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„Anykš tos“  la ikrašč io 
prenumeratos 

II  –a jam ke tv i rč iu i? 

Žodis „senjorai“ elmininkiečiams 
netinka

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Naujieji Elmininkai su anykščių miestu sujungti siauru kolektyvinių sodų siūlu, tad nežinan-
tiems gali atrodyti, kad važiuodami pro šalį vis dar yra anykščių mieste. tiesos tame yra, nes ir 
patys elmininkiečiai nesijaučia kaimo gyventojais. Kaimo pavadinimas atsirado XX a. antrojoje 
pusėje, kai prie Elmininkų bandymų stoties kūrėsi ir plėtėsi anykščių priemiesčio gyvenvietė.

Žurnalas „Veidas“ paskelbė 
tradicinius šalies gimnazijų ir 
vidurinių mokyklų reitingus. iš 
anykščių rajono mokymų įstai-
gų, netikėtai, geriausiai pasiro-
dė nebe anykščių Jono Biliūno, 
o svėdasų J. tumo-Vaižganto 
gimnazija. Ši mažo miestelio 
mokykla tarp 424- ių šalies mo-
kyklų užėmė net 65- tą vietą. 
anykščių J.Biliūno gimnazija 
– 87- ta.

svėdasų gimnazija – stipriausia 
rajono mokykla Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Alvydo Kirvėlos vadovaujama Svėdasų gimna-
zija tiesiog „iššovė“. Tarp visų Utenos apskri-
ties mokyklų ir gimnazijų jie antri po Utenos 
A.Šapokos gimnazijos.

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos direktorei 
Reginai Drūsienei, akivaizdu, kad reitingai 
nepatiko. „Anykštos“ redakcijos žurnalistą ji 
kaltino vykdant kažkokius užsakymus.

Alvydas Češiūnas pasinaudodamas 
pavasarine saulute klijavo detalę. 

Vienintelės Anykščių rajone mokslo įstaigos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 
Elmininkų bandymų stoties direktorius Kęstutis Rainys. 

Nešildys. ANYKŠČIŲ SAVI-
VALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 
DIREKTORIAUS VILIAUS JUO-
DELIO įsakymu balandžio 17 dieną 
Anykščiuose ir rajone baigiamas šil-
dymo sezonas.

pažymėjo. Balandžio 15 dieną buvo 
minima Kultūros diena. Ta proga apie 
šimtą Anykščių kultūrininkų, drau-
ge su Anykščių rajono meru Sigučiu 
Obelevičiumi, siauruku iš Anykščių 
važiavo į Rubikius. Rubikiuose kul-
tūrininkų laukė vaišės. Kas finansavo 
kelionę neaišku, kultūrininkai „Anykš-
tai“ sakė, jog kelionė jiems nieko ne-
kainavo. Sakoma, kad kultūros dar-
buotojus lydėjo ir savivaldybės atstovė 
spaudai Virginija Ros Garcia. 

iššalo. Žemės ūkio skyriaus duo-
menimis, šių metų žiemą rajone iššalo 
nuo 62 proc.iki 85 proc. žieminių pa-
sėlių. Pasak Žemės ūkio skyriaus ve-
dėjo Antano Katlioriaus, rajone iššalo 
62 proc. žieminių kviečių, 69 proc.  
kvietrugių, 56 proc. rugių, 85 proc. 
miežių ir 83 proc. rapso. A.Katlioriaus 
duomenimis, jie negirdėjo apie kokį 
nors žemdirbiams patirtų nuostolių 
kompensavimo mechanizmą. „Šio-
kias tokias išmokas gaus tik tie, kurie 
pasėlius buvo apsidraudę, - „Anykš-
tai“ sakė A.Katliorius. – Dabar ūki-
ninkai dėl to nesuka sau galvos ir 
sėkmingai atsėja iššalusius pasėlius 
vasarinėmis kultūromis“.

adoracija. Svėdasų Šv. Arkangelo 
Mykolo bažnyčioje Didįjį šeštadie-
nį 9 val. prasidės ir visą parą - dieną 
ir naktį – vyks Prisikėlimo šventės 
laukimo ir Viešpaties pagerbimo 
adoracija – budėjimas, skirtas šiemet 
katalikų minimiems Šeimos metams, 
kur ypatingai laukiamos šeimos, pa-
rapijiečiai ir tikintieji iš toliau.

avarija. Antradienį, ugniagesiai 
gelbėtojai skubėjo į eismo įvykį. Skie-
monių seniūnijos Katlėrių kaime, eis-
mo įvykio metu, apsivertė lengvasis 
automobilis „Audi 80“ (1989 metų, 
benzinas). Atvykus ugniagesiams 
gelbėtojams, iš po „Audi“ variklio 
dangčio rūko dūmai. Automobilis 
nedegė. Gelbėtojai atjungė akumu-
liatorių. Apsilydė variklio skyriaus 
elektros laidai. Vairuotoja, 1985 metų 
gimimo, šoko būsenoje perduota me-
dikams.

Žuvęs kunigas 
automobilį 
vairavo 
girtas

Net seimo narys degalus 
pilasi ne anykščiuose

sergejus Jovaiša, nors į sei-
mą išrinktas ne vienmandatėje 
apygardoje, pirmadieniais pri-
iminėja interesantus anykš-
čiuose.

apie sėkmę
Linas BitViNsKas: „Ko-

kie nelaimingi besijaustumėt, 
žinokit – jau esate ištraukę ne-
įtikėtinai sėkmingą bilietą. Jūs 
–gyvenate.“
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   Temidės svarstyklės
Mirė. Anykščių r. PK pradėtas 

ikiteisminis tyrimas dėl R. M., gimu-

sio 1972 metais, gyvenusio Kavarske, 
mirties priežasties nustatymo. 

pinigai. Balandžio 15 dieną  

apie 13 valandą iš J. G., gimusiam 
1944 metais, gyvenančio Anykščių 
seniūnijoje, priklausančios klėties 

pavogti pinigai. Žala – 7 000 litų. 
Sulaikytas ir į areštinę uždarytas 
A. J., gimęs 1956 m.

Kaip praneša „Anykštai“ ko-
mandos vadovas Dalius Šližys, 
Didžiojoje taurėje ketvirtfinalyje 
pirmoji „Anykščių“ pergalė prieš 
BC „Medelynas“ buvo paženklinta 
fantastišku Tado Bagdono žaidimu. 
Į neviltį varžovus varęs T. Bagdo-
no surinko 37 taškus ir 59 naudin-
gumo balus, o „Anykščiai“ sutriuš-
kino priešininkus rezultatu 94:66 
(16:11, 20:18, 28:13, 30:24).

Antroje dvikovoje, kuri vyko 
balandžio 6 dieną, viskas jau 
klostėsi pagal kitą scenarijų. Nors 
T. Bagdonas ir buvo sunkiai su-
stabdomas, tačiau jo komanda 
„Anykščiai“ pralaimėjo vieno taš-
ko skirtumu 86:87 (27:15, 16:33, 
26:18, 17:21).

Permainingos rungtynės, kur 

Tragedija įvyko kelyje Panevė-
žys–Pasvalys–Ryga, Pasvalio rajo-
ne. 49-erių Biržų klebono D.Tubio 
vairuojamas prabangus „Lexus RX 
450h“ išvažiavo į priešpriešinę 
eismo juostą, trenkėsi į latvio vai-
ruojamą vilkiką, o vėliau trenkėsi 
dar į vieną vilkiką. Klebonas žuvo 
iškart. Abu vilkikų vairuotojai ti-
kino, jog „Lexus“ važiavo dideliu 
greičiu. Iki šiol manyta, kad kle-
bonui suprastėjo sveikata arba, kad 
jis užmigo prie vairo, tačiau Pasva-
lio apylinkės prokuratūros proku-
roro Manto Jurkėno duomenimis, 
klebonas D. Tubys prie vairo sėdo 

Žuvęs kunigas automobilį vairavo girtas
Šalies žiniasklaida pranešė, jog iš anykščių rajono kilęs ku-

nigas Dalius tubys, pernai žuvęs per autoavariją, automobilį 
vairavo girtas.

Kunigo Daliaus Tubio prabangus „Lexus RX 450h“ per avarija 
buvo žiauriai sumaitotas.

15 min.lt nuotr.

girtas: „Girtumas yra nustatytas 
ir jis viršija leistiną normą, tačiau 
promilių pasakyti negaliu dėl tyri-
mo eigos“, – 15min.lt sakė proku-
roras. 

LNK televizijos duomenimis 
kunigo girtumas galėjo siekti 2,5 
promilės.

Užunvežio parapijoje (Kurklių 
sen.) gimęs ir augęs D.Tubys buvo 
viso kaimo vaikas – jį mėgo ir juo 
rūpinosi net ir artimieji, bet ir kai-
mynai. O vėliau jau pats D.Tubys 
rūpinosi savo kaimu, dažnai sve-
čiuodavosi Užunvėžio parapijoje.

-ANYKŠTA  

BC „anykščiai“ dar pakovos
anglijos lietuvių krepšinio lygoje (BLKL) žaidžiantys BC 

„anykščiai“, pateko į pusfinalį, kur susigrūmė su reguliariojo se-
zono nugalėtojais.

žaidžiami du susitikimai ir skai-
čiuojamas įmestų taškų santykis 
kiek lengviau leido atsikvėpti BC 
„Anykščiai“. Jų priešininkai prie-
šingai – turėjo dėl ko nerimauti 
norėdami panaikinti triuškinantį 
deficitą. Šios dvi komandos pade-
monstravo gražų krepšinį, tačiau 
BC „Medelynas“ to buvo maža, 
nors pergalė pasiekta, tačiau ko-
vos baigtos. 

BC „Anykščiai“ pusfinalyje 
susitiko su jau pažįstamu ir ga-
lingu varžovu BC „Daumantai“. 
Pastarieji šį sezoną žaidžia ge-
riausią savo krepšinį ir nugalė-
jo BLKL reguliariajame sezone. 
Kaip „Anykštai“ sakė koman-
dos vadovas Dalius Šližys, pir-
mosiose pusfinalio rungtynėse 

BC„Anykščiai“ rezultatu 80:70 
(12:21, 15:14, 31:25, 22:10) nu-
sileido BC „Daumantai“. „Anykš-
čių“ žaidėjai puikiai pradėjo susi-
tikimą ir, laimėdami pirmą kėlinį 
9 taškais, varžovams sudavė rimtą 
smūgį. Antrajame kėlinuke anykš-
tėnai turėjo net16 taškų persvarą, 
bet po ilgosios pertraukos pabudo 
ir „Daumantų“ žaidėjai. Puikiai 
sužaidę likusius du kėlinius, jie 
išplėšė pergalę. Pusfinalyje žai-
džiama iki 2 pergalių, o kitos atsa-
komosios varžybos įvyks gegužės 
2 dieną. 

Anykštėnams daugiausia taškų 
pelnė R.Alekna (23), T.Bagdonas 
(18)  ir N.Eimantas (15). „Dauman-
tai“ jau faktiškai viena koja finale, bet 
mes dar pakovosim, bet kokiu atveju 
debiutuodami užimsim ne žemesnę 
kaip ketvirtą vietą, esu patenkintas 
komandos žaidimu“,- „Anykštai“ 
sakė D.Šližys. 

atmintina. Į atmintinų dienų są-
rašą siūloma įtraukti Angelų sargų 
arba Policijos dieną. Ją siūloma mi-
nėti spalio 2-ąją. Tokią Atmintinų 
dienų įstatymo pataisą įregistravo 
Seimo narys Mantas Adomėnas. 
„Angelų Sargų diena, kurios šventi-
mą popiežius Klemensas X perkėlė 
į spalio 2 d. dar XVII a. pabaigoje, 
visoje Europoje tradiciškai švenčia-
ma kaip diena, kuria pagerbiami vi-
suomenės „Angelai sargai“ - policija 
ir kiti tvarkos sergėtojai. Lietuvoje ši 
šventė švenčiama nuo tada, kai buvo 
sukurtos pirmosios nepriklausomos 
Lietuvos valstybės policijos pajėgos 
- pirmoji policijos šventė Lietuvoje 
švęsta 1921 m. spalio 2 d. Atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę 1990 m., 
drauge su policijos pajėgų atkūrimu 
(1990 m. gruodžio 11 d. priimtas 
Lietuvos Respublikos policijos įsta-
tymas, o Vilniaus Arkikatedroje Ba-
zilikoje pašventinta policijos vėliava 
su devizu „Įstatymas ir teisėtumas“) 
buvo atkurta ir Policijos diena - spa-
lio 2-oji“,- primena M. Adomėnas.

saugumas. Situaciją Ukrainoje 
ir jos keliamas grėsmes Europos ir 
Baltijos regiono saugumui Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė aptarė su 
Lietuvoje viešinčiais Respublikonų 
partijos atstovais JAV Senate Džonu 
Makeinu (John McCain), Džonsu 
Barasu (Johns Barrasso) ir Džonu 
Hoevenu (John Hoeven). Preziden-
tė su senatoriais taip pat kalbėjo 
apie konkrečius žingsnius stiprinant 
Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą. 
Pasak Prezidentės, Rusijos veiksmai 
Ukrainoje kelia grėsmę visos Euro-
pos saugumo sistemai. Labai svar-
bu, kad Vakarų valstybės laikytųsi 
bendros pozicijos ir ieškotų bendrų 
priemonių Ukrainoje susidariusiai 
situacijai spręsti. Rusija nebesilaiko 
jokių tarptautinių susitarimų ir toliau 
eskaluoja konfliktą, todėl būtinas 
vieningas tarptautinės bendruome-
nės atsakas.

aptarė. Visuomenės informavi-
mą informacinio saugumo kontekste 
aptarę trys Seimo komitetai priėjo 
prie išvados, kad bendradarbiavimas 
tarp institucijų šiuo klausimu yra ne-
pakankamas. „Išryškėjo tai, ką mes 
pirmiausia turime padaryti - reikia 
koordinuoti institucijų veiksmus. 
Bendradarbiavimo tarp institucijų 
iki šiol nebuvo tokio, koks reikalin-
gas mūsų valstybei apsaugoti nuo 
vykstančio propagandinio karo”, 
- trečiadienį po bendro trijų Seimo 
komitetų posėdžio žurnalistams sakė 
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto pirmininkė Audronė Pi-
trėnienė. Šis komitetas kartu su In-
formacinės visuomenės plėtros bei 
Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komitetais aptarė Lietuvos informa-
cinę erdvę rusų kalba, informacines 
grėsmes. 

Kova. Šiandien posėdyje Vyriau-
sybė pritarė Finansų ministerijos pa-
rengtoms Mokesčių administravimo 
įstatymo (MAĮ) pataisoms, kuriomis 
nustatomos priemonės svarbiai mo-
kestinei informacijai gauti, nepagrįs-
tiems piktnaudžiavimams teisėmis 
pašalinti, tobulinamos mokesčių mo-
kėjimo užtikrinimo priemonės, taip 
pat praplečiama mokesčių įskaitų 
galimybė. Be to, siekdamas sukurti 
teisines prielaidas efektyviau kovoti 
su neteisėtu pridėtinės vertės mokes-
čio nemokėjimu bei užtikrinti dides-
nį jo surinkimą į biudžetą, ministrų 
kabinetas pritarė Pridėtinės vertės 
mokesčio įstatymo pataisoms.

BC „Anykščiai“ komandos 
vadovas Dalius Šližys pate-
kintas komandos pasirody-
mu Anglijos lietuvių krepši-
nio lygoje.

Keturias „Anykštos“ skaitytojų 
padėkas yra gavę: Troškūnų ambu-
latorijos bei slaugos ir palaikomojo 
gydymo ligoninės vadovas Rimon-
das Bukelis ir Anykščių PSPC šei-
mos gydytojos Diana Iricijan bei 
Vitalija Giriūnienė. Tris kartus pa-
cientai dėkojo ir Anykščių ligoni-
nės vyriausiojo gydytojo pavaduo-
tojai Virginijai Pažėrienei.

Anykščių PSPC ir kartu Anykš-
čių ligoninėje dirbantis chirurgas 

renkame populiariausią rajono gydytoją
Jau daugiau nei dešimtmetį vykstančiuose populiariausio rajono gydytojo rinkimuose kol kas pirmauja keturios medikės, net 12 

„anykštos“ skaitytojų padėkų gavusi ir jau kelis metus iš eilės populiariausia renkama Kurklių ambulatorijos ir anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centro (pspC) gydytoja Dalia Kazlauskienė, to paties centro šeimos gydytoja salomėja rainienė – 7 padėkos bei 
po 6 padėkas surinkusios gydytojos Violeta Gustienė ir rita Juodiškienė. 

Rolandas Jurkėnas, Troškūnų am-
bulatorijos gydytojas Valdas Maci-
jauskas bei Kavarsko ambulatorijos 
šeimos gydytojas Arūnas Tarvydas 
gavo po dvi padėkas. 

Po vieną padėką gavo Anykščių 
PSPC šeimos gydytojai Kęstutis 
Bajarūnas ir Aurika Treščenko. 
Taip pat Anykščių ligoninės medi-
kai: endokrinologė Regina Arlaus-
kienė, chirurgė Rita Laurinaitienė, 
traumatologas – ortopedas Aloyzas 

Pranckūnas, anesteziologas Vilius 
Januška.

Pacientai šiemet ypač daug kar-
tų dėkojo ir kartu su gydytojais 
dirbančioms seselėms. Rūta Po-
ciūnienė sulaukė 10 padėkų, Irutė 
Mikučionienė – 9. Po keturis kar-
tus dėkota Astai Bartulienei bei 
Ritai Burneikienei, 2 padėkas gavo 
Kristina Liutkienė. Kartą padėko-
ta slaugytojai Daivai Leonavičie-
nei, Lijanai Ragauskienei, Bronei 

Pranckūnienei, Ramunei Strazdie-
nei ir Gražinai Klimašauskienei. 

Padėkos gydytojui kaina – 20 
litų.

Padėkas galite užsakyti „Anykš-
tos“ skelbimų skyriuje arba elek-
troniniu paštu daiva.g@anyksta.lt, 
atsiuntus padėką ir mokėjimo kvito 
kopiją.

„Anykštos“ adresas: Vilniaus g. 
29, LT-29145, Anykščiai.

-ANYKŠTA

Populiariausio gydytojo rinkimuose šiemet pirmauja Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) gydytojos (iš kairės) – 
tradiciškai kelintus metus iš eilės laiminti Dalia Kazlauskienė (beje, dirbanti ir Kurklių ambulatorijoje), po jos rikiuojasi – Salomėja 
Rainienė, Rita Juodiškienė ir Violeta Gustienė. 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt
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(Atkelta iš 1 p.)
Šimtuke – dvi anykščių 
rajono gimnazijos

Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gim-
nazija reitinguota 65-oje vietoje. 
Tai Anykščių rajono mokykloms 
labai aukšta vieta. 

Antri iš anykštėnų – Anykščių 
J.Biliūno gimnazija. Jai skirta 87- 
ta vieta. Tai vienintelės mūsų rajo-
no mokymo įstaigos patekusios į 
pirmąjį šimtuką. 

Trečia iš 
anykštėnų, taip 
pat gan netikė-
tai, atsidūrė Ka-
varsko vidurinė 
mokykla. Tačiau ji jau tik 182- a.

Ketvirta – Anykščių A. Bara-
nausko pagrindinė mokykla (dar 
buvusi vidurinė). Ji 211-ta.

Penkta – Anykščių A. Vienuolio 
progimnazija (buvusi gimnazija). 
Ji 330- ta.

Anykštėnų mokyklų reitingą 
užbaigia Troškūnų K. Inčiūros vi-
durinė mokykla, įsitaisiusi 360-oje 
vietoje. 

Reitingo lyderiai – Vilniaus licė-
jus, Kauno technologijos univer-
siteto gimnazija, Vilniaus jėzuitų 
gimnazija, Vilniaus Žirmūnų gim-
nazija, Vilniaus Mykolo Biržiškos 
gimnazija.

Iš viso „Veidas“ reitingavo 424- 
ias gimnazijas ir mokyklas.

reitingavo pagal du kriterijus

„Veide“ rašoma, kad šiemetinis 
mokyklų reitingas buvo sudarytas 
truputį pagal kitus kriterijus, nei 
pernai. Atsisakyta pernai buvusio 
kriterijaus, pagal kurį buvo verti-
nama kiek mokinių įstojo į užsie-
nio aukštąsias mokyklas, nes jis, 
reitingo sudarytojų manymu, buvo 
neobjektyvus.

„Veidas“ nusprendė gimnazijas 
ir mokyklas vertinti pagal valsty-
binių brandos egzaminų rezultatus 
ir pagal tai, kiek mokinių įstojo į 
aukštąsias mokyklas pirmuoju 
pageidavimu, kadangi tai turėtų 
objektyviausiai atspindėti realius 
mokyklų pasiekimus.

Reitingo sudarytojai pastebėjo, 
kad lyderiams tai praktiškai jokios 
įtakos neturėjo, o kai kurioms mo-
kykloms, ypač mažesnių miestelių, 
tai padėjo pašokti šimtu ir daugiau 
vietų, lyginant su pernai.

Svėdasų gimnazija ir yra viena 
iš tų pašokusių. Gimnazija pakilo 
daugiau nei per du šimtus vietų. 
Pernai gimnazija buvo 289- toje 
vietoje. Kilimas reitingų lentelėje 
galėtų būti įvardinama kaip pasta-
rųjų metų Anykščių įvairių reitingų 
išimtis. Pastaraisiais metais prak-
tiškai visuose skelbiamuose rei-
tinguose mūsų rajonas arba krenta, 
arba atsiduria sąrašų „uodegose“.

Svėdasų J.Tumo- Vaižganto 
gimnazija labai gerai atrodo ne 
tik Anykščių rajono gimnazijų ir 
mokyklų kontekste. Reitinge, iš 
visos Utenos apskrities, tik Utenos 
A.Šapokos gimnazija rikiuojasi 
aukščiau. Ji – 44- ta. 

Ir nors Anykščių J.Biliūno gim-
nazija šiais metais iš anykštėnų 
neliko lydere, bet jos kolektyvas 
įvertinimu taip pat skųstis neturė-
tų – tarp Utenos apskrities moky-
mo įstaigų ji užėmusi 87- tą vietą 

svėdasų gimnazija – 
stipriausia rajono mokykla

yra trečia. Ketvirtoje vietoje esanti 
apskrities mokykla yra 120- oje 
vietoje (Molėtų rajono Suginčių 
vidurinė mokykla).

svėdasiškiai galėjo būti 
dar aukščiau

Žvelgiant į reitingo lenteles į akis 
krenta tai, kad Svėdasų gimnazijos 
abiturientai gerai laikė valstybinius 
brandos egzaminus. Šios gimnazi-

jos abiturientų 
egzaminų vi-
durkis – 54,46 
balo. Tai ir 
buvo kriterijus 
taip aukštai rei-

tinge iškėlęs svėdasiškius. Pagal 
šį kriterijų gimnazija aplenkė ne 
vieną pirmojo penkiasdešimtuko 
mokyklą ir beveik visas nuo 51- 
os vietos iki 65- os, kurioje reitin-
guota mokykla. Svėdasiškiams dar 
aukščiau reitinge atsidurti sukliudė 
žemas įstojusių į aukštąsias moky-
klas pirmu pageidavimu mokinių 
procentas – 26,92. Tai jau antro-
jo ar trečiojo šimtuko rezultatas. 
Bet, kaip žinia, prastas abiturientų 
įstojimas į aukštąsias mokyklas 
dėl įvairių priežasčių (dažniausiai 
finansinių) yra tradicinis kaimo ir 
miestelių mokyklų bruožas. 

Anykščių J. Biliūno gimnazijos 
abiturientai egzaminus laikė pras-
čiau nei svėdasiškiai. Egzaminų 
vidurkis – 49,17 procento. Tai nor-
malus vidurkis pagal vietą, kurio-
je reitinguota (87- ta) gimnazija. 
Įstojusių į aukštąsias mokyklas 
pagal pirmą pageidavimą skaičius 
smarkiai aplenkė Svėdasų gimna-
ziją – 40 procentų. Pagal šį rodiklį 
gimnazija galėtų reitinge būti aukš-
tesnėse pozicijose.

Gan neblogai egzaminus lai-
kė Kavarsko vidurinės mokyklos 
moksleiviai. Jų vidurkis – 48,23 
balo. Tai kodėl mokykla tik 182- 
a? Sukliudė ta pati problema kaip 
ir svėdasiškiams – prastas įstojimo 
į aukštąsias pirmu pageidavimu 
procentas. Jis kavarskiečių atveju 
siekė tik 15 procentų. Jei įstojimas 
būtų siekęs bent Svėdasų mokinių 
lygį, tai mokykla būtų balansavusi 
ant pirmojo šimtuko ribos.

211- oje vietoje, reitingo viduryje, 
esančios Anykščių A.Baranausko 
pagrindinės mokyklos (tuo metu 
dar vidurinės) mokinių rezultatai 
atitinka vietą ir yra vidutiniai. Eg-
zaminų vidurkis – 44,72 procento, 
o įstojimo – 24,05 procento.

330- oje vietoje reitinguotos 
Anykščių A.Vienuolio progimnazi-
jos (tuo metu dar buvo gimnazija) 
rezultatus jau galima įvardinti kaip 
liūdnus: egzaminų vidurkis – 39,06 
procento, o įstojamumas tik 10 
procentų. Šios mokyklos įstojimo 
rezultatas yra pats prasčiausias rei-

tinge iš visų Anykščių rajono mo-
kyklų, nes paskutinės iš Anykščių 
rajono mokyklų 
esančios Troš-
kūnų K.Inčiūros 
vidurinės mo-
kyklos, kuri 
r e i t i n g u o t a 
360- oje vie-
toje, mokinių 
įstojimas pirmu 
pasirinktu nu-
meriu siekė 24 procentus. Tačiau 
egzaminus troškūniečiai laikė pras-
čiausiai – vidurkis tik 32,5 balo.

Palyginimui, ryškaus reitingo 
lyderio, Vilniaus licėjaus abituri-
entai, vidutiniškai už egzaminus 
gavo 92,66 balo, o pirmuoju pagei-
davimu į norimą specialybę įstojo 
net 81,55 procento abiturientų.

stabiliausia – J.Biliūno
gimnazija

Žvelgiant į paskutinių trejų metų 
rezultatus akivaizdu, kad iš Anykš-
čių rajono mokyklų ir gimnazijų 
be konkurencijos stabiliausia yra 
J.Biliūno gimnazija. Visus trejus 
metus ji sukosi devintame dešimtu-
ke. 2012- metais buvo 86- ta, 2013 
metais- 89- ta, šiais – 87- ta. 

O Svėdasai stabilumu pasigirti 
negalėjo. Iki šių metų jie buvo rei-
tinguoti tik trečiame šimtuke. 2012 
metais – 253- ia, 2013 metais- 289- 
ta.

Smarkiausiai reitinguose krito 
Anykščių A.Vienuolio progimna-
zija: 2012 metais- 94- ta, 2013 me-
tais- 170- ta, šiais- 330- ta.

abiturientai nebuvo 
išskirtiniai

Svėdasų gimnazijos direktorius 
Alvydas Kirvėla „Anykštai“ kalbė-
jo, kad reitingų nesureikšminantis, 
tačiau jie „kažkuo paglostė širdį, 

suteikė mokyklos kolektyvui mo-
tyvacijos“, - kalbėjo A.Kirvėla. 

Pasak direktoriaus, 2013 metų 
laidos gimnazijos abiturientų klasė 
buvo „standartinė“, o aukšta vie-
ta reitinguose yra visos mokyklos 
bendruomenės nuopelnas. 

„Būdavo ir stipresnių“, - sakė 
gimnazijos direktorius kalbėdamas 
apie praėjusių metų abiturientus, 
dėl kurių rezultatų gimnazija pa-

teko į geriausių 
šalies gimnazijų 
ir vidurinių mo-
kyklų šimtuką. 
Pasak jo, Svė-
dasų gimnazijai 
taip aukštai rei-
tingų lentelėje 
atsidurti turbūt 
padėjo „Veido“ 

pakeisti vertinimo kriterijai. 

Gimnazijos direktorę 
reitingai supykdė

Visiškai kitokios nuomonės 
buvo J.Biliūno gimnazijos direk-
torė Regina Drūsienė. Direktorė, 
po to kai žinia apie reitingus buvo 
publikuota internetiniame naujienų 
portale www.anyksta.lt, paskam-
binusi „Anykštos“ žurnalistui jį 
įžeidinėjo, neva redakcija vykdanti 
kažkokius užsakymus, nes porta-
las, pasak R.Drūsienės, rašydamas 
apie mokyklų reitingus, paskelbė 
melagingą informaciją. Perskam-
binus R.Drūsienei paaiškėjo, kad ji 
žiūri senus, praėjusių metų „Veido“ 
žurnale publikuotus mokyklų rei-
tingus, o paprašius, kad ji viršelyje 
perskaitytų žurnalo išleidimo datą, 
direktorė ėmė kalbėti, kad datos 
nebeįžiūrinti. Nors reitingų lentelė, 
kuri išspausdinta kur kas mažesniu 
šriftu, nei žurnalo data, R.Drūsienė 
kažkaip įskaitė.  

Vėliau R.Drūsienė paskambino 
ir atsiprašė žurnalisto, kad ji vis tik 
buvo neteisi, bet vis tiek pridėjo, 
kad neteisus buvo „Veidas“, 2014 
metų reitingus sudarydamas pagal 
2013 metų egzaminų rezultatus.

Ankstesniais metais, kai tarp 
Anykščių rajono mokyklų tradiciš-
kai pirmaudavo J.Biliūno gimnazi-
ja, direktorė redakcijai pretenzijų 
nereiškė.

Gimnazija/mokykla Vieta 2014 
metų reitinguose

Vieta 2013 
metų reitinguose

Vieta 2012 
metų reitinguose

Anykščių J.Biliūno gimnazija 87 89 86
Anykščių A.Vienuolio progimnazija 330 170 94
Anykščių A.Baranausko pagrindinė mokykla 211 366 280
Svėdasų J.Tumo- Vaižganto gimnazija 65 289 253
Troškūnų K.Inčiūros vidurinė mokykla 360 275 256
Kavarsko vidurinė mokykla 182 370 309

...Gimnazija pakilo dau-
giau, nei per du šimtus vie-
tų...

..„Svėdasiškiams dar 
aukščiau reitinge atsidurti 
sukliudė žemas įstojusių į 
aukštąsias mokyklas pirmu 
pageidavimu mokinių pro-
centas...

„Naivuolis“: „Valio reitingams. Jei Anykščiuose mokinys gaudavo 4 ba-
lus, tai tas pats mokinys perėjęs į Svėdasus gauna 8-9. Todėl dar karta valio 
reitingams“.

„tai va“: „Išeina, kad ten jis turi pasitempti, geriau su juo dirbama. Juk 
vertina ne balus, kuriuos gauna, o kaip išlaiko egzaminus ir kaip stoja į 
aukštąsias mokyklas. Bandėt užvažiuoti, o tik apsikvailinot“.

„amžinai nepatenkintiems“: „O ko čia širstat? Reikia tik džiaugtis, kad 
Anykščių r. mokykla minima gerąja prasme“.

„Valius“: „Pagarba Svėdasams ir gera pamoka Vienuoliui. Ten kur in-
trigos, asmeniškumai, nesusitelkimas mokymo procesui, rezultatai patys už 
save kalba... Nes svarbiausia mokyklai vėliavos ilgis, „nesupratinga“ savi-
valdybė ar geras režisierius“...

„Valiui“: „Pamokslas nuo bačkos... Sėkmės toliau pilant purvą, niekaip 
negali kai kurie neįgelti. Buvo metų, kai Biliūno ar Vienuolio reitingai buvo 
aukštesni. Pernai sužibėjo Svėdasai. Tai gerai. O dėl Vienuolio, tai galite 
nusiraminti, kitais metais neturėsite kam įgelt, nes toje mokykloje vyresnių 
klasių jau metai kaip nėra“.

„Mama“: „Mokytojai darbštūs, dirba papildomai ir už ačiū. Gerbiamas 
direktoriau, sveikinu“.

balsai internete (anyksta.lt):

anykščių rajono mokyklų ir gimnazijų vieta „Veido“ reitinguose 2012 - 2014 metais 

pedagogai. Lietuvos mokyto-
jai skundžiasi mokykloje negau-
nantys pakankamo darbo krūvio, 
kartu - ir orių atlyginimų. Todėl 
pedagogams atstovaujančios pro-
fesinės sąjungos ragina Švietimo 
ir mokslo ministeriją peržiūrėti 
galiojančią mokytojų atlyginimo 
apskaičiavimo metodiką ir iš-
taisyti darbo teisės pažeidimus. 
Pedagogams aktualius klausi-
mus trečiadienį Seime vykstan-
čiame Nacionaliniame pedagogų 
forume pristatysiantis Lietuvos 
švietimo profesinės sąjungos pir-
mininkas Audrius Jurgelevičius 
teigia, kad visos finansinės peda-
gogų problemos kyla dėl jų darbo 
apmokėjimo tvarkos. „Šiuo metu 
Lietuvos mokytojai vidutiniškai 
dirba vos pusę darbo savaitės - 21 
valandą. Taigi Lietuvos švietime 
dirba 40 tūkst. pusiau bedarbių - 
žmonių, kuriems valstybė negali 
garantuoti pilnos darbo savaitės“, 
- Seime pristatydamas profesinių 
sąjungų atlikto tyrimo rezultatus 
teigė A. Jurgelevičius.

Užmokestis. Vyriausybė toliau 
vykdys atsakingą fiskalinę politi-
ką - trečiadienį Ministrų Kabine-
tas pritarė Lietuvos konvergenci-
jos 2014 m. programai, kurioje 
Lietuva įsipareigoja 2014-2017 
m. Išlaikyti tvarią Mastrichto 
kriterijų atitiktį bei būti pasiren-
gusi įsivesti eurą nuo 2015 m. 
pradžios. Šiuo dokumentu Eu-
ropos Komisijai Europos Sąjun-
gos šalys narės teikia naujausią 
informaciją apie valstybės vyk-
domą bei suplanuotą biudžeto ir 
mokesčių politiką. Struktūrinio 
valdžios sektoriaus balanso ro-
diklio užduotims vykdyti numa-
tytas valdžios sektoriaus išlaidų 
mažinimas ir mokesčių adminis-
travimo gerinimas. Numatoma, 
kad darbo užmokestis 2014-2017 
metais augs 5,8-6,9 proc., o pa-
dėtis darbo rinkoje toliau sparčiai 
gerės. Planuojama, kad nedarbo 
lygis 2014 m. sumažės iki 10,5 
proc., o 2015-2017 metais ati-
tinkamai sudarys 9,0 proc., 7,8 ir 
6,5 proc.

prašosi. Padniestrės valdžia 
prašo Rusiją pripažinti šią nie-
kieno nepripažintą respubliką 
kaip suverenią nepriklausomą 
valstybę. Atitinkamą kreipimąsi 
trečiadienį priėmė šio Moldovos 
regiono Aukščiausioji taryba. Jis 
adresuotas RF Valstybės Dūmai, 
Federacijos Tarybai ir preziden-
tui. Pasak AT spaudos tarnybos, 
šis sprendimas buvo priimtas re-
miantis 2006 metais Padniestrėje 
įvykusio referendumo rezultatais. 
Tada 97 procentai regiono gyven-
tojų balsavo už nepriklausomybę 
ir prsijungimą prie Rusijos. Tai 
jau ne pirmas Padniestrės val-
džios kreipimasis į Maskvą, ku-
riame prašoma pripažinimo, bet 
dabar dingstį grįžti prie šio klau-
simo davė Krymo prijungimas 
prie Rusijos. “Padniestrė juridiš-
kai niekuo nesiskiria nuo Kry-
mo, todėl susijungimo su Rusija 
procesas turi vykti pagal Krymo 
scenarijų”, - sakė žurnalistams 
deputatas Viačeslavas Tobuchas. 
Manoma, kad jau ketvirtadienį 
Padniestrės deputatų delegacija 
išvyks į Maskvą, kur jie planuoja 
susitikti su Valstybės Dūmos pir-
mininku Sergejumi Naryškinu.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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- seime dirbate antri metai. ar 
jau pripratote prie seimo nario 
darbo?

- Dabar tai jau kasdienybė. Pri-
prasti nebuvo labai sunku. Labai pa-
dėjo darbo patirtis Anykščių rajono 
taryboje. Tai buvo žemesnė, o čia 
aukščiausia lyga. Be abejo yra skir-
tumų, nesu prie Seimo lyderių, bet 
jaučiuosi esantis savo vietoje. 

- siūlote įstatymų pataisą, kad 
uždrausti rūkyti automobiliuose, 
jei juose yra mažų vaikų...

- Turiu daiktinį įrodymą – išsi-
trauksiu cigarečių pakelį, jį ištrauk-
siu ir Seimo rūmuose pristatant 
įstatymo pataisą. 
Kas užrašyta? 
– „Apsaugokite 
vaikus, nevers-
kite jų kvėpuoti 
rūkalų dūmais“. 
Aiškiau, nei aišku. Įrodyta, kad pa-
syvus rūkymas, ypač jauniems orga-
nizmams, kenkia. Paskaičiuota, kad 
pabuvus prirūkytoje patalpoje gauni 
žalą kaip rūkęs cigaretę. Kam nuo-
dyti savus vaikus, nejau Lietuvoje 
tokie atstumai, kad reikia rūkyti au-
tomobilyje su vaikais.

- Kai kuriose šalyse automobi-
liuose draudžiama rūkyti visiškai. 
ar neplanuojate eiti toliau ir siū-
lyti drausti rūkyti automobiliuose 
apskritai?

- Galima ir taip, bet būtų labai 
sunkus kontrolės klausimas. Viena 
iš silpnų vietų dabar siūlomo įsta-
tymo ir bus kaip pagauti rūkantį ir 
dar pamatyti, kad pas jį sėdi nepil-
namečiai vaikai? Nemanau, kad su-
augusieji nustos rūkyti automobilyje 
visiškai. Geriau nepriimti tokio įsta-
tymo, kuris nelabai bus vykdomas. 
O dėl vaikų – tai turi būti ir tėvų są-
moningumas. 

- seniau siūlėte įstatymų pa-
taisas, kad sugriežtinti neblaivių 
vairuotojų atsakomybę. Kaip su 
jomis baigėsi?

- Jau viskas, jos priimtos. Ir dabar 
jau buvęs Lietuvos kriminalinės po-
licijos viršininkas Algirdas Matonis 
pagal mano pasiūlytas pataisas jau 
kentės ir bus nubaustas administra-
cinėm „žiauresnėm“ baudom. 

Kada pataisos įsigaliojo reikia pa-
sitikrinti, aš esu pateikęs apie dešimt 

Net seimo narys degalus 
pilasi ne anykščiuose Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

antrus metus seime dirbantis anykštėnas sergejus Jovaiša sa-
kosi perpratęs seimo darbo mechanizmus ir tampa vis aktyvesniu 
jo nariu. anykštėnas pasiūlė apie dešimt įstatymų, pataisų, pa-
pildymų. paskutinis rezonansą visuomenėje sukėlęs tėvynės są-
jungos-Lietuvos krikščionių demokratų (ts-LKD) frakcijos na-
rio pasiūlymas – drausti rūkyti automobilyje, jei yra vaikų. apie 
darbą seime ir šalies problemas s.Jovaiša kalbėjo su „anykšta“.

įstatymų, bijau suklysti.
- Kokie kiti įstatymai?
- Vienas iš tokių buvo, kad tie, ku-

rie eina į rinkimus, pasirašo pasiža-
dėjimą, kad jei būtų išrinkti ir eitų ten 
dirbti. Bet jis liko labai apkarpytas ir 
praktiškai jo esmė dabar iškreipta. 
Patys Seimo nariai supranta, kad tai 
būtų taikoma ir jiems, todėl bloka-
vo. Iš viso gero noro liko tik tai, kad 
tie, kurie bus išrenkami rinkimuose, 
tiesiog atsisakys pareigų kaip einant 
į Seimą. Dabar tai bus ir savivaldy-
bėse, ir Europarlamente. Bet tai la-
bai smulki kosmetinė pataisa.

- Ką turite omeny sakydamas 
pareigų? pa-
vyzdžiui, se-
niūnas išren-
kamas į rajono 
tarybą...

- Na, jis tada 
negalėtų būti seniūnu. Čia reikia 
panagrinėti atskirus atvejus. Kaip ir 
sakiau – praktiškai gavosi tik kos-
metiniai pakeitimai. Tikslas, kurio 
siekiau, kad nebūtų galima manipu-
liuoti rinkėjų pasitikėjimu kai rinkė-
jas tave išrenka į tam tikras pareigas, 
o tu jų atsisakai, kad to nebūtų. Ta-
čiau buvo didelis „pasišiaušimas“. 

- iš kurių frakcijų kolegos la-
biausiai „šiaušėsi“?

- Be abejo, kad didžiųjų. Bet net 
tarp mūsiškių, konservatorių, buvo 
skeptiškai nusiteikusių. Jie taip pat 
supranta, kad tai būtų esminis pa-
keitimas. Tokių atvejų kaip pas mus 
Anykščiuose buvo, nebebūtų: išrin-
ko į rajono Tarybą Vytautą Galvoną, 
o jis liko Seimo nariu, nes jam „ne-
švietė“ mero kėdė. 

Pagal mano pasiūlymą, jis būtų 
turėjęs atsisakyti Seimo nario man-
dato ir būtų privalėjęs eiti į rajono 
Tarybą. Siekiau, kad politikai neap-
gaudinėtų žmonių. 

Kitas mano pasiūlymas – savival-
dybių etikos tarybos. Norėjau, kad 
komisijos narių skaičius iš visuome-
ninių organizacijų ir pačių savival-
dybės Tarybos narių būtų ne mažiau 
kaip lygus. Tai yra – ne savivaldy-
bės atstovų būtų pusė ar daugiau. 
Ir nepraeina! Bijo. Aš klausiu – ko 
jūs pergyvenat? Jus išrenka rinkėjai, 
nori, kad jūs elgtumėtės gerai ir ne-
reikia to blokuoti. Dabar klausimas 

svarstymo stadijoje. Pažiūrėsim, 
kuo jis baigsis. 

- iš tiesų, Jūs taikliai pastebėjote 
apie komisiją. tačiau ar nėra ab-
surdiška, kad, pavyzdžiui, anykš-
čių savivaldybėje antikorupcijos 
komisijai vadovauja valdančio-
sios daugumos atstovas. Juk na-
tūralu, kad korumpuoti gali būti 
visų pirma tie, kurie turi valdžią. 
ar nereikėtų ir šios komisijos re-
formuoti, kad, pavyzdžiui, korup-
ciją stebėtų koks nors pareigūnas 
panašus į Vyriausybės ar prezi-
dentės atstovą, kad nebūtų pats 
nusižengiu, pats svarstau?

- Sutinku ir pritariu. Jokiu būdu 
nesutiksiu, jei teisėjai teisia savus 
teisiamuosius. Jie vienas už kitą 
stovi praktiškai mūru. Bent jei būtų 
pusė ir kažkuri partija iš opozicijos 
ten turėtų savo atstovus tai politikai 
turėtų gerai pagalvoti ką daro, nes 
nuobauda būtų garantuota. 

- Kiek girdėjau, numatoma 
įvesti tiesioginius merų rinkimus. 
Kokia Jūsų pozicija šiuo klausi-
mu? Gal dalyvautumėte?

- Dalyvauti nenoriu. Bet dėl tie-
sioginių mero rinkimo tikrai pritar-
siu, tačiau dar nėra nustatytas galu-
tinis išrinkto mero statusas – kokias 
funkcijas jis turi atlikti. Čia socialde-
mokratų pasiūlymas, manau, kad jie 
šiek tiek pataikauja žmonių norui, 
bet nesudėliojo funkcijų, kurias tu-
rėtų atlikti meras. Tokiu būdu merą 
galima padaryti neįgaliu. Tai siūly-
mas todėl, kad žmonių nuomonė 
labai aiškiai pasisakanti už tiesiogi-
nius mero rinkimus, bet įgaliojimai 
turėtų būti žymiai didesni. Išrinkus 
merą tiesiogiai, pagal dabartinį siū-
lymą, Taryba gali tą merą versti, bet 
tada klausimas kaip būtų su žmonių 
valia? Seime vyrauja nuomonė, kad 
reikia tiesioginių mero rinkimo, bet 
tik ne tokiom sąlygom. 

- Kokia Jūsų pozicija apie refe-
rendumą dėl žemės pardavimo?

- Tikrai pritariu tam, kad refe-
rendumas turi vykti. Aišku, prieš 
tai bus išaiškinimai kuo jis kenks-
mingas. Jau dabar žinome dalį. Bus 
kreipiamasi į Konstitucinį teismą ar 
referendumas neprieštarauja Kons-
titucijai. Manau, kad gali būti išva-
da, kad prieštarauja, bet vis tiek jis 
turės įvykti. Referendumo data ne-
labai paranki masiniams rinkimams. 
Manau, kad referendumas nelaimės 
– bus per mažas balsuotojų aktyvu-
mas. Mano asmenine nuomone, ge-
rai, kad taip ir įvyktų, tai yra – refe-
rendumas neįvyktų. Tada nereikėtų 
veltis į tolimesnes labai skausmin-
gas procedūras. 

- Bet pažiūrėkite – seimas apie 
žemės pardavimo saugiklius pra-
dėjo kalbėti tik tada, kai žmonės 
ėmė rinkti parašus, tiksliau – kai 
surinko... 

- Kažkiek saugiklių buvo, bet jų 
nepakako. Tie saugikliai vis tiek 
būtų priimti. 

Kas gali pasakyti, kad žemės par-
davimas užsieniečiams vyks masiš-
kai? Tikrai tokio nebus. Tie, kurie 
jau žemes susipirkę yra vieni iš tų, 
kurie ir inicijuoja, jie tiesiog nori iš-
likti monopolistais čia.  

- Jūsų kolega ričardas sargū-
nas sako, kad Europos sąjunga 
pati pažeidė susitarimą, nes ne-
moka Lietuvos ūkininkams tokių 
išmokų kaip Vakaruose...

- Tai klaidinga nuomonė. Visų 

pirma niekur nebuvo pasakyta, 
kada išmokos suvienodės. Tai pri-
klauso nuo bendro šalies kilimo. 
Pagalvokim – ar galėtų žemdirbiai 
gauti tokias išmokas ir gyventi ge-
riau, nei visi kiti Lietuvos žmonės? 
Tai yra reguliavimas. Po tam tikro 
laiko, kai pribręs ekonominės sąly-
gos, turėtų susilyginti. Dabar vienai 
sričiai padidinti iki europinio lygio 
– neadekvatu. Tai ne tik finansinis, 
bet ir politinis klausimas, kurį bando 
išnaudoti nepatenkinti valdžia. 

- Euras. Ką manot apie jį? ar iš 
tiesų jis toks būtinas?

- Pažiūrėkim į tai kaip kitos ša-
lys vertina euro įvedimą. Visos ša-
lys iš naujųjų ES narių to nori. Yra 
skaičiavimai, yra pliusai ir minusai. 
Kodėl latviai turi, o mes neturim ir 
būtinai norim pasilikti su litu? Ne-
manau, kad čia turim priešintis. Pa-
gal kai kuriuos aspektus, euro įve-
dimas yra žymiai naudingesnis, nei 
dabar litas. 

- pasakykit pavyzdžius...
- Investicijų atėjimas, bankų pro-

centas dėl keitimo. Dabar tikrai ne-
mažai migruojam ir nuolatiniai kei-
timai per metus sudaro labai ženklią 
sumą. 

- O ką Jūs pasakytumėte žmo-
gui, kuris pasakytų „aš niekur į 
užsienį nevažiuoju, gaunu pensi-
ją“...

- Jei valstybėje lieka daugiau pini-
gų, tai Lietuva tampa stipresnė. Tuo 
pačiu Lietuvos piliečiams yra geriau 
gyventi stipresnėje valstybėje. 

- tačiau, pavyzdžiui, aš, neži-
nau nei vienos piniginės reformos, 
kurios metu nenukentėtų žmonės. 
Kaip užtikrinti, kad tikrai nepa-
kiltų kainos? Juk jau kalbama, 
kad latviai pradeda važiuoti į Lie-
tuvą apsipirkti, nes smarkiai pa-
kilo kainos...

- Pasirašytas memorandumas su 
verslo sektoriumi dėl sąžiningumo 
politikos įvedant euro ir po to ne-
keliant kainų ir panašiai. Tai geras 
žingsnis. Tačiau kainos neišvengia-
mai kyla nepriklausomai nuo valiu-
tos. Kažkuriuo 
momentu gali 
pasirodyti, kad 
čia ir kaltas eu-
ras. Bet ne. Greitesnis ar lėtesnis 
kainų augimas yra nenumaldomas. 
Kaltinti vien verslininkų noru pasi-
naudoti euro įvedimu tikrai neverta. 
Juo labiau, kad paminėjau memo-
randumą, kuris pasirašytas.

- Bet ar kuo įpareigoja tas me-
morandumas?

- Numatytos sankcijos. Pirmą 
kartą gaus įspėjimą, o antrą kartą 
dešimttūkstantinės baudos. Be to, 
jei bus parodyta pirštu kas tą daro, 
tai žmonės supras ir pasmerks. 

- Kalbant apie sankcijas: žmo-
nės, pavyzdžiui, pirštu rodo, kad 
anykščiuose degalų kainos labai 
aukštos...

- Dabar kaip tik pyliausi Panevė-
žyje – dvidešimt aštuoniais centais 
už litrą pigiau nei Anykščiuose. 

- tad, matote. Žmonės mato, bet 
kas iš to? Juk net prezidentė Dalia 
Grybauskaitė išskyrė energetines 
monopolijas kaip skurdinančias 
Lietuvos gyventojus ne mažiau 
nei „Gazpromas“...

- Tai rinkos ekonomika. Privalu-
mas yra kuo didesnė konkurencija. 
Mes Anykščiuose turim dvi – tris 
kolonėles, kurios turbūt priklauso 

tai pačiai grupei. Jei čia būtų dešimt 
kolonėlių – neabejotinai kainos kris-
tų ir pas mus. 

- Jūsų partija nekėlė savo kan-
didato į prezidentus, o remia D. 
Grybauskaitę. Kodėl?

- Tai labai protingas žingsnis. Pre-
zidentė yra labai populiari ir yra ne-
abejotina favoritė. Pagal savo veiklą 
ji daugmaž sutampa su mūsų pozici-
ja. Tiek liberalų, tiek mūsų vadovai 
visiškai patenkinti jos veikla, todėl 
nekelia savo kandidato.     

- Juo labiau, kad D. Grybaus-
kaitė jūsų partijos lyderio an-
driau Kubiliaus buvusiai Vyriau-
sybei ne vieną komplimentą yra 
išsakiusi...

- Todėl, kad buvo už ką. Ir Al-
girdui Butkevičiui nelabai ką blo-
go sako, visi kankorėžiai lėkdavo į 
A.Butkevičių tada, kai prisidirbdavo 
valdančiosios koalicijos nariai. Tad 
yra kam Seime dirbti, tik tos jėgos 
ne taip išsidėsčiusios. Sakyčiau 
idealus variantas Lietuvai būtų vai-
vorykštės koalicija, apie kurią neo-
ficialiai turbūt ir kalbėjo po rinkimų 
D.Grybauskaitė. Turbūt ir socdemų 
stovykloj yra žmonių, kurie neno-
rėtų tokios jungties. Bendra politika 
Lietuvai būtų žymiai naudingesnė ir 
žmonės tai pajaustų. 

- Jūs seimo nariu tapote per 
partijos sąrašą, kandidatavote 
vienmandatėje apygardoje prie-
nuose, bet nesėkmingai. Kiek 
girdėjau, anykščių ts-LKD sky-
rius Jūsų neparėmė. Kokie dabar 
santykiai su ta pačia savivaldybe, 
kurios valdančiosios koalicijos 
nariai yra ts-LKD?

- Turim nemažai kontaktų tiek su 
meru Sigučiu Obelevičiumi, tiek 
su Anykščių skyriaus nariais. Porą 
viešnagių su Seimo nariais orga-
nizavom. Ir dėl Anykščių reikalų 
tenka bendrauti su meru. Aš dekla-
ruoju, kad kituose rinkimuose norė-
čiau būti iškeltas Anykščių skyriaus 
kandidatu vienmandatėje Anykš-
čių- Kupiškio apygardoje. Bet yra 
skyriaus sprendimas. Prieš anuos 
rinkimus jie jau buvo pasirinkę savo 
kandidatą, būtinai partinį ir neturė-
jau jokių pretenzijų. Nors centras 
mane siūlė čia, bet skyrius pasirinko 
Joną Šimėną. Taip įvyko čia atsisa-
kius kandidatuoti Arvydui Anušaus-
kui. Man teko rinktis kitą vietą. 

- Jūs nepartinis?
- Dar neparti-

nis, bet pareiški-
mą jau parašiau. 
Tikiuosi tapti 
Anykščių sky-

riaus TS-LKD partijos nariu. Buvo 
toks laikas, kai stovėjau kryžkelėje 
ir galvojau apie savo pasaulėjautą, 
pažiūras ir vis tiek manau, kad ne-
apsirinku ir su savim nesipykstu bū-
damas dešiniųjų pažiūrų. 

- ar nedalyvaujate Europos 
parlamento rinkimuose?

- Ne ir nenorėčiau. Pirmiausia, 
tai skyrius sprendė, kad nepartiniai 
iš viso negali kandidatuoti, bet jei 
būčiau buvęs tuo metu partinis, tai 
vis tiek nenorėčiau keisti gyvenimo 
būdo. 

- turite savo atstovybę anykš-
čiuose. ar daug sulaukiate intere-
santų?

- Nėra taip gausiai, juo labiau, kad 
aš ne vienmandatininkas. Turiu biu-
rą čia (savivaldybėje) ir Kupiškyje. 

- Kokiais klausimais kreipiasi 
žmonės?

- Daugiausia asmeniniais susiju-
siais su žemės, nuosavybės, teisi-
niais klausimais, dėl šilumos kainų 
ir panašių dalykų. Man labai padeda 
tai, kad esu dirbęs savivaldybėje. 
Žinau, kur nukreipti daug klausimų, 
padarau užklausas.

Sergejus Jovaiša, nors į Seimą išrinktas ne vienmandatėje apygar-
doje, pirmadieniais priiminėja interesantus Anykščiuose. 
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

...jį ištrauksiu ir Seimo 
rūmuose pristatant įstatymo 
pataisą...

...niekur nebuvo pasakyta, 
kada išmokos suvienodės...
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PASTOGĖ

(Atkelta iš 1 p.)
Įsikūrę pilies pašonėje

Šioje vietovėje žmonės įsikūrė, 
matyt, jau seniai. Nors nėra tikslių 
duomenų, tačiau tai, kad šalimais 
buvo medinė pilis, leidžia spėti, kad 
ir žmonių, aptarnaujančių šią pilį, 
turėjo gyventi, apie tai liudija ir Šei-
myniškėlių kaimas, su kurio ribojasi 
Naujieji Elmininkai. Šeimyniškių, 
Šeimyniškėlių kaimų Lietuvoje yra 
ne vienas, istorikai sako, kad būtent 
taip vadinosi kaimai, kurie priklausė 
kuriai nors piliai. 

Žinoma, kad dabartinių Naujųjų 
Elmininkų vietoje buvo dvaras, kuris 
XIX a. viduryje priklausė Narbuto-
vams. Kai dvaro savininkas prasilošė 
kortomis, dvarą XIX a. pabaigoje iš 
jo nusipirko ūkvedys Antanas Val-
musas, iki 1940 m. jį valdė Valmusų 
šeima, kurią  1941 m. ištrėmė į Sibirą. 
Anykštėnų krašto vietovių žinynas 
nurodo, kad išlikę Elmininkų dvaro 
pastatai 1992 m. buvo grąžinti dvaro 
savininko vaikams Felicijai Gapšie-
nei ir Dominykui Valmusui.

Kaimas įsikūręs abipus krašto kelio 
Anykščiai–Rokiškis, už 4 kilometrų 
nuo Anykščių. Per kaimą teka upeliai 
Volupis ir Kiaulupis – Elmės kairie-
ji intakai. 2001 metais 85 sodybose 
buvo registruoti 696 gyventojai, 2011 
buvo likę 573 gyventojai. 

Vienintelė mokslo įstaiga 
tiria bulves

Elmininkiečiai gali didžiuotis, kad 
jų kaime veikia vienintelė mokslo 
įstaiga Anykščių rajone. Elmininkų 

Žodis „senjorai“ 
elmininkiečiams netinka

dvaro vietoje 1941 m. buvo įkur-
ta Lietuvos žemdirbystės institu-
to Elmininkų bandymų stotis, kuriai 
nuo 1999 m. vadovauja direktorius 
Kęstutis Rainys. 1956–1992 m. prie 
Elmininkų bandymų stoties veikė ir 
eksperimentinis ūkis, turėjęs 7 245 
hektarus žemės. Elmininkų bandymų 
stotis 2010 m. pertvarkyta į Lietuvos 
agrarinių ir miškų mokslų centro El-
mininkų bandymų stotį. Kaip sakė 
„Anykštai“ direktorius K.Rainys, 
dabar stotis naudoja savo bandymam 
84 hektarus žemės. „To mokslo ne 
kažin kiek ir 
belikę, dirbam 
dviese mokslinį 
darbą, bet mastai 
nebe tie“,- sakė 
K.Rainys.  

Jis sakė, kad Bandymų stotis spe-
cializuojasi ne selekcijoje, kaip dau-
gelis mano, o bulvių agrotechnikos 
tyrimuose. Direktorius K. Rainys 
sakė, kad mokslui svarbus finansavi-
mas. „Lietuvoje veikė 29 moksliniai 
institutai, po stambinimo atsidūrėme 
darinyje, į kurį sujungtos 3 mokslo 
įstaigos: mes, daržininkai ir miškinin-
kai. O mūsų finansavimas priklauso 
nuo to, kiek išspausdiname mokslinių 
straipsnių anglų kalba leidžiamuose 
rimtuose moksliniuose leidiniuose, o 
tai sudėtinga“, - apie dabartį kalbėjo 
K.Rainys. 

Paklaustas, ar galima nusipirkti 
sėklos iš jų, K.Rainys sakė, kad jau 
pavėlavome. Sėklines bulves ūkis 
išpardavė, be to, patarė geriau bul-
vių auginimą patikėti specialistams. 
„Nuoširdžiai sakau, geriau gėlytėm 
užsiimkit. Investicijos į bulves dide-

lės, o dabartinės veislės reikalauja 
intensyvios priežiūros ir neturėda-
mas žinių žmogus to nepadaro, bet 
lietuviui vis tiek reikia suleist nagus į 
žemę“,- šypsojosi direktorius. 

Jaunimui reikia 
krepšinio aikštelės
 
Naujųjų Elmininkų kaime veikia 

biblioteka, bendruomenė, o prie kelio 
radome grupę vyrukų, mėtančių ka-
muolį į krepšį. Įsižiūrėję pamatėme, 
kad tai vis dėlto ne tikra krepšinio 

aikštelė, o „sa-
vadarbė“ – prie 
asfaltuotos au-
tomobilių sto-
vėjimo aikštelės 

elmininkiečiai atgabeno krepšinio sto-
vą, įkasė jį į žemę, nusibraižė linijas, 
o dabar žaidžia laisvalaikiu. „Turėti 
savo krepšinio aikštelę yra sena mūsų 
svajonė. Pažiūrėkit – kituose kaimuo-
se įrengtos naujos aikštelės, sporto 
aikštynai stovi užrakinti, nežaidžia 
ten,  o mes neturime kur žaisti“,- apie 
elmininkiečių jaunimo poreikį sakė 
vienas iš aikštelėje žaidusių vaikinų 
Audrius Ilonis.

Vaikinas pasakojo lankęs 
A.Sabonio krepšinio mokyklą, bet 
problemos su sveikata neleido siekti 
krepšininko karjeros. „Nuo sveikatos 
viskas priklauso, bet kai pagerėja, žai-
džiu krepšinį, dabartinė mūsų aikštelė 
baigia sulūžti, būtų gerai, jei atsirastų 
kita“,- sakė A.Ilonis.

Žaidžiančius stebėjo ir vienas vy-
rukas, nepanoręs sakyti pavardės, pa-
sinaudodamas šiluma jis ant suoliuko 
gurkšnojo alų. Paklaustas, kaip gy-

venasi kaime, tik ironiškai mostelėjo 
ranka: „Visur vienoda virvela“. 

Kaime gyventi ramu

Dalis kaimo gyventojų, o ir čia atsi-
kėlusių miestiečių, gyvena Elmininkų 
bandymų stoties kūrimosi laikotarpiu 
statytuose daugiabučiuose. Prie vieno 
iš jų sutikome Anelę Dagienę, kuri 
sėdėjo ant suoliuko. „Visą gyvenimą 
dirbau čia, stažas - 41 metai. Ma-
čiau, kaip buvo statomi šitie namai,  
30 metų gyvenu čia,  namams buvo 
tiekiamas centralizuotas šildymas, 
bet atėjus nepriklausomybei atjun-
gė, dabar šildomės kiekvienas sau. 
Anksčiau buvo pigiau, bet man dabar 
geriau – kiek noriu, tiek pasikūrenu“,- 
sakė A.Dagienė.

Moteris pasakojo, kad turi 2 vaikus 
ir 3 anūkus. „Dukra gyvena netoliese, 
o sūnus dirba tolimųjų reisų vairuoto-
ju. 25 metus dirbo vyno gamykloje, 
bet atleido, nuėjo vairuotoju dirbt, 
jam patinka, tik ilgai namuose nebū-
na, reisas po 7 savaites trunka, štai ir 
Velykoms neatvažiuos“,- pasakojo 
A.Dagienė. 

Jos teigimu, gyventi kaime ramu. 
„Kiek čia mūsų belikę, pensininkai 
daugiausia. Tik pašalpų dienomis prie 
parduotuvės net ūžia. Dieve, Dieve, 
kaip be reikalo moka tas pašalpas. 
Anksčiau, jei šlitinėsi, tuoj pas direk-
torių ant kilimėlio, kaip nuduos...“ - 
sakė A. Dagienė. 

Jos kaimynas Dainius Petrauskas 
sakė, kad kaime liūdėt nėra ko – bibli-
oteka yra, tvenkiniai. „Tiesa, aš pats 
jau dvejus metus, kaip nesu užmetęs 
meškerės, o anksčiau ištisai sėdė-
davau“,- sakė taip pat pensininkas 
D.Petrauskas. Beje, pasakius, kad 
dabar pensininkus senjorais vadina, 
elmininkiečiai purtė galvas. „Netinka 
mums tas žodis, geriau rašykit „esan-
tys užtarnautame poilsyje“,- sakė D. 
Petrauskas. 

Kadangi Naujųjų Elmininkų kai-
mais netoli miesto, jame veikia kelios 
medžio apdirbimo įmonės bendrovės, 
o veidrodžiais Anykščių ir aplinkinius 
rajonus aprūpina  gamybos įmonė 
„Žibuldė“. Šios individualios įmonės 
savininką Alvydą Češiūną kieme kaip 
tik radome klijuojant stiklinę detalę. 
„Saulės reikia, nes klijai kitaip nevei-
kia“,- sakė A.Češiūnas.

Verslininko teigimu, per krizę jie 
įmonėje liko dirbti tik dviese. „Da-

bar baldžiai atsigauna, iš paskos vel-
ka ir mus“,- sakė A.Češiūnas. Pasak 
jo, veidrodžius jie gauna iš Europos, 
Azijos, o vietoje tik pjausto, apdirba. 
„Seniai nebegaminam veidrodžių, 
nes nepasiekdavom matmenų, ku-
rių reikia baldų pramonei“,- aiškino 
A.Češiūnas. 

Verslininkas pasidžiaugė, kad kai-
mas atsigauna, verslas tvirčiau įleidžia 
šaknis, o krizė jau eina į pabaigą. 

Naujųjų Elmininkų kaimo 
bendruomenės iniciatyva ir 
184 elmininkiečių šeimoms 
parėmus, 2010 metais pasta-
tytas medinis koplytstulpis su 
drožiniais puoštu kryžiumi 
(autorius – tautodailininkas 
Valentinas Siurvila).

Anelė Dagienė matė visą Naujųjų Elmininkų 
dabartinę istoriją.

Elmininkietis Dainius Petrauskas sakė, kad 
nors jo pavardė ir daininga, bet pats užtraukti 
gali tik užstalės dainą.

Turėti savo krepšinio aikštelę yra sena elmininkiečių jaunimo 
svajonė.           Jono JUNEVIČIAUS nuotr. Naujieji Elmininkai patrauklūs gyventi, nes yra prie pat miesto.

Audrius Ilonis mokėsi A. Sa-
bonio mokykloje žaisti krep-
šinį. 

...Dieve, Dieve, kaip be 
reikalo moka tas pašalpas...
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UAB „Anykštos redakcija“ gali paruošti 
ir atspausdinti
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paVasariNĖs
 NUOLaiDOs
nuo 10 % iki 50 % 

Langai, durys, garažo vartai, 
roletai, žaliužės, apsauginiai 

stogeliai, šiltnamiai.
*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.
A.Baranausko a. 9, Anykščiai

kavinės “Erdvė“ rūsyje 
Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt

Nekilnojamasis turtas

55 a Vilniaus gatvės gale su pro-
jektais statyboms (2 tvenkiniai, 
upelis, miškas, 300 m iki Spa-
Vilnius). Kaina 48000 Lt. 

Tel. (8-633) 33361.

Anykščiuose, Kolūkiečių gatvė-
je - dalį namo (2 kambariai, 3,2 a 
žemės, remontas). Janydžiuose 
- 6,8 a žemės su namu, garažu, 
pirtimi ir malkine.

Tel.: (8-685) 10959, 
(8-689) 23940.

Žemės ūkio technika, 
produkcija

Mažus šieno presus. sėjamąją, 
traktorių „David Brown 2 WD“.

Tel. (8-687) 19254.

Paruoštą vasarinį rapsą sėjimui. 
Tel. (8-616) 34067.

Pašarines ir sėklines bulves. 
Atveža.

Tel. (8-630) 59656.

Kuras

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

Tel. (8-600) 63820.

Uosines malkas - mašinomis po 
650 Lt.

Tel. (8-676) 36716.

Lašų ŽŪB
PARDUODA GRIKIUS.

Tel. (8-611) 44130.

MINKŠTŲ BALDŲ 
VALYMAS.

Tel. (8-621) 06840.

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

Tel. (8-644) 45610.

Pažintys

Vyras susipažintų su žemo 
ūgio moterimi ar mergina nuo 38 
metų. 

Tel. (8-606) 77149.

Paslaugos

UAB 2 Vymonta gamina plie-
nines stogų ir sienų dangas iš 
spalvotos ir cinkuotos-alucinko 
skardos. Darome lankstinius.  
Parduodame gamintojo kaino-
mis.  

Kreiptis: Panevėžys, Kerbedžio 
g.21,tel.: (8-606) 11964, 

(8-687) 97797.  

Mini ekskavatoriumi, mini krau-
tuvu BOBCAT atliekame žemės 
kasimo, lyginimo, gręžimo, be-
tono daužymo darbus (yra pa-
letinės šakės). Atliekame lauko 
santechnikos darbus. 

Tel.: (8-685) 27028, 
(8-618) 65358. 

Valome kaminus, mūrijame ka-
minų galvutes ir jas skardiname. 
Dirbame: stogai, karkasas, blo-
keliai ir t. t.

Tel.: (8-685) 10959, 
(8-671) 23906.

Mobiliu gateriu pjauname me-
dieną. Atvykstame į namus.

Tel.: (8-603) 96018, 
(8-620) 84419.

Šiltiname pastatus - užpildome 
oro tarpus ekovata, termoputa, 
granulėmis, poliurentu.

Tel. (8-606) 85525.

Dengia visų rūšių šlaitinius sto-
gus, stato karkasinius pastatus, 
pasirūpina pigesnėmis medžia-
gomis. 

Tel. (8-687) 73069.

Buitinės technikos remontas

Remontuojame šaldytuvus, 
skalbimo mašinas ir kitą buitinę 
techniką. Važiuojame į iškvieti-
mus, suteikiame garantiją.

Kreiptis: Baranausko a. 14, 
Anykščiai, tel. 5-15-61,

 (8-699) 65148, (8-689) 97341.

Baldų gamyba

Gaminame virtuvės baldus, 
spintas slankiojančiomis duri-
mis.

Tel. (8-603) 35705.

Nuoma

Ūkininkas išsinuomotų žemės 
ūkio paskirties žemę Surdegyje, 
Vašuokėnuose, Raguvėlėje abi-
pusiai palankiomis sąlygomis. 

Tel. (8-698)71581.

Nuomojamos 70 kv. m patalpos 
centre.

Tel.: (8-676) 42792, 5-27-52.

Pranešame, kad Anykščių r. Anykščių sen.: Elmininkų k.v., bus atlieka-
mi kadastriniai matavimai prie gretimų žemės sklypų, kurių savininkai 
(naudotojai) prašomi atvykti nurodytu laiku prie savo sklypų:

1. Česlovas Matulis turto paveldėtojai skl. Nr. 3426/0002:0168, 
Vosgėlių k. 2014-04-23, 10.30 val.

2. Julijona Regimantienė, turto paveldėtojai skl. Nr. 3426/0001:0625, 
Gojaus k. 2014-04-18, 10.00 val.

3. Sigitas Acus, skl. Nr. 3426/0005:0205, Smalinos k. 2014-05-13, 
09.00 val.

4. Virginijus Ščerbinskas, skl. Nr. 3426/0003:0055, Pavarių II k. 
2014-05-22, 09.00 val.

Žemės sklypų ženklinimą vykdys UAB “Žemės tvarkymo centras” 
darbuotojai,

Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. 8 60521909, andsulzicki@gmail.com

UAB „Narma“ 
atlieka žemės sklypo kadastrinius matavimus, esančio Anykšcių 

r. sav., Svedasų sen, Ertėjų k,. Čiukų.k. Skl.Nr.proj.plane 152-
33, priklausančius VĮ “Anykščių miškų uredijai’. Gretimų žemės 
sklypų savininkus,  skl. Kadastrinis Nr . 3446/0002:00058 Paulina 
Vendigonienė, 3446/0002:0015 Sigitas Acus  skl. Kadastrinis  Nr, 
3446/0002:0030 Ona Jačytė. skl. Kadastrinis  Nr, 3446/0002:0012 
Vytautas Lapienis.  skl. Kadastrinis  Nr, 5701/0005:0242

Marė Lapienėnė. skl. Kadastrinis  Nr, 5701/0005:0145 Laimutis 
Maištas kviečiame atvykti į ribų derinimą  š.m. Balandžio   30 d. 10.00 
val., arba prašome kreiptis  tel. 8 678 00061. 

 Dėl Jūsų sklypo ribų suderinimo matavimų dieną nurodytu laiku pra-
šome būti Savo sklype, arba atvykti į UAB „Narma“ įmonę, esančią 
Ūkininkų g.10a Marijampolėje jums patogiu laiku. 

UAB „Cesta“ firminėje mėsos parduotuvėje Anykščiuose reikalinga ka-
sininkė pardavėja.

Tel.: (8-611) 22573, 
(8-686) 89094, (8-614) 46152.

Draudėjų dėmesiui
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 

103 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl 
Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmo-
kų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo“ (TAR, 2014-
01324) nuo 2014-05-01 visi draudėjai, turintys apdraustųjų, socialinio draudimo pranešimus, pasirašytus 
saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuoti sertifikatu, privalės teikti tik per elektroninę 
duomenų perdavimo sistemą (EDAS).

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus Anykščių skyriuje (Kęstučio g. 17, 
Anykščiai, II a.) 2014 m. balandžio 22, 23, 24 ir 25 dienomis, 10 val. organizuojami mokymai, kurių metu 
bus pristatoma elektroninių pranešimų pildymo ir pateikimo „Sodros“ teritoriniams skyriams tvarka, su-
pažindinama su EDAS naudojimo privalumais ir galimybėmis, pateikiama informacija, kur galima įsigyti 
elektroninius parašus.

Kviečiame dalyvauti. Papildoma informacija teikiama tel. (8 381)  51 281.

VSDFV Utenos skyrius

Linas BITVINSKAS

Mums vis kažko trūksta. 
Įvairūs specialistai ta proga 
aiškina, kaip pasiekti sėkmę, 
loterijos siūlo išlošti milijo-
nus. 

Dažnai ir patys savęs klau-
siame, kokie mūsų šansai pa-
siekti sėkmę. Paskaičiuota. 
Šansas, kad gimsite buvo 1 
prieš 400 000 000 000 000 000. 
Jūsų, kaip asmens egzistavi-
mas, - pasekmė neįtikėtino su-
tapimo, kad jūsų gyvenimo ki-
taip nei stebuklu  nepavadinsite. 
Harvardo auklėtinis Ali Beina-
zi paskaičiavo šansus, kad du 
žmonės susitiktų, tarp jų atsi-
rastų simpatija ir meilė, kad jie 
norėtų susilaukti vaikų, o tėvo 
spermatozoidas susitiktų su 
mamos kiaušialąste ir t.t. Žino-
te, taip ir išėjo tas neįtikėtinas 
matematinis kaičius 1 prieš 
400 000 000 000 000 000. O 
jeigu skaičiuoti apie gyvybės 
atsiradimą Žemėje, tai šis skai-
čius yra 1 prieš 102 685 000... 
Kokie nelaimingi besijaustu-
mėt, žinokit – jau esate ištrau-
kę neįtikėtinai sėkmingą bilie-
tą. Jūs –gyvenate.

Iš nuotraukos 
darome portretus 

laidotuvėms 
(iki A4 formato). 

UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g.  29, Anykščiai), 

Nuotraukos su rėme-

liais kaina – 35 litai.



 

Redakcija dirba: 
8.00 – 17.00, pietų pertrauka nuo 13 iki 14 valandos,
penktadieniais 8.00 - 16.00, 
spaudą šeštadieniais atsiimti  nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,99 Lt (prenumeratoriams – 1,31 Lt). 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3300    Užs. Nr. 369
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Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892 (Omnitel), (8-605) 96555 (Tele-2).
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Nuoširdžiai dėkojame Violetai GUSTIENEI, geriausiai 
Anykščių poliklinikos vidaus ligų gydytojai, kurią mes, savo 
laimei, esame pasirinkusios ir šeimos gydytoja. Stebina 
jos nuoširdumas, profesionalumas, begalinis noras grei-
čiau padėti ligoniui. Linkime jai laimės ir sėkmės darbe. 
Dėkojame ir seselei Laimutei.

Vanda Petronienė, Danutė Strazdienė

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI 
ir kartu dirbančiai med. seselei, suteikiančioms reikiamą 
pagalbą saugant mano sveikatą.

V. Polienė

Gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI, slaugytojoms Irenai 
MIKUČIONIENEI ir Rūtai PACIŪNIENEI

Dėkojame už nuoširdų darbą. Linkime geros sveikatos ir 
kantrybės.

Kurkliai, Zita ir Ričardas Vaicekavičiai

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI už 
suteiktą reikiamą pagalbą, rūpestingą gydymą, nuoširdžius pata-
rimus ir dėmesį bei mokėjimą užjausti, patarti. Tačiau ligos būna 
galingesnės už žmogaus fizines galias. Ačiū gydytojai ir seselei 
Astai BARTULIENEI už gerumą, švelnų žodį, kantrybę. Linkiu 
Jums geros sveikatos, stiprybės, sėkmės dirbant kilnų ir atsa-
kingą darbą.

Agnė Jakniūnienė

Širdingai dėkojame šeimos gydytojai Vitalijai GIRIŪNIENEI ir 
seselei Rasai už rūpestingą gydymą, patarimus ir kantrybę.

E. ir Vl. Žibai

Nuoširdžiai dėkojame Kurklių ambulatorijos gydytojai 
Daliai KAZLAUSKIENEI, seselėms Rūtai PACIŪNIENEI ir 
Irutei MIKUČIONIENEI už gerą gydymą, švelnų žodį, nuo-
širdžius patarimus. Linkime Jums stiprybės ir Dievo palai-
mos kilniame darbe.

M. Zakarauskienė, O. ir S. Misiūnai

Ačiū gerbiamai gydytojai Violetai GUSTIENEI už gebėji-
mą gydyti ir žodžiu... Už rūpestingumą bei atjautą ačiū ir 
mielai sesutei Laimutei.

Vygandas Račkaitis

Balta spalva - viltis, tyrumas, laimės jausmas ir nuotakų, 
ir obelų žiedai balti balti, ir žmogui pašaukti- palengvinti 
žemėj skausmą taip pat baltais chalatais aprengti... “ 

Nuoširdus ačiū  šeimos gydytojui Arūnui TARVYDUI ir se-
selei Rimai nuo Marytės Baltakienės

Nuoširdžiausia padėka slaugutei Ramunei STRAZDIENEI ir 
šeimos gydytojai Salomėjai RAINIENEI už nuoširdų gydymą.

Onutė Miliukienė

Širdingai esu dėkingas šeimos gydytojai Vitalijai 
GIRIŪNIENEI ir seselei Rasai už rūpestingą ir nuoširdų 
gydymą.

L. Gasiūnas

Dėkojame gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir seselei 
Gražinai KLIMAŠAUSKIENEI už gerą ir rūpestingą gydymą.

Zofija Budreikienė

Šeimos gydytojai Vitalijai GIRIŪNIENEI ir seselei Rasai 
nuoširdžiai dėkojame už profesionalų gydymą, nuoširdumą.

G. ir E. Jurcikai

Nuoširdų ačiū tariame Andrioniškio bendruomenei, kle-
bonui, giedotojams, Nijolei, ligoninės bendradarbiams, kai-
mynams, giminėms ir visiems, kurie padėjo palydėti į amži-
nojo poilsio vietą brolį, tėvelį, senelį Aloyzą RUDOKĄ.

Broliai ir vaikai

Nacionalinio Balio Dvariono pianistų konkurso laureatę 

Mildą DAUNORAITĘ ir 
diplomantą Paulių RAŠKEVIČIŲ, 
jų mokytojus ir tėvelius, visų mylinčių savo žemės perliukus vardu, 

sveikina

LR Seimo narys 
Sergejus Jovaiša

Anykščių rajone
užregistruotas naujagis

gimė

Vesta GIRNYTĖ,  gimusi 04 09

Anykščių mieste
Petras Povilas MARCIUKAS, 
gimęs 1923 m., mirė 04 15
Nijolė VERNICKIENĖ, 
gimusi 1955 m., mirė 04 08
Debeikių seniūnijoje
Bronislava JUOZĖNIENĖ, 
gimusi 1941 m., mirė 04 11
Piotr MACIULEVIČ, 
gimęs 1949 m., mirė 04 15
Vytautas BUDRIKIS, 
gimęs 1957 m., mirė 04 12
Kavarsko seniūnijoje
Rimantas MULEVIČIUS, 
gimęs 1972 m., mirė 04 12
Kurklių seniūnijoje
Bronislava DAVIDONIENĖ, 
gimusi 1925 m., mirė 04 11

Brangiai - įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, priekabas. Gali būti 
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411.

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, 
miškai

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės ar 
miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį tur-
tą. Gali būti su skolomis ar teisinėmis 
problemomis. Atsiskaito grynaisiais. 
Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-670) 37592.

Žemės ūkio paskirties žemę 
Anykščių, Utenos, Zarasų rajonuose.

Tel. (8-606) 14770.

Brangiai - mišką arba mišką išsikirs-
ti. 

Tel. (8-613) 74861.

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

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme ar 
išsikirsti, 5 000 - 35 000 Lt/ha, gali būti 
malkinis.

Tel. (8-600) 29417.

Brangiausiai - miškus. Sumoka no-
taro išlaidas.

Tel. (8-642) 22222.

Automobiliai, žemės 
ūkio tecnika

Brangiai  ir skubiai - įvairių markių 
(1930-2005 m.) lengvuosius automo-
bilius, visureigius, mikroautobusus. 
Bet kokios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

Važiuojančius ir nevažiuojančius au-
tomobilius, mikroautobusus, visurei-
gius. Pasiima, utilizuoja. Atsiskaito iš 
karto.

Tel. (8-633) 39897.

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.   

Tel. (8-646) 17715.

Kombainus, traktorius, autobusus, 
automobuilius, įvairią techniką, meta-
lo laužą, elektros variklius.

Tel. (8-633) 60143. 

Gyvuliai

Įmonė arklius, karves (iki 4 Lt/kg), 
telyčias (iki 4,80 Lt/kg), bulius (iki 5,10 
Lt/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius, veršelius. Sveria. Moka prie-
dus. Patys išsiveža. Sutvarko doku-
mentus.

Tel. (8-680) 41510.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš kar-
to. Išsiveža.

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

Nuolat brangiai - karves, bulius, te-
lyčias. Atsiskaito iš karto, moka prie-
dus.

Tel. (8-656) 40439.

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

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
15,60 Lt/kg,

belgų telyčaites - 
11,50 Lt/kg.

juodmargius buliukus -
6,20 Lt/kg.

Tel. (8-678) 00255.

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

Nuolat perka

Moka pVM.
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šiandien

balandžio 18 d.

anicetas, Dravenis, skaidra, 
robertas.

balandžio 17-18 d. pilnatis. 

vardadieniai

mėnulis
apolonijus, Eitvilas, Girmantė.

oras

-1

+12

IŠ ARTI

MOZAIKA

komentaras 
anyksta.lt

mįslė

tautos balsas

savo nuomonę išsakykite paskambinę į „anykštą“:
 (8-381)   5-82-46,  (8-381)   5-94-84,  (8-381)   5-91-86.

„Virginija“:

„Viešintose ir aplinkiniuose 
kaimuose daug rusų tautos žmo-
nių. Jie gražiai ir kaimyniškai 
gyvena. Na, o, jei gerb. poniai 
L.Damoševičienei, nesinori gy-
venti Lietuvoje, tai kam kankintis, 
yra gi ,,široka strona rodnaja“. 
Gal ten širdis nurimtų, praeitų 
noras šaudyti, akis vaikams ba-
dyti ir dėl siauros gatvelės gaba-
liuko kautis“.

„Ore skraido, ant žemės guli, 
medyje tupi, ant rankos kaista, 
vandenyje prigeria, prie krosnies 
išnyksta?“

Antradienio mįslės: „Žalia kaip 
žolė, maža kaip pelė, saldi kaip 
medaus taurė?“ teisingas atsaky-
mas – kriaušė. 

anekdotai
   

***

Vyras su dešrainiu ir kolos 
skardine rankose nori įlipti į 
autobusą. Vairuotojas: 

- Ei, autobusas ne valgykla. 
Keleivis: 
- Žinau, todėl ir nešuosi savo 

maistą. 

***

Tėvas ir sūnus po iškylos 
grįžta namo. Vaikas pasakoja 
mamai:  

- Kai su tėčiu važiavom auto-
busu, jis paprašė, kad savo vietą 
užleisčiau svetimai moteriai. 

Motina giria: 
- Teisingai, taip ir reikia 

daryti. 
Berniukas suirzęs: 
- Bet mama, aš gi sėdėjau 

tėčiui ant kelių... 

***

Autobuso vairuotojas kelei-
viui:  

- Ar nenorėtumėt prisėsti? 
- Ne, aš skubu. 

***

Susitinka du buvę klasės 
draugai. Vienas jų yra vairuoto-
jas, o kitas - rašytojas. Pastarasis 
giriasi: 

- Žinai, man sekasi puikiai. 
Mano knygos išverstos į šešias 
pasaulio kalbas.

 Į tai vairuotojas: 
- O aš moku alimentus šešio-

mis pasaulio valiutomis... 

***

 Vyras teiraujasi autobuso 
vairuotojo: 

 - Gal galėtumėt pasakyti, kaip 
man iš čia greičiausiai patekti į 
kapines? 

- Žinoma, tiesiog atsistokite 
priešais autobusą. 

“Dabar neišmanymas nebėra tin-
kamas pasiteisinimas”, - sakė M. 
Žaro. 

Aplinkos ministras Valentinas 
Mazuronis sako, kad prisidėti prie 
klimato kaitos stabdymo galime ke-
liais paprastais būdais: rūšiuodami 
šiukšles, mažiau vartodami, taupy-
dami energiją. Vyriausybė ir Aplin-
kos ministerija mano, kad svarbus 
indėlis į aplinkos kaitą bus daugia-
bučių namų renovacija. „Į šią sritį 
bus įdėta apie 1,2 milijardo litų“,- 
teigė ministras V.Mazuronis. 

Anykščių rajono savivaldybė dar 
2009 metais kartu su dar šešiomis 
pasirašė Merų paktą, įgyvendinant 
klimato kaitos politiką. 

Anykščių savivaldybės ekolo-
gė Inga Žukauskienė mano, kad ir 
kiekvienas iš mūsų galime prisidėti 
prie klimato kaitos mažėjimo. „Jei-
gu įmonės ir gyventojai taikytų rei-
kalavimus, kurie yra teisės aktuose, 
be abejo, prisidėtų prie klimato 
kaitos stabdymo. Galbūt gyventojai 
galėtų atsakingiau pažiūrėti į varto-
jimą, juk didelis vartojimas skatina 

Klimato kaita – neišmanymas 
nebėra pasiteisinimas 
Šiemet žiema Lietuvoje buvo šilčiausia per 130 metų laikotar-

pį, kai buvo pradėti registruoti meteorologiniai duomenys. Kli-
mato šiltėjimas - visai ne mitas. Kova su klimato kaita negali 
būti užversta ant valstybės pečių, savo indėlį turi įnešti kiekvie-
nas žmogus, atsakomybę turi prisiimti ir įmonės, organizacijos. 

gamybą, reikalauja daugiau energi-
jos“,- sakė I.Žukauskienė. 

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ jau pasirašė 15 renovavimo 
sutarčių su daugiabučiais, dar 23 
namai bus renovuoti antrajame eta-
pe. Pagal šį skaičių anykštėnai yra 
vieni pirmaujančių šalyje. Tai žen-
kliai sumažins energijos suvartoji-
mo poreikį.Anykščiuose, tuo pačiu 
ir atmosferos taršą. 

Vis daugiau įmonių Lietuvoje 
siekia tapti atsakingomis, tausojan-
čiomis aplinką. Tą padaryti galima 
kiekvienoje įmonėje, nesvarbu, ko-
kia veikla ji beužsiimtų. Anykščiuo-
se įsikūrusios kavinės „Paukštukas 
Pūga“ direktorė Lina Tamoliūnienė 
sako, kad paprasčiausias būdas pri-
sidėti – rūšiuoti atliekas, net 80–90 
procentų visų įmonės šiukšlių gali 
būti perdirbamos (popierius, skar-
dinės, plastikiniai buteliai). „Esa-
me atsakingi, rūšiuojame šiukšles, 
nes viena dalis mūsų produkcijos 
skirta išsinešti, o kita vartojama 
vietoje. Rūšiuojant šiukšlių nesusi-
daro daug“,- sakė L. Tamoliūnienė. 

Direktorės teigimu, tai dar ne visi 
resursai, prisidedant prie klima-
to kaitos mažinimo, kuriuos gali 
panaudoti įmonės. „Mes dar tau-
pome elektrą ir vandenį“, - sakė 
L.Tamoliūnienė. 

UAB „Anykštos redakcija“ taip 
pat atsakingai žiūri į klimato kaitą. 
Jau keletą metų stengiamasi mažin-
ti popieriaus naudojimą, pastebėta, 
kad atkreipus dėmesį į problemą, 
įvedus elektroninį duomenų per-
davimą, popieriaus sunaudojimas 
sumažėjo apie 30 procentų.

Tačiau ir paprasti žmonės sava-
noriškai prisiima įsipareigojimus 
ir supranta, kad klimato kaita pri-
klauso ir nuo jų vartojimo įpro-
čių. Anykštėnė Kamilė Bitvins-
kaitė sako jaučianti atsakomybę 
dėl nuolat augančio vartojimo ir 
asmeniškai stengiasi jį mažinti. 
„Šiukšlių rūšiavimas – savaime 
suprantama. Eidama į parduotuvę 
niekada neperku plastikinių mai-
šelių, nešiojuosi daugkartinį, bent 
tuo prisidedu, kad neaugtų plastiko 
vartojimas“, - sako ji.

poveikis bus “drastiškas, paplitęs 
ir negrįžtamas”, įspėjama Jungtinių 
Tautų ataskaitoje. Pasaulio meteo-
rologijos organizacijos generalinis 
sekretorius Mišelis Žaro pažymėjo, 
kad anksčiau žmonės galėjo kenkti 
Žemės klimatui dėl “neišmanymo”. 

Apklausos rodo, kad 62 proc. 
lietuvių mano, kad klimato kaita 
yra labai rimta problema, dar 26 
proc. tai laiko gana rimta proble-
ma. Visoje ES rimta problema 
klimato kaitą laiko 90 proc. Ti-
kėtina, kad pasaulinio atšilimo 

Anykštėnai prie klimato kaitos mažinimo svariai prisidės reno-
vuodami dar sovietmečiu statytus daugiabučius.

(Rubrika „Tautos balsas“ „Dėl 
slaugos į namus“,- „Anykšta“. 
2014-03-27).

Skyrelyje „Tautos balsas“ per-
skaičiau apie socialinę pagalbą 
seneliams į namus. Pasipiktinimą 
kelia tai, kad autorius ar autorė 
kalba visų senelių vardu ir visų 
socialinių darbuotojų adresu pa-
teikia nemalonią kritiką, kad „mus 
prižiūrintieji darbuotojai dirba pas 

Kaip drįstate rašyti visų vardu?
mus mažai, o valandų sau prisira-
šo ir sėdi  namuose“. Anykščiuose 
pagalbą priimančių senų žmonių 
yra kelios dešimtys, ir jie visi tikrai 
neturi tokių kaltinimų visiems juos 
prižiūrintiems. Po jūsų žodžiais, 
manau, daugelis nepasirašytų.

Pažįstu pagalbą į namus teikian-
čias Nijolę Juodėnienę, Židronę 
Toleikienę, Gražiną Tveritnevienę. 
Jų nuoširdumas, darbštumas, pa-

slaugumas džiugina visus ir visur, 
kur jos užeina. Šitos moterys itin 
sąžiningai atlieka savo darbą. Yra 
ir daugiau tokių darbuotojų.

Jei jums, autoriau, kas nors neįti-
ko, nuskriaudė, pastebėjot neteisy-
bę, privalot įvardinti ir nepasirašyti 
visų senelių vardu. Suprantama, 
kad „Anykštos“ redakcija jums 
nieko negalėjo paaiškinti.

Veronika DIKČIUVIENĖ

Norvegija: perdirbti išmestame 
seife rasta 16 tūkst. dolerių

Atliekų perdirbimo aikštelės dar-
buotojas Norvegijoje išmestame sei-
fe aptiko 16 tūkstančių dolerių (117 
tūkst. kronų), rašo “thelocal.no” nau-
jienų portalas.

22-ejų Džonas Erikas Tveitdalas 
(John Erik Tveitdal) tikina seifą “dėl 
pramogos” atidaręs darbo pamainos 
pabaigoje.“Su kolegomis juokavome, 
kad viduje gali būti milijonas, - Nor-
vegijos “VG” laikraščiui sakė pinigus 
radęs asmuo. - Seifą padėjome ant že-
mės ir sutraiškėme jį ekskavatoriaus 
kaušu. Atidaręs pasijutau kaip dangu-
je ir maniau, kad sapnuoju. Stovėjau 
su 117 tūkstančių kronų rankose ir 
svajojau apie atostogas tropikuose su 
savo žmona, tačiau galiausiai apie ra-
dinį pranešiau savo viršininkui”.

Dž. Tveitdalo nelaimei, kompani-
jos vadovybė greitai surado seifo sa-
vininką ir perdavė jam pinigus. 

aC/DC ketina paskelbti apie 
karjeros pabaigą

Praėjus 40 metų po susikūrimo 
Australijos roko grupė AC/DC ne-
trukus ketina paskelbti apie karjeros 
pabaigą, teigia žiniasklaida. To prie-
žastis - gitaristo ir grupės įkūrėjo Mal-
kolmo Jango (Malcolm Young) liga. 

Sklinda kalbos, kad jis dėl smegenyse 
susiformavusio krešulio esą pamiršo, 
kaip groti gitara. Grupė to kol kas ne-
patvirtina.Dar vasarį AC/DC atlikėjas 
Brajanas Džonsonas (Brian Johnson) 
teigė, kad grupė nuo gegužės vėl dirbs 
studijoje ir leisis į koncertinį turą.

Tačiau vokiečių žurnalo “Metal 
Hammer” duomenimis, pastaruoju 
metu daugėja požymių, kad grupė 
baigs savo karjerą. Neseniai Mar-
kas Evansas (Mark Evans), buvusio 
AC/DC solisto Deivo Evanso (Dave 
Evans) sūnus “Twitter” tinkle patvir-
tino, kad M. Jangas “labai serga”.

Grupė esą yra sudariusi paktą, kad 
daugiau nebus pakeistas nė vienas 
grupės narys. Jei vienas narys užbaigs 
karjerą, tai reikš ir AC/DC pabaigą. 

pagrindinė Kauno gatvė virto 
velykinių drugelių alėja

Kauną aplankė ir į šviestuvų stulpus 
Laisvės alėjoje, greta jos esančioje S. 
Daukanto gatvėje bei senamiestyje, 
sutūpė didelis būrys margų drugelių. 
Beveik metrą siekiantys jų sparnai - 
velykinio margučio formos.

Pasitinkant šv. Velykas, Kauno 
miesto savivaldybė įsigijo kelis šim-
tus dekoracijų gatvėms puošti. Jos 
kauniečius ir miesto svečius džiugins 
iki Atvelykio. Anot Kauno miesto 

savivaldybės administracijos Kultū-
ros ir turizmo plėtros skyriaus vedėjo 
Albino Vilčinsko, šie drugeliai miestą 
lankys kasmet. Ateityje Kauno vie-
šosiose erdvėse bus ir kitų velykinių 
puošmenų. 

iš muziejaus australijoje 
pavogta Napoleono plaukų
 sruoga

Nežinomi asmenys iš muziejaus 
Australijoje pavogė Napoleono plau-
kų sruogą ir daugiau su Prancūzijos 
imperatoriumi siejamų daiktų, prane-
ša agentūra AFP.

Per žaibišką apiplėšimą iš muzie-
jaus Morningtono pusiasalyje Vikto-
rijos valstijoje be stiklinėje kolboje 
laikytos plaukų sruogos dingo žiedas, 
uostomo tabako dėžutė, trys mo-
netos, miniatiūriniai portretai ir dar 
keli daiktai. Policijos duomenimis, 
ilgapirščiai į pastatą parke pateko pro 
vonios kambarį.

Minėtą kolekciją sukaupė anglo 
Aleksandro Balkombo (Alexander 
Balcombe), kuris susipažino su Na-
poleonu šiam gyvenant tremtyje Šv. 
Elenos saloje, palikuonys. “A. Bal-
kombas būdamas mažas berniukas sė-
dėjo Napoleonui ant kelių”, - australų 
radijo stočiai ABC sakė muziejaus di-
rektorius Styvas Jorkas (Steve York). 
Pavogti daiktai esą yra “neįkainoja-
mai vertingi, nes nepakeičiami”.

Tyrėjai spėja, kad vagystė įvykdyta 
privataus kolekcininko užsakymu. Va-
gys muziejuje išbuvo ne daugiau kaip 
dešimt minučių.                 -ELTA 


