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Policijos funkcijų ėmėsi 
rajono valdžia Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Socialiniame tinkle „Face-
book“ pareiškimą apie miesto 
vaizdo stebėjimo kameromis 
fiksuojamus Kelių eismo tai-
syklių (KET) pažeidimus pa-
skelbęs mero patarėjas Donal-
das Vaičiūnas, ko gero, pats to 
net nenorėdamas užvirė karš-
tas anykštėnų diskusijas apie 
Anykščių miestą stebinčias 
vaizdo stebėjimo kameras.

 Nors teigiama, kad pagrin-
dinė jų funkcija – viešojo sau-
gumo užtikrinimas, aiškėja 
įdomių ir net skandalingų de-
talių, kad galbūt informacija 
apie KET pažeidėjus pirmiau-
siai pasiekdavo rajono savival-
dybę...Anykščiuose, sankryžoje šalia Antano Vienuolio progimnazijos, užfiksuotas rekordinis Kelių eismo 

taisyklių (KET) pažeidėjų skaičius - 850 pažeidimų. Baudų vairuotojai gali sulaukti net ir už tai, kad 
keletą centimetrų užvažiavo ant kelio juostos.

Lietuvos automobilių kelių di-
rekcija savivaldybei šiemet skyrė 
1 097 300 eurų Kelių priežiūros 
ir plėtros programos lėšų vietinės 
reikšmės keliams ir gatvėms ties-
ti, taisyti ir prižiūrėti. Šiais metais 
lėšų skirta kiek mažiau (2015 m. 

Kelių remonto darbams 
lėšų trūks

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Lyginant su praėjusiais metais, šiemet rajono kelių priežiūrai 
skirta mažiau lėšų. Yra ir gerų naujienų – planuojama pradėti 
asfaltuoti kai kuriuos gyvenviečių žvyrkelius.

Teigiama, kad savivaldybė neturėjo jokio patariamojo balso Lie-
tuvos automobilių kelių direkcijai sprendžiant, kuriuos kaimų 
žvyrkelius reikėtų asfaltuoti.

skirta 1 139 026 eurai).
Priežiūros darbams ir paprastam 

remontui  planuojama  skirti 398 
000 eurų. Už šias lėšas seniūnijos 
galės atlikti ne tik kelių greide-
riavimo darbus, bet ir vietomis, 
pridedant papildomų medžiagų, 

atstatyti žvyruotų kelių dangą, 
sutvarkyti vandens nuvedimo 
griovius, atlikti pralaidų remonto 
darbus.

Gatvių rekonstrukcijai, kapita-
liniam remontui ir projektavimui 
numatyta skirti 699 300 eurų. Už 
šias lėšas bus užbaigti Anykščių 
miesto J. Basanavičiaus gatvės 
nuo Šaltupio gatvės iki Mindaugo 
gatvės, Žiburio gatvės, Taikos ga-
tvės nuo S. Nėries iki Mindaugo 
gatvių rekonstrukcijos ir šaliga-
tvių Ažuožerių kaime Sturtupio 
ir A. Vienuolio gatvėse įrengimo 
darbai. 

Šiemet planuojama pradėti 
Anykščių Rašytojų gatvės, Miško 
gatvės dalies nuo Taikos gatvės 
iki Aušros aikštės, Šaltupio ga-
tvės dalies nuo Kęstučio gatvės 
iki miesto ribos rekonstrukcijos 
darbus, įrengti šaligatvį Muzie-
jaus gatvėje nuo Šviesos gatvės 
iki pėsčiųjų tako bei rekonstruoti 
šaligatvį Debeikiuose Gedimino 
gatvėje nuo J. Biliūno gatvės iki 
J. Tumo–Vaižganto gatvės. Šių 
statinių rekonstrukcijos techniniai 
projektai, rajono Tarybai pritarus, 
pradėti rengti pernai.

Naujų projektų įgyvendinimui 
lėšų poreikis bus tikslinimas, pa-

rengus techninius projektus ir įvy-
kus viešiesiems pirkimams.

Sudarant objektų sąrašą, buvo 
vadovaujamasi rajono Tarybos 
sprendimais bei seniūnijų pateik-
tais prašymais.

Tuo tarpu Lietuvos automobilių 
kelių direkcija paskelbė, kuriuos 
žvyrkelius, einančius per  Anykš-
čių rajono gyvenvietes, planuo-
jama išasfaltuoti iki 2017 metų. 
Pasak savivaldybės administraci-
jos direktorės Venetos Veršulytės, 
už rajoninės reikšmės kelius ir jų 
priežiūrą yra atsakinga Lietuvos 
automobilių kelių direkcija, todėl 
kriterijus, lėmusius asfaltuotinų 
žvyrkelių ruožus, nustatė ne savi-
valdybė, o pati direkcija.

Už Europos Sąjungos paramos 
lėšas Anykščių rajone numatyta 
asfaltuoti  kelio ruožą Kavarskas 
– Šeriai – Pravydžiai (1,52 km), 
Kavarskas – Budriai – Šoveniai 
(0,48 km),  Juostininkai – Ragu-
va (0,74 km),  Rubikiai-Bebardz-
džiai-Debeikiai (0,74 km).

Kaimų žvyrkelių asfaltavimo 
projektas finansuojamas Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, 
valstybės biudžeto ir Kelių prie-
žiūros ir plėtros programos lėšo-
mis.

Socialinės 
paramos 
skyrius turi 
nuolatinę vadovę

Įranga rajono problemų neišspręs
Algimantas KLEIVA, infor-

macinių technologijų specialis-
tas: „Anykščių rajono taryboje 
yra 25 nariai. Argi įranga už 29 
000 eurų sugebės suskaičiuoti 
25 narių balsus? “

Patikrinimas I. Anykščių rajo-
no savivaldybės Kontrolės ir audi-
to tarnyba toliau tikrina Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centro fi-
nansinę veiklą. Taip pat atliekamas 
patikrinimas ir J. Biliūno gimnazi-
joje. Kūno kultūros ir sporto cen-
tro direktorius Kęstutis Čepulis iš 
darbo atleistas nelaukiant kontro-
lieriaus išvadų. O J. Biliūno gim-
nazijos finansinė veikla siejasi su 
sporto centru per gimnazijos ben-
drabutį – dalis bendrabučio patalpų 
naudota kaip sporto bazė.    

Patikrinimas II. Anykščių ra-
jono savivaldybės administracijos 
Centralizuoto vidaus audito sky-
rius atlieka patikrinimą Anykščių 
menų centre. Šis patikrinimas yra 
planinis, numatytas iš anksto.

Šventė. Minint 26–ąjį Lietuvos 
atkūrimo pavasarį Anykščiuose 
valstybinę vėliavą pakėlė Anykščiuose 
apsigyvenęs, į aukščiausias pasau-
lio viršukalnes ir Everestą (8848 m) 
Lietuvos trispalvę užnešęs alpinistas 
Vladas Vitkauskas. Vakare dangaus 
žibintus leido jaunieji konservatoriai.

Interesai. Vyriausioji tarny-
binės etikos komisija (VTEK) 
nusprendė, jog VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ direktorius 
Gintaras Kerbedis pažeidė Viešų-
jų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo 
reikalavimą vengti interesų konf-
likto, o jam kilus – nusišalinti. G. 
Kerbedis 2013 m. gegužę sudarė 
autorinę sutartį su savo svainiu 
dėl traukinio vagono „Pafawag“ 
eksterjero ir interjero dizaino 
koncepcijos projekto sukūrimo 
bei apmokėjo už įvykdytus dar-
bus.VTEK daro išvadą, jog, pa-
sirašydamas sutartį su svainiu, G. 
Kerbedis negalėjo išlikti objek-
tyvus ir nešališkas. Jis privalėjo 
nusišalinti nuo minėtų viešųjų 
pirkimų procedūrų.

Maras. Kovo  8 d. rastoms trims 
šernų gaišenoms Šilagaliuose, An-
drioniškio seniūnijoje, nustatytas 
afrikinis kiaulių maras.

Kopijuojame. Vienos kopijos 
iki A 4 formato kaina 7 ct.

Jaunas vyriškis pyktį išliejo 
padegdamas viešąjį tualetą

Tualetas užsiliepsnojo jį api-
pylus neaiškiu skysčiu. Labiau-
siai nukentėjo statinio dalis, ku-
rioje įrengti tualetai vyrams.  
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spektras

Temidės svarstyklės

Vagystės. 2016-03-12, apie 
11 val. 35 min., pastebėta, kad 
įsibrauta į gyvenamąjį namą De-
beikių seniūnijoje ir iš vidaus pa-
grobtas dujų balionas bei įvairūs 

elektronikos prietaisai. Nuostolis 
– 100 eurų. 2016-03-13, apie 20 
val., suveikus signalizacijai name 
Debeikių seniūnijoje pastebėta, 
kad išstumtas rūsio lango stiklas, 
o viduje rastas įsibrovęs 33-ejų ne-
blaivus (1,33 prom.) vyriškis.

Įtariamasis sulaikytas ir uždary-

tas į areštinę.
Mirtys. 2016-03-12 Anykščių 

rajono policijos komisariate pradė-
tas ikiteisminis tyrimas dėl 91-erių 
vyriškio, rasto savo namuose Ka-
varsko seniūnijoje, mirties priežas-
ties nustatymo.

2016-03-12 pradėtas ikiteisminis 

tyrimas dėl 40-mečio vyriškio, 
gyvenusio Anykščiuose, Valau-
kio gatvėje, mirties priežasties 
nustatymo. 2016-03-13 pradėtas 
ikiteisminis tyrimas dėl 38-erių 
vyriškio, rasto savo namuose 
Anykščių seniūnijoje, mirties 
priežasties nustatymo.

Renginį pradėjo gimnazijos di-
rektorė Regina Drūsienė, prabilusi 
prancūzų kalba. Dalyvius sveiki-
no Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo skyriaus 
vedėja Vida Dičiūnaitė, kuriai 
prancūzų kalba taip pat nesvetima 
– jos vedėja mokėsi mokykloje. 
Mokiniai prancūzų kalba skaitė A. 
Baranausko poemos „Anykščių ši-
lelis“ ištraukas ir kibo į darbus.

Gabiausi „prancūziukai” prieš 
vertinimo komisijos narius (viena 
iš narių buvo ir J. Biliūno gimnazi-
jos prancūzų kalbos mokytoja eks-
pertė Laima Juzėnienė – red.past.) 
pristatė paruoštą monologą, o jau 

Anykščiuose dvi dienas 
kalbėta prancūziškai
Praėjusią savaitę Jono Biliūno gimnazijoje skambėjo prancūzų 

kalba – dvi dienas vyko respublikinė prancūzų kalbos olimpia-
da, kurioje savo žinias demonstravo Anykščių, Alytaus, Palangos, 
Pasvalio, Kauno bei Vilniaus jaunieji frankofonai. 

su dialogu teko „dorotis“  – vaikai 
turėjo apginti savo nuomonę.

Jaunieji frankofilai stengėsi kuo 
daugiau bendrauti prancūzų kalba, 
vyko „Protų kova“, moksleiviai ir 
mokytojai aplankė Lajų taką.

Laurus olimpiadoje nuskynė, 
kaip jau tampa įprasta, Vilniaus 
licėjaus ir KTU gimnazija. Nors 
anykštėnams pergalių pasiekti ne-
pavyko, mokytoja L. Juzėnienė 
džiaugiasi, kad jos mokinė vienuo-
liktokė Aistė Širvinskaitė rengiasi 
laikyti tarptautinį egzaminą DELF 
B1.

- AnYkŠTA

Minėjo. Lietuva minėjo Nepri-
klausomybės atkūrimo 26-ąsias 
metines. Didžiausio susidomėji-
mo sulaukė jau tradicinės tapusios 
tautininkų organizuotos eitynės 
“Tėvynei”.Tradicines eitynes “Tė-
vynei” Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo proga Vilniuje surengė 
Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga 
ir Lietuvių tautinis centras. (...)
Anot tautininkų, šiais metais jų tra-
dicinis šūkis „Lietuva lietuviams!“ 
skambėjo įgaudamas naują anti-
imigracinę prasmę į Europą plūs-
tančių pabėgėlių kontekste. 

Jubiliejus. Nacionalinės kul-
tūros ir meno premijos laureatui, 
teatro ir kino kompozitoriui, aka-
deminės muzikos kūrėjui Faustui 
Latėnui šie metai - jubiliejiniai. 
Gegužės 16 dieną jam sukanka 60 
metų. 

Pokyčiai. Teisingumo ministras, 
Lietuvos socialdemokratų partijos 
(LSDP) pirmininko pavaduotojas 
Juozas Bernatonis džiaugiasi esmi-
niais teisės sistemos pokyčiais, ku-
riuos pavyko pasiekti per pastaruo-
sius trejus metus. Ateities planus 
jis toliau sieja su politika ir rengia-
si kovoti dėl Seimo nario mandato. 
Nuveikti darbai inventorizuoti, kiti 
bus baigti iki kadencijos pabaigos. 
Kaip vieną pagrindinių teisingumo 
ministras įvardija visuomeninių 
teisėjų (tarėjų) instituto koncep-
cijos patvirtinimą. Jis neabejoja, 
kad dėl šios naujovės teismai taptų 
atviresni, o piliečiai tiesiogiai da-
lyvautų įgyvendinant teisingumą. 

Nekalta. Aukščiausiasis Teismas 
užvakar nusprendė, kad prezidentės 
atstovė spaudai Daiva Ulbinaitė ne-
atskleidė valstybės paslapties ir ga-
lutinai ją išteisino. Tai, ką ji atsklei-
dė, pasirodo, nebuvo paslaptis. Ko 
nors kito tikėtis ir buvo sunku, kai 
šalies vadovė net nesulaukusi teis-
mų maratono D.Ulbinaitę priėmė 
atgal į darbą, tuo duodama suprasti, 
kokio sprendimo iš teismų laukia. 
Tiesa, iš 7 teisėjų kolegijos trys Te-
midės tarnai buvo principingi. (...)
Galutinėje ir neskundžiamoje nu-
tartyje konstatuojama, kad nesant 
nusikalstamo veikos dalyko - vals-
tybės paslapties, nebuvo padaryta ir 
nusikalstama veika. 

Iššūkiai. “Žmogus turi būti sti-
presnis už savo adresą”,- ištarė toli 
nuo didmiesčių gyvenantis vienas 
garsiausių ir paslaptingiausių ta-
pytojų Šarūnas Sauka. Gerbėjai į 
jo parodą plūdo kaip į atlaidus, o 
kūrėjui buvo baisu, kad tai geruoju 
nesibaigs. (...) N.Saukienės mo-
čiutės mediniame name prieš 26 
metus šeima apsistojo tik laikinai. 
Taip iki šiol laikinai ir gyvena tarp 
senovinių baldų. Dusetose nauja-
kuriai ne tik ramybe mėgavosi - 
užteko ir rūpesčių, ir iššūkių. Kai 
kurie jų nesibaigia - menininkai iki 
šiol kovoja su žiurkėmis. 

Įrašai. Slapta įrašyti, viešai 
ištransliuoti aplinkos ministro 
Kęstučio Trečioko ir Druskininkų 
mero Ričardo Malinausko pokal-
biai užminė mįslę - ar politikai jau 
taip suįžūlėjo, kad nesvarbu, kas 
gali “nuklausyti” jų reikalų apta-
rimus, ar tiesiog žiopli ir nerūpes-
tingi kaip vaikai, nesuvokiantys 
žaidžią su ugnimi. Psichologas ir 
politikas Vytautas Čepas už leksi-
kos perliukus kolegų nesmerkia, 
daug didesnį siaubą kelia valstybės 
užmačios sekti kiekvieną pilietį ir 
kurti visuotinę baimės atmosferą. 

Pasirašė 30 metų „sirpusią“ sutartį jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Kovo 11-ąją Anykščių menų centre, Angelų muziejuje, pasirašyta 
Seinų (Lenkija) ir Anykščių savivaldybių bendradarbiavimo sutartis.

Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis Anykščių ir Seinų savivaldybės 
draugauja jau 30 metų, o jeigu prisi-
mintume vyskupą ir poetą Antaną 
Baranauską, tai ir daugiau kaip 100 
metų. Pasak mero, iki šiol bendradar-
biavimas vyko kultūrinėje, sportinėje 
srityse, tačiau dabar tikimasi bendra-
darbiauti ir ekonomikoje, viliamasi, 
kad anykštėniška produkcija bus re-
alizuojama ir Seinuose. 

Kol abstraktūs sutarties punktai 
realiame gyvenime virs tikrove, 
teks palaukti, tačiau apie sutartį 
paskelbus „Anykštos“ interneti-
niame portale, vienas internautas 
paklausė: „Gal galima organizuoti 
iš Anykščių savivaldybes autobusą 
nuvažiuot į Seinus apsipirkti mais-
to? Tuo pačiu ir pas burmistrą į sve-
čius užsuktume. Va, čia tai meras 
„maladec“ būtum. Į Seimą greit iš-
rinktume. Va, tokius dalykus orga-
nizuok, o ne medinių pilių statybas 
ir ne sankryžų stebėtojų etatus kurk. 
Dirbk žmonėms (tvarkyk kaimo 
kelius, statyk ne pilis, o gamyklas) 

Muziejaus direktorius Antanas Verbickas Seinų burmistrui Ar-
kadiusz Adam Novalsky (kairėje) davė paskaityti ištrauką iš An-
tano Baranausko poemos „Anykščių šilelis“, tą pačią ištrauką 
lietuviškai skaitė Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis.

Autoriaus nuotr. 

- tai ne tik meru, bet ir karaliumi 
greit padarytume. Tai va - kaip su 
tuo autobusu?“.

 Beje, „Anykštos“ žiniomis, dabar 
apsipirkti į Lenkiją autobusiuku va-
žiuojantys anykštėnai Seinų nesiekia, 
apsiperka arčiau...

Po sutarties pasirašymo Anykščių 
Antano Baranausko ir Antano Vie-
nuolio-Žukausko memorialinio mu-
ziejaus direktorius Antanas Verbic-
kas kalbėjo, kad Anykščius ir Seinus 
sieja du vyskupai – A. Baranauskas 
ir Antanas Karosas. A. Karosas, Vė-
jališkių kaime 1856 metais gimęs 
mūsų kraštietis, Seinų vyskupu buvo 
nuo 1910 iki 1915 metų, po to pasi-
traukė į Peterburgą. 1917 metais su-
grįžęs į Senus vėl buvo jų vyskupu 
iki 1920–ųjų. Vėliau A. Karosas buvo 
paskirtas Vilkaviškio (Marijampolė) 
vyskupijos vyskupu ir 1947 m. šiame 
mieste atgulė amžino poilsio. 

Svečiams ir anykštėnams dainavo 
Anykščių menų centro direktorius 
Tomas Tuskenis, pianinu skambino 
Vaiva Vanagaitė. 

I. Gražytė Lietuvos edukologijos 
universitete yra baigusi socialinio dar-
bo studijas. Anykščių savivaldybės 
administracijos Socialinės paramos 
skyriuje ji dirbti pradėjo 2009-aisiais. 
Buvusiai skyriaus vedėjai Jūratei Gri-
ciūtei išėjus iš darbo, o vedėja tapus 
dabartinei administracijos direktorei 
Venetai Veršulytei, I. Gražytė dirbo 
Socialinės paramos skyriaus vedėjos 
pavaduotoja, o nuo 2015-ųjų pavasa-
rio – laikinąja vadove.

Valstybės tarnybos įstatymas lei-
džia valstybės tarnautojus į naujas 
pareigas skirti be konkurso, perke-
liant juos iš vienų pareigų į kitas. 
Tad I. Gražytės naujam paskyrimui 
užteko savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyrius 
turi nuolatinę vadovę
Anykščių savivaldybės administracijos Socialinės paramos 

skyriaus vedėja paskirta 33-ejų metų Ieva Gražytė. Iki šio laiko ji 
laikinai ėjo vedėjos pareigas.

direktorės V. Veršulytės įsakymo.
I. Gražytei tapus Socialinės para-

mos skyriaus vedėja, laisva liko vedė-
jos pavaduotojos darbo vieta. 

                                  -AnYkŠTA

Ieva Gražytė Socialinės pa-
ramos skyriuje dirba nuo 
2009-ųjų

Policijos pranešime rašoma, 
kad įtariamasis padegimu - poli-
cijai žinomas jaunas vyriškis. Jis 
paaiškino, kad tokiu būdu išliejo 
savo asmeninį pyktį. Padaryta 
žala nustatinėjama.

Pranešimas apie padegtą me-
talinį - karkasinį miesto viešąjį 
tualetą kovo 10-ąją gautas apie 
0.55 val. Gaisro metu apdegė 
dalis lauko apdailos plokštės, 
viduje išsilydė plastikinės ap-
dailos lentelės, patalpos aprūko. 
Moterų tualetas nuo gaisro ne-
nukentėjo.

Prieš keletą metų prie Anykš-
čių kultūros centro pastatytas 
viešasis tualetas žmonių vadina-
mas „auksiniu“. Jis anykštėnams 
kainavo maždaug 200 000 litų.

Jaunas vyriškis pyktį išliejo 
padegdamas viešąjį tualetą

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono policijos komisariato kriminalinės policijos pareigūnai nustatė įtariamąjį, kuris 
Anykščiuose kovo 10-osios naktį Jablonskio gatvėje padegė miesto viešąjį tualetą. 

Chuliganą nustatyti padėjo miesto bei įmonių vaizdo kamerų įrašuose sukaupta medžiaga.

Tualetas užsiliepsnojo jį apipylus neaiškiu skysčiu. Labiausiai nukentėjo statinio dalis, kurioje 
įrengti tualetai vyrams.             jono jUneViČiAUs nuotr.



SITUACIJAIŠ ARTI 

  
2016 m. kovo 15 d.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. 

spektras

balsams? Biudžeto pinigus rei-
kia naudoti visų rajono žmonių 
problemoms spręsti. Pavyzdžiui, 
kad ir kelią nuo Bičionių kaimo 
iki Rubikių ežero pagaliau tinka-
mai suremontuoti. Lopo, lopo, o 
kelias vis tiek duobėtas, žmonių 
juo labai daug važiuoja.

Balsų
skaičiavimo
įrangos reikia 
10 kartų 
brangesnės

Algimantas KLEIVA, infor-
macinių technologijų specia-
listas:

- Anykščių rajono taryboje yra 
25 nariai. Argi įranga už 29 000 
eurų sugebės suskaičiuoti 25 na-
rių balsus? Manau, jog įrangos 
pirkimo sumą reikia didinti bent 
10 kartų, kad kiekvieno Tarybos 
nario balsą skaičiuotų įrangos 
modulis. Tuomet rajono Tarybos 
sprendimai bus visiems aiškūs ir 
labai skaidrūs. 

- AnYkŠTA

  

Kinas. Nuo šiol Norvegija garsės 
dar viena rekordine vieta – Trumsės 
mieste atidarytas pats mažiausias kino 
teatras pasaulyje, apskaičiuotas vos 
dviems žiūrovams. Norvegai vis dėlto 
korektiškai pasielgė, palikdami vietos 
ateities rekordui, o juk galėjo suma-
žinti ir iki vieno. Šis kino teatras įreng-
tas sename spaudos kioske ir skirtas 
XXVI kino festivaliui, kurį kasmet 
Trumsėje aplanko 60 tūkstančių žiū-
rovų. O štai mažiausiame teatriuke 
filmai buvo rodomi 7 dienas, bilietas į 
seansą kainavo po 500 kronų, beje, jie 
buvo akimirksniu išpirkti. 

Veidas. Suomijoje, Helsinkyje, at-
likta pirmoji veido persodinimo ope-
racija Skandinavijoje. Pasiruošimas 
jau truko apie 5 metus, o pati operacija 
truko visą parą.  Suomijoje pacientui 
su sunkiomis veido traumomis buvo 
persodintas donoro veidas. Beje, tai 
kraštutinė priemonė, nes anksčiau pa-
cientui jau buvo atlikta 30 operacijų, 
tačiau jos ligonio būklės nepagerino, 
tad buvo nuspręsta imtis veido perso-
dinimo. Visame pasiruošimo ir opera-
cijos procese dalyvavo apie 50 medi-
kų, operaciją atliko 11 chirurgų.

Nesiskolins. Vokietija neketina 
atsisakyti biudžete susidariusio per-
tekliaus ir lįsti į skolas dėl pabėgėlių 
antplūdžio. Tokią nuomonę laikraš-
čiui “Bild am Sonntag” sekmadienį 
publikuotame interviu išsakė šalies 
kanclerė Angela Merkel (Angela 
Merkel). “Biudžetas be naujų skolų 
tinkamas šalims, kurių visuomenė 
sensta, siekiame tokio biudžeto rūpin-
damiesi ateinančiomis kartomis”, - 
kalbėjo Vokietijos vyriausybės vado-
vė. Biudžetas be deficito tampa vienu 
pagrindinių dabartinės valdančiosios 
koalicijos siekių. Jį pavyko pasiekti ir 
patvirtinti 2015-iesiems, o vėliau, net 
ir po didelio pabėgėlių antplūdžio, ir 
dabartiniams 2016-iesiems. Anksčiau 
perteklinį biudžetą vyriausybei yra 
pavykę pasiekti vos 1969 metais.

Mirė. Eidamas 75-uosius mirė 
elektroninio pašto išradėjas Rėjus 
Tomlinsonas, informuoja BBC. 1971 
metais JAV programuotojas sukūrė 
programą, kuri leisdavo siųsti žinutę 
iš vieno kompiuterio į kitą. Be to, jis 
sugalvojo ir @ (eta) simbolį, kuriuo 
žymimi el. pašto adresai. Pirmąją 
savo elektroninio pašto žinutę jis iš-
siuntė dirbdamas Bostone inžinieriu-
mi tyrimų bendrovei “Bolt, Beranek 
and Newman”. Šios bendrovės vai-
dmuo kuriant pirminę interneto versi-
ją, žinomą kaip “Arpanet”, buvo itin 
svarbus. Pirmąją žinutę išsiuntė pats 
R. Tomlinsonas, tačiau vėliau jis sakė 
neprisimenąs bandomosios žinutės, 
pavadinęs ją “visiškai neįsimintina”. 
R. Tomlinsonas už savo išradimą yra 
pelnęs ne vieną apdovanojimą.

Derybos. Sekmadienį JAV ir Pran-
cūzija pareiškė, kad Sirijos valdžios 
atstovų komentarai prieš artėjantį tai-
kos derybų turą yra provokuojantys 
bei teigė, kad Rusija su Iranu privalės 
įrodyti, jog Sirijos valdžia laikosi pa-
siektų susitarimų, praneša “Reuters”. 
Sirijos valdžia informavo atsisakanti 
aptarti prezidento rinkimus per tai-
kos derybas Ženevoje arba derėtis 
su bet kuo, kas norėtų apsvarstyti 
šį klausimą.”Tai provokacija (...), 
blogas ženklas neatitinkantis paliau-
bų dvasios”, - Prancūzijos užsienio 
reikalų ministras Žanas Markas Ero 
sakė per spaudos konferenciją, kurio-
je dalyvavo jo kolegos iš Didžiosios 
Britanijos, Vokietijos, Italijos, JAV ir 
Europos Sąjungos.

Parengta pagal 
elTA informaciją 

@ Aš: „Tai žmogaus teisių pa-
žeidimas. Kol neįrodyta kitaip, 
žmogus yra nekaltas ir jo negali-
ma sekti kaip nusikaltėlio. Mane 
šitoks persekiojimas, kai politikai 
gali sekti mano judėjimą, stebėti 
su kuo aš susitinku, kalbu miesto 
teritorijoje, įžeidžia, žemina mano 
orumą. 

Tai neteisėtas žmonių persekio-
jimas. Žmogaus teisių pažeidimais 
Anykščiai aplenkė Baltarusiją ir 
Rusiją.“

@ :) „Įsivaizduoju pokalbį šei-
moje kokią kovo 8:

- Brangusis, kodėl man nepado-
vanojai auskarų?

- Brangioji, būčiau nupirkęs, bet 
užkabinau liniją, o šitos valdžios 
kameros nufilmavo ir pinigus ati-
daviau baudai sumokėti.

Kaip manot, ar už bet ką iš šitos 

Bręsta didelis skandalas
Rajono Tarybos narys Arūnas Liogė pastebi, kad miesto vaiz-

do stebėjimo  kameros Anykščiuose šiandien nėra bendruomenės 
narių saugumo užtikrinimo, prevencijos priemonė. Bent dabar 
jos esą yra bausmių ir bendruomenės narių supriešinimo su vie-
tos valdžia priemonė. Ar esate patenkinti tuo, kaip dabar vaizdo 
stebėjimo kameromis yra organizuojamas miesto viešųjų erdvių 
stebėjimas? Kuriose vietose jos yra reikalingiausios?

valdžios kas nors iš tokios šeimos 
balsuos? Kiek yra prarastų rinkė-
jų? Sveikinu, valdžios durnumas 
Kontrimienei automatiškai atvėrė 
kelią į antrą turą ir, greičiausiai, 
pergalę.”

@ Siaubas: „Mane ima siaubas, 
kad savivaldybė šnipinėja, ką nešuo-
si nusipirkus iš „Humanos“. Einu ten 
ne iš gero gyvenimo, bet alga maža, 
o šeima gausi. Nenoriu, kad vaikus 
mokykloje dėl to apkalbinėtų.”

@ Nepritariu: „Sankryžos neturi 
būti filmuojamos. Apie tai, kad esi 
filmuojamas turi būti pranešama iš 
anksto kaip apie greičio matuoklius. 
Ženklai turi būti aiškūs, arti kelio.”

@ Aha: „Gavau ir aš kvietimą į 
policiją. Žiūrėsim kokį nusikalti-
mą padariau. Šiaip žmogų stebint 

kiaurą parą  per kamerą, galima 
daug nusikaltimų rasti. Pagal savo 
atsakingumą vairuojant, spren-
džiu, kad nusikaltimas bus 15 cm 
ant linijos. Tuomet tiesiu taikymu 
į teismą. Pažiūrėsime, ar teisėtas 
yra išvis šis procesas. Tikiu, kad 
tai išsivynios į didelį skandalą gal 
net už Lietuvos ribų. Stovi kame-
ros beveik visuose misteuose, bet 
tikrai ne tam, kad linijas saugotų.”

@ Nugis: „Tokiu atveju, reikia 
perpus mažinti Anykščių polici-
ją, kam ji reikalinga, baudas tegu 
vilniečiai išrašinėja. Reikia siųsti 
prašymus naikint patrulinę kelių 
tarnybą, nes ji dirba tik per nuo-
tolį.”

@ Juokaujat: „Bent jau kol kas 
- ne. Tai sekimo ir pasipinigavimo 
priemonė.”

@ Doncė: „Užvažiavo neva be-
veik ant linijos 900. Baudos per jų 

šeimų apie 3000 žmonių kišenę. 
Pabuskit, anykštėnai. Ką išsirinko-
te. Kur mokesčių mažinimas ir kiti 
pažadai.”

@ Niekaip nesuprantu: „Vis 
dar nebijo kalbėti. Šiaip dauge-
lis, į kuriuos dėmesį gali atkreipti 
naujoji valdžia, Anykščiuose jau 
bijo kalbėti, bijo galimų susidoro-
jimų.”

@ aha: gavau ir as kvietima i 
policija. Ziyresim koki nusikalti-
ma padariau. Siaip zmogu stebint 
kiaura para per kamera, galima 
daug nusikaltimu rasti. Pagal savo 
atsakinguma vairuojant, spren-
dziu, kad nusikaltimas bus 15 cm 
ant linijos. Tuomet tiesiu taikymu i 
teisma. Paziuresime, ar teisėtas yra 
isvis sis procesas. Tikiu, kad tai 
issivynios i dideli skandala gal net 
uz lietuvos ribu.

Stovi kameros beveik visuose 
misteuose, bet tikrai ne tam, kad 
linijas saugotu.

(komentarų kalba 
netaisyta, - red.past.)

Sunku vienu 
metu balsuoti ir 
skaičiuoti

Algirdas ANANKA, Anykš-
čių rajono tarybos narys, sun-
kiosios atletikos treneris: 

- Aš būdavau balsų skaičia-
vimo komisijoje ir pastebėjau, 
kad tuomet negaliu balsuoti, nes 
turiu registruoti kitų balsus. Tad 
tokiuose posėdžiuose nesijau-
čiau visaverčiu Tarybos nariu. 
Man nesuprantama opozicijos 
lyderio Donato Krikštaponio 
nuomonė, nes kai dirbo vice-
meru, pats buvo užsiminęs, kad 
tokią įrangą reikėtų pirkti dėl 
prastos rajono Tarybos posėdžių 
transliavimo kokybės. 

Manau, kad tokia įranga ga-

Įranga rajono problemų neišspręs
Anykščių rajono savivaldybės administracija žada pirkti elek-

troninio balsų skaičiavimo ir rajono Tarybos posėdžių translia-
vimo įrangą. 

Mūsų savivaldybėje Tarybos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį, 
o Taryboje yra 25 nariai. Balsus posėdyje paprastai suskaičiuoja 
2 asmenų komisija.  Prieš tokius pirkinius nusiteikusios socialde-
mokrato, rajono Tarybos nario Donato Krikštaponio nuomone, 
elektroninė balsų skaičiavimo įranga kainuos apie 29 000 eurų. 

Kaip manote, ar tikrai reikia pirkti tokią įrangą? Gal biudžeto 
lėšas galima panaudoti tikslingiau?

lėtų būti naudojama ir kitiems 
Anykščių rajono savivaldybėje 
vykstantiems įvykiams trans-
liuoti. Aš nesu prieš tokios įran-
gos pirkimą. 

Iki 25 
suskaičiuoja 
pradinukai...

Aldona DAUGILYTĖ, bu-
vusi kelių kadencijų Anykščių 
rajono tarybos narė, mokyto-
ja:

- Tikrai nemanau, kad rei-
kėtų pirkti tokią įrangą. Iki 25 
suskaičiuoja pradinukai, o jei-
gu Tarybos narių balsų negali 
suskaičiuoti vienas žmogus, tai 
dviejų tikrai užtenka. Tuos pi-
nigus galima ir reikia panaudoti 

tikslingiau. Tegu valdžia susėda 
ir įvardija prioritetus, tuomet 
matys, ką daryti su biudžeto pi-
nigais. Visada sakiau ir sakau, 
kad svarbiausia yra žmonės, kaip 
tenkinami jų poreikiai. Štai ke-
turios institucijos teigia besidar-
buojančios dėl socialiai remtinų 
žmonių, tačiau tegu nesvaičioja, 
nes nesimato, kad jos bendra-
darbiautų. Ypač skausmingos 
socialinės atskirties žmonių bei 
socialiai remtinose šeimose au-
gančių vaikų, jaunų žmonių ir jų 
šeimų bei kitos problemos. Tad 
gal pirmiau ir reikėtų jų proble-
mas spręsti, o ne dešimtis tūks-
tančių eurų kainuojančią įrangą 
balsams skaičiuoti pirkti.

Kam į galvą 
gali šauti tokios 
nesąmonės?

Alvydas DIEČKUS, žemdir-
bys, 2000–2003 metų rajono 
Tarybos narys:

-  Kažkokios nesąmonės. Bu-
vau balsų skaičiavimo komisi-
joje ir net minties nebuvo apie 
kažkokią balsų skaičiavimo 
įrangą. Kam į galvą gali šauti 
tokios nesąmonės pirkti įrangą 
suskaičiuoti 25 Tarybos narių 



  

2016 m. kovo 15 d.SITUACIJA

(Atkelta iš 1 p.)
Automobilių vairuotojai 
buvo stebimi ne policijos, 
o savivaldybės iniciatyva

„Draugai, pažįstami, Anykštė-
nai, kalbėsiu apie vaizdo stebė-
jimo kameras mūsų mieste. Dar 
prieš pusę metų, ėmiausi inicia-
tyvos padaryti Anykščių miestą 
dar saugesnį, nei iki tada. Viena 
iš priemonių - vaizdo stebėjimo 
kameros, kurių mieste yra 11. 
Tuo metu, tiesiogiai transliuo-
jamą vaizdą epizodiškai stebėjo 
policijos pareigūnai Anykščių r. 
policijos komisariate. Kadangi, 
epizodiško stebėjimo užtikrinti 
miesto saugumą per vaizdo ka-
meras neužteko, nutarėme išban-
dyti stebėti miestą 24 valandas 
per parą, septynias dienas per 
savaitę. Įstaiga stebėdama mies-
tą, turėjo online ryšį su policijos 
pareigūnais, tuo atveju jei įvyktų 
kažkas neteisėto ir operatyviai 
būtų užkirstas kelias tam, kas dar 
neprasidėjo.

Tuo pačiu, epizodiškai buvo 
stebimi ir fiksuojami kelių eismo 
taisyklių pažeidimai, tiek sankry-
žoje prie A. Vienuolio progimna-
zijos, sankryžoje prie „Maximos“ 
prekybos centro ir pan. Šiuo atve-
ju gyventojų saugumui gatvėse 
užtikrinti pasirinkome Liūdiškių 
ir J. Biliūno gatvių sankryžą, prie 
A. Vienuolio progimnazijos. Ko-
dėl? Todėl, kad daugiau nei pusę 
dienos, šioje vietoje vaikšto apie 
500 mokinių, kurie skuba į moky-
klą ar iš jos ar kur kitur ir nevisa-
da atidžiai dairosi eidami per per-
ėjas. Todėl maniau tada ir manau 

Policijos funkcijų ėmėsi rajono valdžia

dabar, jog per šią sankryžą reikia 
važiuoti itin atidžiai.

Pasirodo, sankryžose, o ypatin-
gai Liūdiškių ir J. Biliūno gatvių 
sankryžoje per porą mėnesių buvo 
užfiksuota apie 800 kelių eismo 
taisyklių pažeidimų ( dažniausiai 
protokolai rašomi už 1241 str. 1 
d., važiavimas 
esant draudžia-
mam šviesofo-
ro signalui arba 
r e g u l i u o t o j o 
gestui, nesu-
stojimas prieš 
pėsčiųjų perėją, 
kai to reikalauja 
taisyklės).

Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog 
pėstiesiems kurie ėjo per šią san-
kryžą, grėsė realus pavojus šim-
tus kartų pakliūti į auto įvykį, dėl 
kelių eismo taisyklių nesilaikan-
čių asmenų.

Kalbu apie kelių eismo taisyklių 
pažeidėjus, kurie šioje sankryžoje 
galimai sukėlė realią grėsmę pės-
čiųjų ar eismo dalyvių sveikatai, 
o gal net ir gyvybei, tai yra važia-
vo į dešinę pusę, manydami, jog 
yra papildoma žalia sekcija, arba 
įvažiuodavo į sankryžą taip giliai, 
kad kėlė realią grėsmę vykstan-
čiam eismui J. Biliūno gatvėje.

Mano nuomone, tokie asmenys, 
kurie taip grubiai nusižengėja ke-
lių eismo taisyklėms panašiose 
sankryžose ir traktuoja, jog čia 
menkas nusižengimas, dėl ku-
rio net neverta būti įspėtam arba 
nubaustam policijos pareigūnų, 
galimai mąsto sekančiai..jei jau 
„biški“ pervažiavau stop liniją, 
ar užvažiavau ant pėsčiųjų tako ir 

nieko čia tokio, tai „biški“ galiu 
kirsti ir ištisinę liniją, galiu „biš-
ki“ nepraleisti per perėją pėsčiųjų, 
galių „biški“ išgerti prie vairo. Juk 
tik „biški“. Pasirodo, šis „biški“, 
taip paprastai nepraslys, o gavęs 
įspėjimą ar baudą, sekantį kartą 
per šią sankryžą važiuos atidžiai, 

ir nesudarys 
avaringos si-
tuacijos asme-
niui einančiam 
per perėją, ar 
kitiems eismo 
d a l y v i a m s . 
Manau, šie 800 
pažeidėjų turės 
įtakos mūsų 

saugumui ir nuo šiol prasidės ti-
kroji prevencija šioje ar panašiose 
sankryžose, kadangi asmuo gavęs 
baudą papasakos apie ją savo 
draugams, o šie kartu keikdami 
šią sistemą, sekantį kartą laikysis 
kelių eismo taisyklių.

Noriu Jus užtikrinti, jog dide-
lei asmenų grupei piniginės bau-
dos nebus taikytos, o asmuo bus 
įspėtas šioje sankryžoje važiuoti 
atidžiau pvz. dėl to, jog stovėjo 
sankryžoje degant draudžiamam 
šviesoforo signalui, užbaiginėda-
mas manevrą, taip pat, piniginė 
bauda nebus skiriama jei stop li-
nija tik „užminta“.

Manau, jog ši sankryža mums 
visiems dar kuris laikas asocijuo-
sis su padidinto stebėjimo sankry-
ža, kur atrodo nesvarbus kelių eis-
mo taisyklių nesilaikymas, mums 
primins, kad šioje sankryžoje mes 
turime būti ypatingai atidūs.

Dėl papildomų klausimų ar 
pastebėjimų susijusių su miesto 

stebėjimo vaizdo kamerų trans-
liacijomis, prevencija ir pan. siū-
lau kreiptis į policijos pareigūnus 
arba į mane tiesiogiai telefonu: 8 
626 13 603“, - socialiniame tinkle 
„Facebook“ paskelbė mero pata-
rėjas D.Vaičiūnas (Kalba netaisy-
ta, - red.past.).

Mero patarėjas policijai 
nurodinėjo, kaip reikėtų 
elgtis su prasižengusiais 
vairuotojais

Po to, kai šis pareiškimas buvo 
išplatintas socialiniame tinkle 
„Facebook“, „Anykšta“ susisiekė 
su mero patarėju, Darbo partijos 
atstovu D. Vaičiūnu. Politiko tei-
ravomės apie miesto stebėjimo 
vaizdo kameromis specifiką,  pa-
žadus prasižengusiems vairuoto-
jams ir net tolimesnę jo politinę 
karjerą.

 „Savivaldybėje niekas to vaiz-
do nemato. Yra duomenų apsau-
gos įstatymas, kuris įpareigoja 
miesto vaizdo kamerų vaizdą ma-
tančią kompaniją duomenų viešai 
neskleisti“, - apie tai, kad vaizdo 
stebėjimo kameromis fiksuojamus 
vaizdus matė tik šią paslaugą sa-
vivaldybei teikusi UAB „Rizikos 
valdymo sprendimai“ bei Anykš-
čių policija, tikino D.Vaičiūnas.

Jeigu miestą stebinti kompani-
ja akylai vadovaujasi duomenų 
apsaugos įstatymu, tuomet iš kur 
tiek informacijos apie tai mero 
patarėjo rankose?

„Daugiau, nei surašiau į pareiš-
kimą feisbuke, aš nelabai žinau. 
Ataskaitą apie pažeidimus papra-
šiau padaryti policijos pareigū-

nų“, - tikino D. Vaičiūnas.
Didžiajai daliai Kelių eismo 

taisyklių pažeidėjų D. Vaičiūnas 
išplatintame laiške pažadėjo, kad 
baudos bus netaikomos. Ar tai 
sprendžia mero patarėjas?

„(Juokiasi) Būtų gerai, jeigu 
patarėjas turėtų tokią teisę spręsti. 
Aš ne vieną kartą esu susitikęs ir 
kalbėjęs su policijos pareigūnais 
dėl tų baudų ir buvo mano pasiū-
lymas, kad galbūt neverta šitų pa-
žeidėjų bausti baudomis. Geriau 
juos įspėti, mes visas tas baudas 
nurašome ir turėsime labai gražų 
žestą. Tas baudas aš pasiūliau pa-
versti į prevencijos akciją“, - apie 
tai, ką kalbėjo policijos parei-
gūnams, pasakojo D. Vaičiūnas 
(Kalba netaisyta, - red.past.).

Mero patarėjas D. Vaičiūnas, ku-
rio iniciatyva nubausti ar dar gali 
būti nubausti vairuotojai, nebijo, 
kad tai gali pakenkti tolimesnei jo 
politinei karjerai.

„Ar ši akcija neigiama man, kaip 
politikui, pasakys tik rinkėjas. Iš 
savo prizmės aš vertinu tai kaip 
prevenciją ir, jei toje sankryžoje bus 
mažiau pažeidimų, aš būsiu laimin-
gesnis“, - sakė D. Vaičiūnas.

Miestą stebinti bendrovė 
norėjo pademonstruoti 
labai gerai dirbanti

Tuo tarpu Anykščių rajono 
policijos komisariato Viešosios 
policijos skyriaus viršininkas 
Valdas Palionis „Anykštai“  sakė, 
kad su vaizdo stebėjimo kamero-
mis ir fiksuojamais Kelių eismo 
taisyklių pažeidėjais mieste buvo 
persistengta.

„Su Donaldu Vaičiūnu bendra-
vau, bet šiuo atveju mes esame 
teisinė institucija ir mes negali-
me vienų bausti ar kitų nebausti. 
Šiuo atveju, jei yra pažeidimas, 
teisiškai nebausti žmogaus nėra 
galimybės“, - apie mero patarė-
jo D. Vaičiūno viešus pažadus, 
kad didžioji dalis vairuotojų, už-
mynusių linijas sankryžoje šalia 
A.Vienuolio progimnazijos, ne-
bus baudžiami, sakė V. Palionis.

„Mano asmenine nuomone, 
bendrovė, sudariusi sutartį su sa-
vivaldybe, o ta sutartis buvo su-
daryta bandomajam laikotarpiui, 
ji turbūt siekė parodyti, kad labai 
gerai dirba, yra naudinga ir fiksuo-
ja labai daug pažeidimų. Turbūt 
tai bendrovės iniciatyva“, - apie 
tai, kodėl tiek daug dėmesio buvo 
skiriama vienai miesto sankryžai 
ir ja važiuojantiems vairuotojams, 
kalbėjo V. Palionis.

Informacija apie Kelių eismo
taisyklių pažeidėjus 
pirmiausia buvo siunčiama 
savivaldybei 

Policijos pareigūnas atskleidė ir 
skandalingų detalių. Pasirodo, kad 
Kelių eismo taisyklių pažeidėjų 
nuotraukos vienu metu miestą ste-
binčios bendrovės buvo siunčia-
mos ne policijai, o savivaldybei.

„Aš nežinau, ar savivaldybė 
gauna vaizdus su fiksuojamais 
pažeidėjais, tačiau viena siunta 
bendrovės buvo nusiųsta į savi-
valdybę. Mes pasiūlėme vengti 
biurokratizmo ir tuos duomenis 
siųsti pasiūlėme bendrovei mums 
tiesiogiai“, - pasakojo V. Palionis.

Mero patarėjas Donaldas 
Vaičiūnas prasižengusiems 
vairuotojams viešai pasižadė-
jo, kad didžioji dalis jų nebus 
baudžiami, nors sprendimus 
bausti ar išteisinti priima net 
ne jis.

Anykščių rajono policijos ko-
misariato Viešosios policijos 
skyriaus viršininkas Valdas 
Palionis stebėjosi, kad pir-
miausia užfiksuotų KET pa-
žeidėjų nuotraukos patekdavo 
į savivaldybės rankas.

Rajono Tarybos narė, kon-
servatorė Gabrielė Griauz-
daitė sakė, kad kiekvienas 
turi dirbti savo darbą - Kelių 
eismo taisyklių pažeidėjais 
turi rūpintis policija, o ne 
savivaldybės administracija.

Rajono Tarybos narį, soci-
aldemokratą Dainių Žiogelį 
stebina tai, kad rajono vado-
vai pastaruoju metu užsiima 
skundimais ir kaltų ieškojimu.

Rajono Tarybos narys, libera-
las Mindaugas Sargūnas vilia-
si, kad policijoje dirba žmonės 
ir už nedidelius pažeidimus 
vairuotojams baudų neskirs.

Rajono Tarybos narys, „dar-
bietis“ Alfrydas Savickas 
džiaugiasi, kad baudomis 
bus papildytas valstybės biu-
džetas.

Rajono Tarybos narys Arū-
nas Liogė pastebi, kad vaiz-
do stebėjimo kameros ra-
jono valdžią supriešino su 
bendruomene.

Anykščių miesto gyventojas 
Alvydas Janickas mano, kad 
po to, kai informacija apie 
KET pažeidėjus pirmiausia 
pateko į savivaldybės rankas, 
baudų gali neišvengti opozi-
cjoje esantys žmonės.

...mero patarėjas D. Vai-
čiūnas, kurio iniciatyva nu-
bausti ar dar gali būti nu-
bausti vairuotojai, nebijo, 
kad tai gali pakenkti tolimes-
nei jo politinei karjerai...

(Nukelta į 6 p.)
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rezonansas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  

Aukštaitiškos laidotuvės

Pašilių, pagirių gyventojų pavar-
džių paletė labai spalvinga, būdavo, 
jog surasi čia ir Katiną, ir Karosą, ir 
Karvelį, ir Žukauską, ir Žiūkų čia gy-
venę, vienas jų iš šių smiltynų išėjęs 
ant geresnės žemės į Beržytės vien-
kiemį prie Žliobiškio buvo mano pro-
senelis. Jam tad ir savo istorinę knygą 
„Andrioniškis“ dedikavau. Jam, tam 
rūstokam žmogui, Kazimierui, iš ku-
rio paveldėjau atšiauroką būdą ir di-
delę nosį. 

Keliaudamas gal prieš porą dešim-
tmečių čia suradau daug įdomybių, 
tuomet tad pavyko į vaizdo juostą už-
fiksuoti aukštaitiškas laidotuves - lai-
dojome bendradarbio Stepono senelį 
Joną Katiną. Saulėtas ruduo, juodai 
apsirengusios jo gražuolės anūkės, 
su šeimininkėmis prie puodų ir kito-
kių rakandų betriūsiančios, cigaretes 
rūkantys ir pašaliuose pulkuojantys 
vyrai, užuojautos išreiškimas pasibu-
čiuojant į lūpas, užraugtas naminis 
alutis - kuomet laidosime, bus tre-
čia diena ir bus pakankamai išrūgęs, 
puikiausiai tinkamas gerti. Artimiau-
sia kaimynė Ona Katinienė imanti į 
rankas storą „kantičką“ ir užvedanti 
graudžią, gal net rūsčią giesmę, juk ne 
juokai - į paskutinę kelionę žmogus 
išlydimas ir viltis čia tik per liūdesį 
smelkiasi...

Gyvastingas Sedeikių maršas Raimondas GUOBIS

Pačiame Šimonių girios pakraštėlyje, kairiajame Šventosios 
krante, šalia tilto ir prie čia susikertančių kelių, nuo seniausių 
laikų gyvuoja Sedeikių kaimas. Kadaise buvęs nemenkas sodžius 
- surašinėtojai 1923 m. surado 22 kiemus su 118 gyventojų, nūnai 
tebėra gyvas beveik trimis dešimtimis kantrių ir gero ūpo nepra-
randančių piliečių. 

“Kaip mano žmogų jie nušovė”

Ona Katinienė tuomet gyveno pa-
kelės vienkiemyje, kartu su dukra ir 
nuo Troškūnų atėjusiu jos vyru. Pa-
menu, paprašiau pagiedoti ką nors 
iš jau minėtos „kantičkos“, juk ji 
geriausiai tame pakraštėlyje tai be-
mokėjo, žinojo, kokias giesmes ir 
kada giedoti, kaip jas į eilę prasmingą 
sustatyti, kaip su maldomis teisingai 
supinti. Ir bažnyčios neapleisdavo, 
keliaudavo ne į parapijinę Andrioniš-
kio, bet į Inkūnus, mat sekmadieniais 
ten šv. Mišių švęsti važiuodavęs kun. 
Jonas Labakojis, nepatingėdavo kelis 
kilometrus išsukti iš kelio. Tam kely-
je stabtelėdavo dar ir Lašiniuose - tad 
automobiliu jau kelias pamaldžiąsias 
į bažnytėlę atsiveždavo.

Prie miškų gerai, tik neramumas 
atminties šešėliu dažnokai užslenka. 
Buvo jau vokiečiai pasitraukę, vėl so-
vietai šeimininkavo. Tą rytą rusų ka-
reiviai šukavo girią, siautė po kaimus, 
jaunus vyrus sovietų kariuomenei pa-
pildyti gaudydami. Kas nepatikdavo, 
tuos nušaudavo. Juozas Katinas gal 
būtų pagal amžių ir tikęs, bet dėl svei-
katos - raišumo jau buvo nuo tarnybos 
Lietuvos kariuomenės atleistas, turėjo 
kokį ten pažymėjimą, nebijojo, nesi-
slėpė. Rusų kareiviai išsivedė jį į kie-
mą ir nušovė. Žmona tuomet išgąsčio 

sugauta pasileido bėgti per dirvas, 
laukus, baisiai persigandusi, tuomet 
dar ir vaikelio laukėsi... Tada daug 
čia žmonių prišaudė. Jau atgimimo 
metais savo kieme pastatė akmeninį 
kryžių, kuriuo savo vyrą ir žuvusius 
kaimynus įamžino.

Kryžkelės pasaka
 
Pačioje kelių kryžkelėje, kur gali 

pasukti Juodabalos karjero, Kupiš-
kio, Andrioniškio ar Svėdasų link, 
tarsi muitinė ar tolimų kraštų fakto-
rija stovi ilgas ir  tradiciškai geltonai 
nudažytas Karosų namas. Kieme ant 
neaukšto stuobrio gandralizdis pūpso, 
aptvaruose kaimiškai puošnios, rudai 
margos bei kanapėtos vištaitės kuda-
kuoja, gaidys gražuolis.

 Pro duris galvą kyšteli Dalia, bu-
vusi Karosaitė, simpatinga, kaip ir 
visi iš tos šeimos. Na, ne, nieko ji 
nepasakos, nesifotografuos - reikia 
puošniau atrodyti - ir apsirengti, ir 
galvą išsiplauti...

Gryčia su gatvėvardžiu ir skaitme-
niu pažymėta. Visai poetiška - čia Sie-
lių gatvė. Neatsitiktinai, juk sodybos 
šeimininkas Petras Karosas atėjęs čia 
iš ano upės kranto, vedęs visai jaunutę 
Katinaitę, didelės šeimynos susilaukęs. 
Jaunystės dienomis buvo sielininku. 
Varydavo išlakiausias girios pušis - jau 
į skambančius rąstus supjautus, į lovas 
surištus per sroves, seklumas, malūnų 
ir tiltų vartus iki Ukmergės, Jonavos ar 
Kauno. Ir vėliau miškų ūkyje darbavo-
si, visada savą ūkelį stropiai žiūrėjo. 
Prisimindavo apie kryžkelėje stovėjusį 
kryžių, kurį sodiečiai vokietmetyje pa-

statė, ir butelį su aukotojų sąrašu,  mar-
kėmis nurodytomis sumomis, žemės-
na įkasė... 

Ši diena - Lebeda 
ir garuojanti mėsa...

Visi čia žino, kad ten šalia kelio, ant 
kalnelio, gyvena Lebeda. Troba kaip 
troba, vėlyvų pietų metas - ant stalo 
garuoja nemenkas dubuo riebios, vi-
liojančios kiaulienos, rauginti kopūs-
tai, kitos gardybės. Pietūs keliolikai 
minučių nutrūksta - pasikalbame. 
Tamsių plaukų ir gana šneki moteris 
- Liucija Lebedevienė, tamsiabruvis 
vyrukas - sūnus Valentas.

Pradedame apie kaimynus. Na, 
ir rajono meras jų kaimynas, čia 
gi netoliese tarpumiškyje gyvena, 
kai važiuoja jį, einantį Andrioniš-
kin atidirbti dėl biržos ar taip ko, 
visuomet paveža. „Nebelaikom, 
nieko nebelaikom. Yra dar žmo-
nių, kad laiko. Bet su arkliais tai 
blogai - vagia, broleli, vagia. Va, 
kaimyno tokią riebią kumelę rude-
nį pavogė, per laukus nusivedė iki 
kelio šlaito, įvarė mašinon ir išvežė 
– matyt, pardavė mėsai. Neranda, 
neranda policija dabar nieko. Na, 
kad minėtas kaimynas padėtų, tai 
gal... O va arkliokas kūdas, tai šito 
niekas neliečia“,- pasakojo. Tiesus 
kaip anglų aristokratas, tyro veido 
vyresnis vyras mažai tekalbėjo - jis 
čia gyventi pas našle tapusią Liuciją 
atėjęs gerokai po to, kai jos Lebedą 
ties kryžkele su dviračiu važiavusį 
mašina mirtinai kliudė. Vytautas 
Sabaliauskas iš miškų, nuo Pava-

Sveiki atvykę į Sielių gatvę.

Laidotuvių Sedeikiuose apie 1975 m. giedotojai. Iš deši-
nės - Jonas Katinas, Antanas Karvelis, Baltrus Gailiūnas, 
Petras Karvelis, Ona Katinienė, Milerienė, Aldona Budrei-
kienė, Ona Kamarauskienė, Karolina Gailiūnienė...

Petras Karosas tą tolimą popietę.

Autoriaus nuotr. 

Naują, aukštaitiškai aukštą 
kryžių, sukurtą Jono Tvar-
dausko, kraštiečiai pastatė 
2009 m. suvažiavimo proga.

rių, kur daugybę metų eiguliu ar dar 
kažkuo medynuose darbavosi. Me-
tus buvo Sedeikių girininku, tuomet 
čia ir užsiliko. Ir pamedžiodavo - 
ant sienos karališku taurumu spindi 
milžiniška briedžio ragų karūna, ir 
kilimėlis gražuolio elnio atvaizdu 
puikuojasi.

.

Aristokratiškai rimtas miško žmogus Vytautas Sabaliauskas. 

(Gražina ŠMiGelskienĖ „Rie-
vės“, - AnYkŠTA, 2016-03-10)

Prieš 26 metus niekam net į galvą 
nebūtų šovusi mintis lyginti Tėvynę 
ir valstybę. Buvo labai daug eufori-
jos, optimizmo, gražių pranašysčių. 
Tėvynės jausmas daugumos lie-
tuvių širdyse visada buvo pirmoje 
vietoje. Toliau – valstybė, Preziden-
to institucija, valdžia. 1980 m. su 
„Anykščių vyno“ mišriu choru bu-
vome poilsio nuvykę į Jaltą. Po va-
karienės sugiedojome Juozo Nauja-
lio „Lietuva brangi“. Visa didžiulė 
salė atsistojo, nors restorano svečiai 
kalbos nesuprato. Aš diriguodamas 
mačiau savo žmonių akis... Beje, 
šitą poilsinę kelionę lėktuvu už gerą 
pasirodymą respublikinėje dainų 
šventėje pasiūlė direktorius  Jonas 
Makštelė.

...ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi...
Prieš 26 metus niekas nebū-

tų tikėjęs, kad poetai rašys tokias 
šventvagiškas eiles: „Mano Tėvynė 
– širdis prie širdies, mano valstybė 
– vagis prie vagies.“ Kodėl taip nu-
tiko? Į Atkuriamąjį Seimą (1990–
1992) buvo išrinkta daugiausiai 
Sąjūdžio žmonių. Jie net neišbuvo 
visos kadencijos ir 1992 m. juos nu-
šlavė kitos politinės jėgos. Sąjūdžio 
žmonių pažadai buvo dideli, o rea-
lybė – kitokia. Nuo tada prasidėjo 
žingsniavimas keturmečiais, įsta-
tymų kūryba pagal poreikį. Buvo 
sukurtas toks įstatymas, kurio nėra 
Europoje, o gal ir visame pasau-
lyje, kad žemę galima persikelti iš 
vienos Lietuvos vietos į kitą, nors 
mes visi puikiai žinom, kad prieš-
karyje niekieno žemės nebuvo. Štai 
nuo čia ir prasideda. Tai korumpuo-
čiausias įstatymas. Juo pasinau-

dojo labai dideli valdžios žmonės. 
Nesunku „atkasti“, kas jį sukūrė, 
kiek žmonių juo pasinaudojo ir 
kiek žmonių neatgavo savo žemės. 
Tai pirmasis Lietuvoje įstatymas, 
mano galva, pats begėdiškiausias, 
kuriame nei tiesos, nei šviesos ir su 
žiburiu nesurasi.  Tokių ir panašių 
įstatymų – devynios galybės. Su-
kurta  individualiai ir einamai si-
tuacijai, kaip pvz. privatizacijai. Ir 
būtinai su nemaža melo doze, kaip 
antai valdiškos įmonės – blogiau, 
o privačios – geriau. Mes turime 
labai ryškų pavyzdį -  „Anykščių 
vyną“.  Per tuos 26 metus išmoko-
me meluoti. L.I.Brežnevas neme-
lavo sakydamas, kad „ekonomika 
turi būti ekonomiška“. Jis taip pat 
nemelavo sakydamas savo dukrai, 
kad darbininkai SSSR ne taip jau 
blogai uždirba. Mat, kai krauna iš 

vagonų cukrų, tai du maišus pasii-
ma sau, o vieną atiduoda valstybei. 
Pas mus šiek tiek kitaip. Kai ardė 
Ignalinos AE bloką, tiesiogiai dir-
bo 95 darbininkai. Jiems vadovavo 
apie 1500 organizatorių. Jų atlygi-
nimų sumos – įspūdingos, žlugus 
„Snoro“ bankui likvidatorių atly-
ginimai pasakiški. Dabar meluoja-
ma visuose lygiuose. Meluoja mi-
nistras. Galimai meluoja Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Ekselencija 
Dalia Grybauskaitė, apskundusi 
šalies 16-ąją Vyriausybę Vokietijos 
kanclerei A. Merkel. Melavo rajo-
no meras K. Tubis sakydamas, kad 
atpigins vandenį, šilumą, šiukšlių 
surinkimo kainą. Mes pasidarėme 
labai panašūs į tuos, nuo kurių prieš 
26 m. bėgome. Geriausias melo 
detektorius - Lietuvos žmonės. Jie 
puikiai jaučia melo pulsą. Pasiprie-

šinti melui pavojinga. Paskutiniais 
metais populiariausia apeiti kalną, 
o ne lipti. Lipant į kalną būna sli-
du. Apeinant – garantuota.  Šitoje 
vietoje aš taikau sau, paslydau ne 
lygioje vietoje, bet lipant į kalną, 
norint jį pažaboti...

V. Kudirka parašė gražų himną, 
kuris kartu yra ir kaip priesaika. 
Tačiau mes tolstam nuo jo kaip 
tolsta laivas, mojuodamas įvairias-
palviais partiniais bilietais. 

Blėsta šviesa, blėsta tiesa. Ko 
gi  reikia, kad šviesa sušvistų, tiesa 
suskambėtų? 

Romaldas GiŽinskAs
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kampas

 
gimė

Saulė GOGELYTĖ, gimusi 03 08
Kajus JURŠYS, gimęs 02 23
Viltė ČESNAVIČIŪTĖ, gimusi 02 23
Jonas ADAMONIS, gimęs 03 03
Austėja GADLIAUSKAITĖ, gimusi 03 01
Kotryna MOTIEJŪNAITĖ, gimusi 02 24

 pro memoria
Anykščių seniūnijoje
Vladas JANUKĖNAS, gimęs 1945 m., mirė 03 13
Debeikių seniūnijoje
Algimantas SAVELJEVAS, gimęs 1940 m., mirė 03 11
Skiemonių seniūnijoje
Danga ŠANTARIENĖ, gimusi 1956 m., mirė 03 12
Svėdasų seniūnijoje
Jonas KRALIKAS, gimęs 1912 m., mirė 03 09
Traupio seniūnijoje
Danutė Ona ČERNOVA, gimusi 1944 m., mirė 03 07
Troškūnų seniūnijoje
Paulius GALVONAS, gimęs 1988 m., mirė 03 05

Apie 
gandus

siūlo darbą

Ieško jauno, energingo darbuotojo 
darbui su ES projektais.

CV siųsti: info@ermika.lt

Ieškoma/as siuvėja/as
 
Darbo pobūdis
- Apvalkalų minkštiems 
baldams ir pagalvėms 
siuvimas.
- Darbas dviem pamainomis.
- Darbo vieta – Anykščiai.
 

Reikalavimai
- Darbštumas;
- Be žalingų įpročių;
- Noras mokytis ir tobulėti.

Mes jums siūlome
- Visas socialines garantijas;
- Laiku nuo darbo rezultatų 
priklausantį atlyginimą;
- Apmokymus;
- Stabilų darbą.

Dėl darbo kreiptis 
tel. (8-620) 91496.

linas BiTVinskAs

Gandai yra dalykas blogas. 
Tai pasaulio pabaiga ateina, tai 
kas nors brangsta – nėra žmogui 
ramybės. Tie, kurie turi daugiau 
laisvo laiko, užsiima savotiš-
ku gandų padauginimu. Net ir 
Anykščiuose pilna įvairiausių 
gandų ir gandelių. 

Tačiau kaip ir kiekvienas 
reiškinys, kartais gandai turi ir 
teigiamą pusę. Štai, sakykim,  
Suomijoje Kalėdų senelį, čia 
vadinamą Jolupukiu, išgelbėjo 
tik gandai. Prieš metų pabaigą 
pasklido gandai apie tai, kad jis 
bankrutuos ir jo ofisas užsida-
rys. Ko gero, jis būtų ir bankru-
tavęs, jei ne užsieniečiai, kurie 
suskubo jį aplankyti, kol dar 
galima. 

Jolupukis net išsijuosęs dar-
bavosi valdydamas turistų srau-
tus iš Didžiosios Britanijos, 
Italijos ir Azijos. Nemažai apsi-
lankė ir Australijos gyventojų.

Dar vienas svarbus faktorius 
tapo tas, kad turistai iš anksto 
galėjo internetu užsisakyti ap-
artamentus. Žodžiu, aplinkybės 
susiklostė sėkmingai ir Jolupu-
kis kol kas atidėjo bankrutavi-
mą ir vizitą į Darbo biržą... 

Štai kur dar neišnaudoti re-
sursai turistams pritraukti. Kai 
nusilps susidomėjimas Lajų 
takų, paleisim kokį gandą. 

Mero patarėjo D. Vaičiūno teigi-
mu, miesto vaizdo stebėjimo kame-
romis fiksuojamų vaizdų niekas sa-
vivaldybės kompiuteriuose nemato, 
tačiau kiek tame tiesos, suabejoti 
privertė policijos komentaras.

„Nesidomėjau atskirai, ar savi-
valdybė mato. Turbūt galimybių 
prisijungti turėtų, jei norėtų. Ta 
įranga, kuri yra pas mus, yra ne 
mūsų. Tai yra pirkta savivaldybės 
lėšomis, mes ja naudojamės pagal 
panaudą“, - atskleidė V. Palionis.

Policija patarė liautis 
piktinti vairuotojus

Tai, kaip pastaraisiais mėnesiais 
vaizdo stebėjimo kameromis buvo 
kontroliuojamos Anykščių mies-
to viešosios erdvės, policijos pa-
reigūnams visai nepatiko. Sausio 
pradžioje pasibaigus savivaldybės 
ir UAB „Rinkos valdymo grupė“ 
sutarčiai, Anykščių rajono policijos 
komisariato vadovai inicijavo  susi-
tikimą su bendrovės ir savivaldybės 
atstovais.

„Kalbėjome apie tų pažeidimų 
fiksavimo tikslingumą. Mūsų, pa-
reigūnų, buvo išsakyta nuomonė, 
kad tai bendrovei reikėtų dirbti kita 
linkme. Geriau, kad tų pranešimų 
būtų apie galimai viešai alkoholį 
vartojantį jaunimą. Buvo toks su-
sitarimas, kad daugiau būtų fiksuo-
jami viešosios tvarkos pažeidimai“, 
- apie tai, kad akylai stebėti tik vie-
ną miesto sankryžą yra netikslinga, 
kalbėjo V. Palionis.

Ar savivaldybė tampa 
policine struktūra?

Kiek keistoka ir net galimai 
anykštėnų teises pažeidžianti mies-
to viešųjų erdvių stebėjimo vaizdo 
kameromis praktika sulaukė ir kai 
kurių gyventojų anykštėnų išrink-
tųjų komentarų. Apie tai šimtus 
komentarų suraitė portalo anyksta.
lt skaitytojai.

Rajono Tarybos narė Gabrielė 
Griauzdaitė mano, kad visais mies-
to stebėjimo vaizdo kameromis rei-
kalais turėtų rūpintis policija, o ne 
savivaldybės administracija.

„Žinoma, tai yra labai gerai, kad 
miestas stebimas vaizdo kamerų, 
nes yra didesnė tikimybė, kad su-
mažės įvairių pažeidimų. Jeigu aš 
teisingai suprantu, tai šios kame-
ros yra reikalingos tam, kad būtų 

Policijos funkcijų ėmėsi 
rajono valdžia

lengviau palaikyti viešąją tvarką 
mieste ir užtikrinti miesto gyven-
tojų saugumą. Bet aš tikrai nieka-
da nepagalvojau, kad šios kameros 
yra tiesiogiai susijusios tik su kelių 
eismo pažeidėjais. Tai nėra blogai, 
bet žmonės turi teisę žinoti, kad 
jie yra stebimi kameromis. Kelių 
eismo ženklas aiškiai pažymi esan-
čią filmavimo kamerą ir perspėja 
vairuotojus apie fiksuojamą kame-
romis kelio ruožą. Ir mano įsitiki-
nimu, tai yra policijos darbas, o ne 
savivaldybės administracijos. Dar 
kartą norėčiau pasikartoti - aš ne 
prieš kuo didesnį saugumą mieste, 
bet kiekvienas turime dirbti savo 
darbą“, - „Anykštai“ savo nuomonę 
apie miesto vaizdo stebėjimo kame-
ras išsakė G. Griauzdaitė.

Rajono Tarybos narys, socialde-
mokratas Dainius Žiogelis sako, 
kad miesto vaizdo stebėjimo ka-
merų idėja buvo gera, tačiau galu-
tiniame rezultate gavosi „perlenkta 
lazda“.

„Tą idėja pa-
virto visų iš ei-
lės vairuotojų 
stebėjimu ir tu-
rime labai daug 
vairuotojų, kurie 
labai minimaliai 
pažeidė Kelių 
eismo taisykles ir 
atsidūrė baustinų 
sąrašuose. Visi 
Kelių eismo taisykles turime gerbti 
ir jų laikytis, bet kameromis sekti 
ne viešojo saugumo pažeidėjus, o 
Kelių eismo taisyklių pažeidėjus... 
Man čia truputėlį perlenkta lazda 
šioje vietoje.

Nežinau, ar čia jau savivaldybė 
pasidarė tokia policine struktūra, 
kuri užsiima tik kažkokiais skundi-
mais ir kaltųjų ieškojimu.

Dabar ir galvoju – gal ir aš kada 
liniją 20 centimetrų važiuodamas 
kirtau? Gali būti, tačiau kvietimo į 
policiją kol kas dar nesulaukiau“, - 
„Anykštai“ sakė D. Žiogelis.

Rajono Tarybos narys Mindaugas 
Sargūnas įsitikinęs, kad sankryžoje 
šalia Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos kameros reikalingos, 
nes čia esą fiksuota labai daug pa-
žeidimų.

„Yra Kelių eismo taisyklės ir mes 
kiekvienas privalome jų laikytis. 
Pažeidėjus reikia drausminti. Visur 
dirba žmonės ir, jeigu vairuotojas 
užmynė sustodamas “stop” liniją, 
tikrai nemanau, jog už tai yra bau-

džiama. O vairuotojai, darydami 
grubius pažeidimus, kelia pavojų 
žmonių saugumui. Skaičiai rodo, 
jog sankryžoje prie Anykščių Anta-
no Vienuolio progimnazijos kame-
ros buvo reikalingos, kadangi nuo-
latos buvo pažeidinėjamos Kelių 
eismo taisyklės. Kai buvo paviešin-
ta, jog sankryža yra stebima vaizdo 
kamerų ir nustatyta nemažai pažei-
dėjų, galvoju, jog pažeidimų skai-
čius tikrai sumažėjo“, - „Anykštai“ 
savo nuomonę išsakė rajono Ta-
rybos narys, liberalas Mindaugas 
Sargūnas.

„Policija papildys valstybės 
kiaurą kišenę...“ - po D. Vaičiūno 
pareiškimu trumpą komentarą pa-
liko rajono Tarybos narys, „darbie-
tis“ Alfrydas Savickas.

„Bausti negalima pasigailėti. 
Svarbiausia teisingai padėti kable-
lį. Donaldas tą kablelį jau padėjo. 
Valstybėje veikiančių kontrolės 
institucijų, tarp jų ir policijos, vei-
klos vienas iš svarbiausių prioritetų 

bent popieriuje 
deklaruojamas, 
kaip Prevenci-
ja, nusikaltimų 
užkardymas . 
Realybėje ti-
krai prevenci-
jos nelieka. Ar 
prieš 20 metų 
ar dabar kon-
troliuojančių 

institucijų veiklos rodiklis yra pa-
žeidimų išaiškinimo kiekis. Pagal 
tokį tų institucijų veiklos modelį, 
norime to ar nenorime, visi mes 
esame potencialūs nusikaltėliai. 
Labai būtų įdomu sužinoti prie 
„Anykštos“ parduotuvės nubaus-
tų asmenų statistinius duomenis, 
kaip kiek asmenų buvo įspėti, kiek 
apdovanoti baudomis. Pagal dabar 
skleidžiamą informaciją žiniasklai-
doje, kameros tikrai nėra bendruo-
menės narių saugumo užtikrinimo, 
prevencijos priemonė. Bent dabar 
ji yra bausmių ir bendruomenės na-
rių supriešinimo su vietos valdžia 
priemonė“, - socialiniame tinkle 
„Facebook“ parašė rajono Tarybos 
narys Arūnas Liogė.

Anykštėnas Alvydas Janickas 
sako, kad jį neramina pasirodžiu-
si informacija apie tai, kad miesto 
vaizdo stebėjimo kamerų užfiksuo-
ti vaizdai pirmiausia būdavo siun-
čiami į savivaldybę, o tik vėliau 
persiunčiami policijai.

„Neramina toks taikomas mo-

delis. Suprantu, kad nėra didelės 
problemos atsirinkti tuos, kuriuos 
policijai perduoti, o kurių – ne. 
Pamačius draugą, kuris padarė pa-
žeidimą, ir pamačius, pavyzdžiui, 
opozicijos atstovą, aišku, kad opo-
zicijos atstovas kaipmat bus per-
duotas policijai. Aišku, čia tokia 
teorinė galimybė.

Tikėjausi, kad informacija tiesio-
giai pasiekia policiją ir ji vienaša-
liškai nagrinėja visus pažeidimus, o 
pasirodo, kad pirmiausia su šia in-
formacija susipažįsta savivaldybė.

Yra rimtesnių problemų. Reikėtų 
atkreipti dėmesį mieste į narkotikų 
platintojus, įtartinų asmenų susirin-
kimo vietas. Manau, kad ne pirmo 
būtinumo problema stebėti tą san-
kryžą.

Kol kas pats kvietimo į policiją 
dėl važiavimo per sankryžą šalia 
Antano Vienuolio progimnazijos 
nesulaukiau, tačiau tai nereiškia, 
kad negaliu sulaukti“, - „Anykštai“ 
sakė A. Janickas.

Tikslai buvo kilnūs

Anykščių mieste nuotoliniu būdu 
stebėjimą 11 vaizdo stebėjimo ka-
merų pradėjo praėjusių metų rug-
sėjį.

„Vaizdo kamerų fiksuojamas 
vaizdas realiu laiku, nuotoliniu 
būdu keliauja į centralizuotą val-
dymo centre esančius monitorius. 
Vaizdo kamerų stebėjimo paslaugą 
4 mėnesiams išbandymo laikotar-
piui Anykščių rajono savivaldybė  
yra nupirkusi iš UAB „Rizikos 
valdymo sprendimai”. Vaizdo ste-
bėjimas vyksta nuotoliniu būdu 24 
val. per parą, yra įdarbinti judėjimo 
negalią turintys asmenys.

Stebėjimo kameromis yra palai-
komas ryšys iki pagalbos atvykimo 
į vietą bei nuolat informuojama 
apie besikeičiančias įvykio aplin-
kybes. Taip pat užtikrinamas trans-
porto eismo saugumas, palengvina-
mas autoįvykių tyrimas. Stebimose 
teritorijose ženkliai sumažėja va-
gysčių, kūno sužalojimų, plėšimų, 
viešosios tvarkos pažeidimų, chuli-
ganinių atvejų, grafiti ir t. t. Mies-
tas tampa saugesnis, patrauklesnis 
gyventojams, turistams bei inves-
tuotojams”, – apie įdiegtą naujovę 
pernai informavo Anykščių rajono 
savivaldybė.

Anykščių rajono biudžetui ketu-
ris mėnesius trukusi stebėjimo pa-
slauga kainavo 1757 eurus.

užjaučia

Šalti ir tylūs kapai priglau-
dė Jūsų mylimą seserį. Šią 
liūdesio valandą reiškiame 
nuoširdžią užuojautą Satur-
ninai ŽIGIENEI.

Bučiūnai, Lebedevai, 
Gurskienė, Meldaikiai

Darbas atsakingam, žalingų įpročių 
neturinčiam pagalbiniam darbininkui 
karvių fermoje. Būtinas vairuotojo/ 
traktorininko pažymėjimas. Siūlomas 
konkurencingas atlygis, soc. garanti-
jos. 

Kupiškio r., Šimonių sen., tel. 
(8-616) 44280.

...Kol kas pats kvietimo į po-
liciją dėl važiavimo per san-
kryžą šalia Antano Vienuolio 
progimnazijos nesulaukiau, 
tačiau tai nereiškia, kad ne-
galiu sulaukti“, - „Anykštai“ 
sakė A. Janickas...

(Atkelta iš 4 p.)
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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. 

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.40 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.20 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.70 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, (8-611) 77722.

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 – mišką. Išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

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

Automobiliai, ž. ū. technika, dalys

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

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

Tel. (8-646)17715.

Automobilius, traktorius, sunkve-
žimius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

Tel. (8-680) 41510.

Kita

UAB TOLMANA brangiai - juo-
dojo metalo laužą. Klientui pagei-
daujant pasiima savo transportu. 

Tel. (8-617) 05596.

parduoda

Vl. Tamošiūno 
paukščių ūkis parduoda

 kalakutų skerdieną. 
Tel.: (8-687) 78274, 

(8-622) 32588.

80 mm profilio langai
už 70  mm profilio  kainą

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje 

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

Nekilnojamasis turtas

Pusę namo Kavarske, šalia baž-
nyčios su pagalbiniais pastatais: 
sandėliukas, malkinė, rūsys. Plotas 
45 kv. m, sklypo plotas 7,5 a. 3600 
Eur

Tel. (8-679) 76411.

Skubiai - dviejų kambarių butą 
plytiniame name, patogiame aukš-
te (laisvas).

Tel. (8-698) 51269.

Kuras

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

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

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Ūkininkas nuolat - mėsinių 
kiaulių skerdieną 40-50 kg. Tik 
kaimiškai svilintos dujomis, atvė-
sintos. Subproduktus. Triušius ir 
jų skerdieną. Atveža nemokamai, 
greitai.

Tel.: (8-686) 80994, 
(8-611) 34567.

Naudotus metalinius surenka-
mus garažus 2 m aukščio: 3x3 , 
3x6, 3x9,  4x6 m,  ir 3 m aukščio 
3x6, 3x8,  4x6, 4x8 m. 

Tel. (8-687) 73343.

Bulvių sodinamąsias, kasamą-
sias, rotacines šienapjoves, purkš-
tuvus, barstomąsias, lėkštinius 
skutikus, frezus, kultivatorius, va-
gotuvus, plūgus “Kverneland”, kt.

Tel. (8-612) 57075.

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt 

Renkamės kovo 17 d. dieną 17 val. Liudiškių g. 29 
UAB „ Jonroka“

Remontuojame baldus, sofas, 
lovas, čiužinius, kėdes, kampus. 
Keičiame spyruokles, poroloną, 
gobeleną, eko ar natūralią odą. 
Gaminame čiužinius ir sėdmaišius. 
Pasiimame ir parvežame.

Tel. (8-610) 10341.
www.atnaujinkbaldus.lt
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parduoda

UAB „Anykštos redakcija“ 
priima skelbimus į šiuos 

laikraščius: 

„Gimtoji žemė“ 

„Ukmergės žinios“

 „Gimtasis Rokiškis“ 

„Kupiškėnų mintys“

„Molėtų Vilnis“

„Molėtų žinios“

„Mūsų  Ignalina“ 

„Utenis“

 „Utenos apskrities 

žinios“

 
gimė

Dominykas ŠAUČIŪNAS, gimęs 01 05
Kristianas SAVICKAS, gimęs 01 04
Edgaras VILUTIS, gimęs 12 29

 
pro memoria

Anykščių mieste
Kęstutis BURNEIKIS, gimęs 1952 m., mirė 01 07
Zinaida Veronika JUODELIENĖ, gimusi 1953 m., mirė 01 05
Bronė DIDIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 01 02
Domininkas Algirdas BURNEIKA, gimęs 1936 m., mirė 01 04

Anykščių seniūnijoje
Jonas ROZELIS, gimęs 1925 m., mirė 01 05

Debeikių seniūnijoje
Rima KISLAUSKIENĖ, gimusi 1945 m., mirė 01 01

Kavarsko seniūnijoje
Povilas DIGIMAS, gimęs 1957 m., mirė 12 31
Zenonas STANKEVIČIUS, gimęs 1948 m., mirė 01 07

Kurklių seniūnijoje
Aldona MAČIONIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 01 06

Svėdasų seniūnijoje
Morta Liucija RIMEIKIENĖ, gimusi 1928 m., mirė 01 05

Traupio seniūnijoje
Sigita ŠEMELIŪNIENĖ, gimusi 1972 m., mirė 01 05

Viešintų seniūnijoje
Bronislava SAMAVIČIENĖ, gimusi 1922 m., mirė 01 07

“Teleloto” Lošimas Nr. 1031 
Data: 2016-01-10

Skaičiai: 18 44 21 03 26 29 
23 46 40 47 27 58 28 64 12 69 
53 57 49 07 63 34 71 59 13 52 
60 72 32 56 35 67 51 14 62 10 
33 04 (keturi kampai, eilutė, įs-
trižainės) 16 48 74 31 02 43 22 
73 11 (visa lentelė)

Papildomi prizai
0436450 4000 Eur 0461390 

500 Eur 0087061 Automobilis 
“Nissan Note” 0404235 
Automobilis “Renault Captur” 
036*687 Pakvietimas į TV stu-
diją 035*480 Pakvietimas į TV 
studiją 037*777 Pakvietimas į 
TV studiją  009*358 Pakvietimas 
į TV studiją

perka

įvairūs

Portretas
Iš nuotraukos 

„Anykštos“
 redakcijoje

darome portretus 
laidotuvėms

 (iki A4 formato). 

Nuotraukos su 
rėmeliais 

kaina – 10,10 Eur.

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. 

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.40 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.40 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.60 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.
ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

Brangiai – įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, tinkačius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę 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 – mišką. Išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas! 

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

Automobiliai, dalys

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilių ir kitokios technikos su-
pirkimas visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Automobilius. Įvairių markių, gali 
būti su defektais, netvarkingi. Pasiima 
patys. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-685) 66572.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Brangiai - įvairius automobilius. Gali 
būti su defektais, nevažiuojantys. 
Atsiskaito vietoje, sutvarko dokumen-
tus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

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

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Kita

Bendrovė - grūdus, pupas, žirnius.
Tel. (8-680) 85841.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-686) 88713; (8-686) 61930

Nekilnojamasis turtas

4,49 ha (4,19 ha ariama, balas 36.0, 
unikalus 3464-0002-0042) žemės 
sklypą ir medinį gyv. namą 60 kv.m 
bendr. ploto Anykščių r. Skiemonių 
sen. Žiogų k., 11 000 Eur. 

Tel. (8-698) 25253.

Kuras

Malkas. Sausas, skaldytas.
Tel. (8-688) 16462.

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

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

Atraižas pakais ir supjautas. Malkas 
kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-629) 76267.

Kita

Ūkininkas nuolat - kokybišką mėsi-
nių kiaulių skerdieną puselėmis 40-
50 kg. Tik kaimiškai svilintos dujomis, 
atvėsintos. Subproduktus. Triušius 
ir jų skerdieną. Atveža nemokamai, 
greitai.

Tel.: (8-686) 80994, (8-611) 34567.

Įvairias naudotas plytas, plokštes, 
medieną. Pristato. 

Tel. (8-682) 92949.

Amonio salietrą (16,50 Eur/maišui), 
azofoską (20 Eur/maišui), amonio 
sulfatą (14 Eur/maišui), kitas trąšas. 
Pristato. 

Tel. (8-605) 49513.

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt 

Renkamės sausio 14 d. dieną 17 val. 
Liudiškių g. 29 UAB ,,Jonroka’’

Organizuojame visų kategorijų vairavimo mokymo kursus.
Vykdome papildomus vairavimo kursus pažeidusiems KET. 

Būtina išankstinė registracija tel. 8 657 68156,
Liudiškių g. 29, Anykščiai UAB “Jonroka”

Brangiai pirksiu arba išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žemę Puntuko – Gražiavietės – Kurklių 

kadastrinėje vietovėje.
Mob. tel. (8-687) 76191

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

siūlo darbą
Žemės ūkio veikla besiverčianti 

įmonė - agronomui (-ei). 
Tel. (8-687) 76191, cv siųsti el. 

paštu: vygantas@anratas.lt.

ŽŪB “Elma” reikalingi gyvulinin-
kystės darbuotojai.

Tel. (8-682) 97420.
 
Ūkyje reikalingas fermos šėrikas 

– mechanizatorius, apgyvendina. 
Tel. (8-650) 86625.

Paslaugos

Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. 
Kaminų remontas, skardinimas. 

Tel. (8-612) 36705.

Reikalingas autovežio vairuoto-
jas dirbti Europoje. 

Tel.: (8-655) 25778, 
(8-652) 52288.

Reikalinga šeima, neturinti žalin-
gų įpročių, dirbti ir prižiūrėti sody-
bą Zarasų rajone. 

Tel. (8-687) 80254.

Reikalingas žmogus, galintis 2 
savaites pavedžioti šunį.

Tel. (8-639) 86412.

Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.,
penktadieniais 8.00 - 16.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.,
šeštadieniais nuo 8.30 - 12.00 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  0,50 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3300 egz.       Užs. Nr. 1442

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58. mob. (8-690) 
10727.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai: Sigita Pivorienė, tel. 5-82-46, mob. (8-623) 71239,
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835. 
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas, tel. 5-82-46, mob. (8-675) 47714.
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius, tel/faks. 5-94-58.

Vyr. redaktorė

Kovo 19 d.
(šeštadienį) 

optikoje A. Baranausko a. 14
gydytoja iš Vilniaus 

TIKRINS REGĖJIMĄ.
AKcIJA
RĖMELIAMS 

100 PROc. NUOLAIDA
(Mokėsite tik už stiklus ir įdėjimą).
BŪTINA REGISTRAcIJA

optikoje arba 
tel. (8-655) 07882.

įvairūs
Pamesta piniginė su dokumentais. 

Radusiam atsilygins.
Tel. (8-686) 48172

Perka ir parduoda šieno ir šienainio 
rulonus gyvuliams šerti. 

Tel. (8-611) 00689.

Dovanoja

Lovą.
Tel. (8-670) 07640.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Stato karkasines pirtis, namus, 
dengia stogus, šiltina fasadus, dažo 
namus. Darbus gali atlikti savo me-
džiagomis.

Tel. (8-617) 80504.

Veža siuntas, krovinius, automobi-
lius ir pakeleivius į Airiją, Angliją. 

Tel. (8-670) 51916.

Trinkelių klojimas, plytelių, laiptų kli-
javimas bei aplinkos tvarkymas. 

Tel. (8-672) 15702.

Mūro darbai, fasadų šiltinimas, šlai-
tinių stogų remonto, keitimo darbai. 
Suteikia garantijas, išrašo sąskaitas. 

Tel. (8-672) 15702.

Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. 
Kaminų remontas, skardinimas. 

Tel. (8-612) 36705.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi. 
Vandentiekio, kanalizacijos, nuotekų, 
kabelių klojimas, pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Kasa, valo šulinius. Suranda van-
denį, nustato gylį. 

Tel. (8-605) 77049.
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MOZAIKAšiandien

kovo 16 d.

kovo 17 d.

kovo 18 d.

 kovo 15 - 18 d. priešpilnis.

Klemensas, Lukrecija, Tautas, 
Tautgintė, Lionginas, Tautginė, 
Raigardas.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

receptai

Julijonas, Vaidotas, Norvaldė, 
Henrika, Norvilė.

Gerda, Patrikas, Gentvila, 
Varūna, Gertrūda, Gendvilas, 
Vita.

Kirilas, Eimutis, Eimutė, An-
zelmas, Sibilė.

oras

+1

+6

sprintas

redaktorei nežinant

NNN

horoskopas teisingai, bet ne įžūliai.
VĖŽYS. Daugelis dalykų klosty-

sis ne taip, kaip tikitės. Tarsi nesuval-
domos aplinkybės ir kiti žmonės imtų 
diktuoti savo valią bei veiksmų planą. 
Bus sunku išsivaduoti iš kitų įtakos 
bei primetamų stereotipų.

LIŪTAS. Gali būti, kad jums teks 
tartis dėl bendros veiklos, organizuoti 
susirinkimus, vesti derybas, skirstyti 
pareigas, aiškintis įstatymus. Nusi-
mato triukšmingi pasisėdėjimai su 
draugais, bendražygiais. Galvokite, 
ką sakote.

MERGELĖ. Būsite nusiteikę 
rimtai veiklai, nestigs noro pasireikš-
ti. Tačiau nusimato problemiški po-
kalbiai su kolegomis, pareigūnais ar 
partneriais. Regis, jie reguliuos jums 
gyvenimą. Daug lems simpatijos ir 
antipatijos.

SVARSTYKLĖS. Aktualūs bus 
su mokslu, informacija, ryšiais, ži-
niasklaida susiję reikalai. Tikėtini 
kontaktai su įtakingais žmonėmis. Ti-
kriausiai sugebėsite pakovoti už savo 
ir kitų interesus. Vis dėlto ir vienas 
netikęs žodis gali atnešti problemų.

SKORPIONAS. Tikėtina, kad at-
siras naujų sąjungininkų, rėmėjų arba 
naujų verslo perspektyvų. Tačiau pa-
sisaugokite tų, kas gali jums pakenkti. 
Verčiau nesivelkite į mūšius su ants-
toliais, kreditoriais, ypač jei nors kiek 
vis dėlto esate kalti.

ŠAULYS. Gali atsirasti laikinų 
kliūčių kai kuriems jūsų planams. 
Neskubėkite nutraukti sutarties arba 
santykių su jums svarbiu asmeniu. 
Jeigu labai pasistengsite, galite pa-
siekti naudingą susitarimą, kompro-
misinį variantą, kuris pasiteisins.

AVINAS. Aktualūs bus su moks-
lu, žiniasklaida, komunikacijomis, 
technika susiję reikalai. Galite gauti 
svarbią žinią, suremontuoti reikalingą 
įrengimą. Tikriausiai teks bendrauti 
su veikliais žmonėmis, kalbančiais 
dalykiškai, argumentuotai.

JAUTIS. Tvarkydami nuosavybės 
ir verslo reikalus remkitės realiomis 
finansinėmis galimybėmis ir anks-
čiau įgyta patirtimi. Patikimas žmo-
gus gali paremti jūsų projektą arba 
paprašyti, kad paremtumėte jūs.

DVYNIAI. Nestokosite jėgų 
darbui bei santykių sureguliavimui. 
Energingai “atakuosite” konkurentus, 
oponentus ir tuos, kuriuos trokštate 
užvaldyti ar nurungti. Galite gauti ne-
blogą rezultatą, jei elgsitės ryžtingai, 

OŽIARAGIS. Rūpesčių gali su-
kelti buhalteriniai reikalai, sveikatos 
ir pinigų klausimai, tačiau ims kon-
krečiai spręstis kai kurie su profesine 
veikla susiję klausimai. Savo darbštu-
mu, ryžtu užkrėsite ir kolegas.

VANDENIS. Jums gali užeiti azar-
tiškos nuotaikos. Tikriausiai neblogai 
seksis žaidimuose, konkursuose, var-
žybose. Jeigu turite greitai pasiekiamą 
tikslą, šiandien galite prie jo priartėti. 
Aktyviai ir noriai bendrausite su vai-
kais.

ŽUVYS. Gali būti, kad naujų vil-
čių suteiks su verslu, nekilnojamuo-
ju turtu susiję reikalai. Tačiau gresia 
emocinis ir fizinis persitempimas, 
virškinimo sutrikimai arba kažkokį 
planą ardys kolegų, namiškių neprita-
rimas, jų problemos.

-elTA

Eina brakonierius palei ežero 
krantą, ant pečių dvi 10 kilogrami-
nes dar gyvas lydekas neša. Staiga 
iš krūmų iššoka inspektorius: 

- Aha! Pakliuvai su įkalčiais!!! 
- Nepatikėsit, bet aš tas lydekas 

nuo vaikystės pažįstu ir auginu. 
- Kaip tai? 
- Nusipirkau kadaise ikrų inde-

lį, atidarau, o ten 2 mailiai spurda. 
Įleidau į stiklinę - atsigavo. Ir pra-
dėjau aš juos auginti, maitinti. Pa-
augo - perkėliau į trilitrainį, po to į 
kubilą, dar vėliau - į vonią. O kai 
vonioje nebetilpo paleidau į ežerą. 
Prieidavau prie kranto, sušvilpda-
vau - atplaukdavo. 

- Negali būti.... 
- Netiki, galiu parodyti. Va, pa-

leisiu, švilptelsiu ir jos atplauks. 
- Nu, rodyk... 
Brakonierius paleido lydekas, 

o tos išsyk ir nėrė gilyn. Stovi, 
rūko... 

Inspektorius: 
- Tai švilpk. 
- O kam? 
- Kad lydekas pašauktum. 
- Kokias lydekas???

Vitaminingas prieskonių mišinys

Ingredientai:
Petražolės, šaknys, 1 kilogramas
Salierai, šaknys, 0,5 kilogramo
Poras, šaknys, 0,5 kilogramo
Morkos, 1 kilogramas
Čili pipiras, 1 vienetas
Druska, 750 gramų

Gaminimo eiga:
Nuplautos ir nusausintos pries-

koninės daržovės supjaustomos 
mažais gabalėliais, sudedamos į du-
benį, apibarstomos druska ir gerai 
išmaišomos. Mišinys sudedamas į 
iškaitintus mažus stiklainius, jie už-
daromi plastmasiniais dangteliais, 
ir laikomos šaltai. Šis mišinys tinka 
paskaninti sriubai, mėsai ar žuviai.

Sunkioji atletika. Kovo 12 d. 
Telšiuose vyko tarptautinis sun-
kiosios atletikos turnyras, skirtas 
Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo dienai pažymėti „Telšiai 
– 2016“.  Šiame turnyre puikiai 
pasirodė anykštėnai Arnas Ši-
diškis ir Tadas Pocius. Jie daly-
vavo vaikinų, gimusių 1979 m. 
ir vyresnių varžybose. T. Pocius 
tik per vieną sinklerio tašką liko 
ketvirtas. Jis išrovė 100 kg ir iš-
stūmė 130 kg. A.Šidiškis pasiekė 
stūmimo rekordą, tapo čempio-
nu, surinko 393 sinklerio taškus, 
išrovė 160 kg ir išstūmė net 200 
kg.  200 kg riba yra didmeistriš-
ka, ją Lietuvoje įveikia tik vienas 
kitas sportininkas, o Anykščių 
istorijoje iki šiol niekas nėra tiek 
išstūmęs.

Krepšinis I. Anykščių „KKSC-
Volupis“ RKL A diviziono kovas 
baigė aštuntfinalyje, kur seri-
ją iki 2 pergalių 1-2 pralaimėjo 
„Biržams“. Lemiamos rungtynės 
vyko Anykščiuose. „KKSC-Vo-
lupis“ pralaimėjo po pratęsimo 
92-93. L. Kirlys anykštėnams 
pelnė 29 taškus.

Krepšinis II. Kovo 11 dieną 
UAB Anykščių sporto ir laisvalai-
kio centro „Nykščio namai“ spor-
to salėje finišavo Anykščių rajono 
vyrų krepšinio pirmenybės. Fina-
le „Anykščių KKSC“ nugalėjo 
„Troškūnietį“, o varžybose dėl 
trečiosios vietos „Taifūnas“ po 
pratęsimo nugalėjo „Liberalus“. 
Finalo dieną buvo surengtas ir 
tritaškių metimo konkursas, kurį 
laimėjo Adas Stasiūnas, finale 
įveikęs Tautvydą Jodelį. 

Šaškės. Savaitgalį Kupiškyje 
vyko šaškių ir šachmatų turnyras, 
kuriame buvo kovojama dėl Lie-
tuvos Nepriklausomybės Akto 
signataro Leono Apšegos taurių. 
Ir šachmatų, ir šaškių turnyrus 
laimėjo anykštėnai. Šachmatų 
turnyro nugalėtoju tapo Rober-
tas Kemeklis, o šaškių – Valdas 
Veršulis.   

Medinė pilis padės neprarasti rajono gynybinių pozicijų
Portalo anyksta.lt skaitytojai 

sako, kad ant Šeimyniškėlių pilia-
kalnio suręsta medinė pilis turėtų 
tarnauti ne kažkokiems edukaci-
niams projektams, o pirmiausia 
Anykščių rajono gynybinių pozici-
jų stiprinimui.

 „Būtina ir neatidėliotina - PI-
LIES STATYBA. Paskutiniu metu 
paaštrėjus santykiams su rytais 
ir esant pirmoje vietoje ginklavi-
mosi prioritetui šalyje - TURIME 

NEPRARASTI GYNYBINIŲ 
POZICIJŲ (nes ginsimės nuo prie-
šų ir užpuolikų). Visus prioritetus 
reikia perskirstyti, atidėti geres-
niam laikotarpiui, o planuojamas 
jų lėšas skirti ginklų ir kitos kari-
nės technikos įsigijimui. Dalį lėšų 
skirti maisto atsargų kaupimui ir 
sandėliavimui. Paremiant ūkinin-
ką - supirkti iš jo visus užaugintus 
pomidorus ir pagamintus iš jų kon-
servus sandėliuoti pastatytoje pily-

je, galima pasilikti juos ir nekon-
servuotus (jais galima bus apmėtyti 
puolančius pilį). Taip bus paremtas 
ir ūkininkas, ir sustiprintos gynybi-
nės pozicijos rajone. Būtina iškirsti 
miškus aplink Biliūno bokštą ir ten 
viršuje įrengti apžvalgos aikštelę 
stebėtojams. Jie stebės iš aukštai, 
iš kur ateina priešas. Iškirsta me-
diena bus panaudota pilies statybai. 
Miesto parke reikia ruošti tankams 
stovėjimo aikštelę ir sraigtasparnių 

nusileidimo aikštelę. Atlikus šiuos 
darbus rajonas nepraras gynybinių 
pozicijų puolant priešams. Rajono 
žmonės bus išgelbėti nuo invazijos 
ir dėkos tokio strateginio plano 
rengėjams, bet svarbiausia tiems, 
kurie negailėdami savo jėgų įgy-
vendino tokį projektą. Juk jau gal 
20 metų niekam nepavyko to pada-
ryti, nors ir buvo bandoma”, - rašo 
(Kalba netaisyta,- red.past.) „Penk-
toku“ pasivadinęs skaitytojas.

Prancūzijoje išbandomas 
didžiausias pasaulyje kruizinis
laivas

Vakarų Prancūzijoje buvo sureng-
tas pirmasis didžiausio pasaulyje 
kruizinio laivo bandomasis plauki-
mas, skelbia BBC.  Sen Nazero uoste 
susirinkę tūkstančiai žmonių stebėjo, 
kaip 70 m aukščio laivą šeši jūriniai 
vilkikai ištempė į atvirus vandenis.
Kruizinio laivo bandomasis plauki-
mas turėtų tęstis iki šeštadienio. 

Milijardą eurų kainuojantį laivą pa-
statė “Royal Caribbean International 
“ kruizinių laivų statybos bendrovė. 

120 tūkst. tonų sveriantį laivą per 
kelis ateinančius mėnesius ketinama 
perduoti JAV įsikūrusiai įmonei. 

16 denių turintis, 362 metrų ilgio 
“Harmony of the Seas” laivas yra 50 
metrų ilgesnis už Eifelio bokštą. Lai-
ve tilps du tūkstančiai įgulos narių ir 
tris kartus tiek keleivių. 

Didžioji Britanija: 41 procentas
šunų šeimininkų bendrauja su 
augintiniais dažniau negu 
su partneriais

Didžiojoje Britanijoje daugelis 
šunų savininkų su augintiniais kalbasi 
dažniau negu su partneriais, praneša 
leidinys “The Daily Mail”, remdama-
sis apklausos duomenimis.

Pasak 41 procento šunis turin-
čių britų, jie su keturkojais draugais 
bendrauja dažniau negu su mylimais 
žmonėmis. 40 procentų apklaustųjų 
prisipažino, kad mieliau dalijasi di-
džiausiomis paslaptimis su šunimis 
nei su dar kuo nors. Taip pat paaiškė-
jo, kad šuns savininkas skiria pokal-
biams su augintiniu vidutiniškai 47 
minutes per dieną. 

Pasak 81 procento apklausos da-
lyvių, pasikalbėję su augintiniais, jie 
jaučiasi laimingesni, o 65 procentai 
pavadino savo šunį geriausiu pasau-
lyje draugu. Be to, paaiškėjo, kad bri-

tai pozuoja su savo šunimis dažniau 
negu su partneriais, draugais ir vai-
kais kartu paėmus. Vidurkis - šešios 
nuotraukos su augintiniu per savaitę.

Keliautoja Izraelyje rado
dviejų tūkstančių metų 
senumo auksinę monetą

Keliautoja Izraelyje rado retą be-
veik dviejų tūkstančių metų senumo 
auksinę monetą, skelbia Izraelio se-
nienų administracija, kuria remiasi 
naujienų agentūra AP. 

Pirmadienį pareigūnai pranešė, kad 
lig šiol buvo rasta tik viena tokia mo-
neta, kuri priklauso Londone įsikūru-
siam Britų muziejui.  Keliautojos rasta 
moneta, ant kurios puikuojasi pirmojo 
Romos imperatoriaus Augusto atvaiz-
das, buvo nukalta 107-aisiais mūsų 
eros metais. Tokios monetos Romos 
imperijoje buvo kaldinamos kaip pa-
garbos išraiška valdovams. Senienų 
administracijos atstovo manymu, auk-
sinėmis monetomis buvo mokamas 
atlygis romėnų kariams. Keliautoja 
Lorė Rimon (Laurie Rimon) monetą 
aptiko vaikščiodama Rytų Izraelyje 
esančiame Galilėjos regione. Už tai, 
kad pareigūnams perdavė monetą, 
moteris gaus padėkos raštą. 

Prancūzijoje elitinis viešbutis at-
sisakė priimti Viljamą ir Keitę

Prancūzijos mieste Amjene elitinis 
viešbutis “Marotte” atsisakė apgy-
vendinti Kembridžo hercogą ir her-
cogienę, taip pat princą Harį (Harry), 
praneša RNS. Kaip paaiškino vieš-
bučio atstovai, atšaukti kitų klientų 
užsakymus dėl Didžiosios Britanijos 
karališkosios šeimos atstovų būtų ne-
etiška. Princas Viljamas (William), jo 
žmona Keitė (Kate) ir brolis Haris turi 
atvykti į Prancūziją šių metų birželio 
30-ąją ir dalyvauti ceremonijoje, skir-
toje mūšio prie Somos 100-osioms 
metinėms. Prancūzijos URM dar sau-

sį paprašė numerių Viljamui, Keitei ir 
Hariui birželio 30-liepos 1 dienomis, 
praneša “International Business Ti-
mes”. Bet paaiškėjo, kad laisvų vietų 
Amjeno viešbutyje nėra.

Kaip sakė žurnalistams jo vadybi-
ninkas Oliveris Valti (Oliver Walti), 
“Marotte” negali numerius užsisa-
kiusiems ir už juos sumokėjusiems 
klientams pareikšti, kad užsakymus 
teks atšaukti dėl karališkosios šeimos 
vizito. 

Singapūras - “vis dar 
brangiausias pasaulio miestas”

Leidinio “The Economist” grupei 
priklausantis tyrimų padalinys “Eco-
nomist Intelligence Unit” (EIU) nu-
rodo, kad Singapūras trečius metus 
iš eilės išlieka brangiausiu pasaulio 
miestu. Apie tai praneša BBC.

Į brangiausių miestų penketuką 
taip pat patenka Ciūrichas, Honkon-
gas, Ženeva ir Paryžius. Londonas ir 
Niujorkas reitinge užima 6-ą ir 7-ą 
pozicijas. EIU atlikta apklausa tyrė 
133 miestus visame pasaulyje, eks-
pertai lygino daugiau kaip 160-ties 
prekių ir paslaugų kainas.

Tyrime teigiama, kad pigiausia pa-
saulyje gyventi Lusakoje, Zambijos 
sostinėje, taip pat Indijos miestuose, 
pavyzdžiui, Bangalorėje ir Mumba-
juje. EIU kasmet rengiamame tyrime 
etalonu laikomas Niujorkas. Nors 
Singapūras pripažintas brangiausiu 
miestu, pragyvenimo išlaidos čia 
buvo 10 proc. mažesnės, palyginti 
su Niujorku. Tyrimo autoriai nurodo, 
kad daugeliui miestų praėjusiais me-
tais teko įveikti nemažai įvairių eko-
nominių veiksnių, kaip JAV dolerio 
sustiprėjimas, valiutų kursų svyravi-
mai, krintančios naftos ir žaliavų kai-
nos, geopolitinis neapibrėžtumas.

“Per beveik 17 tokių apklausų su-
darymo metų neprisimenu tokių ne-
stabilių metų kaip 2015-ieji, - sakė 
apklausos redaktorius Jonas Koups-
teikas (Jon Copestake). - Kai kurio-
se šalyse pingančios žaliavos sukėlė 
defliacinį spaudimą, kitose - infliaciją 
pakurstė valiutų silpnumas”. 

-elTA


