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Seniūnijos
specialistus iškels
į mokyklos klases

2 psl.
šiupinys
Receptai. Nuo visų išrašytų ir
išduotų receptų Anykščių ligoninėje, e.receptams tenka 16 proc.
Panevėžio teritorinė ligonių kasa
konstatuoja, kad kol kas e.receptai
medicinos įstaigose kelią skinasi
sunkiai.

Vaidlonyse
patruliavusiems
policijos
pareigūnams
pasiūlytas kyšis

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

Žiedo reikia, nes išjungiami šviesoforai Viešintų
miestelio ateitis
Ričardas SARGŪNAS, buvęs
Seimo narys: „Ties Svėdasais lieka nebeaiški
reikia statyti žiedinę sankryžą,
nes ten kiekvienais metai įvyksta įvairių automobilių avarijų.“

2 psl.

3 psl.

Krašto katalikų parapijose –
dvasininkų rokiruotė

Reprezentacija. Anykščių rajono savivaldybės administracija
birželio pabaigoje organizavo viešąjį pirkimą ir vėl įsigijo reprezentacinių prekių su Anykščių miesto
ženklu. Šįsyk už reprezentacines
prekes UAB „Eco Stamp“ sumokėti 5 382 Eur. Pirkimo iniciatorė
– savivaldybės specialistė ryšiams
su visuomene Adelė Aglinskaitė.
Vartai. Anykščių rajono savivaldybės administracija organizavo
viešąjį pirkimą įsigyti naujus savivaldybės garažų vartus. Garažų
vartus parūpins ir sumontuos viešąjį pirkimą laimėjusi K.Labučio
įmonė. Šis pirkinys mokesčių mokėtojams kainuos 6 500 Eur.
Pilis. Medinės pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio projektas nesulaukė Europos Sąjungos paramos,
tačiau rajono meras Kęstutis Tubis
tai neigia. „Tai yra interpretacijos
nežinau kieno. Viskas vyksta ir viskas darosi“, – naujienų agentūrai
BNS teigė K.Tubis.
Tenisas. Rajono Taryba Anykščių kūno kultūros ir sporto centro
prašymu nustatė lauko teniso aikštelių nuomos įkainius. Vienkartinis
apsilankymas kainuos nuo 5 iki 6
Eur.

Burbiškio parapiją administravęs Leliūnų klebonas
Alfredas Puško perkeliamas
į Ramygalą.

Su Anykščių rajonu atsisveikins ir Anykščių šv.Mato bažnyčios vikaras Nerijus Papirtis – jis perkeliamas į Pasvalį.

Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo
parapijos klebonas Vydas Juškėnas perkeliamas į Zarasus.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Europos triatlono čempionate anykštėnas
finišavo pirmas iš lietuvių

5 psl.
Panevėžio vyskupija išplatino žinią apie vyskupijos kunigų rotaciją - perkėlimus iš parapijos į parapiją bei pareigų
pasikeitimus.
Naujasis Panevėžio vyskupas
Linas Vodopjanovas paskelbė
net 26 punktų dekretą, kuriame minimi ir Anykščių bei Utenos krašto dvasininkai.
Svėdasų ir Debeikių parapijose
tarnavęs Vydas Juškėnas perkeliamas į Zarasus, kur paskirtas Švč.
M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu. Jis taip pat laikinai eis
Zarasų dekanato dekano pareigas.
Svėdasų parapijos klebono ir Debeikių parapijos administratoriaus
pareigas eis Raimundas Simonavičius. Jis į mūsų rajoną atvyksta iš
Pasvalio krašto.
Pokyčiai neaplenks ir Anykščių
šv.Mato bažnyčios. Vikaras Nerijus
Papirtis išvyksta tarnauti į Pasvalį,
kur taip pat eis vikaro pareigas.
Jį pakeis iš Rokiškio atvykstantis
kunigas Mindaugas
Šakinis.

4 psl.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Savaitgalį Vokietijoje Frankfurto mieste vyko Europos klasikinio trialono čempionatas („Ironmen“). 3,8 km plaukimo, 180 km dviračių
ir 42 km bėgimo trasoje varžėsi ir septyni lietuviai. Iš Lietuvos sportininkų pirmasis finišavo iš Anykščių kilęs 38-erių Gytis Junevičius.

Kavinės. Valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos viešai
skelbiamame viešojo maitinimo
įmonių atitikties higienos reilalavimams vertinime, maksimaliais 5
balais įvertinti tik UAB „Anykščių
sporto ir laisvalaikio centras“ bei
UAB „Anšilas“ restoranai. Naujai
atidarytoms kavinėms po patikrinimų suteikti 4 balai. Tiesa, įvertintos dar ne visos. 4 balai vartotojus
informuoja, kad higienos būklė kavinėje yra gera.
Kopijuojame. Vienos kopijos iki
A 4 formato kaina 15 ct.

Iš Anykščių kilęs Gytis Junevičius pagrindinėse Europos triatlono varžybose aplenkė keturis penktadalius jų dalyvių.
Joono KALJULAIDUA nuotr.

4 psl.
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Seniūnijos specialistus iškels į mokyklos klases
Debeikių seniūnijos specialistų kabinetus rajono valdžia ruošiasi perkelti į Debeikių pagrindinės mokyklos pastatą.

Seniūnijos specialistus iškėlus į mokyklą, šis trijų aukštų administracinės paskirties pastatas liks tuščias.
Jono JUNEČIAUS nuotr..

„Tai norima daryti taupumo
sumetimais, nes nebereikės šildyti pastato. Paštas orientuojasi
į „Ateities laiškininkus“, todėl
pašto skyriaus nebeliks, biblioteka taip pat persikelia į mokyklą“, - apie tai, kad netrukus
didžiulis trijų aukštų administracinės paskirties pastatas liks tuščias, pasakojo A.Simonavičius.
Šiuo metu Debeikių seniūnijos specialistai dirba penkiuose
kabinetuose arba pusėje administracinio pastato aukšto. Jiems
išsikėlus į mokyklą, trijų aukštų
administracinėse patalpose greičiausiai švilpaus vėjai.
„Kol kas negirdėjau, kad
būtų norinčiųjų įsikelti į atsi-

Vaidlonyse patruliavusiems policijos
pareigūnams pasiūlytas kyšis
Liepos 8 dieną, šeštadienį, apie 18.15 val. Troškūnų seniūnijos Vaidlonių kaime policijos pareigūnų sustabdytas neblaivus
automobilio „Opel“ vairuotojas nuo baudžiamosios atsakomybės
bandė išsisukti siūlydamas kyšį.
1980 metais gimęs Anykščių rajono gyventojas į alkotesterį įpūtė 2,15
prom. Supratęs, kad dėl to gresia rimti nemalonumai, Anykščių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus
pareigūnams siūlė 200 Eur kyšį, tačiau tuoj pat buvo sulaikytas ir užda-

rytas į Utenos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato areštinę.
Anykščių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkė Aušra Staškevičienė „Anykštai“ sakė, kad
apie pastebėtą neblaivų vairuotoją policijai pranešė gyventojai.

„Panašių atvejų, kai policijos
pareigūnams neblaivūs vairuotojai
siūlė kyšį, per penkis šių metų mėnesius buvo du. O neblaivių vairuotojų, kuriems dėl girtumo pradėti
ikiteisminiai tyrimai, sustabdyta
15-ka”, - sakė A.Staškevičienė.
Pasak Anykščių rajono policijos
komisariato Veiklos skyriaus viršininkės A.Staškevičienės, didžioji
dalis neblaivių sustabdytų vairuotojų nebuvo į Anykščių rajoną atvykę

Išskirtinė data viliojo vestuvininkus
Praėjęs penktadienis pasižymėjo ypatingu skaičių deriniu. Datoje buvo trys septynetai – 2017-07-07. Ypatingi skaičiai neliko
nepastebėti aukso žiedus sumainyti nusprendusių porų.
Anykščių civilinės metrikacijos
skyriuje penktadienį, kaip ir dera iš
septynetų sudarytai datai, susituokė septynios poros. Tiesa, Anykščių savivaldybės teisės, personalo
ir civilinės metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė Rasa Matiukienė pastebėjo, kad tiek porų
daug atrodo tik kaip penktadienio
dienai: „Ir ateinantį šeštadienį bus
septynios poros. Kad buvo labai

Temidės svarstyklės
Mirtis. Liepos 9 dieną 10.30
val. Debeikių seniūnijos Leliūnų
kaime rastas lovoje gulinčio vyro
(gim.1954 m.) kūnas be išorinių
smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai
nustatyti.
Klastotė. Liepos 8 dieną apie
Rokiškio rajono gyventojui nuvykus į VĮ „Regitra“ Rokiškio
grupę registruoti nusipirkto automobilio „Audi 80“ paaiškėjo,
kad automobiliui uždėtas turto
areštas, todėl negali jo įregistruoti. Gegužės 6 dieną rokiškėnas
pirko automobilį iš vyro Troškūnuose, kuris pateikė pirkimopardavimo sutartį, pasirašytą kito
asmens vardu. Nukentėjusiajam
padaryta 350 eurų žala. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Nepilnametis. Liepos 9 dieną
apie 23 val.19 min. Svėdasų seniūnijos Grikiapelių kaime, namuose, neblaivus (2,40 prom.)
nepilnametis (g. 1999 m.) smur-

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
laisvinančias patalpas, - sakė
A.Simonavičius.
Didžiuliame pastate dar glaudžiasi Anykščių kultūros centro Debeikių skyrius, todėl
A.Simonavičius vylėsi, kad
miestelio vaiduokliu ji netaps.
„Bet kuriuo atveju pastatą
reiks prižiūrėti“, - pastebėjo
A.Simonavičius, negalėjęs atsakyti, kiek per metus pavyks
sutaupyti rajono biudžeto lėšų,
seniūnijos specialistus perkėlus
į mokyklą.
Dėl Debeikių seniūnijos perkėlimo į mokyklą šį trečiadienį
savivaldybėje vyks pasitarimas,
po kurio ir turėtų paaiškėti daugiau konkretesnių detalių.

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

poilsiautojai, o vietiniai gyventojai.
„Girtas už vairo, tai tas pats, kaip
žmogus turintis užtaisytą šautuvą.
Nelaimė kelyje gali įvykti bet kurią
minutę”, - sakė A.Staškevičienė,
primindama, kad policijos pareigūnams įkliuvus už vairo neblaiviam,
kyšių geriau nesiūlyti, nes tokiais
atvejais yra daromas ne tik garso
įrašas, bet pažeidėjas ir filmuojamas, o problemų dėl bandymo papirkti bus tik daugiau.

Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

daug santuokų nepasakyčiau, bet
penktadieniais tiek nebūna. Dėl
datos tiek“, - „Anykštai“ apie santuokas komentavo vyriausioji specialistė. Beje, porų galėjo būti dar
daugiau, bet vienai porai netiko
siūlomas laikas.
Nors civilinės metrikacijos skyrius dar neturi visų duomenų iš
Anykščių rajono bažnyčių apie jose
sutuoktas poras, tačiau, akivaizdu,

kad ir jose besituokiančių penktadienį netrūko. Pirmadienį skyrius
turėjo duomenis apie tris poras sutuoktas Anykščių ir vieną Svėdasų
bažnyčioje. Kitos bažnyčios duomenų dar nebuvo pateikusios. Be
abejo, susituokusių bus ir kitose
rajono bažnyčiose, nes vestuviniai
kortežai buvo matomi ne tik prie
Anykščių ar Svėdasų bažnyčių.
Ne visos iš civilinės metrikacijos
skyriuje tuoktis nusprendusių porų
buvo anykštėnai, ne visos aukso
žiedus sumainė pačiame Anykščių civilinės metrikacijos skyriuje:

„Kai dabar galima laisvai rinktis,
kur tuoktis, nepriklauso nuo gyvenamosios vietos, atvažiuoja ir ne
anykštėnai, o ir į išvažiuojamąsias
santuokas važiuojame, buvo penktadienį“, - kad kai kurios poros
santuokai pasirenka Anykščius,
pasakojo vyriausioji specialistė.
„Anykštos“ kalbintas Anykščių
bažnyčios vikaras Nerijos Papirtis
taip pat pastebėjo, kad penktadienį buvo išskirtinė skaičių kombinacija ir trejos vestuvės Anykščių
bažnyčioje – daugiau nei būna, kai
data neišsiskiria.

tavo prieš neblaivią (2,86 prom.)
motiną (g. 1979 m.), taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Nukentėjusioji į gydymo įstaigą nesikreipė.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Smurtas. Liepos 6 dieną apie
11.27 val. namuose Troškūnų seniūnijos Gudelių kaime neblaivus
(nustatytas 2.70 prom. girtumas)
vyras (gim.1986 m.) konflikto
metu naudojo fizinį smurtą prieš
neblaivią (nustatytas 1.16 prom.
girtumas) sugyventinę (gim.1984
m.). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Liepos 9 dieną apie
10.25 val. Anykščiuose, Ramybės
gatvėje, neblaivus (nustatytas 2,54
prom. girtumas) vyras (gim. 1991
m.) tyčia, dešinės rankos kumščiu sudavė vieną smūgį į krūtinės
sritį kartu gyvenančiai neblaivei
(nustatytas 2,57 prom. girtumas)
sugyventinei (gim. 1989 m.) ir jai
sukėlė fizinį skausmą. Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Liepos 8 dieną apie 7 val. Svėdasų
seniūnijos Aulelių kaime, namuose, neblaivus (1,7 prom.) vyras
(g. 1973 m.) sumušė sutuoktinę

(g. 1977 m.) bei apstumdė motiną
ginti bandžiusį savo nepilnametį
sūnų (g. 2001 m.), taip sukeldamas
jiems fizinį skausmą.
Nukentėjusieji į gydymo įstaigą
nesikreipė. Įtariamasis uždarytas į
areštinę.
Vagystė. Liepos 6 dieną apie 8
val. moteris (gim. 1935 m.), gyvenanti Troškūnų seniūnijos Raguvėlės kaime pastebėjo, jog įsibrauta į
ūkinį pastatą, iš kurio pagrobta jai
priklausanti benzininė savaeigė vejapjovė. Padaryta žala- 255 eurai.
Avarija.Liepos 5 dieną apie
18.30 val. Molėtų rajone, kelio
Raudondvaris- Giedraičiai- Molėtai 47 km. vyras (gim. 1979 m.),
gyvenantis Svėdasuose, būdamas
blaivus (0.00 promilės), vairavo
automobilį „VW Golf“, nepasirinko saugaus greičio, nuvažiavo nuo
kelio ir apvirto.
Eismo įvykio metu susižalojo keleivis (gim. 1961 m.), gyvenantis Utenoje, jam Molėtų ligoninėje nustatytas
raktikaulio bei šonkaulio lūžis.
Muštynės. Liepos 3 dieną apie
14 val. Andrioniškyje prie parduo-

tuvės aplinkinių akivaizdoje vyrą
(gim. 1998 m.), gyvenantį Sedeikių kaime, sumušė pažįstamas nepilnametis (gim. 2000 m.).
Ilgapirščiai. Liepos 3 dieną apie 10 pastebėta, jog iš nesaugomos statybvietės kiemo,
Kurkliuose,
Vyturių gatvėje,
pagrobta UAB „Termotaupa“
priklausanti grunto tankinimo
vibroplokštė LG160. Padaryta
žala- 5600 eurų.
Miškas. Liepos 5 dieną apie 19
val. vyras (gim. 1991 m.), gyvenantis Panevėžio rajone pastebėjo, kad iš jam priklausančio miško
Troškūnų seniūnijos Važdėlių kaime pagrobta apie 18-20 kubinių
metrų malkinės medienos.
Padaryta žala - 1200 eurų. Įtariamasis (gim. 1966 m.), gyvenantis Panevėžyje, sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
Kumelė. Liepos 5 dieną apie
5.30 val. vyras (gim. 1961 m.)
pastebėjo, jog iš ganyklos Kurklių seniūnijos Lučiūnų kaime
pagrobta jam priklausanti kumelė. Padaryta žala- 600 eurų.

spektras
Pasiūlymas. Siūloma atsisakyti
Administracinių nusižengimų kodekso nuostatos, pagal kurią galima bausti
privačių sklypų savininkus ar sodininkų bendrijos narius, kai jie tvarko nesaugotinus želdinius. Tokį Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo
projektą Seimo posėdžių sekretoriate
įregistravo Seimo narys Kęstutis Bacvinka. Jeigu Seimas pritartų, kodekse
neliktų įspėjimo arba baudos už „neteisėtą želdynuose esančių saugotiniems
nepriskirtų medžių ir krūmų, augančių
ne miškų ūkio paskirties žemėje, žalojimą arba naikinimą“.
Korupcija. Prezidentė Dalia Grybauskaitė tarptautinės „Transparency International“ vasaros mokyklos
prieš korupciją atidaryme su jaunimu
diskutavo apie korupcijos priežastis ir
priemones, padedančias siekti didesnio skaidrumo. Pasauliniu kovos su
korupcija centru tapusioje Lietuvoje
šiuo metu vieši daugiau kaip 140 svečių iš 70 valstybių. Studentai ir jauni
profesionalai iš privataus, valstybinio
ir NVO sektorių mokosi iš žymių antikorupcijos ekspertų, diskutuoja, dalinasi patirtimi pilietinės visuomenės,
skaidrumo, antikorupcijos temomis.
Pasak Prezidentės, Lietuvoje kova su
korupcija įsibėgėja ir jau duoda konkrečių rezultatų.
Konferencija. Ukrainai reikia ne
tik stiprios Europos perspektyvos ir
paramos įgyvendinant reformas, bet
ir išsamios ekonominės investicijų
programos, teigė užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius ketvirtadienį Londone dalyvavęs ministrų
lygio tarptautinėje konferencijoje apie
Ukrainos reformų darbotvarkę ir jos
įgyvendinimą. „Ekonominė investicijų
programa stipriai padidintų ekonomikos augimą bei leistų Ukrainai pasivyti
vakarų Europos šalis. Ukrainos sėkmė
yra visos Europos sėkmė“, - sakė L.
Linkevičius.
Ženklai. Stebėdami rekordus mušančias pasaulines pieno produktų,
ypač sviesto, kainas, ekspertai perspėja apie rinkos perkaitimo ženklus ir galimą 2015 metų krizės pasikartojimą.
Jeigu kainos staigiai pradės kristi, tai
atitinkamai atsilieps žaliavinio pieno
kainoms. Pasak DNB banko analitiko
Povilo Stankevičiaus, trumpuoju laikotarpiu sviesto kainos galėtų pakilti
dar daugiau - žaliavos prekybininkai,
tikėdamiesi už poros mėnesių realizuoti didesnį pelną, gali susilaikyti nuo
sprendimo parduoti sviestą dabar ir
laukti, kol kaina pakils dar labiau.
Auga. Gegužės mėnesį Lietuvoje
prekių eksportuota 2,2 mlrd. vertės,
importuota - 2,5 mlrd. eurų vertės
prekių. Per mėnesį eksportas padidėjo
13,6 proc., importas - 7,2 proc. Statistikos departamento duomenimis, eksporto didėjimui paskutinį pavasario
mėnesį įtakos turėjo padidėjęs naftos
produktų (16,8 proc.), elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (26,7 proc.),
mašinų ir mechaninių įrenginių, jų
dalių (13,3 proc.) eksportas. Importo
padidėjimą lėmė padidėjęs antžeminio transporto priemonių (22,4 proc.),
mašinų ir mechaninių įrenginių, jų
dalių (11,7 proc.), žalios naftos (23,9
proc.) importas. Per metus, palyginti
su praėjusių metų gegužės mėnesiu,
eksportas Lietuvoje padidėjo 19,5
proc., importas - 13,4 proc. Eksporto
padidėjimui įtakos daugiausiai turėjo
tų pačių sferų pardavimai: padidėjęs
mašinų ir mechaninių įrenginių, antžeminio transporto priemonių, elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių
eksportas.
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spektras
Maršrutai. Valstybės įmonė „Lietuvos oro uostai“ penktą kartą
kviečia aviakompanijas skraidinti
keleivius iš Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų naujomis kryptimis, laikomomis itin svarbiomis
šalies ūkiui augti, atvykstamajam
turizmui skatinti bei tarptautiniams
verslo ryšiams stiprinti. Tokius
maršrutus pasiūlysiantiems oro vežėjams bus suteikta iki 200 tūkst.
eurų dydžio finansinė parama iš
Maršrutų plėtros fondo.
„Milžinas“. Viena didžiausių
skaitmeninės rinkodaros įmonių
Lotynų Amerikoje „Internet Media
Services“ (IMS) įsigijo tarptautinio daugiakanalės reklamos tinklo
„Httpool“ kontrolinį akcijų paketą,
o vienas iš 19 naujų įmonės padalinių įsikurs ir Lietuvoje. Taip bus
sukurta viena stambiausių pasaulyje skaitmeninės rinkodaros ir
reklamos pardavimų įmonių, vienijanti daugiau kaip 6000 agentūrų
ir prekių ženklų visame pasaulyje
bei turinti išskirtinę teisę atstovauti
„Twitter“, „LinkedIn“, „Spotify“ ir
daugiau kaip 5000 kitų pasaulinių
ir vietinių leidėjų 30 šalių Lotynų
Amerikos, Vidurio ir Rytų Europos, Azijos ir Ramiojo Vandenyno
regionuose.
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Žiedo reikia, nes išjungiami šviesoforai
Anykščiuose ruošiamasi statyti antrą žiedinę sankryžą. Žiedas eismą reguliuojančius šviesoforus pakeis Vienuolio ir Troškūnų gatvių sankryžoje, ties „Bikuvos“ parduotuve. Statybai skirtas
daugiau nei 126 tūkstančių eurų valstybės finansavimas, dar 70 tūkstančių eurų darbams, kurie
nefinansuojami iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, planuojama rasti Anykščių savivaldybės
biudžete.
„Anykšta“ klausė, kaip manote, ar Anykščiuose reikalinga dar viena žiedinė sankryža? Ar pasiteisino pirmoji žiedinė sankryža pastatyta Vilniaus ir Mindaugo gatvių sankirtoje?

Svarbiau ties
Svėdasais

Ričardas SARGŪNAS, buvęs
Seimo narys:

gatvių sankirta, - red. pastaba), ji
yra labai maža, super optimizuota.
Lengvajam automobiliui ji tinkama, tačiau sunkvežimiai praktiškai
visi „lipa“ ant apsauginių akmenų,
ji nepritaikyta sunkiajam transportui. Tad labai svarbu, kokia sankryža bus suprojektuota. Reikėtų
matyti techninį projektą.
Kai dirbau Rajono taryboje, prašiau, kad Saugaus eismo komisija
pateiktų statistiką, kiek įvyko auto
įvykių toje sankryžoje (Vienuolio
ir Troškūnų,- red. pastaba). Ar tai
tik noras papuošti miestą žiedu ar
didinti eismo saugumą? Jei statytų
tik dėl miesto puošmenos, būtų galima ir be jos gyventi kurį laiką.
Tačiau yra svarbesnis dalykas.
Aš kelis sykius lankiausi Kelių direkcijoje, buvom sutarę, kad kelyje
Utena – Kupiškis, ties Svėdasais
reikia statyti žiedinę sankryžą, nes
ten kiekvienais metai įvyksta įvairių automobilių avarijų. Jie žadėjo,
kad įtrauks į artimiausius planus.
Ten, žinoma, kaina didesnė būtų,
bet toje vietoje žiedinė sankryža
būtina, nes susikerta eismo srautai,
sankryža pavojinga.

Statistika. Liepos 7-9 dienomis
- mūsų šalies keliuose, pirminiais
duomenimis, įvyko 26 eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės.
Žuvo trys eismo dalyviai: 35 metų
vairuotojas, 33-ejų ir 74-erių automobilių keleiviai (2 vyrai, 1 moteris). Sužeisti 36 žmonės, tarp jų - 9
nepilnamečiai. Įvykiuose nukentėjo: 15 vairuotojų (4 iš jų motociklų),
13 keleivių, 5 pėstieji (2 - pėsčiųjų
perėjose), 2 dviračio vairuotojai,
vienas vadeliotojas. Neblaivūs vairuotojai, pirminiais duomenimis,
dalyvavo dviejuose eismo įvykiuose, per juos sužeisti du žmonės. Per
tris paras, pasak Lietuvos kelių policijos tarnybos, policija gavo 394
pranešimus apie techninius eismo
įvykius. Pirminiais duomenimis,
pradėti 59 ikiteisminiai tyrimai dėl
vairuotojų padarytų nusikalstamų
veikų, t. y. transporto priemonių
vairavimo apsvaigus nuo alkoholio,
kai nustatytas daugiau nei 1,5 promilės girtumas.

- Kokie žiedinių sankryžų ypatumai? Kažkada dabartinis vicemeras pasakė: „Anykščiai be žiedinės
sankryžos – miestas be ateities“.
Gal perdėta forma pasakyta, bet
žiedinės sankryžos statomos, kad
padidinti eismo saugumą, kad nebūtų transporto priemonių tiesioginių susidūrimų kertantis keliams,
kai greičiai yra didesni nei žiede.
Tačiau, kiek prisimenu, nemačiau, kad toje vietoje, kur ruošiasi
statyti, būtų įvykusios kokios nors
avarijos. Kitas dalykas, kad ta dalis, kuri yra upės pusėje, yra privatus žmonių sklypas. Reiškia, sankryža turės būti patraukta į šoną, ji
tada turės būti ne visai taisyklinga.
Kita sankryža, kuri yra kitame
miesto gale (Vilniaus ir Mindaugo

Sankcijos. Rusijai dėl Krymo
aneksijos įvestos JAV sankcijos
bus paliktos galioti, pareiškė JAV
prezidentas Donaldas Trampas.
JAV lyderis socialiniame tinkle
„Twitter“ rašė, kad būtų neapgalvota svarstyti apie sankcijų sušvelninimą, kol neišspręstos Ukrainos
ir Sirijos problemos. D. Trampas
taip pat pridūrė, neva po praėjusią
savaitę vykusio susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu
dirbs konstruktyviai su Rusija. Tuo
tarpu Rusija atkakliai tvirtino dėl
sankcijų nekeisianti savo politikos
Ukrainoje ir Sirijoje.

Naujausiais Statistikos departamento duomenimis, šių metų
pirmąjį ketvirtį, palyginti su pernai tuo pačiu metu, vidutinė alga
šalyje paaugo dešimtadaliu. Ar pajutote? Koks turėtų būti Jūsų
įsivaizduojamas atlyginimas, kad gyventumėte Lietuvoje oriai ir
nekiltų minčių apie emigraciją? O gal Anykščiuose galima išgyventi ir su kukliu atlyginimu?

Supainiojo. Baltieji rūmai paskelbė oficialų pranešimą su itin didele
klaida - sumaišė Kiniją ir Taivaną. Po
G20 metu įvykusio Jungtinių Valstijų
prezidento Donaldo Trampo susitikimo su Kinijos vadovu Si Dzinpingu,
pranešime spaudai Baltieji rūmai
pavadino Si Dzinpingą „Kinijos Respublikos prezidentu“. Tačiau tai yra
oficialus Taivano pavadinimas, o Si
Dzinpingas iš tiesų yra Kinijos Liaudies Respublikos prezidentas.

Parengta pagal
BNS informaciją

savaitgalio diskusija

@ Taigi: „Po Darbo kodekso įsigaliojimo darbo sąlygos keičiasi,
blogėja, atlyginimas mažės.“
@ Aha: „Gyvenimas gerėja minučių sekundžių greičiu. Jei dar
prieš 3-5 metus mano piniginėj
tebuvo 4- 6 darbo mėnesių algos
sutaupyti likučiai, tai šiandien, kai
taip maloniai kyla algos, jau liko
net 1-2 mėsių piniginiai likučiai“
@ Sidonija: „Kaip Jūs vertinate
savivaldybės vadovus, kurių algos
net nepradėjus dirbti, pakilo 40-30
proc.? Atsakymai: teigiamai, neigiamai, neturiu nuomonės. Galite
pakomentuoti.“
@ Juozas: „Pažiūrėkim, kokiu
būdu pakėlė A. G. ir R. B. atlyginimą... Į pareigybės aprašymą
neįtraukė šiems žmonėms dalį
funkcijų ir už tą neįtrauktą funkcijų dalį, šie valdininkai paprašė
priemokas kaip už papildomas

Sankryža
pavojinga
naktį
Lukas PAKELTIS, rajono
tarybos narys, verslininkas:
- Toje vietoje, ties „Bikuva“, kadangi pats ten kasdien pravažiuoju,

manau, jog tiek dėl eismo saugumo, tiek patogumo, ji reikalinga.
Kodėl? Vakare išjungiami šviesoforai, o gyvatvorės užstoja eismą.
Dabartinė sankryža nėra saugi.
Galiu remtis Airijos, Anglijos pavyzdžiais, kur beveik kiekviena
sankryža yra mažas žiedukas.
Žiedinė sankryža yra pati saugiausia, nes dėl jos sumažinamas
greitis ir išlyginamas eismo srautas. Todėl manau, kad ji reikalinga.
Nelabai pamenu, kaip buvo statomas žiedas prie kapinių, ar jis
buvo labai reikalingas, bet, turbūt,
dabar blogiau nėra. Bet dėl techninių sprendimų nežinau ar galiu tą
žiedą vadinti labiausiai pavykusiu.
Reikia neužmiršti, kad pro
Anykščius, kol neturime aplinkkelio, važiuoja ir sunkusis transportas
ir žiedą per daug susiaurinti būtų
netoliaregiška, kad nekiltų daugiau
problemų, nei dabar yra.
Ar neužblokuotų pagrindinės
miesto gatvės avarija žiede? Manau, kad avarijos atveju, susiauri-

nus gatves, bet kuriuo atveju iškyla
tokia grėsmė...

Orientuojamės į
Europą

Juozas RATAUTAS,
anykštėnas:
- Į žiedines sankryžas, į saugumo
saleles žiūriu tolerantiškai. Kadangi jos vis tik kažkiek saugumą padidina, sulėtina automobilių greitį.
Bent jau lengviesiems automobiliams jos nekliudo.
Bet kokiu keliu važiuojant matau, kad visur dygsta saugos salelės, kur įmanoma atsiranda žiedinės sankryžos. Mes orientuojamės
į Europą, nesame kokia Rytų šalis,
kurioje keliai daromi be jokios
tvarkos. Žinoma, gal problemų kyla
sunkiasvoriams automobiliams,
bet jie ir tai sugeba pravažiuoti ant
šaligatvių neužvažiuojant.
Žinoma, statyti žiedines sankryžas kainuoja, bet juk svarbiausia
žmonių saugumas, o antras dalykas, kad žiedinės sankryžos labiau
puošia miestą, nei atvira keturšalė
sankryža.

-ANYKŠTA

Atlyginimai kyla tik valdžiai

užduotis ar įprastinį darbo krūvį
viršijančią veiklą. Ir nepradėjus
jiems dirbti, rajono tarybą pritarė
tokiai galimai sukčiavimo schemai. Suprasčiau, jei pavyzdžiui,
kokia ministerija delegavo dalį
savo funkcijų savivaldybei ar iš
darbo pasitraukė kolega, o tas
darbas ar funkcijos pavedamos
vykdyti direktoriui, pavaduotojui
ar kitam valstybės tarnautojui;
viskas tvarkoj – krūvis padidėjo,
lėšų yra – galima ir sumokėti. O
dabar? Tai kodėl ne visi darbai
buvo sudėti į pareigybės aprašymą, juk jį tvirtina vadovas ar
Taryba? Perskaičius aiškinamąjį
raštą rajono tarybai nieko nesupratau... Kaip atrodo, jei nerandama pinigų kultūros darbuotojams
gražinti jų atlyginimo dalį, jei
kitų atlyginimai nedaug didesni
už minimalius... 16, 17 kategori-

jos yra ir be priemokų labai geros
apmokamos.“
@ Andrius: „Vertinu teigiamai. 2017 lyginant su 2016 alga
pakilo apie 50%.Žinoma, neatėjo
viršininkas ir nepasakė - žinai ką,
pakelsiu tau algą! Stengiausi, mokiausi, dirbau sunkiai ir pavyko.
Šiais metais tikiuosi dar apie 20%
pakilimo. Tikriausiai statistiškai
taip ir verčiasi - 20 verkiančių ir
nieko nedarančių, o vienas dirba
sunkiai, alga pakyla ir statistiškai
išreiškiami teigiami pokyčiai.”
@ TYT: „Už euro įvedimą valdžią reikėtų teisti. Niekuo nesiskiria nuo bet kokios ankstesnės
piniginės reformos. Nežinau nei
vieno, kuriam alga pakilo. Gal tik
valdžiai.”
@ Edita: „Ne tai kad jaučiu, bet
ir girdžiu. Darbdavys moka kiek
daugiau nei minimumą, o reikalauja tiek, kad atrodo, greit reikės
primokėt, kad leidžia į darbą ateit.
Jeigu žmonės būtų kiek labiau mo-

tyvuojami, darbo ir kokybė ir našumas tikrai augtų.”
@ Jaučiantis: „Ne to klausiama. Reikia klausti, ar jaučiate, kaip
auga paslaugų ir prekių kainos?”
@ Ona: „Tragiškai. Kava kainavo 2,5 litus - dabar 3 eurus. Visa
kita pabrango 2 - 3 kartus. O alga
pakilo 15 procentų. Kaip negėda
konservatoriams ir socialdemokratams dėl tokio žmonių apiplėšimo.
Juk žadėjo prieš euro įvedimą, kad
kainos dėl to nepakils. Įvesti eurą
buvo didžiausia Lietuvos politikų
klaida.”
@ Kreditas: „Ačiū eurui, kad
jis yra. Anksčiau, kai buvo litai,
kiekvieną mėnesį už būsto paskolą reikėjo mokėti po 1 800 litus.
Įvedus eurą, dabar mokam po
290 eurų (arba 1000 litų.) Valio.
Nebeliko jokių bankų viliborų,
kai palūkanas galėjo nustatyti iš
lempos. Pagaliau turime normalias palūkanas, kaip ir visoje Europoje.”

“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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Rūkaliams gresia nauji draudimai
Seimas netrukus imsis ir rūkymo ribojimų. Valdantieji užsimojo gerokai sumažinti vietų, kur būtų galima rūkyti.
Siūloma uždrausti rūkyti arčiau
kaip 10 metrų nuo vaikų ir jaunimo
iki 18 metų, nėščių moterų, laisvalaikio ir poilsio vietose, lauke, kur
vyksta sporto varžybos ar kiti ren-

giniai.
Dabar rūkyti šalia nepilnamečių
ir nėščiųjų negalima tik automobiliuose.
Taip pat rūkalius siūloma išguiti

iš daugiabučių namų, balkonų, terasų, galerijų, jie negalėtų rūkyti
ir lauke arčiau kaip 20 metrų nuo
daugiabučių, vaikų žaidimo, sporto
bei poilsio aikštelių, 10 metrų nuo
visuomeninio transporto aikštelių.
Seimas 2014-aisiais ir 2016-aisiais kelis kartus jau yra atmetęs

siūlymus drausti rūkyti balkonuose, arčiau negu 10 metrų aplink
daugiabučius - pataisų priešininkai
tuomet argumentavo, kad jų nebūtų įmanoma įgyvendinti, o policija
būtų apkrauta darbu.
Priminsime, kad rajono Tarybos
sprendimu Anykščiuose nerūkymo

zonomis yra paskelbta A. Baranausko aikštė, Vyskupo skveras
bei Koplyčios ir Anykščių senųjų
kapinių teritorija. Apie tai, kad čia
rūkyti draudžiama, perspėja įrengti
informaciniai ženklai.

-ANYKŠTA

Krašto katalikų parapijose – dvasininkų rokiruotė
(Atkelta iš 1 p.)
Burbiškio parapiją administravęs Leliūnų klebonas Alfredas
Puško perkeliamas į Ramygalą. Jį
pakeis iš Zarasų krašto į Leliūnus
atvykstantis Stasys Tamulionis.
Tarnystės vietą bei pareigas
keis ir keletas anksčiau Anykščių

rajone dirbusių kunigų. Kunigas
Ričardas Banys atleidžiamas iš
Joniškėlio Švč. Trejybės parapijos
administratoriaus pareigų ir skiriamas Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies
parapijos klebonu bei Lėno Šv. Antano Paduviečio ir Šilų Švč. Jėzaus
Vardo parapijų administratoriumi.

Kunigas Justas Jasėnas atleidžiamas iš Alizavos Šv. Jono Krikštytojo ir Palėvenėlės Švč. M. Marijos
parapijų administratoriaus pareigų
ir skiriamas minėtų parapijų vikaru
paliekant kitas turimas pareigas.
Keičiasi ir Utenos rajono parapijas aptarnaujantys dvasininkai.

Utenos Dievo Apvaizdos parapijos
klebonas Henrikas Kalpokas keliamas į Pasvalį, Kristaus Žengimo
parapijos talkininkas pastoracijoje,
troškūnietis, diakonas Dainius Kaunietis iš Utenos vyksta į Zarasus.
Kadaise Troškūnuose vikaru
tarnavęs, laikraščiui „Anykšta“ ir

žurnalui „Aukštaitiškas formatas“
rašęs kun. Salvijus Pranskūnas, nūnai Skapiškio (Kupiškio r.) klebonas, vyks į Panevėžio Šv. apaštalų
Petro ir Povilo bažnyčią darbuotis
rezidento pareigose.

-ANYKŠTA

Europos triatlono čempionate anykštėnas finišavo
pirmas iš lietuvių
(Atkelta iš 1 p.)
Plaukimo trasą G.Junevičius
įveikė per 1 val.1 min.39 sek. (353
vieta), dviračio trasoje jis sugaišo 5
val.9 min.16 sek. (580 vieta), o maratoną nubėgo per 3 val. 35 min. 48
sek. (228 vieta.). Iš viso trasoje jis

sugaišo 9 val. 56 min. 47 sek. Bendroje įskaitoje G.Junevičius užėmė
323-ąją vietą, tarp vyrų buvo 306as, o savo amžiaus grupėje (35-39
m.) - 59-as.
Triatlono varžybose iš viso startavo 3 tūkst. 115 sportininkų. Fini-

šą per kontrolinį 15 valandų laiką
pasiekė 2 tūkst. 174.
Varžybas laimėjo vokietis Sebastian Kenlie (7 val. 41 min. 42 sek.).
Prieš pusantro mėnesio per
triatlono
varžybas
Lietuvoje
G.Junevičių važiuojantį dviračiu

numušė visureigis. Laimei, per
avariją labiausiai nukentėjo dviratis, sportininkas rimtesnių sužalojimų nepatyrė.
Vilniuje gyvenantis, UAB “Strive Baltic” verslo plėtros vadovas
G.Junevičius profesionaliai spor-

tuoti pradėjo jau būdamas brandaus
amžiaus. Gytis - UAB”Anykštos redakcija” bendrasavininkio, „Anykštos“ laikraščio redaktoriaus Jono
Junevičiaus sūnus. Pagal išsilavinimą G.Junevičius taip pat žurnalistas, VU absolventas.

Vasaros išpardavimas Panevėžyje:
prekybininkai žada rekordines nuolaidas
Vasaros vidurys ne tik atostogų ar išvykų prie jūros metas, bet ir laikas didžiajam sezono išpardavimui. Norintys įsigyti stilingų drabužių, avalynės ar reikiamų buities prekių puikiai žino, kad
vidurvasaris yra pats tinkamiausias visiems pirkiniams. Panevėžiečiams bei visos Aukštaitijos gyventojams verta nepraleisti vieno didžiausių sezono išpardavimų, kuris vyks jau liepos 14-16 d.

Geriausių vasaros prekių su puikia nuolaida minėtomis didžiojo
išpardavimo dienomis bus galima
įsigyti prekybos ir laisvalaikio centre
„Babilonas”. Karščiausias nuolaidas
taikys pačios įvairiausios prekybos
centre įsikūrusios parduotuvės.
Mėgstantys aktyvų gyvenimo
būdą ir sportą parduotuvėje „Winner
Sport” ras itin daug prekių su nuolaida: visoms prekėms nuo -30%, „Empiorio Armani” prekės ženklui bus
taikoma net -40% nuolaida. „Sports
Direct“ siūlo nuolaidas visoms
prekėms net iki 60%. “Hummel”
bus taikomos nuolaidos iki 30%
Taip rekomenduojame užsukti ir
į parduotuvę „Puma”, kur bus taikoma -15% perkant dvi ir daugiau
prekių, bei „Regatta”, kur nuolaidos
sieks nuo 50% iki net 75%. O „Hiatus” nudžiugins ieškančius kokybiš-

kos aktyvaus laisvalaikio aprangos.
Minėtoje parduotuvėje bus taikoma
40% nuolaida avalynei, -40% „Didriksons” aprangai ir net -50% „Columbia” aprangai
Ieškantiems naujų drabužių vertėtų aplankyti „Kietas stilius” bei
parduotuvę „Urtė”. Ten visoms nenukainuotoms prekėms net -20%.
Na, o „Džinsų centras” taikys -30%
visoms prekėms ir net -50% pažymėtoms prekėms.
Stilingoms moterims drabužių
pigiau bus galima įsigyti „Panda
Shop” , kur nuolaidos nuo -20% iki
-50% moteriškiems vasariniams
drabužiams bei sandalams. „ADDA
stiliaus namai“ siūlo iki-30% visoms
prekėms. „Dilart“ taikys nuolaidas
nuo -10% iki -40%, o „Trikotažas
LT“ vasaros kolekcijai siūlo nuolaidas iki -50%. „Batų kalnas“ siūlo

nuolaidas net iki -70%. Taip pat puikius pasiūlymus taikys „Sidonas”,
kur nuolaidos nuo -10%, „Matoma”
– ten -20% visoms prekėms ir -50%
pažymėtoms prekėms, bei lietuvių
dizainerių kurtus drabužius parduodanti parduotuvė „Piewa”, kuri klientus džiugins -10% visoms prekėms
ir iki -30% pažymėtoms prekėms.
„Poilsiui, miegui” taip siūlys puikias
nuolaidas – 20% visoms prekėms bei
25% perkant dvi ir daugiau prekių.
„Tomas Gold“ aksesuaramas taikys nuolaidas ne tiki -42%.
Nespėjusiems įsigyti akinių nuo
saulės arba ieškantiems stilingų rėmelių taip pat puikios žinios – „Optikos pasaulyje” „Ray Ban” ir „LiuJo”
akiniai išpardavimų dienomis kainuos vos 99 eur, o akinių rėmeliams
ir akiniams nuo saulės bus taikoma
iki 40% nuolaida.

Vasaros išpardavimo metu puiki
proga pirkti ir kosmetines priemones. Parduotuvė „Vivi” visai kosmetikai taikys -40%, o perkantiems
už 20 eur ir daugiau bus dovanojamos įvairios dovanos. Parduotuvėje
„DROGAS” taip pat vyraus nuolaidų karštinė. Ten su “DROGAS”
kortele nuolaidos net iki 40%. „Virtina PRO“ taip pat siūlo savo produkcijai nuolaidas nuo -20% iki
-50%. „Sveikatinėje“ visoms prekėms bus taikoma -20% nuolaida
bei -30% kompresinėms profilaktinėms kojinėms ir pažymėtoms
vasarinėms vaikiškoms basutėms.
Knygynas „Vaga” taikys net -20%
knygoms, o „Savex Galerija” siūlys
30% nenukainuotoms prekėms ir
20% rėminimo paslaugoms.
Įsirenginėjantiems naujus namus
arba ieškantiems namų apyvokos
daiktų bei buitinės technikos taip
pat vertėtų aplankyti išpardavimą.
„Topo Centras“ siūlo nuolaidas
iki -30% pažymėtoms prekėms,
„Gerduva” visoms prekėms taikys
25% nuolaidą, „Žana” – net iki 60%,
„Metalo amžius” – 40% keptuvėms
„Black Cube”, „Magrės baldai“
-20% nuolaidą taikys baldams iš
ekspozicijos ir sandėlio, Rubin,
Titan, MM kolekcijoms, o „Lonas”
– 14% klasikinės kolekcijos čiužiniams, atčiužiniams ir pagalvėms. O
štai parduotuvėje „Dubingiai” lauks
-30% vinilinėms grindims, -25% tapetams ir -20% kilimams bei interjero detalėms. Negana to, „Viasat”
taikys 20% nuolaidą antenoms ir TV
laikikliams. „Ekoniumenas“ taikys
nuolaidas net iki -60% pažymėtiems šviestuvams.

Norintiems pirkti baldų pravartu
užsukti į „Natur baldai”, kur išpardavimo metu bus taikoma -20% baldams iš beržo masyvo, bei į „Venta”,
kur -20% ekspozicijoje esančioms
kėdėms bei -10% stalams.
Gurmanai taip pat ras ypatingų
maisto prekių bei gėrimų su nuolaida. „Bottlery” taikys -15% konservuotoms daržovėms ir mineraliniam
vandeniui, „Piacetto” džiugins -50%
kakavai ir „PURE” juodai arbatai,
„Alsteka” -10% girai, o „Keturi
skoniai” taikys -20% olandiškiems
sūriams. „Anyžius“ taikys -20%
nuolaidą prieskonių mišiniams ir
aromatinei kavai, o „Rūta“ -20%
saldainių dėžutėmis ir guminukams ir -10% liofilizuotoms uogoms ir šokoladinėms figūrom.
Parduotuvė „Norfa” taip pat džiugins specialiais pasiūlymais išpardavimo dienos proga: -30% stiklainiams
ir dangteliams, -35% akiniams nuo
saulės, žemėms ir substratams, saulės
energija įkraunamiems švietuvams,
sodo darbo įrankiams, -40% ventiliatoriams, palapinėms, miegmaišiams,
lauko baldams, kepimo grotelėms, iešmams, kepsninėms, dviračių aksesuarams, žūklės įrankiams, pripučiamoms
paplūdimio prekėms, baseinams, kamuoliams ir lauko žaidimams, maudymosi drabužiams, vasarinei avalynei, paplūdimio šlepetėms, vandens
batams, tekstiliniams rankšluosčiams,
kepurėms ir skrybėlėms, paplūdimio
rankinėms, -50% vandens šautuvams
ir smėlio žaislams.
Didžiulis vasaros išpardavimas
vyks liepos 14-16 d. Panevėžyje
prekybos ir laisvalaikio centre
„Babilonas”.
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Viešintų miestelio ateitis lieka nebeaiški

Izabela KUZMICKA

Viešintų miestelyje, nutolusiame 19 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Anykščių, gyvenama kiek
kitaip nei mieste. Čia nepamatysi daug žmonių, nebent jų galima rasti prie parduotuvės, o miestelio
seniūnijoje nė gyvos dvasios – seniūnė ir seniūnės pavaduotoja atostogauja. Visa tai sužinojome
iš Viešintų seniūnijos ūkvedžio Vasilijaus Avdejevo, kuris sutiko mums papasakoti apie miestelio,
deja, mirštančio gyvenimą.

Anot Antano Abraškevičiaus, Lietuvoje taip pat galima dirbti ir
užsidirbti, nereikia verkšlenti: „Reikia dirbti ir galvoti, kad viskas bus gerai....“

Paklausėme Vasilijaus Avdejevo, ar jis jaučiasi laimingas, tai ilgai nelaukęs pašnekovas prisipažino, kad esantis laimingas: „ O kaip kitaip gyvensi? Reikia gi būti laimingam…”.
Vyksta sodybų tuštėjimo metas
Liepos mėnuo – seniūnų atostogų metas. Kaip mums paaiškino
V. Avdejevas, dabar pavaduojantis
seniūnas dirba per dvi seniūnijas –
Anykščių ir Viešintų, o Andrioniškio
seniūnas padeda Troškūnams, taigi
Viešintos kol kas esančios be pagalbos: „Sako, kad jeigu kyla kažkoks
reikalas, tai skambinkit, bet tų reikalų neatsiranda. Žemės deklaravimas
pasibaigė, o be seniūno kitų darbų
negalime daryti”.
Gyvenimas, pasak pašnekovo,
miestelyje senėja ir vyksta taip vadinamas „sodybų tuštėjimo metas“:
„Prieš metus su seniūne pasižiūrėjome miestelio gyvenimo trukmę ir pamatėme, kad labai daug žmonių nuo
70 iki 80 metų. Vėliau jau trupiniai,
nes iš jaunimo beveik niekas nepasilieka. Keletas yra, bet juos galima
ant pirštų paskaičiuoti”. Tuo tarpu,
pačio ūkvedžio vaikai likę Lietuvoje – sūnus gyvena Vilniuje, o dukra
su anūke gyvena pas tėvus: „Žentas bandė dirbti užsienyje, tačiau
jam Anglijoje nepatiko, taigi grįžo
į Lietuvą. Dabar gyvena Vilniuje, o
dukra – su manimi. Gyventi yra čia
lengviau, nes mieste reikia butą nuomotis, viskas brangiau”.
Pašnekovas nuogąstauja, kad ateitis yra neaiški, nes kaime nėra ką daryti, netgi verslą yra sunku sukurti,
kuris būtų pelningas. Jeigu kažkas
bando, tai gana greitai bankrutuoja:
„Šnekėjome su vienu verslininku,
kuris užsiima braškių auginimu, tai
sako, kad dėl lietaus braškės pūva
ir verslas žlunga. Viskas, šiemet
bankrotas. Jeigu taip vyksta, tai

tautos balsas
Pas mane sausio mėnesį atvežė
malkų. Juodalksnis, nešakotos,
supjautos, suskaldytos jos džiuvo.
Atėjo metas pro langelį jas sumesti
į rūsį ir sukrauti. Pradėjau ieškoti
žmogaus. Ten reikia dirbti dvi dienas. Per dieną aš moku po 30 Eur.
Padariau tokį eksperimentą. Ma-

kaip normaliai išsilaikyti?”. Be to,
ūkininkai, kurie užsėjo daug žirnių,
turi purkšti juos nuo žiedgraužių, o
kaip purkšti, jeigu lyja lietus. Anot
V. Avdejevo, dar nežinoma kviečių
ateitis. Jeigu bus škvalų, tai paguldys
kviečius ir verslas žlugs: „Nežinau,
čia išgyvenimas kaime. Tik tas – kur
bėgti tokiame amžiuje? Blogai, čia
ateities nėra”.
Kuo toliau, tuo sunkiau
pasidaro gyventi
Viešintų seniūnijos ūkvedys V.
Avdejevas prisimena senus laikus,
kaip buvo gyvenama tada. Kai pradėjo dirbti žemės ūkio valdyboje, tai
gavo ir naujus namus, ir automobilį.
Darbo vietą kolūkmiečiu pasiūlydavo, o dabar sunku jaunimui kabintis
į gyvenimą: „Anksčiau eini į kolūkį, tai tau butas ar bendrabutis yra
aprūpinami, o dabar jaunimas baigia studijas ir jiems sako – kur nori,
ten eik”. Be to, pašnekovas sutinka,
kad būna ir tokių atvejų, kad jeigu
į darbą ateina jauni ir protingesni
žmonės, tai senbuviai automatiškai
praranda savo darbo vietą ir tada
kyla klausimas, kur eiti, taigi, anot
pašnekovo, čia irgi yra savotiškas
išlikimas.
Šiemet kaime jau mirė 15 žmonių, o gimė tiktai du – pašnekovo anūkė ir dar vienoje šeimoje iš
Paežerių. Daugiau žmonių nėra ir,
anot V. Avdejevo, artimiausiu metu
nenusimato. Be to, pašnekovas pastebi, kad, atrodo, jog senas žmogus iš miestelio tuoj nuguls amžino
miego, tai netikėtai mirtis pasiima
jauną žmogų: „Kai matai žmogų,

gulintį pataluose keletą metų, tai jo
gaila, nes vis tiek priežiūros reikia,
o tai yra sunku. Jeigu žmogus yra
darbingas, tai automatiškai reikia
samdyti kitą žmogų, o jų tiesiog
nėra. Mūsų socialinė darbuotoja
samdo auklę vaikui, sumoka kiekvieną mėnesį po 200 eurų, o alga –
minimumas, tai kas tada pasilieka?
O darbo vietą norisi išsaugoti”. Pasak pašnekovo, kaime gyvenama iš
tėvų arba iš savo ūkio ir tada kažką
galima prisidurti. Mieste gyventi už
200 eurų neįmanoma, o ir auklės už
tokią sumą nesutiktų dirbti: „Kuo
toliau, tuo sunkiau pasidaro gyventi, nes žmonių retėja”.
Be to, V. Avdejevas pastebi, kad ir
jam trūksta darbuotojų. Už pašalpas
atidirbinėjančių žmonių yra tik keli,
o jie vargu, ar spės kažką miestelyje
padaryti. Pavasarį, vasarą bei rudenį
jų nebesulauksi, o žiemą, kai visi susirenka, nėra ką daryti. Sniegas nesninga, šaligatviai nuvalyti.

pinigus ir turi gerą techniką, viską. O
pas mus tokių neatsirado, nors gerą
pamatą tikrai turėjome”.
Viešintuose esanti kavinė irgi išgyvena nelengvus metus, nes nebėra
žmonių, pagrindas - gimtadieniai ir
laidotuvės. Geriančių žmonių nėra, o
jaunimas atvažiuoja tik šeštadieniais
ir sekmadieniais, bet irgi, anot pašnekovo, ten yra brangu. Jeigu jaunimas nori pasilinksminti, važiuoja
prie ežero arba pas kažką į kaimo
turizmo sodybą.
Miestelyje yra daug tuščių lūšnų,
kurių negali niekaip išnaikinti. Bet
jeigu viską išnaikins, tai aplink bažnyčią bei parduotuvę daugiau nieko
nebeliks, taigi miestelis lieka be ateities: „Ūkininkai sakė, kad miestelį
išlaikys, tai duok Dieve, kad taip ir
išlaikytumėme, bet kaip juos išlaikyti, jeigu žmonės sensta. Lieka tik
kultūra, bet aš kažką girdėjau, kad
nori uždaryti kultūros namus, nes
nieko nevyksta. Yra ansamblis, tai
truputį pavažinėja, bet ir jiems vieniems sunku”.
Miestelyje sutikome ir Antaną
Abraškevičių, buvusį vieno stipriausių rajone „Gimtosios žemės“
kolūkio pirmininką, ir paklausėme
ar neliūdina tai, kad kolūkmiečiu
statyti pastatai virsta griuvėsiais ir
kaime nebelieka žmonių. Jis atsakė,
kad neliūdina, nes kai kuriais pastatais naudojasi ūkininkai: „Nėra ko
liūdėti ir gailėti. Prieš nieką nerei-

kia lenkti galvos ir veidmainiauti.
Ūkį perleidau sūnums, susilaukiau
septynių anūkų ir trijų proanūkių.
Visi čia, niekas į užsienį nepabėgo.
Dukra Sigutė Panevėžyje mokytojauja”. Anot pašnekovo, Lietuvoje
galima dirbti ir užsidirbti, nereikia
verkšlenti: „Reikia dirbti ir galvoti, kad viskas bus gerai. Man ramu
„ant dūšios”. Va, apvažiavau sūnų
laukus...”.

Dėl Viešintų televizijos bokšto kaimynystės, viešintiškiai
skundžiasi vaizdo kokybe
savo televizoriuose.

Lieka tik kultūra, kuri irgi prie
išnykimo ribos
Paklaustas, ar yra aplinkui kažkokių ūkininkų, V. Avdejevas atsakė,
kad jų yra, bet jiems irgi yra sunku
rasti darbuotojų: „Vienas išėjo iš
Abraškevičių, tai neturi kuo pakeisti.
Rimtesnių žmonių irgi nėra”. Vėlgi
ateina nauja technika, reikia taikyti
naujoves ir viso to nebūtų be Europos Sąjungos suteiktos paramos:
„Kas bus, kai pasibaigs ši parama?
Aš savotiškai pykstu ant kolūkio
pirmininko, nes po kolūkių griūties
kituose rajonuose atsirado žmonių,
kurie gerai rašo projektus, pritraukia

Viešintose visas gyvenimas sukasi apie parduotuvę...
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Dirbti neapsimoka
tau, žmogus stovi prie prekybos centro „Iki“. Sakau, klausyk, brolau, ką
tu čia stovi, geriau pasiimk draugą ir
ryt, poryt sukrausit 30 metrų malkų.
Tas sako rusiškai“ „Da..ja. Ateik rytoj 9 valandą, aš dar pagalvosiu“.
Tie, kurie stovi prie „Norfos“,
pasiūlius tokį variantą, į mane pa-

žiūrėjo į kaip „nerazumną“ žmogų.
Tai štai, prie ko privedė pašalpų
mokėjimas. Negalima susirasti
žmogaus, kuris atliktų ne per sunkiausią darbą už 30 Eur per dieną.
Mane tai šokiravo. Atsirado ir tokių, kurie už darbo iš anksto paprašė 5 Eur avanso.

Reikėtų dabartinei centrinei valdžiai pažiūrėti į tą pašalpų mokėjimą. Man peršasi tokia nuomonė,
kad jei net žmogus nuo ryto iki
vakaro stovi prie prekybos centro,
jam neapsimoka dirbti.

Romaldas GIŽINSKAS

Savo nuomonę išsakykite
paskambinę į „Anykštą“
(8-381) 5-82-46.
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Sveikas, pone Edvardai
Snaudenai,

Leonas ALESIONKA

Rašo čia jums toks emigrantas
Leonas iš Dembavos. Emigravau
kadaise iš Anykščių, kai ten neliko
man nei darbo, nei duonos. Ir gerai, laiku tai padariau! Dabar turiu
visko, net sviesto ir alaus, o ypač
laisvo laiko. Jo tiek, kad net nėra
kur dėti, todėl ir domiuosi pasauliu,
jo geopolitika ir ekonomika, prezidentais ir premjerais, šnipais ir juos
gaudančiais. Ai, kol gyvas – viskas rūpi. Va todėl ir noriu tamstos
paprašyti pagalbos. Kokios? Na,
pabandysiu paaiškinti: pavyzdžiui,
Europos kosminės agentūros bendradarbiai viešai internete paskelbia
fotonuotraukas iš palydovo, kuriose
matyti, kaip atsiranda naujas ledkalnis Antarktidoje. Tai Larseno ledynas, kuris kol kas yra Antarktidos
dalis, bet pamažu atsiskiria nuo jos
žemyninės dalies. Edinburgo universiteto mokslininkas tvirtina, kad
plyšiui tereiks „nugalėti“ dar penkis
kilometrus (kaip nuo Anykščių iki
Puntuko), kad tas ledkalnis visai
nuo žemyno atskiltų. Mokslininkai
prognozuoja, kad šitas ledo luitas
bus gigantiškas ir prilygs visai Estijai! Aukštis virš vandens būsiąs 190
metrų, po vandeniu dar 210 metrų.
Tai štai visa kokių 400 metrų storulė „Estija“ atsiskirs nuo Antarktidos
(vos ne kaip Didžioji Britanija nuo
ES) ir išplauks link pusiaujo, kad…
ištirptų. Ir nieko čia, tame ištirpime
slapto nėra, ar ne? Niekas nebeslepia net to, kad nuo metų pradžios
JAV bankrutavo jau penktas bankas. „JAV pinigų apyvartos kontrolieriaus valdyba nutraukė Viskonsino valstijoje įsikūrusio „Guaranty
Bank“ veiklą – tai penktasis nuo šių
metų pradžios JAV uždarytas bankas“, pranešė JAV indėlių draudimo
korporacija (FDIC). Čia irgi atvira
informacija, a ne?
Mūsų kaimynė Lenkija paskaičiavo ir viešai paskelbė pernai apsipirkusių lietuvių išlaidas – trečdalis
milijardo eurų. Niekam ne paslaptis,
kad Vokietijos ir Rusijos prekybos
apyvarta, nepaisant tebegaliojančių
Vakarų sankcijų Rusijai, 2017 metais
toliau augs, prognozuoja Vokietijos
ekspertai, kuriuos cituoja „Deutsche
Welle“. Ką gi beįslaptinsi...
Ėmė ir atskrido, savų pavyduolių
(kad ne juos išrinko) pjudomas JAV
prezidentas D.Trampas į Varšuvą
ir tarė: „Lenkija yra Europos siela“! Jei ten, kaip dekoracija, kartu
su kitais prezidentais aš stovėčiau
vietoje D.Grybauskaitės tikriausiai

horoskopas
AVINAS. Šiandien padaugės
draugiškų kontaktų, intriguojamų
pasiūlymų. Jūsų patarimai gali
labai praversti kitiems žmonėms,
nes pokalbiai suksis apie dalykus,
kuriuos neblogai išmanote.
JAUTIS. Regis, tai bus darbinga diena ir ją praleisite netuščiai.
Netgi oficialūs vizitai negadins
nuotaikos, o vienas darbo pokalbis
ar interviu gali netgi labai pakelti
ūpą.
DVYNIAI. Jeigu nesate išvykę
atostogauti, tai tikėtina, kad bendrausite su įtakingais veikėjais,

būčiau mintyse paklausęs Trampo:
„O tai kas tada Europai yra Lietuva? Gal šlapimo pūslė? Ar tik tos
pūslės turinys, a?“ Kiek gi laiko
truko su D.Grybauskaite D.Trampo
pokalbis, kad jame mūsų prezidentė tespėjo susakyti kažką teigiamo
apie NATO. Dar ji... apskundė JAV
prezidentui Baltarusiją, kad joje
rusai stato atominę elektrinę! Nežinau, ką jai atsakė D.Trampas, aš
jo vietoje būčiau rėžęs taip: „Kaimynus skųsti negražu! Kaip gi jūs,
tokie herojai lietuviai, pasidavėte
ES spaudimui ir uždarėte savąją
atominę elektrinę Visagine, nors ji
dar 60 metų puikiausiai tiko dirbti? Negalvojote, ką darote? Kodėl
nepasakėte ES biurokratams, kad
savo elektrinę uždarysite tik tada,
kai Briuselis jums pastatys naują?
Jūs ne tik elektrinę uždarėte. Jūs,
Briuselio vergai, Lietuvos atominę
energetiką sugriovėte! Skurdi nykstanti Lietuva niekada pati viena
nepasistatys naujos atominės elektrinės. Tai suprasdami Baltarusijos
vadovai siūlėsi į partnerius: lietuviai, statykime Visagine naują bloką kartu. Ir išgirdo „Ne! Todėl patys
ir statosi savą atominę. O jums ką?
Lietuviams pavydas rūrą graužia?
Pagalius kaimynams kaišiojate?
Net kabelio į Švediją kokybiškai
nesugebėjote nutiesti Baltijos dugnu. Kaip genda – taip genda. Negi
tikitės, kad JAV ant tos baltarusių
teisėtai statomos elektrinės numes
„bombą-motiną“ kaip Afganistane?
Nesulauksite. „Pasakė taip Trampas
Grybauskaitei ar nepasakė? Dėde
Snaudenai, bet jei D.Trampas mūsų
prezidentei būtų taip pasakęs, tai ko
gero taptų įslaptinta, a ne? Gi viešai
būtų šypsomasi, spaudžiamos rankos, žeriami komplimentai. Ar kiti
irgi su kaimynais taip „gerina“ santykius, kaip Lietuvos prezidentė?
Štai 2014 metų pabaigoje Rusija
ir Vengrija sudarė sutartį ir statys
penktąjį ir šeštąjį blokus vienintelėje Vengrijoje Pakšo atominėje
elektrinėje. Juose bus rusiškos technologijos reaktoriai, kaip ir Astrave,
Rusija suteiks Vengrijai 10 milijardų eurų kreditą, o tai 80% visos (12
mlrd. eurų) tų blokų pastatymo kainos. Atominė Pakšo elektrinė pradėta statyti 1974 metais. Visu galingumu dirba nuo 1987 metų, kai
prisijungė ketvirtasis blokas. Dabar
veikiančių keturių reaktorių eksploatacijos laikas baigiasi 2032-2037
metais. O va bulgarai savąjį „Kozlodujų“, pasidavę ES spaudimui,
uždarė. Kaip ir lietuviai Visaginą...
Dabar vargsta. Bet gi bulgarai taip
pavydžiai neskundinėja savo kai-

mynų vengrų, kaip lietuviai baltarusių, ar ne?
Arba dar: Vilniaus apygardos
teismas penktadienį dešimties metų
laisvės atėmimo bausme dėl šnipinėjimo nuteisė Rusijos pilietį Nikolajų Filipčenką. Anot Valstybės
saugumo departamento, tai pirmas
atvejis Lietuvoje, kai dėl šnipinėjimo buvo sulaikytas kadrinis Rusijos
saugumo tarnybos darbuotojas. Lietuvos teisėsauga anksčiau skelbė,
kad N.Filipčenka siekė užverbuoti
Vadovybės apsaugos departamento
pareigūnus įtaisyti pasiklausymo
įrangą prezidentės Dalios Grybauskaitės kabinete ir rezidencijoje. Dar
gal ir Dalios miegamajame būtų
pora „blakių“ sumontavęs? Siaubas
koks, net negera. Taip, matyt, turėjo
jaustis ir A.Merkel, kai ją šnipinėjo
B.Obama. Jau aš tai dešimt metų
Pravieniškėse jo „Lukiškių“ barščiais nešerčiau! Ar jį į lietuvių šnipą
iškeis?
Kinija tvarkosi kitaip. New York
Times pranešė, kad Kinija sunaikino CŽV (JAV) šnipų tinklą, dingo
dešimtys agentų! Kaip tapo žinoma,
per paskutinius porą metų Kinijoje
buvo sunaikinti arba patupdyti už
grotų 18-20 CŽV informatorių, o
tai padarė didelę žalą JAV žvalgybinėms operacijoms šioje šalyje.
Tokią informaciją laikraščiui esą
perdavę oficialūs JAV asmenys. Jie
teigę, kad net per kelis dešimtmečius tokio „susimovimo“ nėra buvę.
CŽV agentai pradėjo mįslingai
dingti nuo 2011 metų. Neva vienas
iš jų buvo sušaudytas savo kolegų
akivaizdoje valstybinio pastato kieme. CŽV tyli ir oficialiai New York
Times pranešimo nekomentuoja.
Pone Snaudenai, o svarbiausia
štai ko noriu tavęs paprašyti. Kai
matau, kaip dešimtimis ir šimtais
tūkstančių Lietuvos gyventojai, praradę viltį į geresnį gyvenimą, nebeapsikęsdami valdžios melo, palieka
tėvynę ir emigruoja man nepavydu
– man skaudu. Kai kilome visi į Sąjūdį, kai sustojome Baltijos kelyje ir
prieš Sausio 13-sios tankus, tikėjomės, kad būsime klestinti valstybė.
Tiltas tarp Rytų ir Vakarų. Gi dabar
tik praradimai. Jei prognozuojama,
kad 2017 valstybės biudžeto pajamos kartu su ES investicijomis ir kitomis tarptautinės paramos lėšomis
sieks 8,476 mlrd. eurų, tai suprantama, kad apie naujos atominės elektrinės pastatymą tik girtas lietuviškas zuikis tegali svajoti. Jei būdami
po Maskvos sparnu mes, tuometinė
„Mažoji Amerika“ nutiesėme net
dvi autostradas (Vilnius - Klaipėda
ir Vilnius - Panevėžys), tai dabar net

perkrautos ir avaringos Viabaltikos
paversti autostrada niekaip per 27
metus nepajėgiame. Vietoje Rytų
- Vakarų tilto esame paversti ant
Rusijos kiauksinčiomis „rusofobinėmis tiafkomis“. Priversti esame
dalyvauti „sankcijų karuselėje“ ir
kęsti milijoninius nuostolius. Matome valstybės nykimą. Atgimti tam,
kad išnykti? Pone Edvardai Snoudenai, ar tikrai galima pasakyti, kad
visas mūsų Sąjūdis, kaip ir Lietuvos Laisvės Lyga, Baltijos kelias
ir Atgimimas, visi „kur kraujas?“,
„kodėl nėra kraujo?“, kaip ir tankai,
kaip ir sausio tryliktos aukos („šaudė
savi“?) ir k.t. buvo sukurti ne KGB,
kaip ne vienas tvirtino? Ar visa tai,
kas Lietuvoje vyko TSRS griuvimo
metu, visas mūsų laisvės troškimas
tebuvome ir tebesame tik JAV CŽV
ir ES žvalgybų sukurti projektai?
Kaip ir Spalvotosios revoliucijos,
kaip ir Arabų pavasariai? Ant mūsų
išbandė, o Maidane jau kaip reikiant
svastikuotu ir SS raidėmis padabintu perversmu trenkė? Ir tik tam, kad
Rusijai eilinį kartą prikiaulinti? Iš
„Mažosios Amerikos“ TSRS laikais
virstame ES „Vymyratu“? Argi tik
tiek lietuvi ir tenorėjai, kai prieš sovietų tankus stovėjai? Kai po karo
savo tėvą, savo brolį žudei... Maneisi, lietuvi, esąs Didvyris, o pasirodo tik „rusams kiaulinti projektas“?! Kažko man keiktis jau norisi
ir kumščiai gniaužiasi pagoniškai
tvirtai!!! Labai norėčiau žinoti tiesą,
ar V.Landsbergis ir jo artimieji Sąjūdžio komandos nariai žinojo, kad
Lietuva bus pasmerkta išsivaikščioti ir išnykti kaip valstybė? O aš
taip Landsbergiu tikėjau... Žinojo
ir darė? O prezidentas V.Adamkus?
O A.Brazauskas suprato, koks „vymyrato“ likimas ateina Lietuvai?
Aš juo taip pat tikėjau! Galų gale
ar antirusiškai karinga, kaip kokia
Warior princess Ksena, Dalia Grybauskaitė suvokia, kad ją išsirinkusi valstybė nyksta, kaip buvusi
M.Gorbačiovo TSRS? O gal tas jos
„antirusiškumas“ tėra tik „Raudonosios Dalios“ bandymas įrodinėti
lojalumą ES ir kitiems vakarams,
aukojant Tėvynę Lietuvą? Kas
pasakys man tiesą? Be jūsų, pone
Snoudenai, juk niekas. Todėl ir prašau, jei yra tokie įslaptinti scenarijai, jei juose toks Lietuvos ir jos sesių prie Baltijos sužlugdymas buvo
numatytas, paskelbkite tai viešai. Ir
scenarijų kūrėjus ir jų vykdytojus.
Arba išmokinkite mane kaip tai padaryti. Ačiū. Lauksiu.

užsieniečiais, rūpinsitės studijų
reikalais, savo ar vaikų ateitimi.
Vis dėlto labiausiai norėsis būti
toli nuo rutinos, keliauti, iškylauti
ir pan.
VĖŽYS. Suksite galvą dėl pinigų, skolų ar paskolų. Nemaža tikimybė, kad naudingai išleisite pinigus, įsigysite tai, ko jums seniai
reikėjo. Arba kažką atnaujinsite,
renovuosite. Stenkitės nebijoti permainų, kurios yra neišvengiamos
arba reikalingos.
LIŪTAS. Bendravimas su kitokios mąstysenos žmonėmis gali
jums padėti suvokti, ar jūsų vertybės bei įsitikinimai išties turi būti

ginami bei nekeičiami. Asmeninių
santykių klausimu gausite protingų
patarimų.
MERGELĖ. Šiandien turėsite nemažai darbo, o jei atostogaujate - tai ūpo paplušėti savo
labui. Gali būti, kad intensyviai
sportuosite. Arba papildomai
užsidirbsite, įsigysite kokybišką
paslaugą ir pan.
SVARSTYKLĖS. Leiskite pasireikšti kūrybingumui ir artistiniams sugebėjimams bei tam paskatinkite vaikus, mylimą žmogų.
Galbūt teks bendrauti su menininkais, pramogų verslo atstovais. Jus
gali prisiminti senas gerbėjas arba

aplinkui suksis nauji.
SKORPIONAS. Šiandien labiausiai trokšite saugumo, artimųjų palaikymo. Tai jausdami galėsite mielai leisti laiką ir vienumoje,
be tiesioginio kontakto. Gera diena
būti gamtoje, lankyti vaikystės vietas ir pan.
ŠAULYS. Vartydami spaudą,
naršydami po internetą rasite labai
aktualios informacijos. Ne mažiau
praturtins pokalbis su senu pažįstamu, įžvalgiu kaimynu ar giminaičiu. Geriau suprasite kitų žmonių
ketinimus, motyvus.
OŽIARAGIS. Galimas papildomas uždarbis, pajamos, ūpas

Anykščių emigrantas Leonas
iš Dembavos.

kampas

Apie
idėjas

Linas BITVINSKAS
Kažką turime daryti, turistų
srautai krenta. Reikia proveržio, o kaip žinia, proveržiui
reikia gerų idėjų. O geroms
idėjoms reikia gerų projektų.
Anykščius galėtų išgarsinti
išties revoliucinė idėja. Tokią
ir siūlau, net ir projektą galėčiau parašyti. Nebrangiai, už
kokius 10 tūkstančių eurų. Be
to, vienu metu išspręstume keletą problemų, o jau apie mūsų
siekius sužinotų visa Lietuva
ir Europa. Tai būtų precedento
neturintis įvykis
Štai turime problemų dėl
Šeimyniškėlių medinės pilies
statybų. Nei Europos Sąjunga,
nei Lietuvos valdžia padėti nenori. Bet kam mums ta medinė
pilis, jeigu galime pastatyti mūrinę. Kurlink kreipiu? Žinote,
kad pastaruoju metu Lietuvoje
lijo ir laikėsi blogi orai, todėl
rimtai netvarkomas Gedimino
kalnas toliau slenka ir jau pradėjo griauti prie jo esančias sienas. Taip pat įtrūkimai atsirado
kitoje Gedimino pilies kalno
šlaito pusėje, žemyn važiuoja
velėnos, tuoj nučiuoš ir pats
Gedimino bokštas.
Dar kartą sakau – kam mums
ta medinė pilis, imkim ir parašykim projektą, kad ant Šeimyniškėlių piliakalnio būtų
perstatytas Gedimino bokštas.
Piliakalnis paruoštas, Vilniuj
ten viskas griūna, tegu veža čia
ir pastato. Bent jau laikinai.
Sakote, to nebus, nerealu?
Nesutinku, o tai kaip mes pretendavom Europos kultūros
sostine tapti? Ir kainą, suprasdamas rajono biudžeto padėtį,
sumažinu, parašysiu už 7 000
eurų vien iš noro padėti rajonui ir patriotizmo. Be to, visai
nesvarbu, ar perkels Gedimino
bokštą ar ne, svarbu, kad apie
mus kalbės.

imtis su statybomis, remontu, žemdirbyste susijusios veiklos. O jeigu
tai nerūpi, ramybės turbūt neduos
meilės, partnerystės reikalai.
VANDENIS. Tikėtini kontaktai
su žmonėmis, kurių dėka geriau
susiorientuosite situacijoje, apsispręsite dėl konkrečių sprendimų,
veiksmų. Jums išties nėra dėl ko
nerimauti. Viskas bus gerai, jei
elgsitės teisingai ir garbingai.
ŽUVYS. Norite ar nenorite,
šiandien teks sulėtinti tempus,
kažko atsisakyti iš numatytos dienotvarkės. Gali užsimegzti platoniškas meilės ryšys arba pajusite
meninį įkvėpimą.

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
Ieško
sodybos
Anykščių,
Utenos ar Ukmerges rajone.
Tel. (8-683) 91121.
Skubiai - sodybą, namą, pastatą ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti įvairius variantus.
Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.
Skubiai - 2-3 kambarių butą ar
namo dalį Anykščiuose. Siūlyti
ir nesuremontuotą.
Tel. (8-607) 49133.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais, nevažiuojantys. Atsiskaito
vietoje, sutvarko dokumentus,
pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Gyvuliai
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Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

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

Tel. (8-662) 50592.

Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Egidijus ir Sandra - įvairius
veršelius. Sąžiningai sveria.
Moka PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.   
Atjunkytus mėsinius buliukus
nuo 5 mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka
Dainiaus firma

SUPERKA VERŠELIUS
auginimui.

Sodybą su tvenkiniu Naujonių k.,
3 km nuo Anykščių. Ramus gamtos kampelis, 1 ha sklypas šalia
miško.
Tel. (8-683) 91121.
Medinį namą su sklypu Kupiškyje.
Kaina sutartinė.
Tel. (8-615) 65578.
Jaukų, gražų ir tvarkingą 4 k.
butą Anykščiuose, Storių gatvėje. Mūriniame name, šarvo durys,
plastikiniai langai. Maži komunaliniai mokesčiai. Kaina derinama.
Tel. (8-683) 91121.

įvairūs
Ieško auklės 5 ir 10 metų berniukams. Parduoda mini traktoriuką.
Tel. (8-699) 65526.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Pildo mašinų kondicionierius.
Tel. (8-699) 65148.

UAB „Anykštos
redakcija“ gali
paruošti ir
atspausdinti

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

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

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

mA3 ir A4
dydžio
plakatus.

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

gimė

Pijus BERNOTAS, gimęs 04 30

Automobiliai

Nekilnojamasis turtas

Sudarome išankstines
kviečių ir grikių supirkimo
sutartis
Avansas iki 50 %
Tel. (8–655) 18554,
(8–683) 85009

Mišką su žeme arba išsikirsti.
Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.

parduoda

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

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:

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

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

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

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Rokas PATUMSIS, gimęs 06 30
Donatas VIDREVIČIUS, gimęs 07 01
(8-687) 93058, (8-616) 25401.
“Tele loto” Žaidimas nr. 1109 Žaidimo data: 2017-07-09
Sodybą Troškūnų sen., Anykščių
r. Mūrinis namas (reikalingas remontas), 73 a, 13 a. tvenkinys,
nauja pirtis. Galima pirkti išsimokėtinai.
Tel. (8-683) 91121.
Kuras

Kviečius, miežius, avižas, žirnius, kukurūzus, įvairius pašarinius miltus, sėlenas. Atveža.
Tel.: (8-611) 47343,
(8-680) 96778.
Karvę.
Tel. (8-620) 80915.

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820,
Kita
Ūkininkas - svilintas kokybiškas,
skanias kiaulių puseles. Greitai
atveža.
Tel.: (8-686) 80994,
(8-611) 34567.
Kelmų, krūmų, apleistų pievų
frezavimas.
Tel. (8-607) 69942.

Šienaujame,
smulkiname pievas.
Tel. (8-698) 46745.

UAB „Jonroka“ organizuoja A, B, BE, C, CE, C+CE kategorijų
ir papildomus (prasižengusiems vairuotojams)
vairuotojų kursus.

Renkama nauja grupė 2017 m. liepos 13 d. 17 val.

Dėl A, B, BE, C, CE, C+CE kategorijų vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156.

011*128 30 Eur čekis degalams 032*944 30 Eur čekis degalams
015*980 Automob.šaldytuvas “Mobicool” 020*073 Automob.šaldytuvas “Mobicool” 0452496 Automobilis “VW Tiguan” 026*038 Dviratis
“Azimut City Lux” 03**315 Išmanioji apyrankė “Elephone” 035*037
Išmanusis telefonas “Samsung” 0144046 Kelialapis į Italiją 0079724
Kelialapis į Kiprą 0243890 Kelialapis į Kretą 016*900 Kepsninė
“Landmann” 002*736 Kepsninė “Landmann” 012*132 Pakvietimas į
TV studiją 001*548 Pakvietimas į TV studiją 012*485 Pakvietimas į
TV studiją 011*107 Pakvietimas į TV studiją 029*127 Planšet.kompiuteris “Samsung” 0178455 Porinis kelialapis į Palangą 0266322 Porinis
kelialapis į Palangą 0350679 Porinis kelialapis į Palangą 0174649
Porinis kelialapis į Palangą 0177785 Porinis kelialapis į Palangą
0432684 Pretendentas į butą 0224667 Riedis “Polaris” 0123692 Riedis
“Polaris” 005*718 Sodininko rinkinys “Fiskars” 046*769 Sodininko rinkinys “Fiskars” 012*899 Terasos baldų komplektas 045*042 Terasos
baldų komplektas 023*614 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.

Jums reikia nustatyti statybos kainą,
surasti profesionalius statybininkus,
reikalingas techninis prižiūrėtojas?
Kreipkitės. Mes Jums padėsime.
Tel.(8-686) 48305.
UAB „Ekorema“: šiltina sienas,
stogus ir grindis ekovata – sausuoju ir šlapiuoju būdu. Užpildo
oro tarpus.
Tel. (8-640) 40002.

Skaičiai:53 27 02 05 46 75 39 40 71 52 61 43 73 10 18 38 69 03 41
28 12 45 62 15 56 70 14 36 21 22 64 35 07 55 16 67 72 63 49 19 30
59 54 11 24 66 42 51 20 29 25

Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles. Kalame raides,
portretus, kryžius. Atliekame individualius užsakymus.
Šepetiškio k. Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

siūlo darbą

Reikalingas
ekskavatorininkas.
Tel.: (8-698) 46745,
(8-686) 23411.

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,
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-42-48. mob. (8-679) 14209.
Maketuotoja Brigita Ramanauskaitė, tel. 5-82-46.
„Anykšta“ išeina
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
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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.
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Tiražas 2900 egz.					
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Benediktas, Vilmantas, Šarūnė, Pijus, Kipras.
liepos 12 d.

Bonifacas, Brunonas, Sigisbertas, Margiris, Vyliaudė, Izabelė.
liepos 13 d.

Eugenijus, Henrikas, Arvilas, Arvilė, Anakletas, Anys, Meinardas.
liepos 14 d.

Kamilas, Vydas, Eigilė, Libertas.

mėnulis
liepos 11 - 14 priešpilnis

anekdotas
Dvi blondinės sėdi medyja ir
pjauna šaką, ant kurios sėdi. Eina
pro šalį brunetė ir sako:
-Jūs išprotėjote? Nukrisite ir susilaužysite kojas!
Blondinės nusijuokia ir toliau
pjauna šaka. Tada nukrinta ir susilaužo kojas. Abi patenka į ligoninę.
Kitą dieną atsidaro palatos durys
ir pasirodo toji brunetė, nes ji čia
dirba sesele. Ir tada viena blondinė
piktai sako:
-Žiūrėk, ateina ta pranašautoja!
***
Vilkas nusipirko karvę, o kiškis laikrodį.Bet vilkas nemokėjo
karvės melžti,o kiškis nepažino
valandų.Vilkas pasityčiodamasis
paklausė kiškio:
-Kiek dabar valandų?
-Laikas melžti karvę,-atšovė
kiškis.

oras

MOZAIKA
Prekybos centrą „Europą“
konsultuos
„Fabula
Hill+Knowlton Strategies”
Sostinėje įsikūręs miesto stiliaus centras „Europa“ komunikacijos konsultantais pasirinko
agentūrą „Fabula Hill+Knowlton
Strategies“. Laimėjusi skelbtą
konkursą, agentūra centrui teiks
konsultacijas
komunikacijos
strategijos parengimo ir jos taktinio įgyvendinimo klausimais.
„Veikiame itin dinamiškoje aplinkoje. Tiek mažmeninės
prekybos ir paslaugų rinkos,
tiek vartotojų poreikiai sparčiai kinta, todėl nuolat ieškome
būdų megzti ir stiprinti ryšius
su savo klientais. Tikime, kad
partnerystė su viena labiausiai
patyrusių šalies komunikacijos konsultantų agentūrų „Europai“ suteiks naują postūmį
siekti strateginių tikslų ir tapti
pirmuoju pasirinkimu kokybę
ir skonį vertinantiems miesto
pirkėjams bei mūsų klientams“,
- sako „Europos“ vadovė Rasa
Vileikytė.
Nuo 1999 m. veikianti „Fabula Hill+Knowlton Strategies“
yra pirmaujanti Lietuvos komunikacijos konsultantų agentūra.
Ryšių su visuomene agentūrų
asociacijos (RSVAA) duomenimis, agentūra nuo 2014 m. yra
Lietuvos ryšių su visuomene
rinkos lyderė pagal tiesiogines
pajamas ir apyvartą.
Miesto stiliaus centras „Europa“, kurį valdo pirmaujanti
komercinio nekilnojamojo turto
paslaugų teikėja Baltijos šalyse
„BPT Real Estate“, duris atvėrė 2004 m. Šiuo metu 21 tūkst.
kv. m centre veikia daugiau nei
80 aprangos, avalynės, namų
interjero ir stilingų aksesuarų
parduotuvių, 10 kavinių ir restoranų.
Britų muzikantas Stingas
su prestižiniu apdovanojimu
gautą premiją skyrė pabėgėliams
Didžiosios Britanijos roko
žvaigždė Stingas (Sting) pirmadienį pranešė, kad piniginę premiją, gautą kartu su prestižiniu
Švedijos muzikiniu apdovanoji-
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mu, paaukojo pelno nesiekiančiam projektui. Jis padeda jauniems pabėgėliams integruotis į
Švedijos visuomenę per muziką,
praneša naujienų agentūra AFP.
65-erių metų muzikantas, puikiai žinomas dėl žmogaus teisių
propagavimo per muziką, ir JAV
džiazo žvaigždė Veinas Šorteris
(Wayne Shorter) vasarį laimėjo
Švedijos apdovanojimą „Polar
Music Prize 2017“. Kiekvienam iš laureatų buvo įteikta ir
1 milijono Švedijos kronų (104
tūkst. eurų) premija.
„Man buvo didelė garbė gauti šį apdovanojimą, ir dabar
džiaugiuosi jo piniginę premiją
skirdamas Švedijos jaunimo iniciatyvai „Songlines“, - projekto
interneto svetainėje paskelbtame pranešime teigė Stingas.
„Muzika gali tiesti tiltus, ir
šis projektas iliustruoja, kokį
svarbų vaidmenį gali atlikti
muzika, suteikdama bėgti priverstiems jauniems žmonėms
galimybę atrasti ryšį su naująja
visuomene“, - pridūrė muzikantas, sukūręs tokias dainas kaip
„Shape Of My Heart“ ir „Fields
Of Gold“.
„Songlines“ - tai projektas,
skirtas padėti nuo karo pabėgusiems ir šiuo metu Švedijos
pabėgėlių prieglaudose gyvenantiems jauniems prieglobsčio prašytojams iš Afganistano,
Eritrėjos ir Sirijos. Projekto
iniciatoriai teigia jiems siūlantys įvairius muzikinius užsiėmimus, kurie padeda integruotis į
visuomenę.
Švedija surengs tik moterims skirtą muzikos festivalį
Atsižvelgiant į pranešimus
apie išprievartavimus ir seksualinį smurtą prieš moteris
Švedijos festivaliuose, komikė
Ema Niker (Emma Knyckare)
nusprendė šalyje surengti muzikos festivalį, kuriame galės dalyvauti tik moterys, informuoja
BBC.
Tokia idėja moteriai kilo po
to, kai spaudoje pasirodė pranešimai apie seksualinius nusikaltimus didžiausiame Švedijos
muzikos festivalyje „Bravalla“.
„Ką manote apie tai, kad būtų

redaktorei nežinant

Pinigų ne visai negauta, bet
gauta irgi ne visai

Anykščių rajono meras Kęstutis
Tubis kalbėdamas apie pinigus pilies statyboms vartoja Ezopo kalbą. Jis pakankamai aiškiai atsako,
kad pinigų iš kitų šaltinių, išskyrus
savivaldybės biudžetą, pilies statyboms nėra skirta, tačiau tuo pačiu
ir paneigia, kad tai yra teisybė.
„Tai yra interpretacijos nežinau
kieno. Viskas vyksta ir viskas darosi“, – atsakydamas į klausimą apie
negautą europinį finansavimą BNS
agentūrai dėstė meras. „Nesvarbu,
kas ką šneka.“ - apie Valstybės investicijų programos (VIP) negautas lėšas pilies statybai „Anykštai“
komentavo K.Tubis.

Jeigu būtų pinigai iš ES ar VIP-o
skirti, meras pasakytų: „Jūsų informacija neteisinga ES skyrė 13
milijonų eurų paramą“ arba sakytų: „Iš ES lėšų negavome, tačiau iš
VIP-o skirti 7 milijonai.” Sako nebūna moteris „biškį nėščia“. Taip ir
pinigai pilies statyboms, klausimo
uždavimo momentu yra arba skirti,
arba neskirti. Kitą dieną atsakymas į klausimą apie pinigus gali
būti jau kitoks. Čia tas pats kaip su
nėštumu. Pagaliau „viskas vyksta“
ir „viskas darosi“ vargu, ar derėtų
sudėti į bendrą junginį. Viskas gali
vykti ir labai intensyviai, bet nieko
iš to nesidaryti...

surengtas tikrai šaunus festivalis, kuriame bus laukiamos tik
moterys?“, - socialinio tinklo
„Twitter“ paskyroje rašė moteris. Ji pridūrė, kad toks festivalis vyks tol, kol vyrai išmoks
tinkamai elgtis.
Praėjus dienai po tviteryje paskelbtos žinutės moteris patvirtino planus apie festivalį: „Pirmasis Švedijos roko festivalis
be vyrų įvyks kitą vasarą“.
„Siemens“ imasi teisinių
veiksmų prieš kompanijos
turbinų diegimą Kryme
Vokietijos kompanija „Siemens“ nusprendė imtis teisinių
veiksmų, skirtų užkirsti bendrovės gaminamų vėjo turbinų
diegimą Rusijos aneksuotame
Kryme, praneša naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi savo
šaltiniais.
„Imtasi visų priemonių, skirtų sustabdyti „Siemens“ turbinų
statybas, diegimą ir naudojimą
Kryme“, - teigė vienas iš neįvardintų „Reuters“ šaltinių.
Šaltinis patvirtino, kad tarp
priemonių yra ir teisiniai veiksmai, tačiau konkretesnių detalių
nepateikė.
„Siemens“ teigia tiekusi turbinas Rusijos Tamano pusiasaliui, tačiau „Reuters“ praėjusią
savaitę pranešė, kad Rusija šias
turbinas perdavė į Krymą. 2014
m. okupuotame pusiasalyje Rusijos prezidentas Vladimiras
Putinas yra prisižadėjęs įdiegti
stabilų energijos tiekimą.
Pati kompanija anksčiau tvirtino neteiksianti siuntų, diegimo, priežiūros paslaugų ar
garantijos, jei turbinos atsidurs
Kryme.
Europos Sąjungos (ES) sankcijos neleidžia Sąjungos kompanijoms tiekti jokių energetikos
technologijų Krymui ar imtis
bet kokių veiksmų, skirtų apeiti
šias taisykles.
„Apple“ Danijoje statys antrą
vien atsinaujinančiais energijos
šaltiniais besinaudosiantį duomenų centrą
JAV technologijų milžinas
„Apple“ pirmadienį pranešė Danijoje už 6 mlrd. kronų (921 mln.
dolerių) statysiantis jau antrą šalyje duomenų centrą, kuris naudos vien atsinaujinančius energijos šaltinius, skelbia „Reuters“.
„Apple“ teigia, kad netoli
sienos su Vokietija esančiame
Obenro miestelyje įsikursiantis
duomenų centras veikti pradės
antrąjį 2019 m. ketvirtį.
„Mes džiaugiamės galimybe plėsti savo duomenų centro
operacijas Danijoje bei investicijomis į švarią energiją“, elektroniniu paštu „Reuters“
teigė „Apple“ operacijų Skandinavijos regione vadovas Erikas
Stenou (Erik Stannow).
„Planuojamas centras Obenro
mieste, kaip ir visi mūsų duomenų centrai, nuo pat pirmos
dienos 100 proc. naudos švarią
energiją“, - sakė jis.
Netoli Viborgo miesto statomas pirmasis „Apple“ duomenų
centras Danijoje savo darbą turėtų pradėti vėliau šiais metais.
Vėjo energetikos lydere laikoma Danija turi gausias vėjo bei
biomasės energijos atsargas.
„Danijos energetinės sistemos patikimumas yra viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių
savo duomenų centrus kuriame

būtent ten“, - pažymėjo E. Stenou.
ES atstovai mano, kad T.
Mei pasiūlymas JK gyvenantiems ES piliečiams - nuviliantis
Europos Sąjungos (ES) atstovai Jungtinės Karalystės (JK)
premjerės Teresos Mei (Theresa
May) pasiūlymą po „Brexit“ ES
šalių piliečiams suteikti „nuolatinių gyventojų statusą“ apibūdino kaip „toli gražu ne tai,
kam piliečiai turi teisę“, praneša BBC.
Vyriausiasis Europos Parlamento (EP) „Brexit“ derybininkas Gi Verhofstatas (Guy Verhofstadt) ir keturių pagrindinių
parlamento partijų lyderiai T.
Mei pasiūlymą pavadino nuviliančiu.
JK gyvenantiems europiečiams siūloma mažiau teisių
nei jų žadama ES šalyse gyvenantiems britams, jie teigė laikraščiams išsiųstame bendrame
laiške.
T. Mei yra sakiusi, kad maždaug 3 mln. ES piliečių bus
leista pasilikti JK.
Migrantams iš ES šalių, kurie
Didžiojoje Britanijoje išgyveno
penkerius metus ir ilgiau, bus
suteikta teisė į sveikatos apsaugą, švietimą ir kitas socialines
garantijas.
Tačiau britų premjerės pasiūlymai priklausys nuo to, ar ES
valstybės narės tokias pačias
teises garantuos ir Didžiosios
Britanijos piliečiams.
Bendrą laišką pasirašiusių
keturių lyderių atstovaujamos
politinės grupės sudaro du trečdalius visų EP narių.
Laiške pažymima, kad jo autoriai turi galią atmesti bet kokį
„Brexit“ susitarimą prieš jam
įsigaliojant, nes pasitraukimo iš
Bendrijos sandorį turi patvirtinti Europos Parlamentas.
Partijų lyderiai teigė nepatvirtinsią nieko, kas panaikintų
ES piliečių jau turimas teises.
Tenisininkai T. Vaišė ir J.
Tverijonas Lenkijoje įveikė
pirmąjį atrankos barjerą
Lenkijoje vykstančio Tarptautinės teniso federacijos (ITF) „Futures“ serijos turnyro „Warmia I
Mazury Open“ vienetų atrankos
varžybų pirmajame rate šeštadienį lietuvis Julius Tverijonas 6:3,
6:3 nugalėjo 20-metį lenką Dominiką Nazaruką (be reitingo).
23-ejų metų Lietuvos tenisininkas (1496-oji pasaulio raketė) antrajame rate žais su 22-ejų
metų ukrainiečiu Aleksandru
Kyryčenka.
19-metis Tomas Vaišė pirmajame rate 7:5, 6:4 įveikė 20-metį lenką Danielį Koseką (Daniel
Kossek) ir antrajame rate susitiks su 19-mečiu ukrainiečiu
Olegu Prihodka (1147).
Atrankos varžybose dar dalyvauja 19-metis Paulius Matulevičius.
Turnyro prizų fondą sudaro
15 tūkst. JAV dolerių.
Belgijoje vykstančio „Futures“ turnyro vienetų atrankos
varžybų pirmajame rate 18-metis Lietuvos atstovas Henrikas
Traškinas 1:6, 1:6 pralaimėjo
20-mečiui čiliečiui Kristoferiui
Koliui (Cristopher Kohl).
Turnyro prizų fondą sudaro
15 tūkst. JAV dolerių.

