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Eilės didelės, bet Švedijoje
dar blogiau
Artūras ŠAJEVIČIUS, rajono Tarybos narys: „Kažkoks
absurdas buvo, kai įteisino dovaną iki 125 litų – to nebuvo nė
vienoje pasaulio
valstybėje“.

3 psl.

šiupinys
Atmintis. Kovo 28 dieną (penktadienį) Anykščiuose vyks renginiai
šviesios atminties režisierių Galinos
ir Vytauto Germanavičių atminimui. 18 valandą bus aukojamos mišios šv.Mato bažnyčioje, 19 valandą
Anykščių kultūros centre vyks vakaras „Laiškai į ten ir mums“.

Po
daugiabučių
renovacijos
Anykščiai sušvis
kaip ... Ignalina

3 psl.

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58 arba (8-381) 5-80-24

Ant vandens,
bet
ne šakėmis

„Sodra“ iš
motinos prisiteisė
turtinę žalą

Ebru išvertus iš persų kalbos
– tai „vandens veidas“.

Anykštėnei Aurimei Daivai
Ališauskaitei finansiniai sunkumai dar nesibaigė.

4 psl.

5 psl.

Medžiotojų vadovu pasitikėjo
kaip Dievu...

Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Utenos socialinės globos namų direktorius Osvaldas Žiezdrys, neperrinktas medžiotojų klubo „Debeikiai“ tarybos nariu, pasijuto
įžeistas ir nutarė teismo keliu siekti, jog visi medžiotojų susirinkime priimti sprendimai būtų pripažinti negaliojančiais.

Dalybos. Anykščių rajono savivaldybės rinkimų komisija išrinko
36 rinkimų apylinkių komisijų pirmininkus. 14-os apylinkių pirmininkais tapo socialdemokratai, 10
- konservatoriai, 8 - Darbo partijos
atstovai. Liberalų sąjūdžio žmonės
vadovaus 2 apylinkėms, o „Tvarka ir teisingumas“ bei „valstiečiai“
gavo po 1 apylinkę. Tad, nors konservatoriai ir liberalsąjūdiečiai remia tą pačią kandidatę į prezidentus
- Dalią Grybauskaitę, tačiau panašu,
kad Anykščių rajone savo pozicijas
konservatoriai derina su socdemais
ir „darbiečiais“, o ne su Liberalų
sąjūdžiu.
Šturmavo. Kariuomenė penktadienį užėmė Arklio muziejų, bažnyčios bokštą ir net A.Baranausko
klėtelę. Tiesa, Anykščių muziejus
šturmavo ne rusai, o mūsiškiai Lietuvos kariuomenės sausumos
pajėgų Karaliaus Mindaugo motorizuotas pėstininkų batalionas iš Panevėžio. Kariai į Anykščius atvyko
keturiais autobusais, iš viso jų buvo
apie 180. Gali būti, jog tai didžiausia grupė žmonių kada nors vienu
metu lankiusi Anykščių muziejus.

Medžiotojų klubo „Debeikiai“ medžiotojas Osvaldas Žiezdrys (dešinėje) teisme sakė, jog klubo nariai pirmininku Ričardu Juozapavičiumi pasitikėjo kaip Dievu, tačiau į tarybą neišrinkus O.Žiezdrio, jo ir kitų medžiotojų pasitikėjimas klubo pirmininku
sušlubavo. 							
Jono JUNEVIČIAUS ir „Utenos diena.lt“ nuotr.

5 psl.

„Gamta – visų namai, tačiau jiems ne visi namie”
Taip pasakė vaikinas per kelias dienas surinkęs krūvą šiukšlių pakeliui į sodus už J.Biliūno paminklo. Surinktas šiukšles pažadėjo išvežti Anykščių komunalininkai.

Išnuomojo. Savivaldybės skelbtas kolūkinio šienainio bokšto ir
siloso tranšėjų Viešintų seniūnijoje konkursas įvyko. Griuvėsius už
simbolinę kainą išsinuomojo šalia
jų gamybinę bazę turintys verslininkai. Greičiausiai, jie siloso neraugins, bet aptvarkys išsinuomotus
griuvėsius.
Grupė.
Festivalio
„Velnio
akmuo“ organizatoriai toliau skelbia šių metų festivalio grupes. Organizatoriai praneša, kad festivalio
pagrindinėje scenoje gros lenkų Death metalo stiliaus grupė „Vader“.
Plačiau apie grupę skaitykite internetiniame naujienų portale www.
anyksta.lt.

Gal šiukšles surinkusio vaikino poelgis privers susimąstyti šiukšlintojus labiau, nei už šiukšlinimą
gręsiančios baudos. Kas šiukšlina priemiesčio miškus, galėtų juk labiau pasidomėti ir žaliasis patrulis. 									
Autoriaus nuotr.

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

„Aš dažnai vaikštau tuo keliu į
sodus, - sakė savo pavardės nenorėjęs viešinti anykštėnas. – Nuostabus
miškas, Šaltupio upelio skardžiai
nusėti šiukšlėmis. Šiferio gabalai,
buteliai, lovos matraco spyruoklės
ir kitokios buitinės atliekos. Neapsikentęs surinkau šiukšles į vieną
vietą prie kelio, turėdamas vilties,
kad jas kas nors išveš. O tokio išskirtinai gražaus gamtos kampelio
šiukšlintojams tiesiai sakau, kad
jiems „ne visi namie”.
Paskambinus į Anykščių komunalinį ūkį, direktoriaus pavaduotojas Valdemaras Navickas pažadėjo
šiukšles išvežti tą pačią dieną, nors
jiems jas vežti iš ten ir nepriklauso. „Tai jau už miesto ribos, - sakė
direktoriaus pavaduotojas. - Gal
turėtų jas išvežti miškininkai, gal
regioninio parko direkcija?”.
Pasak Anykščių miškų urėdijos
urėdo Sigito Kinderio, miškininkai
kasmet miškuose surenka ir išveža 4
– 5 sunkiasvores mašinas šiukšlių.

Nepamirškite pratęsti „Anykštos“ laikraščio prenumeratos II –ajam ketvirčiui.
„Anykštą“ galima užsiprenumeruoti redakcijoje (Vilniaus g. 29), pašto skyriuose, PayPost kioskuose bei internetu www.anyksta.lt
ir www.prenumerata.lt. Telefonai pasiteiravimui: (8-381) 5-80-24 bei (8-381) 5-94-58.
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Apie stresą ir sveikatą

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

„SPA Vilnius Anykščiai“ komplekse vyko konferencija „Sveikas darbuotojas. Kokia nauda ir vertė įmonei?“. Renginys buvo
skirtas Anykščių ir aplinkinių rajonų verslo atstovams ir įmonių
vadovams.
Renovuotoje nedidelėje konferencijų salėje renginys truko porą
valandų, kalbėjo trys pranešėjos,
konferencijos organizatorių atstovės. Rasa Kazlauskienė, „Aon
Baltic“ Žmogiškųjų išteklių specializacijos vadovė, pradėjo konferenciją Vydūno mintimi, kad
„Žmogus iš prigimties turi būti
sveikas ir laimingas, o ligos – tik
išimtis, kurios galima išvengti
taikant teisingą gyvenimo būdą“.
R.Kazlauskienė kalbėjo apie tai,
kokios pasaulinių įmonių veiklos
tendencijos darbuotojų sveikatinimo srityje, kokios populiariausios
programos, kurias siūlo darbdaviai ir kokie pagrindiniai elgsenos
rizikos veiksniai darantys įtaką
sveikatai.

Mirolanda Trakumaitė, „OVC
Consulting“ vyr. konsultantė, nagrinėjo streso priežastis ir mokė,
kaip galima pakeisti situaciją.
M. Trakumaitė vaizdžiai parodė,
kiek kainuoja darbuotojų stresas
ir kodėl darbdaviams naudinga
rūpintis darbuotojų sveikata. „Per
metus JAV dėl darbuotojų streso
ir problemų, kurios susijusios su
stresu, prarandama 300 milijardų
dolerių“,- sakė M. Trakumaitė.
Na, o Lina Nosevič, „SPA Vilnius“ grupės plėtros direktorė,
po M. Trakumaitės pasakojo apie
kurortinį gydymą ir sveikatinimą,
kaip tą darbuotojų stresą galima
sumažinti. „Yra žinoma, kad žmogaus organizmas prie pasikeitusių
aplinkybių aklimatizuojasi tik per

Padėkokite gydytojams
Kaip ir kasmet „Anykštos“ skaitytojus kviečiame rinkti populiariausią rajono gydytoją.
Padėkos gydytojui kaina – 20
litų. Už tuos pinigus daugiausiai
padėkų surinkusiam gydytojui
„Anykšta“ skaitytojų vardu įteiks
dovaną – siurprizą.
Padėkas galite užsakyti „Anykš-

tos“ skelbimų skyriuje arba elektroniniu paštu daiva.g@anyksta.
lt, atsiuntus padėką ir mokėjimo
kvito kopiją.
„Anykštos“ adresas: Vilniaus g.
29, LT-29145, Anykščiai.

Temidės svarstyklės

P. K., gimęs 1949 metais, konflikto
metu naudojo fizinį smurtą jos atžvilgiu. P. K. sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Sužalojo. Kovo 22 dieną apie
15 valandą Auguškų kaime, name,

Smurtas. Gautas J. Ž., gimusios 1950 metais, gyvenančios
Traupio seniūnijoje, pareiškimas,
kad namuose, neblaivus (nustatyti girtumą atsisakė) sugyventinis

PR

Nauju „Mazda 6“ automobiliu vieną savaitgalį važinės Savivaldybės viešųjų ryšių specialistė Virginija Ros Garsia.
Autoriaus nuotr
4 paras. Todėl kelionės, tarkim, į
Turkiją, dažniau sukelia tik stresą,
o ilsintis savo klimatinėje zonoje
reikia tik pasiryžimo“,- kodėl vis
dėlto geriau ilsėtis ir gydytis Lietuvoje, aiškino L.Nosevič.
Per kavos pertraukėlę konferencijos dalyviai vaišinosi žaliaisiais
kokteiliais ir ragavo Anykščių mineralinį vandenį, o konferencijos

pabaigoje buvo išaiškinti loterijos
laimėtojai. Pagrindinį prizą laimėjo Savivaldybės viešųjų ryšių
specialistė Virginija Ros Garsia
- savaitgaliui jai patikėtas naujas
„Mazda 6“ automobilis.
Konferencijos pabaigoje norintys galėjo apžiūrėti ir naująjį „Spa
Vilnius Anykščiai“ pastatą, susipažinti su teikiamomis paslaugomis.

Nuoširdžiai dėkoju Anykščių pirminės sveikatos priežiūros
centro gydytojai Dianai IRICIJAN už rūpestingą gydymą ir
gerus, padrąsinančius žodžius, patarimus. Kartais žodžiai
gydo geriau už vaistus.
Esu dėkinga ir kartu dirbančiai seselei Kristinai
LIUTKIENEI.
Visokeriopos Jums sėkmės darbe ir gyvenime.
Rožė Kairiūkštienė
Anykščiai
vyriškis išgertuvių metu peiliu sužalojo neblaivų A.G., gimusį 1961
metais, kuris dėl durtinių žaizdų
krūtinėje ir kojoje paguldytas į ligoninę. Įtariamasis neblaivus (0,45
prom.) P.R., gimęs 1951 metais,

uždarytas į areštinę.
Ragai. Debeikių seniūnijoje, iš
L.G., gimusio 1987 metais, gyvenančio Šiauliuose, priklausančios
sodybos pavogti dveji laukinio
gyvūno ragai. Žala tikslinama.

„Pildyk“ siūlo pasiimti naują telefoną ir bendrauti
nemokamai

Populiariausios Lietuvoje išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio
paslaugos „Pildyk“ vartotojai pavasario proga gavo dar vieną originalų pasiūlymą sutaupyti. Dabar jie gali už gerą kainą įsigyti naują telefoną ir dvejus metus su puse Lietuvos – „Tele2“ ir „Pildyk“
klientais – bendrauti 0 ct tarifais.
Nemokamas bendravimas
nauju telefonu
Dabar „Tele2“ salonuose pasirinkę vieną iš keturių mobiliųjų
telefonų modelių – „Samsung
Galaxy S III“, „Samsung Galaxy
Ace“, „Nokia 206 Asha“ ar „Alcatel
20.00“ – „Pildyk vartotojai galės
dvejus metus „Pildyk“ ir „Tele2“
tinkluose skambinti bei rašyti SMS
neribotai ir be jokių papildomų mokesčių.
„Mėgstame
žmones
nustebinti ir vis dažniau jiems pasiūlome nestandartinius planus.
Nepamirštame ir stengtis tai daryti pigiausiai. Paslaugos už 1
Lt, 1 ct ar apskritai nemokamai
leidžia vartotojams drąsiai sakyti,
kad „Pildyk“ – pigiausia!“, – sakė
Dominyka Jonušienė, „Pildyk“ prekės ženklo vadovė.
Vartotojams, sudariusiems 24
mėn. sutartį dėl minėtų telefono
įsigijimo ir paslaugų naudojimo,
tereikia sumokėti 1 lito pradinę
telefono įmoką bei jo mėnesio
mokestį, o planą „Savi“ aktyvuoti
išsiuntus trumpąją žinutę numeriu
1556 su „Tele2“ salone gautu raktažodžiu (SMS kaina – 0,15 Lt).
Aktyvavus planą, pokalbiai ir
SMS su puse Lietuvos – visais
„Pildyk“ ir „Tele2“ vartotojais –
dvejus metus nieko nekainuos.
Bendraujant kituose tinkluose, pokalbiams ir SMS bus taikomas 8
ct tarifas. Sąskaitą reikės papildyti

Numeriai. Bendru vidaus reikalų
ir sveikatos apsaugos ministrų sprendimu padėtas taškas diskusijose dėl
atskiro nuo Bendrojo pagalbos centro
(BPC) greitosios pagalbos telefono toks numeris naudojamas nebus. Ministrų patvirtintas priemonių planas
taip pat leis dvejiem metams pratęsti
BPC sistemos kūrimą ir taip išvengti
jau įsisavintų Europos Sąjungos (ES)
lėšų gražinimo. Galutiniai sprendimai
priimti ir dėl aistras kėlusio greitosios
medicinos pagalbos (GMP) iškvietimo. Nepaisant medikų nenoro integruotis į bendrąją pagalbos sistemą,
skambučiai GMP numeriais 003, 033
ir 103 dar šiemet bus pradėti nukreipti
į BPC.
Pagalba. Lietuvos prokurorai tikisi
kolegų iš Maskvos pagalbos susigrąžinant Rusijos sostinėje esantį žlugusio Ūkio banko savininką Vladimirą
Romanovą, sakė generalinis prokuroras Darius Valys. „Teisėsauga bendradarbiauja su užsienio valstybėmis
neskraidydama po užsienio šalis ir
nežiūrėdama, kas kur vaikšto ir kurioje kavinėje arbatą geria. Jie, teisėsaugininkai, bendradarbiauja tarptautinių
sutarčių pagrindu. Ir mes neturime
kitų galimybių, kaip tik kreiptis į užsienio valstybes su teisinės pagalbos
prašymais, prašant atlikti konkrečius
proceso veiksmus“, - sakė D.Valys.
Bausmė. Vidaus reikalų ministras
Dailis Alfonsas Barakauskas neigiamai vertina Lietuvos kriminalinės
policijos biuro viršininko Algirdo
Matonio, kuris buvo sustabdytas
galimai neblaivus už vairo, elgesį
ir mano, kad aukšto rango policijos
pareigūnas privalės pasitraukti iš tarnybos. „Vertinu blogai - Lietuvos respublikoje įstatymai galioja visiems“,
- sakė vidaus reikalų ministras.
D. A. Barakauskas pabrėžė, kad A.
Matonio atžvilgiu pradėtas tarnybinis patikrinimas, atskleisiantis įvykio
aplinkybes, jo girtumo laipsnį ir kitas
detales. Tačiau ministras jau dabar
prognozuoja, kad A. Matonis bus atleistas iš pareigų.
Vizitas. Prezidentė Dalia Grybauskaitė darbo vizito išvyksta į Hagą, kur
dalyvaus Branduolinio saugumo viršūnių susitikime. Tai trečiasis Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidento
Barako Obamos iniciatyva rengiamas
aukščiausio lygio pasaulinis forumas
branduolinės saugos klausimais. Hagos viršūnių susitikime šalies vadovė
sakys kalbą plenarinėje sesijoje, pasisakys diskusijoje, kaip užtikrinti branduolinę saugą ir saugumą ateityje, ir
Nyderlandų Karaliaus Vilemo Aleksanderio kvietimu dalyvaus valstybių
vadovų vakarienėje.

kaip įprasta, kad ji liktų aktyvi.
Telefonai ir jaunimui, ir
senjorams
Išsirinkti telefoną bus tikrai paprasta – „Pildyk“ pasiūlė modelių
ir išmaniuosius mėgstančiam jaunimui, ir praktiškų telefonų norintiems senjorams. Visi keturi modeliai parduodami už gerą kainą, už
juos atsiskaityti galima per dvejus
metus.
„Samsung Galaxy S III“ skirtas itin šiuolaikiškam vartotojui.
Didelis ekranas ir 8,1 megapikselių kamera leidžia užfiksuoti aukštos kokybės vaizdus. Juos, kaip ir
kitą reikalingą informaciją, bus galima saugoti telefone – „Samsung
Galaxy S III“ vidinė atmintis siekia
net 16 GB. O sparti operacinė sistema užtikrina patogų naudojimąsi
telefonu. „Samsung Galaxy S III“
dabar galima įsigyti sumokant 1
lito pradinę įmoką bei 45 Lt mėnesio mokestį.
„Samsung Galaxy Ace“ patrauklus ne tik savo išvaizda, bet ir
parametrais. Telefonas turi visas
vartotojams reikalingas funkcijas
– nuo aukštos rezoliucijos kameros iki galimybės telefone peržiūrėti įvairius dokumentus. Šį modelį
dabar galima gauti mokant pradinę 1 lito įmoką ir 20 litų mėnesio
mokestį.
„Nokia 206 Asha“ – telefonas praktiškiems vartotojams.

spektras

„Pildyk“ vartotojai galės rinktis iš keturių telefonų modelių, tarp kurių
– jaunimo mėgstamas „Samsung Galaxy S III“ bei senjorams patogus
„Alcatel 20.00“
Nesudėtingas meniu ir ilgai veikianti baterija pravers dažnai keliaujantiems. Be to, patogi telefono forma leis jį nešiotis tiesiog
kišenėje. Dabar „Nokia 206 Asha“
kainuoja 15 litų per mėnesį (su 1
lito pradine įmoka).
„Alcatel 20.00“ – optimalus
pasirinkimas senjorams. Dideli
mygtukai ir aiškūs skaičiai leis
patogiai naudotis šiuo telefonu,
o papildomas mikrofonas pagerins pokalbių kokybę. Telefone

taip pat yra specialus pagalbos
mygtukas, padedantis jaustis
saugiau. Telefoną vartotojai gali
įsigyti už 1 lito pradinę bei 10 litų
mėnesio įmokas.
Priklausomai nuo pasirinkto modelio, telefonams taip pat taikomas
vienkartinis valstybės nustatytas
atminties laikmenos mokestis.
Plačiau apie pasiūlymo galiojimą ir jo sąlygas galima sužinoti
artimiausiame „Tele2“ salone bei
interneto svetainėje www.pildyk.lt

Gydymas. Siūloma priverstinai
hospitalizuoti ir priverstinai gydyti
socialinės rizikos asmenis, sergančius atvira tuberkuliozės forma, bei
užtikrinti nemokamą jų ambulatorinį gydymą. Tokį Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo papildymo projektą
Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Seimo narys Linas Balsys.
Įstatymo projektu šalyje siekiama
sumažinti sergamumą, ligotumą
ir mirtingumą nuo tuberkuliozės.
Taip pat norima neleisti socialinės
rizikos suaugusiam asmeniui, sergančiam atvira tuberkuliozės forma, būti užkrato platintoju. Jeigu
Seimas pritartų, asmeniui sergančiam atvira tuberkuliozės forma
būtų nemokamai skiriami vaistai
visam ambulatorinio gydymo kursui.

savaitgalio diskusija

spektras
Protestas. Kauno kamerinis teatras
atšaukė planuotą kelionę į tarptautinį
festivalį Rusijoje. Tai LRT naujienų
tarnybai patvirtino pats teatro meno
vadovas Aleksandras Rubinovas.
Lietuvos rusų dramos teatras, vadovaujamas režisieriaus Jono Vaitkaus,
prieš savaitę atsisakė vykti į Sankt
Peterburge rengiamą teatrų festivalį. Taip teatro kolektyvas nusprendė
sužinojęs, kad festivalį organizuoja
Sergejus Šubas - jis vienas iš pasirašiusiųjų Rusijos kultūros ministerijos
laišką, palaikantį Maskvos veiksmus
Ukrainoje. Kultūros ministras Šarūnas Birutis teigia, kad menas ir politika negali eiti kartu, todėl palaiko
J. Vaitkaus vadovaujamo Lietuvos
rusų dramos teatro spendimą nevykti
į teatro festivalį Sankt Peterburge.
Šokiai. Pasaulio Lotynų Amerikos sportinių šokių taurės varžybose Marselyje (Prancūzija) Lietuvos
čempionai Richardas Eglytis ir Agnė
Malinauskaitė (Vilniaus „Kandela“/
Kauno „Tvistas“) pateko į pusfinalį ir užėmė 11-ąją vietą. Nugalėjo
Prancūzijos šokėjai Šarlis Gijomas
Šmitas ir Jelena Salichova. Antrąją vietą užėmė Rusijos, o trečiąją
- Ukrainos atstovai. Finale dar šoko
Italijos, Rumunijos ir Ispanijos poros. Varžybose dalyvavo 31 duetas iš
tiek pat šalių.
Krymas. Ukrainos laikinasis prezidentas Oleksandras Turčynovas teigė davęs nurodymą atitraukti iš Krymo šalies ginkluotąsias pajėgas. Toks
sprendimas priimtas dėl rusų grasinimų kariškiams ir jų šeimoms, pranešė
prezidentas. Karių šeimos tai pat bus
evakuotos, pridūrė O. Turčynovas.
Sutvirtindama savo pozicijas Kryme,
Rusija perėmė daugumos Ukrainos
karinių bazių kontrolę pusiasalyje,
taip pat karinio jūrų laivyno bazę
Feodosijoje. Tai buvo trečia per 48
valandas į rusų rankas perėjusi ukrainiečių karinė bazė. Gynybos atstovo
Vladislavo Selezniovo teigimu, rusai šturmavo bazę dviem kryptimis,
buvo naudojami automatiniai ginklai
ir kurtinančios granatos. Rusijos kariai apsupo ukrainiečių karius ir surišo jų vadų rankas.
Knyga. 2014 metų gegužę leidykla
„Alpina Publishers“ išleis Michailo
Chodorkovskio knygą „Kalėjimo
žmonės“, informuoja M. Chodorkovskio spaudos atstovai. Trumpus
apsakymus apie Rusijos kalėjimą
ir jo „gyventojus“ M. Chodorkovskis pradėjo publikuoti žurnale „The
New Times“ 2011 m. rugpjūtį. 2013
m. spalį rinkinys „Kalėjimo žmonės“, kurį sudarė septyniolika apsakymų, buvo išleistas Prancūzijoje.
Kiek anksčiau skelbta, kad buvęs
rusų naftos koncerno „Jukos“ prezidentas Michailas Chodorkovskis
ketina apsigyventi Šveicarijoje, Rapersvilio-Jonos mieste.
Dalybos. Lenkijos užsienio reikalų ministerija gavo oficialų vienos
iš Rusijos partijų laišką, kuriame
siūloma pasidalyti Ukrainos teritoriją. Laiško autorius - prieštaringais
pareiškimais garsėjantis Valstybės
Dūmos pirmininko pavaduotojas
Vladimiras Žirinovskis. RLDP frakcijos lyderis siūlo, kad Lenkija pareikalautų surengti referendumus dėl
prisijungimo prie jos penkiose vakarinėse Ukrainos srityse - Voliunės,
Lvovo, Ivano Frankovsko, Ternopolio ir Rovno.
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Po daugiabučių renovacijos Anykščiai
sušvis kaip ... Ignalina
Portalo anyksta.lt savaitgalio diskusijoje skaitytojų klausėme,
ką jie mano apie daugiabučių renovaciją. Mat Aplinkos ministerija jau apdovanojo daugiabučių atnaujinimo programą administruojančių įmonių ir bendrijų atstovus už pažangą ir pastangas
modernizuoti daugiabučius ir padėti jų gyventojams sutaupyti
lėšų. Tarp apdovanotųjų ir Anykščių komunalinis ūkis, kuriam
skirta nominacija „Už didžiausią progresą“.

nuomonių ringe
@ „www“:
„Nesimato jokios renovacijos
Anykščiuose.Vienas namas renovuotas ir visi tuo didžiuojasi.
Juokinga“.
@ „Ramas“:
„Nieko nesuprantu. Viename
portale kasdien pilasi purvai ant
rajono vadovų galvos, o Anykščiai vos ne kasdien gauna apdovanojimus už tai, kad savivaldybė
geriausiai tvarkosi įvairiausiose
sferose. Kuo toliau, tuo labiau stiprėja įspūdis, kad mero rinkimai,
kaip ir Prezidentės, bus tik formalumas - tiek daug padarius mūsų kraštui, manau, Obelevičių palaikys
99 proc. rinkėjų.“

@ „Manau“: „Tie, kurie renovuosis pirmieji, tie ir laimes. Kurie pradės po 10 metų, ir kainuos
gerokai brangiau, ir renovacija bus
reikalinga tik tam, kad namas nesugriūtų“.
@ „Mokytoja“: „Mano manymu, valstybė darė didelė klaidą
mokėdama kompensacijas už šilumą. Gal tai buvo gazpromo nupirktas sprendimas? Juk už tuos milijardus, kurie iš principo nukeliavo
gazpromui, buvo galima už dyka
gyventojams renovuoti visus daugiabučius. Puiku, ir reik džiaugtis tik, kad Anykščių savivaldybė
skuba renovuoti namus, kad jie
mažiau naudotų šilumos, būtų gražesni, pakiltų jų vertė ir 100 proc.
pritariu tam, kad tie namai, kurie

komentarai

nesirenovuoja negautų kompensacijų už šilumą“.
@ „Profesorius“: „Tai juk pasipelnymas, kas siūlosi padėt už
dyka ka.... eina, kalbina, įkalbinėja... fui kaip smirda“

@ „s“: „Renovacija – tai legalus
pinigų atėmimas iš žmonių. O naudos nebus, po 2-3 metų mokėsim
už šilumą tiek pat, kiek mokam dabar, ar mokės nerenovuoti namai.“

@ „Ratas III“: „Vakar apsukau
tris ratus po Ignaliną. Kaip švyti
saulėje renovuoti pastatai - pasaka!
Nuo savivaldybės aikštės komplekso ir po visą miestą. Va, čia tai
bent kurortas - vaikščiok ir grožėkis. Kad gi taip bent jau J. Biliūno
gatvė sušvistų Anykščiuose“.

@ „Alfa“: „Kad viskas vyko taip
greitai, žmonėms neduota kaip reikiant susiorientuoti. Buvo sakoma,
kad negausit kompensacijų, kas nesutiks - tik kuo greičiau dėk parašą,

@ „666“: „O kada komunalininkai pradės rimtai dirbti? Dabar
kompensacijos mokamos miru-

kad sutinki. O gerai apgalvojus, tai
kainos darbų kosminės, neaišku,
kaip ir kas prižiūrės darbų kokybę.
Greičiausiai bus taip, kad pradėjus
naudoti kitą kurą, nei dujas, šildymas
atpigs visiems, o renovuotieji su paskolom bus ,,įsūdyti“ 20 metų“.
@ „Pensininke“: „Kadangi sąskaitos išrašomos tokiom sumom,
kurios tenkina šilumos tiekėjus, o
ne tiek kiek šildo, tai nemanau, kad
kas pasikeistų gyventojams. Esame
jų įkaitai. Iš banko Gervinskas perėjo rūpintis renovacija, matomai,
žinodamas, kur geriau“.
-ANYKŠTA

“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.

Eilės didelės, bet Švedijoje dar blogiau

Sveikatos srityje daugelį metų grumiamasi su tuo, kad poliklinikose ir kitose sveikatos įstaigose nesusidarytų eilės. Nuo kovo 1
d. Lietuvoje sugriežtinti reikalavimai pirminės sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų išrašomiems siuntimams, tačiau toks bandymas sumažinti eiles poliklinikose baigėsi dar didesnėmis eilėmis
bei įtampa. Šeimos gydytojai tapo tiesiog perrašinėtojai.
Kodėl niekaip nepavyksta sumažinti eilių gydymosi įstaigose?
tas. Šeimos gydytojai išties dirba
ir rašo labai daug, jiems nelieka
laiko ir su žmogum pakalbėti.
Taip neturėtų būti. Juk pagalvokim – rajone gyventojų mažėja,
bet eilės pas gydytojus – ne.

Kęstutis INDRIŪNAS, architektas:
- Čia tokia globali problema.
Nesuprantu Lietuvoje aš tos sistemos, kuri augina biurokratiją.
Žinoma, kad biurokratiją reiktų
mažinti ir ne tik sveikatos sferoje, bet ir kitur, bet negalėčiau
pasakyti kaip, nes nesu specialis-

sioms sieloms... Vien aš žinau keletą butų, kurių savininkai mirę prieš
eilę metų, butai likę registruoti nabašnikų vardu ir nuomojami...“

Kęstutis GRICIŪNAS, gydytojas, chirurgas:
- Manau, kad nėra tokios aš-

trios problemos. Sekmadienį
konsultavau porelę, grįžusią iš
Švedijos, tai jie sako, kad skubiais atvejais Švedijoje galima
pas gydytoją patekti maždaug
per 8 valandas, o šiaip reikia
laukti iki 3 mėnesių, jeigu sveikatą pasitikrinti nori.
Dėl siuntimo pas specialistus
tai išties dažnai žmonės buvo
siunčiami be reikalo. Latvijoje vėl kitos problemos, nes ten,
jeigu šeimos gydytojas siunčia
konsultuotis, tai iš jo atlyginimo kažkiek nuskaičiuojama, todėl konsultuotis siunčiama tik
kraštutiniu atveju. Tai irgi nėra
gerai. Šiaip manau, kad problemos dėl eilių išsispręstų tada, kai
už apsilankymą visiems reiktų
kažkiek sumokėti, o po to dalis
pinigų apdraustiesiems būtų gražinama. Taip atkristų tie žmonės,
kurie pas gydytojus vaikšto be
reikalo.
Artūras ŠAJEVIČIUS, rajono Tarybos narys:
- Ši problema yra įsisenėjusi ir
velkasi dar nuo tarybinių laikų.
Nekalbu apie Anykščių gydytojus, bet miestuose dažnai gydytojai dirba „valdiškai“ – tik pasiųst nuo savęs tolyn. Dabar, kai
ministras Vytenis Andriukaitis

bando „užlaužt“, kažkas prasideda, kažkas vyksta. Kažkoks absurdas buvo, kai įteisino dovaną
iki 125 litų – to nebuvo nė vienoje pasaulio valstybėje.
Kaip sumažinti eiles? Tiesiog
nežinau, tai sudėtinga. Ar priimti daugiau gydytojų? Problema ta, kad mūsų gydytojai, palyginus su užsieniečiais, mažai
uždirba, o mes nepajėgūs jiems
tiek mokėti, todėl daug gydytojų emigruoja. Manau, kad visas
problemas galima išspręsti tik
konsultuojantis, dalinantis nuomonėmis.
-ANYKŠTA
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Ant vandens, bet ne šakėmis
Žinome posakį „šakėmis ant vandens rašyta“. Bet pasirodo, visai įmanoma ir šakėmis šį tą parašyti, o gal net ir nupiešti, mat
egzistuoja tokia meno forma, kaip tapyba ant vandens.

tulžies – nuo to priklauso spalvos
stiprumas. „Ebru iš persų kalbos
verčiama kaip „vandens veidas“.
Ši meno rūšis atkeliavo iš Japonijos ir Kinijos į Persiją ir Turkiją
Didžiuoju šilko keliu“,- pasakojo
J. Karalienė.
Moteris parodė, kaip maišomi
dažai, kaip nuspaudus teptuką,
dažai šlakstomi ant vandens paviršiaus. „Ši technika naudojama
puošiant knygų viršelius, taip pat
audiniams puošti. Būtinai reikia
naudoti jaučio tulžį, kuri išlaiko
dažus ant vandens paviršiaus“,pasakojo J.Karalienė.
Antrą kartą to paties
nepadarysi

Koplyčios kuratorė Jolita Karalienė sakė, kad Lietuvoje ši meno
rūšis dar nėra išplėtota.
Ebru – Anykščiuose
Žemės dienos proga Anykščių
koplyčios moterys pakvietė norinčius išbandyti ebru – tapybą ant
vandens. Teko ir man šepetėliu pamojuoti ir stebėti, kaip ant vandens
paviršiaus formuojasi piešinys,
kaip jis po to perkeliamas ant popieriaus lapo.
Idėja užsiimti ebru, kurį vieni tai
vadina menu, kiti – terapija, o psichologai naudoja dirbdami su savo
klientais, kilo Menų centro direktoriaus pavaduotojai Ritai Babelienei. Ebru meistrė ir pradininkė
Lietuvoje Irma Čekanauskienė pamokė anykštėnes, kaip tai daroma,

„Ratas”

ir dabar jau jos pačios puikiai praktikuoja šį meną.
Vandens veidas – raštams
išgauti
Užsiėmimui vadovavusi Koplyčios kuratorė Jolita Karalienė nuvedė prie stalo, kur buvo išdėliotos
vonelės ir buteliukai su dažais bei
papasakojo pagrindinius principus,
kaip tapyti ant vandens. Beje, vanduo tik iš pirmo žvilgsnio paprastas
– sumaišius vandenį su jūros dumbliais jis sutirštėja ir yra tinkamas
naudoti. Dažai taip pat yra tik natūralūs, o prieš juos naudojant, į kiekvieną spalvą reikia įlašinti jaučio

Teptuku dažai užtaškomi ant
vandens paviršiaus, kur išsiskleidžia piešiniais, beje, ši technika
dar vadinama marmuravimu ant
vandens, nes dažai pasiskleisdami
išties primena marmuro piešinius.
Piešti lengva, o ir meninių sugebėjimų daug nereikia – dekoratyvūs
piešiniai gimsta vos per kelias minutes. Be to, kiekvienas piešinys
yra unikalus ir nepakartojamas –
antrą kartą išgauti tokį patį piešinį
neįmanoma.
Užtaškius dažus, imami ylas primenantys įrankiai, kuriais dažai
vandens paviršiuje sukami, maišomi, o į norimas vietas jais įlašinama pageidaujamų spalvų. Taigi,
kelios minutės – spalvingas ir nepakartojamas piešinys paruoštas.
Tada belieka ji perkelti ant specialaus popieriaus ir išdžiovinti.
„Nors technika gana paprasta, tačiau
šis tapybos būdas gana brangus. Daug
kainuoja iš natūralių medžiagų paga-

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Išbandyti tapybą ant vandens atėjo ir Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Rasa Matiukienė.		
Autoriaus nuotr
minti dažai, vanduo su jūros dumbliais,
popierius. Be to, reikia įgusti, nes jei
netinkamai išmaišyti dažai, piešinys
gali pradėti skęsti“,- apie šią techniką
pasakojo J. Karalienė. Na, o aš galiu

pridėti tik tiek, kad išties malonu ir
piešti, ir stebėti kaip gimsta piešinys.
„Tai ne tik malonu, bet ir atpalaiduoja“,- sakė Menų centro direktoriaus
pavaduotoja R.Babelienė.

Ebru - iš Rytų
Kilmė. Vandens tapyba buvo domimasi jau XII amžiuje Kinijoje
ir Japonijoje, vėliau šis menas pasiekė Turkiją, kuri ir laikoma Ebru
gimtine. Ebru pavadinimas turi net keletą reikšmių. Turkai šį žodį poetiškai vadina „debesuotu popieriumi“, išvertus iš persų kalbos – tai
„vandens veidas“.
Europa. Europoje buvo naudojamas dekoratyviam popieriui gaminti, juo puošiamos knygos, svarbūs raštai, rankraščių aplankai, dabar ebru tampa paveikslais.
Lietuva. Ebru pradininkė Lietuvoje – Irma Čekanauskienė. Susidomėjo tapyba 2006 m. Dabar populiarina šią techniką Lietuvoje.
Gyvūnai. Turkijoje dėl religinių įsitikinimų piešiniuose nevaizduojami gyvi padarai, nes tai neva – blogas ženklas. Dėl šios priežasties
dažniausiai renkamasi vaizduoti augalų motyvus, įvairius ornamentus,
abstrakcijas, taip pat – peizažus.
Taisyklės. Bene svarbiausia taisyklė – simetrija. Kuo vienodesnės
detalės ir fragmentai – tuo darbas labiau vertinamas. Visi elementai
turėtų sueiti į apskritimą. Stengiamasi į vieną apskritimą dėti tris spalvas ir suskirstyti į šešis stulpelius. Dažų linijos ir išraižymas turėtų
būti vienodi.

Atsakymus galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse arba pranešti paskambinę telefonu 5-91-86. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį tradiciškai bus apdovanotas 50 litų čekiu
apsipirkti Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvėje „Mix Cosmetics”.

Prizas keliaus į Antruosius
Kurklius
Gautos
naujos
rankinės

Vasario 23 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Molis” teisingas atsakymas – DALTONIKAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 86 skaitytojai. Tai anykštėnai V.Vilčinskienė,
A.Lunevičius, J.Pakšienė, A.Šiaučiulis, A.Baronas, A.Vildžiūnas,
V.Lančickienė, R.Kavoliūnienė, V.Žemaitienė, J.Mieželienė,
V.Dikčiuvienė, Ž.Galvanauskaitė, L.Galvanauskienė, G.Žvironaitė,
M.Skaržauskienė, E.Jurėnaitė, G.Pajuodienė, R.Pajuodis,
A.Orlova, A.Burneikienė, D.Sebeikienė, D.Varnienė, N.Varnas,
A.Kavolienė, D.Šlamienė, V.Alkauskienė, R.Butkevičius,
R.Venclovienė, E.Budrytė, N.Šilaikienė, E.Tamulėnienė,
P.Girnienė, M.Parnavienė, A.Patumsis, T.Miškinienė,
Z.Kvedarienė, V.Malinauskienė ir D.Patumsienė; E.Slavinskienė,
T.Jakniūnienė, T.Prudnikovienė, T.Pilkauskienė, V.Gudelienė ir
S.Juodelienė iš Naujųjų Elmininkų; V.Mogylienė, E.Sunkurytė,
R.Dolmantienė, P.Dolmantas, B.Gudonienė, S.Cemnickienė ir
L.Zaikauskas iš Viešintų; V.Strazdienė ir A.Ginotis iš Kavarsko;
R.Laucienė ir L.Dobrodiejienė iš Utenos; L.Ruša ir D.Rušienė iš
Vilniaus, S.Steponavičienė iš Troškūnų; A.Kuolienė iš Kunigiškių,
G.Šulskienė ir B.Aukštakalnienė iš Kurklių; B.Žiogelienė iš Antrųjų Kurklių; J.Uzdrienė ir S.Krisiūnienė iš Surdegio; R.Šiaučiūnienė
iš Mitašiūnų; S.Želnienė iš Maželių; G.Karaliūnienė iš Andrioniškio; S.Skapas iš Latavėnų; O.Petronienė iš Smėlynės; E.Gimbutienė iš Narbučių; A.Lisauskienė iš Mickūnų;
S.Žibutienė ir K.Imbrasaitė iš Šovenių; Ž.Aukštakojytė iš Ukmergės; V.Urbutienė iš Naujikų; V.Milaševičienė iš Raguvėlės;
R.O.Deveikienė iš Mažionių; V.Jagienė iš Svėdasų; D.Makštienė
iš Laukagalių; J.Rudokienė iš Mačionių; R.Vaiginytė iš Aknystų;
O.Arienė iš Bareišių; J.Šeštokienė iš Repšėnų; M.Baltrūnienė iš
Piktagalio; A.Bagdonienė iš Vaitkūnų ir A.Terminskienė iš Šėrių.
Burtai lėmė, kad šį kartą prizas – Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvės „Mix Cosmetics” 50 litų čekis - atiteks
B.ŽIOGELIENEI iš Antrųjų Kurklių. Kviečiame skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.
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„Sodra“ iš motinos prisiteisė
arvydas.l@anyksta.lt
turtinę žalą
Arvydas LINGAITIS

Teismų nuosprendžiais kaltai dėl apgaulės būdu pasisavintų
motinystės išmokų pripažintai anykštėnei Aurimei Daivai Ališauskaitei finansiniai sunkumai dar nesibaigė: Anykščių rajono
apylinkės teismas iš jos priteisė „Sodrai“ 4 tūkst.432 litus turtinės
žalos atlyginimą.
Teismų nuosprendžiuose konstatuota, kad A.D.Ališauskaitė
2006 metais pradėdama dirbti
vienoje bendrovėje, būdama nėščia nepagrįstai gavo nustatytą 10
tūkst.litų darbo užmokestį. Tokiu
būdu A.D.Ališauskaitei neteisėtai ir nepagrįstai buvo padidintos
draudžiamosios pajamos, nuo ku-

rių jai skaičiuota motinystės pašalpa. Teismai nustatė, kad kartu
su Vidmantu Paužuoliu apgaulės
būdu pasisavino 64 tūkst.440 litų
motinystės pašalpų sumą.
„Sodra“, perskaičiavusi motinystės išmokas, nustatė, jog
A.D.Ališauskaitei dar permokėjo
4 tūkst.432 litus. „Sodra“ siuntė

A.D.Ališauskaitei
registruotus
laiškus dėl permokos grąžinimo,
tačiau atsakovė prašė išaiškinti, kokiu būdu ir kada susidarė
išmokų permoka. Teismas, patenkindamas „Sodros“ ieškinį,
konstatavo, kad pašalpos mokėjimo skaičiuotę A.D.Ališauskaitė
nustatyta tvarka neapskundė, o
teismui nėra pagrindo netikėti
ieškovo specialistų atliktu paskaičiavimu, todėl ieškinys turi
būti tenkintinas.
Sprendimas per 30 dienų gali
būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.

Aurimę Daivą Ališauskaitę iki šiol persekioja skolų „Sodrai“
šleifas.
Autoriaus nuotr

Medžiotojų vadovu pasitikėjo kaip Dievu...
(Atkelta iš 1 p.)
Nežinojo, kad susirinkimas
rinkiminis
O. Žiezdrys siekia, kad būtų panaikinti 2012 metų balandžio 4
dienos MK „Debeikiai“ narių visuotinio rinkiminio susirinkimo nutarimai. „Suabejojau dėl susirinkimo
skaidrumo, nes susirinkimą vedė ir
balsus skaičiavo tie asmenys, kurie
tame susirinkime buvo išrinkti į valdymo organus, - kuo nepatenkintas,
teismui vardijo O.Žiezdrys. – Be
to, iš anksto nebuvo paskelbta susirinkimo darbotvarkė, medžiotojai
iš anksto nežinojo, kad susirinkime
bus renkamas naujas senas klubo vadovas Ričardas Juozapavičius. Tuo
buvo pažeistos mano teisės...“
Valgė saldumynus ir
„buterbrodus“
Susirinkimui sekretoriavęs MK
„Debeikiai“ medžiotojas Dalius Pipiras teismą tikino, jog viskas susirinkime vyko atvirai, nes, D.Pipiro
žodžiais, „kolektyvas demokratiškas,
visi valgė saldumynus, buterbrodus“.
„Susirinkime nebuvo jokių replikų,
prieštaravimų, viskas vyko be jokio
šurmulio, todėl aš nesuprantu, kodėl
dabar turime aiškintis teismui“, nuostabą išsakė D.Pipiras.
Už pirmininką balsavo raštu
ir rankos pakėlimu
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas, Anykščių rajono apylinkės
teismo pirmininkės Zitos Gavėnienės
vyras Jonas Gavėnis teismui aiškino,
jog „tai buvo eilinis rinkiminis susirinkimas, kuriame dalyvavo beveik
visi klubo nariai, įskaitant ir tai, jog
dalis balsų buvo pagal įgaliojimus“.
„Už septynis darbotvarkės klausimus
buvo balsuojama vienbalsiai rankos
pakėlimu, o dėl klubo pirmininko
rinkimų susirinkimo dalyviams buvo
išdalinti balsavimo lapeliai, į kuriuos
kiekvienas medžiotojas turėjo įrašyti
penkias pavardes žmonių, kuriuos
nariai nori matyti klubo taryboje.
Už 44 balsus gavusį R.Juozapavičių,
kaip klubo pirmininką, dar buvo prabalsuota rankos pakėlimu“, - susirinkimo eigą atskleidė J.Gavėnis.
Pranešimo apie susirinkimą
data – objektyviai neprotinga
O. Žiezdrio advokatas, taip pat
medžiotojas Albertas Kručkauskas

teismo dėmesį atkreipė į kelias aplin- pirmininkas R.Juozapavičius, kuris
kybes, kurios esą įrodo, kad sprendi- balsavimo lapelius susirinkimo metu
mai susirinkime priimti pažeidžiant antspaudavo“, - susirinkime padaįstatymus ir medžiotojų klubo įsta- rytus pažeidimus vardijo advokatas
tus. „Buvo pažeista susirinkimo su- A.Kručkauskas.
šaukimo tvarka. Skelbimas laikraštyje „Anykšta“ buvo publikuotas iki
Susijaudino, įsižeidė ir
susirinkimo likus 6 dienoms, o tai
nieko nedarė
nėra objektyviai protingas terminas
susirinkimui pasiruošti. Apie susiMK „Debeikiai“advokatas Dairinkimą turėjo būti pranešta prieš nius Tamošiūnas teismą įtikinėjo, jog
21 dieną, kaip to reikalauja Akcinių medžiotojų susirinkime O. Žiezdrio
bendrovių įstatymas. Kita vertus, teisės nebuvo pažeistos. „Su visais
medžiotojams
darbotvarkės
nebuvo pranešta,
klausimais pri...iš klubo narių buvo at- imtais sprendikad
susirinkimas rinkiminis, imta teisė pareikšti savo nuo- mais O.Žiezdrys
taip buvo tyčia monę...
susipažino sunuslėpta aktuali
sirinkimo metu,
informacija apie vadovo rinkimus. pats septyniais klausimais balsavo
Tarybos posėdyje nebuvo svarstyta už pateiktus sprendimų projektus.
susirinkimo darbotvarkė, apie kurią Kad nebuvo išrinktas į medžiotojų
klubo nariai sužinojo tik prasidėjus klubo tarybą, O.Žiezdrys taip pat
susirinkimui. Be to, iš klubo na- sužinojo tame pačiame susirinkime,
rių buvo atimta teisė pareikšti savo tačiau į teismą kreipėsi tik po 9 mėnuomonę, nes balsavimas dėl me- nesių, taip praleisdamas ieškinio padžioklės klubo pirmininko rinkimų davimo 3 mėnesių senaties terminą,
vyko ne viešai, bet užpildant paruoš- todėl prašau O.Žiezdrio ieškinį dėl
tą biuletenį, jie nebuvo apskaityti, pažeistų teisių atmesti, nes buvo praneturėjo skiriamųjų ženklų: nebuvo leistas kreipimosi į teismą terminas“,
datos, susirinkimo klausimo, o vado- - argumentavo MK „Debeikiai“
vo rinkimus organizavo pats klubo advokatas D.Tamošiūnas.

Teisėjos Jolantos Gasparavičienės
paklaustas, kodėl į teismą nesikreipė
per nustatytą trijų mėnesių terminą,
medžiotojas O.Žiezdrys sakė: „Susirinkime susijaudinau, įsižeidžiau, o
po to nedariau nieko iki tol, kol sužinojau, kad registrų centre tik 2013
metų balandžio 4 dieną buvo įregistruota nauja klubo taryba be mano
kandidatūros“.
Advokatas D.Tamošiūnas teismui
aiškino, jog informacijos dėl susirinkimo paskelbimo prieš 6 dienas
terminas yra protingas, tai sena medžiotojų klubo tradicija, paprotys
apie susirinkimus informuoti ne vėliau kaip prieš penkias dienas.
Pažeidimų nebuvo
MK „Debeikiai“ pirmininkas,
Pavarių
medelyno
viršininkas
R.Juozapavičius teisme aiškino, jog
medžiotojų susirinkimo metu O.
Žiezdrys nepateikė jokių pastabų, o
susirinkimas vyko demokratiškai.
„Pažeidimų nebuvo pastebėta ir...
nebuvo praktiškai. O.Žiezdrys klubui daro nepagarbą, gaišina teismą,
todėl jo ieškinys turi būti atmestas“, - savo poziciją teismui išsakė
R.Juozapavičius.

Klubo pirmininkas
medžiotojams teikė dovanas
O. Žiezdrio advokatas A. Kručkauskas atkreipė teismo dėmesį į tai,
jog susirinkimo metu prieš klubo
pirmininko rinkimus, pateikęs savo
veiklos ataskaitą, R.Juozapavičius
susirinkimo dalyvius apdovanojo
dovanomis: kepuraitėmis ir ženkliukai, kuriais esą pasirūpino pats
R.Juozapavičius tam tikslui panaudojęs medžiotojų klubo lėšas. „Dovanas prieš klubo vadovo rinkimus
medžiotojams teikė pats kandidatas
į pirmininkus R.Juozapavičius. Tikėtina, kad jis bet kokiomis priemonėmis elgėsi nesąžiningai“, - kad
medžiotojų nuomonę dėl klubo
pirmininko rinkimų galėjo įtakoti dovanos, kalbėjo advokatas A.
Kručkauskas.
Tuo tarpu klubo advokatas
D.Tamošiūnas dėl teiktų dovanų nieko blogo neįžvelgė. „Kepuraitės ir
ženkliukai buvo daromi iš klubo, o
ne iš jo pirmininko R.Juozapavičiaus
lėšų. Dovanas inicijavo patys klubo
nariai – jie dovanas suteikė patys
sau. Patys klubo nariai kūrė kepuraites ir ženkliukus“, - dėstė advokatas
D.Tamošiūnas.
Teismas savo sprendimą skelbs
kovo 27 dieną.

ir
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Ir vėl tas ŠPYGELIS !
jančią žinią (cituoju): „Senąjį žemyną saistančioje Sąjungoje iki šiol
vergauja 880 tūkstančių gyventojų,
o kas ketvirtas iš jų išnaudojamas
seksualiai. Nusikalstamo pasaulio
šulai iš tokios veiklos kraunasi milijardus. Ar jūs tai žinojote? Tai kiek
gi lietuvių iš to beveik milijono yra
ES gaujų vergai? Ir kiek dar jų toje
ES yra „tratinami“? O keli lietuviūkščiai patys yra tų gaujų įkūrėjai
Leonas Alesionka
ir nariai?“
„Špygelis“, taip teigdamas, nepriVisai pasiuto tas vokiškas žurnalas „Der Spiegel“. Negana jam to sigalvojo nieko. Net žymusis ir akrašymo apie V. Putino gambitą. Štai tyvusis Anykščių „Kunigaikštienės
2013-10-16 (DMN inf.) skaitau vėl partijos karbauskinės pakraipos veijame atspausdintus teiginius. „Spie- kėjas“ Arvydas Mačiulis neprikibs
gel“: Korumpuotoje Europos Sąjun- ir savo seniokiškų teorijų Špiegeliui
goje tebevergauja beveik milijonas nepripaišys. Net G. Šmigelskienė,
kuri, kaip vienas anoniminis komenžmonių, o nusikaltėliai lobsta.
tatorius „AnykšVokiečių „Der
Spiegel“, matyt,
...Prekyba žmogaus orga- toje“ rašė, „kaip
nebijo nieko. Na, nais ir laukiniais žvėrimis buvo raudona
komunistė, taip
koks gi vokiškasis anykštie- atneša dar 18 - 26 mlrd. ir liko...“, niekam neparsidatiškojo „Pagie- eurų...
vė ir čia tikrai,
žinsko“ klonas
išdrįs pulti garsų ir visame pasaulyje jei ką, niekuo dėta (Deja, Gražina
gerbiamą vokiečių žurnalą, netgi ar- Šmigelskienė Komunistų partijos
šiai kaltinti jį parsidavusiu rusams ir nare niekada nebuvo - red.past.).
KGB, padlaižiaujančiu V. Putinui ir Špygelis pats viską rimtai paskelbė!
teigti, kad lietuviškasis VSD juo jau Tai ir aš surimtėju ir toliau rašau, kad
užsiima? Joks. Vokietija ne ta šalis, šią „Der Spiegel“ paskelbtą ataskaitą
kad žodžio laisvė joje kažkokių ten pateikė Europos Parlamento CRIM
anoniminių „mėnesienos pilnaties komitetas, atsakingas už organizuotą
romų“ (nemaišyti su čigonais!), būtų nusikalstamumą, korupciją ir pinigų
plovimą. Nurodoma, kad organizuoiškraipoma ir draudžiama.
Tai štai autoritetingas ir nieko tą nusikalstamumą vykdančios gaunebijantis „Der Spiegel“ skelbia iš jos iš „žmogiškųjų ES išteklių“ kasEuropos Parlamento gavęs šokiruo- met susikrauna 25 milijardus eurų.

laiškai

horoskopas

Ožiaragiai, kaip teigia astrologas, susidurs su finansiniais sunkumais. Nesiskolinkite pinigų, net ir
iš artimų žmonių, verčiau atidėkite
dideles išlaidas ateičiai. Darbe vyresnybė jumis bus patenkinta. Profesinėje veikloje galimi nauji kontaktai, o asmeniniame gyvenime
- pasimatymai ir naujos pažintys.
Vandeniai, iš visko sprendžiant,
realizuos idėjas ir planus, kuriuos
įgyvendinti anksčiau trukdė tam tikros kliūtys. Atsiras naujų globėjų,
svarbią pagalbą suteiks artimieji.
Darbe gali iškilti tam tikrų problemų, bet įtakingas asmuo jums padės jų išvengti.
Žuvys jaus didelį pasitenkinimą

1.Europos „mokesčių rojų“ panaikinimas;
2.Neteisėtas balsų pirkimas visur
turi būti pripažintas nusikalstamu;
3.Pinigų plovimu ar korupcija kaltinti asmenys viešajame sektoriuje
neturėtų eiti pareigų bent 5 metus;
4.Visi asmenys, kurie „išnaudoja“
vyriausybės ar verslo trūkumus, neturėtų būti laikomi nusikaltėliais.
Tai štai, tokia ES CRIM komiteto

Atkurkime Anykštos prūdą

A.Vienuolio-Žukausko legendą,
šioje upėje savo žlugtą skalbė bajoro Nykščio moterys, miestelio
gyventojos, vyrai upėje žvejojo,
medžiojo prie upės apsigyvenusius
vandens paukščius. Pagal legendas,
ir Anykščių miesto vardas kildinamas nuo upės vardo...
Bėgant laikui, Anykštos van-

duo buvo įkinkytas ir į rimtesnius
darbus: suko vandens malūno ir
mažosios hidroelektrinės mentis.
Malūnai ant Anykštos atsirado
Burbiškyje, Žežumbryje. Pastarasis tarybiniais laikais tapo pirmąja
tarpkolūkine hidroelektrine rajone. Anykštos vandenį rimtesniam
darbui panaudojo gabumais pasižymintys miestelio žydai. Jie virš
upės pastatė tiltą, paaukštino upės
krantus, kairiajame upės krante
pastatė vandeniu varomą malūną. Kiek laiko tas malūnas malė
anykštėnų ir apylinkės gyventojų
grūdus, nežinoma. Malūno savininkas, sukaupęs lėšų, dešiniame
upės krante pastatė kur kas didesnį
ir modernesnį malūną. Jame buvo
malami miltai duonai ir pašarams,
„pikliavojama“, darė miežines ir
manų kruopas. Malūnas teikiamomis paslaugomis garsėjo toli už
miestelio ribų. Kiekvieną dieną,
ypač prieš metines šventes, prie

malūno nusidriekdavo vežimų eilės. Visa tai vyko iki II pasaulinio
karo. Lietuvą okupavus hitlerininkams, malūno savininkus, kaip
ir visus respublikos žydus, ištiko
visuotinas sunaikinimas. Malūno
įranga buvo išgrobstyta vietos gyventojų, objektas nerodė jokių gyvybės žymių.
Tarybiniais metais, išaugus ir išsiplėtus Anykščių miestui, vienintelė hidroelektrinė ant Šventosios
upės nebepajėgė aprūpinti elektra
Anykščių miesto. Vietos valdžia
elektros trūkumą nutarė papildyti
ant Anykštos pastatytos hidroelektrinės gaminama elektros energija. 1949 metais, paaukštinus upės
krantus, vanduo užliejo šalia esančias pievas. Vandens baseinas padidėjo keturis kartus. Naujai atsiradusi hidroelektrinė buvo pavadinta
Anykščių II hidroelektrine. Dideliame Anykštos prūdo plote, laikui
bėgant, atsirado gausiai žuvies,
perėjo vandens paukščiai. Vietos
meškeriotojai čia sugaudavo daugiau žuvies negu Šventojoje.

Anykščių II hidroelektrinė dirbo
apie10 metų. Respublikoje atsiradus galingai Kauno hidroelektrinei,
Elektrėnų šiluminei bei Visagino
AE, mažosios hidroelektrinės buvo
uždarytos. Buvo nutraukta ir abiejų Anykščių miesto hidroelektrinių
veikla. Liūdniausios pasekmės
buvo Anykščių II hidroelektrinei.
1977 metais atidarius Anykštos
prūdo „zostaukas“, iš didelio ir
žuvingo vandens baseino liko tik
siaura upelio vaga. Laikas paveikė medinį upės tiltą – jis supuvo
ir sugriuvo. Iš Anykštos prūdo
grožybės nieko neliko. Pievos, kuriose anksčiau tyvuliavo vanduo,
užaugo krūmais ir menkaverčiais
medžiais.
Norėdami atgaivinti Anykštos
prūdo praeitį, kreipiuosi į rajono
tarnautojus, atsakingus už rajono
kraštovaizdį: „Gerbiamieji, pamąstykite, įdėkite pastangų, kad būtų
atkurtas Anykštos prūdas, kuris
vėl papuoštų Anykščių priemiesčio
dalį.“
Povilas KŪGYS

dėl to, kad atsiras proga atskleisti
visus savo kūrybinius sugebėjimus. Būkite atidesni artimiems
žmonėms - žvaigždės įspėja, kad,
bendraujant su bičiuliais ar giminaičiais, galimi konfliktai, kurių
padariniai būtų labai skaudūs.
Avinai turėtų nesivelti į abejotinas avantiūras, besiribojančias su
nusikalstamumu. Tokio pavojaus
esama, ir net labai didelio, mano
astrologas. Kad išvengtumėte tokių problemų, apribokite iki minimumo visus kontaktus, bendraukite tik su patikimais žmonėmis.
Jaučiams žvaigždės rekomenduoja pasirūpinti savo sveikata.
Būtų naudingiausia kelioms dienoms pereiti prie griežtos dietos ir

atsisakyti alkoholio. Darbe kitą savaitę elkitės apdairiau, neskubėkite
atskleisti savo planų ir sumanymų.
Dvyniai turi visas galimybes
palypėti karjeros laiptais, tik parodykite daugiau iniciatyvos ir sumanumo. Tuomet, astrologo nuomone, jūs tikrai pasieksite užsibrėžtą
tikslą. Labai galimas dalykas, kad
atsiras netikėtų pajamų šaltinių.
Vėžiams svarbiausia - elgtis ramiai ir santūriai, kad ir kokie sunkūs būtų išmėginimai. O jų, kaip
teigia astrologas, bus pakankamai,
pirmiausia - darbe. Jūs turėsite prisitaikyti prie naujos aplinkos. Tai
susiję su paskyrimu į naują postą
arba naujo viršininko atėjimu.
Liūtai įgyvendins didžiausius ir

ambicingiausius sumanymus. Labai galimas dalykas, mano astrologas, kad pagaliau pavyks realizuoti
ir seniai puoselėjamus planus. Jūsų
gyvenime atsiras įtakingų žmonių,
kurie suteiks reikšmingą pagalbą.
Fortūna bus ypač palanki kūrybinių profesijų Liūtams, dėstytojams
ir namų šeimininkėms.
Mergelės pasieks didelių finansinių laimėjimų. Jūsų biudžetas,
kaip teigia astrologas, lėtai, bet nepaliaujamai gerės. Šis laikotarpis
taip pat tinka kontaktams su verslo
partneriais užmegzti. Bendravimas
su jais bus labai naudingas jūsų piniginei.
Svarstyklėms seksis tvarkyti
visus piniginius reikalus, ir finan-

sinės problemos jums neberūpės.
Laikotarpis palankus sutartims pasirašyti, deryboms vesti. Svarbiausia - būkite pasirengę tučtuojau
priimti sprendimus.
Skorpionai turėtų pagalvoti apie
tai, kaip užmegzti ryšius su įtakingais asmenimis, nes tik su jų pagalba bus galima realizuoti visus jūsų
kūrybinius sumanymus. Čia jums
padės žvaigždės, todėl reikalingų
žmonių parama beveik garantuota.
Šauliai pajus jėgų ir kūrybinių
galių antplūdį. Būsite labai darbingi, galėsite pasiekti neregėtų laimėjimų. Jums taip pat seksis tvarkyti
įvairius finansinius reikalus, todėl
materialinė padėtis bus stabili.
-ELTA

Iš didelio ir žuvingo Anykštos tvenkinio liko tik upelio vaga.
Autoriaus archyvo nuotr.
Nuo neatmenamų amžių sraunioji upė Anykšta, pamaitinta Rubikių ežero pertekliniu vandeniu,
papildyta aplinkinių lauko upelių bei šaltinių, savo labai švarų
vandenį plukdo į mūsų gražiąją
Šventąją. Įvairiais amžių laikotarpiais Anykšta teikė paslaugas prie
jos gyvenantiems. Pagal rašytojo

Kaip jie tai daro? Iš kur nusikaltėlių
gaujoms pavyksta tokius milijardus
gauti?
„Iš viso priskaičiuojama apie 3,6
tūkstančio tarptautinių nusikalstamų
grupuočių, kurios be „įplaukų“ iš
žmonių išnaudojimo, dar prisiduria
ir kitais būdais. Prekyba žmogaus
organais ir laukiniais žvėrimis atneša dar 18 - 26 mlrd. eurų. Nusikaltėlių gaujų vykdomi kibernetiniai
nusikaltimai šalims padaro apie 290
mlrd. eurų žalos“. Ne litų – milijardų
eurų !
CRIM komiteto paskelbtame
2014-2019 metų veiklos plane nurodomos visoje ES įsišaknijusios
problemos. Esą didžiausią žalą Senajame žemyne daro siaučianti korupcija. Vien viešajame sektoriuje
užfiksuota apie 20 milijonų nusižengimų, „klaidų“. Tokia žala kasmet
atneša 120 mlrd. eurų nuostolių.
Komisija ragina siekti glaudesnio
ES narių bendradarbiavimo policijos
ir teisėsaugos srityse ir pateikia konkrečius reikalavimus (cituoju) :

ataskaita! Va čia tai bent! Kaip sku- jei atsigavome, prie NATO veiklos
duru per veidą… Kiek jau metų mes mes niekaip nesugebame prisidėti tais
esame ES nariai? Lietuva į Europos 2 proc. savojo nacionalinio produkto?
Sąjungą įstojo 2004 m. gegužės 1 Savas saugumas mums nerūpi? Antri
d. Tuoj švęsime dešimtmetį. O kaip po Liuksemburgo... JAV vicepreziatrodo Lietuva šioje CRIM ataskai- dentas Joe Bidenas labai taktiškai
toje? Kas dedasi pas mus? Ei, kas davė suprasti, kad ponams lietuviams
ten garsiai ir aršiai postringauja apie kaip ir nelabai gražu iš NATO tikėtis
„europines vertybes“ ? Taigi, aha... visko, patiems tinkamai neprisidepasižiūrim, ką turim.
dant. Ir karštas galvas atvėsino. Jau
Pagal paskutinius atliktus tyrimus, net mūsų kategoriško stiliaus panelė
2013 m. kovo mėnesį 27 Europos prezidentė labai atvėsusiai, ramiai,
Sąjungos šalyse buvo 5,7 mln. jau- po pokalbio su JAV viceprezidentu J.
nuolių, neturinBidenu prakalbo,
čių darbo vietos,
...Taip, ponai lietuviai, JAV kad ekonominės
iš jų 3,6 mln. –
gins Lietuvą nuo galimos sankcijos Rusieuro zonoje. ES
jai – tai smūgis
valstybėse ne- rusiškos agresijos (o ar ji iš patiems sau į
darbo lygis sie- vis bus?), tačiau leiskite JAV paširdžius. Gal
kė 23,5 proc., o ir NATO patiems nuspręsti necituosiu žodis
euro zonoje net kaip ir kada tai daryti...
žodin jos kalbos.
24 proc. 2013
Taip, ponai liem. jaunimo netuviai, JAV gins
darbas Vokietijoje ir Austrijoje buvo Lietuvą nuo galimos rusiškos agresi7,6 proc., Nyderlanduose 10,5 proc. jos (o ar ji iš vis bus?), tačiau leiskite
Didžiausias jaunimo nedarbas buvo JAV ir NATO patiems nuspręsti kaip
Graikijoje, kuris siekė 59,1 proc., ir kada tai daryti. Bravo amerikieIspanijoje 55,9 proc., Italijoje 38,4 tiškai logikai! Aiškiau nepasakysi.
proc. bei Portugalijoje 38,3 proc. Jau Rimtos valstybės rimta kalba. Atvėatvirai ir garsiai kalbama apie ištisą sino JAV viceprezidentas vietinius
prarastą ES jaunimo kartą. Į tai mes „karingus“ mažvaikius, paaiškino
iškeitėme savo atominę energetiką?
mažiukams, kad čia visgi ne „grybų
Štai šeši metai praėjo nuo pasauli- karas“, nereikia triukšmauti miške ir
nės krizės, sukeltos JAV pradžios, o išskrido namo.
ES šalių senbuvių, ant kurių ir laikosi
Tai gal tiek šiam kartui apie tą
visa ES, ekonomika tebėra trapi ir ne- nenuoramą „Der Spiegel“, kuriuo
atsigaunanti. Bedarbystė pjauna visus, aš, ES pilietis, labiau pasitikiu, negu
o ypač jaunimą. Aš netikiu ir Lietuvos nukvarkusiais vietinės reikšmės
politikų pagyromis, kad pas mus kri- Anykščių seniais arba neva su kozė jau praėjo, kad viskas jau atsigavo, rupcija bergždžiai vis tebekovojanaugam, kylam ir tra lia lia. Jei jau tokie čiais vietiniais socdemais, vaidinanmūsų „lia lia“, tai kodėl mūsų pensi- čiais didelius kaip šviežias karvės
jos dar nei orios, nei padorios? Kodėl, tortas „politikus“.

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas. Gali būti
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima.
Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
Nekilnojamasis turtas, miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį
turtą. Gali būti su skolomis ar teisinėmis problemomis. Atsiskaito grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Brangiausiai - miškus. Sumoka notaro išlaidas.
Tel. (8-642) 22222.
Brangiai - mišką arba mišką išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.
Visoje Lietuvoje - mišką su žeme
ar išsikirsti, 5 000 - 35 000 Lt/ha, gali
būti malkinis.
Tel. (8-600) 29417.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Sodybą Anykščių rajone.
Tel. (8-678) 59793.
Naują namą prie Anykščių miesto.
Tel. (8-678) 59793.
Komercinės paskirties patalpas
(buvusi parduotuvė „Dovanų namai“) J. Biliūno g. 7 (senosios vaistinės patalpos, bendras plotas 55 kv.
m, kaina 59 000 Lt).
Tel. (8-676) 68658.
Butą Anykščiuose.
Tel. (8-605) 32452.
Sodą su vasarnamiu.
Tel. (8-620) 87080.
Žemės ūkio technika
Bulvių sodinamąsias, rotacines
šienapjoves, purkštuvus, kultivatorius, presus, lėkščiuotuvis, vagotuvus, „šnėkus“, „Kverneland“ plūgus,
kt.
Tel. (8-612) 57075.

įvairūs

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Šiltiname pastatus - užpildome
oro tarpus ekovata, termoputa,
granulėmis, poliurentu.
Tel. (8-606) 85525.
Fasadų šiltinimas, fasadų apdailos darbai, stogų dengimas įvairiomis dangomis. Konsultuojame,
aprūpiname medžiagomis.
Tel. (8-676) 52289.
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Automobiliai, žemės
ūkio technika

Gyvuliai

Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, mikroautobusus, visureigius. Pasiima, utilizuoja.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-633) 39897.
Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.
Tel. (8-623) 36003.
Kombainus, traktorius, autobusus, automobilius, įvairią techniką,
metalo laužą, elektros variklius.
Tel. (8-633) 60143.
Kita
Ąžuolo rąstus; ir mažus kiekius.
Pasiima ir atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Juodžemio ir mėšlo.
Tel. (8-698) 73255.
Kuras
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), anglį. Taiko nuolaidas.
Tel.: (8-674) 02502,
(8-655) 77080.
Atraižas pakais, malkas kaladėmis, skaldytas (beržas, juodalksnis). Atveža.
Tel. (8-622) 44850.
Malkas.
Tel. (8-684) 14841.
Uosines, beržines, juodalksnio
malkas (kaladėmis, skaldytas).
Perka mišką.
Tel. (8-630) 57490.
Malkas kaladėmis. Atraižas. Gali
supjauti. Veža į rajonus.
Tel. (8-693) 83102.
Kita
Plastikinius balkono 5,5 ilgio ir
1,5 aukščio langus.
Tel. (8-628) 28486.

Baldų gamyba, remontas
Gaminame virtuvės, svetainės ir
kitus korpusinius baldus. Gera kaina ir kokybė.
Tel. (8-603) 35705.

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

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

Karves, jaučius, telyčias. Moka
PVM. Sveria. Atsiskaito iš karto.
Tel.: (8-699) 90758,
(8-656) 30208.
„Bartynco“ - visus veršelius auginti. Moka 6-21 proc.
Tel. (8-680) 22009.
Brangiai - galvijus: telyčias,
karves, bulius, veršelius. Sveria.
Moka priedus. Patys išsiveža.
Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.
Įmonė arklius, karves (iki 4 Lt/
kg), telyčias (iki 4,80 Lt/kg), bulius
(iki 5,10 Lt/kg).
Tel. (8-622) 09326.
Spalius šiltinimui. Supakuoti.
Atveža. Kaina (4 pakai - 50 Lt).
Tel.: (8-663) 53216, (8-658) 69775.
Amonio, kalcio amonio salietrą,
komleksines trąšas. Atveža.
Tel. (8-687) 11893.
Gyvuliai
Kiaulę apie 150 kg, juodmargę
13 mėn. telyčią, šieną rulonais ir
bidonus 40 l.
Tel. (8-692) 16517.
Ūkininkas nuolat - 6-8 savaičių mėsinius paršelius augintus namuose. Atveža į namus.
Pasirinkimas iš dviejų vadų.
Alma, tel. (8-686) 80994.
VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Kovo 27 d. (ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis,
baltomis, pilkomis, juodomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius dedančiomis vištomis,
bus gaidžių bei spec. lesalų (tel. 8-616 50414),
kaina nuo 12 Lt: Svėdasuose 17.00, Varkujuose
17.15, Debeikiuose 17.20, Kalveliuose 17.25,
Čekonyse 17.30, Elmininkuose 17.35, N.
Elmininkuose 17.40, Anykščiuose (prie parduotuvės „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 17.50,
Ažuožeriuose
18.10,
Pagiruose
18.20,
Zaviesiškyje 18.25, Kavarske 18,35.

Gražius, draugiškus ir gerai išauklėtus katinėlius.
Tel. (8-662) 83094.

Remontuojame minkštus baldus,
keičiame gobeleną, spyruokles,
poroloną. Pasiimame ir parvežame baldus, turime baldams audinių.
Tel. (8-610) 10341, www.atnaujinkbaldus.lt
Dovanoja
1 metų ožkytę.
Tel. (8-619) 40902.

UAB „Anykštos redakcija“ gali paruošti ir atspausdinti
mlankstukus,
mbukletus,
mreklamines skrajutes,
mvizitines korteles,
mblankus,
mdiplomus,
mA3 ir A4 dydžio
							
plakatus,
Teleloto Lošimas Nr. 937Data: 2014-03-23
Skaičiai: 55 42 33 06 24 62 49 07 19 39 02 74 51 70 57 54 32 31 09
59 47 72 12 50 73 43 21 38 37 08 60 13 28 22 25 (keturi kampai)03
68 10 45 16 (eilutė)75 66 61 05 65 (įstrižainės)40 26 18 34 27 (visa
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Papildomi prizai 0378086 Automobilis “Citroen C-Elysee” 0239250
Automobilis “Škoda Fabia” 041*233 Pakvietimas į TV studiją 001*767
Pakvietimas į TV studiją 046*049 Pakvietimas į TV studiją

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

siūlo darbą
Skubiai reikalingas medienos
pirkimo vadybininkas (vairuotojo pažymėjimas, darbas visoje
Lietuvoje).
CV siųsti el. paštu: aurelija.peredniene@gmail.com
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vardadieniai
šiandien
Normantas, Normantė.
kovo 26 d.
Feliksas, Liudgaras, Arbutas, Vydmantė, Emanuelis, Teklė, Laimis.

mėnulis
kovo 25 - 26 d. delčia.

komentaras
anyksta.lt
„Leopoldas“:
„vaikai, gyvenkime draugiškai,
kiek galima! Jau vemt norisi nuo
tu karų A.Vienuolio mokykloje,
juk vaikai ten mokosi, o ne koks
sąvartynas.“

mįslė
Į mišką eina, namo žiūri. Į namus eina, miškan žiūri?
Šeštadienio mįslės: „Šarangė varangė po suolu susirangė“ teisingas
atsakymas – šuo.

receptas
Morkų pudingas
Sudėtinės dalys:
12 morkų,
2 kiaušiniai,
2 šaukštai cukraus,
0,5 stiklinės manų kruopų,
1 obuolys,
3 šaukštai sviesto,
1 stiklinė grietinės,
cinamono,
citrinos žievelės,
druskos,
džiūvėsėlių.
Gaminimas:
Į tarkuotas morkas sudedamas
tarkuotas obuolys, manų kruopos,
su cukrumi ištrinti kiaušinių tryniai, cinamonas, tarkuota citrinos
žievelė, pasūdoma.
Viską išmaišius sukrečiami išplakti kiaušinių baltymai.
Skarda ištepama sviestu, pabarstoma džiūvėsėliais ir į ją sudedama
morkų masė.
Viršus pašlakstomas tirpintu
sviestu ir kepama orkaitėje.
Supjaustytas ir sviestu užpiltas
pudingas tiekiamas pašildytame
pusdubenyje.
Patiekiama su grietinės ar mėgstamo švelnaus padažu (pieno, grietinės ir kt.).

oras
+11

MOZAIKA
Katinas surijo Pakistano
premjero povą
Trys policininkai, saugoję Pakistano ministro pirmininko Navazo Šarifo (Nawaz Sharif) namus užmiestyje, penktadienį buvo atleisti už tai,
kad nepakankamai prižiūrėjo katiną.
Gyvūnas surijo politiko povą, praneša Indijos laikraštis “Hindu”.
Paukštį, o tiksliau - tai, kad iš jo
liko po sėkmingos “medžioklės”, aptiko premjero sodininkas. Apie incidentą tučtuojau buvo pranešta vienos
iš tenykščių policijos nuovadų viršininkui, ir dabar aplaidiems teisėsaugos institucijų atstovams teks ieškoti
naujo darbo.
Iš viso tą dieną premjero namus
saugojo 21 policininkas. Ataskaitoje
vyresnybei jie parašė, jog niekur nebuvo pasitraukę iš savo postų, “matė,
kaip katinas užpuolė povą, bet nusprendė jam netrukdyti”.
N. Šarafo namas yra antrojo pagal
dydį Pakistano miesto, Pendžabo
provincijos sostinės Lahoro pakraštyje.
“Žmogus voras” įkopė į
Paryžiaus dangoraižį
Drąsuolis Alanas Robertas (Alain
Robert), Prancūzijoje geriau žinomas “žmogaus voro” pravarde, ketvirtadienį be jokių apsauginių lynų
įkopė į 186 metrų aukščio pastatą
Paryžiuje, rašo “thelocal.fr”.
Nuo vestibuliarinio aparato sutrikimų (vertigo) kenčiantis prancūzas
įkopė į Paryžiaus Defanso finansinio
rajono simboliu laikomą “Total Tower” pastatą. Stebėti reginio susirinko apie 100 žmonių.
Duodamas interviu vienai Prancūzijos radijo stočiai A. Robertas informavo, jog ketina baigti savo “karjerą”, tačiau nepranešė, kur atliks savo
paskutinį “žygdarbį”.
“Daugiau nenoriu jokių problemų
su policija, - teigė pašnekovas. - Jie
malonūs, tačiau nereikia per daug
tuo piktnaudžiauti”.
Visame pasaulyje pagarsėjęs
“žmogus voras” be aplinkinių pagalbos ir specialios įrangos, vien tik
savo raumenų jėga yra įkopęs į 16
dangoraižių įvairiose pasaulio dalyse.
Naujojo sezono Keukenhofo
parke tema - Olandija
Ketvirtadienį Keukenhofo gėlių
parke, Nyderlanduose, prasideda
naujasis sezonas. Šiame neįpras-
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to grožio Europos sode pasodinta
daugiau nei septyni milijonai tulpių.
Pagrindinė tema šiais metais labai
paprasta - “Olandija”.
“Šiais metais suplanuota daug
įvairių renginių, - sakė parko direktorių tarybos pirmininkas Valteris
Jansenas (Walter Yansen). - Pagrindinis jų, žinoma, - didelė gėlių mozaika, kuri vaizduoja tradicinius namus
prie kanalų Amsterdame. Po parką
vaikštinės tradiciniais apdarais apsivilkę žmonės ir dainuos nacionalines
olandų dainas, - pasakojo jis. - Be
to, parengėme dvi įdomias parodas.
Viena jų pasakoja apie tulpės istoriją, o antroji - apie tai, kaip ši gėlė
naudojama šiuolaikiniame dizaino
mene”.
Kruopščiai prižiūrėti neįprastų
formų gėlynai su tūkstančiais įvairiausių spalvų ir atspalvių tulpių,
krokų, narcizų ir orchidėjų traukte
traukia lankytojus iš viso pasaulio.
Prie kompozicijų Keukenhofe turistų sezono metu dirba per tūkstantį
žmonių, kitu laiku čia darbuojasi vos
50 žmonių, daugiausia sodininkai,
būtent jie atsakingi už tai, kad kiekvieną pavasarį parkas būtų pasirengęs pakerėti net pačius išrankiausius
turistus.
Keukenhofo parkui tulpių svogūnėlius nemokamai tiekia apie 100
įvairių kompanijų iš visos šalies.
Mainais jie įgyja puikią galimybę
nuo kovo vidurio iki gegužės vidurio
gyvai pademonstruoti savo produkciją partneriams ir klientams.
Šįmet Keukenhofo parkas, įsikūręs 32 hektarų teritorijoje, bus atidarytas iki gegužės 17 dienos. Manoma, per du mėnesius ją aplankys apie
800 tūkst. žmonių. Be renginių tema
“Olandija”, čia bus surengta per 30
parodų, parodomųjų pamokų, daugybė kitų su gėlėmis susijusių renginių.
JAV: prieš 90 metų dingusį
Faberžė kiaušinį sendaikčių
turgavietėje įsigijo metalo laužo
supirkėjas
Faberžė (Faberge) kiaušinį, priklausiusį Rusijos imperatorienei
Marijai Fiodorovnai ir dingusį prieš
daugiau kaip 90 metų, sendaikčių
turgavietėje Jungtinėse Valstijose įsigijo metalo laužo supirkėjas.
Tai trečiadienį pranešė laikraštis
“The Daily Telegraph”.
Pasak leidinio, už juvelyrikos
meno šedevrą, ekspertų įvertintą
20 milijonų svarų (33,25 milijono
dolerių), metalo laužo supirkėjas

sumokėjo 13,29 tūkstančio dolerių.
Po kelių nesėkmingų mėginimų
parduoti kiaušinį jo savininkas britų
žiniasklaidoje pastebėjo privačios
antikvariato bendrovės “Wartski” direktoriaus Kirano Makarčio (Kieran
McCarthy) straipsnį ir paskambino
autoriui. Ekspertas iškart atpažino
vieną iš 56 kiaušinių, sukurtų garsiojo juvelyro dirbtuvėje Rusijos imperatoriškosios šeimos atstovams.
Sausio mėnesį “Wartski” nupirko
kiaušinį iš amerikiečio, prašiusio neskelbti jo pavardės, privačiam kolekcininkui. Balandį unikalus radinys
bus eksponuojamas Didžiosios Britanijos sostinėje.
Kazachstano prezidento vardu
pavadinta nauja tulpių veislė
Kazachstano prezidentui Nursultanui Nazarbajevui, kuris lankosi
Nyderlanduose su vizitu, buvo pristatyta nauja tulpių veislė, pavadinta
jo vardu.
Tai pranešama Kazachstano valstybės vadovo tinklalapyje, kuriuo
remiasi “Lenta.ru”.
Prezidentui taip pat buvo padovanotas Nyderlandų pašto ženklas su
jo atvaizdu. Be to, planuojama vieną
iš Roterdamo aikščių pavadinti Kazachstano sostinės Astanos vardu.
N. Nazarbajevo vizitas Nyderlanduose prasidėjo sekmadienį. Kazachstano prezidentas susitiks su
šios šalies karaliumi ir vyriausybės
vadovu, dalyvaus viršūnių susitikime
branduolinio saugumo klausimais.
N. Nazarbajevas eina Kazachstano prezidento pareigas ketvirtą
kadenciją. Jis vadovauja šaliai jau
daugiau kaip 20 metų ir turi oficialų
“nacijos lyderio” statusą. Almatoje
N. Nazarbajevui prieš kelerius metus
buvo pastatytas paminklas. Taip pat
buvo siūloma pavadinti Kazachstano
sostinę Nursultanu.
Kinas už šunytį nepagailėjo
1,4 mln. eurų
Vienas Kinijos makleris, anot žiniasklaidos, už jauną šunytį nepagailėjo 1,4 mln. eurų. Vyras vienerių
metų aukso spalvos Tibeto mastifą
įsigijo prabangioje gyvūnų mugėje
rytinėje Džedziango provincijoje. Jo
šunys turi “liūto kraujo”, - taip astronominę kainą pagrindė šunų augintojas Džang Gengjunas (Zhang Gengyun), kurį cituoja agentūra AFP.
Didžiuliai Tibeto mastifai į liūtus
panašiais karčiais yra mėgstamas
turtingų kinų statuso simbolis. Todėl
jų kaina pastaraisiais metais smarkiai
augo.
Vis dėlto manoma, jog iš tikrųjų
tokios sumos nėra sumokamos.
-ELTA

sprintas

Krepšinis
I.
Šiandien
Anykščių
„KKSC
Volupis“ ir Šiaulių „KA-Saulė“
Anykščiuose žais trečiąsias
lemiamas RKL B diviziono ketvirtfinalio rungtynes.
Pirmose rungtynėse anykštėnai 82 -72 (L.Kirlys pelnė
18, D.Pavlovskis – 16 taškų)
įveikė šiauliečius, tačiau antrosiose rungtynėse pergalę
109-97 šventė „KA-Saulė“.
Šiose rungtynėse I.Juškevičius
anykštėnams pelnė 22 taškus ir atkovojo 14 kamuolių,
K.Raginis įmetė 21, L.Kirlys
– 20 taškų.
Krepšinis II. „Jaros saugos“ krepšinio komanda pateko į Rytų Aukštaitijos senjorų
(39 metai ir vyresni) pirmenybių pusfinalį. Jame anykštėnai
du kartus susitiks su Kupiškio
komanda. Kitame pusfinalyje
susigrums Rokiškio ir Utenos
veteranų komandos. Finalai
vyks Anykščiuose – balandžio 13-ąją „Nykščio namų“
arenoje. Beje, veteranai kovoja dėl „Jaros saugos“ taurės,
taigi anykštėnai yra ir taurės
steigėjai, ir vieni iš favoritų ją
laimėti.
Karatė. Kovo 22 d. Anykščių
sporto ir laisvalaikio komplekso „Nykščio namai“ salėje vyko
2014 metų Lietuvos kyokushin
karatė 8-11 metų vaikų čempionatas. Varžybose dalyvavo
250 mokinių iš 40 kyokushin
karatė klubų. Anykščiams atstovavo kyokushin karatė klubo
„Takas“ 12 mažųjų sportininkų.
Anykštėnės L.Gurskutė (9-10
metų amžiaus grupės iki 35
kg kategorijoje) užėmė trečią;
A.Prusakovaitė (11-12 m; iki
50 kg) ir I.Repečkaitė (9-10 m.,
per 40 kg) – antrąsias vietas. 5 –
8 vietas užėmė D.Namajuškus,
T.Šimkus ir M.Miškinis.
Sunkioji atletika. Marijampolėje vyko jaunių iki
15 metų sunkiosios atletikos
Lietuvos pirmenybės. Anykštėnai M.Dilys ir L.Statauskas
iškovojo
3-ąsias
vietas,
T.Miškeliūnas ir R.Meištas
– 5-ąsias vietas, R.Skapas,
M.Lapinskas, G.Klimanskas
ir R.Ražanskas -6-ąsias vietas. Anykščių kūno kultūros ir
sporto centro rinktinė užėmė
4-ąją vietą komandinėje įskaitoje. Varžybose dalyvavo 16
komandų.

redaktorei nežinant

Anykštėnas, buvęs kandidatas
į Seimo narius Kęstutis Tubis,
priverstas aiškintis dėl 10 metų
senumo įvykių, mat tuo metu jis
dirbo Kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo viršininku
ir vykdė operaciją prieš PVM

Mušis dėl medienos tęsiasi 10 metų
grobstytojus Vakarų Lietuvoje,
kurie sukosi medienos supirkimo
versle. Praėjus 10 metų, byla,
kuri prasidėjo labai triukšmingai,
mat buvo atlikta 60 kratų, sulaikyta 30 asmenų, dar nėra išnagrinėta, o tuoj sueis senaties terminas.

Dar blogiau – UAB „Baltfela“
direktorius Albinas Riklikas įsitikinęs, kad K.Tubis operaciją vykdė įkalbėtas žmonių, kurie norėjo
sužlugdyti jo įmonę. „Blefas yra
tos jo šnekos,- „Respublikai“
dėstė K.Tubis,- aš net nematau

reikalo viešai diskutuoti su teisiamu asmeniu. Dirbdamas policijoje tuo metu savo darbą padariau,
manau, kad pagal sąžinę“. Pasak
K.Tubio, po šios operacijos medienos kaina Lietuvoje šoktelėjo
50 litų už kubinį metrą.

„Velnio akmuo“ papuolė į kriminalą

+3

Lietuvos knygynuose pasirodė Sigito Stasaičio knyga „Rytoj
mane nužudys“, kurioje pasakojama, kaip Šiauliuose merginos žiauriai nužudė bendraamžę
Nedą Račkauskaitę. Beje, narpliojant bylą minimi ir Anykščiai,

konkrečiai – festivalis „Velnio
akmuo“. „Anykščių policininkai
policijos vidiniu ryšiu raportavo
įvykdę prašymą pasidairyti Nedos (Nedos Račkauskaitės, kuri
buvo laikoma dingusi,- red.past.)
jų mieste liepos 14-17 dienomis

surengtame sunkaus roko festivalyje „Velnio akmuo“. Anykščių
policijos komisariato budėtojas
pranešė, kad jų komisariato patruliai, merginos, kurios nuotrauką gavo internetu, nepastebėjo
nei tarp roko klausytojų, nei pa-

lapinių miestelyje“,- rašoma šioje
knygoje.
Taigi,
festivalis
„Velnio
akmuo“ papuolė į kriminalą, bet
ne iš kriminalinės pusės. Beje,
knyga pardavinėjama ir Anykščių
„Pegaso“ knygyne.

