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Paroda. Birželio 21 d. (antradie-
nį) 17:30 val. Anykščių koplyčioje  
atidaroma Valentino Ylos tapybos 
darbų paroda. Atidarymo metu 
koncertuos Andrius Balachovičius 
(akordeonas), Artūras Chalikovas 
(gitara), Edvinas Dargis (bosinė 
gitara), Darius Rudis (mušamieji).

Debeikiuose 
gyvenimo ritmą 
diriguoja 
moterys

Okuličiūtės dvarelį įveiklins rajono 
kultūros strategijos kūrėja Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Konsultanto ir eksperto funkcijas, formuojant rajono kultūros politiką, atliekanti Anykščių rajono savivaldybės Kultūros taryba – slaptesnė 
organizacija už pačią Specialiųjų tyrimų tarnybą.

Rajono Kultūros tarybos pirmininkas Tautvydas Kontrimavičius sako negalintis atskleisti, kodėl Okuličiūtės dvarelio įveiklintoju renkasi ne 
anykštėnų, o Vilniuje registruotą viešąją įstaigą, nors jų planuojamos veiklos yra identiškos. 

„Anykštos“ žiniomis, savivaldybės paskelbto dvarelio pritaikymo kultūrinei ir meninei veiklai projekto nugalėtoja rajono Kultūros taryba 
išrinko VšĮ  „Artlagamine“. Panašiausia, kad taip įvyko todėl, kad viena iš VšĮ  „Artlagamine“ dalyvių yra glaudžiai susijusi su  rajono Kultūros 
tarybos pirmininko pavaduotoja. Utenoje gyvenanti Kristina Jokubauskaitė – Veršelienė drauge su Jurgita Bugailiškiene kūrė rajono kultūros 
strategiją. .

Tvarkytis Okuličiūtės dvarelyje, „Anykštos“ žiniomis, savivaldybė ketina patikėti ne 
anykštėnams.

Savivaldybės Kultūros tarybos pirmi-
ninkas Tautvydas Kontrimavičius sako, 
kad neturi teisės informuoti anykštėnų, 
ką sprendžia rajono Kul-
tūros taryba.

Nuo siaučiančio škvalo gynėsi net maldomis Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Penktadienio vakarą ir naktį 
daugelyje Lietuvos vietų siau-
tęs škvalas neaplenkė ir Anykš-
čių. Škvalas Anykščių rajone 
sutrikdė elektros tinklų darbą, 
vertė medžius. Stiprus, 25 – 27 
m/s vėjas kai kurias rajono se-
niūnijas, sakykim, Kavarsko 
bei Skiemonių,  vis dėlto aplen-
kė. 

Ugniagesiai rajone sutvarkė 17 vėjo nuverstų medžių.

Jei elgsimės pilietiškai, 
nereikės nė pataisos

Bronius BUDREIKA, buvęs 
Anykščių technologijos mokyklos 
dėstytojas, vairavimo instrukto-
rius:„- Jeigu su girtu vairuotoju va-
žiuoja jo šeimos nariai, be abejonės, 
juos reikia bausti.“

Teisme – 
degalinės 
savininkas

Vilkai. Jau daugiau nei savaitę 
vilkai nepjovė Anykščių rajono 
ūkininkų avių. Iki šiol nuo metų 
pradžios fiksuoti devyni vilkų iš-
puoliai prieš anykštėnų avis, pa-
pjauta apie 50 avių.

Kandidatai. Pirmadienio vaka-
rą baigsis Tėvynės sąjungos kandi-
datų į Seimą vidinis reitingavimas.  
Iš anykštėnų tarp kandidatų turėtų 
būti Seimo narys Sergejus Jovaiša 
bei rajono vicemeras Sigutis Obe-
levičius. 141 kandidatą konserva-
toriai rinko iš 188 pretendentų į 
kandidatus sąrašo.

.
Atranka. Pirmadienį  Anykščių 

rajono savivaldybės delegacija iš-
vyko į sostinę, kur vyko išankstinė 
2022-ųjų metų Europos kultūros 
sostinės atranka. Delegacijos nariai 
atrankos komisijai pristatė Anykš-
čių rajono savivaldybės paraišką. 
Delegacijoje – mero pavaduotojas 
Sigutis Obelevičius, mero patarė-
jas Donaldas Vaičiūnas, savivaldy-
bės vyriausioji specialistė kultūrai 
ir turizmui Audronė Pajarskienė, 
Kultūros tarybos pirmininko pava-
duotoja Jurgita Bugailiškienė bei 
Utenos meno centro vadovė Kristi-
na Jokubauskaitė – Veršelienė. Pa-
laikyti atvyko buvusi savivaldybės 
specialistė Lina Blažytė ir net Sei-
nų burmistras Arkadiušas Adamas 
Novalskis.

Atostogos. Savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Veneta Veršu-
lytė išėjo atostogų. Atostogaus iki 
liepos 8 dienos.

Riedslidės. Nemenčinėje (Vil-
niaus r.) vyko Lietuvos riedslidžių 
taurės antrojo etapo varžybos. Ą. 
Bajoravičius tapo savo amžiaus 
grupės varžybų nugalėtoju, F. 
Repečkaitė užėmė 2-ąją vietą, E. 
Šimonutis – 3-ąją, E.Savickaitė, 
K.Vaišvilaitė ir P. Januškevičius 
finišavo ketvirti. 
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spektras

Temidės svarstyklės

Avarija. 2016-06-18, apie 11 
val. 5 min., Anykščiuose, Šal-
tupio gatvėje, automobilis „VW 
Caddy“, vairuojamas blaivaus 

44-erių vyro, partrenkė išėjusią į 
gatvę 78-erių moterį. Moteris iš-
vežta į ligoninę.

Smurtas. 2016-06-18, apie 12 
val. 45 min., Troškūnų seniūnijo-
je  neblaivus (1,96 prom.) vyras, 
gimęs 1968 m., panaudojo fizinį 

Kokybė. Europinių fondų finan-
sinės injekcijos nepriartino Lietuvos 
žmonių prie europietiškos gyveni-
mo kokybės. Negana to, daugiau 
kaip dešimtyje savivaldybių per 7 
metus gyvenimas suprastėjo, mat 
ES paramos “pagalvėlė” per krizę 
nesuveikė. Kaip suveiks, jeigu dau-
giausia lėšų įlieta į asfaltą, po auk-
sinėmis šaligatvių ir aikščių plyte-
lėmis, o investicijų į ekonomiką ir 
žmones kliuvo tik didmiesčiams? 
Finansų ministerijos pasamdyti 
ekspertai suskaičiavo, kad Lietuvos 
žmonių gyvenimo kokybei gerinti 
nuo 2007 iki 2014 metų skirta apie 
3,2 mlrd. eurų investicijų iš bendros 
Lietuvai tekusios 6,8 mlrd. eurų ES 
struktūrinių fondų paramos. 

Uostas. Itin aktyviai kyšininkų 
pastaruoju metu ieškantys Specia-
liųjų tyrimų tarnybos (STT) agentai 
žvilgsnius nukreipė ir į Klaipėdos 
uostą. Klaipėdos areštinėje naktį 
į penktadienį praleido didžiausios 
Latvijoje kelių ir tiltų statybos įmo-
nės “Latvijas tilti” valdybos pirmi-
ninkas Genadijus Kamkalovas ir 
Klaipėdos jūrų uosto direkcijos inf-
rastruktūros direktorius Gediminas 
Zumaras. Latvis vakar paleistas už 
užstatą ir pasižadėjimą neišvykti iš 
Lietuvos, o lietuvis - tik už pasiža-
dėjimą neišvykti. 

Reitingai. Daugelis žmonių ne-
patikėjo, kad Liberalų sąjūdis yra 
“ne prie ko”, kai buvo pareikšti įta-
rimai dabar jau buvusiam partijos 
vadovui Eligijui Masiuliui galimai 
paėmus daugiau kaip 100 tūkst. 
eurų kyšį iš koncerno “MG Baltic” 
viceprezidento Raimondo Kur-
lianskio. Kad kyšio istorija stipriai 
atsirūgs Liberalų sąjūdžiui, rodė jau 
ankstesnės visuomenės nuomonės 
ir rinkos tyrimų centro “Vilmorus” 
apklausos rezultatai. (...)Paaiškėjo, 
kad jeigu Seimo rinkimai būtų su-
rengti dabar, už Liberalų sąjūdį bal-
suotų tik 3,6 proc. piliečių. Praėjusį 
mėnesį šis rodiklis buvo 8,9 proc. 

Kainos. Sparčiai kylančios kai-
nos smogs ir būsimiems jaunave-
džiams. Teigiama, kad kainos šie-
met šoktelėjo maždaug trečdaliu ir 
kitąmet dar augs. Visoje Lietuvoje, 
įsibėgėja vestuvių sezonas. Kaip 
įprasta, jis prasideda maždaug ge-
gužės viduryje ir baigiasi spalį. 

Bažnytinė santuoka sužadėtinius 
dažnai vilioja dėl puošnumo, cere-
monijos iškilmingumo, kai kuriuos 
- dėl švento tikėjimo, jog ji porai 
padės išgyventi kartu „iki grabo 
lentos”. Tačiau, norėdami sulaukti 
Dievo palaiminimo, jaunos poros 
privalo lankyti tris mėnesius trun-
kančius ir nemažus pinigus kainuo-
jančius sužadėtinių kursus. 

Jubiliejai. Birželis - jų abiejų 
gimtadienių mėnuo. Režisierius Jo-
nas Jurašas juokauja: “Švęsti tokį 
jubiliejų - nelyginant minėti gedu-
lo dieną”. Rašytoja Aušra Marija 
Sluckaitė-Jurašienė provokuojama 
nepasiduoda. “Sutinku, kad sulau-
kus tam tikro amžiaus skaičiai daro-
si nebesvarbūs,- sako ji. - Bet noras 
susumuoti gyvenimą kyla”. Tą ir 
daro jos knyga “Spektaklių ir sapnų 
klavyrai”. Iš tiesų čia dvi knygos: 
pakartota 1994-aisiais pasirodžiusi 
“Po Dvynių ženklu”, o “Namai be 
namų” - tęsinys. Taip, pagrindinis 
veikėjas čia yra J.Jurašas, siužetas 
- jo teatrinės odisėjos, bet įžvalgus 
skaitytojas turėtų gana aiškiai susi-
daryti kūrybinio tandemo - ta pačia 
kūryba alsuojančios menininkų po-
ros - vaizdą. 

Lajų taką administruojančio 
Anykščių regioninio parko direk-
torius Kęstutis Šerepka „Anykštai“ 
sakė, kad „Anykščių šilelis nėra ta 
vieta, į kurią važiuojama maitintis. 
Pavalgyti galima Anykščiuose, juk 
atsidaro ir naujos kavinės. Meras 
Kęstutis Tubis pritarė, kad turi būti 
civilizuota prekyba“, - kalbėjo K. 
Šerepka, tikindamas, kad daugiau 
prekybos vietų šalia Lajų tako ne-
atsiras. Pasak direktoriaus, Lajų 
tako lankytojams suteiktos gali-
mybės nusipirkti ledų ar gėrimų, 
tad gyvybiniai turistų poreikiai yra 
patenkinti.   

Regioninis parkas po Lajų tako 
atidarymo įkūrė 6 darbo vietas, K. 
Šerepka dėstė, kad su Valstybės 
saugomų teritorijų departamen-
tu derasi dėl septintosios darbo 
vietos. Direktorius tvirtino, kad 

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.ltGariūnų prie Lajų tako nebus

Pernai Gariūnais paverstos Lajų tako prieigos šiemet atrodo 
estetiškai. Prekybos leidimai išduoti tik trims verslininkams, ku-
rie įsirengė pusiau stacionarias prekybos vietas: vienas šalia kito 
išrikiuoti trys jūriniai konteineriai, padengti dailylentėmis.

vieno euro mokestis Lajų tako 
lankytojams, kuris įformintas 
kaip regioninio parko lankytojo 
bilietas, yra legalus. „Pabandy-
tume mes čia ką nors nelegaliai 
daryti, tuoj pat kiltų skandalas“, 
–  aiškino K. Šerepka. Priminsiu, 
jog pagal ES reikalavimus penke-
rius metus nuo atidarymo ES lė-
šomis finansuoti objektai negali 
būti komercializuojami.

Kol kas nepradėjo veikti elektro-
ninė lankytojų įleidimo į Lajų taką 
ir jų apskaitos sistema, automatiš-
kai reguliuosianti turistų srautą. 
K. Šerepka vylėsi, kad ji netrukus 
pradės veikti. 

Kitais metais planuojama per 
Šventąją ties Lajų taku įrengti pa-
kabinamą tiltą, o šiemet investuoti 
į gausiausiai lankomą Anykščių 
objektą neketinama.

Anykščių regioninio parko direktorius Kęstutis Šerepka mano, 
kad nėra reikalo važiuoti pavalgyti į Anykščių šilelį

jono jUneViČiAUs nuotr.

smurtą prieš buvusią sugyventinę. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę..2016-06-19, apie 20 val., 
Svėdasuose neblaivus (2,02 prom.) 
vyras, gimęs 1937 m., panaudojo 
fizinį smurtą prieš sutuoktinę, gi-
musią 1935 m. Įtariamasis sulaiky-

tas ir uždarytas į areštinę.
Vagystė. 2016-06-18, apie 

19 val., Troškūnų seniūnijoje iš 
namų pavogtas vieno litro talpos 
alkoholinis gėrimas, 30 eurų, 
maisto produktai. Nuostolis – 50 
eurų.

Tvarkinga gaunamųjų laiškų 
dėžutė yra vienas iš esminių ga-
rantų, kad prenumeruotas spaudos 
leidinys klientui bus pristatytas 
kokybiškai (nesulamdytas ir ne-
peršlapęs nuo lietaus ar sniego, 
esant kiaurai, nesandariai laiškų 
dėžutei) ir saugiai. Iš nerakinamų 
gaunamųjų laiškų dėžučių dažnai 
dingsta tiek spaudos leidiniai, tiek 
pašto siuntos. Todėl  primenama ir 
raginama įsirengti arba atsinaujinti 
seną, nebetinkamą naudoti gauna-

Neturintys tvarkingų pašto 
dėžučių spaudos pėdins į paštą

Lietuvos paštas primena, kad nuo rugpjūčio 1 dienos spaudos 
leidiniai, kaip ir pašto korespondencija, bus pristatomi tik į tvar-
kingas gaunamųjų laiškų dėžutes, t. y. sandarias, rakinamas, aiš-
kiai ir suprantamai numeruotas, su įskaitomai užrašytu įmonės, 
įstaigos ar organizacijos pavadinimu.

mųjų laiškų dėžutę.
Lietuvos paštas perspėja, kad 

iki š. m. liepos 31 dienos tinkamos 
naudoti gaunamųjų laiškų dėžučių 
neįsirengę prenumeratoriai spau-
dos leidinius galės atsiimti tik gy-
venamajai teritorijai priskirtame 
pašte be išankstinio pranešimo. 

Gyvenamajai vietai priskirtą 
paštą ir jo darbo laiką galima rasti 
internetiniame Lietuvos pašto tin-
klalapyje.

Pareiga įsirengti gaunamųjų 

laiškų dėžutę yra numatyta LR 
pašto įstatyme. Vadovaujantis Paš-
to įstatymo nuostatomis, gauna-
mųjų laiškų dėžutė turi būti įrengta 
laiškininkui lengvai prieinamoje 
vietoje:

Daugiabučiuose namuose – kie-
kvienoje laiptinėje ne aukščiau kaip 
antrame aukšte, sudarant galimybę 
laiškininkui netrukdomai prie jos 
prieiti, arba prie kiekvienos laipti-
nės įėjimo; individualiuose namuo-
se, sodininkų bendrijose – prie įėji-
mo į sklypus arba ant greta gatvės 
esančių namų sienų, tvorų, stovelių; 
įmonėse, įstaigose, organizacijose – 
prie pagrindinių įėjimų.

Be to, gaunamųjų laiškų dėžutės 
turi būti rakinamos, aiškiai ir su-
prantamai numeruotos. Įmonėms, 

įstaigoms ir kitoms organizacijoms 
ant gaunamųjų laiškų dėžučių pri-
valu įskaitomai užrašyti savo pava-
dinimą.

Daugiau informacijos apie gau-
namųjų laiškų dėžučių įsirengimą 
– tel. 8 700 55 400.

-AnYkŠTA

Nuo rugpjūčio 1 dienos 
spauda ir korespondencija 
netvarkingų pašto dėžučių 
savininkų gali ir nepasiekti. 

jono jUneViČiAUs nuotr. 

Teisme – degalinės savininkas
Pirmadienį Anykščių rajono apylinkės teismas nagrinėjo 

administracinės teisės pažeidimo bylą, kurioje administracinėn 
atsakomybėn traukiamas Kavarsko degalinės savininkas Vale-
rijus Čikiliovas. 

Bylą nagrinėjo teisėja Justė Kliu-
činskienė. Valstybinės mokesčių 
inspekcijos (VMI) darbuotojai, šie-
met sausio 30-ąją atlikę V. Čikiliovo 
degalinės patikrinimą, kuro talpose 
nustatė neatitikimus. 95A benzino 
buvo 87,2 litro daugiau, nei turėjo 
būti pagal dokumentus, o dyzelino 
132,71 litro mažiau, nei turėjo būti. 
Teisme dalyvavo ir Valstybinės mo-
kesčių inspekcijos atstovai, kurie 
pristatė problemos esmę - leidžiami 
kuro neatitikimai vertikaliose de-
galinių talpose yra iki 3 proc., o V. 
Čikiliovo degalinėje benzino kiekio 
neatitikimas – 6,7 proc., dyzelino - 
8,27 proc.

V. Čikiliovas teismui aiškino, kad 
kiekvienais metais valo kuro talpas 
ir jose gali būti „350 litrų visokio 
mauro ir vandens“. Pasak verslinin-
ko, kaip tik likus dešimčiai dienų 
iki VMI patikrinimo buvo išvalyta 

dyzelino talpa ir iš jos išpilta 200 
litrų „mauro“. „Mano talpos - 5,7 
kubinio metro. 3 procentai - 150 
litrų plius minus. Jei talpa pilna, 
aš esu teisus, jei nepilna – aš netei-
sus“, – paradoksą, jog kuro kiekiui 
leidžiama paklaida skaičiuojama ne 
nuo talpos dydžio, o nuo joje esan-
čio kuro kiekio, teismui atskleidė 
V. Čikiliovas. „Trūkumai juokingi. 
Susidarė trūkumas, kad benzino 
talpos dar neišvalėme, o dyzelio – 
išvalėme. Čia gi ne kompotas, kad 
galėtum nučiulpti“, – dėstė versli-
ninkas. Jis teisme abejojo, ar VMI 
atstovai apskritai gali tinkamai iš-
matuoti kurą kuro talpose, dėstė, 
kad kažin ar mokesčių inspekcijos 
darbuotojai turi metrologijos kursų 
baigimo pažymėjimus. „Anksčiau 
teismavausi su VMI. Geriau su jais 
nesiteismuoti“, – svarstė V. Čikilio-
vas. 

VMI atstovas, kuris dalyvavo 
degalinės patikrinime, aiškino, kad 
kuras matuotas pačios degalinės tu-
rima įranga. 

O degalinės savininkas apskri-
tai sakė nesuprantąs, ką jis blogo 
padarė. „Man labai keista, kad aš 
už savo litrus ir puodelius turiu at-
siskaityti valstybei“, – stebėjosi V. 
Čikiliovas. 

Baigiamojoje kalboje VMI atsto-
vė prašė teismo skirti V. Čikiliovui 
„sankcijų ribose numatytą baudą“. 
O V. Čikiliovas prašė skirti mini-
malų dydį ir „išdėstyti grafikėlį“. 
„Kosminės baudos, kai 500 uždir-
bi“, – išgyveno verslininkas.

Teismas sprendimą skelbs birže-
lio 28-ąją. V. Čikiliovui gresia 200-
300 eurų bauda.  

Kavarsko degalinės savininkas Valerijus Čikiliovas teisme atsi-
dūrė todėl, kad vienoje jo kuro talpoje buvo per mažai, o kitoje 
- per daug kuro.

Autoriaus nuotr.
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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

@ Skaičiuokim: „Prie visų iš-
laidų dar pridėkim 38 Eur dienai 
dienpinigius (toks įkainis Kinijai), 
kuriuos priskaičiuos prie algos 
Anykščių savivaldybė.“

@ Tai jau taip: „Nuo kada 
jiems rūpi taupyti mokesčių mo-
kėtojų pinigus? Bent jau aš tokių 
negirdėjau.”

@ Krc: „Kad ir kelionės į Vilnių 
apskritai nieko neduoda, tai ką ten 
užsienis...”

Valdininkų komandiruotės į užsienį 
panašėja į turistines keliones

Šios kadencijos rajono valdantieji gan dažnai vyksta į užsienio 
komandiruotes. Tarp populiariausių krypčių  - Latvija bei Balta-
rusija, tačiau valdininkai ir kai kurie politikai už mokesčių mokė-
tojų pinigus jau aplankė Vokietiją, Norvegiją ir kitas šalis. Viena 
tolimiausių ir egzotiškiausių – rajono mero Kęstučio Tubio kelio-
nė į Kiniją. Kaip žiūrite į valdžios keliones po užsienį už mokesčių 
mokėtojų pinigus? Ar savivaldybė pakankamai informuoja apie 
tokių kelionių delegacijų sudėtis, kelionių kaštus bei tikslus? Ar 
po valdininkų bei politikų kelionių į užsienį pajutote kažkokius 
konkrečius pokyčius Anykščių rajono gyvenime?

@ Hibridinis karas: „Gal ko-
munizmą atveš į Anykščius? O 
apkvailintiems pažadais anykštė-
nams Pasakų senelis paaiškins, kad 
ten plati rinka ir mes prekiausime, 
ir Visatos šaškių čempionatą orga-
nizuosime. Tik ar patikės komunis-
tė-fermos vedėja?”

@ Vilius: ,„Na, nežinau.... neva-
žiuotų, neieškotų ryšių - būtų blo-
gi... Važiuoja, dėl kažko tariasi - dar 
blogesni.... Baikit jūs vieną kartą 
ieškot smegenų, kur jų net neturi 
būti....Tai gal pavydas drasko atitin-

kamą kūno vietą, kad ne jūs jų vie-
toj....Pasikasykit ir bus ramiau....”

@ to Vilius: „Kuo čia dėtas pa-
vydas? Manau,kad Anykščiai ki-
nams, tai tas pats kaip Anykščiams 
marsiečiai.”

@ Ona: „Kokia nauda iš tų 
komandiruočių, kai niekas neži-
no, ko jie važinėja. Savivaldybė 
turėtų važiotis ne sekretores, bet 
žurnalistus arba atstovus spaudai. 
Jeigu važiuoja tik meras, turėtų 
žmonėms pateikti ataskaitą, ką nu-
veikė ir kokius susitarimus padarė. 
Dabar atrodo kaip kokie turistai, 
už mūsų pinigus pramogaujantys 
užsienyje.”

@ Juozas: „Gal tos kelionės rei-
kalingos ir naudingos. Tik nereikia 
bijoti tikslus bei ataskaitas išsa-
miai pateikti visuomenei. Juk tu-

rim gana nemažai tam šiuolaikinių 
priemonių. Kodėl turi žmonės spė-
lioti, piktintis ar nepasitikėti. Atsi-
klausti anykštėnų gal ir sudėtinga, 
bet parodant pagarbą rinkėjams 
būtų labai gražu, jei vadovai apie 
nuveiktą darbą ar kelionės naudą 
parašytų spaudoje ar savivaldybės 
svetainėje. Tokia mano nuomonė.”

@ TIC: „Kelionės „viskas 
įskaičiuota” sudedamoji sąvokos 
„Valdžia“ dalis. Juokinga, kai su 
floristų delegacija važiuoja dvi ko-
ordinuojančios kelionę savivaldy-
bės bobos. Taip buvo “prie ruso” 
kai KGB į užsienį su ekskursan-
tais siųsdavo pora savų žmonių, 
kad praneštų apie galimus artimus 
kontaktus su ne mūsų šalies pilie-
čiais.”

(komentarų kalba
 netaisyta,- red.past.)

-AnYkŠTA

Dovana. Išradėjas Tadas Juknius 
įgyvendino dar vieną svajonę - pa-
kilo virš Šiaulių apylinkių Lietuvos 
kariuomenės Karinių oro pajėgų 
lėktuvu C-27J “Spartan”. Skrydis 
lėktuvu - dovana Tadui už jo išradi-
mą. Išmanųjį antibakterinį pleistrą 
sukūręs jaunas mokslininkas tiki, 
kad jau po dvejų metų juo bus pre-
kiaujama vaistinėse. Su kolegomis 
jau turi ir kitą idėją - sukurti išma-
nųjį skęstančiųjų gelbėjimo įrengi-
nį. Tadas Juknius - TV3 televizijos 
projekto “Lietuvos garbė” laureatas. 
Jam įteikta “Metų išradėjo” statulė-
lė už unikalią medicininę priemonę 
- sidabro nanodalelėmis praturtintą 
išmanųjį pleistrą.

Interesai. Lietuvos apeliacinis 
teismas (LAT) , išnagrinėjęs vieną 
pirmųjų bylų, kurioje atsargos kari-
ninkai skundėsi dėl valdžios užmo-
jų parduoti jiems skirtus buvusius 
tarybinius butus, pripažino, kad 
valstybės institucijos, vaikydamos 
pelno ir pamiršdamos žmonių inte-
resus, buvo neteisios. LAT Civilinių 
bylų teisėjų kolegija konstatavo, kad 
žmogaus teisė į būstą ir jo neliečia-
mybę yra svarbesnė nei valstybės 
interesas kuo brangiau parduoti jai 
priklausantį turtą. 

Pinigai. Milijonai eurų dingo, o 
juos išviliojęs sukčius slepiasi. Į jo 
pinkles pakliuvę krepšininkai, fut-
bolininkai, verslininkai ištikti šoko. 
Galimai finansinę piramidę kūręs 
veikėjas žadėjo fantastiškas palū-
kanas ir visu mulkino gipsiniais fi-
losofų biustais. (...)Atsargaus būdo, 
viską gerai pasverianti krepšininko 
žmona Diana net pagalvoti negalė-
jo, kad jų šeima gali prarasti nemažą 
sumą sunkiai uždirbtų pinigų. (...)Il-
gai taupytus 15 tūkst. eurų Šeštokai 
2014 metais patikėjo Molėtų krepši-
nio komandos “Tiumenas-Ežerūnas” 
rėmėjui Juozui Tumėnui

Įspėja. Anglijos centrinis bankas 
pareiškė, kad birželio 23 d. vyk-
siantis referendumas dėl Jungtinės 
Karalystės tolesnės narystės Euro-
pos Sąjungoje gali pakenkti pasaulio 
ekonomikai, perspėdamas, kad sva-
ro kursas po balsavimo gali dar la-
biau nukristi. Anglijos centrinio ban-
ko atstovai taip pat apsvarstė planus 
apsaugoti bankų sistemą tuo atveju, 
jeigu šalis pasitrauktų iš Bendrijos, 
įskaitant griežtesnę bankų kontro-
lę. Pasak jų, referendumas, kuris 
įvyks birželio 23 dieną, kelia rimtą 
riziką Jungtinės Karalystės finansų 
rinkoms. Anglijos centrinis bankas 
dar kartą patvirtino savo poziciją 
dėl balsavimo, bet šį kartą prakalbo 
ir apie rizikas pasaulio rinkoms bei 
ekonomikoms.

Investicija. Keleivių pavėžėjimo 
paslaugą teikianti tarptautinė ben-
drovė “Uber” pritraukė 3,5 mlrd. 
dolerių investiciją iš Saudo Arabi-
jos Valstybinio investicinio fondo. 
Investicijos padės bendrovei plės-
tis Artimuosiuose Rytuose; anot 
“Uber”, 80 proc. šios paslaugos var-
totojų Saudo Arabijoje yra moterys. 
Moterims uždrausta šalyje pačioms 
vairuoti. Investicija iš Saudo Arabi-
jos valstybinio investicinio fondo, 
kurį karalystė įsteigė siekdama užti-
krinti šalies plėtrą ir investuoti iš di-
džiulių naftos atsargų gaunamas pa-
jamas, yra viena iš naujausių “Uber” 
strategijų, kuria siekiama pritraukti 
užsienio kapitalą. “Uber” investuos 
250 mln. dolerių į Artimuosius rytus, 
kur ji ryžtingai plečiasi.

Parengta pagal 
elTA informaciją

Bausti vairuotoją 
ir šeimos narius

Bronius BUDREIKA, buvęs 
Anykščių technologijos moky-
klos dėstytojas, vairavimo ins-
truktorius:

- Jeigu su girtu vairuotoju va-

žiuoja jo šeimos nariai, be abejo-
nės, juos reikia bausti. Jie negali 
nematyti ir nežinoti, kokios bū-
klės jų artimas žmogus. Many-
čiau, tai tiktų ir draugų atveju, 
nes dažniausia girtaujama kartu 
ir važiuojama kartu. Tačiau dėl 
visuomeninio transporto situaci-
ja kitokia. Lygiai tas pats, jeigu 
žmogų paveža su juo artimai ne-
susijęs vairuotojas. Iš kur pake-
leivingas žmogus gali žinoti, ar 
girtas vairuotojas jį veža? 

Esu ne vieną įspėjęs nesėsti už 
vairo padarius gramelį. Sakau, 
nevažiuok, nes nežinai, kokia 
nelaimė gali atsitikti. Ne vienas 
išgėręs yra paprašęs parvežti jį 
namo.  

Akivaizdžiai 
girtų vairuotojų 
keleivius bausti 
tikslinga

Rimvydas VERSINSKAS, 
Anykščių policijos komisariato 

Viešosios tvarkos ir eismo prie-
žiūros poskyrio viršininkas:

- Pernai už vairo sulaikyti ir nu-
bausti 155 neblaivūs vairuotojai. 
Kaip esame pastebėję, daugeliu 
atvejų, sakyčiau, netgi dažniau, 
jie važiuoja ne vieni, o su kelei-
viais. Dažnai girtų vairuotojų jų 
bendrakeleiviai nesulaiko nuo 
vairavimo išgėrus, tad manau, 
kad bausti akivaizdžiai girtų vai-
ruotojų keleivius būtų tikslinga. 
Situacija situacijai nelygi – jei-
gu kompanija kartu geria, kartu 
sėda ir girti važiuoja, tokius rei-
kia bausti. Tačiau, jeigu keleivis 
važiuoja autobusu ar taksi, iš kur 
jam žinoti, ar blaivus vairuotojas 
ar ne. Gal jis vos vos girtas po 
vakarykščios, įpūstų, pavyzdžiui, 
0,5 promilės? Situacijų būtų dau-
gybė, jos būtų nagrinėjamos įro-

dymo tvarka ir, manau, nekalti 
nenukentėtų.  

Balsavime 
susilaikytų

Sergejus JOVAIŠA, Lietuvos 
Respublikos Seimo narys:

- Lietuvoje žmonės išgyventi ir 
kažką daryti pradeda, kai atsitinka 
nelaimė, ypač jai ji paliečia jų arti-
muosius, pažįstamus. Nesėsti prie 
vairo išgėrus esu įkalbinėjęs, ne-
leidęs ne vienam pažįstamam. Net 
automobilio raktelius buvau atė-
męs, o rytą man už tai padėkojo. 
Beje, ne vieną išgėrusį  iš vakarėlio 
esu pavežėjęs namo. Siūlyčiau vi-
siems elgtis pilietiškai, įtikinti ne-
vairuoti išgėrus, o jei nepavyksta, 
pranešti pareigūnams. Tuomet ir 
tokių pataisų Seime svarstyti ne-
reikėtų. Manau, kad ši pataisa turi 
trūkumų. Kaip keleivis gali nusta-
tyti, ar visuomeninį transportą vai-
ruoja blaivus ar ne? 

Seime balsavime dėl šios patai-
sos susilaikysiu. 

- AnYkŠTA

Jei elgsimės pilietiškai, 
nereikės nė pataisos
Per metus Anykščių rajone kasmet už vairo sulaikoma daugiau 

kaip pusantro šimto neblaivių vairuotojų, dėl jų kaltės įvyksta ne 
viena avarija, kartais su itin skaudžiomis pasekmėmis. Daugeliu 
atvejų transporto priemones vairuojantys neblaivūs vairuotojai va-
žiuoja ne vieni. Pasitaiko, kad su akivaizdžiai girtu vairuotoju ke-
liauja net keli jo draugai ar šeimos nariai. Neatsitiktinai  Sveikatos 
apsaugos ministerijos ministras Juras Požėla Seimui yra pasiūlęs 
pataisą bausti neblaivių vairuotojų keleivius. 

Kaip manote, ar reikia bausti girtų vairuotojų keleivius? Ar re-
alu būtų priėmus tokį įstatymą jį įgyvendinti teisiškai?  



  

2016 m. birželio 21 d.SITUACIA

(Atkelta iš 1 p.)

(Atkelta iš 1 p.)

Nuoširdžiai užjaučiame 
Andrių TRANELĮ netekus 
mylimo brolio.

Baltakienė, Bulvydienė, 
Valičkienė, Paulaitienė, 
Antanaičiai

užjaučia

Balsavimas vyko 
„neakivaizdiniu būdu“

„Tai buvo ne posėdis, o neaki-
vaizdinis balsavimas. Tai buvo in-
dividualus darbas Kultūros tarybos 
narių, kaip ekspertų, pateikiant savo 
vertinimus ir apibendrinant perso-
nalines nuomones. Tokia forma mes 
sprendėme šį klausimą“, - apie tai, 
kaip buvo organizuojamas paraiškų 
vertinimas dėl Okuličiūtės dvarelio 
pritaikymo kultūrinei ir meninei 
veiklai, „Anykštai“ sakė rajono 
Kultūros tarybos pirmininkas, mu-
ziejininkas T. Kontrimavičius. 

Į posėdį arba, pasak T. Kontrima-

Okuličiūtės dvarelį įveiklins rajono kultūros strategijos kūrėja
vičiaus, „neakivaizdinį balsavimą“ 
įvertinti paraiškas, Kultūros tarybą, 
kaip sakė rajono Kultūros tarybos 
pirmininkas, narius sukvietė ne jis, 
o Anykščių rajono savivaldybės 
administracija.  Beje, kur ir kada 
rinksis rajono Kultūros taryba, sa-
vivaldybės administracijos darbo-
tvarkėje nebuvo skelbiama. Nebuvo 
skelbiama ir kokiu klausimu vyks 
rajono Kultūros tarybos „neakivaiz-
dinis balsavimas“.

Kultūros taryba veikė 
kaip ekspertai

„Mes neišrenkame laimėtojo. 
Mūsų, Kultūros tarybos, buvo pa-
prašyta pabūti ekspertais ir pateikti 
savo išvadas savivaldybei. Mes sa-
vivaldybei teikiame tą informaciją, 
o savivaldybė sprendžia -  ar tai 
laimėtojas, ar nelaimėtojas. Tai ne 
mūsų reikalas. Mes įvertinome vi-
sas tris paraiškas, kuri yra geriausia, 
kuri prastesnė ir kuri yra prasčiau-
sia. Tą verdiktą esu įpareigotas pa-
teikti savivaldybės administracijai. 
Tą ir padariau“, - gan aptakiai apie 
paraiškų vertinimo rezultatus kal-
bėjo  Kultūros tarybos pirmininkas 
muziejininkas T. Kontrimavičius. 

Kultūros tarybos 
pirmininkas: „Savivaldybė 
sprendžia, ką informuoti“

T. Kontrimavičius „Anykštai“ 
prisiekinėjo, kad apie Okuličiūtės 
dvarelio pritaikymo paraiškas vie-
šai kalbėti negalintis. „Ne, tai yra 
savivaldybės reikalas. Savivaldybė 
sprendžia, kada ir ką informuoti. 
Ar jie priims mūsų verdiktą, ar jie 
nepriims, prašys persvarstyti. Aš 
negaliu viešai skelbti tos informaci-
jos, kuri man buvo užsakyta pateikti 

savivaldybės administracijai“, - aiš-
kino T. Kontrimavičius, teigdamas, 
kad jis nėra savivaldybės informa-
cijos teikėjas.

Savivaldybės Kultūros taryba 
pastaruoju metu neskelbia netgi 
savo posėdžių darbotvarkių, laiko 
bei datų ir yra viena slapčiausių sa-
vivaldybės tarybų. Tačiau T. Kon-
trimavičius su tuo sutikti nenorėjo.

 „Neslapta. Ji yra patarėjų grupė. 
Mes teikiame tokią informaciją, 
kokios mūsų paprašo. Šiuo atveju 
mes savivaldybės administracijai 
patariame. Savivaldybė sprendžia, 
ar priimti mūsų patarimą ar ne. Mes 
nieko nenusprendžiame. Mes nesa-
me žmonės, kurie priima sprendi-
mus“, - Kultūros tarybos funkcijas 
išaiškino T. Kontrimavičius.

Dvarelį  nori paversti 
kavine ir Rotuše

Pokalbio pabaigoje T. Kontrima-
vičius vis dėlto patvirtino „Anykš-
tos“ redakcijos turimą žinią,  kad 
rajono Kultūros taryba buvo gavusi 
trijų viešųjų įstaigų pasiūlymus, ką 
galima būtų daryti Okuličiūtės dva-
relyje.

Okuličiūtės dvarelio įveiklinimo 
planus pristatė Anykščių menų in-
kubatorius – menų studija, Pasaulio 
anykštėnų bendrija ir viešoji įstaiga 
„Artlagamine“. 

Kvietimą teikti paraiškas bu-
vusiai Anykščių vaikų bibliotekai 
įveiklinti buvo paskelbusi Anykščių 
savivaldybės administracija.

Anykščių menų inkubatorius – 
menų studija Okuličiūtės dvarelyje 
siūlė „parodoms ir ekspozicijoms 
suformuotoje erdvėje derinti kon-
ceptualios kavinės ir interaktyvių 
edukacijų  veiklas“, demonstruoti 
išskirtinių dizainerių kūrinius, reng-

ti jų pristatymus – aukcionus.“
Anykščių menų inkubatorius – 

menų studija dvarelyje taip pat siūlė 
atidaryti kavinę: „Kavinė trauks ne 
tik menine intelektualia atmosfera, 
bet ir rafinuota virtuve, kurioje bus 
pristatoma įvairių pasaulio šalių 
virtuvė“, - argumentavo šio projek-
to autoriai.

Pasaulio anykštėnų bendrija 
Okuličiūtės dvarelį norėjo pavers-
ti miesto Rotuše, kur be kita ko, 
vyktų iškilmingi rajono Tarybos 
posėdžiai, o dvarelis taptų Pasaulio 
anykštėnų bendrijos namais.

Viešoji įstaiga „Artlagamine“, 
kurios projektui simpatizuoja ra-
jono Kultūros taryba,  Okuličiūtės 
dvarelyje matė tas pačias veiklas, 
kurias siūlė ir pareiškėjai  anykštė-
nai. Jie nebuvo  originalūs – „Ar-
tlagamine“ taip pat dvarelyje siūlys 
įsteigti kavinę, plėtoti mėgėjišką bei 
profesionalųjį meną. 

„Objektas yra ypatingai vaiz-
džioje Anykščių miesto vietoje. Jo 
kultūrinis įveiklinimas, be abejo, 
kels miesto vertę bei reputaciją. 
Objekte planuojamos profesio-
nalaus meno ir kultūros reiškinių 
kūrimas, profesionalų ir mėgėjų 
bendradarbiavimo platforma, edu-
kacinės, meno terapijos bei socio-
kultūrinės veiklos kurs Anykščių, 
kaip atviro kultūrinėms ir sociali-
nėms iniciatyvoms miesto įvaizdį. 
Objekte planuojama sudaryti sąly-
gas projektus vykdyti vietos bei at-
vykstantiems kultūros profesiona-
lams, užsienio kūrėjams. Objektas 
tarnaus ir kaip vietos kultūros re-
sursus vienijantis ir įkvepiantis tar-
pininkas, veikiantis tarpinstituci-
nio, tarpsritinio ir tarpžmogiškojo 
bendradarbiavimo tikslais“, - rašo 
„Artlagamine“.

Viešoji įstaiga „Artlagamine“ iš 

kitų pareiškėjų išsiskyrė anksčiau 
jau girdėta pavarde ir ryšiais. Oku-
ličiūtės dvaro įveiklinimo projekto 
vadove pristatoma Kristina Joku-
bauskaitė – Veršelienė. Ji drauge su  
rajono Kultūros tarybos pirmininko 
T. Kontrimavičiaus  pavaduotoja, 
UAB „Bugiris“ steigėja Jurgita Bu-
gailiškiene kūrė Anykščių rajono 
kultūros strategiją. Ši strategija ra-
jono biudžetui kainavo 5 000 eurų.  
Didžiausi K. Jakubauskaitės - Ver-
šelienės indėliai į kultūrą yra darbas 
Utenos regiono pagrindinėse moky-
klose ir socialinės globos namuose 
su „socialinio jautrumo“ ir „meno 
edukacijos projektais“.

O „Artlagamine“ vadovė yra Ka-
rina Metrikytė, apie kurią „Google“ 
praneša kaip apie Rusų dramos tea-
tro atstovę žiniasklaidai ir ryšiams 
su užsieniu bei atlikėją.

Daugelyje veiklų Kristina 
Jokubauskaitė – Veršelienė 
dalyvavo kartu su Kultūros 
tarybos pirmininko pavaduo-
toja Jurgita Bugailiškiene. 
Rajono Kultūros taryba da-
bar pritarė „Artlagamine“ 
projektui kaip įveiklinti Oku-
ličiūtės dvarelį. Šio projekto 
vadovė yra Kristina Joku-
bauskaitė – Veršelienė.

Ugniagesiai praneša, kad iš viso 
rajone teko tvarkyti 17 nuvirtusių 
medžių. Debeikių seniūnijos Raši-
mų kaime smarkus vėjas nutraukė 
elektros laidus, jie pavojingai buvo 
nukritę ant važiuojamosios kelio 
dalies.

Bendrovės ESO duomenimis, 
penktadienio vakarą gamtos sti-
chija Utenos regionui pridarė ypač 
daug žalos. Šeštadienio vidurdienį 
be elektros Utenos regione buvo 
likę 3 400 klientų.

Šeštadienį Debeikių seniūnijos 
Mickūnų kaime, pakelės griovyje, 
stovėjo aplamdytas lengvasis au-

Nuo siaučiančio škvalo gynėsi net maldomis
tomobilis, ant kurio buvo užvirtęs 
medis. Avarija greičiausiai įvyko 
dėl stipraus vėjo.

Šeštadienio rytą į redakcijos 
elektroninį paštą atskriejo skaity-
tojo Stanislovo P. ižfiksuoti audros 
padariniai Anykščių seniūnijos 
Naujųjų Elmininkų kaime. Skaity-
tojas pranešė, kad siautęs škvalas su 
šaknimis išvertė medžius, nulaužė 
eglių viršūnes.

Skiemonių seniūnijos seniūnas 
Stasys Steponėnas „Anykštai“ sakė, 
kad gamtos stichija Skiemonių se-
niūniją praktiškai aplenkė.

„Labai lengvai. Kiek žinau, 
alantiškiai problemų turėjo ir dau-

Debeikių seniūnijos Mickūnų kaime po penktadienio naktį siau-
tusios audros griovyje stovėjo paliktas aplamdytas automobilis.

giau į Anykščių pusę. Pas mus tik 
šiek tiek šakelių palaužyta“, - tai, 
kad audra skiemoniečius aplenkė, 
džiaugėsi S. Steponėnas.

„Ačiū Dievui, mes pasimeldėme 
gerai ir mums čia niekas nieko ne-
padarė“, - po savaitgalį praūžusio 
škvalo kalbėjo Kavarsko seniūnas 
Algirdas Gansiniauskas.

Draudikų teigimu, nors šįkart 
gamtos stichijos padaryti nuosto-
liai nėra itin dideli, tačiau vis vien 
gana reikšmingi. Vidutinė audros 
metu  gyventojų patirta žala sie-
kia apie 1000 eurų. Labiausiai nuo 
gamtos stichijos nukentėjo pajūrio 
ir pietų Lietuvos gyventojai.
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Būsimą miestelį pralošė 
kortomis

Rašytiniuose šaltiniuose žinios 
apie Debeikius pasirodė XVII am-
žiuje. Antai 1830 metais Sterkonių 
dvaro savininkas Antanas Lapas 
10 sodybų Debeikių kaimą korto-
mis pralošė Surviliškio dvaro sa-
vininkui, kurio sūnus Ferdinandas 
čia įsteigė palivarką. Debeikius ne 
kartą siaubė gaisrai, tačiau mies-
telis atsitiesdavo, tolydžio augo. 
1792 metais buvo įsteigta Debei-
kių parapija, netrukus pastatyta ir 
medinė bažnytėlė, kurią praeito 
amžiaus pradžioje pakeitė mūri-
nė neogotikinė dvibokštė šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčia, iš toli mato-
ma iš kurios pusės link miestelio 
bevažiuotum.  

1923 metais Debeikiuose gyveno 
317 žmonių, o 2001 – aisiais 452 
gyventojai. Miestelis buvo vals-
čiaus, apylinkės, o dabar - seniūnijos 
centras. Kaip minėjo seniūno pava-
duotoja J. Pumputienė, miestelyje 
yra pagrindinė mokykla, kultūros 
namai, biblioteka, kelios medžio 
apdirbimo įmonėlės, Aknystų pen-
sionato filialas ir Savarankiško gy-
venimo namai. „Kadangi geras susi-
siekimas, nemaža dalis debeikiečių 
dirba Anykščiuose, tačiau yra ir į 
darbą Debeikiuose atvažiuojančių 
anykštėnų, - pastebėjo J. Pumputie-
nė. Mietelyje tik 16 nepasiturinčių 
šeimų gauna socialines išmokas ir tai 

Debeikiuose gyvenimo ritmą 
diriguoja moterys jonas jUneViČiUs

jonas.j@anyksta.lt

Nuo Anykčių iki Debeikių asfaltuotu keliu  - penkiolika kilometrų, dar 28 – ir jau Utena. Kelių 
upelių apjuostas miestelis patogus gyventi, tolygiai augo nuo užpraeito amžiaus, kol jau šio amžiaus 
pradžioje perkopė puspenkto šimto gyventojų ribą. Pasak Debeikių seniūnijos seniūno pavaduotojos 
Jurgitos Pumputienės, šiuo metu miestelyje registruoti 159 vyrai ir 213 moterų. Jų daugiau ir savo 
aktyvumu moterys didžiąja dalimi stimuliuoja miestelio gyvenimą. 

žymiai geresnis rodiklis negu visoje 
seniūnijoje.“ Seniūno pavaduotoja 
minėjo, kad ypač aktyviai reiškiasi 
po plačią šalį pasklidusius kraštie-
čius vienijanti Debeikiečių bendrija 
(pirmininkė Aldona Daugilytė), kas-
met rugpjūčio mėnesį per šv. Baltra-
miejaus atlaidus vyksta triukšmingos 
kraštiečių šventės, buriančios pras-
mingiems darbams, generuojančios 
ateities vizijas. Miestelyje įsikūręs 
Moterų veiklos centras, atidaryti 
Tradicinių amatų namai.   

Velia veltinius, kepures,
pirštines...

Po vidurdienio miestelis ramus. 
Vienas kitas žmogus užsuka į par-
duotuves, gal ledų ar vandens nusi-
pirkti stabteli kažkur važiuojantys 
pakeleiviai. Ant parduotuvės pa-
langės sėdintis vyras bendrauti ne-
linkęs, į mano žodžius, kad čia taip 
ramu, mesteli: „Ramu, kol jauni-
mas neuždūksta“. Na, pagalvojau, 
tegu dūksta, tegu tik jo būna...

Pavėsyje dvi moterys tvarko prie 
takelio pasodintas gėles, šlavinėja 
šaligatvį. Nekalbios, mat atidirbi-
nėja už socialines išmokas. Parodo 
šalia bažnyčios buvusių kultūros 
namų pastatą, paaiškina, kad ten 
dabar šarvojimo salė, ranka moste-
li į šalia esantį kitą medinuką plas-
tikiniais langais ir paaiškina, kad 
ten įsikūręs Moterų veiklos cen-
tras. Deja, durys užrakintos. Tačiau 

užkalbinus iš Rubikių gatvės išsu-
kusią pirmą moterį paaiškėja, kad 
ji ir yra to centro vadovė Dijana 
Smailienė, dirbanti Aknystų socia-
linės globos namų Debeikių filiale, 
kuriame gyvena 28 savarankiškes-
ni gyventojai, dirba 8 darbuotojai. 
Pasak J. Smailienės, filialo gyven-
tojai gerai sutaria su debeikiečiais, 
seniems padeda darbuose, nueina 
į parduotuvę, nuperka ir parneša 
produktų. Kai kurie muzikuoja, 
piešia, o vienas net eiles rašo.  

Užsukame į Moterų veiklos 
centro vidų. Debeikių parapijai 
priklausančiame name moterys šei-
mininkauja  pagal panaudos sutar-
tį. Centras vienija 25 debeikietes, 
kurios kiekvieną mėnesį moka 1 
euro nario mokestį. Židinys, jauki 
aplinka, moterims būdinga švara ir 
tvarka, tačiau pastebiu kelias siu-
vamąsias mašinas, kitokią įrangą, 
liudijančią, kad moterys čia ne tik 
ilsėtis ar paplepėti susirenka. Pas-
tatą suremontavus už europines 
lėšas, 2008 metais jame įkurdinti 
tradiciniai amatai. Moterys čia velia 
veltinius, kepures, pirštines, veda 
edukacines pamokas, kurių spektras 
- nuo avies kirpimo, vilnos karšimo, 
verpimo, vėlimo iki vartoti tinkamo 
gaminio. „Šiemet dalyvavome Ka-
ziuko mugėje Vilniuje. Kažkaip ne-
drąsu buvo, tačiau mums labai se-
kėsi, -  pasidžiaugė tradicinę kaimo 
kultūrą ir amatus puoselėjanti D. 
Smailienė. – Va, prieš kelias dienas 

pas mus viešėjo Traupio pagrindi-
nės mokyklos moksleiviai. Jiems 
čia labai patiko“.  

Prie moterų veiklos centro su-
tiktas Algimantas Smailys, D. 
Smailienės vyras, pjovė žolę. Iš 
Panevėžio rajono kilęs, kolūkme-
čiu traktorininku dirbęs vyras tei-
gė, kad Debeikiuose gyventi gerai, 
tik darbų stinga. O pinigų uždirbti 
reikia, nes dukra dar mokosi gim-
nazijoje, tačiau sūnus jau savaran-
kiškas, dirba Vilniuje. 

„Buvau ponia, dabar
 – ubagėlė“

Važiuojant viena Debeikių ga-
tvele akis užkliuvo už kiemo gilu-
moje ant kėdutės sėdinčios močiu-
tės. Stabtelėjęs užsukau. Išvaizdi, 
šneki senolė atsisėdusi ant kėdutės 
paprastomis žirklėmis kirpo žolę. 
Man šis darbas iš pirmo žvilgsnio 
pasirodė alinantis ir beprasmis. 
Pagavusi mano žvilgsnį, moteris 
paaiškino, kad stumdyti vejapjo-
vę ji neturi sveikatos, o laiko ji 
turinti pakankamai ir ranka mos-
telėjo, kokį plotą aplink serbentus 
jau įveikusi. „Čia tai tikra lietuvė, 
darbštumo įsikūnijimas“, - pama-
niau. 

Įsišnekėjome. Genovaitė Šu-
liokienė yra tikra kaunietė, prieš 
du dešimtmečius Kaune parda-
vusi 4 kambarių butą, kaip pati 
sakė, beveik už dyką, nes toks 
metas buvo, ir apsigyvenusi 
Debeikiuose, miestelio centre. 
„Prie ruso buvau ponia. Turėjau 
mezgyklą, mezgiau, važinėjau 
su megztiniais po Rusiją. Pini-
gų turėjau, ką norėjau, tą pirkau, 

o dabar  – tikra ubagėlė. Gau-
nu 104 eurų pensiją. Pabandyk 
pragyventi, kai ir vaistams rei-
kia, - pasakojo senolė. – Buvau į 
Vokietiją dirbti išvažiavusi, tokį 
senuką be kojų prižiūrėjau. Tai 
jis buvo  absoliučiai viskuo ap-
rūpintas, gydytojai, slaugytojai į 
namus ateidavo ir dar gavo 700 
eurų pensiją. Kai jis numirė, su-
grįžau į Lietuvą. Sūnus Anglijoj 
per dieną mano pensiją uždirba, 
ko jam negyvent? Ir man kas 
mėnesį po 50 eurų atsiunčia“. 
Dėl mažos pensijos moteris šiek 
tiek ir pati kalta, nes penkiolika 
metų dirbo su patentu, pasak jos, 
tų metų į stažą neužskaitė. 

Užauginusi 4 vaikus, sulaukusi 
10 – ies anūkų, 75–erių G. Šulio-
kienė ruošiasi iš Debeikių išva-
žiuoti pas pusseserę, į Airiją. 

Besišnekučiuojant prie mūsų 
stabtelėjo Debeikiuose gimusi ir 
augusi, paskui 10 metų Kaune ir 
25 Šakių rajone gyvenusi G. Šulio-
kienės kaimynė Liudmila Ungu-
raitienė. Moteris dainuoja moterų 
ansamblyje ir ėjo į repeticiją De-
beikių kultūros namuose. 

Debeikiai iš paukščio skrydžio.                                                                Autoriaus nuotr. 

Moterų veiklos centro vadovė Dijana Smailie-
nė rodo debeikiečių moterų gaminius. 

Algimantas Smailys pjovė žolę 
prie Moterų veiklos centro. 

Šios moterys tvarkė aplinką, tačiau į šnekas nesileido.

Genovaitė Šuliokienė žada iš Debeikių išvažiuoti į Airiją. 

Neseniai į pensiją išėjusi Liudmila Unguiraitienė 
sugrįžo į gimtinę ir dainuoja moterų ansamblyje. 
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kampas

IŠ ARTI

 
gimė

Ema SATKŪNAITĖ,  gimusi 06 19
Rugilė RAGALSKAITĖ, gimusi 06 07

 pro memoria
Anykščių mieste
Vaidotas MALCIUS, gimęs 1963 m., mirė 06 04
Debeikių seniūnijoje
Bronislava PAŠKAUSKAITĖ, gimusi 1933 m., mirė 06 11
Kavarsko seniūnijoje
Genovaitė VAIČIUVIENĖ, gimusi 1939 m., mirė 06 15
Svėdasų seniūnijoje
Edmundas RAUGALĖ, gimęs 1959 m., mirė 06 10
Viešintų seniūnijoje
Ekaterina BAGDŽIŪNIENĖ, gimusi 1937 m., mirė 06 13
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Papildomi prizai
0104887 2500 Eur 0264975 500 Eur 0382699 Automobilis “Toyota 

Rav4” 0189635 Automobilis “Toyota Rav4” 038*227 Dviratis 
“Minerva” 012*401 Hamakas “Tonga” 051*609 Išmanusis telefo-
nas “LG” 0130323 Kelialapis į Kiprą 0341916 Kelialapis į Kretą 
0539571 Kelialapis į Maljorką 014*019 Kepsninė “Mustang”00**677 
Lagaminas “Comfort” 015*664 LED televizorius “Philips” 0187724 
Motoroleris “Mosca Fava” 0462993 Motoroleris “Mosca Fava” 
044*612 Pakvietimas į TV studiją 054*372 Pakvietimas į TV stu-
diją 036*513 Pakvietimas į TV studiją 015*529 Pakvietimas į TV 
studiją.0181832 Porinis kelialapis į Palangą 0480530 Porinis ke-
lialapis į Palangą0546752 Porinis kelialapis į Palangą 0532617 
Porinis kelialapis į Palangą 0280155 Porinis kelialapis į Palangą 
0004857 Pretendentas į butą 003*816 Trintuvas “Bosch”

horoskopas

linas BiTVinskAs

Dabar viskas yra politika. Net ir 
sportas, galbūt net reikėtų sakyti – 
būtent sportas. Kol Lietuvoje vyks-
ta diskusija, kaip vertinti Rusiją, 
kol vieni sako, kad „rusai puola“, 
o kiti sako, kad čia tik propaganda 
ir nėr ko baimės kelti, Prancūzijoje 
vykstančiame Europos čempionate 
gavo paragauti rusų pasaulio. Fut-
bolo aikštėje rusai neblizga, tačiau 
gatvėse kelia siaubą.

Žinoma, galima sakyti, kad visa-
da futbolo sirgaliai – chuliganai, tik 
ir taikosi kur su kuo susipliekti, ta-
čiau  vienas iš britų policijos parei-
gūnų teigė, kad per 10 metų darbo 
su futbolo sirgaliais jis dar nebuvo 
matęs tokių aršių ir taip puikiai ko-
ordinuotų išpuolių. Jis pasakojo, 
kad britų policijos detektyvai savo 
akimis stebėjo, kaip apie 150 rusų 
sirgalių apsiginklavo guminiais 
skydais, kovų menų pirštinėmis, 
apsirišo skaromis. Rusų sirgalių 
grupę, kuri po incidento keliavo, 
policija sulaikė. Fanų grupės lyderį 
Aleksandrą Špyrginą deportavo iš 
Prancūzijos. Dar gražiau, kad rusų 
sirgaliai, apsirengę kaip vokiečiai, 
užpuolė ir ukrainiečių sirgalius. Iš 
esmės, rusų chuliganizmas – tęsi-
nys to, kas pasaulyje vadinama Ru-
sijos hibridiniu karu. Tokia taktika 
Rusija siekia pademonstruoti savo 
galias, o pačioje šalyje skatinama 
nuomonė, kad visas pasaulis susi-
mokęs prieš Rusiją. Beje, nei šalies 
valdžia, nei paprasti gyventojai nė 
kiek nesigėdija kruvinų išpuolių. 
Atvirkščiai – jaučia pasididžiavi-
mą ir reiškia visuotinį palaikymą 
saviems „normaliems“ vaikinams, 
kurie įkrėtė tai „Geyropai“.

Apie Rusiją galima manyti, ką 
tik nori, tačiau įvykiai rodo, kas 
gyvena eilinių rusų galvose. Šiuo 
atveju nei mūsų, nei mūsų šalies 
vadovų elgesys nieko nereiškia. 
Darysi nuolaidas, tylėsi, priims 
kaip silpnumą ir klastą, netylėsi 
– priims kaip  „mažiukų“ šokinė-
jimą. Šiuo atveju, manau, tiesiog 
reikia būti savimi ir nežaisti politi-
nių žaidimų. 1940 m. parodė, kuo 
baigėsi noras politiškai korektiškai 
elgtis su agresoriumi. 

Apie 
futbolą

Kiekviena lietuvio giminės istori-
ja – visos Lietuvos istorijos atskiras 
lapas, kur epopėjos tąsa retkarčiais 
keliauja tiesiu ir lygiu vieškeliu, abi-
pus kurio plyti romantiško peizažo 
idilė, dažniausiai šis kelias neria į 
gilias aštrių akmenų daubas tarp dy-
gių usnių ir erškėčių. 

Analogiški ir ramaus Čiukų kaimo 
gyventojų Kazlauskų likimo vingiai, 
kuriuos vaizdingai aprašė šios gimi-
nės atstovas, laukų ir miškų sūnus 
anykštėnas Minvydas Kazlauskas 
lyriniame-publicistiniame metrašty-
je ,,Saulėlydis Čiukuose“. Autoriaus 
kartai skirta dalia gyventi audringu 
istorinių lūžių laikotarpiu, kai vyko 
santvarkų bei pasaulėjautų kaita, 
žeidžiant subtilią asmenybės sielą, 
buvo trypiamos paveldėtos vertybės. 
Tačiau visų vėtrų ir audrų blaškomas 
lietuvis užsigrūdino ir išlaikė tėvų 
ir senelių moralines nuostatas. Tad 
ši istorinė knyga – yra veiksminga 

Svėdasiškių  istorijų  takais

AVINAS Metas sėkmingas da-
lykinei veiklai. Su visa galva pasi-
nersite į kasdienybės verpetą. Šian-
dieniniai planai, norai turėtų būti 
perspektyvūs, jei tik sugebėsite juos 
įgyvendinti. Pokalbiai su įtakingais 
veikėjais nenueis perniek.

JAUTIS Siūlymus, susijusius su 
galimomis permainomis, rimtai ap-
svarstykite. Turėtų nenuvilti egzami-
no rezultatas. Sulauksite malonaus 
dėmesio iš nepažįstamo asmens. 
Galite gauti žinią iš užsienio arba 
ruoštis į kelionę, konferenciją. 

DVYNIAI Palanku tvarkyti finan-
sinius reikalus, įvairius dokumentus. 
Gali pavykti susitarti dėl investicijų, 
kreditavimo, atgauti skolą ar pan. 

Pravartu ieškoti rėmėjų. 
VĖŽYS Gali būti, kad pasijusite 

atakuojami neabejingai nusiteikusių 
veikėjų. Regis, ir jums norėsis dalin-
tis meile, šiluma, keistis naudingais 
patarimais. O jei laukiate, kad kaž-
kas išsispręstų savaime, tai bent jau 
neblokuokite kelio sėkmei. 

LIŪTAS Darbe turėtų sektis gana 
gerai. Galimas pasiūlymas dėl ge-
resnio darbo, derybos dėl atlygio ar 
pan. Kita vertus, visko norėsis be pa-
stangų ar minimaliai dirbant. Jausite, 
kad senka energijos atsargos, trūksta 
poilsio. Tausokite sveikatą.

MERGELĖ Daugės sportinio 
azarto, polėkio, kūrybinio įkvėpimo, 
vasaros pramogų bei atsipalaidavi-
mo. Galbūt pajusite, kad jus mėgina 
į savo gelmę įsukti aistrų sūkurys, 

meilės pagundos. 
SVARSTYKLĖS Norėsite ramy-

bės, būsite nepatenkinti, jei kiti žmo-
nės įkyriai lįs į akis, reikalaus daug 
dėmesio. Pernelyg neišlaidaukite 
namiškių poreikiams. Įsitikinkite, 
kad jų norai nėra tušti ir beverčiai.

SKORPIONAS Puikiai susivok-
site situacijose, nebus kliūčių susi-
tarti dėl aktualių dalykų, deramai su-
tvarkyti svarbius reikalus, pristatyti 
mokslinį darbą, straipsnį ar kt. Ga-
lima nauda iš komercijos, nuomos, 
reklamos.

ŠAULYS Galite truputį pasi-
stūmėti pirmyn verslo srityje arba 
kurdami asmeninį komfortą. Turbūt 
kils įdomių ir naudingų idėjų. Regis, 
gerų patarimų sulauksite iš įtakingo 
ar turtingo pažįstamo.

OŽIARAGIS Šiandien būsite lin-
kę pripažinti ir taisyti savo klaidas, 
keisti save ir savo aplinką. Geras 
metas ieškoti pelningesnio užsiėmi-
mo, investicijų galimybių. 

VANDENIS Ne viskas klostysis 
taip, kaip planavote, ypač jei per-
nelyg rodysite iniciatyvą. Daugeliu 
atveju, neskubėjimas, santūrumas, 
konfidencialumas bus ta taktika, kuri 
dabar labiausiai praverstų. Klausyki-
tės vidinio balso.

ŽUVYS Seksis organizuoti, plėsti 
visuomeninius ryšius. Jei pasiseks, 
gali atsinaujinti pažintis su domi-
nančiu asmeniu. Galite sulaukti rei-
kalingos pagalbos ir padrąsinimų. 
Tarsi be rimtų pastangų, juokaujant 
pavyks išspręsti rimtą problemą.

-elTA

Protėvių kapinaitėse ganosi avys
Važiuojant plentu Ukmergė – 

Utena, ties Staškūniškiu, išvydau 
baisų reginį. Mano tėvų gimtinės 
Vaičiuliškių kaimo kapinaitėse – 
avių banda. 

Tai senos, jau seniai nebelaidoja-
mos kaimo kapinaitės. Jos anksčiau 
buvo apaugusios krūmais, bet dabar 
kažkieno dėka krūmai iškirsti, pa-
likti tik dideli medžiai. Yra išlikę 
keli antkapiai ir vienas paminklas. 

Kad čia amžino poilsio gulinčius 
protėvius prisimena dabartinė karta, 
rodo sudegintų žvakučių liekanos, 
dirbtinės gėlės. Guli jau supuvęs 
kryžius, kurį sovietiniais laikais sta-
tė mano tėvas su kaimynais nakties 
metu, kad komunistiniai valdininkai 
jo nepamatytų ir nenupjautų. Sovie-
tų okupacijos metais jos stovėjo už-
augusios krūmais, bet neliečiamos, 
neariamos ar kitaip nedarkomos.

 O koks gi vaizdas dabar – laisvo-
je Lietuvoje?!

Kokios sąžinės žmogus gali už-
leisti avis, kad jos dergtų šventą 
vietą – amžino poilsio vietą?

Jaunimo ekspedicijos važiuoja 
į Sibirą tvarkyti lietuvių tremtinių 
kapų, randa juos užaugusius krū-
mais, randa nuvirtusius kryžius, ta-
čiau gyvuliai jose nesigano. 

Taigi, ar neverta pagalvoti, kaip 

mes gyvename, ką paliksim atei-
nančioms kartoms? Ar visi atlieka-
me savo darbą?

Visų gerbiamas buvęs Kavarsko 
klebonas Norbertas Martinkus buvo 
planavęs pastatyti naują kryžių ka-
pinaitėse, tačiau jis jau dabar tokius 
reikalus tvarkys Kėdainiuose. Labai 
gaila...

elvyra ŠABlinskienĖ

pamoka nudienos besiblaškančiai 
visuomenei. Juk pakliuvę tarp emi-
gracijos ar globalizacijos girnų, daž-
nai visomis prasmėmis prarandame 
žemę po kojomis. Liejasi mūsų kar-
tos motinų ašaros, žvelgiant į nutau-
tėjančius savo vaikus ir anūkus.

,,Saulėlydis Čiukuose“ - tai mi-
norinis atsisveikinimas su senuoju 
Lietuvos kaimu. Tačiau giedras au-
toriaus žvilgsnis neleidžia grimzti į 
pesimizmą. Minvydas Kazlauskas 
vėl ir vėl sodina ir puoselėja jauną 
medelį, nors jį kartais nulaužia ar 
,,privatizuoja“ piktadario ranka. Au-
toriaus optimizmas pakelia nuo že-
mės ir skaitytoją, skatindamas tikėti 
atgimstančia Lietuva. Dar daug kar-
tų saulė leisis ir vėl tekės virš Čiukų 
pušynų, klonių, kalnelių ir sodybų.

Nuo kitų mūsų dienomis popu-
liarių metraštinio žanro pasakoji-
mų pastarasis labai skiriasi tuo, kad 
čia, pasak Justino Marcinkevičiaus, 

,,gamta gyvena žmoguje, o žmogus 
– gamtoje“. Laukas, pieva, upė, miš-
kas čia gyvena subtilioje vienovėje 
su žmogumi. Skaitytoją užburia itin 
ryški autoriaus panteistinė pasaulė-
jauta. Šių dienų civilizacijos nunio-
kotas individas, išsiilgęs senovės lie-
tuvių dvasios turtų, godžiai atsigers 
iš šios pirmapradės versmės.

Visiems to krašto vyresniosios 
kartos atstovams ši knyga tar-
si balzamas širdžiai. Gyvenan-
tiems toli nuo gimtinės, skaitant 
,,Saulėlydį“visu ryškumu atgimsta 
vaikystės dienų emocinės patirtys 
bei  gamtos grožio pajautos. Pas-
tabus ir įtaigus autoriaus meninis 
žodis, aprašomų buities detalių 
gausa tikroviškai nukelia į senovinį 
kaimą, žadina jam meilę ir pagarbą. 
Stebina unikali autoriaus atmintis, 
detaliai atkurianti sutiktus žmones 
ar įvykius. Toje gausioje panora-
moje kiekvienas dabartinis ar buvęs 

svėdasiškis būtinai ras jam savą 
matytą-girdėtą asmenį ar įvykį. Įdo-
mų pasakojimą pagyvina pluoštas 
autentiškų fotografijų, suteikiančių 
istorijai tikrumo ir nuoširdumo. 

Nostalgiškai užverčiame pasku-
tinį šios knygos lapą. Čia – mielo 
Svėdasų krašto praeities vaizdais 
papasakota praėjusio šimtmečio 
Lietuvos istorija, į kurią vėl ir vėl 
norisi gilintis, tarsi vaikščioti ori-
ginaliuose viršelių žemėlapiuose 
nužymėtais takais takeliais. Beke-
liaujant užsukti pas subtilų humorą 
išsaugojusius sodiečius, savo ko-
jomis pajusti takažolės švelnumą, 
paklausyti gimtojo krašto upokšnio 
šnektos. 

Nuoširdžiausia padėka autoriui, 
palietusiam tėviškės gamtos meilės 
stygas.

Sveikatos ir stiprybės tolimes-
niuose keliuose ir darbuose!

elena GRinCeViČienĖ, 
Panevėžys 

Gražų birželio 11–osios rytą 
prie Antano Vienuolio progim-
nazijos rinkomės tryliktosios 
laidos abiturientai, jau sulaukę 
solidaus amžiaus. Nuo mokyklos 
baigimo praėjo lygiai 60 metų. 
Klasiokų susitikimui buvo atver-
tos visos mokyklos klasių durys, 
mes galėjome susirasti savo kla-

ses, netgi savo suolus. Pamoką 
vedė mokytojas Antanas Vingrys, 
linkėjo kuo mažiau dirbti ir būti 
sveikiems. Deja, likusiųjų dviejų 
gyvų mokytojų sveikata jau ne-
leido pabūti su mumis. 

Prisiminę mokykloje išgyven-
tus įspūdžius, išdaigas, aplankė-
me buvusių mokytojų ir draugų 

kapus, uždegėme žvakutes. Prie 
mūsų buvusio klasės auklėtojo 
Juozo Pakalnio kapo kalbą pasakė 
mūsų klasiokas kunigas Vytautas 
Peslekas. Aplankėme medžių lajų 
taką, „Cosmos“ atrakciją.

Kitą dieną vaišinomės šal-
tibarščiais bitininkų bitininko 
Alberto Žarskaus namuose, per 

pietus skaitėme Janinos Vilka-
nauskienės eilėraščius iš jos iš-
leistos knygos „Gyvenimo spal-
vos. 

Organizatoriai:
  stanislava BileViČienĖ, 

ina URBOnAViČienĖ, 
Albertas ŽARskUs 

Susitikome po šešiasdešimties metų
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Pagarbiai, lankytojai

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.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.
Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,20 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,10 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mi-

kroautobusus, motociklus, tinkančius  
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.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Atsiskaito prieš 
sandorį. 

Tel. (8-687) 23618.

Perka, padeda parduoti namus, bu-
tus, sodybas, komercinius objektus. 

Tel. (8-683) 32523.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių butą. 
Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Sodybą, namą, sodybvietę, žemės 
- miško sklypą gražesnėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilius, traktorius, sunkveži-
mius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, grei-
tai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, trakto-
rius.

Tel. (8-601) 53942.

Brangiai - įvairių markių automobi-
lius. Gali būti su defektais, nevažiuo-
jantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko 
dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

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

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.

Be tarpininkų arklius, karves (1,20 
Eur/kg), telyčias (1,40 Eur/kg), bulius 
(1,50 Eur/kg). Moka PVM.

Tel. (8-622) 09326.

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

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

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-603) 40316, (8-609) 00890.

Kita

Brangiai - juodojo metalo laužą. 
Klientui pageidaujant pasiima savo 
transportu.

Tel. (8-617) 05596.

Brangiai - juodojo ir spalvotojo me-
talo laužą. Klientui pageidaujant išsi-
veža.

Tel. (8-682) 69308. Kupiškis, UAB 
“Tormeta”.

Naujai atsidariusi įmonė brangiai 
- akumuliatorių, juodojo - spalvotojo 
metalo laužą, elektroniką. Didesnius 
kiekius gali išsivežti savo transportu.

UAB “Litametas”, Panevėžys, J. 
Janonio g. 30-8, tel.: 

(8-647) 64711, (8-688) 91141.

Bendrovė - grūdus, kviečius, mie-
žius, rapsus.

Tel. (8-680) 85841.

parduoda
Kuras

Medienos atraižas pakais, su-
pjautas. Kaladukus. Atveža.

Tel.: (8-622) 44850, (8-609) 91007.

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

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

Kita

Naudotą masažinę dušo kabi-
ną 1 m x 1 m ir FORD MONDEO 
1997 m. (variklis geros būklės, yra 
dujos ir kablys).

Tel. (8-670) 46795.

Melžiamą karvutę. Galima rinktis 
iš dviejų: pirmaveršės ir dviejų ver-
šiukų karvės. Kaina – 350 Eur.

Šlavėnai. 
Tel. (8-615) 65496.

Traktorių MTZ-82 su padargais, 
vienaašį tralą.

Tel. (8-641) 00771.

Rotacines šienapjoves, smulkin-
tuvus, vartytuvus, purkštuvus, trą-
šų barstomąsias, lėkščiuotuvus, 
kultivatorius, frezus, bulvių kasa-
mąsias, frontalinius krautuvus, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Nuolat ūkininkas parduoda 

mėsinių kiaulių skerdieną 

40-50 kg tik kaimiškai svilintos 

dujomis. Atvėsinta, subproduk-

tai. Pristatome nemokamai ir 

greitai. 

Tel.: (8-686) 80994, 

(8-611) 34567.

Trinkelių klojimas.
Laiptai iš trinkelių.

Lietaus kanalizacijos 
įrengimas.

www.vytotrinkeles.lt
Tel. (8-682) 67755.

Įvairūs
Dovanoja

Skubiai - neblogos kokybės šife-
rį. Gali atvežti.

Tel. (8-699) 79997.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Buria taro kortomis. Pasako pra-
eitį, dabartį, ateitį.

Tel. (8-602) 49110.

Miškų savininkų dėmesiui - tvar-
kome vėjovartas. 

Tel. (8-683) 57655.

Dažo stogus, sodo namelius, 
namų fasadus.

Tel. (8-683) 00944.

Atlieka fasadų, pamatų šiltinimo, 
apdailos darbus. Tinkuoja, deda 
dekoratyvinį tinką. Dengia šlaiti-
nius stogus. Mūro darbai. 

Tel. (8-676) 52289.

Mini ekskavatoriaus nuoma, tran-
šėjų kasimas, kelmų rovimas ir kt. 

Tel. (8-672) 22443.

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi. Vandentiekio, kanalizacijos, 
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų 
kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Veža žvyrą ir įvairius krovinius su 
savivarčiu GAZ-53. 

Tel. (8-683) 57655.

Nušienauja, supresuoja, išsive-
ža. Skiemonių, Alantos, Tirmūnų, 
Kurklių sen. 

Tel. (8-630) 10200.

Šienauja pievas, smulkina žolę.
Tel. (8-608) 51317.

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

Renkamės birželio 23 dieną 17 val. Liudiškių g. 29 
UAB „ Jonroka“

Vandens šulinių remontas, priežiūra. Nuotekų valymo įrenginių Traidenis, Feliksnavis, 
Bioclar prekyba, montavimas, servisas. Vietinė kanalizacija, vandentiekis. Parduodame: 
šulinio žiedus, dangčius, apdailas. Tel. (8-641) 93058, www.suliniuservisas.lt

„Gimtojo Rokiškio“ 

bendrovei 

reikalingas vadovas.
CV siųsti iki birželio 

30 d. el. paštu 

buhalterija@grokiskis.lt

Informacija 

tel. (8-620) 78227.

siūlo darbą
Greito maisto įmonėje reikalingas 

(-a) darbuotojas (-a). Darbas slen-
kančiu grafiku.

Tel.: (8-656) 80432, (8-656) 80431.

Socialinės įmonės statuso siekian-
ti medienos apdirbimo įmonė ieško 
staliaus staklininko su patirtimi darbui 
Anykščiuose. Pirmenybė teikiama 
dalinį darbingumą (neįgalumą) turin-
tiems kandidatams. 

Tel. (8-671) 51617.

Reikalingas ūkio darbuotojas, gali 
būti pensinio amžiaus.

Tel. (8-640) 43197.
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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



  
2016 m. birželio 21 d.IŠ ARTI

MOZAIKAšiandien

birželio 22d.

birželio 23 d.

birželio 24d.

birželio 21-24 - pilnatis.

Aloyzas, Galminas, Vasarė, 
Alicija.
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Paulinas, Tomas, Kaributas 
Laima, Inocentas.

Agripina, Arvydas, Vaida, 
Zenonas, Vanda, Vaidas, Ligita, 
Rūtilė, Ligitas.

Jonas, Eivilitas, Eivilitė,  
Eiviltas, Janina.
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Anykščių savivaldybei pa-

sišovus statyti medinę pilį ir į 
prašymus skirti pinigų gaunant 
panašius atsakymus, kaip „jūs 
vieninteliai Europoje dar norite 
statyti medinę pilį“, darosi aiš-
ku, kad medis Europai proveržiu 
nekvepia ir nesvarbu, kad medis 
savas, lietuviškas, net anykštė-

Vyko su strategine misija?
niškas. Akivaizdu, kad rajono 
valdžiai, užuot blaškiusis tarp 
fondų per įvairias baltarusijas ir 
latvijas, reiktų surasti naujų idė-
jų, nes kitaip taip ir toliau teks 
kišti šimtus tūkstančių eurų iš ra-
jono biudžeto.

Bet atrodo, kad šią tiesą val-
džia ima suprasti. Vos tik kinai 

ėmė garsėti stiklinių tiltų staty-
ba virš tarpeklių, į Kiniją išvyko 
Anykščių meras Kęstutis Tubis. 
Kadangi oficialus kelionės tiks-
las atrodo labai abstraktus, gali-
ma įtarti, kad meras vyko su iš 
anksto neskelbiamu strateginiu 
tikslu – ištirti, ar kinai sugebėtų 
pastatyti ne tik tiltą, bet ir pilį iš 

stiklo? Juk autentiškumo klausi-
mas šiaip ar taip nekeliamas, tai 
stiklinė pilis bent jau būtų origi-
nalus sumanymas, tiktų filmuoti 
pasakoms, kokiam nors realybės 
šou a la „Radžis ieško žmonos“, 
garsas apie ją nuvilnytų už devy-
nių jūrų ir devynių marių, o kas 
svarbiausia – ji būtų absoliučiai 
anykštėniška, beveik kaip me-
dinė, nes būtų galima naudoti 
anykštėnišką kvarcinį smėlį. 

Filosofijos paskaita. Dėstytojas 
aiškina:

– Taigi, remdamiesi žymiausiais 
filosofais, galime teigti, kad žmo-
gus patiria laimę ne įgijęs norimus 
dalykus, o jų siekdamas. Būtent tų 
dalykų siekimo procese…

Staiga pasigirsta kažkokio stu-
dento balsas:

– Ponas profesoriau, o ar jūs kada 
nors bandėte viduryje žiemos tam-
sią naktį bėgti prie paskutinio au-
tobuso, kuris jau ruošiasi išvažiuoti 
iš stotelės?

 ***

Kalbasi du draugai, vienas sako:
– Tu man sakei, kad braškės rau-

donos ir taškuotos.
– Taip, o ką?
– Tai aš vėl boružių prisivalgiau

Gaivi sūrio užkandėlė

Ingredientai:
Sūris, kietasis, 200 gramų
Česnakas, 1 skiltelė
Majonezas, 2 valgomieji šaukš-

tai
Sezamas
Kriaušė, 1 vienetas

Gaminimo eiga:
Sūrį supjaustyti ir kartu su majo-

nezu išmaišyti virtuviniu kombai-
nu. Iš masės formuoti kamuoliukus 
ir juos apvolioti sezamo sėklose. 
Kriaušę nuplauti ir supjaustyti grie-
žinukais. Ant vėrinuko verti grieži-
nuką kriaušės, sūrio kamuoliuką ir 
patiekti.

Per koncertą Kanadoje scenoje 
nugriuvo JAV dainininkas Meat 
Loaf

JAV roko žvaigždė Meat Loaf ke-
tvirtadienį nugriuvo scenoje koncerto 
Kanadoje metu, rašo agentūra BBC.

Filmuotoje vaizdo medžiagoje 
Edmontono mieste matyti, kaip dai-
nininkas parkrinta pasirodymu metu. 
Tikrasis dainininko vardas - Marvi-
nas Ly Edis (Marvin Lee Aday). 

Anksčiau šią savaitę atlikėjas dėl 
ligos atšaukė pasirodymus Mūs Džo 
ir Kalgario miestuose.

Meat Loaf dainavo kūrinį “I’d Do 
Anything for Love (But I Won’t Do 
That)”, kai iš rankų išmetė mikrofo-
ną ir parkrito ant grindų. Muzikantai 
suskubo padėti atlikėjui, o koncertas 
buvo nutrauktas. 

Alberos sveikatos priežiūros tar-
nybos atstovo teigimu, dainininkas 
nugabentas į ligoninę. 

Sirgaliai iš pradžių manė, kad tai 
suplanuota pasirodymo dalis, pranešė 
laikraštis “Edmonton Journal”. 

Nerimaudamas dėl Zikos, 
Ispanijos krepšinio žvaigždė 
P. Gasolis svarsto užšaldyti 
savo spermą

Ispanijos krepšinio žvaigždę Pao 
Gasolį (Pao Gasol) apėmė Zikos 
baimė: prieš išvykdamas į olimpines 
žaidynes Brazilijoje, jis svarsto užsi-
šaldyti savo spermą, praneša agentūra 
AFP.

„Aš ieškojau informacijos apie 
Ziką, ir ji patvirtino mano būgštavi-
mus, nors rizika ir minimali, - Madri-
de pareiškė krepšininkas. - Spermos 
užšaldymas yra viena iš galimybių, 
kurią reiktų apsvarstyti”.

Zikos virusas šiuo metu siautėja 
Pietų ir Vidurio Amerikoje. Brazili-
joje virusu iki šiol užsikrėtė pusantro 
milijono žmonių. Tai labiausiai Zikos 
alinama šalis. Zika negimusiems vai-
kams gali sukelti mikrocefaliją.

Vis dėlto ekspertai mano, kad tiki-
mybė užsikrėsti virusu per olimpiadą 
yra maža. Tačiau tai nenuramino P. 
Gasolio, atstovaujančio JAV „Chica-
go Bulls” klubui. „Nerimas yra labai 
didelis”, - pabrėžė jis. Krepšininkas 
teigė dar nesąs galutinai apsispren-
dęs, ar iš tikrųjų vyks į žaidynes Rio 
de Žaneire.

Ziką daugiausiai platina uodai. Ta-
čiau Pasaulio sveikatos organizacija 
(PSO) atkreipia dėmesį į tai, jog yra 
vis daugiau požymių, kad virusas per-
duodamas ir lytiniu keliu. Taigi mo-
terys ir vyrai, kurie planuoja pradėti 
kūdikį, mažiausiai šešis mėnesius po 
grįžimo iš Zikos apimtų teritorijų šių 
planų turėtų atsisakyti. 

Dvi princesės Dianos suknelės
 aukcione parduotos
 už 130 000 eurų

Už daugiau kaip 130 000 eurų auk-
cione Londone parduotos dvi 1997 
metais autoavarijoje žuvusios prince-

sės Dianos (Diana) suknelės. Tarp jų 
yra vakarinė suknia, kuria Diana vil-
kėjo lankydamasi teatre Vienoje. Už 
turkio spalvos žvilgantį apdarą vienas 
britų muziejus, kurio pavadinimas 
neskelbiamas, sumokėjo 96 000 sva-
rų (120 000 eurų). Ši suknelė „labiau 
primena Holivudo blizgesį nei kitos, 
kurias ji nešiojo”, - sakė aukciono 
organizatorius Keris Teiloras (Kerry 
Taylor), kuriuo remiasi agentūra dpa.

Tas pats muziejus įsigijo ir languo-
tą, taip pat turkio spalvos, suknelę, 
kurią Diana vilkėjo Venecijoje. Ži-
niasklaida tada šį princesės apdarą 
pajuokiančiai vadino „gūnia”. Už ją 
sumokėta 11 250 svarų (14 000).

Teigiama, kad abi šias suknias 
buvusios princo Endriu (Andrew) 
žmonos Saros Fergiuson (Sarah Fer-
guson) motina Siuzan Barantes (Su-
san Barrantes) pardavė vienai dėvėtų 
rūbų parduotuvei. 

„Sotheby’s” aukcione bus 
parduodamas teniso 
kamuoliuko dydžio deimantas

„Sotheby’s” aukcionų namai in-
teresantams pasiūlys šiuo metu ko 
gero didžiausią pasaulyje nešlifuotą 
deimantą. 1 109 karatų brangakmenis 
“Lesedi La Rona” („Mūsų šviesa”) 
antradienį buvo pristatytas Londone. 
Jis vertinamas 70 mln. dolerių (60 
mln. eurų). Aukcionas vyks birželio 
29 dieną, praneša agentūra dpa.

„Sotheby’s” duomenimis, šis dei-
mantas didžiausias toks, rastas po 
1905 metų. Jis yra kone teniso ka-
muoliuko dydžio. Kanados kalnaka-
sybos bendrovės „Lucara Diamond” 
teigimu, deimantas 2015 metais 
rastas Karovės (Karowe) kasykloje 
Botsvanoje. 

Turkijos policija konfiskavo 
Libijos diktatoriui 
M. al Kadafiui priklausiusį 
durklą

Turkijos policija konfiskavo bran-
gakmeniais sagstytą durklą iš dram-
blio kaulo, kuris priklausė buvusiam 
Libijos diktatoriui Muamarui al Ka-
dafiui (Muammar al Gaddafi), prane-
ša agentūra dpa.

Mažiausiai 4 mln. eurų vertinamas 
ginklas rastas per reidą Stambule, pir-
madienį informavo valstybinė naujie-
nų agentūra „Anadolu”, remdamasi 
policijos šaltiniais.

Dabartinis durklo savininkas jį įsi-
gijo už 4 mln. eurų ir norėjo dvigubai 
brangiau parduoti vienam Saudo Ara-
bijos verslininkui. Policija, spėja, kad 
durklas per sukilimą Libijoje 2011 
metais buvo pavogtas iš vienų M. al 
Kadafio rūmų.

Po ilgamečio diktatoriaus nuverti-
mo sukilėliai perėmė kelių M. al Ka-
dafio šeimos rūmų kontrolę. „Ana-
dolu” duomenimis, policija per dar 
vieną reidą konfiskavo 200 bronzinių 
monetų iš Bizantijos ir Osmanų im-

perijos laikų. 

Apdovanoti konkurso 
“Mūsų eksperimentas” 
laimėtojai

Saugomų teritorijų Nacionalinia-
me lankytojų centre pirmadienį pa-
sveikinti gamtos mokslų konkurso 
“Mūsų eksperimentas” laimėtojai.

Šiemet konkurse, skatinančiame 
gamtos mokslus mokytis įdomiai ir 
kūrybiškai, dalyvavo bendrojo ugdy-
mo mokyklų 5-11 klasių ir profesinio 
mokymo įstaigų mokiniai. Šių metų 
konkurso naujovė ta, kad paankstin-
tas dalyvių amžius - iki šiol jauniausi 
dalyviai būdavo devintokai. Iš viso 
konkurse dalyvavo šimtu mokinių 
daugiau nei pernai - 255 mokiniai, 
pateikę 89 savo mokslinius darbus.

“Siekiame kuo daugiau mokinių 
sudominti gamtos mokslais, sklaidyti 
tokių mokslų “sunkumo” stereotipus, 
atskleisti fizikos, chemijos, biologijos 
patrauklumą ir naudą visai visuome-
nei. Ne vienas mokinys, išbandęs 
savo jėgas mokyklų laboratorijose, 
pasirinko ar pasirinks gamtos moks-
lus ateities karjerai”, - sako švietimo 
ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnie-
nė.

Konkursinį darbą turėjo parengti 
ne daugiau kaip 5 mokinių komanda, 
vadovaujama biologijos, fizikos, che-
mijos mokytojo ar mokytojų. Nors 
tiriamojo darbo temą pasirenka patys 
konkurso dalyviai, darbas turi būti iš 
gamtos mokslų tematikos. Jį galima 
praplėsti integraliai naudojant mate-
matikos, geografijos ir technologijos 
mokslų metodus bei priemones. Šių 
metų pagrindinė konkurso tema buvo 
aplinkos apsauga ir ekologija.

Darbus vertino komisija, sudaryta 
iš Vilniaus universiteto mokslininkų 
ir mokytojų asociacijų atstovų. Buvo 
skirta po šešias pirmas, antras ir tre-
čias vietas. Pirmų ir antrų vietų lai-
mėtojai - 29 mokiniai ir 9 mokytojai 
- vyks į Ahhaa mokslo centrą Estijoje. 
Edukacinės išvykos į Lietuvos nacio-
nalinius parkus bus surengtos pirmų 
ir trečių vietų laimėtojams.

Kūrybinį gamtos mokslų konkursą 
“Mūsų eksperimentas” nuo 2011 m. 
inicijuoja Švietimo ir mokslo minis-
terija. Konkursą organizuoja Lietu-
vos mokinių neformaliojo švietimo 
centras ir biologijos, chemijos, fizikos 
mokytojų asociacijos. Šiais metais 
nauju konkurso partneriu tapo Aplin-
kos ministerija. 

Rusija neatvyko į istorinį 
Ortodoksų susirinkimą

Sekmadienį Graikijoje susitiko 
ortodoksų Bažnyčios iš viso pasau-
lio. Tai pirmas toks Susirinkimas per 
tūkstantį metų, rašo agentūra AFP.

Religiniai lyderiai Graikijos Kre-
tos salos sostinėje Heraklione šventė 
ortodoksų Sekmines. Susirinkimas 
vyks iki birželio 27 dienos. 

Ekumeninis patriarchas Bartolo-
mėjus I (Bartholomew I) sušaukė 
vadinamąją Šventąjį ir Didįjį susirin-
kimą dėl klausimų, susijusių su san-
tuoka, pasninkavimu ir jungtiniu ats-

tovavimu vyskupijose tokiose šalyse, 
kaip Jungtinės Valstijos ir Australija. 

Mišiose, kurias tiesiogiai trans-
liavo valstybinis transliuotojas ERT, 
dalyvavo ir Graikijos prezidentas 
Prokopis Pavlopulas (Prokopis Pav-
lopoulos). 

Tačiau į Susirinkimą neatvyko Ru-
sijos ortodoksų Bažnyčios vadovas 
Kirilas (Kyrill), atstovaujantis 130 
mln. tikinčiųjų, tai yra pusė pasaulio 
ortodoksų populiacijos. Jo neatvyki-
mas sukėlė grėsmę, kad bus pakenkta 
vienybės įvaizdžiui, kurį siekė paro-
dyti susirinkę vadovai. 

Neatvyko ir Bulgarijos bei Gruzi-
jos ortodoksų Bažnyčių atstovai. Dėl 
ginčų su Jeruzale skiriant dvasininkus 
Katare nedalyvauja ir Antiochijos pa-
triarchatas. 

Paskutinį kartą tokio pobūdžio 
Susirinkimas vyko 1054 metais, kai 
krikščionybė skilo į katalikybę ir sta-
čiatikybę, o šiam Susirinkimui ruoš-
tasi daugiau nei 50 metų. 

Ortodoksų bendruomenę sudaro 
apie 250 mln. pasekėjų visame pasau-
lyje ir 14 savarankiškų Bažnyčių.

Naujojoje Zelandijoje kasmet 
galės atostogauti ir dirbti iki 
100 lietuvių

Nuo gruodžio įsigaliojantis susi-
tarimas tarp Lietuvos ir Naujosios 
Zelandijos sudarys galimybes kasmet 
šimtui lietuvių šioje šalyje atostogauti 
dalį laiko skiriant darbui arba studi-
joms. Vilniuje su atsakomuoju vizi-
tu besilankąs Naujosios Zelandijos 
užsienio reikalų ministras Miurėjus 
Makalis (Murray McCully) sako, kad 
jo šalį domintų bendradarbiavimas su 
žemės ūkio aukštosiomis mokyklo-
mis Lietuvoje.

Atostogų ir darbo programoje nuo 
kitų metų pradžios galės dalyvauti 
18-30 metų Lietuvos piliečiai. Naujo-
je Zelandijoje bus galima reziduoti iki 
metų, iš kurių iki 6 mėn. bus galima 
dirbti arba mokytis. Derybos dėl gali-
mybės lietuviams dirbti atostogaujant 
Naujojoje Zelandijoje buvo baigtos 
pernai kovą.

“Lietuvą ir Naująją Zelandiją sieja 
nuoširdi draugystė, kurią sustiprino 
mūsų glaudus bendradarbiavimas bū-
nant Jungtinių Tautų Saugumo Tary-
bos narėmis. Šiandien mūsų šalys ieš-
ko naujų galimybių, kaip dar labiau 
sustiprinti praktinį bendradarbiavimą 
- skatinant tiek prekybą, tiek žmonių 
ryšius”, - Užsienio reikalų ministeri-
jos išplatintame pranešime cituoja-
mas ministras Linas Linkevičius.

M. Makalio teigimu, nors Lietuva 
ir Naujoji Zelandija yra geografiškai 
tolimos, tačiau abi valstybės turi in-
teresų bendradarbiauti žemės ūkio 
mokslų srityje.

“Naujoje Zelandijoje turime du 
(žemės ūkio mokslų, - ELTA.) uni-
versitetus (...) pasistengsime, kad šie 
universitetai užmegztų partnerystę 
(su Lietuvos mokslo įstaigomis, - 
ELTA.) ir bendradarbiavimas judėtų 
į priekį”, - Vilniuje žurnalistams sakė 
M. Makalis. 

-elTA

Vlado Maslinsko nuotr.


