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Į darželį priims tik skiepytus vaikus

Vairavo
neblaivūs

Savivaldybės gydytoja Vaiva
Daugelavičienė sako, kad neskiepyti vaikų yra pavojinga.

Stipendininkas - anykštėnas
Vytautas Navikas, Vilniaus
universitete studijuojantis biofizikos bakalauro programą.

2 psl.
šiupinys
Pavaduoja. Iki rugpjūčio pirmosios atostogaujantį Anykščių policijos komisariato viršininką Rimantą
Čepulį pavaduoja Anykščių policijos komisariato Viešosios policijos
skyriaus viršininkas Valdas Palionis.

2 psl.

4 psl.

Slėpynės Anykščių šilelyje

Miglė GALVONAITĖ

Anykščių šilelyje, prie Šventosios upės įsikūręs „SPA Vilnius Anykščiai”, panašu, vis dar turi nebaigtų darbų. SPA duris atvėrė dar
vasario mėnesį, tačiau Anykščių mieste nėra įrengta jokių kelio ženklų, nukreipiančių sveikatingumo centro link. Vienintelis kelrodis – prie miesto centre esančio prekybos centro „Maxima” pastatyta nuoroda. Tad kelią į šiuolaikiškai įrengtą gydomąjį SPA centrą
Anykščiuose galima rasti tik naudojant išmaniąsias navigacijas ar pasiklausus vietinių žmonių.

Mišios. Šeštadienį, Janonyse Šv.
Mergelės Marijos aplankymo koplyčioje vyks atlaidai. Pradžia – 17 valandą. Sekmadienį - 12 val. 30 min.
atlaidai prasidės Skiemonių bažnyčioje, o 17 val. bus laikomos mišios
Janonių koplyčioje. Sekmadienis,
liepos 13-oji, laikoma Šv. Marijos
apsireiškimo Janonyse diena.
Automobilis. Antradienį, Anykščių klebonas, Utenos apskrities policijos kapelionas Petras Baniulis
pašventino naują Anykščių policijos
automobilį „VW Passat“. Šiame automobilyje sumontuota nauja automatinė numerių nuskaitymo įranga,
kita kompiuterinė įranga.
Sirgaliai. Vakar naktį Brazilijos ir
Vokietijos futbolininkų dvikovą dėl
patekimo į Pasaulio futbolo čempionato finalą Anykščiuose, „Nykščio
namuose“, stebėjo apie 70 viešbučio
svečių ir anykštėnų. Pasak darbuotojų, dauguma varžybas stebėjusiųjų
„sirgo“ už brazilus, tad šiems triuškinamai pralaimėjus rezultatu 7 – 1,
keli žiūrovai net apsiverkė – kartu su
brazilais. „Nykščio namų“ kavinės
kiemelyje 2 x 3 metrų dydžio ekrane
šią naktį sirgaliai stebėjo Olandijos
ir Argentinos futbolininkų kovą.
Vagystės. Birželio 28 dieną, apie
20 val., pastebėta, jog Andrioniškio
seniūnijoje pavogta 200 l talpos metalinė statinė su dyzeliniu kuru, stovėjusi prie vagonėlio ir spyna nuo vagonėlio daiktadėžės. Žala – 810,11 litų.

Ieva Trinkūnaitė tęsia šeimos verslą – šiuo metu ji užima „SPA Vilnius Anykščiai” generalinės direktorės pareigas.
Autorės nuotr.

Lenino keliu autobusai nevažiuoja

3 psl.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Pačiame užkampyje užkišti Svėdasų seniūnijos Vaitkūnų ir Kunigiškių kaimai garsūs Vaižgantu, Sklėrių gimine ir Aleksandro
Slavensko kolūkiu.
Tiesa, kolūkis vadinosi „Lenino keliu“, bet kiek to kelio buvo,
visada juo vaitkūniškius vedė A.Slavenskas.

5 psl.

Senovė. Policija praneša, kad
birželio 2 dieną, apie 9 val.30 min.
pastebėta, jog pavogta komutacinė
dėžutė, kuri buvo sumontuota Skiemonių kaime. Žala – 498 litai.
Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų
ar kitomis progomis. Sveikinimo
kaina – 55 litai.

Vytautas ir Aldona Bagdonai – Vaitkūnų šviesuoliai. V.Bagdonas
– keliolikos knygų autorius, Svėdasų krašto muziejaus vadovas,
A.Bagdonienė – Vaitkūnų kultūros namų renginių organizatorė.
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Anykštėnui – Prezidento Kazio Griniaus
Miglė GALVONAITĖ
vardinė stipendija
Pirmadienį paaiškėjo vardinių Lietuvos Respublikos Prezidentų
Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono
Žemaičio ir Algirdo Brazausko stipendijų laureatai. Vienas iš jų –
anykštėnas Vytautas Navikas, Vilniaus universitete studijuojantis
biofizikos bakalauro programą. Gamtos mokslų fakulteto trečiakursiui skirta Prezidento Kazio Griniaus vardinė stipendija.
Vytautas Navikas laboratorijoje, nanoinžinerikos skyriuje šalia dažniausiai naudojamo prietaiso – atominių jėgų
mikroskopo.
Asmeninio archyvo nuotr.

Prieš trejus metus Anykščių
Jono Biliūno gimnaziją baigęs V.
Navikas pasakojo, jog apie vardinę stipendiją išgirdo tik balandžio
mėnesį. Tada ir pateikė paraišką
jai gauti, o apie rezultatus sužinojo

šį pirmadienį: „Jaučiuosi puikiai.
Toks pasiekimas yra visai neblogas, be to jį visada galima įrašyti į
savo gyvenimo aprašymą“.
Iš viso stipendijos šiemet skirtos
26 – iems geriausiems valstybinių

Įspūdžiai iš Dainų šventės
Liepos 2-6 dienomis Vilniuje vykusioje 90-ojoje Dainų šventėje dalyvavo 16 Anykščių kolektyvų
(337 atlikėjai) – šokėjai, choristai, lėlių teatras, ansambliai ir orkestras. Jau trečioje Dainų šventėje
dalyvaujantis šokėjas Algirdas Kalinovas pasakojo, jog džiaugėsi ten važiavęs.
Vienas iš Dainų šventės dalyvių, ,,Gojaus“ šokėjas, Algirdas
Kalinovas sakė, jog visi anykštėnai gyveno toje pačioje Naujininkų mokykloje, o miegojo po 5–6
valandas ant čiužinių kabinetuose,
mokykloje veikė vos keletas elektros lizdų. Bet, pasak būsimo vie-

nuoliktoko, tai buvo verta: ,,Dainų šventė man patiko vien dėl to,
kiek daug darbo padarėme per tą
nepilną savaitę.“
Šokėjai repetavo beveik visą
laiką praleistą Vilniuje – nuo ryto
iki vakaro, o šeštadienį pasirodė
dviejuose koncertuose, kurių kie-

kvieno trukmė bene trys valandos.
Finalinėje dalyje šokį ,,Bitute pilkoji“ šoko beveik 8 tūkst. šokėjų.
Tokiame didžiuliame masiniame renginyje kaip Dainų šventė
pasitaiko ir įvairių kuriozų.
Pavyzdžiui, vieną dieną per
vyrų šokį ,,Ręskim pirkią ąžuo-

aukštųjų mokyklų studentams. Tik
du iš jų buvo biofizikai – tai anykštėnas Vytautas Navikas ir jo bendrakursė. „Mūsų biofizikų grupėje
yra tik septyni žmonės. Tad procentaliai toks apdovanojimas atrodo įspūdingai”, – sakė studentas.
Stipendijos skiriamos vienerių
metų laikotarpiui už aktyvią mokslinę veiklą bei gerus akademinius
pasiekimus. Stipendijos dydis bakalauro programos studentams –
650, magistratūros – 910 litų per
mėnesį.

Austėja ŠMIGELSKAITĖ
linę“ visas stadionas dainavo ,,Ilgiausių metų“ tą dieną gimtadienį
šventusiam baletmeisteriui.
Tiesa, Dainų šventėje buvo ir
ne tokių smagių dalykų: ,,Pirmąjį
vakarą draugės matė, kaip gatvėje
užpuolė žmogų, kiti – kaip parduodamos narkotinės medžiagos,
o mūsų su draugu tik per plauką
nepervažiavo mašina – pasakojo
Algirdas - Taip mus pasitiko Naujininkai“.

Paskelbti paskutinių egzaminų Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
rezultatai
Paskelbti paskutinių - fizikos ir geografijos – abiturientų valstybinių egzaminų rezultatai. Šimtukų anykštėnai už šiuos egzaminus negavo, abiejų minėtų egzaminų neišlaikė po vieną J.Biliūno
gimnazijos mokinį.
Fizikos valstybinį egzaminą
laikė vos 20 anykštėnų – 10 iš
J.Biliūno gimnazijos, 6 – iš Troškūnų vidurinės, 3 – iš Kavarsko
vidurinės ir 1 iš Svėdasų gimnazijos. 3 anykštėnai arba 15 proc.
laikiusiųjų surinko nuo 86 iki 99

balų, 12 (60 proc.) – nuo 36 iki 85
balų, 4 (20 proc.) – nuo 16 iki 35
balų. Tarp geriausiųjų, gavusių nuo
86 iki 99 balų, – 2 J.Biliūno gimnazijos abiturientai ir 1 Troškūnų
mokyklos mokinys.
Geografijos valstybinį egzami-

ną laikė 79 anykštėnai. 6,33 proc.
(5 abiturientai – visi iš J.Biliūno
gimnazijos) surinko nuo 86 iki
99 balų. Nuo 36 iki 85 balų gavo
60,76 proc. Anykščių abiturientų,
nuo 16 iki 35 balų – 31,65 proc.
Anykščių rajono abiturientų
geografijos egzamino rezultatai
– pastebimai geresni nei šalies vidurkis. Lietuvoje daugiau nei 36
balus surinko 53,6 proc., Anykščių
rajone – 67,1 proc. abiturientų. O

Vairavo neblaivūs
Anykščių policijos komisariatas skelbia naują neblaivių vairuotojų sąrašą. Jame - 21 asmuo. Šį kartą įkliuvo tik vyrai. Vyriausiam neblaiviam vairuotojui jau per šešiasdešimt metų, o
jauniausiems – nėra ir dvidešimties. Rekordininkas „įpūtė“ per
3 promiles. O vienas vyras per dvi dienas girtas už vairo policijos
pareigūnams pakliuvo du kartus.
Darius Kvedarauskas ( g.1978)
balandžio 10 dieną, Anykščių rajone,
kelyje Radiškis-Anykščiai-Rokiškis vairavo automobilį būdamas neblaivus (2,41 prom.) ir padarė eismo
įvykį. Jam paskirta 4 500 litų bauda ir
atimta teisė vairuoti transporto priemones 48 mėn.; Rimantas Dubietis
(g.1953) 2013 metų spalio 20 dieną
kelyje
Staškūniškis-Luciūnai-Vanagai vairavo automobilį būdamas
neblaivus (0,57 prom.). Paskirta 1
000 litų bauda ir atimta teisė vairuoti
transporto priemones 12 mėn.; Arūnas Visockas (g.1982) balandžio 21
dieną Skiemonių miestelyje vairavo
automobilį būdamas neblaivus (1,85
promilės). Paskirta 2 000 litų bauda
ir atimta teisė vairuoti transporto priemones 24 mėn.; Marius Petkevičius
(g. 1982) balandžio 16 dieną Aknystų
kaime vairavo automobilį būdamas
neblaivus (3,03 prom.) ir neturėdamas teisės vairuoti. Paskirta 4 000
litų bauda; Vytautas Petrauskas (g.
1984) balandžio 26 Anykščiuose,
Mindaugo g. vairavo mopedą būdamas neblaivus (1,33 prom.) ir netu-

rėdamas teisės vairuoti. Pakartotinai
vairavo būdamas neblaivus. Paskirta
4 000 litų bauda ir konfiskuota transporto priemonė; Mantas Medžiuolis
(g.1994) balandžio 13 dieną Surdegyje vairavo motociklą būdamas neblaivus (1,49 prom.) ir neturėdamas
teisės vairuoti. Pakartotinai vairavo
būdamas neblaivus. Paskirta 4 500
litų bauda ir konfiskuota transporto
priemonė; Donatas Jatulis (g. 1971)
balandžio 10 dieną Juostininkų k.
vairavo automobilį būdamas neblaivus (1,07 prom.). Paskirta 1 000 litų
bauda ir atimta teisė vairuoti transporto priemones 12 mėn.; Aurelijus
Kaštaljanovas (g. 1973) balandžio
22 dieną Anykščiuose, Gegužės g.
vairavo automobilį būdamas neblaivus (1 prom.). Paskirta 1 000 litų
bauda ir atimta teisė vairuoti transporto priemones 12 mėn.; Gintautas
Puodžiūnas (g. 1963 ) balandžio 20
dieną Rubikiuose vairavo automobilį
būdamas neblaivus (1,39 prom.). Paskirta 1 000 litų bauda ir atimta teisė vairuoti transporto priemones 12
mėn.; Pavelas Antonovas (g. 1961

m.) balandžio 29 dieną Anykščiuose, A. Vienuolio g. vairavo automobilį būdamas neblaivus (0,7 prom.).
Paskirta 1 000 litų bauda ir atimta
teisė vairuoti transporto priemones
12 mėn.; Egidijus Morkūnas (g.
1989) gegužės 3 dieną Anykščiuose, J. Biliūno g. vairavo automobilį
būdamas neblaivus (1,74 prom.).
Paskirta 2000 litų bauda ir atimta teisė vairuoti transporto priemones 24
mėn.; Virginijus Deveikis (g. 1978)
gegužės 4 dieną Varkujų kaime vairavo automobilį būdamas neblaivus
(0,78 prom.). Paskirta 1 000 litų
bauda ir atimta teisė vairuoti transporto priemones 12 mėn.; Egidijus
Bartaševičius (g. 1980) gegužės 3
dieną Levaniškių kaime vairavo automobilį būdamas neblaivus (2,18
prom.)ir neturėdamas teisės vairuoti.
Pakartotinai vairavo būdamas neblaivus. Paskirtas 25 parų administracinis areštas ir konfiskuota transporto priemonė; Egidijus Mikša (g.
1975) gegužės 3 dieną, Anykščiuose,
A. Vienuolio g. vairavo automobilį būdamas neblaivus (1,74 prom.).
Paskirta 2 000 litų bauda ir atimta
teisė vairuoti transporto priemones
24 mėn.; Tomas Aninkevičius (g.
1985) gegužės 3 dieną Budrių kaime
ir gegužės 4 dieną kelyje KavarskasBudriai-Šoveniai vairavo automobilį
būdamas neblaivus ( girtumas 1,15
prom. ir 1,97 prom.). Paskirta 3 000

šimtukus už geografiją Lietuvoje
gavo vos du abiturientai.
Anykščių rajono abiturientai
šiais metais už valstybinius egzaminus iš viso gavo tris šimtukus - už anglų kalbos egzaminą
maksimalaus įvertinimo sulaukė
J.Biliūno gimnazijos abiturientai
Giedrius Višniauskas ir Rimantė
Ražinskaitė, informatikos egzamino šimtuką gavo Gytis Šiaučiūnas
iš Kavarsko vidurinės mokyklos.
litų bauda ir atimta teisė vairuoti
transporto priemones 36 mėn.; Jonas
Talutis (g. 1974) gegužės 21 dieną
Anykščiuose, J. Biliūno g. vairavo
automobilį būdamas neblaivus (0,54
prom.). Paskirta 1 000 litų bauda ir
atimta teisė vairuoti transporto priemones 12 mėn.; Dominykas Dyninas (g. 1995) balandžio 1 dieną
Kavarske vairavo automobilį būdamas neblaivus (0,63 prom.) ir neturėdamas teisės vairuoti. Pakartotinai
vairavo būdamas neblaivus. Paskirtas 20 parų administracinis areštas
ir konfiskuota transporto priemonė;
Rolandas Zolubas (g.1993) gegužės
16 dieną, Anykščiuose, Aušros a. vairavo automobilį būdamas neblaivus
(2,01 prom.). Pakartotinai vairavo
būdamas neblaivus. Atimta teisė vairuoti transporto priemones 42 mėn.
ir konfiskuota transporto priemonė;
Saulius Kažukauskas (g. 1972) gegužės 6 dieną Varkujų kaime vairavo
automobilį būdamas neblaivus (1,53
prom.) ir neturėdamas teisės vairuoti.
Paskirta 4 000 litų bauda; Valdemaras Juška (g. 1958 ) kovo 14 dieną
Anykščiuose, A. Baranausko a. vairavo automobilį būdamas neblaivus
(1,69 prom.) ir padarė eismo įvykį.
paskirta 4 000 litų bauda ir atimta
teisė vairuoti transporto priemones
36 mėn.; Lukas Repšys (g. 1991)
gegužės 7 dieną Anykščiuose, J. Biliūno g. vairavo automobilį būdamas
neblaivus (1,89 prom.). Paskirta 2
200 litų bauda ir atimta teisė vairuoti
transporto priemones 26 mėn.

spektras
Pensijos. Siūloma įteisinti galimybę gauti neišmokėtą pensijos dalį
asmenims, kurie paveldėjimo tvarka
perims mirusio asmens turtą. Pagal
siūlomą projektą, „teisę gauti neišmokėtos pensijos dalį, priklausančią
mirusiam asmeniui, turi asmenys,
kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio asmens turtas“. „Dalis
asmenų, kuriems buvo sumažintos
pensijos, jau mirę arba mirs ir negalės gauti jiems priklausančios neišmokėtos pensijų dalies. Projekte siūloma papildyti įstatymą, įtvirtinant
teisę gauti neišmokėtą pensijos dalį
asmenims, kurie paveldėjimo tvarka
perims mirusio asmens turtą“, - sako
projekto autoriai.
Partijos. Seimo vicepirmininkas
socialdemokratas Algirdas Sysas
pritaria, kad užsienio šalių piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvoje, būtų leista tapti politinių partijų nariais. „Mes gyvename Europos
bendrijoje, vienoje šeimoje, turime
bendrą parlamentą, sprendžiame
bendrus klausimus, norime bendrai
gintis. Aš nematau jokios baimės ir
kažkokių grėsmių, kad koks nors, tas
pats lenkas, čekas, latvis ar vokietis,
atvažiavęs ir čia sukūręs šeimą, pradėjęs savo verslą, iš savo politinių
įsitikinimų esantis konservatorius
ar socialdemokratas, ar liberalas,
negalėtų būti partijos nariu“, - sakė
politikas.
Rezoliucija. Valentinas Mazuronis Europos Parlamento frakcijos „Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa“ vardu parengė
rezoliucijos projektą dėl padėties
Ukrainoje. Rezoliucijoje reiškiama
tvirta parama Ukrainai ir jos gyventojams, pabrėžiama visapusiška parama Ukrainos vienybės, suvereniteto ir teritorinio vientisumo
išsaugojimui. „Situacija Ukrainoje
primena Antrojo pasaulinio karo
pradžią, žūsta nekalti gyventojai
ir vaikai. Rytų Ukrainoje teroristų
vykdomos karinės operacijos kelia
nerimą, todėl raginame visas puses
vesti derybas ir spręsti konfliktą,
mažinti įtampą ir stabilizuoti padėtį“, - sakė V. Mazuronis.
Atsakomybė. Parlamentaras Jurgis Razma kreipėsi į ūkio ministrą
Evaldą Gustą, teiraudamasis, kaip
sprendžiamas nukentėjusiųjų nuo
bankrutavusios turizmo agentūros
„Go Planet Travel“ klientų žalos
atlyginimo klausimas. „Kol kas viešojoje erdvėje matome tūkstančio
nukentėjusiųjų asmenų nuoskaudas
dėl patirtos apgaulės ir brutaliais
būdais sugadintų atostogų, tačiau
nesimato ryžtingų Ūkio ministerijos
ir jai pavaldaus Valstybinio turizmo
departamento veiksmų, kad agentūros klientams būtų kompensuota
bent jau materialinė žala“, - pažymi
Seimo narys.
Didins. Po susitikimo su Slovjanską išlaisvinusiais kariais Ukrainos prezidentas Petro Porošenka
pažadėjo padidinti ginklų gamybos
apimtis ir geriau rūpintis šalies kariuomenės reikmėmis. „Mano pirmasis padėjėjas ir paskirtas naujas
„Ukroboronprom“ vadovas kartu su
generalinio štabo atstovais bei Vidaus reikalų ministerijos pareigūnais
susitiks aptarti naujos vyriausybės
gynybos politikos“, - teigė prezidentas. Anot P. Porošenkos, nauji ginklų
užsakymai ir gamyba bus vykdoma
atsižvelgiant į Ukrainos kariuomenės ir Nacionalinės gvardijos kovinę
patirtį Donecke ir Luhanske.
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spektras
Atleidžiami. Aplinkos ministro
pareigas laikinai einantis susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius pasirašė įsakymą dėl aplinkos viceministrų atleidimo jiems
prašant. Liepos 11-oji - paskutinė
aplinkos viceministrų Daivos Matonienės, Almanto Petkaus ir Lino
Jonausko darbo diena Aplinkos
ministerijoje.
Pinigai. Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos siūlymui nuo 2014
m. rugpjūčio1 d. paskirti pirmojo laipsnio valstybines pensijas
Lietuvos nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureatams Vladui
Bagdonui ir Marijai Matušakaitei.
Šiuo metu pirmojo laipsnio valstybines pensijas gauna 670 asmenų. Valstybinės pensijos skiriamos
Lietuvos piliečiams, kurie sukakę
senatvės pensijos amžių arba pripažinti netekę 60 proc. ir daugiau
darbingumo.
Egzaminai. Rezultatai rodo,
jog geriausiai šiemet abiturientams sekėsi laikyti užsienio kalbų valstybinius egzaminus. Visi
kandidatai išlaikė užsienio kalbos
prancūzų valstybinį egzaminą,
tačiau jį iš viso pasirinko laikyti
tik 47 moksleiviai. Abiturientams
puikiai sekėsi laikyti ir užsienio
kalbos rusų egzaminą - iš 2343
kandidatų jį išlaikė 99,6 proc.
Populiariausią šiemet - užsienio
kalbos anglų valstybinį egzaminą iš viso laikė daugiau kaip 17
tūkst. mokinių, išlaikė 99,2 proc.
egzaminą laikiusių kandidatų,
o 2,15 proc. mokinių gavo maksimalų įvertinimą. Nesuklupo ir
pasirinkę laikyti užsienio kalbos
vokiečių valstybinį egzaminą - jį
pasisekė išlaikyti 98,3 proc. iš 118
kandidatų.
Migrantai. Graikų pareigūnai
informavo apie 77 nelegalius migrantus, išgelbėtus rytinėje Egėjo
jūros dalyje netoli šaliai priklausančių salų. Graikijos pakrančių
apsaugos pareigūnų teigimu, nelegalūs keliautojai Europą bandė
pasiekti dviem valtimis, o patrulinis kateris juos aptiko netoli Chijo
salos. Visi sulaikytieji perduoti
salos pareigūnams, jų tautybės
neviešinamos. Graikija, Italija ir
Ispanija yra pagrindinės Europos
Sąjungos (ES) šalys, per kurias į
Senąjį žemyną plūsta geresnio gyvenimo ieškantys migrantai iš karinių konfliktų apimtų zonų Šiaurės Afrikoje bei Vidurio rytuose ir
skurdžių Sahelio regiono šalių. Į
Graikiją norinčius patekti asmenis
už pinigus dažniausiai gabena kriminalinės gaujos.
Nepasitiki. Lenkijos opozicinės „Įstatymo ir teisingumo“ partijos lyderis Jaroslavas Kačinskis
pasiūlė dar kartą surengti balsavimą dėl nepasitikėjimo vyriausybe. Žemesniuosiuose parlamento
rūmuose kalbėjęs J. Kačinskis deputatų paprašė dar kartą apsvarstyti balsavimą dėl nepasitikėjimo
premjeru Donaldu Tusku ir teigė
turintis savo kandidatą šiam postui - nepartinį akademiką Piotrą
Glinskį. Opozicijos lyderis reikalavo leisti pasisakyti į Seimą atvykusiam P. Glinskiui, tačiau parlamento pirmininkė Eva Kopač
pareiškė, kad toks veiksmas prieštarautų oficialioms taisyklėms.

Parengta pagal
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Pigaus kuro mieste nebarstys
UAB „Anykščių šiluma“ žingsnis po žingsnio eina pigesnės šilumos link. O, žinoma, svarbiausias, strateginis sprendimas – biokuro katilo statyba atpirktoje AB „Anykščių vynas“ katilinėje.
Gavusi dalinį ES finansavimą UAB „Anykščių šiluma“ iš „Anykščių vyno“ katilinės šildys visą Ramybės mikrorajoną, o ateityje
planuojama prie šio katilo trasų prijungti ir miesto centrą.
Apie UAB „Anykščių šilumos“ perspektyvas bei anykštėnų
galimybes šildytis pigiau kalbėjomės su bendrovės direktoriumi
Virgilijumi VAIČIULIU.

„Anykščių vyno“ katilinėje įrengtas biokatilas pakeis tris mieste
stūksančias dujų katilines.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Virgilijus Vaičiulis žada ne
tik pigesnę šilumą, bet ir naujas darbo vietas.
-Jau pernai patvirtinta, kad
UAB „Anykščių šiluma“ gaus
dalinį ES finansavimą 4 MW
biokuro katilo įrengimui. Kokioje
stadijoje dabar yra darbai?
-Vyksta rangovo parinkimo konkursas. Tiksliau – konkurso laimėtojas yra nustatytas, tačiau kitas
konkurso dalyvis parašė pretenziją.
Šis skundas išnagrinėtas ir atmestas. Tad, jei nebus daugiau skundų,
– pasirašysime sutartį su rangovu ir
jis pradės darbus.
-Kodėl rangovo parinkimo
procesas trunka taip ilgai? Juk
sutartis dėl biokatilo statybos
dalinio finansavimo su Lietuvos
verslo paramos agentūra pasirašyta dar pernai lapkritį.
-Jei paramos intensyvumas, kaip
kad mūsų atveju, yra didesnis nei
50 procentų, viešieji pirkimai eina
per Centrinę projektų valdymo sistemą, turi būti išlaikyti terminai ir
griežtos konkurso sąlygos. Nėra
taip, kad pasirinkai rangovą, kuris
tau patinka, ir pradedi darbus.
-Kada turi būti atliktas projektas?
-Paskutinis projekto įgyvendinimo terminas – 2015 metų rugpjūčio
31 diena. Jei nespėtumėm visų darbų atlikti iki to termino, negautume
europinio finansavimo už nespėtus
atlikti darbus.
-Ar statydami biokuro katilą Jūs nešokate į nuvažiuojantį
traukinį? O gal tas traukinys jau
nuvažiavo? Juk prasidėjus biokuro katilų statybų bumui, augs

biokuro poreikis, tad natūraliai
turėtų kilti ir jo kainos.
-Medžio skiedros yra 2-2,5 karto
pigesnės nei dujos. Vietinis kuras
visada bus pigesnis nei dujos. Kita
vertus, šių abiejų kuro rūšių kaina yra tiesiogiai susijusi – jei pigs
dujų kaina, neišvengiamai mažės
ir biokuro kaina. Galų gale, mes ir
paleidę biokuro katilą turėsime alternatyvą šildytis dujomis.
-4 MW galingumo biokatilo
užteks apšildyti visą Ramybės
mikrorajoną ir kaip planuojama
ateityje dar ir centrinę miesto
dalį?
- Per didžiuosius šalčius greičiausiai teks kurti ir dujines katilines.
Tačiau, įsigijus katilinę ir pastačius
vieną biokatilą, niekas netrukdo
tose pačiose patalpose įrengti ir
antrą biokuro katilą. Ypač didelė
ekonomija bus vasaromis, kai šildomas tik vanduo – dabar vos ne
tuščiu režimu turi dirbti trys dujinės
katilinės, o pastačius biokatilą, bent
jau šiltuoju metų laiku dujų deginti
nereikės.
-Dujos į dujinius katilus subėga be darbuotojų pagalbos, o
medžio skiedra nėra tokia gudri.
Skaičiavote,kiek reikės naujų
darbuotojų ir kiek išaugs UAB
„Anykščių šiluma“ išlaidos pastačius biokatilą?
-Žinoma, jog skaičiavome. Teikiant projektą, būtina pateikti šiuos
duomenis. Ir įkalkuliavus papildomas išlaidas prognozuojama, kad
biokatilo gaminama šiluma bus 20

proc. pigesnė, nei šildymas dujomis.
-Kiek priimsite naujų darbuotojų?
-Dabar UAB „Anykščių šiluma“
patalpose esantis operatorių punktas, kuris stebi visas miesto dujines
katilines, bus perkeltas į „Anykščių
vyno“ katilinės patalpas. Keturis
naujus darbuotojus turėsime priimti. Nemanau, kad tai yra blogai – ir
šiluma pigs, ir kelias papildomas
darbo vietas sukursime. Panašiai
padarėme ir Svėdasų bei Kavarsko
katilinėse, kurios buvo kūrenamos
brangia skalūnų alyva. Ten pastatėme kieto kuro katilus, įdarbinome
žmones, o šilumos gamybos kaštai
sumažėjo.
-Ar jau perkate biokurą?
-Ne. Jie nėra deficitas. Kol kas
neaišku, kokie bus reikalavimai,
kokią dalį kuro turėsime pirkti per
biržą ir kiek tiesiogiai iš tiekėjų.
Kita vertus, negalime pirkti kuro,
kol nepastatytas katilas ir dėl lėšų
užšaldymo.
-Katilinė bus pačiame miesto
centre. Visus kurortinius Anykščius Jūsų sunkvežimiai apibarstys skiedromis...
-Baikit... Katilinė per parą sudegins 200 ertmetrių kuro. Tai yra apie
dvi „furas“ per parą. Neabejoju, jog
dabar per Anykščius per dieną pravažiuoja daugiau sunkvežimiu su
skiedromis, kurios vežamos į Uteną
ar Vilnių.
-O deginamos skiedros smogo
nesukels?
-Atsinaujinančių kuro šaltinių
tarša net nėra skaičiuojama, taigi,
šis kuras laikomas ekologišku, nekenksmingu. Statysime kitą dūmtraukį, nenaudosime dabartinio

Slėpynės Anykščių šilelyje
(Atkelta iš 1 p.)
„SPA Vilnius Anykščiai” generalinė direktorė Ieva Trinkūnaitė teigė,
jog kelio ženklų statyba planuojama
jau senokai. Marketingo komanda,
bendradarbiaudama su statybininkais, jau yra parengusi nuorodų
maketus. Tačiau Anykščių rajono
savivaldybė vis uždelsia sutvarkyti
dokumentus ženklų statybai.
Pasidomėjus, kodėl iki šiol nėra
ženklų, nukreipiančių į SPA, kuris
svarbus kurorto vardo siekiantiems

Anykščiams, rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Valentinas Patumsis sakė,
kad šiuo klausimu reikėtų kreiptis į
mero patarėją Antaną Baurą.
Mero patarėjas A. Baura tikino,
jog atsakymas į klausimą, kodėl kelio ženklai iki šiol nepastatyti, yra
tik vienas: „Pagal „SPA Vilniaus”
pateiktus maketus, tokių ženklų
statybos regiono keliai nederina,
nes jie nurodo konkretų verslo subjektą, to kelio ženkluose neturėtų
būti.” Mero patarėjas aiškino, jog

su SPA vadovybe susitarta dėl ženklų maketų pakeitimo, o savivaldybės vaidmuo šioje situacijoje yra
paskubinti procesą. „Savivaldybė
stengiasi pagal savo galimybes padėti. Jau apsitarėme, kokie galėtų
būti kiti kelio ženklai ir derinsime,
kad žmonėms nebereiktų klaidžioti”, – teigė A. Baura.
Kol kas, kaip pasakojo I. Trinkūnaitė, žmonėms informacija apie
tai, kaip rasti Anykščiuose įsikūrusį SPA centrą, pateikiama internete. Tiksli data, kada ženklai bus

„Anykščių vyno“ kamino. Dar bus
sumontuotas ir 1 MW ekonomaizeris bei kietųjų dalelių nusodintuvas
– multiciklonas, todėl į aplinką išeis
šaltas ir išvalytas dūmas.
-Kokios galimybės prie naujosios katilinės prijungti visą
Anykščių miestą?
-Kol kas be papildomų investicijų šilumą galėsime tiekti į Ramybės
mikrorajoną. Prie šios katilinės jungiant miesto centrą, teks pakloti šilumos trasos atkarpą nuo „Sodros“
pastato iki dabartinės J.Biliūno gatvėje esančio dujinės katilinės. Kitų
miesto dalių prijungimas, deja, būtų
problematiškas.
-UAB „Anykščių šiluma“ dar
negrąžino prieš daugiau nei 15
metų paimtos paskolos dujinių
katilinių statybai. O dabar vėl
skolinatės?
-Ne. Nesiskolinam. Iš ES fondų
gauname 3,2 mln. litų. Prie projekto įgyvendinimo savo lėšomis
prisideda ir Anykščių rajono savivaldybė. Biokuro katilo statybos
kainuos ir pačiai UAB „Anykščių
šilumai“, tačiau mes neimame paskolų, o prisidėsime turimomis
bendrovės lėšomis. Su europine
parama ir savo pinigais 2006 metais
renovavome šilumos punktus, 2010
metais gavome europinį finansavimą centrinės miesto dalies šilumos
trasų renovavimui. Senosios paskolos grąžinimas buvo atidėtas iki šių
metų sausio 1 dienos, o šiemet jau
turime pradėti grąžinti. Iš 19 mln.
paskolos negrąžinta – 14 mln. litų,
o dabar kiekvienais metais Turto
bankui turėsime pervesti po 800
tūkst. litų... Bandysime derėtis ir
prašyti, kad šios paskolos grąžinimas būtų dar kartą atidėtas.
-ANYKŠTA
pagaliau įrengti, pasak jos, nėra žinoma. Gavus leidimą iš savivaldybės, nuorodos planuojamos statyti
prie įvažiavimo į miestą bei šalia
Anykščių žiedinės sankryžos.
„SPA Vilnius Anykščiai” generalinė direktorė pasakojo, kad šiuo
metu sveikatingumo centro užimtumas apima apie 60 procentų. Didžioji dalis (80 proc.) lankytojų yra
lietuviai. Lyginant su tokiais kurortais kaip Palanga, Anykščių SPA nejaučiamas lankytojų pagausėjimas
keičiantis metų laikams. Nuo sveikatingumo centro atidarymo apkrova išlieka panaši – 70-80 proc.viso
galimo lankytojų skaičiaus.

Ðeim os abËc ËlË
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Į darželį priims tik skiepytus
linas.b@anyksta.lt
vaikus
Linas BITVINSKAS

Nuo 2016 metų sausio 1 dienos į lopšelius ir darželius bus priimami tik vaikai, turintys pažymas
apie atliktus skiepus nuo tymų, raudonukės ir poliomielito. Skiepų šalininkai tokį Sveikatos apsaugos ministerijos žingsnį sveikina, o priešininkai sako, jog ieškos privačių darželių.

Dukrą auginanti Evelina Zablockienė mano,
kad naujoji tvarka pažeidžia žmogaus teises.
Sveikatos apsaugos ministerija
siūlė, kad nepaskiepytų vaikų į
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo įstaigas nepriimti jau nuo
šių metų rugsėjo. Kilus diskusijoms dėl skiepų šios tvarkos įsigaliojimas atidėtas iki 2016-ųjų.
Sveikatos apsaugos ministro
Vytenio Povilo Andriukaičio patvirtintame įsakyme dėl bendrų-

vietoj tabletės

Savivaldybės gydytoja Vaiva Daugelavičienė
sako, kad neskiepytas vaikas pavojingas aplinkai – jis gali ir pats užsikrėsti, ir kitus užkrėsti
ligomis, kurios buvo jau išnykusios.

jų sveikatos saugos reikalavimų
ikimokyklinio ugdymo įstaigose
daroma išimtis vaikams, nepaskiepytiems dėl kontraindikacijų. Pasak ministro, ši tvarka padės sukurti saugią aplinką vaikų
ugdymo įstaigose, leis išlaikyti
aukštas skiepijimo apimtis ir prisidės prie pasaulyje likviduojamų
infekcijų – poliomielito, tymų ir

Dėl visko kaltas kefyras

Vaikštant Anykščių gatvėmis ant kai kurių namų tvorų galime
pamatyti kabančią lentelę su užrašu „Atsargiai - piktas ar agresyvus šuo“. Labai gaila, kad tokių lentelių negalime pamatyti
ant kaimyno ar artimo durų. Įsivaizduokite, norite nueiti ir pasiklausti patarimo ir štai ant durų kabo lentelė: „Aš šiandien piktas
ir galbūt linkęs būti agresyviu“. Tokia lentelė daugeliui būtų išsigelbėjimas nuo nevaržomų pykčio ar agresijos potraukių, kurie
mums sukelia tiesioginį ar netiesioginį skausmą.

Skirtingos agresijos formos
Tikriausiai daugelis iš mūsų
agresyvumą sieja su fizinės bei
smurtinės jėgos panaudojimu,
tačiau agresyvus elgesys taip
pat yra siejamas su apkalbomis, užgauliojimais, patyčiomis
bei grasinimais. Socialinės psichologijos atstovai, tyrinėdami
agresyvaus elgesio ištakas ir atsiradimą, išskyrė dvi agresyvaus
elgesio rūšis: priešišką agresiją,
kuri yra sukeliama pykčio, o jos

raudonukės – išnaikinimo.
Tačiau šis sprendimas sutiktas
nevienareikšmiškai. Dalis tėvų
atsisako skiepyti vaikus, motyvuodami tuo, kad tai kenkia vaikų sveikatai.
Dukrą auginanti anykštėnė
Evelina Zablockienė sako, kad
savo vaiko ji neskiepijo ir neskiepys. „Ministro įsakymą ver-

tikslas yra sužeisti kitą bei sukelti kitam skausmą (pavyzdžiui,
tokią elgesio formą galime išvysti vaikų elgesyje. Dažnai vaikai
supykę mėgsta trenkti žmogui ar
kokiam žaisliukui, taip išliedami
savyje sukauptą pyktį bei siekdami ir kitam sukelti skausmą)
bei instrumentinę agresiją, kurioje siekimas sukelti skausmą
kitam yra priemonė pasiekti ar
įgyvendinti savo tikslą. (pavyzdžiui, dauguma teroro aktų yra
instrumentinės agresijos išraiška. Lygiai taip pat dažnai instrumentinė agresija yra išreiškiama
tais atvejais, kai yra siekiama išgauti kokios informacijos ar priversti veikti. Turbūt esate su tuo
susidūrę... Mums pagrasina ir
mes turime atskleisti kažkokius
gyvenimo faktus arba daryti tai,
ko nenorime).
Išmokta ar įgyta?
Kodėl mes būname agresyvūs?
Yra daug teorijų, kurios siekia
paaiškinti agresyvaus elgesio atsiradimą žmonėse. Dalis psicholo-

gų agresiją įvardiją kaip nulemtą
asmens instinktų bei įgimtumo.
Zigmundas Freudas teigia, kad
žmonės iš prigimties yra agresyvus ir tam, kad agresyvus elgesys
pasireikštų, reikalingas išorinis,
reakciją sukeliantis, stimulas. Tad
remiantis šia teoriją galima mąstyti, kad mes visada esame linkę
elgtis agresyviai ir agresyvaus
elgesio pasireiškimui gali užtekti
išgirsti kelis žodžius, kurie galėtų
sukelti erzelį. Tikriausiai daugelis
iš mūsų išgirdę žodžius, teigiančius, kad visi esame agresyvus,
pradėtų aiškinti, kad jis ne toks.
Norėčiau jus nuraminti – teorijos,
aiškinančios, kad visi esame agresyvūs, yra labai dažnai kritikuojamos. Ir tikrai mes nesame robotai mašinos, persisunkę polinkiu
agresyviai elgtis.
Kiti psichologai mąsto, kad
agresyvus elgesys yra išmoktas.
Šiais laikas nereikia eiti į tam
tikras arenas, norint pamatyti
agresyvaus elgesio išraiškų. Vienas geriausių agresijos elgesio
mokytojų šiomis dienomis yra
televizija ir spauda. Pritaikant
„įgytas“ žinias ir sulaukiant
vienokio ar kitokio pastiprinimo, agresyvus elgesys gali būti
taikomas ir dažniau. Tarp kitko,
labai įdomus dalykas... Vaikas
gali elgtis agresyviai siekdamas
gauti iš tėvų ar kitų suaugusiųjų dėmesio (tai įvyksta tada, kai
vaikais patiria suaugusiųjų dėmesio stoką).

tinu kaip absurdą. Visų pirma jis
pažeidžia žmogaus teises, galimybę rinktis skiepyti vaikus ar
ne. Nesu medikė, bet remiuosi
medikų, turinčių ilgametę patirtį,
liudijimais. Daug metų domiuosi įvairiais šaltiniais ir remiuosi
asmenine patirtim – mano vaikas
beveik neserga, tuo tarpu skiepyti vaikai serga daug dažniau ir
gana sunkiai. Bet tai kiekvieno
žmogaus pasirinkimo reikalas.
Kas kuo tiki, tas taip ir elgiasi.
Esu už tai, kad žmogus žinotų visas puses ir galėtų rinktis“,- sakė
E. Zablockienė. Moteris teigia,
kad ministro įsakymas ne tik atima teisę vaikui lankyti darželį,
bet ir stumia jį į visuomenės užribį. „Išeitis - viena, manau, kad
atsiras lietuvių, kurie kurs privačius darželius, kuriuos galės
lankyti neskiepyti vaikai“,- sakė
E.Zablockienė.
Anykščių savivaldybės gydytoja Vaiva Daugelavičienė sako,
kad visiškai pritaria tokiam ministro žingsniui. „Buvo tokia
mada nesiskiepyti, manau, kad
čia tik pirmas žingsnelis, siekiant, kad žmonės skiepytųsi“,sakė V.Daugelavičienė. Paklausta, o kaip gali būti pavojingas
neskiepytas vaikas tiems vaikams
darželyje, kurie jau yra skiepyti,
V.Daugelavičienė sakė: „Visų
pirma, pavojinga tam pačiam
vaikui, nes jis gali užsikrėsti nuo
kitų vaikų, taip pat ligą gali parsinešti į namus ir užkrėsti tėvus,
kurių skiepai jau nebegalioja.

Supykęs vaikas suaugusiojo
kūne
Agresija yra aiškinama remiantis ir frustracijos teorija. Frustracija - trukdymai siekiant tikslo
ir suvokiant, kad jo nepasieksi.
Kitaip sakant, tai tas pats supykęs vaikas suaugusiame žmoguje, kuris negavo norimo žaislo.
Tikriausiai geriausi pavyzdžiai
šiomis dienomis yra matomi Pasaulio čempionato futbolo stadionuose Brazilijoje. Dauguma
futbolininkų pradeda šiek tiek
agresyviau žaisti, kai jiems yra
trukdoma pasiekti savo tikslo
(laimėti varžybas, įmušti įvartį).
Lygiai taip pat yra ir su mumis.
Gyvenime yra daug situacijų, kurios mums gali sukelti kad ir buitinę frustraciją. Tarkim, visą dieną svajojote apie šaltibarščius, o
nuėję į parduotuvę pamatote,
kad visas kefyras yra išpirktas...
Šaltibarščius jau galite pamiršti
ir tikriausiai geriausia būtų, kad
kelyje nepasitaikytų joks žmogus, kurį galėtumėte užmušti

Toks vaikas pavojingas aplinkai
Žiūrėkit, juk Anykščiuose tymais susirgo ne vaikas, o suaugusi moteris. Taip pat toks vaikas
pavojingas tiems vaikams, kurie
negalėjo pasiskiepyti dėl kontraindikacijų“,- sakė gydytoja.
Ji nepritaria nuomonei, kad
skiepai kalti dėl autizmo, kurio
baiminasi tėvai, nes, pasak kai
kurių teorijų, susirgimas autizmu susijęs su skiepijimu. „Tai
nėra įrodyta. Faktas, kad autizmo atvejų daugėja, tačiau kaip
įrodyti? Kaip gydytoja, aš negaliu remtis nepatvirtintais faktais.
Man atrodo, kad per daug kaltės
norima suversti skiepams“,- sakė
V.Daugelavičienė.
Beje, reiktų priminti, kad šį
pavasarį po 14 metų pertraukos
Anykščių rajone vėl užregistruotas susirgimas tymais. Utenos visuomenės sveikatos centro
Anykščių skyrius 2014 m. balandžio 1 d. užregistravo patvirtintą tymų atvejį Anykščių rajone..
Anykščių skyriaus duomenimis,
per 20 metų (1993-2013 m.)
Anykščių rajone užregistruoti
tik 3 tymų atvejai. 1998 m. sirgo vaikas, priklausantis 3-6 m.
amžiaus grupei, o 2000 m. sirgo
du suaugę asmenys. Šį pavasarį
tymais užsikrėtė ir susirgo suaugusi anykštėnė.
Anykščių rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centro duomenimis, 2013
m. Anykščių rajone skiepijimo
nuo tymų apimtys vienerių metų
amžiaus grupėje siekia 98 proc.,
dviejų metų - 99 proc., šešerių
metų - 87 proc., septynerių metų
- 99 proc., o aštuonerių metų amžiaus grupėje - 100 proc. Beje,
suaugę žmonės taip pat gali pasiskiepyti, bet reikia kreiptis į
šeimos gydytoją.

žvilgsniu.
Teorijos yra tam, kad
jas paneigtume
Nėra vienos teisingiausios teorijos, kuri paaiškintų tikrąją
agresijos mumyse atsiradimo
priežastį. Visi mes esame skirtingi, skirtingai reaguojame į
įvairias situacijas, vieni iš mūsų
yra labai agresyvus, tuo tarpu kiti
reaguos į aplinką ir iššūkius pasyviai. Tačiau neturime pamiršti,
kad agresija yra ne tik fizinė, bet
ir emocinė, žodinė. Tokią agresijos formą karts nuo karto panaudojam ir savo pyktį išliejame
ant kitų, nors jie net nėra kalti dėl
mūsų emocinės būsenos.
Ką galima pridurti? Kaip sąmoningi asmenys, galime stengtis savo pyktį valdyti taip, kad
teorija, teigianti, jog visi iš prigimties yra agresyvūs, nebūtų
patvirtinta.

Kamilė BITVINSKAITĖ,
psichologė
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Lenino keliu autobusai nevažiuoja

Prabangioje „Lenino keliu“ kolūkio kontoroje dabar veikia Vaitkūnų biblioteka ir kaimo kultūros namai.
(Atkelta iš 1 p.)
Nuo plento pėsčiomis
Nuo Vaitkūnų iki Svėdasų – 8
kilometrai. O iki artimiausių didesnių miestų – Anykščių, Rokiškio, Utenos, Kupiškio – per trisdešimt kilometrų. Autobusai jau
kuris laikas į Vaitkūnus nevažiuoja, taip stiprindami kaimo bendruomenę – žmonės arba buriasi
į lengvųjų automobilių ekipažus
arba drauge keliauja namo ketvertą kilometru nuo Rokiškio plente
esančios autobusų stotelės.
2001 metais Vaitkūnuose buvo
79 sodybos su 228 gyventojais,
2011 metais liko 181 gyventojas.
Už poros kilometrų esančiuose
Kunigiškiuose dabar - 49 gyventojai. Tad, visoje „aglomeracijoje“ – vos 230 žmonių.
Tarpukariu Vaitkūnai ir Kunigiškiai buvo panašaus dydžio
kaimai. 1923 metais Vaitkūnuose
gyveno 298 žmonės, Kunigiškiuose – 219. Tarybiniais metais,
sprendžiant pagal gyventojų skaičių, esminių skirtumų tarp gretimų kaimų raidos nebuvo – 1970
metais Vaitkūnuose gyveno 204,
Kunigiškiuose – 213, 1979 m.
Vaitkūnuose – 196, Kunigiškiuose – 162 žmonės. „Lenino keliu“
kontora, o ir didesnės dalies specialistų butai buvo Vaitkūnuose,
tačiau pakelėje šalia Kunigiškių
veikė pagrindinė mokykla. Kolūkio dirbtuvės apskritai buvo „pamestos“ pusiaukelėje tarp abiejų
kaimų.
Padėjo ir tautinė linija
Antrojo pasaulinio karo veteranas A.Slavenskas „Lenino keliu“
kolūkiui vadovavo nuo 1953 iki
1989 metų. Taigi, praktiškai visą
kolūkių egzistavimo laikotarpį.

Tik Sąjūdžio laikais, kai buvo
madinga „versti“ senuosius pirmininkus, A.Slavenskas neteko
pareigų.
A.Slavensko laikais Vaitkūnuose išdygo tradiciniai kolūkiams
būdingi pastatai - daugiabučiai,
fermos, dirbtuvės ir t.t. Visuose
kolūkiuose devintajame dešimtmetyje buvo kultūros namai ir
kontoros, tačiau tokį kompleksą,
kokį pasistatė „Lenino keliu“ kolūkis, nedaug kas turėjo – kultūros
namų salė net su balkonais, o virš
kontoros įrengta pokylių salė su
židiniu ir parketu...
O Jatkonyse prie tvenkinio kolūkis pasistatė pirtį. Žinoma, ji
naudota ne kolūkiečiams maudyti. Vaitkūnuose gyvenantis kraštotyrininkas, muziejininkas Vytautas Bagdonas, tarybiniais metais
dirbęs „Lenino keliu“ kolūkyje,
prisimena, jog „pas A.Slavenską“
svečiavosi ir komunistų partijos
šulai Rimgaudas Songaila, Lionginas Šepetys, Leokadija Diržinskaitė ir rašytojas Juozas Baltušis.
O kultūros namų atidaryme dalyvavo ir svečias iš Maskvos, rašytojas Michailas Telmanas.
Pasak V.Bagdono, kolūkyje dirbo net penki Lenino ordino kavalieriai (vienas jų pats pirmininkas
A.Slavenskas). „Lenino kolūkis“
buvo Palangos „Lino“ ir Druskininkų „Eglės“ sanatorijų dalininkas, todėl kolūkiečiai gaudavo nemokamus kelialapius į kurortus.
O Kauno II-oji klinikinė ligoninė
šefavo „Lenino keliu“ kolūkį – atvažiuodavo medikai tikrinti kolūkiečių sveikatos į vietą ir pasiligojusius į klinikas paguldydavo.
V.Bagdonas
neslėpė,
jog
A.Slavensko sėkmės priežastimi
buvo ne tik jo vadybiniai gabumai, bet ir tautiniai ryšiai – žydų
kilmės nomenklatūrininkai mieliau padėdavo tautiečiui, nei lietu-

Kunigiškių mokykloje....
viams ar rusams.
Dingo mokykla
Net ir šiems laikams modernus
buvusios Kunigiškių pagrindinės
mokyklos pastatas dabar be langų
ir durų. Pastatą kažkas privatizavo, o kiti „kažkas“ nusilaupė radiatorius, krepšių lankus, susivyniojo elektros instaliacijos laidus. Ir,
regis, kiekvienas praeinantis pro
šalį jaučia pareigą paleisti akmenį
į mokyklos pusę – gal tas dar susiras kokį neišdaužtą stiklą.
Kunigiškių mokykla sunyko
kaip žaibo trenka – 2001 metais
dar buvo pagrindinė, o 2002-aisiais – neliko net pradinės.
1939 metais Kunigiškių pradžios mokykla turėjo skyrius Kunigiškiuose ir Vaitkūnuose ir I-IV
klases lankė net 124 vaikai. Dabar
tiek pradinukų nesurinksi visoje
Svėdasų seniūnijoje. Apskritai,
bet kokio amžiaus mokinių (nuo 1
iki 12 klasės) Svėdasų seniūnijoje
dabar yra tik dvigubai daugiau nei
prieškaryje pradinukų Kunigiškiuose.
Puoselėja kraštiečių palikimą
V.Bagdonas dar tarybiniais metais Kunigiškiuose, buvusiame
pradžios mokyklos pastate, įkūrė Svėdasų krašto muziejų. Jame
saugomi ir garsiausius kraštiečius
primenantys eksponatai. Šalia Kunigiškių, Maleišių kaime, gimė ir
augo rašytojas, visuomenės veikėjas Juozas Tumas Vaižgantas.
Iš pačių Kunigiškių kilę Sklėriai
- dailininkas Kajetonas, kariškis
Alfonsas bei mokslininkas Povilas.
Sovietmečiu V.Bagdonas gerą
muziejaus kampą buvo skyręs ir
„tarybinei kraštotyrai“, visokių
revoliucinių judėjimų įamžini-

mui, mat ,jei nebūtų išlaikyta
„ideologinė pusiausvyra“, vargu
ar kolūkiniam muziejui būtų leista gyvuoti.
Su žmona Aldona, dirbančia Vaitkūnų kultūros namuose,
V.Bagdonas užaugino dukrą Simoną, kuri šiemet baigė Svėdasų
gimnaziją, o dar besimokydama
devintoje klasėje išleido fotografijų albumą. Pats Kunigiškių muziejaus vadovas V.Bagdonas jau
dabar yra savotiška savo krašto
muziejinė vertybė – jis yra keliolikos knygų ir informacinių leidinių
autorius, bendraautorius. Praktiškai visi jo kūriniai skirti Svėdasų
seniūnijos kaimams.
Gamina sūrius ir jogurtus
Vaitkūnuose darbo beveik nėra.
Iš valdiškų tarnybų likę tik po
pusę etato bibliotekoje ir kultūros
namuose. Kaime yra viena privati
parduotuvė. Apylinkėse stambesnius ūkius turi Eugenijus Rutkauskas, Jonas Baronas, Danutė
Baronienė, Vitalijus Staškevičius.
Kartais kuris ūkininkas pasisamdo kokį vaitkūnietį, bet nesukuria
ūkininkai daugybės darbo vietų.
Originalų nuosavą versliuką
išrutuliojo ūkininkai Audrius ir
Aušrinė Daugėlos. 70 karvių laikantys ūkininkai, 2008-aisiais, per
krizę, kai pieno kainos žiauriai
krito, nusprendė pieną perdirbti ir
savo namo rūsyje įsirengė cechelį.
Jame ūkininkai gamina grietinę,
grietinėlę, jogurtą, sūrį. Per savaitę
Daugėlos perdirba apie toną pieno
ir pagamintą produkciją šeštadieniais veža į Vilnių, į turgelį šalia
„Akropolio“. Pasak A.Daugėlos,
viską, ką nuveža į Vilnių, per kelias valandas parduoda. Sostinės
gyventojai iš Vaitkūnų ūkininkų
dar nuperka ir porą šimtų litrų
„žalio“ pieno.

Darbo nėra, bet ir darbuotojų
trūksta
Vaitkūnuose gyvena verslininkai Donatas ir Danutė Kutkos,
valdantys Svėdasų kavinę „Pas
Gedą“, taip pavadintą judviejų
sūnaus garbei. Vaitkūnuose likęs
ir vienas kitas buvęs Kunigiškių
mokyklos mokytojas, kurie dabar
dirba Svėdasų ar kitų aplinkinių
miestelių mokyklose. Bent po
vieną žmogų iš Vaitkūnų kas rytą
važiuoja į darbus Anykščiuose,
Rokiškyje, Kupiškyje. Ir viskas...
Tarp Vaitkūnų ir Kunigiškių įsikūrusi UAB „Kerokšlis“ gamybinė
bazė. Ši miškotvarkos įmonė turi
porą vietinių darbuotojų. Pasak
UAB „Kerokšlis“ meistro Kazimiero Senvaičio, bendrovė darbus
atlieka visos Aukštaitijos miškuose,
todėl ieškoti darbininkų būtinai iš
Vaitkūnų apylinkių nėra prasmės.
Tačiau ir tada, kai „Kerokšlis“ prie
Vaitkūnų turėjo lentpjūvę – darbuotojų rasti buvo sunku. „Jauniems
žmonėms mūsų įmonės darbo pobūdis buvo neįprastas.“ – „Anykštai“ aiškino K.Senvaitis. O kai perklausėme, ką reiškia tas neįprastas
darbo pobūdis, UAB „Kerokšlis“
meistras šyptelėjo: „Reikia sunkiai
dirbti...“ Dabar „Kerokšlyje“ yra
keliolika darbuotojų, pasak meistro, visus juos išsiugdė, išmokino
pati įmonė. „Kerokšlis“ turi nuosavą „velnio mašiną“ – „Timberjak“
miško pjovimo kombainą, kuris
medžius nupjauna, nugeni, supjausto... „Kiek žmonių toks agregatas
pakeičia?“ – paklausėme. „Žiūrint
kokių žmonių?“ – vėl šyptelėjo
„Kerokšlio“ meistras. Beje, pats į
Vaitkūnų gamybinę bazę važinėjantis iš Kupiškio...

užjaučia

Skaudžios netekties valandą, mirus Aloyzui Žvironui,
nuoširdžiai užjaučiu žmoną ir dukras.
Sodininkų bendrijos
„Šventoji“ pirmininkas
Jonas Tauginas

UAB „Kerokšlis“ meistras Kazimieras Senvaitis kalbėjo, kad
kaime surasti įmonei tinkantį darbuotoją nėra lengva.

Ūkininkas Audrius Daugėla savo gyvenamojo namo rūsyje įsirengė pieno produktų gamybos cechelį ir kiekvieną savaitę perdirba apie toną pieno.
Autoriaus nuotr.
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Sienomis žliaugė vanduo
Po smarkesnio lietaus ant Kalitos kalno neseniai pastatyto lankytojų centro pastato sienomis bėgo
vanduo. Per 700 tūkstančių litų kainavusio pastato stogą remontuoja bendrovės „Stelalita“ darbininkai.

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

kampas

Apie
automobilius

Linas BITVINSKAS

Statybininkai taiso pastato stogą, per kurį į vidų patenka vanduo.
Vienas anykštėnas manęs pasiteiravo, gal ant kalno esančio pastato
cokolinio aukšto jau statomas antras
aukštas? Juk pagal projektą ant kalno
turėtų iškilti 3 – jų aukštų pastatas,
kuriame išsitektų kalnų slidinėjimo
centro administracija,slidžių nuomos
punktas ir, gal būt, restoranas. Dabar

naujos knygos
“Debesis ant
žolės“
Lietuvių novelės antologija.
Pastarojo dešimtmečio geriausios lietuvių
novelės vienoje
knygoje! Antologinėje knygoje spausdinamos geriausios novelės,
publikuotos žurnale „Metai“ ir pelniusios prestižinę Antano Vaičiulaičio premiją. Noveles lydi jų autorių
esė, atspindinčios požiūrį į žanrą, jo
klasiko puoselėtas vertybes, aprėpiančios ir gyvenimo apmąstymus.
Knygoje rasite tokių autorių kaip Romualdas Granauskas, Juozas Aputis,
Rimantas Šavelis, Renata Šerelytė,
Petras Dirgėla, Danutė Kalinauskaitė, Bitė Vilimaitė, Vidas Morkūnas,
Laura Sintija Černiauskaitė, Valdas
Papievis, noveles ir esė.
Šioje knygoje –garbingą premiją
pelniusios novelės. Ir kiekvieno konkursą laimėjusio rašytojo esė apie
literatūrą ir gyvenimą. Novelių vertintojai kaskart paisė novelės klasiko
A. Vaičiulaičio estetikos normų, jam
svarbių vertybių – žodžio drausmės,
teksto paprastumo, pasakojimo žaismės, dramatizmo šviesos ir paslapties.
„Knygoje dvylika novelių, man

tėra pastatytas cokolinis aukštas.
Išties, nuvykęs radau statybininkus, tačiau jie ne statė, o taisė ankstesnių statybininkų broką, bitumine
danga dengė pastato stogą.
Užėjęs pro nerakintas duris į pastato vidų, radau šlapias sienas ir nuo
drėgmės atsiknojusių dažų plėmus.

Prie sienos stovėjo kavos aparatas
ir ledų vežimėlis. Naudotis elektros
prietaisais tokiose patalpose, be abejonės, pavojinga.
Masyvų, į bunkerį panašų pastatą
kalno šlaite statė UAB „Dailista“ iš
Kupiškio. Juo net nespėta kaip reikiant pasidžiaugti, juk praeitas kalnų

Toks vaizdelis – nuo sienų
atsiknoję dažai.
Autoriaus nuotr.

slidinėjimo sezonas buvo kaip reta
trumpas. Taigi, kas kaltas – projektuotojai, statybininkai, kad tik pernai
pastatytą pastatą reikia remontuoti?

Naujos Lietuvos rašytojų sąjungos
leidyklos knygos
regis, viena už kitą patrauklesnių.
Jas parašė dešimt šiandienės novelistikos meistrų. Vienos – trumpos,
beveik atitinka griežtą klasikinį žanro kanoną, joms parašyti autoriams
neprireikė net po tūkstantį žodžių,
o kitoms, mažiau tradicijai pavaldžioms, neužteko ir dešimteriopai
daugiau“ – rašytojas, literatūrologas
Vytautas Martinkus.
„Betliejaus
avytė “
Rimvydas
Stankevičius
Prieš keletą
metų
pasirodžiusi
poeto
Rimvydo Stankevičiaus eseistikos knyga
„Diktantai sielai“ (2008) sulaukė didelio atgarsio
ne tik tarp skaitytojų, poeto gerbėjų,
bet ir Lietuvos mokyklų, mokytojų
– esė tekstai buvo naudojami mokyklose lietuvių kalbos pamokose, o ką
tik pasirodžiusios naujos autoriaus
esė knygos „Betliejaus avytė“ pora
ištraukų jau tapo ir lietuvių kalbos
egzaminų užduotimis.
Autorius sako, kad „Betliejaus
avytė“ pratęsia populiarumo sulaukusią ankstesniąją knygą: „Kadangi
„Diktantų sielai“ knygynų lentynose senokai nebelikę, drįstu pasiūlyti

skaitytojams dar vieną eseistikos
rinkinį, linkėdamas jam panašios sėkmės. Tik nesileiskite suklaidinami
vizualinio panašumo – tai nėra perleista, papildyta ar kaip kitaip ankstesniosios pagrindu sumontuota, o
visiškai nauja knyga, parašyta jau po
„Diktantų“.
Naujoji knyga tęsia svarbiausias
Rimvydui Stankevičiui temas – tai
pokalbis apie literatūrą, gamtą, dievoiešką, susirūpinimas dabartinės
visuomenės moraline sveikata ir kultūrine branda, idealizmo ir patriotizmo temos. Visa tai svarbu autoriui,
už pilietinį ir moralinį angažuotumą
apdovanotam Jurgos Ivanauskaitės
literatūros premija.
Tai, kad „Betliejaus avytė“ savo
išvaizda labai panaši į „Diktantus
sielai“, autorius paaiškina knygos
pradžioje: „Dvynukiška“ knygų išvaizda – gal ir keistoka mano užgaida, tačiau turinti svarių priežasčių.
Pirmiausia, šios dvi knygos – išties
yra seserys tiek pagal stilistiką, tiek
pagal kompoziciją. Abiem tinka ir ta
pati žanro apibrėžtis: tai pamokslai
pačiam sau, o drauge – vieno žmogaus, vienos sielos epas, kuriame
individas, mindamas kasdienės rutinos ratą, fiksuoja retus ir nedidelius
žingsnelius, paties vadinamus dvasiniu gyvenimu – mintis ir patirtis, sugebančias pramušti plokščią kūniškojo gyvenimo tikrovę ir žvilgtelėti

siūlo darbą
Reikalingi pjovėjai arba brigada
ir pagalbiniai darbuotojai miške.
Tel. (8-673) 83905.

UAB „ANRESTAS“
reikalingi
DAŽYTOJAI
PLYTELIŲ
KLIJUOTOJAI
Gegužės g. 14, Anykščiai,
tel. 5-25-00

gilyn. Tekstu teka Velykos, Vėlinės
ir Kalėdos, metų laikų virsmai, kasdienės realijos – nepakeičiami metų
tėkmės atributai, – keičiasi tik rašantis individas, natūraliai mainomas
laiko ir patirčių.
Taip pat seseriškas yra abiejų knygų „diktantiškumas“, tas pats – ir
geidžiamasis adresatas – vyresniųjų klasių moksleiviai, kurie norom
nenorom su šio rinkinio turiniu jau
buvo susidūrę – du jau ir šios, naujosios, knygos tekstai („Ji egzistuoja, toji knyga“ ir „Ištrinti tai, kas
nereikalinga“) buvo virtę Lietuvos
mokyklų lietuvių kalbos egzaminų
užduotimis.
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos knygų galite
įsigyti internetu
www.rs-leidykla.
lt arba užsisakyti
tel. 8 5 212 14 33

Kol Europa dūsta nuo automobilių gausos, Kuboje ramybė.
Socializmą pasiekusi šalis pagaliau leido prekiauti automobiliais ir juos gali įsigyti bet kas. Ir
štai pasirodė statistika. Per 6 šių
metų mėnesius Kuboje privačių
asmenų buvo nupirkti net 6 automobiliai ir 4 motociklai. Neabejotinas socializmo privalumas
– automobilių niekam nereikia.
Na, teisybės dėlei, reikia, bet
kainos tokios, kad neįkanda.
Kuboje parduoti automobiliai
buvo naudoti, bet dėl didelių
mokesčių iš JAV atvežtas automobilis, kurio kaina 26 tūkstančiai dolerių, po mokesčių
buvo pardavinėjamas jau už 90
tūkstančių dolerių, mat Kubos
vyriausybė paskelbė, kad 75
procentai nuo parduoto automobilio vertės eis į kelių infrastruktūros gerinimą. Autostrados,
matyt, ten dar negreit bus...
Smagu iš kubiečių pasijuokti, ar ne? O kaip iš savęs,
ar nenorėtume? Nuo liepos 1
dienos priimti įstatymai leis,
kad policininkas tiesiog gatvėje atims iš tavęs automobilio techninės apžiūros lapą,
gal ten duslintuvas klerks,
lempelės perdegs važiuojant
arba padangų protektoriuje
pritrūks milimetro. Ims, ir
atims. Kubiečiams būtų juokinga, turbūt, apie tokią tvarką išgirdus. O aš manau, kad
įstatymus dar reikia tobulinti
– manau, kad jei jau policininkai gali atimti, tai turi turėti teisę ir suteikti techninės
apžiūros lapą. Privažiuoji gatvėj, „technikinei“ baigiantis
prie pareigūno, jis apžiūri ir
išduoda naują, jei automobilis
tvarkingas. Manau, kad, kaip
piliečiai, turime reikalauti tokio žingsnio iš valdžios.

Šešuolėlių dvare (Šešuolėlių I kaimas, Zibalų seniūnija,

Širvintų rajonas)

Lieps 20 d., sekmadienį, 17 val.

EGZOTIŠKAS DVELKSMAS IŠ ČILĖS
Vakaras su čili prieskoniu
CRISTOBAL REY QUINTET (Čilė): CRISTOBAL REY (fortepijonas, vokalas), VALENTINA MAZA (altas), ALEJANDRO BARRÍA
(violončelė), FELIPE CANDIA (mušamieji), NELSON ARRIAGADA
(bosas)
Daugiau informacijos www.kristupofestivaliai.lt
Koncerto trukmė 1.30 val.
Bilietų kaina 32 Lt
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
15 % nuolaida su „Daily Card“ kortele (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Maestro Olialia“ arba „Laisvalaikio“ kortele (2
bilietams)
50 % nuolaida vaikams nuo 6 iki 14 metų.
Bilietus galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, vietoje valandą prieš
koncertą, rezervuoti telefonu 1588 (2 Lt/min)
arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
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SKELBIMAI

Dėkoju Danutei ir Vygantui Romanams už supratimą ir
atjautimą. Linkiu Jums Dievo palaimos. Ačiū Jums, mieli
kaimynai.
Danutė

perka

Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
Nekilnojamasis turtas, miškai

Brangiai - mišką išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas.
Tel.: (8-682) 18972,
(8-600) 63820.
Brangiai - mišką arba mišką išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti su skolomis ar teisinėmis problemomis.
Atsiskaito grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme
ar išsikirsti. 7 000 - 35 000 Lt/ha,
gali būti malkinis.
Tel. (8-600) 29417.

Mišką su žeme arba išsikirsti,
apvalią medieną. Teikiame miško
kirtimo, traukimo bei pervežimo
paslaugas.
Tel. (8-603) 44444.

Automobilių bei kitokios technikos supirkimas Lietuvoje.
Utilizuoja, greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-638) 00155.

parduoda
Uogos

Automobiliai

Malkas kaladėmis, atraižas. Turi
supjautų. Veža į rajonus.
Tel. (8-693) 83102.

Juoduosius serbentus. Galima
pasiskinti patiems.
Tel.: (8-690) 27487, (8-685) 41966.
Kuras
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškovežiu.
Tel. (8-600) 63820.

įvairūs
Dovanoja
Keturių durų spintą.
Tel. (8-620) 31624, skambinti po
17 valandos.
Paslaugos
UAB 2 Vymonta gamina plienines
stogų ir sienų dangas iš spalvotos
ir cinkuotos-alucinko skardos.
Darome lankstinius. Parduodame
gamintojo kainomis.
Kreiptis: Panevėžys, Kerbedžio
g.21,tel.: (8-606) 11964,
(8-687) 97797.

Važiuojančius ir nevažiuojančius automobilius, visureigius,
mikroautobusus, sunkvežimius,
traktorius. Utilizuoja. Atsiskaito.
Tel. (8-633) 39897.
Automobilių, mikroautobusų,
traktorių, motociklų supirkimasn
visoje Lietuvoje. Seni, nebenaudojami, daužti. Atsiskaito iš karto. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-600) 96172.
Brangiausiomis kainomis - automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys.Sutvarko dokumentus. Pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Kita
Brangiai - žemės grąžinimo dokumentus/išvadas. Siūlyti įvairius
variantus. Sumoka iš karto.
Tel. (8-621) 21627.

Gyvuliai
Brangiai - galvijus: telyčias,
karves, bulius, veršelius. Sveria.
Moka priedus. Patys išsiveža.
Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.
Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.

MASSEY FERGUSON,
FIAT, FORD, ZETOR – 6945
(dvitiltis),
traktorių VOLVO su dvigubais ratais,
savivartę traktoriaus priekabą, tinkamą grūdams vežti
(veža 18t, ilgis- 7,28 m, plotis-2,38 m, aukštis - 1,20 m).
Atvežu į vietą.
Biržai, tel. (8-699) 31400.

Buitinės technikos remontas

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.

Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka
priedus.
Tel. (8-656) 40439.
Bendra Lietuvos - Olandijos
UAB „Bartynco“ - veršelius iki 2
mėnesių. Moka priedus.
Tel.:(8-614) 07502.
Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.

Šlifuoto gintaro karolius (nuo
600 Lt), gintaro papuošalus, gabalus.
Tel. (8-601) 00888.

PARDUODU TRAKTORIUS
SU KRAUTUVAIS:

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka
JUODOJO, SPALVOTOJO METALO
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS,
ELEKTROS VARIKLIUS, starterius, generatorius.

UA B „ B OVA R I S “

Viskas ŠIFERINIAMS,
SKARDINIAMS
STOGAMS

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 16,00 Lt/kg,
belgų telyčaites 11,70 Lt/kg.
juodmargius buliukus 6,20 Lt/kg.
Tel. (8-678) 00255.

stogo danga,
skardos lankstiniai,
lietaus sistemos,
dailylentės,
plėvelės, mediena).

Tel. (8-652) 49994.
A, B, C, C+CE, CE kategorijų vairuotojų kursai!
Teirautis tel.: (8-657) 68 156
www.jonroka.lt.
Renkamės liepos 14 dieną 17 val. Liudiškių g. 29,
UAB „Janroka“ patalpose

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisome automatines skalbimo
mašinas, televizorius, šaldytuvus
kliento namuose.
Tel. (8-643) 73772.

Griauna pastatus, sumala statybines atliekas.
Tel. (8-682) 92949.
Kloja trinkeles, kanalizacijos,
vandentiekio įrengimas, įrengia
kanalizacijos talpyklas, valymo
įrengimus. Pervežimo paslaugos.
Kasimo darbai.
UAB „Nerutis“,
tel. (8-675) 95505.

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.

Dažome stogus (paruošiame
dažymui) stogus, sodo namelius,
namų fasadus.
Tel. (8-679) 88635.
Kokybiškai ir nebrangiai atlieku
vidaus ir lauko apdailos darbus:
dažau namus, kloju trinkeles, klijuoju plyteles, dedu laminatą bei
atlieku kitus darbus.
Tel. (8-647) 59686.

pro memoria
Anykščių mieste
Aloyzas ŽVIRONAS, gimęs 1938 m., mirė 07 06
Zofija KAMARAUSKIENĖ, gimusi 1926 m., mirė 07 04
Debeikių seniūnijoje
Bronislava VELENIENĖ, gimusi 1924 m., mirė 07 05
Jonas ZAVIŠA, gimęs 1934 m., mirė 07 04
Kavarsko seniūnijoje
Veronika KARVELIENĖ, gimusi 1920 m., mirė 06 26
Bronislava DIČPETRIENĖ, gimusi 1925 m., mirė 06 27
Skiemonių seniūnijoje
Vidas REPEČKA, gimęs 1955 m., mirė 07 07
Troškūnų seniūnijoje
Gintautas ŠATRAUSKAS, gimęs 1971 m., mirė 07 04

gimė
Anykščių rajone
užregistruotas naujagimis
Jonas TUBIS,
gimęs 06 24
Mindaugas KAZLAUSKAS,
gimęs 07 04
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Amalija, Prudencija, Rufina,
Gilvainas, Eirimė.
liepos 11 d.
Benediktas, Vilmantas, Šarūnė, Pijus, Kipras.

mėnulis
liepos 10 - priešpilnis.
liepos 11 d. - pilnatis.

komentaras
anyksta.lt
„rimtai“:
„Gerb.Gervinską nėra su kuo
palyginti. Tai nuostabus žmogus
ir vadovas. Jam lygių aš nematau.
Prie jo - kaip mero, labai derintųsi A.Savickas. Tai būtų puikus
darbo duetas mūsų rajone“.

mįslė
„Šiurina, purina ir dangun kopia?“
Antradienio mįslės: „Dešimt
vyrų traukia lyną aplink klojimą?“
teisingas atsakymas – diržą juosiasi.

receptas

Skaniosios vištų blauzdelės
tešloje

Ingredientai:
1 kilogramas vištienos blauzdelių,
2 pakeliai sluoknsiuotos tešlos,
150 gramų sūrio,
druskos,
juodųjų pipirų,
4 skiltelių česnako,
prieskonių vištienai,
aliejaus.
Gaminimo eiga:
Vištos blauzdeles nuplauti, įtrinti druska, pipirais, trintu česnaku,
vištienos prieskoniais. Marinuoti
bent valandą.
Sūrį supjaustyti plonomis juostelėmis.
Tešlą iškočioti ir supjaustyti 1,5 2 cm storio ilgomis juostelėmis.
Kiekvieną vištos blauzdelę apvynioti sūrio juostelėmis, tada - tešlos
juostomis.
Paruoštas blauzdeles sudėti į
riebalais pateptą skardą, aptepti
kiaušinio plakiniu ir kepti 180°C
temperatūros orkaitėje, kol viskas
gražiai apskrus.

oras
+27
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MOZAIKA
Britanijoje rastas 2 000 metų
senumo monetų lobis
Anglijos Derbišyro grafystėje
esančiame urve aptiktas nepaliestas
daugiau kaip 2 tūkstančių metų senumo monetų lobis, skelbia BBC.
Derbišyre esančiame Davdeilo
(Dovedale) urve esantį lobį pirmieji
aptiko vietos gyventojai, radę keturias monetas, o pradėjus nuodugnius
kasinėjimus archeologai iš viso aptiko 26 monetas. 20 auksinių ir sidabrinių monetų greičiausiai mena
vėlyvojo Geležies amžiaus laikus
ir galėjo priklausyti čia gyvenusiai
Korieltavų (Corieltavi) genčiai.
Ekspertų teigimu, tai pirmas kartas, kuomet vienoje vietoje rastos
skirtingoms civilizacijoms priklausančios monetos, nes archeologai
taip pat aptiko tris romėnų pinigus,
nukaldintus dar prieš invaziją į Britaniją 43-iaisiais mūsų eros metais.
“Rastos monetos rodo, kad jas turėjęs asmuo buvo labai turtingas ir
įtakingas, - teigė Nacionalinio tresto archeologė Reičel Hol (Rachael
Hall). - Vėlyvame Geležies amžiuje
monetos buvo galios ir statuso simbolis, o ne atsiskaitymo priemonė.
Ar individas savo didžiausią turtą
slėpė? O gal tikėjosi, kad jų vertė
ateityje kils?”.
Rastas monetas išvalys Britų muziejaus ir Londono universitetinio
koledžo specialistai, vėliau jas bus
galima pamatyt Bakstono (Buxton)
muziejuje Derbišyre.
Didžiausias Geležies amžiaus
auksinių ir sidabrinių monetų lobis Britanijoje buvo aptiktas 2000
metais netoli Halatono (Hallaton)
Leičesteršyre. Archeologijos mėgėjas tuomet surado 5 000 monetų,
papuošalų, sidabru puoštą romėnų
paradinį šalmą ir kitų vertybių.
Vokietijos chemijos
pramonės augimas
2014-aisiais sieks 2 proc.
Trečiadienį Vokietijos chemijos
pramonės atstovai patvirtino savo
ankstesnes šių metų produkcijos ir
pardavimų apimčių prognozes. Informacija patvirtinta po pirmąjį pusmetį registruotos stiprios paklausos

šalies vidaus rinkoje. Apie tai praneša “Dow Jones”.
“Chemijos įmonių lūkesčiai ir
nuotaikos pakilios. Išankstiniai
užsakymai auga dėl kylančios paklausos vidaus rinkoje”, - spaudos
konferencijoje kalbėjo Vokietijos
chemijos pramonės asociacijos
(VCI) prezidentas Karlas Liudvigas
Klėjus (Karl-Ludwig Kley). Tiesa,
jis teigia, kad nors vidaus rinka atgijo ir ūgtelėjo 3,5 proc., tačiau sumenko paklausa iš užsienio - ši kilo
vos 1 proc.
Iš viso Vokietijos chemijos pramonės veiklos apimtys pirmąjį šių
metų pusmetį kilstelėjo 3 proc. Tikimasi, kad iš viso šiais metais rodiklis ūgtelės 2 proc.
Per pirmuosius šešis šių metų mėnesius šios ekonomikos srities pajamos iš viso, lyginant su tuo pačiu
praėjusių metų laikotarpiu, kilstelėjo
2 proc. ir pasiekė 98 mlrd. eurų.
Bus sudaryta NVO Taryba
Trečiadienį vykusiame posėdyje
Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teiktam
siūlymui sudaryti Nevyriausybinių
organizacijų (NVO) Tarybą ir patvirtinti jos sudėtį bei nuostatus: funkcijas, tvarką ir darbo organizavimą.
NVO Taryba - patariamoji institucija, stiprinsianti viešojo ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą,
koordinuosianti nevyriausybinių organizacijų plėtrą, užtikrinsianti, kad
nevyriausybinės organizacijos dalyvautų formuojant šio sektoriaus politiką. NVO Taryba taip pat turės galimybę teikti valstybės institucijoms
pasiūlymus dėl NVO programų bei
priemonių finansavimo prioritetų.
Į Tarybą savo atstovus deleguos
valstybės institucijos ir įstaigos,
kurias pasiūlė Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija, taip pat Lietuvos savivaldybių asociacija bei nacionalinės skėtinės nevyriausybinių
organizacijų asociacijos įstatymo
nustatyta tvarka.
Šveicarijos mašinistai susipešė
kilus ginčui dėl traukinio greičio
Kilus peštynėms tarp priemiesti-

nio traukinio mašinistų Šveicarijos
Ciūricho kantone, sutriko traukinių
eismo grafikas, keleiviai į numatytą
vietovę atvyko gerokai pavėlavę, informuoja “Reuters”.
Traukinys važiavo į Ustero miestą, kai vienas iš keleivių, pagal profesiją - mašinistas, nusprendė, kad
traukinys važiuoja per lėtai, ir nuskubėjo į kabiną duoti kolegai kelių
patarimų. Kai pastarasis ignoravo
beldimą į stiklą, keleivis atrakino
duris specialiu raktu ir įėjo į kabiną.
Mašinistas išstūmė neprašytą
svečią, o atvykęs į Usterą ėmė ieškoti jo po vagonus, kad pamokytų
ramybės drumstėją. Santykių aiškinimasis netrukus peraugo į grumtynes. Traukinys stovėjo, nes mašinisto darbo vietoje nebuvo. Kai
atvyko policija, peštynės liovėsi, o
neramusis keleivis paspruko iš įvykio vietos.
Šveicarijos geležinkeliai garsėja
išskirtiniu traukinių atvykimo tikslumu. Manoma, kad apie 90 proc.
keleivių atvyksta į kelionės paskyrimo punktą tiksliai pagal tvarkaraštį,
o 98 atvejais iš šimto - spėja persėsti
į pasirinktą kitą traukinį.
Geležinkelių operatoriai tvirtina,
kad tvarkaraštis planuojamas sekundės tikslumu - įvertinamas netgi mašinisto reakcijos į semaforo signalą
laikas. Vis dėlto šioje sistemoje kartais pasitaiko sutrikimų.
Netoli Graikijos krantų
išgelbėti 77 migrantai

Prieš kelias dienas teko matyti,
kaip Šventojoje ties Anykščių tiltu kapstėsi žolėse įstrigusi baidare
plaukusi porelė. Beje, tarp žolių
stringa ne tik baidarininkai, bet ir į
upę anykštėno ar svečio neatsakingai nusviestas plastmasinis bambalys. Tie bambaliai ypač kliūva akiai

važiuojant dviračiu ar einant kairiuoju Šventosios upės kranto taku.
Anykščiuose nusistovėjo keista
tvarka – politikai, pasirodydami
tautai, prieš Onines šiek tiek upės
žoles prakrapšto, tačiau iki tol juk
daugiau kaip pusė vasaros jau būna
praėjusi. Šią problemą reikėtų

Graikų pareigūnai informavo apie
77 nelegalius migrantus, išgelbėtus
rytinėje Egėjo jūros dalyje netoli šaliai priklausančių salų, skelbia “Associated Press”.
Graikijos pakrančių apsaugos pareigūnų teigimu, nelegalūs keliautojai Europą bandė pasiekti dviem valtimis, o patrulinis kateris juos aptiko
netoli Chijo salos. Visi sulaikytieji
perduoti salos pareigūnams, jų tautybės neviešinamos.
Graikija, Italija ir Ispanija yra
pagrindinės Europos Sąjungos
(ES) šalys, per kurias į Senąjį žemyną plūsta geresnio gyvenimo
ieškantys migrantai iš karinių konfliktų apimtų zonų Šiaurės Afrikoje
bei Vidurio rytuose ir skurdžių Sahelio regiono šalių. Į Graikiją norinčius patekti asmenis už pinigus
dažniausiai gabena kriminalinės
gaujos.

spręsti iš esmės, užtvanką uždarius
gal dar pavasarį dygstančias žoles
išstumdyti kokia nors tam pritaikyta technika.
Atrodo, kad jau nebeveikia ir
upėje esantys fontanai

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“:

Petras ANUKĖNAS

(8-381) 5-82-46, (8-381) 5-94-84, (8-381) 5-91-86.

***
Pasipiktinęs keleivis skundžiasi geležinkelio stoties darbuotojui:
- Kokia prasmė vis spausdinti
ir spausdinti naujus tvarkaraščius, jei jūsų traukiniai nuolat
vėluoja?
- O kaip žinosite, kad traukinys vėluoja, jei nebus tvarkaraščio?
***
Mokytojas bara vėluojantį
mokinį:
- Na ir kur tu buvai? Pamoka
prasidėjo prieš pusvalandį!
- Žmogus gatvėje pametė 100
dolerių...
- Ir tu padėjai jam jų ieškoti? apsidžiaugia mokytojas.
- Ne, stovėjau ant banknoto
kol jis nuėjo.
***
Trys pelės bėga nuo katino.
Staiga viena apsisuka ir ima loti
šuns balsu. Išsigandęs katinas
kaip mat nulėkė šalin. Kitos dvi
pelės su nuostaba susižvalgo ir
viena sako kitai:
- Tikrai apsimoka mokytis
užsienio kalbų....
***

Kas valys upę ?

tautos balsas

anekdotai

Gydytojas pacientui:
- Jūs labai smarkiai sergate.
- Norėčiau dar vienos nuomonės apie save, - nesutinka
pacientas.
- Puiku, jūs taip pat labai negražus.
Meilė yra ilgas ir saldus
sapnas, o santuoka - geriausias
žadintuvas.
***
Žvalgyba ieško naujo agento
dirbti užsienyje. Trims stipriausiems kandidatams pateikiama
paskutinė užduotis - paimti
ginklą įeiti į kambarį ir nušauti
savo žmoną. Pirmas kandidatas,
pats jauniausias, iškart atsisako
tai padaryti. Antrasis, šiek tiek
vyresnis, drebančiomis rankomis paima šautuvą, nueiną į
kambarį, bet netrukus grįžta.
- Deja, negaliu to padaryti, atsidūsta.
- Tuomet esate netinkamas
tokiam darbui, - atsako jam
žvalgybos vadovas.
Trečias į kambarį įeina vyriausias kandidatas ir ten praleidžia net 5 minutes. Pagaliau
išėjęs pareiškia:
-O ginklas tai neužtaisytas!
Teko pribaigti su buože...

„Anykštos“ prenumerata 6 mėnesiams kainuoja

nuo 87,75 Lt.
- perpus pigiau!
negražina gyvenimo - Elektroninė1prenumerata
mėn. - 10 Lt.
tiesiai ir apie viską!
Prenumeruokite www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), pašto skyriuose,
PayPost kioskuose. Telefonai pasiteiravimui: (8-381) 5-80-24 bei (8-381) 5-94-58.
+16

Prenumeratorių žiniai! Jei laiku negaunate mūsų leidinių, informuokite tel. (8-605) 96555.

