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Pasaulio anykštėnų bendrija po labdaros fondo stogu Viktorija STENIULYTĖ

Praėjusį penktadienį Anykščiuose atidarytas Aldonos ir Algirdo 
Antano Avižienių labdaros ir paramos fondas bei Pasaulio anykš-
tėnų namai. Informatikos mokslų daktaras, profesorius, pirmasis 
atkurtojo Vytauto Didžiojo universiteto rektorius A. A. Avižienis 
namams padovanojo išsaugotą, iš anapus Atlanto pargabentą 
tėvo uniformą, giminės medį, rektoriaus mantiją iki kitas šeimos 
relikvijas.

Informatikos mokslų daktaras, profesorius, pirmasis atkurtojo 
Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Algirdas Antanas Avižienis 
Anykščiuose savo ir sesers Aldonos vardu atidarė labdaros fondą, 
kuris skirs premijas ir vardines stipendijas Anykščių jaunimui.

Autorės nuotr.

STT iš Anykščių aplinkos apsaugos 
agentūros paėmė žeberklą Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Liepos 17 dieną Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai ir Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorai sulaikė ir 48 valan-
doms į Panevėžio areštinę uždarė aplinkosaugininką Audrių Pilką.

Pareigūnai atliko kratas sulaikytojo namuose ir darbo vietoje bei, neofi cialiais duomenimis, kitų asmenų namuose. Tarp tų asmenų 
minimas ir laikraščio „Šilelis“ redaktorius Žilvinas Pranas Smalskas.

Sutvarkytuose, naujam gyveni-
mui prikeltuose namuose A. A. Avi-
žienis garbius svečius pasitiko prisi-
minimais iš jaunų dienų, kai gyveno 
tėvų namuose, pasidalijo vaikystėje 
dainuota dainelės apie tankistus ver-
sija: „Trys tankistai - vagys komu-
nistai“, - sakė A. A. Avižienis. „Na-
mas buvo nusavintas, paskutiniu 
metu čia buvo veterinarinė vaistinė, 
man grįžus ir pradėjus dirbti VDU 
rektoriumi, padavus atitinkamus 
dokumentus, namą pavyko susigrą-
žinti. Su sese Aldona nutarėm, kad 
namas turi tarnauti Anykščiams. Pa-

kvietėm Pasaulio anykštėnų draugi-
ją kartu įsikurti šiame name“, - tėvų 
namo istoriją pasakojo profesorius 
A. A. Avižienis.

Į A. ir A. A. Avižienių namų ati-
darymą atvyko A. A. Avižienio bi-
čiulis, Pasaulio anykštėnų bendrijos 
pirmininkas, profesorius Antanas 
Tyla. „Anykštėno tapatybė turi dau-
gybę komponentų, kurie primena, 
kad esam anykštėnai. <...> Tai ne at-
sitiktinis įvykis - šitas namas ir gatvė 
- prisodrinti gerbiamų Avižienių isto-
rijos“, - sakė istorijos mokslų daktaras 
A. Tyla. A. ir A. A. Avižienių fondo 

bei Pasaulio anykštėnų bendrijos 
namų atidaryme savo draugą A. A. 
Avižienį sveikino rašytojas Rimantas 
Vanagas, jis yra sukūręs eilėraštį A. 
A. Avižienio tėvui - kariškiui Antanui 

Avižieniui. Brolio ir sesers Avižienių 
namus pavėlavę aplankė geri draugai 
- profesorius Vytautas Landsbergis 
kartu su žmona profesore, pianiste 
Gražina Ručyte-Landsbergiene.

Žilvinas Pranas Smalskas kategoriškai neigia, jog jis gali būti 
susijęs su aplinkosaugininko Audriaus Pilkos sulaikymu.

Audrius Pilka, nors jam pareikšti įtarimai nusikal-
timo padarymu, nuo pareigų nenušalintas.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Girtos merginos 
vairuojamas 
automobilis 
vertėsi ir sustojo 
griovyje

Nuo Kalitos kalno riedės 
„kosminė karieta“

Latviai teigia, kad nuo kalno 
nuriedėti šiuo įrenginiu norin-
čių netrūksta. Žmonės saugiai 
patiria nepakartojamų emoci-
jų. 

Pareigūnus sudomino ne dėl 
tarnybos...

Arnoldas KAZAKEVIČIUS, 
Anykščių rajono aplinkos apsau-
gos agentūros vedėjas: „Aš many-
čiau, kad A. Pilkos problemos nėra 
susijusios su jo darbu. Šuo yra ki-
tur pakastas.“

Stresas. Anykščių rajono Ta-
rybos narių darbas atsakingas ir 
sunkus. Liepos mėnesio Tarybos 
posėdyje deputatai spręs, ar įgalio-
ti SAVIVALDYBĖS ADMINIS-
TRACIJOS DIREKTORIŲ VILIŲ 
JUODELĮ dalyvauti VšĮ „Aukštai-
tijos siaurasis geležinkelis“ dali-
ninkų susirinkime. DIREKTORIUI 
bus nurodyta, kaip jis turėtų bal-
suoti sprendžiant esminį Lietuvai 
klausimą - leisti VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ direktoriui 
Gintarui Kerbedžiui atostogauti ar 
neleisti.

Kultūra. Kultūra gali gimti ir ga-
raže - Anykščių rajono savivaldybės 
L. ir S. Didžiulių viešajai bibliote-
kai pagal panaudą bus suteiktos dvi 
patalpos garaže, J. Biliūno g. 35, 
Anykščiuose. Kadangi garaže kultū-
ros gimdymo procesas gali ilgai vys-
tytis – panauda suteikiama 20 metų 
laikotarpiui. 

Ne romantikai. Viešintų seniū-
nijos Jurgiškio kaimo gatvėms bus 
suteikti tokie pavadinimai: Ežero, 
Karjero, Kalno ir Kupiškio. Liūd-
na… Norėtųsi kilnesnių pavadini-
mų, pvz. – Akonkagvos, Paryžiaus 
ar bent Kosmonautų gatvės…

Bauda. Anykščių rajono aplinkos 
apsaugos agentūros vedėjas Arnol-
das Kazakevičius už medžioklės tai-
syklių pažeidimą 50 Lt baudą skyrė 
verslininkui Nerijui Vertelkai.

Važiuos. A. Baranausko viduri-
nei mokyklai bus skirtas mokykli-
nis autobusas „IVECO DAILY“. 
Tiesa, autobusas vežios ne viduri-
nės, o jau A. Baranausko pagrindi-
nės mokyklos mokinius.

Vagystė. Liepos 21 dieną apie 8 
valandą B. T., gimęs 1944 metais, 
gyvenantis Debeikių seniūnijos 
Puodžių k., pastebėjo, kad iš san-
dėlio pavogtas motociklas, elektros 
kabelis (apie 20 m), 5 elektros va-
rikliai. Iš šalia stovinčios fermos 
patalpų nuo dviejų traktorių pavogti 
du generatoriai. Žala tikslinama.

Reklamuos. Geriausias Lietu-
vos tenisininkas Ričardas Beran-
kis savo atstovais komunikacijos 
srityje ir partneriais populiarinant 
šią sporto šaką Lietuvoje pasirinko 
integruotos komunikacijos agentūrą 
„vipcommunications“, kurios savi-
ninkas yra buvęs Anykščių meras 
Darius Gudelis.
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Sveikinimai. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė savo ir visų Lietuvos 
žmonių vardu pasveikino Filipą 
(Philippe) tapus Belgijos Karaliu-
mi. Šalies vadovė naujajam Kara-
liui palinkėjo didžiausios sėkmės, o 
visai belgų tautai - laimės ir klestė-
jimo.Pasak šalies vadovės, per pas-
taruosius dešimtmečius Lietuva ir 
Belgija intensyviai plėtojo dvišalius 
santykius ir kūrė bendrą ateitį Euro-
pos Sąjungoje. 

Džiaugėsi. Seimo Pirmininkas 
Vydas Gedvilas, vakar sveikinda-
mas į Seimą susirinkusius Europos 
Sąjungos valstybių narių parlamen-
tų kaimo reikalų komitetų pirminin-
kus, pažymėjo, kad bendroji žemės 
ūkio politika - viena seniausių ben-
dros ES politikos krypčių. „Jūs at-
vykote į valstybę, turinčią labai se-
nas ūkininkavimo tradicijas. Mūsų 
valstybė eksportuoja žemės ūkio ir 
maisto produktus į beveik 130 pa-
saulio šalių ir uždirba apie 20 pro-
centų bendrų Lietuvos eksporto pa-
jamų“, - sakė Seimo Pirmininkas.

Partnerystė. Užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius va-
kar Briuselyje dalyvavo Europos 
Sąjungos užsienio reikalų tarybos 
(URT) posėdyje, kuriame daug dė-
mesio buvo skirta Rytų partnerys-
tės klausimams.Ministrai dalyvavo 
diskusijoje Rytų partnerystės tema 
ruošiantis lapkritį Vilniuje rengia-
mam trečiajam Rytų partnerystės 
viršūnių susitikimui bei po šios 
Tarybos vyksiančiam kasmetiniam 
Rytų partnerystės šalių užsienio rei-
kalų ministrų susitikimui.

Kompensuos. Ligų ir kompen-
suojamųjų vaistinių preparatų sąra-
šas papildytas naujais endokrininės, 
nervų, kraujotakos, kvėpavimo, 
urogenitalinės sistemų ligoms gy-
dyti skirtais vaistais. Taip pat pigiau 
vaistų galės įsigyti pacientai, ser-
gantys mitybos ir medžiagų apykai-
tos sutrikimais, jungiamojo audinio 
ir skeleto raumenų sistemos ligo-
mis. Tikimasi, kad kainyno pakeiti-
mai leis sutaupyti apie 1,8 mln. litų 
Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo lėšų. Sveikatos apsaugos mi-
nisterija primena, kad vaistininkai 
privalo informuoti gyventojus apie 
jiems reikalingų vaistų grupės kai-
nas, sudaryti galimybes rinktis.

Spręs. Europos Sąjungos (ES) 
užsienio reikalų ministrai per susi-
tikimą svarstys, ar įtraukti Libano 
grupuotės „Hezbollah“ kovotojus 
į teroristinių organizacijų sąrašą. 
Norint grupuotę įtraukti į šį sąrašą, 
tam turi pritarti visos 28 ES vals-
tybės narės. Jei susitarti pavyks, 
„Hezbollah“ šalininkai Europoje 
grupuotei negalės siųsti pinigų, o 
Europos diplomatams nebus lei-
džiama susitikti su „Hezbollah“ 
karine vadovybe. Dėl „Hezbollah“ 
dalyvavimo kaimyninės Sirijos pi-
lietiniame kare Europa į grupuotę 
žiūri neigiamai, ją į teroristinių or-
ganizacijų sąrašus jau įtraukė JAV, 
Kanada, Australija, Jungtinė Kara-
lystė ir Nyderlandai.

Pastatas. Kinijoje pradėtas statyti 
aukščiausias pasaulyje dangoraižis. 
Chuanio provincijoje stovėsiančio 
pastato aukštis sieks 838 metrus. 
Bendrasis jo plotas bus 1,05 mln. 
kvadratinių metrų. Statybas planuo-
jama baigti 2014 metais, jos kainuos 
850 mln. JAV dolerių. 208 naujojo 
statinio aukštuose bus įrengti biu-
rai, viešbučių kambariai, mokykla, 
ligoninė, parduotuvės, restoranai, 
sporto salės, taip pat butai, kuriuose 
gyvens 4 tūkst. šeimų.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

PR Pokalbiai „Pildyk“ vartotojams – vos nuo 2 ct už minutę
Vasarą norisi mėgautis poilsiu ir bendravimu su draugais. 

„Pildyk“ pasirūpino, kad bent dėl ryšio išlaidų galvos tikrai nereiks 
sukti, o sutaupytus pinigus bus galima skirti linksmybėms. Planas 
„Visiems 300“ dabar siūlomas už dar patrauklesnę kainą ir pokal-
biai kainuos vos nuo 2 ct už minutę.

Bendrauti ir naršyti bus 
pigiau

Atpigintas planas „Visiems 300“ 
„Pildyk“ vartotojams dabar tekai-
nuos 6 Lt per mėnesį.

Už juos suteikiama 300 min po-
kalbių ir 1500 nemokamų SMS į vi-
sus Lietuvos tinklus. SMS žinutės 
„Tele2“ ir „Pildyk“ tinkle nekainuoja 
nieko ir jų kiekis neribojamas.

Užsisakius planą „Visiems 300“, 
papildoma nuolaida suteikiama ir 
mobiliajam internetui – 1 GB vietoj 
5 Lt kainuos tik 3 Lt/mėn. 

„Tiesiai šviesiai sakome, kad 
kaina tikrai juokingai maža. 
Skambučiai ir SMS – beveik už 
dyką, naršymas internete – smar-
kiai pigiau. Linkime, kad bendravi-
mas būtų smagus ir nevaržomas“, 

– sakė Dominyka Jonušienė, 
„Pildyk“ prekės ženklo vadovė.

Planą „Visiems 300“ galima už-
sisakyti nusiuntus SMS su teks-
tu VISIEMS300 numeriu 1556. 
Pigesnis internetas po „Visiems 
300” užsakymo gaunamas žinutę 
su tekstu „N30“ nusiuntus nume-
riu 1556. Paslaugų užsakymo ži-
nučių kainą – 0,15 Lt. Paslaugos 
galios 30 dienų nuo užsakymo 
pradžios.

Internetas naktimis tebėra 
nemokamas

Užsisakius planą „Visiems 300”, 
bus galima ir toliau naudotis pa-
grindine šios vasaros „Pildyk” do-
vana. Paslaugos klientai visą va-
sarą, naktimis nuo 23.00 iki 06.00, 

Lietuvoje mobiliuoju internetu 
naudojasi visiškai nemokamai, 
taip pat nemokamai skambina ir 
rašo SMS žinutes „Pildyk“ tinkle. 

Norint nevaržomai bendrauti va-
saros naktimis, pakanka sąskaitą 
papildyti bet kokia suma ir nemo-
kamos paslaugos bus aktyvuotos 
30 dienų. Šis pasiūlymas „Pildyk“ 
vartojus džiugins iki pat rugpjūčio 
31 dienos.

Nemokamas bendravimas sa-
vame tinkle „Pildyk“ vartotojams 

itin naudingas, juk jų Lietuvoje 
daugiausia – jau daugiau nei mi-
lijonas. O kai aplink daug žmonių 
tame pačiame tinkle, skambinda-
mas sutaupai. 

„Pildyk“ yra populiariausia iš-
ankstinio mokėjimo paslauga 
Lietuvoje. Ryšių reguliavimo tar-
nybos (RRT) duomenimis, „Pildyk“ 
paslaugomis naudojasi beveik 
1,13 mln. išankstinio mokėjimo 
mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų 
šalyje.

Avarija įvyko netoli sankryžos į 
Lašinių kaimą. Į įvykio vietą buvo 
iškviestos specialiosios tarnybos: 
greitoji medicinos pagalba, policija 
ir ugniagesių gelbėtojų ekipažas.

Pirminiais duomenimis, merginos 
vairuojamas automobilis važiavo 
nuo Niūronių link Anykščių, tapo 
nevaldomas, vertėsi ir nučiuožė į 
priešpriešinio eismo pakelės griovį.

Merginas apžiūrėję medikai jų į 
ligoninę nevežė. 

Į avarijos vietą atvažiavę du vai-
kinai priekaištavo panelėms, kad 
jos prisidirbo. O avariją patyrusio 
automobilio keleivė, paklausta, ar 
blaivi buvo vairuotoja, verkdama 

Merginos vairuojamas automobilis vertėsi, 
čiuožė stogu ir sustojo griovyje

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Šeštadienį, šiek tiek po 11 valandos, nuo kelio Anykščiai – Niū-
ronys nuvažiavo ir apvirto automobilis „Peugeot 206“. Iš griovyje 
ant stogo sustojusios mašinos išsiropštė dvi merginos.

Avariją patyręs „Peugeot 206“ automobilis sustojo pakelės grio-
vyje ant stogo. 

Autoriaus nuotr.

vaikinui atsakė, kad vairuotoja 
„pripūtė apie 2 promiles...“ Šios 
informacijos „Anykštai“ nepatvir-
tino įvykio vietoje dirbęs policijos 
pareigūnas, teigdamas, jog jis įvy-
kio detalių nekomentuos.

Ugniagesiai gelbėtojai savo au-
tomobiliu atvertė sudaužytą maši-
ną ir ištraukė ją ant kelio...

Kaip informuoja Utenos VPK 
atstovė Laura Palevičienė, avariją 
patyrusį automobilį vairavo 1990 
metais gimusi mergina. Jos vai-
ravimo stažas didesnis negu dveji 
metai. Vairuotoja į alkoholio tik-
rintuvą pripūtė 1,56 promilės“, - 
„Anykštai“ sakė L. Palevičienė.

Į Etikos komisiją kreipėsi rajono 
Tarybos Antikorupcinės komisijos 
pirmininkas, socialdemokratas Ro-
maldas Gižinskas. Jis prašė Etikos 
komisiją išsiaiškinti, ar meras užsa-
kydamas „Anykštoje“ savo metinės 
veiklos ataskaitos spausdinimą bei 
užsakomųjų tekstų publikavimą ne-
įsivėlė į interesų konfliktą, nes yra 
„Anykštos“ vyriausiosios redakto-

Etikos komisija merą išteisino
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Rajono Tarybos Etikos komisija nusprendė, jog rajono meras, 
konservatorius Sigutis Obelevičius savo veikla nesukėlė viešųjų ir 
privačiųjų interesų konflikto.

rės Gražinos Šmigelskienės svainis. 
Priminsiu, jog SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTO-
RIUS, socialdemokratas VILIUS 
JUODELIS atsisakė apmokėti 
„Anykštos“ pateiktas sąskaitas už 
atliktus darbus ir redakcija pinigus 
atgavo tik po Panevėžio apygardos 
teismo sprendimo, padedant ants-
tolių kontorai. Teismas „Anykštos“ 

naudai iš savivaldybės priteisė ir 
delspinigius už laiku neapmokėtas 
sąskaitas bei nurodė apmokėti redak-
cijos patirtas teismo išlaidas.

Etikos komisija, vadovaujama 
liberalsąjūdiečio Luko Pakelčio, 
vieningai nusprendė, jog Panevė-
žio apygardos teismo sprendimas 
neturėtų būti kvestionuojamas. Ko-
misijos nuomone, S. Obelevičiaus 
giminystė su G. Šmigelskiene nėra 
paslaptis, nes meras šiuos savo ryšius 
yra paskelbęs viešoje interesų dekla-
racijoje.

L. Pakeltis „Anykštai“ sakė, kad jo 
vadovaujama komisija nurodė merui 
ir ADMINISTRACIJOS DIREKTO-
RIUI reglamentuoti užsakomosios 
medžiagos žiniasklaidos priemonėse 
pirkimo tvarką, t.y., merui prieš už-
sakant viešinimo paslaugų pirkimą, 
atsiklausti, ar DIREKTORIUS už tas 
paslaugas sumokės.

Etikos komisijos posėdis buvo 
uždaras. Komisijos nariai apklausė 
merą S. Obelevičių ir ADMINIS-
TRACIJOS DIREKTORIŲ V. JUO-
DELĮ. 

Miesto šventės vinis, anot 
Anykščių rajono mero Sigučio 
Obelevičiaus, – 40 kuriančių 
Anykštijos dailininkų paroda 
„MES ČIA“, roko grandų „An-
tis“, kurie nusileis ant Šventosios 

Į miesto šventę atskrenda „Antis“ Viktorija STENIULYTĖ

Praėjusį penktadienį spaudos konferencijoje aptarta 14-oji 
Anykščių miesto šventė – septintasis Pasaulio anykštėnų suvažia-
vimas „Buvom. Esam. BŪSMA!“. Liepos 26-28 dienomis Anykš-
čių krašto žmonės švęs Pasaulio anykštėnų metus. Šiemet miesto 
šventės organizatoriai jaunimui pasiryžę parodyti klasikinės mu-
zikos koncertų, dailininkų parodų ir rekordų.

upės, bei jaunimo muzikos grupių 
iš Lietuvos ir Islandijos koncertai. 
Beje, 40 – ies dailininkų paroda 
bus įtraukta į Lietuvos rekordų 
knygą. Lietuviškų rekordų sąrašą 
turėtų papildyti ir apie savo kraštą 

daugiau nei 20 knygų parašęs ra-
šytojas Rimantas Vanagas. 

Anykščių miesto šventės orga-
nizatoriai miesto jaunimui siūlo 
atkreipti dėmesį ir į rimtąją mu-
ziką, pavyzdžiui, pianistės Pau-
linos Dūmanaitės  ar tarptautinių 
konkursų laureato Gabrieliaus 
Aleknos koncertą, jaunųjų bardų 
pasirodymą, patiems dalyvau-
ti šventėje, savanoriauti, ragina 
žvelgti plačiau ir siekti daugiau 
nei „popsas ir blizgučiai“. Orga-
nizatoriai taip pat ragina jaunimą 

mažiau skųstis, jog nėra renginių, 
o patiems dalyvauti, organizuoti, 
imtis iniciatyvos. 

Spaudos konferencijoje orga-
nizatoriai sakė, kad net Klaipė-
da su „Jūros šventė“ lygiuojasi 
į Anykščius – po truputį šventės 
dalyviams siūlo bliuzo, bardų 
muzikos. Be to, tuo pačiu metu 
vykstanti „Jūros šventė“ ne kon-
kurentė Anykščių miesto šventei, 
nes Anykščių šventėje renkasi 
šeimos, o Klaipėdoje – kitokia 
publika. 
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Arvydo LINGAI-
ČIO nuotr.

užjaučia

„Visiems recidyvistams 
uždeda antrankius“

Pasak aplinkos apsaugos vyresnio-
jo inspektoriaus A. Pilkos, pareigūnai 
į jo namus užgriuvo apie 7 valandą 
ryto, kai, A. Pilkos žodžiais, jis buvo 
tik su „triusikais“. Nepažįstamų as-
menų pasirodymas ne juokais išgąs-
dino ne tik A. Pilką, bet ir jo žmoną 
bei nepilnametę dukrą. „Pareigūnai 
elgėsi labai mandagiai, pagal įstaty-
mus“, - suskubo paaiškinti A. Pilka, 
nesulaukęs klausimo, kaip jo namuo-
se elgėsi STT ir prokuratūros pareigū-
nai. Paklaustas, ką pareigūnai paėmė 
iš jo namų, A. Pilka sakė: „Iš namų 
kai ką paėmė, bet negaliu komentuoti, 
vėliau viską pasakysiu“, - „Anykštai“ 
pažadėjo A. Pilka.

Aplinkosaugininkas buvo nuvež-
tas į darbo vietą. Visiems agentūros 
darbuotojams buvo nurodyta išjungti 
mobiliuosius telefonus ir niekam ne-
skambinti.

Pareigūnai atliko agentūros patal-
pų kratą. Iš vedėjo Arnoldo Kazake-
vičiaus kabineto buvo paimtas ant 
stalo gulėjęs žeberklas... „Neturiu 
supratimo, kodėl pareigūnus sudomi-
no trejus metus ant mano darbo stalo 
gulėjęs ir studentams rodomas, kaip 
atrodo, žeberklas“, - buvo nustebęs A. 
Kazakevičius.

Pareigūnai su savimi išsivežė A. 
Pilkos darbinį kompiuterį, kai kuriuos 
dokumentus.

Paklaustas, ar prieš vežant į Pane-
vėžį A. Pilkai buvo uždėti antrankiai, 
aplinkosaugininkas juokavo: „Vi-
siems recidyvistams uždeda antran-
kius...“

A. Pilkai uždrausta bendrauti su 
tam tikrais asmenimis.

Susijęs gali būti ir „Šilelio“ 
redaktorius

Tarp galimų asmenų, kurių namuo-
se atliktos kratos, galimai gali būti 
ir laikraščio „Šilelis“ redaktorius Ž. 
P. Smalskas. Tokią prielaidą leidžia 

STT iš Anykščių aplinkos apsaugos 
agentūros paėmė žeberklą

daryti faktas, jog STT ir Panevėžio 
prokurorai iš Anykščių aplinkos ap-
saugos agentūros vedėjo Arnoldo 
Kazakevičiaus darbo kabinete sto-
vinčios spintos paėmė aplanką, susi-
jusį su Nevėžos ežeru. Šį ežerą yra 
išsinuomojęs Paežerių žvejų klubas, 
kurio pirmininkas Ž. P. Smalskas. 
„Jokia krata pas mane nebuvo atlik-
ta, - į „Anykštos“ klausimą kategoriš-
kas buvo Ž. P. Smalskas. – Girdėjau, 
kad liepos 17 dieną krata buvo pas 
„Anykštos“ žurnalistą Arvydą Lin-
gaitį. Jeigu nebuvo, ruoškis, bus...“

Pasakys visą teisybę

A. Pilka, nuvežtas į STT Panevėžio 
skyriaus patalpas, pareiškė pageida-
vimą turėti advokatą. „STT pareigū-
nai labai tvarkingai užpildė reikiamus 
dokumentus ir iškvietė mano intere-
sams atstovaujantį advokatą Albertą 
Kručkauską. Prieš tai buvo pasiteir-
auta, kokio advo-
kato aš noriu: 
valstybinio ar 
privataus“, - pa-
sakojo A. Pilka. 
Jis pridūrė, kad 
Panevėžio parei-
gūnai „labai tak-
tiški ir mandagūs“.

Paklaustas, ar jis pripažįsta jam 
pareikštus įtarimus piktnaudžiavus 
tarnyba ir klastojus dokumentus, A. 
Pilka teigė: „Visą teisybę pasakysiu, 
bet ne dabar. Gali būti, kad tyrimas 
mano atžvilgiu gali būti nutrauktas 
arba sprendimą priims teismas. Suži-
nosit viską, tik turėkit šiek tiek kan-
trybės.“

Pasidomėjus, kokiomis sąlygomis 
Panevėžio areštinėje buvo laikomas 
aplinkosaugininkas, A. Pilka aiškino: 
„Buvau vienas keturvietėje kameroje, 
kurioje gultai – kelių aukštų. Toje pat 
patalpoje ir tualetas, ir kriauklė. Du 
kartus per dieną, kai į kamerą užeida-
vo prižiūrėtojas, turėjau nuo gulto at-
sikelti ir atsistoti. Man tai vis primin-
davo tokias taisykles, bet iš kur aš jas 
turėčiau žinoti. Valgyti davė neblogą 

maistą, jo man užteko.“

Su verslininku – draugai

Anykščiuose vieša paslaptis, jog 
aplinkosaugininkas A. Pilka glau-
džiai susijęs su verslininku Nerijumi 
Vertelka. Paklaustas apie pažintis su 
juo, A. Pilka sakė: „Mes esame drau-
gai, kartu medžiojame.“

Vienas iš A. Pilkos ir N. Vertelkos 
aplinkos informacijos šaltinių sakė, 
kad dažnai pas N. Vertelką sodybo-
je ant ežero kranto besilankantis A. 
Pilka pastaruoju metu kažką negero 
jautė ir stengėsi būti labai atsargus. 
„Kartą mane radęs pas N. Vertelką, 
A. Pilka namų šeimininko ėmė klau-
sinėti, kas aš, iš kur aš“, - tvirtino in-
formacijos šaltinis.

Portalo www.anyksta.lt skaity-
tojai taip pat komentuoja A. Pilkos 
ir N. Vertelkos ryšius. „Senas“ ko-
mentuoja: „Kaip vertaliotas pasa-

kys,  taip ir bus : 
lieps klubą skal-
dyt - skaldys, 
lieps save pa-
kišt-pakiš. Argi 
giminaičių pa-
tarimo klausytų 
– aišku, geriau 

juos pamiršt. Tik ar vertaliotas tavęs 
nepamirš, kai tau uodegą prispaus“. 
„Laisvas“ teigia: „Audry, manau, 
žmogui, kuriam taip stengiesi įtikti, 
savo pasipūtusias ambicijas kelia 
tik dėl laisvalaikio ir nerizikuo-
ja niekuo, tuo labiau savo asmens 
niekur oficialiai nekiša, o tavo juk 
čia tiesioginis darbas ir  tavo šei-
mos ateitis“. „Na“ dėsto: „Tai dar 
vienas įrodymas, kad DRAUGUS 
reikia rinktis atidžiai. Ko verti to-
kie DRAUGELIAI, kurie visiems 
pliurpia...“ „XXX“ konstatuoja: 
„Verteliotas ne išdūrė, bet mašinė-
lę skolino pasivažinėti“. „Naivus“ 
tvirtina: „Buvo įspėtas, kad neprasi-
dėtų su vertaliotu, kuris jau ne vieną 
suvaręs, , o pats vis sausas lieka ,bet 
jautėsi išskirtiniu“. „Ar“ priduria: 
„Ar ne vertalioto ausys čia išlįs“...

Advokatas rūpinosi 
aplinkosaugininko reputacija

„Anykšta“ jau aprašė istoriją, kai 
Debeikių medžiotojų klubas pateko į 
pareigūnų nemalonę dėl medžioklės 
taisyklių pažeidimo. Tos vienos me-
džioklės vadovu buvo Dalius Pipi-
ras, o eiliniu medžiotoju – A. Pilka.

D. Pipiras teisme aiškino, jog, ne-
turint reikiamo kiekio licencijų danie-
lių medžioklei, medžioklės vadovas 
kreipėsi patarimo į aplinkosaugininką 
A. Pilką. Šis, D. Pipiro žodžiais, at-
sakė, kad galima pradėti sumedžiotus 
gyvūnus lupti ir patarė „tik kumpių į 
mašinos bagažines nesidėti.“

Tokiu viešu liudijimu teisme pasi-
piktinęs A. Pilka per savo advokatą 
Albertą Kručkauską, taip pat me-
džiotoją, kreipėsi su skundu į teismą, 

prašydamas D. Pipirui iškelti bau-
džiamąją bylą dėl šmeižto. „A. Pil-
ka yra Anykščių aplinkos apsaugos 
agentūros vyresnysis inspektorius. Jo 
pareiga yra atlikti valstybinės gamtos 
apsaugos kontrolę, aplinkosaugos 
priežiūrą ir kitas Aplinkos apsau-
gos agentūros nuostatuose įtvirtintas 
funkcijas. Įtariant A. Pilką padarius 
su medžioklės taisyklėmis susijusius 
pažeidimus, jo atžvilgiu gali būti 
pradėtas tarnybinis patikrinimas, gali 
būti pakirstas pasitikėjimas juo, apri-
bota galimybė kilti karjeroje, - skun-
de Panevėžio apygardos teismui rašė 
advokatas A. Kručkauskas. – Išsakyti 
D. Pipiro teiginiai paniekino A. Pil-
kos asmenybę, pakirto pasitikėjimą 
juo, jo reputaciją, sukėlė įvairių nepa-
grįstų gandų antplūdį. 

Arnoldas KAZAKEVIČIUS, 
Anykščių rajono aplinkos apsau-
gos agentūros vedėjas: „A Pilka 
privalės ir toliau vykdyti visas 
jam pavestas funkcijas, kurios iš 
jo neatimtos. Kol nėra įsiteisėjusio 
teismo nuosprendžio, nėra jokio 

Aplinkosaugininkas mano, kad jo pavaldinys 
pareigūnus sudomino ne dėl tarnybos...

Praėjusią savaitę įtarus piktnaudžiavimu tarnyba ir dokumen-
tų klastojimu Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ir prokuratūros 
pareigūnai 48 valandoms sulaikė ir į Panevėžio areštinę uždarė 
Anykščių aplinkos apsaugos agentūros pareigūną Audrių Pilką. 
Praėjus sulaikymo terminui, A. Pilka iš areštinės buvo išleistas. 
Jis nėra nušalintas nuo pareigų. Kaip vertinate situaciją, kai rim-
tais nusikaltimais įtariamas pareigūnas paliekamas toliau eiti 
savo pareigas?

pagrindo jį nušalinti nuo pareigų 
arba atleisti iš tarnybos. Neįsivaiz-
duoju, dėl ko jis buvo sulaikytas. 
Kad žinočiau, kuo mano paval-
dinys yra kaltinamas, galėčiau ką 
nors komentuoti, juolab kad ofici-
alių pastabų dėl A. Pilkos darbo aš 
jam neturėjau. Aš manyčiau, kad 
A. Pilkos problemos nėra susiju-
sios su jo darbu. Galvoju, kad šuo 
yra kitur pakastas.“

Virgilijus Aloyzas MILAKNIS, 
mero patarėjas: „Viešumoje pa-
sirodžiusioje informacijoje nėra 
paskelbta, jog A. Pilka kaltinamas 
kyšininkavimu. Bet prie korupci-

nių nusikaltimų priskaitomas ir 
piktnaudžiavimas tarnyba: gali 
būti valstybinio transporto pa-
naudojimas asmeniniais tikslais 
ir daug kitų dalykų. Tarp tų visų 
eilučių yra kai kas daugiau, nes 
šiaip žmogų 48 valandom negali 
uždaryti į areštinę, kad patikrintų 
jo namus, darbo kabinetą ar pana-
šiai. Man labai keista, kad A. Pil-
ka buvo uždarytas – gal yra tokių 
dalykų, kurių mes nežinome. O 
gal iš šitos istorijos nieko ir ne-
bus, nes jei žmogus paliekamas 
eiti pareigas ir su visais įgalioji-
mais, nežinau, sunku net įvertinti, 
kaip taip gali būti. Gal todėl ir tie 
kaltinimai nėra rimti.“

Lukas PAKELTIS, rajono Ta-
rybos narys: „Mano supratimu, 
jeigu pareigūnas yra įtariamas 
sunkiais nusikaltimais, bent jau 
tol, kol vykdomas tyrimas jo at-
žvilgiu, jis neturėtų eiti pareigų. 
Tai vienareikšmiška mano pozicija 
ir susiformavusi Lietuvos teisinė 
praktika. Keistai atrodo pati situ-
acija: kam žmogų dviem paroms 
uždaryti, kam kratas atlikti ir po 
to, kaip niekur nieko, leisti jam 
dirbti. Klausimas kyla toks: ar ten 
visai nėra pagrindo teikti oficialius 
įtarimus; arba STT kažką ne taip 
daro, arba aš šitos situacijos kitaip 
nesuprantu...“

-ANYKŠTA

„xxx“: „O žvilgsnis toks nekaltas kaip Rūnio“.
„Jau seniai laikas“ : „Kartu turėjo ten būti ir Vertelkiokas“.
„Kazys“: „Netikiu mestais kaltinimais, geresnio savo darbo fanatiko nė 

su žiburiu nerasi“.
„Karjeros pradžia“: „Tai Stasys Bradauskas įkišo jį į tarnybą, kai brolis 

Stasio buvo Ministeris. Po to Pilkis Stasį pradėjo graužti. Tai kieno stogas 
šis pilietis, puikiai žinoma. O tai kad dedasi šventuoju, tai iš Biblijos ; ,,Ne-
tikėk kas ateina avies kailyje, o viduje plėšrus vilkas“.

„Afigiet možna“: „Neeilinis aplinkosaugininkas buvo, tiesiog brakonie-
rių siaubas ir didelė netektis būtų Mazuroniui ir jo vykdomai politikai, bet 
gal kokiam aukštam socdemui pastojo kelią ar kagėbėšnikui?“

„Kas turi pradžią, turi ir pabaigą“: „Negalėjo taip dirbti, atrodė jam, 
kad jis smaugs mužikus, o kitus dengs.  Sudarė visuomenėje įvaizdį, kaip ko-
voja su brokonieriais ,tai kaip geriausias Kauno policininkas kuris reketavo 
turginius.Lafa baigėsi, dabar jau teks užsidirbti duona rankomis, nesvarbu 
kur. Teisingumas įvyko“.

„Tai“ : „Viskas? Liepto galas? Karjeros pabaiga?“
„Almantas“: „Ir bus baisu, labai baisu, šeimyna mano tiksliai mirs 

badu“.
„Keičiasi stalo turinys“: „Nei žvėrienos, nei žuvies, nuo karališko stalo 

-  prie liaudies maisto, žmogus sveikatą pagadins, sublogs,  tai ir šaunikus 
atims ir iš načialnikų  išvarys ir verteliotas nuskris, tai Pilka bus nulestas i 
pilkąsias mases. Tai žvėreliai atsikvėps ...... „

„A.P.“: „Visas problemas, kurias turite mano adresu , susirašykite ant 
popieriaus. Pasidarykite lėktuvėlį ir skriskite..... Gero skrydžio jums ir jūsų 
bendraminčiams“.   

„to A.P.“: „Mandagus žmogus niekuomet nepasakys „eik tu na*i“, jis 
pasakys „matau, jūs toli eisite“. (Komentarų kalba netaisyta – red. past.).

balsai internete (anyksta.lt):

...Nepažįstamų asmenų 
pasirodymas ne juokais iš-
gąsdino ne tik A. Pilką, bet 
ir jo žmoną bei nepilnametę 
dukrą...

Negailestingai mirčiai išp 
lėšus iš gyvųjų mylimą sūnų, 
brolį, anūką nuoširdžiai už-
jaučiame ČERNIAUSKŲ šei-
mą.

A. Baltranienė, V. ir Z. 
Kuojai
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VĮ „Regitra“ duomenimis, Lie-
tuvoje yra 1,5 mln. teisę vairuoti 
turinčių gyventojų: 40 proc. moterų 
ir 60 proc. vyrų. Europos bendrovės 
„ERGO Insurance“ Lietuvoje sta-
tistika atspindi, jog privalomajame 
vairuotojų civilinės atsakomybės 
draudime moterų, lyginant su vyrų, 
sukeliamų avarijų dažnis 10 proc. 
didesnis, tačiau jų sukeliama vidu-
tinė žala 5 proc. mažesnė.

Pasak Europos bendrovės 
„ERGO Insurance“ Lietuvoje ci-
vilinės atsakomybės, nelaimingų 
atsitikimų, transporto priemonių ir 
sveikatos draudimo departamento 
direktoriaus Audriaus Pilčico, di-
džiausi saugaus vairavimo priešai 
yra išsiblaškymas, pašalinė vei-

Avarijos. Per 2013 metų 6 mė-
nesius Anykščių rajono teritorijoje 
įvyko 9 įskaitiniai eismo įvykiai, 
jų metu žuvo 5 ir buvo sužeista 
14 žmonių. Pernai per tą patį laiką 
įskaitinių eismo įvykių buvo regis-
truota 7, žuvo 7 ir buvo sužaloti 9 
žmonės.

Neblaivūs. Tikėtina, kad baudos 
vairuotojų ir dviratininkų neatgra-
so vairuoti išgėrus, nes policija 
nuo vairo jų nušalino gerokai dau-
giau nei per praeitų metų pirmąjį 
pusmetį. Per 6 mėnesius sulaikyti 
109 neblaivūs vairuotojai (pernai - 
71) ir 122 neblaivūs dviratininkai 
(pernai per tą patį laikotarpį - 85).

Pėstieji. Per pirmąjį šių metų 
pusmetį nustatyti 193 kelių eis-
mo taisykles pažeidę pėstieji, per 
2012– ų metų pirmą pusmetį tokių 
buvo 188.

Diržai. Per 2013-ų metų pirmąjį 
pusmetį policijos pareigūnai iš-
aiškino 258 asmenis, važiavusius 
neprisisegus saugos diržų, net 105 
daugiau nei per tą patį laikotarpį 
pernai. 

Teisės. Tikėtina, kad vis daugiau 
vairuotojų sėda prie automobilio 
vairo neturėdami vairuotojo pažy-
mėjimo. Net 51 tokį asmenį šiemet 
per 6 mėnesius išaiškino policijos 
pareigūnai. Per praėjusių metų pir-
mąjį pusmetį įkliuvo 21 toks „vai-
ruotojas“. 

Akcija. Visą vasarą savaitgaliais 
bus vykdoma akcija „Nevairuok 
neblaivus“, kurios metu bus vyk-
domas sustiprintas eismo dalyvių 
blaivumo patikrinimas. Tam tik-
ruose keliuose gali būti stabdomi ir 
dėl blaivumo tikrinami absoliučiai 
visi eismo dalyviai.

1000 km. Užpraėjusį savaitgalį 
Palangoje vykusiose tradicinėse 9 
valandas trukusiose 1000 kilome-
trų lenktynėse nugalėjo lietuvių 
komanda „General Financing – 
autopaslauga“, važiavusi „Porsche 
911 GT3“ automobiliu. Lietuviai 
vos 35 sekundėmis laimėjo prieš 
juos atkakliai persekiojusią Belgi-
jos komandą, važiavusią automo-
biliu BMW. 

Baisu... „Regitros“ analizės duo-
menimis, Lietuvos keliuose zuja 
labai daug  transporto priemonių, 
neperėjusių techninės apžiūros. 
Daugiau kaip 6 procentai vairuo-
tojų savo transporto priemones į 
techninę apžiūrą atvaro dokumen-
tų galiojimo laikui pasibaigus prieš 
4 ir daugiau mėnesių. 

Baus... Tikėtina, kad Vyriausybei 
pritarus dalį lėšų, surinktų už grei-
čio viršijimą valstybinės reikšmės 
keliuose, skirti policijos departa-
mentui, policija dar aktyviau gau-
dys „kelių erelius“. Didžiuma šių 
lėšų bus skiriama Kelių eismo tai-
syklių pažeidimų fiksavimo įrangai 
prižiūrėti, gaunamai informacijai 
apdoroti bei kitoms saugaus eismo 
priemonėms įgyvendinti. 

Greitkelis. Kelionė automobiliu 
į Vilnių gali užtrukti beveik 10 mi-
nučių ilgiau dėl greitkelio Vilnius 
– Panevėžys remonto, nes keliose 
vietose viena magistralės puse eis-
mas vyksta viena kryptimi, o grei-
tis apribotas iki 70- 90 kilometrų 
per valandą. 

Draudimas. ERGO - viena pir-
maujančių draudimo grupių Bal-
tijos šalyse - turi daugiau nei 550 
tūkst. klientų, o įmokų suma per-
nai sudarė 150.2 mln. eurų. Praėju-
siais metais ERGO Baltijos šalyse 
klientams apmokėjo žalų už 96.3 
mln. eurų. ERGO draudimo grupė 
veikia ir Baltarusijoje.

Parengė. J.J.

Patikslinti reikalavimai dviračių 
vairuotojams. Pagal naujas nuosta-
tas prižiūrint suaugusiajam važiuoti 
važiuojamąja kelio dalimi dviračiu 
bus leidžiama ne jaunesniems kaip 
8 metų asmenims. Gyvenamojoje 
zonoje dviračių vairuotojų amžius, 
kaip nustatyta ir šiuo metu, nebus ri-
bojamas. Važiuodamas važiuojamąja 
kelio dalimi dviračio vairuotojas pri-
valės dėvėti ryškiaspalvę liemenę su 
šviesą atspindinčiais elementais arba 
dviračio priekyje turės degti baltas 
šviesos žibintas, o gale – raudonos 
šviesos žibintas. Važiuojant keliu 
tamsiuoju paros metu arba kai blogas 
matomumas bus privalomi abu reika-
lavimai.

Pagal priimtas ir šiemet nuo liepos 
1 d. įsigaliojusias pataisas pradedan-
tieji vairuotojai 2 metams išduodamą 
galiojantį vairuotojo pažymėjimą 
turės teisę pakeisti į 10 metų galio-
jantį vairuotojo pažymėjimą nebaigę 
papildomo vairuotojų mokymo, jei-
gu per 2 metus nebus pažeidę KET 
reikalavimo, už kurį šiame įstatyme 
numatytas papildomas vairuotojų 
mokymas, arba nebus sukėlę eismo 
įvykio, dėl kurio buvo sutrikdyta eis-
mo dalyvio sveikata. 

Jauni vairuotojai, pažeidę KET, 
papildomus mokymus privalės baigti 
per vienus metus nuo pažeidimo pa-
darymo datos. Papildomi mokymai 
lauks pradedančiųjų vairuotojų, pa-
žeidusių KET reikalavimą, susijusį su 
vairuotojų pareigų pėstiesiems, lenki-
mo taisyklių, draudimo vairuotojams 
naudotis mobiliojo ryšio priemonė-
mis, eismo reguliavimo signalų nesi-
laikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų 
naudojimo, važiavimo per sankryžas, 
vairuotojų naudojimosi saugos dir-

Dar tvirtesnis apynasris Kelių 
eismo taisyklių pažeidėjams
Birželio mėnesį Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas 

priėmęs Lietuvos Respublikos Seimas patikslino reikalavimus dvira-
čių vairuotojams, nuostatas dėl papildomų mokymų pradedantiems 
vairuotojams, sugriežtino reglamentavimą dėl teisės vairuoti trans-
porto priemones atėmimo ir grąžinimo, kuris turėtų atvesti į protą 
pačius nedrausmingiausius, nes 2 kartus neblaivūs įkliuvę vairuotojai 
teises praras 10 – iai metų. Šis ir kai kurie kiti pakeitimai įsigalios at-
einančiais metais. 

žais, motociklininko šalmais pažei-
dimais, nustatyto greičio viršijimu 
daugiau kaip 10 km/h ir transporto 
priemonių vairavimu, kai nustatomas 
lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 
iki 0,4 promilės), taip pat sukėlusių 
eismo įvykį, kurio metu buvo sutrik-
dyta eismo dalyvių sveikata, motori-
nių transporto priemonių vairuotojų, 
kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl 
KET pažeidimų.

Seimas sugriežtino reglamentavi-
mą dėl teisės vairuoti transporto prie-
mones atėmimo ir grąžinimo. Asme-
niui, iš kurio teisė vairuoti transporto 
priemones bus atimta dėl teisės pažei-
dimo padarymo vieniems metams ir 
ilgiau, teisė vairuoti transporto prie-
mones bus grąžinama tik pasibaigus 
šios teisės atėmimo laikui ir baigus 
papildomą vairuotojų mokymą bei 
perlaikius vairavimo egzaminą.

Tačiau bene nemaloniausia nau-
jiena laukia bandančių vairuoti trans-
porto priemones išgėrus ar apsvaigus 
nuo narkotikų Asmeniui, padariusiam 
teisės pažeidimą būnant neblaiviam 
arba apsvaigusiam nuo narkotikų, 
vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, 
teisė vairuoti transporto priemones 
galės būti grąžinama tik įvykdžius 
jau minėtus reikalavimus ir po me-
dicininės ir švietėjiškos atestacijos. 
Ne anksčiau kaip po 10 metų teisė 
vairuoti transporto priemones būtų 
grąžinama asmeniui, jei ši teisė iš jo 
bus atimta du kartus už tai, kad jis bus 
padaręs teisės pažeidimą būdamas 
neblaivus arba apsvaigęs nuo narkoti-
kų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, 
taip pat asmeniui, iš kurio teisė vai-
ruoti transporto priemones bus atimta 
tris kartus.

Anykščių policijos komisariato 

Viešosios policijos skyriaus Kelių 
policijos poskyrio viršininkas Nerijus 
Blažys pritaria įstatymo pataisoms 
dar griežčiau bausti neblaivius ir ap-
svaigusius vairuotojus, be vairuotojo 
pažymėjimo vairuojančius asmenis, 
piktybinius Kelių eismo taisyklių 
pažeidėjus. Tačiau jis abejoja įsta-
tymo numatytos galimybės atimti 
vairuotojo pažymėjimą 10 – iai metų 
veiksmingumu. Pasak jo, net tokios, 
sakytum, drastiškos priemonės vargu 
ar sudrausmins kai kuriuos asmenis. 
„Antrą kartą įkliūvantiems neblai-
viems vairuotojams aš siūlyčiau tai-
kyti baudžiamąją atsakomybę, - sakė 
N. Blažys. – Mes turime nemažai 
pažeidėjų, kuriuos sunku sutram-
dyti įstatymo suteikiamomis gali-
mybėmis, neįmanoma iš jų išieškoti 
dešimttūkstantinių baudų, nes jie jų 
piktybiškai nemoka, o antstoliai ne-
randa jokio jų vardu registruoto turto. 
Įkliuvusiam neblaiviam teismas ati-
ma teisę vairuoti keliolikai mėnesių, 
o jis po kelių savaičių ar net dienų vėl 
įkliūva vairuodamas neblaivus, jam 
vairuotojo pažymėjimas nėra svar-
bus, jis žino, kad gali, moka vairuoti 
ir be vairuotojo pažymėjimo. Teismas 

atima iš jo automobilį, vertą gal 300 
litų. Už savaitės jis vėl tokį nusiper-
ka ir vėl važinėja keldamas pavojų 
kitiems eismo dalyviams. Juk girtas 
prie vairo - tai tas pats kaip aklas cen-
trinėje gatvėje, toks vairuotojas yra 
nenuspėjamas, galintis savo transpor-
to priemone nužudyti bet kurį - tiek 
pėsčiąjį, tiek dviratininką ar visai ne-
kaltus, pro šalį tvarkingai automobi-
liu važiuojančius asmenis. Tokius gal 
išauklėtų tik belangė?! Bent jau tuo 
metu žinosime, kad kai tokie „kelių 
ereliai“ sėdi uždaryti – jų nėra gatvėje 
ir jie nežudo nekaltų žmonių! Manau, 
kovoti su tokiais pažeidėjais turi ne 
tik policininkai ar teismai, bet ir patys 
piliečiai neturėtų likti abejingi. Juk 
kiekvienas rūpinamės savo šeima ir 
artimaisiais, norime, kad jiems ne-
nutiktų nieko bloga, todėl pastebėjęs 
tokį „kelių erelį“ kiekvienas turi pa-
sistengti, kad jis kuo greičiau būtų 
sustabdytas, sulaikytas, nebūtų leista 
jam sėstis prie automobilio vairo, nes 
vairuoja ne kažkas „kiti“- o tie patys 
mūsų pažįstami, draugai ar giminai-
čiai ir jiems išvažiuoti į gatves neblai-
viems nesutrukdome mes patys, t.y. 
mes, tuo metu esantys šalia jų.“

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Anykščių rajono policijos komisariato Viešosios policijos sky-
riaus Kelių policijos poskyrio viršininkas Nerijus Blažys mano, 
kad neblaivius vairuotojus reikia bausti be gailesčio, tačiau abe-
joja, ar vairuotojo pažymėjimo atėmimas iš antrą kartą įkliuvu-
sių neblaivių vairuotojų 10 -iai metų bus veiksmingas. 

Autoriaus nuotr. 

Moterų avarijos - aikštelėse, vyrų – greituose kelių ruožuose
Lietuvos keliais vairuoja 60 proc. vyrų ir 40 proc. moterų. Euro-

pos bendrovės „ERGO Insurance“ Lietuvoje statistika atspindi, 
jog moterys avarijas sukelia dažniau, tačiau avarijų, kurių kalti-
ninkais tampa vyrai, pasekmės būna skaudesnės. Psichoterapeu-
tai aiškina, jog lyčių vairavimo ypatumai nulemti iš prigimties. 
Draudikai priduria, jog susidūrimų išvengti galimybę suteikia 
saugus požiūris į vairavimą, neskubėjimas bei atidumas.

kla vairuojant, greičio viršijimas 
bei vairavimas neblaiviam. „Dėl 
išsiblaškymo ir tokios pašalinės 
veiklos kaip kalbėjimas telefonu, 
nenaudojant laisvų rankų įrangos, 
užkandžiavimas ir pan. avarijos 
kyla dažniausiai, tuo tarpu greičio 
viršijimas bei alkoholio vartojimas 
tampa skaudesnių nelaimių priežas-
timi“, – pasakoja A. Pilčicas.

Pasak draudimo eksperto, viduti-
niškai avarijos metu padaroma 2,4 
tūkst. litų žala. „Statistika atspindi, 
kad moterų sukelti eismo įvykiai at-
siperka mažesniais nuostoliais, tačiau 
avarijų jos sukelia kiek daugiau nei 
vyrai. Pastebima, kad moterys dau-
giau susidūrimų patiria automobilių 
stovėjimo aikštelėse. Tokiais atvejais 

dažniausiai įlenkiami automobilių 
buferiai bei kitos automobilių dalys, 
išdaužiami žibintai, nulaužiami šo-
niniai veidrodėliai. Nors susidūrimai 
nėra stiprūs, tačiau pinigine išraiška 
patiriami nuostoliai nemaži – apie 
1-1,5 tūkst. litų. Žala palyginus didelė 
dėl to, kad norint sutvarkyti įlenkimą, 
tenka tiesinti ir dažyti visą detalę, ne-
retai ją apskritai būtina keisti nauja“, 
– teigia A. Pilčicas. 

Tuo tarpu pasakodamas apie vyrų 
sukeliamas avarijas, draudimo eks-
pertas pastebėjo, kad jų priežastimi 
dažniau būna greičio viršijimas. 
„Nesilaikydami saugaus greičio, 
vyrai dažniau nuvažiuoja nuo kelio, 
apsiverčia, taip pat nesuvaldę auto-
mobilio susiduria su kitais vairuoto-
jais. Tokio pobūdžio žalos gali siekti 
kelis, kartais keliasdešimt tūkstančių 
litų. Tokiomis aplinkybėmis auto-
mobiliai apgadinami ir nebepataiso-
mai“, – pasakoja A. Pilčicas.

Pasak psichoterapeuto, šeimos 
konsultanto Olego Lapino, vyrų 
ir moterų vairavimo skirtumai nu-
lemti ir iš prigimties. „Vairavimui 

neabejotinos įtakos turi estrogenas 
ir testosteronas. Pavyzdžiui, dėl 
estrogeno poveikio smegenims 
moterims sunkiau stambų objektą 
priderinti prie aplinkos, nes tai daro 
testosteronas. Taigi, moterims kiek 
sudėtingiau įvertinti atstumus auto-
mobilių statymo aikštelėje. Tačiau 
jos geba geriau matyti visumą, dėl 
to kelyje yra pastabesnės“, – pasa-
koja O. Lapinas. 

O. Lapinas atkreipia dėmesį, jog 
tradicinės lyčių vertybės skiriasi: 
vyrams būdingos laisvės bei indi-
vidualizmo vertybės, dėl šios prie-
žasties jie linkę pervertinti savo ga-
limybes, o moterims – kooperacijos 
ir saugumo, dėl to jos pervertina 
saugumo taisykles. Šie skirtumai 
lemia ir sukeliamų avarijų priežas-
tis bei žalos mastą: tradicinių vyrų 
avarijos susijusios su didesne rizi-
ka, tradicinių moterų – su perdėtu 
baimingumu. Tiesa, suabsoliutinti 
šito negalima, nes tradiciniai lyčių 
vaidmenys šiais laikais yra pasikei-
tę ir suartėję. 

-ANYKŠTA
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Lietuvoje tokio 
atrakciono nėra

Pasak Anykščių kalnų slidinė-
jimo centro, kuriam priklauso ir 
vasaros rogučių trasa, vadovo Liu-
dviko Avietės, Lietuvoje toks atrak-
cionas būtų pirmasis, tačiau jų keli 
jau veikia Latvijoje, garsėjančioje 
žiemos ir vasaros pramogų gau-
sa. „Mes jau buvome nuvažiavę į 
Ramkalnį, kur toks atrakcionas 
sėkmingai veikia, - sakė L. Avie-
tė. - Tai tarsi dvigubas ratas, kurio 
viduje yra įtaisytos dvi sėdynės, 
prie kurių saugos diržais patikimai 
prisegami vienas ar du žmonės, 
norintys ratu nuriedėti nuo kalno, 
jį išbandėme  su sūnumi ir patyrė 
me gerų emocijų.“

Pasiteiravus, kaip šį atrakcioną 
vadina patys latviai, centro vado-
vas teigė, kad panašus atitikmuo 
būtų „žingsniaskrydis“. Pasak 

Nuo Kalitos kalno riedės 
„kosminė karieta“

Jau kitą mėnesį anykštėnai ir miesto svečiai atvykę pasivažinėti vasaros rogutėmis ant Kalitos kal-
no galės išbandyti ir dar vieną atrakcioną – nuo kalno nuriedėti patogiai įsitaisę rato viduryje. Jie 
galės pasijusti tarsi kosmonautai, nes prieš akis šmėžuos tai žemė, tai dangus... Naująjį atrakcioną 
kalno šeimininkai jau pavadino „Kalitos salto“.

latvių, tai pats naujausias būdas 
nusileisti nuo kalno. „Dar latviai 
šmaikštaudami šį atrakcioną va-
dina „kosmine karieta“, matyt, 
sutapatindami su įrenginiais kos-
monautų sveikatai ir ištvermei 
treniruoti ar patikrinti, - pastebėjo 
centro vadovas. – Nusileidimas 
šiuo įrenginiu iš tiesų nepakartoja-
mas ir jame sėdintiems, ir jį stebin-
tiems. Svarbiausia, šiuo atrakcionu 
gali naudotis tiek vyresnio amžiaus 
vaikai, tiek suaugę bet kuriuo metų 
laiku. Ir tuomet, kai kalną dengs 
sniegas ir nuo jo skries kalnų sli-
dininkai bei snieglentininkai, ir va-
sarą, kai ant kalno veiks tik vasaros 
rogučių trasa. Nusileidimą naujuo-
ju atrakcionu įrengsime nuolaides-
nėje kalno vietoje tarp didžiojo ir 
snieglentininkų keltuvo. Manome, 
kad nusileidimui užteks ir pusės 
kalno. Ratas riedės apie 150 metrų. 
Šiokių tokių problemų galime tu-

rėti, kai kalnu naudosis slidininkai, 
tačiau, manau, išeitį neskriausda-
mi žiemos sporto entuziastų iki 
žiemos pradžios tikrai surasime. 
Gaila, tačiau ant kalno jau darosi 
ankšta...“ 

Šimtaprocentinė saugumo 
garantija

L. Avietę atrakcioną eksploatuo-
jantys latviai įtikino, kad jis saugus 
ir paprastas eksploatuoti. Jie teigė, 
kad nebuvo nė 
vieno nelaimin-
go atsitikimo 
ar kokių nors 
nesusipratimų 
su atrakcionu 
nuo kalno nusi-
leidusiais klientais. Konstrukcija 
yra pagaminta iš labai kokybiškų 
ir stiprių medžiagų, tad kokie nors 
įrenginio lūžimai ar gedimai ne-

galimi. Nusileidimo trajektorija ir 
greitis yra kontroliuojami operato-
riaus. Ratą įmanoma pristabdyti ar 
net sustabdyti ir lynu pakelti į star-
to vietą. Ši tokia neįprasta judėji-
mo priemonė yra išrasta Europos 
Sąjungoje visai neseniai ir prieš 
pradedant eksploatuoti pirmąsias 
„kosmines  karietas“ jos buvo tes-
tuojamos ir bandomos net trejus 
metus po išradimo. 

Ieškoti naujovių tiesiog būtina

Prieš keliolika metų ant Kali-
tos kalno, galima sakyti, nebuvo 
nieko. Duobėtas kalnas, lynas su 
kabliuku į kalno viršų užtraukian-
tis slidininką. Vėliau kalno, kaip 
traukos centro, perspektyva su-
sidomėjo Anykščių savivaldybė 
ir tam skyrė nemažai dėmesio ir 
lėšų. Ant kalno buvo sumontuoti 
šiuolaikiniai slidininkų keltuvai, 
įsigyta sniego gaminimo įranga, 
retrakas slidinėjimo trasų ruoši-
mui. Pamažu, tačiau užtikrintai 
Kalitos kalnų slidinėjimo centras 
išsikovojo lyderystę tarp šalies sli-
dinėjimo centrų. Šalies slidininkai 
įvertino gerai prižiūrimas trasas ir 
tai, kad nereikia laukti eilėse prie 
keltuvų. Įrengus vasaros rogučių 
trasą, kalnas gyvas ir vasarą. L. 
Avietė įsitikinęs, kad jeigu nieko 
naujo ant kalno neatsiras, tokioj 
mažoj šaly kaip Lietuva klientų 
galima pristigti. „Jaučiu, kad nau-
jas atrakcionas ant kalno laukia-
mas ir netgi būtinas, - teigė centro 
vadovas. – Žiemą atvažiuoja žmo-
nės slidinėti ir, kai geras oras, žiū-
rėk, ne vienas, dažniausia vaikai 
ar šeimos nariai, patraukia prie 
vasaros rogučių trasos. Įjungia-
me, ir norintys leidžiasi nuo kalno 
per snieguotus laukus su vasaros 
rogutėmis. Ką jau ten kalbėti apie 
vasarą. Prieš ketverius metus ati-
darytoje vasaros rogučių trasoje 

ir dabar neretai 
nutįsta eilės. 
Taigi žmonės 
lūkuriuoja ei-
lėje, neturi ką 
veikti. Seniai 
galvojau, kokį 

atrakcioną jiems dar galima pasiū-
lyti. Manau, kad „Kalitos salto“ 
bus pats tinkamiausias atrakcio-
nas ir dėl eksploatavimo paprastu-

Anykščių kalnų slidinėjimo centro „Kalita“ vadovas Liudvikas Avietė (dešnėje) Ramkalnyje išbandė  
„kosminę karietą“ ...

mo.Jau kitą mėnesį norintys galės 
išbandyti šį ekstremalų atrakci-
oną. Kelią nelengvai skynėsi ir 
vasaros rogučių trasa. Skeptikų, 
argumentuojančių, kad tai brangu, 
neatsipirks, buvo nemažai. Tačiau 
gyvenimas įrodė, kad tai naudin-
ga, o žmonėms suteikėme begalę 
džiaugsmo ir gerų emocijų. Rug-
sėjo mėnesį bus ketveri metai, 
kai veikia vasaros rogučių trasa 
– vienintelis toks atrakcionas Lie-
tuvoje - viliojantis nusileisti pu-
sės kilometro ilgio linksmaisiais 
kalneliais ir patirti nepakartojamų 
įspūdžių.“ 

Beje, ant kalno Všį Anykščių tu-
rizmo informacijos centras, kuriam 
priklauso Kalita, įgyvendina Euro-
pos Sąjungos fi nansuojamą 2 mili-
jonų litų vertės projektą „Aktyvaus 
turizmo, poilsio ir pramogų parko 
Anykščiuose ant Kalitos kalno kū-
rimas“. Šiuo metu ant kalno stato-
mas būsimas turizmo informacijos 
centras, kurio pirmuoju aukštu sli-
dininkai ir kalno šeimininkai galės 
naudotis jau ateinantį slidinėjimo 
sezoną. Šių metų pradžioje įrengtą 
snieglenčių parką pavyko įtraukti į 
Pasaulinės snieglenčių federacijos 
snieglenčių varžybų turą. Pirmo-
siose tarptautinėse varžybose pui-
kiai pasirodė anykštėnai. Kalitos 
kalną ir ant jo vykusias varžybas 
puikiai įvertino Lietuvos nacio-
nalinės slidinėjimo asociacijos 
prezidentas Remigijus Arlauskas, 
pastebėjęs, kad varžyboms buvo 
itin gerai pasiruošta, o Anykščių 
sniego parko išskirtinumas yra tai, 
kad keltuvas skirtas tik snieglenti-
ninkams. 

Sulaukia žiniasklaidos 
dėmesio

Pasak centro vadovo L. Avie-
tės, nors rogučių trasa veikia jau 
beveik ketveri metai, ji vis dar su-
laukia spaudos ir televizijos dėme-
sio. „Apie vasaros rogutes šalies 
gyventojus stengėmės informuoti 
visais įmanomais būdais, netgi 
važinėjome po artimiausių miestų 
mokyklas. Tai neliko be atgarsio. 
Manome, kad ir apie naująjį atrak-
cioną turi sužinoti kuo daugiau 
žmonių ir jį išbandyti“,- teigė L. 
Avietė.

Kaina nesikandžios

Nusileidimas nuo kalno „kosmi-
ne karieta“ Ramkalnyje kainuoja 
25 litus vienam asmeniui ir 40 litų 
dviem asmenims. Pasak L. Avie-
tės, tai nėra brangu, o Anykščiuose 
tikimasi iš norinčių leistis šiuo dar 
neregėtu įrenginiu bus prašoma 
dar mažiau. Tikslios naudojimosi 
atrakcionu kainos L. Avietė neį-
vardijo. 

Avansas jau sumokėtas

Kalnų slidinėjimo centro vadovas 
patvirtino, kad už naująjį atrakcioną 
jau sumokėtas avansas - 60 procen-
tų jo vertės. „Šis nusileidimo nuo 
kalno įrenginys nėra serijinis, gami-
namas tik susitarus su klientu, ku-
ris įsipareigoja pagamintą nupirkti. 
Kainuoja atrakcionas apie 30 tūks-
tančių litų. Žinant, kad jis bus eks-
ploatuojamas ištisus metus, manau, 
kad turėtų atsipirkti jau pirmaisiais 
metais“, - sakė L. Avietė. 

-Anykšta 
Latviai teigia, kad nuo kalno nuriedėti šiuo įrenginiu norinčių 
netrūksta. Žmonės saugiai patiria nepakartojamų emocijų. 

Anykščiuose vasaros rogutėmis nemažai atvykusiųjų leidžiasi ir 
žiemą.

...Nusileidimas šiuo įren-
giniu iš tiesų nepakartoja-
mas ir jame sėdintiems, ir jį 
stebintiems... 

Kalitos kalnas - vienintelė vasaros rogučių trasa Lietuvoje. 
Pramoga įvairaus amžiaus žmonėms, šeimoms ar draugų būriui bet kuriuo metų laiku. 
Kalno g. 25, Anykščiai, tel (381) 78 144, kalita@res.lt, www.kalitoskalnas.lt
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pastabos paraštėse

horoskopas
 Ožiaragiai neturėtų rodyti per-

nelyg didelės iniciatyvos. Gali pa-
aiškėti, kad darbas, kurį pasišausite 
atlikti, jums bus per sunkus. Dėl to 
vyresnybė pradės skeptiškai ver-
tinti jūsų galimybes. Būkite apdai-
rūs visur kur, paklausykite žmonių, 
kuriais pasitikite, patarimų.

Vandeniai užmegs naudingų 
ryšių su įvairiausių visuomenės 
sluoksnių atstovais. Drąsiai patei-
kite pašnekovams savo pasiūlymus 
- jiems bus pritarta. Nepasikliauki-
te vien tik nuojauta, atsižvelkite į 
vyresnių draugų patarimus. Kitaip 
galite įsivelti į konfliktą su vyres-
nybe darbe arba su giminaičiais 
namuose.

Žuvų kitą savaitę laukia susiti-
kimai su naujais žmonėmis. Labai 
tikėtini ir teigiami jūsų finansinės 

padėties pokyčiai. Daugelis šio 
Zodiako ženklo atstovų pradės 
spręsti organizacinius klausimus, 
susijusius su gyvenimo būdo keiti-
mu. Sprendimų priėmimas gali už-
trukti, bet rezultatai bus palankūs.

Avinai kitą savaitę turėtų spręsti 
finansinius klausimus, susijusius 
su jūsų gerovės lygio kėlimu. Jeigu 
turite kokių nors idėjų, tai pradė-
kite jas realizuoti, nes tokio palan-
kaus laikotarpio kaip dabar gali dar 
ilgai nebūti. Kūrybinės inteligenti-
jos atstovai tikriausiai susitiks su 
rėmėjais ir mecenatais.

Jaučiai turėtų atkreipti dėmesį į 
tai, kaip jie leidžia pinigus. Išmo-
kite juos skaičiuoti. Gali būti, kad 
kitą savaitę jūs parduotuvėse pa-
liksite daugiau nei galite sau leis-
ti. Verčiau šito išvenkite, kadangi 
situacija finansų srityje klostosi 
ne visai taip, kaip jums norėtųsi. 

Būkite atidūs ir asmeniniame gy-
venime.

Dvyniai pasieks didelių verslo 
laimėjimų. Iš visko sprendžiant, 
derybos ir susitikimai bus sėkmin-
gi, pavyks užmegzti santykius su 
komerciniais partneriais, seniai 
numatyti planai ir projektai įgaus 
realių bruožų. Jūs daug nuveiksite, 
jei nepamiršite atsargumo, priim-
dami svarbius sprendimus.

Vėžiai turės gana daug dirbti. 
Jūsų darbingumas tiesiog stulbins 
kolegas ir vyresnybę. Artimiausio-
mis dienomis galite susipažinti su 
naudingais žmonėmis, tad būkite 
pasirengę. Per šiuos susitikimus 
sudaryti susitarimai jums padės iš-
spręsti visas iškilusias problemas ir 
sutvarkyti neatidėliojamus reikalus.

Liūtai lengvai įgyvendins vi-
sus numatytus planus. Kitą savai-
tę jūsų entuziazmas, energija ir 

naujos idėjos stulbins aplinkinius, 
kurie parems jūsų iniciatyvas. Tai 
bus ypač akivaizdu darbe - vyres-
nybė atsižvelgs į jūsų pasiūlymus, 
o kolegos padės juos realizuoti. 
Siekdami savo tikslų, pamėginkite 
nutolti nuo tradicinių metodų.

Mergelės turėtų neprarasti sa-
vitvardos. Nesikarščiuokite ir ne-
skubėkite, kitaip bus labai sunku 
sutvarkyti savo reikalus. Bet koks 
darbas artimiausiomis dienomis 
pareikalaus atidumo. Jūs kupini 
jėgų, tad veikite, išnaudokite pa-
lankias galimybes. Jei prireiks ar-
timųjų pagalbos, tikrai galite jos 
tikėtis.

Svarstyklės pajus norą kurti, 
susidomės nauju darbu. Ateinan-
čią savaitę daugelis jūsų sumany-
mų iškart bus realizuoti, o naujos 
idėjos įgaus konkrečių bruožų. Pa-
tikėkite savo jėgomis, vykite šalin 

visas abejones, tada niekas jums 
nesutrukdys sparčiai žengti į prie-
kį, beje, ne tik kūrybos srityje.

Skorpionai turėtų atsargiai 
bendrauti su verslo parneriais, ki-
taip galite prisidaryti nereikalingų 
problemų. Pasistenkite kitą savaitę 
nesusaistyti savęs jokiais pažadais, 
kadangi juos įgyvendinti bus labai 
sunku. Daugelis situacijų pareika-
laus ryžtingų poelgių. Nebijokite 
žengti svarbių žingsnių kelyje į 
sėkmę.

Šauliai sėkmingai išspręs visus 
iškilusius uždavinius. Jūsų ryžtas 
ir aktyvumas darbe neliks nepa-
stebėti, jeigu nepatingėsite juos 
parodyti. Šios savybės prisidės 
prie teigiamų pokyčių svarbiose 
gyvenimo srityse. Jūsų optimizmas 
leis sutelkti aplink save bičiulius ir 
bendraminčius.

-ELTA

Atviras laiškas aplinkos minis-
trui Valentinui Mazuroniui. Antroji 
dalis.

O toliau, ministre, dar gražiau. 
Vos porai savaičių tepraėjus po 
pirmojo brakonieriavimo ir dviejų 
elnių nušovimo, panakčiui kitame, 
prie pat to paties kelio esančia-
me nesuartame kukurūzų lauke, 
prieš Juostininkus, brakonieriai 
nušauna du elnius (vienas raguo-
tas patinas), ištraukia prie kelio, 
pakrauna į automobilius, išsiveža. 
Tą naktį medžiojo ir mūsų kaimy-
nai kitapus kelio, Traupio būrelio 
medžiotojai. Jie taip pat turi bėdų 
su brakonieriais, į jų medžioklės 
plotus šitie „kiauliasnukiai“ taip 
pat lenda. Skambina man būrelio 
vadovas Ričardas Šlenys ir pasa-
koja, kad grįžta jie iš medžioklės 
apie trečią valandą nakties ir štai 
ką mato: stovi kelkraštyje mūsų 
pusėje du automobiliai, priekiais 
į Juostininkus, lyg nuo Troškūnų 
per Milaikiškius būtų atvažiavę. 
Vienas – tamsus „golfas“, kitas 
raudonas WW, panašus į multiva-
ną. Būtų ir pravažiavę, bet susiz-
gribo, prisiminė, kad apie tokių 
mašinėlių „duetą“ kalbama kaip 
apie galimai brakonieriaujančias, 
tai apsisuko ir grįžo patikrinti, pa-
sikalbėti. Jau visiškai privažiuojant 
prie jų, „golfas“ su tuo raudonuoju 
WW užsiveda, staigiai apsisuka 
ir, cypindami padangas, „rauna“ 
Troškūnų link. Medžiotojai visgi 
spėja užsirašyti jų numerius: BHR 
556 tamsusis „golfas“ ir EBA 446 
raudonasis WW. Medžiotojai seka 
iš paskos. Abu automobiliai link 
Troškūnų varo jau virš 140 km/val, 
asfaltas vietomis dar nenutirpęs, 
medžiotojų „Audi“ tokiu greičiu 

Brakonieriai įžūlėja. Ar aplinkosauga paralyžiuota?
vytis įtariamuosius ir per Troškū-
nus neberizikuoja. Rytą paaiškės, 
kad pasprukęs automobilių „due-
tas“ naktį stovėjo kaip tik toje vie-
toje, kur iš minėto kukurūzų lauko 
ištraukti ir į automobilius pakrauti 
abu elniai. Kruvinos šliūžės, gau-
su kraujo nušovimo vietose, ragais 
braukta apsnigta žemė. Batų pėd-
sakai kaip pagal užsakymą. O juk 
tą dieną nei kruvinų šliūžių ant 
sniego, nei batų pėdsakų ten nebu-
vo! Nakties darbas.

Operatyviai susisiekiu su Anykš-
čių policijos komisariatu ir Valdui 
Palioniui, skyriaus viršininkui, su-
sakau visą informaciją. Brakonie-
riai nusikaltėliai, o nusikaltėlius 
reikia gaudyti operatyviai. Klausiu, 
gal man reikia kreiptis raštu? Ne-
reikia, mes duomenis perduosime 
ir Anykščių aplinkosaugos agentū-
rai. Tikrai tyrimą kontroliuosime ir 
jums pranešime apie rezultatus. To 
pranešimo nuo balandžio iki šiol 
tebelaukiu. Jau akis pražiūrėjau... 
Pranešu ir Anykščių aplinkosaugos 
agentūrai. Spaudžiu visus! Gana to 
„neįgalumo“, dirbkite, turime, po 
velnių, sučiupti brakonierius! Ne-
noromis, tačiau šį kartą nei „biuro-
kratinės instrukcijos“, nei visokie 
ten „padūsavimai“ netampa kliū-
timi. Su buvusiu Anykščių meru, 
su buvusiu Vyriausybės atstovu 
Panevėžio apskrityje niekas nenori 
pyktis. Na ir gerai, juk ne šiaip sau 
senis iš gatvės esu! Operatyviai 
sužinau, kad tamsus „golfas“ BHR 
556 yra iš Panevėžio rajono, Tra-
kiškio kaimo, ir priklauso medžio-
tojui Arvydui Tulušiui. Ir jo sūnus 
medžiotojas. O raudonasis WW, 
į kurį ir galėjo tilpti du elniai, tik 
ką parduotas Marijampolėje ir dar 
neužregistruotas naujojo savinin-
ko adresu. Vėliau sužinau, kad jis 
atsidūrė tame pačiame Trakiškyje, 
sodyboje arčiau miško, ir laikomas 
uždarytas daržinėje! Tuo metu bū-
tent Trakiškyje, žmogaus sodybos 
kieme, po langais, brakonieriai 
naktį nušauna stirną!

Spaudžiu vyr. inspektorių Audrių 
Pilką. Veik, vyr. inspektoriau, dirbk, 
tikrink versijas dar karštais pėdsa-

kais! Ir ką gi aš girdžiu? Ogi tuos 
pačius graudžius verksmus: benzi-
no nėra, taisyklės neleidžia, o jo joi, 
a ja jai. Trakiškis toli, net Panevėžio 
rajone, o tai ne jo zona… Tai susi-
siek su Panevėžio kolegomis, jiems 
perduok visus duomenis, prašyk jų 
pagalbos, reikalas tai juk bendras! 
Juk Trakiškis yra vos keli kilome-
trai nuo Panevėžio! Na taip taip, jis 
paskambinsiąs, pranešiąs,- lemena 
man pareigūnas. Nepranešė! Pats 
dar balandžio mėnesį susiskambi-
nu su Panevėžio regiono Aplinkos 
apsaugos departamento Gyvosios 
gamtos apsaugos inspekcijos vir-
šininku Albertu Mikašausku. Ne, 
jų niekas apie tokį įvykį nei raštu, 
nei žodžiu neinformavo, Anykščiai 
pagalbos neprašė. Iki šiol Anykščiai 
nieko Panevėžiui nepranešė, nepra-
šė bendradarbiauti, padėti! Štai taip 
dirbama Anykščių aplinkosaugoje, 
ministre.

Ir vėl paklausiu Jūsų, ministre: 
o jeigu būtų buvusi žmogžudystė? 
Argi kriminalistai nebūtų paėmę 
kraujo iš įvykio vietos? Ar nebūtų 
operatyviai suradę tų automobilių, 
kurių numeriai nustatyti, kuriuose 
gal kokiame nors plyšyje gali rasti 
aukos kraujo?! Palygini kraujo tyri-
mus ir štai tau įrodymas! Neišplaus 
brakonieriai žiemą nešildomoje 
daržinėje brakonieriavimo priemo-
nės taip švariai, jei jiems operaty-
viai ant kulnų lipsi. Jei lipsi!

Kita vertus, o gal tie automobiliai 
ir jų savininkai ne brakonieriai? Gal 
visai netyčia Trakiškio gyventojams 
prireikė sustoti vidurnaktį būtent 
kaip tik toje vietoje, kur buvo nu-
šauti ir ištraukti, į mašiną pakrauti ir 
išvežti elniai. Na, toks likimas, na, 
taip Merfio dėsniai suveikė... Tele-
fonai ir tie ties Juostininkais stebu-
klingai skraido ir leidžiasi į kruviną 
sniegą, o čia... Ko bėgo jie nuo me-
džiotojų, 90 laipsnių apsisukę, virš 
140 km/val. greičiu link Troškūnų? 
Ir patys, ko gero, nežino kodėl... 
Gal pamanė, kad ... Kaip nuo plė-
šikų dūmė!

Kaip jau rašiau, ministre, brako-
nieriai gerai apšniukštinėja silpną-
sias medžiotojų ir pareigūnų vietas 

ir tuo naudojasi. O kas gi juos pa-
baidys? Dar dirbdamas Vyriausybės 
atstovu Panevėžio apskrityje girdė-
jau istorijas apie tai, kad Panevėžy-
je yra neva dvi brakonierių gaujos. 
Viena „prasčiokėlių pijokėlių“, o 
kita „elitinė“. Ir kad neva toje „eliti-
nėje“ patiltės verslininkai, net aukš-
ti policijos ir kitokios teisėtvarkos 
pareigūnai pasiaučia. Tai tą „eliti-
nę“ vieno būrelio medžiotojai neva 
pagavę ir, nebeapsikentę taip tam 
„elitui“ pagerino snukių eksterjerą, 
kad maža nepasirodė. O „elitai“ 
geriausius advokatus pasisamdė ir 
vos medžiotojų nepasodino! Paskui 
neva lyg ir susitaikė, triukšmas nu-
tilo, tačiau tie „elitai“ kitur pasiau-
čia ir toliau. O kas gi juos pabaidys? 
Tai jeigu apie šias dvi gaujas iš tiesų 
ne gandų lygiu Panevėžyje žinoma, 
net viešai šnekama, tai kodėl jos iki 
šiol nelikviduotos? Kas nepadarė 
savo darbo?

O brakonieriai tobulėja. Šovė į 
žvėrį ir apsisukę dingo. Kam teptis 
rankas ponui „elitui“? Tada po poros 
valandų atvažiuoja koks nors „pras-
čiokų žarnaverčių“ WW tipo „auto-
busiukas“, susiranda GPS pagalba 
nušauto žvėries vietą... Vyrukai ne 
naujokai - staigiai randa kvietru-
giuose, pasikrauna ir išsiveža žvėrį. 
Dingstama net lapei nesulojus. Ne 
iš bado taip. Gal kartais kai kas taip 
papildo žaliavą dešras ir konservus 
su žvėriena gaminančioms priva-
čioms firmytėms? Ar jas kas tikri-
na? O restoranai, kavinės, sodybos? 
Jų irgi niekas?..

Kaimo vienkiemių gyventojai oi 
daug ką girdi ir mato, ministre. Mė-
lyną džipą, tamsų „golfą“, raudoną 
„mikriuką“, kitokias markes... Ir šū-
vius paryčiais girdi. Tik tyli ir bijo. 
Užmuš, padegs. Tai prisigyvenome 
laisvoje Lietuvoje! Daug metų dir-
bau gydytoju, meru buvau, per TV 
mane dažnai rodydavo, laikraščiai 
aprašydavo su nuotraukomis, tai 
žmonės atpažįsta, pasitiki. Mato, 
kad ne plėšikas užsuko. Žino, kad 
jų neišduosiu, supranta, kad me-
džiotojai ne tik gamtą - ir juos sau-
go. Didžiai vertinga jų informacija.

Kita vertus, ministre, nesakau, 

kad Panevėžys yra vien tik „tulpi-
nių“, „žemaitukų“ ir „suįžūlėjusių 
brakonierių“ miestas. Prieš keletą 
metų sniegas išdavė ir mes, „Me-
deinos“ klubas, pagavome kaimy-
ninio būrelio medžiotojus, įžūliai 
lindusius į mūsų medžioklės plotus 
elnių medžioti. Ne vien angelai ir 
medžiotojų bilietus kartais nešioja.

Ar galiu aš, medžiotojas, sulaiky-
ti bėgantį brakonierių? Ne! Gal per-
šauti jam bent jau ratus galiu? Gink 
dieve ne! Gal pagavęs virvėmis su-
rišti galiu, kol policija su neįgaliąja 
aplinkosauga atvažiuos? Ne, būsiu 
visokiais asmenybės laisvės apri-
bojimais apkaltintas. Tai ką aš, me-
džiotojas, galiu? Stebėti įžūlėjantį 
nebevaldomą brakonieriavimą ir 
skėsčioti rankomis, taikytis su tokia 
padėtimi? Na jau ne, po velnių!

Todėl ir kreipiuosi į Jus, ryžtin-
gą žmogų, kuriuo nenusivyliau, ir 
sakau: darykime darbą kartu! Nes 
nusilpninti gyvosios gamtos apsau-
gą yra tas pats, kas nusilpninti ar net 
sunaikinti šalies kariuomenę, po-
liciją. Kas gintų tada valstybę? Tai 
būtų viena diversija prieš valstybę 
ir žmones.

Nekontroliuoti aplinkosaugos 
pareigūnų darbo, nepareikalauti 
atsakomybės iš kiekvieno, nekeisti 
kitais aptingusių, apsivėlusių, par-
siduodančių, gramelį už darbą la-
biau pamėgusių, neatnaujinti kadrų 
agentūrose nebegalima. Nes nevei-
kimas būtų antra diversija.

Negali valstybingumą atgavusi 
Lietuva nusilpninti, paleisti iš rankų 
gyvosios gamtos apsaugos vadžias. 
Negali dardėti į netvarkos ir vis įžū-
lėjančios brakonierystės bedugnę. 
Tos vadžios jau yra paleistos iki 
Jūsų, ministre, jų nenulaikė silpnos 
rankos. Tvarka, kurią Jūs stengiatės 
įvesti aplinkosaugoje, negali pasi-
duoti. Mes visi negalime.

Rašau apie visa tai ne vien dėl 
skambių frazių. Tikrai primityviai 
nepolitikuoju. Laukia velniškai sun-
kus darbas, ministre. Jo nebegalima 
nei atstumti, nei atidėti. Palinkėki-
me vienas kitam sėkmės.

Pagarbiai,
Leonas Alesionka

STT iš Anykščių aplinkos apsaugos agentūros paėmė žeberklą
(Atkelta iš 3 p.)

Skaitydamas internete atsiliepimus 
apie save, A. Pilka patyrė nemalonių 
emocinių išgyvenimų, nes paskleista 
melaginga informacija šmeižia ne 
tik jo asmenybę, bet ir jo, kaip gamtą 
mylinčio ir gerbiančio asmens, re-
putaciją...“ Tačiau teismas skundą 
atmetė kaip nepagrįstą. (Arvydas 

LINGAITIS „Aplinkosauginin-
kui gali būti pradėtas tarnybinis 
patikrinimas“, „Anykšta“, 2013-
05-25). 

A. Pilką „pakišti“ galėjo 
Dalius Pipiras

Kai kurie medžiotojai D. Pipi-

rą vadina „ryžu“. Portalo www.
anyksta.lt skaitytojai daro užuo-
minas, kad prie A. Pilkos sulai-
kymo nagus gali būti prikišęs D. 
Pipiras. „D“ teigia: „Tas ryžas 
lapinas galvoja, kad jis už visus 
gudriausias. Bet juk visiem pri-
si... laimingas nebūsi. Lazda turi 
du galus. Manau, visi supranta 

kas ta košę verda ir kam ji nau-
dinga“. „D“: priduria: „Geri gi-
minaičiai su ryžu priešaky...“ 

D. Pipiras „Anykštai“ gynėsi, 
kad jis galėjo paskųsti A. Pilką. 
„Man ir pačiam buvo netikėtas 
dalykas, kai „Anykštoje“ apie 
A. Pilkos sulaikymą perskai-
čiau. Bet tie dalykai jokiu būdu 

su jūsų minima medžiokle ne-
susiję“, - pastebėjo D. Pipiras. 
Pasidomėjus, iš kur jis žino, jog 
A. Pilkos sulaikymas nesusijęs 
su medžiokle, D. Pipiras sutri-
ko: „Kaltinimai, rodos, kad do-
kumentai netvarkingi... Nenoriu 
komentuoti, nes galiu prisifanta-
zuoti.“
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Papildomi prizai
0525581 Automobilis “Ford Mondeo” 0077630 Automobilis “Ford Mondeo” 

026*651 Cikloninė krosnelė “LR” 034*820 Dviratis “Panther” 045*595 
Fotokamera “FujiFilm” 029*771 Kavos aparatas “Delonghi” 0427330 
Kelialapis į Kretą 0189384 Kelialapis į Maljorką 0341570 Kelialapis į Turkiją 
013*245 Keptuvių rinkinys “Tefal” 002*790 LED televizorius “Orion” 0151227 
Motoroleris “Mosca Fava” 0060516 Motoroleris “Mosca Fava” 0494982 
Motoroleris “Mosca Fava” 042*644 Muzikos centras “Philips” 023*076 
Navigatorius “Lark” 052*956 Pakvietimas į TV studiją 012*920 
 Pakvietimas į TV studiją 015*845 Pakvietimas į TV studiją 011*952 Planšet. 
kompiuteris “eSTAR” 0099601 Porinis kelialapis į Palangą 0294820 Porinis 
kelialapis į Palangą 0548833 Porinis kelialapis į Palangą 0483868 Porinis 
kelialapis į Palangą 0217089 Porinis kelialapis į Palangą

parduoda

Žemę. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-657) 74488.

UAB „Alternate Heat“ - žemės 
ūkio paskirties žemę. Siūlyti 
savo variantus. 

Tel. (8-686) 86065.

Skubiai - sodybą, namą ar že-
mės sklypą ant ežero, upės kran-
tų. Domina kitas nekilnojamasis 
turtas. Siūlykite kitus variantus.

Tel. (8-670) 37592.

UAB „Alternate Heat“ -  miš-
ką  visoje Lietuvoje. 

Tel. (8-673) 19696.

Miškininkystės įmonė brangiai 
- mišką su žeme arba biržes išsi-
kirsti. Moka nuo 4 000 iki 35 000 
Lt/ha. 

Tel. (8-605) 27002.

Brangiai - miškus su žeme, 
arba išsikirsti. 

Tel. (8- 682) 18972 
ir (8-600) 63820.

Kombainus, traktorius, autobu-
sus, automobilius, įvairią techni-
ką, metalo laužą, elektros vari-
klius.

Tel. (8-633) 60143.

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217. 

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
14,20 Lt/kg,

belgų telyčaites - 
11,20 Lt/kg.

juodmargius buliukus -
7,50 - 8,00 Lt/kg.

Tel. (8-678) 00255.

Įmonė arklius. Karves (iki 4,60 
Lt/kg), telyčias (iki 4,80 Lt/kg), 
bulius (iki 6 Lt/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius, veršelius augin-
ti. Sveria. Moka priedus. Patys 
išsiveža. Sutvarko dokumentus 
išmokoms gauti.

Tel. (8-680) 41510.

Nuolat brangiai - karves, bu-
lius, telyčias. Atsiskaito iš karto, 
moka priedus.

Tel.: (8-656) 40439, 
(8-656) 40436.

Karves, jaučius, telyčias. Moka 
PVM. Sveria. Atsiskaito iš kar-
to.

Tel.: (8-699) 90758, 
(8-656) 30208.

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

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

UAB „Expogalvijai“ - įvairius 
veršelius. Sąžiningai sveria. 
Moka PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-640) 17516, 
(8-641) 67485.

Bendra Lietuvos – Olandijos  
UAB „Bartynco“  brangiai - verše-
lius iki 2 mėnesių. Moka priedus. 

Tel.: (8-614) 07502, 
(8-689) 15792. 

Vilė ir Valdas - visus veršelius. 
Moka priedus. Sveria elektroninė-
mis svarstyklėmis. 

Tel. (8-680) 22009.

„Bovarius“ - veršelius auginti. 
Moka 6-21 proc. Sveria el. svars-
tyklėmis.

Tel. (8-645) 35247. 

Agentas Algirdas – ver še-
lius, kar ves, jau čius, prie aug lį, 
avis. Mo ka 6, 21 proc. At si skai-
to iš kar to, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

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

Sodybą Ažugojų kaime, 6 km 
nuo Anykščių.

Tel. (8-605) 31585.

Puikų medinį namą ša-
lia Anykščių miesto N. 
Elmininkuose, su 25 a sklypu. 
Gera kaina. 

Tel. (8-698)  51269.

Rotacines šienapjoves, varty-
tuvus, purkštuvus, vagotuvus, 
bulvių kasmąsias, smulkintu-
vus, grūdų valomąsias, šnekus, 
„Kverneland“ plūgus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Naujus šarvuotus garažo 
vartus (242x187), savadarbę 
lengvojo automobilio priekabą 
(nebaigta gaminti), suvirinimo 
pusautomatį KEMP (3F.180A), 
savadarbes medienos apdirbi-
mo stakles.

Tel. (8-624) 04813.

Spalius šiltinimui. Supakuoti. 
Atveža. Kaina (4 pakai - 50 Lt).

Tel.: (8-673) 76418, 
(8-658) 69775.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (berži-
niai), džiovintas malkas kontei-
neriuose, anglį. 

Tel.: (8-674) 02502, 
(8-655) 77080.

Atraižas.
Tel. (8-612) 56929.

Malkas trinkomis, mišrios (beržas, 
drebulė, eglė) - 65 Lt/m, beržas - 85 
Lt/m. Veža nuo 7 m iki 15 m.

Tel. (8-638) 89750.

Beržines, alksnines ir kt. malkas 
rąsteliais.

Tel. (8-650) 83430.

Įvairias malkas, atraižas pakais, 3 
m ilgio rąsteliais, kaladėmis (beržas, 
alksnis). 

Tel. (8-622) 44850.

4 metų ramų nedidelį arklį (viską 
dirbantis, su dokumentais, kaina su-
tartinė).

Tel. (8-656) 42004.

Karvę.
Tel. (8-678) 73963.

Telyčytę 7 mėnesių.
Tel. (8-623) 86142.

Ožkytes 4 mėnesių.
Tel. (8-684) 45071.

Ūkininkas nuolat - 6-8 savaičių mė-
sinius paršelius, augintus namuose. 
Atveža į namus. Pasirinkimas iš 
dviejų vadų.

Alma, tel. (8-686) 80994.

Liepos 16 dieną dingo šuo - vi-
dutinio dydžio, su balta krūtine, 
ant kaklo priešerkinis pasaitas.

Radusius prašau skambinti tel. 
(8-652) 48343. Atsilyginsiu.

Gamina, montuoja įdėklus, pri-
statomus, apšiltintus kaminus. 
Valo kaminus. Naudoja 0,5 mm; 
0,8 mm skardą.

Tel.: (8-694) 01529, 
(8-681) 13262.

Atlieku pastatų šiltinimo darbus, 
dedu dekoratyvinį tinką. Ilgametė 
patirtis, dirbu su savais pastoliais.

Tel. (8-611) 61166.

Remontuojame minkštus baldus, 
keičiame gobeleną, spyruokles, 
poroloną. Pasiimame ir parveža-
me baldus, turime  audinių.

Tel. (8-610) 10341,  www.atnau-
jinkbaldus.lt

Veža smėlį, žvyrą, įvairias skal-
das.

Tel. (8-620) 16260.

ŠIENAUJAME
laukus su žolės 
smulkintuvu.

Tel. (8-698) 46745.

UAB „Jonroka“ kviečia į A, B, C, 
C+CE, CE kategorijų 
vairuotojų kursus! 

Renkamės liepos 25 dieną 17 val. Liudiškių g. 29. 
Mokiniams taikome nuolaidas

Tel.: (8-657) 72 987, www.jonroka.lt.

siūlo darbą
Traktorininkui su JOHN DEERE 

ir kombainininkui su NEW 
HOLLAND ūkyje šalia Panevėžio. 
Apgyvendina.

Tel. (8-611) 53755.

Reikalingas mėsos išpjaustyto-
jas.

Tel.: (8-686) 63402,
(8-686) 63405.

ŽŪKB „KREKENAVOS MĖSA“, esanti Kėdainiuose, siūlo darbą

GYVULIŲ SUPIRKĖJUI AUKŠTAITIJOS REGIONE
Reikalavimai:
• Gebėjimas organizuoti 
savo ir kitų darbą;
• Atsakingumas, pareigin-
gumas, sąžiningumas;
• Nuosavas automobilis bei 
vairuotojo pažymėjimas;
• Patirtis šioje srityje būtų 
privalumas.

Gyvenimo aprašymą siųskite e. paštu neringa.d@krekenavos.lt.
Atrinktus kandidatus informuosime telefonu. Pasiteirauti tel. (8 347) 77 236.

Mes siūlome:
• Patrauklią motyvacinę 
sistemą;
• Laiku ir nuo darbo rezultatų 
mokamą atlyginimą;
• Geras darbo sąlygas bei prie-
mones, reikalingas darbui.
Funkcijos:
• Atstovauti įmonės interesams 

(kiek tai yra susiję su gyvulių 
supirkimo veikla);
• Bendrauti su gyvulių augin-
tojais bei pardavėjais;
• Pirkti gyvulius laikantis tei-
sės aktų;
• Organizuoti perkamų gy-
vulių svėrimo, pakrovimo į 
mašiną darbus.

Įmonė UAB „LORO“ 
SIŪLO DARBĄ 

ventiliuojamų fasadų apdailos 
montuotojams Anykščiuose.

Siūlo konkurencingą atlyginimą, 
priklausantį nuo darbo rezultatų, vi-
sas socialines garantijas. 

Darbo pradžia iš karto. Skambinti 
darbų vadovui

Andriui 8 652 43 087.
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šiandien

liepos 24 d.

Apolinaras, Romula, Tarvilas, 
Gilmina, Brigita, Roma.

liepos 23-24 pilnatis.

vardadieniai

mėnulis

sentencija

receptas

Kristina, Kristoforas, Ku-
nigunda, Dargvilas, Dargvilė, 
Kristupas.

oras

+8 + 13

+17  +22

redaktorei nežinantNNN

IŠ ARTI

MOZAIKA

Valentinas NENIŠKIS, Svėda-
sų seniūnas: 

„Jeigu priekyje važiuojantis 
rodo posūkį, tai dar nereiškia, kad 
jis suks. O jei nerodo – nereiškia, 
kad nesuks.“

„Šilelio“ laikraščiui ėmus vado-
vauti Žilvinui Pranui Smalskui – mi-
nėtame laikraštyje situacija keičiasi 
iš esmės. Tiksliau, ne laikraštyje – o 
pastate, kuriame įsikūręs laikraštis. 
Didžiulis Anykščių parapijai priklau-
santis pastatas tiesiog žaibiškai atsi-
krato senojo šiferinio stogo ir tiesiog 
tviska vizualinėmis permainomis.

Gal čia ir ne naujojo „Šilelio“ re-
daktoriaus veiklos rezultatas, tačiau 
turint omeny, jog Ž. P. Smalskas yra 
Vilniaus statybos technikumo absol-
ventas, norėtųsi šiuos nuopelnus pri-
skirti jam. „Atėjau, pamačiau, pakei-
čiau“, – sakė senovės romėnai, o gal 
senovės statybininkai.

Naujasis redaktorius ėmėsi darbo

Statybos technikumo absolventas Žilvinas Pranas Smalskas iš 
esmės keičia „Šilelio“ laikraštį... Pradėjo nuo stogo...

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Kinija pradės statyti 
aukščiausią pasaulyje 
dangoraižį

Kinijoje pradėtas statyti aukš-
čiausias pasaulyje dangoraižis. 
Kinijos vyriausybės interneto 
puslapyje nurodoma, kad Chu-
anio provincijoje stovėsiančio 
pastato aukštis sieks 838 metrus. 
Bendrasis jo plotas bus 1,05 mln. 
kvadratinių metrų.

Pastato statybas planuojama 
baigti 2014 metais, o kainuos 
statybos 850 mln. JAV dolerių.

“Miestu danguje” (Sky City) 
pavadintas dangoraižis 10 me-
trų aplenks žymųjį Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose esantį dan-
goraižį “Burdž Chalifa” (Burj 
Khalifa) - šiuo metu aukščiausią 
pasaulyje pastatą.

208 naujojo statinio aukštuo-
se bus įrengti biurai, viešbučių 
kambariai, mokykla, ligoninė, 
parduotuvės, restoranai, sporto 
salės, taip pat butai, kuriuose 
gyvens 4 tūkst. šeimų. 

Naujame filme Betmenas 
ir Supermenas kovos kartu

Pirmą kartą Supermenas ir Be-
tmenas kovos kartu tame pačia-
me filme, atskleidė žiniasklai-
da daugelio populiarių herojų 
gerbėjų džiaugsmui. Staigmeną 
paskelbė režisierius Zekas Snai-
deris (Zack Snyder), sukūręs 
naujausią filmą apie Supermeną 
“Žmogus iš plieno”, informuoja 
BBC.

Kalbėdamas San Diege Kali-
fornijoje vykstančiame komiksų 
gerbėjų suvažiavime, Z. Snaide-
ris teigė, kad scenarijus filmui 
teberašomas. Tikimasi pradėti 
filmuoti jau kitais metais, o kino 
teatruose naujiena pasirodys 
2015 m. vasarą.

Filmas, kuriame abu didvyriai 
kovos kartu, daugeliui komiksų 
entuziastų buvo didelė svajonė. 

Kino pramonė iš naujausių fil-
mų apie populiariuosius didvy-
rius jau uždirbo daugiau nei 1 
mlrd. JAV dolerių. 

Parduodama vila, kurioje
buvo nušautas Dž. Versačė

Parduodama buvusi italų dizai-
nerio Džianio Versačės (Gianni 
Versace) vila Majamyje. Pasta-
to, prie kurio 1997-aisiais seriji-
nio žudiko buvo nušautas mados 
kūrėjas, aukcionas vyks rugsėjo 
17-ąją. Už jį tikimasi gauti 50 
mln. dolerių (38 mln. eurų), pra-

neša agentūra AFP.
Rūmus primenanti vila po Dž. 

Versačės mirties buvo paversta 
prabangiu viešbučiu. Tačiau jo 
savininkas bankrutavo ir todėl 
yra priverstas pastatą parduoti.

Dž. Versačę 1997 metais ant 
jo vilos laiptų nušovė serijinis 
žudikas Endriu Kanenenas (An-
drew Cunanan). Prieš tai jo au-
komis tapo dar keturi žmonės. 
Praėjus aštuonioms dienoms po 
pasikėsinimo į mados kūrėją E. 
Kanenenas nusižudė.

“PayPal” netyčia pervedė
 vienam iš savo vartotojų 
92 kvadrilijonus JAV dolerių

Mokėjimo internete sistema 
“PayPal” netyčia pervedė vie-
nam iš savo vartotojų daugiau 
nei 92 kvadrilijonus JAV dole-
rių. Apie tai praneša CNN.

Trumpam Krisas Reinoldsas 
(Chris Reynolds) iš Pensilvani-
jos tapo gerokai turtingesnis už 
solidžiausią verslininką pasau-
lyje, žiniasklaidos magnatą iš 
Meksikos Karlosą Slimą (Carlos 
Slim), kurio turtas vertinamas 
67 mlrd. JAV dolerių.

Pats K. Reinoldsas teigia, jog 
gavęs paštu “PayPal” sąskaitos 
balansą pirmiausia pagalvojo, 
kad tai pokštas. Po to jis patikri-
no savo sąskaitą internete - čia 
ši pasirodė tuščia, kaip ir turėjo 
būti. Iki nutikimo K. Reinoldsas 
sąskaitoje laikė tūkstantį dolerių 
už “eBay” parduotas padangas. 
“PayPal” atstovai pripažino įvy-
kusią techninę klaidą.

Žurnalistams pasiteiravus, 
kam išleistų 92 kvadrilijonus 
JAV dolerių, jei šie tikrai atsi-
durtų jo sąskaitoje, K. Reinold-
sas atsakė, kad greičiausiai būtų 
sumokėjęs JAV valstybės skolą 
(daugiau nei 16 trln. JAV dole-
rių) ir nusipirktų beisbolo klubą 
“Philadelphia Phillies”. 

Rekordas: iš plastikinių 
maišelių suformuota 4,2 km 
ilgio grandinė

Vokietijoje iš plastikinių mai-
šelių suformuota kilometrinė 
grandinė - šia akcija siekiama 
atkreipti dėmesį į didėjantį plas-
tiko kiekį jūrose.

Nyndorfo paplūdimyje į 4,2 
km ilgio grandinę buvo surišta 
daugiau kaip 10 000 panaudotų 
plastikinių maišelių. Tai yra Gi-
neso rekordas.

“Tokios akcijos iki šiol nėra 
buvę. Todėl rekordo fiksuotojai 

nurodė, kad maišelių turėtų būti 
ne mažiau kaip 5 000”, - sakė 
vienas akcijos iniciatorių.

Aplinkosaugos organizacijos 
“Nabu” duomenimis, kasmet pa-
saulio jūrose atsiduria 6,4 mln. 
tonų plastiko šiukšlių, Šiaurės ir 
Baltijos jūrose - po 20 000 tonų. 
Nors sūrus vanduo, ultravioleti-
niai spinduliai ir bangos plastiką 
ardo, tačiau jo nesunaikina. 

Dubajus už kiekvieną 
numestą svorio kilogramą 
gyventojams siūlo gramą 
aukso

Visiems žinoma, kad metant 
svorį labai svarbi yra motyvaci-
ja. Dubajus Jungtiniuose Arabų 
Emyratuose siūlo gyventojams 
aukso, kad paskatintų juos laiky-
tis dietos. Sandoris skamba taip: 
už vieną numestą kilogramą - 
vienas gramas aukso. Jo rinkos 
kaina šiuo metu yra 45 JAV do-
leriai, praneša agentūra AP.

Šia programa siekiama paakin-
ti Dubajaus gyventojus sveikiau 
maitintis. Šalyje vis daugiau gy-
ventojų turi antsvorį. Čia popu-
liarus greitasis maistas, o judėji-
mas ir sportas - ne taip labai.

Tačiau kad gautų aukso, gy-
ventojui nepakas numesti vieno 
kilogramo. Minimalus tikslas 
yra 2 prarasti kg per 30 dienų. 
Kas numes daugiau, neabejoti-
nai gaus aukso daugiau.

Penktadienį interesantai kvie-
čiami svertis.

Britai lažinasi: Keit pagimdys
mergaitę ir pavadins ją 
Aleksandra

Jei tikėtume lažybų kontoro-
mis, pirmasis princo Viljamo 
(William) ir Keit (Kate) kūdikis 
bus mergaitė. Ji vadinsis Alek-
sandra (Alexandra). Mažylė 
gims 3,17-3,6 kg svorio ir bus 
brunetė. Tokie yra dažniausi sta-
tymai Jungtinės Karalystės la-
žybų biuruose, praneša agentūra 
AFP.

“Pastaruoju metu padaugėjo 
spėjimų, kad karališkajai porai 
gims berniukas, tačiau manan-
čiųjų, kad gims mergytė yra 
gerokai daugiau”, - sakė Garis 
Bartonas (Gary Burton) iš ben-
drovės “Coral”.

Britai nedvejoja ir dėl vardo 
parinkimo. Aleksandra aiškiai 
pirmauja prieš kitus vardus. 
Aleksandra yra antrasis kara-
lienės Elžbietos II (Elizabeth) 
vardas. 

Šiomis dienomis laukiamas 
kūdikio gimimas smarkiai padi-
dino britų lažybų aistrą.

Gimstant karališkajam kūdi-
kiui, nebus paisoma senos tra-
dicijos - gimdyme nedalyvaus 

britų ministras. Vidaus reikalų 
ministrė Tereza Mei (Theresa 
May) šypsodamasi patikino ne-
dalyvausianti, kai pasaulio švie-
są išvys Viljamo ir Keit pirma-
gimis. Šimtmečius Didžiojoje 
Britanijoje galiojo tradicija, kad 
gimstant potencialiam sosto įpė-
diniui dalyvaudavo vidaus reika-
lų ministras, kad būtų užkirstas 
kelias galimoms apgaulėms.

Kai 1926 metais gimė kara-
lienė Elžbieta II (Elizabeth), jos 
atėjimą į pasaulį, jo žiniomis, 
stebėjo tuometinis vidaus reika-
lų ministras, sakė parlamentaras 
Maiklas Elis (Michael Ellis). Jis 
ir uždavė T. Mei klausimą, ar ji 
neketina daryti to paties. Minis-
trė rimtai, tačiau šypsodamasi 
pareiškė, kad jos dalyvavimas 
greičiausiai nėra būtinas.

Princo Viljamo žmona Keit 
gimdys Šv. Marijos ligoninėje 
Londone.

NATO naikintuvų sugriautos 
M. el Kadafio rezidencijos 
vietoje iškils pramogų parkas

2011 metais NATO naikintuvų 
sugriautos tuometinio Libijos 
diktatoriaus Muamaro el Kada-
fio (Muammar al-Gaddafi) rezi-
dencijos vietoje iškils pramogų 
parkas. Griuvėsių šalinimo dar-
bai jau prasidėjo, spaudos kon-
ferencijoje Tripolyje pareiškė 
šalies turizmo ministrė Ikram 
Baša Imam (Ikram Basha Imam), 
kurią cituoja agentūra AFP.

Anksčiau “Bab al-Asisija” va-
dintoje teritorijoje sostinės cen-
tre per du mėnesius bus įrengta 
žalioji zona Libijos šeimoms.

NATO naikintuvai rezidenci-
ją sugriovė 2011 metų rugpjūtį. 
Pastaruoju metu šiame sklype 
gyveno benamiai.

M. el Kadafis buvo nuverstas 
per liaudies sukilimą, kurį rėmė 
NATO. Ilgametis diktatorius 
buvo sučiuptas 2011-ųjų spalį ir 
žuvo iki šiol ne visiškai aiškio-
mis aplinkybėmis.  

Mirė seniausia Prancūzijos
moteris

Mirė seniausia Prancūzijos 
moteris. Siuzan Burjė (Suzanne 
Burrier) buvo 112 metų, praneša 
agentūra AFP.

Senolė mirė senelių prieglau-
doje Overnė regione. Čia ji apsi-
gyveno tik prieš mėnesį.

S. Burjė gimė 1901-aisiais. Ji 
seniausia Prancūzijos moterimi 
buvo pripažinta gegužės pabai-
goje, kai mirė iš Martiniko kilusi 
Irenis Mulongė (Irenise Moulon-
guet), kuriai taip pat buvo 112.

-ELTA

Vaikiški „aštuonkojai“

Sudėtinės dalys:
Virtos dešrelės, 6 vienetai
Majonezas, truputį
Makaronai, spalvoti, truputį

Dešrelę įpjauname skersai, kuo 
daugiau „kojyčių“, bet dalį dešre-
lės paliekame sveikos.

Įkaitiname orkaitę iki maždaug 
150°C ir pakepame apie 15 min., 
kol jos gražiai apskrunda.

Iš majonezo išpaišome norimą 
veiduką ir patiekiame su virtais 
makaronais.

Po to, kai portalas DELFI per-
spausdino „Anykštos“ žurnalisto 
Arvydo Lingaičio tekstą apie ava-
riją kelyje Anykščiai - Niūronys ir 
paminėjo Lašinių vietovardį, šiame 
portale pasipylė komentarai. 

Didžioji dalis komentuotojų 
nekreipė dėmesio į avarijos aplin-
kybes bei „rezultatus“, o mėga-
vosi pačiais Lašiniais. Pasirodo, 
anykštėnų ausiai įprastas kaimo 
pavadinimas Lietuvoje skamba eg-
zotiškai. 

O juk mes ne tik Lašinius, bet 

Mes garsūs savo Lašiniais!
ir Kirmėlius, Aulelius, Gaidelius, 
Gyvatynę turime. Tačiau, ko gero, 
smagiausia komentatoriams būtų, 
jeigu kas nors svarbaus nutiktų 
Piktagalio kaime. Įtariame, jog 95 
proc. komentarų būtų necenzūri-
niai.

Išvada: mes, anykštėnai, pripra-
tę prie grožio ir gėrio, pamirštame, 
kokios lingvistinės vertybės aplink 
stūkso (drybso, telkšo, kelpšo 
ir t.t.), o štai kitų šalies vietovių 
gyventojai, kai tik išgirsta, iškart 
įvertina.   


