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Anykštėnų
rinkta Seimo
narė varsto
teismų duris
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šiupinys
Reforma. Per pirmąjį šių metų
pusmetį šalyje vykdoma žemės reforma pasistūmėjo į priekį. Žemės reforma visiškai baigta 43-iuose iš 103
miestų ir miestelių. Liepos 1 d. duomenimis, 100 proc. atkurto ploto, nurodyto piliečių prašymuose, Anykščių rajone yra tik Troškūnuose.

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58; (8-605) 96555.

Siūlo neskubinti
įvykių
Juozas RATAUTAS, anykštėnas: „Turistai mums tarsi dievai, dėl kurių neriamasi iš kailio. Tačiau turizmas yra verslas,
tad turi būti pagrįstas ekonomine nauda.“

Naujieji
Elmininkai –
gera
vieta gyventi
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Rajoną talžė galinga audra
Pirmadienį Anykščių rajoną talžė viena stipriausių šios vasaros audrų. Apie 13 valandą Anykščiuose aptemo dangus, kilo gūsingas
vėjas, ėmė labai stipriai lyti, trankėsi perkūnija.Po vieno iš žaibo smūgių mieste ir didžiojoje dalyje rajono maždaug dviem valandoms
dingo elektra, sutrikdžiusi įprastinį pirmadienio dienos ritmą bankų skyriuose, medicinos ir kitose įstaigose, prekybos centruose.
Anykščių ligoninėje ir poliklinikoje sutriko kompiuterinės sistemos.

Pakuotės. Anykščių rajone surinkta 1 797 136 pakuočių. Pakuotes
uoliai grąžinantys Anykščių rajono
gyventojai per pirmąjį pusmetį sunešė 1 797 136 vienetų taros – 1 277
779 plastikinių, 482 328 metalinių ir
37 029 stiklinių pakuočių.
Maras. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad
praėjusią savaitę (liepos 21–27 d.) afrikinis kiaulių maras Anykščių rajone
nustatytas 2 šernų gaišenoms, kurios
aptiktos Kavarsko bei Troškūnų seniūnijose.
Pastabos. Kelininkai keiksnojami ne tik dėl prastai žiemą valomų
kelių. Priekaištai jiems žeriami ir
vasarą. „Anykščių kelininkai pakeles labai siaurai nupjauna“, - savivaldybėje vykusioje seniūnų sueigoje pastebėjo Traupio seniūnijos
seniūno pavaduotojas Valentinas
Kalibatas. V. Kalibatas sakė pastebėjęs, kad kituose rajonuose kelininkai žolę pakelėse šienauja kur
kas platesniu perimetru.
Atostogos. Anykščių rajono savivaldybėje tvyro atostogų nuotaikos.
Rajono meras Kęstutis Tubis šią savaitę atostogauja. Rugpjūčio 1 – 4
dienomis atostogaus ir savivaldybės
administracijos direktorius Audronius Gališanka. Likusių savivaldybėje dirbti rajono vadovų pagrindinė
veikla – darbas su dokumentais.

Keblonių kaime audra ant kelio užvertė medžių.

Anykščių rajoną talžė gamtos stichija – Vilniaus
gatvė Anykščiuose.

Mieste tverti priėjimą iki pat upės – legalu
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Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Aplinkos ministerija prieš Anykščiuose rengiamą festivalį „Devilstone“ gavo skundą. Anykštėnas Juozas Ratautas skundėsi, kad
festivalio organizatoriai, aptverdami renginio teritoriją, tvoromis užtvėrė ir priėjimą prie Šventosios upės.

Vagystė. Sekmadienį, apie 7 val.,
vyras (gim. 1970 m.) pastebėjo, jog
iš aptvaro, esančio Kurklių seniūnjos
Moliakalnio kaime, Moliakalnio gatvėje, pagrobtos jam priklausančios 7
žąsys. Padaryta žala - 180 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Sveikinimai. Primename, kad per
mūsų laikraštį galite pasveikinti savo
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina –
20 eurų.

Per Dainuvos slėnyje vykstančius renginius teritorija apjuosiama tvoromis dėl koncertinės įrangos
ir dalyvių saugumo.
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Jonas JUNEVIČIUS

Svėdasų klebonas atsisveikino su parapijiečiais

jonas.j@anyksta.lt

Sekmadienį Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje po šv. Mišių klebonas Vydas Juškėnas atsisveikino su parapijiečiais. Jis iškeliauja į Zarasus, kur paskirtas Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų
parapijos klebonu ir laikinuoju Zarasų dekanato dekanu.

džiai, pabrėždamas, kad Svėdasuose jis jautėsi kaip vienoje didelėje
ir darnioje šeimoje.
Anykščių rajono meras Kęstutis
Tubis ir kiti nuoširdžiu žodžiu ir
gėlėmis dėkojo klebonui, linkėjo
jam sėkmės kitoje parapijoje. Už
bendrystę, nuoširdumą kunigui dėkojo parapijiečiai, bažnyčios chorai, Svėdasų seniūnas Valentinas
Neniškis.
Rugpjūčio 15–ąją būtų sukakę
lygiai 11 metų, kai V. Juškėnas
atvyko į Svėdasus. Per tuos metus
klebonas įsitikino, kad svėdasiškiai
myli savo šventovę.
Pasak V. Juškėno, tik paskutiniais metais perdažyta varpinė,
išore ir vidumi atnaujinta šventoriaus puošmena - mūrinė grafų
Marikonių koplyčia, nušveistas ir
perlakuotas parketas bažnyčioje,
o žiemomis svėdasiškiai vieni iš
nedaugelio Lietuvoje meldžiasi
šildomoje bažnyčioje.
Kitas šv. Mišias Svėdasų šventovėje jau aukos iš Pasvalio krašto
atvykęs Vaškų miestelio bažnyčios
klebonu buvęs kunigas Raimundas
Simonavičius.

Svėdasuose veikia du chorai, tad atsisveikinimas su klebonu Vydu Juškėnu buvo itin nuoširdus.
Autoriaus nuotr.

Į Svėdasų bažnyčioje paskutines
klebono V. Juškėno aukojamas šv.
Mišias susirinko pilna šventovė svė-

dasiškių ir aplinkinių kaimų žmonių.
Klebonas džiaugėsi svėdasiškių
pamaldumu, dvasingumu supratin-

gumu, kartu nuveiktais darbais ir
dėkojo už tai ne tik parapijiečiams,
bet ir rajono bei seniūnijos val-

Anykštėnų rinkta buvusi Seimo narė
varsto teismų duris
Nors ir atsistatydinusi, tačiau anykštėnų išrinkta buvusi Seimo
narė Greta Kildišienė nepraranda aktyvumo. Neseniai 30 000 tiražu išleidusi knygą „Atvirai“, G. Kildišienė dabar varsto teismų
duris. Ji nori, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija panaikintų sprendimą, kad ji pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatą.

Buvusi Seimo narė Greta
Kildišienė gali pasigirti išlaikiusi dalies anykštėnų palankumą.

Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjo administracinę bylą pagal buvusios Seimo
narės Gretos Kildišienės skundą
Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) panaikinti sprendimą ir savo sprendimą skelbs rugpjūčio 10-ąją. Apie tai skelbia „Elta“.
G. Kildišienė kreipėsi į Vilniaus
apygardos administracinį teismą,
prašydama panaikinti kaip nepagrįstą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos kovo 8-osios sprendimą, kuriuo VTEK nusprendė
pripažinti, kad pareiškėja, privačių

interesų deklaracijoje nenurodžiusi
duomenų apie tai, jog naudojasi
UAB „Agrokoncernas“ priklausančiu automobiliu, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybės tarnyboje įstatymo nuostatą, numatančią pareigą deklaruoti
artimus asmenis ar kitus žinomus
asmenis arba duomenis, dėl kurių
gali kilti interesų konfliktas. Beje,
ji taip pat prašo teismo priteisti bylinėjimosi išlaidas.
Anykštėnai internautai iki šiol
pasidaliję G. Kildišienės asmens
atžvilgiu. Vieni toliau palaiko buvusią Seimo narę, o kiti kratosi bet
kokių sąsajų. „Gal kas ir rinko, bet
aš nerinkau“, - www.anyksta.lt
komentavo „Anykštėnas“, o „Rinkėja“ teigė priešingai. „Labai teisingai daro, kad kreipiasi į teismą.
Kiek galima iš žmogaus tyčiotis?
Juk visa televizija pajungta, kad ir

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt
ją ir gerb. Karbauskį nuolat trauktų per dantį. Jei būtų rinkimai,
tikrai už ją balsuočiau. Kad visi
seimūnai būtų tik tokių blogybių
pridarę, tai Lietuva gyventų kaip
rojuj. Laikykis, Greta.“ O „Aišku“
manė, kad G. Kildišienei teisme
problemų nebus: „Jei bus teisėjas,
tai per valandą sužavės ir nustebins“.
Neaišku, kaip su teisėjais, tačiau
panašu, jog G. Kildišienė knyga
„Atvirai“ skaitytojų nesužavėjo.
Nors knygą galima rasti beveik
visuose prekybos centruose, pirkėjai nepuola. Beje, per Anykščių
miesto šventę prekiavęs knygomis
„Pegaso“ knygyno Anykščiuose savininkas Aidas Deveikis šią
knygą buvo pasidėjęs pačiame
asortimento centre. „Vieną jau nupirko“, - paklaustas ar perka, įpusėjus mugei sakė A.Deveikis.

Kunigo atsisveikinimo laiške –
jautrios detalės
„Anykštos“ redakcija gavo buvusio Anykščių šv. Mato parapijos vikaro Nerijaus Papirčio atsisveikinimo laišką anykštėnams,
pavadintą „Dieve, laimink Jus“. Šešerius metus praleidęs Anykščiuose N. Papirtis dėkoja anykštėnams už bendrystę.
Dieve, laimink Jus!
Šiandien, kai tenka galvoti apie
laiką, praleistą Anykščių parapijoje, jau viena, o gal ir abiem kojomis stovint ant Pasvalio žemės,
išnyra atmintyje mano pirmųjų
mišių, kurias aukojau Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje 2008 m.,
paveikslėlyje įrašyti žodžiai: „..aš
atėjau skelbti jums Dievo liudijimo ne iškalbingais žodžiais ar išmintimi“ (1Kor 2, 1). Ir išties visą
šį laiką stengiausi būti su Jumis,
brangūs tikintieji, bičiuliai, norėdamas ne nuolat mokyti, keisti,
bet būti su Jumis ir džiaugsme, ir
liūdesyje, tiesiog mylėti Jus kaip
Dievo šeimos narius.
Šiandien esu dėkingas Dievui,

kad Jo valia ir Jo Ekscelencijos
Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko paskyrimu atsidūriau Jūsų ir
mano Anykščių bendruomenėje.
Dėkoju pirmajam klebonui Stanislovui, sutikusiam mane Anykščiuose, o ypatingai klebonui Petrui
− už beveik penkerius kunigiškos
bendrystės metus, už šilta ir šalta,
už visas bendras patirtis, kurios
grūdina, sutvirtina ir įprasmina.
Dėkoju bažnyčios tarnams − buvusiems ir esamiems, kad kantriai
priėmė mano pastabas ir prašymus, kad ėjome kartu per iššūkius
ir džiaugsmus.
Dėkoju puikiems chorams, kurie
nepadarytų gėdos ir garsiausioms
pasaulio katedroms, bei jų vadovui

Rimvydui!
Žinodamas, kad kažką galiu pamiršti to net nenorėdamas, nieko
neišskirdamas dėkoju parapijos
maldos grupėms bei Šeimos centrui, ypač jų vadovams, už šilumą,
maldos pašnekesius ir už šeimynišką dosnumą.
Dėkoju tikybos mokytojoms
už galimybę būti kartu su jaunais
žmonėmis, už tai, kad buvome viena tvirta komanda.
Dėkoju kultūros įstaigų vadovams ir kolektyvams, ypač A. Baranausko ir A. Žukausko-Vienuolio muziejui, už bendrus projektus,
kvietimus į puikius renginius ir
nuoširdų norą bendradarbiauti.
Dėkoju Vaikų dienos centrui už
vaikišką dvasią, kurios Viešpats
Kristus prašė nepamiršti (Lk 18,
16 „Leiskite mažutėliams ateiti
pas mane ir netrukdykite, nes tokių
yra Dievo karalystė.“).

Dėkoju parapijos bendruomenei,
kas sekmadienį susirenkančiai į
mūsų gražiąją bažnyčią, už maldas, aukas, bendrą ėjimą tuo pačiu
prasmingu keliu Dievop.
Ir galiausiai, bet labiausiai, dėkoju visiems visiems bičiuliams,
draugams už palaikymą, pagalbą
ir dalinimąsi kasdienybės akimirkomis.“
Būkit visi laimingi Dievo globoje!
Kun. Nerijus PAPIRTIS

spektras
Parama. Europos Sąjungos
(ES) sveikatos komisaras Vytenis
Povilas Andriukaitis sveikina pastangas sumažinti cukraus vartojimą. Lietuvai svarstant mokestines
priemones, šią iniciatyvą komisaras ragina derinti su Lenkija ir kitomis Baltijos šalimis. „Yra šalių,
kurios bendradarbiauja ir įvedė tą
mokestį efektyviai, yra šalių, kurios buvo įvedę, po to atšaukę, yra
šalių, kurios įvedė tik tam tikriems
produktams, bet iš tiesų tendencija
yra, kad tokio mokesčio įvedimas
vis labiau susilaukia pozityvaus
pritarimo, nes nutukimo skaičiai,
ypač vaikų, yra dideli“, – BNS
sakė V.P.Andriukaitis.
Pasipriešinimas. Iš užmaršties
iškėlus tarpukario Lietuvos karo
laivo „Prezidentas Smetona“ istoriją, kilo diskusijų, esą jo praeitimi nėra kuo didžiuotis, nes laivas
1940-ųjų birželį be kovos atiduotas
sovietams. Vis dėlto pasipriešinimo epizodas jame buvo. Trys įgulos nariai, jūrų karininkai, pasiėmę
nuo stiebo trispalvę bei dalį laivo
dokumentų, sėdo į jachtą ir išplaukė į vokiečių valdomą Klaipėdą.
Pasak istoriko Dainiaus Elerto, tai
buvo bene vienintelis atvejis, kai
1940 m. pasipriešinta sovietų valdžiai.
Pareigūnai. Kam Vidaus reikalų ministerijai (VRM) maldos
namai? Pernai per „Kultūros naktį“ po 25 metų tylos visuomenei
ir menui atsivėrė Švč. Mergelės
Marijos Ramintojos bažnyčia.
Vaizdas pribloškė: šventovė perskrosta dviem gelžbetoninėmis
perdangomis, tapo triaukšte patalpa. Taip buvo padidintas jos
talpumo koeficientas. Į klausimą,
kodėl VRM nusprendė perimti šį
apleistą bažnyčios pastatą iš dabar jį valdančios kitos ministerijos - Švietimo ir mokslo (ŠMM),
VRM Bendrojo departamento
patarėja Giedrė Šešelgienė atsakė
taip: „Šią bažnyčią nutarta perimti
siekiant ją renovuoti ir atverti plačiajai visuomenei, taip pat įrengti
daugiafunkces erdves pareigūnų
sielovadai, meninėms iniciatyvoms, bendruomenių veiklai.“
Laikas. 2018 m. sausio 1 d. įsigalios Seimo priimtos Sveikatos
priežiūros įstaigų įstatymo pataisos, reglamentuojančios, per kiek
laiko pacientui privalo būti suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos.
Nustatyta, kad pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslauga
ūmių būklių atveju turi būti suteikta ne vėliau kaip per 24 valandas,
kitos pirminio lygio paslaugos
poliklinikose - ne vėliau kaip per
7 kalendorines dienas. Antrinio ir
tretinio lygio ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos - ne
vėliau kaip per 30 kalendorinių
dienų.
Sukčiai. Panevėžyje apgaule
iš įmonės darbuotojo išviliojo 10
tūkst. eurų iš įmonės sąskaitos ir
per 3 tūkst. - jo asmeninių lėšų.
48-erių panevėžiečiui paskambino
nepažįstamas asmuo. Jis prisistatė
banko darbuotoju ir, melagingai
pranešęs apie pasikėsinimą prisijungti neteisėtai prie įmonės banko
sąskaitos, apgaulės būdu išviliojo
prisijungimo generatoriaus kodą.
Sukčius iš įmonės banko sąskaitos į nežinomą sąskaitą pervedė 10
000 eurų, ištuštino ir vyro asmeninę banko sąskaitą.

KOMENTARAI
IŠ
ARTI
SITUACIJA

spektras
Sankcijos. Rusijos prezidentas
Vladimiras Putinas ketvirtadienį
pareiškė, kad dėl JAV sankcijų Rusijai Maskva galiausiai turės imtis
atsakomųjų veiksmų. Sankcijas
Rusijos atžvilgiu V. Putinas pavadino „akiplėšiškomis“, informuoja
naujienų agentūra AFP. „Elgiamės
labai kantriai ir ribotai, tačiau tam
tikru metu mums reikės imtis atsakomųjų veiksmų“, - per spaudos
konferenciją po pokalbio su Suomijos prezidentu Sauliu Nyniste
(Sauli Niinisto) sakė Rusijos lyderis. V. Putinas teigė, neva „neįmanoma nuolat toleruoti mūsų šalies
atžvilgiu reiškiamo tokio akiplėšiškumo“. Omenyje prezidentas
turėjo griežtesnes JAV sankcijas,
kurioms antradienį pritarė JAV Atstovų Rūmai.
Pagerbė. Didžiosios Britanijos
ir Belgijos karališkųjų šeimų nariai
sekmadienį vadovavo vieno kruviniausių ir beprasmiškiausių Pirmojo pasaulinio karo mūšių 100-ųjų
metinių atminimo ceremonijoms.
Per tris mėnesius trukusias kautynes prie Paschendeilo miestelio
Flandrijos vakaruose žuvo apie
pusė milijono sąjungininkų ir vokiečių karių. Daugelis jų visiems
laikams dingo dumblina klampyne
virtusiame mūšio lauke.
Skrydžiai. JAV aviacijos bendrovė „Delta Airlines“ paskelbė
nuo rugsėjo 17 dienos visiškai nutraukianti skrydžius į Venesuelą,
praneša „CNN Money“. Dar prieš
trejus metus aviacijos bendrovė
atsisakė daugumos skrydžių į šią
šalį, kilus nesutarimams su Venesuelos vyriausybe dėl valiutos.
Pastaraisiais metais „Delta“ skraidė tik vienu reguliariu maršrutu:
„Atlanta-Karakasas“. Dėl gilėjančios ekonominės bei politinės
krizės skrydžius į Pietų Amerikos
šalį jau nutraukė „Aeroméxico“,
„Air Canada“, „Alitalia“, „Latam“,
„Lufthansa“ ir „United Airlines“.
Raketa. Saudo Arabijos vadovaujama arabų šalių koalicija numušė raketą, skriejusią svarbiausio
musulmonų piligrimystės centro
- Mekos - link. Tai penktadienį
pranešė AFP. Agentūros duomenimis, raketa buvo paleista iš Jemeno teritorijos ir sunaikinta už 69
kilometrų į pietus nuo šio Saudo
Arabijos miesto. Koalicija pavadino šią ataką „desperatišku husių
(judėjimo „Ansar Allah“ šalininkų) mėginimu sutrukdyti surengti
hadžą“, kuris šiais metais prasidės
rugpjūčio 30 d.
Atšauks. Vokietijos transporto
ministras Aleksanderas Dobrintas
(Alexander Dobrindt) paskelbė,
kad bus atšaukta 22 000 „Porsche“
automobilių siekiant pašalinti neteisėtą emisijų duomenų kontroliavimo programinę įrangą, informuoja
BBC. Pasak ministro, prabangių
automobilių gamintoja „Porsche“,
pagrindinė koncerno „Volkswagen“
(VW) akcininkė, turės padengti
išlaidas, susijusias su „Cayenne“
modelių atšaukimu. Toks pranešimas nuskambėjo netrukus po to, kai
„Volkswagen“ pranešė sumontuosianti naują įrangą dar beveik 1 mln.
dyzelinių automobilių Vokietijoje.
VW koncernas 2015 metais pripažino, kad kai kuriuose jo pagamintuose dyzeliniuose automobiliuose
buvo įrengta „duomenis klastojanti
įranga“.

Parengta pagal
BNS informaciją
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Siūlo neskubinti įvykių
Praeitą savaitę vykusiame Anykščių rajono tarybos posėdyje
sudaryta laikinoji komisija, kuri tirs į opoziciją pasitraukusio
buvusio Anykščių rajono mero bendražygio Luko Pakelčio veiksmus. Tačiau pats L. Pakeltis teigia konkrečiai nežinantis, ką tirs
sudarytoji komisija. Stebėjosi ir dalis rajono Tarybos narių, kurie irgi neturėjo išsamesnės informacijos apie būsimą tyrimą.
Meras Kęstutis Tubis rinkiminėje kompanijoje deklaravo rajono Tarybos, o ir kitų valdžios institucijų darbo skaidrumą ir
viešumą.
„Anykšta“ klausė, ar rajono valdžios veiksmuose pakanka viešumo, ar gyventojus pasiekia juos dominanti informacija, jeigu
net Tarybos nariams prasprūsta, kad jie neturi pakankamai informacijos vienu ar kitu svarstomu klausimu?

Patreniruokit
kantrybę ir
palaukit
rezultatų!

Leonas ALESIONKA, buvęs
Anykščių rajono meras:
- Jokio kriminalo čia nėra. Nei
tarybos nariams, nei pačiam L.
Pakelčiui, nei žiniasklaidai, nei
„Anykštos“ skaitytojams nereikia „gaudyti oro“ dėl dusulio,
atsirandančio stengiantis bėgti prieš garvežį. Nežinau ir aš,
kokį „kriminalą“ arba „nekriminalą“ sudaryta komisija tirs.
Tačiau suprantu, kad per anksti
paviešinus tyrimo medžiagą ir
atskleidus patį tyrimo objektą

savaitgalio diskusija

(taip paverčiant jį viešų ir nekvalifikuotų apkalbų marmalyne), galima tik pakenkti tyrimui.
Tokių atvejų nuo pat nepriklausomybės atgavimo yra gausybė.
Todėl ir nusistovėjo praktika,
kad nei specialiosios tarnybos,
nei prokuratūra, nei tardymo organai, nei kiti tiriantys neatsako
į smalsius žiniasklaidos ar politikų klausimus, kad netrukdytų
tyrimui, nedarytų poveikio tyrėjams, neklaidintų (kartais tendencingai) visuomenės.
Tarybos narys Lukas Pakeltis,
kaip ir bet kuris kitas išrinktasis savivaldybės politikas, nėra
ta išskirtinė asmenybė, kurios
veiksmų Tarybos sudaryta komisija negalėtų tirti. Taigi siūlyčiau neskubinti įvykių, pasinaudoti proga patreniruoti savąją
kantrybę ir palaukti rezultatų.
Neabejoju, kad jie bus viešai paskelbti.

Valingi sprendiValdantiesiems –
mai – be diskusijų tos pačios probleJuozas RATAUTAS, anykštė- mos kaip valstienas:
- Sunku pasakyti, kiek ir kas čiams žaliesiems
turi turėti informacijos apie dar
tiriamą įvykį. Manau, pats Ta-

Morta: „Gal geriau remti motokrosą?”.

labai gražus. Laukiame sezono
pradžios.”

Nu jo: „Motokrosas ir Lukas yra
lygu meilė.”

Futbolistams:
„Nebesvaikit
su savo degradavusiu futbolu...
Anykščiuose panašu, kad normalaus, standartus atitinkančio stadiono, nėra ir nebus... Biliūnkės
per mažas stadionas, o Janydžiuos,
kaip matau, padarius teniso kortus,
normalaus dydžio stadiono taip
pat nebus, tai apie kokį čia futbolą
Anykščiuose šnekat? Miesto pirmenybėse susibūrė 10 komandų
krepšinio, futbolo gal keturios, tai

Pimpa: „Uždengti juos plėvele,
kad vejos nedulkėtų!!!”
Už krepšinį! : „Pritariu, REIKIA. O komandos pavadinimas

Arvydas LINGAITIS, anykš-

Prioritetinė sporto šaka –
dvikovė rajono Taryboje

Anykščių kūno kultūros ir sporto centras kartu su rajono vadovais kurpia planus Anykščių jaunimo krepšinio komandą sugrąžinti į Regionų krepšinio lygą. Planuojama, kad naujosios
komandos pavadinimas bus Anykščių KKSC - „Elmis”, krepšininkus toliau treniruos Ramūnas Šližys. Anykščių krepšinio komanda keletą sezonų jau žaidė Regionų krepšinio lygoje. Tuomet
komandą tempė žaidėjai iš kitų miestų, o ne anykštėnai. Kaip
manote, ar Anykščiams reikalinga krepšinio komanda, žaisianti
trečioje pagal pajėgumą šalies krepšinio lygoje? Ar komandai pakaks vietinių žaidėjų? Ar pritartumėte, kad krepšinio komandos
išlaikymui būtų skiriami rajono biudžeto pinigai? O gal Anykščiuose prioritetine sporto šaka turėtų buti visai kita?

Paradoksai: „Futbolo stadionai Anykščiuose atnaujinti net du.
Remsime krepšinį.”

rybos narys Lukas Pakeltis tai
tikrai privalėtų gauti visą su juo
susijusią informaciją, tad bijau,
kad buvusių bendražygių santykiuose neatsirastų keršto atspalvių, o tai jau būtų negerai.
Atvirumo, tolerancijos, demokratijos valdžios darbuose tikrai
pasigendu. Priimami valingi,
daug lemiantys sprendimai be
visuomenės diskusijų. Kad ir dėl
pilies statybų. Nebuvo diskusijų, niekas nežino, kiek konkrečiai pilis kainuos, per kiek laiko
atsipirks, jeigu išvis atsipirks.
Turistai mums tarsi dievai, dėl
kurių neriamasi iš kailio. Tačiau
turizmas yra verslas, tad turi
būti pagrįstas ekonomine nauda.
Tas pats ir dėl Dainuvos slėnyje
vykstančių festivalių. Kelioms
dienoms slėnis visiškai uždaromas nepaisant anykštėnų interesų. O juk galima būtų atitverti
teritoriją taip, kad ir festivalis
išsitektų, ir anykštėnai tomis dienomis neprarastų poilsio zonos.

apie ką mes kalbam? Gal ir pasaulyje nr. 1 futbolas, bet Lietuvoje
žinom, kas yra antra religija, tai į
ją ir reikai investuoti, bo su tokiu
Lietuvos futbolu tik su visokiais
mozambikais tik ir galima lygiuotis. Pažiūrėkite šalių reitingus.”
Sw: „Man asmeniškai gaila Čepulio indėlio sunaikinimo, tokie
geri rezultatai buvo. Gal jį sugrąžins į komandos trenerius?”
Donciavas: „Čia ir kvailam aišku, kad be kitų miestų žaidėjų neišsiversime. Kas pas mus gero yra?
Nieko. Studentai kaip Tautvydas ir
tai ne visada atvažiuos iš sostinės.
Kas per nesąmonė imti vien atseit
vietinius, nors jie visi netraukia net
kiemo krepšinio lygio... O jei dar
bilietus apmokestins, išvis bus pasaka.”
Slidininkas: „Garantuota paskutinė vieta RKL ir krūva išmestų
mokesčių mokėtojų pinigų.”

tėnas, buvęs „Anykštos“ žurnalistas:
- Jeigu rajono valdžia visuomenei būtų paaiškinusi, dėl kokių priežasčių sudaroma laikinoji
tyrimų komisija rajono Tarybos
nario Luko Pakelčio veiksmams
tirti, viskas būtų gerai ir neliktų
jokių pašalinių minčių. Kai ši informacija slepiama, nori nenori
linksti prie tų oponentų, kurie
teigia, kad meras Kęstutis Tubis
siekia susidoroti su L. Pakelčiu.
Kad meras, buvęs policininkas,
išties yra kerštingas, rodo ir tas
faktas, kaip rajono Taryboje tampomasi su opozicijos lyderio statuso nesuteikimu L. Pakelčiui.
Tai jau nenormalu ir merui tokie
veiksmai solidumo ir rinkėjų
simpatijų neprideda. Apie kokį
viešumą savivaldybėje galima
kalbėti, kai ir seniūnų sueigose
viešai bus kalbama tik tuomet,
kai administracijos direktorius
arba jo pavaduotojas „apdoros“
gautą iš seniūnų informaciją ir
tik tuomet nuspręs, ką sakyti visuomenei.
Atrodo, kad rajono valdantiesiems su viešaisiais ryšiais iškilo
tokios pat problemos kaip ir valstiečiams žaliesiems Seime. Nenustebčiau, jeigu kam nors atlikus
rajono savivaldybės administracijos veiklos tyrimus ar apklausas apie visuomenės pasitikėjimą
valdžia, rezultatai būtų tokie, jog
mero Kęstučio Tubio reitingas
ristųsi žemyn tokiu greičiu, kaip
ir Seimo daugumos.
-ANYKŠTA
Prioritetinė sporto šaka: „Dvikovė rajono taryboje.”
Taigi: „Teisingai Libijos lyderis
pasisakė prieš profesionalų sportą.
Jis sakė, kad geriau pinigai būtų
skiriami mėgėjų sportui, kad kiekvienas žmogus pats sportuotų,
žaistų, o ne spoksotų į sportuojančius profesionalus. Stovi tuščios
krepšinio aikštelės, vienas kitas
užsuka, bet retai, nėra su kuo pažaisti.”
Žiūrovas: „Kas domitės Anykščių krepšiniu, tas žinot, jog Šližys jau kelis metus, surinkęs komandą vien iš anykštėnų, žaidžia
Rytų Aukštaitijos krepšinio lygoje.
Žaidžia vien anykštėnai ir sirgalių
susirenka, ir lygis komandos geras.
Dabar, kiek žinau, ta pati komanda bandys laimę RKL. Nemanau,
kad bus kažkokių nevietinių žaidėjų. Ir kiek žinau, kad savivaldybė
neskyrė nieko šitam klubui, Šližys
pats vienas surinko pinigus ir viską daro. Šaunuoliai, lauksim RKL
sezono!”
-ANYKŠTA
Komentarų kalba netaisyta, red.past.

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.
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Mieste tverti priėjimą iki pat
upės – legalu
(Atkelta iš 1 p.)

Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Anykščių rajono agentūros vedėjas Arnoldas Kazakevičius sakė, kad apsauginės Šventosios upės juostos ir zonos nėra tik miesto teritorijoje.

„Kreipiuosi į Jus, norėdamas
išsiaiškinti, ar teisūs ir ar nepažeidžia įstatymų normas renginių organizatoriai aptverdami
teritoriją vienam ar kitam renginiui iki pat Šventosios upės.
Renginių Anykščiuose vasarą Dainų slėnyje vyksta nemažai ir po kelias dienas, jų metu
anykštėnai negali labiausiai tinkamoje poilsiui vietoje su gera
infrastruktūra nei prieiti, nei
privažiuoti dviračiais. Kaskart
paklausus, ar nepažeidžiate teisės aktų normų, užtverdami upę
iki pat vandens, renginių organizatoriai atsako, jog tai daryti
jiems leidžia Anykščių savivaldybė.
Ar teisi rajono savivaldybė,
ar ji turi teisę leisti apsitverti ir

kliudyti žmonėms priėjimą prie
vandens šaltinio - Šventosios
upės?”, - Aplinkos ministerijos
specialistų teiravosi J. Ratautas.
Portale anyksta.lt anykštėnas
paskelbė, kad kol kas oficialaus
atsakymo į pateiktą užklausą dar
negavo.
Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Anykščių
rajono agentūros vedėjas Arnoldas Kazakevičius „Anykštai“
sakė, kad šiuo atveju pažeidimų
aplinkosaugininkai nenustatė.
„Problema yra tame, kad pačiame Anykščių mieste nėra nustatyta Šventosios upės apsauginė juosta ir zona. Tai reiškia, kad
tvoras galima tverti iki pat upės.
Tai gali daryti ir gyventojai, jei
tai jų privati žemė.
Mieste Šventosios upės apsauginę juostą ir zoną turėtų nusta-

tyti savivaldybė, tačiau šito nedaro, nes, matyt, nėra poreikio“,
- sakė A. Kazakevičius.
Konkrečiai festivalio „Devilstone“ metu teritoriją užtverti
tvoromis, anot A.Kazakevičiaus,
leidžia Saugomų teritorijų įstatymas.
„Ten parašyta, kad gali būti
aptverti statiniai arba įrenginiai
dėl jų eksploatavimo saugumo.
Kaip savivaldybė paaiškino, ten
yra pakrantės scena ir ji užtverta tiek dėl pačių dalyvių, tiek dėl
pačio įrenginio saugumo. Kitas
dalykas, kaip sakė, dar policija
reikalauja, kad visas renginys
būtų užtvertas“, - pasakojo A.
Kazakevičius.
Anot vietos aplinkosaugininkų, Šventosios upės apsauginės
zonos ir juostos nėra nustatyta
ir dešiniajame Šventosios upės
krante miesto teritorijoje.
Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas praneša,
kad šį pavasarį Anykščių rajone
šalia šešių vandens telkinių aptiktos dvi nelegalios tvoros. Viena jų pašalinta tikrinimo metu,
dėl kitos pradėtas tyrimas.

Miško kelių priežiūra – ne tik urėdijų rūpestis
Nuo 2015 metų sausio 1 dienos įsigaliojo nauja pareiga privačių miškų savininkams – apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti privalomuosius
atskaitymus iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų
valdomame miške, ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką.
Miškų įstatyme numatyta, kad privalomieji atskaitymai įtraukiami į valstybės biudžeto pajamas ir naudojami įvairioms bendrosioms
miškų ūkio reikmėms finansuoti.
Viena iš jų – miško kelių priežiūra ir taisymas.

VĮ Anykščių miškų urėdijos Centrinio medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio viršininkas Valdas Šaučiūnas akcentavo, kad miško keliai kur kas ilgiau tarnauja, kai prie jų sutvarkymo darbų prisideda ir patys privačių miškų savininkai.
Aplinkos ministerija vykdyti bendrą miško kelių priežiūrą ir remontą
visų nuosavybės formų miškuose
yra pavedusi miškų urėdijoms. Kiekvienoje miškų urėdijoje kiekvienais
metais sudaroma komisija, į kurios
sudėtį įeina miškų urėdijos, Valstybinės miškų tarnybos, Nacionalinės
žemės tarnybos, miško savininkų
asociacijų ir savivaldybių atstovai.
Ši komisija sudaro prioritetinių
miško kelių, kuriuos siūloma prižiūrėti ir taisyti, sąrašą ir planą, kurį
atsižvelgdamas į gautą valstybės
finansavimą, tvirtina urėdas. Patvirtinti sąrašai ir planai skelbiami
miškų urėdijų interneto puslapiuose.
Sudarydama taisytinų miško kelių
sąrašą, komisija pirmenybę teikia
tiems miško keliams, kurie eina vien
per privačias miško valdas ar kartu
per privačias ir valstybinių miškų
valdas, taip pat tiems, kurie eina per

užmirkusių augaviečių miškus, didelės miško gaisrų rizikos laipsnio
miškus ar per rekreacinius miškus.
VĮ Anykščių miškų urėdijos Centrinio medienos ruošos, prekybos
ir techninio padalinio viršininkas
Valdas Šaučiūnas „Anykštai“ pasakojo, kad 2016 metais iš bendrųjų
miškų ūkio reikmių finansavimo
programos VĮ Anykščių miškų urėdijai skirta 96 520 Eur, šiemet - 82
980 Eur. Pernai už šios programos
lėšas,neskaičiuojant kasmetinio miškų urėdijų savomis lėšomis vykdomo miško kelių priežiūros ir remonto darbų, sutvarkyta 19,3 km, šiemet
numatoma sutvarkyti 14,3 km miško
kelių.
VĮ Anykščių miškų urėdijos Centrinio medienos ruošos, prekybos
ir techninio padalinio viršininkas
V. Šaučiūnas sakė, kad pernai tvarkyti miško kelius Anykščių rajone

Privačiose Anykščių rajono miško valdose kelių ilgis siekia 340
kilometrų.
konkursą laimėjo UAB „Melingos
keliai“, šiemet šiuos darbus atliks
UAB „Kurklių karjeras“.
Pagrindinis kriterijus, kuriuo
vadovaujamasi atrenkant rangovus, miškų kelių taisymui numatyto atvežamo žvyro kiekis. Pasak
V.Šaučiūno, tokią Anykščių rajone
taikomą praktiką įvertino ir kitos
šalies miškų urėdijos, nes pagrindinis taip perkamų darbų principas
–supilti kuo storesnį kelio viršutinį
sluoksnį.
„Svarbu, kad ant miško kelių ne
šiaip būtų pabarstyta žvyro, jo ten
turi būti atvežtas pakankamai nemažas kiekis“, - pabrėžė V.Šaučiūnas.
VĮ Anykščių miškų urėdijos Centrinio medienos ruošos, prekybos ir
techninio padalinio viršininkas V.
Šaučiūnas pastebėjo, kad tvarkant
privačius miško kelius, labai svarbus bendradarbiavimas su jų savininkais, jų prisidėjimas prasikertant
trasą ar įsirengiant pralaidą, nes šie

darbai nėra finansuojami programos
lėšomis, o be pralaidos reikiamoje
vietoje ar dėl kliūnančių medžių kelio remontas gali būti mažai efektyvus arba net neįmanomas.
„Yra gerų savininkų, kurie yra
organizuoti ir su jais paprasta ir
malonu dirbti. Kaip pavyzdį galiu
paminėti Svėdasų girininkijos teritorijoje esančiame Rimdžių miške valdas turinčius miško savininkus ir jų
vardu bendraujantį Juozą Martinonį.
Sako, mes ir trukdančius medžius
iškirsime ir pralaidą įsidėsime, jūs
tik tvarkykite kelius“, - džiaugėsi V.
Šaučiūnas.
Kalbėdamas apie rajono miško
kelių būklę, V. Šaučiūnas pastebėjo,
kad geriausia būklė yra tų kelių, kuriuos reguliariai prižiūri VĮ Anykščių
miškų urėdija.
„Paprastai, jei kertamas miškas
privačioje valdoje, retas atvejis, kad
medienos traukimo ir vežimo metu
sugadinti keliai būtų remontuojami.

Ten būna sujaukta smarkiai. Bet
tikiu, kad įgyvendinant bendrųjų
miško ūkio reikmių programą, miško kelių būklė stipriai pagerės ir jų
bus sutvarkyta daugiau“, - vylėsi V.
Šaučiūnas.
Kalbėdamas apie iškylančias problemas, VĮ Anykščių miškų urėdijos
Centrinio medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio viršininkas
V. Šaučiūnas minėjo, kad bėdų kyla
su miško keliais, kurie priklauso savivaldybei.
„Pagal nustatytą tvarką jų remontas negali būti finansuojamas programos lėšomis. Taip pat daug kelių
yra nepažymėti miškų kadastre, o tai
reiškia, kad kelio tiesiog nėra“, - pasakojo V. Šaučiūnas.
Pokalbio metu V. Šaučiūnas priminė, kad už miško kelių gadinimą yra
taikoma administracinė atsakomybė.
„Kelio gadinti negalima. Mediena
iš miško turi būti traukiama tokiu
laiku, kad kelias nenukentėtų arba
šalia kelio. Taip pat nereiškia, kad
būdamas miško savininku ir mokėdamas privalomuosius atskaitymus,
gali tą kelią niokoti“, - perspėjo V.
Šaučiūnas.
Miškų urėdijos nėra vienintelės
atsakingos už miško kelių būklę.
Miškų įstatyme numatyta, kad miško kelių, einančių per keleto miško
savininkų ir valdytojų valdas, priežiūrą ir tvarkymą privalo atlikti tų
valdų valdytojai, savininkai ar naudotojai teisės aktais nustatyta tvarka,
t. y. miško kelius turi tvarkyti ne tik
miškų, kuriais eina tie keliai, savininkai ar valdytojai, bet ir kiti asmenys,
kurie naudojasi keliu ir jį sugadina.
Kitaip tariant, galioja bendra taisyklė – jei sugadinai kito asmens turtą,
šiuo atveju – miško kelią, privalai jį
sutaisyti ar tinkamai atlyginti savininkui už jo turtui padarytą žalą.
2016 metais miškų urėdijos visoje
Lietuvoje papildomai, t. y. neskaičiuojant kasmetinio miškų urėdijų
savomis lėšomis vykdomo miško
kelių priežiūros ir remonto, sutvarkė 1000 kilometrų miško kelių. Šiai
priemonei įgyvendinti Aplinkos
ministerija iš Bendrųjų miškų ūkio
reikmių finansavimo programos lėšų
skyrė 4,04 milijonus eurų.
-ANYKŠTA

pastogė
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Naujieji Elmininkai – gera
vieta gyventi

Izabela KUZMICKA

Prie šiaurės rytinio Anykščių pakraščio glaudžiasi Naujųjų Elmininkų kaimas. Popietę beveik neįmanoma kažką sutikti, vaizdas primena siaubo filmą, kai žmonės tiesiog vieną dieną išnyksta.
Čia tylu dėl to, kad kaimo gyventojai daugiausia dirba Anykščiuose, o senimas sėdi trobose. Kaimo seniūnaitė Diana Šermukšnienė
vietovę vadina Anykščių „miegamuoju rajonu”, todėl darbo dieną
galima sutikti nebent jaunimą arba vietos girtuoklius.

Anot Dianos Šermukšnienės (antra iš kairės), kaimo gyventojai
didžiuojasi tuo, kad yra iš Naujųjų Elmininkų.
Elmininkų bandymo stotis
iki šiol dirba
Kažkada Naujųjų Elmininkų kaime
stovėjo dvaras. Vietoj jo 1941 metais
buvo įkurta Lietuvos žemdirbystės
instituto Elmininkų bandymų stotis.
2010 m. ji pertvarkyta į Lietuvos
agrarinių ir miškų mokslų centro Elmininkų bandymų stotį. 1941–1962
m. bandymų stotis tyrė Rytų Lietuvos
žemdirbystės klausimus: žiemkenčių
priešsėlių parinkimą, javų ir linų sėjos
laiką ir normas, dirvožemių tręšimą ir
kalkinimą.
Naujuosiuose Elmininkuose nuo
1954 m. veikia biblioteka, šiuo metu

– Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos padalinys. Taip pat
aktyviai veikia kaimo bendruomenė.
Gyvenimas kaime nuobodus
Prie buvusio darželio, o dabar patalpų, kurios naudojamos bendruomenės reikmenims, radome jaunimo,
kuris sutiko papasakoti apie gyvenimą kaime. Arensas, Airius ir Aurelijus, kurie dar tik moksleiviai, prisipažino, kad gyvenimas čia nuobodus
ir trūksta veiklos. Ateityje planuoja
emigruoti: „O kur čia eiti? Ką, už
minimalų atlyginimą dirbti? Darbo

pilna, bet siūlomo uždarbio neužtenka”. Moksleiviai sako, kad įmonei
„Baldjoda”, kuri veikia Naujuosiuose
Elmininkuose, nereikia naujų darbuotojų.
Kaimo bendruomenės pirmininkė
D. Šermukšnienė paprieštarautų šiai
nuomonei, nes, anot jos, gyvenimas
čia vyksta. Ją sutikome besidarbuojančią prie kilimo Miesto šventės proga organizuotam konkursui. Ji mums
papasakojo, kad kaimo bendruomenė
turi daug veiklų, pavyzdžiui, vyksta
funkcinės treniruotės, kurias lanko
moterys, yra ansamblis bei bendruomenė turi paruošusi literatūrinę muzikinę programą, su kuria važinėja ne
tik po Anykščių, bet ir po Kupiškio,
Panevėžio bei Utenos rajonus.
D. Šermukšnienė apgailestauja, kad
jaunimas nelabai įsitraukia į bendruomenę ir labiau veikia savarankiškai:
„Jie turi įsirengę sporto salę, prižiūri
ją. Tikrai tvarkingai sportuoja, viską susitvarko, susimoka už elektrą”.
Be to, pašnekovė priduria, kad ir to
jaunimo kaime nėra. Tie, kurie aktyvūs, tai labiau įsitraukia į Anykščių
gyvenimą, o kitus, ne itin aktyvius,
sunku priversti veikti: „Kai jie baigia
mokslus, tai tiesiog išvažiuoja ir tokio
vietinio likusio jaunimo tikrai nėra
pas mus daug”.
Čia mūsų plakanti širdis
Paklausta, ar daug naujų šeimų atsikrausto gyventi, D. Šermukšnienė
pastebi, kad paskutiniu metu pasiūla
didelė, bet, anot jos, kaimas yra tapęs
Anykščių „miegamuoju rajonu”, nes
žmonės atvažiuoja, pamiega ir vėl važiuoja į darbus. Todėl nedaug atvažiavusių įsitraukia į bendruomenę: „Jie
turi darbus, tai jiems nebelieka laiko,
o čia vis tiek aktyviausi yra pensinio
amžiaus žmonės, nes dar stiprūs, veiklūs ir turi daug laiko”.
Kaimo bendruomenės pirmininkei

Vaikinai apgailestavo, kad gyvenimas Naujuosiuose Elmininkuose yra nuobodus.

tautos balsas
Aš, neįgali 24 m. mergina, galvojau, kad Anykščiai visapusiškai
išsilavinęs miestas, bet klydau.
Šeštadienį nuvykome į Anykščius pasidžiaugti Miesto švente,
tačiau visą laiką privalėjau jausti
įkyrius aplinkinių žvilgsnius.

labai patinka veikti ir vadovauti bendruomenei, nes, anot jos, jie yra viena komanda ir bendras darbas labai
suriša, atsiskleidžia žmonių savybės,
juos galima geriau pažinti ir sužinoti,
kuo verta pasitikėti: „Kai turime čia
didesnių bėdų, tai tikrai sugebame
padėti vieni kitiems. O jubiliejų progą
nueiname pasveikinti namuose. Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną visada aplankome senolius. Tai, aišku,
jie būna patenkinti”. Kaimo bendruomenėje jungia apie 180 žmonių, bet
jų kažkada buvo daugiau, nes žmonės išmirė, išvažiavo mokytis į kitus
miestus arba emigravo: „Labai daug
emigruoja, šeimomis išvažiuoja. Va iš
mūsų visų tai Anelės nėra nieko užsienyje, o mūsų visų kažkas iš vaikų
gyvena užsienyje”.
Moterys, padedančios pinti kilimą,
pabrėžė, kad bendruomenė yra šeima,
kurio ašis yra seniūnaitė Diana, nes,
anot jų, be jos kaimo bendruomenė
būtų silpna: „Nuo pirmininko viskas
ir priklauso. Taip ir yra, pažiūrėkime,
kiek bendruomenių yra, kur niekas
nevyksta, niekas nieko nedaro, o čia
mūsų plakanti širdis, mūsų bitutė
dūzgianti”. Pati D. Šermukšnienė irgi
džiaugiasi galėdama čia veikti: „Man
gerai. Kol manęs su šakėmis neišneš,
tol aš būsiu. Iš tiesų kartais norisi, kad
galbūt atėjęs naujas žmogus ateitų su
naujomis idėjomis, nes jos išsisemia.
Būtų naujas žmogus, gal sugalvotų
kažką naujo”.
Žmonės atrado
bendruomeniškumą
Bendruomenė veikia nuo 2003
metų ir pirmutinė idėja jos įkūrimui
buvo labdara, nes tam, kad ją gautų,
reikėjo įkurti bendruomenę,. Dalindamiesi labdara, žmonės pajautė bendruomeniškumą ir, anot pašnekovės,
prasidėjo tikra bendruomenės veikla:
„Buvo prieš dvejus metus Troškūnuose bendruomenių sambūris, kuriame iškovojome teisę organizuoti
kitų metų sambūrį. Tai 2016 metų
liepos mėnesį darėme Skiemonyse,

Apželdintame bokšte peri
gandrai.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
nes pas mus tiesiog per mažai erdvės
sutalpinti pusantro šimto žmonių. Iš
tiesų dirbo labai šauni komanda, labai
daug darbo įdėjome, todėl renginys
pavyko, buvo šaunu ir gera”.
Pasak D. Šermukšnienė, kiekvieną savaitgalį bendruomenė randa
veiklos: „Rugpjūtį važiuojame į Palūšę į renginį, rugpjūčio pabaigoje
dalyvausime dainų konkurse. Vienu
žodžiu, kiekvieną savaitgalį esame
užimti ir visą vasarą repetuojame. Be
to, bendruomenė yra susidraugavusi
su keliomis kitomis kaimo bendruomenėmis, netgi kieme turi draugystės
medį, kurį pasodino mūsų draugai –
Palūšės bendruomenė.”
Paklausta, ar kaimas ateityje gyvuos, Naujųjų Elmininkų bendruomenės pirmininkė D. Šermukšnienė
sako, kad gyventojų tikrai mažės, nes
tai vyksta visoje Lietuvoje. Tačiau ji
mano, kad veiklos tikrai užteks, nes
atsiranda naujų žmonių ir, jeigu žmogus yra akyvus, tikrai nebus čia nuobodu: „Pas mus galima gyventi. Tuo
labiau, kad šalia Anykščiai, galima
ten renginiuose dalyvauti. Tikrai čia
gera”.

D. Šermukšnienė mėgsta piešti dzen raizgymo technika, kuri,
anot jos, tinka nemokantiems piešti.
Autorės nuotr.

Lietuviams pamatyti neįgalųjį – vis dar stebuklas
Jei jau teigiamą pavyzdį imame
iš užsieniečių, tai kodėl tokio negalime savyje išsiugdyti – nekreipti dėmesio į neįgalujį, nesureikšminti?
Jis toks pat žmogus, kaip ir
visi. Juk pasaulis margas, todėl ir

žmonės ne visi vienodi, ir ne visi
vaikšto.
Aš pati esu iš Viešintų, čia taip
pat sulaukiu žvilgsnių, nors gyvenu jau 24 metus, bet taip pat manau, kad visi jau turėtų būti pripratę mane matyti.

Taigi, Anykščiams palinkėčiau
dar augti sociališkai bei psichologiškai, kad mes, neįgalieji, neatrodytumėme stebuklais.
Viktorija BARIMOVA

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

iš arti
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Rajoną talžė galinga audra
(Atkelta iš 1 p.)
Elektra dingo Anykščiuose nuo
audros pradžios praėjus maždaug
10 minučių. Gedimas, ko gero, gan
rimtas. Elektros skirstymo operatorius ESO trumposiomis žinutėmis
klientus informavo, kad elektros
tiekimas galutinai bus atnaujintas
tik maždaug 18 valandą.
ESO internete paskelbtame elektros atsijungimų žemėlapyje buvo
matyti, kad elektros tiekimas buvo
sutrikęs didžiojoje dalyje Anykščių rajono.
Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Saulius
Slavinskas „Anykštai“ pasakojo,
kad vos pasibaigus audrai, vienas
ugniagesių ekipažas išskubėjo į
Svėdasų seniūnijos Bajorų kaimą.
Ar gaisras galėjo kilti nuo žaibo, S.
Slavinskas duomenų neturėjo.
Audra ant kelio Keblonyse užvertė keletą medžių. Kelyje link
Troškūnų, važiuojamoje kelio dalyje, pastebėta neaiškios kilmės žalios spalvos teršalų. Anykščiuose
stiprus vėjas apgadino keleto pastatų stogus.

pastabos paraštėse

Saulius RASALAS
Įtikėję įdomiomis idėjomis –
patys grėsmingiausi. Net sau.
Tai rimta. Tūlas, įtikėjęs Malarusija ar Islamo valstybe, gali aukoti
materialų pasaulį ir net savo gyvastį. Ar grūmodamas teisėtvarka
ir kodeksais, išgąsdinsi žmogų su
šachido diržu ar Georgijaus juostele kalėjimu, jei jis trokšta už idėją
išsitaškyti mažais kruvinais gabaliukais?
Buvo toks Pitagoras. Jis siejamas su tokio paties vardo teorema.
Ta, kur kvadratu pakėlus trikampio
kraštinių ilgius gali daug ką apskaičiuoti. Pitagoras turėjo krūvą
pasekėjų. Bet reitingai krito ir baigėsi liūdnai. Kadangi tai buvo labai
seniai (yra viena hipotetinė data net 496 m. prieš Kristaus gimimą)
todėl apie jo galvos padėjimą yra
kelios versijos. Viena versija labai

horoskopas
AVINAS. Be reikalo eikvosite
laiką bei energiją, jeigu mėginsite įrodyti savo tiesą. Nebūkite
pernelyg savininkiški ir kritiški
- tiek santykiuose su žmonėmis,
tiek daiktų atžvilgiu.
JAUTIS. Jausite nemažą
įtampą. Nekelkite gyvenimui bei
aplinkiniams ypatingų reikalavimų. Priimkite pastaruosius su
visais jų trūkumais ir ydomis juk žmonės negali būti absoliučiai tobuli.
DVYNIAI. Gali prireikti rim-

Hidrometeorologų duomenimis,
šiandien ir artimiausiomis rugpjūčio dienomis bus ne tik karšta, bet
galime sulaukti škvalo, lietaus ar
perkūnijos. Tad dera žinoti, kad
žaibuojant ypač pavojinga būti šalia vandens telkinių. Perkūnijai užklupus maudantis, žvejojant ar besiirstant valtimi, nedelsiant reikėtų
skubėti į krantą. Griaudžiant negalima bėgioti, važiuoti motociklu ar
dviračiu, laikyti rankose metalinių
daiktų. Kai žaibuoja ir griaudėja
perkūnija, geriausia yra likti namuose. Taip pat būtina nepamiršti
uždaryti langų ir durų. Dera pasirūpinti, kad namuose būtų išjungti
ir elektros prietaisai. Jeigu audra
užklupo lauke, negalima slėptis po
aukštais pavieniais medžiais, prie
stulpų ar pastatų sienų, būti netoli
žaibolaidžių, metalinių bokštų ar
aukštų kaminų. Perkūnijos metu
pavojinga būti ir arti elektros laidų,
antenų, langų, durų. Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, žaibo iškrova šiais
metais jau sukėlė 13 gaisrų.
-ANYKŠTA

kampas

Apie ligas

Linas BITVINSKAS

Anykščiuose vėjas nuplėšė dalį namo stogo.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Ant ponto* apie pupas
graži, kad net žalia. Pitagoriečiai
buvo blaivininkai, bet ties tuo anys
neapsiramino ir nusprendė dar
kažką uždrausti. Apsižvalgė ir nusprendė uždrausti pupas. Kodėl?
Amžininkai irgi nesuprato. Todėl
atsirado keli paaiškinimai.
Nr. 1 – pupas naudodavo mesti
burtą, tuo laiku tai buvo labai svarbi procedūra, verta atskiros etikos
ir procedūrų komisijos. Juk neetiška burtų priemonę, nuo kurios
priklauso polio, paskiro žmogaus
ar vergo likimas, imti ir valgyti.
Tuo labiau, kad neaišku, kaip burtų
pupa nudribs gurklyje ar kaip išdribs...
Nr. 2 – pupos gamina dujas, o
dvasios irgi dujinės, tai aiškiai per
daug dvasiškas augalas vartojimui.
Nr. 3 – kadangi pranašingi sapnai neateina, kai blogai miegi, o
dvasios (dujų) gaminimasis pilve
gero miego neduota, tai ...
Jei jums atrodo, kad aš nusikalbu, tai cituoju Porfirijaus (Porfirijas (gr. Πορφύριος; apie 233 m.
– apie 304 m. – antikos filosofas, Plotino mokinys ir biografas)
knygą.
Todėl Nr.4 „Pitagoro gyvenimas“
Pupas jis (Pitagoras) draudė liesti
taip pat kaip žmogieną. Priežastis ta, kad kai pasižeidė visuotinė
pradžia ir užgimimas, tai daugelis
žemėje (tą dalį aš praleidžiu, nes
ten ilgai pasakojama, apie tai, kaip

viskas puvo, rūgo ir visaip kitaip
mutavo ir t.t. )... iš vieno ir to paties perpuvusios materijos gabalo
atsirado žmonės ir pupos. O neginčijami įrodymai tam yra - jei pupą
sukramtyti ir kramtalą padėti neilgam laikui saulės atokaitoje, vėliau
priėjus arčiau pajusite žmogaus
kraujo tvaiką. O jei pačiu tinkamiausiu laiku nuo žydinčios pupos
paimti jau patamsėjusį žiedelį, tai
jį įdėjus į molinį puodą, uždarius
puodynę pakast žemėsna 90 dienų,
o tada atkasus ir atvėrus, vietoje
pupos puodynėj regėsite vaiko galvelę ar moters gimdą.
Anksčiau žadėta idealistinė, idėjinė, viena iš galimų Pitagoro mirčių versijų.
Krotonėje (Krotonė yra miestas Kalabrijoje, Pietų Italijoje, gyvena apie 60 tūkstančių gyventojų)
pitagoriečiai savo blaivyste, nedemokratija ir kitom nesąmonėm
taip užkniso miestiečius, kad anie
pradėjo sukilimą. Nešė mėsą pitagoriečiai į MetaPONTĄ (Metapontas – senovės Graikijos miestas
- kolonija Pietų Italijoje ant Taranto įlankos kranto, apie 1 tūkstantis
gyventojų). Ten vietiniai irgi susiprato, kas per judėjimas įsiveisė ir
nusprendė susidoroti. Pitagoras ir
jo mokiniai bėgo. Manyčiau, bėgimas nebuvo labai spartus, nes herojus buvo kokių 86 metų amžiaus.
Čia metas priminti, kad tuo metu

tų argumentų, bendraujant su
dalykiniais partneriais, rėmėjais, vadovybe. Abejotinų dalykų naudingiau būtų atsisakyti.
O dėl keblių klausimų pravartu
pasitarti su specialistais.
VĖŽYS. Jūsų pagrindinis rūpestis bus vaikai, augintiniai bei
jų arba nuosava sveikata. Nenumokite ranka į negalavimus, antraip jie stiprės ir gali kilti rimtų
komplikacijų.
LIŪTAS. Teks tenkintis įprasta rutina, o vėliau parūps pramogos, atrakcijos. Arba jų ims reikalauti vaikai, mylimas žmogus.
Regis, stengsitės parodyti, ką

sugebate. Vis dėlto sielos gilumoje suksis nerimo kamuolys.
MERGELĖ. Smulkūs reikalai ir nereikšmingi pasiplepėjimai, susirašinėjimai pasiglemš
didžiąją dienos dalį. Vakare jau
norėsis namų ramybės arba poilsio gamtoje atokiau nuo šurmulio.
SVARSTYKLĖS. Rūpesčiai
dėl pinigų, pirkinių, verslo gali
trukdyti mėgautis vasaros malonumais. Kaip bebūtų, daug kas
priklauso nuo jūsų norų bei pastangų. Tikėtinas susitikimas su
seniai matytu asmeniu.
SKORPIONAS. Būsite jautrūs

po 40 metų leisdavo gerti kiek nori
ir kada nori, nes reikia seneliams
atsiminti jaunas dieneles. Bet kokiu atveju - tik šast, pamato Pitagoras priekyje nedeklaruotą pupų
lauką. Sustojo Pitagoras ir pasakė, kad geriau nelaisvė, nei pupas
minti, geriau mirtis ir t.t.
Gražiai pakalbėjo. Kaip pasakė,
taip ir buvo, padėjo savo galvelę jis
ir dar apie 40 mokinių kaip pupų
pėdai prie pupų lauko.
Moralas – skaitykime ir tiems,
kurių toteminis ** gyvūnas yra
blaivus gandras,
nerodykime.
Pupų sėklos pasidėkime ateičiai.
Jei uždraus pupas, tikrai tai padarys idėjiniu pagrindu ir visi draudimu įtikės.
Galėjau ir nerašyti, nes „ne
mano pupos, ne mano kiaulės“ .
Bet mano idėja nėra įdomi. Mano
idėja patikrinta laiko. Ji paprasta jei visi linksėsime galvomis ir dar
plosime nesąmonėms, tai „įdomios
idėjos“ dygs kaip pupos ir augs iki
dangaus.
* “Pontas” jaunimo žodyne apibrėžiamas:
1. tikslas, priežastis 2. esmė,
įdomumas 3. priedas, pagerinimas,
patobulinimas.
** Totemas – gyvūnas, augalas arba negyvosios gamtos objektas, kurį pirmykščių žmonių grupė
garbino, laikė savo mitiniu pirmtaku ar globėju. Toteminio gyvūno
negalima valgyti.
aplinkos poveikiui, bet labai aktyvūs, jausmingi ir manipuliuojantys. Nederėtų piktnaudžiauti
kitų pasitikėjimu, kelti pavydo
scenų, rizikuoti turtu.
ŠAULYS. Elgsitės šiek tiek
nelogiškai ir neadekvačiai. Turbūt paisysite tik savo nuomonės
bei interesų. Atsakingiau vertinkite pateikiamą ir gaunamą
informaciją, neskleiskite nepatikrintų faktų.
OŽIARAGIS. Pirma dienos
pusė žada daugiau kontaktų bei
noro bendrauti nei metas nuo
pavakarių. Apsvarstykite naujas
idėjas tik su patikimais žmonė-

Keičiasi laikai, keičiasi
ir ligos. Medikai skambina
pavojaus varpais, nes plinta
modernus susirgimas – kiberchondrija.
Populiariai aiškinant, kiberchondrija, tai nuolatinis
įvairių susirgimų ieškojimas.
Amerikiečių medikų teigimu,
skaičius žmonių, kurie užsikrečia kiberchondrija, kasmet
grėsmingai paauga.
Kiberchondrija įgavo tokius
grėsmingus kontūrus dėl interneto, mat ligoniai daugybę
laiko praleidžia internete, ieško tariamų ligų simptomų ir
patys sau nusistato diagnozes.
O po „diagnozės nusistatymo“
pacientai paprastai krenta į
depresiją. Šis sutrikimas verčia nervintis žmones, net jeigu
jie paskaito visiškai nemokslinę medžiagą. Kiberchondrija atakuoja ne tik linkusius
į depresiją, bet ir visiškai
sveikus ir sėkmingus žmones.
Beje, jeigu pastebėjote, net nereikia lankytis internetiniuose
medicinos puslapiuose, net ir
tarp naujienų pilna pseudomedicininių pranešimų apie tai,
kad beveik kiekvienas yra užsikrėtęs parazitais, mūsų kojas
graužia grybelis, o hemarojus
toks pat dažnas kaip sloga. Aš
jau nekalbu apie tokius niekus
kaip šlapimo nelaikymą, cukraus kiekį kraujyje ir t.t.
Paprastai prie tokių gąsdinačių straipsnių būna ir
stebuklingas receptas, kaip
išsigydyti – koks nors rusų
mokslininkas garaže yra sukūręs tokią medžiagą, kuri
per naktį pašalina viską. Ją
slepia farmacijos pramonė,
todėl, gerbiami kiberchondrikai, prašom užsisakyti.

mis. Vakarui verčiau neplanuokite triukšmingų renginių, sambūrių.
VANDENIS. Būsite gana ambicingi, iš kitų reikalausite pritarimo jūsų poelgiams, idėjoms.
Kontaktai su įtakingais žmonėmis turėtų suteikti gerų vilčių.
Vis dėlto stenkitės objektyviai
įvertinti perspektyvas.
ŽUVYS. Jeigu turėsite reikalų
su teisininkais, užsieniečiais ar
su solidžiais veikėjais, nusiteikite atsakingam elgesiui. Peržiūrėkite savo planus, pasistenkite atsisakyti to, kas nėra pakankamai
prasminga ir moralu.
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SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-699) 60871, (8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas

Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš karto,
sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

Agentas Algirdas – veršelius. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.

Brangiai perkame įvairų mišką
arba miška išsikirtimui.
Tel: 8-613-74861

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn.
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.

karves, bulius, telyčias.
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Moka PVM.
Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Dainiaus firma

SUPERKA VERŠELIUS
auginimui.

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

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

Kita

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.
J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Mokame 6 proc. ir 21 proc. PVM.
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217.

Elnio, briedžio ragus, monetas,
senovinius daiktus, gintarą, gintaro
karolius.
Tel. (8-623) 95335.

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

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

įvairūs

parduoda

Moliakalnio autobusų stotelėje
rastas kompiuterinis krepšys.
Tel. (8-687) 19311.

Kuras
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). Veža
miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820,

Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2m., pensininkams
- nuolaidos.
Vyksta į rajonus.
Tel. 8 644 45 610.

Beržines, alksnio malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Kita

Paslaugos
MINI EKSKOVATORIAUS ir
MINI KRAUTUVO paslaugos:
grunto stumdymas, lyginimas.
Pamatų, tranšėjų kasimas.
Tel. (8-614) 11752.

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:

Nuolat perka

Gyvuliai

Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

Automobiliai

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

Brangiai ir skubiai - automobilius, mikroautobusus, motociklus, traktorius.
Tel. (8-601) 53942.

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.

Skubiai - sodybą, namą, pastatą
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Ūkininkas
svilintas kokybiškas
SKANIAS kiaulių puseles. Greitai atveža.
Tel. (8-686) 80994, (8-611) 34567.
Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles. Kalame raides,
portretus, kryžius. Atliekame individualius užsakymus.
Šepetiškio k. Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

Rugpjūčio 11. į Anykščius atvyksta angiochirurgas
E. Vitkus iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus
pacientams sergantiems :

siūlo darbą
Burbiškio kooperatyvui reikalingi darbuotojai: Suvirintojas.
Traktorininkas
mechanizuotam
karvių šėrimui. Fermų įrangos
operatorius. Naktinis sargas – gyvulių varinėtojas karvių fermoje.
Kontaktinis tel.8-682-97420.

● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumų.
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Tyrimas mokamas.
Skambinti nuo 17 iki 19val. Tel. 8 698 33 653

“Tele loto” Žaidimas nr. 1112 Žaidimo data: 2017-07-30
Skaičiai: 58 50 26 67 02 28 41 52 44 69 75 06 42 19 46 53 30 07 56 25 63
05 13 08 51 37 72 33 39 40 16 65 17 54 61 22 60 09 (keturi kampai, eilutė,
įstrižainės) 47 15 38 23 36 45 04 73 71 18 11 64 (visa lentelė)
Papildomi prizai
018*264 30 Eur čekis degalams 017*115 30 Eur čekis degalams
035*271 Automob.šaldytuvas “Mobicool” 025*474 Automob.šaldytuvas
“Mobicool” 0296231 Automobilis “VW Tiguan” 0072810 Automobilis “VW
Tiguan” 0064954 Automobilis “VW Tiguan” 026*292 Dviratis “Azimut City
Lux” 01**452 Išmanioji apyrankė “Elephone” 001*709 Išmanusis telefonas
“Samsung” 0345416 Kelialapis į Italiją 0272122 Kelialapis į Kiprą 0314041
Kelialapis į Kretą 032*043 Kepsninė “Landmann” 030*971 Kepsninė
“Landmann” 023*935 Pakvietimas į TV studiją 002*823 Pakvietimas į TV
studiją 038*821 Pakvietimas į TV studiją 027*345 Pakvietimas į TV studiją 010*450 Planšet.kompiuteris “Samsung” 0126149 Porinis kelialapis į
Palangą 0452565 Porinis kelialapis į Palangą 0134754 Porinis kelialapis į
Palangą 0232118 Porinis kelialapis į Palangą 0298730 Porinis kelialapis į
Palangą 0420395 Pretendentas į butą 0266600 Riedis “Polaris” 0246148
Riedis “Polaris” 017*950 Sodininko rinkinys “Fiskars” 042*045 Sodininko
rinkinys “Fiskars” 032*621 Terasos baldų komplektas 005*827 Terasos
baldų komplektas 040*986 Trintuvas “Nutribullet”
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.

UAB „Anykštos redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti

UAB „Anykštos redak-

mA3 ir A4
dydžio plakatus.

cija“ priima skelbimus į
šiuos laikraščius:

pro memoria

„Gimtoji žemė“

Anykščių mieste

„Ukmergės žinios“
„Gimtasis Rokiškis“

Anicetas Čiapas 1928-2017-07-27

„Kupiškėnų mintys“

„Anykštos“ redakcija kviečia mirusiųjų artimuosius, kurie nori, jog
būtų paskelbta informacija apie mirtį, atsisveikinimą su velioniu, laidotuves, kreiptis elektroniniu paštu anyksta@anyksta.lt, telefonu (8-381)
5-94-58 arba užeiti į redakciją.
Žinia apie mirusį žmogų bus paskelbta nemokamai laikraštyje
„Anykšta“ arba, jeigu bus pageidaujama, – naujienų portale anyksta.lt. rubrikoje „Pro memoria“.

-ANYKŠTA

Molėtų „Vilnis“
„Molėtų žinios“
„Mūsų Ignalina“
„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58,
(8-671) 76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai:
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Daiva Goštautaitė, tel. 5-42-48,
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas, tel. 5-94-58,
„Anykšta“ išeina
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
šeštadieniais.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.
Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, Vyr. redaktorė
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 0,50 Eur.
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 2900 egz.					
Užs. Nr. 623
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

2017 m. rugpjūčio 1 d.

IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Bartautas, Bartautė, Almeda.
rugpjūčio 2 d.
Euzebijus, Steponas, Tautvilas, Guoda, Gustavas, Alfonsas.
rugpjūčio 3 d.
Lidija, Mangirdas, Lengvinė, Augustė.
rugpjūčio 4 d.
Gerimantas, Milgedė, Dominykas.

mėnulis
rugpjūčio 1-4 d. priešpilnis.

anekdotas
Chuliganai vėlai vakare susistabdo pagėrusį vyruką:
– Ei, trauk pinigus, viską, ką turi
kišenėse.
Vyrukas įkiša ranką į kišenę ir
išsitraukia pistoletą:
– Gult!
Chuliganai, greitai įvertinę situaciją, sugula. O vyrukas tęsia:
– Gerai, o dabar plauksite paskui
mane.
Chuliganai pradeda šliaužti paskui svirduliuojantį vyruką,
vaizduodami, kad plaukia… Taip
prašliaužia keliasdešimt metrų ir
gerokai nusibrozdina pilvus. Galų
gale vienas iš chuliganų neiškenčia:
– Ei, vyruk, klausyk…
– Ką?
– Neversk mūsų šliaužti, čia gi
asfaltas!
– Tylėk, nes nardyti priversiu!
***
Skambutis iš greitosios pagalbos
į sporto prekių parduotuvę:
– Sakykit, prašom, kiek reidlenčių šiandien pardavėt?
– Trisdešimt…
– Ot, velnias, tai kur dar du šlaistos.
***
Ryte vyras klausia žmonos:
– Brangioji, tu nieko blogo nepagalvojai, kai aš naktį girtas įgriuvau su mėlyne paaky?
– Ne, nepagalvojau. Beje, kai
įgriuvai, mėlynės dar nebuvo.

oras
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MOZAIKA
Itališkas „Kasablankos“
plakatas aukcione parduotas
už 478 000 dolerių
Dalaso viešajame senovinių filmų
plakatų aukcione už 478 tūkst. dolerių (beveik 409 tūkst. eurų) šeštadienį
buvo parduotas klasika tapusios kino
juostos „Kasablanka“ (Casablanca)
vienintelis išlikęs itališkas plakatas.
Kompanijos „Heritage Auctions“
atstovų teigimu, tai buvo vienas brangiausiai viešuosiuose aukcionuose
parduotas filmo plakatas.
1946 metų itališkas plakatas, reklamuojantis ketveriais metais anksčiau
JAV pasirodžiusį filmą, pelniusį tris
“Oskarus”, yra beveik 2 m ilgio ir
140 cm pločio. Anksčiau jis priklausė
privačiam kolekcininkui iš Londono.
Aukciono atstovas Ericas Bradley
(Erikas Bredlis) sakė, kad pirkėjas
norėjo likti nežinomas.
Sekmadienį jis nurodė, kad už
„Kasablankos“ plakatą gauta suma
prilygo rekordinei kainai, 2014 metais sumokėtai už 1927-ųjų nebylaus
filmo „Londonas po vidurnakčio“
(London After Midnight) plakatą.
„Pats beprasmiškiausias“
oro uostas pasaulyje sulaukė
pirmojo reguliaraus reiso
Pačiu beprasmiškiausiu pasaulyje
pramintas oro uostas Didžiajai Britanijai dabar priklausančioje Šventosios
Elenos saloje, kurioje paskutines savo
dienas praleido Napoleonas Bonapartas, pagaliau sulaukė pirmojo reguliaraus reiso, rašo „The Independent“.
Daugiau kaip 300 mln. eurų kainavęs oro uostas šioje, mažiau nei 4,5
tūkst. gyventojų turinčioje mažytėje
saloje Atlanto vandenyne, beveik pusiaukelėje tarp Afrikos ir Pietų Amerikos buvo pastatytas prieš kelerius
metus. Jis gali priimti tokius oro lainerius kaip „Boeing-737“ ar „Airbus320“, tačiau iki šiol buvo naudojamas
tik ypatingais atvejais, o į Šventosios
Elenos salą galima buvo nukakti tik
laivu. Pietų Afrikos Respublikos
aviakompanija „Airlink“ pranešė
nusprendusi pradėti šešias valandas
trunkančius reguliarius skrydžius iš
Johanesburgo į Šventosios Elenos
salą kiekvieną šeštadienį, pakeliui
nusileidžiant Namibijoje.
Šiuo reisu skraidys „Airlink“ lėktuvas „Embraer“, turintis 99 vietas
keleiviams. Tačiau dėl sudėtingų oro
sąlygų – stipraus ir nuolat besikeičiančios krypties vėjo, kuris yra Šventosios Elenos salos „vizitinė kortelė“
– lėktuvas priims tik 76 keleivius, kad
dėl mažesnio bendro svorio kiltų ma-
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žiau problemų nusileidžiant.
„Airlink“ kol kas neskelbia, kada
reguliarūs skrydžiai į Šventosios Elenos salą bus pradėti, ir kokia bus šio
reiso bilietų kaina. Žinoma tik tiek,
kad maršrutas bus subsidijuojamas iš
Didžiosios Britanijos iždo.
Popiežius paragino aktyviau
kovoti su prekyba žmonėmis
Popiežius Pranciškus sekmadienį
paragino pasaulį aktyviau kovoti su
prekyba žmonėmis, kurią jis pavadino „šių dienų vergovės forma“.
Popiežius kreipėsi į tikinčiuosius,
susirinkusius šv. Petro aikštėje liepos
30-ąją, kai minima Jungtinių Tautų
Kovos su prekyba žmonėmis diena.
Pontifikas sakė, kad „kasmet tūkstančiai vyrų, moterų ir vaikų tampa
priverstinio darbo bei seksualinio
išnaudojimo ir prekeivių organais nekaltomis aukomis“.
„Tai bjauru. Žiauru. Nusikalstama“, – pridūrė jis.
Jis paragino pasaulį su nauju ryžtu
kovoti su „šiuo nepakenčiamu maru,
šių dienų vergovės forma“ bei melstis, kad prekeiviai „pakeistų savo
širdis“. Tarptautinės darbo organizacijos duomenimis, visame pasaulyje
priverstinio darbo aukomis yra tapę
21 mln. žmonių, tarp kurių yra ir prekybos žmonėmis dėl darbo ir seksualinio išnaudojimo aukų.
Seniausias pasaulyje
Popiežiaus choras vyksta į
gastroles po JAV
Vatikano Siksto koplyčios choras
išvyksta į pirmąjį per 30 metų turą po
Jungtines Valstijas, siekdamas Niujorko, Vašingtono ir Detroito publikai
pademonstruoti, kad atsikratė savo
įpročių, dėl kurių pelnė „Siksto rėksnių“ reputaciją. 20 suaugusiųjų ir 30
berniukų choras, dar vadinamas „Popiežiaus choru“, yra seniausias pasaulyje. Giedoti pontifikams jis pradėjo
prieš maždaug 500 metų. Šiandien jis
reguliariai pasirodo Siksto koplyčioje,
išpuoštoje Michelangelo (Mikelandželo) šedevrais, šv.Petro bazilikoje,
kai popiežius aukoja ten mišias, bei
rengia savo koncertus užsienyje.
Girdint choristų švelnius balsus,
sunku net įsivaizduoti, kad vos prieš
kelerius metus jie būdavo vadinami
„Siksto rėksniais“, nes per savo pasirodymus jie daugiau dėmesio skirdavo garsui, o ne atlikimo technikai.
„Išties, jie giedodavo tokiu būdu,
kuris neturėjo jokio ryšio su senąja
muzika“, – sakė choro vadovas monsinjoras Massimo Palombella (Masi-

redaktorei nežinant

mas Palombela).
Kad sugrąžintų chorui jo ankstesnę
šlovę, kai XVI amžiuje jis pritraukdavo geriausius Europos dainininkus, M.Palombellai teko nemažai
padirbėti. Jis ieškojo informacijos
Vatikano archyvuose, tyrinėjo natas
ir analizavo Renesanso kompozitorių
rankraščius. Dabar choras vėl pritraukia talentus. Šiuo metu chore dainuoja dainininkai iš Lenkijos, Didžiosios
Britanijos, Brazilijos ir Argentinos.
40-metis Diegogastonas Zamediomas (Diegogastonas Samediomas)
sakė, kad būti pirmuoju choristu iš
Argentinos pirmojo argentiniečio
popiežiaus chore yra „maksimumo
maksimumas“. Choro vadovu 2010aisiais paskirtas M.Palombella tikisi,
kad koncertai Valstijose veiksmingai
„perduos Dievo ir dvasingumo vaizdą, kurį su savimi neša ši muzika“.
Į apyvartą bus išleistas
milijonas Vilniui skirtų
eurų monetų
Rugpjūčio pabaigoje į apyvartą bus
išleistas milijonas Vilniui skirtų 2 eurų
monetų. „Tai proginė 2 eurų moneta,
kuri kaip mokėjimo priemonė gali
būti naudojama visoje euro zonoje“,
- BNS sakė Lietuvos banko Grynųjų
pinigų departamento Politikos, emisijos ir kontrolės skyriaus viršininkas
Egidijus Paleckis.
Pasak jo, iš į apyvartą išleidžiamo
milijono monetų 10 tūkst. jų bus BU
kokybės. Šios monetos yra skirtos
kolekcininkams. E.Paleckis teigė, kad
rugpjūčio 31 dieną išleidžiama nauja
moneta bus skirta Vilniui, siekiant
Europoje garsinti Lietuvos sostinę.
„Monetoje pavaizduotas Vilniaus
senamiestis, įrašytas į UNESCO pasaulinį paveldą“, - sakė pareigūnas.
Lietuva eurą įsivedė 2015 metais.
Astronomai apstulbę dėl
amžiaus radinio
žvaigždėdaroje
Astronomai nustebo kai žvaigždėdaroje Paukščių Take rado tris skirtingo amžiaus žvaigždes, ir tai sukėlė
abejonių dėl dabartinės mokslininkų
nuomonės apie žvaigždžių formavimąsi. Europos pietų observatorijos
(ESO) Labai dideliu teleskopu Čilėje
pastebėtos trys labai aiškios besiformuojančių žvaigždžių grupės Oriono
ūke, artimiausioje Žemei žvaigždžių
„gamykloje“, ketvirtadienį pranešė
observatorijos mokslininkai.
„Pirmą kartą pamačius duomenis,
tai buvo toks „Oho!“ momentas, kuris nutinka tik kartą, ar du astronomo
gyvenime“, – pranešime sakė ESO
astronomas Giacomo Beccari (Džakomo Bekari). Nuotraukos atskleidė,
„kad be abejonės, matome tris atskiras žvaigždžių populiacijas centrinėje
Oriono dalyje“. Ankščiau manyta,

kad visos žvaigždės jauname ūke
susiformavo vienu metu. Dabar regis matome, kad žvaigždės gimimas
nutinka pliūpsniais ir „greičiau negu
manėme ankščiau“, – sakė komanda.
Atsižvelgdama į žvaigždžių Oriono
ūke ryškumą ir spalvą, komanda nustatė, kad trys skirtingos žvaigždžių
grupės gimė per tris milijonus metų.
Ūkas – tai milžiniškas dujų ir dulkių debesys, kuriame susiformuoja
žvaigždės. Geriausiai mums žinomas
yra Oriono ūkas, esantis už 1 350
šviesmečių nuo Žemės. Jis matomas
plika akimi, nes yra ryškiausias taškas Oriono žvaigždyne
Praėjus pustrečių metų nuo
Niujorko policininko nužudymo
gimė jo dukra
Praėjus pustrečių metų nuo Niujorko policijos detektyvo Wenjiano
Liu (Vendziano Liu) nužudymo, kuris sukrėtė visą miestą, jo dirbtinai
apvaisinta našlė šią savaitę pagimdė
jųdviejų dukrelę.
Mažoji Angelina (Andželina) gimė
antradienį Weillo Cornellio (Veilo Kornelio) ligoninėje. Jos motina
Sanny Liu (Sani Liu) tą vakarą, kai
buvo nužudytas sutuoktinis, paprašė
gydytojų užšaldyti jo spermos, kad
kada nors galėtų išpildyti savo svajonę susilaukti vaikų. 32 metų W.Liu
2014 metų gruodžio 20-ąją buvo nušautas į galvą kartu su savo porininku
40-mečiu Rafaeliu Ramosu (Rafaeliu
Ramosu). Nusikaltimo metu jiedu
abu sėdėjo savo policijos automobilyje Brukline.
Naktį po jo mirties S.Liu susapnavo, kad jos vyras duoda jai mažą mergytę, sakoma policijos pranešime.
„Pasakiau savo draugei: „Bus mergaitė“. O mano draugė atsakė: „Ne,
juk tu net nepatikrinai ultragarsinio
tyrimo rezultatų“; bet aš buvau teisi!“
– pranešime cituojama moteris.
Tūkstančiai JAV policijos pareigūnų buvo susirinkę Niujorke atsisveikinti su nužudytu policininku. S.Liu,
ištekėjusi likus vos dviem mėnesiams
iki W.Liu mirties, per laidotuves
sakė praradusi savo „sielos draugą“
ir „nuostabų vyrą“. Kinijoje gimęs
W.Liu persikėlė su tėvais į Niujorką
būdamas 12 metų.
Sugniuždyti vienintelio sūnaus
mirties tėvai antradienį buvo pastebėti ligoninėje, kur pasveikino savo
naująją anūkę. W.Liu ir R.Ramosą
nušovė Ismaaiylas Brinsley (Ismailas
Brinslis). Šis vyras tą pačią dieną nužudė ir savo buvusią merginą. Keliomis valandomis anksčiau I.Brinsley
socialiniame tinkle „Instagram“ pareiškė ketinantis užpulti policininkus
ir paminėjo du neginkluotus juodaodžius, žuvusius dėl policijos veiksmų. Dėl panašių incidentų šalyje jau
ne vienerius metus vyksta protestai ir
audringos diskusijos.

Leonas Alesionka rašys knygą
Gali sektis ne kartą. Ir ne du. Ir tą
visiems patvirtintų žymus „Teleloto” milijonierius, buvęs gydytojas
ir Seimo narys Leonas Alesionka.
Praėjusį sekmadienį vyras visiems
mojavo iš „Teleloto” studijos žaidėjų tribūnos.
„Šįkart internetu pirkau kelis
„Teleloto“ bilietus. Su vienu iš jų
laimėjau pakvietimą į laidos filmavimą. Nors šįsyk nieko ir nelaimėjau, laiką praleidau tikrai gerai“, –
linksmai pasakojo L. Alesionka.
Vyras pakvietimą į studiją laimėjo jau antrą kartą. Tačiau tai ne
didžiausias jo laimikis – 2009 metais Leonui atiteko „Teleloto“ Aukso puodas su milijonu litų. Vyras

laimėtus pinigus leido apgalvodamas, didžiąją jų dalį paskyrė būstui – nusipirko namą, prabangius
baldus. „Taip pat įsigijau du naujus
automobilius, šiek tiek padėjau artimiesiems, bet visko neišdalinau
ir neišleidau“, – praėjus keliems
metams po laimėto milijono kalbėjo Leonas. Vyras atsidėjo pinigų ir
oriai pensijai.
Beje, Leonas yra laimėjęs ir 4000
litų senąja valiuta kitoje loterijoje –
„Vikinglotto“, tad sėkmės mylimo
žaidėjo teirautasi, kaip jam tai pavyksta. „Turiu savų taktikų, bet kol
kas jų neišduosiu, galbūt kada apie
savo istoriją ir laimėjimus išleisiu
knygą“, – juokėsi L. Alesionka.

