaliu didesni.

36 549 žmonės. Tai gerokai daugiau, 
negu planavo Siauruko administraci-
ja. Anykščių savivaldybei priklauso 

21,27 proc. (283 tūkst. Lt) siaurojo 
geležinkelio kapitalo, likusioji, 78,73 
proc. (1 mln. 47 tūkst. 784 Lt), dalis - 
Lietuvos Susisiekimo ministerijai. 

„Aukštaitijos siaurasis geležinke-
lis“ vadovo Gintaro Kerbedžio atas-
kaitoje, kurią perskaitė savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus vedėja Gražina Nargilienė, 
pasidžiaugta, kad per metus įvyko 
139 saugūs traukinio reisai, tad seną-
jį, šimtametį, geležinkelį ir riedmenis 
prižiūrintys žmonės dirbo gerai. Ke-
leivių pervežimo metinis planas įvyk-
dytas 122,5 proc. nepaisant, kad  Pa-
nevėžio geležinkelio stotyje iki 2014 
m. IV-o ketvirčio vyko statybos, buvo 
įgyvendinamas investicinis Susisieki-
mo ministerijos projektas ir keleiviai 

laikinai buvo įsodinami teritorijoje 
šalia depo.

Siaurasis geležinkelis turi net 56 
pastatus. Dešimties jų projekto dėka 
būklė iš blogos tapo gera. Kultūros 
paminklui - Surdegio geležinkelio sto-
čiai – Kultūros paveldo departamento 
lėšomis buvo pakeistas stogas. Siau-
rasis geležinkelis, nors neplanavo, 
savo lėšomis Surdegio geležinkelio 
stotyje už 25,4 tūkst. Lt sukomplekta-
vo kultūros paminklui tinkamus bal-
dus ir interjerą, kad visuomenė galėtų 
naudotis sutvarkyta stotimi.

2012 metų liepos 3 d. AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ pagal tikslinę paramos 
sutartį fontano remontui Anykščiuose 
skyrė 10 tūkst. litų, tačiau sustabdžius 
vykdomą investicinį projektą fontaną 
suremontuoti nebuvo techninių gali-
mybių. 

Šis paramos panaudojimas numa-

Siauruku šiemet važiuosime brangiau nei pernai.

tomas iki šių metų birželio 30 dienos. 
„Lietuvos geležinkelių“ skirta para-
ma buvo panaudojama trūkstamai 
daliai darbo užmokesčio bei mokes-
čiams sumokėti. “Lėšos bus atstaty-
tos iš savų uždirbamų pinigų pradėjus 
fontano remonto darbus”, - rašoma 
ataskaitoje.

2014 metų pradžioje įstaigoje dir-
bo 34 darbuotojai, o pabaigoje 4 ma-
žiau. 

Rajono Tarybos posėdyje patvir-
tintos šiek tiek didesnės nei pernai 
siaurojo geležinkelio reguliariųjų 
edukacinių reisų bilietų kainos. Bi-
lietas važiuoti maršrutais Anykščiai 
– Troškūnai – Anykščiai ar Anykš-
čiai – Rubikiai – Anykščiai kainuos 7 
eurus, važiuoti tik į Rubikius arba tik 
grįžti kainuos 4,50 euro, į vieną pusę 
Troškūnų kryptimi – 4 eurus. 

- ANYKŠTA

džiui, teko rišti vantas bei išpažinti 
nuodėmes „kunigui“. Pasak renginio 
idėjos autoriaus ir jo organizatoriaus 
Marijaus Rindzevičiaus, sportinin-
kams klaidžiojant apie šešiakamienį 
ąžuolą, prie kurio buvo kontrolės 
punktas, visus globėjiškai prie me-
džio nuvedė A.Sysas, pasirodo, pui-
kiai žinantis Anykščių apylinkes. 

Renginio startas ir finišas ir sto-
vyklavietė buvo Dainų slėnyje, dalis 
sportininkų atvyko jau penktadienį, 
o išvyko sekmadienį. Šeštadienio va-
karą dainų slėnyje koncertavo kelios 
muzikos grupės, varžybas komen-
tavo sporto komentatorius Saulenis 
Pociūnas. 

Finišą pasiekė per 90 komandų – 
Elito (vyrų ir mišrios grupės), Masių 

Nuotykių lenktynių dalyviai 
lenktyniavo ir... traukiniu Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį Anykščiuose ir miesto apylinkėse vyko tradicinės 
nuotykių lenktynės „Nykštietiškas triatlonas“. Orientuodamiesi 
vietovėje lenktynių dalyviai bėgdami, važiuodami dviračiais ir 
plaukdami baidarėmis įveikė po keliasdešimt kilometrų.

bei „Uniformuotojų“ kategorijose. 
Elito mišrių varžybų nugalėtojais tapo 
„Nordic cab“ komanda iš Vilniaus 
(Dainius Mačiulis ir Ramunė Arlaus-
kienė), trasoje sugaišę 6 val. 14 min., 
Elito vyrų varžybas laimėjo vilniečiai 
- „Vadas“ (Jonas Garšva ir Mindau-
gas Grasys). Jų rezultatas buvo 6 val. 
24,5 min. Anykštėnų komandos Elito 
varžybose nedalyvavo.

O „Uniformuotojų“ varžybas lai-
mėjo troškūniečiai Titas Jankauskas 
ir Paulius Paštukas. Jie finišavo po 4 
val. 42 min. Šiems vyrams, kaip ge-
riausiai varžybose pasirodžiusiems 
anykštėnams, atitenka „Anykštos“ 
laikraščio elektroninės versijos pre-
numeratos iki šių metų pabaigos 
(prašytume jų el.paštu vidmantas.s@
anyksta.lt pranešti savo elektroninius 
adresus, į kuriuos kiekvieną antra-
dienį ir šeštadienį galėtume siųsti 
„Anykštą“).

Masių lenktynės, kaip ir dera, 
buvo pačios masiškiausios, jose fi-

nišą pasiekė net 62 poros. Nugalėjo 
vilniečiai „Majorai“ (Artūras ir Au-
drius Majorai) radę visus kontroli-
nius punktus ir trasoje sugaišę 5 val. 
4 min. 3-ąją vietą užėmė „Shaika 
sport team“, vilniečiai, kilę iš Anykš-
čių – Donatas Meškauskas ir Marty-
nas Paškevičius. Komandą pavadinę 
„Sodyba „Kluonas“ 9-ąją vietą už-
ėmė anykštėnai Žygimantas Smals-
kas ir Dovilė Ferensaitė (5 val. 29 
min.). A.Sysas su komandos drauge 
Česlava Špūriene (komanda „ČiA“) 
rado visus kontrolinius punktus, trasą 
įveikė per daugiau nei 6 valandas ir 
užėmė 24-ąją vietą. L.Pakeltus su ko-
mandos draugu Mindaugu Žitkaus-
ku buvo 35-ti, jie „surinko“ ne visus 
kontrolinius punktus. Beje, šių dviejų 
vyrų komandos pavadinimas ypač ro-
mantiškas – „Paslaptukai“.

Ilgiausiai trasoje išbuvusios ko-
mandos finišavo jau po 7 valandos 
vakaro, o startas buvo 10 valandą 
ryto. 

Elito grupės sportininkai dar va-
žiavo ir riedučiais bei traukiniu. 
Nustatytu laiku iš Anykščių geležin-
kelio stoties iki Žažumbrio ąžuolo 
išvažiavo traukinukas, į jį spėję Elito 
grupės sportininkai „sutaupė“ kelis 
kilometrus, nes tie, kas pavėlavo, iki 
Žažumbrio ąžuolo turėjo bėgti. Kai 
kas iš Elito sportininkų net šokinėjo 
į jau važiuojantį traukinį.

Tradiciškai varžybose dalyvavo 
Seimo vicepirmininkas Algirdas Sy-
sas, praleidęs tik pirmąjį „Nykštie-
tišką triatloną“.  Masių grupėje rung-
tyniavo ir Anykščių liberalsąjūdiečių 
lyderis Lukas Pakeltis. 

Sportininkai kontroliniuose punk-
tuose turėjo pasižymėti, atlikti rimtas 
ir nelabai rimtas užduotis – pavyz-

Seimo vicepirmininkas Algir-
das Sysas - nuolatinis „Nykš-
tietiško triatlono“ dalyvis. 
Kartą jis buvo net šių nuoty-
kių lenktynių prizininkas.  

Autoriaus nuotr.
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Savo nuomonę  išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“:  

 (8-381)  5-82-46,  

tautos balsas

Dvaras – galvos sopė

Gečionių dvaras rašytiniuose 
šaltiniuose paminėtas 1596 metais, 
priklausė Gecevičių giminei. Jos 
šeimos nariai buvo laidojami kai-
me buvusiose kapinaitėse. Buvę 
net marmuriniai antkapiai, tačiau 
dabar dėl lobių ieškotojų ir laiko 
tėkmės kapinių nė ženklo nebeli-
kę. Viena dvaro ponia ilsisi greti-
mo Narkiškio kaimo kapinaitėse. 
Kaimiečiai pasakoja, kad jos kapo 
aplankyti buvo atvažiavę dvarinin-
kų palikuonys iš Lenkijos, tačiau 
beveik griuvėsiais virtęs dvaras 
jų jau nedomino. Dvare  1951-ai-
siais įsikūrė pradinė mokykla,  iki 
1971-ųjų buvusi aštuonmetė, va-
liau – pradinė, kol pristigus vaikų 
uždaryta. Beje, buvusi Gečionių 
mokyklos biologijos mokytoja Ona 
Repečkienė nūnai iki šiol sėkmin-
gai vadovauja Anykščių Antano 
Baranausko pagrindinei mokyklai. 

Sulig mokyklos uždarymu pra-
sidėjo dvaro griūtis. Dabar žole ir 
krūmais apaugę dvaro griuvėsiai 
baugiai atrodo net giedrią pava-

Gečionių dvaro niekam nebereikia

sario dieną. Skiemonių seniūnas 
S.Steponėnas situaciją apibūdino 
taikliai: „Mūsų galvos sopė. Atro-
do, savivaldybė kadais bandė dvarą 
parduoti, jį bandyta įtraukti į kultū-
ros paveldo objektų sąrašą, tačiau 
rezultatas yra toks, kad dvaras pri-
pažintas avarinės būklės“, -  sakė 
seniūnas, svarstydamas, kad su-
tvarkyti dvaro griuvėsiams reikėtų 
nemažų lėšų, o investuoti į dvar-
vietę vargu ar atsirastų norinčių. 
Akivaizdu, kad medinių pastatų ir 
dvaro gyvenamojo namo priestatą 
belikę tik kaip griuvenų laužą iš-
vežti ar palaidoti, tačiau centrinio 
namo raudonų plytų sienos dar 
gerai išsilaikę ir kartu su apleistu 
tvenkiniu galėtų suvilioti kokį nors 
turtingą romantikos ieškotoją. Juk 
dvaras yra prie Gečionių miško, už 
kurio - Rubikių ežeras.  

Vienas pastatas šviečia...

Dvaro likimas galėjo susiklos-
tyti visai kitaip. Taip mano viena-
me suremontuotame gyvenama-
me dvaro pastate įsikūrusi jauna 
Vyto ir Loretos Petronių šeima. 

Jų namas - vos už kelių dešimčių 
metrų nuo dvaro griuvėsių šviečia 
naujais langais, žaliuojančia veja, 
kurioje žydi neseniai sodintos obe-
laitės. Loreta šiame dvaro name ir 
užaugo, dabar čia auga jos vaikai.  
Amžino atilsio išėję tėvai Petras ir 
Janina Rūta Jotkos, kaip ir dalis šio 
kaimo gyventojų, gyveno dvaro 
pastate. „Jį nusipirkome su mama 
gal prieš 9 metus, o prieš penkerius 
pradėjome kapitališkai remontuo-
ti“, - sakė L. Petronienė, pastebė-
dama, kad remontas tebevyksta... 
Ji dirba Rubikių pašto viršininke, o 
vyras ūkininkauja. 

Šeima pasidžiaugė gerais kai-
mynais, kaimo ramybe. Pasak jų, 
būna, kad asfaltuota kaimo gatvele 
per dieną vos vienas kitas žmogus 
praeina ar automobilis pravažiuoja. 
Kaime nebeliko kadais buvusios 
mokyklos, bibliotekos, felčerių-
akušerių punkto, tačiau per kaimą 
dar kelis kartus per dieną prarieda 
autobusiukas link Utenos ir Anykš-
čių. Jauna šeima viliasi, kad ir ne-
įžengiamu brūzgynu virtęs dvaras, 
kuriame ūkauja pelėdos, švilpauja 
paukščiai ir į kelią kankorėžius 
mėto voverės, atras šeimininką 
arba valdžios lėšomis bus sutvar-
kyta pavojų užklydusiems kelianti 
aplinka. Pavyzdys yra – graži V. ir 
L. Petronių bei kitoje gatvelės pu-
sėje esanti Žemaičių, kurie išvalė 
ir sutvarkė vieną iš tvenkinių, so-
dybos. 

„Kai dirbi, vis tiek kažkiek
lieka“

Taip apie savo ūkininkavimą pa-
sakė Antanas Šidlauskas. Laiko 50 
avių, karvę, prieauglį, tačiau nors 
ūkis ir nedidelis, darbščiam vyrui 
yra kas veikti. Juolab kad vyras 

niekada nevengė visuomeninės 
veiklos, netgi politikos. Niekada 
neslėpė savo socialdemokratinių 
pažiūrų, nesimėtė iš partijos į par-
tiją. Tai liudija ir ant sienos kaban-
tis jam prieš porą metų gegužės 
5–ąją šešiasdešimtmečio jubiliejų 
šventusiam, kaip LSDDP Anykš-
čių skyriaus etikos ir procedūrų 
komisijos nariui, atsiųstas partijos 
vado, premjero Algirdo Butkevi-
čiaus sveikinimas. 

A. Šidlauskas į Gečionis atva-
žiavo baigęs Buivydiškių žemės 
ūkio technikumą, sukūrė šeimą su 
vietine Janina Kūbikaite, kuri dir-
ba Mačionių bibliotekoje, ir visam 
gyvenimui įleido šaknis šiame kai-
me. Vaikai užauginti, kaip sakoma, 
džiaugsmas, kad abu rado ką veikti 
Lietuvoje. Inga darbuojasi Anykš-
čių ligoninėj, sūnus Gytis dirba 
Vilniuje. Dažnai aplanko mediciną 
studijuojanti anūkė Kristina ir de-
šimtokė  Deimantė.

Gečionys susiję ir su politiku, 
buvusiu Susisiekimo ministru Eli-
gijum Masiuliu, kurio jau amžino 
atilsio išėjusio senelio sodyba sto-
vi kitoje gatvės pusėje.  

„Nebus tavęs, nebus 
ir Lietuvos“

Norėjau sutikti Gečionių kaimo 
pasakorių, medžiotoją ir šiaip įdo-
mų žmogų Algirdą Kazakevičių, 
tačiau šis buvo ką tik įlindęs į pirtį. 
O ten 83-ejų sulaukęs vyras, pasak 
Rokiškio rajone gimusios, Šiau-
liuose ir Utenoje gyvenusios žmo-
nos Anelės, ir porą valandų gali 
užtrukti. „Abu su Algirdu buvome 
našliai. Prieš 23 metus nusipirko-
me šią sodybą ir įsikūrėme. - sakė 
moteris. – Gyvenimas  nelepino. 
Mane gimdydama mirė mama, 

išgyvenau dviejų dukterų netektį, 
tad galite suprasti, kaip man brangi 
vienintelė likusi Ispanijoje gyve-
nanti Jolita, jos vaikeliai Gabija ir 
Deividas. Atvažiuoja, aplanko. Ir 
aš du kartus buvau Ispanijoj. Ma-
nau, kad ir aš jai esu brangi, nes 
yra prasitarusi, kad, jei tavęs ne-
bus, jai ir Lietuvos nebus“...

Ąžuolų draugas – rečiausias 
ir didžiausias Europoje

Tarp kaimo ir Rubikių ežero 
įsiterpusiame miške yra Anykščių 
regioninio parko 136 hektarų plo-
to Gečionių botaninis draustinis, 
įsteigtas išsaugoti etalonines pla-
čialapių ir mišrių miškų bendrijas 
su ąžuolu, uosiu, egle, klevu bei į 
Lietuvos Raudonąją knygą įrašy-
tomis augalų, grybų ir paukščių 
rūšimis. Gečionių miške ąžuolai  
stambūs, o po jais veši itin įvairi 
augalija, specifinės grybų rūšys. 
Vienas jų  - itin retas į Raudoną-
ją knygą įrašytas šakotasis sėdis. 
Šio grybo vaisiakūniai dideli ir 
gali sverti net kelis kilogramus. Iš 
gausybės kotelių ir kepurėlių suda-
rytas grybas gali užaugti ir iki 20 
kilogramų, tad tai vienas rečiausių 
ir didžiausias grybas visoje Euro-
poje. Beje, jauni grybai valgomi, 
primena vištieną ir jais ponų lai-
kais buvo vaišinami ypač garbingi 
svečiai. Tačiau jeigu atsitiktinai 
rastumėte šį grybą, jo rauti ir liesti 
negalima. Tegu auga, sėjasi.

Miške nemažai  kerpių – veši 
plačiosios platužės populiacija. 
Žolinėje dangoje auga reta didžioji 
dantenė, čia gausiai auga ir geguž-
raibinių  šeimos augalų: baltijinės  
ir raudonosios gegūnės bei kiti reti 
ir saugotini augalai..

-ANYKŠTA

Likimas nepagailėjo skaudžių kirčių Anelei Kazakevičienei. 

Senasis Gečionių dvaras šiek tiek baugus ir nesaugus. 
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Prie dvaro ganosi Vyto Petronio avelės. 

Prie gretimo namo triūsia staty-
bininkai, o mūsiškį statybininkai 
paliko ir nuo trečiadienio jų ne-
simato. Namas jau apkastas grio-
viais, pradėtas renovuoti. Ar mūsų 
namo neištiks toks pat likimas kaip 
Jono Biliūno gimnaziją, kai UAB 

Gal „Anrestas“ mus pamiršo?
„Anrestas“ statybininkai ženkliai 
vėlavo baigti darbus?

B.V. (Pavardė redakcijai 
žinoma)

Jono Biliūno gatvės 26 – o 
namo gyventojas

Redakcijos prierašas:  Anykščių komunalinio ūkio renovuojamų 
namų projektų vadovas Alvydas Gervinskas patikino, kad gyventojams 
nėra ko nerimauti. „Prie namo „Anresto“ statybininkai pasirodys ryt ar 
poryt, nes šiuo metu šiam namui komplektuoja statybines medžiagas“, 
- sakė A. Gervinskas. „Anresto“ statybininkai renovuoja 5 daugiabučius 
Liūdiškių gatvėje , 2 - J. Biliūno ir 1 - Ažupiečių gatvėje.  
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Apie 
bučinius

Linas BITVINSKAS

Girdėjote, kad meilė apakina, pa-
sirodo, atvirkščiai – jau pirmas bu-
činys atveria akis. Prancūzai nebūtų 
prancūzais, jeigu neišsiaiškintų iki 
galo visko apie meilę. Prancūzų 
mokslininkai atliko eksperimentą, 
kurio metu ištyrė, kad bučiuojantis 
galima gana tiksliai nustatyti dau-
gelį nepažįstamo žmogaus būdo ir 
charakterio bruožų.

Į eksperimentą mokslinin-
kai įtraukė 1000 žmonių, ku-
riuos padalino į kelias grupes. 
Pirmoje grupėje buvo savanoriai, 
kurie porose jau yra ilgą laiką, an-
troje – neseniai savo antrąją pusę 
sutikę įsimylėjėliai, o trečioje – vi-
siškai nepažįstami žmonės, pirmą 
kartą susitikę eksperimento metu.

Visiems dalyviams pir-
miausia reikėjo pasibučiuo-
ti, o paskui atsakyti į kon-
trolinius anketos klausimus. 
Žinoma, pirmiausiai domino nepa-
žįstamųjų grupės rezultatai. Taigi, 
mokslininkai aptiko, kad po buči-
nio žmonės, kurie iki tol nebuvo 
pažįstami, sugebėjo gana tiksliai 
nusakyti asmens avantiūrizmo 
lygį ir bučinio partnerio mandagu-
mą ar delikatumą. Jie pakankamai 
tiksliai nusakė ir partnerio tempe-
ramentą bei savivertę.

Juokas juokais, bet tai būtų pa-
aiškinimas, kam mamos ir močiu-
tės „pyškina“ būčiniais (nors jie ir 
kitokio pobūdžio) savo vaikus ir 
anūkus – perduoda informaciją. 
Beje, priminsiu, ir apie patį gar-
siausią bučinį – Judo. „Pabučia-
vimu tu išduodi Žmogaus Sūnų“,- 
pasakė Jėzus.

Kviečiami atsiliepti sklypo 
savininkai (paveldėtojai).

Informuojame, kad atliekami žemės 
sklypo proj. Nr. 494, esančio Anykščių 
raj., Mačionių k.v., Skiemonių sen., 
Mačionių k., Ežero g. 5 ( sklypas su-
projektuotas žemės reformos žemėtvar-
kos projekto NŽT prie ŽŪM Anykščių 
skyriaus vedėjo įsakymu 2014 m. spalio 
13 d. Nr. 38VĮ-(14.38.2.)-1497 ) kadastri-
niai ( geodeziniai ) matavimai. Prašome 
atsiliepti gretimo sklypo (kad. Nr. 
3440/0002:0212) savininko Juozo 
Driuko turto paveldėtojus.

Kreiptis: IĮ „VS geogis“ Maironio 
g. 17-113, Utena, matininkas - 
V. Slapšys, 

Tel. Nr. 8 652 25 952, 
 el.p.: vs.geogis@gmail.com

Leonas ALESIONKA
Į šalį atidėjau visas temas, kuriomis 

susikaupiau rašyti, ir renkuosi vieną, 
kuria dar tebegyvenu, kuri iš tiesų 
nepaliko abejingo ir dar ilgai jaudins. 
Tai šiųmetė Eurovizija. Ir Mūsų Mo-
nika su Vaideliu, ir jų miela dainelė, 
ir Monikutės pavasariu dvelkianti su-
knelė. Ir džiaugsmingais ryškių švie-
sų mirguliavimais per lietuvių pasiro-
dymą nutvieksta, iki 16 000 žmonių 
talpinanti Vienos „Wiener Stadthalle“ 
arenos scena. Viskas iki tobulumo 
surepetuota, viskas techniškai be 
priekaištų atlikta, o štai pergalės kaip 
nėra, taip ir vėl nėra. Seniai bemačiau 
taip puikiai suspindusį Eurovizijos 
konkursą, o todėl ir žiūrėjau visą iki 
pat pabaigos. Iš karto pasakysiu, kad 
nei Monikai Linkytei, nei Vaidui Bau-
milai jokių priekaištų neturiu. Iš savo 
dainos jie išspinduliavo netgi daugiau 
šviesos, negu pati daina jos, ko gero, 
turi. Ačiū jiems. 

Ir vis dėlto manau, kad ne jie pa-
tys susigalvojo nutraukti dainą, vos 
ne kulminacijoje padaryti pauzę ir 
joje pademonstruoti, kaip bučiuojasi 
gėjiškos ir lesbijietiškos orientacijos 
Lietuvos piliečiai tuo metu, kai tra-
diciškai natūraliai orientuota atlikėjų 
pora įprastai pasibučiuoja ir jų daina 
po to toliau važiuoja. Nieko nesupran-
tu, o todėl vis klausiu savęs, o tai ko 
mes į tą Euroviziją „končitinomės“? 
Kad pratęsti „barzdotosios damos“ 
temą Vienos arenoje? Ta tema jau 
nieko nebejaudina taip, kaip pernai 
metų Eurovizijoje. Sensacija blyks-
telėjo, suveikė ir užgeso. Tai kodėl? 
Gal jautėmės silpnoki su savo daina 
ir jos siunčiama žinia klausytojams, o 
todėl lietuviškojo dueto režisieriai bei 
konsultantai ir sugalvojo trinktelėti 
porą seksualinių mažumų bučkių ir 
šitaip laimėti Europos gėjų ir lesbi-

Kaip Vienoje pasibučiavom ir 
antirusiškomis vežėčiomis toliau važiavom

jiečių balsus? Ei, žiūrėkite, mes savi, 
mes - vieni iš jūsų, už mus balsuoki-
te! Deja, deja, bet gudrusis „planas 
chuliganas“ nesuveikė. Jau geriau 
ant trosų būtume pakabinę plieninį 
narvą, o jame, kartu su Končita Vurst 
patalpinę, iš lubų nuleidinėtume į are-
ną nesavu balsu „Už Lietuvą, vyrai 
!!!“ klykiantį seimūną Petrą Gražulį. 
Končita jį tramdytų tvirtose vyriško-
se rankose, kutentų barzda ir bandytų 
pabučiuoti... Geras vaizdelis, ar ne? 
Ir kodėl gi manęs niekas anksčiau 
patarimo nepaklausė? Iš karto būčiau 
pasiūlęs, pataręs. Taigi va... Na, o tie 
Europos gėjai su lesbijietėmis, tie 
„amonkovai“ vietoje to, kad triuški-
nančiai palaikytų balsais mūsų lie-
tuviškąjį duetą, kažkodėl kaip ir visi 
kiti balsavo už talentingai sukurtas 
dainas, ryškius atlikėjus. Jie vertino ir 
balsavo už jų talentus, balsus, puikų 
šou, o ne už tą mūsų atlikėjų neva vos 
ne į kosmosą pasiųstą žinią, kad štai, 
matote, net ir Lietuvoje esama seksu-
alinių mažumų, kurios bučiuojasi. Jo, 
kai esi mažas ir dar ne per geriausiai 
dainuojantis, tai ir belieka kaip nors 
triukšmingai verstis per galvą, kad į 
save atkreiptumei dėmesį. Na, jo... 
Dainos neliko. Net tuose trumpuose, 
vis kartojamuose dalyvių ir dainų 
priminimuose balsuojantiems lietu-
vių dainininkai buvo pristatomi ta 
„bučkių pauze“ lyg pačios dainos net 
ir nebūtų buvę. Negali ir pykti, jei tik 
„bučkintis“ į Euroviziją susiruošei. 
Arba jei tik žaižaruojančius „trusikė-
lius“ pristatinėti tevažiavai...

Toliau dar gražiau. Prasideda bal-
savimas ir, kaip ir kasmet, lietuviškai 
komentuojantis komentatorius Lie-
tuvos ieško (ir mums ieškoti pataria) 
tarp mažųjų balų. Ko ten blizginti 
akis ieškant savos šalelės tarp tų, ku-
riems po 10–12 balų duodama! Po 
to pasipila balsavimai už chebras ir 
kaimynus. Bac, kaimynas kokiai nors 
slovėnei 12 balų ir ką? Negi svarbu 
tokios smulkmenos kaip balsas ar ta-
lentas? Mes braliukams latviukams 
irgi 12 balų tik bac... O jie mums dvy-
liką davė? Tai jau ne, tik 7 balus davė 
mums Latvija. Kaip ir Airija. Dar 6 
balus – Norvegija, 4 balus – Jungtinė 
Karalystė, 3 balus gavome iš mums 
visada prijaučiančių gruzinų. Kiek 
davėme estams? Aštuonis? O gavo-

me iš Estijos tik 2 balus. Dar 1 balą 
mums davė Danija. O pasižiūrėkite, 
kaip balsavo Balkanų šalys. Mūru 
kaimynas už kaimyną. Lietuvių fina-
linis pasirodymas Eurovizijos žiūrovų 
nesužavėjo. Jei talentais nelenkiame 
kitų, jei tik „bučkintis“ važiavome, 
tada ir belieka iš kaimynų „blato“ 
kaip apgraužto kaulo kaulyti. Kad 
ten mums, ko gero, ir yra tinkamiau-
sia vieta, savo veiksmais patvirtino ir 
lietuviškoji Eurovizijos komisija. Esu 
linkęs manyti, kad tam ji ir buvo su-
daryta, kad savo „antirusišku nusipo-
litikavimu“ atsiduodančiu sprendimu 
padarytų gėdą Lietuvai. Susumavus 
finalo  rezultatus, kai dauguma šalių 
Rusijai skyrė aukštus balus, Lietuva 
jai neskyrė nė vieno! O juk vertina-
ma turėjo būti ne Rusijos valstybė, ne 
jos politikai, o talentinga šios šalies 
dainininkė Polina Gagarina. Štai apie 
ką ji dainavo: „Mes esame pasaulio 
piliečiai. Skirtingi, tačiau kartu ir vie-
nodi. Mes tikime, tikime svajonėmis. 
Meldžiame taikos ir išgijimo. Aš ti-
kiu, kad mes galime pradėti viską iš 
naujo. Mes tikime, mes tikime viena 
svajone“. Tokie  yra šios giliaprasmės 
dainos „A Million Voices“ („Milijo-
nai balsų“) žodžiai apie viltį ir taiką.

Paskutinę vietą P.Gagarinai skyrė 
du komisijos nariai – prodiuseris ir 
muzikos vadybininkas Lauras Lučiū-
nas, muzikos tekstų autorė Jurga Če-
katauskaitė. Tik 19-tą vietą Rusijos 
atlikėjai skyrė Jurgis Brūzga, o 13-
tą – „Liepaičių“ choro vadovė Jolita 
Vaitkevičienė, 10-tą – dainininkė Ro-
sita Čivilytė. Nepataikė šita vertintojų 
kompanija koja į koją su daugumos 
šalių vertinimo komisijomis. 

Man suprantama, kodėl tai pa-
piktino P.Gagarinos dainą pamilu-
sius žmones. Pasipiktinimą ir gėdą 
už savo šalį jaučiu ir aš! Šitiek šalių 
talentingą dainininkę ir jos puikiai 
atliekamą dainą įvertino aukštais ba-
lais.  Tikrai aukšto profesionalumo 
lygio ir bešališki tų šalių vertinimo 
komisijų nariai. Mano pagarba jiems. 
Gi mūsų lietuviškoji, atsiprašant, 
„profų komisija“, ko gero, tėra pa-
jėgi tik radžius su minedais vertinti. 
Aukštesnis pilotažas jiems neįkan-
damas. Profesionalumo ir elementa-
raus padorumo stoka, matyt, iš tiesų 
tetinka savo menkumui demonstruoti 

arba politinėms kiaulystėms su anti-
rusišku dvokeliu krėsti. Taip ir norisi 
paklausti, kieno politinį antirusišką 
užsakymą šita komisija įvykdė prieš 
niekuo dėtą talentingą dainininkę Po-
liną Gagariną. 

Trijų šalių – Švedijos, Rusijos ir 
Italijos - atlikėjai iš tiesų buvo tie 
pirmojo ryškumo talentai, ant kurių 
pečių ir laikėsi 2015 metų Eurovizi-
ja. Toli mums iki jų! Kaip nuoširdžiai 
besistengė Monika ir Vaidas, kiek 
daug jie padarė nuoširdžią ir melo-
dingą dainą pateikdami kaip ryškias-
palvį pavasario gėlyną, priartėti prie 
bent jau Baltijos kaimynų mums ne-
pavyko. 

Nežinau, ar režisierių, ar prodiu-
serių sugalvota avantiūra paversti 
Lietuvos dalyvavimą Eurovizijoje 
seksualinių mažumų „bučkinimosi“ 
demonstravimu patyrė fiasko ir įrašė 
Lietuvą į Eurovizijų istorijų knygą 
kaip žėrinčių „trusikėlių“ bei gėjiškai-
lesbijietiškų bučinių reklamuotoją. 
Taip pat nežinau, ar mūsų „karingąja 
prezidente“ sekdama, ar politiniam 
užsakymui „iškrėsti antirusišką kiau-
lystę Rusijai“ vykdyti sudaryta komi-
sija „išgarsino“ Lietuvą Eurovizijoje 
kaip tokią „demokratinę“ ir  tokią be 
galo „teisinę“ valstybę, kurioje politi-
zuotas talentų vertinimas yra galimas, 
priimtinas ir toleruojamas. Gerai ver-
tinu laimėjusį Euroviziją dainininką, 
ir vis dėlto nežinau, ar labai jau gar-
binga Švedijos atstovo Måns Zelmer-
löw pergalė, jei ji galėjo būti pasiekta 
kaip Lietuvos ir (ar) dar kokių nors 
panašius politizuotus užkulisių žaidi-
mus žaidusių kitų šalių komisijų intri-
gų rezultatas. Kas pasakys, kiek ir ar 
išvis tokių, be lietuvių, buvo? 

Austrija padovanojo pasauliui di-
dingą ir įspūdingą reginį: „Eurovizija 
2015“. Kaip į Olimpines žaidynes su-
važiavę sportininkai prisiekia garbin-
gai ir sąžiningai kovoti, kad nugalėtų 
stipriausias, taip ir į Euroviziją atvykę 
atlikėjai bei juos atsiuntusios šalys 
turėtų elgtis garbingai ir padoriai, kad 
joks politizuoto deguto šaukštas ne-
apdergtų Europos ir kitų Eurovizijoje 
dalyvaujančių šalių šventės. Tokią 
šalį aš bent porai metų diskvalifikuo-
čiau ir į Euroviziją neįsileisčiau, kad 
turėtų laiko pamąstyti, atsiprašyti ir 
ateiti į protą.

horoskopas
AVINAS Spirgėsite iš noro daug 

nuveikti, pasirodyti nepakeičiami. 
Galite pradėti iškart kelis darbus. Ne-
pervertinkite jėgų, saugokitės traumų, 
konfliktinių situacijų. Gali pasitaikyti 
apgaulingų pagundų, nesąžiningų 
žmonių. Galbūt darysitės sveikatos 
tyrimus ir dėl jų nerimausite. Kai ko 
verta pasimokyti iš konkurentų.   

JAUTIS Šiuo metu galite gau-
ti intriguojamą pasiūlymą. Venkite 
avantiūrų, nebūkite patiklūs, ypač 
bendraudami su nepažįstamais veikė-
jais. Neieškokite abejotinų pramogų. 
Netikėtas įvykis, susijęs su turtiniais 
reikalais, verslu, meile, artimu žmo-
gumi gali išmušti iš vėžių.  

DVYNIAI Net stropiai atlikdami 
savo profesines pareigas bei atidžiai 
vairuodami galite neišvengti nesu-
sipratimų. Nepalanku dėl ko nors 
svarbaus tartis, prisižadėti, nes maža 
vilties, kad tai bus įvykdyta. Tiek kiti, 
tiek jūs nepakankamai realiai vertin-
site situaciją, galimybes, bus sunku 
išvengti nesąžiningumo ir pavojų.  

VĖŽYS Jums koją gali pakišti 

vengimas atvirai bendrauti, tenkini-
masis neaiškiomis užuominomis, nu-
tylėjimais. Dėl to vieni kitus suprasite 
ne taip, kaip derėtų. Verčiau kalbėkite 
aiškiai ir reikalaukite tiesaus atsaky-
mo. Saugokitės vagių, aferistų.    

LIŪTAS Venkite rizikuoti finan-
siškai ir kitaip. Neskubėkite pirkti 
brangaus daikto, jei nesate tikri dėl jo 
reikalingumo ar kokybės. Gali būti, 
kad skinsite ankstesnių avantiūrų vai-
sius. Saugokitės apgaulių, vagysčių. 
Jei užsiimate informacijos sklaida, 
pasistenkite neiškraipyti faktų. 

MERGELĖ Kiti jus arba jūs save 
ne itin aukštai vertinsite, tirštinsite 
trūkumus, tam tikri vidiniai stabdžiai 
arba klastingi oponentai varžys jūsų 
iniciatyvą. Atsargiai vertinkite gautus 
pasiūlymus, neskubėkite jų priimti - 
galite apsigauti.   

SVARSTYKLĖS Jus panardins į 
intrigų kupiną verpetą. Dėl savo ne-
nuoširdumo galite pakliūti į keblią 
situaciją, sukomplikuoti santykius su 
mylimu žmogumi. Kol kas nedary-
kite svarbių sprendimų, nesivelkite į 
neaiškius sandėrius.     

SKORPIONAS Pasistenkite ne-

    Teleloto Lošimas Nr. 998 Data: 2015-05-24. Skaičiai: 69 60 26 35 19 45 23 
14 48 51 01 46 31 55 03 54 28 32 13 20 29 30 72 74 22 24 66 62 61 15 39 73 10 
67 27 (keturi kampai) 64 50 18 40 41 (eilutė) 02 57 04 75 05 (įstrižainės) 42 34 68 
56 (visa lentelė). Papildomi prizai: 0479296 Nissan Note 0016563 Nissan Note 
0306625 Nissan Qashqai 041*669 Pakvietimas į TV studiją 021*654 Pakvietimas į 
TV studiją 015*834 Pakvietimas į TV studiją

persidirbti ir nesinervinti. Turite rim-
čiau įvertinti sąlygas, partnerius ir ar 
įmanoma praktiškai realizuoti norimą 
planą. Jausis moralės trūkumas. Rei-
kėtų būti atidiems, kad nesukeltu-
mėte apkalbų ir priešiškumo. Kad ir 
kaip būtų apmaudu, nepraktiški jūsų 
užmojai nepasieks gero rezultato.  

ŠAULYS Aplinkiniams su ju-
mis bus nelengva dėl jūsų vidinės 
įtampos, nervingumo. Pasistenkite 
nesinešti negatyvių emocijų į darbą, 
antraip galite išprovokuoti bendrą 
įtampą ir nesėkmes. Per neatsargumą 
galite ką nors sugadinti ar susižeisti. 
Itin saugokitės sukčių, vagių. Tikėtini 
reikšmingi susitikimai, tačiau sunko-
ka bus išlikti draugiškiems.   

OŽIARAGIS Bendraujant su ap-
linkiniais visą šią savaitę ypač svarbu 
išlaikyti santūrumą, emocinę pusiaus-
vyrą. Aktualūs gali būti pokalbiai, 
derybos su įtakingais asmenimis, 

verslininkais. Labai rimto požiūrio ir 
konkretumo nesitikėkite - perspekty-
vos liks gana neaiškios. Be to, galite 
gauti pasiūlymą, dvelkiantį rizika ar 
paslėpta apgaule.   

VANDENIS Itin saugokitės apgau-
lės bei nuostolių. Galima provokacija 
arba būtinybė atlikti veiksmus, kurie 
nepatiks aplinkiniams. Problemų gali 
sukelti ir vaikų, mylimo žmogaus 
neatsargumas. Jums norėsis pasižy-
mėti, tačiau jūsų kūrybiniai ir kitokie 
bandymai sulauks kritikos. Vargu ar 
pavyks priartėti prie tikslo.  

ŽUVYS Labiau gresia avarinės 
situacijos, nesusipratimai bendrau-
jant. Labai svarbu sąžiningai elgtis su 
partneriu bei žmonėmis, kurie jumis 
pasitiki ir nėra nuvylę. Saugokitės 
vagių, sukčių ir mažiau klausykite 
svetimų patarimų, kaip tvarkyti jums 
žinomus reikalus.   

 -ELTA
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parduoda

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

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

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

Nuolat perka

Moka PVM.

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, (8-628) 42453, (8-699) 34217. 

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.75 EUR / 16,40 Lt/kg,

belgų telyčaites - 
 3.65 EUR / 12,60 Lt/kg.
juodmargius buliukus -
2.10 EUR / 7.25 Lt/kg.

Tel. (8-678) 00255.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.
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Negailėkit, nes vis tiek negrįš
Tai, ką pragyventi Jums teko.
Santuokoj jau 25 - 
25 gražiausi metai.
Daug pavasarių, žiemų prabėgo,
Daug svajonių, rūpesčių dienų.
Tik širdis vis vien jauna išliko,
Nors galva jau padengta šerkšnu.
Sklidinas pakelkime taures,
Laimės palinkėkim didelės.

Sidabrinio jubiliejaus proga sveikiname 
Jolitą ir Mindaugą LAVINSKUS, gyvenančius Kurklių miestelyje.

Piršlys ir svočia

Skaudžią netekties valandą nelikome vieni...
Už paramą sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis, gėlių 

žiedus, amžinai atsisveikinant su mylima mamyte, močiu-
te Marijona ZALAGĖNIENE, nuoširdžiai dėkojame Traupio 
pagrindinės mokyklos bendruomenei, Traupio bendruome-
nei, draugams, giminėms, bendradarbiams, kaimynams 
bei visiems, kurie buvo kartu.

Dukra, anūkai Dovilė ir Egidijus

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, priekabas. Gali būti 
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411, (8-609) 47944.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - įvairų mišką su žeme arba 
biržes išsikirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-605) 27002, 
regsamiskai@gmail.com.

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

Tel.: (8-682) 18972, (8-600) 63820.

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme ar 
išsikirtimui 2000 - 10000 Eur/ha. Gali 
būti malkinis. 

Tel. (8-600) 29417.

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Tel.: (8-604) 84051, (8-605) 12103.

Skubiai - sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamą turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dos-
niai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Padedame parduoti, perkame 
namus, sodybas, žemės, miškų 
sklypus. Tvarkome paskolas. 

Tel. (8-650) 76223.

Meno kūriniai

Sovietinių laikų lietuvio tapytojo 
paveikslą.

Tel. (8-698) 51269.

Automobiliai

Brangiai - automobilius įvairių 
modelių. Gali būti su T.A., va-
žiuojančius, nevažiuojančius. 
Atvyksta, sutvarko dokumentus. 
Dirba be poilsio dienų.

Tel. (8-604) 45680.                            

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Atsiskaito 
iš karto.                        

Tel. (8-646) 17715.

Lengvuosius ir krovininius automo-
bilius, taip pat visos komplektacijos 
variklius. Atsiskaito iš karto. Pasiima 
patys. Išrašo utilizacijos pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja,atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

Gyvuliai

Be tarpininkų - arklius, karves 
(1,20 Eur/4,14 Lt), telyčias (1,40 
Eur/4,83 Lt), bulius (1,45 Eur/5,01 
Lt). 

Tel. (8-622) 09326.

Įmonė NIKSOFT - visus verše-
lius auginti. Moka PVM. 

Tel. (8-699) 46054.

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

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

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsive-
ža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius augin-
ti. Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

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

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

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-696) 88713; (8-606) 91580

Kuras

Malkas kaladėmis, skaldytas, 
atraižas pakais, supjautas, kala-
dukus. Atveža.

Tel. (8-622) 44850.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. 
Spygliuočių atraižas. 

Tel. (8-630) 57490.

Vasaros kainomis - kokybiškus 
beržinius briketus, maišas (25 kg)  - 
3 Eur, padėklas (30 maišų) - 90 Eur.

Sausas beržo ir spygliuočių kala-
dėles didmaišiuose, 1 erd. metras 
– 18 Eur.

Tel. (8-616) 16157 
darbo dienomis.

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

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

Gyvuliai

Karvę.
Tel. (8-676) 43885.

Karvę.
Tel. (8-614) 85579.

Kita

Ūkininkas - mėsinių kiaulių 
skerdieną 40-50 kg,  turi svilin-
tų dujomis ir plikytų, atvėsintos 
ir tt. Triušių skerdieną  1.5-2.5 
kg. Atveža nemokamai. Veža į 
parduotuves, kavines, turgavie-
tes.                   

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

Rotacines šienapjoves, purkš-
tuvus, smulkintuvus, trąšų bars-
tomąsias, skutikus, kultivatorius, 
frezus, vagotuvus, bulvių kasamą-
sias. 

Tel. (8-612) 57075.

PA M I N K L A I . 
Priimame užsakymus 
kapams sutvarkyti: 

liejame pamatėlius, 
statome ir gaminame 
paminklus. 
Tik iš kokybiško akmens. 

Tel. (8-609) 68720.

Buitinės technikos remontas

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

Vyksta į rajonus. 
Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Skolina pinigus. Palankiomis są-
lygomis teikia paskolas iki 10 000 
Eur. 

Daugiau informacijos tel. (8-640) 
18696.

Remontuojame minkštus baldus, 
sofas, lovas, čiužinius, fotelius, 
kėdes, kampus ir kt. Pilnai sutvar-
kome vidų, keičiame spyruokles, 
poroloną, gobeleną. Gaminame 
čiužinius pagal užsakymus. 
Pasiimame ir parvežame.

Tel. (8-610) 10341, www.atnau-
jinkbaldus.lt.

Dažo namus, namų stogus, plauna. 
Kala dailylentes, šiltina. Atveža me-
džiagas. 

Tel. (8-611) 02788.

Šiltiname pastatus - užpildome oro 
tarpus ekovata, termoputa, granulė-
mis, poliuretanu. 

Tel. (8-608) 66111.

Tvenkinių kasimas, melioracijos 
griovių valymas, kiti panašaus pobū-
džio darbai. 

Tel. (8-646) 19349.

Dovanoja

Žemes Anykščių mieste, geras pri-
važiavimas.

Tel. (8-675) 47714. 



  
2015 m. gegužės 26 d.IŠ ARTI

MOZAIKA
šiandien

gegužės 27 d.

gegužės 28 d.

gegužės 29 d.

Pilypas, Algimantas, Milvydė, 
Eduardas, Vilhelmina.

gegužės 26 - 29 d. priešpilnis.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Augustinas, Genadijus, Vir-
gaudas, Žymantė, Brunonas, Le-
onora.

Justas, Jogirdas, Rima, Au-
gustinas.

Teodozija, Algedas, Erdvilė, 
Magdalena, Magdė.

oras

+12

+19

sprintas

redaktorei nežinantNNN

Gimė šeimoje vaikas, auga, jau 
penkeri metukai, o vis dar nešneka… 

Tėvai jau apsiprato, kad Petriukas 
nebylys. Staiga, vieną dieną visiems 
pietaujant Petriukas staiga sušunka:

 „Senelis!!! „. 
Po valandos skambutis iš kaimo: 

senelis numirė… 
O vaikas ir vėl nebekalba. Po keliu 

savaičių naktį vėl Petriuko klyksmas: 
„Močiutė!!! “ - tėvai nustėro, nu-

bėga į seneles kambarį - o ta jau at-
šalusi… 

Praeina keli ramūs mėnesiai. Tėvas 
sėdi kambary, skaito laikraštį, Petriu-
kas kieme žaidžia. Staiga tėvas išgirs-
ta Petriuko šauksmą: 

„Tėvelis!“. 
Visas perbalo, galvoja: šakės! 
Nusiprausė, apsivilko juodą kos-

tiumą. Atsigulė ant lovos, laukdamas 
paskutiniosios. Grįžta iš parduotuvės 
žmona, įbėga į kambarį pas vyrą: 

- O tu ko čia dabar išsidrėbei?! 
Greičiau kelkis, eisim į šermenis, 

kaimynas numirė…
siūlo darbą

Reikalingi fermos darbininkai dirbti prie galvijų ir žirgų. Galimas apgy-
vendinimas.

Tel. (8-626) 21808.

UAB “Anykštos redakcija” 

siūlo darbą 

vadybininkui  ir  žurnalistui
(būtinas aukštasis išsilavinimas)
CV siusti: grazina.s@anyksta.lt

Tel. (8-687) 25892.

    gimė
Ramunė PAKALKAITĖ, gimusi 05 08

 pro memoria
Anykščių mieste
Vanda PAULAITIENĖ, gimusi 1929 m., mirė 05 22
Vilius Stanislovas VAIŠNORAS , gimęs 1941 m., mirė 5 20
Anykščių seniūnijoje
Veronika TUSKENYTĖ, gimusi 1933 m., mirė 05 19
Veronika JURKŠTAITIENĖ, gimusi 1932 m., mirė 05 21
Debeikių seniūnijoje
Jovita LENGVENIENĖ, gimusi 1970 m., mirė 05 15
Svėdasų seniūnijoje
Valerija VILUTIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 05 19
Traupio seniūnijoje
Česlovas BANILEVIČIUS, gimęs 1927, mirė 05 23
Troškūnų seniūnijoje
Stasė ŽUKIENĖ, gimusi 1928 m., mirė 05 18

Šią savaitę rajono vadovai dau-
giausiai triūs individualiai, o  ke-
tvirtadienį kartu pasirodys rajono 
Tarybos posėdyje. Tiesa, vadovai 
penktadienį dar dalyvaus spaudos 
konferencijoje, kurią Anykščių 
rajono savivaldybė organizuoja 
artėjant šventei „Bėk bėk, žirge-
li!”. Išimtį sudarys tik vicemeras 
Sigutis Obelevičius, kuris penk-
tadienį išvyks į Baltarusiją. Beje, 
kažkodėl vyriškoji vadovų da-
lis nedžentelmeniškai su kiaulių 
maru kovoti paliko vienintelę ko-
mandos moterį - Administracijos 
direktorę Venetą Veršulytę. Galė-

Veneta Veršulytė kovos su 
kiaulių maru

jo „ant savęs“ šią misiją prisiimti 
bent jau administracijos direkto-
rės pavaduotojas Saulius Rasalas 
– vis dėlto ir buvęs miškininkas, 
ir šernų matęs 

Antradienį V.Veršulytė susitiks 
su Anykščių maisto ir veterinarijos 
tarnybos vadovu Dainiumi Žiogeliu 
dėl kiaulių maro situacijos Anykš-
čių rajone. Tačiau V.Veršulytė po 
kovų turėtų atsigauti trečiadienį.  
Lietuvos kaimo turizmo asociacijos 
kvietimu V.Veršulytė dalyvaus Lie-
tuvos kaimo turizmo sezono atida-
rymo renginyje, kuris vyks Kartu-
pėnų kaime, Jurbarko rajone..

Laimėjo. Londone prasidė-
jo Britanijos lietuvių krepšinio 
lygos (BLKL) finalo serija, ku-
rioje varžosi „Anykščiai BC“ 
bei „Klevo“ ekipos. Komandų 
akistata vyko itin atkakliai, o 
nugalėtojas paaiškėjo tik pasku-
tinėmis pagrindinio laiko sekun-
dėmis - intriga persikėlė į pačią 
pagrindinio laiko pabaigą. Likus 
15 sekundžių „Klevo“ žaidėjai 
pataikė sudėtingą tritaškį, kuris 
sumažino anykštėnų pranašumą 
(80:83). Maža to, kitoje atakoje 
reguliariojo sezono nugalėto-
jai nesugebėjo pasižymėti, tad 
„Klevas“ galėjo išplėšti pratęsi-
mą. Vis dėlto šįkart tolimas šūvis 
skriejo pro šalį, o nuaidėjus fina-
linei sirenai dramatišką pergalę 
rezultatu 83:80 šventė „Anykš-
čiai BC“ ekipa. „Anykščiai BC“: 
Tadas Bagdonas (12 atk.kam., 
33 naud. balai) 24, Modestas 
Šilalė 17, Gediminas Inzelis 12. 
Antrąsias rungtynes komandos 
žais šį penktadienį, gegužės 29 
d., Dagenham Sports Leissure 
Centre arenoje.

Krosas I. Gegužės 21 dieną 
vyko Anykščių rajono mokyklų 
mokinių pavasario kroso varžy-
bos.  Į Jono Biliūno gimnazijos 
sporto aikštyną susirinko 87 
bėgikai. 2001 metais gimusių 
ir jaunesnių mergaičių grupė-
je (500 m) prizines vietas pa-
sidalino: Troškūnų K.Inčiūros 
gimnazijos mokinė R.Raišelytė, 
antrąją ir trečiąją vietas iškovojo 
A.Baranausko pagrindinės mo-
kyklos mokinės B.Lebedevaitė 
ir K.Valiukonytė. 2001 metų 
ir jaunesnių berniukų grupė-
je (500 m) greičiausias buvo 
A.Vienuolio progimnazijos mo-
kinys E.Inčiūra, antrą ir trečią 
vietas laimėjo A.Baranausko 
pagrindinės mokyklos mokiniai 
E.Šimonutis ir E.Zagorskas. 
2000-1999 metais gimusių mer-
ginų grupėje (500 m) nugalėtoja 
tapo A.Damauskaitė (Kurklių 
pagrindinė mokykla),  antroji 
finišavo L.Banaitytė iš J.Biliūno 
gimnazijos, trečiąją vietą užėmė 
R. Pakšytė iš A.Vienuolio pro-
gimnazijos. 2000-1999 metais 

gimusių vaikinų grupėje (500 
m) nugalėjo R.Latvėnas (Kur-
klių pagrindinė mokykla), an-
trąją vietą iškovojo K.Ramoška 
(A.Vienuolio progimnazija), tre-
čias finišavo T.Urbonas (J.Biliūno 
gimnazija). 1998 metais gimusių 
ir vyresnių merginų grupėje (500 
m) varžybose triumfavo biliū-
nietės: R.Banytė, A.Bernotaitė ir 
S.Sirvydaitė. 1998 metais gimu-
sių ir vyresnių vaikinų grupėje 
(1000 m)  prizines vietas taip 
pat dalinosi J.Biliūno gimnazijos 
bėgikai. Čempiono vardą iško-
vojo G.Krivickas, po to finišavo 
L.Banys ir D.Kuprionis.

Krosas II. Gegužės 20 die-
ną vyko Anykščių rajono pra-
dinių klasių mokinių pavasa-
rio kroso estafečių varžybos. 
Bėgikams reikėjo įveikti 300 
metrų nuotolį. 1-2 klasių mer-
gaičių grupėje kova vyko tarp 
A.Baranausko pagrindinės mo-
kyklos komandos ir A.Vienuolio 
progimnazijos komandos. Čem-
pionių vardus iškovojo bara-
nauskietės: I.Marcinkevičiūtė, 
Ž.Kepelinskaitė, K.Pušečkinaitė, 
G.Tylaitė. Antroje vieto-
je liko A.Vienuolio pro-
gimnazijos komanda: 
K.Svirkaitė, A.Marganavičiūtė, 
G.Parachonkaitė, I.Žarskutė. 1-2 
klasių berniukų varžybas laimėjo 
A.Vienuolio progimnazijos ko-
manda: A.Stimbirys, R.Opulskis, 
D.Mažeika, A.Gilius. Antra vieta 
atiteko A.Baranausko pagrindi-
nės mokyklos berniukų koman-
dai, kuriai atstovavo M.Simo-
navičius, E.Babelis, M.Gražys, 
U.Liulys.  3-4 klasių mergaičių 
varžybas laimėjo baranauskietės: 
G.Šinkūnaitė, E.Krištaponytė, 
R.Krasauskaitė, A.Zlatkutė. Antrą 
vietą užėmė A.Vienuolio progim-
nazijos komanda: V.Morkūnaitė, 
M.Zuzevičiūtė, U.Stumbrytė, 
E.Stankevičiūtė. 3-4 klasių ber-
niukų grupėje nugalėtojų taurę iš-
kovojo A.Baranausko pagrindinės 
mokyklos mokiniai: N.Vinikas, 
K.Žutautas, A.Doluchanovas, 
G.Mackevičius. Antroje vieto-
je liko A.Vienuolio progimna-
zijos komandos sportininkai: 
T.Bieliūnas, Kasparas Zelevas, 
Kornelijus Zelevas, K.Gvozdas.

JAV: 11-metis berniukas 
baigė koledžą

Amerikietis Taniškas Abrahamas 
(Tanishq Abraham) baigė koledžą 
Sakramente būdamas 11 metų am-
žiaus, praneša “The Los Angeles 
Times”.

Jis gavo tris “American River 
College” diplomus. Berniukas studi-
javo matematiką, gamtos mokslus ir 
užsienio kalbas.

Kaip rašo “Twitter” paskyroje T. 
Abrahamas, jį apėmė “nuostabus 
jausmas”, kadangi jis žengė pirmuo-
sius “vaikiškus žingsnius” kelyje į 
didelį tikslą. Jeigu viskas klosis pa-
gal planą, pažymi leidinys, tai atei-
tyje jaunasis amerikietis norėtų tapti 
mediku tyrinėtoju, Nobelio premijos 
laureatu ir JAV prezidentu. O dabar 
jis ketina gauti bakalauro laipsnį.

T. Abrahamas išgarsėjo 2014 me-
tais, kai tapo vienu jauniausių vidu-
rinės mokyklos abiturientų. Tada jis 
gavo JAV prezidento Barako Oba-
mos (Barack Obama) sveikinimo 
laišką.

Rastos A. Hitlerio 
arklių skulptūros

Vokietijoje policija atrado dvi 
bronzines arklių skulptūras, kadai-
se stovėjusias prieš Adolfo Hitlerio 
(Adolf Hitler) kanceliariją, praneša 
BBC.

Meno dirbiniai buvo surasti reido 
metu. Vyksta tyrimas, apklausiami 
aštuoni įtariamieji.

Jozefas Torakas (Josef Thorak) 
šias statulas sukūrė būtent Berlyne 
įsikūrusiai kanceliarijai. Pastatas 
per Antrąjį pasaulinį karą labai nu-

kentėjo, vėliau jį suniokojo Sovietų 
Sąjungos pajėgos.

Reido metu rastas ir Arno Breke-
rio (Arno Breker) “būdingo nacisti-
nio stiliaus”granitinis reljefas.

Paskutinį kartą šie dirbiniai buvo 
pastebėti 1989 metais kareivinėse 
netoli Berlyno.

65-erių vokietė pagimdė 
ketvertuką

Vokietijoje gyvenanti 65-erių 
Anegret Raunig (Annegret Raunigk) 
po 26 savaites trukusio nėštumo su-
silaukė ketvertuko - antradienį jai 
gimė trys berniukai ir mergaitė. Apie 
tai vėlų penktadienio vakarą pranešė 
Vokietijos transliuotojas RTL.

Vokietė tapo vyriausia visų laikų 
ketvertuko gimdyve. Moteris šiuo 
metu iš viso turi 17 vaikų ir septynis 
vaikaičius. Jauniausiai jos dukteriai 
- 10 metų.

Vokietijos žiniasklaida pranešė, 
kad ketvertukas svėrė nuo 655 iki 
960 g, o jų ūgis svyravo nuo 30 iki 
35 cm. Šiuo metu mažyliai guli in-
kubatoriuose.

Anglų ir rusų mokytojos planus 
susilaukti ketvertuko kritikavo po-
litikai, medikai ir netgi dvasininkai, 
tačiau vokietė nepaisė jų kalbų ir 
prašė aplinkinių nesikišti į jos gyve-
nimą.

Apie A. Raunig pasaulis sužinojo 
prieš 10 metų, kai ji, būdama 55-e-
rių, susilaukė trylikto vaiko šeimo-
je - dukrelės Lelijos (Lelia). Tąkart 
gimdymas prilygo stebuklui, kadan-
gi moteris tapo nėščia be dirbtinio 
apvaisinimo. Šį kartą moteris į pa-
galbą pasitelkė mediciną.

-ELTA

Kautis su kiaulių maru vyrai paliko vienintelę moterį savivaldy-
bės administracijos komandoje. 


