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galite užsisakyti

Atostogos. Meras Sigutis Obelevi-
čius dvi savaites, iki gegužės 30 die-
nos, atostogaus. 

Srautas. Anykščių muziejaus di-
rektorius Antanas Verbickas „Anykš-
tai“ sakė, jog praėjusį šeštadienį mūsų 
mieste lankėsi keliolika ekskursantų 
autobusų. Direktoriaus skaičiavimu, 
per dieną sulaukėme apie 500-600 tu-
ristų. Anykščius lankė ekskursantai iš 
SEB banko, grupė suaugusių šiaulie-
čių, Vilniaus universiteto Ekonomikos 
fakulteto darbuotojai. Ekskursijas po 
Anykščius organizuoja ir viena Latvi-
jos firma. Latviai dažniausiai aplanko 
ne tik muziejus, bet ir užsisako vyno 
degustaciją „Anykščių vyne“.    

Triatlonas. Ateinantį šeštadienį 
Anykščių apylinkėse varžysis nuoty-
kių lenktynių „Nykštietiškas triatlo-
nas“ dalyviai. Palapinių miestelis bus 
statomas prie Šventosios upės, pora 
kilometrų nuo Anykščių. Sportininkai 
tradiciškai varžysis bėgdami, važiuo-
dami dviračiais ir plaukdami baidarė-
mis – jiems patiems reikės orientuotis 
vietovėje ir atlikti užduotis.

Antikvaras. Penktadienį anykštė-
nai turėjo retą progą pasigrožėti  mė-
lynu senoviniu automobiliu ir aplink 
jį zujančiais vaikinais su kino kame-
romis. Į Anykščius 1970 metų „Chev-
rolet Chevelle“ atvažiavo iš Kauno. 
Tai galingas automobilis, savu laiku 
buvęs prestižiniu. O Anykščiuose jis 
tarnavo naujo kino filmo kūrėjams, 
kurie filmo pavadinimą paslaptyje 
nori išlaikyti bent jau iki vasaros. 

Asbestas. Rajono gyventojai iki 
spalio 1 dienos turi galimybę  nemo-
kamai Utenos regioniniam sąvartynui 
atiduoti asbesto atliekas (šiferį, vamz-
džius). Tokia galimybė suteikta įgy-
vendinant Aplinkos apsaugos  minis-
terijo  finansuojamą projektą. Tiesa, 
kelionės išlaidas  iki Utenos sąvarty-
no gyventojai turės apmokėti patys.

Namas. Lietuvos aplinkos apsau-
gos investicijų fondas nuo gegužės 
6 dienos priima paraiškas fizinių as-
menų individualių namų renovacijos 
ir atsinaujinančių energijos šaltinių 
diegimo individualiuose namuose 
kompensacinėms išmokoms gauti. 
Vienam namui parama negali viršyti 
50 tūkst.Lt.

ŽŪB „Anykščių vaismedžiai“ 
vadovas Juozas Petraitis progno-
zuoja, kad obuolių derlius šiais 
metais bus per pusę mažesnis nei 
tikėtasi. „Smarkiai apšalo obelų 
žiedai. Gegužės 3 – osios naktį 
buvo net minus 4,1 laipsnio. Lau-
kiame kaip su tuo susitvarkys pa-
čios obelys, tačiau jau pastebime 
daug pajuodusių žiedų, kurie iškris 
ir nesubrandins vaisių“, - „Anykš-
tai“ savo nuogąstavimais pasidali-
jo J.Petraitis.

Daug didesnės žalos sodams ir 
uogynams gamta padarė Dzūki-
joje. Tarkim, Lazdijų ir Alytaus 
rajonuose vieną naktį šalnos sie-
kė net minus 8 laipsnius. Pasak 
UAB „Luksnėnų sodai“ vadovės, 
čia obuolių derlius sumažės net 75 
proc. „Ar vartotojams pakaks lie-
tuviškų obuolių, pasakyti negaliu, 
bet laisvą nišą greičiausiai užpildys 

Anykščiuose numarinta dalis 
topolių alėjos Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Anykščių miesto pradžioje nuo Kavarsko pusės (priešais technologijų mokyklą) šį pavasarį nesužaliavo apie 10 vienoje vietoje 
augančių didingų tuopų. Rajono vyriausioji architektė Daiva Gasiūnienė įtaria, kad medžius sąmoningai numarino suinteresuotas 
asmuo. Dėl to planuojama kreiptis į Panevėžio apygardos prokuratūrą, kad pareigūnai, gindami viešąjį interesą, nustatytų galimai 
žalą Anykščių kraštovaizdžiui padariusius asmenis ir juos nubaustų.

Pavasarinės šalnos kirs vaisių ir uogų augintojams 
bei vartotojams

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Rajono sodų ir uogynų savininkai skambina pavojaus varpais: 
dėl gegužės pradžioje vyravusių stiprių naktinių šalnų obuolių ir 
braškių derlius gali sumažėti pusiau.

produkcija iš Lenkijos“, - progno-
zavo „Luksnėnų sodų“ vadovė.

Ketvirtadaliu mažesnį uogų der-
lių žada ir ankstyvųjų braškių au-
gintojai.

Didžiausių rajono sodų turėtojai 
– ŽŪB „Anykščių vaismedžiai“, 
AB „Ažuožerių sodai“ vadovai bei 
ūkininkai Vitalijus Petronis, Alvy-
das Jurkėnas bei kiti buvo susirin-
kę Anykščių žemės ūkio skyriuje 
ir prašė sudaryti komisiją, kuri 
įvertintų sodininkams ir uoginin-
kams šalnų padarytos žalos mastus 
ir kreiptųsi į valdžią dėl stichijos 
patirtų nuostolių atlyginimo. Pasak 
žemės ūkio skyriaus vedėjo Anta-
no Katlioriaus, kol kas nėra jokio 
juridinio pagrindo tikrinti sodus 
ir atlyginti žemdirbiams patirtus 
nuostolius. Anot A.Katlioriaus, no-
rint kažką daryti, turi būti „iš vir-
šaus nuleista tvarka“.

ŽŪB „Anykščių vaismedžiai“ vadovas Juozas Petraitis neabe-
joja, kad dėl šalnos dalis pajuodusių  obelų žiedų iškris, dėl ko 
mažės obuolių derlius.                 Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Ši pavasarį A.Vienuolio gatvėje vienoje vietoje nesužaliavo apie 
10 didingų topolių.

Rajono vyriausioji architek-
tė Daiva Gasiūnienė: „Aš šio 
reikalo taip paprastai nepa-
liksiu ir kreipsiuosi į proku-
rorus, prašydama ginti viešą-
jį interesą“.

Prie numarintų medžių gyve-
nanti bibliotekininkė Audronė 
Berezauskienė: „Kuo daugiau 
medžių ir žalumos, tuo len-
gviau kvėpuoti. Nudžiūvę me-
džiai yra mirę“.

Ir Raseiniai turi 
organą

Linas Garbenis buvo šoki-
ruotas provincijos valdininkų 
nachališkumo.

Gydytojas Valdas Macijauskas 
dirbs ir Anykščiuose

43-erių metų V.Macijauskas 
pakeitė į pensiją išėjusį Bronis-
lavą Palionį.

Reportažai iš sudužusios 
Lietuvos

Kun. Justas JAsėnAs: „ Du 
nesėkmingi bandymai „pasi-
kultūrinti“ Anykščiuose”.
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Temidės svarstyklės
Mušė. Gegužės 16 dieną  apie 

22 valandą Kavarsko seniūnijoje, 
V. M., gimęs 1989 metais, sumu-
šė I. K., gimusį 1948 metais, kuris  
gegužės 17 dieną  apie 17 valandą 
buvo pristatytas į ligoninę. Įtaria-
masis V. M. sulaikytas ir uždary-

tas į areštinę. 
Mirė I.  Anykščių r. PK pradė-

tas ikiteisminis tyrimas dėl A. G., 
gimusios 1968 metais, rastos savo 
namuose Troškūnuose, mirties 
priežasties nustatymo. 

Pavogė. Gautas A. K., gimusios 
1948 metais, gyv. Anykščių r. sav., 
Troškūnų sen., pareiškimas, kad 

2014-05-18 apie 6.20 val. paste-
bėjo, jog iš jai priklausančio pre-
kybos kiosko, esančio Anykščių r. 
sav., Troškūnų sen., pavogtos įvai-
rios maisto prekės už 300 litų. 

Tinklas. Gautas N. N., gimusios 
1943 metais, gyvenančio Butėnų 
k., kad iš šalia namų esančios ga-
nyklos pavogta apie 100 m tinklo, 

elektrinio piemens generatorius 
bei akumuliatorius. Žala – 1 000 
litų.

Mirė II.  Anykščių r. PK pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas dėl A. 
Š., gimusio 1960 metais, rasto  
Skiemonyse neeksploatuojamo 
automobilio salone, mirties prie-
žasties nustatymo. 

Atsigauna. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė siūlo didinti mažiau-
sias pensijas iki 650 litų, peržiūrėti 
nedarbingumo išmokas, sugrąžinti 
iki krizės buvusią nedarbingumo 
apmokėjimo tvarką. Taip pat šalies 
vadovė siūlo peržiūrėti darbo santy-
kius. „Prezidentės nuostata yra to-
kia, kad šalies ekonomika atsigauna 
ir kaip tik dabar yra tas metas, kai 
galima imtis konkrečių veiksmų, 
kad galėtume siekti ir socialinio 
teisingumo, ir sumažinti socialinę 
atskirtį“, - sakė šalies vadovės vy-
riausioji patarėja Daiva Ulbinaitė. 

neposėdžiaus. Artėjant antrajam 
Prezidento rinkimų turui ir Europos 
Parlamento rinkimams, šią ir kitą 
savaitę Seimo plenariniai posėdžiai 
nebus rengiami. Seimo valdybos 
sprendimu, į plenarinius posėdžius 
parlamentas rinksis jau po gegužės 
25 d. vyksiančių rinkimų. Plenari-
niai posėdžiai planuojami birželio 3 
ir 5 dienomis. „Tas sprendimas Sei-
mo valdyboje atsisakyti šią savaitę 
posėdžių buvo toks pakankamai 
netikėtas, grindžiant tuo, kad artėja 
rinkimų kampanija. Aš tik galėčiau 
spėti, kad nenorima Seime sudary-
ti galimybių, taip pat ir opozicijai, 
užduoti galbūt nepatogius klausi-
mus valdžiai, ypač žinant, kad šį 
ketvirtadienį Seimo darbotvarkėje 
turėjo būti kaip tik pusdienis, skir-
tas opozicijos darbotvarkei“, - sakė 
Seimo opozicijos lyderis Andrius 
Kubilius. 

Gynyba. Jei Rusija vykdytų 
agresiją prieš Baltijos šalis, Vakarų 
gynybinis aljansas šiuo metu nesu-
gebėtų apginti jų įprastinėmis kari-
nėmis priemonėmis, kaip tai numa-
to 5-asis NATO sutarties straipsnis. 
Apie tai rašo vokiečių žinių portalas 
„Spiegel“, remdamasis šaltiniais 
NATO ir Vokietijos vyriausybėje. 
„Rusijos gebėjimai ir ketinimai be 
didesnio perspėjimo vykdyti reikš-
mingas karines akcijas kelia didelę 
grėsmę saugumo ir stabilumo iš-
laikymui euroatlantinėje zonoje. 
Rusija pajėgi per trumpą laiką ir bet 
kurioje vietoje sukelti vietinės ar 
regioninės reikšmės grėsmę“. Tai, 
anot šaltinių, teigiama NATO Gy-
nybos planavimo komiteto pareng-
tame projekte.

Baudos. Vyriausybės pasitari-
me iš esmės pritarta Vidaus reikalų 
ministerijos pateiktam Adminis-
tracinių teisės pažeidimų kodekso 
pataisų (ATPK) projektui, kurio 
tikslas – įteisinti balų skyrimo sis-
temą už atitinkamus Kelių eismo 
taisyklių (KET) pažeidimus, numa-
tant ir galimybę atimti teisę vairuoti 
transporto priemonę. „Finansinės 
baudos vairuotojus atgraso ne visa-
da, o teisės vairuoti transporto prie-
monę praradimas yra stipri povei-
kio priemonė“ , – teigia Ministras 
Pirmininkas Algirdas Butkevičius. 
Siekiant efektyviau kovoti su KET 
pažeidinėjimu ir mažinti avaringu-
mą šalyje, projektu siūloma balų 
už atitinkamus administracinius 
teisės pažeidimus skyrimo siste-
mą taikyti drausminant vairuoto-
jus, kad jie, gavę tam tikrą balų 
skaičių už padarytą administracinį 
teisės pažeidimą, būtų labiau mo-
tyvuoti nepadaryti kito pažeidimo. 
Pakartotinai KET pažeidinėjantys 
vairuotojai, kurie per vienus metus 
surinktų 10 (vairuotojai, turintys iki 
dvejų metų vairavimo stažą – 6) ar 
daugiau balų, netektų teisės vairuoti 
transporto priemones nuo devynių 
mėnesių iki vienerių metų.

B.Palionis anykštėnų sveikata 
rūpinosi 50 metų. Mediko karje-
rą jis pradėjo nuo felčerio, dirbo 
rajono miesteliuose, o vėliau yra 
buvęs ir Anykščių poliklinikos 
vadovu.

V.Macijauskas gyvena Vie-
šintose ir puse etato dirba šio 
miestelio ambulatorijoje. Dar 
pusę etato gydytojas turėjo Troš-
kūnų ambulatorijoje. Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros 
centro direktorė Zita Neniškie-
nė „Anykštai“ sakė, kad pavyko 

Gydytojas Valdas Macijauskas 
dirbs ir Anykščiuose

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Pirmadienį Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centre 
pradėjo dirbti gydytojas Valdas Macijauskas. 43-erių metų 
V.Macijauskas pakeitė į pensiją išėjusį Bronislavą Palionį.

Viešintų ir Troškūnų ambulatorijose dirbęs gydytojas Valdas 
Macijauskas nebedirbs Troškūnuose – dabar jis gydys viešintiš-
kius ir anykštėnus.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

susitarti, jog troškūniečių svei-
kata nuo šiol rūpinsis vienas 
gydytojas Rimondas Bukelis, o 
V.Macijauskas dirbs Viešintose 
ir Anykščiuose. 

R.Bukelis nuo šiol dirbs 1,5 
etato ir gydys per 2000 pacientų. 
V.Macijauskas Anykščių polikli-
nikoje turės 0,75 etato.

Be Viešintų ir Troškūnų gy-
dytojus savosiose ambulatorijo-
se dar turi Svėdasai (2 etatai), 
Kavarskas (2), Kurkliai (0,75) ir 
Debeikiai (1). 

„Nieko čia keisto, - šypsojosi 
muziejininkė Alma Ambraškaitė, 
pamačiusi, kad mane nustebino 
keturkojai. – Bronė Buivydaitė irgi 
turėjo Margiuką. O su kinologais 
susipažinome Vilniuje ir pakvietė-
me į mūsų šventę, kuri jų dėka tapo 
emocijų ir reikalingų žinių apie el-
gesį su keturkojais diena“. 

Vilniečiai atsivežė auksaspalvę 
retriverę, niūfaundlendą ir tris bal-
tus samojedus. Vaikai labai daug 

Vaikų draugais pabuvo šunys
Penktadienį Anykščiuose, Bronės Buivydaitės memorialinio 

muziejaus sodelyje šurmuliavo jau tradicine tapusi Meistrelio 
diena, šįkart pavadinimu „Duok leteną!“ Mat į ją atvyko Lietu-
vos kinologų draugijos mokymo centro komanda su penkiais retų 
veislių šunimis. 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Meistrelio dienoje – ir mieli keturkojai. 
Autoriaus nuotr.  

sužinojo apie saugų bendravimą su  
šunimis, o atsivežtus taikius gryna-
veislius galėjo ir paglostyti. 

Kol vieni klausėsi, kiti gamino 
odinius suvenyrinius šuniukus ar 
piešė ant akmenėlių su tautodaili-
ninke Regina Sanauskaite. Vaikai, 
turintys keturkojus draugus, gavo 
jiems atšvaitų.  

Meistrelio dienoje dalyvavo 
Anykščių ir Viešintų mokyklų vai-
kai. 

Kaip jau įprasta tuojau po tra-
dicinės knygų mugės Vilniuje, 
kuomet rinkoje atsiranda dau-
giau naujų knygų, o seniau leistų 
kainos smukteli , nuolatiniai rė-
mėjai R. ir P. Baronai skyrė 2000 
litų įsigyti knygoms. Geidžiamas 
knygas, atsižvelgdamos į skaity-
tojų poreikius, internetu už priei-
namiausią kainą nupirko pačios 
bibliotekininkės Violeta ir Dalia. 
Pavyko nupirkti net 175 naujas 
knygas. Jas su pasigėrėjimu išdė-
liojo ant stalų - krūvelė vaikams, 
krūvelė paaugliams, romanai, 
detektyvai, gamtos ir pasaulio 
pažinimo, dvasinio tobulėjimo, 
kelionių, istorinės knygos. Čia 
ir Kimberley Cutter “Mergelė”, 
Jennifer Crusic “Sveika, pagun-
da”, Angel “Juodojo mėnulio 
vaikas”, Herman Hesse “Skai-
tymai minutėms”, Jojo Moyes 
“Mergina, kurią palikai”, Vy-

Bibliotekai dovanojo knygas Raimondas GuobIS

svėdasų miestelio biblioteka palengva tampa čia gyvenančių ar 
pagyventi, pailsėti atvykstančių dvasiniais namais, nes daug kas 
su meile dovanoja įvairiausių knygų. Jau keleri metai iš eilės ne-
menką knygų šūsnį dovanoja dosniausi bibliotekos rėmėjai, vers-
lininkai Rūta ir Petras Baronai iš Butėnų kaimo.

Bibliotekininko dukra, verslininke Rūta Baronienė kartu su 
bibliotekos vedėja Violeta Gliaudeliene džiaugiasi šiais metais 
bibliotekai dovanotomis knygomis. 

Autoriaus nuotr.

tauto V. Landsbergio “Briedis 
Eugenijus”, Bronės Buivydaitės 
“Trys bičiuliai”, Prano Mašioto 
“Kai knygas draudė”, kraštietės 
Aušros Matulevičiūtės “Ilgesio 
kojos”, Kristinos Stalionytės 
“Kelias į Santjago de Kompa-
stelo”, Onos Kriukelienės “Ku-
piškio krašto partizanai”, Anna 
Reid “Leningradas - košmaras 
trukęs 872 dienas ir kitos idomy-
bes”. Visos knygos sužymėtos 
specialiu spaudu bilojančiu, kad 
tai R. ir P. Baronų dovana Svėda-
sų bibliotekos skaitytojams.

Verslininkai Baronai jau dau-
gelį metų rodo pavyzdį kaip rei-
kia dalytis - jie daug prisidėjo 
įrengiant Svėdasų dailės galeri-
ją, remontuojant biblioteką.

 Per tris metus knygų lobynas 
pasipildė 500 vertingų knygų.
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stebės. Lietuvos Seimo narių 
grupė stebės Ukrainos prezi-
dento rinkimus. Seimo valdyba 
komandiravo Seimo narius Ser-
gejų Ursulą ir Valerijų Simuliką 
gegužės 21-26 dienomis ir Sei-
mo narius Arvydą Anušauską, 
Petrą Gražulį, Dalią Kuodytę, 
Kęstutį Masiulį, Algirdą Vaclovą 
Patacką ir Aureliją Stancikienę 
gegužės 24-26 dienomis į Kije-
vą. Komandiruotės metu aštuoni 
Lietuvos parlamentarai stebės 
Ukrainos prezidento rinkimus. 
Ukrainoje prezidento rinkimai 
vyks gegužės 25 dieną.

Švietimas. Siūloma įteisinti 
valstybės sutartis su aukštosio-
mis mokyklomis, kuriose būtų 
nustatytas mažiausias stoja-
masis konkursinis balas, kurio 
nepasiekę kandidatai negalėtų 
patekti į aukštąsias mokyklas. 
Tokios naujovės yra numatytos 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
parengtose Mokslo ir studijų 
įstatymo pataisose, kurios buvo 
penktadienį pateiktos derinti 
ministerijoms. Šiomis priemo-
nėmis pataisų rengėjai siekia 
įgalinti efektyviau naudoti studi-
joms skiriamą valstybės finansa-
vimą bei kelti Lietuvos aukštojo 
mokslo kokybės kartelę. Nau-
juoju įstatymo projektu siūloma, 
kad valstybė su aukštosiomis 
mokyklomis kas trejus metus pa-
sirašytų sutartis, kurios apibrėž-
tų aukštosios mokyklos veiklos 
kryptis ir studentų priėmimo 
reikalavimus bei leistų formuoti 
valstybei reikalingų specialistų 
užsakymą ir rengimą. 

Rems. Darbo partijos taryba 
absoliučia balsų dauguma nu-
sprendė antrajame prezidento 
rinkimų ture palaikyti Lietu-
vos socialdemokratų partijos 
(LSDP) kandidatą Zigmantą 
Balčytį. Toks sprendimas pri-
imtas Kėdainiuose vykusiame 
Darbo partijos tarybos posėdy-
je. Jame buvo svarstomas LSDP 
pirmininko Algirdo Butkevičiaus 
prašymas palaikyti šios partijos 
kandidatą. „Neabejojame, kad 
dabartinėje situacijoje Z. Balčy-
tis yra tinkamiausias kandidatas 
į Lietuvos Respublikos prezi-
dento postą, kuris ne tik sugebės 
geriausiai atstovauti Lietuvos 
žmonių interesams, užėmęs šį 
postą, bet ir sugrąžinti Prezi-
dento institucijai buvusį auto-
ritetą. Todėl šiandien taryboje 
nutarėme suteikti Z. Balčyčiui 
visokeriopą paramą antrajame 
Prezidento rinkimų ture“, - sakė 
Darbo partijos pirmininkė Lore-
ta Graužinienė. 

Pagalba. Latvija planuoja 
suteikti Ukrainai 50 tūkstančių 
eurų vertės pagalbą. Tai pirma-
dienį po Krizių tarybos posėdžio 
žurnalistams pranešė Latvijos 
vidaus reikalų ministras Richar-
das Kozlovskis. Pagalba ski-
riama tiems Ukrainos gyvento-
jams, kurie buvo priversti palikti 
Krymą. Latvija nusiųs į Ukrainą 
lovų, antklodžių ir termosų. Ga-
lutinį sprendimą dėl pagalbos 
teikimo dar turi priimti šalies 
vyriausybė.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Ar žmonėms kuo nors galėjo 
būti pakenkta savivaldybei išvieši-
nus jų privačius duomenis?

Ar už tokią veiklą turėtų būti 
baudžiamas SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREK-
TORIUS VILIUS JUODELIS, 
netinkamai kontroliavęs savo pa-

savaitgalio diskusija:  
apie išviešintus privačius duomenis
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nustatė, kad rajono 

savivaldybė interneto puslapyje išplatinusi privačių asmenų duo-
menis (vardai, pavardės, tikslūs gyvenamosios vietos adresai, as-
mens kodai, būstų identifikacijos numeriai ir pan.), tai darė ne-
teisėtai. Tiesa, jokių nuobaudų inspekcija neskyrė, nes privačius 
duomenis į interneto svetainę dėjusi darbuotoja jau nebedirba.

valdinių darbą? O gal, kaip sakė 
rajono Tarybos narys Raimundas 
Razmislavičius, sprendimai turi 
būti itin griežti, net su konkrečių 
darbuotojų atleidimu iš darbo?

O gal pritariate Seimo nariui Ri-
čardui Sargūnui, jog rajono depu-

tatai turėtų sudaryti specialią komi-
siją ir viską nuodugniai ištirti?

Ar jums, kaip ir merui Sigučiui 
Obelevičiui atrodo, kad „viskas 
baigėsi gerai...“?

Portale www.anyksta.lt šį savait-
galį skaitytojus kvietėme diskutuo-
ti apie asmens duomenis, kuriuos 
vieniems ar kitiems tikslams nau-
doja savivaldybės administracija.

@  „Juozas“: „Šioj istorijoj 
daug nežinomųjų, todėl išsiaiš-
kinti reikėtų: ar pakenkė išviešinti 
duomenys asmenims; ar duomenys 
nebuvo asmenų, kuriems ribotai 
taikomas Duomenų teisinės apsau-
gos įstatymas; gal tuos duomenis 
viešinti vienokia ar kitokia forma 
sutiko išviešintieji. Todėl komisija, 
manau, būtų reikalinga, kad išaiš-
kinti šiuos ir kitus klausimus“.

@ „Taip“: „Vienareikšmiškai ir 
direktorius, ir buvęs darbuotojas 
turi atsakyti“.

@ „rm“: „Kadangi apakintas iš-
didumo nematė po kuo pasirašinė-
ja, turėjo pirmas kristi nuo kėdės“.

@ „Dalužė“: „O kur Bendrojo 
skyriaus vedėjo atsakomybė ? Jo 
darbuotojai lygūs ir lygesni“.

@ „Akacija“: „Skelbiama pi-

Ona REPEČKIEnė, Anykščių 
Antano Baranausko pagrindinės 
mokyklos direktorė, viena iš Tė-
vynės sąjungos Anykščių sky-
riaus lyderių:

„Anykščių savivaldybės leidinio 
nemačiau. Bet nemanau, kad jis su-
stiprins valdžios pozicijas. Rajono 
valdžios konfliktas su „Anykšta“ 
aiškiai matomas. Kodėl valdžiai 
neužtenka informacijos spausdi-
nimo „Šilelyje“? Na, „Šilelis“ ir 
„Anykšta“ skirtingi laikraščiai...   
Ar leisdama savo laikraštį Anykš-
čių valdžia „paims daugiau rinkė-

Anykščių savivaldybė gyvena 
natūrinio ūkio eroje

Po Lietuvą plinta savivaldybių leidžiamų laikraščių banga. Šie 
valdžią šlovinantys organai dalinami nemokamai, tačiau už juos 
sumoka visi mokesčių mokėtojai. Valdiškus laikraščius leidžia 
Druskininkų, Raseinių, Utenos savivaldybės. Pirmuosius orga-
nus išleido ir Anykščių valdžia. Pašnekovų klausėme, ar jie tiki, 
ką apie save rašo valdžia? Ar valdiškais laikraščiais galima ap-
dumti žmonėms akis ir pritraukti daugiau rinkėjų?

jų“? Kad jau pats mūsų meras yra 
„paimtas“. Tik nežinau, ar vienas, 
ar kartu su savo patarėju Virgiliju-
mi Aloyzu Milakniu“.

Vytautas BERnATAVIČIUs, 
bankininkas, rajono Tarybos na-
rys, išrinktas pagal Tėvynės są-
jungos sąrašą:

„Natūrinis ūkis, kai viskas, ko 
reikia žmogui, buvo pasidaroma 
vietoje jau senovėje pripažintas ne-
efektyviu ir pakeistas į prekių-pas-
laugų mainų ūkį. Jei tu „vedi tau-
tą“, tai nėra būtina „statyti namų“, 

o juo labiau, „groti ir dainuoti“ 
(remiuosi Henriko Radausko ei-
lėraščiu). Kiekvieną darbą, tarp jų 
ir informacijos sklaidą, turi atlikti 
profesionalai. Manau, kad biudže-
to lėšomis galima išleisti vienkar-
tinius tikslinius biuletenius tik tais 
atvejais, kai profesionalai negali 
pateikti nešališkos informacijos. 
Savivaldybės bei kitos valdžios 
struktūros turi galimybę nešališką 
informaciją pateikti savo interneti-
niuose puslapiuose, tik pateikti ją 
reikia sugebėti“.

Dainius ŽIOGELIs, Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarybos vadovas, rajono Ta-
rybos narys, socialdemokratas:

„Nemanau, kad savivaldybės 
turi užsiimti laikraščių leidimu ir 
nemanau, kad Anykščių savival-
dybė tuo užsiims. Šito leidinuko, 
kurį išleido Anykščių savivaldybė 

aš nevadinčiau laikraščiu, tai tik 
lankstinukas, į kurį sudėta savi-
valdybės internetiniame puslapyje 
spausdinama informacija. „Šilelio“ 
laikraštyje, kuriame spausdinama 
savivaldybės mokama informa-
cija, ne visi skaito, savivaldybės 
biuletenis skirtas kitam vartotojų 
sluoksniui“.  

Egidijus PUODŽIUKAs, bu-
vęs Utenos apskrities viršininkas, 
Tėvynės sąjungos narys, vienas 
iš Utenos rajono tarybos opozici-
jos lyderių:

„Žinoma, kad žurnalistai informa-
ciją apie savivaldybę pateikia objek-
tyviau nei pati savivaldybė. Utenos 
meras (socialdemokratas Alvydas 
Katinas – red.past) savivaldybės 
informaciją viešina ir per vietinę 
spaudą, bet jam reikia ir savival-
dybės laikraščio, kad galėtų for-
muoti visuomenės nuomonę, koks 
jis yra geras. Beje, mes, opozicijos 
atstovai, paprašėme, kad ir mūsų 
straipsnius savivaldybės laikraštis 
spausdintų, tačiau mūsų publikacijų 
meras į savo leidinį nepriėmė“.

-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. 

lietinė akacija - paskelbti visų 
valdžių valdininkėlių asmeninius 
duomenis. Vardą ir pavardę visi 
žino, kur gyvena - tik kaimynai, 
kur dirba, kur randasi sodas, va-
sarnamis, sodyba, garažas, kokias 
mašinas turi šeima, jos numeris, 
vaikai, kur mokosi, ir t.t. Tai būtų 
svarus darbas, padėsiantis val-
džios ištroškusiems priartėti prie 
valdomųjų.“

@ „ATA“: „Už tai, kad papra-
šė diplomo - iš darbo. Už tai, kad 
pasveikino rašytoją – papeikimas. 
Už tai, kad siekė inovatyvaus mies-
to – papeikimas. Už tai ..... NIEKO. 
Nes yra lygesnių tarp lygių?“

@ „999“: „Komisijos darbo 
rezultatas būtų vienas - Juodelis 
netinka toliau eiti pareigas. Todėl 
niekas tokios komisijos nedarys“.

@ „to999“: „Juodelis seniai nu-
rašytas, pakeis A Savickas.“

@ „Baikit juokint tautą“: „Per 
trumpos rankos ir silpni pakin-
kliai“.

@ „Valius“: „Nemaloni situa-
cija. Bet dėl V. Juodelio išviešintų 
asmens duomenų gali apsiskųsti 
tik nukentėję asmenys, o ne Seimo 
narys“.

Anykščių gyventojai iki šiol nebuvo tikri, kad savivaldybei pa-
teikę savo asmeninius duomenis, jų neras internete arba koks 
nors savivaldybės klerkas piktavaliams asmenims jų neperduos 
telefonu.           Pieš. iš interneto.
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laisvalaikis 

- Ar prisimeni pirmą kartą už 
automobilio vairo?

- Tai buvo J. Biliūno vidurinės 
mokyklos (dabar gimnazija) stadi-
ono bėgimo take. Tenai tėtis man 
leido pavairuoti taip vadinamą  
„kupriuką“, zaporožietį, berods, 
„ZAZ 698“ Man buvo gal šiek 
tiek daugiau nei 5 metai. Važia-
vau antra pavara, bet buvo labai 
smagu. Vėliau, 
kai su tėčiu 
važiuodavom 
grybaut, tai 
tik įvažiavus į 
mišką vairuoti 
leisdavo man. 

- Kas mokė 
vairuoti?

- Tais lai-
kais lankyti 
kažkokius kursus buvo nebūtina, 
tad mokiausi ir pasiruošiau pats. 
Gal Rimantas Bražiūnas, buvęs 
Anykščių technikos sporto klubo 
direktorius šiek tiek pamokė. Kai 
tik suėjo aštuoniolika išlaikiau 
teises iš pirmo karto. 

- Kokį automobilį vairuojate 
dabar? Jo privalumai, trūku-
mai?

- Dyzelinį, taip vadinamą plen-
tinį visureigį, 140 arklio galių, 
2007 – ų metų gamybos „Honda 
CRV“. Jo varomieji ratai prieki-
niai, tačiau, jeigu pradeda buk-

Siūloma, kad nė lašo alkoho-
lio negalėtų vartoti vairuotojai, 
neturintys dviejų metų vaira-
vimo stažo, bei taksi vairuotojai. 
Bent kiek išgėrę negalės vairuoti 
ir mopedų, motociklų, triračių, 

Vairuodamas turi jausti 
malonumą Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Apie potyrius už vairo mintimis pasidalino ir į tuos pačius klausimus, kaip praeituose „Ratuose“, 
atsakė automobilių sporto meistras, daugkartinis Europos autokroso čempionatų dalyvis ir pris-
zininkas, technikos sporto klubo  „Motorsportas“ prezidentas, bendrovės „Termotaupa“ statybos 
direktorius Romualdas VITKUs. Per 39 erius metus, kai turi vairuotojo pažymėjimą, jam teko vai-
ruoti automobilius, varomus galiniais, priekiniais ir visais keturiais ratais, lenktyniauti sportiniais 
automobiliais. Dabar jis dažnai pralekia Anykščių kartodrome už karto vairo. 

suoti, iš karto automatiškai įsijun-
gia ir galiniai. Kaip tokios klasės 
automobilis, jis naudoja palyginti 
nedaug degalų – važiuojant mies-
te ir užmiestyje vidutiniškai apie 
7 litrus 100 km. Priekaištų šiam 
automobiliui lyg ir neturiu.

- Kur toliausia buvote nuva-
žiavęs automobiliu?

- Į Potugaliją, apie 4500 kilo-
metrų. Važia-
vome į Europos 
autokroso čem-
pionato etapo 
varžybas, vai-
ravome pasi-
keisdami su 
mechaniku. Aš 
dažnai su šeima 
automobiliu va-
žiuoju slidinėti 

į Italiją, Austriją. 
- Kokiu didžiausiu greičiu 

esate vairavęs, o gal važiavęs 
kaip keleivis?

- Su raliui paruošta „Subaru 
Impreza“ 220 km/h. Jaučiau, kaip 
gerai tas automobilis laikėsi ant 
kelio, tiesiog „lipo“ prie asfalto. 
„Honda CRV“, kurią vairuoju, 
daugiau 180 km/h “netraukia”. 

Ar esate patekęs į avarijas?
- Labai seniai esu „nusivertęs“ 

su „Žigliais“, kai lijo ir važiuo-
jant pradėjo šalti bei ledėti kelias. 
Tada gi nebuvo jokių žieminių 

padangų. Apsisukau ant kelio ir 
verčiausi, tačiau nesusižeidžiau. 
Žmonės atvertė, užsivedžiau ir 
nuvažiavau. 

- Gal prisimenate juokingą, 
kuriozinę situaciją?

- Savaime suprantama, visko 
pasitaikydavo. Prisimenu, kai į 
Lietuvą atvažiavo mano draugai 
vokiečiai ir kartu važiavome į 
Europos čempionato etapo var-
žybas Dimitrove, prie Maskvos. 

Įvažiavus į Rusiją, jos keliai, 
tualetai vokiečiams padarė tokį 
įspūdį, kad jie ilgam neteko žado 
ir ilgai nuo manęs nesitraukė nė 
per žingnį. Vėliau apsiprato. Kai 
važiavomė į etapą Kazanėje, dar 
800 km už Maskvos, jie jau jau-
tėsi laisviau, tačiau benzino talpų 
nesipildė. Kad atviliotų sporti-
ninkus į Kazanę, rusai į stovy-
klą atvarydavo pilną benzovežį 
ir leisdavo piltis degalų kiek kas 
nori. Kai kas įsigudrindavo prisi-
pilti visą toną. 

- Kas Jums svarbiausia auto-
mobilyje?

- Man svarbu, kad vairuodamas 
jausčiau malonumą. Automobilis 
turi būti pakankamai galingas, 
kad gerai laikystųsi ant kelio 
dangos. Svarbu, kad automobily-
je būtų kokybiška audio aparatū-
ra, kad toli važiuodamas galėčiau 
klausytis geros muzikos. Aš jau 
nekalbu, kad automobilis privalo 
būti nepriekaištingai techniškai 
tvarkingas. 

- Ką patartumėte pradedan-
tiems vairuotojams, ir ne tik 
jiems?

- Jausti savo galimybes. Sli-
džiame kelyje niekada „nerėžt ant 
stabdžių“. Slidumą aš pajaučiu 
vos vos pajudindamas vairą, o 
įgūdžius vairuoti slidžiame kelyje 
išsiugdžiau lenktynių trasose. Kad 
jų neprarasčiau, dažnai kartodro-
me pralekiu su kartu. Vairuoto-
jams patarčiau ypatingą dėmesį 
skirti padangoms, nes nuo jų labai 
priklauso kaip saugiai ir maloniai 
važiuosite. Siūlyčiau čia netaupy-
ti, nenaudoti kinietiškų, nepirkti 
dėvėtų. Trumpam buvau užsidėjęs 
pagamintas Kinijoje. Pajutau, kad 
mašina prastai rieda, o 100 kilo-
metrų nuvažiuoti reikia 1,5 litro 
daugiau degalų. Pakeičiau jas į 
„Michelin“. 

Automobilių sporto meistrui, UAB “Termotaupa“ statybos direktoriui Romualdui Vitkui 2007 metų 
laidos „Honda CRV“ vairuoti patinka nuo jo, visiškai naujo, įsigijimo dienos. 

„Tobulinti vairavimo įgūdžius galima ir kartodrome“, - sakė 
technikos sporto klubo „Motorsportas“ prezidentas Romualdas 
Vitkus.

Autoriaus nuotr.

siekia įteisinti 0 promilių
Vyriausybė jau pritarė siūlymui įvesti leistiną alkoholio kon-

centraciją kraujyje kai kuriems vairuotojams iki 0 promilių, o 
ateityje šis reikalavimas gali būti taikomas visiems vairuotojams.  

keturračių. Draudimas galiotų ir 
vairuojantiems didesnės nei 3,5 
tonos masės ir daugiau kaip 9 
sėdimas vietas turinčius automo-
bilius. 

Dabar vairuoti automobilį 

galima, jei kraujyje yra iki 0,4 
promilės alkoholio, tačiau iki 0,2 
promilės nuo liepos pirmosios 
mažėja taksi, ir motociklų vairuo-
tojams. Tokie apribojimai jau 
galioja pradedantiems vairuoto-
jams bei vairuojantiems didesnės 
nei 3,5 t masės ir daugiau kaip 9 
sėdimas vietas turinčius automo-
bilius. 

Susisiekimo ministerija projektu-
ose numato griežtesnę atsakomybę 
už pakartotinį,  chuliganišką vaira-
vima apsvaigus nuo alkoholio ar 
narkotikų, draudžiamų šviesoforo 
signalų nepaisymą ar pėsčiųjų 
nepraleidimą perėjose. Siekiama 
griežtinti bausmes ir už vaikų 
vežimo automobiliais taisyklių 
nesilaikymą bei sunkių krovinių 
vežimo taisyklių pažeidimus.

-ANYKŠTA

...Įvažiavus į Rusiją, jos 
keliai, tualetai vokiečiams 
padarė tokį įspūdį, kad jie 
ilgam neteko žado ir ilgai 
nuo manęs nesitraukė nė 
per žingnį. Vėliau apsipra-
to...

Avarijos. Šiemet Anykščių rajone 
įvyko3 įskaitiniai eismo įvykiai, ku-
riuose vienas žmogus žuvo ir 2 buvo 
sužeisti. Pernai per tą patį laikotarpį 
Anykščių rajono keliuose įvyko 8 
įskaitinės eismo nelaimės, kuriose 
žuvo 4 žmonės ir 12 buvo sužeista. 

Protokolai. Anykščių rajono po-
licijos pareigūnai per 4 mėnesius už 
įvairius Kelių eismo taisyklių pažei-
dimus surašė 598 protokolus, o per-
nai per tą patį laikotarpį net 1046.

neblaivūs. Per keturis šių metų 
mėnesius rajono keliuose policijos 
pareigūnai sulaikė 49 neblaivius vai-
ruotojus ir 40 neblaivių dviratininkų. 
Pernai per keturis mėnesius buvo su-
laikyta po 56 neblaivius vairuotojus 
ir dviratininkus.

Pėstieji. Už Kelių eismo taisyklių 
pažeidimus per 4 mėnesius nubaus-
tas 71 pėstysis.

Akcija. Dėl neseniai Utenos mies-
te įvykusio eismo įvykio, per kurį 
neblaivus vairuotojas bėgdamas nuo 
pareigūnų, avarijoje pražudė 3 žmo-
nes, Utenos apskrityje visą gegužės 
mėnesį pareigūnai kontroliuos vai-
ruotojų blaivumą.

„Rekordas“. Šilutės rajone speci-
aliais policijos ženklais nepažymėtu 
automobiliu patruliavę policijos 
pareigūnai užfiksavo „Lexus“ au-
tomobiliu 188 km/h greičiu keliu, 
kur leistinas didžiausias greitis 90 
km/h lėkusį kelių erelį. Tai, ko gero, 
šių metų „rekordas“, kai vairuotojas 
leistiną greitį viršijo beveik 100 km. 
Kelių ereliui gresia ne tik solidi pini-
ginė bauda, vairuotojo pažymėjimo 
praradimas pusmečiui, bet ir admi-
nistracinis areštas iki 7 parų.

Alkoholis. Kaip rašo „Delfi“, pa-
vartojus alkoholio vairuoti neteko vi-
dutiniškai 26 proc. respondentų – 35 
proc. vairavo, tačiau teigia, kad buvo 
išgėrę tiek, kad neviršytų leistinos 
normos ribos, apie 39 proc. vairavo, 
nors jei būtų buvę patikrinti, turbūt 
būtų viršiję leistiną normą. Vadinasi, 
tik maža dalis vairuotojų, pavartoju-
sių alkoholio, nesėda už vairo ir ne-
rizikuoja. Tokius rezultatus atskleidė 
transporto portalo „Autogidas.lt“ 
tyrimas. Paklausti, kodėl vairavo net 
ir žinodami, kad yra pavartoję alko-
holio, dauguma vairuotojų teigia, jog 
buvo išgėrę nedaug ir vairuoti teko 
praėjus nemažai laiko (38 proc.) 
arba kad sėdo prie vairo, nes būtinai 
reikėjo kur nors važiuoti (24 proc.). 
Apie 15 proc. „Autogidas.lt“ respon-
dentų vairavo, nes buvo išgėrę labai 
nedaug, 13 proc. atrodė, kad vairuoti 
gali, o dešimtadalis prisipažįsta, kad 
nebesuvokė, ką daro, ir sėdo prie 
vairo. Vidutiniškai 60 proc. tyrime 
dalyvavusiųjų jau yra bent kartą pa-
prašyti papūsti į alkotesterį. Iš jų 40 
proc. teigia, kad net jei buvo visiškai 
nevartoję alkoholio, vis tiek jautė 
įtampą. Daugiau kaip pusė tyrimo 
dalyvių laikosi nuomonės, kad vaira-
vimas išgėrus visomis aplinkybėmis 
vertintinas neigiamai, nesvarbu, kiek 
išgerta, kiek laiko praėjo nuo alko-
holio vartojimo ir vairavimo. Per 40 
proc. vairuotojų mano, kad galima 
vairuoti pavartojus alkoholio tik tuo 
atveju, jei jo vartota minimaliai ir jei 
praeina bent kelios valandos.

Tūkstančiai. Pernai Lietuvos ke-
liuose policijos pareigūnai išaiškino 
13 064 neblaivius vairuotojus, per 
pirmus keturis šių metų mėnesius jau 
įkliuvo  3 834 neblaivūs eismo daly-
viai. Šiemet, kaip ir 3 metus iš eilės, 
nuo gegužės 30 d. iki rugpjūčio 31 
d. kiekvieną savaitgalį bus vykdomi 
reidai dėl neblaivių eismo dalyvių 
išaiškinimo.

Parengė J.J.
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negalėjo nudžiūti savaime

Rajono vyr.architektė D. Gasiū-
nienė įsitikinusi, kad vienoje vietoje 
iš eilės augantys 10 medžių negalėjo 
nudžiūti savaime, todėl bus ieškoma 
piktavalių žmonių, pakėlusių ranką 
prieš žaliąjį gamtos rūbą. „Mums kilo 
įtarimas, kad medžiai galėjo būti ap-
lieti kokiomis nors cheminėmis me-
džiagomis dar praėjusių metų rudenį, 
kadangi aplink tų topolių kamienus, 
kurie jau džiuvo, neaugo žolė, o me-
džių viršūnės buvo be lapų, tik šakos 
styrojo kaip stagarai. Kai tuo tarpu 
prie žaliuojančių medžių žolė augo 
iki pat medžių kamienų, - „Anykštai“ 
aiškino D.Gasiūnienė.

Architektės teigimu, tuomet buvo 
kreiptasi į ekspertę, dendrologijos spe-
cialistę, kuri, apžiūrėjusi jai nusiųstas 
nuotraukas, patarė palaukti pavasario 
ir įsitikinti, kad tie medžiai tikrai yra 

Anykščiuose numarinta dalis topolių alėjos

numarinti ir daugiau niekada nesu-
žaliuos. „Ir tikrai, šį pavasarį atgijus 
gamtai, minėti topoliai nesužaliavo“, 
- kad jau būtina skambinti pavojaus 
varpais, teigė D.Gasiūnienė.

Komunalininkai medžius 
ruošiasi kirsti

UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ 
direktorius Kazys Šapoka sakė, kad jis 
savivaldybės Želdinių apsaugos ko-
misijai, vadovaujamai savivaldybės 
administracijos direktoriaus pavaduo-
tojo Valentino Patumsio, parašė raštą, 
prašydamas nudžiūvusias tuopas leis-
ti nupjauti, taip pat apgenėti kitų, šalia 
esančių, medžių džiūstančias šakas.

V.Patumsis dar nežino, kokį spren-
dimą priims minėta komisija, bet 
greičiausiai komunalininkų prašy-
mas bus patenkintas. „Bėda ta, kad 
komunalininkai tokiems aukštiems 
medžiams nupjauti neturi tinkamos 

technikos, nes tokias didingas tuopas 
nupjauti iki atitinkamo aukščio, ku-
riame jau galėtų darbuotis Anykščių 
komunalinio ūkio turimas bokštelis, 
reikės samdytis techniką iš kitur, o tai 
bus nepigus malonumas“, - „Anykš-
tai“ sakė P.Patumsis.

Kreipėsi į regioninį parką

Savivaldybės Architektūros ir urba-
nistikos skyriaus 
Kraštovaizdžio 
specialistė Vita 
Bubliauskaitė 
aiškino, jog per-
nai rudenį buvo 
kreiptasi į Anykš-
čių regioninio 
parko direkciją, 
kurios teritorijoje 
auga dabar jau 
nudžiūvę me-
džiai, ir prašoma 
įvertinti situaciją. 
„Regioninis parkas tuomet dėl jau 
netinkamų klimatinių sąlygų (buvo 
spalio mėnuo) savo tyrimo, dėl ko ga-
lėjo nudžiūti medžiai, neatliko, todėl 
dabar dar kartą kreipsimės į juos ir, 
galbūt, į Aplinkos apsaugos agentūrą, 
kurie galėtų mums pateikti išvadas, 
kad tai tikrai neapsiėjo be žmogaus 
veiklos. Turėdami tokį patvirtinimą, 
galėsime kreiptis į prokuratūrą, kad 
jie, gindami viešąjį interesą, pradėtų 
ikiteisminį tyrimą“, - kokia bus toli-
mesnė numarintų medžių kaltininkų 
paieškos seka, „Anykštai“ paaiškino 
V. Bubliauskaitė.

seni nudžiūvę medžiai 
turi būti pjaunami

Anykščių regioninio parko direkto-
rius Kęstutis Šerepka patvirtino, kad 
praėjusį rudenį buvo gautas raštas iš 
savivaldybės, kuriame prašoma pa-
tvirtinti arba paneigti, kad vienoje 
vietoje A.Vienuolio gatvėje augan-

čios tuopos galėjo būti sąmoningai 
nunuodytos. „Kadangi buvo ruduo, 
mes nesupratome, ar tie medžiai sa-
vaime meta lapus, ar jie dėl kokių 
nors priežasčių džiūsta. Kita vertus, 
regioninis parkas neturi specialios 
įrangos, kuria būtų galima nustatyti 
medžių mirties priežastis. Galbūt tai 
galėtų padaryti aplinkosaugininkai“, 
- kur toliau reikėtų ieškoti „galų“, pa-
tarė K.Šerepka.

K.Šerepkos 
nuomone, A. 
Vienuolio ga-
tvėje esantys 
topoliai jau yra 
pasiekę gamtinę 
brandą, gali kelti 
grėsmę gyven-
tojams ir keliu 
važiuojančiam 
transportui, todėl 
tie medžiai, juo-
lab, jeigu jie jau 
nudžiūvę, turi 

būti pjaunami, o jų vietoje atsodinami 
nauji medeliai.

Šaukštai jau po pietų

Anykščių rajono aplinkos apsau-
gos agentūros vedėjo Arnoldo Kaza-
kevičiaus požiūriu, nustatyti medžių 
mirties kaltininkus praktiškai bus neį-
manoma. „Daugiau kaip 90 procentų 
galiu sakyti, jog šaukštai jau po pietų, 

- savo matymą dėstė A.Kazakevičius. 
– Reikia specialių tyrimų, kad būtų 
galima tiksliai nustatyti, ar tie medžiai 
išnuodyti tyčia. Aš galėčiau pateikti 
tik savo subjektyvų matymą, apžiūrė-
jęs tuos topolius....“

Gražūs tik žaliuojantys 
medžiai

Prie nudžiūvusių tuopų alėjos gy-
venanti Anykščių Liudvikos ir Stanis-
lovo Didžiulių viešosios bibliotekos  
Kraštotyros ir leidybos skyriaus ve-
dėja Audronė Berezauskienė, išgirdu-
si klausimą, ką mano apie numirusius 
pakelės medžius, sakė „Tikrai prisipa-
žinsiu, kad negaliu teigti, jog medžiai 
numarinti tyčia. Tegul tokias išvadas 
daro tie, kam tai priklauso, pavyz-
džiui, gamtosaugininkai. Su kaimyne 
žiūrėjome į tų topolių viršūnes ir viena 
kitos klausėme, kas tiems medžiams 
galėjo atsitikti. Kaimynė pokalbio 
metu guodėsi, kad ir jos tujos džiūsta, 
nes šunys ant medelių „padarė“. Juk 
kalės kojų nekilnoja, todėl tai galėjo 
padaryti tik šunys...“

A.Berezauskienė tvirtino, kad jai 
yra gražūs tik žaliuojantys medžiai. 
„Aš net ir savo kieme palaikau na-
tūralią gamtą. Pas mane auga ir šer-
mukšnis, ir laukinė obelis, lankosi ir 
žalčiai, ir ežiai, ir voveraitės“, - kad 
pasisako už natūralų gamtos grožį, 
sakė bibliotekininkė ir pridūrė: „Jei-
gu tuos medžius reikės iškirsti, bus 
nejauku. Kuo daugiau aplinkui ža-
lumos, tuo lengviau kvėpuoti. O nu-
džiūvę medžiai – negyvi...“

Prie nudžiūvusių medžių kamienų net žolė neauga.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Prie sužaliavusių topolių žolė tiesiog apsivijusi medžių kamie-
nus.

...medžiai galėjo būti ap-
lieti kokiomis nors chemi-
nėmis medžiagomis dar 
praėjusių metų rudenį, ka-
dangi aplink tų topolių ka-
mienus, kurie jau džiuvo, 
neaugo žolė, o medžių vir-
šūnės buvo be lapų, tik ša-
kos styrojo kaip stagarai...

Senojo, nepriklausomo Raseinių 
laikraščio „Naujas rytas“ redaktorius 
Linas Garbenis, seniau redagavęs 
Šiaulių dienraštį, „Anykštai“ pasa-
kojo, kad pradėjęs dirbti Raseiniuose 
buvo šokiruotas provincijos valdinin-
kų nachališkumo.

„Tuo metu mūsų laikraštis buvo 
laimėjęs konkursą ir viešino mokamą 
Raseinių savivaldybės informaciją. 
Turbūt rajono vadovai tikėjosi, kad 
šia sutartimi mums užčiaups burnas 
ir mes nebedrįsime spausdinti jokios 
valdžios kritikos, tačiau aš laikiausi 

Ir Raseiniai turi organą
Druskininkų pavyzdys, kai savivaldybė leidžia savo laikraštį, nors 

tai draudžia Lietuvos įstatymai, įkvepia kitų savivaldybių vadovus. 
Jau ir Raseinių savivaldybė, kurią valdo „Tvarkos ir teisingumo“, 
Darbo partijos bei socialdemokratų koalicija, leidžia periodinį laikraš-
tį ir rajono gyventojams pudrina smegenis už jų pačių pinigus. Abiejų 
savivaldybių laikraščių koncepcija, net ir pavadinimai yra analogiški 
– „Mano Druskininkai“ ir „Mūsų Raseiniai“. Abu laikraščius leidžia 
valdiškos biudžetinės įstaigos – Švietimo centrai.

nuostatos, jog mūsų žurnalistai sąži-
nės neparduoda, todėl ir toliau kriti-
kavome neteisingus valdžios spren-
dimus: medicinos punktų kaimuose 
naikinimą, bibliotekų uždarymą kai-
miškose vietovėse, savivaldybės va-
dovų sumanymą susitrumpinti darbo 
dieną per karščius, pasiliekant tą patį 
atlyginimą... Netrukus po vienos iš 
kritinių publikacijų apie valdžią tarsi 
sovietmečiu buvau iškviestas „ant ki-
limėlio“ pas Raseinių rajono savival-
dybės administracijos direktorių, kur 
manęs laukė ir kiti rajone valdančiąją 
koaliciją sudarančių partijų atstovai. 
Man buvo tiesiai šviesiai pasakyta, 
kad kritika „Naujo ryto“ laikraštyje 
„nesiderina“ su savivaldybės užsaky-
mu spausdinama mokama informaci-
ja. Kadangi savo principingos pozici-
jos nepakeitėme, rajono valdžia ėmė 
ieškoti būdų, kaip nutraukti sutartį. 
Kai nepavyko rasti kabliukų, gavau 
raštą, kad sutartį savivaldybė viena-

šališkai nutraukia dėl to, kad nebeturi 
ką spausdinti – esą žiauriai sumažėjo 
spausdinamos informacijos kiekiai“, 
– pasakojo Raseinių laikraščio „Nau-
jas rytas“ redaktorius.

L. Garbenis stebisi, kad praėjus vos 
keletui mėnesių po sutarties nutrauki-
mo, tos spausdinamos informacijos 
Raseinių savivaldybėje staiga taip 
padaugėjo, kad prireikė leisti net ats-
kirą valdišką savo laikraštį. Tai daryti 
buvo pavesta biudžetinei savivaldy-
bės įstaigai Raseinių rajono švietimo 
centrui, kuriame 
yra įsitaisęs visas 
pulkelis rajoną 
valdančių partijų 
atstovų bei jų an-
trųjų pusių. Su-
kurtas ir naujas 
būsimo laikraščio 
redaktorės etatas. 

„Mūsų laikraščio žurnalistai bandė 
sužinoti, kiek mokesčių mokėtojams 
kainuos rajono valdžiažmogių užgai-
da būti liaupsinamiems už mokesčių 
mokėtojų lėšas valdiškame „organe“, 
tačiau atsimušėme kaip į sieną. Nors 
svarstant šių metų savivaldybės biu-
džetą Raseinių rajono švietimo centrui 
papildomai nepagailėta šešiaženklės 
sumos, tačiau teigiama, esą valdiškas 
laikraštis leidžiamas rėmėjų lėšomis. 
Paklausus, kas tie rėmėjai, atėjo atsa-
kymas, jog rėmėjai nepageidauja būti 

įvardyti. Todėl man susidarė nuomo-
nė, kad tie rėmėjai esame mes patys 
– rajono mokesčių mokėtojai“, - įsiti-
kinęs „Naujo ryto“ redaktorius.       

L. Garbenis sako dar labiau nustebo 
pastebėjęs, jog netrukus rajono savi-
valdybė pradėjo spausdinti savo mo-
kamą informaciją kitame privačiame 
rajone leidžiamame laikraštyje, kuris 
pakiliai aprašinėja valdančiųjų partijų 
susirinkimus, per kelis laikraščio pus-
lapius spausdina interviu su valdan-
čiųjų partijų atstovais, negailėdamas 

jiems liaupsių. 
„Turbūt savival-
dybei nutraukus 
viešinimo sutartį 
su mūsų laikraš-
čiu, spausdinti-
nos informacijos 
srautai staiga taip 
smarkiai išaugo, 

kad ji jau nebetelpa ne tik į naujai 
leidžiamą valdišką organą, bet užsa-
koma spausdinti ir valdžią šlovinan-
čiame kitame laikraštyje“, - šypsojosi  
pašnekovas.  

Redaktorius kalbėjo, jog pamažu 
keičiasi valdiško laikraščio „Mūsų 
Raseiniai“ turinys. Iš pradžių savi-
valdybės organas rašė apie bendruo-
menių šventes ir perspausdindavo 
savivaldybės interneto tinklalapyje 
skelbiamus pranešimus, o dabar jau 
skiriama dėmesio opozicijos kritikai, 

valdžios aukštinimui ir rezonansams į 
„Naujo ryto“ publikacijas. L.Garbenis 
mano, jog kuo labiau artės savivaldos 
rinkimai, tuo dažniau bus leidžiami 
„Mūsų Raseiniai“ (dabar išeinantys 
kartą per mėnesį), o jame skleidžiama 
partinė propaganda taps vis galinges-
nė.  

„Iš pradžių ketinome rajono sa-
vivaldybės administraciją paduoti į 
teismą ir prisiteisti patirtą žalą, kurią 
patyrėme dėl vienašališkai nutrauktos 
savivaldybės informacijos viešinimo 
sutarties su mūsų laikraščiu. Tačiau 
pagalvojau, kad jeigu iš savivaldybės 
prisiteisime didelę pinigų sumą, tų 
pinigų rajono vadovai iš savo kišenės 
juk nesumokės, o jie bus mokami iš 
biudžeto, o tai - visų mokesčių mokė-
tojų lėšos. Jeigu tie pinigai bus sumo-
kėti laikraščiui, jų mažiau liks kultūros 
renginiams, vaikų darželiams, kaimo 
medicinos punktams, bibliotekoms... 
Manau, jog Raseinių rajono žmonės ir 
taip yra nuskriausti, kad juos valdo to-
kie sovietinio mentaliteto menkystos, 
todėl nusprendėme jų nenuskriausti 
dar labiau. Ir tyliai prarijome kartėlį. 
Tikiu, kas mūsų žmonės nėra kvaili 
ir nepatikės valdiškų organų bruka-
ma propaganda, o per ateinančius 
savivaldybių tarybų rinkimus tokius 
valdžiažmogius ilgam pasiųs į istori-
jos šiukšlyną. Viliuosi, kad Anykščių 
rajono gyventojams pasisekė labiau 
ir jų valdžia nenusiris iki tokio žemo 
lygio“, - palinkėjo redaktorius L. Gar-
benis.                

-ANYKŠTA

...rajono vadovai tikėjo-
si, kad šia sutartimi mums 
užčiaups burnas ir mes ne-
bedrįsime spausdinti jokios 
valdžios kritikos...



  
2014 m. gegužės 20 d.PASTABOS PARAŠTĖSE

horoskopas
Ožiaragiams šią savaitę gresia 

tam tikras finansinis nestabilumas. 
Žvaigždės įspėja, kad jus gali ap-
vilti verslo partneriai. Savaitės pa-
baigoje galima tam tikra finansinė 
sėkmė, jeigu nepateisinamai neri-
zikuosite ir neinvestuosite pinigų į 
abejotinus projektus. Palankios die-
nos - ketvirtadienis ir šeštadienis.

Vandeniams naudos duos laiku 
atlikti darbai arba vyresnybės už-
duotis. Astrologas įsitikinęs, kad 
vadovai deramai įvertins jūsų su-
gebėjimus. Tai gali padidinti jūsų 
autoritetą. Svarbiausia - nesisten-
kite užkrauti savo rūpesčių ant kitų 
žmonių pečių, verčiau savarankiš-
kai ieškokite išeities iš bet kokių si-
tuacijų. Sėkmingos dienos - ketvir-
tadienis ir šeštadienis.

Žuvims ši savaitė bus palankus 
metas prekybos sandoriams suda-
ryti ir rizikingiems sumanymams 
įgyvendinti. Pasak astrologo, ko-
mercinė veikla pareikalaus lanks-
tesnio jūsų požiūrio nei paprastai, 
- jei nesieksite kompromiso su par-
tneriais, tai galite patirti nuostolių. 
Sėkmingos dienos - penktadienis ir 
sekmadienis.

Avinams šią savaitę prasidės ilgas 
pažangos ir nuolatinio veržimosi į 
priekį laikotarpis. Nors susidursite 
su sunkumais ir netikėtomis pro-
blemomis, jums pakaks energijos ir 
sugebėjimų rasti išeitį iš kebliausių 
situacijų. Jūsų gyvenimą paįvairins 
romantiški jausmai. Sėkmingiausia 

diena - šeštadienis.
Jaučius planetos įspėja, kad tei-

giamos pastarųjų dienų tendencijos 
pradeda silpti. Gali būti, kad įvykiai 
klostysis ne visai taip, kaip jūs no-
rėtumėte, bet pakeisti jų eigą kažin 
ar pavyks. Žvaigždės jums pataria 
dabar nesiimti jokių veiksmų, o tie-
siog laukti, kada padėtis pasikeis į 
gerąją pusę. Palanki diena - šešta-
dienis.

Dvyniai šią savaitę visa galva 
pasiners į įvykių sūkurį. Astrologo 
nuomone, šis laikotarpis labai tinka 
padėčiai tarnyboje stiprinti. Labai 
galimas dalykas, kad turėsite vykti 
į komandiruotes ir keliones. Fortū-
na jums nusišypsos ir asmeniniame 
gyvenime, todėl pasistenkite nepra-
žiopsoti progos. Sėkminga diena - 
penktadienis.

Vėžiams astrologas pataria šią 
savaitę užsiimti labdara. Paremki-
te aplinkinius žmones - padarysite 
gerą darbą ir primiršite savo sunku-
mus. Susilaikykite nuo investicijų, 
kadangi dėl nepalankaus planetų 
išsidėstymo galite patirti didelių 
nuostolių. Sėkminga diena - penk-
tadienis.

Liūtų aktyvumas šią savaitę 
smarkiai išaugs, todėl jie netikėtai 
gali žengti didelį žingsnį į priekį. 
Savo atkaklumu jūs įveiksite vi-
sus sunkumus ir pasieksite užsi-
brėžtą tikslą, teigia astrologas. Tik 
pasistenkite tramdyti neigiamas 
emocijas, pažabokite savo aistras. 
Sėkmingos dienos - antradienis ir 
trečiadienis.

Mergelėms planetos suteikia pui-
kų šansą ugdyti savo sugebėjimus ir 
didinti potencialą. Jūsų darbingu-
mas šią savaitę privers kolegas ir 
vyresnybę stebėtis, kaip greitai jūs 
pasiekėte reikiamą formą. Jūsų ma-
terialinė padėtis sustiprės, bet kol 
kas susilaikykite nuo didelių pirki-
nių. Palankios dienos - pirmadienis 
ir trečiadienis.

svarstyklių laukia kasdieniai rū-
pesčiai. Bet, astrologo nuomone, ši 
savaitė - tinkamas metas naujiems 
darbams pradėti ir ilgalaikiams pla-
nams kurti. Visos jūsų iniciatyvos, 
net ir rizikingiausios, gali duoti pel-
no. Asmeniniame gyvenime galimi 
romantiški nuotykiai. Sėkmingos 
dienos - penktadienis ir šeštadienis.

Skorpionus šią savaitę profesi-
nės problemos privers visa galva 
pasinerti į darbą. Jūs taip pat turė-
site prisiminti, kas yra ekonomija 
bei taupumas ir kaip teisingai pa-
skirstyti gautas lėšas. Jei laikysi-
tės šių sąlygų, tai pagerinsite savo 
finansinę padėtį, o priešingu atveju 
- įklimpsite į skolas. Palankios die-
nos - ketvirtadienis ir penktadienis.

Šauliai šią savaitę sėkmingai di-
dins savo gyvybinį potencialą. Dau-
gelis šio Zodiako ženklo atstovų 
puikiai jausis. Išaugs jūsų darbingu-
mas ir pasitikėjimas savo jėgomis, 
todėl astrologas mano, jog reikia iš-
naudoti visas galimybes tolesniam 
žengimui į priekį. Palankios dienos 
- pirmadienis ir antradienis.

-ELTA

Informacija ir išankstinis bilietų užsakymas tel.: 8 655 50662

Programoje: Pirmą kartą Lietuvoje Indijos ančių bėgikių pasirodymas, dre-
suotų Kamerūno ožkyčių šou, nuostabusis šuniukas Kūba. Taip pat žonglieriai,  
ekvilibristai, akrobatai, oro gimnastai, fakyrai  ir linksmieji klounai. ATVYKITE  

!!!  Gerą  nuotaiką  garantuojame.

ANYKŠČIUOSE PROFESIONALAUS KILNOJAMO 
CIRKO GASTROLĖS

RENGINIO VIETA  BUVSI TURGAUS AIKŠTELĖ PRIE PC 
,,NORFA“ (KALNO G. 6)

Vaidinimų pradžia:
Gegužės 23, 24 d. – 18.00 val.
                        25d.- 15.00 val.

NUO
23

GEGUŽĖS

IKI
25

GEGUŽĖS

Bilietų kainos 15, 
20, 25 litai

Kun. Justas JASėNAS

Du nesėkmingi bandymai 
„pasikultūrinti“ Anykščiuose. 
Skubėjom į O. Koršunovo tea-
tro spektaklį „Hamletas“, žadė-
jo atvežti į miesto kultūrnamį. 
Neįvyko, anykštėnai per mažai 
bilietų nupirko, galėjo daugiau, 
bet... Nėra čia ko chamams gerų 
veikalų, apseis. Jei taip nori, te-
važiuoja sostinėn. Grįžom namo 
nieko nepešę.

Kitą sykį vėl dardėjom į 2012 
metų kultūros sostinę. Tie dedi-
kuotieji metai praėjo, o iškabos ir 
reklaminiai stendai dar tebestyro. 
Gal, sakau, ir sostinė, tik ta kul-
tūra kažkur išgaravo. Koplyčioje 
(menų centras, ar kaip ten) turėjo 
įvykti spektakliukas iš V. My-
kolaičio-Putino „Altorių šešėly“ 
trečiosios dalies. Vėl neįvyko. 
Niekur jokios informacijos, tik 
ant durų nedidelėmis raidėmis 
priskrebenta. Nusispjovėm per 
kairįjį petį tris kartus, daugiau 
gyvenime nebevažiuosim, kad ir 
V. Urmana atskristų dainuoti.

Laiko daug, gražus, pavasariš-
kas vakaras. Nusprendėm pasi-
vaikščioti. Plačioje šalyje ruporai 
skelbė, kad Anykščiuose atvirų 
durų dienos, nemokamai galima 
užsikabaroti į bažnyčios bokštą, 
pasidairyti po apylinkes. Vieti-
niai organizatoriai laukė, galvo-
jo, kad keli milijonai suplauks. 

Reportažai iš sudužusios Lietuvos
Pamanyk, Eifelio lygio bokštas. 
Niekas nesiveržė, tik kelios su-
sirietę senutės traukė ton pusėn. 
Visai ne į bokštą, į vakarines pa-
maldas šventovėje. Penktadienis, 
krikščionys apmąsto gavėnios 
laiku Kristaus kryžiaus kelią, 
toks liaudiškas pamaldumas. Ir 
giedojo, raudojo tos kelios se-
nutės didingoje bažnyčioje. O 
ką kitą joms veikti? Pasirinkimų 
nėra. Su vargonininku pakalbė-
jom apie tai, kas čia bus, kaip rei-
kės ryt gyventi, kai žmonių nėra, 
kai nė vieno šviesesnio, jaunes-
nio veido. Pasvarstėm, pajuoka-
vom, niekas nesikeičia, ne mūsų 
kojoms turbūt kažką ir pakeisti.

Aplankėm naująją miesto bi-
blioteką. Ji 
geroje vietoje, 
centre, patogu. 
Pasivaikščiojo-
me taku palei 
Šventąją, pa-
sidairėm, dar 
medžiai ne-
sulapoję, toli 
matyti. Didingi 
žali A. Vienuo-
lio namai. Miestelio aikštėje A. 
Baranausko paminklas. Ten už 
jo nugaros padaryta gera vietelė 
prisėsti. Vakarais jaunimėlis sau-
lėgrąžas gliaudo, vietinis „elitas“ 
butelaitį sutvarko. Ką ten jį, per 
gerai. Prigeria alaus, primėto 
„bambalių“, nusnaudžia, pary-
čiais apšlapina vyskupui nugarą. 
Romantiška, bus atleista, svarbu, 
kad už ganytojo nugaros, lengviau 
vargšeliai prasmuks į dangų.

O gyvenimas kažkur į kitą pusę. 
Toliau, už dėsnių, moralės, etikos 
ar ko kito. Tas penktadienio vaka-
ras, ruošiamasi „tūsui“. Vyrukai 
dėžėmis alų. Gal pirtyje, gal jau 
kokiai valandai į gamtą. Pageri 
dėžėmis, tuoj šviesiau. Merginos 
dar dėl nakties linksmybių šio to 
priduria, net į rankines netelpa, 

iš nagų krenta. Vėl akyse sužai-
žaravo tos besimeldžiančios, jau 
beišeinančios senutės. Maksimo-
je tądien vykdyta akcija „Maisto 
bankas“. Pirko varguoliams ma-
karonų, miltų, aliejaus, viena po-
nia vis užsirašinėjo, registravo. 
Nepirkau nieko. Pagalvojau, kad 
remiamieji, pašalpininkai daug 
geriau gyvena. Tiek jau to, visų 
čia neišganysi. O aš ir pašalpos 
negaunu, neprašau, nepriklauso, 
tad nesijaudinu. Šeimos metai, 
gal reikia kažką įspūdingo nu-
veikti jų labui. Dar sumąstysiu. 
Nebepatraukia graudenimai, liko 
neįdomios ir Caritas žvakutės 
advento ar gavėnios metui. Pa-
degini namie, o kosmose gal ir 

šilčiau dvase-
lėms, tik ne 
žeme vaikš-
tantiems. Tiek 
to. Suvalgėm 
picos gabalėlį, 
buvom laimin-
gi. Iki dangaus, 
pilnos kelnės 
laimės.

P a t r a u k ė m 
Anykščių rajono keliais – Troš-
kūnai, Raguvėlė, Surdegis... Kai-
me jau nėra kur nueiti, nebent 
į kapines. Senukai senutėliai, 
girtuokliai, vienkiemiuose keli 
ūkininkai. Ieškom to smetoninio 
kaimo, nė su žiburiu nesurasi. 
Mokyklos uždarytos, namai su-
degę, negyvenami, išdaužyti lan-
gai, kiauri stogai, tos griuvenos 
smenga gilyn į žemes. Kaip baisu 
čia važinėti, rodos, kad tuoj už-
puls, užklups kokie antžmogiai, 
pripjaus. Kokie košmariški ru-
dens vakarai ir naktys tose lauky-
mėse, sugriautų fermų ir kolūkių 
kompleksų fragmentai... Gailėsi, 
verksi, nieko nebus, nebeprikelsi 
buvusio gyvenimo. Išėjo, išsi-
sklaidė, nutolo. Atsiminiau kuni-
go R. Mikutavičiaus knygą „Kad 

Lietuva neišsivaikščiotų“. Per 
dvidešimt su viršum metų, dėkui 
Dievui, jau išsivaikščiojo. Tiesa, 
regėjau kelias šviesėjančias gry-
čias, aplinką tvarko, plastikinius 
langus įstato. Gal bus toms šei-
mynėlėms gerai.

Geriausia pramoga kaime – lai-
dotuvės. Proga susitikti, vis dau-
giau žmonių pamatai, miestiečiai 
sugrįžta. Dar ir pavalgai, pailsi, 
pamaldos bažnyčioje, šioks toks 
krustelėjimas sielai. Muzikantų, 
laidotuvininkų dainuškų pasiklau-
sai (visų graudingųjų apraudojimų 
melodijos panašios į „Žvenk, žir-
geli, lankoj“), nuotaika pragiedrė-
ja. Seni ritualai, juos dėl šventos 
ramybės reikia atlikti, bet kasdie-
nybėje tai jau negyva. Pagailo man 
kažkaip kaimo klebonėlių. Važi-
nėja kaimų keleliais, apaštalauja, 
stengiasi, laidoja, pamokslauja, tris 
keturias parapijas aptarnauja. Greit 
aptarnaus ir penkias šešias. Sekma-
dieniais susirenka rinkliavą – skati-
kėlius. Gerai jiems, nei pavargsta, 
nei persitempia, visada turi papil-
domai ugnies. Važinėja vandeniu, 
pamaitina šventoji Dvasia. Labai 

geri laikai užėjo.
Pasivažinėjom. Patys aštriausi 

pojūčiai, dovanėlė šv. Velykų pro-
ga. Šiandieninės tikrovės liturgija. 
Nuoga. Mes dar kalbam apie Lie-
tuvą, juokinga, vaikeliai. Mes dar 
kalbam apie atgimimą, uodegoje 
atgimimas, vaikeliai. Keistuoliai, 
idealistai, vienišiai, kultūros ne-
šėjai, skleidėjai dar sapnuoja, kad 
kažkas vyksta, rašomi projektai, 
buriamos bendruomenės. Žodžiu, 
rankioja samanas keistai kolekcijai. 
Gerai, Europa žvyro papils ant tako, 
įrengs žaidimų aikštelę, pastatys 
būdelę. Gyvensim gamtoje, arčiau 
gamtos. O dvasiai kas? Gal ir ne-
bereikia sukti dėl josios galvos. Va, 
geriau apie savižudybių prevenciją 
pamąstyti... Gerai, kad taip vyksta: 
miršta, išvažiuoja, galą pasidaro. 
Šviesiau ir šviesiau. Kiek bus vie-
tos gervėms, šikšnosparniams, vi-
siems paukšteliams ir žvėreliams, 
„Anykščių šilelyje“ užfiksuotiems.

Viena puiki mano bičiulė dai-
nuoja: „Einu pro Tėvynę kaip pro 
Šikynę“. Veikia geriau nei Mai-
ronio „Lietuva brangi“. Nepykit, 
iš dainos žodžių neišmesi. Ir aš ją 
beveik išmokau. Patriotiškai nu-
teikia, net apsiverkiau. Tuoj dai-
nuosiu, džiaugiuosi, kad lietuvis 
esu, kad Lietuvoj gyvenu.

...Prigeria alaus, primėto 
„bambalių“, nusnaudžia, 
paryčiais apšlapina vyskupui 
nugarą. Romantiška, bus at-
leista, svarbu, kad už ganyto-
jo nugaros, lengviau vargše-
liai prasmuks į dangų...
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siūlo darbą

įvairūs

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, že-
mės ar miško sklypą ar kitą ne-
kilnojamąjį turtą. Gali būti su sko-
lomis ar teisinėmis problemomis. 
Atsiskaito grynaisiais. Siūlyti įvai-
rius variantus.

Tel. (8-670) 37592.

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

Tel. (8-606) 14770.

Brangiausiai - miškus. Sumoka 
notaro išlaidas.

Tel. (8-642) 22222.

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

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUs nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIs. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217. 

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO METALO 
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS, 

ELEKTROS VARIKLIUS, STARTE-
RIUS, GENERATORIUS.
Vilties g. 4 f, Anykščiai

Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Pasiima, utilizuoja. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-633) 39897.

Gyvuliai

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

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB 
„Bartynco“ - veršelius iki 2 mėne-
sių. Moka priedus.

Tel.:(8-614) 07502, 
(8-636) 42871.

„Niksoft“ - visus veršelius, ypač 
brangiai mišrūnus ir belgų mėly-
nuosius.

Tel. (8-699) 46054.

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

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

parduoda

PARDUODAME: Javų kombainą Volvo BM830, (pjaunamoji 2.8m, 
smulkintuvas, kabina), trašų barstytuvą Bogballe 500, mini eskava-
torių Bobcat 322, (2002 metų, tik atvežtas iš Vokietijos), sunkveži-
mį MB 4140 ( 1998 metų, 8x6 važiuoklė, kablys keičiamiems kėbu-
lams), vilkiką Volvo FM7 (važiuoklė 6x4, 1999metų), vilkiką Renault 
Magnum (1999 metų, 6x2 važiuoklė), ekskavatorių JCB818 (vikšrinis, 
18t), greiderį VHG (6x4 važiuoklė ), priekaba Jumbo (2 ašys, tandem, 
ratai 19,5) šieno-šiaudų presą Fortschrit K442, šienapjovę Krone 
AM282 (pakabinama, 2.8m užgriebis), medžių kirtimo ir genėjimo 
galvutę LogMax750, šakų smulkintuvą, sunkvežimius Scania, Volvo, 
Mercedes dalimis,  naudotas sunkvežimių padangas. 

Tel.: (8-698) 46745, (8-686) 23411.  

Nekilnojamasis turtas

Namą su visais patogumais pu-
šyno apsuptyje, Anykščių rajone. 
Puiki vieta gyvenimui bei poilsiui 
gamtos pašonėje.

Tel. (8-600) 19810.

Tvarkingą gyvenamąjį namą 
Naujuosiuose Elmininkuose.

Namas ramioje vietoje, neto-
li miškas, 0,25 ha namų valdos 
sklypas.

Tel. (8-698) 51269.

Suremontuotą, labai jaukiai 
įrengtą trijų kambarių butą 
Anykščiuose, Ramybės mikro-
rajone. Puikus pasirinkimas ieš-
kantiems gero būsto už nedidelę 
kainą.

Tel. (8-600) 19810.

Vieno kambario butą Ramybės 
gatvėje prie parduotuvės „Žiburys“ 
(nekraštinis, plastikiniai langai, 
1-as aukštas).

Tel. (8-610) 00815.

Kuras

Atraižas (gali supjauti). Malkas 
kaladėmis. Veža į rajonus.

Tel. (8-693) 83102.

Medienos atraižas pakais. 
Įvairias malkas 3 m ilgio rąsteliais, 
kaladėmis. 

Tel. (8-622) 44850.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas trinkomis, skaldytas. Brangiai 
perka mišką.

Tel. (8-630) 57490.

Žemės ūkio technika

Rotacines šienapjoves, smulkintu-
vus, purkštuvus, vartytuvus, vago-
tuvus, lėkščiuotuvus, grūdų valomą-
sias, šnekus, bulvių sodinamąsias, 
kasamąsias, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Gyvuliai

Ūkininkas nuolat - 6-8 savaičių 
mėsinius paršelius augintus namuo-
se. Atveža į namus. Pasirinkimas iš 
dviejų vadų.

Alma, tel. (8-686) 80994.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Gegužės 22 d. 
(ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių 
rajono vakcinuotomis 3-4-5-6-8 mėn. rudo-
mis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis 
dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pra-
dėjusiomis dėti 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 turge-
lio) 14.35.

 Ilgastrėliais ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, valome 
ežerų pakrantes. 

 Buldozeriais išlyginame že-
mes.

 Atliekame ir kitus žemių ka-
simo, stumdymo darbus. 

Tel. (8-698) 46745.

Parduodu arba išnuomoju Kupiškio 
centre mūrinį namą su visiškai įrengtu 
75 kv. m butu ir 44 kv. m. prekybinė-
mis patalpomis, tinkamomis verslui. 
Kaina 130 000 Lt.

www.alio.lt, tel. (8-686) 73067.

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, granulė-
mis, poliurentu.

Tel. (8-606) 85525. 

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

Tel. (8-648) 86123.

Dažo namų fasadus, stogus, kala 
dailylentes, apšiltina. Padeda įsigyti 
statybines madžiagas. Atveža.

Tel. (8-611) 02788.

Buittinės technikos, 
baldų remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Remontuojame minkštus baldus, 
keičiame gobeleną, spyruokles, po-
roloną. Pasiimame ir parvežame bal-
dus, turime baldams audinių.

Tel.  (8-610) 10341,  www.atnaujin-
kbaldus.lt

Dovanoja

Pekinuką.
Tel. (8-625) 89617.
 
Dviejų mėn. katytę. Viską moka, 

tvarkinga.
Tel. (8-670) 57078.

Reikalingi tarptautinių pervežimų 
vairuotojai. Nuolatiniai maršrutai 
Italija - Lietuva - Rusija.

Tel. (8-698) 43683.

2 vietų autovežių vairuotojui 
Belgijoje, 4 - 6 savaitės.

Tel. (8-682) 61239.

Reikalingi statybi-
ninkai  betonavimo, 
mūrijimo darbams.  

Tel. (8-698) 46745.

UAB “CESTA”, 
21 metus veikiančiai mėsos 

perdirbimo įmonei, firminėje 
mėsos gaminių parduotuvėje 
Vilniaus g. 1, Anykščiuose,

 REIKALINGA PARDAVĖJA 
- KASININKĖ.

 
Pageidautina, turinti darbo 

patirties prekybos srityje. 
Darbas slenkančiu grafiku. 
Kreiptis tel. (8-611) 22573.
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„Glėbiu nepaimsi, saujoj neiš-
laikysi, kai bėga – nesuturėsi?“

Šeštadienio mįslės: „Šarka linų 
lauke braido?“ teisingas atsakymas 
– žirklės kerpa. 

mįslė

„negra“:

„Leitenantas rado progą įkast 
kapitonui“.

 IŠ ARTI

Pametė šaligatvio bordiūrus
Į redakciją kreipėsi Zosė iš 

Ramybės mikrorajono, pasipik-
tinusi, kad jau labai seniai prie 
katilinės ir aikštelės guli bordiū-
ras, o prie vaikų darželio – kva-
dratinis betoninis luitas. 

„Gal tas bordiūras paminklinis, 
kad guli jau daug metų, - stebė-
josi laišką „Anykštai“ parašiusi 
moteris. – Prasidėjus šienavimo 
sezonui, pjovėjai apie jį tupinė-
ja, tačiau nė metro neparidena 
bent jau prie aikštelės krašto. 
Nupirktų kas vyriokam „bamba-
lį“, kaip mat surastų jam vietą. 
Netoli tos vietos, arčiau gatvės 
guli kvadratinis betono luitas, 
manau, kad tai buvusios telefono 
būdelės liekanos“.

Lyg ir smulkmenos, tačiau 
mūsų miesto nepuošia ir jau val-
džiai tikrai garbės nedaro...

Turtingi britai pernai dar labiau 
padidino savo turtus

Tūkstančio turtingiausių britų tur-
tas pasiekė rekordines aukštumas. 
Remiantis “Sunday Times” sudarytu 
sąrašu, kartu jie valdo 518 975 mlrd. 
svarų (637 217 mlrd. eurų) turtą. Tai 
yra 15 proc. daugiau nei prieš metus.

Sąrašo viršuje rikiuojasi verslinin-
kai. Karalienė su 330 mln. svarų yra 
tik 285 vietoje. Tačiau ir jos turimas 
turtas pernai padidėjo 10 mln.

10 mln. daugiau nei praėjusiais me-
tais turi ir garsioji Bekhemų (Beck-
ham) šeimynėlė. Futbolo žvaigždės 
Deivido Bekhemo (David Beckham) 
ir jo žmonos, buvusios “Spice Girls” 
narės Viktorijos (Victoria) turtas ver-
tinamas 210 mln. svarų (442 vieta). 
Virėjas Džeimsas Oliveris (Jamie 
Oliver) su žmona uždirbo net 90 mln. 
svarų ir su 240 mln. yra 369 vietoje.

Tarp tūkstančio turtingiausių britų 
yra 104 milijardieriai. Pačioje sąrašo 
viršuje yra broliai Sri (Sri) ir Gopis 
Hindujos (Gopie Hinduja), kurie įvai-
riais sandoriais sukaupė 11,9 mlrd. 
svarų.“Sunday Times” paskelbė ir 
dosniausiųjų sąrašą. Jame Eltonas 
Džonas (Elton John) užima 9 vietą, 
pernai paaukojęs 24 mln. svarų - maž-
daug vienuoliktąją dalį savo turto. 
Nepaisant to, jis dabar turi 20 mln. 
daugiau nei prieš metus ir su 260 mln. 
užima 353 vietą. 

Argentinoje rasti didžiausio 
Žemėje dinozauro kaulai

Argentinoje rastos milžiniško di-
nozauro fosilijos. Paleontologų teigi-
mu, tai buvo didžiausia būtybė kada 
vaikščiojusi Žeme, apie tai informuo-
ja BBC.

Mokslininkai priėjo prie išvados, 
kad gyvūno ilgis siekė 40 metrų, ūgis 
- 20 metrų, o svoris - apie 77 tonas. Jo 
svoris prilygsta 14 afrikinių dramblių, 
ir jis septyniomis tonomis sunkesnis 
už ankstesnį rekordininką, argentino-
zaurą. Mokslininkų nuomone, rasta 
nauja titanozauro rūšis - tai vienas iš 
didžiulių žolėdžių dinozaurų, kurie 
gyveno vėlyvuoju kreidos periodu.

Dinozauro liekanas dykumoje, per 
250 km į vakarus nuo Trelju mies-
to Patagonijoje, rado vienas fermos 
darbininkas.Fosilijas iškasė grupė pa-
leontologų iš Paleontologijos muzie-
jaus, vadovaujama dr. Chosė Lujiso 
Karbaljido (Jose Luis Carballido) ir 

dr. Diego Polo (Diego Pol). 

nuo 1990-ųjų ženkliai išaugo gy-
venimo trukmė

Pasaulyje nuo 1990 metų ženkliai 
išaugo vidutinė gyvenimo trukmė.

2012 metais gimęs vaikas gali ti-
kėtis gyventi šešeriais metais ilgiau 
nei žmogus, pasaulio šviesą išvydęs 
1990-aisiais, sakoma ketvirtadienį 
Ženevoje paskelbtoje Pasaulio svei-
katos organizacijos (PSO) ataskaitoje. 
Kaip ir iki šiol, moterys gyvens ilgiau 
nei vyrai.

Tarp moterų vidutinė ilgiausia gy-
venimo trukmė - 87 metai - progno-
zuojama Japonijoje. Toliau eina Ispa-
nija, Šveicarija ir Singapūras - 85,1 
meto. Tarp vyrų 80 ir daugiau metų 
gali tikėtis sulaukti devynių šalių 
gyventojai. Sąrašo viršuje rikiuojasi 
Islandija (81,2) ir Šveicarija (80,7). 
Šios prognozės taikytinos 2012 me-
tais gimusiems Žemės gyventojams.

Didžiausia pažanga 1990-2012 
metais pasiekta skurdžiuose pasau-
lio regionuose. PSO duomenimis, 
gyvenimo trukmė 9 metais pailgėjo 
besivystančiose šalyse. “Svarbi to 
priežastis yra tai, kad šiandien daug 
mažiau vaikų miršta iki penkerių savo 
gyvenimo metų, - sakė PSO generali-
nė direktorė Margaret Čan (Margaret 
Chan). - Tačiau vis dar yra gili praraja 
tarp skurdo ir turto. Žmonės šalyse, 
kur pajamos yra didelės, turi daug ge-
resnius šansus gyventi ilgai, nei tose 
šalyse, kur pajamos yra žemos”. 

Prezidentė paaiškino, 
kodėl renkasi mėlynų 
atspalvių drabužius

Prezidentė Dalia Grybauskaitė tei-
gia, kad neretai renkasi mėlynos spal-
vos ansamblius, nes šie esą tinka prie 
jos akių, kurias ji iki šiol tebemano 
esant būtent šios spalvos. 

Trečiadienio vakarą antrosios ka-
dencijos siekianti D. Grybauskaitė 
LNK televizijos laidoje “Diagnozė: 
valdžia” susilaukė klausimų ne tik 
apie politiką, bet ir savo asmeninį gy-
venimą. “Prezidente, dauguma paste-
bėjo, kad turite vieną mėgstamą spal-
vą - mėlyną ir visus jos atspalvius”, 
- sakė laidos vedėja Rasa Tapinienė. 

Šalies vadovė su tokiu teiginiu su-
tiko. “Na, man atrodo, kad iki šiol dar 
mano mėlynos akys”, - juokaudama 

atsakė D. Grybauskaitė. Šis jos atsa-
kymas studijoje buvo palydėtas aplo-
dismentų. Ji teigė turinti ne tiek daug 
mėlyno atspalvio drabužių. 

“Vis dėlto griežtesnė, ta karališkoji 
mėlynoji man labiau patinka. Mėgi-
nau varijuoti, mėginau rinktis įvairias 
spalvas ir vis sugrįždavau prie tos mė-
lynos”, - paaiškino Prezidentė. 

Laidos vedėja replikavo, kad jeigu 
bus perrinkta dar penkeriems metams, 
garderobe atsiras ir kitų atspalvių. 

Specialistai Prezidentės D. Gry-
bauskaitės aprangos stilių yra įvertinę 
kaip tinkamą tokios padėties asme-
nims. Klasikinio stiliaus gerbėja save 
vadinanti valstybės vadovė savo sti-
liumi rūpinasi pati. Įvairiuose susiti-
kimuose ir renginiuose krašto vadovę 
galima išvysti apsirengusią mėlynos 
spalvos arba mėlyno atspalvio kos-
tiumėliu. Tačiau prezidentės gardero-
be yra ir kitų spalvų: juodos, baltos, 
raudonos. 

Prezidentė taip pat atviravo ir ki-
tomis savo asmeninio gyvenimo 
detalėmis: jog labiau mėgstanti žuvį 
negu mėsą, daržoves, pasiilgstanti 
vairavimo, bendraujanti ir pagrindi-
nes šventes švenčianti su ankstesniais 
kaimynais, auginanti taikias ir daug 
medaus nešančias bites, gėles. 

Galimybė papietauti su “Apple” 
vadovu T. Kuku parduota už 330 
000 dolerių

Pinga pietūs su vieno brangiausių 
pasaulio koncernų “Apple” vadovu. 
Labdaros aukcione už 330 000 dole-
rių (240 000 eurų) parduotas valandos 
trukmės susitikimas su Timu Kuku 
(Tim Cook) kompanijos būstinėje.

Dar prieš metus už galimybę iš-
gerti kavos su T. Kuku buvo paklota 
beveik dvigubai didesnė suma. Auk-
cione gautos lėšos vėl atiteks Roberto 
F. Kenedžio teisingumo ir žmogaus 
teisių centrui.

Vis dėlto T. Kukas ir toliau išlieka 
vienu labiausiai trokštamų pietų par-
tnerių. Už pietus su buvusiu JAV fe-
deralinio atsargų banko vadovu Benu 
Bernanke (Ben Bernanke) aukcione 
sumokėta 70 500 dolerių. T. Kukas 
laimėtojui dar pridėjo VIP bilietą į 
vieną būsimų “Apple” renginių.

Tokių labdaros aukcionų rekordi-
ninkas yra Vorenas Bafetas (Warren 
Buffet). Artimiau susipažinti su le-
gendiniu investuotoju prie kepsnio ir 
raudono vyno taurės galima jau 15 
metų. Už vienus pietus su juo buvo 
paklota 3,5 mln. dolerių. Tiesa, pernai 
krito ir jo “vertė”. Birželį už galimybę 
papietauti su V. Bafetu buvo sumokė-
tas “tik” 1 mln. dolerių. 

-ELTA

naminis medaus tortas

Ingredientai:
6 valgomieji šaukštai cukraus pu-

dros,
1 stiklinė cukraus,
1 stiklinė medaus,
3 kiaušiniai, 
5 stiklinės kvietinių miltų, 
200 gramų sviesto,
1 litras grietinės
0,5 valgomojo šaukšto citrinų sul-

čių,
1 arbatinis šaukštelis kepimo milte-

lių arba sodos.

Gaminimo eiga:
Kiaušinius, medų, cukrų, sviestą 

sudedame į didesnį dubenį ir 15 min., 
vis pamaišydami, kaitiname ant garų. 
Baigdami kaitinti sudedame actu arba 
citrinos rūgšties tirpalu gesintą sodą 
(kepimo miltelius). Dar kiek pakaiti-
name, nukeliame nuo garų ir suberia-
me miltus, greitai ir gerai išmaišome. 
Tešlą atšaldome. Tada padaliname į 
6 dalis, iškočiojame ir iškepame ap-
valius lakštus (prieš kepimą subady-
ti). Iš tešlos likučių iškepame lakštą, 
kuris vėliau sumalamas apibarstymui. 
Pertepame kremu, pagamintu iš 1 
litro grietinės, 6 šaukštų cukraus pu-
dros ir puse šaukšto citrinos sulčių. 
Aptepame šoną, viršų, apibarstome 
trupiniais ir papuošiame. Paruoštą pa-
dedame šaltai, kad sustingtų.

Imtynės I. Traupietė imtynininkė 
R.Abraškevičiūtė Sofijoje (Bulga-
rija) kovojo Europos kadetų pirme-
nybėse. Traupietei nesėkmingai „su-
krito“ burtai ir ji jau pirmoje kovoje 
susitiko su būsima Europos čempio-
ne ir jai pralaimėjo. R.Abraškevičiūtė 
buvo vienintelė lietuvė mergina ko-
vojusi Europos kadetų pirmenybėse. 
Kelialapį į šį čempionatą turėjo ir 
troškūnietis D.Krikščiūnas, tačiau 
iki varžybų likus gerai savaitei vai-
kinas patyrė traumą ir pirmenybes 
turėjo praleisti.

Imtynės II. Tarptautiniame im-
tynių turnyre Lenkijoje R.Čeponytė 
tapo nugalėtoja, V.Kavaliauskaitė 
užėmė antrąją, G.Dilytė – trečiąją 
vietą.

Šaškės, šachmatai. Savaitgalį 
Kupiškyje vyko tarptautinis šaškių 
ir šachmatų turnyras, kuriame spor-
tininkai varžėsi dėl šio rajono mero 
Jono Jaručio taurių. Šachmatų var-
žybose iš 20 dalyvių R.Kemeklis 
užėmė antrąją vietą, o V.Kirka liko 
penktas. Šaškių varžybose ko-
vojo net 40 dalyvių – anykštėnas 
V.Veršulis su vienu iš varžovų pasi-
dalino pirmąją-antrąją vietas.  

Imtynės III. Anykščiuose, 
„Nykščio namuose“ vykusiose 
Lietuvos vaikų graikų-romėnų im-
tynių pirmenybėse nugalėtoju tapo 
B.Orlovas. M.Šmigelskas užėmė an-
trąją vietą. L.Matelionis, V.Kalibatas 
ir G.Binkys liko treti.

sunkioji atletika. Lietuvos jau-
nučių sporto žaidynių Aukštaitijos 
zonos varžybų nugalėtojais tapo 
anykštėnai M.Dilys, G.Klimanskas, 
M.Lapinskas, R.Meištas ir 
T.Miškeliūnas. 43 sv.kat. kur nuga-
lėtoju tapo T.Miškeliūnas antrąją ir 
trečiąją vietas taip pat užėmė anykš-
tėnai – R.Skapas ir L.Statauskas.

Imtynės IV. Klaipėdoje, Kariuo-
menės ir visuomenės dienai skir-
tame imtynių turnyre nugalėtojais 
tapo anykštėnai V.Kavaliauskaitė, 
G.Dilytė ir G.Binkys. V.Buinauskaitė 
užėmė antrąją vietą, V.Kavaliauskas, 
A.Rutkauskaitė, R.Čeponytė ir 
G.Galinis liko treti.

Imtynės V. Šiauliuose, „Violi“ 
taurės imtynių turnyre nugalėtojomis 
tapo A.Kavaliauskaitė, M.Daukaitė 
ir R.Čeponytė. A.Rutkauskaitė ir 
Gabija Dilytė užėmė antrąsias vie-
tas, V.Kavaliauskaitė, Gabrielė Dily-
tė ir V.Buinauskaitė buvo trečios.   

Imtynės VI. Gegužės 24 dieną 
„Nykščio namuose“ vyks tarptauti-
nis imtynių turnyras skirtas Vladui 
Žmoginui atminti. 

Užaugus žolei, į šiuos betono luitus gali susižeisti vaikai.


