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Sveikinimai
Primename, kad per mūsų laikraštį galite 
pasveikinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis.

 Sveikinimo kaina – 20 eurų.

3 psl.2 psl.

Pristatymas. Balandžio 19 d. (tre-
čiadienį) 17:15 val. Sakralinio meno 
centre dokumentinio filmo „Gražuo-
lės Piplytės” pristatymas ir susitiki-
mas su režisiere Inesa Kurklietyte. 
Vyks ir šios režisierės dokumentinio 
filmo „Gegučių vaikai” peržiūra. 

Paskaitą. Balandžio 20 d. 16 val. 
Anykščių koplyčioje (Vilniaus g. 36) 
Anykščių akademijos klausytojams 
paskaitą „Anykštėnų žydų likimai” 
skaitys rašytojas Rimantas Povilas 
Vanagas. 

Knyga. Balandžio 21 dieną 16.30 
val. Anykščių viešojoje biblioteko-
je vyks rašytojos Jurgos Žąsinaitės 
knygos „Azuritijos kardinolai“ sutik-
tuvės.  J. Žąsinaitė užaugo Rubikiuo-
se, Anykščių r., ji yra humanitarinių 
mokslų daktarė. 

Suvažiavimas. Ketvirtadienį 
„Nykščio namuose” vyks Lietuvos 
savivaldybių seniūnų asociacijos su-
važiavimas.

Rinkimai. Trečiadienį ir ketvir-
tadienį vyks išankstinis balsavi-
mas Seimo rinkimuose Anykš-
čių-Panevėžio apygardoje. Bus 
balsuojama savivaldybių adminis-
tracijų patalpose ir visų dešimties 
šalies apskričių centrų centriniuo-
se paštuose.

Šventė. Penktadienį meras Kęstutis 
Tubis Vilniaus r. Migūnų girininkijoje 
dalyvaus Izraelio ambasados organi-
zuojamoje ąžuoliukų sodinimo šven-
tėje.  Ąžuoliukus čia sodins Anykščių  
J. Biliūno gimnazijos mokiniai.

Kūdikiai.  Ketvirtadienį, balan-
džio 20 d., 17:30 val. Anykščių menų 
inkubatoriuje atidaroma neišnešiotų 
kūdikių asociacijos „Neišnešiotukas“ 
nuotraukų paroda „Gimę su genijaus 
žyme“. Parodos atidarymo metu savo 
magiškais triukais ypatingą nuotaiką 
kurs profesionalių iliuzionistų ko-
manda „EMSTUDiO“ bei Anykščių 
A. Vienuolio progimnazijos mokinių 
dainos, renginį vainikuos Anykščių 
kultūros centro Leliūnų skyriaus 
spektaklis „Coliukė“.

Laikraštis. Kitas „Anykštos“ nu-
meris išeis penktadienį, balandžio 21 
dieną. 

Pasak A. Vienuolio gatvės 3 
namo gyventojo Aido Pranckevi-
čiaus, ankstesnis šaligatvis buvo 
žemiau už atraminę sieną ir buvo 
prigludęs prie jos, jokio tarpo ne-
buvo. „Ne aš sugalvojau šaligatvį 
iškelti aukščiau atraminės sienos, 
kuri laiko šaligatvio žemę, nes 
mūsų sklypų žemė gerokai žemiau 
gatvės lygio, - sakė A. Pranckevi-
čius. – Manau, kad statybininkai 
privalėtų paaukštinti sienelę iki 
šaligatvio lygio, padaryti taip, kaip 
buvo. Tereikia sugręžti strypus į 
atraminę sienelę ir iki šaligatvio 
lygio tarpą užlieti betonu. Tuomet 
nesikauptų šiukšlės, būtų patogu 
jas sušluoti gatvę mechanizuotai 
prižiūrinčiai bendrovei. Praeitų 
metų pabaigoje dėl šios problemos 
ir net nepalikto įvažiavimo į kiemą 
iš A. Vienuolio gatvės kreipiausi į 
Anykščių rajono savivaldybę. Įva-
žiavimą padarė, tačiau šaligatvį 
tiesiantys statybininkai nesiruošia 
paaukštinti atraminės sienos. Ma-

Gyventojų interesų nepaiso
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Akcinė bendrovė „Panevėžio keliai“ Anykščiuose rekonstruodama 
Antano Vienuolio gatvę ties šios gatvės 5 ir 3 namais paaukštino šali-
gatvį, palieka tarpą tarp šaligatvio ir gyventojų atraminės sienos bei 
tvoros pamato, kuriame, kaip mano gyventojai, kaupsis šiukšlės. 

nau, kad šią problemą turėtų iš-
spręsti statybos darbus prižiūrintys 
Anykščių savivaldybės administra-
cijos specialistai. Juk ne aš sugal-
vojau šaligatvį tiesti aukštesniam 
lygyje, negu buvo anksčiau. Beje, 
statybininkai žada palikti ir senus 
sutrūnijusius šaligatvio bordiūrus, 
skiriančius mano kiemą nuo auto-
busų stoties teritorijos“. 

Pernai gruodžio mėnesį Anykš-
čių savivaldybės administraci-
jos direktorė Veneta Veršulytė A. 
Pranckevičių savo pasirašytu raštu 
paguodė, kad „...po statybos darbų 
užbaigimo nuo atraminės sienos 
viršaus bus nuvalytos statybinės 
šiukšlės. Šaligatvį prižiūrinti UAB 
„Ukmergės versmė“ perspėta ne-
šluoti šiukšlių į Jūsų sklypo pusę 
ir surinkti šiukšles iš tarpo tarp ve-
jos (šaligatvio, - aut. past.) borto ir 
tvoros“.  

„Abejoju, kad tas šiukšles kas 
nors rinks, - svarstė A. Pranckevi-
čius. - Juk paprasčiau būtų atrami-
nę sieną sulyginti su šaligatviu, tai 
statybininkams daug nekainuotų, 
būtų ir švaru, ir gražu visada“. 

Pasak Aido Pranckevičiaus, šaligatvį prie A. Vienuolio gatvės 5 
namo klojantys statybininkai šio namo gyventojui žada palikti ir 
sutrupėjusius bordiūrus, skiriančius kiemą nuo autobusų stoties 
teritorijos. Vyras šaukiasi Anykščių savivaldybės statybas prižiū-
rinčių specialistų pagalbos.                            Autoriaus nuotr.

Beglobiais gyvūnais ir toliau 
rūpinsis panevėžiečiai Robertas AlEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Praėjusių metų pabaigoje pasklidusios kalbos apie tai, kad 
Anykščiuose bus atidaryti gyvūnų globos namai, nutilo, o savival-
dybės administracija dėl beglobių gyvūnų priežiūros dar metams 
sutartį  pratęsė su Panevėžio gyvūnų globos draugija.

Pernai sugauti 47 beglobiai 
šunys ir katės

Savivaldybės administracijos 
direktorius Audronius Gališanka 
„Anykštą“ informavo, kad sutartis 
dėl beglobių gyvūnų priežiūros su 
Panevėžio gyvūnų globos draugija 12 
mėnesių laikotarpiui pratęsta praėju-
sių metų lapkričio pabaigoje. Pernai 
draugijai iš rajono biudžeto už beglo-
bių gyvūnų priežiūrą sumokėti 3 290 
Eur. 2016 metais Panevėžio gyvūnų 
globos draugija iš Anykščių rajono 
priglaudė 47 gyvūnus.

Dažniau nereikalingus 
gyvūnus atiduoda

Panevėžio gyvūnų globos draugi-
jos vadovė Rūta Liberienė „Anykš-
tai“ sakė, kad visi pernai iš Anykščių 
rajono draugijai atvežti beglobiai 

gyvūnai sau surado naujus šeiminin-
kus.

Per keturis šių metų mėnesius 
draugijai iš Anykščių rajono jau at-
vežta per 30 beglobių gyvūnų.

„Trys, keturi, šeši beglobiai gyvū-
nai į draugiją pristatomi vieno reiso 
metu. Daugiausiai atvežama kačių. 
Šunis iš mūsų labai greitai paima 
nauji šeimininkai“, - pasakojo R. Li-
berienė.

Panevėžio gyvūnų globos drau-
gijos vadovė R. Liberienė pasakojo, 
kad šunys ir katės į prieglaudą atve-
žami purvini ir susivėlę. Prieš keletą 
savaičių atvežtas aklas šuo.

„Daugiausia sulaukiame atiduotų 
gyvūnų. Štai ir neseniai atvežė ka-
tes žmogus ir pasakojo, kad sugaudė 
kaip beglobes. Bet iš karto matosi, 
kad tai – naminės katės. Laukinių ka-
čių taip lengvai nepagausi, jos puola, 
draskosi, kandžiojasi“, - kalbėjo R. 

Per keturis šių metų mėnesius Panevėžio gyvūnų globos drau-
gijai iš Anykščių rajono jau atvežta per 30 beglobių gyvūnų.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Akibrokštas pensininkams 
ir dirbantiesiems

Juozas RATAUTAS, Buvęs 
„Sodros“ Anykščių skyriaus va-
dovas: „Juk ir taip mūsų pensi-
jos mažos, vidutinės tesiekia 280 
eurų. Ką čia be-
apmokestinti?“

Anykščiuose 
padegtas 
butas

Kaimas, kuriame 
keturkojų 
daugiau nei jų 
šeimininkų

Liberienė.

Norinčiųjų globoti gyvūnus 
Anykščiuose nebeliko

Praėjusių metų rudenį buvo 

kalbama, kad gyvūnų globos 
namus norima atidaryti Anykš-
čiuose.

Buvusių Baltenių gyventojų 
gyvenimus saugo jau tik spy-
nos...
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spektras

Temidės svarstyklės
Apiplėšimai. Nuo 2017-04-

14 19.30 val. iki 2017-04-15 
11.40 val. Anykščiuose, Šaltu-
pio gatvėje, išdaužus durelių 
stiklą, iš automobilio „Audi 
A3“ salono pavogta magnetola 

„Sony CDX-GT210“ ir išorinė 
duomenų laikmena „Sandisk“. 
2017-04-16 gautas moters (g. 
1965 m.), gyvenančios  Anykš-
čiuose, Storių gatvėje,  pareiški-
mas, kad išdaužus automobilio 
„BMW 330“, stovėjusio Anykš-
čiuose, Storių gatvėje,  durelių 

stiklą, iš vidaus pavogta auto-
magnetola „PIONEER DEH-
X5600BT“. Padaryta apie 170 
eurų žala. 

Smurtas. 2017-04-17, apie 
21.00 val., gautas moters (g. 1963 
m.), gyvenančios Anykščiuose, 

Taikos gatvėje (nustatytas 1,61 
prom. girtumas) pranešimas, kad 
būnant namuose vyras (g. 1962 
m.) (nustatytas 0.99 prom. girtu-
mas), pradėjo muštis, kelis kar-
tus trenkė į galvą ir nugarą, taip 
sukėlė fizinį skausmą. Įtariama-
sis uždarytas į areštinę.

Šaukimas. Siūlymui Lietuvoje 
įvesti visuotinę karinę tarnybą Lie-
tuvoje pritaria trečdalis gyventojų, 
rodo naujienų agentūros BNS už-
sakymu rinkos tyrimų kompanijos 
RAIT atlikta apklausa. Tyrimo metu 
8 proc. respondentų sakė manantys, 
kad Lietuvos kariuomenėje priva-
lomai turėtų tarnauti visi vaikinai ir 
merginos, dar 23 proc. buvo už tai, 
kad privalomai tarnautų tik vaikinai.

Laimas. Beveik 80 proc. šalies 
gyventojų nepritaria laiko keitimui, 
rodo visuomenės nuomonės ir rin-
kos tyrimų bendrovės „Vilmorus“ 
atlikta apklausa. „Matyti, kad laiko 
pakeitimas veikia žmogų, nuo to ir 
psichologinės, ir biologinės proble-
mos atsiranda. Aš specialiai ieško-
jau duomenų, ką išlošia ekonomika, 
tiesą pasakius, man nepavyko surasti 
interneto platybėse argumentų, ko-
dėl tai reikėtų daryti. Laiko keitimas 
karo metais buvo įvestas, bet buvo 
kita ekonomika ir situacija, šiuo 
metu tai turbūt nebegalioja“, – tyri-
mo rezultatus BNS komentavo „Vil-
morus“ direktorius Vladas Gaidys. 
Neigiamai į klausimą, turi ar neturi 
būti keičiamas laikas, atsakė 78,7 
proc. apklaustųjų, tuo metu už laiko 
kaitaliojimą buvo 7 proc. responden-
tų, rodo „Vilmorus“ BNS perduoti 
apklausos duomenys.

Čempionai. Nacionalinės krep-
šinio lygos (NKL) mažojo finalo 
lemiamose, penktosiose, rungtynėse 
pirmadienį Šakių “Vytis” išvykoj po 
dviejų pratęsimų 104:103 nugalėjo 
Raseinių “Rasus” ir triumfavo seri-
joje iki trijų pergalių 3-2. Gediminas 
Maceina (“Vytis”) ketvirtojo kėlinio 
pabaigoje išplėšė pratęsimą, Tomas 
Galeckas (“Rasai”) lėmė antrąjį, o 
jame sėkmė galiausiai šypsojosi Ša-
kių “Vyčio” komandai. “Vytis” seri-
joje atsiliko 0-2, tačiau laimėjo kitas 
trejas rungtynes, o paskutinė pergalė 
buvo iškovota dramatiškiausiai. 

Veikla. Europarlamentarai Valen-
tinas Mazuronis ir Antanas Guoga 
pastaruoju metu važinėja po Lietu-
vą, platina bendrus pranešimus - tai 
sukėlė klausimų, ar jie neketina 
kurti partijos arba kitokio politinio 
darinio. Europarlamentarai pradėjo 
keliones po urėdijas, kuriose, kaip 
sako, klausosi miškininkų bendruo-
menės argumentų dėl Vyriausybės 
planuojamos urėdijų pertvarkos. “Ne 
paslaptis, kad A. Guoga iš pradžių 
šiek tiek abejojo. Nutarėme padaryti 
paprastą dalyką - apvažiuokime, pa-
klausykime tų žmonių, kurie dirba 
miškuose, juos prižiūri, puoselėja, 
išklausykime jų nuomones, ir tada 
viskas pasidarys aišku. Manau, visi 
politikai turi taip daryti”, - tvirtino V. 
Mazuronis. 

Komercija. Per keletą dešimtme-
čių Velykų šventė visuomenės są-
monėje pakito. Panevėžio vyskupas 
emeritas Jonas Kauneckas teigia, kad 
turime atsilaikyti prieš komercijos 
amžių ir daugiau laiko skirti dvasi-
nėms paieškoms. 78 metų vyskupas 
su nostalgija prisimena savo vai-
kystės ir jaunystės Velykas. “Mano 
vaikystėje per gavėnią, belaukiant 
Velykų, visi pasninkavo, jeigu per 
gavėnią kas nors būtų valgęs mėsą, 
tuojau pat visuomenė tokį būtų iš-
juokusi. O penktadieniais žmonės 
dar mažiau valgydavo”, - prisiminė 
vyskupas. “Prieš kelis dešimtmečius 
visi žmonės atlikdavo ir velykinę 
išpažintį. Tikrai nelikdavo nė vieno, 
kuris nebūtų buvęs išpažinties. Da-
bar daug žmonių tokių dalykų nebe-
atlieka”, - apgailestavo jis.

Jau paskelbti ir konkretūs akcijos 
„DAROM  2017“ tvarkymosi taškai. 
Anykščiuose bus tvarkomi Pušyno 
mikrorajone esantys miškai ir garažų 

bendrijos prieigos, miškai už kom-
plekso „Nykščio namai“, Kęstučio ir 
Slyvų  gatvės garažų bendrijos priei-
gos, Bičionių gatvės šalikelės ir šalia 

Akcija „DAROM 2017“ – balandžio 22-ąją
„DAROM IR GAMTA PADĖKOS!“ - su tokiu šūkiu akcijos or-

ganizatoriai kviečia dalyvauti jubiliejinėje nacionalinėje tvarkymo-
si akcijoje „DAROM 2017“, kuri balandžio 22 dieną 10 valandą 
suburs visus Lietuvos žmones. Jos tikslas – dar kartą suvienyti 
žmones, skatinti bendruomeniškumą ir atkreipti dėmesį į taršos, 
aplinkosaugos problemas. Norintieji dalyvauti akcijoje Anykščiuo-
se bus laukiami A. Baranausko aikštėje šalia paminklo Laisvei.

esantis miškelis, Gegužės gatvės 
pbaigoje esantys miškai, Liudiškių 
sodų bendrijos pakelės ir miškai.

Iš šių taškų bus išvežami „DA-
ROM“ maišai ir kitos surinktos 
atliekos į sąvartynus akcijai pa-
sibaigus. Akcijos organizatoriai 
atkreipia dėmesį, kad  „DAROM“ 
akcijos metu yra tvarkomos tik 
viešosios vietos.

„DAROM“ taškuose savanoriai 
gaus raudonuosius maišus šiukš-
lėms, tačiau darbo saugos priemo-

Daugiabučio gyventojas L.I., at-
sižvelgdamas į tai, kad butų ir rūsio 
patalpų aukštis yra skirtingas, krei-
pėsi į UAB „Anykščių šiluma“ dėl 
suvartoto šilumos kiekio paskirsty-
mo pagal patalpų tūrį – tokį paskirs-
tymą numato šilumos paskirstymo 
metodas Nr. 4. Atitinkamai buvo 
prašoma pagal patalpų tūrį paskirs-
tyti ir ankstesniu laikotarpiu suvar-
totą šilumą. Tačiau UAB „Anykščių 
šiluma“ atsisakė tai padaryti, dėl to 
vartotojas ir kreipėsi į VKEKK.

VKEKK, išnagrinėjusi ginčo 
aplinkybes, nustatė, kad vartotojas 
nepateikė šilumos tiekėjui visų rei-
kalingų duomenų tinkamam šilu-

mos paskirstymui atlikti, įskaitant 
ir duomenų apie patalpų tūrius, be 
to, rūsio patalpos yra nešildomos ir 
joms negali būti priskiriamas joks 
šilumos kiekis, todėl šiuo atveju 
UAB „Anykščių šiluma“ pagrįstai 
atsisakė atlikti šilumos energijos 
perskirstymą pagal vartotojo pa-
geidaujamą būdą. Išnagrinėjusi 
vartotojo L. I. ir UAB „Anykščių 
šiluma“ ginčą VKEKK patvirtino, 
kad šilumos tiekėjas teisingai pa-
skirsto šilumą daugiabutyje.

Kovo mėnesį VKEKK išnagri-
nėjusi Anykščių daugiabučio namo 
gyventojų ginčą su UAB „Anykš-
čių šiluma“ dėl taikomo šilumos 

Šilumos vartotojai skundžiasi Valstybinei kainų 
ir energetikos kontrolės komisijai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) 

šiemet išnagrinėjo jau antrąjį vartotojų ginčą su UAB „Anykščių 
šiluma“. Abiem atvejais ginčus laimėjo šilumos tiekėjas.

paskirstymo būdo, taip pat priėmė 
sprendimą, kad šilumos tiekėjas 
teisingai ir pagrįstai taiko parinktą 
šilumos paskirstymo metodą, kuris 
labiausiai atitinka pastato šilumos 
ir karšto vandens sistemas.

 VKEKK pateiktame prašyme 
vartotojai nurodė, kad jie 2014 
m. nusprendė pastate suvartojamą 
šilumos energiją skirstyti pagal 
VKEKK rekomenduojamą metodą 
Nr. 10 ir kreipėsi į UAB „Anykščių 
šiluma“. Gyventojai prašė pagal šio 
metodo nuostatas perskaičiuoti ir iš 
naujo paskirstyti šilumos energiją, 
tačiau šilumos tiekėjas atsisakė tai 
padaryti, kadangi pastato gyvento-
jų dauguma (51 proc.) teisės aktų 
nustatyta tvarka nepriėmė sprendi-
mo dėl Metodo Nr. 10 pasirinkimo 
(šis metodas taikomas, kai dalis 

vartotojams priklausančių patalpų 
teisėtai atjungtos nuo centralizuoto 
šildymo sistemos ir šildomos kito-
kiu būdu (elektra, dujomis, kietu 
kuru ar kt.)

VKEKK primena gyventojams, 
kad Šilumos ūkio įstatymas numa-
to galimybę pasirinkti labiausiai jų 
poreikius atitinkantį būdą, kaip bus 
paskirstoma pastate suvartojama 
šilumos energija – galima rinktis iš 
VKEKK rekomenduojamų arba pa-
rengti savo metodą ir pateikt jį de-
rinti VKEKK, tačiau būtina laikytis 
galiojančių teisės aktų nuostatų ir 
tinkamai įforminti sprendimą. Vi-
sais kitais atvejais šilumos tiekėjas 
parenka labiausiai pastato šilumos 
ir karšto vandens sistemas atitin-
kantį šilumos paskirstymo metodą.

-ANYKŠTA

Alubario lankytojai galėjo klausy-
tis muzikos, už kurią įstaigos savi-
ninkai privalėjo mokėti LATGA-i. 

Anykščių rajono apylinkės teis-
mas iš G. Jankauskienės priteisė 100 
eurų 99 centus mokesčio LATGAI, 

LATGA iš alubario prisiteisė 100 eurų Vidmantas ŠMIGElSkAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono apylinkės teismas nagrinėjo bylą, kurioje ieš-
kovas - autorinių teisių gynimo asociacija LATGA, o atsakovas - 
Gražinos Jankauskienės įmonė, turinti alaus barą Troškūnuose.

palūkanas nuo šios sumos bei byli-
nėjimosi išlaidas.

Byla buvo nagrinėjama rašytinio 
proceso tvarka, sprendimas joje dar 
nėra įsiteisėjęs. 

Asociacija LATGA kolektyviai 
administruoja įvairių sričių autorių 

teisių turėtojų teises, renka ir pa-
skirsto autorinį atlyginimą už kūri-
nių panaudojimą. 2015-aisiais me-
tais LATGA surinko per 5 mln. eurų 
už kūrinių panaudojimą. Restoranai 
LATGA-i sumokėjo per 600 tūkst. 
eurų.

Gaisras trijų aukštų bendrabučio 
antrajame aukšte kilo apie 8.10 val. 
Į gaisrą atskubėjus ugniagesiams, 
butas degė atvira liepsna. 

Bute buvusį vaikiną išgelbėjo 
gyventojai dar prieš atvykstant 
ugniagesiams. Vyras apsinuodijo 
smalkėmis, todėl buvo paguldytas 
į Anykščių ligoninę.

Gaisro metu išdegė kambarys, 
sudegė jo viduje buvęs turtas - tele-
vizorius, spinta, lova, mikrobangė, 
nuo karščio išdužo langai. Uždū-
mintos bendrabučio patalpos.

Pasak šio įvykio liudininkų, buto 
nuomininkas pastarosiomis dieno-
mis konfliktavo su savo drauge, 
esą ją bandė išmesti pro buto lan-
gą. Raminti vaikino pastarosiomis 

dienomis bent kelis kartus buvo 
kviečiama policija.

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato komunikaci-
jos grupės vyriausioji specialistė 
Violeta Ginaitienė sakė, kad gaisrą 
bendrabutyje sukėlęs vaikinas po-
licijos pareigūnams paaiškino, kad 
gaisrą sukėlė dėl to, kad susipyko 
su drauge.

„Įtariamasis policijai yra žino-
mas, jis yra Anykščių miesto gy-
ventojas, anksčiau gyvenęs kitais 
adresais. Jis teistas du kartus už va-
gystę ir turto sunaikinimą, dešimt  
kartų baustas administracine tvar-
ka (dėl Kelių eismo taisyklių  nu-
sižengimų, dėl alkoholio vartojimo 
viešoje vietoje, viešosios tvarkos 

Anykščiuose padegtas butas
Pirmadienį Anykščiuose, Ramybės gatvės 16-uoju numeriu pa-

žymėtame bendrabutyje, padegtas butas. Įtariama, kad gaisrą 
tyčia sukėlė nusižudyti mėginęs 19-metis buto nuomininkas.

Įtariama, kad butą padegė nuomininkas. 
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

pažeidimų“, - sakė V. Ginaitienė.
Padegtas butas priklauso 1942 

metais gimusiai moteriai, kuri šiuo 
metu gyvena Ispanijoje, jį moteris 
buvo išnuomojusi.

Padarytas turtinis nuostolis tiks-

linamas. Kadangi vyras savo veiks-
mais sukėlė pavojų kitų asmenų gy-
vybei ir sveikatai, sugadino svetimą 
turtą visuotinai pavojingu būdu, jam 
gresia baudžiamoji atsakomybė.

-ANYKŠTA

nėmis žmonėms teks pasirūpinti 
patiems.

Specialių „DAROM“ maišų ga-
lima įsigyti visuose didžiuosiuose 
prekybos centruose. Maišai yra 
pagaminti iš 100 proc. perdirbto 
plastiko žaliavos, dideli ir stipresni 
nei įprastai, todėl juos galima  nau-
doti ir tvarkant  savo namus, sodus. 
Pirkdami šiuos maišus gyventojai 
prisidės  prie „DAROM“ organiza-
cijos iniciatyvų įgyvendinimo.

UAB „Anykštos redakcija“ yra Na-
cionalinės tvarkymosi akcijos „DA-
ROM 2017“ informacinis rėmėjas.

-ANYKŠTA
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spektras

“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. 

savaitgalio diskusija

@ Nepadės: „Prašydavo prie par-
duotuvių 1 Euro „duonai“- duona 
skysta, su laipsniais. Dabar jau prašo 
„duonai“ 1,40 euro, pabrango duone-
le - ką daryti. jei išdžiūvo burnele. O 
duoneles kasdienines norisi.“

@ Kažkoks keistas mechaniz-
mas: „Sukurtas šitame aborigenų 
ubagyne. Pirma iš “durnelių” atima, o 
paskui ieško dar durnesnių, kad anie 
aukotų. Kitaip nepaaiškinama - kodėl 
visi bėga iš šio durnyno...“

@ Mindaugas: „Aš visada auko-
ju, kai paprašo. Net jeigu žinau, kad 
pragers duodu eurą. Man atrodo, kad 
jeigu žmogus tiek nusižemino, kad 
ubagauja tokio žmogaus nereikia ver-
tinti. Paaukotas euras mažas pinigas, 
o varguoliui tam momentui gali padė-
ti. Aukoti yra krikščioniška. Tai geras 
darbas.“

@ Astra: „Pamatykime skirtumą 
tarp kvietimo dalintis ir galimybės 
aukoti. Supraskime, kad tai ne progi-
nis ir/ar vienkartinis veiksmas, o vidi-
nė būsena. Kartais pasiūlytas obuolys 
ar gardėsio gabalėlis pasotina ir sušil-
do sielą bei lieka atmintyje labiau ir 
ilgiau už gausias vaišes. Nėra žmo-
gaus, net išoriškai skurdžiausio, kuris 
nerastų kuo pasidalinti. Rasti savyje 
kuo dalintis yra tikroji gyvenimo pa-

Aukojimais skurdo nepanaikinsime...
Kasmet per Velykas kviečiama prisiminti stokojančius ir pasi-

dalinti su jais velykiniu margučiu, pinigine auka. Ar ištiesdami 
pagalbos ranką iš tiesų padedame prašančiajam? O gal, kaip sa-
koma, tik nusiperkame savo sąžinės ramybę? Ar prieš Velykas lai-
kėtės pasninko? Gal ši religinio asketizmo forma, padedanti ne tik 
susilaikyti, bet ir sutaupyti, jums ir yra ta paskata aukoti?

laima. Vienintelis dalykas, kuris pasi-
dalinimą gali apkartinti ir sumenkinti, 
tai bet kokios naudos ar matomumo 
siekimas. Neieškokite progų pasidali-
nimui, raskite kuo.“

@ Na: „Nepasitikiu tais visokiais 
maisto bankais, geriau tyliai prašan-
čiam dovanoju. Juokingiausia, kad 
tokiomis akcijomis bando piarintis 
valdžia. O ką ji padarė, kad skurs-
tančių būtų kuo mažiau? Susiaurino 
gatves, taką į niekur pastatė?“

@ O svarbiausia, kad didžiulę: 
„naudą iš tokio aukojimo turi preky-
bos centrai. Juk iš jų visa tai nuperka-
ma ! Ar girdėjote nors kada, kad koks 
prekybos centras ką nors paaukojo ? 
Ar girdėjote kada, kad kokia kavinė 
paaukotų skurstantiems pietus ? Bet 
visų blogiausia, kad tie aukojantys 
nemato, kad jau patys tapo didžiu-
liai ubagai...Taip sukuriama iškreipta 
tikrovė ir tariamo “aukojimo” iliu-
zija....Tokiu “aukojimu” didžiuojasi 
valstybė, nes esant kuo daugiau au-
kotojų nustatoma kad šalis vis dar 
turtinga,nes išgali tiek daug dar au-
koti...”

@ Taigi: „Kažkada Lietuvos 
žmonės buvo orūs, gėdinga buvo 
ubagauti, gėdinga buvo tinginiau-
ti, galbūt gyveno nelabai turtingai, 

žiūrint iš šių laikų, bet pagal to meto 
technologinį išsivystymą gyveno 
normaliai. Bet godumas, savininkiš-
kumas, slypintis žmogaus prigimty-
je, noras susigrąžinti tai, ką atėmė, 
sugriovė teisingesnę, humaniškesnę 
santvarką, kurios elementais teko 
pasinaudoti ir Vakarams, kadangi, 
kaip mes idealizavome jų gyveni-
mą, taip Vakarų gyventojai ideali-
zavo mūsų gyvenimą, dėl to Vakarų 
kapitalui buvo iškilusi egzistencinė 
grėsmė, teko daryti nuolaidas ir taip 
pagerinti savo valstybių gyventojų 
gyvenimą. Nauja santvarka, ku-
rios taip norėjome ir dėl to dabar 
tvirtai, kaip alkanas šuo apgraužtą 
kaulą, laikomės įsikibę, atnešė nau-
ją reiškinį, kuris anoje santvarkoje 
buvo nepastebimas, - tai skurdą ir 
jo padarinius, vienas iš kurių, kai 
žmogus praranda orumą, savigarbą 
ir elgetavimas jau ne gėda, bet nor-
malu, net skatinama tai daryti, kai 
už išmaldą, už niekalą žmonės gali 
ir Vergų chorą atvykėliui sudainuoti, 
ir referendume pabalsuoti taip, kaip 
valdantiesiems reikia ir t.t. 

Norėčiau matyti Lietuvą, kurioje 
nebūtų skurdo ir žmonių orumo že-
minimo duodamomis išmaldomis. 
Bet tai gali būti tik kitokioje ekono-
minėje ir socialinėje sistemoje, kurio-
je yra teisingas pajamų paskirstymas 
(teisingas, tai nereiškia, kad idealus), 

valstybė per progresinius mokes-
čius surenka pinigų socialinėms 
reikmėms, kurios skirtos, žinoma, 
tiems, kurie negali savimi pasirūpin-
ti, o ne darbingo amžiaus žmonėms. 
Pašalpų dalijimas darbingo amžiaus 
žmonėms – tai dar viena negerovė, 
vedanti žmones į degradavimą. Keis-
čiausia, kad Lietuva kurios daugumą 
sudaro katalikai, krikščionys, kažko-
dėl nesivadovauja Biblija. Apaštalas 
Paulius rašė: „Kas nenori dirbti, tene-
valgo“. Tai ne komunistų sugalvota. 

Aukojimais skurdo nepanaikinsi-
me, atvirkščiai, išmaldų prašytojų tik 
daugės ir toliau krisime į šį gėdingą 
liūną. Todėl esu prieš išmaldas ir 
neaukoju, nebent tik labai išimtinais 
atvejais, kai matosi, kad žmogui ti-
krai reikia pagelbėti.

P.S. Įdomu, ar panevėžietis B. Ma-
telis, kuris per debatus rinkėjui sakė, 
kad tapęs Seimo nariu, paaukos dalį 
atlyginimo, atrodo, vaikų namams, 
pažadą vykdo?”

@ Geras: „Žmogeliai durneliai 
aukokit, nes pinigų trūksta seneliams 
ir vaikams, sergantiems vėžiu gydyti. 
O valdžios ponai gali leisti milijar-
dus tankams ir boxseriams,nes,,rusai 
puola”,bet apie tai niekas nekalba.”

(komentarų kalba netaisyta, - red.
past.)

-ANYKŠTA

Mįslė. Klaipėdos kapinėse pa-
laidotas prieš 19 metų mįslingomis 
aplinkybėmis dingęs Sigito Gaidjur-
gio gaujos narys Aldas Pocius. Vyro 
nužudymo mįslę beveik 20 metų 
slėpė Laukžemių tvenkinio vanduo. 
Nusausintame tvenkinyje vasario 
pradžioje iš dumblo išniro žmogaus 
griaučiai, tačiau policijos kriminalis-
tams įtarimų sukėlė tai, kad prie van-
denyje slėpto žmogaus kūno buvo 
pritvirtintas svarmuo. Po DNR tyri-
mų įsitikinta, kad tvenkinyje tikrai 
rastas būtent A. Pocius. Žinoma tik 
tiek, kad 1998 m. gruodžio 13-osios 
vakarą A. Pocius išėjo su kažkuo 
susitikti, po to jo niekas nebematė.  

Advokatas. Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) akiratyje vėl at-
sidūrė Kauno advokatas Egidijus 
Blažys. Jau antrą kartą per 7 metus. 
Tiesa, prieš tai STT bandė priminti 
E. Blažiui uodegą, kai jis dar buvo 
prokuroras, - rašo “Kauno diena”. 
Dienraščio žiniomis, E. Blažys buvo 
sulaikytas STT agentų antradienį 
kartu su Jonavos gyventoju A. J. V., 
iš kurio įtariamas priėmęs kyšį, už 
tai žadėdamas paveikti teismą vie-
noje baudžiamojoje byloje. 

Suimtas. Šiaulių apylinkės teis-
mas iš dalies tenkino Šiaulių pro-
kurorų prašymą leisti suimti gaisrą 
Kryžių kalne, kaip įtariama, sukėlusį 
Panevėžio r. gyventoją 72 metų Juo-
zą Vancevičių. - jis suimtas 20-iai 
parų. Tokio sprendimo sutrikdytas 
įtariamasis teiravosi, ar suėmime jis 
turės galimybę išgerti vaistus, mat 
serga diabetu. 

Atgal. Pastaraisiais metais Prieš-
gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo de-
partamentas (PAGD) siekė smarkiai 
praretinti kaimuose ir miesteliuose 
dirbančių ugniagesių tinklą, o gais-
rams gesinti kvietė savanorius. Ta-
čiau dabar pertvarka stabdoma, su-
mažintos ugniagesių komandos vėl 
atkuriamos. Mat panaikinus vietoje 
buvusias gaisrines, į gaisrą iš toliau 
atvykusiems ugniagesiams tekda-
vo gesinti jau tik nuodėgulius. Tad 
nuo praėjusių metų pabaigos kaimo 
ugniagesių reforma įjungė atbulinę 
pavarą. 

Eksportas. Kauno apylinkės 
teismas priėmė nutartį, kad 23-ejų 
kaunietis Erlandas Eimutis, kartu su 
bendrais apiplėšinėjęs parduotuves 
Austrijoje, likusią jam už tai skirtos 
austrų teismo bausmės dalį atliktų 
Lietuvoje. E. Eimutis, deklaravęs 
savo gyvenamąją vietą Šančiuo-
se, prieš dvejus metus Čekijoje su 
keliais bendrais subūrė gaują, kuri 
vykdė išpuolius kaimyninės Aus-
trijos parduotuvėse. Austrijos mies-
telių parduotuvių darbuotojai - tiek 
moterys, tiek vyrai - buvo randami 
supančioti ir įbauginti. Lietuvių 
gaujos grobis - apie 46 tūkst. eurų. 

Dujos. Į Klaipėdą atplaukė naujas 
Norvegijos naftos ir dujų koncerno 
„Statoil“ suskystintų gamtinių dujų 
(SGD) krovinys. Tai pirmasis dujų 
krovinys šiais metais, skirtas Jonavos 
trąšų gamintojai „Achema“. Klaipė-
dos uosto kapitonas Adomas Alekna  
spaudos konferencijoje teigė, kad 
apie 140 tūkst. kubų dujų šįkart at-
gabena dujovežis „Arctic Princess“, 
kuris portalo marinetraffic.com duo-
menimis, atplaukia iš Point Fortino 
uosto Trinidade ir Tobage.Greičiau-
siai „Statoil“ atliko dujų mainų san-
dorį su kita dujų tiekėja, todėl dujos 
atplaukia iš Trinidado ir Tobago, o 
ne kaip įprasta - iš Norvegijos.

Parengta pagal BNS

Pažeistų socialinio 
draudimo 
principą

Juozas RATAUTAS, Buvęs 
„Sodros“ Anykščių skyriaus va-
dovas:

Akibrokštas pensininkams 
ir dirbantiesiems
Praeitą savaitę spaudoje pasirodė informacija apie galimus ke-

tinimus apmokestinti pensijas. Apie tokią galimybę viešai buvo 
užsiminęs socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukurai-
tis. Vėliau portalui „Delfi“ perklausus, ar galima viešai skelbti, 
kad Vyriausybė svarstys pensijų apmokestinimą, ministras pa-
tikslino: „Kol kas Socialinės ir darbo ministerijos viduje mes ap-
svarstysime ir pateiksime, jeigu matysime, kad tam yra laikas, 
o jeigu ne dabar laikas, tai kada laikas, ir teiktume premjerui“. 
Vėliau ministras paskubėjo nuraminti išsigandusius pensininkus, 
kad artimiausiu metu pensijų apmokestinti neketina, o premjeras 
Saulius Skvernelis patikino, kad Vyriausybė nesvarstė ir nesvars-
tys klausimo dėl galimo pensijų apmokestinimo. 

 Šiaip ar taip, tokie svarstymai verčia pensininkus sunerimti, 
juk, kaip sakoma, žodžiai gali virsti kūnu...

„Anykšta“ klausė, ką manote apie Socialinės ir darbo apsaugos 
ministerijoje sklandančius ketinimus apmokestinti pensijas?

- Apie tokius ketinimus skaičiau, 
tačiau apie juos per ilgus savo dar-
bo metus išgirdau pirmą kartą ir 
tik iš dabartinės Vyriausybės. Pa-
saulyje tai itin retas atvejis. Nebent 
būtų kalbama apie pačias didžiau-
sias ar dvejas pensijas gaunančių 
asmenų pensijų apmokestinimą. 
Juk ir taip mūsų pensijos mažos, 
vidutinės tesiekia 280 eurų. Ką čia 
beapmokestinti? Visų pirma, tai 
būtų neteisinga, nes žmonės dir-
ba ir, mokėdami įmokas, pensiją 
sukaupia, o čia jau būtų dvigubas 
apmokestinimas, keliantis nepa-
sitikėjimą pensininkams ir dabar 
dirbantiesiems. Būtų pažeistas 
bene pagrindinis socialinio drau-
dimo principas. Manau, kad ap-
mokestinti pensijas ir tokiu būdu 
gelbėti Lietuvos biudžetą, būtų 
neteisinga ir nelogiška. 

Absoliuti 
nesąmonė

Regina STUMBURIENĖ, 
Anykščių kultūros centro etno-
grafė:

- Girdėjau apie tai. Ką čia bema-
nyti? Absoliuti nesąmonė. Kokios 
gi tos mūsų pensijos? Apie 200 
eurų sunkiai dirbę kolūkiuose ar 
kultūros baruose tegauna. Kaip 
begalima dar daugiau būtų iš žmo-
gaus pasityčioti? Tegu apmokes-
tina didesniais mokesčiais tuos,  
kurie po 6000 eurų ir dar daugiau 
gauna. Su tokiais ketinimais nebė-
ra kur toliau eiti, nebent apmokes-
tinti už orą, kuriuo kvėpuojame. 

Nusikaltimas 
prieš Dievą ir 
žmoniškumą

Albertas ŽARSKUS, Lietuvos 
bitininkų sąjungos Anykščių bi-
tininkų draugijos pirmininkas:

- Tiek pasakysiu... Apmokestinti 

gal ir galima teisėjų, valdžiažmo-
gių pensijas, tačiau reikia pirmiau-
sia kažką daryti su ubagais, kuriais 
jau tapo trečdalis Lietuvos gyven-
tojų. Šalyje klesti nelygybė, migra-
cija. Daug esu keliavęs po Europą, 
nemažai matęs, tad manau, kad 
toks sprendimas būtų nusikaltimas 
prieš Dievą ir žmoniškumą.

Kartais juokaudamas pasigiriu, 
kad esu milijonierius, prašom su 
manim skaitytis. Juk turiu apie tris 
milijonus bitelių galvų. Susitinku 
su bitininkais, pasikalbame, tačiau 
mūsų pensijos ne tokios, kurias dar 
būtų galima apmokestinti.

Beliks...

Vacius CHOLINAS, Anykščių 
miesto gyventojas, pensininkas:

- Ką čia bepridursi!? Beliks gin-
kluotis...

-ANYKŠTA
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prekybininkus nuo godumo galėtų 
apsaugoti nebent kainų rašymas ir 
eurais, ir litais, nes „dabar kas kai-
navo litą, kainuoja eurą“.

Buvęs Vilniaus meras, buvęs 
Europos parlamento narys Juozas 
Imbrasas lankėsi Anykščių miš-
kų urėdijoje ir Aplinkos apsaugos 
agentūroje.  Spaudos konferencijoje 
jis dalinosi įspūdžiais iš šių susiti-
kimų. „Kalbėjome apie problemas, 
kurios jaudina ir paprastus piliečius, 
ir žmones, kurie tose sferose dirba. 
Ir urėdijoje, ir Aplinkos apsaugos 
agentūroje problemos tokios pačios 
- bandoma primesti politinę valią ir 
aiškinti, kad reformas turim tik dėl 
politinės valios daryti. Iš tų 42 urė-
dijų, kurios dabar dirba, norima pa-
daryti piramidę, valdomą iš centro. 
Vieną įmonę. Kažkas iš aukštybių 
pasako ir parodo „štai reikia ardyti 
šitą korumpuotą nomenklatūros liz-
dą“. Kai pasako iš aukštybių, žemiau 
esantys bando lygintis. „Lietuvos 
geležinkeliai“ veikia kaip gera pira-
midė, jie geriausi Europoje. Kai dir-
bau Europos parlamente, nustebo, 
kad Lietuva šioje sferoje pirmoje 
vietoje. Dabar mes stengiamės libe-
ralizuoti, griauti ir ardyti geriausius 
rezultatus Europoje turinčią įmonę. 

Juozas Imbrasas: „Kam griauti gerai 
veikiantį mechanizmą?“
Kartu su partijos „Tvarka ir teisingumas“ kandidatu į Seimą 

Romualdu Gėgžnu Anykščių miesto ir rajono įstaigas lankę šios 
partijos atstovai Seime atkreipė anykštėnų dėmesį į esmines Lie-
tuvos problemas, kurias padės spręsti ir R. Gėgžnas, jeigu anykš-
tėnai jam suteiks Seimo nario mandatą.

išrasto dviračio, tobulinkim tą dvi-
ratį, kuris veikia. Žiūrėkim, kaip sis-
temos veikia Lenkijoje, Vokietijoje. 
Matome, kokie urėdijų reformos re-
zultatai Latvijoje. Visi, kurie susipa-
žino, sako, jog  blogai. Mus taip pat  
švedai nori padaryti „miško žalia-
vos teritorija“. Susėdo švedai 2003 
metais ir sako – šitas tris valstybes 
darome miško žaliavos teritorija. 
Kirsim, vešim... Gal kertam patys, 
smulkioms įmonėms duodam dar-
bo. Tegul kerta, veža, gamina stalus 
ir kėdes. Darykim patys! Užtenka 
griauti valstybę!“ – emocingai kal-
bėjo Seimo narys J. Imbrasas.              

Seimo narys Algimantas Dum-
brava atkreipė dėmesį į pensijas. 
„Šiais metais kompensuojamos 
pensijos - turi būti baigtos kompen-
suoti senatvės ir negalios pensijos 
bei tiems pareigūnams, kurie turėjo 
darbo santykius išėję į pensiją. Ta-
čiau nekompensuojama tiems pa-
reigūnams, kuriems išėjus į pensiją 
iš jų pensija buvo atimta. Kol kas 
ta pensija ir nežadama kompensuo-
ti, nekompensuojamos ir išmokos, 
kurios buvo mokamos dėl profesi-
nes ligų, našlaičių išmokos ir taip 
toliau. Mes apie tai nekalbam, nes 
apie tai nieko nepasakė Konstituci-
nis teismas... Bet prisiminkime, kaip 
konservatorių valdžia sakė  - „dabar 
sunkus laikotarpis, mes privalome 
susigraibyti  pinigėlius iš pensinin-
kų, labiausiai socialiai pažeidžiamų 
žmonių, bet kai situacija pagerės, 
mes atiduosim“. Matom, kad tas 

Miškininkai irgi Europoje atrodo 
gerai. Lietuvos miškų tvarkymas 
Europoje yra pakankamai gerai ver-
tinamas ir yra aukštų rodiklių, bet 
bandoma įrodyti, kad kažkas ne-
gerai, kad reikia daryti revoliuciją, 
griauti. Aplinkos apsaugoje veikia 
„ratų sistema“, kuri pakankamai 
neblogai pasiteisino, bet vėlgi rei-
kia kažką ardyti, griauti. Nori vieną 
įmonę kurti. Man kyla klausimas, 
kodėl mes negalime pasekti protin-
gų, turtingų valstybių pavyzdžiais 
ir modernizavimą daryti nuosekliai, 
nuolat, o ne griovimo metodais. Su-
griauti ir daryti naują, tikintis, kad 
padarysi geriau.... Tą mes darome 
Lietuvoje jau dvidešimt aštuoneri 
metai. Gal reikia sustoti ir pasimo-
kyti iš gerų pavyzdžių, kurių daugy-
bę turime. Mes išreiškėme savo po-
ziciją, mūsų frakcija tikrai nepritars 
tam griovimo metodui. Žiūrėkim, 
kas negerai urėdijų sistemoje, taisy-
kime. O dabar dėl trijų kreivų pušų 
pušyną kertą. Kai Aplinkos ministro 
klausia, ko mes siekiam darydami 
urėdijų reformą, nepasako. Atsako 
„tokia politinė valia“. Gal politinę 
valią panaudokim ten, kur verkiant 
reikia. Sustabdykim emigraciją, pa-
darykim, kad žmonės gautų gerus 
atlyginimus. Pakelkim dvigubai, 
pustrečio karto, kad žmonės nebe-
važiuotų iš Lietuvos. Čia nukreipki-
me politinę valią, o ne ten, kur siste-
ma veikia. Daug ką griovėm. Dabar 
matome, ką turime iš griovimo. Tik 
sugaištą laiką. Neišradinėkim jau 

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ 
pirmininkas Remigijus Žemaitai-
tis baisėjosi, pasak jo, „kainų pa-
siutpolke“. Jis pateikė vaizdingą 
pavyzdį, kaip ieškodamas vaikams 
dovanos parduotuvėje aptiko pliuši-
nį meškiną, kainuojantį beveik 300 
eurų. „Perskaičiuokime. Tūkstantis 
litų už paprastą žaislą“, – stebėjo-
si politikas. Pasak R. Žemaitaičio, 

atiduodama pakankamai sunkiai, 
pakankamai sudėtingai. Tai yra di-
džiuliai pinigai - nuo 300 iki 500 
milijonų eurų, bet mes ne tiek dėl 
Konstitucinio teismo, kiek įsiklau-
sydami į savo širdis turime atiduoti 
žmonėms tai, ką buvome žadėję“, – 
dėstė parlamentaras.  A. Dumbrava 
palietė ir emigracijos temą. „Keletą 
akcentų dėl emigracijos – Seime 
priėmėme rezoliuciją. Turėtume ap-
sispręsti, kaip susitarėme dėl krašto 
apsaugos – 2 procentus bendro vi-
daus produkto mes turėsime skirti 
krašto apsaugai. Susitarkime, kiek 
mes skirsime pinigų, kad galėtų į 
Lietuvą grįžti žmonės iš užsienio 
arba kad neišvažiuotų. Atspirties 
tašku galėtų būti bendras vidaus 
produktas. Kaip gerai suveikė visų 
partijų sutarimas dėl finansavimo 
NATO.  Dar žadama didinti išlaidas 
iki 2,5 procento ir niekas nesiprieši-
na. Tad apsispręskime, nes Lietuva 
baigia išsivaikščioti. Kokias refor-
mas darysime švietimo srityje? Ko-
kias reformas darysime socialinėje 
srityje? Kiek mes skirsime jaunoms 
šeimoms butų? Ar statysime būstus, 
kuriuos jie sugrįžę galėtų nuomotis? 
Mes raginsime valdančiąją daugu-
mą, kad nekalbėtų deklaracijomis, 
o imtųsi konkrečių žingsnių, kaip 
susigrąžinti tuos jaunus, mąstančius 
žmones atgal į Lietuvą“, – sakė A. 
Dumbrava.

Baigiantis spaudos konferencijai 
partijos pirmininkas R. Žemaitaitis 
kvietė anykštėnus balsuoti už R. 
Gėgžną, tikindamas, kad šis patyręs 
ekonomistas ir administratorius so-
lidžiai padės spręsti valstybės eko-
nomines ir socialines problemas.                     

Politinė reklama. Bus apmokėta 
iš partijos „Tvarka ir teisingumas“ 
rinkiminės sąskaitos. Užsakymo Nr. 
490 

Panevėžio gyvūnų globos drau-
gijos vadovė R. Liberienė pasa-
kojo, kad pas ją buvo atvažiavusi 
anykštėnų pora, kuri domėjosi, 
kaip organizuoti gyvūnų globos 
namų veiklą.

„Bet man atrodo, kad viskas tuo 
ir užsibaigė, jie nebenorėjo daryti 
tos gyvūnų prieglaudos“, - turima 
informacija dalijosi R.Liberienė.

Panevėžio gyvūnų globos 
draugijos vadovės R. Liberienės 
išsakytus žodžius patvirtino ir sa-
vivaldybės administracijos direk-
torius Audronius Gališanka.

„Ar bus ir kada bus Anykš-

čiuose gyvūnų globos namai, 
priklausys nuo to, ar bus norinčių 
vykdyti tokią veiklą“, - sakė A. 
Gališanka.

Atidaryti gyvūnų globos 
namus „tikra tragedija“

Šiuo metu Anykščių rajono savi-
valdybės administracija rengia do-
kumentus miesto Gegužės gatvėje 
esančio žemės sklypo ir pastato da-
lies, kurioje galėtų būti vykdoma 
beglobių gyvūnų priežiūra, naudo-
jimo paskirties keitimui. Reikėtų 
priminti, kad kartą gyvūnų globos 
namus jau buvo bandoma įsteigti 

Anykščių seniūnijos Naujųjų El-
mininkų kaime, tačiau tokių planų 
vėliau buvo atsisakyta.

Panevėžio gyvūnų globos draugi-
jos vadovė R. Liberienė pasakojo, 
kad atidaryti gyvūnų globos namus – 
daug pastangų reikalaujantis darbas.

„Labai sunki pati pradžia. Gy-
vūnų daug – jie ir serga, ir miršta.
Visko būna. Nepaprastai daug po-
pierizmo, reikia daug įvairiausių 
leidimų. Labai daug kainuoja įsi-
rengti tinkamas patalpas. Jei tai 
viską daryti savo lėšomis, tikra 
tragedija. Vėliau atsiranda sava-
noriai, gyventojų piniginė parama 
– tuomet jau lengviau“, - pasakojo 

Beglobiais gyvūnais ir toliau rūpinsis panevėžiečiai

„Kam griauti gerai veikian-
čią įmonę?“ -  urėdijų refor-
ma stebisi Seimo narys Juo-
zas Imbrasas.

Savivaldybės Bendrojo ir 
ūkio skyriaus vyriausiasis 
specialistas Linas Šulskus 
mano, kad beglobių gyvūnų 
problemos Anykščių rajone 
nėra.

Savivaldybės administracijos 
direktorius Audronius Gali-
šanka teigia, kad prie gyvūnų 
globos namų įsteigimo savi-
valdybė prisidėtų atsižvelgda-
ma į jų steigėjo poreikius bei 
rajono biudžeto galimybes.

Panevėžio gyvūnų globos 
draugijos vadovė Rūta Libe-
rienė pasakojo, kad globos 
namuose gyvena ne tik šunys 
ir katės. Globos namai turėjo 
šešką, įvairių paukščių, kaž-
kas net norėjo atiduoti ponį.

maždaug jau dešimt metų beglo-
biais gyvūnais besirūpinanti R. Li-
berienė, kuri taip pat užsiima šunų 
dresiravimu bei turi įsteigusi šunų 
viešbutį.

Niekada nematė gaudomų 
benamių gyvūnų

Anykščių seniūnijos Burbiškio se-
niūnaitijos seniūnaitis Alvydas Apei-
kis „Anykštai“ pastebėjo, kad beglo-
biai gyvūnai – ne tik Anykščių rajono, 
bet ir visos Lietuvos problema.

„Sunku net pasakyti, iš kurie tie be-
globiai šunys atsiranda, kaime dažnai 
galima pamatyti  tris – keturis ar net 
daugiau. Vadinamieji „lenciūginiai“ 
aplinkiniams pavojaus gal ir nekelia, 
bet pavasarį visi kampai nudergti. 
Ima pyktis, bet ką padarysi“, - kalbė-
jo A. Apeikis.

Paklaustas, ar pastebėjęs, kad be-
globiai šunys kada nors būtų buvę 
gaudomi, A. Apeikis tik šypsojosi.

„Baikit. Nė karto gyvenime nema-
čiau“, - prisipažino Burbiškio seniū-
naitis.

Sulaukia vos vieno kito 
pranešimo

Savivaldybės Bendrojo ir ūkio 
skyriaus vyriausiojo specialisto 
Lino Šulskaus vertinimu, Anykš-
čių rajonas dėl beglobių gyvūnų 
nėra kažkuo išskirtinis.

„Gal pavasarį daugiau nutrūksta 
tų šunelių, bet tikrai nėra taip, kad 
būtų masiškai daug palaidų šunų. 
Su katėmis gal šiek tiek sunkesnė 

padėtis, bet nėra tragedijos. Galbūt 
nėra ir tokios problemos? Gau-
name vieną kitą pranešimą. Kitą 
vertus, geri žmonės iš nežinojimo 
ar geros „dūšios“ pašeria tas bena-
mes kates, tai jų koncentracija kaž-
kurioje vietoje ir susidaro. Pagal 
numatytas taisykles benames kates 
šerti yra draudžiama. Tokia ir situ-
acija“, - komentavo L. Šulskus.

Bendrojo ir ūkio skyriaus vy-
riausias specialistas L. Šulskus 
apie pastebėtus beglobius gyvūnus 
gyventojams patarė pranešti sa-
vivaldybės administracijai, UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ arba 
policijai.

Kaip sugeba, taip ir gaudo...

L. Šulskus pasakojo apie gan 
painią  beglobių gyvūnų  gaudymo 
sistemą Anykščių rajone.

„Kažkokios specialios tarny-
bos arba tų, kurie turėtų pareigą 
sugaudyti tuos beglobius gyvū-
nus, mes neturime. Beglobius 
gyvūnus gaudo UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“, bet tai nėra 
jų pagrindinis ir privalomas dar-
bas. Jie neturi specialių įrankių 
bei priemonių. Jeigu sugeba 
pagauti, tai sugeba. Ieškome, 
kas galėtų tą dalyką daryti, bet 
nėra daug įstaigų mūsų regio-
ne, kurios tuo užsiimtų. Kituose 
miestuose tie beglobiai gyvūnai 
gaudomi panašiu principu ir tai 
daugiau visos Lietuvos, o ne tik 
Anykščių problema“, - pastebė-
jo L.Šulskus.
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XX a. pradžioje Balteniuose
gyveno net 78 gyventojai

Nei vietovardžių žodyne pavyko 
rasti, nei kaimo gyventojai prisime-
na, kodėl jam toks vardas - Balteniai 
– buvo suteiktas. Tik vardų žodyne 
randu, jog Baltenis yra lietuviškas 
vyriškas, labai retas vardas, reiš-
kiantis „baltas“, švarus“, „tyras“. 
Baltenio vardas yra labai retas 
Lietuvoje. Skaičiuojant nuo 1889 
metų, šis vardas nebuvo suteiktas 
nė vienam asmeniui.

Bet grįžkime į kaimą... Per Bal-
tenius eina senasis kelias iš Mačio-
nių Leliūnų (Utenos r.) link. Mažai 
dabar juo kas bevažinėja, Mačionis 
(Anykščių r.) ir Leliūnus (Utenos r.) 
jungia asfaltuotas geras kelias. 

Bet mes sukame žvyrkeliu, turė-
dami tikslą aplankyti paskutinį, dar 
Anykščių rajone, bet jau smarkiai 
prie Utenos rajono besiglaudžiantį 
kaimą. 

Kaimas nyksta – 2001 m. surašy-

Kaimas, kuriame keturkojų daugiau 
nei jų šeimininkų Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Pasakojimą apie Baltenių kaimą (Skiemonių sen.) galima pradėti kaip pasaką - seniai, labai seniai 
čia gyveno net 78 gyventojai, 13 sodybų kaime buvo, o dabar – tikrasis sodybų tuštėjimo metas, kai 
kaime keturkojų augintinių daugiau nei pačių gyventojų – 3 šunys ir 2 katės, kuriais rūpinasi 3 
Baltenių kaimo gyventojai...

mo duomenimis, kaime buvo 9 so-
dybos, o jose gyveno 11 gyventojų. 
Po dešimties metų viskas gerokai 
pasikeitė – sodybos stovi, bet jose 
belikę vos 5 gyventojai.

Tiesa, 1938 m. kaimas buvo iš-
skirstytas į vienkiemius, kaimui pri-
klausė 251,19 ha žemės.

Negyvenamos sodybos slepia
autentiką

Kuo labiau artėjame prie Baltė-
nų, tuo platesni horizontai atsiveria. 
Palei kelią išsimėčiusios kelios so-
dybos, o aplink vien laukai – vieni 
dirbami, kiti dar tik ruošiami dar-
bams. Didžiuliai laukai nuomoja-
mi, stambūs ūkininkai pasirūpina, 
kad žemė nedirvonuotų, mat kaimo 
senbuviams kažkada pačių dirbti di-
deli laukų plotai neberūpi – senatvė 
sutrumpino kelią nuo ganyklų iki 
kiemo, nuo tolėliau buvusio daržo 
iki po pat langais suartų kelių lysvių 
– tikiu, kad kaimo žmogui norisi 

panardinti rankas į žemę.
Pirmoji mus pasitinka sena, 

vietomis pradėjusi trūnyti sodyba. 
Graži, tokios autentikos ne visur 
pamatysi, tik gaila, kad ant durų 
kabo spyna... Vargiai dabar bepa-
matysi langus puošiančias raižy-
tas langines, net mažas langelis 
prie pat įėjimo durų ir tas raiži-
niais išraižytas. Langelis ne šiaip 
koks – kryžiaus ženklu į keturias 
dalis padalintas, vieno kvadratu-
ko trūksta – nuo gonkelių link jo 
nutiestas medinis „takelis“... Su 
kolega svarstome, kokią funkciją 
jis atliko, ir vis dėlto nusprendžia-
me, kad katinas namo tokiu būdu 
pareidavęs... Dar apeinam kieme 
augančius senus medžius, kiek is-
torijų susėdę jo jais išgirstume...

Svarbu turėti draugą – 
Mirtutė puiki draugė ir sargė

Vis dėlto sukame sodybos, ku-
rioje girdime šuns lojimą, link. 
Ko margas draugas loja, pažiūrėti 

išeina 78–erių šio kaimo gyventoja 
Adelė Strelčiūnienė. Fotografuotis 
nenori, tarpduryje sustoja, šnekte-
lim apie gyvenimą... Močiutė tur-
tinga – užaugino dvi dukras, viena 
Mačionyse, kita – Pakruojyje gy-
vena, šešis anūkus A. Strelčiūnienė 
turi, džiaugiasi ir keturių proanūkių 
sulaukusi. Pirmas vyras anksti iške-
liavo Amžinybėn, dukrytėms tada 
buvę vienai vos 6-eri, kitai – 10 
metų. 

Likimas susiklostė taip, kad at-
sirado žmogus, kuris nepabijojęs 
su našle ir dar dviejų vaikų moti-
na gyvenimą susieti. Ir pragyveno 
gražiai – darbštūs buvę, nemažą 
ūkį turėję – arklį, karvę, šešias ar 
septynias kiaules auginę. „Darbštus 
mano žmogus buvo, bet prieš dve-
jus metus jo taip pat netekau, vienai 
tenka rytus vakarus sutikti. Gerai, 
kad Mačionyse gyvenanti dukra bei 
anūkė dažnai aplanko, o taip šiame 
tuščiame kaime sunku būtų“, – pa-
sakoja A. Strelčiūnienė. 

Kažkada per šį kaimą net du au-
tobusai važiavę – dabar susisieki-
mo nei su Anykščiais, nei su arčiau 
esančiais Leliūnais nėra. Kartą per 
savaitę iš Zarasų atvažiuoja auto-
parduotuvė. 

Paklausta, ar nebijo viena žiemą 
kaime gyventi, močiutė šypteli: 
„O ko čia bijosi? Va, turiu draugę 
Mirtutę, vos ji suloja, jau žinau, 
kad kieman kažkas suka. Mirtutė 
atvežta iš Elmininkų, prieš tai kitą 
šunelį turėjau – 10 metų išgyveno 
ir pasimirė. Liūdna buvo be sargo, 
tad dukra ir atvežė. 

Užsuka į sodelį ir šernai, ir stir-
nos, mano Mirtutė net loti nespė-
ja... Stirnos rudenį visus obuolius 
iš po obelų surenka... Va, tokie sve-
čiai ir praskaidrina mano kasdieny-
bę“, – pasakoja 25 metus kolūkyje 
karves melžusi močiutė.

Prieš 50 metų šeimą ištiko 
tragedija – dingo 
V. Šarėnienės sesuo

Sukam kitos sodybos link, ten 
jau atrodo gyvybės daugiau, kieme 
guli valtis – spėjam, kad vasarą joje 
auga gėlės, šalia namo – pavėsinė, 
pagalbinio priestato lange sėdi gerai 
įmitęs katinas, o aplink mus ratais 
laksto du šunys. 

Duris praveria 82–uosius metus 

skaičiuojanti Vanda Šarėnienė. Kar-
tu su ja gyvena ir sūnus, užsiiman-
tis miško darbais. Dukra gyvena 
Utenoje – tad močiutei galvos dėl 
maisto ar kokių kitų produktų sukti 
nereikia – vaikai viskuo pasirūpina.

Senoje, skurdžioje troboje nuo 
stalų virsta pelargonijos – pasirodo, 
grožį lauke kuria tėviškėn parva-
žiuojanti duktė. 

V. Šarėnienė kilusi iš netoli Bal-
tenių buvusių Balteniškių, sako, da-
bar ten jau nieko nebėra. Patikę jai 
Balteniai, tad su vyru daugiau kaip 
keturiasdešimt metų čia nugyvenę, 
o jau aštuonerius metus pašnekovė 
našlaujanti.

Pati V. Šarėnienė kilusi iš trijų 
vaikų šeimos – brolis, gyvenęs Ute-
noje, visai neseniai mirė, o sesuo – 
dingo, močiutė net tiksliai neprisi-
mena kada, gal apie 1968 –uosius... 
Pašnekovė pasakoja, kad kartais se-
suo dar sugrįždavo namo, bet mirus 
mamai, ieškoję jos, bet nuo to laiko 
jau niekada ir neradę. Nebebus jau 
jos gyvos, juk už mane vyresnė dar 
buvo“, – prisimena pašnekovė.

Kolūkio laikais laukininkystės 
darbus dirbusi, su vyru savoje sody-
boje ūkį turėjusi, ir dabar dar, jeigu 
kas nuveža, bažnytėlę aplanko.

Paprašėm močiutės nusifotogra-
fuoti, nelabai norėjo, sako, gal pai-
šina atrodau, tačiau jeigu reikia, tai 
reikia, ir nuėjo šukų ieškot... 

Tyliai sau šypteliu – moterys lai-
kui nepavaldžios...

Seniausia kaimo gyventoja Vanda Šarėnienė dar ir bažnytėlę aplanko, o dirbti lauke nelabai „pa-
galinti“.

Abipus žvyrkelio matyti dar po kelias sodybas, tačiau jų didžioji dalis stovi tuščios. 
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Puošnus langas ir takelis ka-
tei...

Liaudiškais medžio raštais pražydęs langas...



  
2017 m. balandžio 19 d.PASTABOS PARAŠTėSE

kampas
Apie eismo 
saugumą 

horoskopas
AVINAS. Turėsite daug darbo, 

tad labiausiai rūpinsitės jį laiku 
užbaigti. Kai kuriuose reikaluose 
aplinkybės klostysis taip, kad gali 
atsiverti jūsų akys - suvoksite, kas 
yra įmanoma, o kas tėra nerealios 
iliuzijos. 

JAUTIS. Jums rūpės nuo kas-
dienybės nutolę dalykai. Infor-
macija, kurią gausite internetu ar 
kitais būdais, gali suintriguoti. Ga-
limi netikėti kontaktai su įžymiais 
žmonėmis, jaudinami įspūdžiai. 

DVYNIAI. Metas neblogas fi-
nansinių reikalų tvarkymui, o po-
piet jau gali būti daugiau nesklan-

dumų, norint dėl ko nors susitarti. 
Labai seksis filosofuoti ir domėtis 
nuo kasdienybės nutolusiais daly-
kais. 

VĖŽYS. Būsite nusiteikę aiš-
kintis nesusipratimus, tartis, derin-
ti interesus. Rūpesčių gali sukelti 
priešingos lyties asmenys. Galbūt 
iš jų sulauksite priekaištų. Nepai-
sant perspėjimų, staiga nei iš šio, 
nei iš to galite leistis į rizikingą 
avantiūrą. 

LIŪTAS. Būsite disciplinuoti ir 
tvarkingi. Įtemptas darbas gydys 
sielą ir kūną. Vis dėlto darbe gali 
kilti nedidelių nesklandumų, ku-
riuos nesunkiai pašalinsite. Tiktų 

rimčiau pasirūpinti sveikata, odos 
priežiūra, grožiu.

MERGELĖ. Metas turėtų būti 
kūrybingas, smagus. Ir dirbsite 
produktyviai, ir dar spėsite paflir-
tuoti. Deja, popiet teks labiau su-
rimtėti, nes pastebėsite, kad darbai 
nesibaigia, o ir įtikti aplinkiniams 
darosi sunkiau. 

SVARSTYKLĖS. Dalykinė-
je srityje harmonijos ir stabilumo 
šiandien nėra ko laukti. Turėsite 
pasistengti išlaviruoti iš keblios 
situacijos. Ir nuo šeiminių pareigų 
neišsisuksite, nebent dezertyruotu-
mėte iš namų. Tačiau tuomet irgi 
kils problemų...

SKORPIONAS. Turėtų neblo-
gai sektis darbai, susiję su žinias-
klaida, leidyba, švietimu, raštvedy-
ba, reklama, transportu. Suaktyvės 
kontaktai su giminaičiais ir pažįs-
tamais. Daug laimėsite, jei mokė-
site kitus išklausyti. 

ŠAULYS. Tikriausiai pajudės į 
priekį reikalai, susiję su nekilno-
jamuoju turtu, piniginėmis proble-
momis. Po produktyvaus darbo de-
rėtų susitikti su rūpinčiu žmogumi 
ir šiltai pabendrauti.

OŽIARAGIS. Jausitės lyg pra-
radę įprastinį aktyvumą. Galbūt 
buitinės problemos, o gal laikina 
vidinė disharmonija sutrukdys 

jums pademonstruoti išmonę ir ko-
munikabilumą. Laikykitės darbo 
saugos ir eismo taisyklių.

VANDENIS. Nelabai norėsite 
bendrauti, mokytis. Pagilės vaiz-
duotė, intuicija. Galima nauda 
iš konfidencialios arba meninės, 
medicininės veiklos. Netiesiogiai 
pateikta informacija gali jums kaž-
kuo pasitarnauti. 

ŽUVYS. Pravartu spręsti pro-
blemas, susijusias su darbu, su-
tarčių pasirašymu ar pratęsimu. 
Sugebėsite sumaniai organizuoti, 
su bet kuo bendrauti. Tačiau tikė-
tinas šioks toks veidmainiavimas, 
apgaulingi žaidimai.

linas BITVINSkAS

Vairuotojai Lietuvoje laikomi 
pavojingais asmenimis, poli-
tikai maždaug kas pusmetį ką 
nors vis jiems griežtina, didina 
baudas ir taiko kitokias represi-
nes priemones.

Tai būtina Lietuvoje daryti. 
Kiti irgi turi problemų. Štai Es-
tijoje yra net viena vairuotoja, 
kurią vadina „pačia  pavojin-
giausia eismo dalyve Estijoje“. 
Kaip ir kiekvienas kriminalinis 
autoritetas, ji turi pravardę. Ją 
vadina „Subariku“. Be to, ji so-
cialiniuose tinkluose turi net jai 
skirtą grupę, kurioje yra 2500 
žmonių, kurie nuolat dalinasi, 
kur tuo metu Estijos teritorija 
juda „Subarikas“. 

O„Subarikas“ yra pensininkė 
Valentina Terechova ir Lasna-
miaje miestelio. Dėl „Subariko“ 
kaltės per paskutinius  4,5 metų 
įvyko 20 eismo įvykių. Antras 
pagal pavojingumą vairuotojas 
Estijoje sukėlė tik 11 eismo įvy-
kių. Dabar „Subarikui“ draudi-
mas per metus kainuoja 1600 
eurų. Bet „Subarikas“ nepasi-
duoda – vairuoja toliau.  

Daugelis mano, kad „Suba-
rikui“ reiktų atimti teises, nors 
ji ir nesukėlė didelių eismo įvy-
kių, bet įstatymai to neleidžia, 
nebent teismas galėtų taip pa-
daryti.

„Subarikas“ vairuoja nuo 
2006 metų ir stebisi, kodėl dėl 
jos kilo toks ažiotažas, juk ji 
nieko nesužalojo ir neužmušė. 
Ko negali policija, tą gali žur-
nalistai – jie surengė „Subari-
kui“ net apmokymus, o pen-
sininkė pažadėjo kai kurių jai 
naujų dalykų laikytis, sakykim, 
posūkiuose nevažiuoti „apžer-
gus“ vidurinę liniją. 

Tokie štai dalykai su eismo 
saugumu vyksta Estijoje, beje, 
kažkodėl dėl šitos vairuotojos 
kitiems eismo dalyviams estai 
bausmių už pažeidimus nedidi-
na. Atsilikę kažkokie. 

leonas AlESIONkA

- Labas rytas mokiniai! Prade-
dame ruoštis „Išmaniojo šeštoko“ 
konkursui. Šiandieną „karinės ari-
tmerikos“ diena ir štai jums pirmas 
uždavinys: „Berniukas Tomas Po-
kemonų negaudė, nes  turėjo Hau-
kus. Laikė Tomas juos dideliuose 
laivuose, o vieno jo laivo „Porter“ 
kapitonas buvo moteris. Kai kas 
vadina ją „Naktinė ragana“. ėmė 
ir atplaukė tie laivai su Haukais į 
Viduržemio jūrą ir naktį, kol ber-
niukas Tomas miegojo, Naktinė 
ragana iš taško A ties Kipro sala 
į tašką B Sirijoje paleido 59 Tomo 
Haukus. Kaukdami ir švytėdami 
nakties danguje, atskrido ir į taš-
ką B nukrito 23 Haukai. Nurūko 
pats Tomas į tą tašką B, o gi jame 
Al Šairato aerouostas. Visi takai 
sveikutėliai, tik kiek prišiukšlinti, 
jau valomi. Kiaurai pramušta pora 
angarų ir sugriauta valgykla. Va-
žinėja sau tais sveikutėliais takais 
žurnalistai, filmuoja ir Haukų pa-
taikymus skaičiuoja. Kaip 23, taip 
tik 23 pataikymai! Nors tu ką... 
Kažkoks brokas, o ne Haukai!

Štai jums mokiniai pirmojo už-
davinio išmaniesiems šeštokams 
klausimai: 1.Kur dingo 36 Tomo 
Haukai? 2. Jei vienas Tomo Hau-
kas kainuoja 1mln JAV dolerių, tai 
kiek kainavo visi iššauti Haukai su 
jų atvežimu laivais JAV valstybės 
biudžetui: 59 ar visas 100 mln? 3. 
Ras ar neberas tuos,  velniai žno 
kur, dingusius 36 Haukus?

Pakilo rankų miškas. Nekan-
triausias kaip visada Petriukas: 
„Boba į laivą – lauk bėdos! Visi 
senovės jūrų piratai taip sakyda-
vo. Va ir pasitvirtino. Kapitonė su 
sijonu... Žiaurus nepataikymas! 

Apie berniuką Tomą ir jo Haukus
Panelė mokytoja: „Sėsk, Pe-

triuk, ir pagalvok, o kokios šalies 
galėjo būti tie prietaringi piratai, 
kurie drįso taip žemindami vadin-
ti moteris? 

Petriukas net pašoka: „Jau ži-
nau, tamsta mokytoja! Lietuviai 
arba rusai. Tik šiose kalbose yra 
iki šiol naudojamas ir vienodai 
suprantamas žodis „boba“. Laive 
„Porter“ ne šiaip sau boba – sako 
ji buldogas su sijonu!

Dalytė kelia ranką: „Tamsta 
mokytoja, jei vienas Haukas kai-
nuoja 1 mln. dolerių, tai tie kur 
pataikė – 23 mln., o tie kurie ne-
pataikė – 36 mln. Čia turėtų įsi-
kišti mūsų, kaip NATO narių, STT 
ir pradėti tyrimą, ar iš vis buvo tie 
36 Haukai? Gal jų nei buvo nei 
ką, tik popieriuje užrašė, pinigus 
praplovė per ofšorus ir į kišenes 
otkatą susidėjo. Tomo Haukas juk 
ne indėnų kirvis, kad skristų ir 
kaip kirvis nepataikęs kristų. Tai 
juk modernus kileris - sparnuota 
raketa.“ 

Linas, kaip visada lėtas ir iš-
mintingas: „O man atrodo, kad tas 
36 štukas Haukų, naktį, kai niekas 
nematė, Naktinė ragana slapta 
pardavė tiems Džebchat An-Nu-
sra fronto teroristams, kad jie ši-
tais Haukais ant ES šalių pavary-
tų. Visos bobos parsiduoda! Čia, 
tamsta mokytoja, aš ne apie jus...

Monika Levinskaitė: „Tiek mi-
lijonų išmesta su Tomo Haukais 
tam Sirijos Asadui pagąsdinti ir 
dėl ko? Vienos (ir ne rusų) koali-
cijos lėktuvai, lygiai kaip prieš tai 
Sirijos kariai, tarp 17.30 -  17.50, 
smogė islamistų sandėliui, ku-
riame buvo daug islamo teroris-
tų samdinių. Per tas 20 minučių 
smūgio vietoje pakilo baltas de-
besis, po to geltonas. Specialistai 
tai įvertino, kaip degantį didžiulį 
kiekį karinių cheminių nuodingų-
jų medžiagų! Net iki 22.30 val jos 
degė. Jau oficialiai, dokumente, 
pranešta, kad apsinuodiję tomis 
medžiagomis, taip pat ir uždusę, 
žuvo šimtai teroristų karių ir tai-
kių gyventojų.“

Petriukas niekaip nenustygsta: 
„Aha, blyn!! Teks Trampui Asado 
atsiprašyti. Tai pasirodo jis sąži-
ningai atidavė visą cheminį ginklą 

sunaikinimui. Šį faktą net tarptau-
tiniai ekspertai patvirtino. O štai 
teroristai tos chemijos turėjo. Jie, 
su vakarų žinia ir panaudojo, kad 
apkaltinti Asadą. Gal ne? Tai kaip 
čia išeina - provokacija? O Tram-
pas pasikarščiavo ir susimovė? 
Kas jam tokią kiaulę pakišo? Vėl 
CŽV kaip Irake prie Bušo prisi-
dirbo? Ot, tau ir tram pam pam...

Ir Elenutė kelia ranką: „Tamsta 
mokytoja, jei tas Haukas gabena 
450 kg konvencinių sprogmenų 
užtaisą arba kasetinius sprogme-
nis, skirtus sunaikinti oro uostų pa-
kilimo takus, tai kodėl tie Haukai 
nepataikė nė į vieną Al Šairato ae-
rouosto taką? Subombarduota val-
gykla juk nėra strateginis objektas! 
Haukų skaičius rodo, kad JAV nu-
tarė ne šiaip nubausti Sirijos reži-
mą, bet ir sunaikinti būtent speci-
finį taikinį, iš kur, kaip teigia JAV, 
surengta cheminė ataka. Kodėl tai 
buvo, kaip dabar JAV teisinasi,  tik 
„simbolinė ataka“?“

Martynas: „Kaip ne kiekvienam 
Petriukui mėlynas dangus, taip 
ne kiekvienas Haukas nuskris iki 
Al Šairato! Įtariu, kad čia rusų 
darbas. Tai jie taip susuko rake-
tų elektronines smegenis su savo 
slaptu ginklu, kad 36 Haukai nu-
varė į jūrą arba į dausas pas Posei-
doną.. Kažkokia velniava dėjosi 
su tomis amerikonų raketomis, a 
ne? Krito kaip grūšios nuo alks-
nio medžio... Tokia, atsiprašant, 
sumauta reklama amerikoniškam 
ginklui - milijoną baksų kainuo-
jančiai vienai raketai...“

Petriukas: „Ne „ne man“, o 
„ne tau Martynai mėlynas dan-
gus“! Jau nebegauni iš Ritos... 
nešti kuprinės, a? Cha cha ! Jei 
mažiau į tą kuprinę  vėpsotum, 
seniai žinotum, kad visa vakarų 
žiniasklaida rašo  apie slaptą rusų 
ginklą. Butent, rašo apie elektro-
ninės radiokovos sistemas. Tai tos 
sistemos galėjo taip pakeisti jau 
skrendančių Haukų nusitaikymą, 
kad jie galimai nukrypo klaidingu 
maršrutu į kokią nors sacharą. Ir 
visi prisimena kas atsitiko su JAV 
kariniu laivu „Donaldas Kukas“, 
kai jis Juodojoje jūroje 2014 me-
tais varė tiesiai link Krymo. Rusų 
slaptas ginklas lyg tai „Chibinai“ 

taip „apakino“ Kuką, taip sutrikdė 
laivo elektroniką, taip ją iškraipė 
ir užslopino, kad laivas prarado 
orientaciją aplinkoje ir erdvėje. 
Tada, supratęs, kad yra taikinys, 
Kukas staigiai apsisuko ir atgal 
nurūko. Dar taip palydėtas virš 
galvų pavojingai praskridusio 
rusų Su-24, kad dalis karininkų ir 
karių tuoj pat parašė atsistatydini-
mo iš tarnybos raportus.“ 

Laimutė: „Jau tiems mūsų ber-
niokams taip viskas aišku, kad net 
bloga darosi. O man visgi neaišku. 
Mus juk gins NATO, ne Pentago-
nas? Bet juk 78% NATO finansų 
tai ir yra JAV baksai! ES tik vaiz-
duoja, kad finansuoja? Reiškia 
ir gins mus tokie patys berniuko 
Tomo Haukai, kokiais Sirijoje 
šaudė karo laivo kapitonė  Andria 
Slough. Taiklumas 23 iš 59? Į kur 
nukryps likusios 36? Į Latviją, į 
Lenkiją ar į Rubikių ežerą sukris? 
Yra, žinoma, „Visų bombų moti-
na“. Bet ją dar tik bando Afganis-
tane... O jei ir ją kokia nors „Nak-
tinė ragana“ vietoje Pabradės ant 
Palangos numes? O rusai taigi iš 
Kaspijos laivų savo „kirviais“ kad 
pavarė, tai taikliai į visus islami-
nių teroristų taikinius pataikė. Per 
šitokį atstumą! O ho ho, kietai…”

Skambutis! Pamoka jau baigia-
si, mieli mano išmanieji šeštokai, 
o klausimas apie Tomo Haukus 
taip ir lieka neatsakytas. Man 
atrodo, kad Putinas su Trampu 
pradėjo bendrauti įdomiai. Tipo... 
„tu man parodyk ką turi – aš tau 
parodysiu ką moku“. Kaip šaudo 
žalieji vyrukai į Sirijos teroristus iš 
Kaspijos jūros, Putinas, nustebin-
damas pasaulį, jau parodė. Kaip 
šaudo „Porterio“ kapitonė Andria, 
Trampas, manau irgi nustebinda-
mas pasaulį, parodė ne tik Putinui, 
bet, ir Kinijos prezidentui Si Dzin-
pingui (Xi Jinping) deserto metu. 
Pirmas trampiškas blynas taiklu-
mu nesublizgėjo. Gal taikinys per 
arti buvo? Ir ne taip jau man saugu 
darosi Lietuvoje, kai mane nuo te-
oriškai neva galimos agresijos gin-
siančios NATO pagrindinės sudėti-
nės dalies JAV profesionalumas ir 
taiklumas už 59 milijonus dolerių 
yra tik toks...  Yra apie ką namų 
darbams pamąstyti.

tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Manau, daugelis sutiksit, kad 
prieš šv. Kalėdas Anykščių „Nau-
jų vėjų“ bendruomenė pakanka-
mai skoningai burbulais papuošė 
medžius prie miesto viešosios 
bibliotekos. 

Natūralu, kad kūrybingi žmo-
nės norėjo ir šv. Velykoms mies-
tą papuošti. ėjom sekmadienį su 
šeima iš bažnyčios ir net speci-

aliai užsukom prie bibliotekos 
pasižiūrėti, kas ten ant tų medžių 
kabalduoja. Pasirodo, kiaušiniai 
arba, kitaip tariant, dekoracijos. 
Tačiau, jeigu jau puoši medį, di-
delį medį, tai ir spalvotų kiaušinių 
reikia ne trisdešimt, o įsivaizduo-
čiau daugiau, gerokai daugiau. 
Dabar atrodo, kiek pasiekė, tiek 
papuošė. 

Tikrai privertė pasidžiaugti 
internete pamatyti vaizdai, kai 
Švėkšnos neįgalieji šalia bažny-
čios esantį medį pavertė tikru - 
Velykų medžių. Jam papuošti pa-
naudojo net 7 700 margučių. Čia 
tai miesto puošmena!

O gal Anykščių „Naujų vėjų“ 
bendruomenei sekasi tik kas an-
tras projektas? Užpraeitą žiemą 

Kas ten ant medelio supas? jie medžius vyniojo skudurais – 
buvo kraupoka, praėjusią žiemą 
šviečiantys burbulai atrodė visai 
nieko, o Velykų medis – ir vėl 
blynas prisvilęs...

Audronė, Anykščiai
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(8-381) 5-94-58 arba užeiti į redakciją.

Žinia apie mirusį žmogų bus paskelbta nemokamai laikraštyje 
„Anykšta“ arba, jeigu bus pageidaujama, – naujienų portale anyks-
ta.lt. rubrikoje „Pro memoria“. 

-ANYKŠTA

pro memoria
Anykščių seniūnijoje
Kazimieras ŠALTENIS, gimęs 1928 m., mirė 04 05

Kurklių seniūnijoje
Ona KUKTIENĖ, gimusi 1915 m., mirė 04 11

 

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, (8-699) 34217. 

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

Tel.: (8-698) 19008, 
(8-612) 43733.

Superkame KARVEs, 
bUlIUs IR TElyčIAs 

„KREKENAVOs 
AGROFIRMOs“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Dainiaus firma 
sUPERKA VERŠElIUs

auginimui. 
Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. 

Tel.: (8-670) 80384, 
(8-650) 46919.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tinkan-
čius  tolimesnei eksploatacijai arba 
ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. Klientui pageidaujant išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

Skubiai - sodybą, namą, pasta-
tą ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti 
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. 
Atsilygins.

Tel. (8-670) 37592. 

Brangiai - žemės ūkio paskirties 
žemę Debeikių seniūnijoje. Mokėtų 
iki 3500 Eur/ha. 

Tel. (8-681) 79975. 

Medienos apdirbimo įmonė be tar-
pininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

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

Tel. (8-600) 63820.

Automobiliai

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

Tel. (8-601) 53942.

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, 
sutvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Įmonė - automobilius, mikro-
autobusus, visureigius, atsiskai-
to iš karto, sutvarko visus doku-
mentus.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

Įmonė brangiai įvairaus 
amžiaus arklius. Sveria 
el.svarstyklėmis. Pasiima grei-
tai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-609) 00890.

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

Brangiai visoje Lietuvoje - gal-
vijus: karves, jaučius, telyčias. 
Atsiskaito vietoje. Veža į užsie-
nį.

Tel. (8-662) 50592.

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

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

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

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

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. 

Kita

UAB “BIOFABRIKAS”, esantis 
Ukmergėje, - pašarinius grūdus. 

Tel. (8-686) 11232.

Kuras

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

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

Kita

Raudonųjų dobilų sėklą.
Tel. (8-645) 36119.

Lenkišką dvivagę bulviakasę, 2-jų 
transporterių ir 4-ių vagų bulvių so-
dinamąją, rusiška, pakabinama.

Tel. (8-686) 46467.
 
Bulvių sodinamąsias, sėjamąsias, 

rotacines šienapjoves, purkštuvus, 
trąšų barstomąsias, kultivatorius, 
lėkščiuotuvus, frezus, plūgus, fron-
talinius krautuvus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Lietuvišką, svilintą kaimiškai, 
kiaulienos skerdieną puselėmis 
po 40-60 kg, perkant 2 puseles 
(visa kiaulė) kaina tik 2,44 Eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Kviečius, miežius, avižas, mi-
šinį, žirnius, kukurūzus, grikius, 
įvairius pašarinius miltus, sėle-
nas. Atveža

Tel. (8-611) 47343, 
(8-680) 96778.

Grindų betonavimas, 
paruošiamieji darbai. 

Tel. (8-694) 40735.

www.skardininkas.lt
Gaminame paminklus, antka-

pius, tvoreles. Kalame raides, 
portretus, kryžius. Atliekame indi-
vidualius užsakymus.

Šepetiškio k.  Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

Reikalingas vyriškis gyventi ir 
dirbti sodyboje prie Kurklių.

Tel. (8-657) 82622.

Išsinuomotų dirbamos žemės 
nuo 5 ha ir daugiau Debeikių se-
niūnijoje. Mokėtų 120 Eur/ha. 

Tel. (8-681) 79975.

Brangiai perka, nuomojasi žemės 
ūkio paskirties žemę Anykščių, 
Kurklių, Skiemonių, apylinkėse.

Tel. (8-687) 76191.

Dovanoja 

3 medinius pastatus nusigriauti 
(Šlavėnų k.).

Tel. (8-652) 13888.

Palaidą šieną. Pasikrauti ir išsi-
vežti patiems.

 Tel. (8-686) 46467.
 
buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Valo žemės paskirties sklypus 
nuo apaugusių krūmų. 

Tel. (8-655) 20272.

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077.

balandžio 28 d. į Anykščius  atvyksta  angiochirurgas  E. 
Vitkus iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus pacien-
tams, sergantiems :

 ● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumų,
 ● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Tyrimas mokamas.
Skambinti  nuo 16 iki 18 val. tel. (8-698) 33653.
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balandžio 19-20 d. delčia.
mėnulis

šiandien

balandžio 20 d.

Leonas, Leontina, Eirimas, 
Aistė, Simonas, Laisvūnas, 
Laisvūnė.

vardadieniai

Gostautas, Eisvydė, Marcijo-
nas, Agnė.

oras
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+5
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sprintas

Politinė reklama bus apmokėta iš kandidatės A.Kontrimienės rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 463

Seniai seniai, kai Anykščius valdė 
meras Saulius Nefas, jis nurodė mero 
kabinetą įrengti pirmame adminis-
tracijos pastato aukšte. Mero veikla 
buvo ypač skaidri, nes kiekvienas 
rinkėjas kada panorėjęs galėjo ateiti 
į savivaldybę ir per stiklines jo kabi-
neto duris kaip akvariumą stebėti, ką 
ir su kuo veikia rajono vadovas.   

Kitas rajono vadovas Leonas 
Alesionka S. Nefo akvariumą su-
naikino, mero kabinetą perkėlė į 
antrą aukštą, o prie jo dar pasodini 
ir apsaugą – sekretorę. 

Bėgant metams valdžios privatu-
mas tik didėjo – prie įėjimo į savi-
valdybę buvo sumontuota stiklinė 
pertvara ir į valdžios rūmus piliečiai 
galėdavo patekti tik gavę „vieno lan-

gelio“ specialistės palaiminimą.
Į valdžią atėję liberalai stiklinę 

pertvarą išvertė, tiesa, pakabino 
plakatą, jog prekybos agentai, net 
jei jie ir mūsų apygardos rinkėjai – 
nėra pageidautini.  

Dabar sklinda gandai, kad 
Anykščių meras Kęstutis Tubis 
vėl didina privatumą – neva jo 
kabinete įstatytos dvigubos durys. 
Nors gali būti, kad gandai iškrei-
pia realią situaciją, kad teiginys 
„įrengtos antros durys“ reiškia vi-
sai ne dvigubų durų atsiradimą, o 
atsarginį išėjimą. Tokiu atveju, tai 
ne privatumo didinimas, o pasiruo-
šimas rinkimams. Juk visi politikai 
po rinkimų stengiasi turėti atsargi-
nį išėjimą.  

“Šaškių magija”
Nr. a03. Baltieji pradeda ir laimi. 
Sprendimą, nurodant pozicijos numerį, ėjimus, vardą pavardę ir tel. nu-

merį,  siųsti saskiumagija@gmail.com. Atsakymų laukiam iki 2017-04-18
Pirmas, atsiuntęs teisingą atsakymą, gaus dovanų bilietą 
Organizatoriai, atsiprašo, užduoties Nr. a02 laimėtojo nėra,  pastebėjo 

klaidą Sigitas Smaidrys, tad jam ir prizas.

Vis daugiau privatumo

Futbolas. Baigėsi Anykščių 
rajono salės futbolo čempiona-
tas. Finale susitiko „Veteranai“ 
– „Ramybė-strėlės“. 5-3 laimėjo 
„Ramybė-strėlės“. Trečiąją vietą 
užėmė komanda „Savi“, kurie tik 
po baudinių serijos įveikė koman-
dą „Penkiasdešimt“. Pagrindinis 
rungtynių laikas baigėsi 5-5.

Finale susitiko „Veteranai“ – 
„Ramybė-strėlės“. Geriausi atski-
rų komandų žaidėjais pripažinti: 
Merūnas Prušinskas („Ramybės-
strėlės“),  Marius Valančiūnas 

(„Veteranai“) (jis taip pat tapo ir 
rezultatyviausiu turnyro žaidėju, 
įmušusiu 25 įvarčius.), Julius Žvir-
blis („Savi“), Laurynas Jakniūnas 
(„Penkiasdešimt“), Mantas Ke-
žutis („Karys-savanoris“), Nojus 
Miškinis („Be šansų“).

Bėgimas. Anykščių mieste ge-
gužės 1 dieną vyks tradicinis bėgi-
mas „Anykščiai – Puntuko akmuo 
– Anykščiai“. Pagrindinio bėgimo 
startas 12 val. 30 min. prie Anykš-
čių bibliotekos. Šis „Puntuko“ bė-
gimas – jau 54-asis, tai seniausias 
bėgimas Lietuvoje.

Delio metropolitenas aiškinasi, 
kodėl judrioje stotyje buvo rodoma 
pornografija

„Juoda“ pornografija, staiga pasi-
rodžiusi didžiuliame ekrane vienoje 
judriausių Delio metropoliteno stočių, 
privertė pareigūnus raudonuoti ir pra-
dėti tyrimą, sekmadienį sakė vienas 
pareigūnas. Per praėjusio savaitgalio 
incidentą, kurio vaizdai plačiai išpli-
to internete, keleiviai Indijos sostinės 
verslo rajono Konacht Pleiso stotyje 
sustingo savo vietose, kai dideliame 
ekrane, kuriame paprastai reklamuo-
jamas prabangus nekilnojamasis tur-
tas ir kredito kortelės, prasidėjo tik 
suaugusiesiems skirtas klipas.

Dešimtys žmonių nufilmavo in-
cidentą mobiliaisiais telefonais ir jo 
vaizdai išplito socialinėje žiniasklai-
doje. Delio metropoliteno korpora-
cijos (DMRC) atstovas Mohinderas 
Yadavas (Mohinderas Jadavas) se-
kmadienį naujienų agentūrai AFP 
sakė, kad pareigūnai bando identifi-

kuoti tris įtariamuosius.
DMRC nurodė, kad minimą ekraną 

eksploatuoja viena privati kompanija 
ir kad jo WiFi buvo nesaugus.

„Kaip rodo saugumo kamerų me-
džiaga, trys vyrai pornografijos klipą 
šiame ekrane parodė per savo mobi-
liuosius telefonus“, – sakoma vėlai 
šeštadienį paskelbtame DMRC pa-
reiškime, kuriame priduriama, kad už 
ekraną atsakingas rangovas nuo šiol 
turės turėti apsaugą slaptažodžiais.

Minimas incidentas tapo svarbia 
naujiena šalyje, kurioje kalbos apie 
seksą ir net viešas jausmų demonstra-
vimas daugelio yra laikomi tabu.

Pagrindinės srovės kiną nuo nepa-
dorumo sergsti socialiai konservatyvi 
Indijos cenzorių taryba, kuri viename 
filme hindi kalba ištrynė žodį „lesbie-
tė“, 2015 metais blokavo sušvelnintą 
erotinio filmo „Penkiasdešimt pilkų 
atspalvių“ (Fifty Shades of Grey) 
versiją ir netinkamomis Indijos audi-
torijai paskelbė dvi Džeimso Bondo 
bučinių scenas.


