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

Sveikinimo kaina – 16 eurų.

Be sostinės vardo mes nenurimsime

Teismas
nagrinėja
avariją
rogučių
trasoje

2 psl.
šiupinys
Amerika. Liepos 4 - ąją - JAV
Nepriklausomybės dieną, Valstijų vėliava plazdėjo Svėdasuose,
Stepo Zobarsko gatvėje, mat šis
kraštietis, rašytojas keliolika paskutiniųjų savo gyvenimo metų
praleido ir mirė Niujorke.

Leonas ALESIONKA, buvęs
Anykščių rajono meras: „Kokia čia Anykščiai gali būti Europos kultūros sostine? Tada
padarykime Troškūnus Europos Sąjungos sostine. Vietoje
Briuselio.“

3 psl.

Turistai. Praėjusią savaitę Siauruko muziejus, matyt, pirmą kartą
sulaukė turistų iš egzotiškų salų –
Filipinų ir Manilos.
Žvejyba. Liepos 6-ąją, Valstybės
dieną, visi galės žvejoti visuose
neišnuomotuose ir išnuomotuose valstybiniuose vidaus vandens
telkiniuose, be žvejybos leidimų
ar meškeriotojo bilietų. Norintieji
žvejoti privačiuose telkiniuose ir
tuose, kur organizuota limituota
žvejyba, turės įsigyti leidimus.
Limituota žvejyba organizuojama
Pagojės tvenkinyje.

4 psl.

Profesorė Ona Voverienė:
„Moterys nebuvo tik istorijos stebėtojos“
Ketvirtadienį, liepos 7 dieną,
17 valandą Anykščių L.ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje,
profesorė, habilituota socialinių mokslų daktarė, Lietuvos
moterų lygos pirmininkė Ona
Voverienė pristatys savo knygą
„Dalia Grybauskaitė – Tautos
Prezidentė“.
Profesorė atsakė į keletą
„Anykštos“ klausimų.

Vagystė. Sekmadienį apie 11.00
val. Anykščiuose iš automobilių
stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „BMW“, valstybinis
numeris JAL 969. Nuostolis - 4200
eurų.
Šventė. Pirmadienį Vilniuje prasideda beveik savaitę truksianti
Lietuvos moksleivių dainų šventė
„Tu mums viena“. Dainų šventėje dalyvaus bene visi Anykščių
kultūros centro šokių kolektyvai
– „Verpetas”, „Saulašarė”, „Vėja”,
„Vijurkas”, „Gojus”, „Gojelis”.
Anykščių kultūros centro direktorė
Dijana Petrokaitė „Anykštai” sakė,
kad iš viso į sostinę vyks apie 160
kultūros centro šokių kolektyvų
dalyvių. Pirmieji autobusai į Vilnių
išriedėjo jau pirmadienį. Moksleivių dainų šventėje taip pat dalyvaus Anykščių muzikos mokyklos
bei Anykščių Jono Biliūno gimnazijos kolektyvai.

Politikai
nebeprisiminė
tragiškai žuvusio
kolegos

- Gerbiama profesore, kas paskatino Jus parašyti knygą „Dalia
Grybauskaitė – Tautos Prezidentė“?
- Knygą „Dalia Grybauskaitė –
Tautos Prezidentė“ paskatino parašyti dvi pagrindinės priežastys.

Profesorė Ona Voverienė 2014 metų Prezidento rinkimų rezultatus sutiko antrai kadencijai LR
Prezidente išrinktos Dalios Grybauskaitės štabe.
Prezidentas.lt nuotr.

Anykščių rajone paskelbta ekstremali situacija

4 psl.
Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
Savaitgalį Debeikių seniūnijos Puodžių kaime nuo afrikinio kiaulių maro nugaišo
ūkininkų Baltakių tvarte auginama kiaulė.
Pirmadienį dėl to sušauktas
savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdis, visame Anykščių rajone paskelbta
ekstremali situacija.

UAB „Anykštos redakcija“
priima skelbimus į šiuos laikraščius: „Gimtoji žemė“, „Ukmergės
žinios“, „Gimtasis Rokiškis“, „Kupiškėnų mintys“, „Molėtų Vilnis“,
„Molėtų žinios“, „Mūsų Ignalina“,
„Utenis“, „Utenos apskrities žinios“

Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje prieita išvadų, kad ekstremalią situaciją būtina skelbti ne atskirose seniūnijose, o visame rajone, nes tikėtina, kad afrikinis kiaulių maras netrukus gali įsisukti ir į kitų gyventojų tvartus.

6 psl.
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Bendruomenių sambūrį skiemoniškiams
primins gėlynas
Liepos 2 dieną, šeštadienį, Skiemonyse vyko Anykščių rajono
bendruomenių sambūris „Visi savi 2016“. Tai tradiciniu tampantis bendruomenių sambūris, kurio tikslas pasidalinti patirtimi ir
artimiau susipažinti. Pernai toks sambūris vyko Troškūnuose.
Renginio dalyvius sveikino ministro pirmininko patarėja Auksė
Kontrimienė, Seimo narys anykštėnas Ričardas Sargūnas, Anykščių
rajono meras Kęstutis Tubis. Svečiai
atvyko ne tuščiomis: aktyviausiems
anykštėnams ir bendruomenėms
įteiktos ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus, kultūros ministro
Šarūno Biručio pasirašytos padėkos, o Anykščių rajono meras visus pavaišino atvežta skania koše.
Miestelio aikštėje vyko bendruomenių prisistatymai – vieni dalyviai
šoko, kiti dainavo, dar kiti apie save
kalbėjo eilėmis.
Kaip „Anykštai“ pasakojo šio renginio organizatorė, Naujųjų Elmininkų bendruomenės pirmininkė Diana

Šermukšnienė, sambūrio dalyviai
prieš susitikimą turėjo atlikti namų
užduotį – atsiųsti nuotraukas, kuriose užfiksuota vietos bendruomenių
veiklos akimirkos. Šios nuotraukos
Skiemonių aikštėje buvo iškabintos
ant stovų. Paroda vadinosi „Savi saviems“.
„Linksmos rungtys, smagios
dainos ir kartu atliktas darbas – pasodintas gėlynas, tradicinių valgių
ragavimas leido pajusti, kokie esame vieningi, bendruomeniški ir išradingi”,- kalbėjo D. Šermukšnienė.
Atsidėkodami skiemoniškiams už
priėmimą bendruomenių sambūrio
dalyviai Skiemonyse pasodino gėlyną, kuriam augalus padovanojo sambūrio organizatoriai – N. Elmininkų

Pagrindiniame plane – būsimi nugalėtojai: Šlavėnų kaimo bendruomenės atstovai atsiskaito apie atliktą užduotį.
bendruomenė.
Bendruomenėms ir pagalbininkams įteiktos padėkos, skirtos įvairios
nominacijos, o sambūrio taurė perduota Šlavėnų kaimo bendruomenei,
kuri kitais metais turėtų organizuoti
rajono bendruomenių sambūrį.
„N. Elmininkų kaimo bendruomenė

dėkoja visiems – rėmėjams, svečiams,
dalyviams, šeimininkams skiemoniečiams ir laukia sambūrio 2017 metais”,- sakė D. Šermukšnienė.
Renginyje dalyvavo apie pusantro
šimto žmonių, buvo atvykę svečiai iš
Alantos.
- ANYKŠTA

Trumpasis siauruko maršrutas
išbandytas

Raimondas GUOBIS

Penktadienį, valandą po vidurdienio, iš Anykščių geležinkelio stoties Rubikių link išvyko parodomasis trumpojo maršruto
traukinys. Juokais „morka“ bei „šaudykle“ vadinamas traukinys
kursuos nuo stoties iki Janydžių pervažos, vežios turistus, kuriems maršrutas iki Didžiojo yra pernelyg ilgas ir brangus.
Morkinės spalvos motovežis TY
7A 3016, šiaip taip nupirktas iš Navasari durpyno Estijoje, patobulintas įdėjus tyliai „murkiantį“, nors
ir dvylikos cilindrų, tačiau pakankamai ekonomišką „švediško sunkvežimio“ Scania variklį, džiugiai
švilptelėjęs pajudėjo, traukdamas
vienintelį mėlyną ir atvirą vagoną
su keliolika svarbių ir visai nesvarbių asmenų. Buvo čia siauruko
muziejėlio muziejininkų, buvo rajono Tarybos narių, meras Kęstutis
Tubis, geležinkelio mėgėjų iš Vokietijos, Rusijos, VšĮ„Aukštaitijos

siaurasis geležinkelis“ l.e.p. direktorius Vismantas Ažulinskas ir jo
pavaduotojas Gintaras Šileikis.
Iš šitų dviejų vyrų ir sužinojome
apie Šv. Onos šventėje pradėsiantį
veikti naująjį maršrutą . Anykščių
siaurojo geležinkelio strategai išsitarė, kad jau greitai iš Anykščių
stoties pradės važinėt ir turistus
vežioti dar ir ekonomiška elektrinė drezina. Buvo paskelbta ir
džiaugsminga žinia siauruko fanams bei kelionių gurmanams, kad
kartą per mėnesį traukinys kursuos
ir visus norinčius vežios iš Panevė-

Teismas nagrinėja avariją
rogučių trasoje
Anykščių rajono apylinkės teismas pirmadienį toliau nagrinėjo civilinę bylą, kurioje ieškovė panevėžietė Edita Čereškaitė iš
Anykščių turizmo informacijos centro bando prisiteisti 5 tūkstančius eurų neturtinės žalos atlyginimui bei gydymosi išlaidas.
Mergina 2014-ųjų rugpjūtį besileisdama Kalitos kalno vasaros
rogutėmis įkišo koją tarp rogučių ir bėgių, todėl patyrė blauzdikaulio ir šlaunikaulio lūžius.
Pati mergina teisme nedalyvavo.
Jos atstovas, advokato padėjėjas Artūras Melisiakas teismui įrodinėjo,
kad mergina traumą patyrė todėl,
kad dvivietės rogutės buvusios be
apsauginių grotelių.
Jis teismui pateikė Techninės
priežiūros tarnybos raštą, kuriame
nurodoma, kad vasaros rogutes be
apsauginių grotelių eksploatuoti yra
draudžiama.
Tuo tarpu Anykščių turizmo informacijos centro atstovė advokatė
Akvilė Grikienytė Murašova teigė,
kad rogučių gamintojai nurodo, kad
jas galima eksploatuoti ir be grotelių. Tiesa, dabar tos grotelės sudėtos.
„Jei asmuo tinkamai naudojasi rogutėmis, tokio atsitikimo negali būti.“
– teismui aiškino A.Grikienytė Mu-

rašova, tikindama, kad dėl nelaimės
kaltos ne grotelės, o pati rogutėmis
važiavusi mergina. Advokatė teismo
prašė atlikti ekspertizę, kuri padėtų nustatyti, ar apsauginės grotelės,
tiksliau jų nebuvimas, galėjo būti
traumos priežastimi. Teismas (bylą
veda teisėja Vitalija Ragauskienė)
nusprendė kreiptis į ekspertus. Už
ekspertų darbą sumokės Anykščių
turizmo informacijos centras.
Kaip trečiosios šalys teisme dalyvauja BTA draudimo ir Valstybinės
ligonių kasos atstovai. Ir draudimo
bendrovė, ir Valstybinė ligonių kasa
yra finansiškai suinteresuotos pusės.
Nei draudikai, nei ligonių kasa kol
kas nemoka pinigų nukentėjusiajai.
-ANYKŠTA

Prie naujosios „morkos“ stabtelėjo linksmai nusiteikę mašinistai. Iš kairės: Plamen Betaški, Algis Burba, Romas Mikolaitis ir
Audrius Bačelis.
Autoriaus nuotr.
žio į Anykščius. Stos, kaip ir kadaise, kiekvienoje stotelėje, veš ir
dviračius, į mūsų stotį atvyks apie
10 valandą ryto, o atgal išvyks apie

18 valandą. Tad keliautojai turės
pakankamai laiko ramiai apžiūrėti
aukščiausios bažnyčios bei literatūros sostinės įdomybes.

Mieli anykštėnai,
Sveikinu Jus Valstybės
(Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo)
dienos proga.
Tegul ši diena primena
mums didingą Lietuvos
praeitį ir ilgaamžes tradicijas,
skatina pagarbą ir meilę
savo Tėvynei.

LR Seimo narys Sergejus Jovaiša

spektras
Grąžino. Prezidentė Dalia Grybauskaitė nusprendė nepasirašyti
Seime priimto Darbo kodekso ir
parlamentarams jį grąžina tobulinti. Kaip taisyti darbo santykių reglamentą, turėtų spręsti dar šios kadencijos Seimas.
Anot šalies vadovės, įstatymų
leidėjai, priimdami naują Darbo
kodeksą, turėjo rasti balansą tarp
darbuotojų ir darbdavių interesų.
„Skubotai, buldozeriniu principu
priimant tokį svarbų dokumentų
buvo pamirštas darbuotojas ir socialinis jautrumas“, - sakė D. Grybauskaitė.
Vetavo. Seime priimtas Pagalbinio apvaisinimo įstatymas
turi būti tobulinamas, nusprendė
Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Anot Prezidentės, naujasis įstatymas
pablogina dabar esančias dirbtinio
apvaisinimo sąlygas ir neužtikrina
Konstitucijoje įtvirtintos nuostatos, kad valstybė privalo rūpintis
žmonių sveikata, užtikrinant tinkamą medicininę pagalbą žmonėms.
Prezidentė pabrėžė, kad sukuriamų
embrionų skaičių ribojantis įstatymas 2004 m. buvo priimtas Italijoje, tačiau vėliau jis buvo pripažintas žalojančiu moters sveikatą ir
prieštaraujančiu Europos žmogaus
teisių konvencijai. Šalies vadovė
taip pat atkreipė dėmesį, kad lytinių ląstelių donorystę draudžiantis
teisės aktas diskriminuoja pagal
ligą.
Palieka. Nuo liepos 8 dienos
Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės komandą palieka vyresnysis patarėjas Rosvaldas Gorbačiovas. Pasak R. Gorbačiovo, jo
išėjimas susijęs su nauju darbo pasiūlymu verslo įmonėje. R. Gorbačiovas Seimo Pirmininkės atstovu
spaudai tapo pernai spalį.
Saugumas. Reaguodamas į pastarųjų dienų įvykius Jungtinėje
Karalystėje, kur po neseniai įvykusio referendumo dėl išstojimo iš
Europos Sąjungos paaštrėjo nacionalistinės nuotaikos, iššaukusios
išpuolius prieš Jungtinėje Karalystėje gyvenančius Lietuvos piliečius,
Darbo partijos pirmininkas Valentinas Mazuronis kreipėsi į užsienio
reikalų ministrą Liną Linkevičių.
V. Mazuronis savo kreipimesi
prašo ministro reaguoti į susiklosčiusią padėtį ir išsiaiškinti esamą
situaciją bei visais įmanomais dvišaliais ir ES diplomatiniais kanalais siekti, kad Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems lietuviams būtų
užtikrintas saugumas.
Statistika. 2014-aisiais vadovai
per mėnesį vidutiniškai uždirbo
1 214,9 EUR, specialistai - 865
EUR, technikai ir jaunesnieji specialistai - 680,8 EUR, praneša Statistikos departamentas. Vadovai
ir specialistai viršijo šalies ūkio
(įmonių, kurios užsiima veikla,
priskiriama EVRK 2 red. B-S sekcijoms) darbo užmokesčio vidurkį
(696,6 EUR) - atitinkamai 74,4 ir
24,2 proc. Technikai ir jaunesnieji
specialistai uždirbo 2,3 proc. mažiau nei vidutiniškai šalyje ir 21,3
proc. mažiau nei specialistai. 2014
m. mažiausiai vidutiniškai uždirbo
nekvalifikuoti darbininkai - 401,4
EUR, bei paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai - 448,9 EUR.
Jų darbo užmokestis buvo atitinkamai 42,4 ir 35,6 proc. mažesnis nei
vidutinis mėnesinis bruto darbo
užmokestis šalyje.

KOMENTARAI
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spektras
Nelegalai. Pasieniečiai sulaikė 8 migrantus iš Afganistano,
kurie neteisėtai į Lietuvą pateko
iš Baltarusijos. Užsieniečiai Lietuvoje pasiprašė prieglobsčio.
Įtartinus asmenis Ignalinos rajono
Rimaldiškės kaimo apylinkėse pastebėjo vietos gyventojas. Jo nurodytoje vietoje Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Ignalinos
rinktinės pasieniečiai sulaikė 3 vyrus, 2 moteris ir 3 nepilnamečius.
Jie sėdėjo prie laukuose sukrautų
šieno rulonų. Nuo šios vietos iki
sienos su Baltarusija yra apie 800
metrų. Sulaikytieji jokių dokumentų neturėjo ir prisistatė Afganistano
piliečiais.
Sukritikavo.BuvęsLondonomeras
Borisas Džonsonas, praėjusią savaitę
sukėlęs pasipiktinimą ir paskelbęs,
kad nesieks tapti naujuoju Didžiosios
Britanijos konservatorių partijos lyderiu ir ministru pirmininku, pirmadienį
kritikavo Jungtinės Karalystės (JK)
vyriausybę neturint plano JK pasitraukimui iš Europos Sąjungos (ES).
„Tam tikroje žmonių grupėje prasidėjo isterija, nesibaigiantis gedulas ir
liūdesys, kokį aš prisimenu 1997 metais, po Velso princesės Dianos mirties“, - rašė buvęs Londono meras JK
laikraštyje „The Daily Telegraph“.
Teroras. Mažiausiai 213 žmonių žuvo po sekmadienį įvykdytų savižudžių išpuolių Bagdade. Aukštas pareigas einantys
pareigūnai mano, kad išpuolį įvykdė
„Islamo valstybės“ (IS) kovotojai.
Pirmasis sprogimas įvyko Karados
rajone, kur gyventojų daugumą sudaro šiitai. Sprogo sunkvežimyje padėti
sprogmenys. Sprogimo metu Karados
rajone buvo daugybė apsipirkinėjančių žmonių, kurie ruošėsi Ramadano
pasninko pabaigos šventei.
Smuko. Australijos dolerio vertė
po savaitgalį šalyje vykusių visuotinių rinkimų smuko, nes nė vienai
partijai daugumos surinkti taip ir
nepavyko. Po susidariusios galimybės formuoti koaliciją pirmadienio prekybos sesijos pradžioje
sumenko 0,4 proc. - iki 0,7435 JAV
dolerio. Tiesa, vėliau ir vėl kiek atsigavo - iki 0,7469 JAV dolerio.
Recesija. Po to, kai Jungtinės
Karalystės gyventojai referendume
balsavo už pasitraukimą iš ES, jų
valstybė susidurs su dviem didžiausiais iššūkiais - infliacija ir recesija, sako Europos centrinio banko
(ECB) valdančiosios tarybos narys
Fransua Vilerua de Galo.
Įtariamieji. Turkijos valstybinė
naujienų agentūra pranešė, kad šalies teisėsauga sulaikė dar tris įtariamuosius, kurie galėjo prisidėti
prie išpuolio Stambulo oro uoste,
nusinešusio 44 žmonių gyvybes.
Atsistatydino. Euroskeptikas
Naidželas Faradžas, pagrindinė
varomoji jėga už šalies pasitraukimą iš Europos Sąjungos (ES), pirmadienį atsistatydino iš Jungtinės
Karalystės (JK) Nepriklausomybės partijos (UKIP) lyderio posto.
„Nusprendžiau pasitraukti iš UKIP
lyderio posto“, - spaudos konferencijos Londone metu sakė N.
Faradžas. „Pergalė referendume
balsavus pasitraukti iš ES reiškia,
kad mano politinė ambicija buvo
pasiekta“, - pridūrė politikas.

Parengta pagal
BNS informaciją
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Be sostinės vardo mes nenurimsime
Įvertinus miestų, pretenduojančių tapti 2022-ųjų metų Europos kultūros sostine paraiškas, Anykščiams iš tolimesnės kovos dėl šio titulo teko pasitraukti. Priminsime, kad dalyvavimui konkurse reikalingos rajono kultūros strategijos ir paraiškos rengimui iš rajono biudžeto išleista 13 000 eurų.
„Anykšta“ žinomų anykštėnų teiravosi, kaip jie sutiko žinią, kad Anykščiai nebus Europos kultūros sostine ir domėjosi, ar, jų manymu, apskritai reikėjo šiame konkurse dalyvauti. O gal metas
kurti planus, kokia gi dar kitokia Anykščiai galėtų būti sostine? Mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius yra iškėlęs mintį, kad Anykščiai galėtų tapti Europos rašytojų memorialinių muziejų sostine...

Už strategijas
niekas Europos
sostinės vardo
neskiria

Bronė LUKAITIENĖ, asociacijos Anykščių kultūros draugijos „Meno atodanga“ pirmininkė:
- Ar jums atrodė, kad Anykščiai bus Europos kultūros sostine?
(juokiasi). Anykščiai, nors ir yra
kultūros miestas, jis per mažas,
kad laimėtų tokiame konkurse.
Kai didieji miestai dalyvavimui
konkurse jungiasi ir vienija jėgas,
neįmanoma pakovoti su savo meninėm pajėgom ir idėjom. Apimtys
yra ne tos ir galimybės. Svajoti
galima, kartais svajonės išsipildo.
Skaičiau naujai parengtą rajono
kultūros strategiją, tačiau ten neradau nieko naujo. Prieš kiek metų
buvo parengta rajono kultūros
strategija, tai joje labai daug kas
kartojasi. Ir tada strategija buvo
rengiama veltui, ne už pinigus. Už
strategijas niekas Europos kultūros sostinės titulo neskiria. Skiria
už rezultatą. Aš neradau Anykščių
idėjos strategijoje. Matyt, kad nemokėjau skaityti.

savaitgalio diskusija

Ašaros
nebraukiau...

Tautvydas
KONTRIMAVIČIUS, muziejininkas, rajono
Kultūros tarybos pirmininkas:
- Padarytas rimtas darbas numatant, kur Anykščiai turėtų judėti
per penkerių – septynerių metų
tarpsnį, kaip turėtų transformuoti savo kultūrines veiklas. Buvo
atsiradęs pretekstas gana stipriai
realizuoti apskritai ką mes darome
kultūros srityje. Dabar, remiantis
ta galimybe, kuri buvo suteikta,
savivaldybei apsisprendus siekti
kultūros sostinės vardo, sukurta
teorinė baze, kaip mes turėtume
organizuoti savo kultūrines veiklas. Nepraraskime to turto, kurį
patys sau sukūrėme už savo pinigus. Nepadėkime tų rengtų dokumentų į stalčius ir į juos žvelkime
kaip į perspektyvines kryptis savo
veiklai. Ir, tiesiog, toks džiaugsmas, kad buvo proga pagalvoti, ką
mes galime naujo ir perspektyvaus
turėti savame krašte. Mes tikrai
be dalyvavimo Europos kultūros
sostinės konkurse nebūtume skyrę
tiek pinigų, kad sukurtume teorinį
pagrindą praktinei veiklai. Nebūna
taip, kad susėdame už bendro stalo

ir nusprendžiame, kad Anykščiuose, pavyzdžiui, gimtų tarptautinė
šventė. Naujos idėjos gimsta inventorizavus tai, ką mes turime,
ką galime ir įvertinus tai, ko mums
labiausiai trūksta. Tai ir buvo padaryta per pusę metų galvojant apie
Europos kultūros sostinės galimybę. Mes netgi padarėme daugiau
ruošdamiesi šiam konkursui, nei
rengdami elementarias strategijas
kokiam nors periodui, nes buvo
galvota apie konkrečias veiklas.
Tikrai sužinojęs, kad Anykščiai
nebus Europos kultūros sostine,
ašaros nebraukiau, pripažinau kaip
realybę. Kaip ir kiekviename konkurse, būna laimėtojas ir pralaimėtojas. Negalime visą laiką jaustis
laimėtojais. Pralaimėjome, tačiau
turime sukaupę potencialo, kurio
neturėtume iššvaistyti.

Paskelbkime
Troškūnus
Europos
Sąjungos sostine

Leonas ALESIONKA, buvęs
Anykščių rajono meras:
- Žinią, kad Anykščiai nebus

V: „Ne tik medikai skundikai,
bet ir farmacininkai ne mažesni,
meras teisus labai. Vieša paslaptis
čia. Galima pavardinti net pavardėm, bet iš tikrųjų kaip žemas toks
elgesys. Skundikai, tai baisūs žmonės, jei dar vadovai, tokie žmonės
yra ligoniai...”
Laima: „Anykščiuose normalu skųsti vieniems kitus. Tai mažų
užpelkėjusių provincijos miestelių
sindromas. Verkiant reikia jaunų
žmonių, kad praskiestų senių pagiežą, kuri nuodyte nuodija viską aplinkui. Man atrodo dauguma skundikų
labai maloniai priimami savivaldy-

Kultūros
darbuotojams
buvo „smegenų
mankšta“

Jonas
BUZILIAUSKAS,
Anykščių kultūros centro režisierius:
- Sunku buvo tikėti, kad Anykščiai bus Europos kultūros sostine.
Man atrodo, kad turėjome labai
stiprius konkurentus – dideli
miestai su dideliais biudžetais.
Pasiruošimas – savotiška „smegenų mankšta“ visiems kultūros
darbuotojams, menininkams. Šiek
tiek atsirado galimybė į save pasižiūrėti iš šono, ką būtų galima daryti ateityje ir nebūnant kultūros
sostine. Žvelgiant iš savo pusės,
ar Anykščiai – kultūros sostinė,
ar ne, aš savo tarptautinius festivalius darysiu, eisiu į priekį, pats
važiuosiu į festivalius. Man visada norisi, kad Anykščiai būtų teatro sostine ir Lietuvos, ir Europos,
ir pasaulio.
-ANYKŠTA

Skundai – provincijos miestelių sindromas

Praėjusią savaitę vykusiame rajono Tarybos posėdyje rajono meras Kęstutis Tubis prisipažino
galvojęs, kad gydytojai yra inteligentai iš didžiosios raidės, tačiau konstatavo, kad būti inteligentais
sekasi toli gražu ne kiekvienam. Tokias išvadas meras padarė po to, kai nuspręsta keisti Troškūnų
palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pavaldumą ir nuo Anykščių pirminės sveikatos priežiūros
centro priskirti prie Anykščių ligoninės. K.Tubis pastebėjo, kad tarp medikų egzistuoja „nesveika
konkurencija“, jie linkę vieni kitus skųsti. Ar sutinkate su tokiais mero teiginiais apie medicinos darbuotojus? Kaip manote, kokios priežastys juos verčia taip elgtis? Galų gale, ar pati rajono valdžia
pakankamai dėmesio skiria rajono medicinos įstaigoms ir ten iškylančioms problemoms spręsti?
Psichika: „Koks meras, tokie ir
pastebėjimai.”

Europos kultūros sostine, sutikau ramiai, nes negalvojau, kad
ta sostine Anykščiai bus. Anykščių rajono savivaldybės siekiai
tapti Europos kultūros sostine
man pasirodė naivūs ir vaikiški.
Kokia čia Anykščiai gali būti
Europos kultūros sostine? Tada
padarykime Troškūnus Europos
Sąjungos sostine. Vietoje Briuselio. Neturiu ką net pasakyti.
Na, pažaidė, pažaidė, susirinko
žaislus ir namo...

bėje. Net jaunieji jos vadovai mielai
klauso pletkų apie daug vyresnius
žmones ir savo dėmesiu skatina
pletkų platų kursavimą.”
Mindaugas: „Neįžiūriu jokios
konkurencijos. Daktarai dirba ir
PSPC, ir ligoninėje. O jeigu Vaiginas ir Neniškienė konkuruoja,
tai yra tas pats, kaip dviejų firmų
konkurencija.
Pritariu, kad ligoninė ir Troškūnų slaugos ligoninė turi būti sujungtos. Iš šito plano visi išloš.”
Kur jau ne: „Tik jau ne JoTubei
kalbėti apie inteligenciją. Bendrauja kaip.policininkas. Su Anykščių
daktarais viskas yra gerai. Kiek
turėjau reikalų padėjo, suprato ne-

reikėjo jokių vokelių.”
1: „Profesija nereiškia, kad inteligentas, jeigu užsivilko baltą
chalatą, tai jau ir inteligentas, nemaišykite sąvokų, o skundikas yra
žemiausio lygio „žmogus“, dar kitą
kategorija yra padlaižiai.”
Atrodo: „Pasirodo, kad tikrieji
inteligentai iš didžiosios raidės, tai
milicininkai.”
Tratatuta: „Meras pasakė tie-

są, kuri sena kaip celibatas... Taip,
tarp medikų vyksta konkurencija.
Nesveika? O kas tada būtų vadinama „sveika“ ?”
Juozas: „Taip jau yra, kad daugelis aktyvesnių piliečių pavadinami skundikais. Tačiau kam išsakyti
kokią negerovę, jei ne tam, kas
priima sprendimus... Šiuo atveju
negerai, kad meras reiškinį skųsti
įvardino kaip blogybę. Jei tai ne
anoniminis skundas, jį privaloma
Viešojo administravimo įstatymo
nustatyta tvarka per nurodytą laiką išnagrinėti. Įstatyme apibrėžta
skundo sąvoka- kada pažeisti piliečio teisėti interesai. Todėl inteligentai čia ne prie ko.”
Pacientas: „Užsisėdėję senjorai valdžioje - nieko gero. Tokie
jaučiasi nepažeidžiami ir visagaliai.”
-ANYKŠTA

“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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Politikai nebeprisiminė
tragiškai žuvusio kolegos
Šeštadienį, Anykščiuose, Gaisrininkų saloje, vyko paplūdimio futbolo turnyras, skirtas prieš metus žuvusiam lakūnui, verslininkui, daugelio mokyklų, bibliotekų renginių mecenatui, Anykščių
bažnyčios fundatoriui, buvusiam LR Seimo nariui ir Anykščių rajono Tarybos nariui Vytautui Galvonui atminti.
Varžybose dalyvavo septynios futbolo mėgėjų komandos iš Anykščių ir Kupiškio. Deja, buvusio
aktyvaus ir įtakingo „Tvarkos ir teisingumo partijos“ nario V. Galvono politinių bendražygių bei
kolegų iš rajono Tarybos atminimo renginyje, patvirtinant lotynišką posakį – „sic transit gloria
mundi“ – „šitaip praeina pasaulio garbė“ - nebuvo matyti.

Paplūdimio futbolo turnyras, skirtas žuvusiam Vytautui Galvonui atminti, prasidėjo organizatoriaus Juozo Šiaučiulio ir V. Galvono sesers dr. Audronės Galvonaitės sveikinimo kalbomis. Varžybų
stebėti atvyko V. Galvono dukra Miglė Galvonaitė.
Autorės nuotr.
Į renginį atvažiavo V. Galvono
dukra, būsima žurnalistė Miglė
Galvonaitė ir jo sesuo, mokslų
daktarė, klimatologė
Audronė
Galvonaitė.
Turnyro pradžią paskelbęs
Anykščių futbolo treneris ir šių

varžybų organizatorius Juozas
Šiaučiulis pranešė, kad šį turnyrą
žada daryti tradiciniu, turnyro nugalėtojų laukia taurė. Jis žadėjo,
kad virš Gaisrininkų salos planuoja
pasirodyti ir trys sparnuoti žuvusio
lakūno draugai.

Į renginį žadėjo atskristi ir V.
Galvono draugas, jo bendrapartietis, buvęs šalies Prezidentas, o
dabar Europos parlamento narys
Rolandas Paksas. Tačiau nei R.
Paksas, nei kiti lakūnai virš Gaisrininkų salos nepasirodė.

Profesorė Ona Voverienė:
„Moterys nebuvo tik istorijos stebėtojos“
(Atkelta iš 1 p.)
Nuo 1992 m. vadovauju nevyriausybinei organizacijai „Lietuvos moterų lygai“, kurios vienas iš uždavinių
yra siekti demokratiškoje visuomenėje, kokia ir tapome, atgavus Lietuvai nepriklausomybę, lygių teisių ir
galimybių su vyrais, ne tik ūkiniame
ir politiniame gyvenime, bet ir aukščiausiose šalies valdymo institucijoje.
Iš visų Lietuvos moterų organizacijų
mes buvome pirmosios, kurios pareikalavome Trečiame Lietuvos moterų
suvažiavime (V., 2000), kad visos
Lietuvos partijos rinkimuose šalia
vyrų keltų ir moteris į Respublikos
prezidento postą. Po suvažiavime ta
tema kryptingai dirbome: organizavome konferencijas, seminarus, pokalbius prie arbatos puodelio.
Knygos atsiradimą lėmė tai, kad
kandidate į Prezidentus iškėlus eurokomisarę Dalią Grybauskaitę prasidėjo purvinos šmeižtų atakos prieš kandidatę viešojoje spaudoje. Moterys
Lietuvoje niekada nebuvo pasyvios
istorijos stebėtojos. Jos visada savo
prigimtimi siekė tiesos ir teisingumo.
Deja, mūsų sergančioje visuomenėje
į šmeižtų prieš moterį bakchanaliją
įsijungė, deja, ir moterys, visų mūsų
moterų gėdai. Negalima, jau nebeįmanoma buvo tylėti. Pirmoji prabilo
rašytoja Vidmantė Jasukaitytė, stojusi į užtvankos prieš šmeižtų laviną

poziciją, drąsiai ir ryžtingai Lietuvos
moterų lyga stojo šalia jos. Susidarė
storas aplankas straipsnių, kurių skaitytojai telefonų skambučiais ir viešuose pokalbiuose skatino tas publikacijos apibendrinus išleisti knygą.
Taip ji ir atsirado.
- Ar daug kartų teko Jums asmeniškai bendrauti su Ekscelencija
D.Grybauskaite, kad parašyti šią
knygą?
- Tik fragmentiškai. Rinkiminių
kampanijų metu. Esu mokslinės informacijos ir mokslotyros specialistė: moku dirbti tik su dokumentais,
tekstais. Gyvenimas mokė, niekada
nesiganyti po svetimų mokslų pievas,
kurių tyrimo metodų nepažįstu. Pamėginusi pasiganyti istorijos mokslo
pievose skaudžiai nukentėjau, todėl
klaidų nekartoju. Gyvenimas per
trumpas, kad galėtum leisti sau daryti
daug klaidų ir jas taisyti.
- Kodėl knygos „Dalia Grybauskaitė – Tautos Prezidentė“ pristatymui buvo pasirinkti ir Anykščiai?
- Šį pasirinkimą lėmiau ne aš, o
anykštėnas, Tėvynės pažinimo draugijos pirmininkas p. Romas Pačinskas,
dalyvavęs mūsų konferencijose Kauno karininkų ramovėje. O vėliau, kai
jau sužinojau, kad ant knygos viršelio
tos gražios lietuvaitės – anykštėnės,
pagalvojau, kad tai Dangaus valia.
Dangaus valiai visada lenkiuosi.

- Pristatymas beveik sutampa su
Valstybės diena. Tai atsitiktinumas
ar data pasirinkta sąmoningai?
Jūsų nuomone, ko mūsų valstybei
šiuo metu labiausiai trūksta?
- Tai irgi lėmė p. Romas Pačinskas
ir Dangaus valia. Man – tai didelė
Dangaus dovana ir garbė šis sutapimas, kai organizuojamos mano knygos sutiktuvės, minint Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir mūsų
valstybingumo 763 metines. Gražu,
kad tauta, vakar taip entuziastingai
paminėjusi šią istorinę datą ir pagerbusi mūsų valstybingumo istorinį
ilgaamžiškumą, deramai juos abu
pagerbė, pastatydama gražų paminklą Mindaugui, Lietuvos ilgaamžiškumo simboliui. Tačiau su Lietuvos
Respublikos valstybingumu, kurio
šimtmetį greitai minėsime, turime
problemų. Kol kas, man atrodo, kad
jis Lietuvoje yra laikomas pigia, lengvai keičiama moneta pasaulio geopolitikos rinkose, kurį parduodamas
valdantysis elitas nusiperka sau gerovę, palikdamas Tautą, lauke už durų.
Taigi šios abi šventės privertė stabtelti mintį ir išryškinti svarbiausią,
mano nuomone, mūsų laikmečiui
mokslui ir kasdienybei problemą –
valstybingumo suvokimo vaidmenį
Tautos ir Valstybės gyvenime.

- ANYKŠTA

V. Galvonas žuvo pernai, birželio 27 dieną, Alytaus aerodrome
nukritus jo pilotuojamam lėktuvui.
Akrobatinio skraidymo meistrui V.
Galvonui buvo 57-eri. Žuvusiojo
atminimui surengto turnyro savo
dalyvavimu taip pat nepagerbė nei
Anykščių rajono Tarybos nariai,
nei rajono vadovai.
A. Galvonaitė neslėpė nuoskaudos, kad anykštėnai nesusirinko
prisiminti jos daug Anykščiams
nusipelniusio brolio. Renginyje
nesimatė nei kaimynų, nei bendrapartiečių, nei rajono vadovų.
„Vytautas tiek daug darė dėl
Anykščių. Tačiau jo pastangos retai kada buvo įvertintos, o jo tėvai
dėl to patyrė ir daug skausmo. Ką
turėjo jie išgyventi, pašto dėžutėje
radę sūnaus portretą, išbadytomis
akimis?..“ ,- retoriškai klausė A.
Galvonaitė. Ji džiaugėsi, kad Vytauto draugai nepamiršo jo svajonės ir susirinko pagerbti bičiulio.
Ji skundėsi ir žiniasklaida, nes
kai kurie žurnalistai mielai gėrė
kavutę su V. Galvonu, o nusisukę
„pylė ant jo purvą“.
Renginio stebėti iš Vilniaus atvykusi M. Galvonaitė „Anykštai“
kalbėjo, jog jai nesmagu, kad tėčio atminimo pagerbti, kaip buvo
žadėję, neatskrido trys lėktuvai...
„Aš norėčiau padėkoti organizatoriui Juozui. Už tai, kad jis veikė
vedamas labai kilnios idėjos, kad
jo nesustabdė jokios kliūtys, kad
jis subūrė net 7 komandas, kad
nenukabino nosies, jog ne visi jo
planai išsipildė. Bet viskas buvo
be galo profesionalu ir gražu. Apdovanojimai ypač”, - kalbėjo M.
Galvonaitė. – “Dėkoju tiems, kas
atėjo. Nors jų nebuvo daug. Bet

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

grazina.s@anyksta.lt

tai tikrai daug reiškė tiek organizatoriui, tiek, manau, būtų reiškę
pačiam tėčiui“ .
Paplūdimio futbolo turnyrą, kuriame futbolininkai varžėsi 2 kėliniuose po 10 minučių, nugalėjo
ir V. Galvono atminimo taurę laimėjo Anykščių „Nykščio namų“
komanda. Po varžybų ir apdovanojimų ceremonijos dalyviai poilsiavietėje kepė dešreles, atsigaivino
vaisvandeniais.
Futbolo treneris J. Šiaučiulis
„Anykštai“ sakė turnyrą organizavęs savo jėgomis. Jam padėjo keli
buvę V. Galvono draugai.
Gaisrininkų sala, kaip pasakojo
turnyro organizatorius J. Šiaučiulis ir A. Galvonaitė, buvo jų visų,
o taip pat ir V. Galvono, mėgiama
vieta. Čia rinkdavosi miesto jaunimas, žaidė įvairius žaidimus, maudydavosi.

pastogė
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Aulelių - batelių viražai...
Mistiškai ir linksmai skamba žodis Auleliai. Pavadinimas gerai rimuojasi su žodžiu bateliai...
Kadaise Auleliai buvo visai nemenki, nūnai belikę apie 40 sodybų su 130 gyventojų. Kai tokie panašūs kaimai kaimeliai neregėtai
sumenko, Auleliai liko viena žymiausių krašto gyvenviečių, mat čia
ne tik ūkininkai ir pensininkai gyvena, bet ir vaikų globos namai
veikia.

Svėdasų kultūros namų scenoje - Kovo 11 - osios šventės koncerte - Aulelių globos namų bendruomenės
etnografinė kalendorinių švenčių programa.

Dešiniau stovinti Janina Palskienė - uoli bažnytinių procesijų
dalyvė.

biškas turnyras. Trys partijos per
keliolika, o gal net kelias minutes
ir visiškas ateivio pralaimėjimas.
Puikiausias malonumas šeimininkui, gera nuotaika ir puikus pasakojimas apie Narbučius, kaimo
ežerėlį - tikriausią stebuklą, kur
sumaniai ir sėkmingai žvejodavęs.
Po kaimą pasidairius

Dažnokai miestelin atkankančiai Janinai Prušinskienei - biblioteka jauki priebėga, geriausia vieta palaukti autobuso iš Svėdasų
į Aulelius.
„Jaunosios Lietuvos“ atmintis
Senojo kaimo ženklų beveik nelikę. Šiandien net sunku patikėti,
kad tarpukariu čia buvęs tikriausias kultūros centras. Veikė pradžios mokykla, kurios mokytojai
uoliai kartu su mokinukais dalyvavo Jaunųjų ūkininkų organizacijos
veikloje. Mokėsi ūkininkauti, šeimininkauti, augindavo kultūras,
gyvulėlius, parodose dalyvaudavo, su apylinkės ūkininkaičiais
susitikdavo, į ekskursijas važinėdavo. Veikė čia ir pavasarininkai,
bet šitiems nelabai patikę.
Atrodytų ko pykt, ko nepasidalint, juk šitie buriasi, veikia su
gražiausiais tikslais, tauriausiu
šūkiu: „Tautai jaunąsias jėgas“.

tautos balsas

Susirinkimai, „Jaunosios kartos“
skaitymas, pasirengimai, referatų
skaitymai, sporto pratimai, vakarų su vaidinimais rengimas - tai
vis jaunalietuvių darbai. Taip
būdingas visai to meto Europai
tautiškumas, tamsiais su žalumais
uniformos, puošnūs kutai, pilotės.
Kultūringas buvo, į kultūrą žengė
šis kaimas, žengė kartu su visa
jauna Lietuva. Karas, ilga ilga
okupacija tą laisvą tautinę dvasią sugriovė, veik užsmaugė tiek,
kad ir dabar pernelyg didelis tautiškumas tautos nedraugų nerimą
sukelia.
Klastingas šaškininkas
Šnekus seniokas Žemaitis ir žai-

Dėl loterijos

Esu nuolatinė Jūsų laikraščio
skaitytoja.
Labai norėtume, kad Jūsų laikraštyje būtų atspausdinta, kaip
„Teleloto“ žaidimo lentelė, taip
dabar pradėjo per „Teleloto“ žaidimą rodyt „LOTO 1634“, bet

labai trumpai parodo – nespėji
užsirašyt tų numerių, o antradienį
gavus laikraštį, būtų galima pasitikrint.
Eugenija ŠIAUČIULIENĖ,
Anykščiai

Ką gi ten pamatysi..? Asfaltuotas kelias, kaip koks stebuklas,
jis iki pat Svėdasų nuveda, nors
daugelis mėgsta nukeliauti ir į
Užpalius. Autobusai čia beveik
nevažinėja, tad gyventojai „savomis“ važiuoja ar mokinukus vežiojančių autobusiukų vairuotojų
malonės sulaukia. Nuveža, parveža - taip ir gyvena.
Yra čia įvairių prekių krautuvėlė.
Pardavėja Alma poetiškai maloni ir
iškalbinga, vikri, paslaugi, tamsios,
skvarbios akys - ji čia nuo Svėdasų atvažiuoja. Yra ir keletas daugiaaukščių mūrinukų, vienkiemių
laukuose, yra ir ūkininkų, ir kitokių
piliečių, nors didžiausia darbavietė
čia - vaikų globos namai.

„Žalia varlytė“
Žalias žalias automobiliukas ir
dvi gal taip pat dar žalios žalios
mergaitės. Gal pačios jauniausios
globos namų darbuotojos Irma ir
Marija. Iš Anykščių dažnai Irmos
vairuojamu mažu mažu ir žaliu,
žaliu tarsi varlytė automobiliuku
čia atriedančios.
Globos namai - geri namai
Kadaise buvusi tikrų tikriausia
mokykla - internatas, dabar gi
erdviose kelių aukštų pastatuose
įsikūrę globos namai. Patenka čia
nedrausmingų tėvų atžalos dažnai
ištisomis šeimomis: broliukas sesutė, broliukas sesutė...
Sąlygos čia puikios - gyvena ne
vienoje didelėje šeimynoje, bet
kambariuose - atskiromis šeimynėlėmis. Net keista, kad taip su
skirtingų tėvų, labai skirtingais
vaikučiais viena auklė, pagal sumanymą „mama“, bet visgi be tėčio bando sukurti jaukios šeimos
aplinką. Jie ten kartu gyvena, kartu sprendžia problemas, kartu nutaria, ką valgys pietums ar vaka-

Tautinio jaunimo organizacijos „Jaunoji Lietuva“ Aulelių skyriaus taryba apie 1938 m.

rienei. Pinigėlių šitiems netrūksta
- kuomet šitie į Svėdasų mokyklą
ateina, tai vaikiščiai iš tikrų šeimų
net su pavydu į juos žvelgia, nusistebi ar su pavydu murma: „Jie
visko turi...“ Turi, turi.
Kartais turi ir drąsos bei sumanumo apgauti auklėtoją, slapčia išsmukti iš kambario, garaže suradus
užsivesti ir nuvaryti autobusiuką,
važiuoti atokiais keliais o pakliūti
tik apvertus baltašonį automobiliuką ant šono. Ir taip visoje Lietuvoje
išgarsėti.
Išgarsėjo namai ir savo vaidintojais bei tautiškumu. Tikriausias gėris yra Silvijos Meištienės parengtų
vaikučių spektakliai, lydimi dažnai
net ir rokenrolo ritmu - išmaniojo
Zenono Navicko suklijuoto muzikinio takelio. Paskutinius dvejus
metus nustebino etnografinėmis
programomis, dainomis, sakmėmis, pasakaitėmis, sodietiškais
pašmaikštavimais supinto tautinio
metų rato. Puikūs drabužiai, dekoracijos, gebėjimas į tą visuotinį
kultūrinį virsmą įtraukti veik visus
globotinius ir juos globojančius
pedagogus.

-ANYKŠTA

Aulelių pradžios mokyklos spaudas iš tarpukario

Šienaukime Šventąją

Daug metų Šventosios upė Anykščiuose prie tilto buvo šienaujama.
Šaipėmės, kad valstietiškos prigimties
vicemeras Donatas Krikštaponis net
upėje darė kolūkį. Tačiau, matome,
kaip dabar atrodo nešienauta upė.
Žolės želia, Šventoji tampa panaši į
pelkę.
Nesu mokslininkė, bet manau, kad

po dešimtmečio upės Anykščiuose visai neliks, tiksliau jo per žoles nesimatys. Tad valdžiai reikia pasukti galvą,
gal parašyti kokį projektą.
Juk išeina paradoksas - į nuostabią
promenadą investuoti milijonai, o ji
drieksis šalia užžėlusios, pelke pavirtusios upės.

Janina K. iš Anykščių

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

situacija
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Anykščių rajone paskelbta
ekstremali situacija

Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas
Dainius Žiogelis pirmadienį paskirtas Anykščių rajono ekstremalių situacijų operacijų centro vadovu. Šalia - vyriausioji veterinarijos gydytoja inspektorė Audronė Zdanevičienė.
(Atkelta iš 1 p.)
Anykščių valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos viršininkas
Dainius Žiogelis pasakojo, kad
ūkininkai Baltakiai savo tvarte augino dvi kiaules. Viena jų sunegalavo praėjusios savaitės antradienį.
Ūkininkai kreipėsi į privatų veteri-

narijos gydytoją. Iš pradžių buvo
manoma, kad kiaulė dėl tvyrančių
karščių galėjo susirgti raudonlige.
Buvo paimtas kiaulės kraujo mėginys ir šeštadienį iš Nacionalinio
maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto gautas atsakymas,
kad ji serga afrikiniu kiaulių maru.

Beje, gyvulys nugaišo penktadienį,
dar negavus oficialių tyrimo išvadų. Dar viena ūkininkų kiaulė po
kraupios žinios buvo priverstinai
numarinta.
Anykščių rajone tai pirmasis
atvejis, kai afrikinis kiaulių maras buvo nustatytas ne šernams,
o kiaulei. Tai – viso labo antrasis
kiaulei nustatytas afrikinio kiaulių
maro atvejis Lietuvoje. Pirmasis
ligos atvejis nustatytas Elektrėnų
savivaldybėje, smulkiame kiaulių
ūkyje.
Po šio įvykio ūkininkų Baltakių
kiemo teritorija aptverta „STOP“
juosta, ūkinis pastatas dezinfekuotas, užantspauduotos jo durys.
Ūkininkai teigia nežinantys, kokiu
būdu afrikinio kiaulių maro virusas
galėjo patekti į jų tvartą. Manoma,
kad užkratą šeimininkai į tvartą galėjo pernešti iš netoliese esančios
miško teritorijos.
Anykščių valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos viršininkas D.Žiogelis sakė, kad grėsmės
aplinkiniams kaimo gyventojams
nėra. Šalia afrikinio kiaulių maro
židinio yra dar viena sodyba, tačiau
jos šeimininkas gyvulių nelaiko ir į

sodybą atvyksta tik savaitgaliais.
Aplink ligos židinį 3 ir 10 kilometrų spinduliu nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos.
„Nėra dar nurodymų dėl kiaulių skerdimo, nes dar nepriimti
sprendimai. Valstybinė maisto
ir veterinarijos tarnyba siūlė du
problemos sprendimo variantus –
švelnesnį ir ne tokį švelnų. Sprendimus priims Europos Komisija“,
- Ekstremalių situacijų komisijos
narius informavo D.Žiogelis, pirmadienį paskirtas Anykščių rajono ekstremalių situacijų operacijų
centro vadovu.
Antradienį Valstybinės maisto ir
veterinarijos specialistai skrenda į
Briuselį, kur atsakingos institucijos
bus informuotos apie šalyje užfiksuotą antrąjį afrikinio kiaulių maro
atvejį Lietuvoje. Čia taip pat bus
priimti sprendimai dėl zonų nustatymo, kuriose privalu paskersti be
išimties visas kiaules.
Anykščių rajone gyventojai
savo tvartuose augina maždaug
1000 kiaulių. Daugiau nei 21 000
jų laikomos keturiuose rajone veikiančiuose kiaulių auginimo kompleksuose.

Lenkijoje mėnesiui atnaujinama sienų kontrolė

Vykstant į Lenkiją arba per Lenkiją iki rugpjūčio 2 dienos bus privaloma su savimi turėti galiojantį
kelionės dokumentą: piliečio pasą
arba asmens tapatybės kortelę.
Dokumentų patikra pasienyje bus

atliekama atsitiktine tvarka, remiantis iš kitų šalių tarnybų gauta
informacija.
Kontrolė bus vykdoma buvusių
sausumos valstybės sienos perėjimo punktų vietose prie sienos
su Vokietija, Čekija, Slovakija ir
Lietuva. Papildomų saugumo bei
kontrolės priemonių Lenkijos teisėsaugininkai taip pat imsis šalies
oro bei jūrų uostuose.
Valstybės, priklausančios Šen-

geno erdvei, yra panaikinusios
tarpusavio vidaus sienų kontrolę,
tačiau kiekviena šalis ją gali laikinai atnaujinti, kai yra būtina imtis
saugumo priemonių siekiant efektyviau užkirsti kelią rimtiems vidaus saugumo ir viešosios tvarkos
pažeidimams.
NATO viršūnių susitikimas Varšuvoje vyks liepos 8–9 dienomis.

VĖŽYS. Jeigu turite tikslą, pravartu jo siekti. Ką bedarytumėte,
galvokite apie pasekmes ir perspektyvą. Regis, teks peržiūrėti kai
kuriuos dalykinius ir finansinius
planus, sutartis.
LIŪTAS. Būsite gana tingiai nusiteikę, sumažės visoks jūsų aktyvumas, išskyrus polinkį fantazuoti,
kurti nerealius planus. Galbūt teks
lankyti ar slaugyti ligonį, pirkti
vaistus, medikamentus, teikti ar pasiimti labdarą
MERGELĖ. Galite įveikti tai,
kas ne visuomet pavyksta. Tapsite
komunikabilesni, linkę užmegzti
naujas pažintis, organizuoti susitikimus su bendraminčiais, senais
bičiuliais.
SVARSTYKLĖS. Teks rimčiau

padirbėti, jei nenorite prarasti užimamų pozicijų darbe. Gali būti, kad
išgyvensite ir dėl artimų žmonių nesėkmių. Derėtų stengtis nesusipykti
su tais, kurie jums svarbūs, kad ir
kaip jus erzintų jų argumentai.
SKORPIONAS. Palanku konsultuotis su juristais, vizituoti įtakingus
asmenis, derėtis su užsieniečiais.
Galimi netikėti tokių žygių rezultatai. Kai kuriuos sumanymus realizuosite be didelių pastangų.
ŠAULYS. Jeigu nesate įsivėlę į
rizikingas aferas, diena bus rami,
produktyvi, o vakaras apskritai šaunus, plečiantis akiratį, teikiantis nekasdieniškų įspūdžių. Jei turite skolų, pasirūpinkite jas laiku atiduoti.
OŽIARAGIS. Gyvenimo ar
verslo partneris jums gali iškelti

didelių reikalavimų. Pasistenkite
jį suprasti, įsigilinkite. Parodykite
iniciatyvą, jei norite susitikti su jus
dominančiu asmeniu. Rezultatai
nenuvils.
VANDENIS. Rimčiau dirbkite
pavestus darbus, laikykitės disciplinos reikalavimų. Galbūt spaus
darbų ar skolų atidavimo terminai.
Raskite laiko sveikatai ir grožiui
naudingoms procedūroms. Atsargiai kelyje.
ŽUVYS. Galbūt turėsite reikalų, susijusių su pramogų, šventinių
renginių organizavimu arba dalyvavimu konkursuose ir pan. Kūrybinis arba romantinis interesas
sukels energijos antplūdį bei puikių
emocijų.
-ELTA

Nuo pirmadienio vykti į Lenkiją įsigyti pigių prekių pamėgę
anykštėnai turėtų su savimi nepamiršti pasiimti tapatybę patvirtinančio dokumento. Šioje šalyje mėnesiui atnaujinama sienų
kontrolė.
Tai viena iš saugumo priemonių, kurios imamasi dėl šią savaitę
Varšuvoje rengiamo NATO viršūnių susitikimo ir vėliau Krokuvoje
vyksiančio pasaulio katalikų jaunimo dienų renginio.

horoskopas

AVINAS. Norite ar nenorite tikriausiai teks imtis buitinių darbų,
derinti savo poreikius bei interesus
ir planus su namiškių užgaidomis.
Nepasiduokite neigiamoms emocijoms.
JAUTIS. Tikriausiai sėkmingai,
nors ir nelengvai derėsitės, tarpininkausite. Gerbkite ir mylėkite save,
ir raskite kuo pamaloninti kūną bei
sielą. Nevenkite pabendrauti su
žmonėmis, iš kurių yra ko pasimokyti.
DVYNIAI. Privers pagalvoti
apie materialinius reikalus. Neblogas metas ieškoti norimų prekių,
pajamų šaltinių, galimų verslo dalininkų, rėmėjų. Tikriausiai pavyks
gauti reikiamą informaciją, tinkamai apsipirkti ar pasireklamuoti.

Teleloto Lošimas Nr. 1056 Data: 2016-07-03
Skaičiai: 29 62 26 51 65 53 19 33 32 04 40 27 52 54 67 41 03 22
66 55 68 61 71 37 44 47 18 38 75 46 02 06 45 31 69 48 43 12 (keturi
kampai, eilutė, įstrižainės) 39 23 35 20 63 57 17 10 72 73 15 (visa
lentelė)
Papildomi prizai
0099830 3500 Eur 0061244 Automobilis “Toyota Rav4” 0359039
Automobilis “Toyota Rav4” 0488115 Automobilis “Toyota Rav4”
027*809 Dviratis “Minerva” 041*114 Hamakas “Tonga” 047*126
Išmanusis telefonas “LG” 0168460 Kelialapis į Kiprą 0027596
Kelialapis į Kretą 0124633 Kelialapis į Maljorką 005*958 Kepsninė
“Mustang” 01**036 Lagaminas “Comfort” 032*238 LED televizorius
“Philips” 0190216 Motoroleris “Mosca Fava” 0427183 Motoroleris
“Mosca Fava” 001*665 Pakvietimas į TV studiją 046*104 Pakvietimas
į TV studiją 037*734 Pakvietimas į TV studiją 032*443 Pakvietimas
į TV studiją 0491318 Porinis kelialapis į Palangą 0292431 Porinis
kelialapis į Palangą 0193007 Porinis kelialapis į Palangą 0225091
Porinis kelialapis į Palangą 0369191 Porinis kelialapis į Palangą
0023781 Pretendentas į butą 038*919 Trintuvas “Bosch”
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pro memoria
Anykščių mieste
Mečislovas POCIUS, gimęs 1939 m., mirė 06 28
Bronislava BALTUŠKAITĖ, gimusi 1921 m., mirė 06-27
Debeikių seniūnijoje
Jonas SKARDŽIUS, gimęs 1924 m., mirė 06 27
Kavarsko seniūnijoje
Anelė IMBRASIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 06 28
Svėdasų seniūnijoje
Birutė VARKOVSKIENĖ, gimusi 1944 m., mirė 07 01
Marijona ARDAVIČIENĖ, gimusi 1924 m., mirė 06 27
Troškūnų seniūnijoje
Aldona DUBRIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 06 30

gimė

Kajus STRAZDAS, gimęs 06 28

kampas

Apie
pokyčius

Linas BITVINSKAS
Pranešta, kad nuo rugsėjo
perkantys alkoholį parduotuvėse turės pateikti dokumentą.
“Seimui sugriežtinus Alkoholio
kontrolės ir Tabako kontrolės
įstatymus, nuo šių metų gegužės
1-osios norint įsigyti svaigalų,
reikės pateikti asmens dokumentą, kuriame nurodytas asmens kodas.”Asmens kodas bus
įvedamas į kasos aparatą, ir jei
informacija apie pilnametystę
nebus patvirtinta, kvitas nebus
išduodamas”, - sakė Lietuvos
prekybos įmonių asociacijos
vykdomasis direktorius Gediminas Žižys.”, - skaitau spaudoje.
Nepagalvokite, kad tai šviežias
pranešimas. Tai ištrauka iš...
2004 m. pranešimo. Pasirodo,
viskas, kas gera, yra tik pamiršta sena...
Nors pats alkoholio nevartoju
jau geroką laiką, tačiau tokiems
absurdiškiems veiksmams negaliu pritarti. Man tai atrodo,
kad yra aiškus asmens teisių pažeidimas. Mūsų valstybė tampa
vis labiau policine. Stebėjimo
kameros, totalus pasiklausymas
telefonų, asmens sąskaitų sekimas ir t.t. Dabar seks net tuos,
kurie pirks “Utenos” alų. Arba
tuos, tokius kaip aš, kurie neperka. Metų gale braukš ir gaunu kvietimą į jėgos struktūras.
“Gerb. pilieti, jau 10 mėnesių
nepirkote nieko stipresnio. Kur
laikote samagono aparatą”,- paklaus.
Dar bjauriau, kad valdžios
struktūros akivaizdžiai meluoja.
Štai Sveikatos apsaugos ministras Juras Požėla, tas pats, kuris
kelis kartus užlaikė lėktuvus dėl
tariamai padėtų bombų, informavo, kad tokią idėją iškėlė patys prekybininkai. Ne, ministre,
šią bombikę padėjo valdžia dar
2004 metais, jūs tik atkapstėte.
Beje, dar reiktų pridėti ministerijos norą, kad net į svetimą
automobilį įlipę keleiviai apuostytų vairuotoją - o gal jis kur
prisisiurbė. Žodžiu, kai valdžia
visiškai bejėgiška, ji bando perkelti atsakomybę ant piliečių
- alkoholizmo problemą tegu
sprendžia prekybininkai ir automobilių keleiviai, bet ne mes.
Ką ta pati sveikatos ministerija
padarė, kad išspręstų alkoholizmo problemą? Lietuvoje veikia
daug reabilitacijos centrų, tačiau
visi jie yra įkurti ir išlaikomi ne
valdiškų struktūrų. Kas toliau?
Liaudis juokauja, kad prezervatyvus parduos tik tiems, kurie
turi santuokos pažymėjimą, o
karstus - tik asmenims, pateikusiems savo mirties liudijimą.
Žodžiu - erdvės veiklai valdžia
dar turi.

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-631) 61411,
(8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui
pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel.: (8-682) 18972, (8-600) 63820.
Padeda parduoti įvairų nekilnojamąjį turtą, rinkos kaina. Atvyksta.
Tel. (8-683) 32523.
Sodybą, namą, sodybvietę, žemės - miško sklypą gražesnėje
vietoje.
Tel. (8-670) 37592.
Vieno, dviejų ar trijų kambarių
butą. Atsiskaito grynais.
Tel. (8-608) 44340.
Automobiliai
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus. Utilizuoja, atsiskaito.
Tel. (8-648) 67177.
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Šeštadienį „Anykštoje“ spausdintame nuolaidų kupone buvo
parašyta neteisinga
galiojimo data. Naudokite šį kuponą.

Automobilius, traktorius, sunkvežimius visoje Lietuvoje. Utilizuoja,
greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.
Gyvuliai

I. Judickienės vaistinės
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

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

Kuponas -15 proc. visoms prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.

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

(Nuolaidų kuponas galioja
iki 2016-07-31)

Nuolat perka

Bendra Lietuvos - Olandijos
UAB „Bartynco“ - veršelius auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828, (8-675) 95128.

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

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

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima
greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel.: (8-603) 40316,
(8-609) 00890.

perka

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka priedus. Patys išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.

veršelius, šviežiapienes
karves.
Brangiai buliukus
4,20 Eur/kg,
belgų telyčaites
3,10 Eur/kg.

Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

Kita
Brangiai - juodojo ir spalvotojo
metalo laužą. Klientui pageidaujant išsiveža.
Tel. (8-682) 69308. Kupiškis,
UAB “Tormeta”.
Bendrovė - grūdus, kviečius,
miežius, rapsus.
Tel. (8-680) 85841.

Perku pienines
veršingas telyčias.
Tel (8-655) 44667.

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

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, (8-628) 42453, (8-699) 34217.

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.

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

siūlo darbą

parduoda

Kuras

Reikalinga (-as) barmenė (-as) padavėja (-as) kavinėje “Laumės
vingis”.
Tel. (8-676) 42792.

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820,
(8-617) 20473.
Kita
Kviečius, miežius, avižas, žirnius,
kukurūzus, pašarinius miltus, sėlenas. Pristato nemokamai ir greitai.
Tel. (8-611) 47343.

Reikalingas ūkio darbuotojas,
gali būti pensinio amžiaus.
Tel. (8-640) 43197.

Socialinės įmonės statuso siekianti medienos apdirbimo įmonė ieško staliaus staklininko su
patirtimi darbui Anykščiuose.
Pirmenybė teikiama dalinį darbingumą (neįgalumą) turintiems kandidatams.
Tel. (8-671) 51617.

Reikalingas
E kategorijos
vairuotojas, darbui
po Lietuvą.
Tel.: (8-698) 46745,
(8-686) 23411.

Reikalingas
auto šaltkalvis,
suvirintojas.
Tel.: (8-698) 46745,
(8-686) 23411.

Nuolat ūkininkas parduoda
mėsinių kiaulių skerdieną
40-50 kg tik kaimiškai svilintos
dujomis. Atvėsinta, subproduktai. Pristatome nemokamai ir
greitai.
Tel.: (8-686) 80994,

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

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

UAB „Anykštos
redakcija“ gali paruošti ir
atspausdinti

mlankstukus,
mbukletus,
mreklamines
skrajutes,
mblankus,
mA3 ir A4
dydžio plakatus.

(8-611) 34567.

įvairūs
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taiso automatines skalbimo mašinas, televizorius, šaldytuvus kliento namuose.
Tel. (8-689) 44559.
Baldų gamyba ir remontas
Baldų gamyba. Virtuvės, spintos slankiosiomis durimis, prieškambario, kt.
Tel. (8-601) 70304.

Paslaugos
Veža siuntas, krovinius, automobilius ir pakeleivius į Airiją, Angliją.
Tel. (8-670) 51916.
Šiltina fasadus, pamatus. Atlieka
fasadų apdailos darbus. Tinkuoja,
deda dekoratyvinį tinką. Dengia
šlaitinius stogus.
Tel. (8-676) 52289.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

Organizuojame visų kategorijų vairavimo mokymo kursus
(informacija tel. (8-657) 72987).
Vykdome papildomus vairavimo kursus pažeidusiems KET.
Būtina išankstinė registracija tel. (8-657) 68156,
Liudiškių g. 29, Anykščiai UAB “Jonroka”

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi. Vandentiekio, kanalizacijos,
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų
kasimas.
Tel. (8-650) 63678.
Tvenkinių kasimas, melioracijos
griovių valymas, kiti panašaus pobūdžio darbai.
Tel. (8-646) 19349.
Smulkina, šienauja pievas.
Tel. (8-608) 51317.
Smulkina senas, apleistas pievas. Didelę ir aukštą žolę bei nedidelius medelius, paverčia mulču.
Darbus atlieka visoje Lietuvoje.
Tel. (8-606) 78072.
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vardadieniai
šiandien
Antanas, Butginas, Mantmilė,
Karolina, Filomena.
liepos 6 d.
Marija, Nervydas, Ginvilė,
Dominyka, Domė, Mindaugas,
Nervilė, Nervilas, Nerilė, Nerilis.
liepos 7 d.
Sangailas, Vilgailė, Estera,
Astijus, Elita, Sangaudas.
liepos 8 d.
Vaitautas, Valmantė, Arnoldas, Elžbieta, Elzė, Virginija,
Virga.

mėnulis
liepos 5 - 8 - jaunatis

anekdotas
Estų muitininkas prieina prie
Audi “Quattro”, kurioje susigrūdę
sėdi penki bičiukai.
– Aaaudi kvaaatro. Jūs peenkti.
Vienas turi išliiipti.
Bičai susinervinę:
– Tu ką? Kur išlipti? Kodėl? Prie
ko čia keleivių skaičius?
– Nieeko nežinau. Vienas turi
išliiipti.
– Tu ką, durnas gal? Pakviesk
viršininką!
– Viiršininkas uužimtas. Suuunkus atvejis – Fiat Uno. Važiuoja
tryse.
***
Stačiu kalnų keliu milžinišku
greičiu leidžiasi sausakimšas autobusas. Kartkartėmis vairuotojas
ima dusti, paleidžia vairą iš rankų,
kriokia, stveriasi rankomis už gerklės. Autobusą mėto į šonus, bet
tada nuo priekinės sėdynės pakyla
moteriškė, trenkia vairuotojui per
galvą rankine ir priepuolis baigiasi. Kai autobusas pasiekia galinę
stotelę, iš minios svirduliuojančių
keleivių drebančiomis kojomis
prie vairuotojo prieina vyriškis ir
sako:
– Klausykit, aš gydytojas. Mačiau, kad jums blogai… Gal galėčiau padėti?
– Ne, nereikia. Suprantate, ta
boba už manęs – mano kaimynė.
Vakar pasikorė jos vyras, tai aš ją
erzinu.

oras
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MOZAIKA
Vilniečiai vis drąsiau santuokos
ceremonijai renkasi neįprastas
vietas
Vilniuje kiekvienais metais daugėja neįprastose vietose sudaromų
santuokų - prieš šešerius metus tokių santuokų buvo 110, pernai jų
skaičius išaugo bene dvigubai - iki
192.
Pasak Vilniaus savivaldybės pateiktos statistikos, per pirmąjį šios
vasaros mėnesį Vilniuje susituokė
715 porų, 20 iš jų tuoktuves surengė
netradicinėse erdvėse.
Sostinės jaunavedžiai tampa išradingesni ir vis dažniau renkasi
neįprastas vestuvių vietas viešose
miesto erdvėse, o originaliausi tuokiasi ant stogų ar net kino teatro salėje.
Dažniausiai Vilniaus mieste jaunavedžiai tuokiasi Vilniaus rotušėje,
Verkių rūmuose, Vilniaus universiteto Botanikos sode, pramogų ir poilsio centre “Belmontas” bei kitose
vietose. Vienos iš įdomiausių tuoktuvių vietų - kino teatras “Pasaka”,
Geležinkelių muziejus, Pučkorių
atodanga, viešbučio stogas.
Pasak Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos Ilonos Jurgutienės,
vilniečiai vis dažniau tuokiasi ir vilkėdami netradicinę aprangą. Nors
vis dar dominuoja balta nuotakos
suknelė, tačiau jaunieji nustebina ir
vilkėdami visiškai netradicinius drabužius - pagoniško ar roko stiliaus
apranga, ryškiaspalviais kostiumais
ir suknelėmis.
Ir santuokos Civilinės metrikacijos skyriuje, ir pasirinktoje netradicinėje vietoje datą reikia užregistruoti
mažiausiai mėnesį prieš tuoktuves.
Vilniaus santuokų rūmų darbuotojai
pažymi, kad vasara, ypač liepos ir
rugpjūčio mėnesiai, - tuoktuvių metas, tad norint tuoktis vasarą ir savo
pasirinktoje vietoje, patartina prašymą pateikti kiek įmanoma anksčiau.
Populiariausias tuoktuvių laikas - 13,
14 ir 15 val. šeštadieniais. Kitomis
savaitės dienomis bei valandomis
santuokų sudaroma ne tiek daug, tad
paprastai pakanka santuoką užregistruoti ir prieš mėnesį.
Vilniuje kiekvienais metais sutuokiama vis daugiau jaunavedžių.
2010 m. sostinėje sutuoktos 5529
poros, o praėjusiais metais - 6117.
Jau per šių metų birželio mėnesį
Vilniuje vieni kitiems meilę prisiekė
715 porų, o liepą ir rugpjūtį, pasak
Vilniaus savivaldybės pranešimo,
santuokų numatyta dar daugiau.
Kuo Kauno Šančiai panašūs
į Niujorką
Toliau nuo Kauno centro esančius

redaktorei nežinant
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Per Joninių savaitgalį Dainuvos
slėnyje vykusią „Superfiestą“ vaikas šokinėdamas ant batuto nukrito
ir susižeidė ranką.
Trauma, toli gražu nemirtina,
tačiau rūpestingas tėvas nusprendė išsikviesti „greitąją“. „Koks to
Dainuvos slėnio adresas?“ – į bendrosios pagalbos centrą skambinusio vyro paklausė operatorė.
Operatorė, aišku, elgėsi pagal

Šančius prieš keletą metų neatpažįstamai atnaujino iš pagrindų rekonstruotas A. Juozapavičiaus prospektas, tačiau smagiausia ir įdomiausia
ne pro automobilio langą pažinti šį
kažkada buvusį metalo apdirbimo
gamyklos darbininkų rajoną.
Tuo įsitikino kauniečiai, kurie
jau dalyvavo ekskursijoje pėsčiomis “Tai - Šančiai”. Dar viena tokia
ekskursija rengiama ketvirtadienio
vakarą. Ji prasidės “Gudų” stotelėje, A. Juozapavičiaus prospekte.
Kur yra Kopūstų sandėliai, menantys caro laikus? Kokias paslaptis saugo Šančių biblioteka, o kokį
meno šedevrą slepia Švč. Jėzaus
Širdies bažnyčios skliautai? Kuo
Šančiai panašūs į Niujorką, kas juos
pavadino Kauno Bronksu? Kokie
žymūs žmonės šiame miesto rajone
prie Nemuno gyveno, kur Šančiuose veikė garsūs kino teatrai? Koks
laikraštis ėjo Šančiuose tarpukariu?
Kur yra viena iš dviejų tarpukario
laikotarpio išlikusių mūrinių sinagogų Lietuvoje? Ar Lietuvoje auga
šilkmedžiai? O kur yra vienintelė
Kaune išlikusi garinė pirtis?
Vietos kultūrininkų iš “Šančių
kiosko” inicijuojamos ekskursijos
dalyviai ne tik išgirs atsakymus į
šiuos ir kitus klausimus, pamatys
unikalius statinius, įkvėps gaivaus
Nemuno pakrančių oro, palies senovę liudijančius daiktus, bet ir kai
ko gardaus paragaus.
Iniciatyvių šančiškių atliktų tyrimų duomenimis, vietos gyventojai
labiausiai pageidauja ekskursijų.
Tad gegužę vyko jų net vienuolika
(ir po Šančius, ir po Aukštuosius
Šančius), bendru šio ciklo pavadinimu “PasiŠANČinėkim”. Šančiai,
beje, turi ir savo gides, tai - šiame
rajone gyvenančios aktyvios visuomenininkės Austėja Padgurskienė
bei Rolanda Girskienė.

“People’s Daily” bei “Global Times”, pasmerkti susitikimą.
Daugiau nei 27 mln. albumų pardavusi JAV dainininkė Lady Gaga
susitiko su ištremtu Tibeto dvasiniu lyderiu Dalai Lama sekmadienį. Jie susitiko pakalbėti apie
jogą, meditaciją, dvasinę sveikatą
bei kaip iš kūno pašalinti toksines
medžiagas. Dainininkė pasidalino
19 min. trukmės vaizdo įrašu, kuriame ir aptaria šiuos klausimus su
Dalai Lama.
Susitikimas sulaukė piktos Pekino reakcijos. Kinijos vadovai Dalai
Lamą laiko separatistu, kuris, jų teigimu, rengia sąmokslą, kad atskirtų nuo Kinijos Himalajų regioną ir
įkurtų ten teokratinį valdymą.
Anksčiau Kinija uždraudė tokius
atlikėjus, kaip Maroon 5, Bjork ir
Oasis. Jiems uždrausta rengti šalyje
pasirodymus po to, kai šie susitiko
su Dalai Lama arba teigiamai atsiliepė apie Tibeto dvasinį lyderį.
Pradėjo veikti “Google”
nutiestas duomenų perdavimo
kabelis tarp JAV ir Japonijos
JAV ir Japoniją sujungė didžiausius pasaulyje duomenų kiekius
perduodantis vandenyno dugnu nutiestas interneto kabelis. Jo ilgis iš
viso siekia kiek daugiau nei 9 tūkst.
kilometrų, projektą vykdė JAV interneto milžinė “Google”, praneša
laikraštis “The Telegraph”.
Šviesolaidžiu kabeliu duomenys
gali būti perduodami 60-ties terabitų per sekundę greičiu, todėl jis
laikomas projektu, gerokai paspar-

tinsiančiu duomenų sklaidos greitį
Ramiojo vandenyno regione.
Tiesa, “Google” tėra viena iš šešių bendrovių, dalyvavusių projekte
- prie jo ženkliai prisidėjo ir Azijos
regiono telekomunikacijų įmonės.
Anot “Google” atstovo Urso Hiolclės (Urs Holzle), kabelio “pajėgumas yra didesnis nei bet kurio kito
aktyvaus povandeninio kabelio”.
Šiuo metu vis labiau kyla spartesnio interneto greičio ir didesnio
duomenų siuntimo kiekio poreikis,
nes prie interneto jungiasi vis daugiau įrenginių. Be to, vis daugiau
vartotojų renkasi duomenis saugoti
debesijos technologijose, o šioms
taip pat reikia prieigos prie pasaulinio tinklo. Analitikai teigia, kad
šiuo metu beveik visi tarptautiniai
interneto duomenų srautai vykdomi
per povandeninius kabelius, nors
ankstyvosiomis interneto gyvavimo
dienomis duomenys būdavo neretai
siunčiami palydovais.
“Faster” (angl. spartesnis) vardą
gavusi kabelių sistema jungia technologijų centrus Los Andžele, San
Franciske, Portlende bei Sietle ir
juos susieja su dviem jungtimis Japonijoje.
Šiuo metu “Google” taip pat palaiko projektą, kabeliu dar iki šių
metų pabaigos sujungsiantį Floridą
ir Braziliją. Be to, jos konkurentės
“Microsoft” ir “Facebook” visai neseniai paskelbė planuojančios tiesti
Atlanto vandenyno dugnu kabelį
tarp Virdžinija Byčo rytinėje JAV
pakrantėje ir Bilbao Ispanijoje.
-ELTA

Lady Gaga - Kinijos priešų
užsieniečių sąraše
Po Lady Gagos susitikimo su Tibeto dvasiniu lyderiu Dalai Lama
Kinija įtraukė JAV dainininkę į užsieniečių priešų sąrašą, rašo naujienų agentūra “The Guardian”.
Po susitikimo Komunistų partijos
Propagandos departamentas paskelbė “svarbias instrukcijas”, uždrausdamas visą dainininkės repertuarą.
Kinijos tinklalapiams ir žiniasklaidos organizacijoms nurodyta nebekelti ir neplatinti Lady Gagos dainų. Šiuo žingsniu siekiama parodyti
Pekino susierzinimą.
Propagandos departamentas taip
pat nurodė Komunistų partijos kontroliuojamai žiniasklaidai, tarp jų
transliuotojui CCTV ir laikraščiams

Bendrajam pagalbos centrui mūsų šventės
neįdomios
instrukcijas, tačiau, kas žino, koks
yra Dainuvos slėnio adresas ir ar
apskritai jis bent teoriškai gali turėti adresą? Akivaizdu, kalbantis
tiesiogiai su Anykščių „greitosios“
darbuotojais tokia problema nekiltų.
Po kelių telefono perjungimų
medikus į Dainuvos slėnį vis dėlto
pavyko išsikviesti.
Natūralu, jog kai nusilauži koją

vidury Šimongirės, reikia pavargti aiškinant, kaip tave surasti.
Tačiau, regis, Dainuvos slėnis,
beveik šventa vieta visiems anykštėnams, turėtų būti plačiai žinoma. Atleisti, jog visokie vilniečiai nežino mūsų esminės miesto
vietos, dar galim. Net paaiškinti,
kaip ją surasti, galim. (Per koncertus lengviausia rasti pagal garsą).
Bet, adresą suteikti slėniui yra

sudėtinga. Problemą gal galima
spręsti nurodant aikščių, parkų
ir slėnių koordinates. Gyventojai
galėtų mintinai išmokti, kokios
miesto parko, aikštelės prie Laimės žiburio ir pan. koordinatės.
Taip nušautume du zuikius – mus,
pakliuvusius į bėdą, specialiosios
tarnybos lengvai surastų ir dar
plačiai pasklistu žinia apie begalinį anykštėnų mokytumą.

