
66-ieji leidimo metai 2014 m. gegužės 6  d., antradienis

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 50/8783
http://www.anyksta.lt

.

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

3 psl.2 psl. 4 psl.

šiupinys

5 psl.

5 psl.

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

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“, portalą anyksta.lt 

galite užsisakyti

Kurklius puolė ginkluoti vyrai su šunimis Penktadienio pavakarę ramų 
Kurklių miestelio gyvenimą su-
jaukė netikėtai pasirodę juodų 
spalvų automobiliai, iš kurių 
iššokę ginkluoti vyrai su šu-
nimis apsupo vieną Anykščių 
gatvės sodybą prie miestelio 
bažnyčios.

Pasak aukšto valstybės pareigūno, buvusio įvykių epicentre, Kurkliuose galėjo lankytis „žalieji žmo-
geliukai“ iš Krymo.

Nuotr. iš interneto.

Į „Anykštą“ paskambinęs vy-
riškis nuogąstavo, kad Rusijos ir 
Ukrainos konflikto fone pamatyti 
tokį vaizdą nuošaliame Lietuvos 
kaime yra ne tik nejauku, bet ir 
baisoka...

Anykščių policijos komisaria-
to viršininkas Rimantas Čepulis 
„Anykštai“ sakė, jog mūsų rajono 
pareigūnai jokioje slaptoje opera-
cijoje Kurkliuose nedalyvavo.

Kurkliečiai tarpusavyje kuždasi, 
kad sodybą, kuri priklauso vie-
nai Kaune gyvenančių karininkų 
porai, aplankė Lietuvos policijos 
antiteroristinų operacijų rinktinės 
„Aras“ pareigūnai, kurie esą, pas 
sodybos šeimininką, kuris turi ry-
šių su Afganistanu, galėjo ieškoti 
narkotikų.

Grasina paminti įstatymus ir 
tuo didžiuojasi Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono meras, kon-
servatorius Sigutis Obelevičius 
pareiškė, jog taškys mokesčių 
mokėtojų pinigus vien tam, 
kad galėtų apdumti rinkėjams 
akis ir sunaikinti nepriklauso-
mą rajono žiniasklaidą. Me-
ras savo metinėje ataskaitoje 
nurodė, kad viena svarbiausių 
jo problemų yra...žiniakslaida. 
Todėl jis ketinąs imtis, nors ša-
lies įstatymai tai ir draudžia, 
„informacinio savivaldybės 
biuletenio“ leidybos. Šis savi-
valdybės leidinys turėtų būti 
finansuojamas rajono biudžeto 
lėšomis.   

Pasaulinės spaudos laisvės dienos išvakarėse Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius pareiškė, 
jog pasistengs sunaikinti nepriklausomą Anykščių žiniasklaidą.

„Užburtas laikas” užbūrė 
klausytojus 

Pristatyta iš Anykščių kilusio 
kompozitoriaus Giedriaus Al-
kausko antroji romantinių dainų 
ir kamerinės muzikos kompakti-
nė plokštelė „Už-
burtas laikas“.

Troškūnietė 
siekia patekti į 
olimpiadą

Ar įsivedę eurą mes tapsime 
didesniais europiečiais?

Rita KRIPAITIENĖ, Anykš-
čių rajono vartotojų koopera-
tyvo vadovė: „Aš asmeniškai 
manau, kad mes visai norma-
liai gyvename ir 
turėdami litą”.

Posėdis. Trečiadienį Anykščių 
rajone lankysis ir posėdžiaus Seimo 
Socialinių reikalų ir darbo komitetas. 
Komitetas lankysis globos įstaigose ir 
šeimynose. Kaip jau įprasta, Anykš-
čių savivaldybė iki vakar popietės 
dar nebuvo išplatinusi pranešimo kur, 
kada ir kokiu tikslu lankysis Seimo 
nariai. Apie vizitą buvo užsiminta tik 
Anykščių rajono vadovų darbotvar-
kėse. Turbūt per smulkus įvykis...

Kontrolė. Porą mėnesių Anykščių 
rajono savivaldybės Kontrolės ir au-
dito tarnyboje dirba du žmonės - kon-
trolierius ir jaunesnioji specialistė. Po 
konkurso tikimasi surasti trečiąjį dar-
buotoją - vyriausiąjį specialistą, ku-
riam darbo vieta atsilaisvino, iš parei-
gų pasitraukus Julijai Krasauskaitei.

Jubiliejus. Dusetų švč. Trejybės 
parapijos klebonas, kanauninkas 
Stanislovas Krumpliauskas atšventė 
kunigystės 40-metį. Jį 1974 m. balan-
džio 9 d. į kunigus įšventino Panevė-
žio vyskupas Romualdas Krikščiū-
nas. Anykščių šv. Mato bažnyčioje jis 
dirbo nuo 1995 iki 2012 metų. 

 
Gamta. Utenoje iki gegužės mė-

nesio vidurio veikia tradicinė gamtos 
fotografijų paroda konkursas „Že-
mės diena 2014 – Utena“, kuriai 112 
autorių pateikė per 600 nuotraukų. 
Parodoje eksponuojamos ir anykštė-
nų policijos komisariato viršininko 
Rimanto Čepulio, fotografo Alfredo 
Motiejūno ir žurnalisto Jono Junevi-
čiaus nuotraukos. 

Motinos. Sekmadienį per LNK 
rodytame koncerte, skirtame Motinos 
dienai, fone buvo rodomos ir anykš-
tėno Izidoriaus Girčio fotografijos, 
kuriose pavaizduotos jo fotografuotos 
anykštėnės mamos su vaikais. Įdo-
mus sutapimas, nes fotografas Izido-
rius Girčys buvo palaidotas būtent šią 
dieną - gegužės 4- ąją.

Laureatės. Rokiškio krašto mu-
ziejaus menėje vykusiame V- ame 
tarptautiniame konkurse „Groju lietu-
višką pjesę“ Anykščių muzikos mo-
kyklos moksleivės įvertintos net trim 
I-ojo laipsnio diplomais. Juos pelnė 
kanklininkės Rusnė Urbutytė ir Mo-
nika Orlinkaitė, mišrus dvynukių Lu-
knės ir Dagnės Repšyčių ansamblis, 
smuikininkė Vaiva Unčiūraitė ir for-
tepijonu grojusi Kotryna Unčiūraitė.
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Temidės svarstyklės
Telefonas. Policijoje gautas 

R. R., gimusio 1982 metais, 

gyvenančio Svėdasų seniūnijoje, 
pareiškimas, kad gegužės 1 die-
ną apie 23 valandą lauko kavinė-
je Kaune, Rotušės aikštėje, nuo 

stalelio pagrobtas mobiliojo ry-
šio telefonas. Žala – 2 510 litų. 

Akumuliatorius. Gautas P. 
M., gimusio 1954 metais, gy-

venančio Svėdasų seniūnijoje, 
pareiškimas, kad iš traktoriaus 
pavogtas akumuliatorius. Žala 
– 250 litų.

Dabar imtynininkei Danutei 
Domikaitytei 19 metų, ji - Šiaulių 
Vijolių vidurinės mokyklos abi-
turientė. Mergina grumiasi svorio 
kategorijoje iki 69 kg, jau yra ta-
pusi Europos jaunimo vicečempio-
ne, o Lietuvos imtynių specialistai 
įsitikinę, kad ji užlips ir ant suau-
gusiųjų pirmenybių pjedestalo. 
Dabartinis atletės treneris - Aiva-
ras Kaselis.  O sportinę karjerą ji 
pradėjo taip pat, kaip ir kiti Troš-
kūnų imtynininkai – vadovaujama 
imtynių trenerio, Anykščių rajono 
savivaldybės tarybos nario Arvydo 
Krikščiūno.

Vantaa mieste (Suomija) vyku-
siame Europos imtynių čempio-
nate D.Domikaitytė pradėjo savo 
sportinę karjerą suaugusiųjų ly-
goje, buvo jauniausia čempionato 
imtynininkė. Burtai ją į vieną po-
grupį suvedė su olimpine čempio-

Troškūnietė siekia patekti į olimpiadą
Sporto specialistai atkreipė dėmesį į iš Troškūnų kilusią moterų 

imtynių kylančią žvaigždę Danutę Domikaitytę. Kovo mėnesį Eu-
ropos čempionate ji užėmė 9 vietą suaugusiųjų grupėje, o planuo-
se – noras būti pirmąja lietuve, kuri šioje sporto šakoje dalyvaus 
olimpinėse varžybose. 

ne Natalija Vorobjova iš Rusijos, 
pasaulio čempionėmis ukrainiete 
Alina Stadnik-Machinia, Jenny 
Fransson iš Švedijos, Europos 
čempionato prizininke Aline Foc-
ken iš Vokietijos bei vyriausia 
čempionato dalyve armėne Karina 
Šadojan, kuri beveik prieš dešim-
tmetį taip pat buvo užkopusi ant 
Europos čempionato nugalėtojų 
pakylos. Iš viso svorio kategorijoje 
iki 69 kilogramų kovojo 17 spor-
tininkių, D. Domikaitytė iškovojo 
9 vietą. „Ji buvo jauniausia čem-
pionato dalyvė. Devyniolikmetė 
atletė dar šiais ir kitais metais galės 
dalyvauti jaunimo čempionatuose. 
Mūsų pagrindinė užduotis – suda-
ryti sąlygas kuo greičiau adaptuotis 
aukščiausio lygio varžybose“,- po 
čempionato žiniasklaidai sakė jos 
treneris A. Kaselis 

Šiemet imtynininkės laukia 

ne tik varžybos, bet ir brandos 
egzaminai, svarbiausias startas 
- pasaulio jaunimo čempionatas 
Kroatijos sostinėje Zagrebe rug-
pjūčio mėnesį. O štai kitąmet D. 
Domikaitytė tikisi iškovoti  ke-
lialapį į Rio de Žaneiro olimpines 
žaidynes, ko nėra pavykę dar nė 
vienai lietuvei. Beje, sportininkei 

Jauniausia Europos čempionato imtynininkė Danutė Domikaitytė 
(kairėje) imasi su tituluota ukrainiete Alina Stadnik-Machinia.

www.imtynes.lt nuotr.
pasiruošti padės privatus rėmė-
jas - viešbutis „AirInn Vilnius“, 
pažadėjęs imtynininkės pasiren-
gimui ir dalyvavimui Rio de Ža-
neiro olimpinėse žaidynėse skirti 
30 tūkstančių litų. Toks perspek-
tyvių sportininkų rėmimo būdas 
populiarus užsienyje, o Lietuvoje 
dar tik skinasi kelią.  

Prioritetai. Kompensacijų už 
sumažintus per krizę atlyginimus 
besigviešiantiems valdininkams 
ir teisėjams Vyriausybė neketina 
mokėti kompensacijų anksčiau 
nei 2016-aisiais, nes tam trūksta 
pinigų. Pirmiausia planuojama 
atsiskaityti su pensininkais, o tik 
vėliau ateis ir valstybės elito eilė. 
Sunkmečiu sumažintų valstybės 
tarnautojų ir teisėjų algų kompen-
savimo tvarką Vyriausybė ketina 
parengti iki 2015 metų gegužės 
1 dienos. Tai reiškia, kad kom-
pensacijos anksčiausiai gali būti 
pradėtos mokėti tik 2016 metais. 
Pasak Vyriausybės kanclerio Al-
mino Mačiulio, pensijų kompen-
savimo klausimas šiuo metu yra 
prioritetinis.

Peticija. Šalies gyventojai kvie-
čiami pasirašyti peticiją, kuria 
reikalaujama, kad dėl pasakytos 
griežtos nuomonės apie abortus 
iš Seimo Sveikatos reikalų ko-
miteto (SRK) posėdžio praėjusių 
metų pabaigoje išprašytas kunigas 
Andrius Narbekovas vėl galėtų 
dalyvauti komiteto darbe. Netru-
kus sukaks 5 mėnesiai, kai Naci-
onalinės sveikatos tarybos nariui, 
Lietuvos bioetikos komiteto prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
nariui ekspertui, kunigui A. Nar-
bekovui užtrenktos Seimo SRK 
durys. Susirūpinę, kad Lietuvos 
Vyskupų konferencijos į šį komi-
tetą deleguotas kunigas nebegali 
dalyvauti posėdžiuose ir juose pa-
reikšti savo nuomonės, Kauno ti-
kintieji pradėjo rinkti parašus dėl 
jo „reabilitavimo“. Jie neabejoja, 
kad dvasininkas pašalintas vien 
dėl politikų įgeidžių.

Neatidėjo. Lietuvos apeliacinis 
teismas (LAT) vakar po pertraukos 
sugrįžo prie Darbo partijos vadi-
namosios juodosios buhalterijos 
bylos, tačiau teisme nepasirodžius 
nuteistajai Vitalijai Vonžutaitei, 
buvo iškilusi grėsmė, kad teismo 
posėdis bus atidėtas. Kaip nurodė 
V. Vonžutaitės advokatas, jo gina-
moji - serga, jis pristatė medicininę 
pažymą, kurioje nurodyta, kad mo-
teris serga gegužės 3-8 dienomis. 
„Nors pažyma tinkamos formos, 
bet vieta apvaliam antspaudui (tuš-
čia - ELTA), jo nėra. Pažyma - pu-
siau tinkama. Turi būti gydymo 
įstaigos antspaudas“, - pastebėjo 
LAT teisėjų kolegijai pirmininkau-
janti Violeta Ražinskaitė ir įspėjo 
ateityje pristatyti tinkamos formos 
medicinines pažymas. Teismas, 
išklausęs gynybos ir prokurorų ar-
gumentus, nusprendė teismo posė-
džio neatidėti.

Rašyba. Nelietuviškų raidžių 
lotynišku pagrindu rašybos įteisi-
nimo dokumentuose priešininkai 
atkreipia dėmesį, jog įsigaliojus 
tokiam teisės aktui, tektų vykdyti 
plačią valstybės registrų pertvar-
ką, be to, būtų suformuotas pavo-
jingas precedentas, galintis daryti 
įtaką kaimyninių Baltijos šalių 
saugumui. Anot jų, geriausiais 
kompromisinis variantas yra sekti 
Latvijos pavyzdžiu ir įteisinti pa-
vardžių rašymą nelietuviškomis 
raidėmis atskirame paso puslapy-
je. Anot tokį alternatyvų įstatymo 
projektą pasiūliusio Seimo nario 
Valentino Stundžio, priėmus soci-
aldemokratų Gedimino Kirkilo ir 
Irenos Šiaulienės pateiktą Vardų ir 
pavardžių rašymo dokumentuose 
įstatymo projektą, sugriūtų visa 
valstybės informacinė sistema.

Laimutis Šaučiūnas 2013 metų 
rugpjūčio mėnesį, būdamas ap-

Apvogė du namus
Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Už svetimo turto vagystę Anykščių rajono apylinkės teismas skyrė 
Laimučiui Šaučiūnui vienerius metus laisvės apribojimo, įpareigojant 
per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo atlyginti padarytą 
turtinę žalą arba ją pašalinti savo darbu, neatlygintinai 40 valandų 
dirbant sveikatos priežiūros, globos, rūpybos ar kitose įstaigose.

svaigęs nuo alkoholio, turėda-
mas tikslą užvaldyti svetimą 

turtą, įsibrovė į A.M. gyvenamą-
jį namą ir iš ten pagrobė elektri-
nį grandininį pjūklą, elektrinę 
drėlę, siaurapjūklį, skaitmeninės  
televizijos priedėlį, tuo padary-
damas nukentėjusiajai 830 litų 
turtinę žalą.

Be to, L.Šaučiūnas praėjusių 
metų rugsėjo 19 dieną įsibrovė į 

P.K. gyvenamąjį namą ir matant 
nukentėjusiajam pagrobė skai-
tmeninės televizijos priedėlį, tuo 
padarydamas 98 litų žalą.

L.Šaučiūnas savo kaltę pri-
pažino tik iš dalies, kad apvogė 
A.M.namus, nes neturėjo ko val-
gyti, o iš P.K. namų neva pasiė-
mė savo asmeninį priedėlį.

Sėkmingas verslininkas K. Jakutis 
pažymėjo, kad ką nors parduoti ki-
nams labai sunku, nes jie turbūt ga-
mina viską ir patys nori tik parduoti 
ir parduoti. Į kelionę anykštėnas 
įsidėjo keletą laikraščio „Anykšta“ 
numerių ir maloniai nusistebėjo, kai 
jais susidomėjo trijų milijonų, uoste 

„Anykšta“ sudomino kines
Anykščiuose gyvenantis ir „Lono“ – lietuviškų čiužinių ir kitokių pa-

togaus miego ir poilsio prekių gamyba bei prekyba besiverčiantis Ka-
zimieras Jakutis plėsdamas verslą ir ieškodamas naujų rinkų nuolat 
keliauja po įvairias pasaulio šalis, neseniai sugrįžo iš viešnagės Kinijoje.

„Anykšta“ susidomėjo dvi žavios Gungžou miesto Kinijoje gy-
ventojos Any ir Freda.          

ir regiono ekonomikos centre Gong-
žou mieste gyvenančios verslios ir 
žingeidžios kinės - Any ir Freda. 

K. Jakutis pažymėjo, kad Kinijoje 
jam patiko – žmonės malonūs, jau-
čiasi didi kultūra, gražu kaip jie ima, 
paduoda pasą ar vizitinę kortelę - 
abiem rankom.              -ANYKŠTA

Už Kauno „Aisčius” Jaunučių vai-
kinų čempionate šiemet žaidė centrai 
Donatas Radžiūnas ir Mykolas Bi-
tvinskas, kurie su komanda į Klaipėdą 
išvyko šeštadienį. Pusfinalio varžybo-
se Kauno „Aisčiai“ nugalėjo šeimi-
ninkus klaipėdiečius, o sekmadienį fi-
nale susigrūmė su Š.Marčiulionio KA 
I-ELECTROLUX komanda. Šiemet 
stipresni buvo vilniečiai, kurie ir lai-
mėjo čempionų titulus. „Žaisti finale 
buvo sunku, nes labai stipri vilniečių 
priekinė linija, daug aukštų žaidėjų“,- 
apie finalą pasakojo M.Bitvinskas. 

Beje, Kauno „Aiščiams“ – tai 
nemenkas pasiekimas, nes regulia-

Legionieriai iš Anykščių iškovojo sidabrą
Sekmadienį Klaipėdoje baigėsi „Manijos Moksleivių krepšinio 

lygos“ I diviziono Jaunučių vaikinų B (gim. 1999 m.) krepšinio 
čempionatas. Anykštėnai, žaidžiantys Kauno „Aiščių“ komando-
je, namo grįžo su sidabro medaliais.

riajame sezone jie buvo tik aštuntoji 
komanda. „Aisčiai“ atsidūrė čempi-
onato finale nugalėję sezono pirmąją 
komandą, A.Sabonio krepšinio moky-
klos bendraamžius. Mažai kas tikėjosi, 
kad komanda pateks į finalą ir vadino 
išsišokėliais. 

 „Aisčių“ komandos treneris Dona-
tas Velička sakė, kad rudenį kauniečiai 
planuoja vykti į Ispaniją, kur dalyvaus 
tarptautiniame turnyre. 

Už kito amžiaus Kauno „Aisčių“ 
komandas taip pat žaidžia anykštėnai  
įžaidėjas Edgaras Šlaitas ir puolėjas 
Gytis Asačiovas. 

-ANYKŠTA

Krepšininkai Gytis Asačiovas, Donatas Radžiūnas ir Mykolas 
Bitvinskas šiemet gina Kauno „Aisčių” garbę.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt
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nuomonių ringe
@ „X – man“: 

„Manau, kad nė vienas iš išvar-
dintų neturi šansų laimėti.“

@ „M.“: 

„Liberalai su darbiečiais šį kar-
tą negaus nė vieno mandato, visus 
pasidalins konservatoriai ir soc-
demai, gal dar valstiečiams liks 
vienas.“

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

komentarai

Savaitgalio diskusija: Ar turėsime 
anykštėnų Europos Parlamente?

rinkimus išrinktai Radvilei Morkūnai-
tei - Mikulėnėnei, bei Vytauto Lands-
bergio anūkui Gabrieliui. Kas liečia 
liberalą Luką Pakeltį, tai jo laukia la-
bai stiprūs kandidatai partijos sąrašo 
viduje ir spėju, kad porinkiminiame 
sąraše jis greičiausiai bus nusileidęs 
keliomis pozicijomis žemiau. Tiesa, 
labiau įsigilinus į „Liberalų sąjū-
džio“ reitingus, sunku pasakyti, ar jie 
peržengs tą ribą, už kurios dalinami 
mandatai. Mano įsitikinimu, galimy-
bės partijai turėti savo atstovą Briu-
selyje labiau teorinės. Darbo partijos 
kandidato Rolando Janicko sėkmę, 
ko gero, lems tie patys faktoriai, kaip 
ir per pakartotinius Seimo rinkimus 
2013 metų kovą. Tada tik dėl mažo 
rinkėjų aktyvumo Ukmergės apy-
gardoje jam nepavyko patekti į antrą 
turą, nors jis turėjau labai daug šansų 
tapti Seimo nariu. Už dabartinį susie-
kimo ministrą Rimantą Sinekevičių, 
ko gero, daugiausiai balsuos Jonavos 
miesto ir rajono gyventojai. Nebejo-
ju, kad iš visų čia paminėtų kandidatų 
per rinkimus daugiausiai anykštėnų 

balsų sulauks A.Baura. Nors jam ir 
nepavyks įveikti R.Karbauskio ar 
B.Ropės, pozicija bus žymiai aukštes-
nė, nei priešrinkiminiame sąraše“.

@ „Ne nu“: „Nebent Pakeltis“.

@ „Kailiniai“: „2009m. rinkimuo-
se į EP laimę bandė dar vienas anykš-
tėnas, Vytautas Galvonas. Ne tik, kad 
nelaimėjo, bet dar ir porinkiminiame 
sąraše iš aštuntos vietos nusileido į 
dvyliktą“.

@ „Justė“: „Balsuosiu už Luką, 
nes noriu parodyti, kad tikiu Anykš-
čių ateitimi“.

(Komentatorių kalba netaisyta)
-ANYKŠTA

@ „Anykštėnas“: „O ko lenda ten 
A.Baura? Gal susigundė fantastiniu 
atlyginimu? Jau pabuvo Seime, na ir 
ką? Nieko gero, bet didelis atlygini-
mas – garantuotas. Gal pensininkai 
tegu sėdi namuose, nes yra be jų daug 
jaunų ir veiklių žmonių. Reiktų jausti 
ribą, kur nebevalia senjorams lįsti ten, 
kur jiems jau praėjęs laikas“...

@ „Jeee“: „Už tautininkus, už 
Lietuvą! Balsuosiu už Panką ir Ba-
ranauską. Gal ir neišrinks, bet būsiu 
valią išreiškęs“.

@ „Ne“: „Nors anykštėnų daug, 
tačiau nei vienam tapti EP nariu ne-
šviečia“.

@ „Kazimieras“: „Sunku pasaky-
ti, kiek reitingo balsų surinks tautinin-
kai Tomas Baranauskas ir Julius Pan-
ka. Pastarajam, ko gero, seksis labiau, 
nes įrašytas pirmu numeriu, o dar ir 
partijos pirmininkas. Nors man dabar 
aišku, kad nei vienas iš partijos sąraše 
esančių nevažiuos į Briuselį. Abejoju 
ar didelė sėkmė lydės TS - LKD kan-
didatą Joną Šimėną. Konservatoriai, 
ko gero, turės du kandidatus Europar-
lamente, o rinkėjų dėmesys greičiau-
siai bus labiausiai sutelktas į Algirdą 
Saudargą ir Viliją Liuciją Andrikienę.
Tiesa, įdomu kaip seksis per praeitus 

Rinkimuose į Europos Parlamentą kandidatuoja visas būrys 
arba Anykščių rajone gimusių, arba ten gyvenančių kandidatų. 
Tarp dešimties į Europos Parlamentą patekti bandančių partijų, 
anykštėnų yra bent septyniose. Rinkimuose dalyvauja šie anykštė-
nai: Lukas Pakeltis, Jonas Šimėnas, Antanas Baura, Rolandas Ja-
nickas, Rimantas Sinkevičius, Tomas Baranauskas, Julius Panka.

Alvydas JANICKAS, valsty-
bės tarnautojas: „Jeigu būtų re-
ferendumas dėl euro įvedimo, aš 
balsuočiau už litą. Man svarbūs 
tautiniai dalykai, o globaliame 
pasaulyje grėsmė lietuviams yra 
susiniveliuoti ir išnykti didžiu-
liame tautų katile. Aišku, kad 
prarasime savo identitetą, nes ant 
lietuviško pinigo yra pavaizduoti 
šalies didvyriai, o euras bus toks 
kaip rublis prie Sovietų Sąjun-
gos. Kas išloš iš euro įvedimo? 
Pirmiausia, stambūs verslininkai, 
turistai, kuriems nereikės mokėti 
mokesčių už valiutos keitimą. O 
mažas pajamas gaunantys, socia-
liai remtini žmonės tik nukentės. 

Ar įsivedę eurą mes tapsime didesniais 
europiečiais?

Lietuva siekia nuo kitų metų sausio 1 dienos tapti euro zonos 
nare. Pernai rudenį gyventojų apklausos rodė, kad 78 proc. res-
pondentų manė, jog įsivedus eurą kils kainos, 75 proc., kad vers-
lininkai piktnaudžiaus, 55 proc. teigė, kad Lietuva praras savo 
identitetą, o 48 proc. apklaustųjų teigė, kad euras žmonėms su-
kels nepatogumų. Ką apie euro įvedimą galvoja anykštėnai?

Jeigu kalbėti apie kainų kilimą, 
jos jau dabar auga ženkliai, ypač 
maisto produktų, todėl manau, 
kad verslininkai kainas tiek, kiek 
jiems reikės, pasikels iki sausio 1 
dienos“. 

Alvydas DIEČKUS, Burbiškio 
agroserviso kooperatyvo pirmi-
ninkas: „Lietuva turi būtinai iš-
saugoti savo nacionalinę valiutą, 
kuri sąlygoja mūsų nepriklauso-
mybę. Kodėl tokios valstybės kaip 
Anglija, Švedija turi savo pinigą ir 
nesiekia būti euro zonos nare. Juk 
mūsų litas buvo dar nuo prezidento 
Antano Smetonos laikų, todėl turė-
tų likti ir ateities kartoms“.

Rita KRIPAITIENĖ, Anykš-
čių rajono vartotojų koope-
ratyvo vadovė: „Prekybininkai 
kainų nekelia. Kainos pakyla 
tuomet, kai mes jas gauname di-
desnes iš tiekėjų. Įvairios prekių 
grupės turi nustatytus savo ant-
kainius. Todėl įvedus eurą, mes 
nieko nesiruošiame branginti. 
Aišku, prekybininkai dėl euro 
įvedimo patirs papildomų išlaidų, 
bet kokio dydžio jos bus, kol kas 
negaliu pasakyti. Mes jau ruošia-
mės ir keičiame kasos aparatus ir 
apskaitą, kad būtų lengviau ir pa-
prasčiau įsivesti eurą. Tai kainuos 
tikrai nemažai. Nuo rugpjūčio 
mėnesio, kai prekių kainos turės 
būti nurodytos ir litais, ir eurais, 
reikės papildomų administraci-
nių išteklių – per vieną vakarą tų 
kainų neperrašysi. Administraci-
ja turės dirbti papildomai be savo 
tiesioginio darbo, ir jiems už tai 
reikės papildomai sumokėti. Ar 
aš pritariu eurui? Aš asmeniškai 

manau, kad mes visai normaliai 
gyvename ir turėdami litą. Neži-
nau, ar įsivedę eurą, mes pasida-
rysime didesniais europiečiais...“

Danielius BINKYS, pensinin-
kas: „Euras mums staigmena, bet 
neišvengiamas dalykas... Turint 
eurą bus paprastesnis atsiskaity-
mas su užsienio įmonėmis. Len-
gviau bus investuoti kapitalą ir 
mūsų kapitalistams. Aišku, netek-
dami lito, turėsime perduoti ES ir 
dalį savo suvereniteto, bet didesnė 
vertybė už piniginį vienetą, manau, 
yra išlaikyti savo gimtąją kalbą. 
Kaip žiūriu į tai, kad gausiu ma-
žesnę pensiją eurais, negu litais? 
Pensininkai turėtų prisiminti ir ta-
rybinius rublius. Rublis buvo sti-
prus ir už vieną rublį buvo galima 
normaliai papietauti. Todėl ir turint 
piniginį vienetą eurą, galėsime 
papietauti už du ar tris eurus, ne-
žiūrint, kad piniginėje bus mažiau 
nominalų“.

-ANYKŠTA

Žemė. Vyriausybė ėmėsi peržiūrėti 
skubos tvarka priimtą ir nuo gegužės 
1-osios įsigaliojusį įstatymą, numatan-
tį žemės ūkio paskirties žemės įsigiji-
mo taisykles. Apie tai vakar paskelbė 
Ministras Pirmininkas Algirdas But-
kevičius. Pasak Vyriausybės vadovo, 
dėl skubaus dirbamos žemės apsaugai 
būtinų įstatymų tobulinimo sutarta dar 
prieš jį pasirašant Prezidentei Daliai 
Grybauskaitei, kritikavusiai šių teisės 
aktų priėmimo skubą. „Šiuo metu yra 
peržiūrimas visas įsigaliojęs įstaty-
mas. Tikimės, kad per mėnesį paruo-
šime tam tikrus pasiūlymus, kurie bus 
dar kartą aptarti su Žemės ūkio rūmų 
(ŽŪR) vadovais ir su politikais, dir-
bančiais Seimo Kaimo reikalų komite-
te“, - sakė Premjeras.

Nebus. Nuo 2015-ųjų Lietuvoje ne-
numatoma įvesti jokių naujų mokes-
čių, užtikrino Ministras Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius. „Jeigu kalbėti 
apie naujus mokesčius, šiais metais 
tikrai jokių naujų mokesčių nenumato-
me“, - po susitikimo su už mokesčius, 
muitus, statistiką ir kovą su sukčiavi-
mu atsakingu eurokomisaru Algirdu 
Šemeta pabrėžė A. Butkevičius.

Energetika. Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės nuomone kartu su kito-
mis energetikos rūšimis saugiai plėto-
jama atominė energetika būtų didžiulis 
potencialas visam Baltijos regionui 
ir Lenkijai. Tačiau valstybės vado-
vės įsitikinimu, dėl to turi apsispręsti 
žmonės. „Yra labai svarbu naudoti ir 
atliekas, ir visus kitus dalykus, kas ga-
lėtų pagaminti ir šilumą, ir elektrą, bet 
atominė energetika, ypač turint galvo-
je naujus reaktorius yra daug sauges-
nė, kontroliuoja, o svarbiausia, kad 
tokia energetika - dar išlieka ir išliks 
artimiausius kelis dešimtmečius, kaip 
pigiausia energetika. Toks mišinys, jei-
gu būtų užtikrintas saugus eksploata-
vimas, tokia energetika būtų didžiulis 
potencialas visam Baltijos regionui ir 
netgi Lenkijai“, - sakė Prezidentė D. 
Grybauskaitė.

Viltys. Vokietijos kanclerės Angelos 
Merkel atstovas mano, kad gegužės 25 
dieną Ukrainoje vyksiantys prezidento 
rinkimai gali numaldyti smurtą šalyje. 
„Rinkimai yra ne tik priemonė stabilu-
mui pasiekti, bet ir stiprus signalas ge-
resnei Ukrainos ateičiai, - sakė atstovas 
Štefenas Zaibertas. - Darome viską, ką 
tik galime, kad rinkimai vyktų kaip su-
planuota ir turėtų raminamąjį poveikį 
visai Ukrainos situacijai“. Tuo tarpu 
Vokietijos užsienio reikalų ministras 
Frankas Valteris Šteinmejeris pranešė 
siekiantis dar vienų tarptautinių derybų 
Ženevoje Ukrainos krizei išspręsti.

Ukraina. Buvęs Krymo totorių 
Medžliso vadovas, Ukrainos liau-
dies deputatas Mustafa Džemilevas 
pareiškė, kad Kryme totoriams daro-
mas spaudimas - okupacinis režimas 
mėgina palenkti juos į savo pusę. M. 
Džemilevas pabrėžė, kad po gegužės 
3-iosios įvykių, kai jo neįleido į Kry-
mo teritoriją, Krymo totoriams kelia-
mos baudžiamosios bylos „už masines 
riaušes ir neteisėtą Rusijos sienos per-
ėjimą“. „Jau prasidėjo masiniai proku-
rorų, jėgos struktūrų vizitai pas visus 
Krymo tororius, o jų daugiau kaip 2 
tūkstančiai (omenyje turimi tie Krymo 
totoriai, kurie gegužės 3-iąją mėgino 
padėti M. Džemilevui įvažiuoti į Kry-
mo teritoriją - UNIAN past.). Tikri-
nami dokumentai, įteikiami šaukimai 
į teismą dėl neteisėto Rusijos sienos 
kirtimo”, - papasakojo buvęs Medžliso 
vadovas.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

užjaučia

Šiomis dienomis Lietu-
voje skamba Motinoms 
skirti padėkos žodžiai ir 
gražiausios dainos. Deja, 
Jūsų, Dalia PIŠKINIENE, 
skruostais rieda graudžios 
ašaros, nes mylima mamytė 
nebesulaukė šiltų sveikini-
mo žodžių ir išėjo ten, iš kur 
nebesugrįžtama.

Nuoširdžiai užjaučiame 
ir norime pasidalinti Jūsų 
skausmu.

Artimi ir tolimesni 
kaimynai
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Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Andrioniškio seniūnijoje Latavos kaime gyvenanti Nijolė DA-
VAINIENĖ užsiima neįprastu menu. Jau keletą metų N. Davai-
nienė gamina daiktus, kuriuos būtų galima pavadinti geriau-
siomis moterų draugėmis – rankines. Kiekviena iš rankinių yra 
skirtinga, autorė prisipažįsta, kad nenori daryti rankinių kopi-
jų, tad įsigijusios rankinę moterys gali būti ramios – kitos tokios 
nėra. Ji dalyvauja su darbais visose svarbiausiose Lietuvos mu-
gėse, turi savo interneto svetainę, kur galima susipažinti su nau-
jausiais rankinių modeliais. Taigi, N.Davainienės darbai Lietuvos 
didmiesčiuose gal net geriau žinomi negu Anykščiuose.

siuvimo mašina, tai dirba ir mano 
rankos, ir kojos. Fizinio darbo 
daug, tiesioginio, rankinio, irgi 
nemažai. Rankomis siūtos visos 
rankinių rankenos, nes jas reikia 
siūti naudojant specialią siuvimo 
techniką.  

- Ko reikia, kad gimtų eskizas 
naujai rankinei (kaimo ramu-
mos, miesto šurmulio ar pan.)? 
Juk jos vienetinės.. Iš kur tiek 
idėjų?

- Manau, kad svarbiausia yra 
nuotaika ir spalva. O idėją dažniau-
siai pasufleruoja nuotrauka, mėgs-
tamo dailininko darbas. Spalva 
būsimai rankinei ir jos sukūrimui 
labai svarbi, kai ir pamušalas, kurį 
irgi derinu prie rankinės spalvos.

- Iš kokio gyvulio odos darote 
rankines? Ar odą pati ruošia-
te „procesui“, ar ją įsigyjate iš 
kokios nors odas perdirbančios 
firmos?

- Odos pati „nedirbu“, perku ją 
iš importuotojų, kurie odą atsive-
ža iš Italijos ir Turkijos. Dažniau-
siai būna karvės, jaučio, veršiuko, 
kiaulės, elnio odos. 

- Ar jūsų meną geriau vertina 
didmiesčių gyventojos, ar patin-
ka ir anykštėnėms?

- Vienodai gerai vertina visos, tik 
didmiesčių gyventojos gal finansiš-
kai labiau pajėgesnės. 

- Jūsų rankinės įdomios for-
mos. Sakykite, ar iš karto tokias 
ėmėte gaminti, ar čia paieškų re-
zultatas?

- Tai paieškų rezultatas. Kaip pa-

stebėjote, mano rankinės minima-
listinės, niekada nemėgau įmantrių 
formų. 

- Daug skaitytojų teiraujasi, 
kur galima apžiūrėti, įsigyti Jūsų 
rankinių?

- Pamatyti galima Anykščių 
menų inkubatoriuje, mugėse arba 
internete. 

Rankines siuvanti Nijolė Davainienė sako, kad vienai rankinei 
pagaminti reikia iki vienos darbo savaitės. 

Jono Junevičiaus nuotr.

Anykščiai iki šiol buvo žinomas 
kaip rašytojų kraštas, tačiau pasiro-
džius Giedriaus Alkausko romanti-
nių dainų ir kamerinės muzikos 
kompaktinei plokštelei „Užburtas 
laikas“, turi vilties tapti ir kompo-
zitorių kraštu. 

Daugiau kaip valandą vykusia-
me plokštelės pristatyme, kurią 
vedė pats kompozitorius, skambėjo 
gyva muzika, kurią atliko plokšte-
lės įrašuose dalyvavę muzikantai ir 

„Užburtas laikas” užbūrė klausytojus 
Šeštadienį Anykščių koplyčioje pristatyta iš Anykščių kilusio 

kompozitoriaus Giedriaus Alkausko antroji romantinių dainų ir 
kamerinės muzikos kompaktinė plokštelė „Užburtas laikas“.

dainininkai, nebuvo tik trimitinin-
ko, kuris, pasak G.Alkausko šiuo 
metu Švedijoje.   

Plokštelę įrašė mecosopranas 
Nora Petročenko, bosas-baritonas 
Vytautas Vepštas, fortepijono par-
tijas atliko Kristina Ivanauskaitė-
Jucienė ir Marija Grikevičiūtė, tri-
mito – Linas Rupšlaukis, trombono 
– Pranas Dapšauskas. 

G.Alkauskas sakė, kad šią plokš-
telę įkvėpė mitologija ir vaikystės 

pasaulis. Neatsitiktinai pirmoji 
nuskambėjo lietuvių liaudies pa-
davimu paremta daina „Nusken-
dusio miesto Aigrado vadavi-
mas“. „Atduodu duoklę siužetui, 
kuris ir įkvėpė 
šią plokšte-
lę“, - sakė 
G.Alkauskas, 
pasakodamas, 
kad Aigrado 
miesto istorija 
ir apsilanky-
mas Budragai-
džio rezervate lėmė, kad plokš-
telės pavadinime atsirado žodis 
„užburtas“. Beje, G.Alkauskas jau 
sakė žinantis, kaip vadinsis ir kita 
kompaktinė plokštelė - „Užburta 
vieta“. 

„Užburtas laikas” – tai mitinis 
laikas, kada vyksta fantastiški, 
baugūs įvykiai. Bet ne tik tai – 
kartu tai ir vaikystės metas, todėl 
anykštėnams skambėjo ir kelios 
vaikiškos dainos „Žygio daina“, 
„Lietus“, „Vėjas“. Nesudėtinguo-
se dainų tekstuose atskleidžiamas 
bundančios sąmonės metas, pasau-
lio istorija ir aplinka, kartais žavi, o 
kartais grėsminga. Kaip perteikia-
ma dainoje „Baisūs namai“ pagal 
Juozo Erlicko  eilėraštį, kuriame 
pasakojama apie spintą, kuri naktį 
atrodo kaip karstas, o kabantis kos-
tiumas – kaip pakaruoklis. Vaikys-
tės temai plokštelėje skirtas šešių 
dainų vokalinis ciklas „Vaiko dai-
nų sodelis“, parašytas pagal angliš-
kus Roberto Louiso Stevensono 
eilėraščius. Viena iš įspūdingiausių 
plokštelės dainų yra pagal to paties 

anglų rašytojo eilėraštį, kuris buvo 
savotiška įžangą į žymųjį jo roma-
ną „Lobių sala“. Eilėraštis buvo 
skirtas dar abejojančiam žmogui, 
pirkti šią knygą ar ne. 

Į s p ū d i n g a i 
nuskambėjo ir 
mistinis kūrinys  
„Pirmasis Jono 
regėjimas“, ku-
rio žodžiai pa-
imti iš Biblijos 
A p o k a l i p s ė s 
(Apre i šk imas 

Jonui 1, 7–19). „Man sunku nusa-
kyti savo religinį identitetą, nema-
žai domėjausi religijomis, save gal 
priskirčiau senajam baltų tikėjimui, 
o šiuo kūriniu norėjau išreikšti 
pagarbą krikščioniškam menui“,- 
sakė G.Alkauskas.  

Kompozitorius G. Alkauskas, 
pristatydamas savo kūrinius sakė, 
kad jo muzikai turi įtakos B. Bar-
toko, M. Musorgskio, N. Rims-
kio-Korsakovo, R. Wagnerio, A. 
Dvořako, S. S. Prokofjevo kūryba, 
todėl koncerte atsirado vietos ir jo 
mėgstamo vengrų kompozitoriaus 
Belos Bartoko kūriniams iš ciklo 
„Mikrokosmosas“. „Mane žavi šio 
kūrėjo garso individualizavimas, 
naujas požiūris į klaviatūros tech-
niką, kadangi pats groti nelabai 
moku“,- sakė G.Alkauskas.

Burtams, religiniam sinkretiz-
mui, kur susimaišęs krikščioniškas 
ir pagoniškas pasaulėvaizdis, buvo 
skirtos dvi instrumentinės pjesės 
„Piktųjų jėgų šokis“ ir „Piktosios 
jėgos gundo senelį“. Kūriniai para-
šyti remiantis Nikolajaus Gogolio 

ankstyvosios kūrybos knyga „Va-
karai viensėdyje ties Dikanka“. 
„Tai pagoniškos piktosios jėgos, 
kurios nėra destruktyvios, viskas 
priklauso kaip tu su jomis elgie-
si“,- sakė G.Alkauskas. 

Retas atvejis, bet po koncerto 
G.Alkauskas tiesiog pasiūlė tiems, 
kam patiko jo muzika, ne įsigyti, 
o tiesiog  pasiimti dovanai naująją 
kompaktinę plokštelę. Klausytojai 
galėjo gauti ir pirmąją G.Alkausko 
plokštelę „Į sapnų ir burtų lauką...“. 
Čia pat autorius dalijo ir autogra-
fus, greitai išsirikiavo nemaža ei-
lutė, norinčių juos gauti. Sužavėtas 
koncertu buvo ir anykštėnas Seimo 
narys Sergejus Jovaiša. „Malonu, 
kad anykštėnas pavijo Loidą Vebe-
rį. Potencialas didelis, rašykit roko 
operą“,- linkėjo autoriui S. Jovaiša. 

Į koncertą atėjo ir mokytojų, ku-
rie mokė G.Alkauską. „Jie su broliu 
į pirmą klasę atėjo jau skaitę enci-
klopediją“,- sakė pirmoji jų moky-
toja, rajono Tarybos narė Aldona 
Daugilytė. „Buvo mano auklėtiniai, 
tai mokytojus priveikdavo savo 
klausimais“,- juokėsi A.Vienuolio 
progimnazijos direktorė, Signatarė 
Irena Andrukaitienė. 

Beje, jeigu G.Alkauskas rašo kla-
sikinę muziką, tai jo brolis dvynys 
fizikas Audrius kuria roko muziką. 
Vieną iš kompozicijų yra skyręs ir 
Anykščiams, ją galima rasti svetai-
nėje „Youtube“. „Jei niekada ne-
buvote Anykščiuose, būtinai kada 
aplankykite. Muzikinė kompozici-
ja, skirta mano gimtajam miestui – 
Anykščiams“,- rašo pristatyme A. 
Alkauskas. 

persikėlėme į Anykščių rajoną. Iš 
pradžių rankines siuvau namuose, 
o dabar kuriu Anykščių menų in-
kubatoriuje, kur išsinuomojau pa-
talpas. 

- Ar jūsų rankinių yra įsigijusi 
kokia nors užsienyje gyvenanti 
dama? Juk dalyvaujate įvairio-
se parodose, kurias lanko ne tik 
provincijos ar didmiesčių gyven-
tojos...

- Taip, rankinių yra įsigijusios 
merginos ir iš užsienio šalių. Ran-
kinės yra iškeliavusios į JAV, Ru-
siją, Šveicariją. Ten jos patenka 
įvairiu keliu – viena mama užsakė 
dukrai dovanų, kitos mane susira-
do per internetą ir išsiunčiau pati.

- Kaip būsimam savo kūriniui 
parenkate spalvas? Ar yra ko-
kios nors klasikinės spalvos, ku-
rias moterys mėgsta, ar spalva 
priderinama prie jūsų idėjos?

- Lietuvos moterys mėgsta kla-
sikines spalvas: rudą, juodą, pilką. 
Noriu įpratinti moteris nebijoti ryš-
kių spalvų, todėl renkuosi spalvin-
gas odas. Žinoma, būna užsakymų 
nespalvingoms rankinės, tada vyk-
dau tai, ko žmogus prašo.  

- Kiek laiko užtrunka paga-
minti vieną rankinę? 

- Priklausomai nuo rankinės 
sudėtingumo vienos rankinės ga-
myba užima nuo dviejų iki penkių 
dienų.

- Kiek rankinėse rankų darbo, 
o kiek mechanizmų, t.y. siuvimo 
mašinos, įdirbio?

- Kadangi kol kas siuvu kojine 

- Šiek tiek papasakokite apie 
save.

- Gimiau Druskininkuose, įgijau 

medikės išsilavinimą, kurį laiką 
dirbau medicinos įstaigose, gyve-
nau Kaune, prieš 13 metų su šeima 

Autografus dalinti Giedriui Alkauskui padėjo ir mažieji anykštė-
nai.                  Autoriaus nuotr. 

...save gal priskirčiau 
senajam baltų tikėjimui, 
o šiuo kūriniu norėjau iš-
reikšti pagarbą krikščioniš-
kam menui...
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Operacija netikėtai prasidėjusi, 
taip pat netikėtai ir baigėsi.

Kurkliečiai į įvykio vietą iškvietė 
ir Kurklių seniūną Algimantą Jurkų, 
kuris ten buvusių vyrų teiravosi, 
kas vyksta, tačiau, seniūnui buvo 
paaiškinta, kad nieko ypatingo ir 
paprašyta, kad jis nuramintų mies-
telio gyventojus. „Matote, sodybos 

Kurklius puolė ginkluoti vyrai su šunimis
šeimininkas laisvas“, - seniūnui sakė 
vienas iš sodyboje buvusių vyrų.

Įvykį Kurkliuose matęs vie-
nas aukštas valstybės pareigūnas 
„Anykštai“ sakė, kad jo automo-
bilis nuo kelio Ukmergė – Utena į 
Kurklius nuo kalno leidosi paskui 
juodos spalvos automobilių koloną, 
kuri miestelio link judėjo nedideliu 
greičiu. „Paskui jie staiga sustojo, 

iš mašinų iššoko žalia uniforma su 
neperšaunamomis liemenėmis, ža-
liais šalmais su ant veido nuleistais 
skydeliais automatais ginkluoti vy-
rai, tarp kurių buvo ir šuo ir pasklido 
prie vienos sodybos. Man iš karto 
kilo mintis, kad tai gali būti „žalieji 
žmogeliukai“ iš Krymo, todėl pa-
spaudžiau greičio akseleratorių, kad 
ir manęs nesuimtų ir paskambinau į 

„Anykštą“, mintyse svarstydamas, 
jeigu jau kas nors jiems paklius, tai 
tegul geriau tai būna „Anykštos“ 
žurnalistai“, -  juokėsi valstybės pa-
reigūnas.

Ne gandų, o oficialiai patvirtintos 
informacijos pamėginome ieškoti 
Policijos departamente.  Komunika-
cijos skyriaus vyriausioji specialistė 
Lina Nemeikaitė, iš „Anykštos“ iš-

girdusi klausimą, ar pareigūnai praė-
jusį savaitgalį Anykščių rajone vyk-
dė kokią nors ginkluotą akciją, sakė 
apie tai pasiteiraus policijos depar-
tamente ir paskambins „Anykštos“ 
žurnalistui.

Kai laikraštis jau buvo paruoštas 
išsiųsti į spaustuvę, Policijos depar-
tamento Komunikacijos skyriaus 
atstovė Lina Nemeikaitė “Anykštą” 
informavo, kad Kurkliuose vyko ka-
riškių pratybos. 

- ANYKŠTA

Tikslas – sunaikinti „Anykštą“

Dabartinė konservatorių – social-
demokratų valdžia bandydama sunai-
kinti „Anykštą“ ir išsikovoti vieninte-
lės, savo, tiesos monopolį, regis, meta 
paskutinį ginklą – nemokamą leidinį. 
Prieš dvejus metus meras konservato-
rius S.Obelevičius ir jo partneris KGB 
REZERVO KAPITONAS VILIUS 
JUODELIS iš „Anykštos“ atėmė 
skelbimus. Už dešimteriopai mažesnę 
nei rinkos kainą savivaldybės skelbi-
mai pradėti spausdinti laikraštyje „Ši-
lelis“, kurio buvusi redaktorė Audronė 
Pajarskienė yra socialdemokratų par-
tijos Anykščių skyriaus Tarybos nario 
Eugenijaus Pajarsko žmona. Po metų 
„Šilelio“ redaktorę A.Pajarskienę 
savivaldybė pakvietė dirbti į naujai 
sukurtą Kultūros, turizmo ir komu-
nikacijos skyrių. Šis skyrius dabar 
ir formuoja savivaldybės viešuosius 
ryšius. Šiame skyriuje dirba ir Anykš-
čių moterų socialdemokračių sekcijos 
pirmininkė Virginija Ros Garcia.  

Net šventiniai sveikinimai rinkė-
jams mūsų laikraštyje nespausdinami, 
kad tik „Anykšta“ negautų pajamų. 
Vėliau buvo sukurtos informacijos 
pateikimo žiniasklaidai taisyklės, pa-
gal kurias valdininkai gali nekalbėti 
su žurnalistais. Taisyklėse numatyta, 
jog be suderinimo su rajono valdžia 
žurnalistai net negali įeiti į savival-
dybės administracijos pastatą. Dar 
vėliau žurnalistų veiklą kontroliuo-
jančios institucijos buvo užverstos 
Anykščių valdininkų skundais dėl 
„Anykštos“ veiklos.  

KGB metodai

Pačioje metinės veiklos ataskaitos 
pradžioje meras S.Obelevičius net 
neraudonuodamas rašo: „Problemos 
Anykščių rajone 2013 metais išliko 
panašios kaip ir ankstesniais metais. 
Viena iš jų: darbas totalios antire-
klamos bei kai kuriose žiniasklaidos 
priemonėse skleidžiamo nihilizmo ir 
pesimizmo sąlygomis. Įkūrus naują 
– Kultūros, turizmo ir komunikacijos 
– skyrių šią problemą pradedame pa-
mažu spręsti panaudojant įvairesnius 
komunikavimo būdus. 2013 metais 
suintensyvėjo viešosios informaci-

Grasina paminti įstatymus ir tuo didžiuojasi

jos rengėjų paklausimai raštu. 2012 
metais gauta 11 paklausimų, o 2013 
metais – jau 56”.

Iš mero teiginio apie žurnalistų pa-
klausimų skaičiaus didėjimą, atrody-
tų, kad begėdė „Anykšta“ valdininkus 
tyčia verčia atsakinėti raštu. Tačiau, 
juk faktas yra kitas – tai kagėbisti-
nė mero komanda trukdo žurnalistų 
darbui, vilkina informacijos pateiki-
mą, reikalauja 
klausimus jiems 
pateikti raštu ir 
dar patvirtinti 
elektroniniais 
parašais. 51 raštu 
užduotą klausi-
mą 2013 metais 
savivaldybė gavo iš „Anykštos“ re-
dakcijos. Tad, akivaizdu, jog kitoms 
žiniasklaidos priemonėms žurnalistų 
darbą varžančių taisyklių Anykščių 
savivaldybė netaiko. Arba „beveik“ 
netaiko...   

Ir dar. Meras „užmiršta“ paminėti, 
kad Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyrius, kuriame dirba trys žmo-
nės, per metus mokesčių mokėtojams 
kainuoja mažiausiai 100 tūkstančių 
litų. Iki 2013 metų  anykštėnai puikiai 
gyveno ir be šito skyriaus, jo teikiamų 
paslaugų ir nepatirdami išlaidų.

Tik pats meras gali apie save 
parašyti objektyviai!

Įstatymai draudžia valdžios ins-
titucijoms leisti periodines žinias-
klaidos priemones. Tačiau, pirmoji 
kregždė po Lietuvą plevėsuoja so-
cialdemokrato Ričardo Malinausko 
valdomuose Druskininkuose, kur ant 
kreidinio popieriaus leidžiamas merą 
šlovinantis „informacinis biuletenis“. 
Žurnalistų sluoksniuose kalbama, kad 
R.Malinausko projektas mokesčių 
mokėtojams kainuoja bent milijoną 
litų per metus.

„Bandant keisti situaciją galvoja-
ma, kad 2014 metais Savivaldybė 
galėtų leisti informacinį biuletenį, ku-
riame būtų pateikiama objektyvi, ne-
iškraipyta informacija gyventojams 
apie Savivaldybėje vykstančius rengi-
nius, priimamus sprendimus, atlieka-
mus darbus“ – savo metų ataskaitoje 
rašo Anykščių meras, konservatorius 
S.Obelevičius. Tai reiškia, jog meras 

mano, kad savo didybę objektyviai 
gali atskleisti tik jis pats! 

Merui nekyla klausimas, jog „in-
formacinio biuletenio“ už valdiškus 
pinigus leidimas yra ne tik begėdiška 
politinė propaganda, bet ir komunis-
tinis brovimasis į žiniasklaidos rinką 
- jokia, pati save išsilaikanti žinisklai-
dos priemonė, nepajėgs konkuruoti 
su valdišku leidiniu, kurio finansiniai 

resursai neribo-
jami. Druskinin-
kuose milžinišku 
tiražu leidžiamas 
„biuletenis“ pla-
tinamas nemo-
kamai. Žinoma, 
valdiški nemoka-

mi leidiniai tik teoriškai yra nemoka-
mi, juk už juos sumoka visi mokesčių 
mokėtojai, net ir tie, kurie skaito tik 
„Maximos“ etiketes.  

Žurnalistų sąjungos 
pirmininkas: Anykščius 
okupuoja „žalieji žmogeliukai“

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmi-
ninkas Dainius Radzevičius „Anykš-
tai“ komentuodamas Anykščių mero 
S.Obelevičiaus ataskaitą, Anykščių 
vadovą lygino su Rusijos prezidentu 
Vladimiru Putinu.

„Anykščių valdžia ruošdamasi 
leisti „informacinį biuletenį“ demons-
truoja savo imlumą, uoslę.

Akivaizdi analogija su Putino „ža-
liaisiais žmogeliukais“. Žinios apie 
informacinį biuletenį pateikimas 
mero ataskaitoje yra informacinės 
dirvos ruošimas. Pradžioje reikia pa-
teikti dezinformacijos dozę, o tada jau 
imtis veiksmų. Kas yra „informacinis 
biuletenis“? Lyg ir ne laikraštis, bet 
iš tiesų – laikraštis. Mero ataskaito-
je turėtų būti rašoma apie nuveiktus 
darbus, o čia pateikiamas horoskopas 
ateičiai. Pradžioje – horoskopas, o 
paskui jau pasirodys ir „žalieji žmo-
geliukai“. Akivaizdu, kad tas „infor-
macinis biuletenis“ yra skirtas kovai 
su normalia žiniasklaida. Jūsų valdžia 
to net ir neslepia. Man tokie Jūsų 
valdžios metodai atrodo apgailėtini. 
Stiprus politikas, lyderis nebijo kriti-
kos, net jei ji yra nepagrista. Tikram 
lyderiui nereikia žiniasklaidinio fono, 
juo žmonės ir taip tiki. Tik visiškai 

silpniems, kompleksuotiems politi-
kams reikia nuosavų ruporų, kurie 
juos šlovintų. Reikia savų „žaliųjų 
žmogeliukų“. „Žalieji žmogeliukai“ - 
tai ne tik kompleksuotų žmonių kova 
su žiniasklaida, bet ir visų anykštėnų 
pinigų taškymas. Kiek valdžia savo 
pačių panegirikai ištaškys mokesčių 
mokėtojų pinigų? Negi anykštėnai 
taip gerai gyvena? Reikia turėti ome-
nyje, kad tokie „žaliųjų žmogeliukų“ 
projektai nėra vienadieniai, reikia 
skaičiuoti pinigus bent dešimčiai 
metų priekin. Kiek valdžia dėl to, kad 
atrodytų gražesnė, paaukos geltonųjų 
autobusiukų? Kokius miesto plotus 
už tas lėšas būtų galima sutvarkyti?“ 
– kalbėjo Lietuvos žurnalistų sąjun-
gos pirmininkas D.Radzevičius.

Viliasi, jog politikai atskleis 
savo tikruosius veidus

Rajono Tarybos narys, buvęs 
Anykščių meras liberalcentristas Al-
vydas Gervinskas „Anykštai“ dės-
tė, kad rajono valdžia eidama prieš 
įstatymus „įdomiai“ elgiasi. „Viešąjį 
interesą privalo ginti prokuratūra. Ti-
kiuosi, kad prokuratūra taip ir elgsis.“ 
– kalbėjo buvęs rajono meras. Pasak 
A.Gervinsko, reikia sulaukti kreipi-
mosi į rajono Tarybą, juk turėtų būti 
sprendimas dėl Anykščių rajono savi-
valdybės leidinio finansavimo. „Per 
balsavimą Taryboje pasimatys, kas 
yra kas iš tikrųjų“ – vylėsi politikas.

„Anykštos“ pakalbintas verslinin-
kas Rimas Jasiūnas nelinksmai šyp-
sojosi, kad Anykščių rajono valdžia 
ieško keistų būdų kaip išlieti susi-
kaupusią energiją. „Buvau Pasvalyje 
pasižiūrėti krepšinio, kokį puikų lygį 
pasiekė panašaus dydžio miesto kaip 
Anykščiai komanda. Galėtų ir mūsų 
valdžia skirti energiją sportui, bet jie 
jėgas eikvoja kovai su žiniasklaida“ 
– kalbėjo verslininkas, kelis metus 
savo lėšomis finansavęs Anykščių 
krepšinio klubą „Puntukas“, bet ne-
sulaukęs rajono valdžios palaikymo 
ir šį „užsiėmimą“ metęs. „Mūsų rajo-
no vadovai ieško intrigų, visokių są-
mokslo teorijų. Jie nesuvokia, kas yra 
žiniasklaida. Jiems atrodo, kad būti-
nai turi būti kažkokios povandeninės 
srovės, būtinai žiniasklaida turi atsto-
vauti kažkieno interesus, kažką ginti, 

kažką pulti. Jiems nesuprantama, kad 
laikraštis paprasčiausiai gali dirbti tik 
savo skaitytojams“ –  stebėjosi versli-
ninkas R.Jasiūnas.

Politikas ir verslininkas, buvęs 
Anykščių rajono policijos viršinin-
kas Raimundas Razmislavičius, ra-
jono Taryboje atstovaujantis partiją 
„Tvarka ir teisingumas“, „Anykštai“ 
sakė, jog vis dar netiki, kad Anykščių 
savivaldybė imsis leidybinės veiklos. 
„Nesąmonė! Negali būti!” – stebėjosi 
R.Razmislavičius. Pasak šio politiko, 
visos savivaldybės komunikacinės 
problemos kyla iš pačios savivaldy-
bės administracijos nesugebėjimo ko-
munikuoti. „Net apie renginius trūks-
ta informacijos. Jie net tokių paprastų 
dalykų nesugeba paviešinti. Kokie čia 
dar leidiniai? Turėtų jie čia patirti fias-
ko“ – raminosi R.Razmislavičius.

„Raudonosios kregždės“

Jauniausias Anykščių rajono Tary-
bos narys, libersąjūdietis, verslininkas 
Lukas Pakeltis baisėjosi, kad konser-
vatorius meras Sigutis Obelevičius, 
bandydamas sunaikinti nepriklau-
somą rajono žiniasklaidą, nesidrovi 
imtis ir antiįstatymiškų priemonių. 
„Anykščiuose nėra nei konservatorių, 
nei socialdemokratų. Kažkada įvyko 
visiška partijų kolektyvizacija, jung-
tuvės. Aš nebeatrandu jokių vertybinių 
skirtumų tarp mero konservatoriaus 
S.Obelevičiaus ir ADMINISTRACI-
JOS DIREKTORIAUS, socialdemo-
krato V.JUODELIO. Man būtų vi-
siškai natūralu, kad šios partijos prieš 
rinkimus sudarytų bendrą koalicinį są-
rašą, pavadinimu „raudonosios kregž-
dės“ – savo poziciją dėstė L.Pakeltis.

Jis tvirtino, kad „informacinis biu-
letenis“ – tai akivaizdus rajono val-
džios parodymas, kad Anykščiuose 
laisvam žodžiui ir nepriklausomai 
spaudai vietos nėra. „Jie nori sukur-
ti savo kreivų veidrodžių karalystę 
ir valdyti per amžius. Įsiklausykit į 
mero retoriką, atkreipkit dėmesį, kad 
jis drįsta pareikšti, jog visa Anykščių 
žiniasklaida yra blogis ir tai jis savo 
ataskaitoje iškelia į svarbiausią, esmi-
nę poziciją.“ – kalbėjo liberalsąjūdie-
tis L.Pakeltis. 

„Kas konservatorius ir socdemus 
laiko viename kumštyje? Išskaičia-
vimai? Ar tik išskaičiavimai? Gal dar 
yra ir kiti, paslėpti dalykai?“ – retoriš-
kai klausė jauniausias rajono Tarybos 
narys.

Anykščių rajono Tarybos narys, 
liberalsąjūdietis Lukas Pakeltis 
mano, kad Anykščių konserva-
toriai ir socialdemokratai nai-
kindami nepriklausomą žinias-
klaidą bando sukurti nuosavą 
kreivų veidrodžių karalystę.

Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pirmininko Dainiaus Radzevi-
čiaus teigimu, Anykščių meras 
S.Obelevičius elgiasi Rusijos 
prezidento Vladimiro Putino 
metodais.

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ 
atstovas rajono Taryboje, buvęs 
Anykščių policijos viršininkas 
Raimundas Razmislavičius vis 
dar netiki, kad Anykščių rajono 
valdžia pamins įstatymus. 

Verslininko Rimo Jasiūno 
nuomone, rajono vadovai 
net nesuvokia, kad gali eg-
zistuoti nepriklausoma ži-
niasklaida.

Liberalcentristas, buvęs 
Anykščių meras Alvydas 
Gervinskas mano, kad atsi-
radus „informaciniam biu-
leteniui“, turėtų įsikišti pro-
kuratūra.

...tai ne tik kompleksuotų 
žmonių kova su žiniasklai-
da, bet ir visų anykštėnų pi-
nigų taškymas...
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Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių 
leidėjų asociacijos  pirmininkė      Vilija Butkuvienė

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas     Dainius Radzevičius

Agentūros „Žinovai LT“ vyr. partneris     Almas Rupšlaukis

Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė    Alina Jaskūnienė

Asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“  kanclerė    Vilma Griškevičienė

horoskopas
Ožiaragiai, iš visko sprendžiant, 

ieškos naujų pajamų šaltinių arba 
papildomo uždarbio. Užsibrėžtam 
tikslui pasiekti reikalingas blaivus 
ir šaltas protas. Astrologas jums pa-
taria neatskleisti savo planų aplinki-
niams - tai gali neigiamai atsiliepti 
galutiniams rezultatams. Sėkminga 
diena - penktadienis.

Vandenis pasijus esąs labai reika-
lingas. Be jūsų nebus tvarkomi jokie 
reikalai nei namuose, nei darbe. Bet 
dėl to nereikėtų užriesti nosies ir 
ignoruoti artimųjų bei bendradarbių, 
priešingu atveju jie apskritai pasida-
rys jums abejingi. Palankios dienos 
- trečiadienis ir penktadienis.

Žuvis didelė sėkmė lydės fi-
nansų srityje. Anot astrologo, visi 
darbai, kurių imsitės, duos naudos. 
Verslininkai turėtų pagalvoti, kaip 
užmegzti ryšius su partneriais už-
sienyje - savaitė tam palanki. Tada 
jūsų verslas pasidarytų įdomesnis ir 
pelningesnis. Sėkminga diena - an-
tradienis.

Avinai turės pasinerti į darbą, pa-
gerinti santykius su vadovybe, ka-
dangi nuo to priklausys jūsų tolesni 
laimėjimai. Astrologo nuomone, 
svarbiausia - išvengti nereikalingo 
blaškymosi ir pernelyg didelio ak-
tyvumo. Jūsų teigiami bruožai - iš-
tvermė ir išmintis. Sėkminga diena 
- ketvirtadienis.

Jaučiai turi visas galimybes pa-
siekti reikšmingų profesinės veiklos 
laimėjimų. Tik reikia veikti inicia-
tyviai ir sumaniai. Pasak astrologo, 
tuomet jūs tikrai įgyvendinsite užsi-
brėžtus tikslus. Labai galimas daly-
kas, kad rasite naujų pajamų šaltinių. 
Palankios dienos - antradienis ir tre-
čiadienis.

Dvyniai turės spręsti organizaci-
nius klausimus, susijusius su profe-
sine veikla. Kol nesutvarkysite jau 
seniai susikaupusių reikalų, net ne-
galvokite imtis naujų darbų - naudos 
iš to vis tiek nebus. Sėkminga diena 
- pirmadienis.

Vėžiai gali susidurti su netikėto-
mis kliūtimis ir nedraugų intrigo-
mis, kurios apsunkintų užsibrėžtų 

tikslų įgyvendinimą. Nors situacija 
bus kebli, žvaigždės jums pataria šią 
savaitę nepriimti kardinalių sprendi-
mų, kadangi bet kokie jūsų veiksmai 
galiausiai gali atsigręžti prieš jus pa-
čius. Sėkminga diena - pirmadienis.

Liūtai bus kupini jėgų ir energi-
jos. Jums suteikiama galimybė drą-
siai kurti ateities planus, svarstyti 
įvairiausias idėjas, susijusias su dar-
bu. Planetos jus globos, ir ši savaitė 
taps pamatu žengimui į priekį. Kitas 
teigiamas momentas - asmeniniai 
santykiai, kurie jus nudžiugins savo 
nuoširdumu. Sėkmingos dienos - 
trečiadienis ir ketvirtadienis.

Mergelė turės unikalų šansą pa-
demonstruoti visus įgimtus lyderės 
sugebėjimus. Jūs tikriausiai turėsite 
vadovauti bendraminčių kolektyvui 
ir atkakliai vesti jį į bendrą tikslą. Į 
jūsų nuomonę atsižvelgs ne tik ko-
legos, bet ir vyresnybė, kuri padarys 
įdomias ir jums naudingas išvadas. 
Palankios dienos - antradienis ir ke-
tvirtadienis.

Svarstyklėms astrologas reko-
menduoja nesusivilioti abejotinais 

pažadais. Visus klausimus spręskite 
patys, tik kartais pasitardami su ar-
timiausiais žmonėmis. Būkite atidūs 
kolegoms - darbe gali susiklostyti 
konfliktinė situacija. Galimas daly-
kas, kad nutrūks santykiai su myli-
mu asmeniu, bet būkite optimistai. 
Palankios dienos - pirmadienis ir 
antradienis.

Skorpionai neturėtų tvarkyti jo-
kių svarbių reikalų, kadangi atei-
nančios savaitės emocinis fonas bus 
nestabilus, tai gali nulemti klaidingą 
požiūrį į vienas ar kitas problemas. 
Geriausia, ką dabar galima padaryti, 

- tai pasirūpinti savo sveikata arba 
susitvarkyti namus. Sėkmingos die-
nos - šeštadienis ir sekmadienis.

Šaulių laukia įtempta savaitė, teks 
vienu metu tvarkyti daug reikalų, 
susijusių su darbu, mokslu ar bendro 
išsilavinimo lygio kėlimu. Žvaigždės 
jums padės pasiekti visus užsibrėž-
tus tikslus, jeigu jūs neeikvosite jėgų 
menkniekiams. Savaitės pabaigoje 
vertėtų pagalvoti apie ramų poilsį. 
Sėkmingos dienos - trečiadienis ir 
ketvirtadienis.
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Gegužės 7-ąją Lietuvoje mi-
nime vieną reikšmingiausių 
datų tautos ir valstybės istorijo-
je – Spaudos atgavimo, kalbos 
ir knygos dieną. Daugiau kaip 
prieš šimtmetį pergalingai bai-
gusis lietuvių tautos kova dėl 
teisės reikšti mintis savuoju raš-
tu, skaityti lietuviškai nūdienoje 
užgožiama materialiuoju pradu, 
naujųjų technologijų pervertini-
mu. 

Paradoksalu, tačiau inova-
cijas, šiuolaikiškumą, pažangą 
skatinančioje mūsų valstybės 
politikoje deramo dėmesio nesu-
laukia pamatinė komunikacijos 
vertybė – skaitymas. Skaitymas 
savąja kalba, kurią praeities kar-
tos mums išsaugojo nepaisant 
nepalankių politinių, istorinių 
ar kultūrinių aplinkybių. Apie 
apgailėtiną raštingumo plačiąja 
prasme lygį pastaruoju metu vis 
garsiau prabyla talentingi Lietu-
vos pedagogai, įžymūs kultūros 
veikėjai, šviesuomenės atstovai.

Beje, kritišką padėtį atspindi 
ir skaičiai. Nuo 2008 m. vidu-

tinė laikraščių, žurnalų ir knygų 
skaitytojų auditorija smunka po 
4,2 proc. per metus. Kitaip ta-
riant, kiekvienais metais Lietuvo-
je sumažėja po 95,5 tūkst. nuolat 
skaitančiųjų 15–74 m. gyventojų 
amžiaus grupėje. Prognozuoja-
ma, jog 2015 m. pradžioje bent 
vieną laikraštį ar žurnalą nuolatos 
skaitys tik 2 iš 3-ų šalies gyvento-
jų (64 proc.), o 2020 m. – tik 39 
proc. Jaunųjų spaudos skaitytojų 
(15–29 m. amžiaus) auditorija 
mažėja sparčiausiai – vidutinė 
auditorija per metus smunka po 9 
proc. (53,8 tūkst.).

Nereikia įrodinėti, tačiau verta 
priminti, kad skaitymas stiprina 
žmogaus sąmonę, ugdo savimonę, 
skatina kūrybiškumą ir pilietišku-
mą. Tuo pagrindu kuriasi demo-
kratinės valstybės vertybiniai pa-
matai, modeliuojama žmogiškųjų 
santykių įvairovė. Dabartiniame 
technologijų pasaulyje aukšto raš-
tingumo žmonės tiek asmeniniame 
gyvenime, tiek karjeroje pasiekia 
daug daugiau negu tie, kurie netu-
ri knygų, periodinės spaudos skai-

tymo įgūdžių. Skaitantys, o, vadi-
nasi, ir mąstantys žmonės yra itin 
vertingi savo valstybei, nes nuolat 
kuria pridėtinę vertę.

Valstybės vadovus, viešosios 
informacijos rengėjus, viešosios 
nuomonės formuotojus, kultūros 
ir švietimo bendruomenes, asoci-
juotas verslo struktūras kviečiame 
pradėti viešą diskusiją apie skaity-
mo reikšmę kuriant modernią de-
mokratinę valstybę.

Atėjo laikas Lietuvos valstybė-
je sudaryti teisines ir finansines 
prielaidas, kurios taptų garantuota 
sąlyga žiniasklaidai ir knygų leidė-
jams deramai atspindėti Lietuvos 

kultūrą ir švietimą bei konkrečiai 
išreikšti paramą pilietiškumą ska-
tinančioms viešosios veiklos sri-
tims. 

Prieš savaitę atšventėme Lietu-
vos narystės Europos Sąjungoje 
10-metį. Struktūrinių fondų, ki-
tos europinės paramos pagalba 
mūsų šalis akivaizdžiai pasikeitė 
ir sustiprėjo. 2014–2020 m. ES 
finansinių instrumentų laikotarpiu 
prioritetinių sričių sąraše priva-
lo atsirasti ir skaitymo skatinimo 
projektai, kuriuose aktyviai galėtų 
dalyvauti ne tik nacionalinės, o 
siekiant aktyvinti regionų politiką, 
bet ir regionų bei vietinės žinias-

klaidos priemonės. 
Europos istorijoje nebūta 

kito tokio fenomeno kaip mūsų 
knygnešiai, didvyriškai platinę 
spaudą, knygas, kalendorius lie-
tuvių kalba. Argi mums tenkanti 
pareiga gerbti ir saugoti savąją 
kalbą nebepakeliama? Pakelia-
ma ir įkvepianti, jei negailėdami 
nei materialinių, nei dvasinių 
resursų kartu sieksime bendro 
tikslo – sistemingai diegsime 
skaitymo įgūdžius, taip ugdy-
sime kūrybišką, tobulėti sie-
kiančią, kritiškai mąstančią, 
pilietiškai atsakingą Lietuvos 
visuomenę. 

 IŠ ARTI
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įvairūs

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO METALO 
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS, 

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

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

Brangiai - įvairius automobi-
lius, 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 nekilnoja-
mąjį turtą. Gali būti su skolomis ar 
teisinėmis problemomis. Atsiskaito 
grynaisiais. Siūlyti įvairius varian-
tus.

Tel. (8-670) 37592.

Butą, sodybą, namą ar žemės 
sklypą Anykščių mieste ar rajone.

Tel. (8-678) 59793.

Nuoširdžiai dėkojame ligoninės vidaus ligų skyriaus ve-
dėjai gydytojai Vaidai KLIMKEVIČIENEI už rūpestingumą, 
gydymą, už profesionalumą tiksliai diagnozuojant ligas, 
už operatyviai suteiktą pagalbą. Taip pat dėkojame kar-
diologei Loretai PRABIŠIENEI ir šeimos gydytojai Vitalijai 
GIRIŪNIENEI. Ačiū Jums.

Virginija ir Rimantas Valiuliai

Paverst svajones tvirtybės tiltu
Te šešiasdešimt švyti su aušra!
Neleisk likimui kryžkelėj apvilti
Bet ąžuolu šlamėki visada.

Alvydą TALEIŠĮ 
gražaus jubiliejaus proga sveikina

Kavarsko būrelio medžiotojų kolektyvas

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 patal-
pas (buvusi parduotuvė „Dovanų 
namai“) J. Biliūno g. 7 (senosios 
vaistinės patalpos, bendras plotas 
55 kv. m, kaina 59 000 Lt).

Tel. (8-676) 68658.

Baldų remontas

Remontuojame minkštus bal-
dus, keičiame gobeleną, spyruo-
kles, poroloną. Pasiimame ir par-
vežame baldus, turime baldams 
audinių.

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

Remonto darbai

Dažo namų fasadus, stogus, 
kala dailylentes, šiltina. Padeda 
įsigyti medžiagas, atveža.

Tel. (8-611) 02788.

Dovanoja

Keturių degiklių dujinę viryklę.
Tel. 5-24-49.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius.

Garantija iki 2 m, pensininkams - 
nuolaidos. Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Žemės ūkio paskirties žemę 
Anykščių, Utenos, Zarasų rajo-
nuose.

Tel. (8-606) 14770.

Žemę iki 3 ha prie Levaniškio, 
galima kitur.

Tel. (8-603) 28418.

Brangiausiai - miškus. Sumoka 
notaro išlaidas.

Tel. (8-642) 22222.

Brangiai - mišką. Atsiskaito iš 
karto. Padeda sutvarkyti doku-
mentus.

Tel. (8-677) 50498.

Visoje Lietuvoje -  mišką su žeme 
ar išsikirsti, 7 000 - 35 000 Lt/ha, 
gali būti malkinis.

Tel. (8-600) 29417.

Automobiliai, žemės 
ūkio technika

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.   

Tel. (8-646) 17715.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, vi-
sureigius. Pasiima, utilizuoja.

Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-633) 39897.

Kombainus, traktorius, autobu-
sus, autombilius, įvairią techniką, 
metalo laužą, elektros variklius.

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

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

Tel. (8-622) 09326.

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-656) 40439.

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai saveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima.

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

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža.

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

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

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

Sodybą su naujai statomu namu 
Anykščių rajone.

Tel. (8-678) 59793.

Naują namą prie Anykščių mies-
to.

Tel. (8-678) 59793.

Butą Anykščiuose.
Tel. (8-605) 32452.

Žemės ūkio produkcija

Ūkininkas - įvairių veislių bulves.
Tel. (8-614) 35644.

Kita

Spalius šiltinimui. Supakuoti. 
Atveža. Kaina (4 pakai - 50 Lt).
Tel.: (8-663) 53216, 
(8-658) 69775.

Braškių daigus „Dona“ šaldyti 
(frigo) elitiniai, kaina 0,70 Lt.

Tel. (8-650) 16047.

Kuras

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas trinkomis, skaldytas. 

Brangiai perka mišką.
Tel. (8-630) 57490.

Gyvuliai

Telyčias.
Tel. (8-616) 11850.

Juodmargę karvę ir penkias 
avis.

Tel. (8-645) 35150, Valdas. VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Gegužės 8 d. (ke-
tvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
baltomis, pilkomis, juodomis dėsliosiomis vištai-
tėmis ir kiaušinius dedančiomis vištomis, bus 
gaidžių bei spec. lesalų (tel. 8-616 50414), kai-
na nuo 12 Lt: Viešintose 7.00, Didžiuliškiuose 
7.05, Padvarninkuose 7.10, Andrioniškyje 
7.15, Troškūnuose (turgelyje) 7.30, Piktagalyje 
7.40, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo 
ūk. turgaus) 7.55, Katlėriuose 8.10, Pašiliuose 
8.15, Skiemonyse 8.20, Auleliuose 14.25, 
Svėdasuose (turgelyje) 14.35.

Ūkininkas nuolat - 6-8 savai-
čių mėsinius paršelius augin-
tus namuose. Atveža į namus. 
Pasirinkimas iš dviejų vadų.

Alma, tel. (8-686) 80994.

Taisome automatines skalbimo 
mašinas, televizorius kliento na-
muose.

Tel. (8-630) 57575.

Kitos paslaugos

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

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

Mobiliu gateriu pjaunu medieną. 
Pjaunu ir be elektros, benzininiu 
varikliu. Kaina sutartinė.

Tel. (8-682) 12189.

siūlo darbą

UAB „ANRESTAS“ 
reikalingi 

  PIRKIMŲ VADYBININKAS
  ĮVAIRIŲ SPECIALYBIŲ 

STATYBININKAI
Gegužės g. 14, Anykščiai, 

tel. 5-25-00 
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šiandien

gegužės 7 d.

Judita, Minvydas, Eidmantė, 
Liucijus, Benedikta, Benė.

gegužės 6 - 7 d. priešpilnis.

vardadieniai

mėnulis

receptas

Domicelė, Domicijonas, Bu-
tautas, Rimutė, Danutė, Stanis-
lovas.

oras

+1

+12
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sprintasMOZAIKA

komentaras 
anyksta.lt

„Už arklį didesnis, už šunį ma-
žesnis?“

Šeštadienio mįslės: „Už balto 
beržynėlio šuo loja?“ teisingas at-
sakymas – dantys ir liežuvis. 

mįslė

„lietuvis“:

„Pamažu ir aiškėja visi Putino 
agentai Seime. Galėtų Sargūnas 
tiesiai šviesiai žmonėms pasakyti: 
„Jeigu mes nubalsuosime prieš 
žemės pardavimą užsieniečiams, 
jūs, Anykščių ūkininkai, negau-
site kasmet gaunamų 50 mln. litų 
ES išmokų, o Lietuvai iškils grės-
mė būti išmestai iš ES ir grįžti į 
Rusijos glėbį“.

Sunkioji atletika. Panevė-
žyje vykusių Lietuvos sunkio-
sios atletikos pirmenybių zoni-
nių varžybų nugalėtojais tapo 
anykštėnai A. Praspaliauskas, 
T. Pocius, M. Janulis ir A. Ši-
diškis. Ž. Ragauskas, T. Strolia 
ir Ž. Silevičius užėmė antrąsias 
vietas. 

Virvės traukimas. Anykščių 
rajono mokyklų virvės traukimo 
varžybas laimėjo A.Baranausko 
pagrindinės mokyklos ko-
manda. Antrąją vietą užėmė 
J.Biliūno gimnazijos komanda, 
trečiąją – Troškūnų vidurinės 
mokyklos I-oji komanda.
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Latvijoje dešinio ir kairiojo
Dauguvos krantų gyventojai
tradiciškai varžysis 
traukdami virvę

Sekmadienį Latvijoje, šven-
čiančioje šalies nepriklausomybės 
atkūrimo dieną, Rygoje, jau tre-
čiąjį kartą vyks virvės traukimo 
varžybos tarp dešinio ir kairiojo 
Dauguvos krantų gyventojų.

Kaip pranešta Rygos dūmoje, 
varžybos prasidės 17.00 valan-
dą, o dalyvio ženkliukai jau bus 
dalijami nuo vidurdienio. Daly-
vauti varžybose galima nuo 16 
metų, tam reikėjo registruotis 
Rygos miesto tinklalapyje.

Virvės ilgis - 400 metrų. Deši-
nio ir kairiojo krantų komandos 
ją trauks du kartus. 

Gegužės 4-ąją virvės trauki-
mo tradicija gimė 2012 metais, 
kai varžybos įvyko ant vantinio 
Rygos tilto. Tuomet laimėjo de-
šiniojo kranto komanda, o pernai 
pergalę šventė kairiojo kranto 
gyventojai.

Ekspertai: pirmasis 
“trilijonierius” atsiras 
po 25 metų Indijoje arba 
Kinijoje

Pirmasis žmogus, kurio asme-
ninis turtas viršys trilijoną dole-
rių, planetoje atsiras 2039 metais. 
Apie tai pirmadienį praneša Lon-
dono laikraštis “The Times”.

“Pirmasis “trilijonierius” bus 
užfiksuotas po 25 metų, grei-
čiausiai tai bus Indijos arba Ki-

nijos gyventojas - šių šalių ūkis 
auga precedento neturinčiais 
tempais”, - pastebi laikraštis 
cituodamas tyrimų kompanijos 
“Wealth Insight” darbuotojo Oli-
verio Viljamo (Oliver William) 
nuomonę. Anot jo, “trilijoninį 
turtą susikurs tas, kuris visiškai 
pakeis mūsų pasaulį, panašiai 
kaip tą padarė Bilas Geitsas (Bill 
Gates), sukūręs asmeninį kom-
piuterį”. “Arba tai gali būti pa-
saulinės problemos, tokios kaip 
geriamo vandens trūkumas, iš-
sprendimas, arba kažkas, apie ką 
pasaulis dar nežino, kaip atsitiko 
sukūrus socialinį tinklą “Face-
book”, - pabrėžė O. Viljamas.

Laikraštis pateikia Šveicarijos 
banko “Credit Suisse” paskaičia-
vimus, pagal kuriuos, po dviejų 
kartų pasaulyje gyvens vienuo-
lika asmenų, kurių turtas viršys 
vieną trilijoną dolerių.

Šiuo metu turtingiausiu pasau-
lyje žmogumi laikomas kompa-

nijos “Microsoft” įsteigėjas Bi-
las Geitsas, jo turtas sudaro 79,9 
mlrd. dolerių.

-ELTA

Atvykę į Anykščius keli turistai 
ieškojo Burbiškio dvaro, o jame 
žydinčių tulpių. Deja, jiems teko 
nusivilti, nes Burbiškio kaime ant 
Anykštos kranto atgimęs dvaras 
tulpių neaugina. O kitame Burbiš-
kio dvare, esančiame Radviliškio 
rajone Pakalniškės seniūnijoje, iš-
ties tulpių auga net 300 rūšių, apie 

Painioja Burbiškio dvarus

pusantro šimto tūkstančių. Kitą 
sekmadienį ten vyks Tulpių žy-
dėjimo šventė, kurioje kaip kokia 
mis bus renkama gražiausia tulpė 
ir visą dieną vyks koncertai, links-
mybės. 

Abu dvarai įsikūrę to paties pa-
vadinimo kaime, abiejuose yra dir-
busi mūsų rajone Burbiškio kaime 

Vėlyvojo klasicizmo stiliaus Burbiškio dvaro rūmai prie Anykš-
tos upelio, pastatyti 1853 – 1857 m.

Jono Junevičiaus nuotr. 

XVII amžiaus Burbiškio dvaras Radviliškio rajone, priklausęs 
dvarininkams Burboms ir nuo jų gavęs pavadinimą, garsėjantis 
architektūra, nuostabiu parku ir tulpių šventėmis, „15 min.lt“ 
įkurdintas ant Anykštos kranto...

„15min.lt“ nuotr. 
gyvenanti kraštotyrininkė Irena 
Adamonienė. 

Nėra ko stebėtis, kad tulpių ieš-
kotojai atklysta į Anykščius, nes 
net rimčiausi leidiniai ar interneto 
portalai juos painioja. Antai „15 
min.lt“ įsidėjęs Burbiškio dvaro 

Radviliškio rajone nuotrauką, po 
ja visiškai rimtai rašo, kad „Dvaro 
rūmų ansamblis yra Anykštos kai-
riajame krante, 8 km nuo Anykščių. 
Veikia liaudies buities muziejus 
(???). Dvaras yra privatus, UAB 
„Livintus“ nuosavybė“.

Pasaulyje įvykiai greitai keičia-
si, o spėti su visais ne visada išei-
na. Jau nekalbant apie tai, kad gali 
viską protu suvokti. Sakykim, šeš-

Tai laikai...
tadienį Anykščių koplyčioje vyko 
kompozitoriaus Giedriaus Alkaus-
ko muzikos kompaktinės plokštelės 
„Užburtas laikas“ pristatymas. Jame 

dalyvavo ir Seimo narys, garsus 
krepšininkas Sergejus Jovaiša. Šį 
kartą jis krepšinį iškeitė į meną, mat 
tuo metu transliavo Kauno „Žalgi-
rio“ ir Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ 
rungtynes dėl patekimo į kitą etapą. 
„Nebaigiau žiūrėti, tikiuosi, kad lai-

mės. Ot, laikai atėjo, reikia jaudin-
tis, kad Pasvalį nugalėtų“,- stebėjosi 
savo buvusios komandos „Žalgirio“ 
dabartine būkle S.Jovaiša. 

Na, bet S.Jovaišos  pasiaukoji-
mas kultūrai nebuvo veltui – „Žal-
giris“ nugalėjo.  

Na, nesiseka Anykščių savivaldybei 
su tarnybinių vadovybės automobilių 
ženklinimu. Praėjusią savaitę Niūro-
nyse prie kavinės, pietų metu paste-
bėta vicemero Donato Krikštaponio 
„Škoda Superb“ be ženklinimo, kad 
automobilis priklauso savivaldybei. 
Tai jau nebe pirmas kartas, kai savi-
valdybės vadovai vairuoja neženklin-
tus tarnybinius automobilius.

Pats D.Krikštaponis su ADMI-
NISTRACIJOS DIREKTORIUMI 
VILIUMI JUODELIU kalbėjo, kad 
jie Niūronyse aptarinėjo „Bėk bėk, 
žirgeli“ organizavimo klausimus ir 
liko pavalgyti. Suprask – tarnybiniu 
automobiliu asmeniniais tikslais ne-
sinaudoja... Daug kalbėjo, bet nieko 
nepasakė, kodėl automobilis nežy-
mėtas... 

Tačiau, neskubėkime jų smerkti, 
juk savivaldybė naudoja lipdukus, 
kurie atsiklijuoja. Kadangi savival-
dybės valdininkai pasidarė labai jau-

Prasti lipdukai - kaltas Patumsis...
trūs, dėl kiekvieno jiems nepatikusio 
žodžio bėgioja po etikos komisijas, 
tai mes netvirtinsim, kad savivaldy-
bės vadovai tyčia neklijuoja lipdu-
kų ant automobilių, kad gyventojai 
nematytų, jog jie tarnybiniais auto-
mobiliais naudojasi kaip savais. Be 
to, ar galėtų tokie prakilnūs vyrai 
kaip meras Sigutis Obelevičius, vi-
cemeras D.Krikštaponis ar ADMI-
NISTRACIJOS DIREKTORIUS 
V.JUODELIS piktnaudžiauti tarny-
bine padėtimi?! Tiesiog, na, niekaip 
tie lipdukai nesilaiko. Niekaip... O 
gal kokie chuliganai juos nuplėšia, 
juk tokia vertybė – kurortinių Anykš-
čių dalelė, prie kurios buvo prisilietę 
patys iš pačiausių! 

Viskas aišku, kalti tie, kurie niekaip 
nesugeba nupirkti lipdukų, kurie neat-
liptų. O kas savivaldybėje viešųjų pir-
kimų pirmininkas? Valentinas Patum-
sis. Va, ir išlindo yla iš maišo – kas ką 
padarys – vis tiek Patumsis atsakys.

Vicemeras Donatas Krikštaponis turėtų pykti ant pavaldinių – dėl 
to, kad kažkas savivaldybėje nesugeba nupirkti lipdukų, kurie ne-
nukrenta, rajono socialdemokratų lyderis priverstas pažeidinėti 
įstatymus ir diskredituotis rinkėjų akyse. O gal tai sąmokslas, kad 
kuo labiau pakenkti valdančiajai rajono koalicijai?

Kepta sprandinė
 
Paruošimo laikas: apie 1 val.

Porcijų skaičius: 5

Reikės:
2 kg kiaulienos sprandinės, 
2 arbatiniai šaukšteliai druskos,
4 skiltelės česnako,
7 šaukštai Vorčesterio padažo, 
juodųjų pipirų,
maltos paprikos, 
lauro lapų,
prieskoninių žolelių.

Gaminimo eiga:
Kiaulienos sprandinę kruopščiai 

nuplauti, nusausinti ir įtrinti pries-
koniais, palikti valandai pastovė-
ti šaltai. Dėti į kepimo rankovę, 
užrišti galus ir kepti apie 1,5 val. 
180° laipsnių orkaitėje. Pabaigoje, 
rankovę galima prakirpti ir dar šiek 
tiek apskrudinti mėsytę. Patiekti su 
mėgstamu garnyru.


