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Prancūzų
kultūros savaitė
baigėsi vyno
taure

2 psl.
šiupinys
PASKAITA. Balandžio 16 dieną, trečiadienį, 17.30 valandą, Kultūrinių tradicijų studijoje “Anykščių vaivorykštė” bioenergetikės
Svetlanos Smertjevos paskaita
“Jausmų poliariškumas: skausmas
ir džiaugsmas. Kas suteikia jėgų
gyventi, kas jas atima?”.

Kad būtų universitetas, sostinę
reikia perkelti į Anykščius

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

Triumfavo „Jaros sauga“

Leonas ALESIONKA: “Universiteto Anykščiuose idėja –
kaip balandžio 1 – osios pokštas”.

Taurę iškovojusios komandos „Jaros sauga“ vadovas Arvydas Antanavičius įsitikinęs,
kad krepšinis vyrams padeda
išlaikyti gerą fizinę formą.

3 psl.

5 psl.

Prokuroras sieks, kad būtų atnaujinta ir
arvydas.l@anyksta.lt
kito baidarininko žūties byla
Arvydas LINGAITIS

Po to, kai Panevėžio apygardos teismas dėl neatsargaus
baidarininko gyvybės atėmimo nuteisė nuotykių lenktynių
„Nykštietiškas triatlonas“ organizatorius Marijų Rindzevičių ir Bronių Vitkūną, šioje
byloje valstybinį kaltinimą
palaikęs prokuroras Ričardas
Juozainis sakė sieksiąs, kad
būtų atnaujintas ir kito Anykščių užtvankoje žuvusio baidarininko žūties bylos tyrimas.

„Darom“. Aštuntus metus iš
eilės vyksta švarinimosi akcija
„Darom“, kuri šiemet vyks balandžio 26 dieną. Akcijoje jau
dalyvauja apie 90 proc. savivaldybių, aktyviai prisideda LR
Aplinkos ministerija, Regioniniai atliekų tvarkymo centrai.
Bylinėjasi. Švietimo skyriaus
vyriausioji specialistė Nijolė
Pranckevičienė Panevėžio apygardos administraciniam teismui
apskundė Anykščių rajono savivaldybę. N.Pranckevičienė per
teismą siekia, kad būtų panaikinta jai skirta drausminė nuobauda - pastaba, kurią 2013 metų
lapkričio 27 dieną skyrė ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
VILIUS JUODELIS. Prieš tai savivaldybės komisija nusprendė,
jog diegiant rajono mokyklose
elektroninio pažymėjimo sistemą. N.Pranckevičienė ir švietimo
skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė
padarė tarnybinius nusižengimus
dėl aplaidumo. V.Dičiūnaitė jai
skirtos nuobaudos neskundė.

Tik po dviejų žmonių, plaukusių baidare per Anykščių užtvanką, žūties, pasirūpinta pakabinti įspėjamuosius užrašus, kurių, deja, iš tolo nesimato. Teismui nuteisus vieno baidarininko žūties kaltininkus, prokuroras Ričardas Juozainis ieškos kaltų ir dėl kito tragiško atvejo.
Jono JUNEVIČIAUS

Milda Daunoraitė antrą kartą tapo laureate

Žolė. Pernykštės žolės gaisrai
vis nesiliauja. Savaitgalį užfiksuoti keturi tokie gaisrai. Trys
šeštadienį ir vienas sekmadienį.
Tiesa, išdegę plotai nebuvo dideli, didžiausias atviroje teritorijoje išdegęs žolės plotas – 200 arų.
Gaisras kilo sekmadienį Svėdasų
seniūnijos Vikonių kaime. Priminsime, kad už žolės deginimą
galima „užsidirbti“ ne tik didelę
baudą, bet ir negauti išmokų už
deklaruotą žemę.
Pagerbė. Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje vyko tradiciniai rašytojo Jono Biliūno dienų
renginiai, skirti rašytojo 135-osioms gimimo metinėms paminėti. Biliūniečiai aplankė Jono
Biliūno memorialinį muziejų,
rašytojo kapą.

5 psl.
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Vilniuje sekmadienį baigėsi 18-asis nacionalinis Balio Dvariono
pianistų ir stygininkų konkursas. Jame puikiai pasirodė jaunieji Anykščių muzikos mokyklos muzikantai – Milda Daunoraitė
tapo laureate, Paulius Raškevičius – diplomantu.

Pianistė Milda Daunoraitė nusifotografavo su Balio Dvariono
anūku, konkurso komisijos nariu Justu Dvarionu.
Daivos GASIŪNIENĖS nuotr.

Sekmadienį Vilniuje vyko laureatų apdovanojimo ceremonija ir
koncertas. Milda Daunoraitė antrą
kartą tapo šio prestižinio konkurso laureate. Be to, ji gavo dar ir
du papildomus prizus: pirmą už
geriausiai atliktą baroko epochos
kūrinį, antrą – už artistiškumą.
Laureatų koncerte M. Daunoraitė grojo pati paskutinė. Jos artistiškumą ir grojimą įvertinusi
komisija jai suteikė progą pagroti du kūrinius, kai kiti grojo tik
po vieną. M. Daunoraitė laurea-

tų koncerte sugrojo J.S.Bacho ir
M.Moszkowsky kūrinius.
Šiame konkurse buvo įvertintas dar vienas anykštėnas. Paulius Raškevičius tapo konkurso
diplomantu.
Nacionalinį Balio Dvariono
pianistų ir stygininkų konkursą
organizuoja ir rengia organizavimo komitetas, Balio Dvariono labdaros ir paramos fondas,
B.Dvariono dešimtmetė muzikos
mokykla. Šiemet vyko jau 18-asis konkursas.

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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Vieni aukojo, kiti burbėjo

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Penktadienį visoje Lietuvoje prasidėjo „Maisto banko“ akcija,
kuri tęsėsi iki šeštadienio vakaro. Akcijos metu parduotuvių lankytojai paaukojo maisto už daugiau nei 1 milijoną litų
Anykščių prekybos centruose taip
pat aukoti ragino savanoriai, kurie
dalino priminimus, kokie produktai
tinkami paaukoti vienišiems, nepasiturintiems žmonėms. Vilniaus gatvėje
esančioje „Norfoje“ žmones pasitiko
trys šaunios Raudonojo Kryžiaus savanorės. Karolina Zelevaitė, Simona
Bužinskaitė ir Rugilė Petrauskaitė
sakė tokioje akcijoje dalyvaujančios
jau antrą kartą. Paklaustos, kaip reaguoja anykštėnai į raginimus aukoti,
merginos juokavo, kad dauguma žmonių tai priima kaip suprantamą dalyką,
tačiau yra ir tokių, kurie atšauna, kad
jiems patiems paramos reikia.
Bekalbant su merginomis kaip tik
viena į parduotuvę įėjusi moteris atsisakė paimti skrajutę mestelėjusi: „O
kas mane parems?”. Tačiau ir tokie
burbėtojai neatšaldė merginų noro

dalyvauti labdaringoje veikloje.
Šį savaitgalį šalyje vykusios pavasarinės „Maisto banko“ akcijos metu
parduotuvių lankytojai paaukojo
maisto už daugiau nei 1 milijoną litų.
Rudenį vykusio paramos maistu
rinkimo vajaus metu žmonės skurstantiems dovanojo maisto už 878
tūkst. litų. Surinktas gėrybes „Maisto
bankas“ padalino 258 nepasiturinčius
globojančioms įstaigoms ir organizacijoms. Penktadienį ir šeštadienį
prekybos centruose žmonės nepasiturintiems nupirko 316 tūkstančių ilgai
galiojančių maisto produktų. Tradiciškai daugiau aukota įvairių kruopų,
makaronų bei aliejaus.
Susumavus 70 miestų vykusios
„Maisto banko“ akcijos duomenis
matyti, jog pasiektas naujas prieš Velykas rengiamos pavasarinės akcijos

„Maisto banko“ akcijos savanorės Rugilė Petrauskaitė, Simona
Bužinskaitė ir Karolina Zelevaitė.
Autoriaus nuotr.
rekordas – paaukoto maisto vertė sudaro 1 009 617 litų. Daugiausia maisto skurstančių maitinimui pavyko
surinkti Vilniuje. Sostinės gyventojai
„Maisto banko“ akcijai paaukojo pro-

Prancūzų kultūros savaitė
baigėsi vyno taure

duktų už 228 tūkst. litų. Kauniečiai
„Maisto bankui“ paaukojo maisto už
157 tūkst. Lt.
Maisto nepasiturintiems šį savaitgalį aukojo 123 tūkstančiai žmonių.

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Penktadienį Anykščiuose baigėsi prancūzų kultūros savaitė, padovanojusi anykštėnams daug gerų renginių. Signatarė Irena Andrukaitienė teigė, kad susidomėjimas savaite parodė, jog Anykščiuose yra gyvas gerosios kultūros poreikis.
Anykščių menų inkubatoriuje
buvo pristatyta jauno fotografo Kevin
Jolivet paroda ir vyko vyno degustacija, kurią vedė vyno degustatorius ir
ekspertas Dominykas Velička. D. Velička prasidėjus renginiui dar bėgiojo
pilstydamas vyną ir po to paaiškino,
kad kol atvažiavo, automobilyje sušilo vynas, skirtas degustacijai. „Iškilo
klausimas, kaip padaryt, kad rožinis
vynas būtų šaltas. Padėjo administracija – išstatėm vyną už lango. Jei
anykštėnai būtų sužinoję, jūs vyno
nebūtumėte turėję šįvakar“, - juokavo
vyno ekspertas. Degustacijoje dalyvavo, trijų rūšių vyno ragavo, duoną
į alyvuogių aliejų dažė ir kramsnojo
apie 160 anykštėnų

Taip pat buvo pristatyta ir interaktyvi kito žymaus prancūzo Albero
Camiu paroda. Nors iš pažiūros tai
atrodė tik paprasčiausi stendai, tačiau
tie, kurie turėjo modernesnius telefonus ar planšetinius kompiuterius
galėjo nusiskaityti kodus, buvusius
stenduose ir taip pamatyti filmuotos
medžiagos, išgirsti tekstus, skaitomus paties A.Camiu. Kol vyko vyno
degustacija, žmonės apie kultūros savaitės renginius galėjo palikti savo atsiliepimus, kurie, kaip sakė festivalio
direktorius Erikas Druskinas, vėliau
bus išversti ir įteikti Nepaprastajai ir
įgaliotajai Prancūzijos ambasadorei
Maryse Eveline Berniau.
Pirmoji pasirašė parodas pristačiu-

Anykščiuose vykusią prancūzų kultūros savaitę užbaigė Prancūzijos ambasados kultūros atašė Lysianne Caron (antra iš kairės). 				
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
si ir simboliškai uždariusi prancūzų
kultūros savaitę Anykščiuose Prancūzijos ambasados kultūros atašė Lysianne Caron.
Festivalis „Prancūzų kultūros sa-

Be žinios dingusio vyro kūnas
rastas tvenkinyje

Temidės svarstyklės
Keptuvės. Balandžio 6 dieną pastebėta, kad iš parduotuvės
Anykščiuose, Vienuolio gatvėje,
buvo pavogtos keturios keptuvės,
kurių vertė 359,60 lito.
Vadovas. Balandžio 6 dieną
Anykščiuose, Statybininkų gatvėje, D. R., gimusio 1974 metais,

Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Paaiškėjo, kad nuskendo Aknystos socialinės globos namų Leliūnų
filialo globotinis 57 metų Vytautas
Budrikis. Vyras sirgo psichikos
liga.
Pasak Aknystos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotojo
Arūno Virbalo, kol kas nėra išvadų,
kokiomis aplinkybėmis V.Budrikis
nuskendo. „Į visus klausimus turėtų
atsakyti teismo medicinos ekspertai“, - į klausimą, ar ant vyro kūno

nerasta kokių nors smurto žymių,
sakė A.Virbalas. Jo duomenimis,
V. Budrikis į Aknystos socialinės
globos namus gyventi atvyko 2011
metais iš Klaipėdos. „Jį kartais lankydavo sesuo“, - sakė A.Virbalas.
V. Budrikis buvo ieškomas kaip
dingęs be žinios nuo šių metų kovo
24 dienos, kai jis iš pensionato išėjo
nežinoma kryptimi.
Tai jau antras tragiškas žmogaus
dingimo atvejis Aknystos socialinės

globos namuose.
Kovo 7 dieną Anykščių r. PK pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Vlado
Budzilo, gimusio 1972 metais, rasto
Debeikių seniūnijoje, pievoje, mirties priežasties nustatymo.
V. Budzilas buvo Aknystos socialinės globos namų gyventojas,
Aknystose gyvenęs nuo 2006 metų,
atvykęs iš Zarasų rajono. V. Budzilas iš socialinės globos namų išėjo ir
dingo vasario 4 dieną apie 19 valandą 30 minučių.
Vyro kūną netoli globos namų
pievoje rado kaimo vaikai. Pirminiais duomenimis, smurto žymių
ant mirusiojo kūno nebuvo.

nepilnametis sūnus, žaisdamas
kompiuteriu, susipažino su kitu
žaidėju, kuris, pažadėjęs padaryti žaidimo vadovu, pasiūlė siųsti
trumpąsias žinutes trumpaisiais
numeriais su kodais, kad būtų
pakeltas lygis. Kadangi nepažįstamas asmuo žadėjo, jog žinutės bus
nemokamos, sūnus taip ir padarė.

Apgaulės būdu išviliota 560 litų.
Sužalojo. Balandžio 11 dieną
apie 17 valandą 50 minučių savo
namuose Anykščiuose, Liudiškių
gatvėje, išgertuvių metu, pažįstami asmenys sužalojo V. K., gimusį
1965 metais. V. K. po medikų apžiūros išleistas gydytis į namus.
Neišlaiko. Balandžio 4 dieną gautas Vaikų išlaikymo fondo

administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašymas pradėti ikiteisminį tyrimą, nes
M. I., gimęs 1983 metais, gyvenantis Svėdasų seniūnijoje, nuo 2010
m. vasario mėnesio iki šios dienos
nemoka L. P., gimusiai 1988 metais, teismo sprendimu priteistų
lėšų savo vaikui, gimusiam 2008
m., išlaikyti.

Šeštadienį apie 17 valandą 50 minučių Leliūnų kaimo tvenkinyje vaikai pastebėjo skenduolį. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai maždaug 7 metrų atstumu nuo kranto vyro kūną ištraukė ir perdavė
Anykščių komunaliniam ūkiui.

Vytautas Budrikis be žinios
dingo prieš tris savaites.
Anykščių PK nuotr.

vaitė Anykščiuose“ organizuotas
Antano Vienuolio progimnazijos, o
festivalio partneriai buvo Prancūzijos ambasada Lietuvoje bei Prancūzų
institutas Lietuvoje.

spektras
Skatinti. Premjeras Algirdas Butkevičius pabrėžė, jog verslininkams
ir investuotojams pasigendant kvalifikuotų darbuotojų, būtina išnaudoti
visas galimybes siekiant paskatinti
grįžti iš Lietuvos emigravusius gyventojus. Sunkmečiu kilusi emigracijos banga gerokai sumažino
gyventojų skaičių. „Kita vertus,
mūsų žmonės vis gausiau grįžta į
Lietuvą - džiaugiamės reemigracijos
tendencijomis. Todėl savivaldybės
turėtų aktyviau veikti kviesdamos
juos apsigyventi ne didžiuosiuose
mūsų miestuose, bet pradėti verslo
projektus, įsitraukti į darbus ten, iš
kur išvažiavo. Reikia daugiau dalytis
idėjomis, informacija, kad praturtintume regionų politiką. Tikiu, kad
daugelis tėvynainių savo ateitį sieja
su gimtuoju kraštu. Manau, apie tai
liudija ir didėjantys jų indėliai Lietuvos komerciniuose bankuose“, - pabrėžė Vyriausybės vadovas.
Padaugėjo. Pirmadienį posėdžiaujanti Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) įregistravo Darbo partijos, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos
(LLRA) ir politinės partijos Rusų
aljansas keliamų kandidatų sąrašus
rinkimams į Europos Parlamentą
(EP). Pirmajame Darbo partijos rinkimų į EP kandidatų sąrašo penketuke: „juodosios buhalterijos“ byloje
teisiamas partijos įkūrėjas Viktoras
Uspaskichas, Seimo nariai Vydas
Gedvilas ir Vytautas Gapšys, Seimo
Pirmininkės patarėja, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė Ieva
Kačinskaitė-Urbonienė ir parlamentaras Gediminas Jakavonis. LLRA
sąraše į EP 18 pavardžių. Pirmoje
kandidatų į EP sąrašo pozicijoje yra
Valdemaras Tomaševskis, antroje Vilniaus rajono savivaldybės merė
Marija Rekst, toliau eina žurnalistė
Romualda Poševeckaja, Šalčininkų
rajono savivaldybės tarybos narys
Zdislavas Palevičius, Vilniaus rajono
savivaldybės vicemeras Gabrielius
Janas Mincevičius. Šeštoje vietoje
buvo įrašytas sostinės vicemeras Jaroslavas Kaminskas, tačiau jis iš EP
varžytuvių pasitraukė. Į EP bandys
patekti Šalčininkų rajono administracijos direktorius Boleslavas Daškevičius, kurį teismas ne kartą įpareigojo
nukabinti lenkiškus gatvių pavadinimus Šalčininkų rajone. EP mandato
sieks prieštaringais pareiškimais
apie Prezidentę Dalią Grybauskaitę
pagarsėjusi energetikos viceministrė
Renata Cytacka, Šalčininkų seniūnas
Gžegožas Jurgo.
Misija. Šiandien prasideda atranka į jaunimo iniciatyvą-projektą „Misija Sibiras’14“. Antradienį
portale www.misijasibiras.lt atsiras
dalyvio anketa. Ją užpildyti ir dalyvauti atrankoje gali kiekvienas - amžiaus, išsilavinimo, gyvenamosios
vietos ar kitokio cenzo nėra. Tereikia
noro, užpildytos dalyvio anketos ir
motyvacijos ateinančią vasarą praleisti prasmingai. Anketą užpildyti
bus galima iki gegužės 15 dienos.
Tuomet prasidės antrasis atrankos
etapas - geriausių anketų autoriai bus
pakviesti į bandomąjį žygį, po kurio
ir paaiškės šią vasarą Sibire tremtinių ir politinių kalinių amžinojo poilsio vietas lankysianti ekspedicijos
komanda. Gerus ir kilnius darbus remiantis aukojimo portalas „Aukok.
lt“ antrus metus kviečia tapti šio kilnaus projekto dalimi. Projektui galima paaukoti neribotą sumą. Prisidėti
prie projekto „Misija Sibiras’14“ galima ir dar paprasčiau. Tiesiog telefono numeriu 1405 išsiųsti trumpąją
SMS žinutę, kurios kaina 5 litai.
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savaitgalio diskusija

spektras
Nuomonė. Nepriklausomas kandidatas į prezidentus Naglis Puteikis pristato save, kaip atsvarą jo
vadinamajai „partijų nomenklatūrai“, o demokratiją siūlo sugrąžinti
naikinant Konstitucinį Teismą ir
galimybę būti išrinktam į valdžią
per partijų sąrašus. Tačiau klausimas apie tai, ar jis yra nusitaikęs į
protesto balsus, N. Puteikį sunervino. „Aš nesu nusitaikęs į jokį elektoratą, tiesiog mane nervina dvigubi standartai“, - sakė N. Puteikis.
Pasak politiko, šiuo metu Lietuvą
pasikeisdamos valdo kelios partijos arba, kaip jis įvardija, „partijų
nomenklatūra“.
Pavardės. Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius mano, kad
socialdemokratų Gedimino Kirkilo
ir Irenos Šiaulienės įregistruotas
Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas gali
prieštarauti Konstitucijai. „Nereikalingas intrigas santykiuose su
kaimynais sukuria ir du valdančiosios koalicijos lyderiai, - G. Kirkilas ir I. Šiaulienė, deklaruodami,
kad siekdami gerinti santykius su
Lenkija įregistravo naują pavardžių
rašymo įstatymo projektą, kuris iš
esmės sutampa su mūsų Vyriausybės rengtu projektu. Tai jie padarė
labai paskubomis, nepaisydami
paskutinio Konstitucinio Teismo
išaiškinimo, ir nesulaukę Valstybinės kalbos komisijos išvados ar
siūlymo, kaip nurodė Konstitucinis
Teismas. Taip pat G. Kirkilas ir I.
Šiaulienė sukūrė „intrigą“, kad jų
iniciatyva gali prieštarauti Konstitucijai, jeigu kalbos Komisija jų
pasiūlymui nepritars”, - pirmadienį
per spaudos konferenciją sakė A.
Kubilius.
Ekstradicija. Nuolatinis Ukrainos atstovas Jungtinėse Tautose
(JT) Jurijus Serhijevas informavo,
kad Maskva nesutinka išduoti nuversto prezidento Viktoro Janukovyčiaus ir kitų į Rusiją pabėgusių
pareigūnų. Teigiama, kad apie bevaisius ekstradicijos prašymus J.
Serhijevas kalbėjo naktį iš sekmadienio į pirmadienį vykusiame JT
Saugumo Tarybos posėdyje. „Rusijos televizijos kanalai tebetransliuoja interviu su V. Janukovyčiumi, buvusiu generaliniu prokuroru
Viktoru Pšonka ir buvusiu vidaus
reikalų ministru Vitalijumi Zacharčenka, - kalbėjo Ukrainos atstovas.
- Ukrainoje jie kaltinami žmonių
žudynėmis, paskelbta jų tarptautinė paieška“.
Ekonomika. Ekonominė situacija išsivysčiusiose valstybėse
gerėja, bet euro zonos šalyse ji kol
kas išlieka trapi. Apie tai teigiama
Tarptautinio valiutos fondo (TVF)
Tarptautinio
valiutos-finansinio
komiteto pranešime po šeštadienį
vykusio posėdžio. „Verslo aktyvumas, ypač Jungtinėse Valstijose ir
Didžiojoje Britanijoje, per praėjusius metus sustiprėjo. Ekonominis
augimas euro zonos šalyse buvo
teigiamas, tačiau kol kas jis išlieka trapus“, - teigiama dokumente.
Atkreipiamas dėmesys į tai, kad
„daugelyje išsivysčiusių valstybių
infliacija vis dar yra žemesnė už
planinį rodiklį ir, tikėtina, artimiausiu metu išliks vangi“. Ekonomikos
augimą besivystančiose valstybėse
TVF įvardino kaip „kuklų“. TVF
prognozėmis, jis „spartės palaipsniui“.

Parengta pagal
ELTA informaciją

Savaitgalio diskusija:
Kaip vertinate lipdukus ant automobilių?
Savaitgalį internetinis naujienų portalas www.anyksta.lt siūlė
diskutuoti apie kontraversiškus lipdukus ant automobilių.
Pretekstą diskusijai davė „Anykštos“ žurnalistų užfiksuotas
lipduką ant automobilio bagažinės dangčio (nuotraukoje) pastebėtas Anykščiuose. Maža to, kad automobilis papuoštas tokiu
provokuojančiu lipduku, tarsi norėdamas sustiprinti įspūdį, automobilis stovėjo draudžiamoje stovėti vietoje.
Skaitytojų klausėme – kaip vertinate tokio stiliaus lipdukus ant
automobilių? Tai saviraiškos laisvė ar elementarus chamiškumas
aplinkinių atžvilgiu?
Diskusija, kaip sakoma, vyko į „vienus vartus“. Savo nuomonę
išsakė 11 portalo skaitytojų.

@ „Kaimo tiuningas“: „Man
visokie automobilių aplipdymai asocijuojasi su asmenybės nebrandumu.
Aišku, nieko neturiu prieš užtamsintus langus, bet lipdukai man tai labai
nerimtai atrodo“.
@ „X – man“: „Lietuviškas tiu-

komentarai

ningas turi gilias tradicijas. Dar sovietiniais laikais būdavo iš esmės
perdaromi tuomet labai populiarūs
„Žiguliai“ ir „Moskvičiai“. Kieti
„pacanai“ ant „Žigulių“ (1 ir 11 modelio) priekinių žibintų dėdavo plastmasines lėkštes (žalias, o geriausia
- raudonas), ant galinės palangės
- futbolo kamuolį, virš prietaisų skydelio - karūną, ant bėgių rankenos
prisukdavo kalinių darbo rankenėlę
su rože. Ant galinio vaizdo veidrodėlio būdavo pakabinamas velniukas,
vairas apsiuvamas kailiu. „Moskvičiai“ galėdavo didžiuotis iškeltu
galu, priekyje įtaisytu „atboiniku“
ir ant galinių durelių orlaidžių užklijuotom izoliacijos juostelėm. Dar ir
dabar galima pamatyti pirmuką Žiguli su juodai užtamsintais stiklais,
ant stogo priklijuota plastmasine
„mobiliako“ antena, iš vidaus bumbsinčia rusiška muzika“.

nuomonių ringe
„Tai normalu, nepatinka – nežiūrėkit“.
„Tai chamiškumas, jei ne įstatymų pažeidimas, juk tokius lipdukus mato ir vaikai“.
„Įdomu kaip ilgai išsilaikytų
lipdukas „aš prieš KGB“? Nuluptų socdemas ar pasiųstų konservatorių?“
@ „Oooo“: „O kaip paaiškinti
vaikams tą „laikykis atstumo“? Apsiklijavimas tokiais lipdukais rodo
vairuotojo kvailumą“.
@ „€“: „Įsivaizduokit užduotį
dizaineriui kaip paveikslėlyje atvaizduoti saugaus atstumo laikymosi
taisyklių reikalavimą, kad visiems iš
karto būtų aišku ir įtaigu. Tai va, šiuo
požiūriu paveikslėlis yra puikus, net
genialus sprendimas. Kartu tai gali
būti geras pretekstas pakalbėti su
vaikais apie gyvenimą tikroviškai.
Žinoma, kai ką gali ir šokiruoti. Ir, žinoma, pomėgis klijuoti panašius paveikslėlius kai ką pasako apie žmogų

Leonas ALESIONKA, buvęs
Anykščių meras:
„Ne ne ne – nerealu. Po Nepriklausomybės atgavimo vienu metu
Lietuvoje pasidarė universitetų paradas. Jie ėmė rastis visur. Tačiau
lipdyti universitetų, kurie turi tik
pavadinimą, nereikia. Todėl, kai kurie universitetai dabar „kabo ore“.
Nemanau, kad Anykščiuose reikia statyti kokį pastatą ir jį pavadinti universitetu. Gal geriau nusileisti
ant žemės. Juk, kad universitetas
būtų universitetu, turi būti ir atitinkama bazė, auditorijos, infrastruktūra ir. t.t. Reikia turėti studentų, kuriuos kažkur reikėtų apgyvendinti,
reikėtų kažkur juos maitinti, aptarnauti, turėtų būti jų pasilinksminimo vietos. Įsivaizduokit, mėnesiui
Vilniaus universitetą perkeliame į
Anykščius. Kas išeis? Jei daryti tikrą universitetą, o ne tik pavadini-

mą, tai reikia ir daryti rimtai. O įdomu, pavyzdžiui, kiek kartų to pačio
Vilniaus universiteto biudžetas didesnis už Anykščių rajono biudžetą? Įsivaizduokim, pavyzdžiui, vien
medicinos fakultetą, kad jis veiktų,
turi būti klinikos. O kokios klinikos
yra Anykščiuose?
Lakiom frazėm pasimėtyti galima, galima sakyti, kad statysim ir
kosmodromą, tačiau turi būti ir atitinkamas kontekstas – pavyzdžiui,
balandžio 1- oji.
Nors, nepaisant ką sakiau, universitetą padaryti realiu dalyku galima. Tam reikia sostinę iš Vilniaus
perkelti į Anykščius. O kaip sostinė
bus be universiteto?“

Lukas PAKELTIS, Anykščių
rajono liberalų sąjūdžio skyriaus
pirmininkas:
„Sigučiui Obelevičiui siūlyčiau
dar kartą atsiversti raštą, kurį jis

@ „Nugis“: „Koks savininkas,
toks ir lipdukas, kuo čia stebėtis. Partiniai prisikabina partijų logotipus, ir
t.t. Gal čia nieko tokio, mašinos spalvingesnės, rūdžių mažiau matos“.
@ „Jonas“: „Aš kai matau kaimišku „tiuningu“ išdarkytus automobilius, tai jau žinau, kad nieko
gero iš tokių nelauk“.
@ „Šofioras“: „Tamsinimus uždraust, o su lipdukai kvaileliai laksto“.

“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.

Kad būtų universitetas, sostinę
reikia perkelti į Anykščius

Praėjusią savaitę atidarytas Anykščių menų inkubatorius. Šia
proga jame buvo surengta konferencija, kurioje Anykščių rajono
meras Sigutis Obelevičius užsiminė, kad ateityje Anykščiuose galėtų įsikurti universitetas.
„Anykšta“ klausė – kaip manote, ar Anykščiams reikia universiteto ir, ar realu, kad jis įsikurtų vis labiau nykstančiame mieste?

ir kitiems gali reikšti kaip įspėjamasis kelio ženklas apie padidintą pavojų. Tai taip pat yra neblogai.

siuntė į Vidaus reikalų ministeriją
dėl tikslinės teritorijos statuso suteikimo ir pažiūrėti, ką rašė. Ten
išvardintos Anykščių rajono bėdos.
Ar universitetas ir Menų inkubatorius išspręs tas problemas – nežinau. Manau, kad ne. Turim spręsti
tas kertines problemas, o jos šiuo
metu ignoruojamos. Valdantieji už
šias problemas turėtų prisiimti atsakomybę.
Pradžiai, manau, reikėtų išspręsti
profesinės mokyklos problemą, ją
padaryti pavyzdine Lietuvoje. Tai
būtų ir ambicingiau, ir realiau, nei
universitetas Anykščiuose“.

Kęstutis TUBIS, Vilniaus
anykštėnas, konferencijos Menų
inkubatoriuje dalyvis:
„Manau, duok Dieve, susitvarkyti
su tom demografinėm problemom,
kurias turim Anykščių rajone. Kad
rajonas vystytųsi – jos turi būti išspręstos. Konferencijoje pristatytos
Lietuvos problemos – tai Anykščių
problemos: demografinė padėtis
prasta, nedarbas. Reikia spręsti šias
problemas.
Universitetu galima pavadinti
kažkokią veiklą, bet tai nebus uni-

versitetas tikrąja to žodžio prasme.
Pavyzdžiui, trečiojo amžiaus universitetas, gamtos mylėtojų, bičių,
medicinos... Bet tai ne universitetas.
Lietuvoje jau nebeužtenka lėšų esamiems universitetams išlaikyti, tad
apie ką kalbame?
Apskritai, mes turime daryti tai,
kas realu ir įmanoma – išnaudoti rajono turizmo galimybes, gamtos teikiamus išteklius. Tai būtų patrauklu
ir realu, būtų galima sukurti daug
darbo vietų Anykščiuose, tačiau
nėra valios to daryti. Savivaldybė
sako – ką mes galim padaryti? Tačiau, manau, kad problema, jog ir
nenori daryti. Reikia išnaudoti kiekvieną iniciatyvą, jei projektai yra
realūs“.

Zenonas MAMENIŠKIS, šaulys:
„Kur jau mums universitetas, jie
tik didmiesčiams. Kas iš jaunimo
norėtų atvažiuoti čia studijuoti? Tik
vienetai. Turėtų būti ir pastatai, ir
sąlygos, ir profesūra. O kokia profesūra čia važiuos? Juk yra vietų kur
yra geriau, profesūrai reikia tinkamų
sąlygų. Iš patriotizmo? Patriotizmas
iškeliavo su Europos Sąjunga. Juo
labiau, kad dar miestas turėtų perspektyvų, o dabar kokios perspektyvos? Ypač, kai šiuo metu akcentuojamas profesinis mokymas, o nebe
aukštasis“.
-ANYKŠA
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Automobilis atitinka
charakterį...

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

„Ratuose“ kalbinsime anykštėnus, turinčius išskirtinai didelę vairavimo patirtį ir iš savo asmeninės patirties galinčius patarti kitiems... Šį kartą interviu su UAB „2 plius“ akcininku ir direktorium
51 – erių metų Vygantu ŠLIŽIU, turinčiu absoliučiai visas vairuotojo kategorijas, pirmą kartą už
automobilio vairo atsisėdusiu14 – os , o nuo 16 – os jau turinčiu vairuotojo pažymėjimą.

Verslininkas Vygantas Šližys vairuoja veržlų, galingą ir greitą 2012 – metų „BMW X5”.
Autoriaus nuotr.
- Taigi, ar prisimenate pirmą
kartą už automobilio vairo?
- Prisimenu. Ant brolio kelių.
Važiavome senuoju keliu Puntuko link. Jausmas geras. Patiko,
nors kelią nelabai „pagaudavau“,
tačiau asfalto juostoje išsitekau.
- Kas mokė vairuoti?
- Brolis. Motociklininko pažymėjimą įgijau jau mokykloje, o
vairuotojo, lengvojo ir sunkvežimio, Vilniaus politechnikume.
Vėliau, dirbdamas Anykščių melioracijoje, išlaikiau kategorijas
vairuoti autobusą ir krovininį
autobusą su priekaba.
- Kokį automobilį vairuojate
dabar? Jo privalumai ir trūkumai.
- Vairuoju 2012 – ųjų metų
„BMW X5“. Tai veržli, greita,
stipri ir patikima mašina. Priekaištų jai neturiu. Prieš tai esu
vairavęs „Moskvič“, ne vieną
„Audi“, „Volkswagen Passat“,
„Renault“, „Rover“, galingą

„Subaru“, neteko tik švediškų važiuoti draudžiama ir nėra kur.
mašinų vairuot.
Esu važiavęs egzotiška „Porshe
- Kur toliausiai buvote išvy- Carera GT“. Supergalinga, per
kęs automobiliu?
500 arklio galių sportinio tipo
- Net sunku pasakyt. Buvau mašina. Truputį baisoka buvo ją
Italijoje, Kroatijoje iki Dubrov- vairuoti. Juo labiau, kai žinai,
niko nuvairavęs.
kad ji kainuoja per pusantro mi- Kokiu didžiausiu greičiu lijono litų.
esate vaira- Ar per ši...Matau, kaip neatsar- tiek metų už
vęs, o gal važiavęs
kaip giai kai kurie važinėja. vairo esate pakeleivis?
Jie nusiperka galingas, kliuvęs į ava- Trimis au- greitas, tačiau senas, kar- rijas?
tomobiliais esu
- Taip. Tutais techniškai netvarkin- rėjau dvi avavažiavęs kiek
jos „traukė“ – gas mašinas ir laksto...
rijas,
tačiau
260 – 265 kilonė vienoje nemetrų per valandą greičiu, tačiau buvau kaltas. Vienoje iš jų susuveikdavo greičio ribotuvai, simušiau kelį ir antakį. Manęs,
nors variklis dar galios turėjo. važiuojančio pagrindiniu keliu,
Apie 2004 – uosius „Audi A8“, nepraleido, neturėjau galimybių
kaip keleivis, esu važiavęs 300 sustabdyti.
km/h greičiu. Tačiau, pabrėžiu,
- Gal prisimenate ir juokinvisi šie greičiai pajusti Vokieti- gų, kuriozinių situacijų?
joje, keliuose, kur greitis neri- Tai čia mano jaunystės nuobojamas. Lietuvoje tokiu greičiu tykiai su svainio motociklu „Iž

Ar esame saugūs kelyje?
Nuo 2006 m. balandžio 6-oji Lietuvoje minima kaip saugaus
eismo diena. Lietuvos statistikos departamento, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos informacija apie saugumą šalies keliuose nedžiugina ir vairuotojus perspėja apie avaringiausius mėnesius, dienas ir valandas.

Praėjusiais metais šalies keliuose
įvyko 3 418 kelių eismo įvykių, arba
vienu procentu daugiau nei 2012 m.
Juose buvo sužeista 4 040 žmonių,
žuvo – 258. Palyginti su 2012 m.,
šalies keliuose ir gatvėse žuvusių
eismo dalyvių skaičius sumažėjo 15
procentų. Tai mažiausias žuvusiųjų
skaičius ne tik per 23 mūsų šalies
Nepriklausomybės metus, bet ir nuo
1959–1960 m., kai eismo įvykiuose
žuvo vidutiniškai po 279 eismo dalyvius.
Neblaivūs vairuotojai 2013 m. sukėlė 279 eismo įvykius, arba 8 procentus visų eismo įvykių. 2012 m.

dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko
9 procentai eismo nelaimių.
Dažniausiai keliuose nukenčia
lengvųjų automobilių vairuotojai ir
keleiviai (52 proc. visų žuvusiųjų ir
58 proc. visų sužeistųjų kelių eismo
įvykiuose).
2013 m. keliuose buvo sužeisti
1 186 pėstieji, žuvo – 98. Žuvusių
pėsčiųjų skaičius pastaruosius ketverius metus mažėjo. Sužeistų pėsčiųjų skaičius 2013-aisiais, palyginti
su 2012 m., padidėjo 4,2 procento,
o žuvusiųjų sumažėjo 8 procentais.
Pats pavojingiausias pėstiesiems
metas – spalis, lapkritis, sausis. Šiais

mėnesiais žūsta daugiausia pėsčiųjų.
2013 m. keliuose iš viso buvo sužeista 314 dviratininkų, žuvo – 18.
Žuvusių dviratininkų skaičius keliuose per 2013 m. sumažėjo beveik
perpus (44 proc.), tačiau sužeistų
dviratininkų skaičius padidėjo 4 procentais.
Kelių eismo įvykiuose dažniausiai
žūsta vyresni nei 65 metų amžiaus
žmonės, o sužeidžiami – 25–34
metų žmonės. 2012 m. 30 procentų
visų eismo įvykiuose žuvusiųjų ir 16
procentų sužeistų moterų buvo 65 ir
vyresnio amžiaus. 19 procentų visų
eismo įvykiuose žuvusiųjų ir tiek
pat sužeistų vyrų buvo 25–34 metų
amžiaus.
2013 m. daugiausia eismo įvykių įvyko rugpjūtį – net 365. Patys
saugiausi keliuose mėnesiai buvo
vasaris, kovas ir balandis (atitinkamai 169, 180, 195 eismo įvykiai).
Kelis metus iš eilės vyrauja panašios tendencijos – mažiausiai eismo

Planeta“ su priekaba ir „Minskiuku“. Su svainio motociklu keliukais pavažinėdavau, kai nuo
jo dar nė žemės nepasiekdavau,
tai buvo problema ant jo užlipti.
Kartą su juo leidausi nuo kalniuko, o pakalnėje smėlis. Nesuvaldžiau, tik dulkių debesys pasipylė. Pakeliu galvą, o čia jau būrys
bulves perrinkinėjusių moterų
nuo „kapčiaus“ subėgęs.
Kitas atvejis su „Minskiuku“
baigėsi nejuokingai. Su draugu
bandėme paerzinti kelyje patruliuojančius milicininkus. Lekiam
su draugu „Minskiukais“ pro
milicininkus, neriam į miškus
tik mums žinomais keliukais,
vienas į vieną, kitas į kitą pusę.
Tie sutrinka, nežino kurį vytis, o
mes pasprunkam. Tačiau kartą,
berods, nuo Miškinio, pasprukti
nepavyko, įlėkiau į upelį, apvirtau, ir jaučiu, kaip už pakarpos
mane iš vandens kelia. Tada tai
kliuvo... Pasibaigė mūsų pokštai.
Tačiau tai buvo pirmas ir paskutinis kartas, kada turėjau panašių
reikalų su kelių patruliais.
- Kas Jums automobilyje
svarbiausia?
- Man svarbiausia, kad automobilyje jausčiausi saugiai. Aš
turiu gerai pažinti ir pasitikėti
savo automobiliu. Jis privalo
būti nepriekaištingai techniškai
tvarkingas, turėti visas veikiančias saugumo sistemas. Jeigu
savo automobiliu lenkiu, esu užtikrintas, kad saugiai aplenksiu,
jeigu stabdau, žinau, kad sustabdysiu...
- Šitiek metų sėkmingo vairavimo. Manau, turite ką patarti
pradedantiems vairuotojams,
ir ne tik jiems.
- Sakyčiau, kad įsigijus vairuotojo pažymėjimą, kokius 3 – 5
metus kelyje reikėtų pabūti „mažesniais“, atsargesniais. Tai ypač
aktualu jaunimui. Matau, kaip
neatsargiai kai kurie važinėja. Jie
nusiperka galingas, greitas, tačiau
senas, kartais techniškai netvarkingas mašinas ir laksto. Per 5
pastaruosius metus esu patekęs ar
stebėjęs ne vieną situaciją, kai avarijos dėl tokių vairuotojų išvengti
pavyko tik dėl mano paties ar kitų
vairuotojų reakcijos. Manau, kad į
kelią dėl savo ir kitų žmonių saugumo galima išvažiuoti tik absoliučiai tvarkingu automobiliu ir
tik absoliučiai blaiviam. Beje, aš
už nulį promilių prie vairo.
Ir dar. Pastebėjau, kad moterys
vairuoja geriau už daugelį vyrų.
Jos atsargesnės.

įvykių būna nuo metų pradžios iki
balandžio mėnesio. Vasarą įvykių
padaugėja. Beveik dešimties metų
statistika rodo, kad daugiausia eismo
įvykių įvyksta atostogų metu – liepos
ir rugpjūčio mėnesiais. Daug avarijų
būna ir rugsėjį bei spalį.
Avaringiausia savaitės diena –
penktadienis. Mažiausiai eismo įvykių įvyksta sekmadieniais. 2013 m.
penktadieniais įvyko 578 eismo įvykiai, sekmadieniais – 375. Daugiausia eismo dalyvių žuvo šeštadieniais
– 59, buvo sužeista penktadieniais
– 690.
Avaringiausias paros laikas – piko
metas po darbo valandų (nuo 17.00
iki 18.00 val.).
Dažniausiai į avarijas patenka
šalyje populiariausių modelių automobiliai – „Volkswagen Passat“,
„Volkswagen Golf“ ir „Audi 80“.
Beje, 2013 m. duomenys dar bus
tikslinami.
-ANYKŠTA

pagreitis
Avarijos. Per tris šių metų mėnesius Anykščių rajone įvyko 3
įskaitiniai eismo įvykiai, kuriuose vienas žmogus žuvo ir 2 buvo
sužeisti. Pernai per tą patį laikotarpį Anykščių rajono keliuose
įvyko 6 įskaitinės eismo nelaimės, kuriose žuvo 3 žmonės ir 11
buvo sužeista.
Neblaivūs. Per tris šių metų
mėnesius rajono keliuose policijos pareigūnai sulaikė 23 neblaivius vairuotojus ir 20 neblaivių
dviratininkų. Pernai per tris mėnesius buvo sulaikyti 45 neblaivūs vairuotojai ir18 dviratininkų.
Pėstieji . Už Kelių eismo taisyklių pažeidimus per 3 mėnesius
nubausta 49 pėstieji.
Akcija I. Balandžio 7 – 13
dienomis vyko akcija dėl saugos
diržų naudojimo ir vaikų vežimo
automobiliais taisyklių laikymosi. Jos metu bus nustatynėjami
pažeidimai.
Akcija II. Visą balandžio mėnesį policijos pareigūnai visoje
Utenos apskrityje vykdys akciją
dėl neblaivių vairuotojų išaiškinimo.
Saugiau. Nuo šių metų balandžio pirmosios laikydami egzaminą motociklininko pažymėjimui gauti, būsimi motociklininkai
privalo ne tik dėvėti šalmą, tačiau
ir pečių, alkūnių, kelių apsaugas
bei motociklininko pirštines. Šiomis apsaugos priemonėmis motociklininkai privalo pasirūpinti patys. O egzamine, kaip ir anksčiau,
pagrindinis dėmesys skiriamas
motociklo vairavimo technikai,
pusiausvyros laikymui.
Paroda. Gegužės 8 – 10 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų
centre „Litexpo“ vyks automobilių parodos „Transbaltica“ ir „Automechanika“. Lankytojų laukia
nemažai įspūdingų reginių, tarp jų
ir automobilinio garso varžybos.
Atšaukia. Viena didžiausių Japonijos automobilių gamintoja dėl
įvairių defektų atšaukia 6,39 milijono visame pasaulyje pasklidusių
savo automobilių, praneša AFP.
„Toyota Motor Corporation“ skelbia atšaukianti 26 „Toyota“ modelius, tarp kurių yra populiarių Europoje ir Lietuvoje. Tai „Corolla“,
„Yaris“, „Camry“...
Oru. Prancūzų koncernas
„Peugeot“ žada jau kitąmet į gatves išleisti automobilį, su nauju
galios agregatu, kuris kinetinę
energiją gamins iš oro. Toks automobilis turės į standartinį panašų
variklį, galintį sukti automobilio
ratus tiek benzinu, tiek oru, arba
vienu ir kitu. Oru automobilis kol
kas galės važiuoti tik iki 70 km/h
greičiu. Toks hibridinis automobilis ypač tiks važinėti sausakimšose miestų gatvėse ir benzino sąnaudas sumažins iki 80 procentų.
Taigi, ar vėliau miestai nepristigs
oro, nes ir dabar įprasti varikliai
oro sunaudoja labai daug.
Rekordas. Visa, kas nauja,
yra ne kas kita, kaip prisiminta
sena. Į rinką skverbiantis elektromobiliams, verta prisiminti, kad
daugiau kaip prieš 100 metų 100
kilometrų per valandą greičio
rekordą pasiekė būtent elektra
varomas automobilis. Tokį greitį 1899 metais pasiekė Paryžiuje
gyvenęs belgų lenktynininkas Camille Jenatzy į torpedą panašiu,
apie toną sveriančiu automobiliu,
kurį varė du elektriniai varikliai.
Didžiąją automobilio dalį užėmė
akumuliatorių baterijos.
Parengė J.J.
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Triumfavo „Jaros sauga“

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Penktadienį „Nykščio namų“ sporto salėje dėl „Jaros saugos“
sporto klubo taurės finale pernykščiai šio turnyro nugalėtojai
Anykščių „Jaros sauga“ rezultatu 78 – 69 įveikė Utenos „RL
GYM“ komandą ir tapo Rytų Aukkštaitijos senjorų „39+“ pirmenybių nugalėtojais. Sekmadienį buvo įteikti šių pirmenybių apdovanojimai, tačiau prieš tai, 12 valandą, dėl trečios vietos Kupiškio
ir Rokiškio komandų susitikimas neįvyko neatvažiavus rokiškėnams, tad trečios vietos laimėtojai dar pasidžiaugė pergale prieš
Žvaigždžių komandą ir iškovojo statinaitę alaus.
Penktadienį jau pirmajame kėlinyje abiejų komandų vyrai grūmėsi iš paskutiniųjų, tačiau kėlinį tik
vos dviejų taškų persvara laimėjo
anykštėnai. Antrajame kėlinuke
anykštėnams pavyko nuo uteniškių
atsiplėšti 12 taškų (41 – 33).
Žūtbūtinė kova vyko trečiajame
kėlinyje. Uteniškiams pavyko skirtumą sumažinti iki 5 taškų ir vos
6 taškų skirtumą išlaikyti likus iki
rungtynių pabaigos žaisti 5 su puse
minutės. „Perlaužti“ rezultato savo
naudai uteniškiams taip ir nepavyko, pergalę rezultatu 78 – 69 šventė
„Jaros sauga“.
Rezultatyviausiai „Jaros saugos“
komandoje žaidė Mindaugas Kildišius, įmetęs į varžovų krepšį 25 taškus, Rimas Mincė pelnė 14 taškų.
Sekmadienį dėl trečios vietos turėjo kovoti kupiškėnai ir rokiškėnai.

Rokiškio komandai neatvykus, trečioji vieta atiteko kupiškėnams, tačiau jiems dar teko pakovoti su staigiai suformuota iš anykštėnų ir kelių
Utenos žaidėjų sudaryta Žvaigždžių
komanda. Ją įveikę rezultatu 84 –
69, kupiškėnai gavo prizą – alaus
statinaitę. Rezultatyviausias kupiškėnų žaidėjas Aurelijus Adomavičius pelnė net 24 taškus, rezultatyviausias žvaigždžių krepšininkas
anykštėnas Silvijus Živatkauskas
įmetė 20 taškų. Beje, jis laimėjo ir
tritaškių mėtymo varžybas.
Baudas taikliausiai mėtė kupiškėnas Ričardas Alekna. Iš 15 metimų į
krepšį įkrito net 13 kamuolių.
Taurės buvo įteiktos pirmenybių
nugalėtojai „Jaros saugos“ komandai, antrąją vietą iškovojusiems
uteniškiams ir trečiąją – Kupiškio
krepšininkams.
Apdovanojimų

Arvydas Antanavičius įsitikinęs,
kad krepšinis vyrams padeda išlaikyti gerą fizinę formą.

„Jaros saugos” komandos dalis po pirmenybių nugalėtojų apdovanojimo.
ceremonijoje dalyvavo LR Seimo
narys Ričardas Sargūnas.
Pasak komandos vadovo Arvydo
Antanavičiaus, „Jaros saugos“ vyrai

buvo nusiteikę pergalei, žaidė kovingai. „Jie daug treniravosi, - apie
komandą sakė A. Antanavičius. – O
sporto klubas „Jaros sauga“ jungia

Prokuroras sieks, kad būtų atnaujinta ir kito
baidarininko žūties byla
(Atkelta iš 1 p.)
Medikai dėl jaunuolio
gyvybės kovojo parą
2012 metų rugpjūčio 25 dieną
Šventąja baidarėmis plaukusiai
ukmergiškių šeimynai pramoga
baigėsi tragedija. Viena baidarė,
kurioje plaukė motina ir 22 – jų
metų jos sūnus E.Ž., bandydama
įveikti užtvanką, apsivertė. Moteris išsigelbėjo, o vaikiną iš upės
ištraukė ugniagesiai gelbėtojai.
Anykščių ligoninės reanimacijoje
jis buvo gaivinamas parą, tačiau
jaunuolio gyvybės išgelbėti nepavyko.
Gelbėjimosi liemenė
galėjo pakenkti
Nelaimę matę žmonės pasakojo,
kad jaunuolio ilgai nepaleido už-

horoskopas
Ožiaragiai šią savaitę susidurs
su sunkumais ir nedraugų intrigomis. Tai gali sugadinti nuotaiką ir
išmušti iš darbo ritmo. Astrologas pataria ramiai ir su humoru
žiūrėti į šias situacijas. Tai jums
padės per trumpą laiką ir be padarinių išspręsti visas problemas.
Sėkmingos dienos - pirmadienis
ir šeštadienis.
Vandeniams kažkas tikriausiai irgi pamėgins pastoti kelią,
bet čia astrologas pirmiausia turi
omenyje asmeninius santykius.
Žvaigždės jums rekomenduoja
labai nenusiminti, kadangi visos
permainos - tik į gera. Tarnyboje galite būti paskirti į aukštesnį
postą ar geriau apmokamas pareigas. Palanki diena - šeštadienis.
Žuvys šią savaitę turėtų užmegzti glaudžius ryšius su naujais verslo partneriais. Astrologo
nuomone, jūsų komercinės sė-

ne tik krepšininkus, mes žaidžiame
ir futbolą, žaisime tinklinį ir irkluosime, nes gera sportinė forma vyrams reikalinga darbe“.

užjaučia

tvankos srovė. Ir motina, ir sūnus tėvais, seserimi bei šeimos drauvilkėjo gelbėjimosi liemenėmis.
gais. Kompanija iškylavo kelioBuvęs Anykščių rajono apy- mis baidarėmis. Pirmajai baidalinkės vyriausiasis prokuroras rei apsivertus užtvankoje, kita,
Ričardas Juozainis dėstė, kad be abejo, į užtvanką neplaukė.
žmogui, pakliuvusiam į užtvanPolicijos pareigūnams E.Ž.
kos srovę, gelbėjimosi liemenė motina aiškino, jog ji su sūnumi
greičiau trukneketino išbando nei padeda.
...„Jei krisdamas nuo už- dyti savęs ir
„Jei krisdamas tvankos žmogus neria iki tyčia rizikuoti
nuo užtvankos dugno, srovė jį išneša, o jei gyvybėmis –
žmogus neria
paprasčiausiai
iki dugno, srovė nelaimėlis plūduriuoja pa- nesuprato, kad
jį išneša, o jei viršiuje, žmogų varto...
plaukti į užnelaimėlis plūtvanką yra paduriuoja paviršiuje, žmogų varto, vojinga.
dėl ko gali gurkštelėti vandens, ir
„Anykštos“ žurnalistams tada
viskas“, - aiškino R.Juozainis.
nepavyko aptikti jokių ženklų ar
nuorodų, skirtų baidarininkams,
Nesuprato, kad užtvankoje
nurodančių, kad plaukti į užtvanpavojinga
ką draudžiama, kad leistis į ją
pavojinga ar panašiai (VidmanE.Ž. Šventąja plaukė su savo tas ŠMIGELSKAS „Šventosios

užtvanka nusinešė dar vieną gyvybę“, „Anykšta“, 2012-08-28).

kmės žvaigždė kyla į zenitą, todėl
būtų tiesiog neprotinga neišnaudoti tokių palankių galimybių.
Skirkite susitikimus ir veskite derybas - geri rezultatai garantuoti.
Sėkmingos dienos - antradienis ir
penktadienis.
Avinui šią savaitę vertėtų apskritai pamiršti verslą ir komerciją. Astrologas jus įspėja, kad
galite patirti didelių nuostolių, o
naujos sutartys neduos pageidaujamų rezultatų. Jums šiuo metu
būtų geriausia apgalvoti tolimos
ateities planus, kad vėliau galėtumėte atsigriebti už visas dabartines nesėkmes. Palanki diena - antradienis.
Jaučių šią savaitę laukia teigiamos tendencijos, susijusios
su darbu. Galimas dalykas, kad
vyresnybė deramai įvertins jūsų
nuopelnus ir paskelbs pelnytą
padėką, o gal net pasiūlys pereiti į atsakingesnes pareigas. Jeigu
jūsų veiklos sfera yra verslas, tai

duoja šią savaitę tvarkyti reikalus, susijusius su įvairiais popieriais ir dokumentais. Tuo labiau,
kad tokia būtinybė jau seniai
pribrendo. Kūrybiškai dirbančius
žmones tikriausiai lydės sėkmė:
vyresnybė, ko gera, pripažins
jūsų nuopelnus ir juos deramai
įvertins. Palankios dienos - trečiadienis ir ketvirtadienis.
Mergelėms šią savaitę atsivers
nemažai įdomių perspektyvų,
pirmiausia - profesinėje veikloje.
Parodykite savo organizacinius
sugebėjimus, ir jūs nesunkiai pasieksite teigiamų rezultatų visose
srityse. Didelę sėkmę žada įvairūs
komerciniai projektai ir reikalai,
susiję su nekilnojamuoju turtu.
Palankios dienos - ketvirtadienis
ir sekmadienis.
Svarstyklėms seksis ieškoti
papildomų pajamų šaltinių ir kelti
savo gerovę. Astrologo nuomone,
valstybės tarnautojai gali gauti
didelį algos priedą arba vienkar-

ypač daug dėmesio skirkite partneriams užsienyje. Sėkmingos
dienos - penktadienis ir šeštadienis.
Dvyniai šią savaitę turėtų išspręsti klausimus, susijusius su
technika, kuria kasdien tenka
naudotis namuose ir darbe. Pasak astrologo, reikėtų pagalvoti
apie automobilio ar kompiuterio
remontą. Pasirūpinkite tuo dabar,
kad nereikėtų sukti galvos dėl šių
problemų pačiu netinkamiausiu
momentu. Palankios dienos - pirmadienis ir penktadienis.
Vėžiai gali turėti problemų su
partneriais, konfliktuoti su artimaisiais ir bičiuliais. Šią savaitę
venkite susitikimų su vyresnybe,
kadangi dėl jūsų nesantūrumo
gali kilti didelis skandalas. Jeigu nebūsite pernelyg aktyvūs, tai
išvengsite nemalonumų ir nesusipratimų. Sėkmingos dienos penktadienis ir šeštadienis.
Liūtams astrologas rekomen-

Finalinėse rungtynėse „Jaros
saugos” krepšininkas Mindaugas Kildišius įmetė 25
taškus.
Autoriaus nuotr.

Užtvankos savininkas –
savivaldybė
Anykščių užtvankos savininkas yra rajono savivaldybė, tačiau ji užtvanką buvo išnuomavusi UAB „Ekohes“, kuri ketino
statyti mažąją elektrinę, bet taip
savo planų neįvykdė.
Be to, „Ekohesas“ nemokėjo
užtvankos nuomos mokesčio, nesirūpino įspėjamaisiais ženklais
apie slypinčius pavojus, todėl
visai neseniai rajono savivaldybė
nutraukė su UAB „Ekohes“ pasirašytą užtvankos nuomos sutartį.
Taigi, kyla retorinis klausimas,
kas atsakys už jauno ukmergiškio mirtį: ar rajono vadovai, ar
UAB „Ekohes“ savininkai?..

Alfredui ZLATKUI
Leiskite nors keliais
užuojautos žodžiais
palengvinti Jūsų skausmą,
mirus mylimai seseriai.
Marčiupio gatvės
gyventojai

Sunku rasti paguodos
žodžius, kurie sumažintų
skausmą, netekus
brangiausio žmogaus.
Reiškiame nuoširdžią
užuojautą Linui
KOŽENIAUSKUI dėl tėčio
mirties.
Nijolė, Justina ir Ernesta
su šeima

tinę premiją, o verslininkams
duos pelno visos investicijos.
Palankios dienos - antradienis ir
penktadienis.
Skorpionai gali pagalvoti apie
savo padėties darbovietėje pagerinimą, kadangi visą šią savaitę
planetos, kaip žada astrologas,
rems jūsų pastangas palypėti
karjeros laiptais. Jums pavyks
pasiekti užsibrėžtą tikslą ar bent
jau sudaryti visas prielaidas aukštesniam postui užimti artimiausiu
metu. Sėkmingos dienos - antradienis ir trečiadienis.
Šauliai šią savaitę turėtų atidžiai stebėti situacijos raidą ir neišleisti iniciatyvos iš savo rankų.
Tai jums leis sėkmingai išspręsti
visus profesinius klausimus. Darbe ir namuose būsite svarbiausias
strategas, o bendradarbiai ir artimieji atsižvelgs į visus jūsų pasiūlymus. Palankios dienos - trečiadienis ir sekmadienis.
-ELTA

pastabos paraštėse
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Jeigu ant sienos kabo šautuvas

Arvydas MAČIULIS
Kai vienas Lietuvos Respublikos
pilietis, rašydamas šiame balandžio
8 dienos laikraštyje, žavisi lyg tai
nelabai mums draugiškos valstybės
lyg tai nelabai gražiais veiksmais ir
aiškiai nemėgsta kitoje, draugiškesnėje valstybėje vykstančių procesų,
tai kitam piliečiui, skaitančiam, kas
parašyta, belieka arba kartu žavėtis ir nekęsti, arba imti ir suabejoti.
Kadangi, kaip supratau, tas pilietis
nėra savo akimis matęs tų veiksmų ir
įvykių nei vienoje iš aprašomų šalių,
o pasiremia tokių pat nemačiusių autoritetu, tai abejonės dar labiau sustiprėja. Aiškumo dėlei pasakysiu, kad
kalbama apie Rusiją ir Ukrainą.
Kadangi aš irgi nesu šiuo metu ten
buvęs, tai abejonėms patvirtinti ar paneigti irgi pasitelksiu kitų nuomonę,
tačiau kurie girdėjo, matė ir analizuoja įvykius iš arti. Taigi, pačius rusus.
Štai Kijeve dirbantis žinomas Rusijos žurnalistas ir politinis analitikas,

buvęs televizijos kompanijos NTV
generalinis direktorius ir „Moskovskije novosti” vyriausiasis redaktorius
Jevgenijus Kiseliovas, apibūdindamas ukrainietiškos revoliucijos esmę,
sako, kad „ukrainiečių kantrybei atėjo
galas, šalyje įvyko revoliucija ir buvo
nuverstas korumpuotas režimas. Protestai prieš neįtikėtiną korupciją ir
tapo tuo liaudies pasipiktinimo sprogimu. Didžioji dalis šioje revoliucijoje dalyvavusių žmonių, dauguma
iš šimtų tūkstančių taikių piliečių,
išėjusių protestuoti į Kijevo gatves ir
aikštes, buvo paprasti, visiškai normalūs žmonės, kai kurie anksčiau nė
kiek nesusiję su kokia nors politine
veikla”. Taigi, atrodo, čia fašizmu lyg
ir nekvepia, o Europos Sąjungai, nors
ir nevykusiai sužaidusiai ukrainietiška korta, matyt, plautis kruvinų rankų
nereikės dėl tos paprastos priežasties,
kad jos, kaip matėme iš ankstesnių citatų, ir nėra kruvinos.
Toliau J.Kiseliovas, apibūdindamas padėtį pietryčių Ukrainoje,
apie tuos, kurie norėtų į Rusijos
glėbį,sako: „Aš nepervertinčiau jų
pajėgumų ir skaitlingumo. Mano vertinimu, jie sudaro 5-7 proc. Ukrainos
gyventojų, ir daugiausia šie žmonės
gyvena Lugansko, Donecko, iš dalies – Charkovo srityse”. Manau,
kad netikėti šiuo analitiku lyg ir nėra
pagrindo.
Palikime Ukrainą ir paklausykime,

ką patys rusai sako apie Rusiją. Tų, Rusijos biudžeto sudaro pajamos iš
kurie džiaugiasi, kad „Krymas grį- energetikos išteklių eksporto”. Taigi
žo”, nuomonę žinome, todėl įdomu tektų pripažinti, kad šios šalies ekoįsiklausyti ir į kitokią nuomonę, tuo nomikos pagrindas yra gana nestabilabiau, kad ją reiškia žymūs, pilie- lus ir priklauso nuo pramoninių šalių,
tiški ir drąsūs rusai, nes dabar reikšti naudojančių Rusijos energetines žanuomonę, neatitinkančią Kremliaus liavas ir naftą eksportuojančių šalių,
linijos, reikia drąsos.Ir nemažai. veiksmų. Dabar Rusijoje išgaunama
Rašytojas Vladimiras Sorokinas 11,5 proc. viso pasaulyje išgaunastraipsnyje „Rusijos sutemos” vaiz- mo naftos kiekio. Kai naftos kaina
džiai rašo: „Rusija gigantiškas ledo svyruoja apie 100 dolerių už barelį,
luitas, užšaldytas
tai Rusijos biu...„Rusija gigantiškas ledo džetas yra apie
Putino režimo,
po Krymo įvy- luitas, užšaldytas Putino re- 357 milijardus
kių atskilo nuo žimo, po Krymo įvykių at- dolerių, o 2006
Europos žemyno
metais, kai nafta
skilo nuo Europos žemyno kainavo 60 doir pajudėjo į nežinomybę”. Kitas, ir pajudėjo į nežinomybę”...
lerių už barelį,
finansų eksperbiudžetas buvo
tas, Andrejus Movčanas straipsnyje 240 mlrd. dolerių, o naftos tuomet
„Po Krymo svaigulio Rusijos laukia išgaudavo tik 10 proc. mažiau. Be
ilgos ir baisios pagirios…” šiandie- to, finansų ekspertas atkreipia dėmeninę Rusijos tikrovę vertina skai- sį, kad „ne iš naftos produktų pardačiais ir faktais. O jie gana įdomūs ir vimo gaunamos Rusijos pajamos per
iškalbingi. Beje, šis straipsnis buvo ir tą laiką sumažėjo 20 procentų”.
lietuviškoje spaudoje.
Nors naftos dolerių upė gali bet
Taigi, ką sako skaičiai? Kalbėda- kada pasidaryti žymiai seklesnė, tamas apie Rusijos lyginamąjį eko- čiau ekonomikos analitikų nuomone,
nominį pajėgumą jis sako, kad „jei Rusijoje šiuolaikinė pramonė nevyspadalintume visą biudžetą iš gyven- toma, atsargos nekaupiamos. Vienintojų skaičiaus, vienam žmogui tektų telė sritis kur tikrai negailima pinigų
2 500 dolerių. Palyginimui, JAV šis - gynyba. Sumos tikrai įspūdingos:
skaičius yra 13 tūkst., Izraelyje – 10 „2015 m. Rusijos biudžete gynybai
tūkst., o Ukrainoje 950 dolerių”. To- numatyta 145 mlrd. dolerių. Tai 35
liau nagrinėdamas iš ko susidaro biu- proc. viso dabartinio biudžeto”, o
džetas, autorius rašo, kad „49 proc. laikotarpyje iki 2020 metų tam skirti

apie 500 mlrd. dolerių. Todėl nenuostabu, kad Rusijos armija pralenkė
mūsų kaimyno Baltarusijos armiją,
anksčiau laikytą geriausia iš posovietinių šalių ir tapo stipriausia Europoje. Nuostabu tai, kad įmitusiais,
švariomis uniformomis,“blizgančiais
šalmais”, netgi blaiviais Rusijos kariais, aprašytais amerikiečių portale,
taip neapsakomai susižavi kai kurie
Lietuvos piliečiai.
Taigi, pasakiškos sumos Rusijoje skiriamos gynybai, tačiau joje
akcentuojama puolamoji ginkluotė
ir strategija, greitojo reagavimo pajėgos. Užsienio kariniai ekspertai
sako, kad „neslepiama Rusijos kariuomenės užduotis – sutelkti savo
pajėgas pasienyje su Europa, būti
pasirengusiai pradėti įvairialypius
kovinius veiksmus ir numatytiems
taikiniams smogti per valandą nuo
įsakymo gavimo”. Kam? Prieš ką?
Kada?
Tik nedera klausti „Kodėl?”. Šis
klausimas, kai norima kariauti, visada yra ne vietoje.
Tokiu atveju, jei „per klaidą”, ar
„atlaisvinant teritoriją”, jūsų gyvenamoji vietovė ir visa kas gyva bus
sulyginta su žeme, tai besižavintys
tais „svieto lygintojais” vargu ar turės daugiau šansų, negu manantys
priešingai.
O dar Antonas Čechovas, berods,
taip yra pasakęs: „Jeigu spektaklyje
pirmame veiksme ant sienos kabo
šautuvas, tai paskutiniame - jis būtinai iššaus”

Pasistengė dėl gandrų

laiškai
Pasak naujausios gandrų apskaitos,
šie lietuvių labai mylimi paukščiai
šalyje susuka net 20 tūkstančių lizdų. Gražus paukštis, pasak tikėjimų
„atnešantis“ vaikus, lemiantis laimę,
todėl dažnas sodietis nori, kad jo sodyboje ar kažkur netoliese šie paukščiai apsigyventų.
Butėnų kaimo žemėse, pasak skaičiuotojų, gandrai peri beveik dešimtyje lizdų. Tai simboliška, nes ir kai-

įvairūs
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
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.
Įrengiame ventiliacijos ir ekonomiškas rekuperacines sistemas savo, kliento medžiagomis.
Deimantinėmis karūnomis gręžiame skyles, pjauname angas.
Tel. (8-673) 06342.

mo vardas siejasi su šiais paukščiais,
kurie lenkiškai vadinami „bucian“, o
visuose seniausiuose ir dar XIX amžiaus dokumentuose kaimo pavadinimas rašomas „Buciany“.
Močiutės pasakodavo, kad senovėje gandrus ir vadindavę busilais ar
bucėnais, o populiarioje juokų dainelėje bičiuliškai - Jonu. Ir visuose tarsi
vienija noras, kad tik kažkur čia pat
perėtųsi gandrai. Vienas nūnai miesKaminų valymas, įdėklai, pristatomi
kaminai, skardinimo darbai.
Tel.: (8-671) 36918, (8-603) 04141.
Reguliuojame, remontuojame kuro
siurblius, purkštukus.
Nuomojame autokeltuvą (kėlimo
aukštis 20 m, šoninis siekis – 9 m).
Tel. (8-682) 36806.
Baldų remontas, gamyba
Remontuojame minkštus baldus,
keičiame gobeleną, spyruokles, poroloną. Pasiimame ir parvežame baldus, turime baldams audinių.
Tel. (8-610) 10341,
www.atnaujinkbaldus.lt
Gaminame virtuvės baldus, spintas
slankiojančiomis durimis.
Tel. (8-603) 35705.
Dovanoja
Mėšlą.
Tel.: (8-617) 53169, 4-39-25.

A, B, C, C+CE, CE kategorijų vairuotojų kursai!
Nuolaidos A kategorijos kursams !!!
Teirautis tel.: (8-657) 72 987
www.jonroka.lt.
Renkamės balandžio 15 dieną 17 val. Liudiškių g. 29,
UAB „Janroka“ patalpose

Iš nuotraukos
darome portretus laidotuvėms
(iki A4 formato).
UAB „Anykštos redakcija“
(Vilniaus g. 29, Anykščiai),

Nuotraukos su rėmeliais kaina – 35 litai.

te gyvenantis ir į tėviškę tik pailsėti,
tėvų namuose padirbėti atvykstantis
butėnietis, rodos, persistengė. Daug
metų naudotame lizde pernai gandrai
neperėjo, tad sugalvojęs, kad tam
trukdo šakos, vyrukas pasidarbavo iš
peties. Nežmoniškai sužalojo sodžių
puošusį šimtametį klevą, bet kažin
kaip jo pastangas įvertins gandrai...
Raimondas GUOBIS
Esu 60 m. moteris, noriu susipažinti su sąžiningu, be žalingų įpročių žmogumi, kuris norėtų būti geru
mano draugu bei pagalbininku kaip
sesuo, brolis, dukra ar sūnus visam
likusiam mano gyvenimui. Amžius
reikšmės neturi.
Tel. (8-604) 98390.

Butėnietis štai šitaip apgenėjo šimtametį medį. Autoriaus nuotr.

parduoda

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.
Komercinės paskirties patalpas (buvusi parduotuvė „Dovanų
namai“) J. Biliūno g. 7 (senosios
vaistinės patalpos, bendras plotas
55 kv. m, kaina 59 000 Lt).
Tel. (8-676) 68658.
Žemės ūkio technika
Purkštuvus, bulvių sodinamąsias, rotacines šienapjoves, kultivatorius, lėkščiuotuvus, vagotuvus, šnėkus, „Kverneland“ plūgus
ir kt.
Tel. (8-612) 57075.
Trąšos
Amonio, kalcio amonio salietrą,
kompleksines trąšas. Atveža.
Tel. (8-687) 11893.

Kuras
Malkas.
Tel. (8-684) 14841.
Uosines, beržines, juodalksnio
malkas trinkomis, skaldytas. perka mišką.
Tel. (8-630) 57490.

PAVASARIN ĖS
N U OLAID OS
nuo 10 % iki 50 %

Langai, durys, garažo vartai,
roletai, žaliužės, apsauginiai
stogeliai, šiltnamiai.
*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje
Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt
Velykų šventiniam stalui -

KALAKUTAS, išaugintas na-

tūraliais pašarais pas ūkininką
Vl. Tamošiūną.
Tel.: (8-687) 78274, (8-622) 32588.
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SKELBIMAI

Nuoširdžiai dėkojame gydytojoms Virginijai PAŽERIENEI,
Salomėjai RAINIENEI ir slaugytojai Ramunei už nuoširdų
gydymą, rūpestingumą ir kantrybę. Linkime geros sveikatos
ir visokeriopos sėkmės Jūsų kilniame, atsakingame darbe
bei laimės asmeniniame gyvenime.
Z. ir P. Kontrimavičiai

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI, slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI už malonų priėmimą ir nuoširdų gydymą.
Jankauskai

Už rūpestingą gydymą ir nuoširdų bendravimą dėkojame
šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI, slaugytojoms
Rūtai PACIŪNIENEI ir Irutei MIKUČIONIENEI.
Ačiū, kad esate.
V. Slavinckienė ir B. Valavičienė

Nuoširdžiai dėkojame Kurklių ambulatorijos gydytojai
Daliai KAZLAUSKIENEI, seselėms Rūtai PACIŪNIENEI,
Irenai MIKUČIONIENEI už gerą gydymą, nuoširdų rūpestį
ir dėmesį.
Kurkliai,
Milda ir Antnas Gribauskai

Su nuoširdžiausiu dėkingumu ir pagarba dėkoju gydytojai
Aurikai TREŠČENKO ir seselei Lijanai RAGAUSKIENEI už
gydymą, švelnumą ir patarimus.
Juozas Pratkelis

Nuoširdžiai dėkoju Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai
KAZLAUSKIENEI už gerą gydymą, nuoširdų patarimą, švelnų žodį. Taip pat dėkoju slaugytojoms Rūtai PACIŪNIENEI
ir Irenai MIKUČIONIENEI, linkiu sveikatos, ištvermės ir gero
pasisekimo asmeniniame gyvenime.
Staškūniškis, Juozas Janulevičius

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojui Rimondui BUKELIUI
ir slaugytojai Ritai BURNEIKIENEI už malonų priėmimą, rūpestingą gydymą.
Linkiu Jums viso ko geriausio.
Emilija Janulienė

Nuoširdžiai dėkoju Kurklių ambulatorijos šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI už švelnų žodį, malonų bendravimą, pasitikėjimą. Taip pat dėkoju slaugytojoms Rūtai
PACIŪNINEI, Irenai MIKUČIONIENEI, linkiu sveikatos, kantrybės nelengvame Jūsų, medikų, darbe.
Staškūniškis, Marijona Šešplaukytė

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Salomėjai RAINIENEI,
selelei Ramunei už nuoširdų ir rūpestingą gydymą.
P. Orda

perka
Brangiai - įvairius automobilius,
mikroautobusus, priekabas. Gali
būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
Nekilnojamasis turtas,
miškai
Žemės ūkio paskirties žemę
Anykščių, Utenos, Zarasų rajonuose.
Tel. (8-606) 14770.
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės ar miško sklypą ar kitą
nekilnojamąjį turtą. Gali būti su
skolomis ar teisinėmis problemomis. Atsiskaito grynaisiais.
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Brangiausiai - miškus. Sumoka
notaro išlaidas.
Tel. (8-642) 22222.
Visoje Lietuvoje - mišką su
žeme ar išsikirsti, 5 000 - 35 000
Lt/ha, gali būti malkinis.
Tel. (8-600) 29417.
Brangiai - mišką arba mišką
išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.
Automobiliai, žemės
ūkio technika
Brangiai ir skubiai - įvairių
markių (1930-2005 m.) lengvuosius automobilius, visureigius,
mikroautobusus. Bet kokios būklės.
Tel. (8-601) 53942.

Kviečius, miežius, kvietrugius.
Atsiskaito. Išsiveža savo transportu.
Tel. (8-614) 24950.           
Gyvuliai
Įmonė arklius, karves (iki 4 Lt/
kg), telyčias (iki 4,80 Lt/kg), bulius (iki 5,10 Lt/kg).
Tel. (8-622) 09326.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka
JUODOJO, SPALVOTOJO METALO
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS,
ELEKTROS VARIKLIUS, starterius, generatorius.
Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.

Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

Brangiai - galvijus: telyčias,
karves, 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 veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.
„Bartynco“ - visus veršelius auginti. Moka 6-21 proc.
Tel. (8-680) 22009.

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.

Nuolat brangiai - karves, bulius, telyčias. Atsiskaito iš karto,
moka priedus.
Tel. (8-656) 40439.
Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.

Važiuojančius ir nevažiuojančius automobilius, mikroautobusus, visureigius. Pasiima, utilizuoja. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-633) 39897.
Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali
būti daužti, nevažiuojantys.
Pasiima.  
Tel .( 8-646) 17715.
Kombainus, traktorius, autobusus, automobuilius, įvairią
techniką, metalo laužą, elektros
variklius.
Tel. (8-633) 60143.

siūlo darbą
Reikalingas medvežės operatorius dirbti miške.
Tel. (8-610) 65172.
UAB „Cesta“ firminėje mėsos
parduotuvėje Anykščiuose reikalinga kasininkė pardavėja.
Tel.: (8-611) 22573,
(8-686) 89094, (8-614) 46152.
Reikalingi rūšiuotojai (-os) ir
pakuotojai (-os) Anglijoje
Darbo pobūdis: rūšiuoti/pakuoti vaisius/daržoves, judančius
ant konvejerio juostos.
Atlyginimas: nuo 4100Lt
Reikalavimai: minimalios anglu kalbos žinios
Tel. (8-602) 85615
Reikalingi darbuotojai:
BULDOZERININKAS
EKSKAVATORININKAS
Šalkalvis-suvirintojas
E kategorijos tarptautinių reisų vairuotojai
Tel. (8-698) 46745.

Teleloto Lošimas Nr. 940 Data: 2014-04-13
Skaičiai: 21 74 65 68 50 73 17 38 40 14 44 67 11 03 41 61 31 04 33 10 43 55 29 69 71 26 30 54 06 01 27
15 53 57 51 (keturi kampai) 60 70 46 37 23 (eilutė) 39 59 56 49 48 (įstrižainės) 42 63 16 09 (visa lentelė)
Papildomi prizai
0333280 Automobilis “Toyota Yaris”
003*455 Pakvietimas į TV studiją
021*680 Pakvietimas į TV studiją
033*905 Pakvietimas į TV studiją

Žemė ūkio produkcija

Reiškiu nuoširdžią padėką kaimynams, Vašuokėnų bendruomenės nariams, giminėms už pareikštą užuojautą ir
visapusišką atjautą dėl mylimo brolio Jono netekties.
Vytautas - Petras Raišelis
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Gema, Vilnius, Vaidotė, Modestas, Anastazijus, Liudvina.
balandžio 16 d.
Benediktas, Giedrius, Algedė, Kalikstas.

mėnulis
balandžio 15 - 16 d. pilnatis.

komentaras
anyksta.lt
„anykštėnė“:
„Gal gana, Ponas mere, tu visokių vizijų, nes baigiasi Jūsų
valdymo metas, nes tiek pridarėte
Anykščiams, kad baisu. Kuriate
ne darbo vietas žmonėms, nesirūpinate jų gerove, o darote tai, ko
visai nereikia“.

mįslė
„Žalia kaip žolė, maža kaip
pelė, saldi kaip medaus taurė?“
Šeštadienio mįslės: „Akys kaip
ratai, o saulės nemato?“ teisingas
atsakymas – pelėda.

receptas
Vištienos kepsneliai su sūriu
Ingredientai:
Juodieji pipirai,
krapai,
1,5 kilogramo vištienos filė,
2 kiaušiniai,
3 valgomieji šaukštai kvietinių
miltų,
3 valgomieji šaukštai majonezo,
150 gramų fermentinio sūris,
druskos,
aliejaus kepimui.
Gaminimo eiga:
Vištienos filė supjaustykite norimo dydžio kepsneliais ir pamuškite
virtuviniu plaktuku.
Išplakite kiaušinius ir įmaišykite
majonezą, miltus ir prieskonius.
Sūrį sutarkuokite.
Merkite vištienos kepsniukus į
pasigamintą plakinį.
Dėkite į įkaitintą aliejų. Užbarstykite sūriu ir kai apkepa viena
pusė, užpilkite dar plakiniu (ant
sūrio pusės) ir atsargiai apverskite.
Dar šiek tiek apkepkite.

oras
+12

+3

MOZAIKA
Saudo Arabijoje sėkmingai
atlikta Siamo dvynių
atskyrimo operacija
Saudo Arabijoje atlikta krūtinėmis ir pilvais suaugusių Siamo
dvynių atskyrimo operacija. Keturių mėnesių mergytės dalijosi vienomis kepenimis, ir tai medikams
buvo didelis iššūkis.
Sveikatos ministerija Rijade
pranešė, kad operacija buvo sėkminga. Mažylės gimė Irako Kirkuko mieste. Jų tėvai priklauso
krikščionių mažumai.
Karaliaus Abdulazizio medicinos centras Rijade specializuojasi
Siamo dvynių atskyrimo operacijose. Čia jau atskirta 31 dvynių
pora iš įvairių šalių. Operacijos jas apmoka Saudo Arabijos karalius Abdula (Abdullah) - 80 proc.
būna sėkmingos.
Izraelyje rastas 3300 metų
senumo sarkofagas
Archeologai Šiaurės Izraelyje
rado maždaug 3300 metų senumo egiptietiško stiliaus sarkofago fragmentus. Radinys aptiktas
per kasinėjimus netoli Nazareto,
trečiadienį pranešė archeologijos
tarnyba.
“Tai retas radinys - cilindro formos molinis karstas su dangčiu,
ant kurio yra žmogaus reljefas”,
- sakė vienas archeologų. Karste
taip pat rastas skeletas bei keli
daiktai iš keramikos ir bronzos.
Manoma, kad mirusysis yra ir

NNN

Biblijoje minimos Kanano žemės
gyventojas, dirbęs Egipto vyriausybei. Tačiau tai gali būti ir turtingas žmogus, imitavęs egiptietiškus
laidojimo papročius. Svarstoma
atlikti DNR tyrimą, kad būtų nustatyta, ar mirusysis yra kananietis, ar egiptietis.
Šalia mirusiojo gulėjo bronzinis
durklas ir auksinis antspaudinis
žiedas su skarabėjo motyvu ir faraono Seto I (Sethos) vardu. Rastas karstas yra dar vienas įrodymas, kad egiptiečiai vėlyvajame
bronzos amžiuje XIII šimtmetyje
prieš Kristų kontroliavo Jezrelio
slėnį.
Japonija spėlioja dėl labai
anksti pražydusios vyšnios,
kuri išaugo iš kosmose
buvusio kauliuko
Vyšnia, išaugusi iš kauliuko,
kuris aštuonis mėnesius buvo kosmose, kelia nuostabą Japonijos
mokslininkams ir budistų vienuoliams - ji pražydo keleriais metais
anksčiau nei įprasta. “Mes esame
apstulbę, kaip greitai medis augo”,
- agentūrai AFP sakė vyriausiasis
Gandžodži šventyklos centrinėje
Gifu provincijoje vienuolis.
Šis kauliukas buvo paimtas iš
1250 metų senumo medžio vaisiaus. Iki šiol nė vienas šios vyšnios kauliukas apskritai net nebuvo sudygęs.
Vyšnios kauliukas 2008 metų
lapkritį kartu su dar 264 kauliukais
buvo nusiųstas į Tarptautinę kos-

minę stotį (TKS). Kartu su japonų
astronautu Koičiu Vakata (Koichi
Wakata) jis per aštuonis mėnesius
4 100 kartų apskriejo Žemę. Po
grįžimo 2009 metų liepą kauliukas buvo pasodintas ir išaugo iki
keturių metrų aukščio medžio.
Dabar jis žydi, nors paprastai šios
rūšies jaunos vyšnaitės pirmą kartą pražysta tik po maždaug dešimties metų.
Mokslininkai negali paaiškinti,
kodėl medis taip greitai augo. Tačiau manoma, kad tai galėjo lemti
“stipresnė kosminė spinduliuotė”.
Taip pat neatmetama kitų rūšių
apdulkinimo galimybė. Vis dėl to
moksliškai ekspertai to kol kas negali paaiškinti.
Vaisių aukcione Japonijoje
už du mangus sumokėta
2 200 eurų
Pirmajame šio sezono vaisių
aukcione Japonijoje už du mangus
sumokėta rekordinė 2 200 eurų
suma. Abu “saulės kiaušiniai”
dabar iš Mijazakio bus lėktuvu
nuskraidinti į prekybos centrą
Fukokoje ir parduoti čia kaip reti
vaisiai, pranešė japonų naujienų
agentūra “Kyodo”, kuria remiasi
agentūra AFP.
Kad galėtų taip vadintis, kiekvienas mangas turi sverti mažiausiai 350 gramų. Be to, juose
turi būti didelis kiekis cukraus.
Vaisiai Japonijoje yra brangūs.
Neretai klientams už vieną obuolį
tenka pakloti mažiausiai du eurus.
Prieš šešerius metus dvi kantalupos (melionų rūšis) vaisių aukcione buvo parduotos už 18 000
eurų.
-ELTA

sprintas

Smiginis. Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje
mokykloje balandžio 10 dieną
vyko rajono olimpinio festivalio
smiginio varžybos. Mergaičių
grupėje nugalėjo Jono Biliūno
gimnazijos komanda. Antrą vietą užėmė Antano Baranausko
pagrindinės mokyklos, trečią –
Kavarsko vidurinės mokyklos
komanda. Berniukų grupėje
nugalėjo Antano Vienuolio progimnazijos komanda, antri buvo
Kavarsko vidurinės mokyklos,
treti - Jono Biliūno gimnazijos
vaikinai.
Sunkioji atletika. Latvijoje
balandžio 12-13 dienomis vyko
sunkiosios atletikos varžybos,
kuriose dalyvavo ir anykštėnai.
Augustas Praspaliauskas svorio
kategorijoje iki 50 kilogramų
tapo nugalėtoju. Antrąsias vietas
užėmė Tadas Pocius, 77 kg svorio kategorija, ir Gytis Klimanskas, 37 kg svorio kategorija.
Anekdotas I. Vyras žiūri pasaulio futbolo čempionato finalą.
Staiga pasigirsta trenksmas – kitame kambaryje nuo kopėčių nuvirsta jo žmona. Moteris skausmo persmelktu balsu sulemena:
– Gal per pertrauką galėsi paskambinti greitajai?
Anekdotas II. Kunigas klausia Jonuko:
– Kas nutinka tam, kuris sekmadienį neina į bažnyčią, o
žaidžia krepšinį?
– Jis patenka į šalies rinktinę!

redaktorei nežinant

Yla išlindo iš maišo
Yra posakis „Yla išlindo iš maišo“ apie tiesą, kuri vis tik atsiskleidžia. Atrodo, kad tokia nemaloni
yla „išlindo iš maišo ir bakstelėjo“
Anykščių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui
Valentinui Patumsiui.
Atidarant Anykščių menų inkubatorių vykusioje konferencijoje,
anykštėnai dirbo grupėse ieškodami kaip Anykščių krašto privalumus paversti preke. Vienoje darbo

grupėje, kurioje dirbo V.Patumsis,
įvyko jam, kaip vienam savivaldybės vadovų, nemalonus incidentas. Kažkoks vaikinukas, turbūt
nežinodamas, kad šalia jo vienas
iš savivaldybės „vadų“, pasakė,
kad norėjo vystyti kompiuterinį
projektą Anykščiuose. Tam jis Vilniuje subūrė grupę bendraminčių
ir kreipėsi į Anykščių savivaldybę
prašydamas skirti patalpas. Tačiau
savivaldybė juos paprasčiausiai

Valentinui Patumsiui jau ne kartą teko būti „bokso kriauše“.
Galima net juokauti – kad ir kas ką savivaldybėje pridarytų, aiškintis teks V.Patumsiui.
pasiuntė kreiptis kitur...
Tai girdėdamas V.Patumsis tik
gūžčiojo pečiais ir raudonavo. O
kaip neraudonuosi, kai savivaldy-

Madam, buvusių krepšininkų nebūna
Festivalyje „Prancūzų kultūros savaitė Anykščiuose“ lankėsi ir iš Anykščių kilę Seimo nariai. Ir net tik lankėsi,
bet ir sudalyvavo. Festivalis prasidėjo

Anykščių kultūros centre muzikiniu
vakaru „Nuostabioji Edith Piaf: Paryžiaus legenda“, kurio metu Edith Piaf
dainas anykštėnams dainavo Eveli-

na Sašenko. Pilnoje Kultūros centro
salėje Seimo narys Sergejus Jovaiša
padarė viską teisingai – per vieną iš
pertraukų tarp dainų nuėjo įteikti gėlę

bė vis skalambija kiek ji daug daro,
kad grąžinti jaunimą į Anykščius,
kad kurti verslą, o čia smūgis kaip
šlapiu skuduru per veidą...
Evelinai Sašenko. Ir dar ranką prancūziškai galantiškai pabučiavo, tiesa,
kiek su lietuvišku atspalviu, mat ne
pats lenkėsi prie dainininkės rankos, o
ją, kaip arbitras švilpuką per krepšinio
varžybas, prie savo lūpų pakėlė.
Buvusių krepšininkų nebūna...

