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PASKAITA. Gegužės 14 die-
ną, trečiadienį, 18 valandą kultū-
rinių tradicijų studijoje „Anykš-
čių vaivorykštė” (Vilniaus g. 22, 
P/C „Norfa”, II a.) bioenergeti-
kės Svetlanos Smertjevos pas-
kaita tema „Vidinis konfliktas 
tarp minčių ir jausmų. Kas suke-
lia baimę, nerimą, nepasitikėji-
mą savim?”. 

Dalyviai. Į respublikinę dainų 
šventę Vilniuje, vyksiančią šie-
met vasarą, iš Anykščių rajono 
vyks 328 meno kolektyvų daly-
viai.

Grupė. Muzikos festivalio 
„Velnio akmuo“ organizatoriai 
pranešė, kad liepos mėnesį vyk-
siančiame festivalyje pasirodys 
britų rokeriai „Turbowolf“. Tai 
bus pirmasis kartas, kai grupė 
koncertuos Lietuvoje ir apskritai 
Baltijos šalyse. Grupės vokalis-
tas savo atliekamą muzikinį sti-
lių apibūdina kaip psichodelinį 
ateities pankroką.

Iškilmės. Kurklių šv.Jurgio 
bažnyčia šių metų liepos 20 die-
ną švęs 140 metų jubiliejų. 

Rems. Anykščių moterų už-
imtumo ir informacijos cen-
tro ir Anykščių lietuvių-švedų 
draugijos jungtiniame valdybos 
narių posėdyje nutarta į šių or-
ganizacijų sąskaitas įplaukusias 
paaukotas lėšas skirti rajono 
gabių vaikų ir jaunimo meni-
nio ugdymo skatinimui bei vai-
kų rėmimui susidarius sunkiai 
finansinei padėčiai šeimoje 
(ligos, nelaimių, bedarbystės, 
gaisro, mirties ir kt. atvejais). 
Nutarta neremti ir nefinansuoti 
tų vaikų, kuriems ugdymo pa-
slaugos skiriamos nemokamai.

Pinigai. Anykščių policijoje 
gautas A. M., gimusio 1937 me-
tais, gyvenančio Anykščiuose, 
Pakrantės gatvėje, pareiškimas, 
kad  gegužės 10 dieną apie 22 
valandą sugrįžęs į namus paste-
bėjo, jog iš kambaryje buvusios 
piniginės dingo pinigai. Žala – 1 
400 litų. Įtariamasis V. S., gimęs 
1971 metais, sulaikytas ir užda-
rytas į areštinę.

Akcijos „Tvora“ tikslas - nu-
statyti, kaip paežerėse nuosavybę 
turintys gyventojai laikosi reika-
lavimų, netrukdomai leisti praeiti 
5 metrų apsaugine juosta prie van-
dens telkinių.

Pasak Anykščių aplinkos ap-
saugos agentūros vedėjo Arnoldo 
Kazakevičiaus, neteisėtai tvoras 
prie Pajuostinio ežero užsitvėrusių 
sodybų savininkai bus kviečiami į 
agentūrą, kur jiems bus surašytas 
pažeidimų protokolas ir įpareigoji-
mas nugriauti neteisėtai pastatytas 
tvoras. „Jeigu per 2 mėnesius tai 
nebus padaryta, už kiekvieną tvo-
ros metrą bus priskaičiuojama po 
500 litus žalos“, - „Anykštai“ sakė 
A.Kazakevičius.

Neteisėtos vielos tinklo tvoros 
stovi prie tų sodybų, kuriose buvo 

Aplinkosaugininkai paežerėse ieško tvorų
Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Pirmąją akcijos „Tvora“ dieną, gegužės 7 – ąją, Anykščių rajo-
no aplinkos apsaugos agentūros pareigūnai užfiksavo du pažeidi-
mus prie Pajuostinio ežero, kai vilų savininkai yra užtvėrę vielos 
tinklo tvora 5 metrų apsauginę ežero juostą.

kilę gaisrai ir vilos buvo visiškai 
sudegusios. Dabar tose vietose na-
mai yra atstatyti.

Vienas iš sklypo, kuriame buvo 
užfiksuota neteisėta tvora, savinin-
kas iš Kauno aplinkosaugininkams 
teigė, jog vielos tinklas ežero pa-
krantėje yra ne jo. „Gavę raštišką 
šito žmogaus paaiškinimą, kviesi-
mės ir jo kaimyną. O jeigu tvoros 
savininko nepavyks nustatyti, sta-
tinį pripažinsime bešeimininkiu ir 
perduosime savivaldybės žinion“, 
- vieną iš variantų, kaip galima iš-
vengti baudos ir nenuardyti tvoros, 
paaiškino A.Kazakevičius.

Aplinkosaugininkų akcija „Tvo-
ra“ vyks visą gegužės mėnesį.

Vienos sodybos, kurioje nusta-
tytas neteisėtas tvoros užsitvėri-
mo faktas, buvo rastas nuo liepto į 

Stacionarios vilų tvoros prie Pajuostinio ežero pastatytos nepa-
žeidžiant aplinkosauginių reikalavimų. Tačiau prie jų prijungtos 
vietos tinklo tvoros trukdo žmonėms prieiti prie ežero pakrantės. 
Vienos vilos savininkas aplinkosaugininkams aiškino, jog tvora 
reikalinga, kad nepabėgtų šuniukas.

Autoriaus nuotr.

ežerą virvele pririštas senas bučius 
vėžiams gaudyti. Sodybos sargui 
aplinkosaugininkai liepė šį žve-

jybos įrankį sunaikinti, nes vėžių 
gaudymas šiuo metu yra draudžia-
mas.

Prezidento rinkimai – įspėjimas 
Anykščių socialdemokratams

Anykštėnai per Lietuvos 
Respublikos Prezidento rinki-
mus labiau simpatizavo Darbo 
partijos kandidatui Artūrui 
Paulauskui, nei į antrą rinki-
mų turą patekusiam socialde-
mokratui Zigmantui Balčyčiui. 
Anykščių rajone, kaip ir visoje 
šalyje, pirmajame ture nuga-
lėjo dabartinė šalies vadovė 
Dalia Grybauskaitė, tuo tarpu 
kitus kandidatus anykštėnai 
pakeitė vietomis.

Šalies vadovė Dalia Grybauskaitė laimėjo vi-
sose 36 - iose mūsų rajono balsavimo apylin-
kėse.

Darbo partijos kandidatas Artūras Paulauskas 
Anykščių rajone pastebimai populiaresnis nei į 
antrąjį Prezidento rinkimų turą patekęs social-
demokratų kandidatas Zigmantas Balčytis.

Siaurukas 
pradėjo 
turistinį 
sezoną

Savivaldybė turi būti 
įvertinta itin griežtai

Raimundas RAZMISLAVI-
ČIUS, rajono Tarybos narys: 
Savivaldybės atveju turi būti 
kuo griežčiausi vertinimai, pasi-
baigę atleidimais 
iš pareigų

Portugalijos simbolis gaidys – kilęs 
iš Barcelos

Devynių lietuvių komanda iš 
Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinės mokyklos viešėjo 
Portugalijoje.
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Į geležinkelio stotį susirinko 
smagus siauruko gerbėjų ir no-
rinčių pirmuoju šių metų regu-
liariuoju reisu keliauti į Rubikius 
būrys. Juos linksmino ir palydėjo 
į kelionę Panevėžio varinių dūdų 
pučiamųjų orkestras „Aukštyn“. 

Pasak Aukštaitijos siaurojo 
geležinkelio direktoriaus Ginta-
ro Kerbedžio, gegužės – spalio 
mėnesiais kiekvieną šeštadienį ir 
sekmadienį iš Anykščių geležin-
kelio stoties traukinys važiuos į 

Šeštadienį, 11 valandą, Aukštaitijos siaurasis geležinkelis 
pradėjo reguliariųjų reisų sezoną šimtametėje Anykščių gele-
žinkelio stotyje.

Rubikių link išriedėjo pilnutėlis penkių vagonų  traukinys.
Vaido Pupelio nuotr. 

Rubikius arba Troškūnus. „Ru-
bikiuose siauruko keleiviai galės 
atsipūsti prie Rubikių ežero ir 
13 val. 50 min. išvažiuoti atgal 
į Anykščius, - pastebėjo G. Ker-
bedis. – Nuo Antaninių kas antrą 
sekmadienį traukinys važiuos į 
Troškūnus, kurio keleiviai galės 
aplankyti Troškūnų vienuolyno 
ir bažnyčios ansamblį. Tą se-
kmadienį, kai traukinys važiuos 
į Troškūnus, jis nevyks į Rubi-
kius“.         -ANYKŠTA

Varžybos vyko šešiais turais, 
iš kurių į bendrą įskaitą buvo 
skaičiuojama po du geriausius 
rezultatus. Varžybas pradėjo pa-
nevėžietis Aivaras Bučinskas, 
kurio modelis pirmu bandymu 
ore išsilaikė 10:55 min. Anykščių 
garbę pirmasis stojo ginti Justas 
Beresnevičius, tačiau jo modelio 

Mokykloje skraidė lėktuvai Algirdas KALINOVAS

Šeštadienį Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos 
sporto salėje vyko Lietuvos mokinių kambarinių aviamodelių F1D 
klasės čempionatas. Varžybose dalyvavo net keturi anykštėnai va-
dovaujami Rimo Steponėno ir vienintelis svečias iš Panevėžio. 

laikas neprilygo A. Bučinsko lai-
kui - 8:06 min. Vėliau varžybos 
tarsi sustojo: anykštėnus lydėjo 
nesėkmės reguliuojant modelį, 
o svečias iš Panevėžio tik bandė 
modelį, o laikų nerodė. 

Pakoregavę modelius ir įsiti-
kinę, kad gali pasiekti geriausią 
laiką, dalyviai tęsė skraidymus. 

Starte pasirodęs daugkartinis 
Lietuvos čempionas Jonas De-
veikis jau pirmu skrydžiu patvir-
tino savo, kaip čempiono, vardą 
- 10:59 min. Pirmąjį turą užbaigė 
Tomas Mažvila, kurio modelis iš 
pasirodžiusių ore išbuvo trum-
piausiai -  6:56 min.

Antrąjį turą vėl pradėjo A. 
Bučinskas, kurio modelis šį kar-
tą ore išsilaikė vos 1:06 min. J. 
Beresnevičiui ir J. Deveikiui šis 
turas buvo sėkmingiausias. Justo 
modelis salės palubėse išsilai-
kė 9:18 min, o Jono 13:47 min. 
Tomo modelis vis dar nebuvo 
sureguliuotas, tačiau net ir to pa-
kako, kad nesvarumo būsenoje 
išbūtų ilgiau nei J. Beresnevi-
čiaus modelis - 9:44 min.

Po keturių turų, anykštėnai 
Justas ir Tomas nusprendę, kad 
jų modeliai pasiektų laikų nebe-
pagerins, varžybas baigė. Penk-
tasis ir šeštasis turai sudomino 
tik varžybų lyderius J.Deveikį ir 
panevėžietį A. Bučinską. Pasta-
rasis penktu skridimu pagerino 
turėtą rezultatą, tačiau Jono jam 
pavyti nepavyko.

Ketvirtajam anykštėnui, Min-
daugui Stankevičiui, varžybos 
nepasisekė. Dar per treniruotes 
prieš varžybas lūžo modelis ir po 
nevaisingų bandymų jį sutvarky-

ti, nusprendęs baigti varžybas 
jų net nepradėjęs. Tačiau padėjo 
komandos draugas – praėjusių 
metų bronzos medalininkas mo-
delį gavo iš Justo. Nors skry-
džiai nebuvo geri, bet Mindau-
gas buvo laimingas galėjęs bent 
jau dalyvauti varžybose.

Nuo šių metų įsigaliojo nauji 
nuostatai F1D klasės modeliams. 
Taisyklėse rašoma, kad modelis 
negali būti lengvesnis nei 1,4 
g, o variklis, t.y. prisukta guma, 
kuri suka propelerį, negali būti 
lengvesnė nei 0,2 g. Palyginimui 
dviejų centų moneta sveria 1,12 
g. Visų dalyvių modeliai atitiko 
keliamus reikalavimus ir nė vie-
nas rezultatas nebuvo anuliuo-
tas.

Varžybų turnyrinė įskaita 
(vieta, vardas, pavardė, dviejų 
geriausių laikų suma):

1. Jonas Deveikis - 27:24 min
2. Aivaras Bučinskas - 25:00 

min
3. Tomas Mažvila - 21:13 min
4. Justas Beresnevičius - 17:24 

min
5. Mindaugas Stankevičius - 

12:40 min
Varžybų prizininkai buvo ap-

dovanoti medaliais, diplomais ir 
knygomis apie Lietuvos aviaci-
jos sportą.

Rimo Steponėno (dešinėje) auklėtiniai, Anykščių aviamodelis-
tų F1D komanda (iš kairės): Justas Beresnevičius, Mindaugas 
Stankevičius, Jonas Deveikis, Tomas Mažvila.

Autoriaus nuotr.

Patenkintas. Ketvirtas Preziden-
to rinkimuose likęs Naglis Puteikis 
savo rezultatą vertina labai gerai. 
Pasak kandidato, jis ir jo komanda 
padarė viską, ką galėjo, nors turėjo 
labai ribotus išteklius. „Negalėjo-
me tikėtis, kad turėdami 300 sava-
norių, 45 tūkst. litų, pusantro mė-
nesio ir keturiolika susitikimų, mes 
galėsime praktiškai lygiai kautis 
su partijomis, kurios turi 15 tūkst. 
narių ir kelis milijonus litų lėšų“, - 
spaudos konferencijoje kalbėjo N. 
Puteikis.

Neapsisprendęs. Darbo partijos 
kandidatas į prezidento postą par-
lamentaras Artūras Paulauskas ne-
deklaruoja tvirtos paramos antraja-
me rinkimų ture socialdemokratų 
kandidatui Zigmantui Balčyčiui, 
bet pabrėžia, kad Z. Balčyčio vienu 
metu kandidatavimas į dvi vietas - 
šalies vadovo ir europarlamentaro 
- kritikuotinas. Vakar per spaudos 
konferenciją A. Paulauskas pripa-
žino nesąs nusivylęs, bet tikėjosi, 
kad išeis į antrąjį rinkimų turą ir 
teigė, kad kol kas dėl paramos vie-
nam ar kitam kandidatui neturįs jo-
kių prašymų. „Kol kas neturiu jo-
kių prašymų ar kokių ta sutikimų. 
Manau, kad tai turėtų būti koman-
dos sprendimas, ne mano vieno. 
Kol kas sprendimo neturiu“, - sakė 
A.Paulauskas, kuris išankstiniais 
duomenimis, prezidento rinkimuo-
se surinko 12,02 proc. rinkėjų bal-
sų ir užėmė trečią vietą.

Nerems. Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijos (LLRA) kandidatas į pre-
zidentus europarlamentaras Val-
demaras Tomaševskis kategoriškai 
atsisako remti Dalią Grybauskaitę 
ar Zigmantą Balčytį antrajame Pre-
zidento rinkimų rate. „Aš vakar 
komentavau, kad mes nedalyvau-
sime politiniame turguje. Rinkėjas 
pats žino, už ką balsuoti ir būtų 
nesąžininga rinkėjų atžvilgiu dabar 
remti vieną arba kitą kandidatą, tai 
būtų tam tikra nepagarba rinkėjui“, 
- pareiškė V. Tomaševskis, kuris, 
išankstiniais duomenimis, šalies 
vadovo rinkimuose surinko 8,23 
proc. rinkėjų balsų ir užėmė penk-
tąją vietą. 

Viltis. Išbandęs laimę Prezi-
dento rinkimuose, bet nepatekęs į 
antrą turą, Vilniaus meras Artūras 
Zuokas save tituluoja ateities Pre-
zidentu. „Esu dėkingas už naujas 
patirtis ir pažintis, kurias gavau per 
rinkimų kampanijos laikotarpį (...) 
Taip pat dėkoju tiems, kurie balsa-
vo, ir suprantu, kad jiems nebuvo 
lengva pasirinkti, nes didelė dalis 
Dalios Grybauskaitės ir mano rin-
kėjų sutapo, o mes nuo pat pradžių 
nebuvo tie, kurie pretendavo į antrą 
turą. Tačiau tie 70 tūkst. balsų man 
yra gražus ateities palinkėjimas“, - 
kalbėjo A. Zuokas.

Nuomonė. Seimo opozicijos ly-
deris Andrius Kubilius mano, kad 
šiuose Prezidento rinkimuose po-
zityvu yra tai, kad į antrąjį rinkimų 
turą pateko kandidatai - Dalia Gry-
bauskaitė ir Zigmantas Balčytis, 
kurie rinkimų kampanijoje dekla-
ravo aiškią proeuropietišką orien-
taciją - ir vienas, ir antras be abejo-
nių remia euro įvedimą ir Lietuvos 
energetinę nepriklausomybę. „To 
negali pasakyti apie likusius kan-
didatus. Taigi, dauguma Lietuvos 
rinkėjų, viršijanti 60 proc., siunčia 
aiškų signalą - antieuropietiška, 
populistinė idėja jiems yra iš esmės 
nepriimtina“,- sakė A. Kubilius.

Iškovotų festivalio aukso medalių 
skaičiumi visus pralenkė jaunasis 
talentas iš Panevėžio Titas Smai-
lys. Plaukęs penkiose distancijose, 
jis laimėjo visus penkis aukso me-
dalius. Keturis auksinius medalius 
išsivežė estas Kregor Zirk, po tris 
kitas panevėžietis Danas Rapšys, 
moldavas Vladimir Cozac.

Anykštėnas Giedrius Titenis užti-
krintai laimėjo 50 ir 100 m. krūtine 
plaukimo varžybas, tačiau pagal 
taškų skaičiavimo lentelę absoliu-
čiai geriausiu festivalio plaukiku 
tapo devyniolikmetis D.Rapšys. Pa-
nevėžiečio persvara prieš anykštėną 
minimali – D.Rapšys surinko 793, 
G.Titenis – 790 taškų. Absoliučiai 
geriausia festivalio plaukike trečius 
metus iš eilės tapo Alona Ribakova.

Įvairaus amžiaus grupių varžybo-
se kovojo keliasdešimt anykštėnų, 
o Dominykas Spudvilas ir Irmantas 
Vernickas plaukė vyrų finaluose. 

Varžybose dalyvavo beveik 600 
sportininkų iš Baltarusijos, Estijos, 
Latvijos, Moldovos ir Lietuvos, ats-
tovaujantys 43 komandoms.

Dalyviai dvi dienas kovojo ne tik 
dėl 63 medalių komplektų, bet ir dėl 
daiktinių prizų septyniose amžiaus 
grupėse ir piniginių prizų absoliu-
čioje įskaitoje.

 -ANYKŠTA

Plaukikai kovojo ir dėl pinigų
Anykščių baseine praėjusį savaitgalį vyko tradicinis, šešioliktasis tarptautinis plaukimo sprinto 

festivalis.  

Absoliučiai geriausi tarptautinio sprinto festivalio plaukikai ir baseino vadovė Sonata Veršelienė.
Roko BUŽINSKO nuotr.

Siaurukas pradėjo turistinį sezoną
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tarnybinių patikrinimų, kurie vos 
nesibaigė atleidimu iš pareigų. Ir 
vien už tai, kad privačia informa-
cija tik susidomėta,  į ją pažiūrė-
ta, bet neišviešinta. Savivaldybės 
atveju turi būti kuo griežčiausi 
vertinimai, pasibaigę atleidimais 
iš pareigų, nes savivaldybė priva-
čius asmens duomenis išviešino 
tretiesiems asmenims“.

Aldona DAUGILYTĖ, rajono 
Tarybos narė: „Situacija vertinu 
neigiamai ir manau, kad privatūs 
asmens duomenys neturėtų būti 
viešinami. Aš sutinku, kad mano, 
kaip visuomenininkės, duomenis 
būtų galima skleisti kitiems žmo-
nėms tik tiek, kiek tai susiję su 
mano visuomenine veikla. O dau-
giau – tabu. Kokios priemonės turi 
būti taikomos Asmens duomenų 

spektras

žioplą klaidą, atiduodama ta infor-
macija, kurios apskritai negalima 
teikti“.

Raimundas RAZMISLAVI-
ČIUS, rajono Tarybos narys, 
buvęs Anykščių policijos ko-
misariato vadovas: „Atsimenu 
atvejį dar dirbdamas Anykščių 
policijos komisariate, kai kilo di-
džiulis skandalas, kai buvo įeita 
į duomenų bazę ir pasižiūrėta in-
formacija apie pirmuosius šalies 
asmenis. Tuomet buvo prieita iki 

apsaugos įstatymo reikalavimus 
pažeidusiems savivaldybės tarnau-
tojams, tegul sprendžia teisinin-
kai“.

Alvydas JANICKAS, anykš-
tėnas: „Tai sveiku protu nesuvo-
kiama ir nepateisinama situacija ir 
didžiulis savivaldybės aplaidumas. 
To pakanka kelti klausimą apie 
ikiteisminio tyrimo pradėjimą. Juk 
privatūs duomenys – jautri, pažei-
džiama sritis. Juk net ir kaliniai 
stengiasi įvairiausiais būdais gauti 
privačius duomenis , o ypač jeigu 
tai kalbama apie vaikus, ir tik lai-
ko klausimas, kada šita privati in-
formacija bus panaudota rimtiems 
kriminaliniams nusikaltimams 
vykdyti“.

-ANYKŠTA

“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. 

komentarai

Savaitgalio diskusija: apie raudonas 
kregždes ir žalią slibiną

 @„1-16“: „Kregždė su rože at-
lape“.

@ „kurklietis“: „Ne slibinas, 
o drakonas. Istorijas apie drako-
nus žmonės pasakoja visame pa-
saulyje. Mūsuose drakonas – tai 
pavojinga, pikta pabaisa, iš kurios 
kadaise riteriai vaduodavo gražią-
sias mergeles. Kinijoje Drakonas 
atrodo visai kitaip. Ten jis įkū-
nija visas teigiamąsias vyriškos 
natūros savybes: stiprumą, drąsą, 

kilniaširdiškumą kartu su išmin-
timi. Kartais jis būna nevaldo-
mas ir nekantrus. Kaip ir Kiškio, 
taip ir Drakono, ženklas laikomas 
ypatingai laimingu. Tuo tarpu kai 
Kiškis yra paprasto žmogaus lais-
vės simbolis, Drakonas siejamas 
su kilmingumu, su imperatoriaus 
rūmais“.

@ „Petras“: „Aš simbolių ne-
sureikšminu. Kurklių herbas man 
gražus, raudonųjų kregždžių koali-
cija labai taiklus pastebėjimas“.

@ „Na“: „Simboliai yra svarbu. 
Jei tavo simbolis kregždė, reiškia 
yra kažkokios aliuzijos, apie dergi-
mą tų, kurie žemiau“.

@ „Mindaugas“: „Lukai, gal 
jau tu daryk ką nors, ne tik gražius 
pavadinimus kurk. Bet vis girdim 
šį jauną politiką daug šnekantį, bet 
darbų jo kaip ir nematyti. Ryžkis, 
tu gali! Aišku, jeigu dar nepraradai 
noro tapti meru“.

@ „Adelė“: „Kalbėkime simbo-
lių kalba: kas pas ką Anykščių sa-
vivaldybėje turėtų eiti su medetkų 
puokšte - kregždutės pas socdemus 
ar atvirkščiai? Nors, kai gerai pa-
galvoji, turėtų visa goveda susiki-
busi žygiuoti žaliomis Kurklių pie-
vomis, nuleidę galvas, pralaimėję, 
valdžios netekę...“

@ „Auris“: „Jeigu svarbiausiu 

@ „Anykščių Merfis“: „Man 
labai patinka slibinas, simbolizuo-
jantis Kurklių pievas: 
Tos mūsų pievos. 
Žalios. 
Kaip slibinas, 
Kaip žąsinas, 
Riebios. 
Mediniais 
Drambliais“.

@ „1-15“: „Rožė patręšta kregž-
džių mėšlu“.

Praėjusią savaitę Anykščius užplūdo simboliai. Liberalsąjū-
dietis Lukas Pakeltis Anykščių konservatorių ir socialdemokra-
tų valdančiąją koaliciją pavadino „raudonosiomis kregždėmis”, 
buvo patvirtintas Kurklių herbas, o meras S.Obelevičius iš spaus-
tuvės parsivežė savo naujausią knygą „Gėlių kalbos paslaptys”.

„Žalias herbe yra slibinas, bet ši spalva simbolizuoja ne blogį, 
o Kurklių pievas...” – apie Kurklių herbo simbolių reikšmes kal-
bėjo Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus. Mero knygoje rašoma, 
kad kiekviena gėlė turi savo reikšmę. Pavyzdžiui, jei kam įteiki 
medetkų, tuo pačiu pasakai „aš nugalėtas”. 

Portale anyksta.lt šį savaitgalį skaitytojus kvietėme diskutuoti 
apie simbolius. 

Lukas PAKELTIS, rajono Ta-
rybos narys: „Tai savivaldybės 
didžiulės nekompetencijos pavyz-
dys. Taip savivaldybė neturėtų elg-
tis. Aš palaikyčiau „Anykštos“ pu-
blikacijoje minimos nukentėjusios 
moters poziciją, kad reikėtų kreip-
tis į teismą ir vieną kartą pasakyti, 
kad ir savivaldybėje yra klystančių 
žmonių. Situacija atrodo juokinga 
savivaldybės informacijos doza-
vimo fone: vieša informacija yra 
dozuojama VILIAUS JUODELIO 
nustatyta tvarka, o kita ranka per 

Asmens privačius duomenis paviešinusi 
savivaldybė turi būti įvertinta itin griežtai

Savivaldybės interneto svetainėje kurį laiką buvo viešinami pilie-
čių asmens duomenys. Šią situaciją Valstybinė duomenų apsaugos 
inspekcija įvertino kaip įstatymo pažeidimą ir įpareigojo savivaldy-
bę priimti priemones, apsaugančias asmens privačią informaciją. 
Kaip vertinate situaciją, kai pateikę privačią informaciją savival-
dybei nesate tikri, kad ji nebus išviešinta piktavaliams asmenims?

savaitės klausimu tapo simboliai, 
tai kažin kas Anykščiuose vyksta? 
Ar atlyginimus valdininkai gau-
na už tai, kad šliužų (drakonų) ir 
gėlių kalbą šifruoja? Norėčiau ir 
aš tokį darbą dirbti, sėdi sau prie 
kompo, “pievas” darai, paskui dar 
kokį laikraštėlį už mokesčių mokė-
tojų pinigus išleidi, ir esi pagirtas 
tarp vyrų, tfu, politikų, tfu, ir ne 
tarp politikų, nu, žodžiu, pagirtas 
ir tiek“.

@ „Simbolinė“: „Balnokit, bro-
liai, žirgus! Čia simbolinis linkėji-
mas valdžiai. Koks skirtumas kaip 
tėkštis į žemę - plasnojant kregždu-
te įsisegus rožę į atlapą ar trenktis 
kaip kokiam ... gabalui, rezultatas 
bus tas pats. Aišku, žiūrovams gra-
žiau estetiškešnis vaizdas, bet kar-
tais ir jiems norisi ekstrymo...“ 

@ „Murkena“: „O vieną iš es-
minių Anykščių rajono simbolių 
tai pamiršot!!! O kaip Kavarsko 
katinas???? Žinokit, dabar, atėjus 
pavasariui, į Kavarską plūste plūs-
ta turistai ieškodami paminklo ar 
bent jau atminimo lentos, šventame 
šaltinyje nuskendusiam katinui... 
Deja, tenka juos nuvilti, kad rajono 
valdžia daug dirba ir tikrai nespė-
ja, bet katinas įamžintas tikrai bus. 
Galvojam, kad reikia padaryt taip: 
cemente įspausti katino pėdelę ir 
viską įkomponuoti kur nors prie 
šaltinio... Tesiilsi kolega ramybė-
je... Ilgimės tavęs, brolau!“

Bauda. Konkurencijos taryba 
paskyrė 11 817 700 Lt baudą UAB 
„Lukoil Baltija“ už koncentracijų be 
Konkurencijos tarybos leidimo įgy-
vendinimą bei įpareigojo pašalinti 
pažeidimą.Tyrimo metu buvo nu-
statyta, kad UAB „Lukoil Baltija“, 
sudariusi jungtinės veiklos sutartį 
su UAB „Baltic Petroleum“, 2003 
m. gruodžio mėnesį perėmė 15 de-
galinių, o 2008 m. birželio mėne-
sį - dar vienos degalinės valdymą. 
Taip UAB „Lukoil Baltija“ įgijo šių 
degalinių kontrolę ir, pažeisdama 
Konkurencijos įstatymą, įgyvendino 
koncentracijas prieš tai nepranešusi 
Konkurencijos tarybai ir negavusi 
jos leidimo.

Sankcijos. Ekonominių sankcijų 
taikymas Rusijos atžvilgiu negaran-
tuos Europos Sąjungai (ES) norimo 
rezultato. Tokią nuomonę išreiškė 
Vokietijos užsienio reikalų ministe-
rijos valstybės sekretorius Michaelis 
Rotas. „Vienos ekonominės sankci-
jos, kad ir kokios jos būtų griežtos, 
mums nesuteiks jokių garantijų, 
kad pasieksime norimą rezultatą“, 
- teigia politikas. M. Rotas taip pat 
nurodo, kad pablogėję ekonomi-
niai santykiai su Rusija ne visas ES 
valstybes nares paveiks vienodai. 
Jis savo požiūrį parėmė Graikijos 
pavydžiu. „Jeigu turistai iš Rusijos 
nebevažiuos į šalį, kurioje socialinė 
bei ekonominė situacija iki šiol yra 
silpna arba net katastrofiška, nerei-
kėtų stebėtis, kai Graikijos politikai 
kreipsis į Briuselį prašydami suteik-
ti dar didesnę finansinę paramą“, - 
mano politikas.

Nepripažins. Europos Sąjungos 
diplomatinė tarnyba pranešė, jog 
Bendrija nepripažins separatistinių 
Donecko ir Luhansko regiono re-
ferendumų rezultatų. „Taip vadina-
mieji referendumai (...) Donecko ir 
Luhansko regionuose buvo neteisėti 
ir mes nepripažinsime jų rezultatų. 
Referendumus organizavę asmenys 
tam neturėjo jokios teisės“, - prane-
šė ES vyriausiosios užsienio reika-
lų įgaliotinės Ketrin Ešon atstovė. 
Anot ES diplomatinės tarnybos 
pranešimo, referendumai kertasi su 
Ženevoje pasiekto keturšalio susita-
rimo tarp JAV, ES, Ukrainos ir Ru-
sijos nutarimais, o regionų vaidmuo 
šalyje turėtų būti sprendžiamas Ki-
jevo vyriausybės vedamu nacionali-
niu dialogu ir konstitucine reforma. 
Ukrainos vyriausybė praėjusią sa-
vaitę skelbė apie pasirengimą sėsti 
prie derybų stalo su rytinių regionų 
pareigūnais, o ne su „ginkluotais te-
roristais“ skaldančiais šalį.

Kariuomenė. Į Rusiją pabėgęs 
nuo valdžios nušalintas Ukrainos 
prezidentas Viktoras Janukovyčius 
paragino Kijevą nedelsiant išvesti 
kariuomenę iš Donecko, Luhansko 
bei Odesos sričių ir „nutraukti šalies 
piliečių žudynes“. „Aš dabar galiu 
pripažinti kai kurias savo strategines 
klaidas, bet esu tvirtai įsitikinęs, kad 
jokia valdžia, jokia karjera ar finansi-
nė sėkmė nėra vertos žmogaus gyvy-
bės. O kruvina chunta jau sunaikino 
daugiau kaip 300 taikių piliečių“, - 
teigia V. Janukovyčius. „Aš jus ragi-
nu - sustokite. Visas pasaulis pamatė, 
kiek žmonių atėjo į referendumą! Jūs 
galite ignoruoti jo rezultatus, bet nei 
jūs, nei Europa, nei kitos šalys jau 
negalite nepripažinti, kad nėra jokių 
teroristų ir kad jūs kariaujate prieš 
savo liaudį“, - sakoma V. Janukovy-
čiaus pareiškime.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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laisvalaikis 

Premjera. Anykščių A. Vie-
nuolio progimnazijos režisierius 
Erikas Druskinas ruošiasi prem-
jerai. Progimnazijoje jau kele-
tą metų veikia lėlių teatriukas. 
Režisieriaus sako, jog naujausia 
premjera numatyta birželio mė-
nesį, kai bus rodomas spektakliu-
kas Kristijono Donelaičio kūry-
bos motyvais.

Nugalėjo. Dvyliktą kartą Vil-
niuje, šv. Kristoforo gimnazijoje, 
vyko respublikinis moksleivių 
dainuojamosios poezijos kon-
kursas. Jame dalyvavo Anykščių 
J.Biliūno gimnazijos mokslei-
vės - Deimantė Kavaliauskaitė 
(vokalas, gitara, fortepijonas) ir 
Mėta Gabrielė Pelegrimaitė ( flei-
ta). Dalyvius vertino solidi komi-
sija – aktorius ir bardas Gedimi-
nas Storpirštis, dainų kūrėjas bei 
atlikėjas Domantas Razauskas. 
Komisija biliūnietes pripažino 
konkurso nugalėtojomis, o V. 
Kernagio dainos konkurse jos 
buvo apdovanotos V.Kernagio 
fondo prizu už kūrybiškumą. 

Geriausia. Anykščių pedagogų 
nepasitenkinimą sukėlė savaitra-
čio „Veidas“ paskelbti reitingai, 
kad geriausiai praeitais metais 
iš Anykščių mokyklų pasirodė 
Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gim-
nazija. Ar neteks paleisti po šios 
žinios mokyklinio autobusiuko iš 
Anykščių į Svėdasus? 

Matematikas. Vilniuje vyko 
63-ioji Lietuvos mokinių mate-
matikos olimpiada. Šioje olimpi-
adoje dalyvavo ir Anykščių rajo-
nui atstovavo Kavarsko vidurinės 
mokyklos mokinys Juozas Širme-
nis (mokytoja V. Kriaučiūnienė). 

Kultūra. Svėdasų Juozo Tu-
mo-Vaižganto gimnazija daly-
vavo projekte „Aukštos kultūros 
impulsai mokykloms“, kurio pa-
grindinis tikslas - mokyklų ben-
druomenių atskirties nuo kultūros 
proceso mažinimas. Gegužės 6 
dieną  gimnazijoje vyko paskuti-
nis šio projekto susitikimas, kurio 
metu architektas Audronis Kati-
lius gimnazistams papasakojo apie 
Valdovų rūmų atkūrimo projektą. 

Suskaičiavo. Paskaičiuota, kad 
ruošdamasis valstybiniams bran-
dos egzaminams vienas Lietuvos 
dvyliktokas vidutiniškai tam ski-
ria 1164,5 valandų arba beveik 50 
parų per mokslo metus - atskleidė 
Lietuvos mokinių parlamento ir 
netrukus startuosiančios interne-
tinės pasirengimo brandos egza-
minams priemonės „Egzamina-
torius.lt“ atliktas tyrimas.Vienas 
abiturientas per savaitę namų 
darbus ruošia 6 val. 45 min., o 
papildomam pasirengimui egza-
minams vidutiniškai skiria dar 
2 val. 45 minutes. Tuo tarpu pa-
mokose dvyliktokas vidutiniškai 
praleidžia 816 valandų per moks-
lo metus.

Atostogos. Švietimo ir mokslo 
ministerija vaikų vasaros poilsiui 
organizuoti šiemet skyrė daugiau 
nei milijoną litų. Numatoma, kad, 
skyrus finansavimą, vasarą pasi-
naudoti finansine pagalba galės 
daugiau nei 4000 Lietuvoje gy-
venančių ir 300 užsienio lietuvių 
vaikų, kuriems bus padengta dalis 
stovyklos kainos. O 556 socialiai 
remtiniems vaikams bus kompen-
suota visa stovyklos kaina.

Parengė L.B.

Didelė ir moderni mokykla

Su mainų programa COME-
NIUS po Portugaliją keliavo trys 
mokytojai – projekto koordinato-
rius Lietuvoje, anglų kalbos mo-
kytojas Andrius Vitkūnas ir moky-
tojos Aldona Petrokienė bei Asta 
Kalinauskienė. Jų lydimi į Portu-
galiją skrido ir mokinių šeimose 
gyveno trys devintokai – Vismantė 
Slavinskaitė, Akvilė Strazdaitė, 
Mykolas Pesliakas bei trys dešim-
tokai – Mingailė Beinorytė, Einius 
Pajarskas, Austėja Šmigelskaitė.

COMENIUS projekto susiti-
kimai Barcelos mieste vyko di-
džiausioje vidurinėje miesto mo-
kykloje, kurioje dviem pamainom 
mokosi beveik 400 mokinių. Prieš 
kelis mėnesius pabaigta renovuoti 
mokykla pasižymi modernumu ir 
paprastumu – sienos dažytos ryš-
kiomis spalvomis, kabinetai pa-
gal dėstomus dalykus suskirstyti į 
keturis blokus – tiksliųjų mokslų, 
gamtos, filologijos ir ekonomikos, 
taip pat mokykloje yra chemijos la-
boratorija, teatro ir kostiumų salė, 
technologijų kabinetas, kur stovi 

Portugalijos simbolis gaidys 
– kilęs iš Barcelos Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Praėjusią savaitę devynių lietuvių komanda iš Anykščių Antano 
Baranausko pagrindinės mokyklos viešėjo Portugalijoje, Barcelos 
mieste. Tai jau trečioji šiais mokslo metais anykštėnų išvyka į už-
sienį, pagal tarptautinį COMENIUS projektą mokytis anglų kal-
bos. A. Baranausko mokyklos moksleiviai (ši mokyklą vienintelė 
Anykščiuose dalyvauja tokiame projekte) dar lankėsi Rumunijoje 
ir Suomijoje. 

pačių mokyklos mokinių sukons-
truota saulės baterija. Koridoriuose 
kabo visų su šia mokykla projek-
tuose dalyvaujančių šalių vėliavos, 
laiptų aikšteles puošia gėlės pačių 
vaikų dekoruotuose vazonuose, o 
palubėse kabo iš juodo popieriaus 
pagamintos kregždės. Vidinis Bar-
celos vidurinės mokyklos kieme-
lis šiek tiek primena amfiteatrą 
su tvenkinuku ir moderniu sporto 
kompleksu.

Kam reikalingos šlepetės 
ir portugališkas svetingumas

Nuo šiaurės vakarų Portugalijoje 
esančio Barcelos iki jūros apie 12 
kilometrų, o ir šiaip pačio miesto 
turistiniu nepavadinsi. Todėl čia, 
kitaip nei pietų Portugalijoje, kurią 
paprastai pamato turistai, atsisklei-
džia tikrasis pietiečių gyvenimas 
– vos įžengusi į trijų metrų tvora 
aptvertą kiemą pastebėjau aplink 
kojas lakstančias vištas, iš toli 
burbuliuojančius kalakutus, kažką 
kažkam portugališkai rėkiančius 
žmones ir be perstojo lojančius prie 
būdų pririštus šunis. Viskas tarsi 

prieštarauja europietiškam tvarkos 
ir švaros suvokimui – po namus 
didžioji dalis portugalų vaikšto su 
batais, kai čia pat, kiemuose, laksto 
vištos, švarūs indai sudėti ant stalo 
kartu su nešvariais, prie šventojo 
statulėlės atremta ,,Magi“ kube-
lių dėžutė ir lygintuvas ant vonios 
grindų. Jau pirmąją projekto susi-
tikimo dieną išsiaiškinome, kad jei 
kas nors daugiau nei valanda nevė-
luoja, tai vadinasi nevėluoja visai.

Nors tvarka nei miestas, nei na-
mai, kuriuose apsistojau, nepasižy-
mėjo, bet portugalus apkaltinti sve-
tingumo ir šiltumo trūkumu sunku 
– kiekvieną kartą grįžusi namo bu-
vau apkabinta ir apibučiuota, ketu-
ris kartus perklausta kaip laikausi, 
ar nenoriu valgyti, o prašymai vi-
sada išgirsti ir išpildyti. 

Išvykos į Portą ir Bragą

Antradienį iš pat ryto 54 Portu-
galijoje viešintys mokiniai ir mo-
kytojai iš septynių šalių lankėsi 
Porte. Ten jie plaukiojo Rio Douro 
upe, per kurią eina net keturi skir-
tingu laiku pastatyti tiltai, vienas iš 
jų – Luiso I-ojo tiltas, pagamintas iš 
tokios pat medžiagos kaip ir Eifelio 
bokštas. Po kelionės laivu COME-
NIUS grupė ėjo į vyno rūsius, kur 
yra gaminamas ir laikomas garsu-
sis Porto vynas – tai labai stiprus 
ir labai saldus vynas, gaminamas 
iš Portugalijos pietuose auginamų 
vynuogių (ten jas nuskina dar visai 
neprisirpusias, o Porte fermentuo-
ja). 

Trečiadienį COMENIUS daly-
viai važiavo į šalia Barcelos esantį 
jauniausią pagal gyventojų amžių 
miestą Europoje, trečią pagal dydį 
Portugalijoje, vieną iš seniausių 
miestų pasaulyje – Bragą. Atvykė-
liai lankėsi Gerojo Jėzaus prieglau-
doje piligrimams, pastatytoje XVI-
II amžiuje, nuo kurios matosi visa 
Bragos panorama. Į kalną pamatyti 
šešių koplyčių, kelių fontanų, sim-
bolizuojančių tyrumą ir tikėjimą, 
bažnyčios ir didžiulio parko gali-
ma pakilti lipant daugiau nei 200 
laiptelių.

Portugalijos simbolis kilęs 
iš Barcelos

Vienas iš garsiausių Portugalijos 
simbolių – gaidys, yra kilęs iš šimta-
tūkstantinio miesto Barcelos. Pasak 
legendos, kurią projekto dalyviams 
papasakojo gidas, gaidys tam tikra 
prasme išgelbėjo žmogaus gyvybę 
ir dabar simbolizuoja teisingumą. 
Pasakojama, kad piligrimas, kelia-
vęs Santjago de Kompostelos keliu, 
sustojo nakvynės pakelės užeigoje, 
Barcelos. Užeigos šeimininkė pili-
grimą įsimylėjo, bet šis pasakė my-
lintis tik Dievą ir moterį atstūmė. 
Ji apimta pykčio naktį į piligrimo 
kuprinę įdėjo kelis vertingus savo 
daiktus, o tada paskelbė esanti ap-
vogta ir pasikvietė policininkus. Jie 
įsiveržę į užeigą iškratė piligrimo 
krepšį ir rado ten moters daiktus. 
Nieko nelaukdami policininkai nu-
tempė piligrimą pas teisėją, kuris, 
išgirdęs apie akivaizdžius vagystės 
įrodymus, iškart paskelbė piligri-
mą kaltu ir liepė kitą dieną pakarti. 
Niekuo nekaltas piligrimas gynėsi: 
,,Jeigu aš nekaltas, tai šitas nukirsta 
galva gaidys ant jūsų stalo pradės 
giedoti“. Kitą rytą piligrimui ant 
kaklo neriant kilpą iš niekur nieko 
pasigirdo nukirsdinto gaidžio gie-
dojimas – teisėjas baisiai išsigando 
ir liepė žmogų paleisti, o prie baž-
nyčios pastatė jam kryžių.

COMENIUS projektas 
,,Keturi mitai tiesai pažinti“

Du metus besitęsiančiame projekte 
,,Keturi mitai tiesai pažinti“ dalyvauja 
septynios šalys – Rumunija, Lietuva, 
Vengrija, Portugalija, Graikija, Tur-
kija ir Suomija. Pirmaisiais projekto 
metais įvyko keturi susitikimai – ru-
denį Pučioasoje (Rumunija), sausio 
mėnesį Anykščiuose, kovą Pietarsari 
(Suomija) ir Barcelos (Portugalijoje). 
Kiti trys susitikimai Vengrijoje, Tur-
kijoje ir Graikijoje suplanuoti kitiems 
mokslo metams. Projekto COME-
NIUS esmė – kitų kultūrų pažinimas, 
mitologijos nagrinėjimas ir anglų kal-
bos lavinimas, gyvenant užsieniečių 
šeimose. Lietuvių moksleiviai, kurie 
savo namuose per COMENIUS su-
sitikimą Anykščiuose priėmė po du 
moksleivius, gavo progą išvykti ne į 
vieną, o net į dvi svečias šalis. Susi-
tikimas Portugalijoje, Barcelos - pa-
skutinis šiais mokslo metais, todėl jis 
buvo labiau pažintinis, nei susijęs su 
projektine veikla.

Mokyklos, kurioje lankėsi anykštėnai modernioje foje nusifoto-
grafavo vienas iš projekto dalyvių, dešimtokas Einius Pajarskas.

Lietuviai Portugalijoje sušoko tris tautinius šokius ir buvo vienin-
teliai, atsivežę tautinius kostiumus. Iš kairės: Mykolas Pesliakas, 
Einius Pajarskas, Austėja Šmigelskaitė, Vismantė Slavinskaitė.

Kryžius, kurį anot legendos, teisėjas pastatė nekaltam piligri-
mui.           Autorės nuotr.
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Mes negalime užpildyti Jūsų 
netekties, bet norime pasida-
linti Jūsų skausmu.

Nuoširdžiai užjaučiame Ja-
dvygą PIVORIENĘ, mirus 
mylimam broliui Antanui.

Markilevičių šeima

užjaučia

Pasidalino lenko balsus

Lietuvoje D.Grybauskaitė surinko 
45,89 proc. balsų (skaičiuojant nuo 
dalyvavusių rinkimuose), o Anykščių 
rajone (47.44 proc.). Z.Balčytis šaly-
je pelnė 13, 63 proc. balsų (Anykščių 
rajone – 14,69 proc.), A.Paulauskas – 
12,02 (17,38), Naglis Puteikis – 9,33 
(7,70), Valdemaras Tomaševskis – 
8,23 (0,34), Artūras Zuokas – 5,22 
(4,61), Bronis Ropė – 4,15 (6,50).

Visi trys lyderiai procentine išraiš-
ka Anykščių rajone surinko daugiau 
balsų nei šalyje, tačiau mūsų, o ir 
kituose lietuviškuose rajonuose, visi 
kandidatai turėjo savotišką “forą” – 
lenko V.Tomaševskio balsus.      

Zigmantas Balčytis antras 
tik aštuoniose apylinkėse

D.Grybauskaitė laimėjo visose 36-
ose Anykščių rajono balsavimo apy-
linkėse. 28-ose balsavimo apylinkė-
se antrąją vietą užėmė A.Paulauskas, 
8 – iose Z.Balčytis. Z.Balčytis antras 
buvo Anykščių miesto Senamies-
čio ir Liūdiškių apylinkėse bei Šla-

Prezidento rinkimai – įspėjimas 
Anykščių socialdemokratams

vėnų, Leliūnų, Kavarsko, Svirnų, 
Vašuokėnų ir Raguvėlės apylinkė-
se. Raguvėlėje Z.Balčytis pasiekė 
geriausią rezultatą – surinko 28,7 
proc. balsų. Šioje apylinkėje ma-
žiausiai iš visų apylinkių balsų pelnė 
D.Grybauskaitė – 31,39 proc. 

A.Paulauskui geriausiai sekėsi 
Dabužiuose, kur jis surinko 36,79 
proc. balsų.

Sėkmingiau-
sia D. Grybaus-
kaitei buvo 
Andrioniškio 
apylinkė, kur ji 
surinko 59,06 
proc. balsų. 
A. Paulauskas 
Andrionišky-
je gavo 14,57 
proc., N. Pu-
teikis - 8,66 
proc., Bronis Ropė - 8,27 proc., 
o Z.Balčytis šioje apylinkėje už-
ėmė vos penktą vietą – surinko 
6,69 proc. balsų.  D.Grybauskaitę 
remia Tėvynės sąjunga ir libera-
lų sąjūdis. Andrioniškio seniūnas 
Saulius Rasalas yra liberalsąjū-
dietis.

Donatas Krikštaponis 
Mačionyse prarado įtaką? 

Anykščių socialdemokratų lyderiui 
rajono vicemerui Donatui Krikšta-
poniui Prezidento rinkimų rezultatai 
kelia dvejopus jausmus – partijos 
kandidatas Z.Balčytis pateko į antrą 
turą, tačiau Anykščiuose socialdemo-

kratų kandidatas 
liko trečias. Tik 
trečias Z.Balčytis 
liko ir Mačiony-
se. D. Krikštapo-
nio kaime 41,56 
proc. rinkėjų 
balsavo už Dalią 
Grybauskaitę, 
23,38 proc. – už 
Artūrą Paulaus-
ką, o Z.Balčytis 
surinko 18,83 

proc. balsų.  Išeitų, jog net Mačionyse 
D.Krikštaponis prarado įtaką? Tačiau 
vicemeras „Anykštai“ dėstė , jog pa-
prasčiausiai Darbo partija padirbėjo 
daugiau nei socdemai. „Lietuvoje re-
zultatai – geri, o Anykščiuose – kuklūs. 
Pas mus laimėjo Darbo partija, mums 
reikia daugiau dirbti“ – dėstė viceme-

Rinkėjų aktyvumas Anykščių rajone buvo 51,5 proc., t.y. šiek tiek mažesnis nei šalies vidurkis.

ras. Jis aiškino, kad ir Z.Balčytis prieš 
rinkimus neapsilankė Anykščiuose. 

Signatarės nuomone, 
Darbo partijos kandidato 
sėkmę lėmė įdirbis

Darbo partijos narė, Kovo 11-osios 
Akto signatarė, Anykščių A.Vienuolio 
progimnazijos direktorė  Irena An-
drukaitienė dėl „darbiečių“ sėkmės 
per Prezidento rinkimus Anykščiuose 
medalio sau nekabino. Pasak Signa-
tarės, „gerus rezultatus lėmė įdirbis“. 
„Stebuklų nebūna. Mums geri buvo 
ir Seimo rinkimų rezultatai, o šis įdir-
bis nebuvo „išbarstytas“ -  kalbėjo 
I.Andrukaitienė.

Prezidentė pralaimėjo 
penkiose savivaldybėse

D.Grybauskaitė daugiausiai balsų 
surinko 55 savivaldybėse, o labiau-
siai jai palankūs buvo Kauno miesto 
gyventojai. Kaune už D.Grybauskaitę 
balsavo per 61 proc. rinkėjų.

V.Tomaševskis rinkimus laimėjo 
Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose bei 
Visagino savivaldybėje. Lenkų rinki-
mų akcijos lyderis konsolidavo visus 
Lietuvos slavus, mat jo kandidatūrą 
rinkosi net visaginiečiai, paprastai bal-
suojantys ne už tautos pagrindu suda-
rytas partijas, daugelį metų Visagino 
merais renkami lietuviai ir dar libera-
lai. Šalčininkų rajone V.Tomaševskis 

surinko net 73 proc. balsų.  
Z.Balčytis daugiausiai balsų surin-

ko Šilalės rajone, o B.Ropė laimėjo 
Ignalinoje. Tiesa, panašu, kad dalis 
ignaliniečių į jų mero B.Ropės daly-
vavimą rinkimuose rimtai nežiūrėjo. 
Mat tvirtą daugumą savivaldybėje 
turintis meras B.Ropė per prezidento 
rinkimus Ignalinoje surinko tik treč-
dalį (35,35 proc.) šio rajono gyvento-
jų balsų.

Informacijos skleidimu
 nesirūpina

Prezidento rinkimuose dalyvavo 
52,14 proc. šalies rinkėjų. Anykščiuo-
se rinkėjų aktyvumas buvo mažesnis 
– 51,5 proc.

Pagal informacijos apie rinkimus 
Anykščių rajone sklaidą, mūsų rin-
kėjai dar yra labai puikiai orientuoti. 
„Anykštos“ laikraščio nepasiekė jokie 
Anykščių rajono rinkimų apygardos 
pranešimai nei kur, nei kada vyksta, 
pavyzdžiui, išankstinis balsavimas, 
nei kada atidaromos balsavimo apy-
linkės ir t.t. Apygardos komisija ne-
rengė spaudos konferencijos, žodžiu, 
visiška tyla ir ramybė, rinkimus gali-
ma ir netyčia pramiegoti.

Per prezidento rinkimų pirmąjį turą 
dalyje rajono rinkimų apylinkių buvo 
dalinami informaciniai bukletai apie 
Europos Parlamento rinkimus. Bet 
dalyje apylinkių (pvz,. Svėdasų) ir tų 
bukletų nesimatė. 

...D.Krikštaponio kaime 
41,56 proc. rinkėjų balsa-
vo už Dalią Grybauskai-
tę, 23,38 proc. – už Artūrą 
Paulauską, o Z.Balčytis 
surinko 18,83 proc. balsų.  
Išeitų, jog net Mačionyse 
D.Krikštaponis prarado įta-
ką?..

R.Sargūnas patenka į antrą-
jį dešimtuką pagal pateiktus 
teisės aktų projektus tarp visų 
Seimo narių. Jų anykštėnas nuo 
kadencijos pradžios pateikė 62. 
Tiesa, absoliuti dauguma nėra 
vien R.Sargūno siūlyti projektai. 
„Darbietis“ teisės aktus linkęs 
pateikti grupėje su kitais Seimo 
nariais. 

Tačiau iš 62 projektų buvo pri-
tarta tik 3.

62 projektai – tai 1,41 procen-
tas iš visų Seimui pateiktų teisės 
aktų projektų.

Teisės aktų pateikė daug, tačiau 
pritarta tik trims

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Pagal pateiktų teisės aktų projektų skaičių, Anykščių- Kupiškio 
apygardoje išrinktą Seimo narį Ričardą Sargūną galima vadinti 
vienu aktyviausių Seimo narių.

Panašu, kad Ričardas Sargūnas bando būti aktyvus, bet iš jo 
pateiktų teisės aktų Seimas pritarė tik kas dvidešimtam.

Kitas Seimo narys anykštėnas 
S.Jovaiša pateikė 21 teisės akto 
projektą. Kaip opozicijos atsto-
vui – tai irgi neblogas aktyvu-
mas. Iš pateiktų projektų pritarta 
buvo vienam. 

21 projektas – 0,48 procento Sei-
mui pateiktų teisės aktų projektų.

Daugiausiai teisės aktų pro-
jektų pateikė R.Sargūno kolega 
Vytautas Gapšys – 150. Iš jų pri-
tarta 80. 150 - tiesiog fantastinis 
skaičius, nes daugiau nei vienas 
Seimo narys nesiekia net šimto 
projektų skaičiaus. 

Signatarė Irena Andrukai-
tienė kalbėjo, kad Darbo 
partijos sėkmę Anykščių ra-
jone lėmė ilgametis partijos 
įdirbis.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Mačionyse, kur gyvena vi-
cemeras, socialdemokratas 
Donatas Krikštaponis, šios 
partijos kandidatas Zigman-
tas Balčytis liko tik trečias.
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laiškai

horoskopas
Ožiaragiams astrologas reko-

menduoja šią savaitę susumuoti 
pasiektus rezultatus, apmąstyti 
savo veiksmus ir ištaisyti praeities 
klaidas. Darbe jokiu būdu neprieš-
taraukite vyresnybei, elkitės kaip 
kuklus pavaldinys. Tuomet jums 
pavyks išvengti galimų konfliktų ir 
problemų. 

Vandeniai bus aktyvūs ir visiems 
reikalingi. Žvaigždės žada, kad į jus 
bus atkreiptas dėmesys ir jūs gausite 
įdomų dalykinį pasiūlymą, kuris gali 
duoti materialinės naudos ir pakelti 
jūsų profesinį lygį. Šią savaitę pa-
sistenkite išnaudoti visas galimybes 
sustiprinti savo pozicijas. 

Žuvys turėtų atidžiai stebėti įvy-

kius profesinės veiklos sferoje. Sė-
kmingai susiklosčius aplinkybėms, 
galite netikėtai palypėti karjeros 
laiptais, priešingu atveju jums teks 
nusivilti. Svarbiausia, mano astro-
logas, būti pasirengusiems priimti 
reikiamus sprendimus.  

Avinams prasideda įtemptų šei-
myninių ir profesinių santykių lai-
kotarpis. Jūs, kaip teigia astrologas, 
tiesiog pavargote nuo monotoniško 
gyvenimo. Bet pasistenkite ne-
siblaškyti, susikaupkite ir siekite 
svarbiausio tikslo - tuomet sėkmė 
jums vėl nusišypsos.  

Jaučiams būtų pravartu suma-
žinti savo aktyvumą. Ir nors jums ši 
savaitė - įvykių kupinas laikotarpis, 
savo dalyvavimą juose reikėtų mak-
simaliai apriboti. Astrologo nuomo-

ne, blaškymasis ir laiko stoka gali 
neigiamai atsiliepti jūsų autoritetui.  

Dvyniams ypač seksis tvarkyti 
reikalus, susijusius su įvairiausio-
mis permainomis ir išvykomis. 
Galima drąsiai važiuoti į komandi-
ruotę arba ruoštis kelionei į užsienį. 
Tiesa, galite susidurti su nedidelė-
mis finansinėmis problemomis.  

Vėžiai šią savaitę bus labai jaus-
mingi, jūsų nuotaika vis keisis. 
Todėl astrologas mano, kad imtis 
rimto darbo nevertėtų: emocinis ne-
stabilumas labai neigiamai atsilieps 
jo rezultatams ir gali sukelti proble-
mų santykiuose su aplinkiniais. 

Liūtams atsivers plačios dalyki-
nio ir profesinio bendravimo gali-
mybės. Galima ir didelė finansinė 
sėkmė, kurios pamatas buvo padė-

tas anksčiau: pinigų gausite neti-
kėtai ir todėl labai apsidžiaugsite. 
Apskritai visa ši savaitė bus svarbi 
jūsų tolesnei profesinei veiklai.  

Mergelės turi skirti daugiau dė-
mesio karjerai ir naujų profesinių 
santykių stiprinimui. Jums sėkmę 
užtikrins teisingas situacijos ver-
tinimas, mokėjimas užmegzti rei-
kiamus kontaktus ir pasiekti tikslą 
minimaliomis pastangomis. Finan-
sų sferoje prasidės ilgas stabilumo 
laikotarpis, pajamos bus didelės ir 
pastovios.  

Svarstyklės turės daug ir vaisin-
gai dirbti. Dabar užmegzti dalyki-
niai kontaktai ir pasirašyti susitari-
mai bus kaip niekada perspektyvūs. 
Astrologo nuomone, reikia pagal-
voti ir apie naujas veiklos sferas. 

Numatykite uždavinius, raskite 
sąjungininkų ir drąsiai siekite užsi-
brėžto tikslo - jus lydės sėkmė.  

Skorpionai turi visas galimybes 
gerokai išplėsti savo veiklą. Anks-
tesnis gyvenimo būdas jums nebe-
patinka, ir jūs su pavydėtina energija 
bei atkaklumu pradėsite įgyvendinti 
naujus planus. Savo ruožtu žvaigž-
dės jums žada laikotarpį, tinkamą 
darbui pakeisti ir naujiems dalyki-
niams kontaktams užmegzti.  

Šauliai pajus didelį jėgų antplūdį. 
Jūs būsite aktyvūs ir ryžtingi, išsprę-
site visus svarbius uždavinius. Skir-
kite savo energiją kūrybai, semkitės 
žinių, lavinkitės, ir, žada žvaigždės, 
jūs pasieksite įspūdingų laimėjimų. 

-ELTA

Leonas ALESIONKA

Jei kas nors prieš dvidešimt keturis 
metus man būtų pasakęs, kad daly-
vausiu  tokiame „baliuje“, kokiame 
dalyvavau, būčiau jį peržegnojęs, 
ištaręs „atstok pikta dvasia!“ ir nusi-
spjovęs per kairįjį petį. Nes taip ne-
bus! Nes taip niekada negali būti! O 
va, ėmė ir įvyko, ir sudalyvavau, ir 
dar vis stebiuosi kaip nesusivėmiau, 
bet gal pakalbėkime apie viską iš ei-
lės...

Važiavau šeštadienį, prieš pat Mo-
tinos dienos išvakares, į savo paties 
kūdikio, „pagimdyto“ 1991 metais, 
Anykščių rajono medžiotojų klubo 
„Medeina“ susirinkimą, apie kurį 
man pranešė iš Panevėžio raj. Staniū-
nų lentpjūvės į mano el.paštą atėjęs 
laiškas, kuriame tos lentpjūvės savi-
ninkas, naujasis mūsų klubo „Me-
deina“ prezidentas Kęstutis Supronas 
pranešė, kad „š. m. gegužės 3d. 17 
val. organizuojamas M/k Medeina 
narių susirinkimas, kurio metu ap-
tarsime: praėjusį ir būsimą sezoną, 
klubo nario parašyto skundo išvadas. 
Renkamės pas Antaną Juostininkuo-
se“. Pas Antaną – tai reiškia į Anta-
no Bujoko sodybą šalia Juostininkų, 
kurioje pernai vasarą vilkai naktį pjo-
vė naminius gyvulius. Jau gal koks 
dešimtmetis bus kaip toje, anksčiau 
nelabai gyvenamoje sodyboje, ūki-
niame pastate, pono Antano leidimu, 
Medeinos klubo viena medžiotojų 
grupė įsirengė sumedžiotų žvėrių do-
rojimo patalpą. Ten turėjome elektrą, 
vandenį, pasistatėme metalinę kros-
nelę apšildymui žiemą. Juk reikia ir 

Kurtizanių spindesys ir skurdas

žarnas išversti, ir kailį nulupti, kraują 
išleisti į vonią, o po to visas šitas atlie-
kas supilti į specialias, į žemę įkastas 
uždaromas talpas. Dar visa tai užpilti 
specialiais chemikalais su chloru, kal-
kėmis. Viską išplaudavome gausiu 
vandeniu su Feiriu, Sanitariniu arba 
Domestos skysčiais. Kad dezinfe-
kuoti, kad nedvoktų, kad būtų švaru. 
Sanitariniai reikalavimai griežti ir jų 
privalu laikytis. Bet kam aš čia šitaip 
nuobodžiai aprašinėju? O gi tam, kad 
pasakyčiau, jog būtent šitoje žarnų 
vertimo ir kailių lupimo patalpoje ir 
vyko minėtas susirinkimas. Tokia 
buvo Prezidento K. Suprono valia. 
Atkreipiau el.paštu į netinkamą vietą 
jo dėmesį, tačiau  keisti vietos į pado-
resnę jis nenorėjo.

Atvykęs kiek anksčiau jau radau 
keletą medžiotojų ir štai ką pamačiau. 
Medžiotoja Lina T. nuo kėdžių, stal-
tiesės ir grindų šlavė pelių ir žiurkių 
veiklos atliekas, patalpoje šlykšti ir 
stipri smarvė! Net atidarytas langas 
ir skersvėjis nepadeda. O pasirodo, 
kad kažkuris medžiotojas, paskutinis 
toje patalpoje dorojęs žvėrį, sukišo jo 
kailį į maišą ir paliko pūti. Patingėjo 
sumesti į aprašytas talpas kaip ir kitas 
atliekas. O orai jau ne vienas mėnuo 
kaip atšilę. Kailis puvo. Dvokiantis 
puvimo skystis per maišo plyšius 
varvėjo ant cementinių grindų, į jas 
įsigėrė... Dar minutė ir atrodė, kad 

apsivemsiu! Atvažiavo ir pats prezi-
dentas Kęstutis Supronas, Staniūnų 
lentpjūvės savininkas. Pamatė, pauo-
dė, paieškojo kitų patalpų Juostininkų 
kavinėje, jų negavo, grįžo ir nuspren-
dė: darysime susirinkimą stačiomis 
lauke. Skersvėjis bando vėdinti smar-
vę, o nei reikiamų chemikalų, nei de-
zodorantų nėra. 
O toliau – dar 
gražiau. Gal pus-
valandžiu vėluo-
damas atvažiuoja 
medžiotojas Vy-
tautas Povila-
vičius, stato ant tos nuo žiurkių vei-
klos nukratytos staltiesės butelius, 
išpakuoja ir deda jo žmonos iškeptą 
šerno kumpį, salotas, duoną, įran-
kius, rikiuoja taureles... Kumpis at-
rodo gražiai, Vytauto žmona puikiai 
moka paruošti žvėrieną. Pasirodo, 
Vytautui Povilavičiui jau 55 – gražus 
jubiliejus. Prezidentas Kęstutis įteikia 
herberų puokštę, erotinį suvenyrą, 
voką su litais. Spaudžiame rankas. 
O supuvusio kailio smarvė patalpoje 
tebesijaučia. Susižvalgydami sėdame 
už stalo (o kur gi kitur bepasidėsi?!). 
Taurelė eina ratu, kas priima, kas ne, 
praleidžia. Praleidžiu ir aš, man vai-
ruoti reikės. Kai kurie nutaria, kad jie 
su per didelėmis promilėmis neįklius. 
Pjaustomas kumpis, valgoma. Gal aš 
vienintelis toks durnius, bet vos tik 

pažvelgiu į tą mėsą ir užuodžiu kva-
pą, jaučiu kaip pykinimas kyla aukš-
tyn. Kad tik neapsivemčiau... 

Medžiotojų klubo „Medeina“ susi-
rinkimas pradeda darbą. Prezidentas 
supažindina apie pernai metų rezulta-
tus, jei klubas praeitame medžioklės 
sezone sumedžiojo 116 šernų, tai šį 
tik 86... Pasirodo, kad medžiotojas Jo-
nas Vaškevičius, klubo tarybos narys, 
nesugebėjo įtikinti Anykščių valsty-
binės maisto ir veterinarijos tarnybos, 
kad ta vieta atitinka sanitarijos reika-
lavimus ir tinkama žvėrims doroti. 
Taigi, medžioklės sezonui netinkamai 
pasiruošta. Prasidėjo diskusijos apie 
sodybos pirkimą, naujos vietos įrengi-
mą, tai aukštą jurtą statys ir joje žvėris 
„ant lebiodkos“ kablio kabins, ir dar 
kiti variantai. Su kiekviena medaus ir 
pipirų skonio stiprios trauktinės ištuš-
tinta taurele atsipalaidavo kūrybinės 
čachros, variantų prisiūlyta gausiai. 
Tiesa, nei vieno konkretaus. Jei klubas 

šiai dienai savo 
banko sąskaitoje 
turi 20 000 litų 
pajamų, tai su-
mokėjęs kokius 
keturis tūkstan-
čius už plotus, 

liks jau tik su 16-a tūkstančių. O jei 
žvėrys dar ir nuostolių ūkininkams 
pridarys, kaip tada? O juk yra ir rajo-
ne, ir kitur buvę nuostolių ir už 36, ir 
virš 40 tūkstančių. Klubo bankrotas? 
O dar atsirado populistinių oratorių, 
kuriems klubo nario 500 Lt mokes-
tis per didelis. Mažinkime, dejavo ne 
vienas. Oi  Dieve dievulėliau, na kuo 
ne ubagų choras? Taigi traukitės šalin 
nuo tos medžioklės, jei kišenės per 
tuščios, kas prievarta jus atvarė? Aš 
irgi noriu turėti privatų lėktuvą, bet jei 
nėra tiekos „šlamančių“, apsieinu ir 
be jo, žeme vaikštau.

Kuo giliau skverbiasi į kūnus ir 
kuo stipriau protus veikia ta medaus 
ir pipirų skonio trauktinė, tuo labiau 
aiškėja, kad tokioje aplinkoje niekas 
minėto „skundo“ rimtai nesvarstys. 

Anykščių rajono medžiotojų klubo „Medeina“ susirinkimas Bis-
trampolio dvare.

Taip ir atsitiko. Panevėžio apskrities 
valstybinės mokesčių inspekcijos 
Kontrolės departamento atsiųsti raštai 
apie finansinės ir kitokios klubo vei-
klos patikrinimo rezultatus  nebuvo 
atšviesti ir išdalinti klubo nariams. 
Prezidentas tik pacitavo citatas savo 
nuožiūra, bet taip ir neatsakė į klausi-
mą, kokia jam skirta bauda. Bet apie 
tai vėliau, kitame straipsnyje. Šian-
dieną ne tas svarbiausia. Kaip aukštai 
kadaise skrajojo klubas „Medeina“, 
susirinkimus rengęs ir Seimo salėse, 
ir buvusių poilsio namų, viešbučio 
„Puntukas“ kavinėse, ir Troškūnų 
vienuolyne, naujai restauruotame 
Bendruomenės centre   ir Bistrampo-
lio dvare. Būtent „Medeinos“ klubas 
pirmas ir vienintelis Anykščių rajone 
pagerbė šio krašto moteris medžioto-
jas ir sukvietė jas į pirmąją istorijoje 
moterų – medžiotojų medžioklę. Žur-
nalistas ir rašytojas Kostas Slivskis tai 
nufilmavo, o fotonuotraukas ir mote-
rų pasakojimus sudėjo į savo išleistą  
gausiai iliustruotą knygą „Moteris ir 
šautuvas“. Niekada klubas nenuleido 
savo vertės kartelės žemiau! Tai kaip 
gi mes iki tokio lygio „baliaus – su-
sirinkimo“ per metus nusmukome? 
Nejaugi taip negerbiame savo me-
džiotojo, kad su 55-ių metų jubilieju-
mi tokioje dvoko aplinkoje tesugebė-
jome pasveikinti? Prisipažinsiu, man 
buvo ne tik šlykštu. Man buvo gėda!

Anykščių miškų urėdijos urėdas Si-
gitas Kinderis, konstatavęs kad „Ra-
jone smunka medžioklės kultūra“, yra 
teisus. „Vertinant medžioklės kultūrą 
- ji prastėja. Anksčiau medžiotojų ir 
žvejų draugija buvo vieningesnė. Da-
bar tų konfliktinių situacijų, išeinan-
čių į viešumą... Tarkim, prieš 10-15 
metų apie tai nelabai esu girdėjęs. 
Taigi, situacija, manyčiau, neinanti 
geryn“, - viešėdamas vienoje  radijo 
stotyje pastebėjo S.Kinderis.

Būčiau blogas gydytojas, jei ne-
nustatyčiau ligos priežasties. Manoji 
„Medeina“, kurią kadaise kūriau, teis-
me ir kitose situacijose gyniau, serga. 
Paieškokime kartu ligos priežasčių. 
Kodėl ir ar visada kurtizanių spinde-
sys neišvengiamai turi virsti skurdu?

...urėdas Sigitas Kinderis, 
konstatavęs, kad „rajone 
smunka medžioklės kultū-
ra“, yra teisus...

Balandžio 27 dieną, gausiai susi-
rinkę į bendruomenės iškilmių salę, 
elmininkiečiai šventė savo bibliote-
kos 60- metį.

Šios bibliotekos vedėja Diana 

Elmininkų bibliotekai – 60 metų

Juozas Baltušis - prancūziškai

Šermukšnienė, kuri bibliotekoje dir-
ba daugiau kaip 25 metus, įdomiai 
papasakojo apie šios bibliotekos 
kultūrinę veiklą, šio krašto istorinę 
praeitį atvaizduotą kraštotyrinėje 

medžiagoje.
Vedėją D.Šermukšnienę sveikino 

Anykščių rajono S.ir L. Didžiulių 
bibliotekos direktorius Romas Kut-
ka su bendradarbiais, ilgai šioje bi-

bliotekoje dirbusi Janė Gaižauskie-
nė, Seimo narys Ričardas Sargūnas, 
Anykščių seniūnijos seniūnas Euge-
nijos Pajarskas.

Poetė iš Vilniaus Laima Petronienė 
skaitė savo kūrybos eilėraščius, pri-
statė skaitytojams keletą knygučių.

Naujųjų Elmininkų bendruomenės 
moterų choras, o taip pat šeimyninis 
Tuskenių duetas, vadovaujamas Ire-
nos Kulevienės, atliko gražią meninę 
programą. 

Bronius Pilkauskas,
Naujieji Elmininkai

Populiaraus lietuvių rašytojo, 
puikaus kaimo žmonių gyvenimo 
istorinių virsmų, dvasinių ir soci-
alinių įtampų drebinamame pasau-
lyje paveikslų kūrėjo Juozo Baltu-
šio gimtinė - Rygos miestas, tačiau 
jo tėvukas Karolis Juozėnas buvo 
kilęs iš Butėnų kaimo Svėdasų pa-
rapijoje. Svėdasiškiai - literatūros 

mylėtojai ir krašto patriotai vis 
dažniau prabyla apie pirmaisiais 
naujosios nepriklausomybės me-
tais nepataikiusio į politinį tautos 
ritmą, netekusio Anykščių rajono 
garbės piliečio vardo, daugelio 
smerkto rašytojo reabilitaciją. 

Svėdasuose kyla iniciatyvos iš 
naujo pažvelgti į svėdasiškio J. 

Baltušio kūrybą, ją skaityti, nagri-
nėti, labiau pažinti jo asmeninio 
gyvenimo įdomybes, bendrauti, 
susitikti su jo giminaičiais ar net 
miestelyje pastatyti kūrėjui pamin-
klą. Vienas iš šių idėjų iniciatorių 
ir šventadieniais bei vasaromis 
Svėdasuose besiilsintis ir gyve-
nantis, gamtos malonumais besi-

mėgaujantis  Santariškių ligoninės 
kardiochirurgas Dobilas Barysas. 
Profesorius - literatūros mylėtojas, 
nuolat dovanojantis vertingų kny-
gų miestelio bibliotekai, ypatingai 
vertinantis J. Baltušio kūrybą, vi-
sai neseniai įteikė tikrą relikviją - 
1990 metais prancūzų kalba išleis-
tą reikšmingiausią kūrėjo romaną 
“Sakmė apie Juzą” - Y. Baltouchis. 
La saga de Youza. Rtaduit du Li-

tuanien”. Įdomu, kad ši Provanco 
leidyklos “Alinea” išleista knyga 
tais metais geriausios užsienio au-
toriaus knygos Prancūzijoje titulą - 
“Prix du Meilleur Livre Etrouger”. 
Romanas šioje šalyje pakartotinai 
išleistas 1993, 2001,2003, 2010 
metais, internetiniame knygyne jį 
siūloma įsigyti už 7 eurus. 

Raimondas GUOBIS
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  PIRKIMŲ VADYBININKAS
  ĮVAIRIŲ SPECIALYBIŲ 

STATYBININKAI
Gegužės g. 14, Anykščiai, 

tel. 5-25-00 

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. 

Brangiai - įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411.

Nekilnojamasis turtas, 
miškai

Sodybą, namą, vilą, butą, 
žemės ar miško sklypą ar kitą 
nekilnojamąjį turtą. Gali būti su 
skolomis ar teisinėmis proble-
momis. Atsiskaito grynaisiais. 
Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-670) 37592.

Žemės ūkio paskirties žemę 
Anykščių, Utenos, Zarasų rajo-
nuose.

Tel. (8-606) 14770.

Miškininkysttės įmonė brangiai 
- įvairų mišką su žeme arba bir-
žes išsikirsti, beržo eglės, pušies 
rąstus ir plonrąsčius.

Tel. (8-605) 27002.

Brangiausiai - miškus. Sumoka 
notaro išlaidas.

Tel. (8-642) 22222.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme 
ar išsikirsti, 7 000 - 35 000 Lt/ha, 
gali būti malkinis.

Tel. (8-600) 29417.

Automobiliai, žemės 
ūkio technika

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

Tel. (8-646) 17715.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, mikroautobu-
sus, visureigius. Pasiima, utili-
zuoja. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-633) 39897.

Kombainus, traktorius, autobu-
sus, automobilius, įvairią techni-
ką, metalo laužą, elektros vari-
klius.

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

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

Tel. (8-622) 09326.

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

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

Nuolat brangiai - karves, bu-
lius, telyčias. Atsiskaito iš karto, 
moka priedus.

Tel. (8-656) 40439.

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius, veršelius. Sveria. 
Moka priedus. Patys išsiveža. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

Skubiai - butą Anykščiuose, 
Žiburio gatvėje, 78 kv.m., namas 
mūrinis,  1990 m., kaina 37000 Lt. 

Tel. (8-657) 41719. 

Žemės ūkio technika

Rotacines šienapjoves, smul-
kintuvus, purkštuvus, vartytuvus, 
vagotuvus, lėkščiuotuvus, grūdų 
valomąsias, šnekus, bulvių sodina-
mąsias, kasamąsias, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Kita

Visuotinės lietuvių enciklopedijos 
24 tomą.

Tel. (8-686) 33036.

Dujas balionuose. Atveža nemo-
kamai.

Tel. (8-615) 10109.

Kuras

Atraižas.
Tel. (8-621) 30354.

Stambias supjaustytas malkines 
lapuočių medžių atraižas. Atveža.

Tel. (8-612) 56929.

Atraižas (gali supjauti). Malkas ka-
ladėmis. Veža į rajonus.

Tel. (8-693) 83102.

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

Uosines, beržines, juodalks-
nio malkas trinkomis, skaldytas. 
Brangiai perka mišką.

Tel. (8-630) 57490.

Gyvuliai

Kiaulį skerdimui.
Tel. (8-671) 46558.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Gegužės 15 d. (ke-
tvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono 
vakcinuotomis 3-4-5-6-8 mėn. rudomis, raibo-
mis, baltomis, pilkomis, juodomis dėsliosiomis 
vištaitėmis ir kiaušinius dedančiomis vištomis, 
bus gaidžių bei spec. lesalų (tel. 8-616 50414), 
kaina nuo 12 Lt: Viešintose 7.00, Didžiuliškiuose 
7.05, Padvarninkuose 7.10, Andrioniškyje 7.15, 
Troškūnuose (turgelyje) 7.30, Piktagalyje 7.40, 
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. 
turgaus) 7.55, Katlėriuose 8.10, Pašiliuose 
8.15, Skiemonyse 8.20, Auleliuose 14.25, 
Svėdasuose (prie turgelio) 14.35.

Baldų remontas

Remontuojame minkštus baldus, 
keičiame gobeleną, spyruokles, 
poroloną. Pasiimame ir parvežame 
baldus, turime baldams audinių.

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

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisome automatines skalbimo 
mašinas, televizorius kliento na-
muose.

Tel. (8-630) 57575.

Paslaugos

Mini ekskavatoriumi, mini krau-
tuvu BOBCAT atliekame žemės 
kasimo, lyginimo, gręžimo, betono 
daužymo darbus (yra paletinės ša-
kės). Atliekame lauko santechnikos 
darbus. 

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

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

Tel. (8-606) 85525.

Dengiame, remontuojame sto-
gus. Namai, angarai, daržinės ir 
t.t. Pasirūpiname medžiagomis.

Tel. (8-648) 86123.

Dažo namų fasadus, sto-
gus, kala dailylentes, apšiltina. 
Padeda įsigyti statybines ma-
džiagas.

Tel. (8-611) 02788.

Atliekame statybos ir remonto 
darbus: pamatai, sienos, vidaus 
ir išorės apdaila, renovacija, 
gerbūvis.

Tel.: (8-698) 27768, 
(8-655) 66234.

Siuntinių vežimas Lietuva - 
Anglija - Lietuva. Išvažiuoja kie-
kvieną penktadienį.

Tel. (8-606) 86237.

Dovanoja

Geros būklės skalbimo mašiną 
„Riga“.

Tel. 5-21-19.
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„Ateina tylėdami, išeina giedo-
dami?“

Šeštadienio mįslės: „Šuo prie 
dviejų ežerėlių tupi?“ teisingas at-
sakymas – nosis. 

mįslė

„senas socdemas“:

„Nusivyliau jaunaisiais partijos 
bičiuliais. Kiek sustatėm į savival-
dybę, biudžetines įstaigas, seniū-
nijas. Kiek turim direktorių, pava-
duotojų, skyrių vedėjų, seniūnų, o 
rezultatą turim prastą -rinkimuo-
se mus aplenkė Darbo partija. Ko-
dėl mumis nenori pasitikėti?“.

 IŠ ARTI

Renginyje M-ES(K)!, ant vie-
šosios bibliotekos sienos, buvo 
sukabinti ir plakatai, išleisti 
Anykščių savivaldybės iniciaty-
va. Pirmame plakate žolininkas 
Ramūnas Daugelavičius ragina 
gyventi paprastai ir teigia „mais-
tas gydo“, antrajame komunali-
ninkų vadas Kazimieras Šapoka 
kalba apie atliekas, o trečiame 
ginklininkas Valdas Žala sako: 
„Nebijokime daryti ir klysti“. 
Taigi labai realistiškai viskas 
sudėta, Matyt, ir verslininkams 
pasitaiko, kad su atliekom nepa-
taiko. Geriausia tokius plakatus 
būtų iškabinti ant viešojo tualeto 
sienų - valytojoms darbo sumažė-
tų perpus. 

Gegužės 9 dieną Anykščių L. 
ir S. Didžiulių viešosios biblio-
tekos prieigose, Vyskupo skvere, 
vyko renginys M-ES(K)!, skirtas 
10 metų, kai Lietuva įstojo į Eu-
ropos Sąjungą, sukakčiai. Vys-
kupo skvere, prie A.Baranausko 

paminklo papėdės, ant medžia-
gos gulėjo gražus skaičius 10, 
žymintis sukaktį, o aplink skai-
čių buvo pridėliota knygų. 

Nelabai aišku, kokį ryšį su 
Lietuvos narystės 10-mečiu turi 
„Robino Hudo nuotykiai“ arba 

„Pėdsekys“, nebent tuo, kad au-
toriai iš Europos, o štai knyga 
„Sebe ne izmeni“ („Savęs neiš-
duok“) su šauniu čekistu viršely-
je – tai jau tikrai nieko bendro.

Ar tik nebus koks diversantas 
tyčia padėjęs šitą propagandinę 

Skaičių prispaudė čekistų knyga

Apie maistą, atliekas ir klaidas

Varškės tortas su želė gabaliu-
kais

Ingredientai:
100 g cukrus, 
75 ml pieno, 
125 ml jogurto,
200 ml grietinėlės, 
1 pokelis sausainių,
2 pokeliai varškės,
75 g sviesto, 
18 g želatinos, 
1 pokelis želė, 
2 pokeliai skirtingų skonių želė.

Gaminimo eiga:
Papildomai reikės kvapų esencijos. 

Paruosiam 2 spalvų želė, paliekam 
stingti. Sausainius sutrupinam, sviestą 
išlydom ir sumaišom su sausainiais.
Torto formą išklojam kepimo popieriu-
mi, formos kraštus patepam aliejumi.
Sausainių mase, vienodai paskirstyda-
mai, išklojam formos dugną, suspau-
džiam ir dedam į šaldytuvą, kad su-
stingtų. Piene užmerkiam želatiną.

Varškę, cukrų ir jogurtą išmaišom 
mikseriu. Želatiną užkaitinam, kad 
būtų skysta, bet kad neužvirtų, nes 
nestings.Plakant mikseriu, į varškės 
masę pilam  maža srovele želatiną. Iš-
plakam grietinėlę ir atsargiai įmaišom 
į varškę.Dviejų spalvų želė supjaustom 
gabaliukais ir įmaišom į masę.Viską 
sukrečiam į formą ir dedam į šaldytuvą 
stingti. Papuošimui ištirpinam želę, pa-
liekam, kad atauštų ir tada galima pilti 
ant torto viršaus.

Galima į varškės masę dėti mėlynių, 
braškių, žemuogių, aviečių, konser-
vuotų persikų ar kitokių Jūsų mėgsta-
mų uogų bei vaisių. 

JAE kuriamas “taksi be 
vairuotojo” tinklas

Per ateinančius dvejus metus 
Dubajuje bus sukurtas automati-
nio asmeninio transporto tinklas 
- vadinamieji “taksi be vairuo-
tojo”, praneša Ukrainos portalas 
“Segodja.ua”.

PRT vadinamą sistemą suda-
rys miesto ir priemiesčių ribose 
veikiančio keleivius vežiojančio 
transporto tinklas - keleiviai bus 
vežami lygiai kaip įprastu taksi, 
tačiau kabinoje vairuotojo ne-
bus.

Šiuo metu vystant sistemą ku-
riamas specialių trasų tinklas. To-
kia transporto sistema jau išban-
doma Jungtinių Arabų Emyratų 
sostinėje Abu Dabyje. Tikimasi, 
kad iki 2016 metų “automatinio 
taksi” sistemos naudojimas viso-
je šalyje taps įprastu reiškiniu.

Savo ruožtu prancūzų bendro-
vė AKKA jau pristatė automobilį 
be vairo - jo valdymas bus vyk-
domas per specialią navigacinę 
sistemą.

“AKKA Technologies” inžinie-
riai teigia, kad naujasis “AKKA 
Link & Go 2.0” automobilis bus 
naudojamas kaip autonominis 
taksi. Ateityje keleivių perveži-
mo paslaugas teikiančios įmonės 
naudos būtent šio tipo automobi-
lius. Norėdami išsikviesti trans-
porto priemonę klientai prisi-
jungs prie specialios programos, 
ar užsakymą pateiks socialiniame 
tinkle. 

Sovietų kosminė kapsulė 
aukcione parduota už 
milijoną eurų

Aukcione Briuselyje už mili-
joną eurų parduota Šaltojo karo 
laikų sovietinė kosminė kapsulė, 
naudota aštuntajame praėjusio 
amžiaus dešimtmetyje. Kas įsigi-
jo trijų vietų kapsulę, neskelbia-
ma, praneša agentūra AFP.

Ši kapsulė kosmose pabuvojo 
dusyk. Teigiama, kad naujasis jos 

savininkas yra europietis. Jis mi-
lijoną pasiūlė telefonu. Tai buvo 
pirma kartas, kai kosminė kapsu-
lė parduota aukcione Europoje.

2,2 metro aukščio kapsulė buvo 
vertinama 700 000-1,4 mln. eurų. 
Prieš aukcioną kapsulė buvo at-
naujinta, pašalinti visi degimo 
pėdsakai, likę jai grįžtant į atmos-
ferą, ji nudažyta baltai.

1,85 tonos sveriančioje kap-
sulėje telpa trys nedideli žmo-
nės. Tačiau ji į kosmosą skriejo 
be įgulos. Per pirmą bandomąjį 
skrydį 1977-aisiais kapsulė mė-
nesį laiko skriejo aplink Žemę. 
Antrasis bandomasis skrydis įvy-
ko po metų. 1980-1982 metais 
kapsulė buvo naudojama tik per 
pratybas.

Aukcione trečiadienį taip pat 
buvo parduoti du skafandrai. 70 
000 eurų sumokėta už JAV astro-
nauto Maiklo Foulo (Michael Fo-
ale) skafandrą, kurį vilkėdamas 
jis “Sojuz” laivu 2003 metais 
skrido į Tarptautinę kosminę stotį 
(TKS). Kitas skafandras parduo-
tas už 63 000 eurų. Jis priklausė 
kosmonautui Aleksandrui Kale-
riui, 1996-aisiais pabuvojusiam 
rusų kosminėje stotyje “Mir”.

M. Levinski nutraukė 
10 metų trukusią tylą

Buvusi JAV prezidento Bilo 
Klintono (Bill Clinton) meilužė 
Monika Levinski (Monica Le-
winsky) savo straipsnyje žurnalui 
“Vanity Fair” papasakojo, kaip ji 
praleido pastaruosius 10 metų.

M. Levinski ir B. Klintono ro-
manas prasidėjo 1996 metais, kai 
ji dirbo stažuotoja Baltuosiuose 
rūmuose. Šios istorijos paviešini-
mas žiniasklaidoje sukėlė Jungti-
nėse Valstijose didelį visuomeni-
nį ir politinį skandalą, kuris vos 
nesibaigė prezidento apkalta.

M. Levinski, kuriai dabar 40 
metų, žurnalui papasakojo, kad 
ji ir B. Klintonas užmezgė ryšius 
abipusiu sutikimu ir kad ji labai 
gailisi dėl to, kas įvyko. “Aš bu-

vau tokia tyli šiuos dešimt metų, 
jog ėmė sklisti gandai, kad Klinto-
nai man sumokėjo kompensaciją. 
Noriu jus patikinti, kad tai labai 
toli nuo tiesos”, - teigė moteris, 
kuri pastarąjį dešimtmetį beveik 
nebendravo su žiniasklaida.

Ji taip pat papasakojo, kaip 
ieškojo darbo. “Aš atsisakiau 
pasiūlymų, kurie man žadėjo 10 
milijonų dolerių, nes jaučiau, kad 
tai būtų neteisinga”, - rašo M. 
Levinski. Darbdaviai jai kėlė są-
lygas, kad ji turės dalyvauti ma-
siniuose renginiuose ir bendrauti 
su žiniasklaida. Pasak M. Levins-
ki, ji griežtai atsisakydavo tokių 
sandėrių.

Buvusi Baltųjų rūmų stažuoto-
ja teigia, kad dėl skandalo jautėsi 
viešai pažeminta ir kelis kartus 
norėjo nusižudyti. 

Geriausiai motinos gyvena
Suomijoje, blogiausiai - 
Somalyje

Geriausiai motinos gyvena 
Suomijoje, blogiausiai - Somaly-
je. Tai rodo tarptautinė lyginamo-
ji studija, kurią antradienį prista-
tė organizacija “Gelbėkit vaikus” 
(“Save the Children”), kuria re-
miasi agentūra AFP.

Tyrimo metu šalys buvo ver-
tinamos pagal tokius kriterijus, 
kaip motinų sveikata, vaikų mir-
tingumas, švietimas ir pajamos, 
taip pat visuomeninis politinis 
moterų statusas. Iš viso vertintos 
178 valstybės.

Ypač gera motinų situacija yra 
Šiaurės Europos šalyse. Po sąra-
šo viršuje esančios Suomijos eina 
Norvegija, Švedija, Islandija, Ny-
derlandai ir Danija. Pačioje apa-
čioje rikiuojasi Afrikos valstybės.

Atitinkamas raportas pateikia-
mas 15-ąjį kartą. Organizacijos 
teigimu, jis rodo didžiulę prarają 
tarp pirmųjų ir paskutiniųjų šalių 
tam tikrose srityse. Jei, pavyzdžiui, 
Švedijoje (3 vieta), statistiškai žvel-
giant, jauna miršta viena iš daugiau 
kaip 14 000 motinų, tai Čade (170 
vieta) - viena iš 15 moterų.

Siera Leonėje (172 vieta) kas 
penktas vaikas miršta nesulaukęs 
penktojo gimtadienio, Islandijoje 
(4 vieta) toks pavojus kyla tik vie-

Šokiai. Tarptautiniame spor-
tinių šokių konkurse „Gintarinė 
pora 2014“ vykusiame Kauno 
sporto halėje „Verpeto“ pora 
K.Ramoška ir J.Paškauskaitė 
„D“ klasėje pateko į stipriau-
sių šešetuką ir finale iškovojo 
penktąją vietą. Grupėje varžėsi 
25 poros. Jaunių II E6 grupėje 
U.Spiečius ir Ž.Ovsiukaitė užė-
mė aštuntąją vietą. Šioje grupėje 
varžėsi 31 pora.

Sunkioji atletika. Vyko atvi-
ros rajono moterų sunkiosios 
atletikos varžybos „Anykščių 
taurė – 2014“, kuriose varžė-
si penkios komandos iš Telšių, 
Gargždų, Degaičių, Rokiškio ir, 
žinoma, Anykščių. Anykštėnė 
L.Mozuraitė svorio kategorijoje 
iki  48 kg užėmė II vietą išrauda-
ma 22 kg, išstumdama 28 kg ir 
dvikovėje surinkusi 50 kg. 53 kg 
svorio kategorijoje III vietą užė-
mė P.Ruzgaitė. Ji išrovė 20 kg ir 
išstūmė 25 kg. Dvikovėje surin-
ko 45 kg. 63 kg svorio kategori-
joje bronzos medaliu pasipuošė 
dar viena Anykščių KKSC au-
klėtinė E.Petronytė. Ji išrovė 26 
kg ir išstūmė 37 kg. 69 kg svo-
rio kategorijoje III vietą užėmė 
G.Asinavičiūtė išrovusi 30 kg ir 
išstūmusi 35 kg, dvikovėje surin-
ko 65 kg. 76 kg svorio kategori-
joje I vietą  iškovojo G.Bražaitė. 
Ji išrovė 80 kg, išstūmė 101 kg ir 
dvikovėje surinko 181 kg.  + 75  
kg svorio kategorijoje sidabro 
medaliu pasipuošė G.Šileikaitė 
išrovusi 30 kg ir išstūmusi 37 kg, 
dvikoje surinko 67 kg.

Jojimas. Žagarėje Lietu-
vos konkūrų čempionato fi-
nalinėse varžybose anykštėnė 
V.Veršulienė su žirgu Jalta tapo 
nugalėtoja. A.Kamarasukas 
su Jachidnu iškovojo 2-ąją  ir 
3—ąją vietas, G.Veršulytė su 
Vilonu buvo 3-a, M.Veršulytė su 
Saule – 4-a.

Trys Anykščių vyrai pasikalbėjo plakatais. 

knygelę, kad į Europos dieną 
susirinkęs jaunimas užkibtų ant 
propagandos? 

Tiesa, viena viltis, kad jauni-
mas rusiškai Anykščiuose nei 
kalbėti, nei juo labiau skaityti 
praktiškai nemoka.  

nam iš 435 vaikų. Kaip teigiamas 
pavyzdys minima Etiopija, kur 
motinų mirštamumo procentas 
nuo 2000-ųjų sumažėjo dviem  
trečdaliais.          -ELTA


