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Valdininkas išvietė policiją rinkimų 
komisijos pirmininkui Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono rinkimų komisijos pirmininkas, rajono Tary-
bos narys, Seimo nario Ričardo Sargūno padėjėjas Alfrydas Savic-
kas atsidūrė absurdiškoje situacijoje. Rajono rinkimų komisijos 
pirmininkui Anykščių policija skirs baudą, todėl kad bekraunat 
balsavimo biuletenius, jo automobilis stovėjo ant šaligatvio prie 
savivaldybės. 

Linksmiausia, jog policijos pareigūnus iškvietė savivaldybės 
administracijos darbuotojas.

Savivaldybės administracijoje dirbantis „žaliasis patrulis“ Ro-
landas Lančickas teigė, kad nežinojo, kieno automobilis stovi 
ant šaligatvio, todėl ir iškvietė policiją.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykščių rajono rinkimų komisijos pirmininkas, Darbo partijos 
narys Alfrydas Savickas kartu su policijos pareigūnu Arkadiju-
mi Muchinu. Nuotrauka daryta „pažeidėjo“ A.Savicko iniciaty-
va, jog būtų įrodymas, kad jis ne pas mergas atvažiavo...

Nuotrauka iš Alfrydo SAVICKO archyvo

Anykštėnai Menų inkubatoriuje 
pasigenda renginių

Tautvydas Kontrimavičius, 
muziejininkas: „Apie Anykščių 
menų inkubatoriaus veiklą ži-
nau tik tiek, kiek yra apie tai pa-
skelbta jų interne-
to svetainėje.“

Kai balandžiai 
burkuoja ant 
palangių...

Apie problemas 
Kavarske

„...ar ne laikas baigti važinėti po teis-
mus ir ginti savo garbę ir orumą kaip 
buvusiam KGB daugui, kurių beveik 
visai nebeliko, o daugiau dirbti tiesiogi-
nį darbą, kad neištiktų to 
darbo bankrotas...“

Sprendimas. Anykščių rajono 
taryba priėmė sprendimą netinka-
mu naudoti pripažinti ir nurašyti 
negyvą Anykščių muziejaus arklį. 
Taryba balsavo vienbalsiai. Dis-
kusijų nebuvo. Keista...

Egzaminas. Vakar 144 Anykš-
čių rajono abiturientai laikė vals-
tybinį lietuvių kalbos egzaminą. 
Kiti 129 abiturientai laikė moky-
klinį lietuvių kalbos egzaminą. 
Lietuvių kalbos brandos egza-
minas - vienintelis privalomas, 
tačiau mokiniai gali rinktis ar 
laikyti valstybinį, ar mokyklinį 
egzaminą. Valstybinį lietuvių kal-
bos egzaminą laikė 113 Anykščių 
J.Biliūno gimnazijos abiturientų 
(42 šios gimnazijos abiturientai 
laikė mokyklinį egzaminą), 14 - 
Kavarsko vidurinės (11 - mokykli-
nį), 7 - Svėdasų gimnazijos - (17), 
10 - Troškūnų vidurinės (11) mo-
kyklos abiturientų.

Sugrįžo. Internete praėjusią sa-
vaitė buvo skelbiama, jog Anykš-
čių rajono vicemeras Donatas 
Krikštaponis „penktadienį, gegu-
žės 30 d. 19.30 val. - dalyvaus 47- 
ojo piligriminio Ėjimo už Taiką 
renginyje.“ Pirmadienį vicemeras 
buvo darbe. Taigi, nors buvo ir 
neramu, bet viskas baigėsi gerai – 
Donatas Krikštaponis sugrįžo.

Poezija. Šeštadienį Anykščių 
rajone vyko „Poezijos pavasario“ 
renginiai. Poezija skambėjo prie 
A.Baranausko paminklo ir Ažuo-
žeriuose. Poeziją skaitė Meilė 
Kudarauskaitė, Rimantas Vanagas 
ir Antanas Drilinga,  Benediktas 
Januševičius, Laima Masytė, Pau-
lius Šironas.

Gaisras. Birželio 1 dieną apie 
18 valandą 15 minučių Troškūnų 
seniūnijos Raguvėlės kaime degė 
ūkinis pastatas. Atvykus ugniage-
siams atvira liepsna degė pusiau 
medinis, pusiau mūrinis ūkinis 
pastatas. Pastato stogas buvo 
įgriuvęs. 

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasvei-
kinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis. 
Sveikinimo kaina – 50 litų.

Kaukazo dainos Antanui Vienuoliui Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

Birželio 2-ąją Anykščiuose, 
Antano Vienuolio memoriali-
niame kambaryje, aplink ra-
šytojo stalą susėdę šeši jauni 
gruzinai uždainavo lietuviš-
kai. 

Įprastai tyloje skendinčioje 
Muziejaus erdvėje jie dviem 
kalbom atliko ir labiausiai 
mūsų krašte žinomą gruzinų 
liaudies dainą „Suliko“, ir Vy-
tautą Kernagį iškart prime-
nančią „Mūsų dienos – kaip 
šventė“. 

Studentai iš Tbilisio, svečiuodamiesi rašytojo Antano Vienuolio namuose, užstalėje dainavo lietu-
viškai.
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   Temidės svarstyklės
Sudavė. Gegužės 30 die-

nos vakare neblaivus (2,06 
prom.) S. P., gimęs 1967 me-
tais, gyvenantis  Debeikių se-
niūnijoje, kumščiu sudavė savo 
podukrai  į kaktą. S. P. sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę.  
Smurtavo I. Gegužės 31 die-
ną  apie 1 valandą 30 minučių 

Anykščiuose, Valaukio gatvėje, 
neblaivus (2,28 prom.) R. P., gi-
męs 1984 metais, naudojo fizi-
nį smurtą savo neblaivios (1,78 
prom.) sugyventinės atžvilgiu. R. 
P. sulaikytas ir uždarytas į areš-
tinę. 

Smurtavo II. Birželio 1 dieną 
Anykščių seniūnijoje, neblaivios 
(2,83 prom.) S. K., gimusios 1991 

metais, atžvilgiu sugyventinis P. A., 
gimęs 1990 metais, naudojo fizinį 
smurtą. Po to P. A. iš namų pasišali-
no. 

Piemuo. Gegužės 30 dieną  A. 
M.,  gyvenantis Kavarsko se-
niūnijoje, pastebėjo, kad iš šalia 
esančio lauko pavogtas jam pri-
klausantis elektrinis piemuo ir 
akumuliatorius. Žala – 600 litų. 

Taip pat gautas Ž. A., gyvenan-
čio Kavarsko seniūnijoje, pareiš-
kimas, kad  buvo pavogtas jam 
priklausantis elektrinis piemuo ir 
akumuliatorius. Žala – 320 litų.  
Priekaba. Gegužės 30 dieną  J. 
Š.,  gyvenantis Debeikių seniū-
nijoje, pastebėjo, kad pavogta 
jam priklausanti savadarbė prie-
kaba. Žala – 2 000 litų.

„Kreipiausi pagalbos ir į Anykš-
čių komunalinį ūkį. Jokios naudos. 
Buvau išsikvietusi ir savivaldybės 
„žaliąjį patrulį“. Jis tik pažadėjo at-
siųsti darbininkus, kurie mano buto 
apdergtus langus nuplautų. Trečia-

Kai balandžiai burkuoja ant 
palangių...

Anykštėnė, Dariaus ir Girėno gatvės gyventoja Veronika Da-
mauskienė skundžiasi, kad jos langus nuo trečiame aukšte įreng-
tos balandinės teršia balandžiai. Moteris klausia: „Ar galima 
daugiabučiame name laikyti paukščius?“

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

me aukšte gyvenanti Irena Gavei-
kienė tuos balandžius lesina, o jie, 
pasirodo, ne tik gražiai burkuoja, 
bet ir dergia. Jų prižiūrėtoja galė-
tų tuos paukščius išmokyti kakoti 
tualete, jeigu jau be balandžių ne-

gali apsieiti“, - sarkastiškai siūlė  
V.Damauskienė. – Gal socialiniai 
darbuotojai galėtų padaryti tvarką. 
Mes nenorime gyventi kaip „bom-
žai“.

Tuo tarpu I.Gaveikienė gynėsi 
prižiūrinti, lesinanti ir globojanti 
balandžius ir tvirtino, kad kaimy-
nė ieško to, ko nepametė. „Mano 
žentas balkoną uždengė vielos 
tinklu, kad tik tie laukiniai ba-

landžiai neįskristų. Aš juos dar 
kartais tupinčius ant palangės 
stengiuosi vandeniu apipilti, kad 
jie nuskristų ir daugiau negrįž-
tų. Tie paukščiai tupia ne tik ant 
mūsų daugiabučių palangių, jie 
teršia ir ant kitų pastatų. Tegul 
V.Damauskienė prie manęs ne-
sikabina“, - nukirto nepagrįstais 
kaimynės skundais pasipiktinusi 
I.Gaveikienė.

Prezidentė. Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK) patvirtino Lietuvos 
Prezidento rinkimų gegužės 25 d. 
vykusio pakartotinio balsavimo ga-
lutinius rezultatus. Oficialiais VRK 
duomenimis, Lietuvos Prezidente 
išrinkta Dalia Grybauskaitė gavo 
701 tūkst. 999 balsus, arba 57,90 
proc. nuo galiojančių biuletenių.  
Socialdemokratų kandidatas Zi-
gmantas Balčytis gavo 486 tūkst. 
214 balsų, tai sudaro 40,1 proc. 
Antrajai kadencijai išrinktai vado-
vauti šaliai Lietuvos Prezidentei D. 
Grybauskaitei birželio 5 d. 9 val. 
Seimo rūmuose planuojama įteikti 
Prezidento pažymėjimą. D. Gry-
bauskaitė turėtų prisiekti šių metų 
liepos 12-ąją. 

Atsisakė. Ispanijos karalius 76 metų 
Chuanas Karlas I (Juan Carlos I) atsi-
sakė sosto savo sūnaus princo Felipės 
(Felipe) naudai. Monarchas vadovavo 
valstybei 39 metus. Apie karaliaus 
sprendimą pirmadienį informavo Is-
panijos premjeras Marianas Rachojus 
(Mariano Rajoy). „Jo didenybė kara-
lius Chuanas Karlas I atsisako sosto 
savo sūnaus, princo Felipės naudai”, 
- pareiškė vyriausybės vadovas.

Gynyba. Seimo pirmininkė Lore-
ta Graužinienė pritaria, kad dar šie-
met papildomai krašto apsaugai būtų 
skirta 130 milijonų litų. „Biudžetas 
nebus taisomas, o aš sveikinu prem-
jerą, kad jis rado pinigų ir Vyriausybė 
turės iš ko skirti netaisant biudžeto. 
Manau, kad Prezidentė su Premjeru 
rado finansavimo šaltinių“, - po su-
sitikimo su krašto apsaugos ministru 
Juozu Oleku ir Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto pirmi-
ninku Artūru Paulausku žurnalistams 
sakė L. Graužinienė.

Nepatenkinta. Į Europos Parla-
mentą (EP) nepatekusi antrąją darbo 
Europos Parlamente kadenciją bai-
gianti Laima Andrikienė sako, kad 
šių rinkimų negali pavadinti nesė-
kmingais sau. „Juk net 80 tūkst. 157 
Lietuvos piliečiai išreiškė pasitikėji-
mą ir norą matyti mane dirbančią Eu-
ropos Parlamente, o iki pergalės rin-
kimuose man pritrūko vos 133 balsų. 
Džiaugiuosi ir didžiuojuosi šiuo di-
deliu žmonių pasitikėjimu. Nuošir-
džiai dėkoju bendrapiliečiams, už 
mane balsavusiems Lietuvoje ir už-
sienyje“, - teigė L. Andrikienė.

Susitikimas. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė antradienį išvyksta dar-
bo vizito į Lenkiją. Birželio 3-ąją Pre-
zidentė Varšuvoje dalyvaus Baltijos ir 
Vidurio Europos šalių vadovų susiti-
kime su JAV Prezidentu Baraku Oba-
ma (Barack Obama). Birželio 4 -ąją 
Lenkijos Prezidento Bronislavo Ko-
morovskio (Bronislaw Komorowski) 
kvietimu dalyvaus Lenkijos laisvės 
judėjimo 25-mečio minėjime.

Saugikliai. Vyriausybė tobulina 
skubos tvarka priimtą ir nuo gegužės 
1-osios įsigaliojusį įstatymą, numatantį 
žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo 
taisykles. Pasak žemės ūkio ministro 
Vigilijaus Juknos, siūlomos tam tikros 
pataisos. „Priėmus vadinamąjį „saugi-
klių“ įstatymą, be abejo, jau gauname 
pirmuosius argumentus, kodėl reikėtų 
gal vienaip ar kitaip ir ką reikėtų pa-
taisyti. Šiandien apie tai ir diskutavo-
me“, - po Vyriausybės pasitarimo sakė 
ministras. V. Jukna patikslino, kad iki 
5 hektarų yra sumažinamas įsigyjamos 
žemės plotas (šiuo metu galima įsigy-
ti 10 hektarų), panaikinami atsiradę 
suvaržymai kredituojant žemę - žemė 
negali būti naudojama kaip užstatas.

Pasirodžius naujam žurnalo 
„Aukštaitiškas formatas“ nume-
riui portale anyksta.lt tradiciškai 
klausėme, kuriuos žurnalo tekstus 
skaitėte pirmiausi.

Daugiausiai skaitytojų, net 20,3 
proc., žurnale pirmiausiai ieškojo 
žurnalisto Ryčio Kulboko interviu 
su Kovo 11-osios Akto signatare, 
A.Vienuolio progimnazijos di-
rektore Irena Andrukaitiene („13 
klausimų Irenai Andrukaitienei“)

14,5 proc. balsavo, kad pirmiau-

Skaitomiausias – trumpas interviu
sia žurnale skaitė Vidmanto Šmi-
gelsko publicistinį tekstą rubrikoje 
„Be diktofono“ („Dešimt metų 
laimingi Europos Sąjungoje“). 
Redaktorės Gražinos Šmigelskie-
nės skiltį pirmiausiai atsivertė 8,7 
proc. balsavusiųjų, o trumpas ži-
nias bei Lino Bitvinsko publikaci-
ją „Amžius mokslui – ne kliūtis“ 
– po 7,2 proc. Nemažo skaitytojų 
dėmesio (po 5,8 proc. balsavusių-
jų) sulaukė ir V.Šmigelsko tekstai 
„Regionas prarado... Uteną“  bei 

„Išvyta Zarasų valdžia rengiasi re-
vanšui“ ir R.Kulboko interviu su 
Nacionalinės kultūros ir meno pre-
mijos laureato skulptoriaus Vlado 
Vildžiūno dukra, garsia žurnaliste 
Liudvika Pociūniene („Skulptorius 
vaikus šildė pasakojimais apie vai-
kystę“).   

„Aukštaitiškas formatas“ par-
duodamas visose Utenos regiono 
prekybos vietose bei Vilniuje, Pa-
nevėžyje, Kupiškyje ir Ukmergėje. 

-ANYKŠTA

Akordeono muzika skambėjo 
po dangumi

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Anykščiuose vyko respublikinis akordeonistų festivalis „Tegy-
vuoja akordeonas“. Penktadienį  A.Baranausko aikštėje po atviru 
dangumi pasirodė 120 akordeonistų iš visos Lietuvos.

mokinių iš visos Lietuvos, ku-
riuos lydėjo 24 mokytojai. 

„Pradžioje į festivalį buvo 
užsiregistravę 170 mokinių, ta-
čiau jų gretas praretino pasku-
tinis skambutis bendrojo lavi-
nimo mokyklos. Džiugu, kad 
sulaukėme kolektyvų ir iš tolimų 
Lietuvos kampelių: Klaipėdos, 
Palangos, Vilkaviškio,- sakė 
R.Uturytė.

„Tik žiūrovų galėtų būti dau-
giau, atrodo, viską padarėm, kad 
anykštėnai ateitų, gal nemyli 
akordeono?“,- retoriškai klausė 
R.Uturytė svarstydama, kodėl žiū-
rovų nebuvo labai gausu. Tiesa, 
padėtį bus galima ištaisyti po dve-
jų metų, kai planuojamas trečiasis 
festivalis. „2016 metais, jeigu bus 
jėgų, vėl rengsiu akordeonistų fes-
tivalį“,- žadėjo R.Uturytė.      

Festivalis „Tegyvuoja akordeonas“ sukvietė grojančius šiuo ins-
trumentu į Anykščius. 

Autoriaus nuotr.  

„Esu šio festivalio iniciatorė 
ir organizatorė. Mano svajonė 
buvo, kad akordeono muzika 
skambėtų prie A.Baranausko pa-
minklo, atviroje erdvėje. Žinot, 
muzika visai kitaip skamba ne 
koncertų salėje, o atviroje vieto-
je.  Aš noriu, kad Anykščiuose 
akordeono muzika gyvuotų“,- 
pasakojo  festivalio organizato-
rė, Anykščių muzikos mokyklos 
mokytoja Rita Uturytė.

Pirmasis toks festivalis šios 
mokytojos iniciatyva buvo su-
rengtas 2011 metais. Festivaliui 
ansambliai metus ruošiasi pagal 
iš anksto suderintą programą, o 
festivalio metu pasirodo jungti-
nis akordeonistų orkestras, gro-
jantis kūrinius. 

Festivalyje „Tegyvuoja akor-
deonas“ šiemet pasirodė 120 

Staškūniškio mokykloje jis pra-
dėjo dirbti 1944-aisiais, o iš darbo 
išėjo 1997-aisiais. Taigi, lietuvių 
kalbos Staškūniškio vaikus jis 

Mirė mokytojas Mečislovas Kancerevičius
Mirė žinomas mokytojas, 89-erių metų Mečislovas Kancerevi-

čius, net 40 metų (1946-1986) vadovavęs Staškūniškio mokyklai. 

mokė net 53-us metus ir per savo 
pedagoginę karjerą užaugino kelias 
staškūniškiečių kartas. 

M.Kancerevičius palaidojo du iš 

savo vaikų. Jauni mirė sūnus Vir-
ginijus Kancerevičius ir dukra Au-
relija Kancerevičiūtė Baurienė. Jo 
jaunėlė dukra Auksė Kancerevičiū-
tė yra žurnalistė, teatro kritikė.

M. Kancerevičius garsėjo kaip 
geras šachmatininkas ir šaškinin-

kas, bitininkas, sodininkas. Buvo 
Lietuvos šaulių sąjungos narys.

Mokytojas buvo  apdovanotas 
medaliu „Už nuopelnus kuriant ir 
stiprinant Lietuvos kariuomenę“, 
Lietuvos Vietinės rinktinės Garbės 
kryžiumi.                    -ANYKŠTA
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Ką manote apie pilietines iniciatyvas?

“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. 

Tautvydas KONTRIMAVI-
ČIUS, muziejininkas: „Apie 
Anykščių menų inkubatoriaus vei-
klą žinau tik tiek, kiek yra apie tai 
paskelbta jų interneto svetainėje. 
Buvau paprašytas pabūti ekspertu 
ir įvertinti tą svetainę. Dėl to žinau, 
kad ten dirba kažkokia dizainerė. O 
šiaip buvau tik viename renginyje, 
kuriame buvo pristatytas euras ir 

Anykštėnai Menų inkubatoriuje pasigenda 
renginių

Prieš du mėnesius iškilmingai atidarytame Anykščių menų 
inkubatoriuje, kuris kainavo apie 6 mln.Lt, beveik nevykdoma 
jokia veikla.

Kaip „Anykštai“ sakė Anykščių menų inkubatoriuje apsilan-
kiusios dvi uteniškės (Utena taip pat planuoja statyti panašų 
Menų inkubatorių už 9 mln.Lt),  jeigu norima išplauti ES mili-
jonus, tai vienas iš geresnių būdų yra statyti menų inkubatorius. 
Viešnios iš Utenos Anykščių menų inkubatoriuje rado dvi dir-
bančias siuvėjas, užtat apžiūrėjo gausybę tuščių patalpų, kuriose 
jokia veikla nevyksta. 

Ką jūs žinote apie Anykščių menų inkubatoriaus veiklą? Gal 
teko dalyvauti kokiuose nors ten rengtuose renginiuose?

kalbama apie jo įvedimo Lietuvoje 
niuansus“.

Bronė LUKAITIENĖ, buvusi 
mero patarėja kultūrai: „Man 
teko būti Anykščių menų inkubato-
riuje tik per jo atidarymą. Nesu gir-
dėjusi apie kokius nors ten vyku-
sius kultūrinius renginius per šiuos 
du mėnesius, bet negaliu teigti, kad 
tų renginių nebuvo. Tiesiog aš ga-

lėjau kai ką pražiūrėti. O šiaip tai 
ten yra labai didelės erdvės vykti 
įvairiems kultūros renginiams, di-
deliems koncertams, o apie meni-
ninkų veiklą spręsti negaliu, kiek 
jų ten dirba ir kiek bus ateityje. 
Gal jiems yra konkrečios patalpos, 
kurių išplėsti dar labiau negalima, 
todėl ir vargu ar yra galimybė pri-
sikviesti kurti tiek menininkų, kiek 
jie norėtų“.

Judita SKAČKAUSKIENĖ, 
Pasaulio anykštėnų bendrijos 
sekretorė: „Mano žinios apie 
Anykščių menų inkubatorių yra ri-
botos. Buvau jo atidaryme, viskas 
buvo gražu, šventiška, nuteikė vil-
tingai, kad ten bus daug ir įdomių 
renginių. Kad būtų vykę kokie nors 
renginiai per du veiklos mėnesius, 
negirdėjau, bet tikiu, kad iš mažo 
kamuoliuko inkubatoriaus veikla 
išsivystys į didelį kamuolį. Girdė-
jau ten dirbančių menininkų pui-
kius atsiliepimus apie jiems suteik-

tas geras darbo sąlygas ir brangius 
įrenginius, kurių jie savo lėšomis 
įsigyti negalėtų...“

Alvydas JANICKAS, anykštė-
nas: „Apie Anykščių menų inkuba-
torių esu susidaręs neigiamą įspūdį 
po publikacijų rajono žiniasklaido-
je. Kaip konstatavo savivaldybės 
auditorius Edmundas Cimbalistas, 
tik ką savo veiklą pradėjusioje įstai-
goje vyksta ne itin skaidrūs dalykai. 
Inkubatoriaus vadovams reikia la-
bai gerai pagalvoti, kaip užsidirbti 
patiems pinigų, o ne tik „praval-
gyti“ milžiniškas rajono biudžeto 
dotacijas. Apie kokius nors kultū-
rinius renginius Anykščių menų 
inkubatoriuje nesu nieko girdėjęs. 
Manau, kad trūksta apie tai infor-
macijos. Pavyzdžiui, apie renginius 
Anykščių sakralinio meno centre 
pranešimus gaunu net į savo darbinį 
kompiuterį, tuo tarpu, ką planuoja 
ar rengia Menų inkubatorius, rekla-
mos trūksta“.             -ANYKŠTA

Erkės. Gegužės ir birželio mėne-
siai - erkių aktyvėjimo laikotarpis. 
Kauno visuomenės sveikatos cen-
tras būnant gamtoje rekomenduoja 
būti itin budriems ir saugotis erkių 
įsisiurbimo. Kauno visuomenės 
sveikatos centras primena, kad 
Lietuvoje aktyvusis erkių periodas 
trunka nuo kovo iki lapkričio vidu-
rio, kai aplinkos temperatūra - aukš-
tesnė nei 5 laipsniai šilumos. Gegu-
žės mėnesio antroje pusėje kasmet 
stebimas erkių skaičiaus ir jų akty-
vumo didėjimas tęsiasi ir birželį.

Studijos. Sveikatos apsaugos 
ministras Vytenis Povilas Andriu-
kaitis kreipėsi į Lietuvos Respu-
blikos Konstitucinį Teismą, kad 
šis išsakytų nuomonę dėl valstybės 
užsakytų medicinos studijų vietų. 
KT prašoma išaiškinti ar valstybė, 
apmokėdama už studijas ir vykdy-
dama pareigą užtikrinti kokybišką 
ir prieinamą medicinos pagalbą, 
turi teisę sutartyse, pasirašomose 
su būsimais medicinos studentais, 
susitarti ir dėl jų būsimų darbo vie-
tų. Toks mokslo įstaigos ir studento 
susitarimas suprantamas kaip „vals-
tybės užsakymas“.

Festivalis. Torūnės mieste Lenki-
joje vykusiame 22-ajame tarptauti-
niame teatro festivalyje „Kontakt“ 
dalyvavęs OKT/Vilniaus miesto 
teatro pastatymas „Žuvėdra“ su-
sižėrė daugiau nei pusę visų festi-
valio apdovanojimų. „Žuvėdra“ iš 
viso pelnė penkis apdovanojimus. 
Spektaklio režisierius Oskaras Kor-
šunovas antrą kartą iš eilės Torūnės 
festivalyje pripažintas geriausiu re-
žisieriumi, geriausios aktorės nomi-
nacijoje nugalėjo Mašos vaidmenį 
„Žuvėdroje“ sukūrusi Rasa Samuo-
lytė, geriausio jaunojo menininko 
prizą už jauno rašytojo Konstantino 
Trepliovo vaidmenį pelnė aktorius 
Martynas Nedzinskas.

Parlamentas. Pagal sekmadie-
nį Vyriausiosios rinkimų komisi-
jos (VRK) patvirtintus galutinius 
rinkimų į Europos Parlamentą re-
zultatus, konservatoriams ir krikš-
čionims demokratams atstovaus 
Gabrielius Landsbergis ir Algirdas 
Saudargas, socialdemokratams - 
Vilija Blinkevičiūtė ir Zigmantas 
Balčytis, Liberalų sąjūdžiui - An-
tanas Guoga ir Petras Auštrevičius, 
partijai Tvarka ir teisingumas - Ro-
landas Paksas ir Valentinas Ma-
zuronis, Darbo partijai - Viktoras 
Uspaskichas, Lietuvos  lenkų rin-
kimų akcijai ir Rusų aljansui - Val-
demaras Tomaševskis, Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungai - Ra-
mūnas Karbauskis.

Rezoliucija. Rusija pirmadienį 
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Ta-
rybai pateikė rezoliucijos projektą, 
kuriame raginama nedelsiant už-
kirsti kelią intensyvėjančiam smur-
tui Ukrainoje ir įkurti humanitarinės 
pagalbos koridorius šalies rytuose, 
teigė užsienio reikalų ministras Ser-
gejus Lavrovas. Pasak S. Lavrovo, 
Vakarų šalys užtikrino Rusijai, kad 
situacija Ukrainoje pagerės po ge-
gužės 25-osios prezidento rinkimų, 
tačiau „viskas vyksta visiškai prie-
šinga kryptimi“. „Žmonės miršta 
kiekvieną dieną. Taikūs civiliai 
kenčia vis labiau - prieš juos nu-
kreipta kariuomenė, karinė aviaci-
ja ir sunkioji ginkluotė“, - sakė S. 
Lavrovas.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

@ „Nuomonė“: „Pilietinės 
iniciatyvos vykdomos tylia, nesi-
reklamuojanti. Politinės iniciaty-
vos vykdomos garsiai: minimum 
darbo - maximum triukšmo. To-
dėl čia ne pilietinė, o politinė 
akcija“.

@ „rm“: „Taigi rinkimai ne už 
kalnų...“

@ „zose to rm“: „Tai kad 
rinkimai baigėsi, o kiti dar toli. 
Rinkėjas juk prisimena tik tai, 
kas prieš pat rinkimus daroma. 
Negi viskas turi vykti dėl kažko-
kios naudos?“

@ „Poeta“: Darbais, o ne žo-
džiais

Mes Anykščius mylim!
Na ir kas, kad urzgia
Vietiniai niurgzliai.

Portale anyksta.lt perskaitęs žinutę apie piktžolėmis apaugusį 
tremtiniams skirtą kryžių prie senųjų Anykščių kapinių, anykštė-
nas verslininkas Mindaugas Sargūnas tuoj pat paskambino trims 
savo bičiuliams ir per pusvalandį sutvarkė aplinką.

Visi keturi akcijos dalyviai yra liberalsąjūdiečiai. Kartu su 
Mindaugu dirbo Eglė Laurinaitytė, Irmantas Agafanovas ir Lu-
kas Pakeltis. Anykščių liberalų lyderis, verslininkas L.Pakeltis 
dievagojosi, kad nedaro pigių viešųjų ryšių ir nesitiki taip užsi-
dirbti tremtinių balsų. „Nepervargom. O vaizdas dabar visai ki-
toks.“ – dėstė L.Pakeltis.

M.Sargūnas tikino, kad jam irgi nereikia „politinių pliusiukų“. 
„Pajutau gėdą prieš tremtinius.“ – kodėl puolė rauti piktžoles, 
pratarė jaunas vyras.

Portale anyksta.lt šį savaitgalį skaitytojus kvietėme pareikšti 
savo nuomonę apie tokias ir panašias pilietines iniciatyvas.

@ „rm to zose“: „Nė 
velnio,bambaliniui prieš rinki-
mus reikia duot įkalt, o dėl kitų 
rinkėjų reikia pradėt stengtis 
prieš metus, o iki savivaldos 
rinkimų ir tiek nebeliko“.

@ „GK“: „Šaunuoliai!!! 
Daugiau Tokio jaunimo!!! Ta-
čiau, kaip bebūtų gaila, visada 
atsiras burbančių... Negerai... 
Ne taip...Ne tada...“

@ „Anykščių Merfis“: „Su-
planuota viešųjų ryšių akcija. 
Viskas suderinta iš anksto ir 
specialiai paruoštas oranžinis 
trimeris. Spėju, net ir trimerio 
žilka buvo oranžinė“.

@ „Toliau to Anykščių 
Merfis“: „To maža - šiandien 
mačiau daug žmonių, kurie su 
oranžiniais atributais ėjo pro tą 

vietą ir nešė vėliavą su oranžine 
spalva. Apsimetė, kad jie kolpin-
gas ir ne lietuviai“.

@ „Rimasius“: „Aš visai ne 
anykštėnas, bet manau šie vy-
rukai, kai kam nušluostė nosį, ir 
parodė, kad be didelių pinigų ga-
lima padaryti didelius darbus, tik 
reikia noro ir bent truputį mylėti 
savo kraštą“.

@ „Pilietė“: „Apie pilietines 
iniciatyvas manau labai gerai. 
Pilietinėse iniciatyvose dalyvau-
ja piliečiai, paprastai nepartiniai 
arba įvairioms partijoms priklau-
santys žmonės. Pilietinių inici-
atyvų paprastai nereklamuoja 
laikraščiai. Apie politines - labai 
blogai, nes politinėse iniciaty-
vose dalyvauja vienos politinės 
jėgos atstovai, jos skirtos provo-
kuoti, savireklamai. Ši „iniciaty-
va“, matyt, yra skirta supriešinti 
konservatorius su tremtiniais“.

@ „Pilietei to pilietė“: „Po 
KGB išaiškėjimo tremtiniai kon-
servatorių nelaiko savais“.

@ „zose to pilietė“: „Na jau 
neieškokit ruroj smegenų - nie-
kas nieko čia supriešint nenorėjo. 
Buvo tik sugėdintas komunalinis 
ūkis, prižiūrintis šį kalnelį. Tie-
siog žmonės susiorganizavo ir pi-

etų pertraukos metu padarė“.

@ „w“: „O kas trukdė kitiems 
pozuoti... Juk faktiškai ta vieta turi 
būti tvarkoma žmogaus, kuriam 
priskirta teritorija. Kur vadovai 
žiūrėjo? Juk netvarka buvo. Gėda 
tikra visiems, kurie apleido tą vie-
tą. O kad sutvarkė, tai gerai“.

@  „realiai“: „Tai buvo ne pi-
lietinė, o partinė-oranžinė inicia-
tyva. Ir tai nėra blogai“.

(Komentatorių kalba netaisyta)
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Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

- Kas Jus paskatino imtis foto-
grafijos? Kaip pradėjote fotogra-
fuoti?

- Kas paskatino imtis fotogra-
fijos? Niekas. Ėmiausi pats. Nesu 
fotografas profesionalas - gal fo-
tografas primityvistas. Vos kelerių 
metų būdamas mačiau kaip Troš-
kūnų dvare toks Mariukas fotogra-
fuodavo ir dalindavo nuotraukas 
dvariokams. Užsigeidžiau ir aš fo-
tografuoti.

Išzyziau, kad nupirktų man fo-
toaparatą. Parnešė mama fotoapa-
ratą „Smeną“, kasetę ir juostelę. 
Nežinom, nuo ko pradėti. Mama 
prie stalo išvyniojo juostelę iš įpa-
kavimo, suvyniojo į kasetę, įdėjom 
ją į fotoaparatą  - ir aš lekiu fotogra-
fuoti. Mariukas išryškino juostelę, 
visos fotografijos išėjo vienodai 
gražios. Išgirdęs pamokymų buvau 
gudresnis. Ryškindavau juosteles 
bliūdelyje, ryškalo temperatūrą 
matuodavau pirštu. Gaila, kad tie 
negatyvai neišliko. Šiandien tai gal 
būtų ir „meno“ pagrindas.

- Kiekvienas jūsų darbas stebi-
na ir žavi nuoširdumu, pagarba 
fotografuojamam asmeniui, pui-
kiai atskleidžiant jo charakterį. 
Žmonėms imponuoja savitas sti-
lius, kompozicijos paprastumas, 
toks  gyvenimiškų situacijų patei-
kimas, kokios jos yra, be pagra-
žinimų, glamūro, pozavimo. Kaip 
atradote savo braižą?

- Po universiteto baigimo dirbau 
skaičiavimo mašinų gamykloje „Si-
gma“, buvau vienos iš „užklasinės“ 
veiklos organizatorių. Gamykloje 
veikė stiprus fotomėgėjų klubas. 
Su veikliais draugais organizavo-
me tuo metu ir Lietuvoj negirdėtą 
senovinių fotografijų parodą. O 
draugas fotografas pasiūlė ir pa-
čiam pabandyti fotografuoti. 1983 
metais organizavau kelionę į Prahą. 
Fotografavom tenai, o sugrįžę su-
rengėm parodą. Likimas lėmė, kad 
po parodos vienas bičiulis pasiūlė 

Anglijos Karališkosios fotografijos meno 
draugijos narys fiksuoja kaimą

Portalo anyksta.lt rubrikoje „Anykštijos meno albumas“ publi-
kuotos Lietuvos fotomenininkų sąjungos ir Anglijos Karališkosios 
fotografijos meno draugijos nario, iš Smėlynės (Troškūnų sen.) 
kilusio Vytauto Janulio fotografijos sulaukė didžiulio dėmesio. 
Ypač kaimo vaizdai, kurių pakartoti jau negalima, nes Lietuvos 
kaimas su savo realijomis nugrimzdo į praeitį. 

V.Janulis sako, kad fotografiją atradęs pats, o temas jam dikta-
vo pats gyvenimas. 

man padirbėti pas garsų fotomenin-
ką Vitą Luckų. Sutarėm. Buvau V. 
Luckaus mokinys iki jo tragiškos 
mirties dienos. Dirbdamas su juo ir 
išmokau fotografijos supratimo.

- Užfiksavote nemažai kaimo 
vaizdų, kurie iškalbingesni už 
miestietiškas jūsų fotografijas. 
Kodėl?

- Gal todėl, kad pats esu „kaimio-
kas”, o ir tie mano fiksuoti vaizdai 
greitai išnyks, reikia skubėti.

- „Labai realistiškos ir nos-
talgiškos nuotraukos”, „Puikios 
nuotraukos, toks kunkuliuojantis 
gyvenimo katilas - praeitis, da-
bartis, liūdnos ir džiaugsmingos 
akimirkos“, „Smagu ir gera, kad 
Lietuvoje yra stiprių fotomeis-
trų“, „Džiaugiuosi, kad turiu 
galimybę stebėti jūsų darbus, 
kuriuose vienoje akimirkoje, vie-
name kadre autorius sugeba pa-
pasakoti ištisą istoriją, gyvenimą, 
nuotraukos tiesiog „superinės“ 
– tai tik keletas jūsų darbų įver-
tinimų.

- Dėkoju visiems skaitytojams 
už gerus žodžius. Kaip sakau, fo-
toaparatą nešiojuosi net ir be jo 
vaikščiodamas, o fotografuoju tik 
retkarčiais. Džiaugiuosi, jei kam 
nors mano darbai patiko. Sulaukiau 
pasiūlymo iš žmonių, apsilankiu-
sių „Anykštijos meno albume“ ir 
pamačiusių mano fotografijas, su-
rengti parodą Jonavoje.   

- Vienas iš skaitytojų klausia, 
ar neplanuojate Troškūnuose su-
rengti parodos? Juk būtų galima 
kultūros centre, vienuolyne, se-
niūnijoje, mokykloje...

- Kad jau buvau ne kartą surengęs 
– bažnyčios šventoriuje, ant apleisto 
namo Troškūnų centre, bibliotekoje. 
Jei 50 fotografijų atgabenčiau, kur 
jos Troškūnuose galėtų būti suka-
bintos? O kol kas siūlau troškūnie-
čiams virtualią parodą – „Anykšti-
jos meno albume” skaitytojai gali 
pažiūrėti aštuonias fotografijas, ku-

rios fotografuotos Troškūnuose.  
- Kuri iš fotografijų jums būtų 

pati brangiausia ir kodėl?
- Man brangios visos geros fo-

tografijos. Jei kurią išskirčiau, nu-
skriausčiau kitas, juk kiekviena 
fotografija turi savo istoriją.

- Ką labiau mėgstate fiksuo-
ti - rūsčią tikrovę ar šelmiškas 
akimirkas? Manau, Jums viską 
sekasi pagauti vienodai gerai.

- Labai patiko klausimas, o dar 
labiau - atsakymas. Dėkui.

- Buvote sportininkas - (Lietu-
vos sunkiosios atletikos jaunimo 
pirmenybių daugkartinis čempi-
onas ir rekordininkas, Lietuvos 
rinktinės narys, Lietuvos čempio-
natų prizininkas (1975-1977 m.)), 
maratonų organizatorius.Atrodo, 
jog sportas ir menas nėra tokie 
jau panašūs dalykai... 

- Sportas padėjo tiek, kad atmin-
tyje ir jausmuose yra užsifiksavę 
žmonių likimai, džiaugsmai, bėdos 
ir godos. Teko artimai pabendrauti 
su visokio likimo žmonėmis. Tai 
praverčia ir iki šios dienos, ypač 
fotografuojant ar priimant sprendi-
mus, kurį kadrą rinktis eksponavi-
mui. 

- Domitės socialine fotografi-
ja. Ar dabar ją fotografuoti nėra 
sunkiau negu prieš kokius 15 
metų?

- Socialinė fotografija - mūsų 
gyvenimo veidrodis, van-
duo, ugnis ir duona kasdieninė. 
Šiandien, ko gero, pripratome prie 
socialinių reiškinių. Šis fotografijos 
žanras gal tapo kasdienybe ir yra 
nebe toks aktualus akiai ir širdžiai. 
Aš labai gerbiu fotografus, kurie 
gyvenimiškoj erdvėj spėja užfik-
suoti šios sekundės prasmę, turinčią 
išliekamąją vertę.

- Mano nuomone, viena iš gra-
žiausių nuotraukų yra daryta ša-
lia sunykusio Vašuokėnų dvaro. 
Gal turite daugiau šio gražaus, 
tačiau pamiršto ir beveik suny-
kusio dvaro nuotraukų?

- Buvau patiklus ir dabar toks 
esu. Bet per savo patiklumą buvau 
apgautas, praradau daug vertingų 
istorinių nuotraukų.  Beje, nukentė-
jo ir dvaras – niekdariai sugrio vė 
užkonservuotą dvarą, kuris dar būtų 
ilgai stovėjęs ir sulaukęs restaura-
vimo. Turiu dar šiek tiek šio dva-
ro, tapusio jau istorija, nuotraukų. 
Keistai žmonės mąsto - kai žmogui 
sakai, kad aš tavo darže pasodinsiu 
pomidorų, bulvių ir vieną kitą obelį, 
tai jam nepatinka ir jis to nesupran-
ta. Bet žmogus, vos išėjęs iš savo 
kiemo, jau mąsto, kad žuvauti sve-
timame ežere arba lupti stogą nuo 
dvaro, nešti plytas ir akmenis, kirsti 
mišką -  kitaip ir būti negali.

- Kada Jums sunkiau ar len-
gviau fotografuoti?

- Jei fotografuoji, tai fotografuo-
ji, jei nefotografuoji - tai nefotogra-
fuoji. Suraskit, ir džiaukitės gera 
gyvenimo fotografija. Nepakenks  
darbuose ir buityje.

- Kaip parenkate žmones foto-
grafijai? Jūsų daryti žmonių por-
tretai labai įspūdingi.

- Dėkui, kad patiko. Kiekvienas 
iš mūsų nešiojamės su savimi tai, 
ką esame sukaupę per gyvenimą. 
Ir neturėdamas fotoaparato rankose 
„fotografuoju“. Priklausomai nuo 
aplinkybių - kartais ir užfiksuoju. 

Taip ir išeina - paprastai.
- Buvote aktyvus Naujosios są-

jungos narys, Artūro Paulausko 
bendražygis, ar jūs dabar esate 
teisiamos Darbo partijos narys?

- Aš dabar esu nepartinis. Buvau 
tik vienos partijos steigėju ir nariu.
Tai kuri Jums fotografija pasidarė 
geresnė ar blogesnė po mano atsa-
kymo? 

- Skaitytojai giria jūsų foto-
grafijas -  įdomios, nostalgiškos, 
prilygstančios didiesiems lietuvių 
fotografams ir t.t. Ar neplanuoja-
te išleisti fotografijų albumo?

- Dar kartą dėkoju visiems už gerą 
įvertinimą ir pagyrimo žodžius. Se-
niai planuoju išleisti fotografijų al-
bumą, tačiau ko nors vis pritrūksta 
tai įgyvendinti.

Fotografas Vytautas Janulis nuo vaikystės fiksuoja gimtojo 
Troškūnų krašto realijas. Jis gailisi, kad neišliko ankstyvieji jo 
fotografijų negatyvai. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Vytauto JANULIO fotografijos. 
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...Viešosios policijos sky-
riaus viršininkas Valdas 
Palionis teigė, kad niekuo 
A.Savicko atvejis nėra iš-
skirtinis, policininkai viso-
kių nesąmonių prisižiūri...

Privažiavo arčiau lango

A.Savickas „Anykštai” pasako-
jo, jog nuo amžių amžinųjų iš apy-
linkių į apygardos komisiją suvežti 
maišai su balsavimo biuleteniais 
kraunami pro savivaldybės langą. 
Kadangi maišų daug, automobiliu 
stengiamasi privažiuoti kuo arčiau 
lango, todėl „lipama” ant šaliga-
tvio. 

„Po pirmojo prezidento rinkimų 
turo, kai krovėme balsavimo biule-
tenius, automobilis taip pat stovėjo 
ant šaligatvio. Tiesa, tada rinkimų 
komisijai buvo skirtas savivaldy-
bės automobilis, o dabar man SA-
VIVALDYBĖS ADMINISTRA-
CIJOS DIREKTORIUS VILIUS 
JUODELIS valdiško automobilio 
nedavė, todėl aš asmeniškai pa-
siskolinau talpų automobilį, kad 
tilptų visi 75 maišai.”  - „Anykš-
tai” dėstė Anykščių rajono rinkimų 
komisijos pirmininkas A.Savickas. 

Policiją iškvietė „žaliasis pa-
trulis”

„Iš kur aš galėjau žinoti, kad 

Valdininkas išvietė policiją rinkimų komisijos pirmininkui
čia A.Savicko automobilis? Jeigu 
būčiau matęs, kad krauna biu-
letenius, kam man būtų reikėję 
prasidėti?” – retoriškai klausė 
policijos pareigūnus iškvietęs 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos „žaliasis patru-
lis” Rolandas Lančickas.

„Gal pusę valandos krovėm biu-
letenius. Jis praėjo pro mus. Ėjo, 
matė, žiūrėjo, gal net filmavo. Jis 
tikrai suprato, kas čia vyksta. Ne-
būtų keista, jei jaunas vyras būtų 
padėjęs mums tuos biuletenius 
sukrauti.” – „Anykštai” tvirtino 
rajono Tarybos A.Savickas.

Tuo tarpu R.Lančickas dėstė, 
jog jis net negalėjęs pagalvoti, 
kad ant šaligatvio stovintis auto-
mobilis yra A.Savicko. „Netyčia 
viskas gavosi. Išėjo nesusipra-
timas. Pamačiau netvarkingai 
prie savivaldybės pastatytą auto-
mobilį ir iškviečiau policiją.” – 
„Anykštai” dievagojosi „žaliasis 
patrulis”.

Rinkimų komisijos pirminin-
kas bus nubaustas

O Anykščių policijos komisa-

riato viešosios policijos skyriaus 
viršininkas Valdas Palionis teigė, 
kad niekuo A.Savicko atvejis nėra 
išskirtinis, policininkai visokių 
nesąmonių pri-
sižiūri. „Parei-
gūnai jo būtų 
nebaudę. Bet 
kai yra oficia-
lus pranešimas 
– teks reaguoti 
pagal įstaty-
mą” – kalbėjo 
V.Palionis. 

A.Savickui greičiausiai bus 
skirta 50 litų bauda. O prieš bau-
dos skyrimą politikas dar bus 
kviečiamas į policijos komisaria-
tą apklausai.

Parašė skundą

A.Savickas „Anykštai” aiški-
no, kad policijos iškvietimas yra 
tik viena iš trukdymo jam atlikti 
rajono rinkimų komisijos pirmi-
ninko darbą dalių. Jis aiškino, 
kad jam savivaldybė neskyrė 
kompiuteristo, jog net patalpas 
rinkimų komisijai turėjo išsirei-
kalauti. „Kai prašiau, kad man 

savivaldybėje skirtų kabinetą, 
V.JUODELIS, nežinau, ar rimtai, 
ar juokais sakė, kad aš turiu kabi-
netą kaip Seimo nario padėjėjas.” 

– „Anykštai” 
a i š k i n o 
A.Savickas. 

O dėl to, kad 
b e k r a u d a m a s 
balsavimo biu-
letenius sulaukė 
policijos dėme-
sio, A.Savickas 

parašė skundą, adresuotą Sei-
mo nariui Ričardui Sargūnui ir 
Anykščių rajono merui Sigučiui 
Obelevičiui. „Rinkimų dokumen-
tų įkrovimo į automobilį eigoje 
prie automobilio priėjo Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Anykščių rajono po-
licijos komisariato patrulis Ar-
chadij Muchin, kuris informavo, 
kad iš Rolando Lančicko yra gau-
tas pranešimas dėl automobilio 
stovėjimo ant šaligatvio. Aš, kaip 
Anykščių rajono savivaldybės 
Nr.4 rinkimų komisijos pirminin-
kas, atvykusiam patruliui paaiš-
kinau, kad yra vykdomas rinkimų 
dokumentų pervežimas. Patrulis 

Arkadij Muchin savo mobiliu 
telefonu užfiksavo rinkimų do-
kumentų pakrovimo į automo-
bilį eigą, užsirašė mano asmens 
tapatybės duomenis ir išvyko. 
Dėl šio R. Lančicko pranešimo, 
į kurį turėjo reaguoti Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Anykščių rajono po-
licijos komisariato patrulis, buvo 
sustabdyta rinkimų dokumentų 
pervežimo darbų eiga ir sugaištas 
tiek Anykščių rajono savivaldy-
bės Nr.4 rinkimų komisijos, tiek 
Anykščių rajono policijos komi-
sariato patrulių brangus darbo 
laikas.

Prašau atlikti tyrimą dėl Rolan-
do Lančicko sąmoningo trukdy-
mo Anykščių rajono savivaldybės 
Nr.4 rinkimų komisijai vykdyti 
LR Prezidento įstatyme ir LR 
rinkimų į Europos parlamentą 
įstatyme numatytus įgaliojimus 
– VRK nustatytu laiku pristatyti 
rinkimų dokumentų paketus.“ – 
skunde išdėstė A.Savickas (kalba 
netaisyta – red.past.). 

Jis teigė, kad apie minėtą si-
tuaciją informavo ir Vyriausiąją 
rinkimų komisiją. 

Anglijos Karališkosios fotografijos meno 
draugijos narys fiksuoja kaimą

horoskopas
Ožiaragiai šią savaitę dėl neuž-

baigtų darbų arba neįvykdytų įsi-
pareigojimų gali patirti finansinių 
nuostolių arba sukomplikuoti san-
tykius su verslo partneriais. Kad 
nepakliūtumėte į tokią situaciją, 
astrologas jums pataria blaiviai ver-
tinti savo jėgas ir duoti tik tuos pa-
žadus, kuriuos jūs tikrai įstengsite 
įvykdyti. 

Vandeniai pademonstruos savo 
sugebėjimus bei sumanumą ir gero-
kai pakels savo reitingą vyresnybės 
ir bendradarbių akyse. Bet jokiu 
būdu nesiimkite darbų, kurių neiš-
manote, - astrologas įspėja, kad tai 
nieko gero neduos. 

Žuvų laukia palanki savaitė - 
galėsite realizuoti visus, net ir drą-
siausius sumanymus, susijusius su 

verslu ir komercija. Na ir kas, kad 
daugelis skeptiškai žiūri į jūsų idė-
jas ir pasiūlymus. Tai, kaip mano 
astrologas, neturėtų jūsų trikdyti - 
šiek tiek atkaklumo, ir nerealiausi 
projektai bei sumanymai bus įgy-
vendinti. 

Avinams, nors jų nuotaika pras-
ta, žvaigždės kol kas nepataria keis-
ti darbo vietos dėl nedidelių laikinų 
sunkumų, kurių gali pasitaikyti jūsų 
kelyje šią savaitę. Asmeniniame gy-
venime jūsų laukia naujos įdomios 
pažintys. Jos gali ne tik tapti kažko-
kių rimtų dalykų pradžia, bet ir aps-
kritai pakeisti jūsų gyvenimą. 

Jaučiai pagarsės kaip aktyvios 
ir kūrybingos asmenybės. Jums 
pavyks užbaigti pradėtus darbus ir 
pasiekti pelnytų rezultatų. Tai ne tik 
pagerins jūsų nuotaiką, bet ir padės 
artimiems žmonėms deramai įver-

tinti jūsų gabumus. Galima ir didelė 
finansinė sėkmė. 

Dvyniams seksis dirbti darbus, 
reikalaujančius didelių protinių 
ir kūrybinių pastangų. Žvaigždės 
jums suteiks galimybę pajusti min-
čių aiškumą ir naujų idėjų antplūdį. 
Be to, šis laikotarpis palankus nau-
dingiems sandoriams, taip pat ke-
lionėms ir komandiruotėms, jeigu 
jų tikslas - ieškoti naujų partnerių. 

Vėžiai šią savaitę gali susidurti 
su juridinėmis kliūtimis arba konf-
liktuoti su aplinkiniais ir vyresnybe. 
Jums staiga pasidarys nepakenčia-
mi bendradarbiai ir vadovybė, o 
jeigu jūs pats esate vadovas, tai gali 
kilti noras iškart atleisti visus. Vie-
na, ką jums gali patarti astrologas 
esant tokiai situacijai, - didesnės 
savitvardos! 

Liūtams šią savaitę prasidės fi-

nansinės laisvės laikotarpis. Jūs ga-
lėsite lengvai leisti pinigus patiku-
siems dalykams ir taip pat lengvai 
gauti pelno, kuris su kaupu kom-
pensuos visas jūsų išlaidas. Teigia-
mos emocijos jums garantuojamos 
ir meilės fronte, žada astrologas. 

Mergelėms tikriausiai atsivers 
naujos darbo perspektyvos. Žvaigž-
dės jums taip pat žada didelį pelną. 
Tik būtų gerai, kad jūs paklausy-
tumėte aplinkinių nuomonės, kaip 
išleisti šiuos pinigus - juk bičiuliai 
gali padėti ne tik materialiai, bet ir 
geru žodžiu. 

Svarstyklės šič savaitę tiesiog 
privalės kontroliuoti visas savo 
emocijas ir elgesį. Pirmiausia apsi-
šarvuokite kantrybe artimų žmonių 
atžvilgiu, kadangi dabar aštrėja visi 
ankstesni šeiminiai konfliktai. Su 
giminaičiais bendraukite kūrybiš-

kai, tuomet jums pavyks išvengti 
nesusipratimų. 

Skorpionams planetos šią savai-
tę suteikia šansą sėkmingai ieškoti 
papildomų pajamų šaltinių arba 
pakeisti veiklos pobūdį. Sėkmė jus 
taip pat lydės visuose darbuose ir 
reikaluose, susijusiuose su nekil-
nojamuoju turtu ir statyba. Santy-
kiuose su mylimais žmonėmis gali 
susiklostyti konfliktinė situacija, bet 
netrukus viskas susitvarkys, žada 
astrologas. 

Šauliai šią savaitę turėtų santūriai 
ir protingai elgtis šeimoje. Pasisten-
kite daryti tik tai, kas padės stiprinti 
ryšius su artimaisiais. Kaip tik šie 
ryšiai, astrologo nuomone, suteiks 
jums energijos, kuri leis nesunkiai 
išspręsti visus iškilusius uždavi-
nius.          

   -ELTA

Šie jaunuoliai – tai būsimieji 
Gruzijos inžinieriai, teisininkai, 
politologai. Baigdami studijas 
Tbilisyje šalia kitų užsienio kal-
bų jie mokės ir 
lietuviškai. Jų 
viešnagė Lietu-
voje, pasibaigusi 
A n y k š č i u o s e , 
buvo kalbos įgū-
džių lavinimo 
praktinės progra-
mos dalis. 

Lietuvių kalbą 
kaip vieną iš Eu-
ropos Sąjungos 
kalbų studentai mokosi tik porą va-
landų per savaitę. Tačiau šie Gruzi-
jos technikos universiteto Lietuvių 
kalbos ir kultūros centro atstovai, 
kol kas vienerius ar dvejus metus 
paragavę tokių studijų, Lietuvoje 
jau nepaklystų.

Tbilisyje dvejus metus jaunuo-
sius gruzinus griežtai ir reikliai 
ugdantis dėstytojas prof. dr. Vidas 
Kavaliauskas ir Anykščiuose sten-
gėsi, kad kiekvieną minutę, praleis-
tą Lietuvoje, jo studentai nedyka-
duoniautų. Ar skaitydami Antano 
Vienuolio legendas lietuviškai, ar 

Kaukazo dainos Antanui Vienuoliui
giedodami Lietuvos himną, jie pri-
valėjo kuo tiksliau tarti lietuviškus 
žodžius su itin sunkiais gruzinų 
kalbos įpročiui mūsų dvibalsiais...

Apie Anykščius ir anykštėną A. 
Vienuolį, atve-
dusį į lietuvių 
literatūrą gru-
zinų tautosakos 
motyvus, stu-
dentai jau buvo 
seniai girdėję. 
Jo tekstus jie 
gali tiesiog at-
mintinai skai-
tyti – tai noriai 
demonstravo ir 

anykštėnams.
Tačiau pasivaikščiodami po 

Anykščius sekmadienį jie patyrė 
ypatingą staigmeną. Netikėtai šalia 
bibliotekos tiesiog po kojomis iš-
vydę gruziniškai akmenyje įrašytą 
pasisveikinimą, svečiai džiaugėsi 
taip, lyg šalia gimtinės žemės lo-
pinėlis būtų atsiradęs. Nuotraukos 
iš Anykščių, iš Vyskupo skvere 
esančios Kalbos alėjos, kurioje 
įamžinta ir gruzinų kalba, tikriau-
siai jau sklinda Gruzijos jaunimo 
socialiniais tinklais, jiems patiems 
dar nespėjus grįžti namo, į Tbilisį.

Pagal Gruzijos įstatymus bet ko-
kios institucijos vadovo pareigas 
gali užimti tik šios šalies pilietis. 
Tad studentus palydėjęs Lietuvių 
kalbos ir kultūros centro direkto-
riumi dirbantis profesorius Josebas 
Čuntišvilis, labiau mėgstantis, kad 
jį vadintų tiesiog Soso, su anykštė-
nais mieliau bendravo rusiškai, nei 
bandė prabilti lietuviškai – juk jis 
irgi kol kas dar tik mokosi.

Tačiau jo dukrai Ketevan Čun-
tišvili taisyklinga lietuvių kalba 
uždainavus „Suliko“, atrodė, jog 
net ir pats A. Vienuolis, iš portre-
tų į savo namų svečius žvelgiantis, 
šypsena juos ėmė sveikinti...

Per dvi viešnagės dienas jaunieji 
gruzinai spėjo patirti vakarojimo 
smagumus Didžiulių sodybo-
je Griežionėlėse, aplankė Arklio 
muziejų Niūronyse, susipažino su 
Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijos bendruomene. Anykš-
tėnus jie patikino – grįžę į Tbilisį, 
ten jausis kaip tarpininkai, galin-
tys padėti savo tautiečiams rengti 
bendrus kultūros projektus su lie-
tuviais. Akivaizdu: negi nerūpės 
bendrauti lietuviškai, jei jau taip 
stengsiesi egzotišką lietuvių kalbą 
išmokti? 

Prof. dr. Vidas Kavaliausko ugdomų studentų gebėjimai kalbėti 
ir dainuoti lietuviškai net iš portreto žvelgiantį A. Vienuolį pra-
džiugino.

 Tautvydo KONTRIMAVIČIAUS  nuotr.

...Ar skaitydami Antano 
Vienuolio legendas lietu-
viškai, ar giedodami Lie-
tuvos himną, jie privalėjo 
kuo tiksliau tarti lietuviškus 
žodžius su itin sunkiais gru-
zinų kalbos įpročiui mūsų 
dvibalsiais...
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LAIŠKAI

Ankstyvą pavasario rytą į kai-
myninio namo kiemą, esantį P. 
Cvirkos gatvėje Nr. 19, mane 
pakvietė Kavarsko seniūnas A. 
Gansiniauskas. Ėjau ir galvojau, 
kad seniūnas A. Gansiniauskas 
atvyko išsiaiškinti mūsų senų ne-
sutarimų su kaimynu Jonu Šaka-
liu, kodėl jis apipjovė seno klevo 
kamieną, esantį prieš pat maisto 
parduotuvę, kuris sukėlė pavojų 
ir maisto parduotuvės darbuoto-
joms, ir mano netoli  esančiam 
namui, ir visiems aplinkiniams 
gyventojams, o taip pat ir gatvė-
je esančiam labai intensyviam 
transporto eismui.

Jeigu tu, seniūne, būtum teisin-
gas ir principingas pareigūnas ir 
miestelio šeimininkas, tai būtum 
neleidęs J. Šakaliui taip sužvėrė-
ti, kolioti ir įžeidinėti mane tarp 
kieme buvusių žmonių, o kalbė-
jęs apie reikalą, dėl ko ir buvai 
atvykęs į šį Kavarsko miestelio 
Petro Cvirkos gatvės 19 komu-
nalinio namo kiemą. Tačiau taip 
neatsitiko. Tu klauseisi J. Šaka-
lio koliojimų glostydamas ūsus 
ir tylėjai, o paskui sėdai į mašiną 
ir išvykai iš kiemo, tikėdamasis 
išgelbėjęs J. Šakalio „autorite-
tą“. Ir kaip gaila, gėda ir šiurpu 
žiūrėti į jus, kad jūs pasirinkote 
triukšmui ir kolionėms tą dieną, 
kai jūsų komunaliniame name 
buvo mirusi komunalinio kiemo 
komendantė Benedikta Strazdie-
nė. Bet jums tai buvo nesvarbu, 
nes jūs neturite pagarbos jausmo 
nei gyvam, nei mirusiam žmo-
gui. O tau, A.Gansiniauskai, 
kaip miestelio seniūnui, turi rū-
pėti pats svarbiausias dalykas - 
išmokti bendrauti su Kavarsko 
miestelio ir visos seniūnijos gy-
ventojais.

O Kavarske yra labai daug 
svarbių darbų, tik reikia norė-

Apie problemas Kavarske
ti tuos darbus dirbti. Vienas iš 
didžiausių darbų ir sudėtingų 
problemų sprendimų yra labai 
pavojingas ir intensyvus eismas. 
Automašinos labai įvairios, bet 
dažniausiai tai miškovežiai su 
prikabintomis keliomis prieka-
bomis, tolimųjų reisų automaši-
nos, kurių ilgis ir plotis sudaro 
didžiulius gabaritus ir joms net 
prasilenkti sunku, nes po pasku-
tinio kelio remonto visiškai ne-
apgalvotai ir bereikalingai buvo 
susiaurinta važiuojamoji kelio 
dalis, kuri dabar sudaro tik 10 
metrų, o buvo 12 metrų. Visiškai 
bereikalingai padidintas šaliga-
tvių plotas, kuris (dabar) sudaro 
2 metrus. Kavarske gyventojų 
nedaug, todėl pėstiesiems vaikš-
čioti vietos yra iki valiai, ir daž-
niausiai šaligatviai yra tušti, o 
važiuojamoji kelio dalis tiek 
užimta pravažiuojančio trans-
porto, kad norint pereiti skersai 
gatvę ir patekti į maisto parduo-
tuvę reikia laukti po keletą arba 
keliolika minučių. Tai kas kaltas 
dėl tokios betvarkės? Ir vėl ro-
domasis pirštas nukrypsta į tave, 
seniūne A. Gansiniauskai, nes tu 
esi miestelio šeimininkas.

Toliau važiuojant P. Cvirkos 
gatve, pasiekiama Pergalės ir P. 
Cvirkos gatvių sankryža, kuri 
šiuo metu yra viena iš pavojin-
giausių Kavarske. Čia prie „Pi-
pirėlio“ parduotuvės jau  buvo 
viena autoavarija, bet, matyt, dėl 
seniūno aplaidumo laukiama ki-
tos (?!). O išeitis yra: pastatyti 
priešingoje P. Cvirkos gatvės pu-
sėje veidrodį ir nukreipti jį taip, 
kad atvažiuojantis vairuotojas 
pergalės gatve ir leisdamasis į 
pakalnę prie sankryžos matytų iš 
kurios pusės nuo Anykščių artė-
jantį transportą arba tuščią gatvę. 
Tada jis galės drąsiai įvažiuoti į 

sankryžą ir išvengti avarijos. 
Tačiau seniūno pėdsakų čia ne-
simato. O gaila!

Eidamas Kavarsko centrinės 
aikštės takeliais aš dažnai pama-
tau prie takelių iš žemės žvel-
giančias į praeivius nedegančias 
elektros lemputes – žibintus. 
Kaltė krinta Kavarsko seniūnui, 
kodėl nepaprieštaravo tokiai ne-
sąmonei, nepatikrino projekto, 
kurio projektuotojai sugalvojo 
lemputes užkasti į žemę. Gal 
Amerikoje, Holivudo gatvėje, 
kur elektros lemputės dega vi-
sur, - ant stogų, languose, po 
žemėmis ir t. t. tai natūralu ir 
gražu, bet Kavarske tai tikra 
nesąmonė, nes čia ir šiandieną 
lemputės nedega, o po žemėmis 
pūva užkasti tūkstančiai litų. Tai 
kas bus kaltas, ponas seniūne A. 
Gansiniauskai? Ar nejaučiate 
savo kaltės?

Tačiau norisi prisiminti ir dar 
kartą pabrėžti, kad pavojingiau-
sia vieta  Kavarske yra P. Cvir-
kos gatvėje prie maisto parduo-
tuvės, ir norint kiek sumažinti 
čia esantį pavojų, reikia atlikti 
nemažai darbų.

Pirmiausia reikia įrengti prie 
parduotuvės pėsčiųjų perėją, nes 
dabartiniu metu žmonės, norė-
dami įeiti į parduotuvę, neretai 
patenka tarp dviejų mašinų srau-
tų ir atsiduria labai pavojingoje 
situacijoje. Antra. Būtinai reikia 
surasti mašinų stovėjimo aikš-
telę, kur pastatyti automašiną, 
norint žmogui užeiti į parduotu-
vę. Dabar žmonės stato mašinas 
prie pat šaligatvio, esančio prie 

parduotuvės durų. 
Prie parduotuvės yra tuščias 

senas namas, kurio savininkai 
mirę, nemažas prižėlęs piktžolių 
sodas. Gal būtų surasta lėšų ir 
įrengti čia pui-
kią transporto 
sustojimo, o 
gal ir vairuo-
tojų poilsio 
aikštelę. Jeigu 
ne, tai gal būtų 
numatyta pada-
ryti aplinkinį 
a p v a ž i a v i m ą 
miestelio vaka-
rine puse, kuris 
jau buvo numatytas tarybiniais 
metais, bet nesuspėta padaryti.

Ketvirta. Būtinai reikia nu-
pjauti visus senus  6 medžius, 
esančius prie miesto parduotuvės 
abiejose gatvės pusėse. Šiandie-
ną buvau parduotuvėje nusipirkti 
maisto, tai nustebau, - visi par-
duotuvės laiptai apteršti varnų ir 
juodvarnių išmatomis. Dabar jos 
ten suka lizdus ir gyvena. Kyla 
klausimas: koks tada maisto par-
duotuvės sanitarinis – higieninis 
rėžimas, saugumas ir žmonių 
sveikatos apsauga? Taigi klausi-
mų tau yra pakankamai, seniūne 
A. Gansiniauskai, tik reikia dau-
giau mąstyti, dirbti, o ne pokš-
tauti, kai tu buvai atvažiavęs prie 
šios parduotuvės ginti J. Šakalio 
„autoriteto“, stovėjai prie par-
duotuvės, bet nieko nematei. Ap-
sidairyk! Gal ką nors pastebėsi. 
Tavęs laukia darbai. Juk tu už tai 
gauni atlyginimą.

Taip norisi tau pasakyti, se-

niūne A. Gansiniauskai, kad ei-
damas per Kavarsko miestelį aš 
dažnai randu tokių vietų, apie 
kurias galima pasakyti: neap-
galvota, nepasirūpinta, nematy-

ta, nedaryta ir 
t.t. O tai kelia 
žmonėms pa-
vojų, reika-
lauja aukų. 
Per dešim-
tmetį Kavars-
ko miestelyje 
žuvo daugiau 
kaip 10 žmo-
nių. tu turėtum 
apie tai dažnai 

prisiminti ir pamąstyti.
Nemaloniai nuteikia prieš 

tavo restoraną nusipirkta mėsos 
parduotuvė, kurioje buvusios 
prekės perkeltos į universalinę 
parduotuvę, sumaišytos maisto 
prekės su aliejiniais dažais, vi-
nimis ir kt. Labai didelis noras 
buvo užėjęs atimti iš moterų jų 
rankomis įrengtą ir prižiūrimą 
laidojimo biurą. Tačiau tai nepa-
vyko padaryti. Todėl baigdamas 
norėčiau pasakyti. Labai gerą 
turto troškimo o ne tiesioginio 
darbo apetitą, seniūne, turi, bet 
reikia ir saiką turėti. Be to, ar ne 
laikas baigti važinėti po teismus 
ir ginti savo garbę ir orumą kaip 
buvusiam KGB draugui, kurių 
beveik visai nebeliko, o daugiau 
dirbti tiesioginį darbą., kad neiš-
tiktų to darbo bankrotas...

Tad linkiu sėkmės!

Antanas  ŠLEIKUS
Kavarskas

Svėdasų parapiją kanoniškai 
vizitavo naujasis Panevėžio vys-
kupas Lionginas Virbalas S.J. Jis 
susipažino su parapijos ribose 
veikiančiomis valstybinėmis, vi-
suomeninėmis, bažnytinėmis or-
ganizacijomis bei įstaigomis, teikė 
Sutvirtinimo sakramentą.

Ganytoją ties pagrindiniais šven-
toriaus vartais sekmadienio rytmetį 
pasitiko Svėdasų klebonas Vydas 
Juškėnas, Anykščių dekanas Petras 
Baniulis, svėdasiškiai skautai ir di-

Vyskupo viešnagė Svėdasuose

delis būrys tikinčiųjų. Nors žmonių 
nebuvo ypatingai daug, bet gausu 
buvo jaunų žmonių. Skambant jung-
tino jaunimo ir suaugusiųjų choro, 
vadovaujamo Linos Lukošienės 
giedamai Šv. Arkangelo Mykolo li-
tanijai, vyskupas  įžengė į šventovę, 
kur šį kartą melstasi už parapiją ir 
visus joje gyvenančius. Klebonas 
raporte apžvelgė Svėdasų parapijos 
istoriją bei dabarties aktualijas, pa-
minėdamas Radvilas, Marikonius, 
čia uoliai tarnavusius kunigus, o 

Tarp vyskupą sutinkančiųjų pirmose gretose sustojo jaunieji skautai. Iš kairės: Austėja, Vasarė ir 
Indrė.        Autoriaus nuotr

svėdasiškius, sekdamas Vaižgantu, 
pavadino tikrais deimančiukais. 

Jaudinančiai nuskambėjo psal-
mė, sodrus ir paslaptingas Tomos 
Matulevičiūtės balsas, darniai be-
siliejantis priegiesmis: „Viešpatie 
atsiųsk savo dvasią ir atnaujink 
žemės veidą...“ Evangelijos pagal 
Joną ištrauka ir vyskupo pamoks-
las apie esminį Dievo darbą - šven-

Vyskupas Lionginas Virbalas Sutvirtinimo sakramentu sustipri-
no 30 jaunuolių.

tosios dvasios atsiuntimą, žmogaus 
širdies perkeitimą: iš šaltos tarsi 
akmuo ji tampa mylinti, atjaučianti 
artimą, suvokianti grožį ir gėrį.

Iškilminga valanda - pasipuošęs 
aukšta kepure - mitra, kairėje rankoje 
spausdamas spindinčią lazdą - pas-
toralą, dešiniąja šventais aliejais ir 
kryžiaus ženklu paliesdamas kaktą, 
viršugalvį Sutvirtinimo sakramentą 

suteikė 30 jaunų svėdasiškių.
Po pamaldų valandėlę dvasinin-

kai pabendravo su tikinčiaisiais 
prie šventoriuje paruošto lengvų 
užkandžių bei gėrimų stalo, foto-
grafavosi, o į klausimus vyskupas 
L. Virbalas S.J. atsakinėjo jėzuitiš-
kai lanksčiai ir diplomatiškai.

Raimondas GUObIS

...ar ne laikas baigti va-
žinėti po teismus ir ginti 
savo garbę ir orumą kaip 
buvusiam KGB draugui, 
kurių beveik visai nebeliko, 
o daugiau dirbti tiesioginį 
darbą, kad neištiktų to dar-
bo bankrotas...
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įvairūs

Iš nuotraukos darome portretus laidotuvėms 
(iki A4 formato). 

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

Nuotraukos su rėmeliais kaina – 35 litai.

parduoda

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

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

Tel. (8-631) 61411.

Gintarą, gintarinius karolius, 
ženkliukus, kišeninius laikrodžius, 
portsigarus, senas monetas, moli-
nes statulėles su tautiniais drabu-
žiais. 

Tel. (8-653) 80836. 

Nekilnojamasis turtas, miškai

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės 
ar miško sklypą ar kitą nekilnoja-
mąjį turtą. Gali būti su skolomis ar 
teisinėmis problemomis. Atsiskaito 
grynaisiais. Siūlyti įvairius varian-
tus.

Tel. (8-670) 37592.

Mišką su žeme arba išsikirsti, 
apvalią medieną. Teikiame miško 
kirtimo, traukimo bei pervežimo 
paslaugas. 

Tel. (8-603) 44444.

Brangiausiai - miškus. Sumoka 
notaro išlaidas.

Tel. (8-642) 22222.

Automobiliai, žemės 
ūkio technika

Automobilių ir kitokios technikos 
supirkimas Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-638) 00155.

Brangiai ir skubiai - įvairių markių 
(1930 - 2005 m.) lengvuosius au-
tomobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Bet kokios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

Kombainus, traktorius, autobu-
sus, automobilius, įvairią techniką, 
metalo laužą, elektros variklius.

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-656) 40439.

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.

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

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

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

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

Langai, durys (lauko, vidaus), 
įvairios žaliuzės, vartai, šiltna-
miai “Klasika”. Nuolaidos iki 35 
proc.

Tel. (8-698) 81888.

Baldų gamyba. Virtuvės, spin-
tos slankiosiomis durimis, prieš-
kambario ir kt.

Tel. (8-679) 73552.

Malto betono skaldą 15 Lt/t.
Tel. (8-626) 98635.

Miežius, žirnių ir avižų mišinį, 
šieno ir šiaudų rinktuvą T-050.

Tel. (8-618) 50787.

Nekilnojamasis turtas

Namą su visais patogumais 
pušyno apsuptyje, Anykščių ra-
jone. Puiki vieta gyvenimui bei 
poilsiui gamtos pašonėje.

Tel. (8-600) 19810.

Tvarkingą gyvenamąjį namą 
Naujuosiuose Elmininkuose. 
Namas ramioje vietoje, netoli 
miškas, 0,25 ha namų valdos 
sklypas.

Tel. (8-698) 51269.

Medinį namą (65 kv. m, 3 arai že-
mės, naujas pakeistas stogas). Yra 
malkinė, šulinys. šalia turgus. Galutinė 
kaina 30 000 Lt.

Tel. (8-676) 68658.

Suremontuotą, labai jaukiai įreng-
tą trijų kambarių butą Anykščiuose, 
Ramybės mikrorajone. Puikus pasi-
rinkimas ieškantiems gero būsto už 
nedidelę kainą.

Tel. (8-600) 19810.

3 kambarių butą Dabužiuose mūri-
niame name (autonominis šildymas, 
katilinė atskirai, 2 rūsiai, kieme gara-
žas, plastikiniai langai, šarvuotos du-
rys, 4 arai žemės).

Te. (8-678) 36768.

Kuras

Malkas kaladėmis, atraižas. Turi su-
pjautų. Veža į rajonus. 

Tel. (8-693) 83102.

Malkas.
Tel. (8-671) 45111.

Gyvuliai

Ūkininkas nuolat - 6-8 savaičių mė-
sinius paršelius augintus namuose. 
Atveža į namus. Pasirinkimas iš dvie-
jų vadų.

Alma, tel. (8-686) 80994.

Ramybės mikrorajone pamesti 
trumparegystės akiniai. Radusiam 
atsilyginsiu.

Tel. (8-600) 51332.

Dovanoja

Draugiškas šuo ieško gero šeimi-
ninko. 4 metai, mišrūnas su vilkšu-
niu.

Tel.: (8-692) 29437, (8-672) 27641.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Pjaunu pavojingus medžius šalia 
pastatų, sunkiai prieinamose vietose. 

Tel. (8-629) 79827.

A, B, C, C+CE, CE kategorijų vairuotojų kursai! 
Mokome nauju automobiliu !!!

Teirautis tel.: (8-657) 72 987 
www.jonroka.lt.

Renkamės birželio 3 dieną 17 val. Liudiškių g. 29, 
UAB „Janroka“ patalpose 

Mini ekskavatoriumi, mini krau-
tuvu BOBCAT atliekame žemės 
kasimo, lyginimo, gręžimo, betono 
daužymo darbus (yra paletinės 
šakės). Atliekame lauko santech-
nikos darbus. 

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

Dažome namų fasadus, stogus. 
Kalame dailylentes, apšiltiname. 
Padedame įsigyti statybines me-
džiagas, atvežame. 

Tel. (8-611) 02788. 

Griauna pastatus, mala statybi-
nes atliekas ir akmenis.

Tel. (8-682) 92949.

Reikalingas žmogus, galintis 
teikti pramoginę paslaugą - vežioti 
arklio traukiamu vežimu.

Tel. (8-610) 13791.

Kavinei Kaune 
reikalinga:

1.Virtuvės darbuotojos-ai, virėjos-ai
2.Padavėjos - indų nurinkėjos
3.Kebabų kepėjos - pardavėjos
Darbo dienomis yra kambarys 
nakvynei
Tel.pasiteirauti: (8-686) 07408.

    ANYKŠČIŲ KREDITO UNIJA      
siūlo darbą

PASKOLŲ SKYRIAUS VADOVUI (-EI)
Anykščiuose

Reikalavimai:
Aukštasis  teisinis, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos (finansų) srities išsilavinimas. • 
Pageidautina ne mažiau kaip 1 metus per paskutiniuosius praėjusius 3 metus dirbęs paskolų vadybi-
ninko pareigose ar su paskolomis.
Savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakomybės jausmas, tikslų siekimas, komunikabi-• 
lumas.
Darbo kompiuteriu įgūdžiai.• 
Gera reputacija, geri bendravimo ir organizavimo įgūdžiai.• 
Vairuotojo pažymėjimas.• 

Darbo pobūdis:
Kredito unijos paskolų skyriaus vadovas;• 
Paskolų būklės vertinimas;• 
Efektyvus paskolų rizikos valdymas;• 
Kredito unijos klientų aptarnavimas, informacijos apie paslaugas teikimas;• 

Mes siūlome:
Darbą perspektyvioje finansų srityje;• 
Visas socialines garantijas;• 
Mokymus kompetencijų ugdymui.• 

Gyvenimo ir darbinės veiklos aprašymą prašome iki š.m. birželio  12 d. 
siųsti el.paštu unija@res.lt.

Telefonas pasiteiravimui: 8 381 59290 arba 8 616 42354.
Informuosime tik atrinktus kandidatus.
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šiandien

birželio 4 d.

Karolis, Klotilda, Tautkantas, 
Dovilė.

birželio 3 - 4 d. priešpilnis.

vardadieniai

mėnulis

receptas

Pranciškus, Dausprungas, 
Deimena, Kornelijus, Vincentas, 
Vincė, Vincenta.

oras

+15

+24

redaktorei nežinantNNN sprintas

komentaras 
anyksta.lt

mįslė

„Pilietė“:

„O ką? Tas, kas iškvietė policiją 
pasielgė pilietiškai, nusipelnė pa-
dėkos ar net premijos, nes nesvar-
bu, kas tu esi: prezidentas, seimo 
pirmininkas ar net pats rinkimų 
komisijos pirmininkas Savickas, 
visiems vienodai galioja įstaty-
mai“.

 IŠ ARTI

„Mažas šulinėlis, juodas van-
denėlis, kas nori gurkšnoja ir 
baltais laukais nešioja?“

Šeštadienio mįslės: „Vytė vatė 
susirangė kaip gyvatė; prašė siūlo 
uodegai užrišti?“ teisingas atsa-
kymas – dešra. 

Prenumeruokite tinklalapyje 
www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt

Žurnalą “Aukštaitiškas formatas” gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės “Anykštą” ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

3 mėn. 6 mėn.
 Paštų skyriuose, PayPost
“Anykšta” 67,44 (74,64) 127 (149,28)
“Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 58,56 109,45
“Anykšta” šeštadieniais 25,62 51,24

Atsiimant “Anykštos” redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai):
“Anykšta” 46,41 87,75
“Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 39,27 70,20
“Anykšta” šeštadieniais 21,06 42,12

Atsiimant “Žiburio”, “Pušyno” ir Gedimino g. 32 parduotuvėse:
“Anykšta”  48,87 94,74
“Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 40,08 77,16
“Anykšta” šeštadieniais 22,50 45,00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Užsisakykite „Anykštą“ II - ajam pusmečiui

Elektroninė   prenumerata - 

perpus pigesnė. 1 mėn. - 10 Lt.

negražina gyvenimo - 
tiesiai ir apie viską!

Socialinio tinklo „Facebo-
ok“ pagalba pavyko išsiaiškinti 
pakankamai intymų faktą apie 
Anykščių menų inkubatorių. 
Pasirodo, jog darinys, kurio pa-
vadinimas gali būti verčiamas 
kaip perykla, turi ir lytį – jis yra 
vyras.

Menų inkubatoriaus profily-
je jokios informacijos apie šią 
įstaigą nėra – neskelbiamos nei 
ten kuriančių ar planuojančių 
kurti menininkų pavardės, pa-
slaptyje lieka ir darbo laikas, 
jokių žinių apie įstaigos vadovą, 
darbuotojus, biudžetą ir t.t. Vie-
nintelė informacija, kuri skel-
biama „Facebook‘e“ yra apie tai, 
kad menininkus peri ne moteris, 
o vyras. 

Įdomu, kas kūrė Menų inku-
batoriaus profilį... Galimi trys 
atsakymai. Pirmas variantas – 
žmogus visiškai neišmano gyvų 
būtybių fiziologijos ir dar neži-
no, kad vyriškos lyties būtybės 
nei gimdo, nei deda kiaušinius...

Antra – įstaigos, t.y. negyvi 
daiktai kaip ir neturi lyties, ne-
bent profilio kūrėjas išsiaiškino 
priešingai...

Trečia – profilį sukūrė infor-
macinių technologijų analfabe-
tas...

Menų inkubatorius viešai 
paskelbė apie savo lytį

Sunkioji atletika. Visi ketu-
ri Lietuvos sunkiosios atletikos 
pirmenybėse dalyvavę anykštė-
nai tapo varžybų prizininkais. 
Svorio kategorijoje iki 105 kg 
2-ąją vietą iškovojo M.Janulis. 
T.Pocius svorio kategorijoje 
iki 77 kg tarp suaugusiųjų užė-
mė 2-ąją vietą, o jaunimo gru-
pėje tapo Lietuvos čempionu. 
A.Šidiškis Lietuvos suaugusiųjų 
vicečempionu tapo svorio kate-
gorijoje per 105 kg. Moterų var-
žybose G.Bražaitė tapo ir Lietu-
vos čempione sv.kat. iki 75 kg ir 
gerino šalies rekordus. Ji išrovė 
85 kg, išstūmė – 105 kg ir abejo-
se rungtyse bei dvikovėje pasie-
kė naujus Lietuvos rekordus.

Šokiai. Elektrėnuose vyku-
siame sportinių šokių konkurse 
„Vaikų pasaulis“ „Verpeto“ pora 
K.Ramoška ir J.Paškauskaitė 
jaunių D klasėje standartinių 
šokių programoje iškovojo 
penktą vietą, o Lotynų Ameri-
kos šokiuose tapo nugalėtojais. 
Jaunių I E6 grupėje E..Spiečius 
ir Ž.Ovsiukaitė iškovojo ke-
tvirtą vietą, o į pusfinalį patekę 
S.Šlamas ir A.Lebedevaitė buvo 
vienuolikti.  

Skaniosios vištų 
blauzdelės tešloje

Ingredientai:
1 kilogramas vištienos blauzde-

lių,
2 pakeliai sluoksniuotos tešlos,
150 gramų sūrio, 
druskos,
juodųjų bei čili pipirų,
4 skiltelės česnako,
prieskonių vištienai,
aliejaus,
1kiaušinis.

Vištos blauzdeles nuplauti, įtrin-
ti druska, pipirais, trintu česnaku, 
vištienos prieskoniais. Marinuoti 
bent valandą.

Sūrį supjaustyti plonomis juos-
telėmis.

Tešlą iškočioti ir supjaustyti 1,5 
- 2 cm storio ilgomis juostelėmis.

Kiekvieną vištos blauzdelę ap-
vynioti sūrio juostelėmis, tada - 
tešlos juostomis.

Paruoštas blauzdeles sudėti į 
riebalais pateptą skardą, aptepti 
kiaušinio plakiniu ir kepti 180°C 
temperatūros orkaitėje, kol viskas 
gražiai apskrus.

Šeštadienį Andrioniškyje vyko 
turistinio sezono pradžios šven-
tė. Kaip ir priklauso, iškilmės 
vyko pagal scenarijų – nuo mišių 
iki koncerto. 

Vienas iš švenčių atributų, vis 
tvirčiau įleidžiantis šaknis į an-
drioniškėnų sąmone, yra Upinis. 
Tai mitinis personažas, gyvenan-
tis Šventosios upėje ir tik ret-
karčiais pasirodantis svarbiuose 
Andrioniškiui renginiuose. Taip 
buvo ir šį kartą – Upinis nenu-
vylė, pasirodė, net atrodė mo-
derniai, su akiniais (matyt, eko-
loginė situacija Šventosios upėje 
aiškiai pablogėjo, jeigu net ir po 

Upinis mojavo irklais
vandeniu akinių reikia). Tiesa, 
atidžiau įsižiūrėję žmonės pa-
žino Upinio vaidmenyje muzie-
jininką Raimondą Guobį.  Kaip 
žinia, gražaus vyro joks apdaras 
negadina, o įgimto talento nepa-
slėpsi. 

Taigi, R.Guobį galime pasvei-
kinti „įsisavinus“ dar vieną vai-
dmenį, tik patariame nesumaišyti 
– siauruku Upinio apdaru geriau 
nevažinėti, o moteris upėje gau-
dantis geležinkelininkas yra ne 
atrakcija, o chuliganas, kuris 
gali susilaukti baudžiamosios 
atsakomybės. Būk atidus, Rai-
mondai.   

Nuotrauka iš Andrioniškio seniūnijos grupės „Facebook“ soci-
alinės paskyros. . . 


