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KONCERTAS. Anykščių menų 
centras kovo 14 d. (šeštadienį) 
17.00 val. kviečia į dueto “Ka-
manių Šilelis” koncertą Sakrali-
nio meno centre (Vilniaus g. 11, 
Anykščiai). Bilieto kaina 5 EUR / 
17,26 Lt, 7 EUR / 24,17 Lt.

PARODA. Kovo 12 d. (ketvir-
tadienį) 17.00 val. vyks 17-asis 
Tarptautinio juodosios ir raugo 
keramikos seminaro dalyvių dar-
bų parodos atidarymas Anykščių 
koplyčioje – Pasaulio anykštėnų 
kūrybos centre (Vilniaus g. 36). 
Paroda veiks iki balandžio 7 d.

Atostogos. Šią savaitę, kovo 
9-13 d., likus savaitei iki antro 
mero rinkimų turo, Anykščių me-
ras Sigutis Obelevičius išėjo atos-
togų. 

Knygnešiai. Šeštadienį 14 val. 
Svėdasų bibliotekoje bus prisimin-
tas pirmosios Svėdasuose parašy-
tos lietuviškos knygos, 1823 m. iš-
spausdintos Vilniuje, autorius kan. 
Mykolas Smolskis, svėdasiškiai 
- knygnešiai ir daraktoriai, savo 
kūrybą skaitys literatai. 

Sveikino. Kovo 8–osios proga 
kandidatai į Anykščių merus svei-
kino moteris. Skirtumas tarp svei-
kintojų buvo tik toks, kad liberalai 
su kandidatu į merus Kęstučiu Tu-
biu priešakyje oranžines gerberas 
moterims dalijo gatvėse, o Sigu-
tis Obelevičius Traupio botanikos 
sode nufotografuotas hibridines 
tulpes moterims siuntė virtualiai – 
savo „Facebook“ paskyroje. 

Įsibrovė. Šeštadienį apie 11 va-
landą Svėdasų seniūnijoje įsibrauta 
į sandėlį ir pavogti įvairūs daiktai. 
Nuostolis – 754 eurai.

Vienišas. Andrioniškio seniūnas 
Saulius Rasalas artimiausiu metu 
pavaduotojo neturės. Anykščių sa-
vivaldybės administracijos direk-
torius Vilius Juodelis „Anykštai“ 
sakė, kad svarstoma apskritai pa-
naikinti seniūno pavaduotojo etatą.

Laikraštis. Kitas „Anykštos“ 
laikraštis išeis kovo 13 –ąją. Pre-
numeratorius prašome laikraštį at-
siimti penktadienį. 

buvo galima išsikeisti iki 3 452,80 Lt 
arba 1 000 Eur sumą.

Iš viso anykštėnai pasikeisti at-
nešė 8 milijonus 600 tūkstančių litų 
(2 mln 500 tūkst. eurų). „Anykščių 
pašte nuo sausio 2 iki kovo 1 dienos 
buvo surinkta beveik 5,9 mln. litų 
arba apie 1,7 mln. eurų“, - „Anykš-
tai“ pranešė Lietuvos pašto atstovė 
spaudai Aurelija Jonušaitė. Pasirodė, 
kad Anykščių miesto gyventojai turi 
sukaupę dvigubai daugiau grynų-
jų negu kaimiškų vietovių žmonės. 
„Valiutą taip pat keitėme ir Anykščių 
rajono paštuose: Kavarsko, Svėdasų, 
Troškūnų. Rajono paštuose buvo 
surinkta daugiau kaip 2,7 mln. litų 
arba apie 800 tūkst. eurų“,- teigė A. 
Jonušaitė. 

Beje, operacijas pašte populiarino 
ir tai, kad keičiant valiutą nereikėjo 
pateikti dokumentų, o paštui ben-
dradarbiaujant su Policijos depar-
tamentu litus į eurus keičiančiuose 
paštuose buvo sustiprintas saugumas 
ir nuolat budėjo ne mažiau kaip po 

Anykštėnai į paštą sunešė 
milijonus

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Kovo 1-oji buvo paskutinė diena, kai Lietuvos pašto skyriuose 
neatlygintinai buvo galima išsikeisti litus į eurus. Anykštėnai iš-
kratė kojines ir per du mėnesius išsikeisti į paštą atnešė beveik 9 
milijonus litų.  

Anykščių pašte santaupas keisdavo dažniausiai pagyvenę žmo-
nės. 

Autoriaus nuotr. 

vieną policijos pareigūną. Todėl pa-
gyvenę žmonės dažniausiai keisda-
vosi litus pašte, nors eilės čia buvo 
ir didesnės.   

Anykščiuose litus į eurus keičia 
ir komercinių bankų skyriai, šią pa-
slaugą nemokamai jie teiks iki metų 
pabaigos. Tačiau tai nereiškia, kad 
pasibaigus šiam laikui nebus galima 
išsikeisti - Lietuvos banko kasose 
Vilniuje ir Kaune litų banknotus ir 
monetas į eurus bus galima išsikeis-
ti neribotą laiką. Beje, kaip pastebi 
anksčiau eurą įsivedusios šalys, koks 
bebūtų keitimo laikas, vis tiek ne visi 
cirkuliavę grynieji būna iškeičiami. 
Dalis jų pasilieka kaip suvenyrai, 
dalis – kažkur užsimetę. 

Lietuvos bankas, komerciniai 
bankai, Lietuvos paštas ir kai kurios 
kredito unijos nuo šių metų sausio 1 
dienos iki kovo 1-osios neatlyginti-
nai pakeitė 2,8 mlrd. vertės grynųjų 
litų (0,81 mlrd. eurų) ir atliko dau-
giau kaip 1,2 mln. keitimo operaci-
jų.

V. S. apibūdino kaip taikų, sugyve-
namą žmogų, užjautė dėl nelaimės 
artimuosius.

Pasak Anykščių priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos viršininko Sau-
liaus Slavinsko, žmogus, galimai, 
sudegė dėl neatsargaus elgesio su 
ugnimi, galbūt rūkymo. Šiemet 
tai – pirmoji gaisro auka. Pernai 
liepsnose per metus žuvo vienas 
žmogus. 

„Netvarkingos krosnys, šalia jų 
sandėliuojami įvairūs daiktai, ne-
valyti, neprižiūrimi dūmtraukiai, 
rūkymas lovoje ar bet koks kitas 
neatsargus elgesys su ugnimi, ne-
tvarkingų elektros prietaisų nau-
dojimas,- S. Slavinskas vardino 
dažniausiai mūsų rajone pasitai-
kančias gaisrų priežastis. – Sie-
kiant išvengti skaudžių nelaimių, 
gyventojams privalu besąlygiškai 
laikytis priešgaisrinės saugos tai-
syklių“.

Nuo metų pradžios šalyje ugny-
je jau žuvo 29 gyventojai. Guodžia 
nebent tai, kad pernai tokių nelai-
mėlių buvo 37. 

Anykščiuose ugnyje žuvo žmogus
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Šeštadienį kilusiame gaisre Anykščių mieste, Dariaus ir Girėno gatvėje stovinčiame individualia-
me name, žuvo žmogus. 

Šiame name ugnyje žuvo 52-ejų metų vyras.
Autoriaus nuotr.

jo išsikeisti ne visuose, o 330-yje 
paštų. Anykščių rajone pinigai buvo 
keičiami Anykščių, Kavarsko, Svė-
dasų ir Troškūnų paštuose, vienos 
litų keitimo į eurus operacijos metu 

Nemokamas keitimas į eurus 
Lietuvos pašto skyriuose vyko du 
mėnesius. Valiutos keitimas prasi-
dėjo nuo 2015 metų sausio 2 dienos, 
tačiau litus į eurus gyventojai galė-

gyvybės žymių. Dėl gaisro ir žmo-
gaus žūties atliekamas tyrinas. 

V. S. savo tėvų namuose gyveno 
vienas, niekur nedirbo. Kaimynai 

no, tačiau namo gyventojui, 1962 
metų gimimo V. S., jie jau niekuo 
pagelbėti negalėjo. 

Stipriai apdegęs vyras buvo be 

Gaisras buvo pastebėtas šešta-
dienio rytą, kai per namo langus 
jau veržėsi dūmai. Atvykę ugnia-
gesiai ugnį namo viduje užgesi-

Kazimierinių mugė Svėdasuose
Rankų darbo atvirukų, 

megztų tulpių, rožių, vištaičių 
ir kitokių grožybių pilną stalą 
nukrovė darbštūs ir sumanūs 
svėdasiškiai. 

Signatarai 
sveikina ir 
reiškia 
susirūpinimą

Išpažįsta ir vairavimą išgėrus
Vydas JUŠKĖNAS, Svėda-

sų klebonas: „Jei žmogus dar 
gailisi – jis gali pasitaisyti. Blo-
giausia tie, kurie nesigaili, ir 
vėl, ir vėl sėdasi neblaivūs prie 
vairo.“
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minų skaičiuosiantį medį – galės 
plėšyti po lapelį. Abiturientai 
atsidėkojo „trilitriniais“ saldai-
nių. Į gimnazijos salę pasižiūrėti 
programos nesutilpo tėvai ir kitų 
klasių moksleiviai. Po šventinės 
dalies vienuoliktokai ir dvylikto-
kai ūžavo kaimo turizmo sodybo-
se.

Pasak Troškūnų K. Inčiūros 
gimnazijos direktorės Aušros 
Sapkauskienės, 16 šios gimnazi-
jos abiturientų šimtadienį šventė 
tradiciškai: abiturientai paruošė 
meninę programą, testamentą. 
Šimtadienio šventėje Troškūnuo-
se dalyvavo ir tėvai, kurie vaka-
roti abiturientus paliko su juos 
išlydinčia klase.

24 J. Tumo – Vaižganto gimna-
zijos abiturientai per šimtadienį 
linksminosi persirengę Lietuvos 

Didžioji dalis pirkėjų ir smalsuolių 
mugę užplūdo tuoj po pamaldų.

Svėdasų kultūros namų saviveikli-
ninkai pradžiugino keletu liaudiškų 
dainų. Daugiau nei trisdešimt prekei-
vių siūlė įvairių mezginių, veltų šlepe-
čių, kepurių, drožtų šaukštų, mentelių 
ir padėklėlių, pintų krepšių, pyragų, 
dešros, lašinių ir kitų gėrybių. Foto-
grafai Nerijus Gliaudelis ir Valentinas 
Repšys kvietė įsigyti Svėdasų vaizdų, 
Aldonos Žilytės kaimiški pyragai - jų 
su meile ir išmone iškepusi net „du 
pečius“ - buvo išgraibstyti akimirks-
niu. Rimantas Šukys patiekė teisingai 
nupenėtų kiaulių lašinių bei dešrų. 
Buvo čia ir medaus, ir nuo visų ligų 
gelbstinčios pikio užpiltinės, ir kana-
pių grūdelių užkramtyti. Elytė Bu-
blienė džiūgavo, kad pardavusi viską, 
ką buvo atsinešusi, - ir pagalvėles, ir 
prijuostes, ir gardžiuosius riestainius. 

Šimtadienį šventė
242 rajono abiturientai

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Abiturientams iki egzaminų nebeliko nei 100 dienų. Penktadie-
nį šimtadienį šventė Anykščių Jono Biliūno ir Troškūnų Kazio In-
čiūros gimnazijų abiturientai. Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto 
gimnazijos bei J. Biliūno gimnazijos Kavarsko vidurinio ugdymo 
skyriaus abiturientai šimtadienį šventė savaite anksčiau. 

Nominaciją „Metų aktorius“ 
pelnė pirmojo Anykščių 
mero Sauliaus Nefo dukra, 
J. Biliūno gimnazijos abitu-
rientė Eglė Nefaitė. 

Autoriaus nuotr.
muzikos žvaigždėmis. Jiems teko 
ir po dainą padainuot, o vienuo-
liktokai dvykiktokams padova-
nojo po kalendorių su gimnazijos 
nuotraukomis. 

Kazimierinių mugė Svėdasuose
Gal prieš aštuonerius metus Svėdasų bibliotekininkių sumanyta 

Kaziuko mugė taip išaugo, kad persikėlė į kultūros namų šokių salę. 
Šiemet „jormarkas“ buvo toks gausus, kad ir ta salė buvo jau per 
ankšta. 

Olivija Stipinaitė ir tikra dailės meis-
trė Asta Medinienė su savo veltomis, 
princesių kurpaites primenančiomis 
šliurėmis, visokie juvelyriniai moki-
nukių pramanai... Svėdasiškių nuo-
širdumo ir dėmesio buvo nustebinta 
juvelyrinių dirbinių pardavėja Virgi-
nija iš Biržų. Rankų darbo atvirukai, 
Zitos Dilienės iš Mičionių siūlomi 
mediniai šaukštai, lentutės, medus iš 
Svėdasų, nuo Vyžuonų, Jūžintų, viso-
kios gėrybės iš Užpalių apylinkių, ir 
kaip Vaižganto žemei dera - Adomo 
Prūso atsiminimų knyga, sėkmės is-
torija „Gyvenimo keliai“.

Gražu, reikalinga, teisinga, bet gal 
dar prasmingiau būtų, jei mes sekda-
mi didžiąja Juozapinių tradicija Svė-
dasuose rengtumėm ne Kaziuko, bet 
Šv. Juozapo mugę. Taip sukurtumėm 
išskirtinę tradiciją ir dar kartą pabrėž-
tumėm savo krašto savitumą.

Vienas iš jų: Laukia gimnazistas 
autobuso. Lipdamas pastebi, už-
rašyta „Kaunas“. Ukmergėje atsi-
tokėja, kad taip ir yra...

Abiturientai parodė spektaklį 
(rež. Alvydas Navalinskas), o 
trečiokai abiturientams teikė re-
tro nominacijas „Metų bėglys“, 
Metų porelė“, „Metų sportinin-
kas“, „Metų lakštingala“, „Metų 
vairuotojas“, „Metų aktorius“ 
„Vakarėlių liūtas“ bei kitas. 

Būsimieji abiturientai egzami-
nų laukiantiems dvyliktokams 
dovanojo ir 100 dienų iki egza-

Tradicinėje šimtadienio šven-
tėje J. Biliūno gimnazijoje abitu-
rientai linksminosi patys ir juos 
linksmino gimnazijos trečiokai. 

J. Biliūno gimnazijos (be Ka-
varsko skyriaus) laidoje aštuo-
niose klasėse mokosi 178 abi-
turientai. Jiems palankaus vėjo 
audringoje jūroje ir išsilaipinimo 
į išsvajotą uostą linkėjo klasių 
vadovai, gimnazijos vadovybė, 
mokytojai, tėvai ir jų vietą užim-
siantys trečiokai. Klasių auklėto-
jai pasidalino šmaikščiais paste-
bėjimais apie savo auklėtinius. 

Pranašaudama dar šiemet iš Amerikos atplūsiančius šalčius ir snie-
gus dailias vilnones kojines siūlė Aldona Dominienė iš Kunigiškių.

Autoriaus nuotr. 

Apriboti eismą kai kuriuose ke-
liuose nutarė tiek Anykščių rajono 
savivaldybė, tiek Anykščių miškų 
urėdija. 

Pasak Anykščių miškų urėdo Si-
gito Kinderio, sunkiasvorio trans-
porto eismas apribotas „praktiškai 

Eismas keliuose apribotas
Pavasaris koreguoja transporto, ypač sunkiojo, kelius. Dalyje 

Anykščių rajono kelių transporto eismas ribojamas. 
visuose miško keliukuose“. Kiek 
laiko miškininkai ribos eismą – 
priklausys nuo situacijos. Padėtį 
miško keliukuose suprastino ke-
tvirtadienį iškritęs gausus sniegas. 

Į „Anykštos“ redakciją yra kreipę-
sis ne vienas skaitytojas, kuris skun-

dėsi, kad miškavežiai gadina keliu-
kus. S.Kinderis „Anykštai“ sakė, kad 
žmonės su šia problema kreipiasi ir 
į miškininkus: „Vienas kitas atve-
jis būna. Kai kada kreipiasi ne dėl 
mūsų, nes valstybiniai miškai urėdi-
joje sudaro tik trečdalį ploto“, - sakė 
urėdas. Pasak jo, dažnai būna, kad 
privatūs miško savininkai suniokoja 
keliukus, o jų taisymas lieka miški-
ninkų rūpesčiu. S.Kinderis tvirtino, 
kad miškininkai skiria didžiulį dė-
mesį miško keliams, nes vien tik jų 

priežiūrai per metus urėdija skirdavo 
apie 600 tūkstančių litų. 

Anykščių savivaldybė taip pat 
riboja eismą kai kuriais vietinės 
reikšmės keliais. Eismas apribotas 
transporto priemonėms, kurių masė 
viršija 5 tonas. Draudimas, numato-
ma, galios iki balandžio 18 dienos.

Kelių, kuriais ribojamas sunkias-
vorio transporto eismas, yra visose 
Anykščių rajono savivaldybės se-
niūnijose, išskyrus Kurklių. 

-ANYKŠTA

„Labai džiugu, kad atsirado virš 
70 vaikų, kurie planuoja pradė-
ti slidinėti ar tobulinti savo įgū-
džius, - džiaugėsi „Kalitos kalno“ 
vadovė Jolita Šinkūnienė. - Beje, 
tarp norinčiųjų išmokti slidinėti 
ne tik anykštėnai, bet ir vaikučiai 
iš Ukmergės, Panevėžio, Utenos, 
Kėdainių bei Jonavos. Susidomė-
jimas labai didelis – ir ne tik vai-

Augina kalnų slidinėjimo pamainą
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Kalnų slidinėjimo sporto klubas „Kalitos kalnas“ pirmą sykį 
sukvietė į būrelį vaikus, norinčius išmokti slidinėti kalnų slidėmis. 
Visą savaitę juos mokė kvalifikuotas, šiemet Latvijoje kursuose 
žinias tobulinęs treneris Marius Šinkūnas. Deja, šiemet slidinėji-
mo sezonas jau baigėsi, tad vaikai lauks kitos žiemos. 

kučių, bet ir tėvelių. Kadangi prieš 
savaitę oro sąlygos dar leido slidi-
nėti, vaikučiai treniravosi vakarais, 
o savaitgalį - nuo ryto.

Visi patenkinti, laimingi: kam 
pavyko nusileisti „plūgeliu“, o 
gabiausieji jau ir slalomo trasa 
leidosi. Tėvai supranta, džiaugia-
si ir palaiko vaikus, kurie leido 
laiką ne namuose prie televizo-

riaus ar kompiuterio, o gryname 
ore sportuodami. Nei keltuvo 
bilietai, nei trenerio paslaugos 
vaikams nekainavo, reikėjo susi-
mokėti tik simbolinį mokestį už 
inventoriaus nuomą. Kitam sezo-
nui planuojame būrelį lankančius 
vaikučius aprūpinti inventoriu-
mi“. Slidinėti vaikai mokėsi ir 
sekmadienį. 

Anykščių kalnų slidinėjimo 
centras kovo 11-ąją baigia kalnų 
slidinėjimo sezoną. Pasak centro 
vadovo Liudviko Avietės, Kalnų 
slidinėjimo federacijos kovo 14 – 
ąją planuotos Mero taurės varžy-
bos neįvyks.  

Kas „plūgeliu“, o kas ir sla-
lomo trasa leidosi. 
 Jolitos ŠINkūNIENėS nuotr. 

Raimondas GuoBIS

Krepšelis. Darbo partija siūlo 
atsisakyti mokinio krepšelio. Toki-
ais planais po valdančiosios 
koalicijos Politinės tarybos 
posėdžio su žurnalistais pasid-
alino Darbo partijos pirmininkė, 
Seimo pirmininkė Loreta 
Graužinienė. „Darbiečiai“ siūlo 
vietoje mokinio krepšelio įvesti 
vadinamuosius klasės komplek-
tus, kai finansavimas skiriamas ne 
kiekvienam mokiniui atskirai, o 
visai klasei. Anot L. Graužinienės, 
taip būtų išspręstos problemos, at-
siradusios dėl ydingos, kelis me-
tus galiojančios mokinio krepšelio 
sistemos. 

Algos. Seimo Pirmininkė Lo-
reta Graužinienė mano, kad nuo 
liepos 1 d. Lietuvoje turi didėti 
minimali mėnesinė alga (MMA). 
„Kaip mes sutarėme tvirtinant 
biudžetą, nuo liepos 1 d. MMA 
turi didėti. Girdėjau, kad ir 
Trišalėje taryboje artėjama prie 
sutarimo, tikimės, kad sutari-
mas bus pasiektas, nes biudžete 
pinigai yra numatyti“, - sakė L. 
Graužinienė. Socialdemokratų, 
Darbo bei Tvarkos ir teisingumo 
partijos yra sutarusios nuo šių 
metų liepos 1 dienos MMA didin-
ti iki 325 eurų (1 122,16 Lt). Šiuo 
metu MMA siekia 300 eurų 
neatskaičius mokesčių. Paskutinį 
kartą MMA didintas pernai spalio 
1 d.

Atvyksta. Kovo 10-11 dieno-
mis Lietuvoje viešės Islandijos 
prezidentas Olafuras Ragnaras 
Grimsonas su žmona. Islandijos 
vadovas susitiks su Prezidente 
Dalia Grybauskaite, taip pat daly-
vaus Lietuvos Nepriklausomybės 
25-mečio minėjimo renginiuose.

Nekokybiškai. Paaiškėjus 
šiurkštiems rinkimų pažeidimo 
faktams Trakų savivaldybėje bei 
masiniam gyventojų gyvenamosios 
vietos perregistravimui, Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė sukritikavo už 
rinkimų organizavimą atsakingos 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
(VRK) darbą. Pasak šalies vadovės, 
šie faktai rodo, kad VRK savo 
funkcijas atlieka nekokybiškai ir 
ne iki galo. 

Rezoliucija. Seimui siūloma 
priimti rezoliucijos projektą „Dėl 
Boriso Nemcovo nužudymo“. 
Projektą Seimo posėdžių sekreto-
riate įregistravo Seimo narys kon-
servatorius Emanuelis Zingeris.  
Šiame dokumente tarptautinė 
bendruomenė raginama daryti 
spaudimą Rusijos Federacijai, 
kad šis nusikaltimas būtų nedel-
siant ištirtas, o kaltieji patraukti 
atsakomybėn. Rezoliucijos pro-
jekte taip pat reiškiama užuojauta 
Boriso Nemcovo artimiesiems ir 
jo bendražygiams. 

Sankcijos. Vokietijos kanclerė 
Angela Merkel, atvykusi į Japo-
niją su vizitu, paragino pratęsti 
sankcijas prieš Rusiją. Kartu ji 
paragino toliau ieškoti būdų, ku-
rie leistų sureguliuoti konfliktą 
Ukrainoje diplomatinėmis prie-
monėmis. Be to, A. Merkel pasiū-
lė reformuoti JT Saugumo Tarybą 
ir pažymėjo, kokios svarbios Ja-
ponijos pastangos kovoje su tarp-
tautiniu terorizmu. Tai - pirmasis 
per pastaruosius septynerius me-
tus oficialus Vokietijos kanclerės 
A. Merkel vizitas į Japoniją.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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komentarai

SAVAITGALIO DISKUSIJA

“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. 

@ „šaunu“: „Džiugu, kad šie 
vyrai tęs pradėtus darbus. Valio me-
rui ir jo komandai. Sveikinimai.“

@ „politologė“: „Na, Sigutis pa-
sirašė sau nuosprendį, pasirašyda-
mas sutartį iki mero rinkimų. Koks 
tikras konservatorius ar tremtinys 
balsuos už sąjungą su komunistais-

kagėbistais? Meras bus Tubis“.

@ „atrodo“: „Kad koalicijos 
partneriai D.Krikštaponis, A.Baura 
paramą gali pareikšti tik asmeniš-
kai. O rinkėjams jų nurodymai, 
prašymai, įsakymai neaktualūs. 
Priklausau vienai iš šių partijų, 
bet akivaizdžiai dabar matau, kad 

koalicijos ind.asmenys Antanas, 
Donatas rūpinasi savo gerove. To-
dėl visai neabejojant balsuosiu už 
K.Tubį.Rajonui reikia permainų – o 
ši koalicija nori gyventi ir dirbti tik 
savo interesams. Todėl reikia sąži-
ningai balsuoti už jaunimą ir mūsų 
visų geresnę ateitį. Reikia suteikti 
šansą jaunimui, naujoms mintims ir 
idėjoms“.

@ „€“: „Koalicija padės daugiau 
balsu gauti abiem pusėms. Obele-
vičius gaus dalies socdemų balsus, 
Tubis gaus dalies konservatorių, 
socdemų ir kitų balsus. Manau, kad 
Tubio balsų prieaugis bus didesnis, 
nes jis neprarado tų, kuriuos turėjo 

ir gaus papildomų. Obelevičių daug 
kas vertina kaip politinę prostitutę, 
dėl to bus tokių, kurie balsavę už jį, 
antrame ture balsą atiduos Tubiui“.

@ „jo“: „Aš palaikau Prezidentę 
– taigi už rotaciją. Trečia kadencija 
daugoka. Tik mokyklų direktoriai 
nerotuojami“.

@ „anykštėnė“: „Iš tikro užten-
ka jau šios valdžios, juk reikia per-

Dabartinė Anykščių rajono valdančioji dauguma – konservatoriai, 
socialdemokratai ir „valstiečiai“ pasirašė koalicinę sutartį ir pareiš-
kė paramą per antrąjį mero rinkimų ratą Sigučiui Obelevičiui.

Naujienų portalo anyksta.lt rubrikoje „Savaitgalio diskusija“ 
kvietėme skaitytojus reikšti savo nuomonę: Ar ši sutartis padės 
S.Obelevičiui laimėti mero rinkimus prieš liberalą Kęstutį Tubį? O 
gal kaip tik toks susitarimas jam pakenks? 

Mielieji anykštėnai, 

nuoširdžiai sveikinu visus su Kovo 11-ąja, Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo 25-ųjų metinių proga! 
Linkiu, kad Lietuvos valstybės kūrimas taptų kiekvieno iš mūsų 

kasdienio gyvenimo dalimi, gražiausia svajone ir prasmingais dar-
bais. 
Linkiu pakilios ir šventinės nuotaikos!

LR Seimo narys Sergejus Jovaiša

Gerbiami anykštėnai,

25-eri metai esame laisvi. Laisvi galvoti, kalbėti, kurti, veikti ir 
priimti sprendimus.
1990 metų kovo 11-oji jau istorija. Per Nepriklausomybės laiko-

tarpį užaugo nauja, okupacijoje negyvenusi karta.
Sveikinu su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Linkiu ir 

tikiuosi, jog daugiau niekada mūsų tautai nebereiks kartoti Sibiro 
lageriuose nueito kelio.

Kęstutis TubiS
Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvo Respublikos Liberalų sąjudžio rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr.376 

Mieli Anykščių krašto žmonės,

Kovo 11– oji, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, – tai visų mūsų ryžtu ir susitelkimu prieš 25 
metus susigrąžinta Laisvė ir atkurta Valstybė. Nepriklausomybė – ne tik laisvė. Tai ir tiesa, teisingumas, 
sąžinė, atjauta, padorumas, pagarba žmogui. Tai ištikimybė idėjai, su kuria mes ėjome į Kovo – 11- ąją.
Širdingai sveikinu visus su dvidešimt penktuoju Laisvės gimtadieniu ir linkiu, kad vėl atgimtų Sąjūdžio 

laikų bendrumo ir vienybės jausmas, pasitikėjimo vienas kitu dvasia, pasiryžimas keisti tai, kas kuriant 
Valstybę ne taip pavyko, kaip tikėjomės. Linkiu tvirtybės ir tikėjimo ateitimi.

Nuoširdžiai Jūsų Irena ANdruKAITIeNė
Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo Akto signatarė, 

Antano Vienuolio progimnazijos direktorė

Ar artimieji 
nemato?

Tomas TUSKENIS, Anykš-
čių menų centro direktorius: 

Išpažįsta ir vairavimą išgėrus
Policijos paskelbtame Anykščių rajone sulaikytų neblaivių vai-

ruotojų sąraše – 19 vairuotojų pavardžių. Iš jų tik penkiems nu-
statytas iki vienos promilės girtumas. Net septyni įpūtė daugiau 
nei dvi promiles. Dalis vairuotojų neblaivūs sučiumpami jau ne 
pirmą kartą, o dalis – visai neturintys teisės vairuoti.  

„Anykšta“ klausė – kaip manote, ar nereikėtų imtis dar griež-
tesnių sankcijų prieš neblaivius vairuotojus?

„Manau, kad reikia svarstyti 
bausmių griežtinimą. Iš tiesų 
žmonės labai skaudžiai nuken-
čia nuo neblaivių vairuotojų. 
Šiame „poligone“ darbo dar 
daug. 

Manau, kad viskas prasideda 
nuo šeimos. Artimieji taip pat 
turėtų prisiimti dalį atsakomy-
bės už neblaivius vairuotojus, 
jie turėtų neleisti prie vairo sės-
tis neblaiviems asmenims. 

Manau, kad lygiagrečiai su 
bausmių didinimu reikėtų sti-
printi ir prevencinį darbą. Nors 
jis jau dirbamas, bet nepakan-
kamai“.

Svarbiausia – 
pagarba gyvybei

Vydas JUŠKĖNAS, Svėdasų 
šv. arkangelo Mykolo parapi-
jos klebonas: „Manu, kad iš tie-
sų sankcijas reikia griežtinti, bet 
daugiausiai priklauso nuo paties 
žmogaus, nuo jo požiūrio į kitą 
žmogų, o svarbiausia nuo požiūrio 
į kito žmogaus gyvybę. Jei nebus 
pagarbos kito žmogaus gyvybei, 
tai jokios sankcijos nepadės. 

Ar gailisi per išpažintis? Būna 
tokių, kurie išpažįsta savo klaidą. 
Gailisi ne tik dėl pačio skaudžiau-

sio – gyvybės atėmimo, bet ir dėl 
pačio fakto, kad vairavo neblaivus. 
Jei žmogus dar gailisi – jis gali pa-
sitaisyti. Blogiausia tie, kurie nesi-
gaili, ir vėl, ir vėl sėdasi neblaivūs 
prie vairo.

Kokia skiriama atgaila? – Nega-
liu sakyti, tai jau individualu ir tai 
saugo išpažinties paslaptis“.

Tradiciniai 
būdai 
nebepadeda

Ramūnas ZLATKUS, Anykščių 
technologijos mokyklos direkto-
rius: „Žmonės, matyt, priprato prie 
dabartinių didelių baudų (ir laidą 
apie tai mačiau). Iš pradžių, kai įve-
dė dabartines bausmes, pagal kurias 
ir automobilį gali konfiskuoti, su-
mažėjimas buvo labai ryškus. Vė-
liau – vėl padidėjo. Juo labiau, kad 
apie būsimus policijos reidus dažnai 
skelbiama iš anksto, bet neblaivūs 
vairuotojai vis tiek važiuoja net pro 
policiją.

Manau, kad reikia ieškoti ir kitų 

priemonių, ne tik baudų. Juo labiau, 
kad tie, kuriuos pakartotinai sugau-
na neblaivius, dažniausiai ir teisių 
nebeturi, ir greičiausiai baudos nesu-
mokės. O bausmės yra pakankamai 
didelės, gali ir gyvenimą žmogui su-
griauti, gali žmogus ir darbo netekti. 
Todėl tikrai reikia ieškoti būdų, kaip 
neleisti neblaiviam sėstis prie vairo. 

Ar padėtų alkotesteriai – užraktai 
pakartotinai sugautiems neblaiviems 
vairuotojams, kai nepapūtęs į alko-
testerį negali užvesti automobilio? 
Gal tai ir būtų kažkokia išeitis. Aiš-
ku, papūsti gali ir kitas ar vairuoti 
svetimą automobilį. Bet galvoti rei-
kia. Juo labiau, kad manau, jog ne 
viskas dar padaryta, kad išspręsti 
neblaivių vairuotojų problemą“. 

-ANYKŠTA

Kurio kandidatų į merus šansus 
padidino koalicinė sutartis?

mainų, kiek galima klampinti rajo-
ną į bedugnę? Mums, anykštėnams, 
ne vien gėlyčių reikia“.

@ „Inga“: „Mama konservatorė, 
bet man liepė balsuoti už Tubį. Pati 
sakė neis balsuoti“.

@ „Ignas Ingai“: „Gera mama, 
bet jei ir pati nueitu už Tubį pabal-
suot - būtų dar geresnė“.

@ „Valstietis-žaliasis“: „Už K. 
Tubį. Gana socdemų vienvaldystės. 
O Baurai gal atleis liberalai nukly-
dimus? Jei ne, nepamaišys pabūti ir 
opozicijoje ir gauti pylos nuo Kar-
bauskio už neapgalvotus veiksmus“.

(komentatorių kalba netaisyta)
-ANYKŠTA
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horoskopas
Ožiaragiams astrologas reko-

menduoja nepriiminėti jokių sku-
botų sprendimų. Ramiai reaguokite 
į visus įvykius ir dukart pagalvokite 
prieš žengdami bet kokius žings-
nius. 

Vandeniai neturėtų be didelės 
būtinybės prisiimti rimtų dalykinio 
pobūdžio įsipareigojimų. Būtų ge-
riausia šią savaitę susumuoti rezul-
tatus, apgalvoti savo veiksmus. 

Žuvys turėtų nepražiopsoti ga-
limybės palypėti karjeros laiptais, 
kadangi planetos sudaro visas tam 
reikalingas prielaidas. 

Avinai turės progą susirasti įta-
kingų globėjų ir užmegzti naudingų 
pažinčių su reikalingais žmonėmis. 
Jie jums padės išspręsti visas tarny-
bines ir buitines problemas. 

Jaučius nudžiugins žinia apie di-
desnį darbo užmokestį. Galite būti 
paskirti į naujas, geriau apmokamas 
pareigas. Kaupkite pinigus, kurių 
netrukus gali prireikti. 

Dvyniai galės išmėginti savo jė-
gas naujoje veiklos srityje. Jeigu jūs 
imsitės darbo, kurio iki šiol nedir-
bote, problemų nebus. Svarbiausia 
- nebijokite naujovių. 

Vėžiams ypač seksis megzti 
svarbias pažintis ir rengti susitiki-
mus. Galimas dalykas, kad nauji 
žmonės, atėję į jūsų gyvenimą, pa-
siūlys jums originalių idėjų ir atvers 
naujas perspektyvas. 

Liūtams prasideda laikotarpis, 
tinkamas tarnybinėms problemoms 
spręsti. Galimas dalykas, kad teks 
gilintis į teisinius klausimus ir juri-
dinę dokumentaciją. Galimos neti-
kėtos pajamos ir pažintys su įtakin-

gais žmonėmis.
Mergelių laukia malonūs įvykiai 

profesinėje sferoje. Drąsiai imkitės 
kebliausių darbų, jūs tikrai juos at-
liksite ir pasieksite pageidaujamą 
rezultatą.

Svarstyklės turi pasikliauti tik 
savo jėgomis. Negalima atskleisti 
savo planų kitiems žmonėms, kitaip 
nieko iš jūsų sumanymų neišeis. 

Skorpionai visus svarbius rei-
kalus turėtų tvarkyti pirmojoje sa-
vaitės pusėje, vėliau gali atsirasti 
kliūčių.

Šauliai pajus didelį jėgų antplūdį. 
Visą savaitę jūs veiksite ryžtingai 
ir išspręsite visus svarbius uždavi-
nius. Skirkite savo energiją kūrybai, 
darbams, susijusiems su namais ir 
šeima. 

                                   -ELTA

 Teleloto  Lošimas Nr. 987 Data: 2015-03-08
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13 61 28 12 48 14 67 46 72 69 02 47 18 24 55 (keturi kampai) 07 25 11 68 
62 (eilutė) 58 03 37 16 42 (įstrižainės) 21 64 50 20 (visa lentelė)

Papildomi prizai: 016*432 Akumuliat. gręžtuvas “Bosh” 073*523 Akumuliat. 
gręžtuvas “Bosh” 074*500 Akumuliat. gręžtuvas “Bosh” 0383049 
Automobilis “Škoda Yeti” 0018398 Automobilis “Škoda Yeti” 0344482 
Automobilis “Škoda Yeti” 0203474 Automobilis “Škoda Yeti” 0267784 
Automobilis “Škoda Yeti” 03**943 Daugiafunkc. puodas „Daewoo“ 04**550 
Dormeo čiužinukas “Renew” 00**158 Ėriuko vilnos antklodė “Verona” 
03**225 Fotoaparatas “Sony” 054*559 Kavos aparatas “Ariete” 049*107 
Kavos aparatas “Ariete” 007*599 Kavos aparatas “Ariete” 06**245 Keptuvių 
rinkinys “Tefal” 078*409 Lagaminas “Samsonite” 022*102  Lagaminas 
“Samsonite” 012*550 LED televizorius “TV-Star” 072*237 LED televizorius 
“TV-Star” 010*338 LED televizorius “TV-Star” 002*761 LED televizorius 
“TV-Star” 079*829 LED televizorius “TV-Star” 011*100 LED televizorius 
“TV-Star” 044*152 Muzikos centras “Philips” 068*450 Muzikos centras 
“Philips” 045*271 Pakvietimas į TV studiją 026*294 Pakvietimas į TV stu-
diją 009*890 Pakvietimas į TV studiją 033*179 Planš. komp. “eSTAR” 
(10 col) 018*870 Planš. komp. “eSTAR” (10 col) 027*432 Planš. komp. 
“eSTAR” (10 col) 013*658 Robotas-siurblys “Sencor” 065*842 Robotas-
siurblys “Sencor” 01**038  Satino patalynės komplektai 029*883 Skalbimo 
mašina “Beko” 006*669 Skalbimo mašina “Beko” 034*637 Šaldytuvas 
“Beko” 015*523 Šaldytuvas “Beko” 008*832 Trintuvas “Braun” 042*795 
Trintuvas “Braun” 014*390 Trintuvas “Braun” 04**122  Turto draudimas 
042*528 Žaidimų konsolė “Xbox” 001*596 Žaidimų konsolė “Xbox”

Praėjusio antradienio (kovo 3 
d.) „Anykštos“ numeryje perskai-
tėme apie pakilusias pirties kainas. 
Tačiau, tai ne vienintelė problema, 
su kuria susiduriame mes, pirties 
lankytojai. Pirmiausia, tai pirtyje 

tautos balsas

Savo nuomonę  išsakykite paskambinę į „Anykštą“:  
 (8-381)  5-82-46,  

Miesto pirtyje – šalta 
šalta, tiek persirengimo kambary-
je, tiek priepirtyje. Gal vyrams tai 
ir neaktualu, jie į pirtį jau eina po 
moterų, bet mums tikrai šalta, juk 
ne visos lankytojos gali vanotis 
(ten šilumos pakanka)...

Kita problema, kad nėra kur pa-
sidėti daiktų. Pinigines, telefonus 
reikia neštis kartu su savimi, nes 
nėra rakinamų spintelių. Moterys 
kalbėjo, kad ne kartą yra pasigedu-
sios savo daiktų, tačiau nesučiup-

tas – ne vagis... Anykščių baseine 
„Bangenis“ – visai kitokia situaci-
ja. Duoda raktelį, ir visus asmeni-
nius daiktus gali pasilikti saugiai 
spintelėse. 

Kažin ar jau tokius didelius pinigus 
kainuoja spintelėse įmontuoti spyne-
les, juk tai klientų patogumui...

Stanislava,
Anykščiai

Tapęs meru – nebus 
pastumdėlis

„Dėkoju už pasitikėjimą, toks 
pasitikėjimas mus įpareigoja 
įgyvendinti iškeltus tikslus. Ta-
čiau, mero rinkimų pirmojo turo 
laimėjimas dar yra tik pusė dar-
bo – reikia, kad mūsų partijos 
remiamas, nepartinis kandidatas 
K.Tubis laimėtų mero rinkimus.“ 
– kalbėjo E.Masiulis. 

Jis dėstė esąs nustebintas, kad 
dabartinė Anykščių rajoną val-
danti daugumą – konservatoriai, 
socialdemokratai ir „valstiečiai“ 
dar iki antrojo mero rinkimų 

Eligijus Masiulis: „Dabartinė rajono 
valdžia bijo Kęstučio Tubio“

Seimo narys, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio lyderis Eligijus Masiulis vakar lankėsi 
Anykščiuose. Buvęs Susisiekimo ministras dėkojo anykštėnams per savivaldos rinkimus palaikiu-
siems liberalus ir šios partijos kandidatą į merus Kęstutį Tubį. 

turo pasirašė koalicinę sutartį. 
„Išsigando, kad K.Tubis sujauks 
nusistovėjusią tvarką. Jų tvarką. 
Sudrums vandenį. Man toks val-
dančiųjų susitarimas yra pana-
šus į rinkėjų valios ignoravimą. 
Žmonės aiškiai pasakė, kad pa-
geidauja pokyčių, tačiau rajono 
valdžios aksakalai tuoj atsakė: 
„o mes nepageidaujam“. Jūsų 

valdžia stengiasi išlikti bet kokia 
kaina, bando trukdyti ateiti nau-
jiems žmonėms. Tačiau, aš tikiu, 
kad Anykščių žmonės nori, jog 
būtų skaidrus vadovavimas ra-
jonui ir efektyvus savivaldybės 
įmonių valdymas, todėl jie ateis 
kovo 15-ąją į rinkimus ir balsuos 
už K.Tubį.“ - kalbėjo Lietuvos 
Respublikos liberalų sąjūdžio ly-

deris E.Masiulis. 
Seimo narys aiškino, kad 

K.Tubį pažįsta daug metų, žino, 
jog partijos kandidatas į merus 
yra sąžiningas, principingas, 
kompetentingas.

O pats K.Tubis griovė stereo-
tipinę informaciją, kad nesvarbu, 
kas bus išrinktas meru, vis tiek 
tas meras nieko pakeisti nega-
lės. „Netiesa. Net ir neturėdamas 
daugumos, aš nebūčiau stumdo-
mas. Juo labiau, kad merų galios 
dabar yra išplėstos – mero teiki-
mu renkamas vicemeras, skiria-
mas direktorius, įmonių vadovai. 
Aš sutelksiu visas į rajono Tarybą 
išrinktas jėgas bendram darbui, 
visų anykštėnų labui“. – aiškino 
K.Tubis.

„Rinkėjai – 
nėra avių banda“

E.Masiulio įsitikinimu, ikirin-
kiminės konservatorių, socialde-
mokratų ir „valstiečių“ koalici-
nės sutarties pasirašymas didelės 
naudos konservatorių kandidatui 
į merus neduos. „Rinkėjas nėra 
avių banda, nėra politikų nuo-
savybė, kurią galima perduoti iš 
rankų į rankas. Anykščių valdžio-
je esantys konservatoriai ir soci-
aldemokratai pamynė savo ideo-
logines nuostatas, manau, kad jų 
rinkėjai yra įžvalgesni, išmintin-
gesni nei patys politikai.“ – sakė 
E.Masiulis. O K.Tubis pridūrė, 
kad valdžios partijų koalicinė su-
tartis duos ... pliusų jam. 

„Aš išmestas, kaip neparankus, 
kaip tas žmogus, kuris visus dar-
bus padaro iki galo. Kam aš jiems 
toks reikalingas? Manau, kad ko-

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis įsitikinęs, kad Kęstutis Tubis yra 
„žmogus su stuburu“, kuris tapęs Anykščių meru bus principingas ir visiems vienodai teisingas.   

alicinė konservatorių, socdemų ir 
„valstiečių“ sutartis duos man pa-
pildomų balsų. Į rinkimus ateis ir 
apolitiški žmonės, kurie papras-
čiausiai balsuos prieš neteisybę, 
kurią pajuto“ – kalbėjo liberalų 
sąjūdžio kandidatas į Anykščių 
merus K.Tubis.  

Policijoje daugiau 
demokratijos, nei 
savivaldybėje

Pakalbintas apie grasinimus 
depolitizuoti savivaldybės admi-
nistraciją ir savivaldybės įmones, 
K.Tubis kalbėjo: „Kiekvieną tei-
ginį galima perversti kaip kam 
patogu.“ 

Pasak liberalų sąjūdžio kandi-
dato į Anykščių merus, jis pasisa-
kantis už tai, kad valdininkai būtų 
pasirenkami pagal kompetenciją, 
o ne pagal partiškumą. „Depoliti-
zavimas – tai ne žmonių mėtimas 
iš darbo... Aš neversiu valdiškų 
įmonių darbuotojų stoti į libera-
lų partiją. Partinė priklausomybė 
nebus koziriu dalyvaujant kon-
kursuose. Ir atvirkščiai – neketi-
nu ko nors atleisti iš darbo už tai, 
kad jis priklauso kitai partijai. 
Pagal kompetenciją žmones rei-
kia įdarbinti, o ne pagal partinę 
liniją. Tai dabar baimė tarp val-
dininkų yra sėjama, kad negali 
turėti kitokių pažiūrų nei darb-
davys. Galiu net palyginti – šiuo 
laiku statutinėje, policijos tarny-
boje yra daugiau demokratijos, 
nei savivaldybėje.

Ne iš vieno valdininko girdė-
jau, kad jiems „patariama“ nepo-
litikuoti, o pasaugoti savo darbo 
vietą.“ – tikino K.Tubis.    

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvo Respublikos Liberalų sąjudžio rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr.377 
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Darnus teritorijų planavimas 
– nauda gamtai ir žmogui

chaotiškai, o planavimas vyktų 
kompleksiškai. „Yra keletas rajono 
planų, bet jie visi turi integruotis į 
bendrąjį planą – svarbiausią miesto 
planavimo dokumentą, kurį rengia 
savivaldybė, pagal naują įstatymą 
rajono vyr. architektas dabar turi 
daugiau galių užtikrinti, kad plė-
tros planavimas ir statybos būtų 
kompleksiškos. Tai toks svarbus 
dokumentas, kad jo svarbos neį-
vertina ir patys architektai“,- kal-
bėjo D.Gasiūnienė. 

Architektės teigimu, taip vyksta 
darnus planavimas, kuriame nu-
matomos atskiros veiklų zonos, 
tačiau jos nesusipina tarpusavyje. 
„Iš esmės, architektas suplanuoja 
visą socialinį miesto gyvenimą, 
numato ir suformuoja urbanisti-
nę miesto politiką. Atsižvelgiama 
ne į vieno žmogaus nteresus, o į 

Viena iš prioritetinių krypčių Europoje yra darnus miesto vystymasis. Nuo 2014 metų įsiga-
liojęs teritorijų planavimo įstatymas leidžia gyventojams sutaupyti laiko ir pinigų, nerengiant 
bendrųjų planų. Naudą iš šio įstatymo patirs ir savivaldybės, ir gyventojai, kuriems sutrumpės 
dokumentų rengimo laikas statyboms, sumažės pačių dokumentų, ir gamta.  

visuomenės poreikius. Pastatai ir 
erdvės projektuojamos taip, kad 
atitiktų gyventojų interesus“,- sakė 
D.Gasiūnienė.

Pask architektės, darnus terito-
rijų planavimas leidžia užtikrinti, 
kad aplinkosauginis momentas bus 
prioritetas. „Yra daug reikalavimų, 
tačiau išskirčiau tokius kaip funk-
cionalumas, vizualinė išraiška, 
darnus išdėstymas ir gamtos išsau-
gojimas. Sakykim, per Anykščius 
teka Šventoji, daugelis norėjo, kad 
jų valdomi žemės sklypai eitų iki 
pat vandens. Bet to neleidome, nes 
visuomeninis interesas yra svar-
besnis, tuo pačiu išsaugojome ir 
gamtą“,- pateikė darnaus planavi-
mo pavyzdį architektė. 

Aplinkos ministerijos teritorijų 
planavimo, urbanistikos ir archi-
tektūros departamento direktorius 
Marius Narmontas, paklaustas 
apie prioritetus ir perspektyvas ir 
kokius tikslus sau kelia Aplinkos 
ministerija, sakė: „Iš tikrųjų yra 
labai svarbūs dokumentai, terito-

rijų planavimo normos. Pirmas 
uždavinys – stabdyti chaotišką 
plėtrą, kad ji būtų kuo mažesnė. 
Greitai pristatysime naują savi-
valdybių plėtros įstatymą, kuris 
bandys subalansuoti plėtrą. Siek-
sime, kad žmonės liktų gyventi ar 
kurtųsi urbanizuotoje teritorijoje, 
kur yra išvystyta infrastruktūra, o 
ne kur nors laukuose. Į infrastruk-
tūros plėtrą įdedamos didžiulės 
lėšos, todėl skatinsime žmones 
likti urbanizuotose teritorijose. 
Iš kitos pusės, bus numatyti rei-
kalavimai, kurie atgrasytų žmo-
nės kurtis kažkur laukuose, kad 
žmonės įvertintų, ar tai verta da-
ryti“. M.Narmontas teigė, jog tai 
leis efektyviau saugoti aplinką. 
„Nauda bus akivaizdi – efektyviai 
išnaudojama esama struktūra, tai-
gi, žmonės darys mažesnį poveikį 
gamtai. Kitas momentas, kad jau 
pats planavimas yra siekis sude-
rinti žmogaus interesus ir aplin-
ką“,- apie darnų teritorijų plana-
vimą kalbėjo M.Narmontas.

Naujasis teritorijų planavimo 
įstatymas garantuoja, kad miestai 
ir rajonai, vykdydami statybas, lai-
kytųsi darnaus ir racionalaus miesto 
planavimo. Dabar už plėtrą atsakin-
gos savivaldybės, pagal kurių pa-
rengtus bendruosius planus gyven-
tojai statys. Miestai bus planuojami 
kompleksiškai – tai reiškia, kad bus 
atsižvelgiama į bendrus miesto po-
reikius, visumą, o ne į atskirą lopi-
nėlį. Svarbiausia, kad toks miesto 
planavimas atneš naudos gamtai. 
Tai leis planuoti laikantis holistinio 
požiūrio – viskas turi būti integruo-
ta, o planuojant pirmiausia atsižvel-
giama į aplinkosaugą. 

Anykščių savivaldybės Archi-
tektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėja Daiva Gasiūnienė teigė, kad 
bendrasis planas leidžia užtikrin-
ti, jog miestas nebūtų plėtojamas 

Darnus planavimas leis 
išnaudoti urbanizuotų teri-
torijų galimybes ir saugos 
gamtą.   

J.Šimėnas: konstitucinės 
normos neturi būti 
kaitaliojamos

„Mūsų miestai įgauna moder-
naus gyvenimo bruožų, išsaugo-
dami istorinio-kultūrinio paveldo 
vertybes. Mūsų kaimai keičiasi 
epochą ir ekonominį vystymąsi bei 
aplinkos grožį ir savitumą atspin-
dinčia kraštovaizdžio kryptimi. 
Mūsų žmonės, turėdami laisvę 
rinktis ir galimybių, konkuruoja 
globaliame pasaulyje beveik viso-
se gyvenimo srityse: nuo kultūros, 
sporto, paslaugų iki lazerių, nano 
ar informacinių technologijų. Vėl 
galime išdidžiai prisiminti savo 
protėvių kurtą ir gintą Lietuvos 
valstybę, tuo pačiu kaskart įver-
tindami dabarties darbus, jų svarbą 
šiuo metu ir ateities kartoms.

Prabėgo ketvirtis amžiaus nuo to 
laiko, kai didžioji dauguma Lietu-
vos žmonių virpančiomis širdimis 
tarė žodžius: „Lietuva – bus lais-
va“, kai vėl, kaip ir istorinėje praei-
tyje, užgriuvus okupacijoms, viso-
mis galiomis prisidėjo prie kovos 

Signatarai sveikina ir reiškia susirūpinimą
25- ųjų Lietuvos laisvės metinių proga, anykštėnai Kovo 11- 

osios Akto signatarai Irena Andrukaitienė ir Jonas Šimėnas svei-
kina kraštiečius ir tuo pačiu metu reiškia susirūpinimą dėl naujų 
šalį ištikusių rūpesčių.

už laisvę. Tie, kuriems teko garbė 
gyventi realioje kovoje už laisvę, 
niekada neužmiršime to svaiginan-
čio jausmo, kuris anuomet mus sti-
prino, jungė, vienijo. 

Dabar, kai turime tai, ko troško-
me, svarbu išsaugoti ir puoselėti, 
kad neužgožtų kasdienybės pro-
blemos, kad netaptume nuolatos 
kylančių konfliktų aukomis, kad 
neprarastume savasties globalaus 
pasaulio labirintuose. Aukštai ver-
tindami tai, kas įrašyta Tautiškoje 
giesmėje ir Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje, ypač turime bran-
ginti vienybę, nežiūrint mūsų pa-
žiūrų įvairovės ar mąstymo skir-
tumų <...> Suprasdami, kad laikas 
reikalauja greitų reformų, pasisa-
kome už tai, kad konstitucinės nor-
mos, apimančios piliečio, šeimos 
bei valstybės sąvokas, neturėtų 
būti kaitaliojamos prisidengiant 
socialinių grupių ar tarptautinių 
aktų interpretacijomis. Tam, kad 
išliktume, kad tobulėtume, kad 
sugyventume tarpusavyje ir su kai-
mynais, kad užtikrintume kartų ir 
tautos tęstinumą, būtina nuolatos 

tartis, ieškant geriausio sprendi-
mo, vadovaujantis skaidrumo, vie-
šumo, darnumo bei atsakingumo 
principais, kuriais buvo vadovau-
jamasi prieš 25-erius metus ir kurie 
davė laukiamus rezultatus“, - rašė 
signataras J.Šimėnas.

I.Andrukaitienė: politikai 
kėsinasi į lietuvių kalbą

Signatarė I.Andrukaitienė kovo 
6 dieną Lietuvos Nepriklausomy-
bės Akto signatarų klubo, Lietuvos 
mokslų akademijos ir Lietuvos 
Respublikos Seimo surengtoje 
konferencijoje „25 metai laisvės. 
Patirtis ir perspektyvos“ skaitė 
pranešimą tema „Lietuvių kalba 
politikos kryžkelėse“. 

Lietuvių kalbos mokytoja 
I.Andrukaitienė akcentavo lietuvių 
kalbos reikšmę valstybingumui ir 
akcentavo, kad bandymai griauti 
kalbos autoritetą vis įnirtingesni: 
„Esame išskirtinė tauta. Kodėl? 
Nė viena kita tauta iš daugybės 
pasaulio tautų, 
kalbančių in-
d o e u r o p i e č i ų 
kalbomis, taip 
gerai neišsaugo-
jo savo kalbos. 
Garsus prancū-
zų kalbininkas 
Antuanas Mejė 
yra pasakęs: 
„Net ir dabar 
lietuvių kalboje 
yra aptinkama 
formų, visiškai 
sutampančių su Vedų arba Homero 
kalbos formomis“. Nors yra kalbų, 
turinčių labai seną raidyną (heti-
tų kalbos rašytiniai paminklai yra 
iš 18 a. pr. Kr., graikų kalbos – iš 
15 a. pr. Kr.), bet atkuriant seną-
sias indoeuropiečių kalbų formas, 
pasirodo, tenka remtis tik lietuvių 
kalba, nors ji užrašyta labai vėlai 
- tik 16 a. po Kr. <...> Gyvename 
sudėtingu, dinamišku laikotarpiu. 
Atviros valstybių sienos Europo-
je, laisva migracija, intensyvūs 

globalizacijos procesai. Kas lau-
kia vis mažėjančios mūsų tautos ir 
mūsų kalbos? Pasaulis šiurkštus ir 
pragmatiškas, vargu ar jam rūpės 
nedidelės tautos tegu ir archajiška 
kalba.

Tai turi rūpėti pirmiausia mums. 
Kalbos apsauga yra ir valstybės iš-
likimo garantas. Mažosios Europos 
valstybės tai supranta ir visomis iš-
galėmis savo kalbą gina. Kaip yra 
pas mus?

Atkūrus nepriklausomybę lietu-
vių kalbai buvo grąžintas valsty-
binės kalbos statusas. Tai padaryta 
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Res-
publikos Aukščiausiosios Tarybos 
– Atkuriamojo Seimo priimtame 
Lietuvos Respublikos Laikinajame 
Pagrindiniame Įstatyme.<...> At-
rodytų, kalbos apsauga pakanka-
ma. Juo labiau kad 2006 m. buvo 
pradėtas rengti Valstybinės kalbos 
konstitucinis įstatymas. Deja, jo 
svarstymas ir priėmimas gerokai 
užtruko. 2014 m. rudenį Seime 
pateikta ketvirtoji jo redakcija, 

bet įstatymas 
iki šiol nepri-
imtas. Kodėl? 
Kas stabdo jo 
priėmimą? Sei-
muose vis daž-
niau ima rastis 
tokių politikų, 
kuriems darosi 
neaiški konsti-
tucinė valsty-
binės lietuvių 
kalbos nuostata 
ir jos taikymas 

rašant asmenvardžius. 1999 m. 
kreipiamasi į Konstitucinį Teismą 
šios nuostatos išaiškinimo. Kons-
titucinis Teismas atsako: „Lietuvių 
kalba yra ypatinga konstitucinė 
vertybė, ji yra lietuvių tautos etni-
nio ir kultūrinio savitumo pagrin-
das, tautos tapatumo ir  išlikimo 
garantija; lietuvių kalba saugo tau-
tos tapatumą, integruoja pilietinę 
tautą, užtikrina valstybės vienti-
sumą ir jos nedalomumą“.<...> Po 
dešimties metų, 2009 m., vėl dėl 

to paties kreipiamasi į Konstituci-
nį Teismą. Konstitucinio Teismo 
atsakymas tas pats. 2014 m. pra-
džioje – procedūra vėl kartojasi. 
Vėl grupė Seimo narių kreipiasi į 
Konstitucinį Teismą, vėl reikalau-
jama išaiškinti 1999 m. Konstitu-
cinio Teismo išaiškinimą. Matyt, 
kai kuriems Seimo nariams (o kie-
kviename Seime tokių atsiranda) 
labai netinka nuostata, kad lietuvių 
kalba užtikrina valstybės vienti-
sumą, jos nedalomumą, kad ji yra 
tautos išlikimo garantija. Be to, 
neatsitiktinai dabartinės kadenci-
jos Seime atsiduria Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos teikiamas Tautinių 
mažumų įstatymo projektas, kuria-
me jau siūloma įteisinti dvikalbius 
gatvių pavadinimus, valstybės įs-
taigose greta valstybinės vartoti ir 
tautinės mažumos kalbą. Tokių pa-
geidavimų, matote, pasigirsta ir iš 
kaimyninės valstybės politikų.

Šiame fone susvyruoja ir Kons-
titucinis Teismas. Atsakomybę jis 
perkelia ant Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos pečių, kuri jau 
daro tam tikras išlygas. Ir nepai-
sant beveik 80 000 Lietuvos pi-
liečių, pasirašiusių „Reikalavimą 
ginti Lietuvių Respublikos valsty-
binę kalbą ir teritorinį vientisumą“, 
negirdint lietuvių kalbos specialis-
tų balso, neįsiklausant į Lietuvos 
Prezidentės žodžius, kad „lietuvių 
kalba neturi tapti jokių derybų ar 
politinių susitarimų įkaite“, Seime 
socialdemokratų iniciatyva I. Šau-
lienė ir G. Kirkilas teikia įstatymo 
projektą dėl Vardų ir pavardžių 
rašymo dokumentuose, kuriame 
jau siūloma daryti išimtis. Esą, 
asmenvardžius jau būtų galima 
rašyti autentiška originalo forma 
lotyniškais rašmenimis, tokiu būdu 
papildant mūsų abėcėlę naujomis 
raidėmis. 

Argi Seimo nariai nežino, kad 
pasaulyje nėra valstybių, kurios as-
mens dokumentuose naudotų sve-
timus rašmenis ir taip darkytų savo 
kalbą“, - kalbėjo I.Andrukaitienė.

-ANYKŠTA 

Signataras Jonas Šimėnas 
akcentavo, kad per 25- erius 
metus Lietuva tapo atrama 
ir pavyzdžiu kitoms tautoms, 
siekiančioms laisvės. 

„...Suprasdami, kad lai-
kas reikalauja greitų refor-
mų, pasisakome už tai, kad 
konstitucinės normos, api-
mančios piliečio, šeimos bei 
valstybės sąvokas, neturėtų 
būti kaitaliojamos prisiden-
giant socialinių grupių ar 
tarptautinių aktų interpre-
tacijomis...“

Signatarė Irena Andrukai-
tienė susirūpinusi, kad po-
litikai ir net Konstitucinis 
teismas vis sunkiau atlaiko 
spaudimą lietuvių kalbai.
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Siūlo darbą

UAB “Jara Jums” konditerijos 
cechui reikalingas konditeris su 
darbo patirtimi.

Tel. (8-686) 63402.

UAB “Ukmergės melioracija” rei-
kalingi darbininkai.

Tel. (8-698) 41397.

Ieškome tarptautinių pervežimų 
vairuotojų.

Maršrutai : Italija - Rusija.
Tel. (8-698) 43683.

Leonas ALESIoNKA 

Ateina laikas rimti aistroms, at-
vėsti karštoms galvoms ir susimąs-
tyti. Nes pagrindiniai rinkimai jau 
įvyko, naujos sudėties savivaldybės 
Taryba jau formuojasi, pradės dirb-
ti. Ne kur dėsis, įvyks ir antras turas 
ir Anykščių rajonas merą, vieną iš 
dviejų, turės. Palikime kol kas mero 
išrinkimo įdomybes ir pakalbėkime 
apie naujos Tarybos sudėtį, koali-
cijų formavimąsi, aistras ir proble-
mas. Jau matau apsiašarojusį Luką, 
gavo jo liberalai daugiausiai balsų, 
jau lyg ir buvo sutarta koalicija, 
rankomis gal net sukirsta, o va kaip 
viskas apsivertė... Nepatyręs politi-
kas Lukas niekaip negali suprasti, 
kaip čia gali būti, kad jei rinkėjai 
gausiausiai balsavo už jo vadovau-
jamus liberalus, atiduodami 3 160 
balsų, kai konservatoriai gavo 2 
333, o socdemai 2 296 pasitikėjimo 
balsus, ne jis formuoja valdančiąją 
koaliciją, o nuo jo nusisukę dešinie-
ji su kairiaisiais, prisilipdę dar tris 
valstiečius, surenka reikiamą dau-
gumą ir skirstosi pareigas, ruošiasi 
ir toliau stabiliai dirbti. Šeši liberalų 
mandatai savivaldybės Taryboje yra 
daugiausia, ką davė rinkėjai, lygi-
nant su kitų partijų rezultatais, bet 
toli gražu nepakanka, kad galėtu-
mei imti valdžią į rankas ir stabiliai 
rajoną valdyti. Priminsiu Lukui Pa-
kelčiui istoriją. Lukai, 2000-asiais 
metais Lietuvos Demokratinės dar-
bo partijos sąrašas Anykščių rajone 
gavo 4 721 balsą, t.y. 8 mandatus, 
jų pagrindinis konkurentas konser-
vatoriai gavo 4 115 balsus (606 ma-
žiau), t.y. 7 mandatus. Tuometinis 
LDDP lyderis L.Alesionka gavo 3 
574 balsus, TSLK lyderis S.Nefas 
– 3 176 balsus (398 balsais ma-
žiau). Palyginimui pasakysiu, kad 
D. Krikštaponis tada gavo 1 336, o 
S. Obelevičius – 1341 balsus. Nesi-
maivysiu ir nebūsiu per ne lyg ku-
klus, nes, atrodo, kad mano, t.y. L. 
Alesionkos gauti 3 574 rinkėjų pasi-
tikėjimo balsai vargu ar iki šiol yra 
kieno nors viršyti. Tačiau, nežiūrint 
tokių rezultatų, tokio aukšto LDDP 
ir mano asmeninio įvertinimo, rin-
kėjai man nesuteikė tokios reikia-
mos daugumos, kad mes galėtume 
stabiliai dirbti rajonui, nebijodami 

jokių sąmokslų, jokių perversmų, 
jokios kitokios velniavos. Kadangi 
LDDP partijos vadovybė neleido 
man sudaryti koalicijos su konser-
vatoriais (8+7 mandatai), o vietoje 
net buvau kaltinamas, kad konser-
vatoriams parsiduodu, privertė su-
sidėti su visokiais ten smulkiukais, 
išdavikų tarp jų pakako, koalicija 
tapo nestabili ir sugriuvo. Taip ne-
išvengiamai turėjo įvykti.

Lukai, palyginkime anų rinkimų 
rezultatus su šiųmečiais, gerai? Štai 
K. Tubis gavo 2 965 balsus,   S. 
Obelevičius – 2 859. Mažoka, a ne?  
Socdemai braškėdami tesurenka tik 
5 mandatus, TS-LKD smuko irgi iki 
jų lygio – 5 mandatai. Tavo libera-
lai juos lenkia tik vienu mandatu. 
Rinkėjai jums nesuteikė to būtino 
mandatų skaičiaus (kaip ir mano 
komandai kadaise), kad galėtumėte 
stabiliai valdyti rajoną ir realizuoti 
savo pažadus. Net ir tuo atveju, jeigu 
K. Tubis laimėtų rinkimus ir taptų 
meru. Be tų smulkiukų, kurie tegavo 
po du, tris ar mažiau mandatų, nei 
jūs, Lukai, nei LSDP, nei TS-LKD 
nieko negalite. Todėl sakiau ir pa-
kartosiu: Anykščiuose valdančiąją 
koaliciją turės sudaryti trys jėgos, jei 
norės, kad ji būtų tvirta. Niekas tada 
jos nesugriautų (nebent susirietų tar-
pusavyje) ir ji stabiliai bei naudingai 
galėtų rajonui dirbti. O tiems nevy-
kėliams smulkiukams, kurie kaip er-
kės įsisiurbia į didžiųjų kūną ir geria 
iškaulytų postų kraują, būtų pasaky-
ta: lauk. Juk rinkėjai jiems tą patį jau 
pasakė. Tokia tvirta mano nuomonė. 
Tačiau, Lukai, kodėl, dėl kokių tavo 
asmeninių ar tavo partijos savybių 
tavęs ir tavo komandos nenori pri-
imti kaip lygių nei S. Obelevičiaus, 
nei D. Krikštaponio žmonės? Gal 
kartais dar gyva jų atmintyje „Ban-
gelės sąmokslo“ istorija? Gal tai, o 
gal ir ne. Ar trijų didžiųjų koalicija 
šiandieną yra vienintelis geriausias 
variantas? Tikrai ne, Lukai. Yra ir ki-
tas, jau pasirašytas variantas: socde-
mai, konservai, valstiečiai. Trylikos 
mažoka, teks dar kai ką iš smulkiukų 
pasiimti arba persivilioti iš tavosios 
„chebros“. Kvaila? Ne. Protingas ir 
realus sprendimas. Ne emocijos su-
daro koalicijas. Tokia koalicija jau 
išbandyta, ji nepasidavė jokiems 
bandymams ją sukiršinti ir sudras-
kyti, partneriai patikimi. Skandalai 
(nei su S. Obelevičiumi ir prostitutė-
mis, nei išpūstas ir aršiai eskaluotas 
skandalas su V.Juodeliu, žmonėms 
protų nesumaišė. Balsavimo rezul-
tatai aiškiai tą parodė). Manau, kad 
socdemai žymiai daugiau balsų būtų 
laimėję, jei jų sąraše nebūtų buvę 
nei pjudomo V. Juodelio, nei ypač 

nepopuliaraus „socdemų pitbulio“ 
R. Gižinsko. Neapsivalė patys, todėl 
rinkėjai tai už juos padarė. 

Socdemai rimtai suklydo į me-
rus keldami Dainių Žiogelį. Tikiu, 
kad padorus žmogus, kad geras 
veterinaras ir įstaigos vadovas, bet 
ne lyderis ir nepopuliarus. Kur tai 
matyta, kad už LSD partiją rajone 
balsavo 2 296 ją palaikantys rinkė-
jai, o už kandidatą į merus D.Žiogelį 
660 balsų gauta mažiau – tik 1 636 
?! Savi socdemai prieš savąjį kandi-
datą? Dar A.Brazauskui sakiau, kad 
serga LSDP Anykščių skyrius. Rim-
tai serga. Ir A. Butkevičiui sakiau. 
Nepatikau nei vienam už šitą tiesos 
sakymą. Kita vertus, juk Kęstutis 
Tubis nėra Liberalų partijos narys. 
Šiandieną nėra. Bet visko gali įvykti 
šiais laikais. Ir įvyksta... Nesistebė-
kime niekuo.

O pabaigai apie būsimą merą. 
Tiek ant K. Tubio, tiek ant S. Obe-
levičiaus purvo uždrėbta storai. Pri-
siminkime: Tubys – Panevėžio „tul-
pinių“ komisaras! Taip skambėjo 
per Seimo rinkimus. Buvo net nuo-
roda kaip žiūrėti LNK laidą, kurioje 
banditų nužudyto policininko tėvas 
kaltino K. Tubį susidėjus su „tulpi-
niais“ vadinamais banditais ir t.t. Ar 
šis purvas prilipo? Ne. Tirta, ieškota, 
kaltinimai atmesti. Bet rinkimams 
vėl ištraukta. „Jis sovietiniais laikais 
policijos mokslus studijavo! Na ir 
kas? Aš, pvz. mediciną tais laikais 
studijavau. Blogai? Kad ne valkata 
buvo, ne „bomžas“, o studijavo, kad 
Laisvoje Lietuvoje aukštas pareigas 
policijoje užėmė blogai? A ja jai... 
Dar blogiau kai kam matyt yra tai, 
kad policijos gen. komisaro parei-
gas ėjęs asmuo triuškinančiai meru 
išrinktas Alytuje, kitas visai realiai 
gali tapti meru Anykščiuose? Kam 
tai nepatinka? Vakarykščiams Pra-
vieniškių „bachūrams“?

S. Obelevičiaus ir jo TS-LKD par-
tijos autoritetui smogę net du „Pros-
titucijos“ skandalai dar visai švieži, 
dar garuoja, dar kandžiojasi. Ir, žino-
ma, dvokia... Tiki ar netiki,- klausia 
žurnalisto L. Bitvinsko buvęs meras 
S. Nefas... O tikėjimo, mere, prie 
bylos neprisiųsi! Ir ką išsiaiškins 
prokuratūra, ką nuspręs teismas dar 
labai neaišku. Jei tai melas – tai labai 
šlykštus. Jei tiesa – tai toks meras 
tampa didžiule bėda ir gėda, skau-
džia konservatorių partijos proble-
ma. Sunkiai nuplaunama dėme ant 
partijos munduro. Tokie paprastai 
dingsta iš politikos žvaigždyno. Įro-
dymai yra? Dar ne, tik pasakojimai 
ir skandalas.

Sakiau jau, kad jei balsuočiau 
Anykščiuose, balsuočiau už K. Tubį. 

Yra dalykų, kurie man dar nuo Sei-
mo rinkimų jo kalbose ir veikloje ne-
patiko. Tačiau yra ir vienas dalykas, 
viena jo darbinės biografijos detalė: 
K. Tubis baigė ES Organizacijų ly-
derių mokymo programos „Olymp“ 
mokymus ir šiandieną yra tarp ne-
daugelio tų, kurie Lietuvoje tokį 
aukštą valstybės tarnautojo išsilavi-
nimą turi. Į tokį mokymą ES valsty-
bėse įleidžiami ir valstybės lėšomis 
mokomi tik tie valstybės tarnautojai 
ar statutiniai pareigūnai, kurie pagal 
Valstybės tarnybos įstatymą yra pa-
siekę tris pačius aukščiausius lygius: 
A 18, A 19 ir A 20. Žemesni neįlei-
džiami. Žinios, įgyjamos „Olymp“ 
mokymuose, iš tiesų unikalios. Tokį 
ES lygio išsilavinimą turiu ir aš, nes 
mano užimtos Vyriausybės atstovo 
Panevėžio apskrityje pareigos kaip 
tik ir buvo A 18, t.y. aukščiausios 
apskrityje ir vienos iš trijų aukščiau-
sių valstybėje. Didžiuojuosi pasiekęs 
tokio aukšto ES lygio išsilavinimą. 
Man tai – didelis turtas.  Ne pasigirti 
noriu, o pasakyti, kad tokio nedide-
lio kaip Anykščiai miesto ir rajono 
meru turėti šitokio žinių lygio asme-
nį ir panaudoti jo sukauptas žinias 
bei tarptautinę patirtį rajono labui, 
ne kiekvienam ir didžiajam miestui 
pasiekiama.

Negaliu menkinti ir S. Obelevi-
čiaus. Tikrai nesąžiningai elgčiausi, 
jei teigčiau, kad viskas Anykščiuose 
juodai blogai. Taip nėra. Tačiau per 
dvi kadencijas neįvyko proveržio, 
užstrigta kurortiniame variante, už-
klimpta šitame kelyje. Štai kodėl 
Anykščių rajone trokštama permai-
nų. Štai kodėl tokie balsavimo rezul-
tatai. Meras S. Obelevičius yra mo-
kytojas, biologas, knygų autorius. 
Tikrai jis yra darbštus žmogus, jei 
mero darbą dirbdamas sugebėjo dar 
ir mokytojauti, ir knygas rašyti. Ir 
pinigus skolinti, ir skolas atsiiminėti, 
apie ką jis pats TV laidose papasako-
jo. Gal aš klystu, bet man atrodo, kad 
mero darbotvarkė yra ir turi būti be 
galo užkrauta darbais. Jei kuo nors 
dar užsikrauni uždarbiaudamas pa-
pildomai, tai tikėtina, kad tiesioginis 
darbas visgi nukenčia, arba jį nudir-
ba kiti.

Bet aš Anykščiuose nebalsuosiu. 
Ten, kur balsavau, meras išrinktas 
jau pirmame ture. Pasidalinau su 
jumis savo mintimis ir pabrėžiu, 
kad mano nuomonė nėra nei agita-
cija, nei nurodymas kaip tau, Lukai, 
kaip visiems Anykštėnams mąstyti 
ir veikti. Ačiū už man skirtą laiką. 
Tikiu, kad ir Anykščių rinkėjai ir 
išrinkti politikai priims patį tinka-
miausią žmonėms sprendimą. Nes 
kiek gi galima klysti?

Apie istoriją, kuri kartojasi

Linas BITVINSKAS

Auksas tokia keista medžiaga. 
Jau nuo vaikystės girdime pa-
sakas apie šį metalą. Aukščiau-
sias įvertinimas – aukso maišas, 
kuris tarsi ir garantuoja laimę 
trečiam broliui. Žmonės labai 
dviprasmiškai į jį reaguoja – pa-
niekinančiai žiūri į tuos, kurie 
turi aukso, atseit, dvasios skur-
džiai, bet patys jo neatsisakytų 
turėti. Keistai šis metalas žmogų 
veikia. „Bet kai atkasė vienuo-
liai geltoną žibantį auksą ir ėmė 
pilstyti į maišus, staiga pagailo 
jiems prakeiktojo metalo, ir pra-
dėjo tarp savęs jie tartis, ar nepa-
sitenkintų padišachas vienu mai-
šu, ar nepasisektų jo permaldauti 
visai aukso nedavus, rasit galima 
būtų išgelbėti tėvynę kitais ke-
liais...“,- pasakojimą apie aukso 
poveikį užrašė ir mūsų kraštietis 
Antanas Vienuolis.

Apie nelaimingą žmogų sako, 
kad jam tik auksas terūpi. Tačiau 
dabar mokslininkai nustatė, kad 
auksas išties veikia savininkus. 
Bent jau papuošalai. Kanados 
mokslininkai nustatė, kad auksi-
niai papuošalai tiesiogiai veikia 
psichoemocinę žmogaus savijau-
tą. Auksas gali sukelti savininkui 
depresiją. Pasirodo, kad auksi-
niai papuošalai stimuliuoja visų 
procesų vyksmą galvoje ir stab-
do medžiagų apykaitą organiz-
me. Šito pasekmė – galingi ne-
gatyvių emocijų prasiveržimai. 
Tai patvirtino kelių tūkstančių 
žmonių stebėjimas. Savanoriai, 
kurie vaikščiojo be auksinių pa-
puošalų, buvo labiau patenkinti 
gyvenimu ir atsparūs stresui.  

Taigi, vyrai, jeigu jūsų žmo-
na pernelyg dažnai pyksta arba 
vaikšto depresijoje, dar nereiš-
kia, kad jūs viską blogai darote. 
Pažiūrėkite, gal ji per daug auk-
so ant savęs nešioja (turbūt dalį 
patys pirkote jai)? Taigi – jokio 
aukso dovanoms, pagailėkite 
moterų, ateina pavasaris, geriau 
gėlių paskinkite. 

Gerbiami anykštėnai,
Nuoširdžiai dėkoju už paramą bei Jūsų atid-
uotus balsus už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungą ir mane, kaip kandidatą į merus, 
savivaldos rinkimuose.

 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
Anykščių skyriaus pirmininkas Antanas Baura

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos specialiosios rinkimų sąskaitos.  Užs. Nr. 373
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J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

uAB MeTALŲ rINKA
brangiau perka

JuOdOJO, SPALVOTOJO 
MeTALO LAuŽĄ, 

AKuMuLIATOrIuS, eLeKTrOS 
VArIKLIuS, starterius, generatorius.

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus.

Tel. (8-678) 00255.

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

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

Tel. (8-631) 61411, 
(8-609) 47944.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - miškus ir žemes žem-
dirbystei visoje Lietuvoje.

MB Forestena 
Tel. (8-647) 84811.

Mišką su žeme ar išsikirsti visoje 
Lietuvoje.

Tel.: (8-635) 30367, 
(8-685) 16221.

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel.: (8-682) 18972, 
(8-600) 63820.

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

Skubiai sodybą, namą, butą, že-
mės ūkio paskirties sklypą ar kitą 
nekilnojamą turtą. Atsiskaito gry-
nais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dosniai 
atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Meno kūriniai

Sovietinių laikų lietuvio tapytojo pa-
veikslą.

Tel. (8-698) 51269.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroau-
tobusus. Utilizuoja,atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

Lengvuosius ir krovininius automo-
bilius, taip pat pilnos komplektacijos 
variklius. Atsiskaito iš karto. Pasiima 
patys. Išrašo utilizacijos pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

Brangiai ir skubiai - įvairių markių 
(1930-2005m.) lengvuosius automo-
bilius, visureigius, mikroautobusus. 
Bet kokios būklės. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB 
„Bartynco“ - veršelius auginti. Moka 
priedus.

Tel. (8-614) 07502.

UAB „BARTYNCO“ - įvairius 
veršelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-640) 17516, 
(8-630) 92430. 

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

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

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsive-
ža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža.

Tel.: (8-656) 40439, 
(8-656) 40436.

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

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

Kita

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Kviečius, miežius, rugius, kvie-
trugius, nekondicinius grūdus. 

Tel. (8-638) 71971.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-696) 88713; (8-606) 91580

Nekilnojamas turtas

4,49 ha (4,19 ha ariama, balas 36.0, 
unikalus 3464-0002-0042) žemės 
sklypą ir medinį gyvenamąjį namą 
(60 kv. m bendro ploto) Anykščių r. 
Skiemonių sen. Žiogų k., 14480 Eur. 

Tel. (8-698) 25253.

Gyvenamąją sodybą Anykščių r. 
Geras susisiekimas. 

Tel. (8-627) 70273.

Kuras

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). Veža 
miškavežiu. 

Tel.: (8-600) 63820, (8-617) 20473.

Malkas. Turi sausų skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.

Malkas, turi skaldytų, sausų (kaina 
nuo 75 eurų už mašiną).

Tel. (8-670) 01470.

Malkas kaladėmis, medienos atrai-
žas (pakais, turi supjautų). Atveža.

Tel. (8-629) 76267.

Malkas kaladėmis. Gali atvežti miš-
kavežiu.

Tel. (8-601) 29188.

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas.
Tel. (8-619) 48831.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Uosines, beržines, juodalksnio mal-
kas kaladėmis, skaldytas. Brangiai 
perka mišką. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas kaladėmis. Atraižas pakais, 
supjautas. Kaladukus. Atveža.

Tel. (8-622) 44850.

Išsinuomotų žemės ūkio pa-
skirties žemės Anykščių bei ap-
linkiniuose rajonuose. Už nuomą 
moka iki 150 Eur/517,92 Lt. 

Tel. (8-684) 18068.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 metų, pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Keičiu automobilių stiklus, atlie-
ku smėliavimo, gruntavimo dar-
bus. Atvykstu į vietą.

Tel. (8-655) 55726.

Šiltiname sienas, stogus ir grin-
dis ekovata - sausuoju ir šlapiuoju 
būdu. Užpildome oro tarpus. 

Tel. (8-698) 47767.

Šiltina fasadus, dengia stogus, 
stato namus. Darbus gali atlikti 
savo medžiagomis.

Tel. (8-670) 01470.

Baldų gamyba, projektavimas, 
montavimas, virtuvės,spintos, kiti 
baldai. 

Tel.: (8-652) 80408, 
(8-610) 10251.

Pranešame, kad Anykščių r. sav., Anykščių sen. bus atliekami 
kadastriniai matavimai prie gretimų žemės sklypų, kurių savininkai 
(turto paveldėtojai,) prašomi atvykti nurodytu laiku prie savo sklypų: 
2015-03-12 d. 09.30 val. Magylų k. kadastrinis Nr. 3426/0005:71 
(Janinos Miškinienės vardu); 10.00 val. Magylų k. kadastrinis Nr. 
3426/0005:425 (Povilo Pakenio vardu); 2015-03-19 d. 14.00 val. 
Elmininkų I k. kadastrinis Nr. 3426/0002:588 (Mykolo Rutkausko 
vardu); 2015-03-24 d. 10.00 val. Elmiškio k. kadastrinis Nr. 
3426/0002:558 (Onos Andrikonienės vardu); Žemės sklypų ženkli-
nimą vykdys UAB “Atspindys” darbuotojai, Laisvės pr. 88, Vilnius, 
tel. 8 650 499 66, info@atspindys.lt.

Įmonė ieško prekybos 
partnerio prekiauti grandini-
niais pjūklais, vejapjovėmis, 

krūmapjovėmis bei kita 
sodo ir miško technika Jūsų 
mieste. Jeigu Jus domina 
bendradarbiavimas, susi-

siekite su mumis.
info@klovas.lt, 
www.klovas.lt

ieško darbo
Santechnikas, dirbantis visus 

santechninius darbus.
Tel. (8-606) 04167.

Apdailos darbų - gali glaistyti, da-
žyti, sukti gipsą, klijuoti plyteles, kloti 
parketlentes, laminatą ir kt. darbus.

Tel. (8-688) 02158.

    gimė

Radvilė BLAŽYTĖ, gimusi 02 18
Kasparas ŽYGELIS, gimęs 02 26
Majus ŠIMULIONIS, gimęs 02 22
Martynas GLIAUDELIS, gimęs 02 26
Ugnė JAKUČIONYTĖ, gimusi 02 18

 pro memoria
Anykščių mieste
Valentas BEINORIS, gimęs 1964 m., mirė 03 05
Vassa KAMAROVA, gimusi 1930 m., mirė 03 04
Liuda VALIULIENĖ, gimusi 1920 m., mirė 03 03
Bronislovas VALEČKA, gimęs 1938 m., mirė 03 03
Leonorija JAKŠTONIENĖ, gimusi 1927 m., mirė 03 03
Anykščių seniūnijoje
Ona RUDOKIENĖ, gimusi 1923 m., mirė 03 02
Kavarsko seniūnijoje
Ona GABRIENĖ, gimusi 1932 m., mirė 03 02
Stasys GAURILČIKAS, gimęs 1953 m., mirė 03 08
Skiemonių seniūnijoje
Elena SOMATOCHINA, gimusi 1935 m., mirė 02 28
Svėdasų seniūnijoje
Stasys LIUŽINAS, gimęs 1937 m., mirė 03 05
Elena PIVORIŪNIENĖ, gimusi 1939 m., mirė 03 08
Emilija VASILIAUSKIENĖ, gimusi 1922 m., mirė 03 08

Gyvuliai

Veršingą karvę (2 veršiukų) ir 
veršingą juodmargę telyčią. 

Tel. (8-601) 57916.

Kita

Avižų - vikių mišinį. Kaina 115 
Eur/1t. Galima derėtis. 

Tel. (8-682) 41789.

Už didžiausią pasiūlytą kainą 
parduodamas turto palikėjo Vido 
Gudausko, mirusio 2003-10-01, 
nuosavybės teise priklausantis tur-
tas: grūdų sandėlis, un. Nr. 3495-
9015-4017, žym.p. 1F1ž, b.pl.1 
001,93 kv.m., 1959 m.; pastatas 
– svarstyklės, un. Nr. 3495-9015-
4028, žym.p. 2H1ž, užstatytas 
pl. 47,0 kv.m., 1959 m., adresu 
Elmininkų k., Anykščių r.; inžinieri-
niai tinklai - artezinis gręžinys, un. 
Nr. 3496-6009-0020, adresu Bikūnų 
k., Anykščių r. Teirautis tel. faks. Nr. 
8(45)44 99 25, 8(615)73177 d.d. 
nuo 7.15 iki 16.00 val., adresu: 
Įmonių g. 21-6, Panevėžys, el. paš-
tas alvija@elekta.lt .
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šiandien

kovo 11 d.

kovo 12  d.

Silvija, Naubartas, Butgailė, 
Emilis, Geraldas.

kovo 11 d. pilnatis.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Konstantinas Gedimtas, Vijo-
lė, Kostas.

Teofanas, Galvirdas, Darman-
tė.

oras

Mieli Anykščių krašto žmonės, 
2015-ieji metai labai svarbūs, nes prasideda nauja-
sis ES finansavimo etapas. Nėra laiko politikuoti ir 
mokytis dirbti. Reikia tęsti pradėtus darbus ir toliau 
vystyti geruosius pokyčius mūsų krašte. Todėl, mes, 
žemiau pasirašiusieji, kreipiamės į Jus ir kviečiame 
2015 m. kovo 15 d. balsuoti už 

Sigutį Obelevičių !
Lietuvos respublikos Seimo narys 

Sergejus Jovaiša

Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Anykščių 
skyriaus pirmininkė 

Prima Petrylienė

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Anykščių 
skyriaus pirmininkas 

Antanas Baura 

Lietuvos socialdemokratų partijos Anykščių 
skyriaus pirmininkas 

Donatas Krikštaponis
0

+6

- Kai tik sutinku tavo žmoną, tai 
ir džiaugiuosi, Jonai.

- Kodėl?
- Kad ji ne mano.

receptas
Gardūs naminiai kotletai
 
Reikės:
500 g jautienos faršo,
500 g kiaulienos faršo,
150 g baltos duonos,
70 ml pieno,
2 kiaušinių trynių,
100 g cukinijos,
1 svogūno,
2 skiltelės česnako,
1 saujos petražolių,
druskos pagal skonį,
juodųjų maltų pipirų pagal skonį.

Nuo duonos riekelių nupjaustyki-
te pluteles, minkštimą supjaustykite 
kubeliais ir 7 – 10 min. pamirkykite 
piene. Svogūną smulkiai supjaustyki-
te arba sutarkuokite tarka, susmulkin-
kite česnaką.

Kuo smulkiau supjaustykite pe-
tražoles. Sumaišykite petražoles su 
smulkintais svogūnais ir česnakais, 
dar kartą viską susmulkinkite peiliu, 
kad masė būtų praktiškai košelės 
konsistencijos.

Sumaišykite jautienos ir kiaulie-
nos faršą, paskui sumaišykite su pe-
tražolių, svogūnų ir česnakų mase. 
Sudėkite piene išmirkytus duonos 
gabalėlius, trynius ir 3 – 4 šaukštus 
vandens. Įberkite druskos, pipirų, vis-
ką kruopščiai išmaišykite.

Suminkykite iš faršo didelį gumulą 
ir kelis kartus meskite jį ant stalo. Pas-
kui įdėkite kotletų tešlą į indą, užden-
kite ir 30 minučių įdėkite į šaldytuvą.

Sumaišykite faršą su tarkuota ir nu-
sunkta cukinija, kruopščiai išminky-
kite. Šlapiomis rankomis suformuo-
kite kotletus, apvoliokite miltuose.

Keptuvėje įkaitinkite sviestą, ant 
kaitrios viryklės apkepkite kotletus iš 
abiejų pusių, kol  apskrus, paskui su-
mažinkite kaitrumą, Uždenkite kep-
tuvę dangčiu ir pavartydami kepkite 
kotletus, kol iškeps.

Patiekite su šviežiomis daržovėmis 
ir bulvių koše.

Naujai išrinktas Anykščių savival-
dybės tarybos narys, buvęs finansų vi-
ceministras „tvarkietis“ Vytautas Gal-
vonas teisiasi su žurnalistu Edmundu 
Jakilaičiu. E.Jakilaitis LRT televizijos 
laidoje „Dėmesio centre“ su finansų 
ministru Rimantu Šadžiumi birželį 
paskelbė paskolos sutartį, kurioje nu-
rodoma, kad viceministras, tuo metu 
kuravęs azartinius lošimus, iš ben-
drovės „Top Sport“ savininko Gin-
taro Staniulio pasiskolino 300 tūkst. 
litų (apie 87 tūkst. eurų) už 0,2 proc. 
palūkanas. V.Galvonas ir G.Staniulis 
neigė sudarę tokią sutartį.

Po kilusio skandalo V.Galvonas ne-
buvo grąžintas į finansų viceministro 
postą. V.Galvonas tikino, kad įrodęs, 
jog sutartis suklastota, iš E.Jakilaičio 
bandys prisiteisti pusę milijono litų 
(apie 145 tūkst. eurų). Vilniaus mies-
to apylinkės teismas atmetė proku-
rorės Oksanos Leontjevos prašymą 
įpareigoti žurnalistą atskleisti, kas 
jam davė Vytauto Galvono ir Gintaro 
Staniulio galimai sudarytos sutarties 
dėl paskolos kopiją.Teismas įvertino, 

Kurklių seniūnijoje nėra keliukų 
ar tiesiog nėra sunkiosios technikos? 
– Tokie klausimai kyla pažvelgus į 
Anykščių savivaldybės administraci-
jos direktoriaus Viliaus Juodelio įsa-
kymą, ribojantį sukiasvorių transporto 
priemonių, kurių masė viršija 5 tonas, 
eismą vietinės reikšmės keliuose. 

Kelių, kuriuose V.Juodelis įsakymu 
apribojo eismą, yra visose seniūnijose 
išskyrus Kurklių. Klausimas kodėl? 
Kaip žinia, sunkiojo transporto eis-
mo ribojimu būna nepatenkinti ne tik 
miškavežių vairuotojai, bet ir ūkinin-
kai, kurių technika viršija nustatytą 
masę. Prasidėjus pavasario darbams 
jie negali nuvažiuoti į laukus. Todėl 
kyla klausimas, ar Kurklių seniūnijo-
je eismas neribojamas, nes ir pats įsa-
kymo autorius ūkininkauja toje seniū-
nijoje? O gal taip tiesiog atsilyginama 
už gerą reitingavimą per rinkimus?

Kita vertus, šiuo klausimu neaiš-

Anykščiuose vyko bendruome-
nių verslumo renginys „Verslas 
kartu“, kuriame dalyvavo daugiau 
nei 100 vietos bendruomenių narių, 
kurie domėjosi verslo finansavimo 
galimybėmis, verslą remiančiomis 
iniciatyvomis, mokestine sistema 
bei bendravo su versliomis bendruo-
menėmis iš įvairių Lietuvos regionų. 
Renginyje apsilankę Raseinių rajono 
Biliūnų kaimo Kaštonų respublikos 
atstovai viešnagę Anykščiuose apra-
šė laikraštyje „Alio, Raseiniai”. Ra-
seiniškiai stebėjosi, kad iš veikiančių 
44-ių vietos bendruomenių Anykš-
čiuose verslą pradeda tik kelios.

Nėra ko stebėtis, neverslūs 
anykštėnai, oi neverslūs, tačiau iš 
kitos pusės raseiniškiai nežino, kad 
vietos veiklos grupių sąraše yra ir  
Anykščių savivaldybės administra-
cija (deleguotas asmuo – Eugenijus 

Savivaldybės bendruomenė 
užsiims vėlimu ir mezgimu?

Pajarskas) ir pati Anykščių rajono 
savivaldybė (deleguotas asmuo – 
Donatas Krikštaponis). Tikimės, 
kad šios dvi bendruomenės pataisys 
verslumo padėtį Anykščiuose, juk 
meras Sigutis Obelevičius rengi-
nyje nurodė, kad dauguma lėšų iki 
šiol buvo nukreipiama infrastruk-
tūros vystymui, o šiuo metu atėjo 
laikas bendruomenėms imtis verslo 
ir „įveiklinti sukurtą infrastruktūrą”. 
Nesistebėkite, anykštėnai, jei greitu 
laiku administracijos pirmame aukš-
te pamatysite mezgančias moteris, o 
antrame aukšte Valentinas Patumsis 
verps rateliu, Antanas Baura mirkys 
vilną vandenyje. Tai bus ne išdyka-
vimas ar kokia valdininkams ne-
derama veikla, o puikus pavyzdys, 
kaip reikia „įveiklinti infrastruktūrą” 
ir bendruomenei gauti papildomų 
lėšų. 

Vytautas Galvonas vaikosi 
pusės milijono

kad žurnalistas turi teisę saugoti savo 
šaltinį. Kaip teigiama teismo nutar-
tyje, atskleisti šaltinį šiuo atveju nėra 
gyvybiškai svarbu, o pradėti tyrimai 
dėl V.Galvono veiklos nėra jo reputa-
cijos menkinimas. Ši teismo nutartis 
per savaitę dar gali būti skundžiama 
aukštesnės instancijos teismui.  

Anykščių savivaldybės tary-
bos narys „tvarkietis“ Vytau-
tas Galvonas teisme bandė 
išgauti, kas davė sutarties 
kopiją. Bet nesėkmingai. 

Įsakymas vienas, o 
neaiškumų - keletas

Pagal Viliaus Juodelio įsaky-
mą, eismas sunkesniam nei 5 
tonos transportui ribojamas 
kelyje Juostininkai – Skaura-
dai. Tačiau ženklas sako, kad 
ribojamas transportui, kuris 
sunkesnis nei 8 tonos. 

kumai nesibaigia – nors įsakyme sa-
koma, kad eismas ribojamas sunkes-
niam nei 5 tonos transportui, tačiau, 
pavyzdžiui, kelyje nuo Juostininkų 
stovi ženklas, kuriame aiškiai užrašy-
ta, kad eismas ribojamas sunkesniam, 
nei 8 tonos transportui. 

Politinė reklama bus apmokėta iš TS-LKD rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr.378 

Krepšinis. Šią savaitę prasidės 
RKL atkrentamosios varžybos. 
Reguliariajame sezone 9-ąją vietą   
Anykščių „KKSC-Volupis“ aštunt-
finalyje susitiks su turnyrinės len-
telės kaimynais „Kretinga“ (8 vt.).

Slidinėjimas I.  Madonoje (La-
tvija) vyko Lietuvos jaunių, jaunu-
čių ir vaikų slidinėjimo pirmeny-
bės. Jaunučių asmenines varžybas 
laimėjo L.Banys, sprinto rungtyje 
jis buvo antras. Vaikų grupėje abe-
jose rungtyse D.Jankauskaitė buvo 
antra, G.Mikoliūnas laimėjo vaikų 
sprinto varžybas.

Slidinėjimas II. Ignalinoje 
vyko slidinėjimo varžybos skirtos 
treneriui V.Gineitui atminti. Jose 
dalyvavo Anykščių slidininkai ir 
biatlonininkai. Nugalėtojais savo 
amžiaus grupėse tapo F.Repečkaitė, 

S.Adamonytė ir L.Žukauskas. 
Ą.Bajoravičius, L.Jakeliūnas, 
V.Kapancova, G.Mikoliūnas ir 
L.Banys užėmė 2-ąsias vietas. 
J.Drūsys finišavo ketvirtas.

Plaukimas. Utenoje vykusiose 
Lietuvos plaukimo pirmenybėse 
anykštėnė A.Zlatkutė 50 m. l.st. 
rungtyje užėmė 3-ąją vietą. 

Šaškės ir šachmatai. Savaitga-
lį Kupiškyje vyko Lietuvos res-
publikos nepriklausomybės Akto 
signataro Leono Apšegos šaškių-
šachmatų turnyras, kuriame dėl 
signataro taurių kovojo 60 spor-
tininkų. Šaškių turnyrą užtikrintai 
laimėjo anykštėnas V.Veršulis, 
surinkęs 8 taškus iš 9 galimų. Mo-
terų varžybose Z.Sriubienė užėmė 
antrąją vietą. Šachmatų turnyre 
J.Petkevičius užėmė trečiąją vietą, 
o R.Kemeklis liko šeštas.  


