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galite užsisakyti

PASKAITA. Birželio 11 dieną, 
trečiadienį, 18 valandą, kultūri-
nių tradicijų studijoje „Anykščių 
vaivorykštė” (Vilniaus g. 22, P/C 
„Norfa”, II a.) bioenergetikės Sve-
tlanos Smertjevos paskaita „Kas 
yra Meilė sau ir Savivertės jaus-
mas? Kaip su šiuo jausmu susijusi 
psichinė bei fizinė sveikata ir gy-
venimo sėkmė?”

Ruduo. Vadinama melioratorių 
byla greitai nebus išnagrinėta. Pa-
nevėžio apygardos teismas, kuriam 
skundą dėl nepalankaus Anykščių 
teismo nuosprendžio pateikė nu-
teistasis Anykščių rajono savival-
dybės administracijos Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas Antanas Katlio-
rius, teismo posėdžius suplana-
vo iki rugsėjo 22 dienos. Beje, tą 
pačią dieną Panevėžio apygardos 
administraciniame teisme bus 
nagrinėjamas Švietimo skyriaus 
vyriausiosios specialistės Nijolės 
Pranckevičienės skundas savival-
dybės administracijai dėl drausmi-
nės nuobaudos panaikinimo.

Rūkoriai. Ignalinos rajono vi-
suomenės sveikatos biuras skatina 
daugiabučių laiptinėse iškabinti 
ženklus, įspėjančius apie draudimą 
rūkyti ir kurie supažindintų su ga-
limomis nuobaudomis. Biuras taip 
pat skatina rūkorius skųsti policijai.

Egzaminai. Vakar abiturientai 
laikė valstybinį chemijos egzaminą, 
šiandien laikys istorijos, ketvirtadie-
nį - informacinių technologijų egza-
miną. Chemijos valstybinį egzaminą 
pasirinko tik 25 Anykščių rajono 
abiturientai: 20 - J.Biliūno gimnazi-
jos mokinių, 4 - Kavarsko vidurinės, 
1- Svėdasų gimnazijos. Istoriją lai-
kys 120, informacines technologijas 
- 20 Anykščių abiturientų. 

Švaru. Šventosios upėje Anykš-
čių mieste jau galima maudytis. 
Pagal ankstesnį pranešimą Šven-
tojoje buvo nepatariama maudytis, 
mat buvo nustatyta, jog upės van-
duo yra užterštas.

SvEIKInImAI. Primename, 
kad per mūsų laikraštį galite pa-
sveikinti savo artimuosius vestu-
vių, jubiliejų ar kitomis progomis. 
Sveikinimo kaina – 50 litų.

Sunkus katilinės gimdymas Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Nusipirkusi „Anykščių vyno” katilinę ir gavusi europinį finan-
savimą biokatilo statyboms, UAB „Anykščių šiluma” jau pusmetį 
negali parinkti statybų rangovo. 

UAB „Anykščių šiluma” direktoriaus Virgilijaus Vaičiulio tei-
gimu, jo bendrovė pastatyti biokatilą privalo iki 2015 metų rug-
pjūčio 31 dienos.

Nesuvaldytas automobilis trenkėsi į 
griovio šlaitą
Šeštadienį apie 8 valandą 10 minučių Kavarsko seniūnijos teritorijoje kelyje Kavarskas – Leva-

niškis  prie Pienionių – Mackeliškio kaimų sankryžos automobiliu „Audi 80“ važiavusi jaunuolių 
kompanija atsidūrė griovyje.

Per avariją  Kavarsko seniūnijoje  buvo sulamdytas „Audi 80“ priekis bei išdužo stiklas.
Autoriaus nuotr.

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Pirmąjį konkursą UAB „Anykš-
čių šiluma” paskelbė tuoj po naujų 
metų, tačiau jį teko atšaukti. Mat dar 
prieš konkursą buvo sulaukta po-
tencialių jo dalyvių pretenzijos dėl 
konkurso sąlygų. Antrojo konkurso 
sąlygas rengė samdyti konsultantai, 
tačiau procesas vis tiek vyksta la-
bai vangiai ir kada jis baigsis nėra 
aišku. Jau akivaizdu, kad šį rudenį 
pigia šiluma dar nesišildysime. 

Pasak UAB „Anykščių šiluma” 
direktoriaus Virgilijaus Vaičiulio, 
dar yra vilčių, jog biokatilas bus pa-
statytas ir užkurtas vidury žiemos. 
Direktorius teigė, kad kol kas dar 
nėra grėsmės prarasti europinį fi-
nansavimą, nes pagal sutartį darbai 
turi būti atlikti iki 2015 metų rug-
pjūčio 31 dienos.

Biokatilo statybų projekto kaina 
– 6,3 mln. litų. Pusė šios sumos – 
3,2 mln.- litų skyrė Europos Sąjun-
ga. Dar 1,3 mln. litų kainavo pats 
katilinės pastatas, kurį savivaldybės 
bendrovė UAB „Anykščių šiluma” 

nusipirko iš „Anykščių vyno”.
Biokurą, vadinamus „čipsus”, 

šilumos gamybos įmonės paprastai 
perka vasarą. UAB „Anykščių šilu-
ma” kol nėra parinktas statybų ran-
govas, biokuro neperka. V.Vaičiulio 
teigimu, biokuro pirkimas, kai ne-
aišku, kada jis bus pradėtas naudoti, 
būtų įmonės lėšų užšaldymas.   

Šildymo sezonu iš naujosios 
katilinės šiluma bus tiekiama Ra-
mybės mikrorajonui. V.Vaičiulis 
dėstė, kad Ramybės šildymui ne-
reikia šilumos trasų renovacijos. 
Tačiau, pagal planuojamus katilo 
pajėgumus, šiltuoju metu laiku, 
kai šildomas tik vanduo, nebus 
kur to vandens dėti. Todėl, pasak 
UAB „Anykščių šilumos” direk-
toriaus, rengiamas specialus pla-
nas ir planuojama prie „Anykščių 
vyno” katilo prijungti ir Anykščių 
centrą. Šilumininkų skaičiavimu, 
jungiant katilinę su miesto centru 
reikės nutiesti 270-280 metrų šilu-
mos trasos.    

Į įvykio vietą buvo išsiųstos spe-
cialiosios pajėgos: greitoji medici-
nos pagalba, ugniagesiai gelbėtojai 
ir policija.

Automobilio „Audi 80“ vairuo-
tojas T.B., gimęs 1992 metais, bū-
damas neblaivus (2,10 prom.), len-
kė krovininę transporto priemonę, 
nepasirinko saugaus greičio, nesu-
valdė automobilio, nuskriejo nuo 
kelio ir priekiu atsitrenkė į pakelės 
griovio šlaitą.

Avarijos metu sužalota „Audi 80“ 
keleivė D. S., gimusi 1996 metais, 
gyvenanti Panevėžio rajono Vado-
klių seniūnijoje bei M. M., gimęs 
1990 metais, gyvenantis Ukmergės 
rajono Taujėnų seniūnijoje, kurie 
paguldyti  į ligoninę. T. B. sulaiky-
tas ir uždarytas į areštinę. 

Tą pačią dieną apie 16 valandą 
10 minučių kelyje Pagojė–Andrio-
niškis–Viešintos–Nociūnai, D. A., 
gimęs 1965 metais, gyvenantis 
Anykščių savivaldybėje, vairuoda-
mas automobilį „Mecedes Benz“, 
nepraleido pagrindiniu keliu va-
žiuojančio automobilio „Subaru 
Outback“, kurį vairavo E. N., gi-
męs 1974 metais, gyvenantis Vil-
niaus savivaldybėje, ir su juo susi-
dūrė. Eismo įvykio metu nukentėjo 
vairuotojas D. A., kuris dėl kūno 
sužalojimų išvežtas į ligoninę, bei 
„Subaru Outback“ keleivė A. N., 
gimusi 1974 metais.

Anykštėnas Algirdas Kalino-
vas teisėjauti krepšinio varžy-
bose pradėjo būdamas keturio-
likmetis. 

Kodėl teisėjai nebūna barzdoti? Niūronyse politikai mėtėsi batais 
Šeštadienį Niūronyse vyko kas-

metinė šventė „Bėk bėk, žirgeli“. 
Šventėje žmonių buvo panašiai 
tiek, kiek automobilių, Petras 
Gražulis agitavo už koldūnus, o 
atgaivinta politikų rungtis žiūro-
vus nuvylė.

Piktinosi 
bankininkų 
tvoromis
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Anykščių rajono aplinkos apsau-
gos agentūros pareigūnai surašė 
administracinės teisės pažeidimo 
protokolą A.Jakučioniui už tai, kad 
jis šių metų sausio 7 dieną apie 14 
valandą 50 minučių Šventosios 
upėje ties Kavarsko užtvanka drau-
džiamoje vietoje nuo kranto žvejojo 
(spiningavo) vienu trijų dalių spi-
ningu. Aplinkosaugininkai minėtam 
žvejui ne tik skyrė piniginę baudą, 
bet ir konfiskavo meškerę „Larus“ 
su rite.

A.Žemaitis pareigūnų nemalonę 
užsitraukė už žvejybą ties Kavars-
ko užtvanka tą pačią dieną kaip ir 

Už žvejybą draudžiamoje vietoje – baudos
Už tai, kad žvejojo Šventosios upėje ties Kavarsko užtvanka 

draudžiamoje vietoje ir draudžiamu būdu, aplinkosaugininkai 
piniginėmis baudomis nubaudė Artūrą Žemaitį ir Arminą Jaku-
čionį. Jiems skirtos po 700 litų piniginės baudos.

A.Jakučionis. A.Žemaitis draudžia-
moje vietoje nuo kranto žvejojo su 
plūdine meškere. Abu vyrai, kai pri-
sistatė aplinkosaugininkai, žuvų dar 
nebuvo pagavę.

Žvejai aplinkosaugininkų spren-
dimą apskundė Anykščių rajono 
apylinkės teismui. Šis paskirtas 
bausmes sušvelnino: A.Jakučioniui 
ir A. Žemaičiui skyrė tik po 100 Lt 
baudas be žvejybos įrankių konfis-
kavimo.

Tuomet aukštesnės instancijos 
teismui skundą parašė Anykščių 
aplinkos apsaugos agentūros vedė-
jas Arnoldas Kazakevičius.

Panevėžio apygardos teismas 
A.Kazakevičiaus skundą patenkino, 
ir paliko žvejams aplinkosauginin-
kų skirtas nuobaudas. „Anykščių 
rajono aplinkos apsaugos agentūra 
tinkamai kvalifikavo žvejų veikas, 
o apylinkės teismas šį administra-
cinį teisės pažeidimą perkvalifikuo-
damas pritaikė mėgėjišką žvejybą 
reglamentuojančius teisės aktus, 
kadangi, kaip jau minėta, žvejyba 
draudžiamose vietose ir yra vienas 
iš draudžiamų žvejybos būdų“, nu-
tarime rašė teisėjas Ričardas Gilys. 
Palikdamas aplinkosaugininkų skir-
tą nuobaudą A.Jakučioniui, teis-
mas atsižvelgė į tai, kad šis žvejys 
už žvejybos taisyklių pažeidimus 
baudžiamas jau trečią kartą. „Kitos 
apeliaciniame skunde nurodytos 
aplinkybės – teigiama charakteris-
tika, tai, kad niekur nedirba, gyve-

na su invalidu tėvu, kad nežinojo, 
jog žvejojo draudžiamoje vietoje, 
nėra išimtinės ar išskirtinės, dėl 
kurių institucijos nutarimu paskirta 
administracinė nuobauda turėtų būti 
švelninama“, -  savo nutarime argu-
mentavo teisėjas  R.Gilys.

A.Žemaitis taip pat buvo baudžia-
mas trečią kartą, dėl ko teismas tai 
pripažino sunkinančia aplinkybe. „ 
Kitos apeliaciniame teisme nurody-
tos aplinkybės – teigiama charakte-
ristika, neįgali motina, kuriai reika-
linga pagalba buityje, tai, kad yra 
bedarbis, kad nežinojo, jog žvejojo 
draudžiamoje vietoje, nėra išimti-
nės ar išskirtinės aplinkybės, dėl 
kurių institucijos nutarimu paskirta 
administracinė nuobauda turėtų būti 
švelninama“, - savo nutarime argu-
mentavo teisėjas R.Gilys.

-ANYKŠTA

J.Gumbaragis 2011 metų lapkri-
čio 16 dienos teismo nuosprendžiu 
pripažintas kaltu ir nuteistas realia 
laisvės atėmimo bausme 4,5 me-
tams. 

Baudžiamojo kodekso papildy-
mas, leidžiantis bausmes sumažin-
ti trečdaliu, įsigaliojo 2013 metų 
liepos 13 dieną. Įsigaliojus šiam 
įstatymui, J.Gumbaragis tris kartus 
kreipėsi į teismą, prašydamas tai-
kyti jo atžvilgiu priimto straipsnio 
nuostatas. Tačiau teismai ieškovo 

Kalinys iš valstybės reikalavo neturtinės 
žalos atlyginimo

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Anykščių rajono apylinkės teismas atmetė laisvės atėmimo vie-
tose kalinčio Justo Gumbaragio ieškinį, kuriuo 4,5 metų už nusi-
kaltimą nuteistas vyras iš Lietuvos valstybės reikalavo 20 tūkst.lt 
neturtinės žalos dėl to, kad teismai jam nepritaikė Baudžiamojo 
kodekso straipsnio, leidžiančio bausmės laiką sumažinti trečdaliu.

prašymų nenagrinėjo.
„Kaip matyti iš J.Gumbaragio 

ieškinio ir jo paties paaiškinimų, tai 
teismo neteisėtais veiksmais jis lai-
ko tai, jog jo pateikti trys prašymai 
iš viso nebuvo nagrinėti. Tokiais 
neteisėtais veiksmais buvo suvaržy-
ta jo teisė kreiptis į teismą. Tačiau 
tokie ieškovo argumentai niekuo 
nepagrįsti ir atmestini, - rašoma 
Anykščių rajono apylinkės teismo 
sprendime, kuriuo J.Gumbaragio 
prašymas priteisti neturtinę žalą yra 

atmetamas. – 2013 metų liepos 13 
dienos įsigaliojusios Baudžiamojo 
kodekso straipsnio nuostatos numa-
to, kad baudžiamąją bylą išnagri-
nėjus pagreitinto proceso tvarka ar 
atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, 
taip pat, kai baudžiamoji byla bai-
giama teismo baudžiamuoju įsaky-
mu, nuteistajam skiriama bausmė, 
kuri tuo pačiu teismo nuosprendžiu 
sumažinama vienu trečdaliu. Kaip 
matyti iš medžiagos, ieškovui len-
gvatą numatantis straipsnis jo nuos-
prendžio paskelbimo metu nebuvo 
priimtas. Ši suformuota taisyklė 
negali būti suprantama kaip turintis  
atgalinio veikimo galią švelninantis 
baudžiamasis įstatymas. Jis gali būti 
taikomas, kai asmuo prisipažįsta 

kaltas ir byla išnagrinėjama pagrei-
tinto proceso tvarka. J.Gumbaragio 
byla buvo nagrinėjama ne pagrei-
tinto proceso tvarka, nes jis nepri-
sipažino kaltas. Teismai, nagrinėję 
ieškovo prašymus dėl atitinkamo 
baudžiamojo kodekso straipsnio 
taikymo, nepadarė jokių neteisėtų 
veiksmų. Nėra svarbu, kokia forma 
buvo išspręsti J.Gumbaragio prašy-
mai – teismo posėdyje, ar ne, yra 
svarbu tai, jog tie prašymai buvo 
išspręsti teisingai. Tokie teismo 
veiksmai nepažeidė ieškovo teisių 
– nesuvaržė jo laisvės kreiptis į teis-
mą. Dėl šių motyvų ieškovo ieški-
nys atmestinas“.

Sprendimas gali būti skundžia-
mas Panevėžio apygardos teismui.

Didins. Vyriausybė posėdyje 
nusprendė padidinti šių metų asi-
gnavimus krašto apsaugai 130 mln. 
litų –dalį lėšų numatoma skirti iš 
Privatizavimo fondo, dalį – iš vis 
geriau surenkamo akcizo mokesčio. 
„Tęsime savo pažadus – iš vidinių 
rezervų jau šiemet krašto apsaugai 
skirsime papildomus 130 milijonų 
litų. Dalis šių lėšų bus skiriama iš 
Privatizavimo fondo, dalis – iš biu-
džeto lėšų, kurios kaupiasi geriau 
surenkant akcizą“, – sakė Ministras 
Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Tikrins. Sveikatos apsaugos mi-
nistro Vytenio Povilo Andriukaičio 
paskirti pareigūnai jo pavedimu 
viešose ir privačiose sveikatos 
sistemos įstaigose atliks valsty-
binę sveikatos paslaugų kontrolę. 
Pirmadienį jiems buvo įteikti pa-
žymėjimai, suteikiantys Sveikatos 
priežiūros įstaigų įstatyme numa-
tytus įgaliojimus. „Ar PSDF biu-
džeto lėšos naudojamos raciona-
liai, ar ūkiškai sveikatos priežiūros 
įstaigos vykdo savo veiklą, kaip 
gyventojai gali įsigyti vaistų, kaip 
teikiamos sveikatos priežiūros pa-
slaugos, ar patenkinami pacientų 
lūkesčiai? Į šiuos ir dar daugelį kitų 
esminių sveikatos apsaugos klausi-
mų atsakyti mums padės kontrolę 
vykdysiantys atsakingi pareigū-
nai“, - sakė V. P. Andriukaitis. 

Pozicija. Seimo opozicijos lyde-
ris Andrius Kubilius, vertindamas 
įstatymo pataisas dėl tiesioginių 
merų rinkimų, mato socialdemo-
kratų planą Vilniaus mero postą 
atiduoti Lietuvos lenkų rinkimų ak-
cijos (LLRA) lyderiui Valdemarui 
Tomaševskiui. „Socdemai užsimo-
jo padovanoti Lietuvai kažkokius 
kreivus ir nedemokratinius tiesiogi-
nius mero rinkimus. Jų nedemokra-
tiškumas glūdi ten, kad planuojama 
mero postą atiduoti tam, kuris pir-
majame rinkimų ture laimės papras-
tą daugumą balsų. Akivaizdu, kad 
socdemai, demagogiškai kalbėdami 
apie tariamus žmonių lūkesčius, ku-
riais jie tariamai rūpinasi, iš tikrųjų 
taip svajoja apsaugoti savo partines 
administracines tvirtoves provin-
cijoje, kur dar vis žmonės už juos 
balsuoja“, - sakė A. Kubilius. 

Pasiūlė. Lietuvos socialdemo-
kratų partijos (LSDP) garbės pir-
mininkas Aloyzas Sakalas griež-
tai sukritikavo socialdemokratų 
kandidatą Prezidento ir Europos 
Parlamento rinkimuose Zigman-
tą Balčytį, ir siūlo jam atsisakyti 
europarlamentaro posto. „Aš pa-
sakiau faktus. Aš mėgstu sakyti 
taip, kaip yra. Faktai - kad jis nu-
slėpė savo vizitą pas Prezidentę, 
kad buvo siūloma užimti Algirdo 
Butkevičiaus, kaip Premjero vietą, 
tai - vienas faktas. Antras - man ne-
patiko jo išsikėlimas asmeniškas, 
nesusitarus su partijos vadovybe, 
pasakyti per spaudą, kad jis bus 
socialdemokratų kandidatas į pre-
zidentus. Tokie dalykai man nepa-
tinka“, - sakė A. Sakalas. 

neleido. Latvijos teisingumo 
ministrė Baiba Bruoka negavo 
Konstitucinės apsaugos biuro leidi-
mo dirbti su valstybinėmis paslap-
timis. Naujieną pranešusi Latvijos 
premjerė Laimduota Straujuma ti-
kino neprašysianti ministrės atsis-
tatydinimo, nes biuro sprendimas 
dar gali būti skundžiamas Genera-
linei prokuratūrai. Remiantis Latvi-
jos įstatymais, ministrė pirmininkė 
negali viešinti sprendimo turinio.

„Valstybinė teritorija paversta 
privačia. Anykščiuose kas ką nori, 
tas tą ir daro. Aš po „Bėk, bėk, 
žirgeli” šventės savo svečiams 
norėjau parodyti gražiai tvarkomą 
miestą, bet einant Šventosios pro-
menada mus sustabdė apsauginin-
kai ir liepė grįžti atgal. Kažkoks 
absurdas!” – pyko į redakciją pa-
skambinęs anykštėnas.

ANYKŠČIŲ SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREK-
TORIUS VILIUS JUODELIS 

Piktinosi bankininkų tvoromis
Vienas iš šalies bankų Anykščiuose, prie Šventosios, šalia Dai-

nuvos slėnio, savaitgalį surengęs uždarą vakarą ir teritoriją už-
tvėręs tvoromis, sukėlė anykštėnų pasipiktinimą.

„Anykštai“ sakė, jog bankinin-
kams teritoriją aptverti leido savi-
valdybės komisija. Tačiau, pasak 
DIREKTORIAUS, takas turėjo 
likti neužtvertas. 

V.JUODELIS dėstė, kad valdiš-
ką teritoriją laikinai apsitverti ga-
lima be jokio mokesčio, tereikia 
savivaldybės komisijos leidimo. 
Tačiau, iš bankininkų DIREKTO-
RIUS sakė gavo naudos – buvo 
susitarta, kad jie 2000 litų paremtų 
„Bėk, bėk, žirgeli“ šventę.     

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 
DIREKTORIUS VILIUS JUODELIS prieš savavališką tvorą 
užmerkė akis, nes bankininkai parėmė šventę.

Autorius sumanė sukurti trijų 
metrų aukščio skulptūros maketą, 
kuriame įamžinta rašytoja, nešan-
ti trisdešimt savo parašytų knygų. 
Skulptūros šone išrašyta rašytojos 
pavardė, slapyvardis ir gimimo 
bei mirties datos: 1915.11.03.- 
2011.12.31. 

Tautodailininkas savo darbą pa-
rodė Kaune gyvenančiai rašytojos 

Muziejuje žymios išeivijos rašytojos 
paminklo maketas Vytautas BAGDONAS

Kaune gyvenantis iš Rokiškio krašto kilęs tautodailininkas, garbės 
kraštotyrininkas devyniasdešimt antruosius metus einantis Leonas 
Juozonis sukūrė žymios išeivijos rašytojos Alės Rūtos ( Elenos Vikto-
rijos Nakaitės-Arbačiauskienės- Arbienės) paminklo projektą.

dukrai Vijolei Elenai, kuri šį pro-
jektą pagyrė. Autorius viliasi, kad 
ateityje Alės Rūtos artimieji ar 
kūrybos gerbėjai pasirūpins, kad  
skulptūra būtų išlieta iš bronzos 
arba išskobta iš ąžuolo.

Šio paminklo nedidelę kopiją iš 
putplasčio L. Juozonis padovanojo 
Svėdasų krašto (Vaižganto) mu-
ziejui, kuriame įrengta ekspozicija 

apie rašytoją Alę Rūta. Vaikystėje 
būsimajai rašytojai teko gyventi 
pas giminaičius Kunigiškiuose ir 
lankyti pradžios mokyklą, kurios 
pastate po restauravimo jau arti 
trijų dešimtmečių veikia Svėdasų 
krašto (Vaižganto) muziejus. 

Santa Monikoje (JAV) gyvenusi 
rašytoja muziejui dovanojo savo 
knygų, nuotraukų, iki pat savo gy-
venimo saulėlydžio rašė laiškus, 
ne kartą materialiai parėmė muzie-
jų globojantį Vaižgantiečių klubą 
„Pragiedrulys“. Neatsitiktinai Ku-
nigiškių muziejuje yra įrengta ir ra-

šytojai Alei Rūtai skirta ekspozici-
ja, sukaupta apie garsiąją kraštietę 
nemažai atsiminimų, kraštotyrinės 
medžiagos.

Tautodailininko Leono Juozonio 
sukurtos skulptūros maketo kopi-
ją  perdavė muziejui Kauno rajone 
gyvenantis technikos mokslų dak-
taras, tikras gimtojo krašto patrio-
tas Gvidas Kazlauskas, kuriam taip 
pat teko lankyti Kunigiškių pradinę 
mokyklą. Ši dovana atsidūrė šalia 
Alės Rūtos dovanotų knygų ir ra-
šytų muziejaus darbuotojams laiš-
kų. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt



sutvarkyti J.Biliūno gimnazi-
jos stadioną. Jis šalia „Nykščio 
namų“ arenos, būtų visas kom-
pleksas vienoje vietoje.“

Algirdas ANANKA, Valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos narys, į 
rajono Tarybą išrinktas pagal 
Darbo partijos sąrašą:

„Nebuvau. Neturiu šiomis die-
nomis laiko, labai intensyviai 
treniruojamės. O kadangi nema-
čiau projektų, neturiu ir ką pako-
mentuoti.“     -ANYKŠTA

spektras

komentarai

nuomonių ringe
@ „Burbulas“: 

„Visiems juk aišku, kad Paksas nušalintas 
neteisėtai, todėl, kad neįtiko klanams. Dabar 
bandoma susidoroti su Galvonu“.

@ „Vaje vaje“: 

„Tikrai, vaje, kas darosi. Končita laimėjo 
Euroviziją, Šadžius suklastojo Galvoną, o jei 
dar tie prokurorai pasodins... Kaip reikės gy-
venti? Nebegausiu nei eršketų, nei ląstelių... 
Šalin rankas nuo Paksiaus chebros!“
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“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. 

Juozas JUKNIUS, socialde-
mokratas: 

„Norėjau nueiti, bet nebespė-
jau. Ar geros idėjos? Nežinau. Aš 
nei architektas, nei statybinin-
kas. Idėjų galima turėti įvairių, 

Politikai neranda laiko stadionui
Anykščių bibliotekoje veikianti galimų mūsų miesto stadiono 

projektų paroda vietinių politikų nesudomino, bet „Anykštos“ 
kalbinti rajono Tarybos nariai, nors ir nematė projektų, kalbėjo, 
jog pati idėja nėra bloga. 

Aštuoni šių metų Vilniaus dailės akademijos (VDA) Kauno fa-
kulteto Architektūros katedros bakalaurai Anykščiams projekta-
vo stadioną su sporto centru. Studentų projektai „pririšti“ prie 
konkrečios dabartinio miesto stadiono erdvės, taigi gali būti įgy-
vendinti praktiškai.

Ir projektavimas, ir paroda vyko anykštėno architekto, liberal-
sąjūdiečio Kęstučio Indriūno iniciatyva. 

Skirtingų Anykščių politinių jėgų atstovų „Anykšta“ klausė, ar 
jie lankėsi parodoje ir ką apie ją mano.

bet kaip jas įgyvendinti – kitas 
dalykas. Žinoma, kuo daugiau 
Anykščiai turės tokių prabangos 
dalykų – tuo bus geriau.“

Remigijus PEČIUKĖNAS, 
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos 

atstovas:
 „Dar nebuvau parodoje. Ma-

nau, jog gerai, kad tokia paroda 
veikia. Ar mums reikia stadiono, 
reikia atsiklausti anykštėnų. Jei-
gu žmonės sakys, kad reikia – 
galima ir statyti.“

Dainius ŽIOGELIS, social-
demokratas:

„Nemačiau. Mačiau tik 
Luko Pakelčio kvietimą, dar 
K.Indriūno komentarą apie Bun-
kės koncertą skaičiau. Kad geras 
dalykas – taip, bet dėl įgyvendi-
nimo – nežinau.“

Vaidutis ZLATKUS, Darbo 
partijos narys: 

„Utopiniai variantai... Paro-
doje nebuvau, bet sporto centre 
apie tuos stadionus kalbėjome. 
Mano supratimu, geriausia būtų 

Atsisakė. Konstitucinis Teismas 
atsisakė nagrinėti Seimo birželio 
5-osios nutarime išdėstytą paklausi-
mą dėl išvados, ar nebuvo pažeistas 
Seimo rinkimų įstatymas, šis teis-
mas neturi įgaliojimų peržiūrėti savo 
išvadų (išskyrus išvadas dėl to, ar 
Respublikos Prezidento sveikatos bū-
klė leidžia jam ir toliau eiti pareigas). 
Konstitucinis Teismas atsisako nagri-
nėti paklausimą dėl išvados teikimo, 
jeigu paklausime keliamas klausimas 
jau buvo tirtas Konstituciniame Teis-
me ir tebegalioja tuo klausimu priimta 
Konstitucinio Teismo išvada. Seimo 
paklausimas įvertintas kaip nežiny-
bingas Konstituciniam Teismui.

Energetika. Artimiausiu metu 
Visagino atominės elektrinės (VAE) 
projekte turėtų būti padaryti „nauji 
žingsniai“, sako energetikos minis-
tras Jaroslavas Neverovičius. VAE 
statybų klausimas buvo aptartas pir-
madienį vykusiame J. Neverovičiaus 
ir Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
susitikime. Jam pasibaigus energeti-
kos ministras apžvelgė projekto eigą. 
„Mes matome, kad pavyko nuveikti 
nemažai: turime gerą praktinį formatą 
su mūsų kaimynais Latvija ir Estija, 
taip pat labai dalykišką bendravi-
mą su „Hitachi“- kaip tik šiuo metu 
vyksta viceministro vizitas Tokijuje, 
kur taip pat nagrinėjame šį klausimą. 
Manome, kad esame pasiruošę žengti 
žingsnį, kad galutinai įvertintume in-
vesticijas iš kapitalo pusės, galimybes 
sumažinti projekto vertę“, - kalbėjo J. 
Neverovičius.

vadas. Krašto apsaugos ministras 
Juozas Olekas Kaune vykusiame 
Lietuvos šaulių sąjungos visuotinia-
me suvažiavime, pasveikino atsargos 
pulkininką leitenantą Liudą Gum-
biną tapus naujuoju Lietuvos šaulių 
sąjungos vadu. Atsargos pulkininkas 
leitenantas L. Gumbinas šiose parei-
gose pakeitė nuo 2010-ųjų Lietuvos 
šaulių sąjungai vadovavusį atsargos 
pulkininką Antaną Plieskį, pasibaigus 
jo kadencijai.

Programos. Nuo kitų mokslo metų 
mokyklos galės pasirinkti ir įgyven-
dinti dar keturias naujas akredituotas 
prevencines programas. Trys progra-
mos skirtos įvairaus amžiaus moki-
niams, viena - tėvams. Anot Švietimo 
ir mokslo ministerijos (ŠMM) prane-
šimo, vaiko emocijų išraiškos kontro-
lės (VEIK) ugdymo programa padės 
vaikams suprasti minčių, jausmų ir 
elgesio ryšius, mokys stebėti savo 
emocines būsenas, stiprinti impulsų 
kontrolę, keisti nepriimtiną elgesį, 
ugdys atsparumą stresui. Programos 
kūrėjai teigia, kad ugdyti savo emo-
cinį intelektą taip pat svarbu, kaip ir 
lavinti protą. Mokslininkai yra nusta-
tę, kad vaikai, stokojantys emocinės 
kompetencijos, prasčiau mokosi, daž-
niau praleidinėja pamokas.

Pasveikino. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pasveikino Laurą 
Asadauskaitę, Jungtinėse Valstijo-
se vykusiame pasaulio šiuolaikinės 
penkiakovės taurės varžybų finale iš-
kovojusią sidabro medalį. „Jūsų var-
das vėl skamba tarp stipriausių pasau-
lio penkiakovininkių, garsina Lietuvą 
ir verčia mus visus dar kartą džiaugtis 
bei didžiuotis Jūsų pergalėmis“, - 
sakoma šalies vadovės sveikinime. 
Prezidentė sportininkei palinkėjo, 
kad šis laimėjimas įkvėptų niekada 
nenuleisti rankų ir toliau siekti pačių 
ryškiausių pergalių.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

 

@ „Valius“: „Galvonui reikia 
muštis į krūtinę ir prašyt atleidimo, o 
ne gintis neįtikinamom versijom“.

@ „Šiaip ar taip“: „Galvono, kaip 
politiko, karjera baigėsi. Dabar įdomu 
tik pasodins ar ne?“

@ „Anykstėnas“: „Vycka nekal-
tas, aplinka kalta.Žmogus gal sunkiai 
gyvena, nepritekliai kamuoja, prikibo 
kaip erkės. Vieni sėkmingai vagia, 
kitiems neduoda.Tikrų tikriausia pro-
vokacija.“

@ „Jooo“: „Čia kai kas svaigsta, 

Ar prieš Vytautą Galvoną vykdoma 
provokacija?
Finansų viceministras Vytautas Galvonas kaltinamas, neva 

ėmęs paskolą iš lažybų bendrovės savininko ir taip neva supainio-
jęs interesus. V.Galvonas teigia, kad į viešumą išėjusios sutarties 
kopija yra padirbta ir jis yra sąmoningai kompromituojamas. 

Portalo anyksta.lt skaitytojų „Savaitgalio diskusijoje“ klausė-
me, ar, jų nuomone, prieš V. Galvoną vykdoma provokacija? 

kad Galvonas galėtų būti Anykščių 
meru. Gal jau nebereikia“

@ „Ajajai“: „Paksas buvo nekal-
tas, nors iš Borisovo milijoną pasiė-
mė, buvo kalta aplinka. Ir dabar tik 
aplinka aplinka“.

@ „tai va“: „Kokia dar provokaci-
ja, tai tikras genocidas.“

@ „Kalta“: „Aplinka, o ne pro-
vokacija .Argi Vytautas imtu tokias 
paskolas būdamas Kurklių seniūnu? 
Bet va atsidūrė ne tinkamoj vieto-
je, viceministro kėdėj. Čia viskas ne 

savo noru įvyko, netyčia, nepagalvo-
jus, prašom suprast. Atleist. Daugiau 
tokių prokolų nebus“.

@ „Plunksnele“: „Nori susidorot, 
nes priklauso Pakso partijai,o jis teisy-
bę ras, nepasiduok! Mes su tavim!!“

@ „X – man“: „Aš pasitikiu savo 
šalies teisėsauga ir žiniasklaida. Ma-
nau, kad bus atsakyta į visus klausi-
mus. Savo žodį tars Vyriausioji tar-
nybinės etikos komisija, jei prireiks 
ir kitos institucijos. Galų gale pats 
per apkaltą pašalintas prezidentas 
R.Paksas duodamas interviu sakė, kad 
V.Galvonas jau kreipėsi į prokurorus 
vadindamas skandalingąjį paskolos 
vekselį klastote ir provokaciją, taipogi 
prašydamas ištirti šį įvykį, nors kurio-
je įstaigoje konkrečiai šiuo klausimu 
jis lankėsi ir ar galų gale pradėtas 
tyrimas taip ir neišgirdau. Žurnalis-
tą Edmundą Jakilaitį laikau vienu iš 
pačių profesionaliausių žiniasklaidos 
atstovų. Laidos „Dėmesio centre“ fi-
nansų ministrui R.Šadžiui pateiktoje 
dokumento kopijoje yra du tokie įspū-

dingi skaičiai, trys šimtai tūkstančių 
litų ir dvi dešimtosios(0,2) procento 
metinių palūkanų. Turėdamas tokia 
sumą ir norėdamas padidinti turimą 
kapitalą, tikrai paieškočiau rimtesnės 
investicijos nei skolinti pinigus už 0,2 
procento. Mano nuomone atlikus iš-
samius procesinius veiksmus bus ga-
lima pasakyti, vyko minimas sandėris 
tarp finansų ministro ir lošimų orga-
nizatoriaus ar ne? Ar po šios istorijos 
V.Galvonas išjos ant balto žirgo ar vis 
dėl to nereikia klausti kieno politinei 
karjerai jau skambina varpai? Asme-
niškai man pabaiga aiški.“

@ „3 val. šlovės“: „Kodėl čia nesi-
mato žaliojo patrulio pėdsako ?“

@ „Birutė“: „Laikykis, Vytautai, 
ir tai praeis.Tu juk įpratai prie provo-
kacijų.“

@ „Jo“: „Kaip sakydavo vienas 
politikas - o kas gali paneigti? Parašas 
mano, o karvė - ne mano.“

(Komentatorių kalba netaisyta)



  

„užkulisių“ prožektorius
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Gamta. Traupio pagrindinėje 
mokykloje vyko rajono I-VI klasių  
mokinių gamtos pažinimo konkur-
sas. Konkurse dalyvavo Anykščių  
Antano Vienuolio progimnazijos, 
Debeikių  ir Traupio pagrindinių 
mokyklų mokiniai. Mažiausiųjų 
grupėje  geriausiai sekėsi Traupio 
pagrindinės mokyklos antrokui 
Domantui Švedui, iš III-IV kla-
sių mokinių  nepralenkiama buvo 
Traupio  mokyklos Indrė Mustei-
kytė, o V-VII klasių mokinių gru-
pėje nugalėjo A.Vienuolio progim-
nazijos mokinys Gabrielius Keibas 
ir Debeikių pagrindinės mokyklos 
mokinys Tomas Leonavičius, su-
rinkę po lygiai taškų. 

Paroda. Svėdasų Juozo Tumo-
Vaižganto gimnazijos bibliote-
koje veikia dvyliktokės Simonos 
Bagdonaitės meninių fotografijų 
paroda „Tarp Žemės ir Dangaus“. 
Iš gimnazijos bibliotekos keliaus 
į Svėdasų krašto (Vaižganto) mu-
ziejų. Prieš pora metų jaunoji fo-
tografė išleido nuotraukų albumą 
„Padangių egzotika fotografijose“, 
kaip jauniausia fotografijų albumo 
autorė S.Bagdonaitė pateko į Lie-
tuvos rekordų ir Lietuvos vaikų re-
kordų knygas.

Paaiškėjo. 40-ojo respublikinio 
„Dainų dainelės“ konkurs Fina-
liniame etape Vilniuje dalyvavo 
Anykščių muzikos mokyklos mer-
ginų ansamblis (vadovė-Stefanija 
Čapkevičienė), solistė Mija Meš-
kauskaitė iš Anykščių vaikų lop-
šelio-darželio „Žilvitis“ (vadovė 
Jurgita Baldauskienė),  Tėja Juzė-
naitė iš  Anykščių vaikų lopšelio-
darželio „Žiogelis“ (vadovė Aldo-
na Dulkienė) ir Kornelijus Vėbra iš 
Anykščių vaikų lopšelio-darželio 
„Žilvitis“ (vadovė Jurgita Baldaus-
kienė). Kaip sakė Anykščių muzi-
kos mokyklos direktorė Kristina 
Vičinienė, anykštėnai šiemet laure-
atais netapo. 

Skaidrumas. Birželio 4 dieną 
Antano Baranausko pagrindinės 
mokyklos ir Jono Biliūno gimnazi-
jos moksleiviai Vilniuje dalyvavo 
baigiamajame projekto ,,Kuriame 
respubliką“ renginyje. Anykštė-
nai šiame Pilietinės Visuomenės 
Instituto organizuotame konkurse 
pateko tarp trijų geriausių koman-
dų – jie vykdė su korupcija kovoti 
raginantį projektą ,,Skaidrumo la-
boratorija“. Moksleiviai dar kartą 
aptarė savo įgyvendintus projektus, 
aplankė Valdovų Rūmus ir buvo 
grupės ,,Inculto“ koncerte.

Olimpis 2014. Respublikiniame 
konkurse „Olimpis 2014“ Antano 
Baranausko pagrindinės mokyklos 
dešimtokė Austėja Šmigelskaitė už-
ėmė trečią vietą biologų rungtyje. 

Mano gaublys. Respublikinia-
me 6-8 klasių geografų konkur-
se „Mano Gaublys“ dalyvavo 28 
Antano Baranausko pagrindinės 
mokyklos moksleiviai. Geriau-
siai šeštokų grupėje sekėsi Tomui 
Taparauskui,Vaivai Musteikytei 
irLivijai Lukavičiūtei. Aistė Be-
kintytė buvo geriausia septintokų 
grupėje, o iš aštuntokų geriausiai 
pasirodė Erikas Gintilas.

Audėja. Panevėžyje Bendruome-
nių rūmuose vyko Lietuvos moks-
leivių liaudies dailės konkurso „Si-
dabro vainikėlis“ paroda ir laureatų 
apdovanojimas. Anykščiams atsto-
vavo Dalios Bernotaitės-Janušienės 
vadovaujamo audimo būrelio audė-
jos. Metų meistru, „Sidabro vaini-
kėlio“ laureatu vyresniųjų grupėje 
tapo ir pirmą vietą užėmė Karolina 
Burbaitė iš Antano Vienuolio pro-
gimnazijos audimo būrelio, konkur-
sui pateikusi 3 lovatieses ir gūnelę.

Biliūniečiai, dalyvaudami „Pro-
jektų vadybos akademijos“ pro-
gramos veikloje, skirtoje mokinių 
kūrybiniams įgūdžiams informa-

Anykščių moksleiviai sukūrė 
virtualų kelionės gidą

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos moksleiviai nusprendė pri-
sidėti prie turizmo populiarinimo Anykščių mieste. Jie sukūrė 
virtualų vietovės gidą - turistinį dviračių taką, kurio maršrutą 
nutiesė nuo Puntuko iki Niūronių. 

cinių technologijų srityje lavin-
ti, pažintinio tako kūrimo ėmėsi 
balandžio mėnesį. Tako kūrime, 
pasak projekto vadovės, J.Biliūno 

gimnazijos mokytojos Aldonos 
Tylaitės, dalyvavo 17 gimnazis-
tų. „Moksleiviai ieškojo dar ne-
užpildytos nišos turizmo srityje, 
kūrė maršrutą, parinko objektus, 
kuriuos reikia pažymėti“-  sakė 
A.Tylaitė.

Šis internetinis projektas svar-
bus tuo, kad pritaikytas planšeti-
niams kompiuteriams ir mobilie-
siems telefonams, todėl žmogus, 
pasiryžęs juo keliauti, gali jau ju-
dėdamas taku patikrinti, ar nepa-
klydo, sužinoti kelionės detales. 

Projektas „Virtualus vietovės 
gidas“ prasidėjo vasario mėne-
sio pradžioje. „Projekte dalyva-
vo 9-11 klasių gimnazistai, kurie 
turėjo išmokti projekto vadybi-
ninko darbo ir dirbti komandoje.  
Kadangi gyvename Anykščiuose, 
internete informacijos labai daug, 
rinkomės mažiau žinomas vietas“, 
- sakė A. Tylaitė.

Beje, tako kūrimas vyko  ne tik 
prie kompiuterio – gimnazistai, 

Anykščių J. Biliūno gimnazi-
jos mokytoja Aldona Tylaitė 
sakė, kad moksleivių darbas 
bus naudingas turistams.

Virtualaus vietovės gido tin-
klalapis. 

pasiskirstę keliomis grupėmis, 
apžiūrėjo būsimo tako taškus, su-
rengė pažintinę kelionę. Tik vė-
liau surinkta informacija buvo ke-
liama į kompiuterius, papildoma 
aprašais, nuotraukomis. „Kelionę 
virtualiu taku siūlome pradėti nuo 
„Nykščio namų“, nes ten galima 
išsinuomoti dviračius, paskui leis-
tis Puntuko link, o iš ten - į Niūro-
nis“, - sakė A. Tylaitė. 

Norėdami tinkamai organizuoti 
tinklapio kūrimo darbus, mokslei-
viai net sukūrė „Facebook“ grupę, 
per kurią buvo siunčiami nurody-
mai kada ir kas turi kelti informa-
ciją į virtualų vietovės gidą.

Gegužės pabaigoje projekto da-
lyviai jau gavo „Projektų vadybos 
akademijos“ programos baigimo 
pažymėjimus, o turistai gali pa-
sinaudoti jų darbo vaisiais – in-
ternete su taku susipažinti ar juo 
naudotis keliaujant galima adresu 
www.aplinkanykscius.wix.com\
gidas.  

Dešimtokas teisėjas

Septyniolikmetis yra vienas iš 
dviejų žmonių (kitas tokią licenzi-
ją turintis teisėjas dirba kūno kul-
tūros mokytoju 
J.Biliūno gim-
nazijoje) Anykš-
čiuose turinčių 
Rytų Aukštai-
tijos krepšinio 
teisėjų licenci-
ją (tai ketvirta 
lyga Lietuvoje), 
o kitais metais 
Algirdas planuoja važiuoti į RKL 
teisėjų peržiūrą. Vaikiną siekti tei-
sėjo karjeros paskatino jo krepšinio 
treneris Kęstutis Kukta: ,,Treneris 
man pasiūlė pateisėjauti mokslei-
vių grupėje. Mano tėtis šį pasiūly-
mą priėmė rimčiau nei aš pats. Jis 
mane ir paskatino vasarą – tai buvo 
prieš dvejus metus - nuvažiuoti į 

Lietuviams krepšinis – antra religija. Bent šį tą apie nacionaliniu tapusį žaidimą išmano kiekvie-
nas. Anykštėnas Algirdas Kalinovas jau pora metų teisėjauja krepšio varžybose – vaikinas sako, 
kad norint tapti geru teisėju reikia daug noro, neužtenka į darbą žiūrėti tik kaip į pinigų šaltinį.

Austėja ŠMIGELSKAITĖ

teisėjų stovyklą Ignalinoje. Ten bu-
vau vienintelis iš šešių moksleivių 
neturintis teisėjavimo patirties.“

Baigęs gimnaziją Algirdas norėtų 
stoti į kokią nors teisėjų mokyklą ir 

ten šiek tiek pa-
simokyti, o po 
to tapti sporto 
vadybin inku . 
Paklaustas, ko-
dėl norėjo tapti 
teisėju, o ne 
k r e p š i n i n k u , 
vaikinas atsakė, 
jog profesiona-

laus sportininko karjera niekada jo 
netraukė.

Kaip tapti krepšinio teisėju

Norint gauti krepšinio teisėjo li-
cenciją reikia išlaikyti fizinių nor-
matyvų ir teorijos testus. 

Teisėjas turi galėti išbėgti 86 at-

karpas po 20 metrų per 10 minučių. 
Tai nėra labai sunku, jeigu esi fiziš-
kai stiprus, bet situaciją pasunkina 
tai, jog po kiekvienos 20 metrų at-
karpos reikia apsisukti ir pagreitė-
jant vėl bėgti tik 20 metrų, apie tai 
koks fizinės parengties reikalavi-
mas keliamas būsimiems teisėjams 
pasakojo Algirdas.

Kuris kaltas – krepšininkas ar 
teisėjas?

,,Per kiekvienas varžybas at-
siranda piktų žaidėjų, kurie jau 
iš anksto yra nepatenkinti tavo 
sprendimais“ – paklaustas apie 
konfliktus tarp teisėjų ir žaidėjų, 
sakė Algirdas, - ,,Nors kartais taip 
atsitinka ir su kai kuriais teisėjais – 
žaidėjams atliekant apšilimą iš kar-
to pasimato, kuris komandoje yra 
lyderis – žmogus labiausiai linkęs 
ginčytis dėl kiekvieno taško.“

Vaikinas papasakojo, jog kartą 
per Anykščių miesto pirmenybių 
finalą vienas teisėjas vykstant var-
žyboms taip susiginčijo su sekreto-
riatu, jog atsisakė toliau teisėjauti 
varžyboms. ,,Tą dieną sėdėjau prie 
laikmačio. Laimei, su savimi turė-
jau teisėjo aprangą. Sporto centro 
direktorius paprašė manęs pabaigti 
teisėjauti varžyboms – tai buvo di-
delė garbė“.

O kitą kartą teisėjaujant salėje 
dėl didžiulės už lango siautusios 
audros dingo elektra. Buvo liku-
sios tik pora minučių varžybų, be 
to matėsi ryški vienos komandos 
persvara – daugiau nei dvidešimt 
taškų. Todėl visi vieningai nu-
sprendė pirmaujančią komandą pa-
skelbti mačo nugalėtoja ir varžybas 
tamsoje pabaigti. 

Barzdoti teisėjai ir stereotipas
apie kvailus sportininkus

Ar kada nors matėte barzdotą 
krepšinio teisėją? Ne? Nieko keis-
to, prieš kiekvienas varžybas tei-
sėjas turi būti švariai nusiskutęs, 
tvarkinga apranga. ,,Kaip kitaip 
krepšininkai gerbs tavo sprendi-
mus, jeigu atrodysi nei šiaip, nei 
taip.“

Visuomenėje giliai įsišaknijusi 
nuomonė, kad sportas nereikalauja 
didelių protinių sugebėjimų – prie-
šingai, beveik visi garsiausi sporti-
ninkai yra išsilavinę.

,,Tarkim, jeigu tu matematikas, 
gali apskaičiuoti kaip perduoti 
kamuolį, kad ataka pasibaigtų taš-
kais“ – apie tai, kad protas geram 
sportininkui būtinas, pavyzdžiu 
iliustravo Algirdas. Beje, ir pats 
vaikinas mokosi labai gerai. Šie-
met jis laimėjo rajoninę geografijos 
olimpiadą.

Ilgakojės šokėjos ir netikėtos 
varžybų baigtys

Paklaustas, apie gražuoles šokė-
jas, vaikinas nusijuokė: ,,Jau pir-
mojoje teisėjų stovykloje gavome 
pamokymą iš savo trenerio, jog per-
traukos skirtos mums ir komandoms 
apsitarti, o ne žiūrėti į šokėjas“. 

Algirdas Kalinovas teisėjauti krepšinio varžybose pradėjo būdamas keturiolikmetis. Per mėnesį Al-
girdas teisėjauja penkiose – šešiose varžybose.

Nuotr. Iš asm. archyvo

...Visuomenėje giliai įsi-
šaknijusi nuomonė, kad 
sportas nereikalauja didelių 
protinių sugebėjimų – prie-
šingai, beveik visi garsiausi 
sportininkai yra išsilavinę...

Kodėl teisėjai nebūna barzdoti?
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Mugėje galėjai nusipirkti dalgį

Šeštadienio rytas išpuolė saulėtas, 
bet vėsus, oras buvo palankus švęsti, 
bet šiemet žmonių gausa šventė nepa-
sižymėjo. Šių metų Anykščių kultū-
rinio turizmo šūkis „Stabdyk arklius, 
atsipūsk Anykščiuose!“ labiau tiko 
automobiliams, nes žmonių šven-
tėje, stebint automobilių stovėjimo 
aikšteles ir pakeles, buvo apytiksliai 
tiek, kiek ir automobilių – kolonos 
išsirikiavo beveik iki kolektyvinių 
sodų. Šventėje savo išskirtinį auto-
mobilį, papuoštą šūkiu „Už Lietuvą, 
vyrai“, demonstravo politikas Petras 
Gražulis. Tačiau greičiausiai politikas 
šventę išnaudojo ne patriotizmui kel-
ti, o koldūnams reklamuoti, mat eks-
travagantiškoji rusų gamybos mašina 
išpiešta taip, kaip ir naujai pasirodę 
koldūnai. 

Mugė šiemet buvo visiškai tradi-
cinė, vyravo prekės, kurių galima 
įsigyti bet kokioje panašioje šven-
tėje. Tiesa, reiktų paminėti, kad 
buvo gana originalių vėjo suktukų, 
kalvių gaminių ir įrankių medžio 
drožybai. Pardavinėjo net ir dal-
gius, kurie kainavo nepigiai – apie 
160 litų. Paklaustas, ar turi paklau-
są ši prekė, pardavėjas aiškino, 
kad dalis žmonių nebenori šienauti 
naudodami trimerį, o vėl pereina 
prie dalgių. Na, o be riestainių, 
meduolių ir įvairios keramikos iš 
šventės buvo galima parsivežti ir 
išdirbtų kailių. Stirnos kailis kaina-
vo 80, elnio – 100 litų.

Niūronyse politikai mėtėsi batais 
Šeštadienį Niūronyse vyko kasmetinė šventė „Bėk bėk, žirgeli“. 

Šventėje žmonių buvo panašiai tiek, kiek automobilių, Petras Gražu-
lis agitavo už koldūnus, o atgaivinta politikų rungtis žiūrovus nuvylė.

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Amatų sostinėje vijo virves

Niūronys per „Bėk bėk, žirgeli“ 
šventę tapo amatų sostine, nes etno-
grafinės Niūronių sodybos kieme įsi-
kūrė amatų kaimelis, kuriame sutilpo 
visi 20 Lietuvoje sertifikuoti amatų 
centrai. 

Amatų kiemelyje savo gaminius 
demonstravo amatininkai iš įvairių 
Lietuvos vietų. Arklio muziejaus 
darbuotojas Egidijus Musteikis pa-
sakojo, kad meistrai suvažiavo rodyti 
savo gaminius, o šventės dalyviai 
galėjo išbandyti virvių vijimą, žvakių 
liejimą ar paminkyti molį. Žemaitis iš 
Platelių Vytas Jogėla atsidėjęs drožė 
kaukę. „Esu kryždirbys. Už 100 savo 
griekų turiu po vieną kryžių pastatyti, 
bet gyvenimas baigiasi, nebeatpirk-
siu”,- juokavo V.Jogėla.

Kuršėniškė Aistė Turalevičienė ne 
tik pardavinėjo molio gaminius, bet 
čia pat demonstravo, kaip gimsta mo-
lio dirbiniai - lipdė puodynę. Buvo ir 
anykštėnų - Vytautas Povilionis prie 
tvoros išrikiavo savo pintų krepšių 
kolekciją. „Vokiečiai manęs klau-
sia atvažiavę, kokią mašiną naudoju 
pynimui. Kokią čia mašiną panaudo-
si, viskas savo rankom“,- juokėsi V. 
Povilonis. Sakė dirbantis žiemą, nes 
dabar mediena nebetinkama, lūžta. 
„Geriausia, kai medis sušūla“,- tar-
miškai aiškino V.Povilonis.  

Ministerija šventę dar rems

Šventės vėliavą šiemet kėlė anykš-

tėnas Mironas Zelevas, vienintelis 
Anykščių rajone lenkiantis lankus 
arkliams. Susirinkusius sveikino ra-
jono meras Sigutis Obelevičius, Že-
mės ūkio ministerijos viceministras 
Mindaugas Kuklierius. „Iki 2020 
metų ministerija su jumis bus tikrai“,- 
sakė M.Kuklierius, kalbėdamas apie 
šventės rėminą, tačiau nepasakė, kaip 
bus toliau. Susirinkusius sveikino ir 
„Klajūnų klubo“ projekto, kurio metu 
dalyviai pagal XIX amžiaus pavyzdį 
atkurtomis karietomis pasiekė Varšu-
vą (Lenkija) senuoju imperatoriaus 
pašto traktu, dalyvis Gintautas Ba-
bravičius. „Rusija neparodė noro mus 
įsileisti, todėl vykome iš Latvijos.  
Maršruto ilgis – 800 km, žygis truko 
20 dienų, karietas traukė 10 žirgų, 
norisi pagerbti kraštą, kuris puoselėja 
žirgininkystę“, - lakoniškai kalbėjo 
G.Babravičius. Beje, spalvinga pašto 
trakto karieta, kuria buvo keliaujama 
maršrutu iš Daugpilio į Varšuvą, sto-
vėjo prie pagrindinio Arklio muzie-
jaus pastato, žmonės gana aktyviai ją 
apžiūrinėjo ir prie jos fotografavosi. 

Atidarymo parade įspūdingai atro-
dė raitosios policijos raiteliai, kurie 
pademonstravo žirgų galimybes ir 
pasiruošimą. Vėliau buvo apdovanoti 
žemaitukų veislės žirgais joję raiteliai. 
Vienoje iš kategorijų nugalėjo anykš-
tėnas Stasys Uogela su žirgu Jalta. 
Merui nebuvo lengva apdovanoti rai-
telius, nes jie neramiai sukiojosi ir vis 
taikė atskąsti ąžuolo vainikų, dedamų 
raiteliams. 

Politikai per varžybas 
pilstė vandenį ir mėtė batus

Po pertraukos į šventės programą 
buvo grąžinta politikų rungtis „Niū-
ronių galiūnas“. Šį kartą politikai 
pilstė vandenį ir mėtė batus į taikinį. 
Rungčiai teisėjavo jos sumanytojas 
Anykščių savivaldybės Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas Antanas Katliorius, 
o komentavo Anykščių viešosios bi-
bliotekos direktorius Romas Kutka. 
A.Katliorius aiškino, kad batų mėty-
mas – sena politinės kovos priemonė, 
plačiai paplitusi pasaulyje, o vandens 
pilstymas – įprastas politikų užsiėmi-
mas, todėl jis nusprendė sujungti abu 
šiuos dalykus į vieną. 

Rungties esmė – politikai iš talpos 
samteliu atneša ir pripila vandens į 
guminį ilgaaulį batą, po to sviedžia jį 
į taikinį. Po rungties teisėjai, surinkę 
batus, išpildavo jų turinį į trilitrinį sti-
klainį. Beje, ne visi politikai pasižy-
mėjo taiklumu, bet sumanumo jiems 
neatimsi - tik stoję prie starto Tvarkos 
ir teisingumo partijos komandos na-
riai, vadovaujami viceministro Vy-
tauto Galvono, užlankstė batų aulus, 

kad vanduo neišbėgtų. Prieš šį išradi-
mą iš karto protestavo A.Katliorius. 
„Mechaninė kliūtis, trukdanti išbėgti 
vandeniui - pašalinti, kitaip bandy-
mai nebus užskaityti“,- į mikrofoną 
griaudėjo A. Katliorius. Tiesa, sank-
cijų neprireikė, nes V.Galvono batas 
nepataikė į taikinį. 

Nors per rungties pristatymą buvo 
sakoma, kad šių varžybų tikslas - jog 
politikai iki valios pasimėtytų batais ir 
politinėje kovoje batų nenaudotų kaip 
argumentų, tačiau, sprendžiant iš re-
zultatų, Anykščių politikams tai neak-
tualu. Retas iš rajono politikų, matyt, 
pataikytų į oponentą, nebent meras 
S. Obelevičius. Jo sviesto bato turi-
nio užteko Konservatorių komandai 
pasiekti pergalę. Antrą vietą laimėjo 
Darbo, trečią – Socialdemokratų par-
tijos komandos. 

Rungčiai aiškiai pritrūko ekspre-
syvumo, todėl žiūrovai nuobodžiavo, 
laukdami, kol varžybos baigsis. Kon-
servatorių komanda, kuri nugalėjo, 
gavo pagrindinį prizą, įsteigtą versli-

ninkų Gotovskių, gyvatvorės karpy-
mo žirkles. „Jei Anykščiuose nerasite 
kur karpyti, pirmus tris kilometrus 
gyvatvorių verslininkai įsipareigojo 
parodyti“, - įteikdamas prizą sakė 
A.Katliorius.     

Šventėje - pasaulio čempionai

Šiemetė šventė išsiskyrė ir teatra-
lizuota muzikine misterija „Žirgas 
lietuvio būde“, kurios režisierė – Jo-
lanta Pupkienė. Misterijoje dalyvavo 
apie 200 meno mėgėjų, ją stebėjo ne 
mažiau žiūrovų negu sportinių arklių 
pasirodymus. 

Taip pat šventėje vyko sutartinių 
festivalis „Sutarjela“, vyko medžio 
dirbinių aukcionas, svarsčių kilnoji-
mo, virvės traukimo varžybos. Pasta-
rosiose išsiskyrė svečiai iš Ventspilio 
(Latvija).Vyrų komanda „Velkonis“ 
neturėjo vargo dorotis su varžovais. 
Ir nieko nuostabaus, pasirodo, latviai 
yra šios sporto šakos pasaulio čempi-
onai.     

Politikas Petras Gražulis prie „koldūninio“ automobilio. Beje, 
koldūnams „Už Lietuvą, vyrai“ „Norfoje“ dabar – akcinė kaina.

15min. Nuotr. 
  

Politikų rungtis „Niūronių galiūnas“ – Seimo narys Ričardas 
Sargūnas pasiruošęs laimėti - kuo toliau numesti guminį, pilną 
vandens. 

Meras Sigutis Obelevičius sveikina anykštėną  
raitelį Stasį Uogelą, nugalėjusį vienoje iš joji-
mo žemaitukais rungčių. 

Puošnios damos su skrybėlaitėmis – neatskiriamas žirgų lenkty-
nių atributas vakarų šalyse. Ši mada atkeliavo ir į „Bėk, bėk, žir-
geli“ šventę.    Jono JunEvIčIAuS ir autoriaus nuotr.

Anykštėnas Vytautas Povilonis vokiečių turistams 
turi įrodinėti, kad krepšius pina savo rankomis. Raitosios policijos žirgai nebijo ugnies ir dūmų. . 
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   Teleloto Lošimas Nr. 948 Data: 2014-06-08
Skaičiai: 28 53 13 65 18 22 54 46 57 15 60 55 70 41 04 48 16 44 01 34 61 31 21 

24 06 43 03 40 17 68 51 49 26 10 72 (keturi kampai) 09 25 29 33 67 (eilutė) 38 11 
47 02 52 (įstrižainės) 05 69 37 64 12 30 58 (visa lentelė)

Papildomi prizai: 0322894 Automobilis “Nissan Qashqai” 0597733 Automobilis 
“Nissan Qashqai” 016*129 Cikloninė krosnelė „LR” 055*084 Dviratis “Minerva” 
019*439 Fotokamera „FujiFilm” 063*983 GPS navigatorius “GoClever” 009*873 
Kavos aparatas „Ariete“ 0292354 Kelialapis į Kretą 0412128 Kelialapis į Maljorką 
0443991 Kelionė į Tunisą 037*337 Lagaminas “Samsonite” 035*109 LED televizo-
rius „Orion” 0367901 Motoroleris “Mosca Fava” 0189647 Motoroleris “Mosca Fava” 
0362150 Motoroleris “Mosca Fava” 013*246 Muzikos centras „Philips“ 038*218 
Pakvietimas į TV studiją 057*652 Pakvietimas į TV studiją 021*447 Pakvietimas 
į TV studiją 046*742 Planšet. kompiuteris “eSTAR” 0253409 Porinis kelialapis į 
Palangą 0263325 Porinis kelialapis į Palangą 0193056 Porinis kelialapis į Palangą 
0611824 Porinis kelialapis į Palangą 0230272 Porinis kelialapis į Palangą 0347707 
Pretendentas į butą 039*669 Vaizdo registratorius “Prestigio”

LAIŠKAI

UAB „Narma“ atlieka žemės sklypo kadastrinius matavimus, 
esančio Utenos aps. Anykščių r. sav. Andrioniškių sen. Latavos k. 
š.m. Birželio mėn 20 dieną, Skl.Nr.proj.plane 624-2, priklausančius 
VĮ “Anykščių miškų uredijai’. Gretimų žemės sklypų savininkus,  
skl. Kadastrinis Nr . 3401/0004:0031 NIJOLĖ CHOLOPOVIENĖ, 
Utenos aps. Anykščių r. sav. Svedasų sen. Netikiškių k. š.m. 
Birželio mėn 24 dieną Skl.Nr.proj.plane 624-2, priklausančius VĮ 
“Anykščių miškų uredijai’ skl. Kadastrinis Nr, 3422/0002:0023 
TOMAS STEPUČENKA, 
  Dėl Jūsų sklypo ribų suderinimo matavimų dieną nurodytu 
laiku prašome būti Savo sklype, arba atvykti į  UAB „Narma“ 
įmonę, esančią Ūkininkų g.10a Marijampolėje jums patogiu 
laiku. arba prašome kreiptis  tel. 8 678 00061

horoskopas
Ožiaragius gali apvilti artimi 

žmonės - ne iš blogos valios, bet dėl 
savo neatsakingumo jie supainios vi-
sus jūsų planus. Didelė tikimybė, kad 
įsigysite naudingą pirkinį, tuo labiau, 
kad viltys išeiti atostogų neišsipildys 
ir pinigų bus pakankamai. Asmeni-
niame gyvenime tyla - visi ruošiasi 
į pietus, leisti vakarus teks su kate  
arba su artimiausiais giminaičiais.

vandenis neturėtų kurti planų po-
ilsio dienoms - vis tiek reikalai neleis 
atsipalaiduoti. Verslas klosis neblo-
gai, bet vis dėlto pažabokite savo 
finansinį apetitą. Laiko asmeniniam 
gyvenimui nėra, ir jį apėmė sąstingis. 
Tiesa, jei parodysite iniciatyvą, galė-
site tikėtis vakaro malonioje draugi-
joje. 

Žuvims truks deguonies - kaž-
kas jums kliudo parodyti iniciatyvą 

darbe, pagaliau ir namuose padėtis 
įtempta. Finansiniai sunkumai laiki-
ni, o štai sveikata reikėtų pasirūpinti - 
negalavimas gali virsti chroniška liga. 
Paskambinkite  seniems bičiuliams, 
jie turi jums malonių naujienų. 

Avinas nudžiugins save ilgai lauk-
tu ir brangiu ūkiniu pirkiniu. Beje, fi-
nansinei padėčiai tai neatsilieps - čia 
viskas gerai. Nedidelių konfliktinių 
situacijų gali susidaryti, išvykus iš 
namų, - būkite atidūs kelyje. Asme-
niniame gyvenime - jokių permainų, 
tiesa, galite išmėginti savo laimę pir-
madienį arba ketvirtadienį.

Jautis, turi būti labai santūrus san-
tykiuose su partneriais - jiems nepa-
vyksta išvesti jūsų iš pusiausvyros, 
todėl verslo reikalai klojasi neblogai. 
Jei neklausysite “geranorių” pata-
rimų, tai santykiuose su draugais ir 
mylimaisiais jus lydės sėkmė. Tiesa, 
poilsio planus teks atidėti - savaitė 

bus gana įtempta. 
Dvyniai pademonstruos jiems bū-

dingą egoizmą, dėl to gali iškilti ke-
blumų santykiuose su mylimu žmo-
gumi. Tuo labiau, kad sušvelninti 
kaltę, pakvietus ją arba jį vakarienės 
prie žvakių, kažin ar pavyks - finansi-
nė padėtis bloga. Saugokitės nedide-
lių traumų ir negalavimų - nekiškite 
pirštų į mėsmalę, negerkite vandens 
iš vasarvietės tvenkinio. 

Vėžių laukia finansinė krizė, bet 
bičiuliai padės ją įveikti, jeigu iš 
anksto su jais susitarsite. Metas su-
simąstyti apie gyvenimo prasmę. 
Jeigu jums dabar svarbiausia artė-
jantis pasaulio futbolo čempionatas, 
tai žmona ir uošvė, laiku neišsiųstos 
prie jūros, gali nepritarti sumanymui 
nusipirkti dėžę alaus. Moterims taip 
pat naudinga pabūti vienoms. 

Liūtas kaip niekada pasitiki savo 
jėgomis - galite suklupti, jeigu per-

nelyg aukštai užriesite nosį. Savaitės 
pradžioje finansinė padėtis sustiprės, 
bet jūsų sugebėjimas leisti pinigus 
pranoksta šalies vidurkį . Sveikata 
šlubuoja, pasirūpinkite skrandžiu ir 
kepenimis. Asmeniniame gyvenime 
viskas priklauso nuo jūsų antrosios 
pusės nuotaikos - būkite atidesni. 

Mergelė pajus prasidedančios va-
saros skonį - metas atnaujinti įvaizdį. 
Tegul priešingos lyties atstovai pa-
tiria lengvą šoką jums pasirodžius, 
juk asmeniniame gyvenime jūsų 
laukia sėkmė. Bet apie sveikatą ver-
tėtų pagalvoti: nesėdėkite po įjungtu 
kondicionieriumi ir nesivykite nuva-
žiuojančio autobuso - žvaigždės pro-
gnozuoja padidėjusį traumatizmą. 

Svarstyklės, kaip visada, bus 
dėmesio centre. Ir vis dėlto neigno-
ruokite gerbėjų - galite ir apsirikti.
Finansiniu požiūriu reikalai klojasi 
neblogai, bet tarnyboje jūsų akty-

vumas sumažės. Jeigu persidirbsite, 
galite susirgti. Paprašykite laisvos 
dienos. 

Skorpiono reikalai taisosi - jus 
nukamavusios negandos galutinai 
pasitrauks, prie to prisidės ir poilsis 
gamtoje. Praverstų vandenyno bri-
zas, bet jeigu nėra galimybių, tai tiks 
ir vėjelis nuo tėviškės upių ar ežerų. 
Nauji intymūs santykiai sustiprės. 
Čia svarbiausia - nepervertinti par-
tnerio,.Ypatingų finansinių problemų 
nebus. 

Šaulys ir pats nustebs, radęs ben-
drą kalbą su technika. Automobilis 
neges, bet brangus benzinas privers 
galvoti apie piniginę. O pinigų gau-
site tik savaitės pabaigoje. Šeimoje, 
kaip ir darbe, santarvė ir ramybė. 
veikata apskritai nekelia nerimo, bet 
atkreipkite dėmesį į kaulus ir sąnarius 
- neperkraukite jų.               

  -ELTA

Keistas sutapimas – paskutiniu 
metu į minčių tinklą tvirtai įkliūva 
užmaršties sąvoka, pirmiausia ten 
pradėjusi bruzdėti perskaičius gar-
siojo čeko M. Kunderos „Juoko ir 
užmaršties knygą“, kur ne savo va-
lia paliktą gimtosios šalies sostinę 
autorius vadina užmaršties miestu. 
L. Donskio tinklaraštyje neseniai 
randu mintį, kad R. Gavelis savo 
knygose yra diagnozavęs amneziją 
Vilniui ir kad, pavyzdžiui, „vienoje 
Florencijos gatvelėje yra daugiau 
gyvos ir dabartį paaiškinančios 
istorijos nei visoje Lietuvoje“. 
Patirties archyvuose ir daugiau to-
kių pavyzdžių atrastum ne vieną, 
bet staiga visai kitokiam minties 
posūkiui pastūmėja internete ras-
tas poros metų senumo straipsnis 
„Lietuvos ryte“ apie paminklą 
sovietiniam kariui: čia iš Kurklių 
kilęs A. Lukošius rašo, jog šiame 
mūsų rajono miestelyje „gyvena 
tie, kurie gerai atsimena savo isto-
riją ir nenori užmiršti nei jos pamo-
kų, nei ją lėmusių žmonių“. 

Entuziastingai pritariu straipsnio 
autoriui, nes rodos, gerai pažįstu 
šį kraštą ir žinau, kad čia išsiten-
ka skirtingų laikotarpių atminties 
ženklai, nes čionykščiai žmonės 
linkę atskirti politiką nuo žmogiš-
kumo, o pastaroji vertybė visais 
laikais kurkliečiams buvo viena 
svarbiausių. Su šia šviesia mintimi 
saulėtą ir gražų paskutinį gegužės 
šeštadienį atvykstu į Kurklius, 
kur ruošiamasi minėti išties ne-
eilinį įvykį – 150 metų mokyklos 
jubiliejų. Net sunku įsivaizduoti, 
kad jau tiek metų mokyklai, kurią 
baigiau beveik prieš tris dešimtme-
čius – tais laikais, kai kiekvienas, 
ją baigęs, iš mokyklos turėjo išeiti 
jau beveik gatavas „politiškai ko-
rektiškai“ apdorotas, nupoliruo-
tas, nuglazūruotas produktas. Tik 
šiandien galiu tvirtai pasakyti, jog 
jaučiu dėkingumą tai mokyklai, 
kad ji visai nepasižymėjo kaip uoli 
tokių „produktų“ leidėja. Net stu-
dentiškais metais susibūrimuose, 
kuriuose brendo būsimos Nepri-
klausomybės idėjos, atstovavau 
absoliučiai mažumai, neturėjusiai 
ko iškratyti iš mokyklinių nuos-
kaudų bagažo. 

Praveriu neatpažįstamai ir išties 
šventiškai pasikeitusios sporto sa-
lės duris ir nustembu išvydusi neį-
tikėtinai negausias šventės dalyvių 
gretas, o dar labiau suglumti priver-
čia tai, kad mano buvusių mokyto-
jų čia – vos keletas. Negausiame jų 
būrelyje išskiriu vieną didžiausių 
miestelio šviesulių – pradinių kla-

Jubiliejaus tortas su deguto prieskoniu, 
arba diagnozė: užmarštis ir abejingumas

sių mokytoją G. Šulskienę, mokiu-
sią dalytis viskuo, ne tik slapčiomis 
bandytu suvalgyti skanėstu, bet ir 
bet kokiu gėriu, nepriskiriamu ma-
terialių dalykų kategorijai. Džiugu, 
kad matau buvusią klasės auklė-
toją E. Dedelienę – vieną pirmųjų 
gyvenime tolerancijos mokytoją, 
lituanistę N. 
Zaukevičienę, 
visada siekusią 
parodyti poe-
tiškąją pasaulio 
pusę. Šiandien 
įvertinu ir che-
mijos mokyto-
jos S. Kulakauskienės gebėjimą 
įžvelgti potencialą, kurio mes pa-
tys dažnai savyje neatkapstome, ir 
neleisti dangstytis po maištininko 
vėliava. Gera, kad salėje pamatau 
keletą metų mokyklai vadovavusį 
fiziką V. Mikučionį, sugebėjusį vi-
sada parodyti pagarbą kiekvienam 
mokiniui. O spalvingam mokyklos 
portretui kažko trūktų, jei nebūtų 
rusų kalbos mokytojos A. Dūdie-
nės, kurios neprilygstama ironi-
ja iškart tinkamai „įžemindavo“ 
liepsningus anuometės retorikos 
šedevrus, kurie buvo privalomi 
„pagal programą“...

Dar vienas kitas veidas – ir daly-
vaujančių buvusių mokytojų sąra-
šas baigiasi. Vis bandau tikėti, kad 

kitų tiesiog dar nematau. Šmėkš-
telėjusio užmaršties šešėlio įspūdį 
kiek išblaško koncertas: čia pasi-
stengė ir dabartiniai mokiniai (ypač 
smagu žiūrėti į pačius mažiausius), 
ir juos ruošę mokytojai, juoko au-
drą nuo scenos sukelia buvęs mo-
kyklos auklėtinis J. Zavaliauskas, 

prasmingai į su-
sirinkusiuosius 
prabyla prof. P. 
Kavaliauskas, 
taip pat kadaise 
baigęs šią mo-
kyklą, buvusi 
ilgametė felčerė 

A. Žvinienė, verta didelės kurklie-
čių pagarbos ir padėkos už daugelio 
jų įamžinimą knygoje „Kurkliai“. 

Mintyse (o vėliau ir ne tik) no-
risi padėkoti dabartinei direkto-
rei J. Kašinskienei už malonumą 
pasivaikščioti tvarkingos, sure-
montuotos mokyklos koridoriais, 
kur pasitinkanti senų nuotraukų 
retrospektyva ne vienam atgaivi-
na daug ką, kas primiršta. Ir vis 
dėlto netrunka atsivyti nuostabos 
ir nusivylimo atgarsiai. Ne aš vie-
na pasigendu renginyje daugybės 
mokytojų, kurie dabar išsibarstę po 
visą Lietuvą, bet sunkiausia patikė-
ti tuo, ką tenka išgirsti iš vietinių 
gyventojų, – kad į šventę nebuvo 
pakviesti kai kurie net to paties 

miestelio gatvėmis tebevaikštantys 
ar apylinkėse gyvenantys moky-
klai nusipelnę žmonės. 

Manau, per tokį jubiliejų daug 
ką būtų turėjusi pasakyti buvusi 
pradinių klasių mokytoja A. Stim-
birienė-Karvelienė, kurios eiliuoti 
smagių vaidinimų tekstai daug 
metų skambėdavo nuo scenos ir 
per vyresniokų pasirodymus, trū-
ko čia ir buvusios mokytojos bei 
ilgametės miestelio bibliotekos ve-
dėjos E. Paukštelienės, ne vienam 
anais laikais savo iniciatyva su-
gebėjusios įbrukti knygą, už kurią 
padėkoti noras kildavo po daugelio 
metų. Buvusių mokinių nuoširdžių 
žodžių neišgirdo ir mokytojos A. 
Jočienė, S. Mačionienė, B. Šapo-
lienė-Aukštakalnienė. O juk mies-
telio kasdienybė šių moterų ne-
belepina progų užsivilkti išeiginę 
suknelę gausa...

Klasės draugės mamos kieme 
prie šulinio atgaivinusios visą ren-
ginį šiaip taip atlaikiusias likusias 
gėles ir nusipirkusios žvakių, su 
nedidele grupele buvusių mūsų 
laidos atstovių skubame į naują-
sias miestelio kapines. Šiandien 
mes jaučiame ne tik pareigą, bet 
ir natūralų norą padėkoti šviesaus 
atminimo mokyklos direktoriui O. 
Zaukevičiui. Už tai, kad jo dėka 
prieš keletą dešimtmečių iškilo ne 
tik Lietuvoje, bet ir, kaip tuo metu 
kalbėta, visose Baltijos šalyse vie-
nintelis tokio projekto pastatas, 
kad daug metų su meile buvo puo-
selėjamas. Už tai, kad šiame ori-

ginaliame pastate visada sklandė 
liberalizmo dvasia. Už tai, kad kai 
11-oje klasėje mes, kelios nuolati-
nės maištininkės, tuo metu šiukštu 
neminimą Vasario 16-ąją per direk-
toriaus dėstomą istorijos pamoką 
susisegėme į plaukus po tris ryš-
kiaspalvius tautinės vėliavos spal-
vų segtukus ir laukėme skandalo, o 
direktorius... nieko „nepastebėjo“. 
Už tai, kad tėviškai, bet nepiktai 
barė, kai mokytojai atvesdavo „ant 
kilimėlio“. Už tai, kad man žadėjo 
nepasirašyti atestato, jei rinksiuosi 
filologiją („Neturėsi kada nė vyrui 
blynų iškepti!..“), už tai...

Sąrašą galėtume tęsti viena per 
kitą vis ką nors prisimindamos, tik 
čia visoms žadą atima išvystas ka-
pas. Štai ji, Užmarštis! Šoka savo 
makabrišką triumfo šokį kartu su 
Abejingumu. Čia šiandien niekie-
no iš šventusiųjų šventę neužsukta. 
Tik nuolatinės artimųjų priežiūros 
ženklai, o direktoriaus puoselėtos 
mokyklos jubiliejaus proga paro-
dytos atminties ir pagarbos – nė 
pėdsako. 

Kažkuri iš mūsų tylomis uždega 
žvakę, į tuščią vazą įkrenta atsineš-
ti gležni žiedai, kuriuos čia pat ima 
negailestingai svilinti vasariškas 
karštis. Bet ne jis alsuoja nueinan-
čiam mūsų būreliui į nugaras – tai 
čia aptiktoji pora Užmarštis ir Abe-
jingumas...

Audronė KARvELYTĖ - 
JuSEvIčIEnĖ

(Kurklių vidurinės mokyklos 26-
oji laida, 1985 m.)

...Dar vienas kitas veidas 
– ir dalyvaujančių buvusių 
mokytojų sąrašas baigiasi. 
Vis bandau tikėti, kad kitų 
tiesiog dar nematau...
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siūlo darbą

įvairūs

parduoda

Paversk svajones į tvirtybės tiltą,
Penkiasdešimt švyti su aušra!
Neleisk likimui kryžkelėj apvilti
Bet ąžuolu šlamėki visada.
Ne visos audros nuoskaudas palieka,
Po jų nušvinta mėlynas dangus...
Tegul tikrove virsta tavo siekiai,
Lai negandų tavam kely nebus.

50-ojo jubiliejaus proga sveikiname 
Eimontą BALTUŠĮ.

„Kavarsko“ medžiotojų būrelio kolektyvas

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Salomėjai 
Rainienei ir seselei Ramunei Strazdienei už rūpestingą 
gydymą, nuoširdų ir švelnų žodį.

Burbiškietės B. Inčirauskienė ir D. Guobienė

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. 

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 
200 kg brangiau.
Tel. (8-615) 37349.

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

Tel. (8-631) 61411.

Nekilnojamas 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.

Brangiausiai - miškus. Sumoka 
notaro išlaidas.

Tel. (8-642) 22222.

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

Tel. (8-603) 44444.

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

Butą, sodybą, namą ar žemės 
sklypą Anykščių mieste ar rajo-
ne.

Tel. (8-671) 99251.

Automobiliai

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

Tel. (8-638) 00155.

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

Tel. (8-633) 39897.

Brangiai - automobilius, sun-
kvežimius, mikroautobusus. Gali 
būti su defektais, nevažiuojantys. 
Sutvarko dokumentus. Pasiima.   

Tel.: (8-646) 17715, 
(8-601) 61510.

Brangiai ir skubiai - įvairių mar-
kių (1930 - 2005 m.) lengvuosius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Bet kokios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža.

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

„Niksoft“ - visus veršelius augin-
ti. Ypač brangiai mišrūnus, belgų 
mėlynuosius.

Tel. (8-699) 46054.

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

Tel. (8-622) 09326.

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

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

UAB „Biuro“ siūlo krautuvų ir 
elektrinio vežimėlio vairuoto-
jo, pakavimo, krovimo ir kitus 
pagalbinius darbus Utenoje. 
Tikimės, kad būsimi darbuoto-
jai yra atsakingi ir nebijo sun-
kaus darbo.

Dėl darbo kreipkitės: 
kiekvieną darbo dieną te-
lefonais +37066230168, 
+37066218734 arba siųskite 
savo CV 

el.paštu utenacv@biuro.lt.

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.

Grybų, uogų supirkėjams. Darbo 
užmokestis nuo rezultatų.

Tel. (8-656) 91370.

Tarptautinių pervežimų įmonė 
ieško vairuotojų. Darbas maršrutu 
Italija - Lietuva - Rusija.

Tel. (8-698) 43683.

Traktoristui - darbui miške.
Tel. (8-615) 59999.

Prancūzija - Belgija, vežioti mažu 
autovežiu autobusus, komandi-
ruotės 4-6 savaitės. Atlyginimas 
5000 - 7500 Lt.

Tel. (8-682) 61239.

Nekilnojamasis turtas

Sodybą Anykščių r.
Tel. (8-671) 10145.

Naują namą prie Anykščių mies-
to.

Tel. (8-671) 10145.

Tvirtą, mūrinį dviejų aukštų namą 
Anykščių rajone. Iš kiemo pusės 
atsiveria nuostabus vaizdas į Ilgio 
ežerą, puiki vieta gyvenimui bei 
poilsiui.

Tel. (8-600) 19810.

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

Tel. (8-676) 68658.

55 kv. m komercines patalpas 
pačiame centre J. Biliūno g. Kaina 
55 000 Lt.

Tel. (8-676) 68658.

2 kambarių butą su patogumais 
Dusetose, Zarasų raj. Yra garažas. 

Tel. (8-682) 30548.

Erdvų, didelį 4 kambarių butą 
Anykščiuose. Puikus pasirinkimas 
ieškantiems erdvaus bei komfortiško 
būsto.

Tel. (8-600) 19810.

Butą su garažu Anykščiuose.
Tel. (8-605) 32452.

Automobiliai, žemės 
ūkio technika

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

Tel. (8-612) 57075.

POTINGER šienainio rinktuvą su 
skleistuvais; vartytuvą (7 m); grėblį (6 
m); grūdų traiškytuvą su maišytuvu; 
DELOVAL melžimo liniją 100 karvių. 

Tel. (8-699) 62481.

Kuras

Supjaustytas lapuočio medžio 
atraižas. Atveža.

Tel. (8-612) 56929.

Atraižas, gali supjauti. Malkas 
kaladėmis. Veža į rajoną. 

Tel. (8-693) 83102.

Malkas.
Tel. (8-645) 44255.

Malkas.
Tel. (8-671) 45111.

PERKAME SPyGLIUOČIO 
RąSTUS, 

ATSISKAITOME IŠ KART.
Tel.: (8-686) 88713.

AM kategorijos 
teorijai speciali akcija!!!

Teirautis tel. (8-657) 68156, UAB „Jonroka“, Taikos g. 9.

Dovanoja

Mišrūnus šuniukus. Beveik 2 
mėnesių.

Tel. (8-653) 96027.

Betono atliekas patiems išsivežti 
(padėsime pakrauti).

Tel. (8-655) 65787.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius.

Garantija iki 2 m, pensininkams - 
nuolaidos. Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Taisome automatines skalbimo 
mašinas, televizorius, šaldytuvus 
kliento namuose.

Tel. (8-643) 73772.

Paslaugos

Remontuojame kuro siurblius, 
purkštukus. Reguliavimo kaina - 
60 Lt. Nuomojame autobokštelį 
(kėlino aukštis - 20 m, šoninis sie-
kis - 9 m). 

Tel. (8-682) 36806.

Mini ekskavatoriumi, mini krau-
tuvu BOBCAT atliekame žemės 
kasimo, lyginimo, gręžimo, beto-
no daužymo darbus (yra paletinės 
šakės). Atliekame lauko santech-
nikos darbus. 

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

Šiltiname sienas, stogus ir grin-
dis ekovata sausuoju ir šlapiuoju 
būdu 1 kv. m kaina 7–12 Lt. 

Tel. (8-698) 47767. 

Atestuota projektavimo 
įmonė rengia katilinių, šilumos 
punktų, lauko inžinerinių tinklų 
(išskyrus elektros tinklus) ir vi-
daus inžinerinių sistemų (sta-
tybinė, elektros, automatikos ir 
kitos dalys - tik su rengiamais 
projektais), projektus.

Tel. (8-699) 85017, 
el.p.: regonama@gmail.com

Baldų remontas

Remontuojame minkštus bal-
dus, keičiame gobeleną, spyruo-
kles, poroloną. Pasiimame ir par-
vežame baldus, turime baldams 
audinių.                                

Tel.  (8-610) 10341,
www.atnaujinkbaldus.lt
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mįslė

„Daina“:

„Labai dailūs žirgai, gera žiū-
rėt. O į politikus ne taip malonu, 
nes labai jau pilvoti“.

 IŠ ARTI

„Aukštas kalpokas, vyno smo-
kas, akmens šerdis?“

Šeštadienio mįslės: „Lekiu kaip 
ponas, tupiu kaip sakalas, visi 
manim džiaugiasi, bet po kojomis 
mindo?“ teisingas atsakymas – 
sniegas. 

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!

Česnakiniai vištienos 
kepsniukai

Ingredientai:
4 česnakai,
imbieras
malti juodieji pipirai,
3 valgomieji šaukštai bulvuų 

krakmolo,
2 svogūnai,
550 gramų vištienos filė,
3 kiaušiniai, 
3 valgomieji šaukštai majonezo,
druska,
aliejus (kepimui),
žalumynai (įvairūs).

Gaminimo eiga:
Vištienos filė gerai nuplauti ir 

supjaustyti kubeliais.
Nulupti ir smulkiai supjaustyti 

svogūną bei česnaką.
Nuplauti ir supjaustyti žalumy-

nus.
Sumaišyti viename dubenyje 

vištieną, svogūnus, česnaką, žalu-
mynus, išplaktus kiaušinius, majo-
nezą, krakmolą, imbierą, druską ir 
pipirus.

Gautą masę kelioms valandoms 
padėti į šaldytuvą.

Pilti į keptuvę aliejų, įkaitinti ir 
kepti šaukštu suformuotus kepsne-
lius.

Patiekti šiltus su mėgstamu gar-
nyru.

Žirgai. Daugumoje žirginio 
sporto rungčių, vykusių per „Bėk, 
bėk, žirgeli“ šventę, nugalėtojų 
laurus skynė svečiai. Nugalėtojais 
atskirose rungtyse tapo E.Vinckus, 
K.Beržonskytė, M.Vinckutė, 
M.Kazlauskaitė, B.Vileikytė, 
G.Malinauskaitė, I.Grikienis, o 
T.Valaitytė laimėjo dvi rungtis. 
Tiesa, atviroje klasėje varžybas 
laimėjo anykštėnas S.Uogela su 
žirgu Jalta, o jojančio barmeno 
rungtyje nugalėjo anykštėnų ko-
manda – A.Snarskas, G.Mekšėnas 
ir D.Imbrasas. Mero taurės varžy-
bose dvi pirmąsias vietas užėmė 

Anykščių svečias I.Grikienis jo-
damas su skirtingais žirgais. Šioje 
rungtyje S.Uogela liko trečias su 
žirgu Sugarfree ir 16-as su Jalta. 
Atviroje klasėje 11 vietą užėmė 
G.Veršulytė, 14 – A.Šližytė. Atvi-
roje kalsėje, jaunių grupėje 4-a fi-
nišavo O.Skapaitė, 7 – S.Tarulytė, 
11 – M.Veršulytė, 14 – A.Bauraitė. 
Mero taurės jaunimo grupėje iš 
anykštėnų aukščiausią vietą -11-ąją 
užėmė O.Skapaitė. D.Pratapaitė su 
Mėta Šetlando poni konkūre buvo 
ketvirta, o lygiose lenktynėse – tre-
čia. 

Svarsčiai. Per „Bėk, bėk, žir-
geli“ šventę svarsčių kilnotojai 

Vakar Anykščių vaikų ir jauni-
mo užimtumo centro vaikus rytų 
kovų paslapčių mokė rajono Ta-
rybos narys Artūras Šajevičius.

Prie Anykščių šv.Aleksandro 
Neviškio cerkvės susirinkę Anykš-

O jūs, vaikai, taip darykit...

Anykščių rajono tarybos narys Artūras Šajevičius rodo, kaip 
gintis nuo užpuoliko 

nuotr. Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro  

čių vaikų ir jaunimo užimtumo 
centro lankytojai galėjo stebėti, 
kaip politikas demonstruoja aikido 
pratimus ir patirti politiko jėgą. 

Žodžiu, chuliganams, dabar 
bus riesta.   

Niekas taip nemotyvuoja,
kaip grėsmė gauti į kailį

varžėsi dėl Anykščių kūno kultū-
ros ir sporto centro taurių. Mergi-
nų iki 18 metų varžybas laimėjo 
M.Tamošaitytė iš Kuršėnų, o su-
augusiųjų grupėje nugalėjo anykš-
tėnė G.Bražaitė. Vaikinų varžybas 
laimėjo J.Optas iš Tauragės, vyrų 
– M.Rudys iš Panevėžio.

Apdovanojo. Vilniuje per olim-
pinės dienos renginius apdovanoti 
olimpinio festivalio nugalėtojai 
ir prizininkai.  J.Biliūno gimnazi-
jos slidininkai vaikinai festivaly-
je užėmė antrąją vietą, merginos 
tapo nugalėtojomis. Gimnazijos 
slidinėjimo rinktinėje startavo – 
A.Drūsio treniruojami slidininkai 

bei B.Vitkūno biatlonininkai.
Imtynės. Vilniuje, per olim-

pinės dienos renginius vyko 
graikų-romėnų imtynių var-
žybos. B.Orlovas tapo nuga-
lėtoju, G.Binkys ir D.Žvikas 
užėmė antrąsias vietas, 
L.Matelionis ir L.Laibakojis 
– trečiąsias. Po imtynių var-
žybų Anykščių  imtynininkai 
dalyvavo ir olimpinės mylios 
bėgime. 

Sunkioji atletika. Telšiuose, 
tarptautiniame sunkiosios atleti-
kos turnyre A.Šidiškis iškovojo 
antrąją vietą, M.Janulis buvo ke-
tvirtas, o T.Pocius – penktas.   

Anykščiuose gyvenantis vers-
lininkas ir muzikantas Kazimie-
ras Jakutis-Pagulbis pagąsdinęs, 
kad  šeštadienį vykę dešimtieji 
poezijos atlaidai bus paskutiniai, 
o savo sodybą po jų jis parduos, 
išnuomos ar net dovanos, sulaukė 
rekordinio skaičiaus dalyvių. 

Beje, kai kurie anykštėnai iš-
skubėjo iš šventės „Bėk bėk, žir-

geli“ į V.Jakučio sodybą net ne-
įpusėjus programai. Niekas dar 
nežino, kaip bus toliau, bet atlaidų 
dalyviai tikisi suminkštinti bardo 
širdį.

„Kaip ten bebūtų, provokacija 
pavyko“,- apibendrino atlaidus 
vienas, matyt, taip ir negalintis 
patikėti K. Jakučio ketinimų rim-
tumu, dalyvis internete.   

Pilna pieva poezijos gerbėjų. Jei kiekvienas parašys bent po ei-
lutę, žiūrėk, gal ir pasikeis bardo sprendimas. 

nuotrauka iš vytauto Jakučio albumo 


