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Pasipinigauti iš Anykščių
savivaldybės nepavyko

Menų inkubatorius vairuotojų
neruošia…

Vilius Girčys teismui įrodinėjo,
jog tris mėnesius negavęs socialinės pašalpos jis patyrė rūpesčių
ir prašė iš savivaldybės priteisti
45 tūkst. litų neturtinę žalą.

Raimundas RAZMISLAVIČIUS, rajono Tarybos narys:
„Menų inkubatoriaus projektas yra geras, sukurtos darbo
vietos, sutvarkyta erdvė“.

Žolė. Pievų deginimas rajone nesiliauja. Vien per šeštadienį Anykščių rajono ugniagesiai gesino šešis
žolės gaisrus.
Hamletas. Anykščiuose neįvyko planuotas Oskaro Koršunovo
spektaklis “Hamletas”. Žmonės
piktinosi, kad nors bilietų buvo
nupirkta apie 200 (tai yra mažiau
negu pusė), vis dėlto teatralai nusprendė, kad dėl tiek žiūrovų nevažiuos, ir hamletišką klausimą “būti
ar nebūti” išsprendė ne Anykščių
naudai.

Gabaus jaunimo
netrūksta
Skelbiame 2013–2014 mokslo
metų rajoninių olimpiadų laimėtojų ir prizininkų sąrašus.

3 psl.
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šiupinys

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

Padegtas Anykščių kultūros
veikėjos butas

4 psl.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

grazina.s@anyksta.lt

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį padegtos kelių Anykščių merų patarėjos,
Anykščių rajono Kultūros tarybos narės, Pasaulio anykštėnų bendrijos valdybos
narės Bronės Lukaitienės buto durys. Apie gaisrą Anykščių J. Biliūno g. 20-ame
name ugniagesiams gelbėtojams pranešė B. Lukaitienės kaimynai, pajutę iš pirmojo namo aukšto, kur yra kultūros veikėjos butas, į viršų kylančių dūmų tvaiką.
Gaisras kilo padegus visos laiptinės kilimėlius, kuriuos nusikaltėlis ar nusikaltėliai sukrovė prie B. Lukaitienės buto durų.

Terapija. Praeitą sekmadienį
į dainuojančių dubenų masažo,
maudynių gongo garsuose, menamo pasinėrimo į okeano dugną,
jaučiant virš savęs plevenant kosmosą, - garso terapijos valandą,
kuriamą meistrės Ritos Juodelienės, Svėdasų dailės galerijoje susirinko dvi dešimtys moteriškių.
Instruktoriai.
Ketvirtadienį
Anykščių muziejus ir žymesnes
vietas lankė, partizaniniu judėjimu
domėjosi 23 Lietuvos kariuomenės
sausumos pajėgų Juozo Lukšos
mokymo centro instruktoriai.
Įkainis. Anykščių menų centro
parduodamų knygų, bukletų, atvirukų ir t.t. kaina gali būti nuo 10
iki 300 proc. didesnė už jų įsigijimo kainą. Tokį paslaugos įkainį
nustatė rajono Taryba. „Talpus“
įkainis...
Pakoregavo. Rajono savivaldybė sureagavo į „Anykštos“ publikaciją „Reklama ar nesusipratimas“,
apie parduodamą nekilnojamąjį
turtą. Savivaldybės internetiniame
puslapyje Anykščių bibliotekos
pastato nuotrauką pakeitė Anykščių herbas. Keista, kad savivaldybė
taip greitai sureagavo, nes, pavyzdžiui, seniau „Anykšta“ rašė, kad
mero Sigučio Obelevičiaus gyvenimo aprašymas puslapyje buvo
pateiktas pasenęs, bet jį savivaldybė ištaisė tik po kelių mėnesių.
Portretas.
Iš
nuotraukos
„Anykštos“ redakcijoje darome
portretus laidotuvėms (iki A4 formato). Nuotraukos su rėmeliais
kaina – 35 litai.

Anykščių rajono Kultūros tarybos narė, kelių rajono merų patarėja kultūrai bijo įtarinėti, kad padegimas gali būti
susijęs su jos visuomenine veikla.

Linas BITVINSKAS

Tymai sugrįžo
Po keturiolikos metų pertraukos Anykščių rajone vėl užregistruotas susirgimas tymais. Anykščių rajono savivaldybės gydytoja Vaiva
Daugelavičienė sako, kad ši situacija liūdina ir verčia sunerimti.

Anykščių rajono savivaldybės gydytoja Vaiva Daugelavičienė
nepataria tėvams žaisti „nesiskiepijimo“ ruletės. Šis susirgimo
tymais atvejis – geriausias įrodymas.

5 psl.

linas.b@anyksta.lt
Paskelbta, kad Utenos visuomenės sveikatos centro Anykščių
skyrius 2014 m. balandžio 1 d. užregistravo patvirtintą tymų atvejį
Anykščių rajone.
Tymai – viena labiausiai užkrečiama virusinė infekcijų, plintanti
oro lašeliniu būdu ir pasireiškianti
karščiavimu, bėrimu ir kvėpavimo
takų bei akių junginės uždegimu.
Anykščių skyriaus duomenimis, per 20 metų (1993-2013 m.)
Anykščių rajone užregistruoti tik
3 tymų atvejai. 1998 m. sirgo vaikas, priklausantis 3-6 m. amžiaus
grupei, o 2000 m. sirgo du suaugę
asmenys.
Šį kartą tymais užsikrėtė ir susirgo suaugusi moteris. Anykščių

skyriaus duomenimis, kovo 11 d.
pacientė pasijuto blogai, o jau kitą
dieną kreipėsi į gydymo įstaigą.
Pacientės skiepijimo būklė nežinoma. Ji teigia neturėjusi kontakto su
tymais sergančiais asmenimis.
Anykščių savivaldybės gydytoja
V. Daugelavičienė sako, jog pati
savo darbo praktikoje nėra tiesiogiai susidūrusi su šia liga. „Ši situacija liūdina ir verčia sunerimti,
nes senosios ir jau atrodytų užmirštos ligos gali sugrįžti”, - sakė gydytoja. Paklausta, kodėl taip vyksta, ir ką daryti, kad jos neplistų V.
Daugelavičienė sakė, jog efektyvi
tymų prevencijos priemonė – skiepijimai.

5 psl.

A r n e p a m i r š o t e p r at ę s t i „ A n y k š t o s “ l a i k r a š č i o
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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Linas BITVINSKAS

Anykščių parkas. 20 metų kronika
Penktadienį Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje
atidaryta fotografo Alfredo Motiejūno fotografijų paroda „Išeinantys“, kurioje fiksuotas Anykščių miesto parkas per 20 metų.

Alfredo Motiejūno fotografijų paroda „Išeinantys“. Kas gimė –
turi ir išeiti.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Bibliotekos antrame aukšte, kur
išdėstyta paroda, lankytojus pasitiko neįprastas vaizdas – stendai su
fotografijomis išdėlioti labirintu, o
kėdės sustatytos salės pakraštyje.
Parodos pristatymą vedė ir Alfredą

Motiejūną kalbino bibliotekininkė
Aušra Miškinienė. „2014 metų 4
mėnesio 4 diena – ką norėjote pasakyti tuo besikartojančiu skaičiumi
4?”- klausė ji fotografo. „Skaičius
atsirado savaime, bet mano tėvai

gimę ir aš pats esu gimęs 4 dieną.
44 metai, kai mano moksleiviškos
nuotraukos pradėtos spausdinti,
per 20 metų iš parko iškeliavo 44
medžiai”,- skaičių reikšmę aiškino
A. Motiejūnas.
Kaip sakė pats fotografas, jo
paroda – ne tik medžiai, per tuos
20 metų iš aplink parką gyvenančių kaimynų į amžinybę išėjo 22
žmonės. „Pradinis šios parodos
sumanymas – suoliukas. Suoliukas
– žmogaus gyvenimo metafora.
Bet žiūrėti 40 fotografijų, kuriose
užfiksuotas suoliukas, gal būtų ir
neįdomu. Beje, praeitų metų spalio 7 dieną iš parko iškeliavo ir tas
suoliukas”,- kodėl paroda vadinasi
“Išeinantys” sakė A. Motiejūnas.
Paroda neįprasta tuo, kad prie
fotografijų savo ranką pridėjo ir žinomi Anykščių krašto žodžio meistrai. Vygandas Račkaitis, Veronika
Dikčiuvienė, Rimantas Vanagas ir
Tautvydas Kontrimavičius parašė

linas.b@anyksta.lt
trumpas noveles, kurios papildo,
paaiškina, perteikia A. Motiejūno
fotografijų emocijas.
Vienas iš novelių autorių T. Kontrimavičius sakė, jog yra dėkingas
už provokaciją, kurią surengė fotografas, išprovokuodamas parašyti
noveles. “Privertė daryti tai, ko
nebūčiau daręs, ir rašyti apie nieką
– emocijas. Juk emocija tai niekas jos nėra”,- sakė T. Kontrimavičius.
O V. Dikčiuvienė sakė noveles
parašiusi per naktį, net ir nemačiusi nuotraukų.
Beje, A. Motiejūnas, paklaustas,
kur riba tarp meninės ir buitinės
fotografijos, sakė, kad ribos gali
ir nebūti, jeigu į fotografiją įdedi
širdies.
O kas dar nematė parodos, siūlau
nepatingėti ir užsukti apžiūrėti ir
įsitikinti, kiek širdies į fotografijas
įdėjo A. Motiejūnas. O šiai parodai
40 fotografijų jis atrinko iš daugiau
kaip 1000 nuotraukų.

Jauniausiai nuotakai – 32, vyriausiai – 60 metų
Anykščių civilinės metrikacijos skyrius pateikė kovo mėnesio
duomenis. Gimė 24 kūdikiai, o mirė 40 žmonių.
Anykščių civilinės metrikacijos
skyriuje per šių metų kovo mėnesį
užregistruota 24 gimę kūdikiai: 13
berniukų ir 11 mergaičių. 21 vaikas gimė Lietuvoje ir 3 Jungtinėje
Karalystėje.
Iš visų registruotų vaikų 16 gimė
susituokusiems tėvams, 7 pripažinta tėvystė ir 1 vaikas gimė vienišai
motinai.
Kūdikiams suteikti tokie vardai:
Sirvydas, Lėja Emilija, Sindija,
Ernestas, Luknė, Karina, Kristu-

pas, Ema, Gustis, Patricija, Adas,
Lukas, Amėja, Kevinas, Goda,
Deimilė, Arnas, Jonas, Eimis, Simonas, Nojus, Urtė, Estela, Gabrielius.
Pirmojo vaiko susilaukė 10 šeimų, antrojo – 12 šeimų, trečiojo ir
ketvirtojo po 1 šeimą. Jauniausios
mamos gimdė būdamos 20 metų, o
jauniausiam tėčiui - 17 metų. Vyriausiai mama – 37 metai, vyriausiam tėvui - 42 metai.
Kovo mėnesį susituokė 3 poros.

Dvi iš jų tuokėsi Civilinės metrikacijos skyriuje, viena – Anykščių
bažnyčioje. Jauniausiai nuotakai
- 32 metai, jauniausiam jaunikiui 26 metai. Vyriausiai nuotakai - 60
metų, vyriausiam jaunikiui - 63
metai. 1 vyras ir 1 moteris tuokėsi
pirmą kartą, o 2 vyrai ir 2 moterys
- antrą kartą.
Išsituokė 4 poros. Ilgiausiai santuoka tęsėsi 25 metus, trumpiausiai
- 7.
Anykščių rajone kovo mėnesį sudaryta 40 mirties įrašų. Mirė
22 vyrai ir 18 moterų. Jauniausias
vyras mirė būdamas 39 metų, jau-

niausia moteris - 52. Vyriausias
vyras mirė sulaukęs 89 metų, o vyriausia moteris - 99. Mirusių vyrų
amžiaus vidurkis - 66,2 metai, moterų - 81,2 metai.
Dažniausia mirties priežastis širdies ir kraujagyslių ligos (22),
antroje vietoje - vidaus organų
vėžiai (8), trečioje -lėtinės plaučių
ligos (3).
Kovo mėnesį buvo surašyti 12
ištaisymo, papildymo, pakeitimo
įrašai: ištaisyti, papildyti, pakeisti
civilinės būklės įrašai ir išduoti ištaisyti dokumentai.
-ANYKŠTA

Pasipinigauti iš Anykščių
savivaldybės
Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt
nepavyko

Temidės svarstyklės

Mušė. Policijoje gautas J. T.,
gimusio 1990 metais, gyvenančio
Debeikių seniūnijoje, pareiškimas, kad Rubikių kaime jį sumušė iš matymo pažįstami jaunuoliai, taip pat buvo sugadintas jam
priklausantis automobilis. Žala
tikslinama. Sulaikyti ir į areštinę

kad pranešė telefonu, trečią kartą –
kad parašė laišką, o ketvirtą – kad,
apskritai, esą jam nepriklauso informuoti Socialinės paramos skyriaus apie tai, kad jis gavo darbą,
nes skyriaus darbuotojai patys per
duomenų bazę gali prisijungti prie
„Sodros“ informacinės sistemos ir
tokiu būdu sužinoti apie dirbančiojo gaunamas pajamas.
Tokie nenuoseklūs V.Girčio
parodymai lėmė tai, kad teismas
pripažino, jog anykštėnas vis dėlto
laiku nepranešė Socialinės paramos skyriui apie pasikeitusias pajamas ir jo skundą atmetė.
Teismo sprendimas per 14 dienų
gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
uždaryti A. K., gimęs 1985 metais, ir M. P., gimęs 1985 metais.
Kanapės. Balandžio 5 dieną,
apie 3 valandą, Anykščiuose,
Paupio gatvėje esančioje kavinėje, pareigūnams sulaikius viešosios tvarkos pažeidėją N. S.,
gimusį 1993 metais, gyvenantį
Anykščiuose, J. Biliūno gatvė-

Aktyvūs. Šį ketvirtį Seimo narys
Vytautas Gapšys pateikė 6 teisės
aktų projektus ir savo šioje kadencijoje pateiktų projektų krepšelį papildė iki 148. Aktyviausio projektų
siūlytojo darbas buvo įvertintas, net
80 projektų patvirtinti. Nors kiek
nuo V. Gapšio atsiliko, tačiau taip
pat nemažai įstatymų projektų per
kadenciją pateikė Edvardas Žakaris
(90, patvirtinti 3), Kęstutis Daukšys
(83/10), Dangutė Mikutienė (82/11),
Petras Gražulis (78/14), Valerijus
Simulikas (78/2), Darius Ulickas
(76/7). Kai kuriems Seimo nariams
bus gerokai sudėtinga bent kiek pasivyti savo aktyviausius kolegas, mat
kai kurie iš jų pateikė net keliasdešimt kartų mažiau projektų. Tarp
tokių - Rokas Žilinskas (3/0), Pranas
Žeimys (4/0), Emanuelis Zingeris
(4/2), Egidijus Vareikis (5/0), Kęstutis Glaveckas (5/0), Giedrė Purvaneckienė (5/1) ir kiti. “Parlamentarų
darbas - ne lenktynės, bet laiminčių
yra”. VAKARO ŽINIOS
Alga. Dar viena idėja reformuoti merų darbo užmokesčio sistemą
žlunga vos atsiradusi. Seimo nario
Kęstučio Masiulio siūlymą savivaldybių vadovų piniginės storį reguliuoti pagal konkretaus regiono
gyventojų pajamas kritikuoja parlamentarai, teisininkai ir patys merai. K. Masiulio pastangos priversti
merus karščiau nei iki šiol mylėti
paprastus gyventojus ir labiau rūpintis jų reikalais nuėjo perniek. Kilnių
tikslų neįžvelgę parlamento teisininkai jo parengtą projektą įvertino kaip
nekonstitucišką. K. Masiulis pateikė
projektą, kuriuo siūlė, kad merų ir jų
pavaduotojų pareigines algas nustatytų savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į vidutinį vietos gyventojų
mėnesio atlyginimą. Mero pareiginė
alga esą negalėtų viršyti 2,5, vicemero - 2 vidutinių mėnesinių darbo
užmokesčių savivaldybėje.
Smuikas. Profesionalūs muzikai
ir klasikinės muzikos mėgėjai gegužę turės unikalią galimybę Lietuvoje
išgirsti originalaus 1690 m. Stradivarijaus smuiko skambesį. Jo vertė
šiandien siekia 10 mln. litų. Pasak
profesoriaus, dirigento Donato Katkaus, šie smuikai yra ypatingi ne tik
savo skambesiu, bet ir gamybos technologija, kurią karta iš kartos tobulino
Stradivarijaus šeima. Antonijus Stradivarijus, šiandien žinomas kaip garsiausias smuikų meistras, gimė 1644
m. Italijoje, Kremonos mieste. Manoma, kad iš viso per savo gyvenimą jis
pagamino apie tūkstantį muzikos instrumentų, iš kurių šiandien išliko apie
650. Mokslininkai jau visą šimtmetį
bando įminti Stradivarijaus smuikų
paslaptį, bet iki šiol nesėkmingai.

Panevėžio apygardos administracinis teismas atmetė anykštėno
Viliaus Girčio skundą dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.
Socialiai remtinas V. Girčys teismo prašė iš savivaldybės priteisti
1 050 litų negautos socialinės pašalpos ir 45 tūkst. litų moralinės
žalos atlyginimo.
Į teismą V. Girčys kreipėsi po to,
kai savivaldybės socialinės paramos skyrius jam nutraukė socialinės pašalpos mokėjimą trims mėnesiams. Tai padaryta todėl, kad 350
litų socialinę paramą per mėnesį
gaunantis V.Girčys laiku nepranešė Socialinės paramos skyriui apie
pasikeitusias pajamas, t.y. apie tai,
jog jis įsidarbino UAB „Anykščių
komunalinis ūkis“ viešiesiems darbams, už tai gavo atlyginimą, todėl
už tą laikotarpį anykštėnui nepriklausė socialinė pašalpa.
Teismui V.Girčys įrodinėjo
skirtingas aplinkybes, kaip esą jis
įvykdė savo pareigą informuoti savivaldybę apie pasikeitusias pajamas. Vieną kartą V.Girčys aiškino,
jog tai padarė žodžiu, kitą kartą –

spektras

je, asmens kratos metu, vidinėje
striukės kišenėje rastas maišelis
su augalinės kilmės medžiaga,
kaip įtariama, – kanapėmis. N. S.
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Smurtavo. Gautas A. V., gimusio 1977 metais, gyvenančios Kavarsko seniūnijoje, pareiškimas,
kad namuose konflikto metu neblaivi (1,85 prom.) motina N. Š.,

gimusi 1955 metais, naudojo fizinį smurtą jo atžvilgiu. N. Š. sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
Krosnelė. Gautas A. Ž., gimusio
1967 metais, gyvenančio Kauno
rajone, pareiškimas, kad atvykęs
prie jam priklausančio vasarnamio Viešintų seniūnijoje, pastebėjo, jog iš vidaus pagrobta šildymo
krosnelė. Žala – 600 litų.

Gaisras. Du žmonės žuvo, dar
dviem prireikė medikų pagalbos
naktį iš penktadienio į šeštadienį
Vilniuje kilus gaisrui daugiabutyje.
Pranešimas apie gaisrą Savanorių
pr. esančiame devynaukštyje gautas
jau po vidurnakčio. Į gaisro vietą
buvo nusiųstos trys autocisternos ir
autokopėčios. Čia taip pat atskubėjo
gausios policijos pajėgos, greitosios
pagalbos medikai. Į įvykio vietą atskubėjus ugniagesiams paaiškėjo,
kad gaisras kilo septintame daugiabučio aukšte. Butas tuo metu jau
degė atvira liepsna. Per incidentą
išdegė vienas kambarys, jame ugniagesiai rado du žuvusius žmones.
Kūnai smarkiai apdegę, žuvusiųjų
tapatybės dar tikslinamos. Greitosios
pagalbos medikų prireikė dar dviem
žmonėms.

savaitgalio diskusija

spektras
Karjera. Belskis - ir bus atidaryta. Šiuo patarimu pasinaudojusi
muzikantė Giedrė Mundinaitė nenusivylė. Nyderlanduose gyvenanti
28 metų lietuvė griežia pirmuoju
smuiku visame pasaulyje žinomame
Andre Rieu Johano Štrauso orkestre. Svečioje šalyje ji surado ir savo
meilę. Birželį Andre Rieu Johano
Štrauso orkestras koncertuos Vilniuje, “Siemens” arenoje.
Kazusas. Jei žudynių planą sukūręs asmuo įkliuvo nepasiekęs nusikaltimo vietos - jis nekaltas. Tokią
išvadą padarė Apeliacinis teismas,
išteisinęs susisprogdinti į Rusiją vykusią Eglę Kusaitę.”Teismas daro
išvadą, kad Rusijos viza merginai
buvo išduota tam, kad ją vėliau galima būtų sulaikyti kelionės į Maskvą
metu ir pateikti kaltinimus dėl rengimosi įvykdyti teroro aktą. Todėl
kolegija nusprendė, kad teisėsaugos
organai provokavo merginą”, - teigiama Apeliacinio teismo nuosprendyje.
Apipurškė. Dažais apipurkštos
Rokiškio rajono policijos komisariato Patrulių būrio patrulės, 32
metų Aelitos Viktorijos Budrienės
buto durys. Viena iš versijų - taip
kažkas nusprendė pagąsdinti principingą pareigūnę, rašo lrytas.lt.
Daugiabučiame Taikos gatvėje su
šeima gyvenančios patrulės buto
durys buvo sugadintos naktį iš ketvirtadienio į penktadienį. Niekas
iš gyventojų nieko įtartino tąnakt
nepastebėjo. Manoma, kad durų
akutė ir pačios medinės durys buvo
apipurkštos baltais aerozoliniais
dažais iš flakono. Pasak Rokiškio
r. PK atstovės Romos Šakalienės,
viena iš šio vandalizmo versijų pareigūnei kerštauta dėl jos darbo.
Daugiau nei 7 metus policijoje dirbanti A. V. Budrienė - principinga
ir sąžiningai atliekanti savo pareigas policininkė.
Kainos. Kovo mėnesį gamintojų parduotos pramonės produkcijos
kainos padidėjo 0,4 proc., o neįskaitant rafinuotų naftos produktų, - 0,5
proc. Statistikos departamento duomenimis, bendrąjį kainų pokytį per
mėnesį daugiausiai lėmė 3,4 proc.
padidėjusios chemikalų ir chemijos
produktų gamybos, 0,7 proc. - maisto produktų gamybos produkcijos
kainos ir 2,1 proc. sumažėjusios
gėrimų gamybos, 1,2 proc. - guminių ir plastikinių gaminių gamybos
produkcijos kainos. Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos
kainos per mėnesį beveik nepasikeitė, nes kai kurių rūšių produkcijos
brangimą atsvėrė kitų rūšių produkcijos pigimas.
Kiauliena. Pirmadienį įsigaliojus
Rusijos veterinarinės priežiūros tarnybos sprendimui lietuviškai ir lenkiškai kiaulienai bei jos gaminiams
užsidaro Rusijos rinka. Skaičiuojama, kad dėl šio sprendimo Lietuvos
įmonės per mėnesį praras apie 14
mln. litų. Rusijos tarnybos teigimu,
termiškai apdorojant mėsą ne visada efektyviai gali būti sunaikinamas
afrikinio kiaulių maro virusas, todėl kyla grėsmė, kad ligos užkratas
gali patekti į Rusijos teritoriją. Tiek
Lietuvos Premjeras Algirdas Butkevičius, tiek Lenkijos Ministras Pirmininkas Donaldas Tuskas laikosi
nuomonės, kad Rusijos sprendimas
nėra susijęs su Lietuvos ir Lenkijos
pozicija dėl Krymo.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Savaitgalio diskusija: „Ar reikia leisti
parduoti žemę užsieniečiams?“
Savaitgaliui naujienų portalas www.anyksta.lt pasiūlė diskutuoti,
ar reikia leisti užsieniečiams pardavinėti žemę, nes stodami į Europos Sąjungą tai daryti buvome įsipareigoję stojimo sutartimi. Tačiau
parduoti žemę svetimšaliams draudžia Lietuvos Konstitucija.
Šį pavasarį Vyriausiajai rinkimų komisijai įteikta daugiau nei 300
tūkstančių Lietuvos piliečių parašų, kad būtų rengiamas referendumas ir atsiklausiama tautos, ar galima užsieniečiams parduoti žemę.

nuomonių ringe
@ „Tautininkas“:
„Jokiu būdu negalima žemės
parduoti užsieniečiams. Šią nuostatą Konstitucijoje įrašė dar mūsų
seneliai. Lietuva maža, neturtinga
valstybė, kurioje žemė kainuoja
kur kas mažiau nei išsivysčiusiose šalyse. Leisim užsieniečiams
pirkti mūsų žemę – liksime tauta
be tėvynės.“
@ „Ūkininkas“.

@ Monika. „Seniai jau reikėjo
žemės ūkio paskirties žemę parduoti
užsieniečiams. Tokiu atveju pelningai žemę parduoti galėtų trihektarininkai. O dabar tūkstančiai ha
dirvonuoja, o mūsų karbauskininkai
šaukia, kad dirbamos žemės trūksta
Lietuvos ūkininkams. Tai dirbkite
tą piktžolėmis apėjusią žemę, ko
laukiate, kad savininkai jums pusvelčiui parduos, kai Seimas į įstatymą prikaišios visokių nesąmoningų
saugiklių.“
@ Cha. „Dideliam mano, kaip
ūkininko, džiaugsmui, kilus referendumo judėjimui ir priėmus įstatymo
pataisas, žemė ėmė sparčiai pigti.
Pranešama, kad kai kur 1 ha nusmuko po 2000 Lt. Ot ir atėjo mano laikas pirkti.“
@ Juozas. „Bus kaip Krymui:
prisipirks svetimšaliai lietuviškos
žemelės, o paskui paskelbs referendumą. Gyvensim po rusiška ar kiniška vėliava...“
@ X- Man. „Apie referendumą dėl
žemės pardavimo aiškiai nuomonę
išsakė šeši teisės ekspertai. Teisininkų išvadose pateiktose Seimui, aiškiai ir argumentuotai pasakyta, kad
minėto referendumo tekstas prieštarauja Konstitucijai. Tiesa, pats refe-

komentarai

rendumas, gali vykti. Bet kas po jo?
Manau, kad atėjus užsienio investuotojams, smarkiai sumažėtų dirvonuojamų žemių plotai, padidėtų
karvių ūkių skaičius, o kiaulininkystė nebalansuotų ant išnykimo
ribos. Naujos darbo vietos, mažiau
minčių apie emigraciją, jau ir taip
tuštėjančioje Lietuvoje, ypač kaime.
Žinau, mėgstat burzdėti, broliai lietuviai, lygiai taip, kaip ir gauti ES
paramą. Tiesa, Briuselio pinigai gali
imti ir sumažėti vieną dieną, ir ne
dėl ko kitko, kaip prieš dešimtmetį
pasirašytų susitarimų nevykdymo.“
@ Jooo. „Atsikratykite baubų ir
pradėkite vieną dieną blaiviai mąstyti.“
@Na. „Norėjai pasakyti, kad prikurs kiaulių ūkių ir smirdės ne kartais, o nuolat? Be to, ką reiškia dirvonuoja? Ar ne taip natūraliu būdu ji
pasitręšia? O va kas mažiausias argumentas - „teisininkų“ išvados. Teisininkai prarado bet kokia pagarbą
po Pakso istorijos, kai Konstitucinis
teismas surado „konstitucinę dvasią“.
P.S. Taip ir sakyk, kad turi daug žemės parduoti.“.
@Mano nuomonė. „Referendumo bijo žemgrobiai, nes jei neleis
parduoti, tada viską išsiaiškins ir

Diskusija buvo populiari – portalo www.anyksta.lt skaitytojai parašė
net 55 komentarus.
pamatysim, kiek žemes turi žemėtvarkininkai ir valdžiažmogiai, o kur
išvados, juk gali būti ir suklastotų“.
@ Naivuolis. „Parduot negalima,
o dėl sutarties, ne tik Lietuva gauna
išmokas, bet ir moka ES mokesčius,
atmuša kontrabandą, pabėgėlius visokius, ir daug kitų funkcijų atlieka.
Tad nesureikšminkit išmokų. O jei
parduosim, tie gauti keli eurai labai
vėl greit atsidurs vokiečio ar dano
rankose, o Lietuvis liks ir be pinigų,
ir be žemes.“
@ W. „Niekam neįdomi ta sutartis. koks kvailys gali jos laikytis?
Žmones sako - neparduot, tai ir neparduodam, o tą sutartį prie Europos
vadų akių suplėšom ir baigta. Mums
turi rūpėti žmonių nuomone, o ne
kažkokios sušiktos Europos“.
@ ….“Stojant i Europos Sąjunga
buvo sutartis, negalime pasiimti tai,

kas mums naudinga, o nevykdyti
tai, ką pažadėjome, jei taip, tai lai
visi išvažiavę susideda lagaminus
ir grįžta Lietuvos žemes dirbti ir europinę paramą turėtume grąžinti...Ir
jei jau taip nenorime savo žemes neparduoti užsieniečiams (kartais juokinga girdėti tokius žodžius iš žmogaus, kuris realiai neturi žemes, arba
tik gavęs močiutes palikimą iš karto
pardavė) neparduokim, juk parduotų
patys lietuviai ne kas kitas...“
@ Referendumui – TAIP. „Kodėl ES nevykdo įsipareigojimo suvienodinti išmokas žemdirbiams?
Dabar valstybes užkariaujamos
superkant žemes, tik kvaila valdžia
gali pardavinėti savo valstybę! Ketvirtį amžiaus žmones sąmoningai
buvo stumiami nuo žemes, atlaisvinant teritoriją ir, kas svarbiausia,
tai darė “patriotai” konservatoriai.
Žeme turi priklausyti lietuviams!“.
-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.

Menų inkubatorius vairuotojų neruošia…

Anykščių verslo centras persikėlė į Menų inkubatoriaus patalpas. Pasak rajono Tarybos nario Alvydo 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. O meras Sigutis Obelevičius buvo dar griežtesnis: „Jei Verslo centras ką nors dubliuoja, galėsime jį uždaryti.
ES pinigais darytas projektas, žaisti čia negalima ir turime į tai
žiūrėti labai atsakingai“. Taigi, ar reikalingas Anykščiuose Verslo
centras, gal jo funkcijas gali atlikti Menų inkubatorius?

Vygantas ŠLIŽYS, UAB „2
plius“ akcininkas ir direktorius:
„Verslo centro informacija gal

„Aš už laisvą rinką. Tegu perka,
kad ir turkas, jeigu tik moka gerą
kainą. Noriai imame Europos Sąjungos skiriamą paramą žemės
ūkiui, tačiau purkštaujame, kai Europos Sąjunga paprašo laikytis pažadų. Pažadėjome, kad parduosime žemę, tai ir laikykimės žodžio. Referendumo organizatoriai yra pigūs populistai, o be to, ir trumparegiai.“

kokį kartą kitą esu pasinaudojęs.
Manau, kad jis Anykščiuose reikalingas. Ką jie nuveikė, kokių tikslų
pasiekė – čia jau kitas klausimas.
O Menų inkubatorius ir yra Menų
inkubatorius. Parduoti kūrinį - čia
būtų tik labai maža veiklos dalis.
Menų inkubatorius neruoš vairuotojų ir gyvulininkystės specialistų.
O Verslo centras juk galėtų.
Arūnas VILKONČIUS, Anykš-

čių kūrybos ir dailės mokyklos
direktorius:
„Man arčiau širdies Menų inkubatorius. Tai dar viena kultūrinė
erdvė Anykščiuose šalia muziejų,
Kultūros centro, Koplyčios, Sakralinio meno centro. Kita vertus,
menas irgi gali būti viena iš verslo
sričių. Dėl šių centrų jungimo ar
naikinimo nuomonės neturiu, nes
neturiu pakankamai informacijos“.
Raimundas RAZMISLAVIČIUS, Anykščių rajono tarybos

narys:
„Aš nė vieno iš šių centrų paslaugomis nesinaudojau, tad sunku kažką konkretaus pasakyti. Manau, kad
Menų inkubatoriaus projektas yra geras, sukurtos darbo vietos, sutvarkyta
ir tikslingai panaudojama erdvė. Norint kažką nuspręsti, reikia įsigilinti.
Gal ir balsuočiau už darbo grupės sudarymą padėčiai išanalizuoti, tačiau
nesu tikras, ar tikrai jos reikia. O apie
centrų jungimą ar kurio nors naikinimą, manau, kalbėti dar anksti.
-ANYKŠTA
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Gabaus jaunimo netrūksta
Anykščių rajone jau eina į pabaigą 2013-2014 mokslo metų rajoninės olimpiados. Šiemet jos kiek kitokios, kadangi po mokyklų
reformos vyresnieji mokiniai sutelkti J.Biliūno gimnazijoje, natūralu, kad ir nugalėtojų yra daugiausiai iš šios švietimo įstaigos. Tačiau pakankamai daug gabių vaikų yra ir kitose rajono mokyklose.
Olimpiadų laimėtojais ir prizininkais negali pasidžiaugti tik vienintelė Raguvėlės pagrindinė mokykla.
Skelbiame rajoninių olimpiadų laimėtojų ir prizininkų sąrašus.

gimnazija, Rūta Pačinskaitė, J.
Biliūno gimnazija (mokytoja Dangyra Juodelienė), 3. Eglė Leonovaitė, Kavarsko vidurinė mokykla,
(mokytoja Dovilė Čeberekaitė),
Justė Dobrovolskytė, Troškūnų
K.Inčiūros vidurinė mokykla (mokytoja Vlada Dovydėnienė), Tomas
Mažvyla, Jono Biliūno gimnazija
(mokytoja Vida Bagdžiūnienė),
Aušrinė Simonavičiūtė, J. Biliūno
gimnazija (mokytoja Marytė Bagdonienė) ir Rytis Pilipūnas, Troškūnų K. Inčiūros vidurinė mokykla
(mokytoja Vlada Dovydėnienė).
6–12 klasių mokinių
matematikos olimpiada

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 2G klasės mokinys Marius
Macijauskas – tituluočiausias iš olimpiadininkų – jis nugalėjo
net keturiose olimpiadose, dar vienoje užėmė trečią vietą.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr
9–12 klasių mokinių
chemijos olimpiada
1G klasė. 1. Rugilė Chmieliauskaitė, Jono Biliūno gimnazija
(mokytoja Asta Šerelienė), 2 Aidas
Krikščiūnas, J. Biliūno gimnazija
(mokytoja Asta Šerelienė), 3. Gabrielė Čypaitė, J. Biliūno gimnazija (mokytoja Rasa Pilkienė).
2G klasė. 1. Marius Macijauskas, J.Biliūno gimnazija (mokytoja
Renė Pukenienė), 2. Gabija Visockytė, J. Biliūno gimnazija (mokytoja Asta Šerelienė), 3. Gabija
Šimkutė, J.Biliūno gimnazija (mokytoja Asta Šerelienė)
3G klasė. 1.Monika Jovaišaitė,
J. Biliūno gimnazija (mokytoja Asta
Šerelienė), 2. Kristina Šulskutė, J.
Biliūno gimnazija (mokytoja Asta
Šerelienė), 3. Lukas Kukulas,
J.Biliūno gimnazija (mokytoja Asta
Šerelienė)
4G klasė.1. Paulius Andriūnas,
J. Biliūno gimnazija (mokytoja Asta
Šerelienė). 2. Viktorija Šukytė,
Jono Biliūno gimnazija (mokytoja
Rasa Pilkienė), 3 Miglė Bikutė ir
Tautvydas Bradauskas, J. Biliūno
gimnazija (mokytoja Asta Šerelienė)
9–12 klasių mokinių
informatikos olimpiada
1. Marius Macijauskas,
J. Biliūno gimnazija (mokytoja Dangyra
Juodelienė), 2. Giedrius Rimas,
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto
gimnazija (mokytoja Asta Fjellbirkeland), 3.Rimantė Ražinskaitė,
J.Biliūno gimnazija (mokytoja Zita
Mažvilienė)

8–12 klasių mokinių
biologijos olimpiada
8 klasė. 1. Kasparas Zulonas,
Antano Vienuolio progimnazija
(mokytoja Danutė Mažvylienė),
2. Tautvilė Mirklytė, Svėdasų J.
Tumo-Vaižganto gimnazija (mokytoja Regina Balčiūnienė). 3. Erikas Gintilas ir Diana Pratapaitė,
Antano Baranausko
pagrindinė
mokykla (mokytoja Nijolė Živatkauskienė)
1G klasė. 1. Deimantė Toma Bubulytė, J.Biliūno gimnazija (moky-

tojas Tadas Pilkauskas), 2.Marija
Veršulytė, J.Biliūno gimnazija
(mokytojas Tadas Pilkauskas), Aistė Širvinskaitė, J.Biliūno gimnazija
(mokytojas Tadas Pilkauskas).
10 (2G) klasė. 1. Marius Macijauskas, Jono Biliūno gimnazija
(mokytojas Tadas Pilkauskas), 2
Austėja Šmigelskaitė, A. Baranausko pagrindinė mokykla (mokytoja Nijolė Živatkauskienė), 3
Gabrielė Svirkaitė, Jono Biliūno
gimnazija (mokytojas Tadas Pilkauskas) ir Justė Dobrovolskytė,
Troškūnų K.Inčiūros vidurinė mokykla (mokytoja Rasytė Gaidienė)
3G klasė. 1. Domantė Rabašauskaitė, J.Biliūno gimnazija (mokytoja Rasa Pilkienė), 2. Kristina
Šulskutė, J. Biliūno gimnazija (mokytoja Danutė Mažvylienė), 3 Ingrida Bikutė, J. Biliūno gimnazija
(mokytoja Nijolė Živatkauskienė)
12 (4G) klasė. 1.Ramūnas Radzevičius, Troškūnų Kazio Inčiūros
vidurinė mokykla (mokytoja Rasytė
Gaidienė), 2. Rytis Pilipūnas, Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinė mokykla (mokytoja Rasytė Gaidienė),
3 Rimantė Ražinskaitė, Jono Biliūno gimnazija (mokytojas Tadas
Pilkauskas) ir Miglė Bikutė, J. Biliūno gimnazija (mokytoja Danutė
Mažvylienė )
11-tų klasių mokinių
anglų kalbos olimpiada
1. Daumantė Varatinskaitė, 2.
Silvija Stankevičiūtė, 3 Deimantė
Kavaliauskaitė, Rūta Pačinskaitė
ir Jonas Banys, visi iš J. Biliūno
gimnazijos (mokytoja Aušra Jurkėnienė)
11-tų klasių mokinių
vokiečių kalbos olimpiada
			
1. Laura Juozaponytė, 2.Rūta
Banytė, 3. Vladas Banys, visi iš J.
Biliūno gimnazijos (mokytoja Violeta Neniškienė).
9–12 klasių mokinių
fizikos olimpiada
			
1.Lukas Kukulas, J.Biliūno
gimnazija (mokytoja
Dangyra
Juodelienė), 2.Greta Šinkūnaitė,
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto

6 klasė. 1.Lukas Laibakojis,
Viešintų pagrindinė mokykla (mokytoja Rima Gudelevičiūtė),2 Gabrielius Keibas, Antano Vienuolio
progimnazija (mokytoja Violeta
Raugalienė), Gabrielė Zuzevičiūtė, A.Vienuolio
progimnazija
(mokytoja Aldona Adamonienė),
3.Roberta Širvelytė, A. Baranausko pagrindinė mokykla (mokytoja
Irena Klimašauskienė).
7 klasė. 1.Vainius Kalinauskas,
A. Vienuolio progimnazija (mokytoja Daiva Andriūnienė), 2 Martynas Jakutis, Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gimnazija (mokytoja Ona
Banienė), 3 Mingailė Matijaškaitė, Antano Baranausko pagrindinė
mokykla (mokytoja Regina Kacevičienė), Aušrinė Neniškytė, Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazija
(mokytoja Ona Banienė).
8 klasė. 1. Paulius Raškevičius,
Antano Vienuolio progimnazija
(mokytojas Valentinas Šaltenis),2.
Erikas Gintilas, A. Baranausko
pagrindinė mokykla (mokytoja Regina Kacevičienė), 3. Mindaugas
Stankevičius, A.Vienuolio progimnazija (mokytojas
Valentinas
Šaltenis).
9 (1G) klasė. 1.Deimantė Bubulytė, J.Biliūno gimnazija (mokytoja
Violeta Raugalienė), 2 Martynas
Jurkėnas, Jono Biliūno gimnazija
(mokytoja Violeta Raugalienė), 3.
Armandas Motiejūnas, J.Biliūno
gimnazija (mokytoja Jūratė Vanagienė), Eglė Leonovaitė, Kavarsko
vidurinė mokykla (mokytoja Vilma
Kriaučiūnienė)
10 (2G) klasė.1. Marius Macijauskas, Jono Biliūno gimnazija
(mokytoja Birutė Navikienė), 2
Juozas Širmenis, Kavarsko vidurinė mokykla (mokytoja Vilma
Kriaučiūnienė), 3. Justė Dobrovolskytė, Troškūnų Kazio Inčiūros
vidurinė mokykla (mokytoja Vida
Dailidėnienė)
11 (3G) klasė. 1. Monika Pajarskaitė, Svėdasų Juozo TumoVaižganto gimnazija (mokytoja
Kristina Rimkuvienė), 2. Reda
Vaičiūnaitė, J.Biliūno gimnazija
(mokytoja Jūratė Vanagienė), 3.
Aušrinė Simonavičiūtė, J. Biliūno
gimnazija (mokytoja Jūratė Vanagienė).
12 (4G) klasė. 1. Ernesta Karosaitė, J. Biliūno gimnazija (mokytoja Jūratė Vanagienė), 2. Rytis
Pilipūnas, Troškūnų K.Inčiūros vidurinė mokykla (mokytoja Virginija
Paliulionienė), 3. Matas Damonskis, Jono Biliūno gimnazija (mokytoja Jūratė Vanagienė)
11–12 klasių mokinių lotynų
kalbos ir Antikos
kultūros olimpiada
1.Viktorija Šukytė, J. Biliūno

gimnazija, (mokytoja Virginija Žalatkovienė), 2. Kristina Šulskutė,
J. Biliūno gimnazija (mokytoja Ona
Jakimavičienė), 3. Simona Misiūnaitė, J.Biliūno gimnazija (mokytoja Ona Jakimavičienė).
12-tų klasių mokinių
prancūzų kalbos olimpiada
1. Radvilė Talačkaitė, J. Biliūno gimnazija (mokytoja Laima Juzėnienė), 2 Saulius Jaruševičius
(mokytoja Laima Juzėnienė).
9–12 klasių mokinių
istorijos olimpiada
			
1. Inga Juodelytė (mokytojas
Darius Mažeikis), 2. Tomas Mažvila (mokytoja Jūratė Musteikienė), Dominykas Augutis (mokytoja Daiva Tručinskienė), 3. Marius
Macijauskas (mokytojas Darius
Mažeikis).
9–12 klasių mokinių lietuvių
kalbos ir literatūros olimpiada
9–10 klasių. 1. Ernesta Bernatonytė, J. Biliūno gimnazija (mokytoja Virginija Žalatkovienė), 2. Austėja Šmigelskaitė, A.Baranausko
pagrindinė mokykla, (mokytoja Dangira Nefienė), 3. Kamilė
Laskauskaitė, J. Biliūno gimnazija
(mokytoja Virginija Žalatkovienė)
11–12 klasių. 1. Kristina Rastenytė (mokytoja Virginija Žalatkovienė), 2. Inga Juodelytė (mokytoja Virginija Žalatkovienė)3.
Gabrielė Vetkinaitė (mokytoja
Ona Jakimavičienė), iš J.Biliūno
gimnazijos.
Rusų kalbos olimpiada		
1. Jovita Chlibikaitė, Kavarsko
vidurinė mokykla (mokytoja Irena
Bilotienė), 2. Reda Vaičiūnaitė
Jono Biliūno gimnazija (mokytoja
Stanislava Makauskienė), 3. Dovilė
Vaitonytė, Jono Biliūno gimnazija
(mokytoja Regina Budreikaitė).
8–12 klasių mokinių
dailės olimpiada
1.Ainė Prusakovaitė, Jono Biliūno gimnazija (mokytoja Dalia
Gilienė), 2. Eglė Leonovaitė, Kavarsko vidurinė mokykla (mokytoja Kristina Striukienė), 3. Neringa
Novikaitė, J.Biliūno gimnazija
(mokytoja Dalia Gilienė).
Muzikos olimpiada
12–14 metų grupė. 1.Aušrinė
Neniškytė, Svėdasų Juozo TumoVaižganto gimnazija (mokytoja
Kristina Dilienė), 2. Giedrius Mirklys, Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija (mokytoja Kristina
Dilienė), 3. Raminta Didaitė, Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla (mokytoja Aistė Bernotienė).
15–18 metų grupė. 1. Deimantė Kavaliauskaitė, Jono Biliūno
gimnazija (mokytoja Neringa Cimbalistienė), 2. Ernesta Karosaitė,
Jono Biliūno gimnazija (mokytoja
Neringa Cimbalistienė), 3.Aistė Ilčiukaitė, Jono Biliūno gimnazija,
(mokytoja Neringa Cimbalistienė)
4–5 klasių mokinių
matematikos olimpiada
		
4 klasė. 1. Fausta Tursaitė ir
Smiltė Sabalytė, Kurklių Ste-

pono Kairio pagrindinė mokykla
(mokytoja Dalia Bieliūnienė),
2.Beata Blinkovaitė, Kurklių
Stepono Kairio pagrindinė mokykla (mokytoja Dalia Bieliūnienė), 3. Ieva Gudonytė, Troškūnų
K. Inčiūros vidurinė mokykla
(mokytoja Jolita Smetonienė), 3.
Mantas Pečiulis, Kavarsko vidurinė mokykla (mokytoja Janina
Sereičikienė).
5 klasė. 1. Ugnė Seibutytė,
A.Baranausko pagrindinė mokykla (mokytoja Valda Žemaitytė),2.
Kristupas Karčemarskas, A.
Baranausko pagrindinė mokykla
(mokytoja Irena Klimašauskienė),
3 Erika Sabalytė, A. Baranausko
pagrindinė mokykla (mokytoja
Regina Kalinkienė), Žiedė Ovsiukaitė, A.Vienuolio progimnazija
(mokytoja Aldona Adamonienė).
9–12 klasių mokinių
geografijos olimpiada
9–10 (1–2G) klasių. 1.Algirdas
Kalinovas, A.Baranausko pagrindinė mokykla (mokytoja Skirmantė Banienė), 2. Kazimieras Kandratavičius J. Biliūno gimnazija
(mokytoja Irena Tutkuvienė), 2.
Aurelijus Palevičius, J. Biliūno
gimnazija (mokytoja Irena Tutkuvienė), 3.Dovydas Morkūnas, J.
Biliūno gimnazija (mokytoja Ina
Gailiūnienė).
11–12 (3–4G) klasių. 1. Inga
Juodelytė, J. Biliūno gimnazija
(mokytoja Irena Tutkuvienė), 2.
Saulius Jaruševičius J.Biliūno
gimnazija
(mokytoja
Irena
Tutkuvienė),3. Povilas Černiauskas, J. Biliūno gimnazija, (mokytoja Irena Tutkuvienė).
5–8 klasių mokinių
istorijos olimpiada
5 klasių. 1.Daumantas Žąsinas,
A.Vienuolio progimnazija (mokytoja Rūta Bakūrienė), 2 Vytautas
Laskauskas, A.Baranausko pagrindinė mokykla ( m o k y t o j a
Daiva Tručinskienė). 3.Ugnius
Spiečius, A.Baranausko pagrindinė mokykla (mokytoja Daiva
Tručinskienė), Toma Strazdaitė,
A.Baranausko pagrindinė mokykla (mokytoja Rimutė Šerepkienė), Justina Sunklodaitė,
A.Baranausko pagrindinė mokykla
(mokytoja Rimutė Šerepkienė).
6 klasių. 1.Nojus Kaušyla,
A.Baranausko pagrindinė mokykla (mokytoja Daiva Tručinskienė), 2. Gabrielė Baužaitė, A.
Baranausko pagrindinė mokykla
(mokytoja Daiva Tručinskienė),
3. Arnoldas Keibas, A.Vienuolio
progimnazija (mokytoja Rasa
Musteikienė), Gabrielius Keibas,
Antano Vienuolio progimnazija
(mokytoja Rasa Musteikienė).
7 klasių. 1 Martynas Jakutis, Svėdasų J.Tumo-Vaižganto
gimnazija (mokytoja Gražina
Gvozdaitė), Aušrinė Neniškytė,
Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gimnazija (mokytoja Gražina Gvozdaitė), 3. Marija Adomaitytė,
Antano Vienuolio progimnazija
(mokytoja Rasa Musteikienė).
8 klasių. 1.Tautvilė Mirklytė,
Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gimnazija (mokytoja Gražina Gvozdaitė), 2.Laura Dundulytė, A.
Vienuolio progimnazija (mokytoja Audra Steponavičiūtė) ir Gabrielė Šimkūnaitė, A.Vienuolio
progimnazija (mokytoja Audra
Steponavičiūtė), 3.Irma Kviklytė, Debeikių pagrindinė mokykla
(mokytoja Rimutė Šerepkienė)
-ANYKŠTA
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Padegtas Anykščių kultūros
veikėjos butas

Sintetiniai kilimėliai buvo
surinkti iš visos laiptinės ir
padegti prie Bronės Lukaitienės buto.
(Atkelta iš 1 p.)
Pažadino iškviesti ugniagesiais
„Mane iš miego prikėlė smarkus
ugniagesių beldimas į duris. Pabudusi
pajutau dūmų kvapą – jeigu nebūtų
prižadinę, gal būčiau taip ir uždususi.
Laimei, jog mano butas turi dvejas
duris“, - „Anykštai“ pirmadienio rytą
pasakojo B. Lukaitienė. Buto durys
atvykus ugniagesiams jau degė atvira
liepsna. Laiptinė buvo pilna dūmų.
Nebežino, kaip reikės
Anykščiuose gyventi
Į aštuntą dešimtį įkopusi, tačiau

(Atkelta iš 1 p.)
Lietuvoje nuo tymų pradėta
skiepyti 1964 m. Įskiepijus dvi
tymų vakcinos dozes, pasiekiama patikima ilgalaikė apsauga.
Lietuvoje vaikai pagal nacionalinį skiepų kalendorių yra skie-

Tą pačią kovo 7 dienos naktį
buvo padegti kilimėliai prie buto
durų ir gretimame J. Biliūno gatvės 22 namo pirmajame aukšte.

Anykščių policijos komisariato
Kriminalinės policijos viršininkė
Aušra Staškevičienė „Anykštai“
sakė, kad policija pradėjo tyrimą
dėl šių padegimų.
„Kriminalistai apžiūrėjo įvykių
vietas, kalbėjosi su nukentėjusiais.
Jie nepareiškė jokių konkrečių įtarimų, o ir kokių nors įkalčių rasti

rie nėra paskiepyti.
Paklausta apie dabar populiarius debatus dėl skiepijimo visuomenėje, kai dalis jaunų tėvų
atsisako skiepyti vaikus, teigdami, kad jie kenkia vaikams, o be
to, kam skiepytis, jei 20 metų tos
ligos nebėra, V. Daugelavičienė
sakė: „Dalis tiesos tose diskusijose yra, nes visko būna, žmonių

organizmas nevienodai reaguoja
į skiepus, tačiau pakartosiu, jog
kai susidaro kritinė masė nesiskiepijusių, yra terpė pasireikšti
„užmirštoms” ligoms. O jeigu
kils kokia epidemija, va tada tai
bus”.
Anykščių rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centro duomenimis, 2013

m. Anykščių rajone skiepijimo
nuo tymų apimtys vienerių metų
amžiaus grupėje siekia 98 proc.,
dviejų metų - 99 proc., šešerių
metų - 87 proc., septynerių metų
- 99 proc., o aštuonerių metų amžiaus grupėje - 100 proc.
Beje, suaugę žmonės taip
pat gali pasiskiepyti, bet reikia
kreiptis į šeimos gydytoją.

negu naudos.
Anykščių regioninio parko direkcijos direktorius Kęstutis Šerepka ramina skeptikus: „Lajų tako kompleksu
siekiama pažintiniais, edukaciniais,
tikslais supažindinti su Anykščių šilelio gamtinėmis vertybėmis, sudaryti galimybę lankytojams apžvelgti
šilelį iš medžių lajų tako ir paukščio
skrydžio bokšto regykloje aukščio.
K.Šerepkos duomenimis, Lajų takas leis parko lankytojams susipažinti su Anykščių šileliu nedarant neigiamo poveikio miškui, miško paklotei,
medžiams ir krūmams. „Pernai per 4
mėnesius Puntuko akmenį aplankė
apie 16 000 lankytojų. Pabandykim
įsivaizduoti tokį kiekį lankytojų praeinantį per vieną miško sklypą. Miško paklotė tikrai nukentės, viskas bus
nutrypta, numinta, visa aplinka bus
apverktinos būklės. Pastačius Medžių
lajų tako kompleksą lankytojai gaus
unikalią galimybę medžius, miško
aplinką pažinti palaipsniui kildami
aukštyn, pabūti medžių lajų lygyje.
Takas suteiks galimybę aplankyti ne-

didelį miško plotelį daugybei žmonių
visiškai nekenkiant nei miško paklotei, nei medžiams nei krūmams,
- dėstė K.Šerepka. - Eidami taku, lankytojai turės galimybę pabūti miške,
pavaikščioti tarp medžių, susipažinti
su medžių lajų įvairove, stebėti medžius visais metų laikais: kai sprogsta
pumpurai, kai skleidžiasi lapai, kai
lapai nusidažo įvairiausiomis spalvomis, kai tos pačios medžių šakos pasipuošia šerkšnu. Take bus įrengtos
8 sustojimo vietos su informaciniais
stendais apie lankytoją supančią šilelio augaliją“
Aplinkos ministerijos Saugomų
teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius Vidmantas Bezaras sakė, kad Lajų tako projektas yra
labai įdomus ir pritaikytas prie aplinkos. „Planuojant ir projektuojant žiūrima, kokios vertybės yra Anykščių
šilelyje. Kartais išreiškiame tokias
mintis, kad Anykščių šilelis asociatyvi vertybė ir įsivaizduojame tai, ką
A.Baranauskas aprašė – didelę grožybę. Tačiau toje vietoje nėra kažin
kokių didelių saugotinų vertybių, dėl

to neigiamo poveikio nebus dar ir
dėl to, kad žmogus vaikščios aukščiau.
Paklaustas, kuo lajų tako projektas svarbus aplinkosauginiu požiūriu, ministerijos departamento
direktorius sakė: „Anykščių šilelis
yra gražus tuo, kad jis yra išsidėstęs
Šventosios upės sename slėnyje ir
gražiai kylantis į viršų tokiom pakopom, todėl apačioje vaikščiodamas iš tikrųjų tų vertybių nelabai
ir matai. Žmogus vis kildamas po
truputį į viršų, matys gražesnius
atsiveriančius vaizdus, suvoks, kas
yra medžių ardai, kodėl jie vienaip
ar kitaip auga. O pakilęs į apžvalgos bokštą, pamatys visą Šventosios senąjį slėnį ir jo didybę. Tai ir
yra vienas svarbiausių argumentų,
kuris ragina pasisakyti už Lajų tako
projektą. Žmonės bus mokomi, nemaža dalis vaikų, kurie praleistų
laiką, lankydami miesto įžymybes,
turės galimybę atvažiuoti į gamtą
ir praeiti unikaliu objektu. O kuo
žmogus daugiau judės, tuo jis bus
sveikesnis.

iki šiol aktyviai besireiškianti kultūrinėje veikloje B. Lukaitienė nedrįso ko nors konkrečiai įtarinėti
dėl buto padegimo, tačiau sakė,
kad jai skambinantys ir bėdoje
palaikantys anykštėnai kalba, jog
padegimas gali būti susijęs su jos
veikla formuojant Anykščių savivaldybės kultūros politiką.
„Aš bijau ką nors konkrečiai
įtarinėti, juk dirbu tik kaip visuomenininkė. Be to, kultūros
srityje. Aš labai mylėjau Anykščius, norėjau čia sugrįžti, o dabar
jau nebežinau, kaip Anykščiuose
reikės gyventi toliau“, - paklausta, ar ką nors įtaria dėl padegimo,

kalbėjo B. Lukaitienė. “Prieš
trejetą dienų mane buvo apėmusi
negera nuojauta, kad kažkas turėtų atsitikti – aš turiu labai gerą
intuiciją ir į ją įsiklausau – tačiau, kad būsiu padegta, neatėjo
net mintis“, - buvo sukrėsta kelių
Anykščių merų patarėja kultūrai
B. Lukaitienė.

Tymai sugrįžo

Gretimame name
padegtas toks pat butas

Lajų takas supažindins su
gamtinėmis vertybėmis

Anykščių regioninio parko teritorijoje – Anykščių šilelyje –
statomas 8,5 mln.litų vertės Medžių lajų takas, kurį sudarys 120
kv.m. informacinio centro pastatas, 34 metrų aukščio apžvalgos
bokštas ir 300 metrų ilgio takas, kuris nusileis į apžvalgos bokštą
21 metro aukštyje.

Anykščių šilelyje pastačius Medžių lajų taką, jis tarnaus pažintiniais tikslais.
Prieš pradedant įgyvendinti minėtą saugomų teritorijų tvarkymo
projektą, dalis anykštėnų kėlė abe-

jones, ar urbanizacija poeto Antano
Baranausko apdainuotame Anykščių šilelyje nepadarys daugiau žalos

Žurnalistams buvo grasinta
2006 metų rugsėjo 19-osios
vėlyvą vakarą „Anykštos“ žurnalistams Gražinai ir Vidmantui
Šmigelskams viešint Turkijoje
buvo padegtas ką tik renovuotas
jų namas Kušlių kaime (Svėdasų
sen.) ir sudegintas kieme stovėjęs
automobilis.
Sodybą buvo bandyta sudeginti
gaisrą sukeliant dviejose vietose –
padegus medinį priestatą ir namo
duris.
Padegėjai taip ir nebuvo nustatyti. Žurnalistai tą vasarą buvo gavę
keletą anoniminių grasinančių laiškų, telefoninių skambučių.Vienas
laiškas buvo nusiųstas ir Anykščių
rajono apylinkės prokuratūrai. Elektroniniu laišku, pasirašytu „giltinė
grabinė“, neigiamą požiūrį į žurnalistų veiklą tą vasarą išsakė ir viena
Anykščių A. Vienuolio gimnazijos
vyresniųjų klasių moksleivė.

„Anykštai“ skambinę skaitytojai įtarinėja, kad J. Biliūno 22
name gaisras buvo sukeltas norint nukreipti dėmesį nuo B. Lukaitienės buto durų padegimo.

pijami 15-16 mėn. ir 6-7 m. amžiaus. Tėvams už šiuos skiepus
mokėti nereikia.
Beje, viena iš „pamirštų ligų”
sugrįžimo priežastis, anot V.
Daugelavičienės, yra tai, kad susidaro kritinė masė asmenų, ku-

Anykščių policijos komisariato Kriminalinės policijos
viršininkė Aušra Staškevičienė sakė, kad padeginėjimas - retas nusikaltimas.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

ten, kur padirbėjo ugniagesiai gelbėtojai, beveik neįmanoma. Dar
kartą kalbėsimės su nukentėjusiais,
tačiau kol kas atrodo, kad butų
durų padegimai yra vandalų darbas“, - sakė A. Staškevičienė.
Anykščių policijoje daugelį metų
dirbanti A. Staškevičienė prisimena vos kelis tyčinius padegimus.
„Prieš daugelį metų buvo padegtos vieno mūsų pareigūno durys.
Padegimas, kaip vėliau išsiaiškinome, buvo susijęs su jo asmeniniu
gyvenimu.
Savo kompiuteryje turiu ir
„Anykštos“ redakcijos žurnalistų
sodybos padegimo bylą. Daugiau
padegimų neatsimenu“, - sakė
Anykščių kriminalinės policijos
viršininkė. Padeginėjimas, pasak
A. Staškevičienės, Anykščių rajone nėra dažnas nusikaltimas.

Bute taip pat gyvena garbaus amžiaus žmonės. Gaisrą be ugniagesių pagalbos užgesino patys namo
gyventojai.
Padegimai – retas
nusikaltimas

pastabos paraštėse
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Tas padūkęs britas!

Leonas ALESIONKA
Ai, visi tie britai, švelniai tariant,
yra šiek tiek padūkę, bet vienas...
Na, jau visai! Kaip koks daktaras
Alesionka nuo Anykščių. Imk tu
man ir ant visos Didžiosios Britanijos, ant viso „Eurosojūzo“, netgi ant
viso pasaulio ir pasakyk: ES rankos
yra kruvinos! Ir ne dėl to anys tas
rankas išsikruvino, kad José Manuel Barroso Briuselyje kiaulę skerdė
ar naujasis Europarlamento pirmininkas Martinas Šulcas su Catherine Margaret Ashton Strasbūre šerną
dorojo. Susikruvino ES, anot to brito, Ukrainoje, kai žmogui galvą pjovė arba virš šimto žmonių Maidane
nužudė. Trumpiau, kai kruvinus
ukrainietiškus barščius srėbė. Tikrai
nieko nesakyčiau, net dėmesio nekreipčiau, jei ant mano mielojo “eurosojūziuko” taip varytų koks nors
East’endo bomžas, bet kai šitaip
drebia Britų euroskeptikų lyderis
Nigelas Farageas, kuris vadovauja
Jungtinės Karalystės Nepriklausomybės partijai, jau niekaip rusų propagandos padariniais nepavadinsi.
Tai jis, šitas padūkęs britas, praeitą
trečiadienį per televizijos debatus
su Liberalų demokratų partijos nariu, ministro pirmininko pavaduotoju Nicku Cleggu, pasakė, kad ES
„rankos yra kruvinos“. Ir dar pridėjo: „Didžioji Britanija skatino 28
ES narių bloką Ukrainoje vykdyti
„imperialistinę, ekspansionistinę“
darbotvarkę, kuri privedė prie sukilimo Kijeve ir Rusijos įvykdytos
Krymo aneksijos“. Ir dar, kalbėdamas dėl Britanijos santykių su ES,
pridūrė: „Turėtume iš gėdos nuleisti
galvas“.
„Suteikėme ... neteisingų vilčių
grupei žmonių Vakarų Ukrainoje ir

horoskopas
Ožiaragiams astrologas pataria
mažiau kabinėtis prie artimų žmonių dėl menkniekių. Atminkite, kad
jums patiems toli iki idealo, todėl
taktiškiau elkitės su aplinkiniais.
Savaitės viduryje pasikeis jūsų padėtis tarnybinėje hierarchijoje, bet į
kurią pusę - aukštyn ar žemyn, priklausys nuo jūsų.
Vandeniai gali susidurti su asmenimis, kurie mėgins pridaryti jiems
nemalonumų. Bet, astrologo nuomone, įsitikinimas savo teisumu
jums padės atremti visus nedraugų
išpuolius. Ateinanti savaitė turėtų
būti ypač sėkminga kūrybinių profesijų atstovams - jie galės labai
efektyviai pademonstruoti savo sugebėjimus.
Žuvis žvaigždės įspėja nežaisti
dvejopo žaidimo. Galite užsimanyti teikti paslaugas ir saviems, ir
svetimiems, bet tai labai pavojinga,
kadangi tikriausiai prarastumėte
viską ir netektumėte savo autoriteto aplinkinių akyse. Pasikliaukite
susiklosčiusia situacija, ir tuomet
nemalonumai jus aplenks.
Avinų laukia sunki savaitė - reikalai bus tvarkomi lėtai, atsiras
netikėtų kliūčių. Astrologas jums
pataria pasitelkti visą savo atkaklumą, žavesį ir iškalbingumą numaty-

jie buvo taip paraginti, kad iš esmės ir laukti ilgai nereikės.
nuvertė savo pačių išsirinktą lyderį.
Rusija žengė savus žingsnius ir
Tai išprovokavo poną Putiną ir aš pastatė JAV bei ES prie įvykusio
manau, kad Europos Sąjungos ran- fakto slenksčio: „Krymas grįžo
kos, atvirai kalbant, Ukrainoje yra namo“. Patriukšmauta, pareikšta
kruvinos“, – tęsė jis.
pareiškimų, pagrasinta sankcijomis,
Kai prisimenu, kad net Didžiosios atsiųsta laivas į Juodąją jūra ir... apBritanijos ministras pirmininkas siraminta. Kokia sankcija betrenkDavidas Cameronas yra pažadėjęs tumei Rusijai – atgal gausi trigubai.
2017 metais surengti referendumą ES atvėso pirmoji: sankcijos atidedėl narystės ES, jei kitais metais bus damos. Manau drąsiai galiu teigti,
perrinktas, vis giliau suvokiu, kad kad jų ir nebus. Atvėsta ir kiti. Štai
dabartinės ES veikla ir jos vadovų Danijos ambasadorius Lietuvoje
ribotas, netoliaregiškas politinis Jorgenas Molde teigia, kad Krymo
mąstymas, jau ne vienam kai kam užėmimas yra įvykęs faktas ir laieuforinio susižavėjimo nebekelia. kas judėti toliau. Interviu „Kauno
Dar daugiau - savo įžanginėje kal- dienai“ jis nesiryžo prognozuoti, ką
boje M. Šulcas pažymėjo: „Pirmą įvykiai Kryme reiškia Europai ar
kartą nuo Europos Sąjungos (ES) ES ateičiai. „Labai sunku pasakyti.
sukūrimo jos žlugimas tampa realia Tikiuosi, kad tai smarkiai nepakeis
galimybe. Jau daug mėnesių Są- esminių dalykų. Žinoma, nepriimjunga skuba iš vieno aukščiausiojo tina, kad Rusija užėmė Krymą, bet
lygio susitikimo krizės klausimais tai jau įvykęs faktas. Aišku, negaliį kitą. Sprendimus, kurie susiję su me to pamiršti, tačiau laikas judėti
mumis visais,
toliau. Reikia
vyriausybių vaišlaikyti dialo...ne laikas ir ne vieta ar- gą. Be abejodovai priima už
uždarų durų“. šiai „kiauksinčiam mažiu- nės, reikia ir
Va toks, savo kui“ trukdyti susišnekėti stebėti situaciją,
pačių uždegtų didiesiems...
tai, kas vyksta“,
gaisrų gesinimo
- sakė jis. „Mavakarėlis, vyksta
nau, šiuo metu
ES... Nieko sau, ar ne?
taip pat labai svarbu neeskaluoti
Jau rašiau, ir ne kartą, kad viena iš situacijos. Galbūt ne tiek Lietuvai,
didžiausių kai kurių JAV ir Vakarų, kiek kitoms dviem Baltijos šalims,
kaip ir Lietuvos, politikų klaidų yra kuriose didelė rusų mažuma. Neperpasipūtėliškas požiūris į Rusiją ir dėkite. Toks būtų mano patarimas“.
nesugebėjimas matyti, kad ši vals- Kai tokį aiškų ūkišką patarimą
tybė pakilo iš savo „perestrojkinių karštakošiams Lietuvos piliečiams
krizių“ chaoso, atsitiesė ir sustiprė- ir politikams duoda Danijos karajo. Jos balsas vis labiau girdimas, su lystės diplomatas, apsimesti kurčiu
interesais skaitomasi, galybė pripa- negali. Ne laikas ir ne vieta aršiai
žįstama. Tik aklas arba nenorintis „kiauksinčiam mažiukui“ trukdyti
pripažinti realybės, vis dar iš inerci- susišnekėti didiesiems. Nekaip atjos mano, kad kaip stumdė Rusiją, rodo tas uolus „antirusiškas mažiutaip ir tebestumdys. Su tokia nuos- kas“, tirtančiomis iš baimės kojytėtata, su lengvos pergalės nuojauta mis ir nebe juokais bijantis meškos
atvyko ES lyderiai į Vilnių, tikėda- letenos krepštelėjimo per minkštąją
miesi lengvai pastūmėti rusus į šoną vietą... NATO gelbėk, gink, apsauir visai polengviai pasiimti Ukrainą. gok, muša !!! Lansbergio anūkėliui
Ir susimovė! Kąsnis užstrigo. Pasi- Gabrieliui, tam, kuris į ES kandidapylė kraujas Kijevo Euromaidane. tuos konservatorių sąraše, irgi neJau rašoma ir apie kruvinojo scena- drąsu. „Seneli, nupirk man raketutę
rijaus aukas: iki 500 žuvusių arba „Patriot“. Ir aš, kaip mūsų panelė
dingusių be žinios. Kuo ne karas prezidentė, iššauti noriu“, – tikriauvalstybėje? Vis dėlto, manau, bus siai taip dieduko Vytuko prašo 31
nustatyta kas prie to prikišo nagus metukų anūkėlis... Kas gi gali patiems tikslams pasiekti. Šiuo atveju
visi planuojami renginiai, derybos
ir susitikimai bus sėkmingi.
Jaučiai lauks kažko naujo ir
nežinomo. Tai gali iš pagrindų pakeisti jų gyvenimą. Labai galimas
dalykas, kad įgysite naują profesiją,
įstosite mokytis, o gal ir įsimylėsite.
Vienaip ar kitaip, bet astrologas įsitikinęs, kad jums pavyks realizuoti
savo sumanymus, ir kaip tik toje
sferoje, kuri jus labiausiai domins.
Dvyniai taip pat galės atskleisti
iki šiol giliai slepiamus savo sugebėjimus. Kaip teigia žvaigždės, tai
visiškai pakeis požiūrį į jūsų dabartinę tarnybinę padėtį ir veiklą. Ir
apskritai - jūs dabar tobulėjate kaip
asmenybė, todėl laukite permainų.
Vėžiams astrologas pataria su
niekuo nekonfliktuoti. Tramdykite
save bet kokiomis aplinkybėmis
ir nesiblaškykite dėl menkniekių,
atminkite, kad jėgos lengvai išeikvojamos, bet sunkiai atgaunamos.
Šiuo atveju santykiai su aplinkiniais
bus geri ir nuoširdūs, o nemalonumai paliks jus ramybėje.
Liūtams tikriausiai bus pasiūlytas naujas postas arba atsiras galimybė papildomai užsidirbti. Jeigu
turėsite priimti atsakingus sprendimus, tai astrologas rekomenduoja
paprašyti vyresniųjų patarimo - jų
patirtis jums tikrai pravers. Galima

tikėtis ir finansinės sėkmės.
Mergelėms seksis įgyvendinti
visus savo sumanymus. Niekas nesugadins nuotaikos ir nesužlugdys
jūsų planų. Astrologas pataria surengti iškylą į gamtą, pakeisti aplinką, pabendrauti su bičiuliais. O jei
vis dėlto iškiltų tam tikrų problemų,
tai nepamirškite, kad kaip tik draugai visada ateis jums į pagalbą.
Svarstyklės turi atkreipti dėmesį į
savo elgesį, būkite mandagesni ir pakantesni. Kitaip per vieną savaitę galite sugadinti santykius su visais aplinkiniais. Nepamirškite, kad atgauti
jų pasitikėjimą bus labai sunku.
Skorpionai turėtų pasirūpinti,
kad kita savaitė nepraeitų veltui.
Kaip tik dabar, teigia žvaigždės,
į jus atkreips dėmesį įtakingi asmenys, ir jūs gausite naudingą
pasiūlymą, apie kurį anksčiau
net nesvajojote. Todėl ateinančią
savaitę neskrajokite padebesiais,
verčiau pasinaudokite tinkamu
momentu.
Šauliai turės palankią galimybę sutvarkyti savo reikalus ir pergrupuoti jėgas. Ypač seksis tiems
Šauliams, kurių veikla susijusi su
mokslu. Astrologas mano, kad jūs
tiesiog uždegsite kolegas savo energija bei ryžtingumu, atskleisite savo
talentą ir pasieksite labai.
-ELTA

neigti, ar ne? Che che...
Kol mes drebiname kinkas, pasaulis mato žymiai įdomesnius
dalykus. Mato, stebisi, bet žino ir
aprašo, kad rusų kariai, šiuo metu
saugantys įvažiavimą į Ukrainos
karinę bazę, esančią į pietus nuo
regiono sostinės Simferopolio, kaip
diena ir naktis skiriasi nuo ankstesnių Rusijos karinių pajėgų – tokių,
kokias jas matėme anksčiau, skelbia
nytimes.com. „Budi puikios fizinės
formos vyrai. Uniformos švarios ir
puikiai gulančios, blizgantys šalmai, aprūpinti ir specialiais apsaugos akiniais. Rimti, ramūs (blaivūs)
ir pavyzdingi kariai.“ O lia lia...
Nematei tautieti blaivaus ruso? Tai
važiuok į Krymą ir pamatysi. Gali
ir į svečius pasikviesti. Susitvarkys
anys reikalus Ukrainoje ir atvažiuos. Tarkuok svečiams cepelinus,
lietuvi!
Prabundu pirmadienį anksti ryte
ir sužinau, kad neramumai prasidėjo Donecke, Charkove, Luganske. Dėl įvykių Donecke ir
Luganske laikinasis Ukrainos prezidentas Aleksandras Turčinovas
atšaukė vizitą į Lietuvą, kur turėjo dalyvauti Europos Sąjungos
parlamentų vadovų susitikime.
Unian.net. praneša: „Sekmadienį
beveik 2 000 žmonių susirinko Lenino aikštėje Donecke, kur vyksta
separatistinis mitingas. Prorusiški
aktyvistai prašo Donbaso regioną
prijungti prie Rusijos Federacijos
teritorijos. Mitingo metu aidi šūkiai
„mums reikia Rusijos ir Stalino“,
„Ne – NATO“, skamba keiksmažodžiai.“ Žmonės tūkstančiais rinkosi Charkove, Donecke, Odesoje,
Luganske, Dnepropetrovske. Mitinguose reikalauta surengti referendumą dėl sričių statuso. Prorusiškų aktyvistų rankose plevėsavo Rusijos,
Sovietų sąjungos ir Ukrainos vėliavos, aidėjo šūkiai „Rusija, gelbėk
mus“, „Janukovyčiaus, ateik ir pasiimk mus“, „Ukraina – tai Rusija“.
Ko stebimės? Pasėjome Maidano vėją – pjauname Ukrainos audrą!
Ir šita audra šiaip sau nenurims. Kai
kyla tūkstančiai tūkstančių žmonių
prieš valdžią, visada neišvengiamai pralaimi tik valdžia. Ukrainos
rusakalbiams galų gale trūko kantrybė! Jie nepakęs, kad būtų laikomi antrarūšiais, kad žeminama jų

gimtoji kalba net toje teritorijoje,
kur nuo amžių buvo Kijevo Rusia –
rusų valstybės lopšys. Tai kas, kad
Ukrainos ultranacionalistų judėjimo
„Pravyj sektor“ („Dešinysis“ arba
„Teisusis sektorius“) koordinatorius
Oleksandras Muzyčka, dar žinomas
kaip Saško Bielyj, buvo nužudytas
naktį iš pirmadienio į antradienį
šiaurės vakariniame Rivno mieste.
Per pirmąjį Čečėnijos karą, 1994
metais, Muzyčka, garsėjęs nepaprasta fizine jėga, buvo Čečėnijos
prezidento Džocharo Dudajevo asmens sargybinis. Po Dž.Dudajevo
žūties O.Muzyčka 1996 m. grįžo
į Ukrainą. Per Euromaidaną jis ne
kartą pateko į skandalingas situacijas. Vasario pabaigoje O.Muzyčka
įsiveržė į Rivno apskrities tarybos
posėdį, pasidėjo ant stalo automatą ir ėmė mokyti deputatus dirbti.
Vėliau O.Muzyčka įsiveržė į Rivno
srities prokuroro Andrijaus Torgnijaus kabinetą, užgauliojo jį, mušė ir
grasino nužudyti. Taip pat grasino
„pakarti kaip šunį” vidaus reikalų
ministrą Arseną Avakovą. Tai jo
likę šalininkai, užsimovę juodas,
stilizuotomis svastikomis ir kitais
fašistų ženklais išpaišytas, kaukes
ant galvų blokavo Ukrainos parlamentą ir grasino susidorojimu šalies
vidaus reikalų ministrui.
Rusas niekada nesileis, kad jį žemintų ir valdytų fašistas! Ar JAV, ar
Europos Sąjunga, ar Lietuva tokius
veikėjus pasmerkė, juo jų atsiribojo? Ne! Gal jie artimi Vokietijai?
Manau, kad irgi ne. Tai kas tada darosi Ukrainoje ir kokį Euromaidaną aš, lietuvis, turiu palaikyti? Su
fašistuojančiais benderovcais? Su
viešais antisemitais? Net per lietuviškų „konservuotų kregždžių“
atkakliai mums brukamus propagandinius „antirusiškus akinius“
nieko patrauklaus aš toje kruvinoje
ukrainietiškoje revoliucijoje neįžvelgiu. Kaip visos revoliucijos
turi pradžią, taip turės ir pabaigą.
Tik jau mes patys netapkime niekieno taikiniu! Gana politikams
karksėti. Nes, jei teisus tas britas
euroskeptikas Nigelas Farage‘as,
visos Europos sąjungos, o tai reiškia ir mūsų Lietuvos rankos neišvengiamai suteptos ukrainietišku
krauju. Ar stodami į ES mes būtent
to tikėjomės ir norėjome?

užjaučia
Petrui MIŠKINIUI
Tegu nuoširdi mūsų užuojauta paguodžia Jus liūdesio valandą, mirus seseriai.
Piestupio gatvės gyventojai

Nebelauks kieme jau mama niekada.
Širdyse paliko amžina žaizda.
Lauksit - nesulauksit, bus labai sunku.
Ką Jūs bepašauksit motinos vardu?
Mirus Janinai Dilienei, užjaučiame dukrą Ritą, sūnų Valentiną bei visus artimuosius.
Šiaučiuliai, Bikeliai

Visada širdyje lieka didelis skausmas, kai mirtis aplanko namus ir artimas žmogus staiga palieka gyvuosius.
Skaudžios netekties valandą, mirus Janinai Dilienei, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Ritą, sūnų Valentiną.
Bernatoniai, Šereikos, Laurinavičiai, Litvinavičiai, Riaubienė, Vlada, Valdas
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perka
Širdingai esame dėkingi šeimos gydytojai Vitalijai
GIRIŪNIENEI ir seselei Rasai už rūpestingą gydymą, nuoširdžius patarimus ir dėmesį.
M. ir V. Pupeikiai

Nuoširdžiai
dėkoju
šeimos
gydytojai
Dalytei
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Dijanai už rūpestingą, nuoširdų gydymą, švelnų žodį ir kantrybę.
Linkiu visokeriopos sėkmės Jūsų kilniame darbe ir asmeniniame gyvenime.
A. Zabielienė

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.
Žemės ūkio paskirties žemę
Anykščių, Utenos, Zarasų rajonuose.
Tel. (8-606) 14770.
Brangiausiai - miškus. Sumoka
notaro išlaidas.
Tel. (8-642) 22222.

Širdingai dėkojame šeimos gydytojai Salomėjai RAINIENEI
ir slaugytojai Ramunei už šiltus žodžius ir patarimus. Linkime
kantrybės Jūsų kilniame darbe ir asmeniniame gyvenime.
B. ir V. Laurenčikai

Nuoširdi padėka gydytojai Ritai LAURINAITIENEI, intensyviosios terapijos palatos medicinos seserims ir chirurginio
skyriaus slaugytojoms už grąžintą sveikatą, rūpestį ir globą.
Pacientas

Nuoširdžiai dėkojame gydytojams: Kęstučiui BAJARŪNUI,
Virginijai PAŽĖRIENEI, Aloyzui PRANCKŪNUI, Viliui JANUŠKAI,
Rolandui JURKĖNUI už brangiausią turtą, kurį turite - tai Jūsų gerumą, kantrumą, pakantumą pacientų atžvilgiu. Nuoširdžiai dėkojame
sesutėms. Linkime visokeriopos palaimos Jūsų kilniame, atsakingame darbe.

Pagarbiai,

įvairūs

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Pirksiu geros būklės rusišką sėjamąją. Perkame mišką su žeme
ir išsikirsti. Traukiame, pjauname
mišką.
Tel.: (8-687) 70323, (8-614) 93303.
Paslaugos
Mini ekskavatoriumi, mini krautuvu BOBCAT atliekame žemės
kasimo, lyginimo, gręžimo, betono
daužymo darbus (yra paletinės
šakės). Atliekame lauko santechnikos darbus.
Tel.: (8-685) 27028, (8-618) 65358.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Vieno kambario butą (30 kv. m,
plastikiniai langai, 1-as aukštas)
Ramybės gatvėje, prie Žiburio
parduotuvės.
Tel. (8-610) 00815.
Žemės ūkio: technika,
produkcija
Purkštuvus, bulvių sodinamąsias,
rotacines šienapjoves, kultivatorius,
lėkščiuotuvus, vagotuvus, šnėkus,
„Kverneland“ plūgus ir kt.
Tel. (8-612) 57075.

A. ir J. Pukenių šeima
Šiltiname sienas, stogus ir grindis
ekovata sausuoju ir šlapiuoju būdu. 1
kv. m kaina - 7-12 Lt.
Tel. (8-698) 47767.
Atliekame statybos ir remonto darbus: pamatai, sienos, vidaus ir išorės
apdaila, renovacija, gerbūvis.
Tel.: (8-698) 27768, (8-655) 66234.

Brangiai - mišką arba mišką išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.
Automobiliai
Brangiai ir skubiai - įvairių markių
(1930-2005 m.) lengvuosius automobilius, visureigius, mikroautobusus. Bet kokios būklės.
Tel. (8-601) 53942.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, mikroautobusus, visureigius. Pasiima, utilizuoja.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-633) 39897.

Baldų remontas
Remontuojame minkštus baldus,
keičiame gobeleną, spyruokles,
poroloną. Pasiimame ir parvežame baldus, turime baldams audinių.
Tel. (8-610) 10341,
www.atnaujinkbaldus.lt

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.

„Bartynco“ - visus veršelius auginti. Moka 6-21 proc.
Tel. (8-680) 22009.
Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto,
sveria
elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Ar Anykščiams reikia kokybiško apatinio trikotažo,
nuostabių maudymosi kostiumėlių ir švelniausių miego
drabužių?
Ar Jūs norite sukurti savo
nuosavą jaukų pardavimo saloną arba išplėsti turimos parduotuvės asortimentą?
Ar Jūs norite mažmeninę
prekybą organizuoti remiantis
geriausia šimtmetine vakarietiška patirtimi?
Jei Jūs bent bent du kartus atsakėte TAIP – susisiekite su
mumis
danguole.skuodyte@triumph.com
868735712

Nuomoju 8,5 ha žemės Geležinės
k. Nr.3457-0001-0134 ir 3457-00010007.
Tel. (8-671) 17305.

Uosines, beržines, juodalksnio
malkas trinkomis, skaldytas.
Perka mišką.
Tel. (8-630) 57490.

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka
priedus.
Tel. (8-656) 40439.

Įmonė arklius, karves (iki 4 Lt/kg),
telyčias (iki 4,80 Lt/kg), bulius (iki
5,10 Lt/kg).
Tel. (8-622) 09326.

Nuoma

Malkas kaladėmis. Atraižas. Turi
supjautų, veža į rajonus.
Tel. (8-693) 83102.

Karves, jaučius, telyčias. Moka
PVM. Sveria. Atsiskaito iš karto.
Tel.: (8-699) 90758,
(8-656) 30208.

Gyvuliai

Montuojame ratus. Šilelio g. 6, N.
Elmininkai, tel. (8-698) 06936.

Kuras

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826,
(8-684) 40534.

Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.  
Tel. ( 8-646) 17715.               

Atliekame tapetavimo, plytelių, parketlenčių, gipskartonio, dažymo darbus.
Tel. (8-690) 19052.

Pašarines ir sėklines bulves.
Atveža.
Tel. (8-630) 59656.

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

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.
Gyvuliai
Ūkininkas nuolat - 6-8 savaičių mėsinius paršelius augintus namuose. Atveža į namus.
Pasirinkimas iš dviejų vadų.
Alma, tel. (8-686) 80994.

Malkas kaladėmis, skaldytas
(beržas, alksnis). Medienos atraižas pakais.
Tel. (8-622) 44850.
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Valteris Girtautas Skirgailė
Dionizas Julija Alma
balandžio 9 d.
Paladijus Aurimas Dalia Kleopas Gitana Gitanas

mėnulis
balandžio 8 - 9 d. priešpilnis.

komentaras
anyksta.lt
„Jargutėliau“:
„Net Kubilius su Landsbergiu
2007 metais, kai Lietuva buvo ant
pakilimo bangos, išsaugojo LITĄ,
o socialdemokratai nori mus nutautinti ir nulietuvinti“.

mįslė
Liesas vaikelis, medžio švarkelis. Visa bėda – nosis juoda?
Šeštadienio mįslės: „Rudenį
gimsta, pavasarį miršta?“ - teisingas atsakymas – sniegas.

receptas
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 kukurūzų,
druskos,
juodųjų pipirų
1 šaukštas aliejus.
Gaminimas:
Duoną supjaustykite kubeliais ir
paskrudinkite įkaitintame aliejuje.
Ridikėlius gerai nuplaukite ir
supjaustykite griežinėliais, sūrį supjaustykite kubeliais.
Į dubenį sudėkite duoną, rukolas, kapotas petražoles, kukurūzus,
ridikėlius. Pilkite balto vyno, dėkite garstyčių, pagardinkite druska,
pipirais ir išmaišykite salotas.

oras
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MOZAIKA
JAV parduodamas
E. Preslio namas-muziejus
Palm Springse, Kalifornijos
valstijoje, parduodamas dainininko Elvio Preslio (Elvis Presley)
namas-muziejus. Kaip rašo “The
Wall Street Journal”, namas įvertintas 9,5 mln. dolerių.
Rokenrolo karalius E. Preslis
išsinuomojo namą 1966-1967 metais. Ten jis šventė vestuves su Priscila Presli (Priscilla Presley), čia
praleido su savo žmona ir medaus
mėnesį. Žinoma, kad namo nuoma
E. Presliui kas mėnesį kainavo po
21 tūkst. dolerių.
1989 metais nekilnojamąjį turtą
įsigijo turtingas muzikanto kūrybos gerbėjas. Jis surinko didelę
kolekciją daiktų, susijusių su E.
Presliu. Šiose valdose verslininkas
negyveno, jame jis įrengė visiems
prieinamą muziejų.
1960 metais pastatyto namo plo-

NNN

tas siekia daugiau nei 510 kvadratinių metrų. Jame penki miegamieji
ir penki vonios kambariai. Namo
teritorijoje įrengta teniso aikštelė ir
baseinas.
Pagrindiniu E. Preslio memorialiniu kompleksu laikomas Greislendas, Memfyje, JAV. Ten palaidoti muzikanto ir jo tėvų palaikai.
BBC nepatvirtina pranešimo
apie Šiaurės Korėjos
sprendimą transliuoti
korporacijos laidas
BBC nepatvirtina pranešimo,
kad esą per Šiaurės Korėjos valstybinę televiziją ketinama rodyti
Didžiosios Britanijos transliuotojo
sukurtas laidas.
Kaip pareiškė sekmadienį žurnalistams BBC ryšių su visuomene
skyriaus vadovas Filipas Flemingas (Philip Flemiong), “oficialūs
komentarai bus paskelbti tik po to,

redaktorei nežinant

Seimo nariai (ne)
bendradarbiauja?

„Anykštos“ redakcijoje lankęsis Seimo narys, konservatorius
Sergejus Jovaiša kalbėjo, kad jo
siūlomos įstatymų pataisos vis
nesulaukia palaikymo iš kito Seimo nario anykštėno, darbiečio
Ričardo Sargūno pusės. „Kodėl
jis vis balsuoja prieš?“, - stebėjosi

S.Jovaiša.
R. Sargūnas, paklaustas, kodėl
jis taip „nemyli“ kolegos, sakė, kad
bent vieną kartą, kai S.Jovaiša pasiūlė įstatymų pataisą, jog išrinkti
politikai negalėtų atsisakyti naujų
pareigų, S. Jovaišą palaikė. „Tad
palaikau“, - juokėsi R. Sargūnas.

Ar bendradarbiauja, ar ne
anykštėnai Seimo nariai, Ričardas Sargūnas tiesiai neatsakė.

Su žiniasklaida karo įteisint
nepavyko
Anykščių. savivaldybės salėje vyko susitikimas su Aplinkos
ministru Valentinu Mazuroniu.
Renginyje dalyvavo ir finansų viceministras Vytautas Galvonas, pro
kurio budrią akį neprasprūdo, kad
Anykščiuose žmonės rūko kontrabandines cigaretes. O štai Savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas Valentinas Patumsis
kreipėsi į ministrą sakydamas, kad
„noriu padirbti skundiku“, kad tas
paveiktų vietinę radijo stotį, kuri

prirenka žmonių iš gatvės ir priešinasi renovacijos procesui. Kitaip
sakant, prašė ministro įsitraukti
į karą su žiniasklaida, kuriame
Anykščių valdininkai jau kuris laikas dalyvauja
.„Nekariauju su žiniasklaida ir
jums nepatariu“, - aiškino V. Mazuronis. Pasak ministro, jis laikosi
nuomonės, kad spauda nebūtinai
turi skelbti jam malonias žinias,
tačiau, pasak ministro, jos turi būti
pagrįstos.

Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis (kairėje)
nuvylė Savivaldybės administracijos
direktoriaus
pavaduotoją Valentiną Patumsį, pataręs nekariauti su
žurnalistais.

Pensininkė bet kada turi priešų
Kai Anykščiuose lankėsi aukščiausi Aplinkos ministerijos pareigūnai,
o susitikimo su anykštėnais metu
aplinkos ministras Valentinas Mazuronis pasakė, kad vidutiniškai vieno

kvadratinio metro daugiabučio namo
renovacija kainuoja apie 400–500 Lt,
visuomenininkė kovotoja Marijona
Fergizienė suskubo apkaltinti Anykščių komunalinio ūkio vadovus minis-

Siūlo darbą
Reikalingas medvežės operatorius dirbti miške.
Tel. (8-610) 65172.
Ieškome moters prižiūrėti ligotą
moterį Anykščiuose.
Tel.: (8-696) 40505,
(8-386) 53254.
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kai bus pasirašyta atitinkama licencinė sutartis - jei ji apskritai bus
pasirašyta”.
“Žinoma, ši tema kelia didelį visuomenės susidomėjimą, todėl dabar minimos įvairiausios laidos ir
jų rodymo datos”, - pareiškė BBC
atstovas.
Anksčiau sekmadienį laikraštis
“The Independent “ pranešė, kad
Šiaurės Korėjos valdžia išrinko tris
laidas, kurias rodyti ji galės įsigijusi atitinkamą teisę iš BBC. Pasak
leidinio, KLDR valstybinės televizijos žiūrovai pamatys laidą apie
automobilius “Aukščiausia pavara” (“Top Gear”), serialą “Daktaras
Kas” (“Doctor Who”) apie keliones
laike ir laidą vaikams “Teletabiai”
(“Teletubbies”).
Iniciatyvą atrinkti laidas Šiaurės
Korėjai pernai iškėlė BBC, ją parėmė Didžiosios Britanijos užsienio
reikalų ministras Viljamas Heigas
(William Hague), kadangi tai, jo
manymu, “tinkamas būdas padėti
tokiai uždarai visuomenei geriau
suprasti, kas vyksta pasaulyje”.
-ELTA

A, B, C, C+CE, CE kategorijų vairuotojų kursai!
Nuolaidos A kategorijos kursams !!!
Teirautis tel.: (8-657) 72 987
www.jonroka.lt.
Renkamės balandžio 10 dieną 17 val. Liudiškių g. 29,
UAB „Janroka“ patalpose

trui suteikus melagingą informaciją.
Anot M. Fergizienės, nė vieno renovuojamo Anykščių daugiabučio
kaina nė iš tolo nepanaši į įvardintą
V. Mazuronio – ji ženkliai didesnė.

sprintas

Turnyras. Kovo 29 dieną
į tradicinį XXII-ąjį Troškūnų
imtynių turnyrą, skirtą
pirmajam treneriui Ričardui
Deksniui paminėti, atvyko
121 imtynininkas iš Vilniaus,
Trakų, Kauno, Marijampolės,
Kuršėnų, Šiaulių, Panevėžio,
Kupiškio, Anykščių, Kavarsko, Traupio, Viešintų. Prieš
varžybas geriausiai 2013 metų
Anykščių krašto imtynininkei (Europos jaunimo moterų
imtynių sidabro medalio laimėtojai) Danutei Domikaitytei buvo įteikta pereinamoji
Juliaus Malelės įsteigta taurė
už geriausią metų pasiekimą.
Nugalėtojų taures ir aukso medalius savo svorio kategorijose
iškovojo troškūniečiai: Rima
Raišelytė, Rimgailė Čeponytė,
Vaiva Belovaitė, Nedas Aniulis
ir Deimantas Žvikas - viešintiškė Vidmantė Kavaliauskaitė
ir traupietis Vaidas Kalibatas.
Sidabro medalius laimėjo kavarskiečiai Vestina Navikaitė,
Auksė Rutkauskaitė, Gabija
Dilytė, Simas Bagačius - viešintiškiai: Anelė Kavaliauskaitė, Valius Kavaliauskas,
Karolis Katinas, Ignas Strolia, Gintaras Buinauskas bei
troškūniečiai: Giedrius Binkys, Vytautas Karosas, Nojus
Kriaučiūnas. Bronzos medaliai
įteikti anykštėnui Ignui Kontautui, kavarskietei Gabrielei
Dilytei, traupietei Evelinai
Jogėlaitei, viešintiškiams Viktorijai Galvonaitei, R. Kaleinikovaitei, Renatui Galvonui,
Lukui ir Justinui Laibakojams,
troškūniečiams - Aurelijai
Aniukštytei, Viktorijai Belovaitei, Gretai Čeponytei, Deividui Kulbokui ir Lukui Ribokui.
Imtynės. Balandžio 5 dieną Šiauliuose Lietuvos graikų-romėnų imtynių jaunučių
čempionate bronzos medalius
laimėjo Lukas Matelionis ir
Deimantas Žvikas. Arti nuo
medalio liko Evaldas Žibutis,
Nojus Kriaučiūnas, Vaidas Kalibatas.
Šokiai. Kaune vykusiose sportinių šokių varžybose
„Rolo ritmai 2014“ „Verpeto“
pora M. Spiečius ir Ž. Ovsiukaitė kvalifikacinėse varžybose jaunių pirmoje E 6 grupėje
iškovojo trečią vietą.
Tačiau M. Fergizienė neatkreipė dėmesio į vieną mažą detalę: aplinkos
ministras kalbėjo apie šalies vidutinę
renovacijos kainą, o M. Fergizienė šią
informaciją prisitaikė Anykščiams.
Juk pensininkė visada turi turėti priešų, net ir iš pačios susikurtų istorijų.
Kitaip jos gyvenimas – prėskas...

