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galite užsisakyti

Praėjo lygiai metai, kai 2013 
metų kovo 27 –ąją, Tarptautinę 
teatro dieną, Anapilin iškeliavo 
du dideli žmonės, ne tik Anykš-
čiuose ar Lietuvoje, bet ir pasau-
lyje žinomi režisieriai Galina ir 
Vytelis Germanavičiai.

Praėjusį savaitgalį patys ar-
timiausi iš likusiųjų grįžo į Vie-
šintų kapines, kad savo malda, 
žvakele, gėlės žiedu pagerbtų 
Išėjusiųjų atminimą. Deja, Ga-
linos ir Vytelio motinos klupo 
jau ne tik prie vienturčių vaikų 
kapų... Pernai, vos atšventęs 28 – 
ąjį gimtadienį iš gyvenimo savo 
noru pasitraukė režisierių sūnus 
Daumantas. Viešintų kapinės 
priglaudė visą šeimą – laidojant 
Daumantą kartu buvo perlaido-
tas ir Germanavičių vyresnėlis, 
vos kelias dienas šioje žemėje iš-
gyvenęs Laurynas, kuris iki šiol 
ilsėjosi senosiose 
Viešintų kapinėse. 

... be pagrindinių aktorių Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Valdžia vieniems gera, kitiems – nelabai…
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Ketvirtadienį rajono Tarybos posėdyje, kurį laiką prie stalo 

sėdėjo netikras Tarybos narys. Tik po devynių balsavimų į posė-
džių salė atėjo Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovė, naujasis 
Tarybos narys Remigijus Pečiukėnas prisiekė ir galėjo balsuoti. 
Valstiečių liaudininkų ir žaliųjų partijos narys, UAB „Anykščių 
agrokoncernas“ direktorius, 46-erių R.Pečiukėnas, Taryboje pa-
keitė į užsienį išvykusią Reginą Patalauskienę.

Galinos ir Vytelio Germanavičių motinos Viešintų kapinėse apraudojo ir juos, savo vienturčius vai-
kus, ir taip pat vienintelius anūkus – Daumantą ir Lauryną.     Lidijos Kaleinikovaitės nuotr.

savo pareiškime V.Diržytė nurodė, 
kad  pageidavo iš darbo išeiti labai 
skubiai. Po to, kai V.Diržytė parašė 
pareiškimą, savivaldybės juristė Asta 
Apanavičienė „Anykštai“ sakė, kad 
direktorei nurodyta perrašyti pareiški-
mą – pasirinkti tinkamą adresą ir lo-
giškus terminus. Tačiau V.Diržytė pa-
reiškimo neperrašė. Tiesa, ji dalyvavo 
Tarybos posėdyje ir viešai pripažino, 
kad nori išeiti iš darbo.

Priminsiu, jog nuo ateinančio rug-
sėjo Raguvėlės pagrindinės moky-
klos nebebus – miestelyje liks Troš-
kūnų vidurinės mokyklos Raguvėlės 
pradinio ugdymo skyrius. 

V.Diržytei atsisveikinus su moky-
kla, jai laikinai vadovaus mokytoja 
Birutė Zimnickienė. V.Diržytė gal 

prieš mėnesį iš darbo atleido savo 
pavaduotoją Ireną Kloniūnienę. Pa-
vaduotoja buvo atleista jai turint ne-
dabingumo pažymėjimą, tad lyg ir 
turėtų būti sugrąžinta į darbą, bet di-
rektorė panaikino jos etatą… 

Tirs profsąjungos skundą

Taryba daugiau nei metus netvir-
tinusi A.Vienuolio progimnazijos 
veiklos ataskaitos, netikėtai ėmė ją 
ir patvirtino. Tiesa, už balsavo tik 14 
Tarybos narių iš 22 dalyvavusių posė-
dyje. O, kad progimnazijos direktorė, 
Kovo 11-osios Akto signatarė Irena 
Andrukaitienė per daug gerai nesi-
jaustų, jos ataskaita buvo tvirtinta po 
posėdžio pertraukos. Meras Sigutis 
Obelevičius siūlė „paleisti“ signata-
rę, tačiau socdemai suūžė: „Nieko, 
palauks“. I.Andrukaitienė gavo ir dar 
vieną dovanėlę – Taryba nusprendė, 
kad savivaldybės Kontrolės ir audito 
tarnyba progimnazijoje atliks plane 
nenumatytą auditą.

Tiko ir blogas pareiškimas 

Rajono Taryba vienbalsiai patenki-
no Raguvėlės pagrindinės mokyklos 
direktorės Vilmos Diržytės prašymą 
atleisti ją iš einamų pareigų. V.Diržytė 
Tarybos posėdyje priekaištų nesulau-
kė, iš darbo ji bus atleista nuo balan-
džio 2-osios. „Dėkui jums už tai, ką 
darėt iki šiol“ - po balsavimo kalbėjo 
konservatorė, rajono Tarybos Švieti-
mo, kultūros, turizmo ir sporto pirmi-
ninkė Aldona Daugilytė.

V.Diržytė pareiškimą išeiti iš darbo 
parašė prie porą savaičių. Pareiškimas 
buvo adresuotas ne jos darbdaviui, 
rajono Tarybai, o SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTO-
RIUI VILIUI JUODELIUI. Taip pat 

Valstiečių ir žaliųjų partijos 
atstovas rajono Taryboje Re-
migijus Pečiukėnas tapo pir-
muoju istorijoje rajono Tary-
bos nariu, kuris darbą pradėjo 
ne tik viduryje kadencijos, bet 
ir viduryje posėdžio.

Autoriaus nuotr

Paprastam žmogeliui kelnes 
numautų

Kęstutis INDRIŪNAS, archi-
tektas, dizaineris: „Akivaizdu, 
kad vicemeras „suka uodegą“.

Valdžia ruošia 
staigmeną 
automobilinin-
kams

Gal pasikalbėkime?
Arvydas Mačiulis: „...neteko girdėti, 

kad visa mūsų „šventoji Trejybė” - Sei-
mas, Prezidentė, Vyriausybė, kaip Švei-
carijoje, būtų pasakiusi: „Tebūnie jūsų 
valia”.“

Pirmininkas. Anykščių rajono 
ūkininkų sąjungos pirmininku iš-
rinktas Kavarsko seniūnijoje avinin-
kystės ūkį turintis Žilvinas Augusti-
navičius. Jis pakeitė dvi kadencijas 
(6 metus) rajono ūkininkams vado-
vavusį milijonierių Romualdą Ku-
baitį. Ūkininkų sąjungos pirmininko 
pavaduotoju išrinktas rajono Tarybos 
narys Raimondas Balsys.

Paraiškos. Nacionalinė mokėjimo 
agentūra vėl renka paraiškas paramai 
asbesto stogų keitimui gauti. Para-
mos paraiškų rinkimas baigsis šių 
metų gegužės 2 d. Europos Sąjungos 
ir valstybės biudžeto parama galės 
būti skirta projektams, įgyvendina-
miems kaimo vietovėje, t. y. kaime, 
miestelyje ar mieste, kuriame gyve-
na ne daugiau kaip 6000 gyventojų, 
o pareiškėjas turi būti kaimo gyven-
tojas, kuris ne mažiau kaip penkerius 
metus (nepertraukiamai) iki paramos 
paraiškos pateikimo nuolatinę gyve-
namąją vietą deklaruoja kaimo vie-
tovėje. 

Pagaliau. Aukcione pavyko par-
duoti senosios Anykščių ligoninės 
pastatus. Juos perka Kauno bendrovė 
UAB „DG ir Ko“. 30 kartų skelbtuo-
se aukcionuose neatsirado nei vieno 
pirkėjo, o paskutiniame aukcione da-
lyvavo vienintelė firma UAB „DG ir 
Ko“ už ligoninės pastatus pasiūliusi 
kiek aukštesnę nei pradinė kainą. 
UAB „DG ir Ko“ aukcione pasiū-
lė mokėti - 580 tūkst. litų. Pradinė 
objekto pardavimo kaina - 555,5 
tūkst. litų. Iš šios sumos 200 tūkst. 
litų įvertinta žemė, kurią būsimas li-
goninės savininkas nuomosis iš vals-
tybės. Tad, realiai pastatai turėtų būti 
parduoti už 380 tūkst. litų.

Adresai. „Per 2013 m. Svėdasų, 
Traupio, Troškūnų seniūnijų ir pa-
gal atskirus 283 piliečių prašymus 
kitose seniūnijose suteikta 1216 
adresų, t. y. kiekvienam adreso 
objektui nustatytas numeris ir ko-
ordinatės. Anykščių rajono savival-
dybės tarybos sprendimais įteisinti 
ir suteikti 42 gatvėms pavadinimai. 
„ – šią žinią ketvirtadienį rajono 
Tarybai pranešė ANYKŠČIŲ SA-
VIVALDYBĖS ADMINISTRA-
CIJOS DIREKTORIUS VILIUS 
JUODELIS, skaitydamas savo me-
tinės veiklos ataskaitą. 
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   Temidės svarstyklės
Kyšis. Kovo 28 dieną apie 

14 valandą 10 minučių  kelio 
Janušava-Dabužiai-Troškūnai 
11-ame km, Ž. K. (gimęs 1971 
metais.), siekdamas išvengti 
administracinės atsakomybės 
už Kelių eismo taisyklių pažei-
dimą (vairavo automobilį ne-
blaivus (1,75 prom. alkoholio), 

Utenos aps. VPK pareigūnams 
siūlė 200 litų kyšį. Ž. K. uždary-
tas į areštinę. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Žuvo. Kovo 28 dieną  apie 21 
valandą kelio Kaunas–Zarasai–
Daugpilis 105,7 km automobi-
lis, vairuojamas T. K., gimusios 
1986 metais, gyvenančios Kauno 
r., Garliavoje, partrenkė keliu ei-

nantį E. D., gimusį 1968 metais, 
gyvenusį Skiemonių seniūnijo-
je. E. D. paguldytas į ligoninę. 
Kovo 29 dieną apie 7 valandą 30 
minučių E. D. ligoninėje mirė.

Beržai. Gautas V. K., gimusios 
1944 metais, gyvenančios Utenos 
r. Leliūnų seniūnijoje, pareiški-
mas, kad  atvykusi prie jai pri-
klausančio žemės sklypo Skiemo-

nių seniūnijoje, pastebėjo, jog 
pavogta 40 kubinių metrų beržo 
medienos. Žala – 4 000 litų.

Mušė. Gautas V. D., gimu-
sio 1958 metais, gyvenančio 
Anykščiuose, Sportininkų ga-
tvėje, pareiškimas, kad kovo 28 
dieną apie 20 valandą namuose 
jį sumušė sūnus S. D., gimęs 
1980 m.

Planuojamo įvesti mokesčio 
tikslas – ekologija. Visi automobi-
liai, kurie įvažiuos į Anykščius ar 
važinės mieste, bus apmokestinami 
2 litų mokesčiu. Anykštėnai galės 
gauti nuolaidas ir įsigyti vienkarti-
nį leidimą eksploatuoti automobilį 
mieste už 200 litų metams. Išimtys 
bus taikomos specialiųjų tarnybų 
(ugniagesių, policijos, greitosios 
medicininės pagalbos) transportui 
ir neįgaliesiems.

„Anykščiams suteiktas kurorti-
nės teritorijos statusas, bet siekia-
me tapti kurortu. Problema, kad 
Anykščiai įsikūrę dauboje, todėl 
išmetamosios dujos sunkiai išsi-
sklaido. Kad atitiktume kurortams 
keliamus ekologinius kriterijus, 
mums Aplinkos ministerija nurodė 
sumažinti išmetamųjų dujų kiekį 
Anykščiuose. 

Ilgai svarstę priėmėme nepo-
puliarų, bet vienintelį įmanomą 
sprendimą, kad geriausias būdas 
kovoti su užterštumu – apmo-
kestinti automobilius Anykščių 
mieste“, - priežastį, kodėl planuo-

Valdžia ruošia staigmeną automobilininkams
Anykščių rajono valdžia planuoja įvesti mokestį į Anykščius 

įvažiuojantiems ir mieste važinėjantiems automobiliams. 

Anykščiuose sumažėjus automobilių, vaikščioti taps saugiau ir 
sveikiau.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

jama apmokestinti automobilius,  
„Anykštai“ pasakojo rajono meras 
Sigutis Obelevičius. 

Pasak mero, mokestis (2 litai) 
bus simbolinis: „Bet tai turėtų pri-
versti susimąstyti, kad gal kartais 
vietoj to, kad sėsti į automobilį ir 
važiuoti iki parduotuvės, geriau 
pamankštinti kojas? Juk tai svei-
kiau ir neteršiama aplinka“, - svei-
kos gyvensenos propagavimą per 
mokesčius įžvelgė meras.

Pasak S.Obelevičiaus, ekolo-
giniam mokesčiui dar turi pritarti 
rajono Taryba, bet problemų dėl 
pritarimo kilti neturėtų. Mokestis 
atsirasti gali jau nuo Naujųjų metų.

Paklaustas, kiek kainuos įranga, 
S.Obelevičius kalbėjo, kad įrangai 
įsigyti turėtų užtekti 3 milijonų 
litų. Prie kelių, vedančių į Anykš-
čius, būtų įrengiami mokesčio 
surinkimo punktai ir viena laisvai 
pravažiuojama kelio juosta tiems, 
kurie įsigytų nuolatinius leidimus. 
Šiuos leidimus įsigiję anykštėnai 
gautų lipduką, kurį turėtų prisi-
klijuoti prie priekinio automobi-

lio stiklo, o įranga jį automobiliui 
pravažiuojant nuskanuotų. Taip pat 
keletas tokių radarų būtų įrengiama 
pagrindinėse Anykščių sankryžose. 
Jei įranga užfiksuotų važiuojantį 
mokesčio nesumokėjusį automo-
bilį, jo savininkas gautų baudą. 
Kokio dydžio ji bus - dar neaišku. 
Taip pat svarstoma, kad gatvėse pa-
truliuotų nepažymėtas automobilis 
su mobilia skanavimo įranga.

„Tačiau įrangos įsigijimo išlai-
dos labai greitai atsipirktų. Surink-

tus pinigus būtų galima investuoti į 
kurorto plėtros programą – nutiesti 
taką palei Šventąją dešiniuoju kran-
tu, pastatyti požeminę automobilių 
stovėjimo aikštelę prie savivaldy-
bės, nes dabar interesantai neturi 
kur statyti automobilių, tiesti dvi-
ratininkų takus, prisidėti prie euro-
pinių projektų kofinansavimo. Per 
metus tikimės rajono biudžetą pa-
pildyti 3 milijonais litų“, - „Anykš-
tai“ pasakojo S.Obelevičius.

-ANYKŠTA

Objektyvumas. Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė teigia, jog, norė-
dami stiprinti valstybės saugumą, 
turime susirūpinti ir informacinio 
karo grėsme. Pasak vyriausiosios 
Prezidentės patarėjos Daivos Ul-
binaitės, pastaruoju metu Lietu-
va patiria nemažai informacinių 
atakų, kurioms ateityje turi būti 
užkertamas karas. „Prezidentė 
pabrėžė, kad, įvertindami valsty-
bei iškilusius pavojus, privalome 
stiprinti savo gynybines galias 
visose srityse, tarp jų ir infor-
macinėje erdvėje, nes pastaruoju 
metu patiriame atvirą informacinį 
karą. Nuolatinė dezinformacija, 
provokacijos, priešiška propa-
ganda tapo grėsme valstybės sau-
gumui“, - po D. Grybauskaitės ir 
LRT vadovų susitikimo žurna-
listams sakė D. Ulbinaitė. Pasak 
jos, nacionalinis transliuotojas 
turi pateikti objektyvią ir skaidrią 
informaciją, kuri neskaldytų vi-
suomenės, o pirmasis jai suteiktų 
reikiamą informaciją apie įvykius 
valstybėje. 

Rinkimai. Lietuvos socialde-
mokratų partija (LSDP) Vyriau-
siajai rinkimų komisijai (VRK) 
įteikė per 39 tūkst. gyventojų 
parašų, remiančių partijos da-
lyvavimą gegužę vyksiančiuose 
Europos Parlamento (EP) rinki-
muose. LSDP - pirmoji partija, 
VRK atnešusi parašų rinkimų 
lapus. Socialdemokratus įprastu 
būdu parėmė 39 tūkst. 248 pilie-
čiai, dar 529 pasirašė elektroniniu 
būdu. Rinkimuose į EP norinčių 
dalyvauti partijų ir rinkimų komi-
tetų sąrašus turi paremti bent 10 
tūkst. rinkėjų. Rinkimai į EP vyks 
gegužės 25-ąją, jie gali sutapti su 
antruoju Prezidento rinkimų turu.  
VRK registruota 16 savarankiškų 
rinkimų į EP politinės kampani-
jos dalyvių: 14 partijų ir 2 visuo-
meniniai komitetai.

Nesitrauks. Lietuvos Prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės kri-
tikos sulaukęs Valstybės saugu-
mo departamento (VSD) vadovas 
Gediminas Grina nelinkęs kalbė-
ti apie pasitraukimą iš pareigų.  
„Aš nesu politinio pasitikėjimo 
pareigūnas, mano darbą vertina 
pagal įstatymus Valstybės gynimo 
taryba ir Seimo Nacionalinio sau-
gumo ir gynybos komitetas. Mes 
visus klausimus svarstome už už-
darų durų, iš viešųjų pasisakymų 
absoliučiai neįmanoma spręsti, 
ką departamentas veikia, nes vei-
kla iš principo yra įslaptinta“, - į 
klausimą, ar nesirengia trauktis iš 
pareigų, sakė G. Grina. 

Komentaras. Seimo opozicijos 
lyderis Andrius Kubilius tikisi, 
kad partijų pasirašytas susitari-
mas dėl finansavimo gynybai pa-
didinimo neliks dar vienu tuščiu 
popieriumi, o bus sėkmingai įgy-
vendintas. „Valdžios partijos su-
tiko pasirašyti po iš esmės mūsų 
parengtu tekstu, kuriame ir yra 
numatyti reikalingi saugikliai, 
kad toks susitarimas netaptų dar 
vienu tuščiu popieriumi. Todėl 
mes principingai reikalausime, 
kad valdžia ši partijų susitarimą 
efektyviai ir nuoširdžiai įgyven-
dintų“, - pirmadienį spaudos kon-
ferencijoje sakė A. Kubilius.  Ko-
mentuodamas šį dokumentą, jis 
pasidžiaugė, kad Lietuvos parti-
jos pagaliau atsikrato iliuzijų dėl 
to, kaip gali klostytis santykiai su 
kaimyne Rusija.

Anykščiuose gimęs ir augęs Da-
rius Pipiras gimtajame mieste jau 
retas svečias. Tik laikas nuo laiko 
grįžta pabūti su tėvais. 12 metų jis 
praleido JAV, dabar jau 4 metus gy-
vena Vokietijoje. Paklaustas, kaip 
atrodo Anykščiai sugrįžus iš užsie-
nio, vyras sakė, kad pasikeitimai 
matyti. „Malonu, kad tvarkoma, 
turbūt už Europos Sąjungos lėšas, 
gatvės, keliai, kiti objektai“, - sakė 
D.Pipiras.

Tačiau vienas neigiamas dalykas 
D.Pipirui aiškiai krito į akis. „Žmo-
nių Anykščiuose sumažėjo žiauriai, 
bet visa kita matosi, kad kruta į prie-
kį“,- sakė jis.

D. Pipiras gyvena ir dirba šalia 
Dortmundo esančiame Izerlone. 
Izerlonas – miestas Vokietijos ry-
tuose, Šiaurės Reino-Vestfalijos že-

Reklamuos Anykščius Kazachstano
vokiečiams

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Po pasaulį išsibarstę anykštėnai grįždami atgal į gimtinę atveža 
savas patirtis, o keliaudami atgal išsiveža naujoves, kuriomis da-
linasi užsienyje.

mėje, į pietryčius nuo Dortmundo. 
Gyventojų skaičius čia siekia apie  
95 tūkstančius. „Lietuvius čia žino 
dėl krepšininko Gintaro Krapiko, 
kuris čia 10 metų žaidė krepšinį bei 
dirbo treneriu“ - sakė D.Pipiras. 

Jis su žmona dirba socialinį darbą 
su neįgaliais žmonėmis. Paklaustas, 
ar Vokietijoje ši profesija nelaiko-
ma nevyriška, D.Pipiras sakė, kad 
darbas su neįgaliais žmonėmis Vo-
kietijoje nelaikomas kažkuo negar-
bingu.

Beje, D.Pipiras sakė Izerlone gy-
vena daug buvusių Kazachstano vo-
kiečių. Jis pasiėmė nemažai lanks-
tinukų iš naujai atidaryto Anykščių 
SPA ir veš pareklamuoti. „Anykš-
čius pristatysiu Kazachstano vokie-
čiams, gal norės atvažiuoti“,- sakė 
D. Pipiras. 

Anykštėnas Darius Pipiras sakė, kad lietuvius Izerlone žino dėl 
krepšininko Gintaro Krapiko. 

Autoriaus nuotr. 

Anykščių kriminalistai taip pat 
pageidavo gauti konspektą apie tai, 
kas yra leidėjo informacijos šalti-
nis. 

„Policijos laiške keliami klausi-
mai nepriklauso Žurnalistų ir leidė-
jų etikos komisijos kompetencijai, 
todėl Komisija negali pateikti pra-
šomos informacijos“, - taip į polici-

Anykščių policija gūžinėja...
Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

ninkų prašymą reagavo Žurnalistų 
ir leidėjų etikos komisija.

Priminsiu, kad „Anykšta“ atsisa-
kė be teismo motyvuotos nutarties 
Anykščių policijos komisariatui 
pateikti komentatoriaus „nu“ IP 
adresą, kuris portale anyksta.lt pa-
rašė tokio turinio komentarą: „vmi, 
tai čia vėl lymba sukasi ant babkių 

Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija atmetė Anykščių rajono 
PK Kriminalinės policijos skyriaus prašymą atsakyti, ar interne-
tinio portalo anyksta.lt redakcija pagrįstai neteikia komentato-
riaus IP adreso policijai.

naudodamasis tarnybos padėtį“.
Kadangi redakcija gera valia 

nesutiko policijai pateikti minėto 
komentatoriaus duomenų, laikinai 
kriminalinei policijai vadovavęs 
Saulius Pakėnas griebėsi gudrybės: 
„Anykštai“ atsiuntė prokuroro Vi-
gando Jurevičiaus nutarimą „Dėl 
susipažinimo su informacija“, ant 
kurio uždėta Anykščių rajono apy-
linkės teismo ikiteisminio tyrimo 
teisėjos Jolantos Gasparavičienės 
rezoliucija „Sutinku“.

„Anykšta“ tuomet ir vėl atsisa-

kė atskleisti informacijos šaltinio 
duomenis, nes pareigūnai nepateikė 
motyvuotos teismo nutarties, kurios 
Anykščių policijos komisariatui ne-
siryžo parašyti net patyrusi teisėja 
J.Gasparavičienė.

Kur toliau tęsis Anykščių kri-
minalinės policijos gūžynės? Ką 
jie dar sugalvos, kaip neteisėtais 
būdais gauti informacijos šaltinio 
privačius duomenis? Nes Lietuvos 
Aukščiausiasis teismas yra pripaži-
nęs, jog komentatoriaus IP adresas 
yra privati asmens informacija.
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yra sukurtos taisyklės, tai jų reikia 
laikytis. Pastato savininkas, versli-
ninkas pats, pirmiausia, turėtų būti 
suinteresuotas, jog viskas būtų su-
tvarkyta, jog būtų užtikrintas dar-
buotojų ir klientų saugumas. Aš 
tokių dalykų nedaryčiau ir šitaip 
žmonėmis nerizikuočiau.“

Kęstutis INDRIŪNAS, archi-
tektas, dizaineris: „Žinoma, jog 
tai yra paradoksas. Tegul pabando 
paprastas žmogelis pradėti veiklą 
nepriduotame pastate. Kalbant apie 
A.Vitkienės teikimą, čia apskritai 
nesąmonė. A.Vitkienė juk pavaldi 
D.Krikštaponiui. Mero pavaduoto-
jas „Anykštai“ skundžiasi, kad jo 
pavaldinė nedirba darbo? Akivaiz-
du, kad vicemeras „suka uodegą“. 

-ANYKŠTA

nuomonių ringe
@ „KEISTOKA“: 

„Pagal laikraštėlį, tai socdemai 
taip algas nustatė (tipo saviems 
daugiau, o nesaviems mažiau), 
bet socdemų Taryboje yra penki 
ir viena prijaučianti, viso šeši, už 
tokias algas balsavo mažiausiai 
(jei gerai pamenu) po šešiolika 
narių. TAI NE JAUGI PAS SO-
CDEMUS PERBĖGO IR KON-
CERVATORIAI IR DAR KELI 
KITI. Kažkaip tai su matematikai 
sunkokai sekasi arba jau nebeži-
nau paskutinių partinių susiskirs-
tymų“.

@ „Žinanti“: 

 „Keistoka, kaip nesupranti, kad socialdemokratų partija yra valdanti 
Anykščių rajoną. Nesvarbu, kad taryboje 6. Kaip pasakys, taip pada-
rys. Bet jų reitingai jau krenta. O priedų reikia nusipelnyti. Pvz. Ką 
veikia tas socialinių paslaugų centras? Ar kalbomis, ar darbais įrodo 
savo veiklą. Kam jis, jai vis randama sušalusių žmonių. Per savivaldos 
rinkimus palaikyčiau liberalcentristų lyderį Luką. Reikia jauno, pers-
pektyvaus ir ambicingo, veiklaus žmogaus!“

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

komentarai

@ Kapitonas: „Aš!“

@ Papulkininkis: „Na na“

@ anykštukas: „Kol rinksime 
Krištaponius, tai tą patį ir turėsi-
me... Lukas – vienintelė galimybė 
ištempti rajoną iš dugno, aišku, pa-
siremiant ir konservatoriais, vals-
tiečiais...“

@ aukstaitis:  „Netenka girdėti 
apie sukurtas naujas darbo vietas, 
atidarytas naujas įmones, tik nuolat 
keliami atlyginimai tiems, kurie ir 
taip gauna daugiausia. Feodaliz-
mas, socialinės įtampos didinimas 
ir visiška nepagarba kitiems ben-
drapiliečiams.“

@ „pritariu“: „Bet ne viskam. 
Socdemai visose partijose įterpė 
savo kadrus, todėl nėra skirtumo: 
socdemas ar konservatorius. PVZ. 
yra toks konservatorius, kuris pir-
miausiai informaciją pateikia KGB 
Kapitonui, tik, jei jis leido, iškreip-

tą informaciją pateikia merui.“

@ Nuomonė: „Manau, kad val-
do KGBistai (leitenantai, kapitonai, 
patikėtiniai) ir komunistai (buvę?). 
Jei klystu - pataisykit.“

@ „Galva“: „Manau, kad kon-
servatorių partija miršta. Obelevi-
čius tai supranta ir kolaboruoja su 
socdemais vien dėl savo algos.“

@ „paralelinė tema“: „Krymo 
aneksijos ir VSD pažymos švie-
soje. Ar jaunojo socialdemokrato 
bandymas pateisinti KGB veiklą 
nepanašus į dabartinės Rusijos pla-
ną ?“

@ „Jei vis iškyla tok klausi-
mas“: „Atsakymas aiškus“

@ Julius: „Na, naivus klausi-
mas, visiems viskas juk aišku - 
rajoną valdo Krikštaponis, na dar 
šiek tiek Jodelis, o meras ... būna 
meru.“

@  „???“: „Niekas nevaldo“

@ „iš šalies“: „Ankščiau, jei no-
rėjai darbo, reikėjo stoti į liberalus, 

kai jie valdė, dabar į socdėmus. Tai 
valdo tie, kurie valdžioj.“

-ANYKŠTA

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys: „Jeigu yra nustatytas pažeidimo 
faktas - tas faktas turi būti įvertintas. 
Neturėtų būti taikomi dvigubi stan-

Paprastam žmogeliui kelnes numautų
Automobilių techninių apžiūrų stotis Anykščiuose darbą 

naujajame pastate pradėjo anksčiau, nei sulaukė objekto sta-
tybų užbaigimo komisijos. Ši komisija sudaroma Valstybinės 
statybos priežiūros inspekcijos Utenos teritorinio padalinio 
viršininko įsakymu. Komisija patikrina ar pastatas pastatytas 
pagal projektą, ar jis atitinka priešgaisrinius reikalavimus, hi-
gienos normas ir t.t. 

Techninių apžiūrų stotis jau tris savaites veikia pastate, kuris 
nėra „priduotas“ komisijai. Už tokią veiklą techninių apžiūrų 
stoties savininkus galėtų bausti Anykščių savivaldybės komisija 
vadovaujama rajono vicemero Donato Krikštaponio, tačiau šis 
„Anykštai“ aiškino, kad jo pavaldinė Alvita Vitkienė neparašė 
teikimo, todėl skirti baudą jis neturįs pagrindo.

Pašnekovų klausėme, ką jie mano apie šią situaciją.
dartai, bet, panašu, kad šitaip išei-
na... Tegul pabando paprastas žmo-
gelis keliais centimetrais nukrypti 
nuo projekto – kelnes numaus. Val-
džios reakcija turėjo būti. Gal ne-
reikia baudos, gal užteks perspėji-
mo, tačiau oficialiai sureaguoti yra 
privaloma. D.Krikštaponis neturi 
A.Vitkienės teikimo? Na, pakanka, 
jei jis turi informaciją kad kažkas ne 
taip – galimybes išsiaiškinti proble-
mą jis neabejotinai turi.“ 

Dainius ŽIOGELIS, rajono 
Tarybos narys: „Taip neturėtų 

būti... Vienas dalykas, kai žmogus 
pradeda gyventi nebaigtame statyti 
name, o čia juk visuomeninės pa-
skirties pastatas. Nežinau, kas ten 
už ką atsakingas, bet visi savo dar-
bus privalo padaryti. O jei pastatas 
sugrius, kas atsakys? Mes juk gy-
vename normalioje teisinėje vals-
tybėje.“

Sigitas KINDERIS, Anykščių 
miškų urėdas: „Mano galva, jeigu 

Savaitgalio diskusija: 
Kas valdo Anykščių rajoną?
Praėjusį savaitgalį portale anyksta.lt kvietėme diskutuoti skai-

tytojus, kas, jų nuomone, valdo Anykščių rajoną.
Pretekstą šiai diskusijai suteikė rajono Taryba ketvirtadienį 

didinusi atlyginimus savivaldybės globos įstaigų vadovams. Kaž-
kodėl rajono Taryba nusprendė, jog nepartinė Svėdasų senelių 
globos namų direktorė Danguolė Rimavičienė yra verta mažesnio 
algos padidinimo nei valdančiajai socialdemokratų partijai pri-
klausantys brolis ir sesuo, Aulelių vaikų globos namų direktorius 
Vaidas Niaura bei Anykščių socialinių paslaugų centro direktorė 
Jolanta Pleškienė.

„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.

Ar nepamiršo te  PRATęSTI „Anykš tos“  la ikrašč io 
prenumeratos  II  –a jam ke tv i rč iu i? 

Vertybės. Europos katalikų 
šeimų asociacijų federacija, šiuo 
metu vienijanti 14 organizacijų 
iš Europos Sąjungos valstybių, 
inicijavo manifestą, kurį kvie-
čiami pasirašyti visi kandidatai 
į Europos Parlamentą. Šiuo pa-
rašu jie įsipareigoja ginti šeimų 
teises ir priimti joms palankius 
sprendimus. Kartu, kaip tikima-
si, tai pagelbės rinkėjams apsi-
spręsti, už ką balsuoti rinkimų 
metu. Manifestas yra sudarytas 
iš 12 punktų, juose kalbama apie 
vyrų ir moterų papildomumą, iš-
reiškiama pagarba ir skatinamas 
santuokos institutas, tėvų vai-
dmuo vaikų auklėjimo procese ir 
kitos šeimos vertybės.

Atlyginimas. Seimo narys 
Viktoras Uspaskichas Seimo po-
sėdžio sekretoriate užregistravo 
Darbo kodekso ir įstatymo „Dėl 
1996 metų Europos socialinės 
chartijos (pataisytos) ratifika-
vimo” pakeitimus, kuriais sie-
kiama reglamentuoti, minimali 
pensija šalyje turi būti ne mažes-
nė negu 50 procentų vidutinio 
mėnesinio darbo užmokesčio. 
„Lietuvos žmonėms turi būti 
užtikrinta teisė būti visaverčiais 
Europos piliečiais, jie neturi būti 
antrarūšiai Europos piliečiai, ir 
jiems turi būti suteikta teisė ap-
siginti bei garantuota sąžiningai 
uždirbta pensija ir atlyginimas. 
Mano siūlomos pataisos yra mi-
nimali priemonė tokioms teisėms 
užtikrinti. Deja, Seimas negali 
ratifikuoti chartijos protokolo, 
nes tokį teikimą Seimui turi pa-
teikti šalies Prezidentė. Tikiuosi, 
kad ji neapsiribos kalbomis apie 
rūpestį žmonėmis, o imsis realių 
veiksmų, gindama dirbančiųjų 
ir pensininkų teises“, - sako V. 
Uspaskichas.

Įdarbins. Šią vasarą restoranų 
tinklas „McDonald’s“ Lietuvoje 
ketina įdarbinti daugiau kaip 250 
naujų 18-28 metų darbuotojų. 
Tokias pat įdarbinimo kampa-
nijas „McDonald’s“ rengia La-
tvijoje bei Estijoje. Naujausiais 
Lietuvos darbo biržos duome-
nimis, šių metų kovo 1 d. šaly-
je buvo registruota 208,7 tūkst. 
bedarbių. Iš jų 23,6 tūkst. yra 
jaunimas iki 25 metų amžiaus - 
tai yra apie dešimtadalis visų ne-
dirbančiųjų Lietuvoje, arba 6,4 
proc. šalies 16-24 metų amžiaus 
gyventojų.

Taisyklės. Lietuva, per du mė-
nesius neužtikrinusi, kad šilumos 
ir karšto vandens vartotojams 
būtų įrengti individualūs skaiti-
kliai, gali būti svarstoma Euro-
pos Sąjungos Teisingumo Teisme 
(ES TT). ES energetinių paslaugų 
direktyvos nuostatos dėl šilumos 
ir karšto vandens apskaitos ir sąs-
kaitų išrašymo į nacionalinę teisę 
turėjo būti visiškai perkeltos iki 
2008 m. gegužės 17 d. Europos 
Komisija oficialiai kreipėsi į Lie-
tuvą, prašydama suderinti nacio-
nalinę teisę su šia direktyva. Pa-
gal šią direktyvą valstybės narės 
turi užtikrinti, kad galutiniams 
energijos vartotojams konkuren-
cingomis kainomis būtų įrengia-
mi individualūs skaitikliai, kurie 
tiksliai parodo faktinį šilumos 
suvartojimą. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Gerai nuotraukai vieno kadro 
neužtenka Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Anykščių L. ir S.Didžiulių viešosios bibliotekos salėje buvo pri-
statyta anykštėno fotografo mėgėjo Stanislovo Semėno pirmoji 
nuotraukų paroda „Anykščiai žiemą, vasarą, rudenį, pavasarį“. 

 - Jūs žinomas kaip žmogus, 
vienas pirmųjų Anykščiuose 
pradėjęs daryti spalvotas nuo-
traukas. Ar jaučiatės tapęs isto-
rijos dalimi? 

- Spalvota fotografija susidomė-
jau kokiais 1969 metais. Tada atsi-
rado specialus popierius, nusipir-
kau juostų, chemikalų ir bandžiau 
daryti. Nepasakyčiau, kad daug 
spalvotų fotografijų padariau, nes 
tai sudėtingas darbas ir gana ne-
pigus. Jeigu nespalvotoms foto-
grafijoms reikdavo 2 vonelių, tai 
spalvotoms – mažiausiai 4. Be to, 
tai kruopštus 
darbas. Vie-
nos fotografi-
jos pavykdavo 
geriau, kitos 
– prasčiau, 
žodžiu, sudėtingas ir brangus pro-
cesas. 

- Šiek tiek papasakokite apie 
savo gyvenimišką kelią...

- Gimiau 1942 m. Anykščiuose. 
1948 m. pradėjau lankyti moky-
klą. Šiaulių politechnikume įgijau 
elektriko specialybę. Pirmoji dar-
bovietė – Anykščių kelių skyrius, 
vėliau - Anykščių elektros tinklų 
skyrius, kur dirbau elektriku, kol 
išėjau į pensiją. Dar dvidešimt 
metų antraeilėse pareigose dirbau 
Anykščių rajono centrinėje bibli-
otekoje. 

- Bibliotekoje dirba jūsų duk-
tė Skaivė Meškauskienė.Turbūt 
jaučiatės neatitrūkęs nuo bibli-

Knygą sudarė kaimynai

Knyga „Rytų aukštaičiai anykš-
tėnai“, kurią išleido Lietuvių kalbos 
institutas, yra skirta mokykloms. 158 
puslapių knygelėje sudėti patys svar-
biausi dalykai apie patarmę, tarmiški 
tekstai, pridėta kompaktinė plokšte-
lė. Knyga išleista 500 egzempliorių 
tiražu.  Knygos pristatymą pradėjo 
Anykščių J.Biliūno gimnazijos lie-
tuvių kalbos mokytoja Ona Jakima-
vičienė, kuri paminėjo, kad šiemet 
sukanka 115 metų, kai anykštėnas An-
tanas Baranauskas paskelbė lietuviškų 
tarmių kvalifikaciją, kurioje kaip ats-
kira patarmė figūruoja ir anykštėnai. 
„Kalba ne knygose, o žmonių burnoje 
guli“,- citavo A. Baranausko žodžius 
apie tarmes O. Jakimavičienė. Lietu-

otekos?
- Ji mane ir įkalbėjo surengti 

fotografijų parodą. Daugiausiai 
fotografuodavau sau, draugams 
parodydavau. Ji parodė mano fo-
tografijas bendradarbėms, paagi-
tavo mane surinkti fotografijas, 
tokiu būdu ir atsirado bibliotekoje 
paroda.  

 - Koks buvo pirmas Jūsų fo-
toaparatas?

 - Pirmasis fotoaparatas buvo 
„Smena“. Jį man padovanojo tė-
vai. Vėliau įsigijau „Liubitel“, 
„Moskva“ ir „Zenit“. Šiuo metu 

fotografuoju su 
„Nicon“ firmos 
fotoaparatu, tu-
riu dar ir „Pana-
sonic“ aparatėlį. 
Parodoje ir de-

monstravau nuotraukas, darytas 
šiais dviem aparatais.  

- Fotografija – brangus užsiė-
mimas, ar nesulaukdavote arti-
mųjų priekaištų?

- Tėvai matė, kad čia rimtas 
užsiėmimas, nepriekaištavo, o ir 
vėliau artimieji suprato, kad čia 
mano pomėgis, taigi turėjo susi-
taikyti.

- Ar niekada nekilo mintis im-
tis fotografuoti moterų? Gal bū-
tumėte padaręs karjerą?

- Mano dukros ir žmona man 
svarbiausios moterys. Jas ir foto-
grafavau.

- Ką manote apie šiuolaikinę 
fotografiją?

- Kiek turiu albumų nusipirkęs, 
kiek varčiau, techniniu požiūriu 
šiuolaikinė fotografija labai toli 
pažengusi. Nelaikau savęs profe-
sionalu, esu tik mėgėjas, kuriam 
patinka gamta. Negaliu lygintis su 
Jonu Junevičium ar kitais Anykš-
čių fotografais. Va, tik portretinio 
žanro nemėgau niekada.

- Kokį kadrą norėtumėte pa-
daryti?

- Esu suplanavęs, kad galbūt 
padarysiu seriją fotografijų iš Ru-
bikių ežero. Esu žvejys, išklampo-
jau ežero pakrantes, žinau, kokių 
gražių vietų ten yra. Tą unikalu-
mą ir noriu įamžinti. O dėl kadro, 
tai pamenu vieną rytą, kai dirbau 
Elektros tinkluose. Kaip dabar 
atsimenu – virš Kvarco tvenkinio 
Anykščiuose kyla rūkas, paryčiai, 
saulutė jau šviečiasi, debesėliai – 
o aš neturiu fotoaparato. To ryto 
labai gaila, ir nežinau, ar bus dar 
tokia proga pamatyti ir nufotogra-
fuoti tokį grožį.  

- Ko reikia gerai peizažinei 
nuotraukai?

- Gerai nuotraukai vieno kar-
to ir vieno kadro neužtenka. Tai 
saulės apšvietimas, tai šešėliai, 
kartais reikia prietemos... Žodžiu, 
reikia keleto dienų vienam kadrui 
ir tinkamo rakurso. Sakykim, žie-
mą gali būti giedra ir graži diena, 
o nuotraukose sniegas  bus ne 
baltas, o melsvas, nes atsispindi 
dangaus žydrynė. Turi sulaukti 
reikiamo apšvietimo, kad sniegas 
iš tikro būtų baltas.

- Galbūt planuojate knygą 
savo peizažų išleisti?

- Apie tau jau galvoju. Konkre-
čiai dar nieko neturiu, bet būtų 
šaunu. Reikės plačiau pasidomėti 
projektinėmis veiklomis, gal rė-
mėjų atsirastų.

Fotografo Stanislovo Semėno planuose – Rubikių ežeras. 
Asmeninio albumo nuotr.

...išklampojau ežero pa-
krantes, žinau, kokių gražių 
vietų ten yra...

Pristatyta knyga apie anykštėnų patarmę
Penktadienį Anykščių bibliotekoje pristatyta knyga „Rytų aukš-

taičiai anykštėnai“. Pristatyme dalyvavo knygos autoriai Žaneta 
Markevičienė ir Aurimas Markevičius (mama ir sūnus), projekto 
„Lietuvių tarmės mokyklai“ vadovė Asta Leskauskaitė, Lietuvių 
kalbos instituto direktorė Elena Jolanta Zabarskaitė.

vių kalba gali pasigirti tarmėmis, Lie-
tuvoje šiuo metu priskaičiuojama 15 
patarmių ir 100 šnektų, 10 iš jų – už 
Lietuvos ribų. Projekto „Lietuvių tar-
mės mokyklai“ vadovė Asta Leskaus-
kaitė kalbėjo, kad Lietuvių kalbos 
valstybinė komi-
sija pasiūlė leisti 
knygas, skirtas 
p a t a r m ė m s . 
„Džiaugiuosi, 
kad pavyko su-
vienyti šiam dar-
bui kelių aukš-
tųjų mokyklų 
geriausius speci-
alistus. Iš viso serijoje bus 15 knygų, 
9 jau išėjo, taigi galėsime turėti visą 
Lietuvą, šnekančią patarmėmis, savo 
lentynose“,- sakė A.Leskauskaitė.

Vienas iš knygos autorių Aurimas 
Markevičius sakė, kad jie su mama 
(Žaneta Markevičienė - kita knygos 
bendraautorė,- aut.past) pagal kilmę 
yra anykštėnų kaimynai širvintiškiai, 
iš Vidiškių miestelio. „Mus skiria tik 
du dalykai – upė Šventoji ir rotinin-
kavimas. Esu praktiškai apvažiavęs 
visą Lietuvą, iš mažų miestelių, ma-
nau, gražiausi yra Nida ir Anykščiai“, 
- sakė A. Markevičius. Jis glaustai 
pristatė knygos sandarą ir jos ypaty-
bes, aptarė kalbininkus, kurie kilę iš 
anykštėnų patarmės ploto. O pabaigai 
anykštėnų patarme perskaitė eilėraštį 
„Šeško medžioklė“

Siūlė imtis sankcijų

Kalbininkė Žaneta Markevičienė su 
auditorija bendravo kaip su studentais 
– atrodė, kad daugiau klausinėja, negu 
pasakoja, todėl klausytojai trumpam 
galėjo pasijusti studentais, ypač tie, 
kurie lankė jos paskaitas. „Studentams 
sakau, kad žemėlapyje ši patarmė pa-
naši į liežuvį, nes turite gerą liežuvį“,- 
anykštėnus gyrė Ž.Markevičienė. Ji 
kalbėjo, kad šios patarmės plote yra 
vietų, kur žmonės tebekalba ta kal-

ba, kuria užrašy-
tas ir Mažvydo 
„Katekizmas“, o 
tyrinėjant tekstus 
buvo rasta net to-
kių žodžių, kurių 
nėra ir Didžiaja-
me lietuvių kal-
bos žodyne. Vis 
dėlto be daugelio 

gražių žodžių, ji ir pabarė anykštė-
nus, kad studentai, atvykę studijuoti 
iš Anykščių, palyginti su kitų vietų 
atstovais silpnai kalba tarmiškai. Ž. 

Markevičienė juokais sakė mokyti 
kalbėti tarmiškai net ir naudojant šiek 
tiek prievartos. „Būkit geri, kalbėkit 
su vaikais tarmiškai, imkitės sankcijų, 
juk kuo turtingesnė kalba, tuo turtin-
gesnė dūšia“,- sakė Ž.Markevičienė. 
Paklausta, ką daryti, kad į mokykli-
nius vadovėlius būtų grąžinti anykš-
tėnams būdingi dviskaita ir siekinys, 
Ž. Markevičienė sakė: „Protestuokit, 
renkit referendumą“. 

Lietuvių kalbos instituto direktorė 
Elena Jolanta Zabarskaitė sakė, kad 
tautos šaknys šiuo metu „gerokai pa-
džiūvusios ir kai kur sutrūkinėjusios“, 

todėl tarmės – gera priemonė gaivinti 
ir stiprinti tautą. Pasak jos, su tarme 
yra susiję trys dalykai: krašto atmin-
tis, pasaulėjauta ir asmeninė patirtis. 
Ji ragino neužleisti tarmės, nebijoti su 
vaikais ir anūkais kalbėti tarmiškai, 
tačiau baiminosi, kad netektų su jais 
kalbėti angliškai ar norvegiškai. 

Beveik dvi valandas trukęs ren-
ginys buvo paįvairintas tarmiškai 
skambėjusiais tekstais ir anykštėniš-
komis sutartinėmis, kurias dainavo 
anykštėnių moterų ansamblis „Abe-
lėla“ (vadovė Danutė Janušytė-Kar-
čemarskienė).

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Knygos autoriai (iš kairės) Aurimas Markevičius, Žaneta Mar-
kevičienė projekto „Lietuvių tarmės mokyklai“ vadovė Asta 
Leskauskaitė, pirma iš dešinės -  Lietuvių kalbos instituto direk-
torė Elena Jolanta Zabarskaitė.          Autoriaus nuotr.

Rytų aukštaičiai anykštėnai

Sakinys. Pirmą anykštėnų tarmės sakinį, 
vėliau tapusį ir tarmės pavadinimu, užrašė 
kalbininkas Kazimieras Jaunius 1890 metais. 
„Rotai vorgina orklį“.

Klasifikavo. Pirmas anykštėnus klasifikavo 
A.Baranauskas, 1898 m. rusų kalba išleistoje 
knygelėje. Čia anykštėnai vadinami santrumpa 
R4 – rytiečiai ketvirtieji 

Rotininkai. 1911 m. kalbininkas Kazimie-
ras Jaunius paskelbia klasifikaciją, kurią vėliau patobulina kalbininkas 
Antanas Salys. Anykštėnai įvardinami rytų aukštaičiais rotininkais. 

Pavadinimas. 1965 m. paskelbta nauja tarmių klasifikacija, kur tar-
mės vadinamos stambesnių vietovių pavadinimais. Rotininkai tampa 
rytų aukštaičiai anykštėnai.

Plotas. Patarmės plotas apima 5 rajonus:Rokiškio, Ukmergės, 
Anykščių, Molėtų ir Širvintų.

Nepatenka. Į patarmės plotą nepatenka keturių Anykščių rajono 
savivaldybės seniūnijų centrai -Kavarskas, Troškūnai, Debeikiai ir 
Traupis.

Kalbininkai. Iš anykštėnų patarmės ploto kilę garsūs kalbininkai 
Konstantinas Sirvydas, Antanas Baranauskas, Zigmas Zinkevičius ir 
Kazimieras Kuzavinis. 

Kūrinys. Garsiausias anykštėnų patarme parašytas kūrinys – 
A.Baranausko „Anykszciū szilėlys“, paskelbtas knygoje “Ostlitauis-
che Texte“ 1882 metais.   

...158 puslapių knygelėje 
sudėti patys svarbiausi da-
lykai apie patarmę, tarmiški 
tekstai, pridėta kompaktinė 
plokštelė. Knyga išleista 500 
egzempliorių tiražu...
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užjaučia

Genovaitei REPEČKIE-
NEI

Tegu nuoširdi mūsų 
užuojauta paguodžia Jus 
liūdesio valandą, mirus 
broliui.

E. Šimkūnienė, A. Ma-
linauskienė, V. ir E. Petro-
šiai, N. ir G. Kaklauskai, A. 
Baltušienė

Leidosi balti angelai

Prieš praėjusį penktadienį Anykš-
čių kultūros centre surengtą minėjimą 
Galinai ir Vyteliui Germanavičiams 
pagerbti „Laiškai į ten ir mums“, 
Anykščių Šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčioje buvo aukojamos 
šv. Mišios velionių atminimui.

Po šv. Mišių susirinkusieji į Kul-
tūros centro salę scenoje išvydo du 
baltus angelus – skambant jauno 
muzikanto Edgaro Kapočiaus sukur-
tai dainai „Angelų miestas“, menine 
kompozicija prisiminimų vakarą 
pradėjo du  baltai drabužiais vilkin-
tys jaunuoliai.

“Užsimerkęs išeinu/ Kur nepa-
prastai gražu, /Kur nėra kančių nei 
skausmo, nei ašarų./ Kur nereikia 
vėl meluot,/ Kur nereik kaskart ko-
vot,/Kur mylėti galima be skaus-
mo...” - tarsi apie dabartinę savo būtį 
susirinkusiems į minėjimą dainos 
žodžiais kalbėjo Galina ir Vytelis. 
O toliau jau renginio dalyviai savo 
parašytus laiškus ar išjaustus žodžius 
režisieriams Anapus siuntė juos my-
lėjusieji, pažinojusieji, dirbę - visi 
tie, kuriems šis Anapilin iškeliavęs 
duetas paliko gilius pėdsakus širdy-

... be pagrindinių aktorių

se. Ir ašaras ne vienas braukė, tarsi 
laukdami, kada gi iš užkulisių pa-
sirodys patys svarbiausi, tie, dėl ko 
šis renginys ir organizuotas... Nepa-
sirodė, tik į sceną lipo tie, kurie tu-
rėjo, ką papasakoti, nors ir šluosty-
damiesi ašaras, bet vis tiek kalbėjo. 

„Aukso paukštės“ palydėti 

„Dievas mato, kaip norėčiau, kad 
nebūtų buvę to, kas įvyko prieš me-
tus... Jokios blogos nuojautos, jokių 
nelaimės ženklų. Už tai kiek džiaugs-
mo, kai į stiprias vyriškas rankas 
nutūpė „Aukso paukštė“ (Lietuvos 
liaudies kultūros centras ir Pasaulio 
lietuvių dainų šventės fondas „Auk-
so paukštės“ apdovanojimus teikia 
mėgėjų chorams, teatrams, folkloro 
ir šokių ansambliams, liaudies mu-
zikos kapeloms, liaudies muzikos ir 
pučiamųjų instrumentų orkestrams 
bei jų vadovams, „Aukso paukštę“ 
yra gavusi ir G. Germanvičienė – 
aut.past.). Džiaugėmės, galvojom, 
tegul pabūna su savo artimaisiais, 
mylimaisiais, pasidžiaugia šiuo gar-
bingu apdovanojimu... Ir tik po kelių 
dienų, negeros nuojautos su Vilma 
persmelktos nuvažiavome į Viešin-
tėles... Galina ir Vytelis jau buvo 

išėję šviesos keliu Amžinybėn...“ – 
drebančiu balsu prieš metus įvykusią 
tragediją priminė Anykščių kultūros 
centro direktorė Dijana Petrokaitė.  

Priminsime, kad būtent Anykščių 
kultūros centro direktorė Dijana Pe-
trokaitė policijos operatyvininkų ir 
buvo pakviesta į namo vidų atpažinti 
mirusiųjų. 

Vienu sveikinimu mažiau

 „Daug būtų galima pasakoti apie 
Vytelį ir Galiną, tik man tas laikas, 
kuriuo kalbame – būtasis -  nelabai 
patinka. Trūksta Vytelio, jis buvo 
mano pagrindinis pagalbininkas sta-
tant spektaklius čia, Anykščiuose... 
Suskausta širdį, kai per Vytautines 
vis tikrindamas gautas sveikinimo 
žinutes, tarp jų nerandu Vytelio siųs-
tos... Retas žmogaus bruožas – atsi-
liepti bet kada, nepaisant paros laiko, 
dirbamų darbų, 
besąlyginis noras 
padėti... O Vyte-
lis buvo toks...“ 
– žodžiais ir dai-
nomis draugui 
dėkojo režisie-
rius V. V. Landsbergis. 

Nėra teatro be režisieriaus 

Apie buvusį vadovą turėjo ką 
pasakyti ir Viešintų teatro vyrai: 
„Praėjo metai. Bet atrodo, kad tik 
vakar buvom čia, sveikinom, džiau-
gėmės kartu, tai buvo tarsi lietuviš-
kųjų „Oskarų“ įteikimo vakaras... 
Po spektaklio Vytelis man pasakė: 
„Na, seni, mes ją pagavom...“ Apie 
Vytelį negali kalbėti keliais žodžiais 
– tai buvo mūsų draugas, mūsų visų 
aktorių tėvas, be jo nebūtų buvę ir 
mūsų... O dabar tavęs nebėra, nebe-
sigirdi tavo žingsnių Viešintose, tavo 
juoko... Gal ir drąsiai pasakysiu, bet, 
jeigu nebėra režisieriaus, nebėra ir 
teatro...“

Mylimieji ir išėjo karto

Vytelio draugas Saulius Pakalnis 
į sceną lipo nešinas laišku: „Vyteli, 
man buvai sielos brolis, tavim visa-
da didžiavausi... Šį laišką parašiau 
jums, o taip pat ir sau, nes jau laikas... 
Laikas paleisti mirusiuosius...<...> 

Ramiai numirti – didelė Dievo malo-
nė... Lydėjau Tave ir Tavo Mylimąją 
į paskutinę kelionę. Tąsyk atrodė, 
kad visi vėlavo, tik Jūs abu kažkur 
skubėjot...<...> Neišgirdau Tavęs, 
neištiesiau Tau rankos, nesugebėjau 
apsaugoti nuo mirties...“

Apie Vytelio meilę Galinai kalbė-
jo ir Arklio muziejus Legų sodybos 
muziejininkė Rita Vasiliauskienė: 
„Vytelis buvo pats geriausiais Ka-
lėdų Senelis. Tačiau, pasirodo, nuo 
vaikų nieko nepaslėpsi. Užmatė jie 
kartą ant Vytelio rankos vestuvinį 
žiedą: „Sako, seneli, o tai tu vedęs?“ 
Vytelis rado atsakymą: „Taip, vedęs, 
Velykų Bobutę...“

Kai jau jam, matyt, nusibodo atsa-
kinėti į tuos pačius klausimus, žiedą 
būdavo lipnia juosta apvyniodavo... 
Sakydavau: „Vyteli, taigi nusiimk ir 
tiek...“ O man jis atsakė: „Kai už-
movė man jį Galina, taip nė karto ir 

nebuvau nusi-
movęs...“

A t m i n i m u i 
įamžinti 

Architektas 
Kęstutis Indriū-

nas, kurį su velioniais siejo ne šiaip 
draugystė, o bendri išgyvenimai, 
daugybė kartu nueitų metų, beje, Ga-
lina ir Vytelis net ir piršliais Kęstučio 
ir Daivos Indriūnų vestuvėse buvo, 
scenoje pristatė gražią iniciatyvą – 
prie Anykščių kultūros centro įam-
žinti Galios ir Vytelio Germanavičių 
atminimą klaipėdiečio skulptoriaus 
Klaudijaus Pūdymo sukurta skulp-
tūra.

„Yra keli maketai, bet skulptūroje 
skambėtų trijų simbolių sintezė. Už-
danga skulptūroje – tai tarsi scenos 
uždanga, jų darbų kasdienybė. Joje 
būtų iškaltos pagrindinės Vytelio ir 
Galinos gyvenimo ir pasiekimų da-
tos. Suolelio idėją pasiskolinome iš 
režisierės Janinos Lapinskaitės  lai-
dos „Kūrybos metas“, kur Galina ir 
Vytautas buvo filmuojami savo sode 
ant savo suolelio... Ši skulptūra la-
bai tiktų stovėti prie Anykščių kul-
tūros centro, po obelimi, tarsi pačių 
Jų sode...“ – kalbėjo architektas K. 
Indriūnas. Jis pridūrė, kad jeigu per 
metus pavyks įgyvendinti šį projek-
tą, bus žengtas didelis žingsnis išsau-
gant dviejų didelių Anykščių krašto 

žmonių atminimą. Vėliau turėtų būti 
įkurtas fondas, skirtas įžymių ir nusi-
pelniusių krašto žmonių įamžinimui 
ir pagerbimui. 

Pasak K. Indriūno skulptūra turėtų 
būti pagaminta iš surūdijusios skar-
dos ir bronzos. Mūsų tikslas buvo 
sukurti „gyvą skulptūrą“, kad bet kas 
galėtų ateiti uždegti žvakelę, pasėdė-
ti ant suolelio...

Savi tarp viešintiškių

Vakaras baigėsi kaip baigiasi bet 
kuris spektaklis. Skambant dainai 
„Išsaugok mus, žeme“, scena buvo 
palikta Vyteliui ir Galinai... Ir nors 
neišėjo jie nusilenkti publikai, tačiau 
publika jiems plojo atsistojusi...  

Penktadienio renginį pratęsė Vie-
šintų bendruomenės renginys. Pa-
sak bendruomenės pirmininko Vito 
Mykolo Žalkausko, renginys buvo 
ypač šiltas. „Kiti kalbėjo, kad net 
gražesnis nei Anykščiuose... Praėjo 
metai... Trūksta Viešintose Galinos 
ir Vytelio, ir dar labai ilgai trūks. Ne 
vienas ir dabar nubraukiam ašarą, 
prisiminę juos, jų darbus, žodžius, 
pamokymus. Prisimenu, dar pernai 
Vytelio klausiau: „Tai tu kaunietis, ar 
vis dėlto viešintiškis?“... „Jau viešin-
tiškis“ – prisipažino Vytelis.

Klaipėdiečio skulptoriaus Klaudijaus Pūdymo kurtai skulptūrai, kuri 
turėtų įamžinti Galinos ir Vytauto Germanavičių atminimą, renginio 
metų Anykščių kultūros centre surinktą 640 litų. Pasak architekto 
Kęstučio Indriūno, preliminari viso projekto kaina – apie 80 tūks-
tančių litų.

Mokykla bus audituojama todėl, 
kad jos profsąjungos parašė skundą 
dėl „galimai neteisėto bei ekonomiš-
kai nepagrįsto savivaldybės biudžeto 
bei mokinio krepšelio lėšų naudoji-
mo.“

Partijos „Tvarka ir teisingumas” 
atstovas rajono Taryboje Raimundas 
Razmislavičius piktinosi nauja vei-
klos tendencija. „Skundai iš kolektyvo 
– peradresuojami kontrolės tarnybai. 
Tokia ydinga praktika neturėtų būti 
formuojama.” – kalbėjo politikas. 

Socdemu būti yra gerai

Tvirtindama atlyginimus savival-
dybės globos įstaigų vadovams, rajo-
no Taryba pademonstravo, kad nebūti 
socialdemokratų partijos nariu nėra 
gerai. Tarybai buvo pateiktas sprendi-
mo projektas, kuriame siūlyta Anykš-
čių socialinių paslaugų centro direk-
torei Jolantai Pleškienei algą didinti 
nuo 19,9 iki 31,21 koeficiento, Au-
lelių globos namų direktoriui Vaidui 
Niaurai nuo 19,5 iki 31,05 koeficien-
to, o Svėdasų senelių globos namų di-

Valdžia vieniems gera, kitiems – nelabai…
rektorei Danguolei Rimavičienei nuo 
18,6 iki 29,27. Tačiau, buvo nuspręsta 
už kiekvieno vadovo algą balsuoti 
atskirai ir socialdemokratams, broliui 
ir sesei J.Pleškienei ir V.Niaurai, nu-
statyti tokie koeficientai, kaip ir siū-
lyta, o nepartinei 
D.Rimavičienei 
- 27,75 koefici-
entas. Po šio bal-
savimo, vienas 
padorus Tarybos 
narys pasakė, kad jam gėda ir laukiąs, 
kad tik greičiau pasibaigtų kadencija. 

Koeficientai skaičiuojami bazinės 
mėnesinės algos dydžiais, o šis dydis 
yra lygus 122 litams. Tad J.Pleškienei 
nustatyta 3807,62 litų „popieri-
nė“ alga, V.Niaurai -  3788,1 litų, 
D.Rimavičienei – 3385,5 litų. 

Kitu sprendimu rajono Taryba 
pakėlė algą Anykščių menų centro 
direktoriui Tomui Tuskeniui. Šio 
direktoriaus alga kyla nuo 16 iki 
21,4 bazinių mėnesinių algų. Taigi, 
T.Tuskenis nuo šiol „ant popieriaus“ 
uždirbs 2610,8 lito. 

Apie algų didinimą socialinių įs-
taigų vadovams kalbėjęs liberalsąjū-

dietis Lukas Pakeltis ironizavo, kad 
atlyginimai maži ir kitų biudžetinin-
kų, o šią problemą galimą spręsti 
„imant paskolą ir visiems padidinant 
algas“. „Motyvas didinti algas todėl, 
kad jos seniai nedidintos – nėra mo-

tyvas.“ – kalbė-
jo L.Pakeltis. O 
R.Razmislavičius 
dėstė, kad algų 
padidinimą rei-
kėjo numatyti 

planuojant rajono biudžetą. „Kas pri-
siims atsakomybę už biudžeto praval-
gymą?“ – klausė R.Razmislavičius. 
Žinoma, jo klausimas nuskambėjo 
retoriškai.

Pagrasino uždaryti Verslo centrą

Deputatai svarstė iš pirmo žvilgsnio 
keistoką prašymą, kuriame Anykščių 
menų inkubatoriaus – menų studijos 
direktorė Daiva Perevičienė prašė 
leisti jai dirbti visą darbo dieną. 

Liberalios frakcijos vardu  liberal-
centristas Alvydas Gervinskas prašė 
šio sprendimo priėmimą atidėti. Pa-
sak A.Gervinsko, Menų inkubatorius 

ir Verslo centras atlieka tuos pačius 
darbus, vienas kitą dubliuoja, todėl 
reikia sudaryti darbo grupę ir šias abi 
įstaigas sujungti į vieną. „Leidimas 
dirbti yra ne kas kita, o atlyginimo 
direktorei pakėlimas” – kas slypi 
po sprendimo projekto formuluote, 
paaiškino A.Gervinskas. „Jei Verslo 
centras ką nors dubliuoja – galėsime 
jį uždaryti. ES pinigais darytas pro-
jektas, žaisti čia negalima ir turime į 
tai žiūrėti labai atsakingai.” – į dide-
les diskusijas nesileido meras Sigutis 
Obelevičius.  

Anykščių menų inkubatoriaus – 
menų studijos direktorė D.Perevičienė 
aiškino, kad ji šioje įstaigoje turi tik 
dalį etato, o kita jos darbovietė – 
Anykščių verslo informacijos cen-
tras. „Norėčiau iš verslo centro išeiti 
ir visu etatu dirbti menų inkubatoriu-
je.” – kalbėjo D.Perevičienė.

Ir dar ji aiškino, kad „abejo-
ja auditoriaus išvadomis”, nors 
apie šios įstaigos auditą posėdy-
je nebuvo kalbėta. Panašu, kad 
abejoti auditoriaus išvadomis da-
rosi madinga… Tiesa, posėdžio 
pradžioje ir SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJOS DIREK-
TORIUS V.JUODELIS, ir meras 
S.Obelevičius gyrė savivaldybės 
auditorių Edmadą Cimbalistą. 

Taryba liberalios frakcijos siūlymui 
sudaryti darbo grupę dėl įstaigų sujun-
gimo nepritarė, o D.Perevičienei leido 
dirbti visą darbo dieną. Per 9 likusius 
šių metų mėnesius D.Perevičienei 
planuojama sumokėti 35 tūkst. 064,41 
Lt (įskaitant SODRĄ ir garantinį fon-
dą). 

Remontuos vaikų sodybos 
pastatus

Savivaldybės administracijos Soci-
alinės paramos skyriaus vedėja Vene-
ta Veršulytė rajono Tarybą informavo, 
jog iki 2015 metų vaikų sodybos turi 
gauti licenzijas, o šalia Ažuožerių vei-
kiančios Jokubavos vaikų šeimynos 
pastatai neatitinka reikalavimų.

Meras S.Obelevičius kalbėjo, kad 
sodybos šeimininkai yra pasiryžę tęsti 
veiklą ir pinigų pastatų remontui bus 
ieškoma rajono biudžete – pradžioj 
teks skirti lėšas techninio projekto 
rengimui. „Socminas“ apsiriboja 
deklaracijomis ir mes turėsime tam 
skirti lėšas, turėsime pasiekti, kad ta 
šeimyna galėtų licenzijuotis.“ – kal-
bėjo meras.  

...Neišgirdau Tavęs, ne-
ištiesiau Tau rankos, nesu-
gebėjau apsaugoti nuo mir-
ties...

...„Jei Verslo centras ką 
nors dubliuoja – galėsime jį 
uždaryti...
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horoskopas
Ožiaragiams bus gera galimybė 

palypėti karjeros laiptais- tik  turi-
te daug dirbti, būti griežti ir reiklūs 
sau. Taip pat reikėtų daugiau dėme-
sio skirti meilės frontui: čia galimos 
nesėkmės ir nusivylimai, tad nesku-
bėkite pradėti dar vieno romano.  

Vandenius aplinkybės patikrins, 
ar esate pakankamai ryžtingi ir susi-
kaupę. Kad išvengtumėte nesėkmių 
tarnyboje, jūsų veiksmai, turi būti 
griežtesni ir racionalesni. Priešingu 
atveju jums garantuotas konfliktas 
su vyresnybe.

Žuvims seksis ieškoti papildomų 
pajamų šaltinių arba tvarkyti reika-

lus, susijusius su savo materialinės 
padėties gerinimu. Jums patariama 
būti išrankiems ir nesiimti visko iš 
eilės, jeigu jūs iš tikrųjų norite su-
stiprinti savo finansines pozicijas, o 
ne priešingai.  

Avinai netrukus supras, galima 
pasiekti lemiamą persilaužimą. Tai, 
kuo jūs užsiiminėjote iki šiol, ne-
teks savo prasmės, pasenusios idė-
jos pasitrauks į antrą planą, o prieš 
jus atsivers nauji horizontai. Visose 
jūsų gyvenimo srityse bus permai-
nų į gerąją pusę.  

Jaučių taip pat laukia įtemptas 
laikotarpis. Po profesinių nesėkmių 
jūs turėsite užgniaužti savo ambi-

cijas ir pagalvoti apie kitą veiklos 
sferą. Neverta bijoti nežinomybės ir 
naujovių, viskas, kas  vyksta - tik į 
gera.  

Dvyniai neturėtų pražiopsoti ga-
limybės realizuoti savo kūrybinį 
potencialą, Verslininkai turi ieškoti 
partnerių ir parengti bendradarbia-
vimo su jais schemą, jeigu nori įgy-
vendinti savo planus.  

Vėžiai visą savaitę turės spręs-
ti su darbu susijusias problemas. 
Naujos idėjos ir planai dabar bus 
atmesti, todėl net neverta jų siūlyti, 
verčiau užbaikite tai, ką jau seniai 
reikėjo padaryti. Tik atsikratę šios 
naštos jūs galėsite žengti į priekį. 

Liūtams šią savaitę atsivers geros 
perspektyvos papildomai užsidirbti. 
Jūs turite aktyviai ieškoti naujo pa-
jamų šaltinio. Jums pasiseks, jeigu 
bendrausite su žmonėmis, kurie gali 
ne tik kalbėti, bet ir priimti reikia-
mus sprendimus.  

Mergelėms metas rimtai pagal-
voti apie karjerą. Labai galimas 
dalykas, kad jums bus pasiūlytas 
aukštesnis postas. Tai būtų dėsnin-
gas visų jūsų pastangų rezultatas. 
Neatsisakykite naujų pareigų, kitaip 
jūsų tiesiog nesupras nei kolegos, 
nei vyresnybė, dedanti į jus dideles 
viltis. 

Svarstyklėms gali sudužti iliuzi-

jos, susijusios su profesine veikla. 
Tačiau neverta nusiminti, jeigu nebū-
site paskirti į aukštesnį postą, kurio 
tikėjotės. Tiesiog dar neišmušė jūsų 
valanda. Tai nereiškia, kad viskas 
baigta, priešingai - viskas priešaky.  

Skorpionai išmėgins jėgas nau-
jose veiklos sferose. Jūs turėsite būti 
labai aktyvūs ir darbingi, kadangi 
gausite įdomių pasiūlymų. Galite 
pasiekti įspūdingų rezultatų. 

Šauliai gali sėkmingai įgyvendin-
ti visus sumanymus, susijusius su 
karjera arba išsilavinimu. Čia viskas 
klostysis jūsų naudai, todėl nekreip-
kite dėmesio į kai kuriuos galimus 
nesutarimus su vadovybe. -ELTA

 

Arvydas MAČIULIS

Norėčiau pasikalbėti apie pagrin-
dinį šalies įstatymą – Konstituciją. 
Pradžiai pabandykime kiekvienas sau 
atsakyti į keletą paprastų klausimų. Ar 
turiu savo namuose Lietuvos Konsti-
tuciją? Jei taip, tai, ar esu bent keletą 
kartų (vieno tikrai nepakanka) ją per-
skaitęs?   Jei taip, tai, ar nematau skir-
tumo tarp to kas parašyta Konstituci-
joje ir kas vyksta realiame gyvenime? 
Jei taip, tai ar esu, kaip aktyvus pilie-
tis, dėl to pareiškęs nepasitenkinimą, 
protestą, ar kitaip davęs suprasti, kad 
tai yra negerai. Jeigu į šiuos klausi-
mus galime atsakyti „taip”, vadinasi, 
esame pilietiški.

Tačiau kas nors būtinai pasakys: 
„O kam man ta Konstitucija ir tas 
pilietiškumas. Yra valdžia, ji tegul ir 
rūpinasi. Kaip ji norės, taip ir padarys. 
Aš vis vien nieko pakeisti negaliu”. 
Štai čia ir yra visų pas mus įsikeroju-
sių blogybių šaknys, nes visada atsi-
ras norinčių nusižeminusį dar labiau 
nužeminti ir juo pasinaudoti. Kažkas 
yra pasakęs: „Abuojumas yra mokes-
tis, kurį žmonės moka už korupciją ir 

Gal pasikalbėkime?
diktatūras”.

Pasaulio ekonomikos forumo 
prezidentas Klausas Švabas (Klaus 
Schwab) sako, kad „šveicarai, anot 
daugelio tarptautinių tyrimų, tapo 
laimingiausia ir konkurencingiausia  
valstybe būtent dėl to, jog  piliečiai 
čia jaučiasi savo valstybės ir jos ins-
titucijų savininkais”. Kaip jie nebus 
laimingi, jeigu ir jų valdžios atstovai, 
nors kartais ir nepritardami piliečių re-
ferendume išreikštai nuomonei, sako: 
„Žmonės yra suverenūs ir sveika po-
litinė sistema neverčia jėga priimti 
valdžios valios”. Atkreipėte dėmesį: 
„...sveika politinė sistema...”?

Pasižiūrėkime į save. Ar galime 
savo politinę sistemą vadinti sveika? 
Kai piliečiai patariamajame referen-
dume pasakė „ne“ atominio monstro 
statybai, tai neteko girdėti, kad visa 
mūsų „šventoji Trejybė” - Seimas, 
Prezidentė, Vyriausybė, kaip Šveica-
rijoje, būtų pasakiusi: „Tebūnie jūsų 
valia”. Priešingai, numojus į tai, ra-
miausiai nevykdomas Seimo išleistas 
ir Prezidento pasirašytas Referendu-
mo įstatymas, kurio 8-to straipsnio 
antrame punkte, sakoma: „Klausimas 
dėl šio referendumo sprendimo įgy-
vendinimo ne vėliau kaip per 1 mėn. 
nuo jo paskelbimo turi būti svarsto-
mas Seime Seimo statuto nustatyta 
tvarka”. Lyg tai ir ne juristui turėtų 
būti aišku, kad piliečiams nuspren-
dus „ne”, Seimui belieka įgyvendinti 
šį sprendimą. Ar praeitos kadencijos 
Seimas įgyvendino piliečių sprendi-
mą? Ar Prezidentė, kaip Konstituci-

jos garantas, bent žodeliu užsiminė 
Seimui: „Kad gi jūs, mielieji, atrodo, 
nevykdote įstatymo”? Ar dabartinis 
Seimas ištaisė ankstesnės sudėties 
Seimo sąmoningą piliečių valios 
ignoravimą? Čia irgi vien „ne”, tik 
jau iš kitos pusės. Kaip tokiu atveju 
mums, pagal europinius tyrimus vie-
niems nelaimingiausių ES valstybių 
piliečių, būti laimingais? Klausimų 
nemažai ir nemažėja, nelaimingu-
mas didėja, o atsakymų nėra. Maža 
to, mūsų valdžios atstovai, už mūsų 
pinigus pasamdyti, kad už mus val-
dytų valstybę, įsismaginę dabar jau 
nevykdo ne įstatymo, o Konstitucijos. 
Kaip kitaip pavadinti padėtį, kai pi-
liečiai, surinkę virš 300 tūkst. parašų, 
reikalingų referendumui paskelbti, 
yra ignoruojami, kaltinami nesąmo-
ningumu, priešiška veikla, manipu-
liacijomis, vadinami rusų agentais 
ir kitais dar „gražesniais” žodeliais, 
o kad nebūtų per maža, pasitelkiami 
„autoritetai”, Konstitucinis teismas, o 
pats referendumo paskelbimas, nors 
jis ir kainuos 12 milijonų brangiau, 
dirbtinai nukeliamas į nepatogų rin-
kėjams laiką.

Kiek pastangų, o viso labo reikėtų 
tik atsiversti Konstituciją ir perskai-
tyti  labai aiškius ir trumpus 2-ą, 3-ą 
ir 4-tą straipsnius, kur pasakyta: „Su-
verenitetas priklauso Tautai. Niekas 
negali varžyti ar riboti Tautos suve-
reniteto, savintis visai Tautai priklau-
sančių suverenių galių. Aukščiausią 
suverenią galią Tauta vykdo tiesio-
giai ar per demokratiškai išrinktus 

savo atstovus”. Taigi, demokratiškai 
išrinkti mūsų atstovai galėtų ir minti-
nai išmokti tuos keletą sakinių, o jei 
nesugeba, nieks nedraudžia ir „špar-
galkas” turėti. Visa bėda, kad jie to 
nenori. Todėl, natūraliai, Tautai kar-
tais kyla noras pabūti valdžia, pasi-
naudojant Konstitucijos 9-to straips-
nio suteikta tiesioginio valdymo 
galimybe, t.y., kad „svarbiausi Vals-
tybės ir Tautos gyvenimo klausimai 
sprendžiami referendumu“. Argi ne 
puiku.  Manyčiau, kad tokioms ma-
žoms valstybėms, kaip Lietuva, pa-
grindinių, visiems piliečiams svarbių 
klausimų sprendimas referendumų 
būdu yra idealus kelias. Neabejotinai 
tai darytų žmones pilietiškesniais, 
laimingesniais ir labiau atsakingais 
už savo valstybę, jos dabartį ir ateitį. 
Dabar gi visos problemos dėl Kons-
titucijos pakeitimų atsiranda būtent 
dėl to, kad valdžios institucijos svar-
biais visiems piliečiams klausimais 
su piliečiais nesitaria, o nujausdami, 
kad piliečiai gali nepritarti, tyliai 
„pasitvarko”. Taip buvo ne vien tik 
su Konstitucijos 47 straipsnio pa-
keitimais, kai buvo „pradanginta” 
žemė.

Vienas iš labiausiai eskaluojamų 
prieš dabartinį referendumą dėl že-
mės ir 100 tūkst. parašų, reikalingų 
referendumui paskelbti teiginių yra 
tai, kad jis antikonstitucinis ir antieu-
ropietiškas. Dėl antikonstitucingumo 
galima priminti jiems, kad visi Kons-
titucijos pakeitimai, nesvarbu, kas 
juos inicijuotų, - piliečiai ar Seimas, 
kol jie nėra priimti, yra antikonstitu-
ciniai. Po priėmimo referendume ar, 
nustatyta tvarka, Seime, jie tampa 

konstitucine norma. Štai ir visa ari-
tmetika. Kalbant apie antieuropietiš-
kumą, reikia pasakyti, kad šis teiginys 
atsirado būtent dėl galimai antikons-
titucinio 2004 metų Konstitucinio 
akto „Dėl Lietuvos narystės Europos 
Sąjungoje”, kuriame skelbiama, kad 
Lietuvoje: „Jeigu tai kyla iš sutarčių, 
kuriomis grindžiama Europos Sąjun-
ga, ES teisės normos taikomos tiesio-
giai, o teisės normų kolizijos (nesude-
rinamumo) atveju jos turi viršenybę 
prieš Lietuvos įstatymus ir kitus teisės 
aktus”. Kitaip sakant, mes turėtume 
priimti bet kurį ES teisės aktą, jei jis 
grindžiamas ES sutartimis. Dar kitaip 
sakant, mes netenkame žymios dalies 
suvereniteto, o toks netekimas pagal 
Konstituciją ir Referendumo įstatymą 
turėjo būti sprendžiamas referendumu. 
Iš to seka, kad Konstitucinis teismas 
turėjo nedelsdamas tą Konstitucinio 
akto dalį, kurioje priimama ES teisės 
aktų viršenybė prieš Lietuvos teisės 
aktus, paskelbti negaliojančia. Nes 
Konstitucijos 7-tas straipsnis įsakmiai 
teigia: „Negalioja joks įstatymas ar 
kitas aktas priešingas konstitucijai”. 
Kad to nebuvo padaryta, pavadinki-
me tai lietuviškos teisinės-politinės 
sistemos ypatumais, kurie pasireiškia 
kiekvieną kartą, kai reikia ką nors 
„prastumti”. Tai ir yra antieuropietiš-
ka veikla. Štai ir turime keletą vien tik 
konstitucinių niuansėlių, kurie, tiems 
piliečiams, kuriems neatitikimas tarp 
to kas yra ir kas iš tikrųjų turėtų būti, 
yra svarbus, neleidžia būti pilietiškai 
laimingais. O kur dar visi kiti nekons-
tituciniai neatitikimai tarp to, kas yra 
ir to, kas turėtų būti, neleidžiantys būti 
kitaip laimingais?

ūkininkų kursus, gauna ūkininko 
pažymėjimą, žemės ir...užuot joje 
ūkininkavęs, pasistato namą, ne itin 
primenantį „žemės ūkio paskirties 
pastatą“. Vėliau šalia išdygsta dar 
vienas ar keli „sandėliai“, puikiai pri-
taikyti gyvenimui. Popieriuje viskas 
tvarkinga – „ūkininkas“ ūkininkauja 
ir plečia savo ūkį, o faktiškai mato-
me gyvenamuosius namus žemės 
ūkio paskirties žemėje“.

Pasak E.Meškauskienės, statybos 
priskiriamos prie savarankiškų savi-
valdybės funkcijų, o visos procedū-
ros, kaip realizuoti savo ketinimus 
iki Bendrojo plano sprendinių pakei-
timo, yra reglamentuotos, na, o nele-
galūs veiksmai atsiranda iš paskatos 
„apeiti“ nustatytas tvarkas ar vykdyti 
plėtrą pažeidžiant kitų visuomenės 
narių teisėtus interesus, t.y. iškelti as-
meninius interesus virš kitų asmenų 
interesų.

Pazeidziami visuomenės interasai

Paklausta, kokią žalą aplinkai daro 
nelegalios statybos, E.Meškauskienė 
sakė: „Visų pirma nelegaliomis sta-
tybomis yra pažeidžiami visuome-
nės interesai. Nelegalios statybos 

Nelegalios statybos darko aplinką
2011 – 2013 metais Anykščių rajone nustatyti 7 savavališkos sta-

tybos atvejai, dėl kurių surašyti administracinės teisės pažeidimo 
protokolai ir skirta 13 tūkst.litų baudų. Nelegalios statybos gali ne-
grįžtamai pakeisti saugomą kraštovaizdį, sunaikinti saugomus jo ele-
mentus, pažeisti trečiųjų asmenų interesus. Todėl gyventojai, vykdy-
dami naujas statybas, privalo laikytis Bendrojo plano reikalavimų.

dažniausiai atsiranda gražiausiose ir 
labiausiai pažeidžiamose kraštovaiz-
džio vietose, jos gali negrįžtamai pa-
keisti saugomą kraštovaizdį, sunai-
kinti jo elementus, pažeisti trečiųjų 
asmenų interesus“.

Į klausimą, kuo nelegalios statybos 
kenkia aplinkai,  Valstybinės teritori-
jų planavimo ir statybos inspekcijos 
prie Aplinkos ministerijos atstovė 
ryšiams su visuomene Vida Aliuko-
nienė dėstė, jog statant be projekto 
ir statybą leidžiančio dokumento 
(kai jis privalomas), dažniausiai ne-
atsižvelgiama į galiojančių teritorijų 
planavimo dokumentų sprendinius, 
specialiuosius architektūros reikala-
vimus, saugomos teritorijos tvarky-
mo ir apsaugos, paveldosaugos, že-
mės naudojimo sąlygų reikalavimus. 
„Šių reikalavimų ir sąlygų nepaisy-
mas gali kenkti darniai ir įvairiais 
aspektais saugotinai aplinkai“, - pa-
žymėjo V.Aliukonienė.

Savivaliavimas netoleruotinas

V.Aliukonienės duomenimis, 

atsakomybė už savavališkas sta-
tybas gali svyruoti nuo 50 litų iki 
35 tūkst.litų fiziniams asmenims 
, o juridiniams – nuo 200 litų 
iki 100 tūkst.litų. „Tai priklauso 
nuo daugelio faktorių: statybos 
rūšies, statinio kategorijos, teri-
torijos... „Pavyzdžiui, fiziniam 
asmeniui naujo neypatingo (1-2 
butų gyvenamasis namas) stati-
nio savavališka statyba užtraukia 
baudą nuo 3 tūkst.litų iki 8 tūkst.
litų, juridiniam asmeniui – baudą 
nuo 5 tūkst.litų iki 15 tūkst.litų“, 
- sakė V.Aliukonienė.

Paklausta, kodėl svarbu 
stabdyti nelegalias statybas, 
V.Aliukonienė aiškino: „Saviva-
liavimas netoleruotinas bet ku-
rioje srityje, taip pat ir statyboje. 
Visų asmenų veiklą reglamentuo-
ja įstatymai ir jų privalu laikytis. 
Įstatymų nuostatos įtvirtinamos 
siekiant apsaugoti viešąjį intere-
są, valstybės ar trečiųjų asmenų 
interesus. Statybos, nesilaikant 
teisės aktų reikalavimų, gali pa-
kenkti šiems interesams“.

Anykščiuose automobilių techninės apžiūros centras pirma buvo 
pastatytas, o tik po to imta rūpintis statyboms ir statinio įteisini-
mui būtinais dokumentais.

ki nelegalūs statytojai. Jie žino apie 
galiojančius įstatymus ir teisės aktus, 
tačiau jų visiškai nepaiso, o savo sta-
tinių net nemėgina legalizuoti arba 
tai daro taip pat nelegaliai, - aiškino 
E.Meškauskienė. – Antrajai katego-
rijai priskiriami statytojai teoriškai 
elgiasi legaliai, tačiau faktinė jų vei-
kla kertasi su įstatymo nuostatomis. 
Tarkime, koks nors asmuo lanko 

Namai žemės ūkio 
žemėje – nelegalu

Aplinkos ministerijos Statybos ir 
būsto departamento projektavimo, 
statybos produktų ir proceso nor-
mavimo skyriaus vedėjo pavaduo-
toja Edita Meškauskienė išskiria 
dvi nelegalių statytojų sąlygines 
kategorijas. „Pirma – tai piktybiš-
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Papildomi prizai
0417333 Automobilis “Škoda 

Fabia” 
0576092 Automobilis “Škoda 

Fabia” 
0305806 Automobilis “Škoda 

Fabia” 
020*671 Pakvietimas į TV 

studiją 
057*972 Pakvietimas į TV 

studiją 
046*491 Pakvietimas į TV 

studiją

Redaktorius

parduoda

įvairūs 

UAB „Anykštos redakcija“ gali paruošti 
ir atspausdinti

mreklamines skrajutes, 
	 mvizitines korteles, 
	 	 mblankus, 
	 	 	 mdiplomus, 
	 	 	 	 mA3 ir A4 dydžio
       plakatus, 

Brangiai - įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, 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 teisi-
nėmis problemomis. Atsiskaito gry-
naisiais. Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-670) 37592.

Brangiai - mišką arba mišką išsi-
kirsti. 

Tel. (8-613) 74861.

Brangiausiai - miškus. Sumoka 
notaro išlaidas.

Tel. (8-642) 22222.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme 
ar išsikirsti, 5 000 - 35 000 Lt/ha, gali 
būti malkinis.

Tel. (8-600) 29417.

Automobiliai, žemės 
ūkio technika

Brangiai  ir skubiai - įvairių markių 
(1930-2005 m.) lengvuosius auto-
mobilius, visureigius, mikroautobu-
sus. Bet kokios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

Nekilnojamasis turtas

Namą Anykščių miesto centre 
Leliūnų g. 4 (62,11 kv. m, namas 
uždengtas nauja šiferio danga, yra 
šulinys, name 3 kambariai, kaina 
33 000 Lt).

Tel. (8-676) 68658.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas trinkomis, skaldytas. 
Perka mišką.

Tel. (8-630) 57490.

Malkas kaladėmis. Atraižas. Turi 
supjautų, veža į rajonus. 

Tel. (8-693) 83102.

Kitos prekės

Mažai naudotą plastikinę valtį 
NIKA-250.

Tel. (8-673) 03533.

Nebrangiai - naudotas perden-
gimo plokštes, pamatų blokus, 
akmenis.

Tel. (8-686) 48172.

Gyvuliai

Veršingą telyčią (veršiuosis ge-
gužės mėn.). 

Tel. (8-680) 97959.

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m, pensininkams - 
nuolaidos. Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Pirksiu geros būklės rusišką sė-
jamąją. Perkame mišką su žeme 
ir išsikirsti. Traukiame, pjauname 
mišką.

Tel.: (8-687) 70323, 
(8-614) 93303.

Paslaugos

Mini ekskavatoriumi, mini krau-
tuvu BOBCAT atliekame žemės 
kasimo, lyginimo, gręžimo, betono 
daužymo darbus (yra paletinės 
šakės). Atliekame lauko santech-
nikos darbus. 

Tel.: (8-685) 27028, 
(8-618) 65358.

Šlifuoame grindis, parketą, par-
ketlentes, senas dažytas grindis, 
klojame parketą, parketlentes. 
Dirbame vienfazėmis mašinomis.

Tel. (8-650) 36459.

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 METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO METALO 
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS, 

ELEKTROS VARIKLIUS, STARTE-
RIUS, gEnERATORIUS.
Vilties g. 4 f, Anykščiai

Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Pasiima, utilizuoja. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-633) 39897.

Kombainus, traktorius, autobusus, 
automobilius, įvairią techniką, meta-
lo laužą, elektros variklius.

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

Įmonė arklius, karves (iki 4 Lt/kg), 
telyčias (iki 4,80 Lt/kg), bulius (iki 
5,10 Lt/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius, veršelius. Sveria. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko 
dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža.

Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.

Karves, jaučius, telyčias. Moka 
PVM. Sveria. Atsiskaito iš karto.

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

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai saveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima.

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

„Bartynco“ - visus veršelius augin-
ti. Moka 6-21 proc.

Tel. (8-680) 22009.

Agentas Algirdas – veršelius, kar-
ves, jaučius, prieauglį, avis. Moka 6, 
21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis.

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

Įrengiame ventiliacijos ir eko-
nomiškas rekuperacines siste-
mas savo, kliento medžiagomis. 
Deimantinėmis karūnomis gręžia-
me skyles, pjauname angas.

Tel. (8-673) 06342.

Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių 
šiluma“ skelbia nusidėvėjusio ir 

nenaudojamo materialinio turto viešą 
pardavimo aukcioną.

Bus parduodama: 
1. Dabužių kaimo katilinė su priklausiniais, inv.Nr. 474, unikalus Nr. 

3496-5010-9018, 3496-5010-9029, pradinė pardavimo kaina 8949 
Lt. Turtas neeksploatuojamas.

2. Viešintų katilinė su priklausiniais, inv. Nr. 473, 480 unikalus 
Nr.3496-9011-1010, 3496-9011-1032, 3496-9011-1021, pradinė 
pardavimo kaina  8008 Lt.Turtas neeksploatuojamas.

3. A/m FORD TRANSIT, valst. Nr.APG 314, inv.Nr. 840, 1997 m. 
laida, pradinė pardavimo kaina 1312 Lt.

4.VW TRANSPORTER, valst..Nr.ARU 506, inv.Nr.868, 1993 m. lai-
da, pradinė pardavimo kaina 1509 Lt.

Aukcionas įvyks 2014 m. balandžio 17 d. 10 val. UAB“Anykščių 
šiluma“ II-ojo aukšto salėje,Vairuotojų g.11, Anykščiuose. Neįvykus 
pirmajam aukcionui arba jame turto nepardavus, kitas aukcionas 
vyks 2014 m. balandžio 24 d. 10 val. tuo pačiu adresu. Apžiūrėti 
parduodamą turtą galima darbo dienomis, nuo 9 iki 15 val. Dėl au-
tomobilių pirkimo kreiptis pas atsakingą asmenį Povilą Prapiestį, tel. 
8-381-52219, 8-698-79584, dėl nekilnojamojo turto – pas inžinierių 
V.Matelį tel.8-686-52835, 8-381-52219.

Aukciono dalyvis privalo komisijai pateikti dokumentus, patvir-
tinančius, kad į bendrovės kasą ar atsiskaitomąją sąskaitą Nr.LT 
697300010002493557 AB banke Swedbankas sumokėtas pradinis 
įnašas 10 procentų dydžio nuo perkamo turto vertės. Prekę nupir-
kus, įnašas įskaitomas į prekės vertę.Aukcione pralaimėjusiems 
dalyviams įnašas grąžinamas. Aukcione laimėjusiam dalyviui turtą 
pirkti atsisakius, pradinis įnašas negrąžinamas.

Už įsigytą turtą atsiskaitoma iš karto arba per tris darbo dienas po 
aukciono grynaisiais pinigais į UAB“Anykščių šiluma“ kasą arba ban-
ko pavedimu į aukščiau nurodytą  atsiskaitomąją sąskaitą.
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Hugonas, Teodora, Teodoras, 
Rimgaudas, Dainora.

balandžio 1 - 2 d. jaunatis.
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Pranciškus, Jostautas, Jos-
tautė, Pranas, Elona.
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Su sparnais, bet ne paukštis, 
su kailiu, bet ne žvėris?

Šeštadienio mįslės: „Eina mėsos 
šmotas, vinių priklotas“ atsakymas 
- ežys.

mįslė

Ona: 

„Centras – tai Menų, o direkto-
riaus alga tik kaip Meno centro. 
Pavyzdžiui, jei Kultūros centras 
būtų Kultūrų centru, direktore tu-
rėtų daugiau uždirbti.“

Pavasarinės salotos 

Sudėtinės dalys:
200 gramų ridikėlių,
150 gramų rukolos,
200 gramų sūrio, “Emmental”, 
1 sauja kapotų petražolių, 
2 šaukštai balto vyno, 
1 šaukštelis garstyčių granulių, 
4 riekės duonos,
3 šaukštai konservuotų kukurū-

zų, 
druskos,
juodųjų pipirų
1 šaukštas aliejus.

Gaminimas:
Duoną supjaustykite kubeliais ir 

paskrudinkite įkaitintame aliejuje.
Ridikėlius gerai nuplaukite ir 

supjaustykite griežinėliais, sūrį su-
pjaustykite kubeliais.

Į dubenį sudėkite duoną, ruko-
las, kapotas petražoles, kukurūzus, 
ridikėlius. Pilkite balto vyno, dėki-
te garstyčių, pagardinkite druska, 
pipirais ir išmaišykite salotas.

Anykščių savivaldybės inter-
netiniame puslapyje skelbiama, 
kad parduodamas savivaldybei 
priklausantis nekilnojamas turtas. 
Net senosios Anykščių bibliote-
kos pastato nuotrauka pridėta. Ta-

Reklama ar nesusipratimas?
čiau pradėjus skaityti rašoma, kad 
parduodamas bibliotekos pastatas 
Skiemonyse, dalis gyvenamo-
jo namo - mokyklos Čekonyse ir 
mokyklos pastatas Staškūniškio 
kaime... Apie jokią Anykščių bibli-

oteką net neužsimenama. 
Tad kyla klausimas - ar senoji 

Anykščių biblioteka savivaldybė-
je tapo parduodamo nereikalingo 
turto simboliu, ar savivaldybės 
darbuotojai Skiemonių bibliote-
kos neskiria nuo Anykščių, o gal 
jau vykdoma Anykščių bibliotekos 
pardavimo reklaminė akcija?

Krepšinis I. Anykščių 
„KKSC Volupis“ iškopė į RKL 
B diviziono finalą, kuriame 
dėl nugalėtojų titulo kausis su 
Biržų „Rinkuškių alumi“. Pus-
finalyje anykštėnai du kartus 
83-77 (I.Juškevičius įmetė 23 
taškus, atkovojo 18 kamuolių, 
surinko 41 efektyvumo koefi-
ciento balą;  L.Kirlys pridėjo 
18, K.Raginis - 16 taškų) bei 
79-67 (K.Raginis įmetė 21, 
I.Juškevičius ir L.Valatkevičius 
- po16 taškų) .

Krepšinis II. Anykščių „Ja-
ros saugos“ komanda, kovo-
janti Rytų Aukštaitijos senjorų 
(+39) taurės pirmosiose pusfi-
nalio rungtynėse, 75-63 įveikė 
„Kupiškį“. Rytų Aukštaitijos 
senjorai varžosi dėl „Jaros 
saugos“ taurės. 

Šaškės. Savaitgalį Daugpily-
je (Latvija) vykusį tarptautinį 
komercinių šaškių turnyrą jau 
ne pirmą kartą laimėjo anykš-
tėnas Valdas Veršulis.

Sunkioji atletika. Jaunių iki 
17 metų sunkiosios atletikos 
zoninėse varžybose 8 anykš-
tėnai iškovojo prizines vietas. 
Nugalėtojais savo svorio ka-
tegorijose tapo T.Miškeliūnas, 
A.Praspaliauskas ir Ž. Silevi-
čius. R. Ražanskas, I. Žąsinas ir 
G.Šileikaitė užėmė 2-ąsias vie-
tas, R.Skapas ir V.Meškauskas 
– 3-ąsias vietas.

Futbolas. Visagine, tarptau-
tiniame mažojo futbolo turny-
re, kuriame dalyvavo 2005 m. 
gimę ir jaunesni vaikai, Anykš-
čių KKSC komanda užėmė 
3-ąją vietą. Geriausiu varžybų 
puolėju pripažintas anykštėnas 
G.Mackevičius. Turnyre var-
žėsi 8 komandos. 

Aukcione parduotas pirmojo 
oficialaus Australijos banknoto 
egzempliorius

Aukcione parduotas vienintelis 
išlikęs pirmojo oficialaus Austra-
lijos banknoto egzempliorius. Už 
1817 metų 10 šilingų kupiūrą ne-
pagailėta 334 000 Australijos dole-
rių (225 000 eurų). Tai yra rekor-
dinė suma už kolonijinį banknotą, 
praneša agentūra AFP.

Šis banknotas yra vienas iš šim-
to 10 šilingų kupiūrų, kurias prieš 
beveik du šimtus metų išleido Nau-
jojo Pietų Velso bankas. Pateiktais 
duomenimis, jį trečiadienio vakarą 
įsigijo “aukštas svarbios organiza-
cijos darbuotojas”. Ką naujasis sa-
vininkas ketina daryti su banknotu, 
nežinoma. Tačiau kupiūra liks 

Australijoje.
Banknotas 2005-aisiais atsirado 

privačioje kolekcijoje Škotijoje. 
Manoma, kad 1809-aisiais jį į to-
limąją Europą atgabeno tuometinis 
škotų kilmės Naujojo Pietų Velso 
valstijos gubernatorius Lachlanas 
Makvaris (Lachlan Macquarie) 
arba vienas jo darbuotojų. L. Ma-
kvaris kovojo su sunkia ekonomi-
ne krize tuometinėje britų koloni-
joje, kuri neturėjo stabilios finansų 
sistemos. 

Rusijoje gyvena daugiau kaip 
82 000 dolerinių milijonierių

Rusijoje gyvena 82 300 dolerinių 
milijonierių, dauguma jų - Mas-
kvoje, rodo atitinkamas tyrimas, 
kurį atliko bendrovė “New World 

Wealth” ir kurio rezultatus skelbia 
agentūra “RIA Novosti”.

Pateiktais duomenimis, daugiau-
siai milijonierių gyvena JAV - 4 
mln. Toliau eina Japonija, turinti 
milijoną dolerinių milijonierių, ir 
Didžioji Britanija su 815 000 mi-
lijonierių. 

2013-aisiais Maskvoje gyveno 
52 700 dolerinių milijonierių. Pa-
saulio miestų sąraše pagal šį rodi-
klį Rusijos sostinė yra 26 vietoje 
tarp Hamburgo (54 200) ir Atlantos 
(45 200). Daugiausiai milijonierių 
turi Londonas - 339 200. Toliau 
eina Niujorkas (300 100) ir Tokijas 
(226 500).

Nuo 2003 iki 2013 metų iš Ru-
sijos išvyko 14 000 piliečių, kurių 
kiekvieno turtas viršijo milijoną 
JAV dolerių. Pagal šį rodiklį šalis 
yra penkta. Absoliuti rekordininkė 
yra Kinija: per praėjusius dešimt 
metų šalį paliko 76 200 milijonie-
rių.

-ELTA

Po aplinkos ministro Valentino 
Mazuronio vizito Anykščiuose ir 
išsakytų priekaištų, jog savivaldy-
bės savo žinion nenori perimti so-
dininkų bendrijų, praėjusį ketvirta-
dienį rajono Tarybos posėdyje vis 
dėlto apsispręsta sodininkus pri-
glausti po savivaldybės sparneliu, 
sodininkus apmokestinus 10 proc. 
nekilnojamojo turto mokesčiu.

Šis mokestis, kuris bus skaičiuo-
jamas nuo kolektyvinio sodo že-
mės sklypo ir jame esančio pastato 

Sodininkus apmokestino 
nekilnojamojo turto mokesčiu

vertės, bus naudojamas miesto inf-
rastruktūrai sodo bendrijose įkurti: 
praplatinti kelius, įrengti sanita-
rines zonas ir taip sodo bendrijas 
paversti gyvenamaisiais kvartalais, 
atitinkančiais miesto gyvenamųjų 
kvartalų reikalavimus.

Naują mokestį sodininkai priva-
lės mokėti jau šiais metais iki lap-
kričio 1 dienos.

Aplinkos ministras Valentinas 
Mazuronis anykštėnams sakė, jog 
sodininkų bendrijos yra ilgalaikė 

bomba, nes jų savivaldybės ne-
nori perimti savo žinion, nes ko-
lektyviniai sodai neatitinka miesto 
projektavimo normų. „Nuo tarybi-
nių laikų žmonėms buvo suteikti 
žemės sklypai verstis žemės ūkio 
veikla. Po to tuose sklypuose leis-
ta statyti gyvenamuosius namus, 
todėl ir turime ilgalaikę problemą, 
kurios niekas nenori užsiversti 
ant savo pečių. Kolektyviniuo-
se soduose keliukai siauri, sunku 
jais privažiuoti greitajai pagalbai, 
negalima sanitarinių zonų pada-
ryti, todėl savivaldybės ir kratosi 
sodų bendrijų, kurios kabo tarp 
dangaus ir žemės“, - Anykščių 
kultūros centro salėje kalbėjo 
V.Mazuronis.


