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„Šiltam namui“ savivaldybė
atlygins nuostolius

Mūšiai iki kraujo Parlamento gynėjo ginti nėra kam

Okuličiūtės dvarelio pritaikymas kam nors naudingam
gali užsitęsti neapibrėžtą laiką.

Praėjusio savaitgalio portalo
anyksta.lt diskusijoje - rekordas - per 90 komentarų.

2 psl.
šiupinys
Perka. „Anykščių rato“ autoparką netrukus papildys 5 nupirkti
naujutėlaičiai, ekologiškiausi tarp
vilkikų, komfortabilūs ir ekonomiški automobiliai „Mercedes
actros“. Šis sunkvežimis buvo sukurtas griežtai laikantis Euro VI
išmetamųjų teršalų standartų. Jo
degalų sąnaudos yra maždaug 6%
mažesnės nei ankstesniame modelyje. Viena tokia mašina kainuoja
80 000 eurų.
Liberalcentristai. Per praėjusius
savivaldos rinkimus du mandatus
Anykščių rajono taryboje gavę
Lietuvos liberalų ir centro sąjungos atstovai kol kas neketina sudėti
ginklų. Liberalų ir centro sąjungos
Anykščių skyriaus pirmininkas Alvydas Gervinskas „Anykštai“ sakė,
jog ruošiasi savivaldos rinkimams,
o kokia forma juose dalyvaus, spręs
skyrius. Birželio pradžioje pranešta, jog Liberalų ir centro sąjunga
jungsis su Artūro Zuoko judėjimu
„TAIP“. Šio judėjimo skyriaus
Anykščiuose nėra.
Apžiūrėjo. Už 380 tūkst. Lt aukcione nusipirkusi senosios Anykščių ligoninės pastatus, Kauno firma UAB „DG ir Ko“ susitvarkė
juridinius nuosavybės dokumentus
ir dabar skaičiuoja būsimas investicijas. Bendrovės vadovai lankėsi
Anykščiuose, išsamiau apžiūrėjo
pirkinį, susitiko su jį saugančios
firmos “Šerifai” savininku Raimundu Razmislavičiumi.
Baigiasi. Vakar abiturientai laikė valstybinį fizikos egzaminą. Šį
egzaminą rinkosi tik 21 Anykščių
abiturientas - 11 iš J.Biliūno gimnazijos, 3 - iš Kavarsko vidurinės,
1- iš Svėdasų gimnazijos ir 6 iš
Troškūnų vidurinės. Trečiadienį
82 Anykščių mokyklų abiturientai
laikys paskutinį valstybinį geografijos egzaminą.
Vėliava. Kurkliai nuo gegužės
pabaigos turi herbą, o liepos mėnesį turės ir vėliavą. Jos autorius
tas pats Kurklių herbą sukūręs dailininkas, grafikas, Rolandas Rimkūnas. Vėliavą tikimasi pašventinti
per atlaidus liepos 20 – ąją. Ją siuva Anykščių rajono tautodailininkė
Egidija Miškinienė.

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

Gintaras
RAŽANSKAS,
Anykščių J.Biliūno gimnazijos
istorijos mokytojas: „Tokiems
žmonėms turėtų būti pagarba,
rūpestis, jeigu jie nebejauni,
negali užsidirbti
patys“.

3 psl.

3 psl.

Nusikaltusį ūkininką nuo teistumo
arvydas.l@anyksta.lt
išgelbėjo mero patarėjas
Arvydas LINGAITIS

Mero patarėjas, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos Anykščių skyriaus
pirmininkas Antanas Baura nuo teistumo išgelbėjo savo partietį, Spiečiūnų kaimo ūkininką Evaldą Baldauską, kuris praėjusių
metų rugsėjį avarijoje pražudė motociklininką.

Mero patarėjas Antanas Baura teisme sakė, jog jis neabejoja,
kad jo bendrapartietis ūkininkas Evaldas Baldauskas daugiau
nusikalstamų veikų nedarys, todėl neabejodamas sutiko būti teisiamojo laiduotoju.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Tragiška avarija įvyko 2013 metų
rugsėjo 3 dieną apie 16 valandą
50 minučių Skiemonyse, Luknos
gatvėje. Iš savo ūkio automobiliu
„VW Transporter“ darbininkus į
Skiemonis atvežęs E.Baldauskas
suko į kairę, nepraleido tiesiai
priešpriešiais važiavusio motociklo „JAWA 350“ ir su juo susidūrė.
Avarijos metu žuvo motociklą vairavęs 35 metų V.A.
Savo kaltę visiškai pripažinęs
E.Baldauskas teisme sakė, jog

sukdamas į kairę „visiškai nematė
atvažiuojančio motociklo“. „Sūnaus netekusių tėvų aš atsiprašiau,
siūliau pinigų, bet tėvai jų neėmė.
Aš jiems parūpinau malkų žiemai,
pažadėjau padėti nudirbti kitus
ūkio darbus“, - kaip stengėsi žuvusio tėvams atlyginti žalą, aiškino E.Baldauskas.
Nors žuvusio motociklininko tėvai nesusitaikė su sūnaus netektimi, bet tragišką avariją sukėlusiam
E.Baldauskui jie galimai atleido ir

Moterys daužė mašinas
Sekmadienio vakarą Troškūnų seniūnijoje moterys sukėlė dvi
avarijas. Vienos iš jų kaltininkė vairavo girta.
Troškūnų mieste, apie 23 val.
15 min. neblaivi Anykščių rajono gyventoja, gimusi 1961 metais
su savo „Honda“ netilpo kelyje
ir trenkėsi į kelkraštyje stovėjusį
visureigį. Per avariją niekas nenukentėjo, tačiau troškūniečiai
įtarę, kad avarijos kaltininkė yra
neblaivi, iškvietė policiją. Pareigūnai brandaus amžiaus moteriai
nustatė 2,54 promilių girtumą. Jai
gresia 4-5 tūkst. litų bauda ir vairuotojo pažymėjimo atėmimas 3-5
metams.
Kiek anksčiau, apie 20 val.,
moters vairuojamas „Subaru Forester“ tris kartus vertėsi žvyrkelyje prie Raguvėlės. Važiuojant

žvyrkeliu viename iš posūkių
automobilis ėmė slysti. Vairuotoja nuspaudė stabdžių pedalą ir
transporto priemonė šonu nuslydo į griovį. Atsitrenkęs į sankasą
„Subaru Forester“ pakilo į orą,
kelis kartus vertėsi ir nuskriejo į
laukus. Automobilis sustojo ratais
aukštyn.
Iš sudaužytos transporto priemonės vairuotoja išsiropštė pati. Ji
per avariją visiškai nenukentėjo.
Ši avarija, kadangi per ją niekas
nenukentėjo – laikoma technine
avarija. Troškūnų seniūnijos gyventojų teigimu „Subaru Forester“ vairavo ne Anykščių rajono
gyventoja.

nenorėjo, kad ūkininkas sėstų į kalėjimą.
Prašydamas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, ūkininkas E.Baldauskas
savo laiduotoju pasirinko A.Baurą.
Prieš tai teismui pateikti laiduotojai, ūkininko sutuoktinė ir tėvas
teismui netiko, nes jie patys buvo
bausti už kelių eismo taisyklių
pažeidimus. Tuo tarpu A.Bauros
reputacija teismui pasirodė nepriekaištinga, o teisėja stebėjosi, kad
mero patarėjas nė karto nėra baustas administracine tvarka už KET
pažeidimus.
„Aš su Evaldu pažįstamas apie
15 metų. Mūsų santykiai buvo darbiniai, nes kartu dirbome Anykščių žemės ūkio skyriuje. Dabar
E.Baldauskui ūkininkaujant, jo
darbuotojai apie savo darbdavį atsiliepia labai šiltai. Mano akyse šis
žmogus taip pat vertas pagarbos ir
dėmesio. Ūkininkas padeda Skiemonių ir Katlėrių kaimo bendruomenėms, todėl aš nesuabejojau dėl
laidavimo, nes jis neturėtų daugiau paslysti taip, kaip čia įvyko –
E.Baldauskas neieškojo galimybės
išsisukti nuo atsakomybės, yra tiesus, aiškus žmogus“, - teisme sakė
laiduotojas A.Baura.
E.Baldausko advokatė Vida Leonovienė tvirtino, kad „kai įvyko
ši nelaimė ir E.Baldausko šeimai
tai padarė didelį smūgį“. „Po įvy-

kio buvo persvarstytos vertybės.
E.Baldauskas yra ne tik geras
sūnus, vyras, tėtis... Nuo to, kas
atsitiko, nesame apsaugoti nuo
tokio nusikaltimo nė vienas. Suprantame nukentėjusiųjų skausmą
– jiems sūnaus nesugrąžinsime,
jie žmogiška prasme E.Baldauskui
atleido. Teisiamasis labai norėjo
atsilyginti pinigais, bet tų žmonių
moralinė nuostata yra tokia, kad
jie neėmė pinigų, pasirinko tai,
kad E.Baldauskas padės nudirbti
ūkio darbus“, - teise kalbėjo advokatė V.Leonovienė.
Prokuroras
Arvydas
Miečius, prašydamas teismo atleisti
E.Baldauską nuo baudžiamosios
atsakomybės pagal laidavimą,
sakė, jog padarytas nusikaltimas
yra neatsargus. „Tai didelė nelaimė,
pažeidimas sukėlė sunkias ir negrįžtamas pasekmes. E.Baldauskas
vairavo blaivus, stengėsi atlyginti
žalą, galima manyti, kad naujų nusikalstamų veikų ateityje jis nedarys“, - baigiamosiose kalbose sakė
prokuroras A.Miečius, prašydamas
teismo iš teisiamojo E.Baldausko
priteisti 1300 Lt į nukentėjusiųjų
nuo nusikaltimų fondą.
E.Baldauskas eismo įvykį, kuriame nukentėjo žmogus, buvo
sukėlęs ir 2010 metais. Tuomet
jam iškelta baudžiamoji byla buvo
nutraukta, susitaikius su nukentėjusiuoju.

Raguvėlė garsėja tragiškomis
autoavarijomis. Beveik kasmet
prie šio miestelio avarijose žūsta
žmonės.
O kraupiausia tragedija įvyko
2007-ųjų vasarą, kai autoavarijoje

prie Raguvėlės 3 žmonės žuvo, 4
buvo sužeisti. Iš sužeistųjų ketverto niekas neišgyveno, arba mirė
ligoninėje, arba kiek vėliau, kai
buvo iš jos jau išleisti.

-ANYKŠTA

KONKREČIAI

„Šiltam namui“ savivaldybė
atlygins nuostolius
Anykščių rajono apylinkės teismas patenkino UAB „Šiltas namas“ ieškinį ir priteisė šiai bendrovei iš savivaldybės 10 tūkst.866
Lt nuostolių atlyginimą, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos
iškėlimo teisme dienos , t.y. nuo 2014 metų kovo 5 dienos, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 244 Lt žyminio mokesčio ir
3 tūkst.775Lt atstovavimo išlaidų.
Teismai yra pripažinę, jog savivaldybė, vykdydama viešą paslaugų pirkimo konkursą pažeidė
lygiateisiškumo ir skaidrumo
principus, kai techninio projekto
Okuličiūtės dvarelio rekonstruk-

cijai rengimo nugalėtoju pripažino UAB „Enero“, o UAB „Šiltas
namas“ liko antroje vietoje. Pastaroji bendrovė įrodė, jog UAB
„Enero“ neatitiko kai kurių būtinų konkurso sąlygų, ir tikėjosi,

2014 m. birželio 17 d.

Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt
jog paslaugų sutartis bus pasirašyta su UAB „Šiltas namas“.Tačiau savivaldybė dėl užsitęsusių
teismų nutarė pirkimo procedūrą
nutraukti, nes Okuličiūtės techninio projekto parengimas nebūtų
įvykdytas iki 2013 metų gruodžio
20 dienos.
Parengus projektą numatytai
datai, savivaldybė Okuličiūtės
dvarelio rekonstrukcijai būtų gavusi iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansavimo
mechanizmo 2 mln.400 tūkst.Lt.

Anykščiuose - Sergejaus Prokofjevo anūkas
Birželio 14 dieną Anykščių kultūros centre svečiavosi žinomi
šiuolaikinės muzikos kūrėjai iš Didžiosios Britanijos – kompozitorius Gabriel Prokofiev, DJ Nwando Ebizie („Nonclassical“). Koncerto metu buvo grojami ir anykštėno Juliaus Aglinsko kūriniai.

Didžiojo Prokofjevo anūkas
Gabriel klasiką perkėlė į klubų scenas.

Gabriel Prokofiev (Sergejaus
Prokofjevo anūkas) yra šiuolaikinės muzikos pasauliui puikiai pažįstamas kompozitorius, prodiuseris, diskžokėjus, klubinės nakties
bei įrašų studijos ,,Nonclassical“
įkūrėjas.
Per 10 „Nonclassical“ gyvavimo metų Gabriel sukūrė naują
šiuolaikinės muzikos judėjimą. G.
Prokofiev dėka ansambliai ir net
simfoniniai orkestrai persikėlė iš
akademinių salių į muzikos klubų scenas ir pritraukė platų jaunų
klausytojų ratą. Drąsūs ir dažnai
netradicinės instrumentų sudėties
Gabriel kūriniai skamba visame

pasaulyje. Kartu su G. Prokofiev
pasirodė Didžiojoje Britanijoje
sparčiai kylanti diskžokėjė Nwando Ebizie.
Vienas ,,Nonclassical“ tikslų yra
tarptautinis bendradarbiavimas su
šiuolaikinės muzikos atlikėjais ir
kūrėjais, todėl vakaro metu fortepijoninę Gabriel Prokofiev ir anykštėno Juliaus Aglinsko kūrybą atliko duetas „Tempora“.
Koncerto klausytojai turėjo progą pamatyti Emilijos Škarnulytės
trumpametražius filmus „38 – oji
šiaurės horizontalė“ ir „Songdo“, kuriems garso takelius kūrė
J.Aglinskas.

Atskleisti rašytojų bibliotekų likimai
Penktadienį ir šeštadienį Anykščių Antano Baranausko ir Antano Žukausko - Vienuolio memorialiniame muziejuje – vyko
muziejaus ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto nacionalinė mokslinė konferencija „Lietuvos rašytojų bibliotekos ir
jų likimai“, skirta žymiam bibliofilui profesoriui Vladui Žukui
(1925 - 2014) atminti.

Kantriai, susidomėjęs visą dieną kalbėtojų klausęs viešintiškis,
knygų mylėtojas Algimantas Bekenis turėjo apie ką pasikalbėti
su Laima Lemežiene iš Ievos Simonaitytės muziejaus Priekulėje.
Autoriaus nuotr.

Temidės svarstyklės

Mušė I. Gautas D. V., gimusios
1962 m., gyvenančios Viešintų seniūnijoje, pareiškimas, kad birželio
13-ąją apie 19 val. neblaivus (2,61
prom.) vyras L. V., gimęs 1960 m.,
konflikto metu ją sumušė. L. V. sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Išleido. Gautas I. Č., gimusio 1976
m., gyvenančio Kurklių seniūnijoje,

pareiškimas, kad birželio 14-ąją, apie 1
val. iš gyvenamojo namo kieme stovinčių dviejų traktorių išleistas ir pavogtas
dyzelinis kuras. Žala tikslinama.
Mušė II. Birželio 15-ąją apie 17
valandą 50 minučių namuose, esančiuose Anykščiuose, J. Biliūno g., neblaivus (2,37 prom.) A. Z., gimęs 1969
m., kilus konfliktui sudaužė sugyventinės L. S., gimusios 1971 m., mobilųjį

Be to, dėl įsisukusios teismų
karuselės Anykščiai negavo ir
mecenatės Beatričės Kleizaitės – Vasaris 1,5 mln.Lt vertės
paveikslų kolekcijos, kuri dabar
eksponuojama Marijampolėje.
Šiuo metu rengiama paraiška,
kuri bus teikiama Kultūros ministerijai. Bet kaip „Anykštai“ sakė
rajono vyriausioji architektė Daiva
Gasiūnienė, nėra garantijos, kad
Kultūros ministerija Okuličiūtės
dvarelio rekonstrukcijos projektui pritars. „Tuomet Okuličiūtės
dvarelio pritaikymas turizmo reikmėms gali užsitęsti neapibrėžtą
laiką“, - sakė D.Gasiūnienė.
Sprendimas per 30 dienų gali
būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.

spektras

Nuomonė. „Darbietis“ Vytautas
Gapšys nemato pagrindo trauktis
kuriam nors iš viceministrų, kol
nėra pateikta konkrečios informacijos, kuri liudytų apie galimus neskaidrumus. „Aš manau, kad šiuo
atveju turi būti labai aiškiai valstybėje sudėliota, jeigu krinta šešėlis,
tai jis turi būti pagrįstas, negalima
remtis vien tik apkalbomis, nuogirdomis. Tai būtų nesąžininga tų žmonių atžvilgiu. Todėl, manau, kad bet
kuriuo atveju turi būti dokumentai,
kurie būtų pateikti pirmiausiai tiesioginiams vadovams ministrams.
Jeigu ministrai gaus kažkokią medžiagą, kuri kels abejonių dėl tų asmenų galimybių toliau eiti pareigas,
tai nedelsdami tai padarysime, be
jokių juodųjų sąrašų, raginimų. (...)
Vienas iš renginio organizato- Aš nematau jiems jokio pagrindo
rių, Anykščių muzikos mokyklos trauktis“, - kalbėjo V. Gapšys.
mokytojas Stasys Aglinskas sakė,
Mažumos. Siekiant koordinuokad iš pradžių šį koncertą norėta
surengti Vilniuje, bet jis pasiūlęs ti tautinių mažumų politikos įgyvendinimą, siūloma Vyriausybės
Anykščius.
„Noriu, kad Anykščiai matytų nustatyta tvarka sudaryti dvišalę
išskirtinius renginius. Į koncer- Vyriausybės ir tautinių mažumų
tą buvo atvažiavę žmonių iš kitų komisiją. Tokį pasiūlymą Tautinių
miestų, daug jaunimo susirinko. mažumų įstatymo projektui Seimo
Manau, kad koncertas pavyko. Vie- posėdžių sekretoriate įregistravo
na bėda – sprendžiu, kaip paskelbti parlamentaras Valentinas Stunžinią apie koncertus anykštėnams, dys. Siūloma, kad šios komisijos
kad jie išgirstų. O tie, kurie buvo, nuostatus įgaliotos institucijos teimanau, buvo „užganėdinti“ kon- kimu tvirtintų Vyriausybė. Pagal
certu“, - sakė S.Aglinskas. Pasak projektą, komisija yra Vyriausybės
jo, svečiai gyveno „Nykščio na- patariamoji institucija, joje lygiamuose“, jam pasirodė, kaip labai teisiais pagrindais atstovaujamos
visos tautinės mažumos bei minisšilti ir nearogantiški žmonės.
„Kitais
metais
planuojame terijos, Statistikos departamentas,
Anykščiuose surengti akordeonisto Lietuvos genocido ir rezistencijos
Martyno Levickio pasirodymą, žo- tyrimo centras. „Tautinių mažumų
dinį sutikimą jau turime“, - ateities ir Vyriausybės sudaryta dvišalių
reikalų komisija užtikrintų efekplanais dalinosi S. Aglinskas
-ANYKŠTA tyvesnį tautinių mažumų politikos
įgyvendinimą“, - mano V. Stundys.

Raimondas GUOBIS

Į knygų mylėtojus, bibliotekų
tyrėjus - beveik absoliuti dauguma
jų buvo moterys – kreipėsi muziejaus direktorius Antanas Verbickas,
prof. dr. Aušra Navickienė, meras
Sigutis Obelevičius, prof. V. Žuko
našlė Leonora Žukienė.
Apie tai, kas gi yra asmeninė
biblioteka, kalbėjo dr. Alma Braziūnienė, istoriografiniu aspektu
Lietuvos rašytojų bibliotekas apibūdino dr. Inga Liepaitė, anykštėnas muziejininkas Tautvydas Kontrimavičius pasidalijo provincijos
miestuose saugomų rašytojų bibliotekų anketavimo duomenimis.
Įdomu, kad Visagino bibliotekai
padovanotas Juozo Baltušio bibliotekos rusiškų knygų rinkinys
tapo našta - nežino kur jas dėti,
niekas jų neskaito. Klaipėdietė
prof. Roma Bončkutė kalbėjo apie
Simono Daukanto ir Jurgio Pliaterio bibliotekas, Aldona Ruesckaitė - apie Maironio knygas, Aušra
Rinkūnaitė - apie lietuvių rašytojų
bibliotekų knygas patekusias į Vilniaus universiteto bibliotekos Retų
spaudinių skyrių, Laima Lemežienė - apie Ievos Simonaitytės biblioteką, Jūratė Ivanauskienė - apie
Bernardo Brazdžionio biblioteką,
visų nei nesuminėsiu. Nuskambėjo

ir nuostabi, kadaise Cicerono ištarta mintis, kad namai be knygų yra
panašūs į kūną be sielos, ir daugybė knygų meile degančių širdis paliečiančių įžvalgų.
Knygų kolekcininkas Gintautas
Trumpis muziejui įteikė dovaną su
gal paskutiniu rašytojo A. Žukausko - Vienuolio autografu papuoštą
knygą „Iš mano atsiminimų“.
Penktadienio vakarą praturtino
Vlado Braziūno skaitomų eilių ir
saksofonininko Petro Vyšnaiusko
improvizacijų koncertas: „Koks
čia ežeras, jei be meilės salos?..“
Vakarėlis su šutintomis su lupenomis bulvėmis ir kitomis gėrybėmis, pažintis su knygnešystės
muziejumi ir apsukriu „žandaru“
Griežionėlėse, naktinis kinas nuodėmės ženklu palydėtu lietuvišku meniniu filmu „Arkliavagio
duktė“. Niūktelėjęs šeštadienio rytas. Vėl šūsnis pranešimų - Jūratės
Nekrašienės kalbėjimas apie Juozo
Paukštelio biblioteką, apie savo
vyrą, jo kauptą biblioteką kalbėjusi
Deimantė Kukulienė, dr. I. Liepaitės pastebėjimai ir apibendrinimai
peržiūrėjus ir patyrinėjus mūsų
muziejuje saugomą A. Žukausko
- Vienuolio – „sovietinio Lietuvos
rašytojo asmeninę biblioteką“.

telefoną, vieną kartą kumščiu sudavė
jai į veidą. A. Z. sulaikytas ir uždarytas
į areštinę. L.S. nustatytas 0,61 prom.
girtumas.
Mušė III. Birželio 15-ąją apie 21
valandą R. J., gimęs 1967 m., gyvenantis Troškūnų seniūnijoje., būdamas
apsvaigęs nuo alkoholio (2,21 prom.),
kilusio konflikto su žmona V. J., gimusia 1970 m., metu, jai vieną kartą smo-

gė kumščiu į veidą. R. J. sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
Apvogė. Birželio 15-ąją apie 13
valandų 30 minučių, Viešintų seniūnijoje, buvo išdaužtas V. B., gimusiai
1963 m., gyvenančiai Panevėžyje,
Nendrės g., priklausančio automobilio lango stiklas. Iš automobilio
vidaus pavogta rankinė. Žala – 380
litų.

Merai. Valdantieji linksta įteisinti
tiesioginius rinkimus merams, kuriems būtų suteikiama tiek galių,
kiek leidžia Konstitucija. Tai po
valdančiųjų pasitarimo Vyriausybėje pirmadienį patvirtino „darbietis“
Vytautas Gapšys. „Palaikome tiesioginius merų rinkimus. Dar sprendžiami techniniai klausimai dėl procedūrinių dalykų. Aš manau, kad
artimiausiu metu mes galėsime su
šiuo klausimu judėti“, - sakė V. Gapšys. Pasak „darbiečio“, sutarta, kad
tiesiogiai renkamas meras turėtų tiek
galių, kiek jam leidžia Konstitucija.
Darbo partija, pasak V. Gapšio, pasisako už dar didesnių galių suteikimą tiesiogiai renkamam merui. Tam
reikėtų keisti Konstituciją. „Darbiečio“ teigimu, tai bus siekiama padaryti ne iki 2015 metais vyksiančių
savivaldos rinkimų, o vėlesnių.
Statistika. Pernai pacientai 22
kartus fiziškai užsipuolė medikus,
psichologinį smurtą gydytojai patiria dvigubai dažniau nei mokytojai.
Lietuvos Higienos instituto duomenimis, prieš medikus psichologiškai
smurtauja pacientai, jų artimieji ir
darbdaviai. Tokius duomenis Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos
(LNSS) Trišalės tarybos posėdyje
pateikė Valstybinės darbo inspekcijos atstovai.
Draudimas. Siūloma nustatyti,
kad asmenys, atliekantys savanorišką praktiką, Užimtumo rėmimo
įstatymo nustatyta tvarka būtų draudžiami nelaimingų atsitikimų darbe
ir profesinių ligų socialiniu draudimu tuo atveju, jeigu jie neapdrausti
šiuo draudimu valstybės lėšomis.
Toks draudimas galiotų savanoriškos praktikos sutarties galiojimo
laikotarpiu.

savaitgalio diskusija

spektras

Švarus. Aplinkos viceministras
Almantas Petkus įsitikinęs, kad
jo veiklos jokie šešėliai negaubia.
„Aš nemačiau sąrašo, ir aš nesu
tame sąraše. Kodėl turėčiau būti
tame sąraše, o kad įsitikinčiau ir kitus įtikinčiau, aš parašiau į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) ir į kitas
tarnybas, kad pateiktų informaciją
apie mano asmenį, kokia yra informacija“, - sakė A. Petkus. Atliekų
tvarkymo sritį kuruojantis viceministras griežtai neigia, kad šešėlio
šleifas galėtų būti susijęs su atliekų
rūšiavimo fabriko Vilniuje projektu, kurį stato bendrovė „Energesman“, siejama su bendrove „Vėtrūna“, kurioje yra dirbęs A. Petkus.
Vizitas. Popiežius Pranciškus sekmadienį pranešė, kad pirmajam
savo vizitui Europoje pasirinko Albaniją. Šią šalį popiežius rengiasi
aplankyti bei nuo komunizmo nukentėjusius žmones pagerbti rugsėjį. Šv. Petro aikštėje susirinkusiems
maldininkams popiežius pareiškė,
kad rugsėjo 21 d. lankysis Tiranoje, vienos iš skurdžiausių Europos
šalių sostinėje. Vatikano atstovas
teigė, kad popiežius vizitui pasirinko „valstybę esančią paribyje“,
kurios gyventojai kentėjo nuo socialinio ir religinio persekiojimo bei
vis dar kenčia nepriteklius.
Ukraina. Rytinėje Ukrainos Donecko srityje, Horlivkos mieste, separatistai pranešė, kad sekmadienio
vakarą buvo numušti du Ukrainos
kariuomenės radijo bangomis valdomi lėktuvai. Maištininkai Horlivkoje informavo, kad žvalgybinių
lėktuvų nuolaužos kol kas nerastos.
„Pastaruoju metu Horlivkos oro
erdvėje padaugėjo bepiločių. Jie
nori daugiau sužinoti apie mus“,
- sakė separatistai ir pridūrė, kad
lėktuvai buvo numušti šaunamaisiais ginklais ir priešraketinėmis
raketomis.
Įspėjo. Rusija įspėjo Moldovą
dėl rizikos šaliai prisijungus prie
Europos Sąjungos (ES) sakė Rusijos ekonomikos plėtros ministro
pavaduotojas Aleksejus Lichačiovas. „Moldova negali suderinti
dviejų - Nepriklausomų Valstybių
Sandraugos (NVS) ir ES - sistemų. Ji turės pasirinkti. Jeigu tai bus
europinės sistemos naudai, NVS
sistema nebebus tinkama. Mes tai
paaiškinome, tačiau kolegos Moldovoje tvirtina galėsią to išvengti
ir pažadėjo mums pateikti atitinkamus įrodymus“, - sakė A. Lichačiovas.
Siena. Ukrainos gynybos ministro pareigas einantis Michailas Kovalis teigia, kad kariuomenė kartu
su pasieniečiais užblokavo 250 kilometrų sienos su Rusija. Pranešama, kad kitą savaitę Ukraina uždarys sieną su Rusija. „Kariuomenė
kartu su pasieniečiais jau uždarė
250 kilometrų Ukrainos ir Rusijos
sienos. Dar prireiks kelių dienų,
kol bus uždaryta visa siena, - sakė
M. Kovalis. - Ukrainos vyriausiasis kariuomenės vadas, prezidentas
jau nustatė aiškias užduotis, susijusias su rytinės sienos uždarymu.
Mes vykdome šiuos nurodymus.
Kitą savaitę jau būsime viską įvykdę. Mes jau uždarėme beveik 250
kilometrų valstybės sienos. Mūsų
žmonės yra dislokuoti pasienio teritorijoje“.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Mūšiai iki kraujo
Praėjusio savaitgalio portalo anyksta.lt diskusija, kurioje klausėme,
kodėl konservatoriai Seimo narys Arvydas Anušauskas bei Anykščių
meras Sigutis Obelevičius žiniasklaidos objektyvumą suvokia skirtingai, sukėlė komentarų laviną.
Pirmadienio ryte prie diskusijos teksto jau buvo per 90 komentarų.
Tai savaitgalio diskusijų portale anyksta.lt rekordas. Dalis komentatorių beatodairiškai gynė Anykščių merą S.Obelevičių, tačiau dauguma
komentatorių dėstė ironišką požiūrį apie rajono vadovo veiklą. Kažkodėl komentatoriams kliuvo šios diskusijos objektu neturėjęs būti
liberalų sąjūdis, na ir, žinoma, „Anykštos“ redakcija.

Konservatoriai Seimo narys Arvydas Anušauskas ir Anykščių meras Sigutis Obelevičius turi skirtingą supratimą apie žiniasklaidą.
@„Spėju“: „Vienas priklausomas nuo KGB, o kitas ne? Ar toks
atsakymas teisingas?“
@„Neišmanėliui“: „Esate putinistas-komunistas-lukošenkininkas. Jums atrodo, kad reikalingas
organas „Tiesa“ ir organiukas jaunimui „Pionierių tiesa“? Pabandykite tapti partiniu (atmetus Peleckio Frontą) ir pagerės pasaulio
supratimas“.
@„ble“: „pagal tavo logiką, tai
Norfa nuo tavęs priklausoma? Kažkuria prasme priklausoma, bet čia
yra pirkėjo ir pardavėjo santykis.
Pagal savivaldybių logiką turėtum
ne tik mest pirk Norfoj agurkus, bet
ir savo norfą Norfos aikštelėj pasistatyti“.
@„skaitovas“: „Skaitykit kas
parašyta: „Objektyvią informaciją
gali perteikti tik nepriklausomos
žiniasklaidos priemonės“.- Ar UAB
gali būti nepriklausoma žiniasklaidos priemonė???
@„Jūs teisus“: „Nepriklausoma
gali būti tik VšĮ „Koldūnai“.
@„Juozas“: „Ir Anušauskas, ir
Obelevičius yra teisūs. Vienas manydamas, jog objektyvią informaciją gali pateikti tik nepriklausoma
žiniasklaida, kitas sakydamas, kad
tą objektyvumą negali užtikrinti pinigais paremti santykiai“.
„Janina“: Anušauskai, girdėjai

komentarai

„nykščių“ radijo laidas? Čia objektyvi informacija? O nykščiai irgi
skelbiasi nepriklausoma žiniasklaidos priemone.Gražuliui priklausantis „Šilelis“ irgi nepriklausomas?
„Anykšta“ gal arčiau nepriklausomos, bet vėlgi nėra nepriklausoma,
nes nepriklausoma turėtų pateikti
tik faktus, jeigu nuomonę - tai abiejų pusių, o dabar dažnai tenka skaityti straipsnius, kuriuose žurnalistas
atvirai reiškia savo neigiamą požiūrį į vieną ar kitą partiją ar politiką,
atvirkščiai, kartais atvirai proteguojami politikai ar partijos (paskutiniu
metu liberalų sąjūdis), todėl manau,
kad teisūs tie abu foto besišypsantys politikai“.
@„Vicejanina“: „Nu tu akivaizdžiai savivaldybėje dirbi, tiksliau
nedirbi, o būni. „O dabar dažnai
tenka skaityti straipsnius, kuriuose
žurnalistas atvirai reiškia savo neigiamą požiūrį į vieną ar kitą partiją
ar politiką“, čia tipo norėtum pati
reikšti laikraštyje savo neigiamą
požiūri apie žurnalistus?“
@„Tremtinys“: „Tokius kaip
Anušauskas reikia mest iš partijos“.
@„antrinu“: „Būtinai mest
Anušauską iš partijos, nes jis nepalaiko KGB karininkų. Priešingai
nei Anušauskas, mūsų meras inteligencijos ir tolerancijos pavyzdys.

TS-LKD frakcijos Seime narys, buvęs Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas: „Norint užtikrinti
demokratijos procesus savivaldybėse, reikia
tokių įstatymo pataisų, kurios neleistų savivaldybėms turėti žiniasklaidos priemonių,
ribojančių gyventojų teisę gauti objektyvią,
nešališką informaciją. Objektyvią informaciją gali perteikti tik nepriklausomos žiniasklaidos priemonės“.
TS-LKD narys, Anykščių meras Sigutis
Obelevičius: „Galvojama, kad 2014 metais
Savivaldybė galėtų leisti informacinį biuletenį, kuriame būtų pateikiama objektyvi, neiškraipyta informacija gyventojams apie Savivaldybėje vykstančius
renginius, priimamus sprendimus, atliekamus darbus.“
Be to pas mus žydi gėlės. Gaila,
kad tik vasarą“.
@„lietuvis“: „ Gera diskusija
Gedulo ir tremties dienos išvakarėse. Meras, kuris išdavė nepriklausomos valstybės idėją, kuris siekia
užgniaužti laisvą nepriklausomą
žodį ir teisę turėti ir reikšti kiekvienam piliečiui savo nuomonę ilgisi
komunistinės praeities. Laikas tokiam merui į istorijos komposto
krūvą. Užleisk, Obelevičiau, vietą jauniems nesužalotos sąmonės
žmonėms, kurie kaip tu nesiilgi komunistinių laikų ir raudono bilieto.
Džiugu, kad konservatorių partija
liko lokomotyvu, kuris mus iš raudonos praeities bando traukti į civilizuotą pasaulį. Pasakykite Skandinavijoje, Vokietijoje ar JAV, kad
žiniasklaida objektyvi, kai ją leidžia
valdžiai, ir tokį politiką uždarys į
psichuškę, nes taip gali kalbėti tik
arba durnius, arba diktatorius“.
@„Ramzis“: „ Baikite čia parintis. Konservatoriai Seime pradėjo
vaizduoti žiniasklaidos draugus, o
iki tol tai PVemais žlugdė. Padlaižiauja prieš artėjančius rinkimus,
gerinasi. Išverstaskūriai!“
@„storas“: „Aišku valdiška
žiniasklaida gėris. Kai ėjo tokia,
nebuvo TSRS sekso ir pornografijos“.
@„dėdė“: „Po 24 laisvės metų
diskutuojame ar reikia leisti už

valdiškus pinigus laikraščius. Sąjūdžio metais tai būtų kas pasakę.
Va ir sakyk, kad nėra kgb ir putinistų propagandos. Komunistines
idėjas – paštas, telegrafas ir spauda
stumia lietuviški politikai kaip tikri
Iljičiaus mokiniai. Socdemus dar
galima suprasti, jie ant tos pačios
marksizmo platformos. O konservarorius kaip suprast? Partijas sumaišė Obelevičius ar pakabintas už
otkatus Juodelio?“
@„Bičas“: „Tas primityvus
informacinis lapukas tik pabandymui. Kaip sakoma „proverka
bojom“. Rajono vadžia planuoja
daryti lygiai taip kaip Malinauskas. Jie tik laukia kuo baigsis visi
teismai Druskininkuose. Dabar
jau atsisakyta minties nukopijuoti Druskininkų pavyzdį ir leidinio
leidybą „numesti“ savivaldybės įstaigai ( PVZ. TIC ar Verslo IC)“.
@„studengė“: „Anušauskas VU
dėstytojas, intelektualas. Obelevičius kaimo mokytojas, gėlių horoskopų žinovas. Idėjos profesoriaus
ir daržininko kitokios. Anušauskas kalba apie gražesnį teisingesnį pasaulį, Obelevičius kalba apie
tai, kaip jam negrįžt ravėti daržų
į Traupį. Va ir visi skirtumai. Abu
konservai teisūs“.
(Komentatorių kalba netaisyta –
red.past.)
-ANYKŠTA

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

Parlamento gynėjo ginti nėra kam

Anykštėną tremtinį ir buvusį Parlamento gynėją Rimantą Juozą Plėtą atidirbti už pašalpą pasiuntė į UAB „Anykščių komunalinis ūkis“, kur vyro teigimu, jis „plikomis rankomis turėjo rausis
po šiukšles”, nes savivaldybė nesilaikė sutarties ir neaprūpino
darbo saugos priemonėmis.
Anykštėnų klausėme, ar neperžengiamos ribos, kai savivaldybė
už pašalpas atidirbti siunčia į konkrečią įmonę, kuri už darbą nemoka, o jį organizuoja antisanitarinėmis sąlygomis. Ar tinkamai
pasirūpina valstybė savo piliečiais, kurie negailėjo gyvybės lemtingu valstybei metu?

Algirdas ANANKA: rajono Tarybos narys:
- Aš už tai, kad su žmogum reikia
kalbėtis. Žeminančių darbų nėra, o

nuomonių ringe

jei taip priimta, tai reikia atidirbti.
Kiek aš pažįstu R.Plėtą, tai žinau,
kad žmogaus sveikata silpna, gal jis
negalėjo dirbti, žinot, kvapai ir visa
kita... Manau, kad yra ir lengvesnių
darbų, todėl reikėjo kalbėtis, kad
šitas darbas netinka, prašyti kito.
Į Sporto centrą taip pat atsiunčia
žmonių dirbti, tai pirmiausiai kalbuosi, bendrauju su žmogum, jeigu
jam darbas netinka, ieškau, kas tinka, kol kas nusiskundimų nebuvo.
Manau, kad negalima duoti darbo,
kuris kenkia sveikatai.
Gintaras
RAŽANSKAS,

rai, kad keliat tokius skaudulius, nes
visuomenė gana abejinga.

Anykščių J.Biliūno gimnazijos istorijos mokytojas:
- Manau, kad kiekvienu atveju
reikia išsiaiškinti, juk kiekvienas
žmogus kitoks. Šios situacijos konkrečiai nežinau, bet galvoju, kad už
pašalpą dirbt bet kur ir bet ką yra
žmogaus pažeminimas, jeigu valstybė nesukuria galimybės užsidirbti
pačiam. Tai kokia čia parama, jeigu
už ją reikia atidirbti? O jeigu siunčiamas tremtinys ir Parlamento gynėjas šiukšlių rūšiuot, tai manyčiau,
turėtų būti svarbūs ir moralės dalykai. Tokiems žmonėms turėtų būti
pagarba, rūpestis, jeigu jie nebejauni, negali užsidirbti patys. Labai ge-

Rimvydas GRIAUZDĖ, rajono
Tarybos narys:
- Manau, kad čia ne iš piktos valios, ten žmonės eina konvejeriu,
per daug niekas nesigilina, o juk į
kiekvieną žmogų reikia atsižvelgti,
ar jis gali dirbti tą darbą. Nuomonių
dėl darbo už pašalpas yra įvairių, gal
kai kas ir piktnaudžiauja, bet aš kaip
nors, R.Plėtos atveju, šitą klausimą
būčiau sprendęs kitaip, reiktų pasižiūrėti į žmogų. Visi esam piliečiai,
turim savo pareigas, bet į žmogų vis
dėlto reikia pažiūrėti, o ne stumti
-ANYKŠTA
buldozeriu.
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Architektas ištikimas
„Citroenui“
Mintimis apie vairavimą ir automobilius pasidalino ir į „Ratų“
klausimus atsakė architektas Vytenis DAUNORAS. Vairuotojo
pažymėjimą įgijęs 18 – os metų, jis sėkmingai vairuoja jau 34 metus. Pavažinėjęs „Žiguliais“, persėdo už „Citroen CX“ vairo. Po
tarybinės ši taip patikusi, kad po jos sekė tik „Citroen“ markės
automobiliai. Dabar vairuojamas „C5“ jau šeštasis architekto
„Citroenas“. Su minėtos markės automobiliais V. Daunoras išvažinėjo beveik visą Europą.

Anykštėnas architektas Vytenis Daunoras jau „drožia“ šeštąjį
„Citroen“ markės automobilį ir teigia, kad šie prancūzų gamybos automobiliai yra patikimi ir komfortiški.
Autoriaus nuotr.
- Ar prisimenate pirmąjį kartą
už automobilio vairo?
- Senelis apie 1976 – uosius turėjo
taip vadinamą „kremliuką“, berods,
„Moskvič 400“. Tai būdavo su sene-

liu tik išvažiuojam už miesto ir už vairo leidžia sėst man. Pasitrankydavom
po miškus, tačiau dieną pavažinėjus,
vakare tekdavo automobilį remontuot. Primityvus buvo, tai be meistrų

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

pagalbos patys susiremontuodavom.
Man tada gal 14 metų buvo, o pavairuot labai, labai traukė.
- Kas mokė vairuoti?
- Pirmasis mokytojas buvo senelis.
Kai mokiausi vidurinėje mokykloje,
buvo toks gamybinio mokymo kombinatas, ruošiantis moksleivius profesijai. Man pasisekė įlįsti į vairuotojų
grupę. Išmokau vairuot „gazelką“,
išlaikiau egzaminus ir tik sulaukęs
aštuoniolikos gavau vairuotojo pažymėjimą.
- Kokį automobilį vairuojate dabar? Jo privalumai, trūkumai?
- Važinėju 2007 – ųjų „Citroen
C5“. Atvažiavęs gyventi į Anykščius,
važinėjau „Žiguliais“, po jų nusipirkau „Citroen CX“. Po tarybinio automobilio man tai buvo didelė, komfortiška ir labai gera mašina. Galinga,
ypatingai „minkšta“, tad ją „suvažinėjęs“, nusipirkau tokią pačią, tik dyzelinę. Po jos sekė du „Citroen XM“.
Po jų įsigijau „Citroen C5“, o dabar
vairuoju jau antrąją „C5“. Žinau, kad
kai kurie lietuviai į šias mašinas žiūri kritiškai, tačiau aš joms priekaištų
neturiu ir matau nemažai privalumų.
Jau perkant šie automobiliai gerokai
pigesni, o komfortu nė kiek nenusileidžia lietuvių pamėgtiems kai kurių markių automobiliams. Na, gal į
autoservisą reikia dažniau nuvažiuot,
tačiau, manau, priežiūra ir detalės pigiau kainuoja.
- Kur toliausiai buvote nuvažiavęs automobiliu?
- Automobiliu per atostogas esu
išmaišęs beveik visą Europą, o tolimiausia kelionė buvo į Portugaliją.
- Kokiu didžiausiu greičiu esate vai-

ravęs, o gal važiavęs kaip keleivis?
- Negalėčiau pasakyti, tačiau pernelyg greitai važiavęs nesu. Net Vokietijos greitkeliais, kur greitis neribojamas, važiavau gal kokia 160 kilometrų
per valandą. Man užtenka važiuoti tokiu greičiu, kokiu leidžia Kelių eismo
taisyklės. Kita vertus, važiuojant labai
greitai, ženkliai didėja kuro sąnaudos.
Gal gali sutaupyti vieną kitą minutę
važiuodamas labai greitai, tačiau atsiranda rizika būti nubaustam ar patekti
į eismo įvykį. Aš nesu bandęs kokiu
didžiausiu greičiu gali važiuoti dabar
mano vairuojamas automobilis.
- Ar esate patekęs į avarijas?
- Smulkių, techninių incidentų
išvengti nepavyko. Esu aplamdęs
automobilio sparną, bamperį, tačiau
dėl to nei kiti eismo dalyviai, nei aš
nenukentėjome.
- Kas Jums svarbiausia automobilyje?
- Automobiliui neteikiu didelės
reikšmės. Visų pirma, tai – susisiekimo priemonė. Kažkiek svarbu komfortas, ypač ilgose kelionėse. Svarbu,
kad automobilis negestų, būtų patikimas, o vairavimas nevargintų. Beje,
esu girdėjęs įvairiausių nutikimų iš
keliautojų automobiliais po Europos
šalis, tačiau man kažkokių nuotykių
su automobilių nepasitaikė.
- Ką patartumėte pradedantiems
vairuotojams ir ne tik jiems?
- Nenoriu moralizuot, tačiau šiek
tiek liūdina, kad Lietuvos keliuose
dar gyvos rusiško vairavimo stiliaus
apraiškos. Antai prasilenkiant su priešais atvažiuojančiu automobiliu, priešais atvažiuojantis glaudžiasi prie ašinės linijos, kai tuo tarpu, pavyzdžiui,
skandinavai, atsitraukia. Neretai priešais važiuojantis sukdamas neparodo
posūkio. Na, o chuliganas – visur
chuliganas, nors būna ir išimčių....
Daugiau pagarbos ir atidos kitiems
eismo dalyviams... Kita vertus, juk
vairavimas nėra koks nors išskirtinis
įvykis, o tiesiog mūsų kasdienybė.

Kelyje galės būti panaikintas techninės
apžiūros talonas
Valstybinė kelių transporto inspekcija parengė transporto
priemonių, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos projektą.
Jei šis projektas įsigalios, Policijos ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos pareigūnai keliuose galės tikrinti transporto
priemonių techninę būklę ir turės teisę panaikinti techninės apžiūros galiojimą.
Techninės apžiūros galiojimas
bus panaikinamas, jei neveiks:
- stabdžiai,
- vairo mechanizmas,
- bus netvarkingas transporto
priemonės ir priekabos sukabinimo
mechanizmas,
- lyjant ar sningant neveiks vairuotojo pusės stiklo valytuvas,

- tamsiuoju paros metu ar esant
blogam matomumui nedegs joks
priekinis kairysis žibintas, o sugedus bent vienam galiniam gabarito
žibintui neveiks avarinė šviesos signalizacija,
- transporto priemonės gale nebus avarinio sustojimo ženklo,
- transporto priemonės stiklų,

patenkančių į priekinį 180 laipsnių
vairuotojo matymo lauką šviesos
laidumas bus mažesnis nei nustatyta Techniniuose reikalavimuose,
-jeigu žiemą automobilis, kurio
bendroji masė ne didesnė nei 3,5
tonos ir (ar) jo priekaba (jei priekaboje yra įrengti stabdžiai) eksploatuojamas su padangomis, kurios
neskirtos važinėti žiemą, - - transporto priemonė vasarą eksploatuojama su dygliuotomis padangomis
arba transporto priemonės protektoriaus rašto gylis mažesnis nei
nustatyta Techniniuose reikalavimuose.
Yra parengta tvarka, pagal kurią
transporto priemonės vairuotojas
galės gauti ne ilgiau kaip vieną
parą galiojantį leidimą nuvykti į

Saugiausiai vairuoja
vidutinio amžiaus žmonės
„PZU Lietuva“ ekspertai pastebi, kad mažiausiai įvykių sukelia 35-54
m. metų miestiečiai. Jie dažniausiai turi 6-7 metų drausmingo vairavimo stažą ir už privalomąjį draudimą moka iki 55 proc. mažiau.
„Vairuotojo amžiaus kreivę galima nupiešti apversto varpo formos.
Pradedantis vairuotojas sukelia
daugiausia įvykių, vėliau avarijų
sumažėja ar beveik nelieka. Dažnai vairuotojai tampa atidesni, kai
automobilyje pradeda vežioti savo

vaikus. Vyresniame amžiuje įvykių
skaičius vėl šiek tie auga. Tačiau
senjorų sukeliami eismo įvykiai yra
nedideli ir neskausmingi“, - pastebi
„PZU Lietuva“ Produktų ir rizikos
departamento direktorius Edvardas
Skupas.

Draudikas sako, jog patirties
įgyjama ir vairuojant sudėtingesnėmis sąlygomis. Miestų gyventojai sukelti avariją rizikuoja labiau,
tačiau ir išmoksta daugiau, negu
gyvenantys vietovėse, kur transporto eismas ne toks intensyvus.
„Drausmingas vairavimas yra labai svarbus kriterijus, skaičiuojant
draudimo kainą. Jau po pirmų metų
be įvykių, draudimo įmoka mažėja
dešimtadaliu, o metams bėgant –

techninės apžiūros centrą atlikti
privalomosios techninės apžiūros.
Šį 7 punktų sąrašą, dėl kurių
transporto priemonės savininkas
gali prarasti techninės apžiūros
galiojimą, Valstybinė kelių transporto inspekcija vėliau papildė dar
dviem punktais.
Automobilio techninės apžiūros
talono praradimas gresia, jeigu žibinte panaudotos automobilio gamintojo nenumatytas šviesos šaltinis
ir jeigu stovinčios transporto priemonės su užvestu varikliu triukšmo
lygis viršija leistinus dydžius.
Nors ši tvarka, tikėtina, įsigalios
jau nuo liepos 1 dienos, tačiau niekas negarantuoja, kad šis sąrašas
nepailgės.

- ANYKŠTA

daugiau negu perpus. Siekiame,
kad vairuotojams už atsakingumą
būtų atlyginta“, - pabrėžia E. Skupas. Jis atkreipia dėmesį į tai, kad
savo drausmingumo istoriją galima
sukaupti tik draudžiant savo vardu
registruotą automobilį.
„Žmogaus draudimo istorija siejama ne su vairavimu apskritai, bet
su savo vardu drausto automobilio
vairavimu. Jei vieną automobilį
vairuoja keli žmonės, pavyzdžiui,
šeimos nariai, jų sukelti įvykiai
pablogina automobilio savininko
draudimo istoriją. “ – aiškina E.
Skupas.
-ANYKŠTA

pagreitis
Avarijos. Per 5 šių metų mėnesius Anykščių rajone įvyko3 įskaitiniai eismo įvykiai, kuriuose 1
žmogus žuvo ir 2 buvo sužeisti.
Pernai per tą patį laikotarpį Anykščių rajono keliuose įvyko 8 įskaitinės eismo nelaimės, kuriose žuvo 4
žmonės ir 12 buvo sužeista. Beje,
šiemet ir pernai per tą patį laikotarpį dėl neblaivių vairuotojų kaltės
buvo po 1 eismo įvykį.
Protokolai. Anykščių rajono policijos pareigūnai per 5 mėnesius
už įvairius Kelių eismo taisyklių
pažeidimus surašė 807 protokolus, pernai per tą patį laikotarpį net
1359.
Neblaivūs. Per 5 šių metų mėnesius rajono keliuose policijos
pareigūnai sulaikė 64 neblaivius
vairuotojus ir 59 neblaivius dviratininkus. Pernai per tą patį laikotarpį buvo sulaikyta 80 vairuotojų
ir 93 dviratininkai.
Pėstieji. Už Kelių eismo taisyklių pažeidimus per 5 mėnesius
nubaustas 81 pėstysis.
Primena. Policijos pareigūnai
primena, kad birželio ir liepos mėnesių savaitgaliais vyksta akcija
dėl vairuotojų blaivumo.
Akcija. Šį šeštadienį ir sekmadienį dėl blaivumo buvo patikrintas
261vairuotojas. Išaiškinti 3 neblaivūs vairuotojai, tarp jų – dvi moterys ( po vieną lengvo, vidutinio
ir sunkaus girtumo). Dar 3 vairuotojai buvo vartoję alkoholio, tačiau
neviršijo leistinos normos.
Kartodromas. Anykščių kartodromo trasa šią savaitę pasidengs
nauju asfalto dangos sluoksniu. Už
pusę milijono litų Kelių fondo lėšų
atnaujinta trasa bus smagu pralėkti
ne tik mėgėjams. Pasak Anykščių
technikos sporto klubo prezidento Romualdo Vitkaus, trasa atitiks
reikalavimus, keliamus tarptautinėmis varžyboms, tad Lietuvos
kartingų federacija vieną šalies
kartingų čempionato etapą ruošiasi surengti Anykščiuose šių metų
rugpjūčio mėnesį. Kartodromą
atnaujina „Leminkainen Lietuva“
įmonė.
Ralis. Šeštadienį vaizdingiausiais Zarasų krašto keliais vyko
tradicinis istorinių automobilių ir
motociklų ralis, kuriame dalyvavo
per 30 ekipažų. Per dieną įveikę
134 kilometrų trasą ralio dalyviai
finišavo Vasaknų dvare, kur 3 savaitgalio dienas ir naktis šurmuliavo Alaus festivalis.
Atšaukia. Kaip praneša ELTA,
Japonijos automobilių gamintoja
„Toyota Motor Corp“ visame pasaulyje atšaukia 1 mln. automobilių Dėl
įtariamo saugos oro pagalvių defekto reikės patikrinti 19 modelių automobilius, tarp kurių yra „Corolla“,
„Toyota Allex“, „Toyota Alphard“,
„Toyota Ipsum“, „Toyota Opa“,
„Toyota Noah“, „Toyota Voxy“,
pagamintų nuo 2000 iki 2004 metų.
Teigiama, kad dėl galimo defekto
saugos oro pagalvės gali sprogti ir
traumuoti keleivius, be to, jos gali
ir užsidegti .Japonijos vidaus rinkoje „Toyota“ atšaukia 640 tūkst.
„Corolla“ modelių ir jos modifikacijų automobilių. Praėjusių metų
balandį „Toyota Motor“, „Nissan
Motor“, „Honda Motor“ ir „Mazda
Motor“ dėl tos pačios priežasties
buvo priverstos atšaukti iš viso daugiau nei tris milijonus 41 modelio
automobilių. Iš jų pusę teko atšaukti
bendrovei „Toyota Motors“.Šįkart,
kaip skelbia Japonijos žiniasklaida,
ir vėl kalbama apie saugos pagalves, kurias gamino Tokijo bendrovė
„Takata Corp“.
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Apšvietė ir susilaukė kritikos
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Antano Žukausko-Vienuolio memorialinę sodybą apšvietę architektai surengė šeštadienį „Šviesos
naktį“, kur pristatė šiuolaikinio apšvietimo galimybes. Anykštėnai į naujovę reagavo nevienareikšmiškai, vieniems patiko, kiti neliko labai sužavėti apšvietimo subtilumu, o patys architektai Anykščius vadino skandinavišku miestu.

A.Vienuolio-Žukausko memorialinėje sodyboje į akis krito išryškintas namo balkonas. Tamsoje spindėjo pievoje išdėstytos detalės....
Pasirinko apšviesti Muziejų
Birželio 13–15 dienomis pirmą
kartą Anykščiuose vyko apšvietimo
dizaino kūrybinės dirbtuvės Lietuvos architektams tema „Geriausių
2013 pasaulio objektų, apdovanotų
IALD prizais, teoriniai ir praktiniai
aspektai, apšviečiant gamtos kūrinius parkuose ir panašiose rekreacinės paskirties objektuose“.
Praktinių užsiėmimų erdve
šio renginio organizatoriai UAB
„Gaudrė“ iš Vilniaus pasirinko rašytojo Antano Žukausko-Vienuolio
memorialinę sodybą.
Dvi dienas sveikatingumo komplekse „SPA Vilnius Anykščiai“
vyko teoriniai užsiėmimai rekreacinės paskirties objektų bei interjerų
apšvietimo tema. Čia pranešimus
skaitė prof. dr. Malcolmas Innessas
iš Didžiosios Britanijos ir prof. dr.
Artūras Žukauskas, buvo pristatomos apšvietimo įrangos gamintojų
„Flos“, „Meyer“ bei „Osram“ siūlomos naujovės.
Į tris grupes pasiskirstę renginio dalyviai savo idėjas realizavo
praktiškai – šeštadienį apšvietimo
sprendimus įgyvendino A. Vienuo-

lio-Žukausko memorialinėje sodyboje. Anykštėnai šeštadienį buvo
pakviesti į „Šviesos naktį“, kur
nuo 22 valandos, vis labiau sodybą
gaubiant sutemoms, galėjo stebėti
šviesų efektus.
Šiuolaikiniai apšvietimo sprendiniai demonstruoti apšviečiant A.
Baranausko klėtelės, A. VienuolioŽukausko memorialinio namo-muziejaus ir sodybos kraštovaizdžio
atskiras detales.
Ryškiausiai apšviestas buvo A.
Vienuolio-Žukausko namas - atskiromis lempomis išryškintos namo
pamatų detalės, balkono tvorelės
ažūras, palėpės langeliai. A. Baranausko klėtelėje šviesos srautu
buvo pasirinkta išryškinti sienos
detales, o klėtelės viduje spinduliai
fokusavosi ant sienoje kabančio
Nukryžiuotojo. „Pažiūrėkit, atrodo,
jog klėtelė lentomis dengta“,- į klėtelės sienos detalę rodė Muziejaus
direktorius Antanas Verbickas.
Apšviesta buvo ir namo aplinka
– atskiri medžiai, suoleliai. Gražiai
atrodė laiptuotas takelis, vedantis
nuo gatvės prie namo. Pievoje išdėstytos detalės tamsoje kūrė paslapties įspūdį.

Vieniems patiko, kiti kritikavo
“Šviesos naktis” kūrė mielo
kamerinio renginio įspūdį. Tiesa,
reikia pažymėti, dalis anykštėnų
nerodė susižavėjimo įrengtu apšvietimu ir samprotavo, kad taip
galėtų padaryti ir vietiniai meistrai ilgiau pasikrapštę, juolab, kad,
jų manymu, apšviesta buvo per
mažai, tad einant link Muziejaus
nuo miesto pusės praktiškai nebuvo matyti vaizdo, nes apšvietimą
užstojo medžiai. Užtat nuo sodybos kalniuko matėsi, kaip kitapus
Šventosios upės plieskia šviesos,
apšviečiančios šv.Mato bažnyčios
aplinką ir bokštus. Žmonių buvo
gana daug, bet juos išbaidė prapliupęs lietus ir staiga atšalęs oras.
Architektas Kęstutis Indriūnas
“Anykštai” sakė, kad sveikina tokį
projektą, o kritikų visada buvo ir
bus. „Man patiko ir projektas padarė gerą įspūdį. Kritikų visada pilna.
Kas nedirba, tas kritikuoja. Sunku
apšviesti tokį objektą iš principo,
nes tai ne koks modernus statinys.
Tam reikia įdėti daug darbo, ir tai
turėtų būti ne vienos dienos projektas, tačiau to darbo nedirbantys

žmonės to nesupranta. Man tiko,
ypač gerai atrodė Nukryžiuotasis
A.Baranausko klėtelėje”,- kalbėjo K.Indriūnas. Pasak architekto,
žmonėms reiktų keisti požiūrį į apšvietimą. Nes tai nėra susiję tik su
šviesos stiprumu.
Anykščius pavadino „teisingu
skandinavišku miestu“
Anykščių savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus
vedėja Daiva Gasiūnienė sakė, kad
kūrybinės dirbtuvės sulaukė nemažai norinčių – dalyvavo 33 architektai ir dizaineriai. „Pasiskirstę
į grupes jie rengė apšvietimą, o
jiems vadovavo prof. dr. Malcolmas Innessas iš Didžiosios Britanijos. Šis žmogus patenka į geriausių
apšvietėjų dešimtuką Europoje.
Mano nomonė apie renginį labai
gera, o ir kiek žmonių buvo, vadinasi tokie dalykai įdomūs ir reikalingi Anykščiams“,- kalbėjo D.
Gasiūnienė. Jos teigimu, apšvietimas atspindėjo subtilias paieškas,
kaip išryškinti tokį objektą, o žmonių nesupratimas turbūt susijęs su
tuo, kaip jie įsivaizduoja apšvieti-

Justo NAVAŠINSKO nuotr.
mą. „Gal žmonės galvojo, kad čia
žybsės-mirksės, bus šviesų šou“,mąstė architektė.
Architektė atkreipė dėmesį, kad
keičiasi ir apšvietimo tendencijos.
„Sakykim, mes jau siūlome bažnyčiai pagalvoti, kaip keisti apšvietimą, nes dabartinis darytas prieš 10
metų, kai Lietuvoje to dar niekas
nedarė“,- sakė D.Gasiūnienė.
D.Gasiūnienė kalbėjo, kad kūrybinių dirbtuvių dalyviai liko
patenkinti Anykščiais, kuriuos
pavadino „teisingu skandinavišku
miestu“. Beje, dėl to, kad sugedo
autobusas jie turėjo eiti pėsčiomis
pietauti Kairiuoju Šventosios taku
ir taip pagilinti pažintį su Anykščiais. „Susilaukėme priekaištų, kodėl šis projektas mažai viešinamas
ir mes mažai populiariname savo
geriausius projektus“,- juokėsi
D.Gasiūnienė.
Paklausta, o ar šių dirbtuvių koks
nors sprendimas liks Anykščiuose,
ji kalbėjo, jog bus prašoma palikti
apšvietimo lempas A.Baranausko
klėtelėje. „Nežinau, ar jie sutiks,
ar ne – čia jau jų reikalas. Man šis
apšvietimas labai patiko“,- kalbėjo
D.Gasiūnienė.

Universitetai veržiasi bendradarbiauti – pirmauja Šiauliai
Anykščių savivaldybė savo tinkalapyje paskelbė, kad įkūrė 3
studijų vietas Šiaulių universitete.
Natūraliai daugeliui kilo klausimas, ar savivaldybė metėsi į
aukštojo švietimo sferą ir jau daro pirmus žingsnius link išsvajotojo universiteto Anykščiuose ir praktikuojasi Šiaulių universitete. Šiai mįslei išaiškinti prireikė poros dienų.
Ketinimų protokolą
pasirašė šiemet
Po ilgų paieškų pasirodė, kad
šiemet sausio 10 dieną Anykščių
rajono savivaldybė, atstovaujama
mero Sigučio Obelevičiaus, pasirašė ketinimų protokolą su Šiaulių
universitetu, kad šiame universitete trijose valstybės remiamose tiksliniu būdu finansuojamose studijų
vietose mokytųsi trys anykštėnai,
kurie po studijų grįš dirbti į savo
kraštą ir turės garantuotą darbo
vietą trejus metus. Vietos įsteigtos
informatikos, finansų valdymo ir
specialiosios pedagogikos studijų
programose.
Anykščių mero Sigučio Obele-

vičiaus teigimu, bendradarbiauti su
Anykščiais nori ir kitos aukštosios
mokyklos.
Savivaldybė garantuos
darbo vietas
Kasmet valstybė skiria tam tikrą
skaičių tiksliniu būdu finansuojamų studijų vietų, atsižvelgiant į
specialistų poreikį – apmokamas
studentų mokslas. 2013 m. aukštosioms mokykloms paskirstytos 276
tikslinės studijų vietos, 2014 – 400
vietų. Tokiu būdu valstybė paremia
tuos moksleivius, kurie renkasi
valstybei reikalingas specialybes,
bei įpareigoja juos gerai mokytis.
Pasirašoma trišalė sutartis tarp

studento, darbdavio ir aukštosios
mokyklos, garantuojančios tinkamą išsilavinimą, o studentas gali
studijuoti nemokamai visą studijų
laikotarpį, baigęs studijas įsipareigoja dirbti trejus metus pagal specialybę.
Kaip „Anykštai“ sakė Šiaulių
universiteto Studijų tarnybos direktoriaus pavaduotoja Edita Vaičienė, jei studentas gerai mokosi,
jis gali pretenduoti ir į stipendiją.
Į tikslinę vietą priimtas studentas
turi pažangiai mokytis. Prastai besimokantis studentas turi valstybei
kompensuoti į jo studijas investuotas lėšas, taip pat kaip ir nevykdantis sutarties įsipareigojimų, t.y.
baigęs, bet trejus metus pagal specialybę nedirbęs absolventas.
„Kol kas yra tik ketinimų su
Anykščių savivaldybe protokolas,
pasirašysime sutartis su studentais
tada, kai bus atrinkti konkretūs
žmonės. Anykščių savivaldybė šiuo
atveju yra darbdavio vaidmenyje,
todėl galima teigti, kad ji įsteigė

kartu su mumis šias studijų vietas.
Savivaldybė studentams, matyt,
arba suras įmonę, kur jie dirbs,
arba įdarbins pačioje savivaldybėje. Studentai grįš po 4 metų, turbūt
Anykščių savivaldybė jau numatė, kur tuos jaunuolius įdarbins“,sakė E. Vaičienė. Paklausta, o kas
bus, jeigu savivaldybė neįdarbins,
E.Vaičienė sakė, jog tada savivaldybė netektų 3 metus teisės pretenduoti į tiksliniu būdu finansuojamų
studijų vietas. „Savivaldybei, kuri
yra viešas asmuo, prie studentų
mokymo nereikia prisidėti finansiškai, tuo tarpu darbdavys, kuris yra
privataus sektoriaus atstovas,
turi prisidėti finansuojant būsimo
darbuotojo studijas 20 procentų
kainos“,- sakė E.Vaičienė.
Daugiau tikisi iš privataus
universiteto
Kaip „Anykštai“ sakė Anykščių
meras S.Obelevičius, universitetai
patys ieško kontaktų ir veržiasi

bendradarbiauti su savivaldybėmis. To priežastis - tikslinis studijų
finansavimas, kuris ne tik suteikia
galimybę studijuoti nemokamai,
bet ir garantuoja darbo vietą po studijų. „Mums skambino ir Vilniaus
M.Riomerio, ir Kauno Vytauto
Didžiojo universitetai, siūlydami
bendradarbiauti. Tarp universitetų
aštri konkurencija, grįšiu iš atostogų, reikės pasižiūrėti“,- sakė
S.Obelevičius.
Vis dėlto, meras S.Obelevičius
daugiau tikisi iš bendradarbiavimo
su privačiu Kazimiero Simonavičiaus universitetu (KSU). „Tai nevalstybinė mokykla Vilniuje; esame
pasirašę sutartį. Kadangi universitetas privatus, galima lanksčiau
bendradarbiauti, čia matau geresnes perspektyvas“, -sakė meras.
S.Obelevičius kalbėjo, kad, žinoma, jog tikslinis studijų finansavimas yra teigiamas dalykas. „Jei
viskas pavyks kaip kalbama, bus
puiku“,- sakė S.Obelevičius.
-ANYKŠTA

pastabos paraštėse
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Palikime šį darbą arkliui

Leonas ALESIONKA
Dar niekada nemačiau tiek giliai
į „politinį karviašūdį“ įklampojusio politiko. Ir atsitik tu man šitaip
anykštėnui Vytautui Galvonui. O
va, ėmė ir atsitiko! Edmundas Jakilaitis televizijos laidoje ima ir
parodo finansų ministrui Rimantui
Šadžiui kopiją dokumento, kuriame sensacija. Jau šitą istoriją žino
kiekvienas, bet vis tik priminsiu
apie ką kalba. O kalba apie tai, kad
Vytautas Galvonas yra sudaręs paskolos sutartį su lažybų bendrovės
vadovu Gintaru Staniuliu. Ir ne bet
kokią sutartį! Pagal tą dokumento
kopiją išeina, kad azartinius lošimus kuruojantis finansų viceministras, partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovas Vytautas Galvonas
iš lažybų bendrovės „Top Sport“
savininko Gintaro Staniulio pernai paėmė 300 tūkst. Lt dydžio
paskolą už tikrai stebėtinai mažas,
sakyčiau net juokingas – 0,2 proc.
palūkanas. Vos ne už dyką, lyginant su tuo, kokias palūkanas už
paskolas „lupa“ šiandieną bankai.
Jei tai tiesa, V. Galvono vietoje aš
nusišaučiau! Taip susidirbti savo
garbę ir karjerą gali tik visiškas

naujos knygos
Henri J. M. Nouwen
„Gyvenimo taurė“
Iš anglų kalbos vertė Laimutė
Pacevičienė
Jėzus paklausė: „Ar galite gerti taurę,
kurią aš gersiu?“ Jie atsakė: „Galime.“

horoskopas
Ožiaragiams seniai metas eiti
atostogų. Jeigu nepavyks to padaryti artimiausiomis dienomis, tai
bent gaukite vadovybės pažadą,
kad jus išleis atostogauti pirmiausia
- juk jūs mokate ginti savo teises.
Kampuotas charakteris vėl kliudo
palaikyti normalius santykius su
artimais žmonėmis - nekelkite pavydo scenų, o tai galite likti vienas
per nekantriai laukiamas poilsio
dienas, kurios, beje, jums bus palankiausias laikotarpis šią savaitę.
Vandenis sustiprins finansinę
padėtį. Beje, pasistenkite prisiminti, ar neturite negrąžintų skolų,
- jūsų kreditoriams per atostogas
pinigai nepakenks. Sveikata leidžia
savaitgalį aktyviai poilsiauti - iškylauti arba žvejoti, bet nepamirškite
pasiimti antrosios pusės, kuriai jau
seniai trūksta bendravimo su jumis.
Sėkminga diena - trečiadienis.
Žuvims pats metas pasirūpinti
savo sveikata, nekreipiant dėmesio
į šnairus įtemptai dirbančių kolegų
žvilgsnius. Paprašykite bičiulių
pagalbos - kartais ji efektyves-

beprotis, arba suįžūlėjęs niekšas, eršketus ir eksportuoti jų ikrus. Ką
kuris patikėjo, kam jam nebau- tu žmogus be pinigų padarysi šiais
džiamam jau viskas „galima“. laikais... Arba kad ir senesnį priešTačiau V.Galvonas tikina, kad to- rinkiminį pažadą – kamienines ląskios paskolos nėra. Taip, parašas teles dauginti?
po dokumentu yra kaip ir jo, tačiau
Vytautas Galvonas sako, kad
suklastotas. Finansų viceministras LRT televizijos žurnalistą EdmunVytautas Galvonas kategoriškai dą Jakilaitį apskundė ir jo vadovui
neigia, jog sudaręs paskolos sutartį Audriui Siaurusevičiui, ir žurnasu lažybų bendrovės vadovu Ginta- listų ir Leidėjų etikos inspektoriui,
ru Staniuliu. Akivaizdu, kad pasko- kreipėsi dar ir į teisėsaugos instila su 0,2 proc. palūkanų iš asmens, tucijas. Tegu jį kaip reikiant nutarkurio veiklą vicekuoja! Žinos,
...Pasiųsi viceministrą vel- kaip televiziministras prižiūri,
yra arba tiesiog niop – suės. Sudegins, jei jo jos ekrane rokorupcija (nai- rankose kokie nors lošimų dyti sutarties
viai „gudria“ foraferų siūlų galai. Žiūrėk ir kopiją! O E.
ma duotas kyšis),
Jakilaitis per
arba akivaizdus pasodins...
BNS atremia:
interesų konflik„Aš manau,
tas. Ir kas dabar bus?
kad turiu pakankamai daug patir„Jeigu du svoločiai pasirašo tokį ties - televizijoje dirbu 18-tus meraštą - neduos trečiam svoločiui tus, yra buvę įvairiausių situacijų, ir
jo atsišviesti“ – V. Šmigelskui, manau, kad savo darbą atlikau šiuo
„Anykštos“ žurnalistui, kalbėjo atveju taip pat profesionaliai. Kada
V.Galvonas. O jei, sakykim, vie- tu matai rankose dokumento kopiją
nam iš tų „svoločių“ trūko kantry- su žmogaus parašu, kalbančią apie
bė? Gal įgriso šantažas? Pasiųsi aiškų interesų konfliktą dėl jo veiviceministrą velniop – suės. Su- klos ir to, kas parašyta toje sutartydegins, jei jo rankose kokie nors je, čia net nėra klausimų, ką tokiais
lošimų aferų siūlų galai. Žiūrėk ir atvejais daro žurnalistai visuose
pasodins... Ogi ėmė neapsikentęs civilizuotuose pasaulio kraštuose“.
ir pamėtėjo kopiją, reikiamu mo- Ach tu šitaip,- sureaguoja V. Galmentu ir reikiamu laiku kur reikia vonas ir dar kreipiasi į teisėsaugos
– tiesiai E. Jakelaičiui į rankas. Gal institucijas. Teisingai, negi seneliui
ir ne pats pametėjo, gal per kokią į kaimą laiškus rašysi!
nors spec. tarnybą, o ką? Kol neDabar visi į tas institucijas kreipžinau tiesos – visaip spėlioti galiu. sis. Ir V.Galvonas, ir ministras R.
Visi spėlioja. Kad ir tai, ar kam Šadžius, ir Premjeras, ir „Top sport“
reikalingi buvo ir tebėra V. Galvo- savininkas G. Staniulis. O kaip gi
nui pinigai? Trys šimtai tūkstančių kitaip? Juk niekas politiniu lavolitų! Kokiam tikslui? Na gal kitaip nu būti nenori. Todėl pirma, reikia
jis niekaip nebūtų galėjęs ištesėti nustatyti, klastotė ar ne ta minima
priešrinkiminio pažado Anykščių sutartis ir jos kopija. Teismo eksarba Kupiškio žmonėms auginti pertizė turės gražaus darbelio. An-

vo deklaruota“, – sakė Vyriausybės
vadovas. Tikrai jokio blato koalicijos partneriui, jokio palaikymo ar
nepalaikymo premjero išsakytoje
tra, nustatyti gavo ar negavo ponas pozicijoje neįžvelgiu. Taip bešaviceministras V. Galvonas tuos liškai ir turi elgtis Vyriausybės va300 tūkst. Lt? Jei gavo – tai kaip: dovas.
grynais ar pervedimu per banką?
Kita vertus, o jei tai iš tiesų klasO gal ta visa suma (arba subyrė- totė ir bandymas apjuodinti Vytautą
jusi į smulkesnes) atsidūrė partijos Galvoną? Konkuruojantys poliarba dar kokioje nors „darmavus tikai kartais taip elgiasi. Pamenu
pinigėlius“ mėgstančioje kišenė- kaip buvo šmeižiamas ir trypiamas
je? Trečia, lažybų bendrovė „Top premjeras Albertas Šleževičius.
sport“ davė kam nors minėtus 300 Kaip signataras R. Ozolas tvirtino,
tūkst. Lt ( visus ar dalimis) 2013 kad „čemodanus kaltės įrodymų“
metais ar ne? Ir visa tai reikiamai pristatysiąs. Iki šiol „tebestato“. Nedeklaruota, skaidru, teisėta? Labai atsiprašė... Visi teismai atmetė bet
abejoju, ar privati lažybų bendro- kokius kaltinimus A.Šleževičiui.
vė „Top sport“ yra ta institucija, Nekaltas! O šmeižikų už grotų taip
kuri gali teikti lengvatines pasko- ir nepasodino. Tokiomis niekšybėlas simboliniais palūkanų procen- mis nesibodi ir jas naudoja nusitais įstatymų nustatyta tvarka. Ar kaltėlių pasaulis. Kaip yra dabar?
tai nustatyta jos nuostatuose? Na, Tiesos nei vienas nežinome. Tik
teisingumą Lietuvos Respubliko- spėliojame. Todėl ir kviečiu: kokie
je vykdo teismai. Kito kelio nėra. bebūtų sunkūs kaltinimai ir svarūs
Laukti mes mokame.
įtarimai, nejuodinkime nei viešai,
Vytautas Galvonas neslepia ir nei anoniminiuose komentaruose
suvokia, kad jam „vargu ar pavyks asmens, kol neįrodyta jo kaltė.Vyatsiplauti“. Ir čia visiškai nesvarbu, tauto Galvono kaltė. Turėkime oruar Vyriausybės vadovas Algirdas mo ir kantrybės. Man irgi, kaip ir ne
Butkevičius ir finansų ministras Ri- vienam iš jūsų, įgrisęs tas primitymantas Šadžius
vokas Vytauto
jį palaiko ir tiki,
...Labai abejoju, ar privati lindimas į viear ne. Tikėjimo
lažybų bendrovė „Top sport“ tinę Anykščių
prie bylos nepripolitiką ir tiesiūsi. Juolab, kad yra ta institucija, kuri gali siogiai, ir per
premjeras Algir- teikti lengvatines paskolas jo finansuojadas Butkevičius simboliniais palūkanų pro- mą žiniasklaiteigė, kad savo centais įstatymų nustatyta dos priemonę,
vertinimą pasatvarka. Ar tai nustatyta jos ir per prieškys po to, kai
rinkiminius,
Finansų ministe- nuostatuose?..
niekada neįrija baigs tyrimą
vykdytus, jau
dėl V. Galvono. Cituoju: „Šiandien anekdotais virtusius pažadus... Bet,
jau yra duotas pavedimas atlikti ty- nebėkime priekyje vežimo vietoje
rimą ir, baigus tyrimą, pateikti in- arklio. Arklys geriau tai moka. Jis ir
formaciją man. VMI pavesta atlikti aria, ir traukia tą vežimą visą savo
tyrimą ir išsiaiškinti, jeigu tai yra gyvenimą. Tai gal ir palikime šį
tiesa, lyg tai ta paskola netgi nebu- darbą... arkliui?

„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido
Kaip jūs atsakytumėte į šį Jėzaus
klausimą? Ar atsilieptumėte į Jo
kvietimą išgerti savo gyvenimo taurę iki dugno? Gerti taurę, kurią gėrė
Jėzus, – tai gyventi Jėzaus Dvasios
kupiną besąlygiškos meilės gyvenimą. Knygoje Gyvenimo taurė kunigas Henris J. M. Nouwenas papras-

tai, aiškiai ir jausmingai atskleidžia,
kodėl gyvenimo taurę – ir džiaugsmą, ir skausmą – reikia išgerti iki
dugno ir kaip tai padaryti.
H. J. M. Nouwenas parašė daugiau kaip keturiasdešimt knygų. Jis
dėstė Jeilio, Harvardo, Notr Damo
universitetuose. Nuo 1986-ųjų iki

mirties 1996 metais dirbo fiziškai
ir protiškai neįgalių vyrų ir moterų „Arkos“ Aušros bendruomenėje
Toronte, Kanadoje.
Knyga Gyvenimo taurė išleista
„Arkos“ bendruomenės jubiliejaus
(50 metų pasaulyje ir 10 metų Lietuvoje) proga.

nė už vitaminus, ypač tuomet, kai
linksma kompanija ketina vykti
prie jūros ar bent jau į užmiestį.
Bet pasistenkite nešvaistyti pinigų,
kadangi šį mėnesį į premijuojamų
darbuotojų sąrašą jūs tikriausiai
nebūsite įtrauktas. Palanki diena penktadienis.
Avinas nusipelnė kolegų, kuriuos
jis visą savaitę pavadavo, dėkingumo, dabar jo eilė pailsėti ar bent
jau mažiau dirbti. Tai ypač aktualu
vyrams. O Avytėms žvaigždės pataria iš anksto sutvarkyti buitinius
reikalus, kad netrukus būtų galima
pailsėti toli nuo namų. Sėkmingos
dienos - antradienis ir ketvirtadienis.
Jautis pagaliau galės skirti dėmesio sau - pavyzdžiui, išleisti atostoginius kelionei arba maloniems
pirkiniams. Jeigu mėgstate atsipalaiduoti prie gatvės kavinės stalelio
arba gamtoje prie kepsninės, būkite
atsargūs - skrandis šį sykį gali nepritarti jūsų pomėgiams. Aplankykite
tėvus - jie seniai svajoja sužinoti,
kas nauja jūsų gyvenime. O rimtiems reikalams tiks pirmadienis.
Dvyniai turėtų būti geručiai,

ypač santykiuose su kolegomis ir
viršininku, gal tuomet pažadėtų
atostogų kontūrai pasidarys ryškesni, o piniginė - sunkesnė. Pašlijusius santykius su mylimu žmogumi
dar galima pataisyti, bet reikia būti
itin atviriems ir nevengti pasiaiškinimų. Sveikata nekels rūpesčių,
jeigu jūs pats nebūsite jos priešas.
Palanki diena - šeštadienis.
Vėžys, priešingai paplitusiai
nuomonei, juda pirmyn, drąsiai
žvelgdamas į akis klastingai vyresnybei, kuri taikosi jam pakišti naują
projektą ar užduotį. Neišsisukinėkite, ir gausite padėką bei jos piniginį
ekvivalentą, kurio jums pastaruoju
metu taip trūksta. Už šiuos pinigus
galėsite pagydyti dantis - juos, ko
gera, jau senokai buvote prisiminęs.
Su sveikais dantimis jūsų laukia
sėkmė visuomenėje ir romantiškas
nuotykis, kuris gali atsitikti trečiadienį arba penktadienį.
Liūtas turi susimąstyti, ar jo visuomeninis gyvenimas nėra pernelyg įtemptas. Tai neatitinka giminių
ir artimųjų interesų. Jie norėtų daugiau laiko praleisti su jumis, o ne
klausytis telefonu pasakojimo apie

dar vieną pristatymą ar projektą,
kurio be jūsų nėra kam realizuoti.
Pajamos plaukia į kišenę, bet visų
pinigų neuždirbsi, primena astrologas. Jis taip pat pataria pasirūpinti savo sveikata, kuri nebeatlaiko
jūsų gyvenimo ritmo. Sėkmė jūsų
laukia antradienį.
Mergelės šiek tiek pavargo ir svajoja nubusti - kas naujojo turtuolio
žmona, o kas - turtingu paveldėtoju.
Neapgaudinėkite savęs, net jei jūsų
pajamos didesnės nei vidutinės, piniginė nėra neišsemiamas šulinys, ją
reikia vis papildyti. Susikaupkite ir
dar šiek tiek padirbėkite, tuo labiau,
kad sveikata leidžia, o artimieji užtikrina patikimą užnugarį. Meilė
plevena ore vasaros vakarais, ypač
malonūs šiuo požiūriu gali būti antradienis ir penktadienis.
Svarstyklės sugalvojo svarbų
planą, bet abejoja savo jėgomis.
Kreipkitės į senus bičiulius, jie
seniai jūsų nematė ir neatsisakys
padėti. Ypač sunku bus rasti lėšų
jam įgyvendinti, kadangi artimiausiu metu įplaukų lyg ir nebus. O
štai santykiai su artimaisiais, kitaip negu kitų Zodiako ženklų, bus

puikūs - jie jus myli ir stengiasi
nepastebėti Svarstyklėms būdingo
išsiblaškymo. Žvaigždės jums bus
palankios ketvirtadienį.
Skorpionams saulė šviečia visą
parą, skatindama aktyvią jų veiklą.
Jūs kupini energijos, kurią galima
skirti ne tik fiziniam ar protiniam
darbui, bet ir poilsiui, meilei ir
sveikatai. Pasirūpinkite savo išvaizda, nusipirkite naujų drabužių
ir puikuokitės savo malonumui, net
jei vienintelis žmogus, kuris jus deramai įvertins - kolektyvinio sodo
kaimynas. Nors ir labai keista, jūs
būsite aktyviausi pirmadienį.
Šaulys džiaugsis netikėtai gautais pinigais, kuriuos reikėtų išleisti
poilsiui su artimaisiais ir bičiuliais.
Surinkite visus - seneles ir senelius,
vaikus, brolius, pusbrolius ir pusseseres, tetas, kad galėtumėte linksmai praleisti vasarvietėje penktadienio vakarą, o kartu ir sustiprinti
silpnėjančius šeimos ryšius. Šią savaitę daugiau dėmesio skirkite savo
sveikatai, kadangi persišaldymas
gali sužlugdyti tokius gražius savaitgalio planus. Sėkmė jūsų laukia
penktadienį.		
-ELTA

SKELBIMAI

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
Nekilnojamas turtas, miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti su skolomis ar
teisinėmis problemomis. Atsiskaito
grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Mišką su žeme arba išsikirsti,
apvalią medieną. Teikiame miško
kirtimo, traukimo bei pervežimo
paslaugas.
Tel. (8-603) 44444.
Brangiausiai - miškus. Sumoka
notaro išlaidas.
Tel. (8-642) 22222.
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 ir skubiai - įvairių markių
(1930 - 2005 m.) lengvuosius automobilius, visureigius, mikroautobusus. Bet kokios būklės.
Tel. (8-601) 53942.

įvairūs

Dovanoja

Šaldiklį.
Tel. 5-24-49.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Šiltiname sienas, stogus ir grindis ekovata sausuoju ir šlapiuoju
būdu 1 kv. m kaina 7–12 Lt.
Tel. (8-698) 47767.

parduoda
Žemės ūkio technika

Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Pasiima, utilizuoja.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-633) 39897.
Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali
būti su defektais, nevažiuojantys.
Sutvarko dokumentus. Pasiima.  
Tel.: (8-646) 17715,
(8-601) 61510.
Automobilių ir kitokios technikos
supirkimas Lietuvoje. Utilizuoja,
greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-638) 00155.
Kombainus, traktorius, autobusus, automobilius, įvairią techniką,
metalo laužą, elektros variklius.
Tel. (8-633) 60143.
Gyvuliai
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka
priedus.
Tel. (8-656) 40439.
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Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826,
(8-684) 40534.
Brangiai - galvijus: telyčias,
karves, bulius, veršelius. Sveria.
Moka priedus. Patys išsiveža.
Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.

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

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.

Pjauname medieną jūsų kieme
elektra ir benzinu.
Tel. (8-682) 16258.

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Baldų remontas
Remontuojame minkštus baldus,
keičiame gobeleną, spyruokles,
poroloną.  Pasiimame ir parvežame baldus, turime baldams audinių.    
Tel. (8-610) 10341,
www.atnaujinkbaldus.lt
Kuras
Malkas.
Tel. (8-671) 45111.
VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Birželio 18 d. (trečiadienį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis
dėti vištomis, bus gaidžių bei spec. lesalų (tel.
8-616 50414): Raguvėlėje 7.00, Milaikiškiuose
7.10, Troškūnuose 7.15, Vašuokėnuose 7.25,
Surdegyje 7.35, Papiliuose 7.45, Viešintose
7.55, Andrioniškyje 8.10, Piktagalyje 8.20,
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 8.45, Šlavėnuose 8.55, Kurkliuose 9.05,
Šeriuose 9.15, Janušavoje 9.25, Pienionyse 9.30,
Repšėnuose 9.35, Traupyje 9.40, Laukagaliuose
9.50, Levaniškyje 10.00.

Iš nuotraukos
darome portretus laidotuvėms
(iki A4 formato).
UAB „Anykštos redakcija“
(Vilniaus g. 29, Anykščiai),
Nuotraukos su rėmeliais kaina – 35 litai.
Teleloto Lošimas Lošimas Nr. 949 Data: 2014-06-15
Skaičiai: 59 04 09 40 47 49 67 45 12 36 01 22 61 73 70 64 37 52 44 56 54 55 51
53 68 65 26 10 28 20 75 66 39 24 27 (keturi kampai), 62 74 03 17 34 (eilutė), 32
15 16 25 13 (įstrižainės), 48 14 18 (visa lentelė).
Papildomi prizai: 0322260 Automobilis “Fiat Punto”, 0505266 Automobilis
“Nissan Qashqai”, 0479687 Automobilis “Toyota Aygo”, 038*264 Cikloninė krosnelė „LR”, 007*219 Dviratis “Minerva”, 000*619 Fotokamera „FujiFilm”, 030*853 GPS
navigatorius “GoClever”, 027*670 Kavos aparatas „Ariete“, 0263851 Kelialapis į
Kretą, 0027975 Kelialapis į Maljorką, 0164605 Kelionė į Tunisą, 033*272 Lagaminas
“Samsonite”, 026*331 LED televizorius „Orion”, 0507386 Motoroleris “Mosca
Fava”0349070 Motoroleris “Mosca Fava”, 0412517 Motoroleris “Mosca Fava”,
018*492 Muzikos centras „Philips“, 043*042 Pakvietimas į TV studiją, 012*263
Pakvietimas į TV studiją, 026*348 Pakvietimas į TV studiją, 012*275 Planšet. kompiuteris “eSTAR”, 0355951 Porinis kelialapis į Palangą, 0130222 Porinis kelialapis į
Palangą, 0465303 Porinis kelialapis į Palangą, 0132222 Porinis kelialapis į Palangą
0215860 Porinis kelialapis į Palangą, 0229578 Pretendentas į butą, 021*894
Vaizdo registratorius “Prestigio”

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo
200 kg brangiau.
Tel. (8-615) 37349.
Kokybiškai ir nebrangiai atlieku
vidaus ir išorės apdailos darbus:
dažau namus, kloju trinkeles, klijuoju plyteles, tapetuoju, dedu laminatą bei atlieku kitus darbus.
Tel. (8-647) 59686.

Rotacines šienapjoves, smulkintuvus, purkštuvus, vartytuvus,
vagotuvus, lėkščiuotuvus, grūdų
valomąsias, šnėkus, bulvių sodinamąsias, kasamąsias, kt.
Tel. (8-612) 57075.

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

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

Remontuojame kuro siurblius,
purkštukus. Reguliavimo kaina 60 Lt. Nuomojame autobokštelį
(kėlino aukštis - 20 m, šoninis siekis - 9 m).
Tel. (8-682) 36806.

Pistoletą ME 38 Compact-Gum
saviginai.
Tel. (8-601) 21238.

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.

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

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

Kita

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka
JUODOJO, SPALVOTOJO METALO
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS,
ELEKTROS VARIKLIUS, starterius, generatorius.

„Niksoft“ - visus veršelius auginti. Ypač brangiai mišrūnus, belgų
mėlynuosius.
Tel. (8-699) 46054.

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius iki 2 mėnesių. Moka priedus.
Tel.:(8-614) 07502,
(8-636) 42871.

Nebrangiai dažau namus bei
atlieku kitus statybos ir apdailos
darbus.
Tel. (8-647) 59686.

Perkame spygliuočio
rąstus,
atsiskaitome iš kart.
Tel.: (8-686) 88713.

siūlo darbą
Kavinei Kaune
reikalinga:
1.Virtuvės darbuotojos-ai, virėjos-ai
2.Padavėjos - indų nurinkėjos
3.Kebabų kepėjos - pardavėjos
Darbo dienomis yra kambarys
nakvynei
Tel.pasiteirauti: (8-686) 07408.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.
Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892 (Omnitel), (8-605) 96555 (Tele-2).
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, tel. 5-80-24, mob. (8-686) 33036.
Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-84, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Arvydas Lingaitis, tel. 5-82-46, mob. (8-605) 19373;
Linas Bitvinskas, tel. 5-80-24
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-91-86, mob. (8-618) 25835;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, 5-82-46., mob. (8-679) 14209.
„Anykšta“ išeina
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija – tel. 5-80-24.
ketvirtadieniais,
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.

šeštadieniais.

Redakcija dirba:
8.00 – 17.00, pietų pertrauka nuo 13 iki 14 valandos, Vyr. redaktorė
penktadieniais 8.00 - 16.00,
spaudą šeštadieniais atsiimti nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,99 Lt (prenumeratoriams – 1,31 Lt).
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 3300					
Užs. Nr. 647
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Grigalius, Daugantas, Vilmantė, Adolfas, Laura.
birželio 18 d.
Marcelinas, Morkus, Ginbutas, Vaiva, Arnulfas, Marina.

mėnulis
birželio 17 - 18 d. pilnatis.

komentaras
anyksta.lt
„socdemas“:
„Mums svarbiausia žmogus,
pakentėk du metus ir pensijos dadėsime net 32 litus.O mes, komunistai, visada būsime jūsų ponai.
Taip – ponai, o jūs – vergai runkeliai.“

mįslė
„Du skerdžiai milijonus avių
gano?“
Šeštadienio mįslės: „Pilkas – ne
vilkas, ilgaausis – ne kiškis, su kanopom – ne arklys?“ teisingas atsakymas – asilas.

receptas
Skanios žirnių lazdelės
Ingredientai:
500 gramų žirnių,
0,5 arbatinio šaukštelio ciberžolės,
2 arbatiniai šaukšteliai druskos,
vandens,
aliejaus.
Gaminimo eiga:
Pasūdytame vandenyje užmerkti
žirnius ir laikyti per naktį.
Tada žirnius išvirti ir maišytuvu
sutrinti košę (jei masė labai sausa
ir nesilipdo, galima pridėti vandens) kartu su ciberžole.
Mentele paimti žirnių masės ir
storu peiliu formuoti taisyklingą
formą.
Tada tiesiai nuo mentelės pjauti
po juostelę ir dėti tiesiai į karštą
keptuvę. Kepti, kol apskrus. Galima patiekti su mėgiamu padažu.

oras
+15
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MOZAIKA
Didžioji Britanija: nugaišo
seniausia pasaulyje katė
Didžiojoje Britanijoje nugaišo
seniausia pasaulyje katė. Keturkojei ilgaamžei vardu Popi (Poppy)
buvo 24 metai ir keturi mėnesiai,
rašo trečiadienį leidinys “The Daily Mail”.
Popi, gyvenusi Vestų (West) šeimoje Dorseto grafystėje Anglijoje,
gimė 1990 metų vasarį - tą mėnesį
buvo paleistas iš kalėjimo būsimasis PAR prezidentas Nelsonas
Mandela (Nelson Mandela). Per
jos gyvenimą Didžiosios Britanijos premjero poste pasikeitė penki
politikai. Gegužės viduryje Popi
buvo oficialiai įrašyta į Gineso rekordų knygą kaip seniausia pasaulyje katė. Šeimos nariai pranešė,
kad Popi nugaišo birželio 6-ąją po
nesėkmingo infekcijos gydymo.
Seniausia iš kada nors gyvenusių kačių iki šiol laikoma Krim Paf
(Creme Puff) iš Teksaso (JAV),
kuri nugaišo 38 metų amžiaus.
Seksas? Ačiū, ne - vyksta
pasaulio futbolo čempionatas
Devyniems iš dešimties vedusių Kroatijos vyrų pasaulio futbolo čempionato rungtynės yra
svarbiau nei seksas, parodė “Ipsos
Puls” kompanijos atlikta apklausa,
kurios rezultatus skelbia Kroatijos
dienraštis “24Sata”.
Apklausoje dalyvavo du šimtai
30-50 metų amžiaus vyrų. 40 proc.
respondentų sutinka mėnesiui atsisakyti sekso. Pusė apklaustųjų teigė, kad pasaulio pirmenybių rungtynes geriausia stebėti namuose
su draugais, o vienas trečdalis ap-

sprintas
Plaukimas. Anykštėnas G.
Titenis Italijoje „Sette Colli 2014“ plaukimo varžybose,
kurios vyksta 50 m atvirame
baseine, laimėjo 100 m plaukimo kūtine varžybas ir pasiekė

NNN

redaktorei nežinant

Anykščiuose – kinų restoranas

klausos dalyvių sakė namuose turintys du televizorius, kad išvengtų
šeiminių nesutarimų dėl laiko prie
ekrano.
Lietuvos bankas išleis
baltistikai skirtą kolekcinę
monetą
Lietuvos bankas į apyvartą išleidžia baltistikai dedikuotą 10 litų
kolekcinę (proginę) aukso monetą
iš serijos “Lietuvos mokslas”. Tądien Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Aisčių menėje moneta
bus pristatyta visuomenei. Monetos, kurią 5 tūkst. vienetų tiražu
nukals Lietuvos monetų kalykla,
dizainą sukūrė dailininkas Vaidotas Skolevičius.
Kartu su moneta išleidžiamas
lankstinukas, kurį parengė prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia.Vilniaus
universitetas nuo XX a. septintojo
dešimtmečio garsėja kaip pasaulinis baltistikos centras, nuo 1965 m.
leidžia žurnalą “Baltistica”, rengia
baltistų kongresą ir kitas tarptautines konferencijas.
Mirė seniausias pasaulyje
vyras - 111 metų amerikietis

Kavinė „Erdvė“ reklamuoja dzikus ir sliekus.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

JAV, Niujorke, mirė seniausias
pasaulyje vyras Aleksanderis Imichas (Alexander Imich). Buvęs
chemikas ir parapsichologas buvo
111 metų, skelbia AP.
A. Imichas gimė 1903 metais
Lenkijoje. Jis su žmona išvyko iš
šalies įsiveržus naciams 1939 metais. A. Imichas sakė žurnalistams,
kad geri genai ir sveikas gyvenimo
būdas prisidėjo prie jo ilgaamžiškumo.
-ELTA

Viena didžiausių Anykščių kavinių „Erdvė“ daug metų anykštėnus ir miesto svečius maitinusi
tradiciniais lietuviškais patiekalais,
atrodytų, pakeitė profilį ir metėsi į
egzotiką. Prie kavinės durų dabar
kabo užrašas „Dzikai Sliekai“...
Taigi, regis, ne šiaip kinų, o egzotiška kinų virtuvė Anykščiuose
pradėjo veikti.
Deja, gurmanai užsukę į „Erdvę“
nusivilia – pro vienas duris įėję
gauna lietuviško maisto, o pro ki-

tas – apskritai negauna jokio maisto. Pasirodo, nuo gatvės sukdamas
į „Erdvę“, pataikysi ne į kavinę, o į
žvejybos reikmenų parduotuvę.
Kita vertus, sliekai, o, matyt,
ir dzikai yra maistas, tik ne žmonėms, o žuvims. Tad į „Erdvę“
(nuo gatvės pusės) užsukus su nuosavu akvariumu, galima pamaitinti
savąsias augintines. Juk pasaulyje
yra specialiai šunims ar katėms
skirtų kavinių, o kuo mes blogesni
už kitą, likusią pasaulio dalį.

ketvirtą rezultatą pasaulyje šiais
metais – 59,75 sek. 50 m krūtine
plaukime anykštėnas buvo trečias,
o šios distancijos atrankoje jis pagerino Lietuvos rekordą – 27,40
sek. Sekmadienį G.Titenis turėjo
plaukti 200 m krūtine finale, tačiau
varžybos dėl žaibų buvo nutrauk-

tos.
Sunkioji atletika I. Klaipėdoje sunkiosios atletikos jaunučių sporto žaidynėse anykštėnas
G.Klimanskas iškovojo antrąją
vietą, o M.Dilys užėmė trečiąją
vietą.
Sunkioji atletika II. Sunkiosios

atletikos „Grand Pri“ varžybose
Klaipėdoje dalyvavo sportininkai iš septynių šalių. Anykštėnė
G.Bražaitė pasiekė naują šalies
rovimo rungties rekordą (86
kg) ir tapo varžybų nugalėtoja.
A.Šidiškis išrovė 150 kg, išstūmė
180 kg ir užėmė penktąją vietą.

negražina gyvenimo tiesiai ir apie viską!

Užsisakykite „Anykštą“ II - ajam pusmečiui
3 mėn.

Paštų skyriuose, PayPost

“Anykšta”
67,44 (74,64)
“Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams
58,56
“Anykšta” šeštadieniais
25,62
Atsiimant “Anykštos” redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai):

“Anykšta”
“Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams
“Anykšta” šeštadieniais

46,41
39,27
21,06

6 mėn.

127 (149,28)
109,45
51,24
87,75
70,20
42,12

Atsiimant “Žiburio”, “Pušyno” ir Gedimino g. 32 parduotuvėse:

“Anykšta”
48,87
94,74
“Anykšta” 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams
40,08
77,16
“Anykšta” šeštadieniais
22,50
45,00
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Žurnalą “Aukštaitiškas formatas” gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės “Anykštą”
ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Elektroninė

+6

prenumerata - perpus pigesnė.

1 mėn. - 10 Lt.

Prenumeruokite tinklalapyje
www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt UAB Anukštos redakcijoje (Vilniaus
g. 29), pašto skyriuose, PayPost kioskuose
Telefonai pasiteiravimui: (8-381) 5-80-24 bei (8-381) 5-94-58.

