
66-ieji leidimo metai 2014 m. liepos 8 d., antradienis

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 76/8809
http://www.anyksta.lt

.

2 psl. 3 psl. 5 psl.

šiupinys

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58 arba (8-381) 5-80-24

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“, portalą anyksta.lt 

galite užsisakyti

6 psl.

2 psl.

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.ltGamtos kirčiai braškių augintojams

Ši vasara nebuvo palanki braškių augintojams, tad ir šių uogų 
kaina, kaip ir atvežtinių iš Lenkijos, svyravo tarp 6 – 10 –ies litų 
už kilogramą. 

Kaip Anykštai sakė Kavarske gyvenanti braškių ir jų daigų au-
gintoja Danguolė Lingienė, daug braškių iššalo, paskui laukus pu-
santro mėnesio džiovino sausra, ir palijo taip, kad uogos pradėjo 
pūti.

D. Lingienė braškes ir jų dai-
gus augina apie 20 metų. „Auginti 
braškes įkalbėjo žentas, nors pats 
jis gydytojas. - prisiminė braškių 
augintoja. – Iš Babtų atsivežiau 4 
veislių, tarp jų ir „Ventos“.

Jomis nedidelį plotą užsodinau, 
tačiau derėjo taip, kad uogų neturė-
jau kur dėt, visus apdalinau.

Kavarsko moterys eidavo žiūrėt 
kokios didelės uogos. Šią, tikrai 
gerą, veislę auginu iki šiol.“

Dabar D. Lingienės braškių 
laukai užima 3 hektarus, kuriuo-
se ji augina trijų dešimčių veis-

Sekmadienį, apie 21.10 val., ne-
asfaltuotame kelyje Viešintos–Pa-
piliai–Pelyšėlės 6-ame kilometre, 
motociklo „Kawasaki KLR“ ne-
suvaldė ir žuvo ne tarnybos metu 
Panevėžio policijos pareigūnas K. 
R., gimęs 1971 m. 

Panevėžio kelių policijoje vy-
riausiuoju patruliu dirbęs K.R. lan-

Šventės aplaistytos krauju Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šventinį savaitgalį Anykščių rajone įvyko kelios autoavarijos. Vienoje iš jų žuvo policijos parei-
gūnas.

„Fiat“-u, kuris Svėdasų sankryžoje pateko į avariją, į vestuves net iš Pagėgių važiavo trys žmonės. 
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

lių braškes. Dalis laukų skirta 
tik daigams, tad šiuose laukuose, 
kad užaugtų stiprūs daigai, žiedai 
braškėms išskinami ir derėti joms 
neleidžiama. 

Braškininkė augina tiek veis-
lių, kad uogų sezonas tęsiasi apie 
pusantro mėnesio. Pasak D. Lin-
gienės, ankstyvosios veislės kaip 
„Zefir“, „Saulenė“ ir „Saliut“ jau 
baigė derėt. „Saliut“ veislę vadi-
name turgine, nes šios veislės uo-
gos atsparios ir gražios, - pastebė-
jo D. Lingienė.

kė Pelyšėlių kaime (Troškūnų sen.) 
gyvenusius tėvus. Vyras žvyrkeliu 
važiavo vienas, nebuvo užsidėjęs 
šalmo. Manoma, kad pareigūnas 
nepasirinko saugaus greičio ir ne-
suvaldė galingo motociklo. Duo-
menų, ar vyras buvo blaivus, kol 
kas nėra.

Penktadienį, apie 15 valandą 

30 minučių, Svėdasų sankryžoje į 
„Fiat“-o šoną rėžėsi „Volkswagen“ 
mikroautobusas. Nuo Svėdasų va-
žiavęs „Fiat“-as išlindo į pagrin-
dinį kelią ir nuo Utenos važiavęs 
mikroautobusas rėžėsi į jo šoną. 
Automobiliai po susidūrimo nusly-
do keliolika metrų keliu, „Fiat“-as 
po smūgio apsisuko.  „Fiat“ -u va-

žiavo vyras, moteris ir vaikas. Juos 
iš automobilio vadavo ugniagesiai 
gelbėtojai.

Pagrindinis smūgis teko „Fiat“-ą 
vairavusiam, į septintą dešimtį įko-
pusiam vyrui - jis sužeistas, išvež-
tas į Anykščių ligoninę. „Fiat“- o  
keleiviai bei mikroautobuso vai-
ruotojas nenukentėjo. Į avarijos 
vietą buvo išsiųsti ir Anykščių 
ugniagesiai gelbėtojai, tačiau jų 
pagalbos jau neprireikė, nelaimė-
lius išvadavo Svėdasų ugniagesiai. 
Preliminariais duomenimis, abu 
vairuotojai - blaivūs. „Fiat“ - eki-
pažas į Anykščių rajoną atvyko iš 
Pagėgių, į vestuves. Avarijos vieto-
je susirinkę svėdasiškiai rodė į kiek 
toliau gulinčius stiklus, likusius 
nuo ankstesnės avarijos - kiekvie-
nais metais Svėdasų sankryžoje 
įvyksta ne po vieną avariją. Vyrai 
pyko, jog jau daug metų kalbama, 
bet užkeiktoje vietoje taip ir neį-
rengiama žiedinė sankryža.

Šeštadienio rytą autoavarija įvy-
ko kelyje Anykščiai-Svėdasai. Ša-
likėlėje stovėjo smarkiai sudaužytu 
kairiuoju priekiniu bamperiu „Audi 
-80“, kiek toliau, kitoje kelio pusė-
je, degalus vežantis automobilis. 
Per kelią driekėsi automobilio sly-
dimo žymės. 

Autoįvykyje žmonės nenuken-
tėjo.

Rubikių ir 
Viešintų 
ežeruose 
nustatyta 
mikrobiologinė 
tarša

Kraupūs 
matematikos 
egzamino 
rezultatai

Anykščių valdžia turėtų ieškoti
alternatyvų Raimondas BALSYS, rajono 

Tarybos narys: “Negali UAB 
„Anykščių vandenys“ metai iš 
metų dirbti nuostolingai. Kaž-
kas nuostolius turi dengti. 

Dviračiais nuo 
piliakalnio iki 
piliakalnio

Dvidešimt metų braškes auginanti ūkininkė Danguolė Lingienė 
šiemet patyrė nemažų nuostolių, tačiau optimizmo neprarado. 
Ant jos stalo vėlyvosios, dabar skinamos „Vikat“ veislės braškės. 

Autoriaus nuotr. 

Prizas. Jei kas dalyvavote Pagul-
bio muzikos ir poezijos atlaidų nuo-
traukų konkurse, tikrai nepralošėte. 
Bardas Kazimieras Jakutis praneša, 
kad visiems dalyvavusiems pri-
klauso Pagulbio plokštelių rinkinys. 
K.Jakutis sako laukiantis kiekvieno 
iš dalyvių žinutės su adresu bei te-
lefono numeriu, kad galėtų išsiųsti 
prizus. 

Apdovanojo. Lietuvos Respubli-
kos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
Liepos 6-osios - Valstybės dienos 
proga už nuopelnus Lietuvai ir už 
šalies vardo garsinimą pasaulyje 
valstybinius apdovanojimus įteikė 
beveik 40 asmenų. Vienas iš apdova-
notųjų - Lietuvos roko grupės „An-
tis“ lyderis ir dainininkas, jaunimo 
patriotizmo puoselėtojas architektas 
Algirdas Kaušpėdas, kilęs iš Anykš-
čių. Pasak Prezidentės, apdovanotie-
ji savo gyvenimais liudija nenugin-
čijamą tiesą: Lietuva yra brangi, nes 
vienintelė. Ji suteikia pagrindą būti 
išskirtiniems ir ypatingiems. Lietuva 
- tai dovana būti savimi ir galimybė 
kurti ateitį.

Svečiai. Anykščiuose, „Nykščio 
namuose“ vieši 15 ir 16 metų mer-
ginų ir iki 18 metų vaikinų Suomi-
jos krepšinio rinktinės. Šiandien į 
Anykščius atvyksta Latvijos mergi-
nų iki 16 – os metų rinktinė, o pen-
kiolikmetės suomės šiandien Vilniu-
je žaidžia su Lietuvos bendraamžių 
rinktine. Suomiai su Anykščiais atsi-
sveikins rytoj. 

Mirė. Anykščių rajone birželio 
mėnesį mirė 37 žmonės: 18 vyrų ir 
19 moterų. Jauniausias vyras mirė 
būdamas 58 metų, jauniausia mo-
teris mirė 59-erių. Vyriausias vyras 
mirė sulaukęs 88 metų, o vyriau-
sia moteris – 94-erių. Mirusių vyrų 
amžiaus vidurkis - 71,3 metai, mo-
terų - 80,2. Dažniausia mirties prie-
žastis - širdies ir kraujagyslių ligos 
(23) bei vidaus organų vėžiai (6).  

Skelbimai. UAB „Anykštos re-
dakcija“ priima skelbimus į šiuos lai-
kraščius: „Gimtoji žemė, „Ukmergės 
žinios“, „Ukmergė“, „Gimtasis Ro-
kiškis“, „Kupiškėnų mintys“, „Mo-
lėtų Vilnis“, „Molėtų žinios“, „Mūsų  
Ignalina“, „Utenis“, „Utenos diena“, 
„Utenos apskrities žinios“.
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Temidės svarstyklės

Automobilis. Gautas V. Ž., 
gimusios 1933 m., gyvenančios 
Debeikių seniūnijoje pareiškimas, 
kad liepos 4-ąją apie 6 val.30 min. 

išėjusi į kiemą pastebėjo, jog pavog-
tas automobilis. Žala – 700 litų.

Apvogė. Gautas A. M., gimusio 
1942 m., gyvenančio Skiemonių 
seniūnijoje pareiškimas, kad liepos 
4-ąją apie 14 val. nuvykęs į savo 
sodybą, esančią Skiemonių seniūni-

joje,  pastebėjo, jog pavogti įvairūs 
daiktai, buvę kieme ir ūkiniame 
pastate. Žala – 1 550 litų.

Tvora. Gautas A. K., gimusio 
1952 m., gyvenančio Anykščiuose, 
J. Biliūno gatvėje, pareiškimas, kad 
liepos 5-ąją apie 7 val. pastebėjo, 

jog sulaužyta tvora. Žala – 500 
litų.

Mirtis. Anykščių rajono polici-
jos komisariate pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas dėl A. Ž., gimusio 1938 
m., gyvenančio Anykščių seniūni-
joje, mirties priežasties nustatymo. 

Gera nuotaika, trykštančiu tem-
peramentu ir dainomis J. Didžiulis 
stengėsi ant kojų pakelti ir judėti pri-
versti visus žiūrovus. Šokti nuo kė-
džių pakilo ir arčiau scenos pajudėti 
rinkosi ir mažiausieji, ir jaunimas, ir 
vyresnieji.

Pristatęs savo projektą „REA-
NIMACIJA“, kurio esmė surengti 
kuo daugiau nemokamų koncertų 
visoje Lietuvoje, atlikėjas sulaukė ir 
apdovanojimo – greta Menų inkuba-
toriaus įsikūrusio Anykščių vaikų ir 
jaunimo paramos ir užimtumo cen-
tro vaikai atlikėjui įteikė savo gamy-
bos molinius puodelius, margintus 
gražiais raštais. „Žmonių šypsenos, 
ore tvyranti gera nuotaika ir vaikų 

Šypsenos – geriausias užmokestis Aurelija KARALIŪTĖ

Penktadienį Anykščių Menų inkubatoriuje - menų studijoje 
vykęs Jurgio Didžiulio koncertas pritraukė daug miestiečių. Tik 
gyvai dainuojantis atlikėjas šiltai bendravo su susirinkusiais.

J. Didžiulio projektas „REANIMACIJA“ įsibėgėja, atlikėjas ir 
toliau tęs savo nemokamų koncertų turą po visą Lietuvą, už kito-
kį – ne piniginį atlygį.                                          Autorės nuotr. 

linksmi veidai bei šokantys žiūrovai 
man – geriausias užmokestis,“ – tei-
gė J. Didžiulis. „Manau, kad šiandien 
mes per daug pradėjome galvoti apie 
pinigus, juk pasaulyje egzistuoja ir 
kitokių verčių, kurių pinigais neiš-
matuosi. Mano projekto esmė ir yra 
ne skaičiuoti, kiek aš uždirbsiu, o tie-
siog dainuoti,“ – tikino atlikėjas. 

Pasidomėjus, kaip, jo manymu, 
pasisekė koncertas, dainininkas kal-
bėjo: „Džiaugiuosi, kad susirinko 
tiek daug žmonių, man gera jausti jų 
teigiamas emocijas. Sakyčiau, kad 
esu ne tik muzikantas, bet ir psicho-
logas – man įdomu stebėti, kaip į 
mano muziką reaguoja žmonės, kaip 
ji juose veikia.“

Atsisakė. Konstitucinis Teismas 
atsisakė nagrinėti Vilniaus apygar-
dos administracinio teismo prašymą 
ištirti, ar Pareigūnų ir karių valsty-
binių pensijų įstatymo nuostata, pa-
gal kurią leidžiama gauti valstybinę 
pareigūnų pensiją valstybės (vie-
šojoje) tarnyboje einantiems parei-
gas ar valstybės valdžios funkcijas 
atliekantiems asmenims (Seimo 
nariams, Respublikos Prezidentui, 
ministrams, Ministrui Pirmininkui, 
teisėjams) ir savivaldybių tarybų 
nariams, neprieštaravo (-auja) Kons-
titucijai, konstituciniams teisinės 
valstybės, socialinės orientacijos, at-
sakingo valdymo principams.

Rinksis. Žemės ūkio ministras 
„darbietis“ Vigilijus Jukna teigia 
viceministrus rinksiąsis pats, pasitar-
damas su partija. Tai ministras žur-
nalistams sakė po to, kai valdantieji 
paskelbė, jog grąžinusi įgaliojimus 
Vyriausybė atleis visus viceminis-
trus. „Atleidimo lapelių niekas neiš-
duoda, tai yra politinio pasitikėjimo 
pareigūnai. Po to spręsime. Rink-
siuosi pats, pasitardamas su partija“, 
- sakė V. Jukna. Ministras neprogno-
zavo, ar liks jo komandoje tų pačių 
viceministrų.

Pagyrė. Seimo opozicijos lyderio 
Andriaus Kubiliaus nuomone, val-
dančioji koalicija praėjusią savaitę 
pademonstravo neįtikėtiną sveiko 
proto proveržį - apsisprendė atleisti 
ir nebepriimti į pareigas „prisidirbu-
sių“ viceministrų. „Tiesa, tai pridengs 
visų viceministrų atleidimu, tačiau tai 
nekeičia esmės. Valdantieji, nepai-
sant daugybės kovingų pareiškimų ir 
demonstracijų, kad už savo „prisidir-
busius“ viceministrus su Prezidente 
kovos iki galo, galų gale pasidavė 
principingai Prezidentės nuostatai ir 
laikysenai“, - sakė A. Kubilius. 

Emigrantams. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, sveikindama Vilniuje 
vykstančio 6-ojo Pasaulio lietuvių 
ekonomikos forumo dalyvius, pa-
brėžė, jog kuo daugiau sumanių lie-
tuvių iš viso pasaulio į šią galimybių 
šalį turi sugrįžti ne tik mintimis, ne 
tik žodžiais, bet ir darbais. Tai su-
darys sąlygas Lietuvos ekonomikai, 
demokratijai ir pilietinei visuomenei 
atskleisti visą savo potencialą.

Atsparumas. Seimo opozicijos 
lyderis Andrius Kubilius mano, kad 
viena iš antikorupcijos priemonių 
galėtų būti atsparumo korupcijai tes-
tavimas valstybės tarnyboje. „Kaip 
rodo kitų šalių patirtis, vienas iš 
tokių efektyvių instrumentų galėtų 
būti žymiai platesnis ir efektyvesnis 
individualus atsparumo korupcijai 
valstybės tarnyboje testavimas. Toks 
testavimas reiškia, kad valstybės tar-
nyboje dirbantieji gali būti atsitikti-
nai ir jiems nežinant tikrinami, ar jie 
pasiduoda elementarios korupcijos 
pagundoms. Tokio testavimo nei-
giamas rezultatas būna pakankamas 
pagrindas valstybės tarnautoją atleis-
ti iš pareigų, o priešingas, teigiamas 
rezultatas, yra pagrindas kilti karje-
ros laiptais“, - spaudos konferencijo-
je sakė A. Kubilius. 

Šešėlis. Stokholmo ekonomikos 
mokyklos Rygoje Tvaraus verslo 
centro atliktas tyrimas rodo, jog šešė-
linės ekonomikos indeksas mūsų ša-
lyje yra mažiausias tarp trijų Baltijos 
šalių. 2013-aisiais Lietuvos šešėlinės 
ekonomikos indeksas buvo 15,3 proc. 
bendrojo vidaus produkto (BVP), Es-
tijoje šis indeksas sudarė 15,7 proc., 
Latvijoje - 23,8 proc. BVP.

Ypač graudūs matematikos vals-
tybinio brandos egzamino rezulta-
tai. Tik 4,84 proc. (4 J.Biliūno gim-
nazijos mokiniai ir po 1 iš Troškūnų 
bei Kavarsko mokyklų) Anykščių 
abiturientų surinko nuo 86 iki 99 
balų, 27,42 proc. gavo nuo 36 iki 
85 balų, o net 58,87 proc. – nuo 
16 iki 35 balų. Matematikos vals-
tybinio egzamino neišlaikė 8,87 
proc. anykštėnų. Tarp neišlaikiusių 
9 baigė J.Biliūno gimnaziją, po 1 
Svėdasų ir Troškūnų mokyklas. 

Kavarsko vidurinės mokyklos 
mokiniai matematiką laikė geriau 

Kraupūs matematikos 
egzamino rezultatai

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Paskelbti abiturientų matematikos, istorijos ir biologijos valsty-
binių brandos egzaminų rezultatai. Nei viename iš šių egzaminų 
anykštėnams šimtukų gauti nepavyko, o kaimų mokyklų abituri-
entų egzaminų rezultatai geresni nei miesto gimnazijos.

nei J.Biliūno gimnazistai – 36 ba-
lus ir daugiau surinko 31,5 proc. 
J.Biliūno gimnazijos abiturientų 
ir 41,7 proc. Kavarsko vidurinės 
mokyklos abiturientų. Ir Troškū-
nų mokyklos abiturientams (per 
36 balus gavo 33,3 proc.) laikyti 
matematiką sekėsi geriau nei „bi-
liūniečiams”. Svėdasų gimnazi-
joje daugiau nei 36 balus surinko 
25 proc. (2 mokiniai) matematiką 
laikiusių abiturientų. Matematikos 
valstybinį brandos egzaminą laikė 
124 anykštėnai. Lyginant su Lietu-
vos vidurkiu, Anykščių abiturientų 

matematikos egzamino rezultatai 
yra akivaizdžiai prastesni. 

Istorijos valstybinį egzaminą 
laikė 108 anykštėnai. 3,7 proc. (4 
J.Biliūno gimnazijos abiturientai) 
surinko nuo 86 iki 99 balų. Nuo 36 
iki 85 balų gavo 37,96 proc. anykš-
tėnų, nuo 16 iki 35 – 50 proc. 

8,33 proc. - (6 J.Biliūno gimna-
zijos, 2 – Anykščių technologijos 
mokyklos ir 1 – Kavarsko viduri-
nės) abiturientų istorijos valstybi-
nio egzamino neišlaikė. Iš 6 isto-
riją laikiusių Svėdasų gimnazijos 
abiturientų – 4 gavo daugiau nei 
36 balus (66,67 proc.) ir pagal šį 
rodiklį gerokai aplenkė ir J.Biliūno 
gimnaziją (54,1 proc.), ir šalies vi-
durkį (34,5 proc.).

Biologijos valstybinį egzaminą 

išlaikė visi 79 jį laikę anykštėnai. 
2,53 proc. mūsų abiturientų (t.y. 2 
J.Biliūno gimnazistai) surinko nuo 
86 iki 99 balų, 51,16 proc. – nuo 
36 iki 85 balų, 44,3 proc. – nuo 16 
iki 35 balų. 

Skaičiuojant procentais, aukš-
tesnius nei 36 balų įvertinimus, 
visų rajono kaimo mokyklų bi-
ologijos egzamino rezultatai yra 
geresni nei J.Biliūno gimnazijo-
je. 80 proc. Kavarsko abiturientų 
biologijos egzamino gavo per 36 
balus, Troškūnų ir Svėdasų mo-
kyklose – po 62,5 proc., J.Biliūno 
gimnazijoje – 51,7 proc. Tiesa, bi-
ologijos valstybinį egzaminą laikė 
po 8 Svėdasų gimnazijos ir Troš-
kūnų vidurinės abiturientus ir vos 
5 kavarskiečiai.   

Rubikių ežero Kriokšlio pa-
plūdimio vandenyje žarninių en-

Rubikių ir Viešintų ežeruose nustatyta 
mikrobiologinė tarša Miglė GALVONAITĖ

Rizikinga maudytis Rubikių ir Viešintų ežeruose. 
Remiantis liepos 4 dieną atliktų vandens kokybės tyrimų duo-

menimis, šiuo metu mikrobiologinė tarša nustatyta Anykščių ra-
jono Rubikių ežero Kriokšlio ir Viešintų ežero Viešintų miestelio 
paplūdimių vandenyse.

terokokų skaičius leistiną normą 
viršija 56 ksv/100 ml, o žarninių 

lazdelių skaičius 630 ksv/ 100 ml 
didesnis už nustatytą normą. Situ-
acija kiek geresnė Viešintų ežero 
Viešintų miestelio paplūdimio 
vandenyje. 

Čia norminis žarninių enterokų 
skaičius viršijamas 30 ksv/100 
ml, tačiau žarninių lazdelių skai-
čius išlieka normos ribose (131 

ksv/100 ml).
Kitų Anykščių rajone tirtų pa-

plūdimių – Šventosios upės Dai-
nuvos slėnio ir Šeimyniškėlių, 
Nevėžos ežero Paliono kaime 
(Skiemonių seniūnijoje), Alaušo 
ežero (Svėdasų seniūnijoje) – 
vanduo atitiko Lietuvos higienos 
normos nustatytus reikalavimus.

Kaip pasaulinė premjera čia 
buvo pristatytas XIII tarptautinio 
festivalio „Operetė Kauno pilyje“ 
svarbiausias spektaklis – šviesos 
ir džiazo opera-misterija „Karūnos 
kelias“.

Abiejuose spektakliuose skam-
bėjo kompozitorių Vaidos Striau-
paitės-Beinarienės ir Sauliaus 
Šiaučiulio muzika. Kęstučio S. 

„Šventavartė“ įžengė į „Karūnos kelią“
Liepos 6-osios vakare Kaune, prie Kauno pilies, Valstybės die-

nos proga atgimė tai, ką anykštėnai dar mena kaip 2012-ųjų metų 
džiazo operą pagal Antano Žukausko-Vienuolio legendą „Šven-
tavartė“.

Jakšto režisuotam pastatymui Kau-
no pilies teritorijoje buvo panau-
dotas ir tragiškos lemties režisierės 
ir tautosakinės bei mitologinės te-
matikos spektaklių autorės drama-
turgės Galinos Germanavičienės 
libretas. Režisierius, ruošdamas 
pastatymą Valstybės dienai, ope-
rą papildė nauja siužetine linija ir 
Justino Marcinkevičiaus dramos-

poemos „Mindaugas“ teksto fra-
gmentais.

Vis dėlto ryškiausia siužetine 
linija „Karūnos kelyje“ išliko A. 
Vienuolio legendinis pasakojimas 
apie narsią vaidilutę Vidą (jos vai-
dmenį sukūrė Kauno muzikinio 
teatro solistė (sopranas) Raminta 
Vaicekauskaitė), kuri šioje operoje 
pasiaukojo, paklaidindama priešų 
kariauną pelkėse ir išgelbėdama 
šalies valdovą Mindaugą. Kaip 
pripažino operos kūrėjų komanda, 
A. Vienuolio kūrinyje minimos 
senosios lietuvių pagonių apeigos 

paskatino kurti muziką, įtraukiant 
folkloro elementus: ir sutartines, ir 
liaudies instrumentų melodijas.

Iš „Šventavartės“ atlikėjų, prieš 
dvejus metus vaidinusių Dainuvos 
slėnyje, į „Karūnos kelią“ pateko 
vienintelis dainininkas. Tą patį 
kryžiuočių ordino magistro Volke-
vino vaidmenį ir Anykščiuose, ir 
Kaune sukūrė Kauno anykštėnas 
operos solistas (bosas) Tomas La-
diga.

A. Baranausko ir A. Vienuo-
lio-Žukausko memorialinio 

muziejaus informacija
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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. 

nuomonių ringe
„Klausimas“: “Praėjo savaitė..., tuoj pra-

eis ir antra..., praeis mėnuo.., praeis metai ir, 
patikėkite, be šio skyriaus nieko baisaus ir 
blogo rajone ir savivaldybėje neatsitiks! Tai 
kam tas skyrius reikalingas?“ 

„Aldona“: „Nesuprantu, kokia čia trage-
dija, vot gydytojai ar policininkai visi atos-
togautų, tai jau tikra problema žmogui.Gerų 
atostogų,o Valentinui – ištvermės ir gero hu-
moro jausmo“.

komentarai

Alfrydas SAVICKAS, rajono 
Tarybos narys, Darbo partijos 
atstovas:

„Žmonės ir taip sunkiai gyve-
na, reikia pagalvot. Gaila, kad per 
balsavimą neįveikėm, buvom 6 na-
riai prieš branginimą. Manau, kad 
tikrai nereikėjo tiek branginti, su-
prantu, kad litu galima pabranginti, 
o dabar kad šėrė, tai šėrė visais 3 
litais brangiau. Spėju, kad taip da-
roma dėl euro įvedimo, kad paskui 
jie būtų garantuoti ir nieko nereiktų 
daryt. Nematau ir logikos, nes UAB 
„Anykščių vandenys“ direktoriaus 
Alvydo Katuokos ataskaitoje ra-
šoma, kad prie tinklų bus prijung-
ti Elmininkai, kitos vietos, atsiras 
daugiau vartotojų, sunaudojamo 
vandens kiekis išaugs. Tai kam to-
kiu atveju didinti, jeigu atsiras dau-
giau vartotojų? Domėjausi aplinki-

Anykščių valdžia turėtų ieškoti alternatyvų
Anykščių rajono taryba birželio 26-osios posėdyje patvirtinusi 3 

litais brangesnę geriamojo vandens už kubinį metrą kainą, nubal-
savo, kad Anykščiai taptų vienu iš Lietuvos miestų, kur pragyve-
nimas yra labai brangus. Prie savo kainomis pagarsėjusio šildymo 
pridėjus brangų vandenį, gyvenimas Anykščiuose - tiesiog pra-
banga. Anykštėnų klausėme, ką jie mano apie nuolat kylančias 
paslaugų kainas ir ar reikėjo trečdaliu branginti vandenį?  

nių rajonų kainomis, tai Kupiškio 
gyventojai moka už kubinį metrą 7 
litus, Molėtų 8 litus(su centais),  o 
mes mokėsim beveik po 13 litų. Jei  
UAB „Anykščių vandenys“ tei-
gia, kad patiria nuostolių, tai tegu 
pirma patys tvarką pasidaro – per-
važiuoja, pasižiūri kaip kai kurie 
gyventojai daržus laisto apeidami 
skaitiklius, tegu kontroliuoja. Ma-
nau, kad rajono Tarybai reikėjo ne-
palaikyti branginimo“.

Raimondas BALSYS, rajono 
Tarybos narys,  Lietuvos valstiečių 
liaudininkų sąjungos atstovas:

„Pats paslaugų brangimas, žino-
ma, yra neigiamas reiškinys. Kaip 
rodo praktika, kad kas jau pabran-
go, tas nebeatpinga. Tačiau matau 
šio reikalo kelias puses. Visų pirma, 
negali  UAB „Anykščių vandenys“ 

metai iš metų dirbti nuostolingai. 
Kažkas nuostolius turi dengti. Va-
dinasi, arba savivaldybė turi do-
tuoti, paimdama lėšas iš kitur, arba 
turi sumokėti vartotojas, kuris ir 
naudojasi šia paslauga. Todėl bu-
vau už branginimą. Negali įmonė 
dirbti „į minusą“. O ar branginimas 
buvo ne per didelis, matysime tik 
po metinių įmonės ataskaitų, kol 
kas vertinti dar per anksti.“  

Laima JUZĖNIENĖ, Anykščių 
J.Biliūno gimnazijos mokytoja, 
daugiabučio gyventoja:

„Gaila Anykščių. Šitie paslau-
gų brangimai gąsdina žmones. Vos 
tik paskelbė, kad brangsta vanduo, 
iš karto jau kalbama, kad ir komu-
nalininkai brangins paslaugas. Jau 
nekalbu apie tai, kad jaunimas čia 
grįžtų gyventi, kai vietiniams išsi-
laikyti sunku. Įdomu, kad jokie Eu-
ropos Sąjungos projektai nepadeda.  
Kaip eiliniai vartotojai mes nema-
tom, kas ten vyksta įmonių viduje. 
Jeigu yra tokie dideli paslaugų bran-
ginimai, gal ir įmonės galėtų viešiau 
atsiskaityti prieš gyventojus? 

Manau, kad toks vandens brangi-
nimas yra drastiškas. Suprantu, kad 
galima branginti litų, bet iš karto 

branginama 3 litais. Mano sūnus, 
gyvenantis Vilniuje, sužinojęs, kiek 
dabar anykštėnai mokės, pasakė 
vieną žodį: “Oho“.  Manau, kad jei 
reikalingas branginimas, jis turėtų 
būti laipsniškas, o Anykščių valdžia 
turėtų ieškoti alternatyvų, kad pa-
slaugos nespaustų anykštėnų. Kaip 
vartotoja, tikiuosi, kad bent kitų 
paslaugų įkainiai nedidės“. 

Alvydas GERVINSKAS, ra-
jono Tarybos narys , Liberalų ir 
centro sąjungos atstovas:

„Kainų kėlimas drastiškas, 
sprendimą vertinu blogai. Mano 
manymu, tokio branginimo reikėjo 
išvengti. UAB „Anykščių vande-
nys“ teigia patiriantys nuostolio 
apie pusę milijono litų per metus, 
o dėl šio sprendimo jie gaus apie 
1 milijoną 300 tūkstančių litų pel-
no. Vadinasi, beveik tris kartus pa-
dengs nuostoliu. Galvoju, kad rea-
liai vandens brangimas galėjo būti 
trečdaliu mažesnis. Žinoma, gy-
ventojai gal nepereis „ant šulinių“, 
bet kaina turės įtakos naujų varto-
tojų prisijungimui, naujų vartotojų 
turbūt nebus tiek, kiek tikimasi.“   

 -ANYKŠTA

@„Reikia“: „Ką ten skyriaus, viso 
departamento reikia“.

@„Anykščių Merfis“ to „Rei-
kia“: „Vienas toks šlubas Gebelsų 
Juozas visą ministeriją turėjo“.

@„Žinoma“: „Durnas klausimas, 
aišku, kad nereikia“.

@„augis“: „Jei bent truputi dirbtų, 
gal puse etato žmogus ir reikalingas 
būtų“.

@„Nereikalingas“: „Šio skyriaus 
įkūrimas akivaizdžiai parodo, kaip 
yra švaistomi biudžeto pinigai. Rajo-
no finansinė būklė nekokia, laukiama 
vyriausybės paramos ir europinių pi-
nigų. Vietoje to, kad būtų taupoma, 
mažinami etatai, daroma atvirkščiai. 

Gal nereikia to naujojo skyriaus?
Kelias praėjusios savaitės dienas Anykščių rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriuje ne-
dirbo nė viena iš trijų darbuotojų. Skyriaus vedėja Gražina Nar-
gelienė, likus vos porai savaičių iki Miesto šventės, išėjo atostogų, 
viešųjų ryšių specialistė Virginija Ros Garcia turi nedarbingumo 
lapelį, o už kultūrą atsakinga specialistė Audronė Pajarskienė 
kartu su savivaldybės delegacija kelias dienas šventė Baltarusijos 
nepriklausomybės dieną Klecke.

Portalo anyksta.lt skaitytojų savaitgalio diskusijoje klausėme: 
jei per patį darbymetį Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius 
gali dirbti ne pilnu pajėgumu, tai gal šio skyriaus ir nereikia?

Be šio skyriaus ilgu ir painiu pava-
dinimu buvo išgyvenama dešimtme-
čius, niekas dėl to būtų nemirę ir da-
bar. Kažkas gal savivaldybėje serga 
didybės manija, kad tokius skyrius 
steigia. Skaitau, kad šis skyrius visai 
nereikalingas ir jį būtina panaikinti. 
Tikimės, kad po naujų rinkimų nauji 
vadovai taip ir pasielgs.O dabar tas 
tris ar keturias moterėles galima būtų 
išleisti neapmokamų atostogų. Juk 
Miesto šventę ir kitus kultūrinius ren-
ginius organizuoja Kultūros centras 
su kitomis kultūrinėmis įstaigomis,  o 
ne šis bereikalingas skyrius“.

@„Ona“ to „Nereikalingas“: 
„Pritariu. Nuo Sąjūdžio laikų, kai 

buvo panaikintas Lesnikauskienės 
vadovaujamas skyrius, daug vandens 
Šventąja nutekėjo, Anykščiai tapo 
kultūros sostine, pastatė paminklą A. 
Baranauskui, sukūrė Sakralinio meno 
centrą ir visa tai padarė be Kultūros 
skyriaus. O ką padarė per metus su-
kurtas skyrius? Kokius darbus nu-
veikė? Apie tai aš nieko negirdėjau. 
Tik žinau, kad šio skyriaus moterys 
tarpusavyje riejasi ir kainuoja biu-
džetui šimtą tūkstančių. Geriau šituos 
pinigus savivaldybė išleistų gatvių 
apšvietimui ar medicinos punktų iš-
laikymui“.

@„nuomonė“: „Skyriaus nerei-
kia. Tačiau kur įdarbinti meilužes ir 
žmonas?“

@„nugi“: „Man atrodo, kad ir pa-
čios savivaldybės nereikia. Šaukiuosi 
tiesioginio Butkevičiaus valdymo“.

@„Marga Lūšis“: „Siūlau reorga-
nizaciją - smulkinti esamus skyrius. 
Vietoj skyriaus ilgu pavadinimu rei-
kėtų steigti tris - Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyrius. Būtų papil-
domi trys vedėjų etatai bei po dar dvi 
darbuotojas kiekviename. Suma su-

marum - 9 nauji etatai savivaldybėje. 
Beje, įkūrus skyrių ilgu pavadinimu, 
kažkur dingo už sportą atsakingas 
skyrius, anksčiau tai buvo švietimo 
skyriaus prerogatyva. Gal reikėtų 
pagalvoti ir apie dar vieno skyriaus 
kūrimą, fizrukų daug yra, kurie galėtų 
pasidalinti kokius nors 100 tūkstančių 
litų“.

@„Mykolas“: „O tas Kultūros 
ir ne kultūros skyrius kokius darbus 
atlieka? Gal tokio skyriaus ir reikėtų, 
bet kažkaip su darbuotojais, sakyčiau, 
problema. Darbuotojos teoriškai trys, 
o praktiškai nulis“.

@„Atsakymas Mykolui“: „Ka-
žin tau, jeigu dirbtum valdininku ir 
gautum mizerną atlyginimą, ir pasi-
taikytų paskutinės ar prieš paskutinės 
minutės kelionė, nelėktum atosto-
gauti. Tik valdininkai ir gali sau leisti 
apgailėtinai trumpas ir pigias keliones 
Europoje, eiliniai anykštėnai jau se-
niai atostogauja Dubajuje, Karibuose 
arba bent jau Tailande“.

 (Komentatorių kalba netaisyta – 
red.past.)

-ANYKŠTA

Stipendijos. Geriausiems Lie-
tuvos studentams paskirtos var-
dinės Prezidentų stipendijos. Iš 
studentams šiemet paskirtų 23-ijų 
stipendijų vienuolika stipendijų 
gaus Vilniaus universiteto atstovai, 
tris - Kauno technologijos univer-
siteto studentai, po dvi - Klaipėdos 
ir Vytauto Didžiojo universitetai, 
po vieną stipendiją atiteks studen-
tams iš Šiaulių, Vilniaus Gedimino 
technikos, Aleksandro Stulgins-
kio ir Lietuvos sveikatos mokslo 
universitetų bei Vilniaus dailės 
akademijos. Trys kolegijoms ski-
riamos stipendijos pasieks Alytaus, 
Kauno ir Kauno technikos kolegi-
jų studentus. Iš kiekvienai studijų 
sričiai numatytų penkių vardinių 
stipendijų po vieną skiriama kole-
gijų studentui (650 Lt - 5 bazinės 
socialinės išmokos dydžių), po dvi 
- siekiantiems bakalauro laipsnio 
universitetuose (650 Lt) ir po dvi 
- magistratūros studentams (910 Lt 
- 7 BSI).

Apdovanojo. Liepos 6-ąją pasau-
lį apskriejus „Tautiškai giesmei“, 
kuri taip pat vainikavo jubilieji-
nę Dainų šventę, užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius JAV 
Čikagos lietuvių meno ansamblio 
„Dainava“ vadovui Dariui Polikai-
čiui įteikė išskirtinį apdovanojimą 
– „Aukso paukštę“. Apdovanojimas 
skirtas geriausiam užsienio lietuvių 
mėgėjų meno kolektyvui ir jo va-
dovui už Lietuvos kultūros ir dainų 
švenčių tradicijų puoselėjimą.

Mirė. Eidamas 87-uosius metus, 
pirmadienį vidurdienį Tbilisyje 
mirė buvęs Gruzijos prezidentas ir 
buvęs SSRS užsienio reikalų mi-
nistras Eduardas Ševardnadzė. Nuo 
1985 m. šis Gruzijos politikas va-
dovavo Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministerijai, o 1992 m. tapo 
pirmuoju nepriklausomos Gruzijos 
vadovu. 1995 m. E. Ševardnadzė 
buvo išrinktas Gruzijos prezidentu, 
jo valdymo metus šalį lydėjo politi-
nis nestabilumas ir pilietinis karas. 
2003 m. kilusios „Rožių revoliuci-
jos“ metu E. Ševardnadzė buvo pa-
šalintas iš posto, politiką apkaltinus 
parlamentinių rinkimų klastojimu.

Moterys. Po penkerių metų per-
traukos Rusijos kariuomenės desan-
tinėse pajėgose vėl galės tarnauti 
moterys. Rusijos gynybos ministe-
rijos atstovas pulkininkas leitenan-
tas Jevgenijus Meškovas informa-
vo, kad Riazanės aukštoji desantinė 
mokykla nuo šiol vėl priims moterų 
paraiškas. Gynybos ministerijos at-
stovo teigimu, iki liepos pabaigos 
geriausi akademijos kursantai bus 
baigę bendrojo karinio parengimo 
kursą, įskaitant “apšilimo” prati-
mus, šaudymą koviniais ginklais ir 
gimnastiką. Ypatingas dėmesys bus 
skiriamas šuoliams parašiutais.

Pabėgo. Iš Nigerijos „Boko Ha-
ram“ islamistų nelaisvės pabėgo 63 
iš 68 birželį pagrobtų mergaičių. 
Remiantis Nigerijos Borno valsti-
jos teisėsaugos pareigūnų suteikta 
informacija, įkaitės sugebėjo pa-
sprukti dar penktadienio popietę. 
Dauguma pagrobtųjų buvo 3-12 
metų mergaitės, kurios šiuo metu 
grįžo namo į gimtąjį Kumambzos 
kaimą. „Jos pasinaudojo sargybinių 
pasitraukimu, kai šie išvyko į dar 
vieną ginkluotą antpuolį“, - sakė 
Nigerijos saugumo pajėgų atsto-
vas.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Pianinas ne tik draugas, bet 
ir didžiausias priešas Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Dvylikametė Milda Daunoraitė, kaip puiki pianistė žinoma ne 
tik Anykščiuose, bet ir Paryžiuje bei Tbilisyje. Būsima Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazijos septintokė sako, kad dažnai 
būna momentų, kai norisi viską mesti. Tačiau, kai Milda pagalvo-
ja apie per šešis skambinimo pianinu metus įdėtą darbą ir pers-
pektyvas, sugrįžta noras groti.

Nuotykiai Gruzijoje

M. Sony ruošti pianistai pernai 
turėjo garbę groti Šveicarijoje vy-
kusiame Nobelio premijos laurea-
tų pagerbimui skirtame koncerte, 
o kartą Gruzijoje pasirodė dviems 
prezidentams – Valdui Adamkui ir 
Michailui Saakašviliui.

Paklausta apie kelionių nuoty-
kius, Milda sakė, jog daugiausiai 
nutikimų buvo Gruzijoje: ,,Kartą 
naktį atskridę į Tbilisį su gruzinu 
vairuotoju važiavome į viešbutį. 
Staiga gruzinas pamato bažnyčią, 
paleidžia vairą ir ima melstis. O 
kitą kartą vairuotojas tiesiog už-
migo prie vairo, mokytojai (Liudai 
Kašetienei) teko griebti vairą, kad 
mašina nenulėktų nuo kelio.“

„O štai prieš pora metų šeima, 
pas kurią su Kasparu buvome ap-
sistoję, sumaišė išvykimo laiką, 
taigi pavėlavome į lėktuvą. Mes 
abu labai išsigandom, ir, kol mūsų 
šeimininkas nuėjo aiškintis dėl bi-
lietų apkeitimo, tiesiog sėdėjom ir 
verkėm. Skambinau mamai, bet ji 
net nelabai galėjo suprasti ką sa-
kau, nes dar vis buvau labai išsi-
gandusi ir verkiau, todėl jai teko 
pasikalbėti su Kasparu. Paaiškėjo, 
kad kitą naktį nakvosime Tbilisy-
je. Su savo šeimininku tą dieną 
dar spėjome aplankyti zoologi-
jos sodą, o kitą rytą išskridome 
namo.“ – apie nuotykius keliau-
jant pasakojo Milda.

Pasiekimai reikalauja ne 
tik didžiulio darbo, bet ir 
sėkmės

,,Nežinau kodėl, bet prieš kon-
certus, į kuriuos norėdami patekti 
žmonės sumoka po kelis šimtus 
eurų, mažiau jaudinuosi, nei prieš 
konkursus. – sakė Milda. - Bet pa-
grojusi dažnai labai nuliūstu dėl pa-
darytų klaidų. Kartą net verkiau“. 

,,Kartais net neįsivaizduoju ko-
dėl man taip sekasi. Aš pati nema-
nau, kad esu kažkoks stebuklas. 
Dažnai nesitikiu, kad laimėsiu“, 
- pasakojo Milda. Ji ne tik labai 
daug pasiekusi pianistė, bet taip 
pat ir gerai mokosi – mergaitė an-
tra klasėje.

Tiesa, prie pianino ji praleidžia 3 
valandas per dieną, o atostogų nuo 
grojimo negali turėti ilgiau nei 2-3 
savaites.

Mylimiausio kompozitoriaus 
neturi

,,Mylimiausio kompozitoriaus 
neturiu. Na, pavyzdžiui, man atro-
do, kad Bachas nuostabiai kuria, bet 
kartais atrodo, kad tas pats Bachas 
išprotėjęs. Mėgstu Ferenco Listo 
kūrybą. Mano mokytojas Mišelis 
Sony yra F. Listo žinovas, netgi turi 
tikrą jo naudotą pianiną.“ – apie 
muziką kalbėjo Milda. - O šiaip 
klausau populiariosios muzikos, to, 
ko klauso didžioji dalis paauglių“.

Mokosi Paryžiuje ir Šilutėje

Prieš pora metų Milda gavo 
pasiūlymą mokytis pas prancūzą 
pianistą Mišelį Sony. Be Mildos į 
pamokas Paryžiuje skraido dar vie-
nas lietuvis Kasparas Mikužis ir du 
iš Gruzijos kilę vaikai. Nuskridę į 
Paryžių lietuviai gyvena Lietuvos 
ambasadorės Prancūzijoje Violetos 
Baltrušytės namuose. Per metus į 
pamokas pas M. Sony Milda vyks-
ta apie 5 kartus. O būdama Lietu-
voje mergaitė mokosi pas mokyto-

ją Liudą Kašetienę Šilutėje.

Daugiau darbo, nei malonumo

Vien išgirdus žodį ,,Paryžius“, 
didžiajai daliai žmonių jis asoci-
juojasi su Eifelio bokštu, romanti-
ka ir jaukiomis gatvelėmis. O štai 
Milda daugiausiai laiko būdama 
Paryžiuje praleidžia bute prie pi-
anino – tik kartais gauna progą 
aplankyti įžymias šio Europos me-
nininkų miesto vietas, tokias kaip 
Eliziejaus laukai ar Disneilendas.

Mildą Daunoraitę nuo noro atsisakyti groti stabdo prisiminimai 
apie laimėtus konkursus bei per daugybę metų įdėtas darbas ir... 
šuo Bojarinas.

Pirmą kartą Anykščių abiturientai atestatus gaus visi kartu.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Išleistuvių scenarijų kuria visas 
kolektyvas Miglė GALVONAITĖ

Šį penktadienį, liepos 11 dieną, Anykščių Jono Biliūno gimna-
zija išleis pirmąją laidą po 2012-2013 m. įvykdytos rajono savi-
valdybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos. Šiemet 
gimnaziją baigia 151 abiturientas. Tiek oficialioji, tiek vakarinė 
išleistuvių šventės dalis vyks verslo ir laisvalaikio centre „Nykščio 
namai”.

J. Biliūno gimnazijos dramos 
studijos vadovas Arvydas Nava-
linskas, vienas iš išleistuvių organi-
zatorių, teigė, jog išleistuvių šven-
tei verslo ir laisvalaikio centras 
„Nykščio namai” buvo parinktas 
tik todėl, kad esą nebuvo jokių kitų 
pasirinkimo galimybių. „Dabar 
neturime kitų patalpų, mokykloje 
vyksta remontas, todėl nėra kito 
varianto”, – tikino A. Navalinskas.

Organizacinius išleistuvių reika-
lus, pasak A. Navalinsko, dalinasi 
visas gimnazijos kolektyvas – mo-
kytojai, administracija, mokslei-
viai ir jų tėvai. Gimnazijos dramos 
studijos vadovui ši laida ypatinga 
jau vien tuo, kad ji yra pirmoji po 
gimnazijos pertvarkymo. Į gimna-
ziją atėjus naujiems moksleiviams 
iš kitų Anykščių mokyklų bei pa-
sikeitus gimnazijos klasių skaičiui 

tenka ieškoti naujų sprendimų, kad 
ir dėl išleistuvių vietos. 

Kaip teigė J. Biliūno gimnazijos 
abiturientė Eglė Marija Kačkutė, 
vidutiniškai kiekvienas dvylikto-
kas išleistuvėms turi paskirti apie 
80-110 litų. Tačiau tai tik bendros 
išlaidos. Asmeninės išlaidos, pasak 
abiturientės, svyruoja nuo 100 iki 
net 1000 litų. 

E. M. Kačkutė pasakojo, jog 
pasigenda tradicijų, kurios išny-
ko pertvarkius gimnazijos klasių 
skaičių: „Aš visada įsivaizduoda-
vau, kaip vesiu mažą mergaitę ar 
berniuką į mokyklą, na bet šios 
tradicijos nebeliks, nes gimnazijo-
je nebėra pirmokų…” Tačiau viena 
iš gimnazijos tradicijų nesikeičia 
– abiturientai ir šiemet eis pasitikti 
saulės prie Jono Biliūno paminklo. 

Išleistuvių šventės scenarijaus 
detalės vis dar tiksliai nežinomos. 
Kaip sakė A Navalinskas, viskas 
derinama iki paskutinės minutės, 
priklausomai nuo to, kiek žmonių 
atvyks. 

Apsilankymas. Birželio 5—6 
d., Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinės mokyklos devintokai 
ir aštuntokai, važiavo į Lenkiją, 
Seinų miestelį. Seinuose lankėsi 
lietuvių Žiburio mokykloje, kur 
buvo labai šiltai sutikti, o kitą die-
ną dalyvavo mokyklos šventėje. 
Taip pat apžiūrėjo Seinų katedrą, 
kurioje yra palaidotas vyskupas 
Antanas Baranauskas.

Stovykla. 8 Anykščių J.Biliūno 
gimnazijos mokiniai birželio 15-
19 dienomis, buvo išvykę į. sto-
vyklą Slovakijoje, Tatruose. Sto-
vyklos tema –„Kalnų tyrinėtojai“ 
– apėmė – kalnų teritorijos tyrimą 
ir pažinimą, kalnų apsaugos svar-
bą, alternatyvios, atsinaujinančios 
energijos šaltinių pritaikymo gali-
mybę kalnų teritorijoje.

Pirmūnės. Birželio 10 dieną 
buvo apdovanotos keturios Anykš-
čių Jono Biliūno gimnazijos pir-
mūnės – Greta Bužaitė, Deimantė 
Toma Bubulytė, Gabrielė Čypaitė, 
Kamilė Laskauskaitė, mokslo me-
tus baigusios pačiais aukščiausiais 
įvertinimais – dešimtukais. 

Tiberiados. Kavarsko viduri-
nės mokyklos mokiniai lankėsi 
Baltriškėse „Tiberiados“ bendruo-
menėje. Tiberiados vienuoliai su-
organizavo trumpas rekolekcijas, 
papasakojo mokiniams apie ben-
druomenės įsikūrimą Lietuvoje ir 
pakvietė dalyvauti savanoriškoje 
socialinėje veikloje.

Apdrausti. Valstybinė ligonių 
kasa prie Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos (VLK) primena, kad va-
sarą mokslus baigiantys mokslei-
viai ir nuolatinių (dieninių) skyrių 
studentai privalomuoju sveikatos 
draudimu (PSD) valstybės lėšomis 
bus apdrausti iki vasaros pabaigos 
– rugpjūčio 31 d. imtinai.

Geografai. Besibaigiant moks-
lo metams, Svėdasų Juozo Tumo 
– Vaižganto gimnazijos geogra-
fijos mokytojas Rytis Narvydas, 
Anykščių rajono šeštų klasių mo-
kinius ir jų mokytojus sukvietė į 
jaunųjų geografų stovyklą Svėda-
suose. Stovyklautojų tikslas buvo 
susipažinti su Svėdasų krašto 
gamta, pabandyti pritaikyti per 
mokslo metus įgytas geografijos ir 
kitų mokslų žinias.

Aktyvistai. Šie metai – išskirti-
niai dėl didžiulio abiturientų akty-
vumo viešosiose erdvėse. Bemaž 
po kiekvieno svarbesnio egzami-
no jauni žmonės audringai ir be 
kompromisų dalijosi įspūdžiais ir 
emocijomis – socialiniuose tin-
kluose, naujienų portaluose. 

Streikuos. Jei nebus išgirsti 
mokytojų prašymai didinti darbo 
užmokestį, Lietuvos švietimo pro-
fesinių sąjungų jungtinė vadovybė 
spalio 1-ąją organizuos įspėjamąjį 
streiką, o lapkričio 27 d. skelbs 
nacionalinį švietimo sektoriaus 
neterminuotą streiką.

Bananai. 200 vienos Jungtinės 
Karalystės mokyklos mokinių eg-
zaminų sesijos metu pusryčiams, 
pertraukų metu ir pietums valgė 
bananus tam, kad suaktyvintų sme-
genų veiklą. Atliktas tyrimas paro-
dė, kad šis daug kalio turintis vai-
sius gali padėti besimokantiems.

Šachas ir matas. Pastaraisiais 
metais vis daugiau pasaulio šalių 
šachmatus atranda kaip mokomąją 
pradinių klasių mokinių priemo-
nę. Vienur šis žaidimas yra pri-
valomas ir dėstomas kelis kartus 
per mėnesį, kitur – pasirenkamoji 
popamokinė veikla.

Parengė A.K.

Kelis kartus per metus Mildą skrenda į Paryžių, kur skambinti 
mokosi iš prancūzo pianisto Mišelio Sony.  

Nuotraukos iš asmeninio M. Daunoraitės archyvo.
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Elektroninės atliekos – žaliava 
naujam gaminiui

atliekų apvažiavimo (surinkimo) 
metu. „Kiekvienais metais licen-
cijuotos gamintojų ir importuotojų 
organizacijos organizuoja papildo-
mą šių atliekų surinkimo akcijas, 
kurių metu tiek gyventojai, tiek 
įmonės gali užsiregistruoti ir elek-
troninės įrangos atliekas iš namų, 
įmonės išvežamos nemokamai, - 
„Anykštai“ aiškino rajono savival-
dybės ekologė Inga Žukauskienė. 
– Smulkiai elektroninei įrangai: 
įvairiems buities prietaisams, pvz. 
skrudintuvams, plaukų džiovintu-
vams, virduliams, kompiuterinei 
įrangai atsikratyti kiekvienoje se-
niūnijoje yra pastatyti specialūs 
konteineriai“.

Taip pat gyventojai seną nenau-

Netinkamai laikoma ir atliekų perdirbėjams neatiduota sena elektros ir elektroninė įranga 
(EEĮ) sunkiaisiais metalais ir kitomis pavojingomis medžiagomis gali užteršti gruntinius vande-
nis, dirvą, orą. Nuolatinė aplinkos tarša kenkia žmogaus sveikatai.

dojamą elektroninę įrangą gali 
priduoti prekybos centrui, kuriame 
perka tos pačios paskirties įrangą.

Anykščių savivaldybės ekologė 
I.Žukauskienė atkreipė dėmesį į 
tai, jog elektroninių atliekų negali-
ma maišyti su kitomis atliekomis, 
o būtina jas priduoti perdirbimui. 
„Netinkamai laikoma ir atliekų 
perdirbėjams neatiduota sena EEĮ 
sunkiaisiais metalais ir kitomis pa-
vojingomis medžiagomis (asbestu, 
freonu, gyvsidabriu ir kt.) gali už-
teršti gruntinius vandenis, dirvą ir 
orą. Nuolatinė aplinkos tarša ken-
kia žmogaus sveikatai, daroma žala 
gamtai: susidarę rūgštiniai lietūs 
keičia vandens telkinių ir dirvože-
mio rūgštingumą, todėl kinta auga-
lų ir gyvūnų egzistavimo sąlygos, 
teršalai patenka į maisto produktus 
ir kaupiasi žmogaus organizme, 
ilgainiui sukeldami sveikatos su-

trikimus. Todėl šių atliekų negali-
ma maišyti su kitomis buitinėmis 
atliekomis. Jas reikia rūšiuoti, 
rinkti atskirai ir atiduoti atliekų 
tvarkytojui“, - apie netinkamai 
laikomų elektroninių atliekų po-
veikį aplinkai ir žmogaus sveika-
tai pasakojo I.Žukauskienė.

O Aplinkos ministerijos Atliekų 
departamento direktorė Vilma Ka-
rosienė pridūrė, kad perdirbant EEĮ 
atliekas ne tik saugoma gamta, bet 
ir racionaliai naudojami gamtos 
ištekliai, nes EEĮ sudarančios me-
džiagos (tarp jų ir taurieji metalai) 
gali būti vėl panaudojamos kaip 
žaliavos naujam gaminiui.

„Gyventojus skatinsime išmes-
ti elektros ir elektronikos įrangos  
atliekas į specialius konteinerius. 
Šios dėžutės gyventojams bus da-
linamos nemokamai“, - sakė savi-
valdybės ekologė I.Žukauskienė.

g.18, Anykščių mieste.
Taip pat šias atliekas, tiek iš 

Anykščių miesto, tiek iš rajono 
gyventojų UAB „Anykščių komu-
nalinis ūkis“ surenka kiekvienais 
metais vykdomų stambiagabaritčių 

Neterškite aplinkos elektroninėmis atliekomis! Pristatykite jas su-
rinkėjams ar meskite į tam skirtus konteinerius ir jums tarnavęs 
prietaisas atgims nauju gaminiu.

Anykščių rajono gyvento-
jai EEĮ atliekas gali pristatyti į 
UAB „Utenos atliekų tvarkymo 
centras“ eksploatuojamą dide-
lių ir pavojingų atliekų priėmi-
mo aikštelę, esančią Vairuotojų 

Valstybės dienos renginiai Anykš-
čiuose prasidėjo 12 valandą miesto 
centre. Susirinkusiuosius sveikino 
renginio vedėjai, pasipuošę tautiniais 
kostiumais. Anykščių meras Sigutis 
Obelevičius sakė, jog liepos 6-oji 
anykštėnams – ypatinga šventė, nes 
yra tikima, jog būtent ant Šeimyniš-

Dviračiais nuo piliakalnio iki piliakalnio Aurelija KARALIŪTĖ
Miglė GALVONAITĖ

kėlių piliakalnio buvo karūnuotas 
vienintelis Lietuvos karalius Min-
daugas. 

Buvo giedamas Lietuvos himnas, 
jam skambant – iškelta Lietuvos 
Respublikos vėliava. Dainavo an-
sambliai „Volungės“ ir „Tabalai“. 

Po renginio dviratininkai, kurių dau-
guma buvo siauruku atvažiavę iš 
Panevėžio, pajudėjo Šeimyniškėlių 
piliakalnio link.

Prie piliakalnio dviratininkus pa-
sitiko raiteliai su žirgais, šarvais ir 
skydais pasidabinę viduramžių ka-
riai, bei karaliaus Mindaugo šaulių 

rinktinės kuopos karininkai. Žygio 
dalyvius sveikino A. Baranausko ir 
A. Vienuolio – Žukausko muziejaus 
direktorius Antanas Verbickas, ragi-
nęs užkopti ant piliakalnio, pasigro-
žėti gamta ir Vorutos pilies maketu. 
Pasak A. Verbicko, prieš devynerius 
metus buvo gautas leidimas ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio pastatyti 
medinę pilį. Nors negaunama lėšų iš 
vyriausybės, muziejaus direktorius 
nepraranda vilties sulaukti privačių 
rėmėjų pagalbos ir medinę pilį pa-
statyti.

Atsisveikinę su Šeimyniškėlių 
piliakalniu, dviratininkai nuvažiavo 
prie Palatavio piliakalnio.

21 valandą vakaro, anykštėnai jau 
šeštą kartą susirinko giedoti Tautiš-
kos giesmės kartu su viso pasaulio 
lietuviais. Šįkart giesmė buvo gieda-
ma ne centrinėje miesto aikštėje, bet 
prie Anykščių kultūros centro. 

Scenoje dar prieš giedojimą 
(pusę devynių vakaro) vyko grupės 
„Thundertale” (liet. Perkūno sakmė) 
koncertas. Kelios minutės prieš 21 
valandą, grupės nariai priminė, jog 
šiandien tradiciškai visame pasau-
lyje, kiekvienoje šalyje, kurioje gy-
vena lietuviai, tuo pačiu metu - 21 
valandą - bus giedama Tautiška 
giesmė. Pasaulį Tautiška giesmė ap-
keliaus per 24 valandas. Laikrodžiui, 

išmušus devintą valandą vakaro, 
„Thundertale” užtraukė pirmuosius 
Tautiškos giesmės akordus. 

Po giedojimo grupės koncertas 
tęsėsi. „Thundertale” pristatė kelis 
kūrinius iš naujojo grupės albumo 
„Žemėj Lietuvos”. Vakaro renginiai, 
skirti Lietuvos valstybės dienai mi-
nėti, pritraukė būrį žmonių. Sugiedo-
ti Tautiškos giesmės ir pasiklausyti 
grupės „Thundertale” susirinko tiek 
jauni, tiek vyresni. Žmonės leido lai-
ką jaukiai įsitaisę ant suoliukų, pie-
vutės, kai kurie, išjudinti muzikos, 
šoko.

Prie Šeimyniškėlių piliakalnio dviratininkus pasitiko raiteliai su žirgais, karininkai ir kovos kostiu-
mais pasidabinę viduramžių kariai.

Nebe pirmus metus Valstybės 
diena paminima ant legendomis 
ir padavimais apipinto, lietuvių 
literatūros klasiko Juozo Tumo-
Vaižganto aprašyto Juodonių pi-
liakalnio, esančio dviejų kaimyni-
nių rajonų- Anykščių ir Rokiškio, 
dviejų seniūnijų- Svėdasų ir Kama-
jų-sankirtoje. 

Minėjimą čia, ant pirmojo ir vie-
nintelio Lietuvos karaliaus Min-
daugo laikus menančio piliakalnio, 
organizuoja Kamajų seniūnijos 
Kalvių kultūros namų darbuotojos 
Stasė Gruoblienė ir Aušra Baraus-
kienė, nepamirštančios pasikviesti 
ir savo kaimynės- Anykščių kultū-
ros centro Vaitkūnų skyriaus rengi-
nių organizatorės Aldonos Bagdo-
nienės. Jos suburia ant piliakalnio 
aplinkinių Kamajų ir Svėdasų se-

Vaidinino ant Juodonių piliakalnio Vytautas BAGDONAS

niūnijų gyventojus, kurie kartu prie 
liepsnojančio laužo gieda Lietuvos 
Respublikos Himną- Vinco Kudir-
kos „Tautišką giesmę“, dalyvauja 
žaidimuose, atrakcionuose, ben-
drauja, linksminasi. Ir, žinoma, ne-
pamiršta visi kartu prisiminti mūsų 
tautos garbingos praeities, šiuose 
kraštuose gyvenusių sėlių genties. 
Būtent Malaišiuose (Svėdasų sen.), 
Kalviuose (Kamajų sen.) ir kitose 
aplinkui esančiose vietovėse gy-
veno sėliai, šios vietovės XIII am-
žiuje pirmą kartą paminėtos rašyti-
niuose šaltiniuose, būtent karaliaus 
Mindaugo dokumentuose.

Šį sekmadienį, liepos 6-ąją. būta 
ir staigmenos. Vaitkūnų dramos 
mėgėjų kolektyvas, vadovaujamas 
A. Bagdonienės, ant piliakalnio su-
vaidino kun. Kazimiero Čiplio- Vi-

jūno nuotaikingą vaizdelį „Tėvynės 
auka“. Šis spektaklis, suvaidintas 
aukštaūgių piliakalnį „nusėjusių“ 
pušų ir eglių prieglobstyje, nuosta-
bių gamtos vaizdų fone, labai pri-
tiko Valstybės dienos minėjimui. 
Juk spektaklio veiksmas vyksta 
gūdžiais carizmo priespaudos 
metais, kuomet buvo draudžiama 
spauda lietuviškais rašmenimis. 
Vaidino Pranas Maišelis, Simona 
Bagdonaitė, A. Bagdonienė, Ange-
lė Belaūsienė, Vytautas Dalinkevi-
čius, Vidas Balaišis...

Vaitkūniečiai gamtoje vaidino 
pirmą kartą. Kartu su visais vaitkū-
niečiams plojo ir renginyje dalyva-
vęs saksofonininkas, Nacionalinės 
premijos laureatas prof. Petras 
Vyšniauskas, Seimo narys Vytau-
tas Saulis bei kiti svečiai.  

Nuotraukose vaizdai iš Anykščių kultūros centro Vaitkūnų sky-
riaus dramos kolektyvo suvaidinto ant Juodonių piliakalnio 
spektaklio – kun. Kazimiero Čiplio- Vijūno „Tėvynės auka“.       

Autoriaus nuotr.

XIII amžiaus medinės pilies 
maketas buvo eksponuoja-
mas ant Šeimyniškėlių pilia-
kalnio. 

Aurelijos KARALIŪTĖS 
nuotr..

Paminėti liepos 6-ąją, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir valstybės dieną, geras šimtas 
įvairaus amžiaus dviratininkų keliavo karaliaus Mindaugo keliu nuo Šeimyniškėlių iki Palatavio 
piliakalnio. Vakare prie Anykščių Kultūros centro koncertavusi grupė „Thundertale“ drauge su 
anykštėnais 21 valandą giedojo Tautišką giesmę.
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Ožiaragiams šią savaitę rei-
kėtų pasistengti neįlįsti į skolas. 
Noras pagerinti savo finansinę 
padėtį pasiskolinus iš draugų 
bus labai didelis. Visgi taip elg-
tis jokiais būdais nereikėtų, nes 
artimiausiu metu grąžinti skolų 
nepavyks dėl įvairių objektyvių 
priežasčių, todėl gali kilti konf-
liktų su skolintojais.

Vandeniams atsiras galimybė 
pagerinti savo finansinę padė-
tį. Ilgai lauktas pajamas gausite 
jau savaitės pradžioje, tuo tarpu 
savaitės gale sėkmingi ir produk-
tyvūs bus jūsų darbiniai susitiki-
mai, seminarai ir komercinės de-
rybos. Atsivers naujų galimybių 
ir profesionalioje sferoje. Tiesa, 
siekiant savo tikslų nereikėtų 
apie juos kalbėti aplinkiniams.

Žuvys šią savaitę gali prašy-
ti vadovybės perkelti jas į atsa-
kingesnes ir geriau apmokamas 
pareigas. Palankiai susiklosčius 
aplinkybėms, jūsų prašymas bus 
patenkintas, taip pat valdžia ne-
atsisakys padidinti ir jūsų atlygi-
nimą. Po šiuo ženklu gimusiems 
komersantams atsiveria naujų ga-
limybių verslo sferoje. Svarbiau-
sia nepraleisti tinkamos progos 
ir laiku sureaguoti į iniciatyvas, 
kurias siūlo jūsų partneriai.

Avinas gali tikėtis gauti nau-
jų pajamų, tačiau kyla ir galimų 
finansinių praradimų grėsmė. Jei 
norite jų išvengti, atsargiai elki-
tės ir viską gerai apsvarstykite. 
Stenkitės neafišuoti savo planų, 
veikite nepritraukdami papildo-
mo dėmesio ir jums nusišypsos 
sėkmė. Gautas lėšas reikėtų skirti 
švietimui, išmokite ko nors naujo 
ar kelkite savo kvalifikaciją, nie-
kada to nesigailėsite.

Jaučiams šią savaitę darbe ne-
reikėtų stengtis įveikti neįveikia-
mų užduočių - nieko nepasiek-
site, tik prarasite jau pasiektus 
rezultatus. Pasistenkite maksi-
maliai susikaupti ties tuo darbu, 
kurį dirbate šiuo metu - geriau 
imtis vienos užduoties, bet ją 
atlikti gerai. Taip pat jums reko-
menduojame neskubėti spręsti 
- viską gerai apsvarstykite, nes 
pasirodžiusi geniali mintis gali 
tapti sunkiai įgyvendinama.

Dvynių laukia finansiškai 
palanki savaitė, jums seksis už-
dirbti naujų lėšų. Bendraudami 
su aplinkiniais nesišvaistykite 
vertingais patarimais ir kritika, 
galite sulaukti didelio nepalan-
kumo. Prisiminkite, kad prieš 
rekomenduojant vieną ar kitą 
veiksmą kitiems, reikėtų jį išban-
dyti pačiam.

Vėžiai neturėtų baimintis po-
kyčių. Drąsiai deginkite tiltus 
ir judėkite nauja kryptimi tiek 
profesinėje sferoje, tiek ir asme-
niniame gyvenime. Net ir įdė-
ję nedaug pastangų pasieksite 
įspūdingų rezultatų. Visa savaitė 
jums bus palanki naujoviškiems 
sumanymams ar išradimams. 
Stropiai apgalvokite visas kylan-
čias situacijas ir pasistenkite iš 
jų gauti naudos.

Liūtams ši savaitė bus itin pa-
lanki: lengvai spręsite darbe iš-
kylančius sunkumus, užmegsite 
naudingų pažinčių ir ryšių. Jums 
turime vienintelį patarimą - ne-
reikėtų per daug skubėti. Turite 
pakankamai laiko ir galimybių, 
tereikia pasitikėti savimi bei 
aplinkybėmis ir veikti taip, kaip 
to reikalauja susiklosčiusi situa-
cija. Atidžiai įsiklausykite į nau-
jus sumanymus - galite sužinoti 
daug naudingos informacijos.

horoskopas Mergelės turėtų iš anksto nu-
siteikti naujoms pažintims ir 
bendravimui su rimtais žmonė-
mis: vadovais, analitikais ir eks-
pertais. Šis bendravimas suteiks 
jums galimybių pasiekti ilgai 
brandintą tikslą. Galėsite susti-
printi verslo ir asmeninius ryšius, 
o jūsų užsispyrimas ir profesio-
nalumas leis pasiekti bet kokius 
užsibrėžtus planus. Sėkmę jums 
atneš įvairaus pobūdžio komer-
ciniai projektai ir su nekilnoja-
muoju turtu susiję reikalai.

Svarstyklės savo reikalus 
spręs lengvai, gausite galimybę 
realizuoti seniai siektus tikslus. 
Jums pasitaikys puikių galimy-
bių pademonstruoti savo talentus. 
Gerų vaisių atneš ir bendravimas 
su giminaičiais bei aplinkiniais - 
po šių galimybių gausite progą 
gerai apmąstyti ankstesnę patirtį 
ir sėkmingai susiplanuoti ateitį.

Skorpionai šią savaitę turėtų 
išnaudoti atidedamiems reika-
lams spręsti. Kai tik atsikratysite 
problemų naštos, galite sulaukti 
naujų įdomių pasiūlymų darbo 
srityje. Pastaruoju metu įdėtas 
jūsų pastangas įvertins vadovy-
bė, o tai palankiai paveiks jūsų 
profesionalų autoritetą ir suteiks 
jums perspektyvų kilti karjeros 
laiptais.

Šauliai svarbių rezultatų pa-
sieks profesionalioje srityje. 
Jums reikėtų daugiau dėmesio 
skirti galimiems pasisakymams 
viešumoje, darbo pasiūlymams, 
publikacijoms. Taip pat nepa-
mirškite sutvarkyti ir dokumentų 
bei kitų popierių - tai jums šiuo 
metu itin aktualu. Pasitelkite 
visus savo organizacinius įgū-
džius - galėsite lengvai pasiekti 
teigiamų rezultatų imdamiesi bet 
kokio darbo.

Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių šiluma“ 
skelbia nusidėvėjusio ir nenaudojamo 

materialinio turto viešą pardavimo aukcioną.

 Bus parduodama: 
    1. Dabužių kaimo katilinė su priklau-

siniais, inv.Nr. 474, unikalus Nr. 3496-5010-9018, 3496-
5010-9029, pradinė pardavimo kaina 6524 Lt. Turtas neeks-
ploatuojamas.

    2. Viešintų katilinė su priklausiniais, inv. 
Nr. 473, 480 unikalus Nr.3496-9011-1010, 3496-9011-1032, 
3496-9011-1021, pradinė pardavimo kaina  5837 Lt.Turtas 
neeksploatuojamas.

 Aukcionas įvyks 2014 m. rugpjūčio 5 d. 
10 val. UAB“Anykščių šiluma“ II-ojo aukš-

to salėje,Vairuotojų g.11, Anykščiuose. 

Neįvykus pirmajam aukcionui arba jame turto nepardavus, 
kitas aukcionas vyks 2014 m. rugpjūčio 12 d. 10 val. tuo pa-
čiu adresu.

 Apžiūrėti parduodamą turtą galima darbo dienomis, 
nuo 9 iki 15 val.  

Dėl katilinių pirkimo kreiptis pas inžinierių V.Matelį tel. 
8-381-52219.

      Aukciono dalyvis privalo komisijai pateikti doku-
mentus, patvirtinančius, kad į bendrovės kasą ar atsi-
skaitomąją sąskaitą Nr.LT 697300010002493557 AB ban-
ke Swedbankas sumokėtas pradinis įnašas 10 procentų 
dydžio nuo perkamo turto vertės. Prekę nupirkus, įnašas 
įskaitomas į prekės vertę. Aukcione pralaimėjusiems daly-
viams įnašas grąžinamas. Aukcione laimėjusiam dalyviui tur-
tą pirkti atsisakius, pradinis įnašas negrąžinamas.

       Už įsigytą turtą atsiskaitoma iš karto arba per tris dar-
bo dienas po aukciono grynaisiais pinigais į UAB“Anykščių 
šiluma“ kasą arba banko pavedimu į aukščiau nurodytą  atsi-
skaitomąją sąskaitą.

UAB „ANRESTAS“ 
reikalingi 

  DAŽYTOJAI
 PLYTELIŲ 

KLIJUOTOJAI
Gegužės g. 14, Anykščiai, 

tel. 5-25-00 

siūlo darbą

Reikalingi grybų, uogų supirkė-
jai.

Tel. (8-601) 21323.

Gamtos kirčiai braškių augintojams
dalis uogų neužaugo ir sudžiūvo. 
Birželio pabaigos ir pirmųjų lie-
pos dienų lietus išgelbėjo tik vė-
lyvųjų veislių 
uogas, kurias 
dabar skiname 
ir parduodame. 
Beje, naktys 
buvo šaltos ir 
uogos neno-
ko. Palankiais 
metais braškių 
lauką tenka 
skinti kas 3 
dienos“. 

Dar vienas braškių priešas – 
varnos. Jos, matyt, po braškių 
kelmeliais tikisi rasti grambuolių 
lervų – atsistoja kelios į vagą ir, 
pasak braškininkės, kelis šimtus 
daigų išrauna ir suguldo ant va-

gos. Joms baidyti D. Lingienė turi 
legaliai laikomą pistoletą. 

Pasiteiravus, kur realizuoja braš-
kių derlių, D. 
Lingienė sakė 
dalį braškių ve-
žanti į turgus, 
nemažai par-
duodanti prie 
kelio Anykščiai 
– Ukmergė. 
„Uogų už pusę 
kainos leidžiu 
prisiskinti pa-

tiems laiko turintiems pirkėjams“, 
- sakė D. Lingienė. Nors ji augina 
daug transportavimui skirtų veis-
lių, tačiau stebėjosi, kad vakare 
skintos ir nuvežtos į Utenos turgų 
jos braškės greitai praranda preki-
nę išvaizdą. „Vienas mūsų rajono 

braškių augintojas, kai braškės 
pradėjo pūti, man sakė, kad purkš-
ti nokstančias braškes nuo puvi-
nio jam ranka nekyla. Man irgi“, 
- sakė D. Lingienė, taip paaiškin-
dama, kodėl Lietuvoje realizuo-
jamos iš užsienio atkeliavusios 
braškės geros prekinės išvaizdos 
nepraranda bemaž savaitę. Gra-
žios braškės būna iš dirbtinai lais-
tomų laukų, tačiau jį įrengti reikia 
nemažų investicijų.   

Braškių augintoja teigė, kad 
visgi pajamos gautos už uogas 
šiemet bus tik papildomas uždar-
bis. Braškių derliui saugoti net 
neprireikė turimo šaldytuvo. 

Nepaisant patirtų nuostolių, ru-
deniui D. Lingienė tikisi užauginti 
ir parduoti apie 100 000 braškių 
daigų. 

...„Vienas mūsų rajo-
no braškių augintojas, kai 
braškės pradėjo pūti, man 
sakė, kad purkšti nokstan-
čias braškes nuo puvinio 
jam ranka nekyla. Man 
irgi“, - sakė D. Lingienė...

 – Bene gausiausiai mano lau-
kuose auginamos vidutinio anks-
tyvumo braškių veislės. Jų pri-
skaičiuoju net 16 – a, tarp kurių 
ir jau minėta „Venta“. Paminėčiau 
„Dangę“, „Marmeladinę” ir „Sen-
gą senganą“. Tai labai sena ir gera 
veislė, tačiau kažkodėl tarp braš-
kes auginančių ūkininkų nepopu-
liari. Auginu 6 vėlyvųjų braškių 
veisles. Iš jų minėčiau naujausias 
„Asietą“, „Pandorą“, kurių labai 
skanios uogos, tačiau jas sunku 
augint. Išskirtinio dėmesio nusi-
pelno „Vikat“. Šios veislės uo-
gos užauga labai didelės, tiesiog 
milžinės. Dabar pats jų skynimas. 
Sodininkų ir labai mažai žemės 
turinčių miestiečių dėmesio susi-

laukia kvapnios, nuo pavasario iki 
vėlyvo rudens derančios remon-
tantinių braškių veislės „Albion“, 
„Xummy genta“, „Šarlotė“, „Os-
tara“. Jos ypač mėgstamos mies-
tiečių ir neretai auginamos kaip 
gėlės kūgio formos gėlinėse, netgi 
balkonuose. Nusvarina ūsus, žydi 
ir uogos kabo. Žinau vilniečių 
šeimą tokias braškes auginančią 
7 - ame aukšte“. 

D. Lingienės braškių laukus 
pirma nelaimė ištiko žiemą. „Dėl 
besniegės žiemos braškės iššalo, 
teko atsodinti apie 10 000 daigų, 
- sakė D. Lingienė. – Kad braškės 
žuvo, pasimatė ne iš karto, o maž-
daug po 2 – jų mėnesių, kai laukų 
neturėjome kuo atsodinti. Tuo ne-
gandos nesibaigė. Ant mano lau-
kų nelijo pusantro mėnesio. Treč-

Valstybės vaiko teisių apsaugos 
ir įvaikinimo tarnybos prie Soci-
alinės apsaugos ir darbo ministe-
rijos duomenimis, 2013 m., kaip 
ir 2012 m., tėvų globos neteko 
2,1 tūkst. vaikų. Beveik pusė (45 
proc.) šių vaikų buvo perduoti 
šeimų (asmenų) globai, kiti apgy-

Globos namuose - beveik 
keturi tūkstančiai vaikų

Tik kas vienuoliktas vaikas apgyvendintas Lietuvos vaikų glo-
bos namuose yra našlaitis.

vendinti šeimynose ir vaikų globos 
įstaigose.

Pernai vaikų globos įstaigose 
buvo apgyvendinta 1,5 tūkst. vai-
kų, 73 procentai jų ten pateko iš 
savo šeimos. 2013 m. pabaigoje 
globos namuose gyveno 3,7 tūkst. 
vaikų (įskaitant vyresnius nei 18 

metų amžiaus), arba 5 procentais 
mažiau nei 2012 m. Kas vienuo-
liktas vaikas buvo našlaitis, kiti 
vaikai globos namuose gyveno 
dėl įvairių problemų šeimose. 
2013 m., palyginti su 2012 m., 3 
procentais išaugo šeimynose glo-
bojamų (rūpinamų) vaikų skai-
čius. Metų pabaigoje 48 šeimyno-
se gyveno 421 vaikas. 

-ANYKŠTA
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įvairūs

perka 

Teleloto  Lošimas Nr. 952 Data: 2014-07-06
Skaičiai: 55 27 63 13 14 56 16 09 51 39 29 66 45 59 40 70 69 07 72 33 30 58 02 

44 32 25 64 48 08 57 06 10 12 67 41 (keturi kampai) , 5 54 21 47 23 (eilutė), 35 
11 34 42 26 (įstrižainės) ,60 68 19 61 (visa lentelė). Papildomi prizai: 0517731 
100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė, 0625510 100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė, 534716 100 
Lt „Lukoil” dovanų kortelė, 0492887 100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė, 0327762 100 Lt 
„Lukoil” dovanų kortelė, 0469642 100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė, 0327591 100 Lt 
„Lukoil” dovanų kortelė, 0154231 100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė, 0411555 100 Lt 
„Lukoil” dovanų kortelė, 0346130 100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė, 0304508 Automobilis 
“Nissan Qashqai”, 035*333 Cikloninė krosnelė „LR”, 044*281 Dviratis “Minerva”, 
039*368 Fotokamera „FujiFilm”, 014*446 GPS navigatorius “GoClever”, 031*971 
Kavos aparatas „Ariete“, 0156607 Kelialapis į Kretą, 0512596 Kelialapis į Maljorką, 
0041580 Kelionė į Tunisą, 030*490 Lagaminas “Samsonite”, 015*828 LED televizo-
rius „Orion”, 0400597 Motoroleris “Mosca Fava”, 0031497 Motoroleris “Mosca Fava”, 
0268558 Motoroleris “Mosca Fava”, 050*569 Muzikos centras „Philips“, 024*952 
Pakvietimas į TV studiją, 019*665 Pakvietimas į TV studiją, 008*085 Pakvietimas 
į TV studiją, 000*796 Planšet. kompiuteris “eSTAR”, 0455499 Porinis kelialapis į 
Palangą ,0617220 Porinis kelialapis į Palangą, 0084625 Porinis kelialapis į Palangą, 
0581935 Porinis kelialapis į Palangą ,0454163 Porinis kelialapis į Palangą, 0149439 
Pretendentas į butą, 039*733 Vaizdo registratorius “Prestigio”.

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

Nuolat perka

Moka PVM.

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 „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
16,00 Lt/kg,

belgų telyčaites - 
11,70 Lt/kg.

juodmargius buliukus -
6,20 Lt/kg.

Tel. (8-678) 00255.

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

   UAB “DOVALDA”    
brangiai perka:

  mišką  su žeme,  
biržes išsikirtimui; 
  dideliais kiekiais  
apvalius pjautinius  rąstus;
Atsiskaitome  iš karto.  

Tel. 8-611-31937.
 El.paštas: 

uab.dovalda@gmail.com.

Liepos 11 d. 
A. Baranausko a. 14 
gydytoja iš Vilniaus 

TIKRINS REGĖJIMĄ.
Užsisakantiems akinius 

patikrininmas nemokamai.
Registracija išankstinė 
optikoje arba  tel. (8-655)  07882.

A, B, C, C+CE, CE kategorijų vairuotojų kursai! 
Teirautis tel.: (8-657) 68 156 

www.jonroka.lt.
Renkamės liepos 14 dieną 17 val. Liudiškių g. 29, 

UAB „Janroka“ patalpose 

Informacija apie pradėtą rengti Utenos regiono atliekų tvarky-
mo planą 2014-2020 m. ir strateginio pasekmių aplinkai vertini-

mo apimties nustatymo dokumentą
UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ organizuoja Utenos 

regiono atliekų tvarkymo plano  2014-2020 m. rengimą. Atliekų tvar-
kymo planavimo tikslas – suderinti Utenos regioną sudarančių savi-
valdybių veiksmus organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo siste-
mas ir, siekiant įgyvendinti valstybines komunalinių atliekų tvarkymo 
užduotis, nustatyti regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 
organizavimo priemones 2014-2020 m., kurios užtikrintų aplinko-
saugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkan-
čios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems Utenos 
regiono gyventojams. 

Utenos regiono atliekų tvarkymo planas 2014-2020 m. pradėtas 
rengti 2014 m. kovo mėn. Planas rengiamas vadovaujantis 2010 m. 
gruodžio 16 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1004 patvirtintais 
Reikalavimais regioniniams ir savivaldybių atliekų tvarkymo planams 
(Žin., 2010, Nr. 149-7654). 

Planui atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV). 
Šiuo metu yra rengiamas SPAV apimties nustatymo dokumentas. 

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti (siųsti paštu, faksu arba elek-
troniniu paštu) plano rengimo organizatoriui - UAB „Utenos regiono 
atliekų tvarkymo centras“ (J. Basanavičiaus g. 59, 28240  Utena, 
faks. (8 389) 70025 arba elektroniniu paštu info@uratc.lt. Kontaktinis 
asmuo – ekologė Aida Sokolovienė, tel. (8 389) 70029, el. paštas 
aida@uratc.lt, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 07:30 iki 16:30, 
penktadieniais nuo 07.30 iki 15:15), arba Plano rengėjui ir SPAV 
konsultantui – UAB „Hidroterra” (Perkūnkiemio g. 4A, 12128 Vilnius, 
faks. (8 5) 2322407. Kontaktinis asmuo - direktoriaus pavaduotojas 
Jurijus Valiūnas, tel. 8 640 39542, el. paštas j.valiunas@hidroterra.
lt, darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:30). 

PARDUODU TRAKTORIUS 
SU KRAUTUVAIS: 

 MASSEY FERGUSON, 
FIAT, FORD, ZETOR – 6945 
(dvitiltis), 

      traktorių VOLVO su dvigu-
bais ratais, 

     savivartę traktoriaus prie-
kabą, tinkamą grūdams vežti 
(veža 18t, ilgis- 7,28 m, plo-
tis-2,38 m, aukštis - 1,20 m). 
Atvežu į vietą.   

Biržai, tel. (8-699) 31400.

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

Tel. (8-631) 61411.

Pirksime vidutinio dydžio akme-
nis, aikštelės apie 100 kv. m išklo-
jimui ir darbų paslaugą.

Tel. (8-698) 13507.

Nekilnojamasis turtas, miškai

Brangiai - žemės grąžinimo do-
kumentus/išvadas. Siūlyti įvairius 
variantus. Sumoka iš karto.

Tel. (8-621) 21627.

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.

Brangiai - mišką arba mišką iš-
sikirsti.

Tel. (8-613) 74861.

Automobiliai

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

Tel. (8-638) 00155.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, sunkvežimius, trakto-
rius. Utilizuoja. Atsiskaito.

Tel. (8-633) 39897.

Brangiausiomis kainomis - au-
tomobilius, mikroautobusus, sun-
kvežimius.  Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys.Sutvarko doku-
mentus. Pasiima.

Tel. (8-646) 17715.

Kita

Šlifuoto gintaro karolius (nuo 600 
Lt), gintaro papuošalus, gabalus.

Tel. (8-601) 00888.

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža.

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

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

Tel. (8-656) 40439.

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

Tel.:(8-614) 07502, 

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

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

„Niksoft“ brangiai - veršelius au-
ginti. Moka PVM.

Tel. (8-699) 46054.

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

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

Dovanoja

Du mažus gražius šuniukus.
N. Elmininkai, Vorutos g. 5, 
tel. 4-85-85.

Paslaugos

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

Tel. (8-698) 47767.

Kloja trinkeles, kanalizacijos, 
vandentiekio įrengimas, įrengia 
kanalizacijos talpyklas, valymo 
įrengimus. Pervežimo paslaugos. 
Kasimo darbai. 

UAB „Nerutis“, 
tel. (8-675) 95505.

Pjauname medieną jūsų kieme 
elektra ir benzinu.

Tel. (8-682) 16258. 

Griauna pastatus, sumala staty-
bines atliekas.

Tel. (8-682) 92949.

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm; 0,8 mm skardą.

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų valymas. Kaminų įdė-
klai. Pristatomi kaminai. Suteikia 
garantiją.

Tel. (8-670) 72997.

Kokybiškai atlieku vidaus ir išo-
rės apdailos darbus. Dedu grin-
dis, langus, duris. Dirbu visame 
Anykščių rajone.

Tel. (8-626) 81699.

Dažome stogus (paruošiame 
dažymui), sodo namelius, namų 
fasadus.

Tel. (8-679) 88635.

Buitinės technikos, baldų 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

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

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

parduoda

Nekilnojamasis turtas

Vieno kambario butą Ramybės 
gatvėje (30 kv. m, 1-as aukštas, 
plastikiniai langai, yra rūsys, dvi-
gubos durys, gera vieta).

Tel. (8-610) 00815.

Statybinės medžiagos ir kitos 
prekės

Statybinę medieną, dailylentes, 
grindines lentas. Malkas rąstais. 
Atveža.

Tel. (8-689) 48020.

Kuras

Malkas. Atveža. Pjauna, skal-
do, sukrauna. Tvarko vėjovartas. 
(Išrašo sąskaitas).

Tel. (8-638) 87800.

Malkas kaladėmis, atraižas. Turi 
supjautų. Veža į rajonus. 

Tel. (8-693) 83102.

Malkas 3 m ilgio rąsteliais, kala-
dėmis, skaldytas. Atraižas pakais.

Tel. (8-622) 44850

Gyvuliai

Vieno veršio karvę.
Tel. 7-80-12, (8-624) 57676.
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 IŠ ARTI

Užsisakykite „Anykštą“

Naminis tinginys

Ingredientai:
5 valgomieji šaukštai kakavos,
2 pakeliai sausainių „Gaide-

lis“, 
100 gramų sviesto,
1 skardinė kondensuoto pieno.

Gaminimo eiga:
Sausainius sutrupiname giliame 

inde.
Puode ištirpiname sviestą, supila-

me kondensuotą pieną bei suberiame 
kakavą (beriant maišyti) ir užviri-
name.

Kad nesusidarytų gumuliukai, 
galima kakavą prieš tai išmaišyti 
nedideliame kiekyje pieno.

Gautą masę užpilame ant sausai-
nių ir gerai išmaišome.

Tvirtu maišeliu formuojame nori-
mo dydžio ir formos tinginį.

Truputį atvėsus, dedame į šaldytu-
vą kelioms valandoms, kad sustingtų.

Skanaus.

Prenumeruokite www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt  „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), pašto skyriuose, 
PayPost kioskuose.  Telefonai pasiteiravimui: (8-381) 5-80-24 bei (8-381) 5-94-58.

„Anykštos“ prenumerata 6 mėnesiams kainuoja 

nuo 87,75 Lt.

Elektroninė prenumerata - perpus pigiau! 

1 mėn. - 10 Lt. 
negražina gyvenimo - 
      tiesiai ir apie viską!

Žinoma, Anykščių valdžia nie-
ko dėta, žinoma, ir verslininkai 
niekuo dėti, tačiau pasimaitinti 
kurortiniuose Anykščiuose – mi-
sija neįmanoma. Anykščius ap-
lankę svečiai pasakojo, kad blaš-

Pavalgyti – nuo 18-os, užtat kremavimas – visą parą
kėsi po Anykščių centre esančias 
kavines. Vienoje – tik viena pa-
davėja dirba per du aukštus, tad 
sakė, kad neaišku kada aptar-
naus, kitoje užrašas „Užsakyta“, 
trečioje dar gražiau – „Virtuvė 

veiks nuo 18 valandos“. O juk 
šeštadienis, puikus oras, žmonės 
suvažiavę po miestą vaikšto. 

„Bet žinot, pas jus nėra taip 
jau viskas blogai. Nors maitin-
tis negalima, užtat kremavimas 

– visą parą, matėm reklamą“,- 
Anykščių privalumus įvardijo 
svečiai. 

Taigi, galim atsipūsti – Anykš-
čių garbė apginta, nors vienoje 
vietoje paslaugos užtikrintos.  

redaktorei nežinant

Andrioniškiečiai, labai gerbian-
tys savąjį seniūną Saulių Rasalą, 
gerokai įširdo, sužinoję, kad ra-
jono valdžia naujus tarnybinius 
automobilius žada skirti kitoms 
seniūnijoms, o Andrioniškį aplen-
kia. Sodiečiai apgailestauja, kad 
jų „patronui“ ir toliau teks važinėti 

Andrioniškio seniūnas negauna atlyginimo?
kelis dešimtmečius skaičiuojančiu 
„kledaru“. Ir dar žmonės piktina-
si, savivaldybė jų seniūnui štai jau 
ketvertą metų nemoka atlyginimo, 
vargšelis turi prakaitą lieti visiškai 
veltui...

Kad Andrioniškio seniūnijos se-
niūnas S.Rasalas tikrai nebegauna 

atlyginimo, galima susidaryti tvir-
tą nuomonę, atsidarius interneto 
svetainę „Andriusostine“. Ten tal-
pinama  informacija apie seniūno 
gaunamą atlyginimą nuo 2008 m. 
vasario 5 d. iki 2010 m. gegužės 
5 d. Kruopščiai nurodoma, kokią 
mėnesio dieną kiek pinigėlių per-

vesta į seniūno sąskaita. Nepatin-
gėta net nurodyti ir jo sąskaitos 
numerio. Tačiau nuo to laiko- jo-
kių duomenų apie seniūno gauna-
mą atlyginimą. 

Jei jau ketvertą metų svetainėje 
apie atlyginimą nėra nė žinelės, 
gal iš tiesų to atlyginimo ir nėra? 
O gal seniūnas tapo kuklesniu, už-
daresniu ir savo atlyginimą pradė-
jo laikyti „valstybės paslaptimi“?

„Dešimt vyrų traukia lyną 
aplink klojimą?“

Šeštadienio mįslės: „Apskritas 
kabo, o barzda dreba?“ teisingas 
atsakymas – obuolys.

„o!“:

„Logiška. Nert nežinau, kas dėl 
tos matematikos labiau kaltas - 
Druskinas ar Landsbergis?“.

Dėl bombardavimo 
Ukrainoje evakuotas 
Rusijos kontrolės punktas

Pirmadienį dėl bombardavimo 
Ukrainos Dolžanskio pasienio 
perėjoje evakuotas Rusijos pieti-
nėje Rostovo srityje esančio No-
vošachtinsko kontrolės punkto 
personalas, remdamasi Rusijos Pi-
etų muitinės administracija, skel-
bia “RIA Novosti”.

“Dėl bombardavimo gretimoje 
(ukrainiečių) Dolžanskio pasie-
nio perėjos teritorijoje pirmadienį 
15.00 val. Maskvos laiku evakuoti 
Novošachtinsko kontrolės punkto 
pareigūnai”, - sakoma pranešime.

Rusijos muitinės darbuotojai į 
savo darbo vietą grįžo po trijų va-
landų.

Anot Pietų muitinės administra-
cijos, artilerijos šūviai taip pat gir-
dėti Gukovo ir Donecko pasienio 
perėjų teritorijose.

Novošachtinsko punkto parei-
gūnai jau buvo priversti evakuotis 
liepos 3 dieną, kada dėl bombarda-
vimo Dolžanskio perėjoje sprogo 
amunicija Novošachtinske, buvo 
sugadinta autobusų stotis ir vienas 
iš muitinės terminalų.

Ukrainos kariuomenės ir pro-
rusiškų separatistų mūšiai šalies 
pietryčiuose suintensyvėjo pre-
zidentui Petro Porošenkai liepos 
1-ąją pranešus apie sprendimą 
nebepratęsti dešimt dienų trukusių 
paliaubų.

“Arkos” galerijoje duris 
atvers keturios šalies 
dailininkų parodos

Lietuvos dailininkų sąjungos 
galerijoje “Arka” antradienį ati-
daromos net keturios parodos. 

Galerijoje pristatoma Ovidijaus 
Talijūno kaligrafi jos paroda “Aik-
hu Jausmas”, Miglės Kosinskaitės 
ir Andriaus Miežio tapybos paroda 
“No problem”, Alfonso Čepausko 
jubiliejinė grafi kos ir skulptūros 
paroda “Istorinės interpretacijos” 
bei tapytojo Ričardo Garbačiaus-
ko tapybos paroda “Anapus soci-
umo”.

Beveik 20 metų kuriantis gra-
fi kos dizaineris, dailininkas-api-
pavidalintojas, šriftų kūrėjas O. 
Talijūnas, kaip ir lietuviška kali-
grafi jos mokykla, balansuoja tarp 
vakarietiškos ir rytietiškos tradici-
jos. Menininko kūrybą galima būtų 
įvardyti kaip tarpinį žanrą tarp ka-
ligrafi jos, grafi kos ir abstrakčiosios 
tapybos. Čia su įžiūrėti raides ar 
žodžius, nepavyks atrasti ir kon-
kretaus teksto, bet galima pajusti 
pulsuojančius siluetus, išsiskirian-
čius savo spalvinga gama. 

Tapytojai M. Kosinskaitė ir A. 
Miežis kartu dalyvavo keleriuose 
pleneruose, ten ir gimė mintis su-
rengti bendrą parodų ciklą. 

“Suradome nemažai panašumų ir 
bendrumų pasaulėžiūroje ir pasau-
lėjautoje. Abu esame savanoriškai 
“išsitrėmę” į provinciją vilniečiai, 
jaunystėje “šlifavome” tas pačias 
senamiesčio gatves, trainiojomės 
tose pačiose “knaipėse”, murk-
dėmės sovietmečio marazmuose, 
draugavome su to meto alterna-
tyviausiais personažais. Darbus, 
eksponuojamus parodoje, irgi vie-
nija kažkokie paaugliško maišto 
atgarsiai”, - pasakoja dailininkė M. 
Kosinskaitė.

“Arkos” galerijoje antradienį du-
ris atvers ir jubiliejinė Alfonso Če-
pausko grafi kos ir skulptūros par-
oda. Kūrėjo meninių idėjų lauke 
ekslibrisas, estampas, asambliažas, 

skulptūra, koliažas. Kūrybos kelią 
pradėjęs nuo mažosios grafi kos ir 
ekslibrisų, A. Čepauskas iš minia-
tiūrinių vaizdinių pasaulio išsiver-
žė į įvairiaplanės grafi kos erdves, 
kuriose susiformavo ir atsiskleidė 
jo savitas mitologinis, fi losofi nis 
pasaulis, pagrįstas Lietuvos istori-
jos, Tėvynės temų interpretacijo-
mis. Šioje parodoje eksponuojami 
mitologiniai istoriniai grafi kos 
ciklai “Karšuvos poringė”, “Tra-
pėnų kronikos”, “Išlikimo kelias”, 
kuriuose atskleidžiama Žemaitijos 
istorija, Pilėnų kova, viduramžių 
legendos ir realių įvykių interpre-
tacijos. Naujausiame devynių lakš-
tų “Lizdeikos” cikle vaizduojama 
viena žinomiausių - Vilniaus įkūri-
mo legenda.

Tapytojas R. Garbačiauskas nau-
jojoje parodoje kalba apie santykį 
su visuomene ir žiniasklaidos po-
veikį žmogui. Šiaulių universiteto 
Menų fakulteto profesoriaus teigi-
mu, parodos paveikslai - tai ritmi-
nės struktūros, ritminės kompozi-
cijos, dinamiškos, arba statiškos ir 
kontrastingos tiek savo dėmių ma-
sėmis, tiek tonų sprendimais.

“Juose nėra socialinių ar politi-
nių kontekstų, siužetų užuomazgų. 
Vengiu marginimo ir “puošimo” - 
paveikslo paviršius tampa vis tau-
pesnis, minimalistinis. Norėčiau 
visai išvalyti paveikslo plokštumą, 
taip ją padarydamas kuo paveikes-
nę. Kitaip tariant, iš mano paveiks-
lų tarytum dingsta pats objektas. 
Nenoriu būti deklaratyvus ar pla-
katiškas, nors iš pirmo žvilgsnio 
dekoratyvios paveikslų plokštu-
mos gali priminti kalbėjimą apie 
nieką”, - teigia dailininkas. 

Dviratininkas E. Šiškevičius 
lenktynėse Kinijoje fi nišavo tre-
čias

Lietuvos dviratininkas Evaldas 
Šiškevičius (“La Pomme Marseille 
13”) Kinijoje vykstančių daugia-
dienių lenktynių “Tour of Qinghai 
Lake” antrajame etape pirmadienį 
po fi nišo sprinto užėmė trečiąją 

vietą. 
Nugalėjo italas Markas Bnfatas 

(Marco Benfatto, “Continental As-
tana”). Jis 188 km nuvažiavo per 4 
val. 17 min. 35 sek. Antras fi nišavo 
Robertas Fiorsteris (Robert Foers-
ter, “Unitedhealthcare”). 

Lyderiu išliko pirmojo etapo nu-
galėtojas ukrainietis Aleksandras 
Polivoda (“Kolss”). 25-erių metų 
E. Šiškevičius užima 21-ąją vietą. 
Jis nuo lyderio atsilieka 1 min. 5 
sek. 

Iš 182 lenktynes pradėjusių dvi-
ratininkų klasifi kuoti 174. 

E. Šiškevičius pirmajame etape 
(122 km) fi nišavo aštuonioliktas. 

Trylikos etapų lenktynės baigsis 
liepos 19 dieną. 

Tunelyje po Lamanšu iš trau-
kinio evakuota apie 400 keleivių

Pirmadienį iš traukinio Didžiąją 
Britaniją su Prancūzija jungiančia-
me tunelyje evakuota beveik 400 
keleivių. Mašinistas buvo privers-
tas sustabdyti traukinį, važiuojantį 
iš Didžiosios Britanijos į Prancūzi-
ja, 7 val. 30 min. vietos laiku dėl 
elektros tiekimo problemų. Pasak 
gelbėtojų, į Prancūzijos teritoriją 
evakuoti 382 žmonės, informavo 
BBC.

Geležinkelio tarnybų darbuoto-
jai uždarė tik vieną iš dviejų kelių, 
nutiestų po Lamanšo sąsiauriu. 
Pasak jų, remonto darbai gali už-
trukti visą dieną. Kaip skelbia britų 
žiniasklaida, keleiviai, kol buvo 
evakuoti, tunelyje išlaukė apie tris 
valandas.

Europos geležinkelių operatorė 
“Eurostar” jau atsiprašė už sukeltas 
problemas ir pranešė apie galimy-
bę nemokamai pasikeisti bilietus 
arba susigrąžinti pinigus.

Eurotunelis, jungiantis Prancūzi-
ją ir Britaniją per Lamanšo sąsiau-
rį, buvo atidarytas 1994 metais. Jo 
ilgis siekia 49,7 km. “Eurostar” 
traukinių greitis tunelyje apribotas 
iki 160 km per valandą. “Eurostar” 
traukinys iš Paryžiaus į Londoną 
važiuoja 2 valandas 15 minučių.


