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Pernai su šiukšlėmis, šiemet be
vandens

Medis nekaltas, kad nulūžo…

Anykščių kultūros centro vadovė Dijana Petrokaitė sako,
kad pripildyti baseinėlius - misija neįmanoma.
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šiupinys
Vakaras. Liepos 26 dieną 14 valandą Anykščių kultūros centre vyks
vakaras – koncertas „Iš mūsų atsiminimų skrynios“, skirtas „Verpeto“
50-mečiui paminėti. Treneriai Stasė
Bilevičienė ir Juozas Pratkelis maloniai kviečia visus buvusius šokėjus,
kada nors dalyvavusius šio kolektyvo veikloje, atvykti į renginį, pabūti
kartu, pasidalinti savo įspūdžiais,
prisiminimais.

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

VILIUS JUODELIS, ANYKŠČIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS, LAKŪNAS: „Supuvusių medžių gali
būti visur. Nekaltinčiau lakūnų, nes
patys juos prisiprašėm.“

Pasaulio ralio
čempionatas
iš arti...
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„Velnio akmuo“: be karsto, bet
su narkotikais

Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Savaitgalį Anykščių Dainuvos slėnyje vyko šeštasis festivalis „Velnio akmuo“. Nors pats festivalis vis labiau atsikrato skandalingos kaukės,
bet šiais metais įvyko tai, ko nebuvo dar nė viename iš ankstesnių festivalių - policija užfiksavo mažiausiai keturias nusikalstamas veikas.

Kurortas. Anykščiams šiemet
kurorto vardo pasiekti, panašu, dar
nepavyks. Pasak Anykščių mero Sigučio Obelevičiaus, idealiausiomis
sąlygomis to galime sulaukti kitąmet. Pagal ūkio ministerijos nustatytus kriterijus kurorto vardui gauti,
Anykščiai turėtų užtikrinti įvairaus
viešbučių tipo apgyvendinimo paslaugas. Į kurorto statusą dar pretenduoja Trakai.
Konkursas. Iki šio mėnesio pabaigos dar galima interneto svetainėje
www.geridarbai.lt balsuoti už konkursui pateiktą Vaižgantiečių klubo
„Pragiedrulys“ projektą „Vaižganto
jubiliejiniais metais - Vaižganto muziejaus atnaujinimas“. Jei šis projektas surinks pakankamai balsų ir jam
bus skirtas finansavimas, planuojama
atnaujinti kai kurias Svėdasų krašto
(Vaižganto) muziejaus ekspozicijas,
skirtas lietuvių literatūros klasiko
kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto
145-osioms gimimo metinėms, įsigyti naujų stendų ir vitrinų, nupirkti
įrankių aplinkai prie muziejaus tvarkyti, žolei pjauti ir pan.

O čia ir satanizmo detalė - per amerikiečių grupės „Inquisition“ pasirodymą scenoje stovėjo kryžiai su ožių kaukolėmis.
Ožiai dažnai siejami su satanizmo apeigomis.

Vytautas Galvonas neteko viceministro posto
Pirmadienį priimti į darbą trys finansų viceministrai - Algimantas Rimkūnas, Aloyzas Vitkauskas ir Edmundas Žilevičius.
Ketvirtasis viceministras dar nėra paskirtas, o finansų ministras
Rimantas Šadžius teigia, kad juo bus ne Vytautas Galvonas.

Renovatoriai. Šiandien ir rytoj
grupė Anykščių valdininkų planuoja susitikimus su 15 daugiabučių
gyventojais. Šiuose susitikimuose
ketinama kalbėti apie renovacijos
galimybes. Šiemet jau renovuojama
14 Anykščių miesto daugiabučių
namų.
Prieš perbėgėlius. Anykštėnas
Seimo narys, „darbietis“ Ričardas
Sargūnas siūlo įstatymo pataisą, kurią priėmus iš savivaldybių Tarybų
būtų galima šalinti politinius perbėgėlius.
Prenumeratorių žiniai! Jei laiku
negaunate mūsų leidinių, informuokite tel. (8-605) 96555.

Nenustatyta, ar Vytautas Galvonas ėmė paskolą ar neėmė, tačiau viceministro posto jis jau neteko.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

„Su Vytautu Galvonu mes pasišnekėjome ir nutarėme, kad
atsižvelgiant į visas aplinkybes,
protingiau bus, jeigu jo naujoje komandoje nebus“, - pirmadienį po
Vyriausybės pasitarimo žurnalistams sakė R. Šadžius. Jo teigimu,
naują kandidatą vietoj V. Galvono
pagal ankstesnį susitarimą turėtų
pasiūlyti partija „Tvarka ir teisingumas“.
Birželio pradžioje LRT televizija paskelbė - neva viceministras V.
Galvonas, kuruojantis lošimus, iš
lažybų bendrovės „Top sport“ savininko Gintaro Staniulio pasiskolino 300 tūkst. litų už 0,2 proc. metų
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
palūkanas. Televizijos eteryje buvo
parodyta sutarties tarp V. Galvono
ir G. Staniulio kopija. Ir viceministras, ir verslininkas neigė, kad yra
tokia sutartis. V. Galvonas tikino,
kad sutarties kopija yra padirbta.
Jau birželio pradžioje jis kreipėsi į
prokurorus, kad būtų atliktas tyrimas dėl dokumentų klastojimo. O
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija birželio pradžioje taip pat
pradėjo tyrimą dėl galimo finansų
viceministro interesų konflikto.
Minėti tyrimai kol kas nėra baigti, tačiau panašu, kad V. Galvonas
iš ministerijos turėjo trauktis dėl
televizijos laidoje paviešinto rašto.

KONKREČIAI
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Pernai su šiukšlėmis, šiemet
Miglė Galvonaitė
be vandens
„Anykštos” praktikantės Viktorijos Steniulytės praėjusiais metais gvildenta istorija apie Anykščių kultūros centro baseinėlių
užterštumą ir valymo problemas nesibaigia ir šiemet.
Lygiai po metų kultūros centro baseinėliuose šiukšlių jau nebėra,
tačiau nebėra ir vandens pėdsakų. O vietomis atsilupusios trinkelės
liudija apie prastą baseino konstrukcijų kokybę. Atrodo, pats vasaros įkarštis, Miesto šventė visai ant nosies, tačiau baseinėliai vis dar
nenaudojami pagal paskirtį.

Šiemet estetinį Anykščių kultūros centro baseinėlių vaizdą gadina nebe šiukšlės, o atsilupusios trinkelės.

Pasak Anykščių kultūros
centro direktorės Dijanos Petrokaitės, baseinėliai nėra pripildomi vandens dėl kaštų, reikalingų vandenyje susikaupusioms
šiukšlėms valyti. Kaip pernai
kolegei V. Steniulytei sakė kultūros centro darbuotojai: „Vieną
kartą pakeisti baseino vandenį
kainuoja apie 80 litų.”
Šiemet
„Anykštai”
D.
Petrokaitė teigė, jog kainuoja ne
tik pats vanduo, bet ir darbuotojų
darbas. Ji aiškino, kad vandenį
reikia keisti kasdien, o tai kultūros centrui – nemažos išlaidos,
todėl pagal paskirtį baseinėliai
naudojami tik per didesnį žmonių srautą pritraukiančias šventes.
Anykščių kultūros centro
direktorė žadėjo, jog prieš
Miesto šventę baseinėliai bus
pripildyti: „Prieš Miesto šventę
vandens bus prileista, tačiau,
kiek jis pastovės, – nežinom.”
Nubyrėjusioms
baseinėlių

Pardavėja negalėjo įvertinti,
kad pirkėjas neblaivus
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino Anykščių rajono vartotojų kooperatyvui (RVK) skirtą ekonominę sankciją – 2050
Lt baudą už alkoholinių gėrimų pardavimą neblaiviam asmeniui.
Anykščių rajono policijos komisariatas 2013 metų birželio mėnesį
Anykščių RVK skyrė minėtą baudą
už tai, kad „Pušyno“ parduotuvėje
pardavėja D. B. neblaiviam (1,68
prom.) asmeniui pardavė vieną butelį 0,5 l talpos „Šnekorių“ alaus.
Anykščių RVK su jam skirta ekonomine sankcija nesutiko ir policijos
nutarimą apskundė Panevėžio apygardos administraciniam teismui,
kuris prekybininkų skundą atmetė.
Tuomet Anykščių RVK apsiskundė

aukštesnės instancijos teismui ir bylą
laimėjo. „Pažymėtina, kad teisės aktuose nėra numatyta alkoholinius gėrimu parduodančio pardavėjo teisė
ir juo labiau pareiga tikrinti asmens
blaivumą. Parduotuvių darbuotojai
gali tik stebėti pirkėjo elgesį, kuris
leistų daryti prielaidą, kad stebimas
pirkėjas yra neblaivus. Kaip nustatyta pagal byloje esančius duomenis, tiek pardavėja D. B., tiek kartu
su ja tuo metu parduotuvėje dirbusi
kita pardavėja alkoholio pardavimo

E. B. momentu pagal išorinius būklės požymius neįžvelgė, kad minėtas asmuo yra neblaivus“, - rašoma
LVAT sprendime. Nustatyta, jog
pardavėjos vertino E. B. judesius,
kalbą jo buvimo parduotuvėje metu,
iš anksčiau pažįsta šį pirkėją, žino jo
elgesio ypatumus, kad pardavėjos
pačios iškvietė į parduotuvę policiją.
Tai, kad asmuo neblaivus, patikrinus
blaivumą alkotesteriu, konstatuota
praėjus pusvalandžiui po alaus butelio pardavimo momento. Policijos
pareigūnai, atvykę į parduotuvę, iškart nesiėmė veiksmų aptariamam
Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimui ištirti, administracinio teisės

spektras

Anykščių kultūros centro vadovė Dijana Petrokaitė sako,
kad pripildyti baseinėlius misija neįmanoma.
konstrukcijoms sutvarkyti, pasak D. Petrokaitės, žmonės buvo
pasamdyti praėjusią savaitę.
„Nežinau, ar jie jau pabaigė darbus, dar nebuvau pasižiūrėti, bet
praeitą savaitę jie dirbo kelias
dienas”, – sakė Anykščių kultūros
centro direktorė.
Prieš keletą metų, rekonstruojant Anykščių kultūros centrą,
prie pagrindinio įėjimo suprojektuotiems baseinėliams įrengti
buvo skirta apie 250 tūkst. litų.
pažeidimo protokolas D. B. surašytas
tik kitą dieną. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju laiko faktorius itin svarbus, kadangi kalbama
apie asmens girtumą – priklausomai
nuo praėjusio laiko kintančią asmens
būseną.
Taigi, teisėjų kolegija pasisako,
kad objektyvių aplinkybių, įrodančių, jog pardavėja aptariamoje situacijoje privalėjo padaryti išvadą,
jog asmuo yra neblaivus ir todėl
jam alkoholinio gėrimo neparduoti,
nenustatyta. Tai, kad asmuo, kaip
paaiškėjo vėliau, buvo neblaivus,
bet pardavėja to neįžvelgė, laikytina suklydimu, kurį lėmė subjektyvios aplinkybės – pardavėjos
subjektyvus situacijos suvokimas,
kuriam įtakos pareiškėjas – pardavėjos darbdavys, negalėjo daryti“.
-ANYKŠTA

Miesto šventėje pasirodys ir lėlių teatras
Miesto šventės metu mažieji žiūrovai, jų mamos ir tėveliai, močiutės ir seneliai ir visi linksmi miestelėnai išvys nuotaikingą lėlių spektaklį „Ir vėl tas Rudikis“, kurį sukūrė Anykščių Antano
Vienuolio progimnazijos lėlių teatras. Spektaklis buvo pastatytas
Kristijono Donelaičio pasakėčios „Rudikis jomarkininks“ motyvais bei parodytas Lietuvos Dainų šventės Teatrų dienos renginių
metu Vilniuje.

Temidės svarstyklės
Kyšis. Liepos 18 dieną apie 20
valandą 40 minučių Anykščiuose,
Liudiškių g., V.S. (gimęs 1970 m.),
siekdamas išvengti administracinės
atsakomybės už KET pažeidimą
(greičio viršijimas), Anykščių r. PK
Kelių policijos skyriaus Kelių patrulių būrio patruliams davė 50 litų
kyšį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Automobilis. Gautas I. R., gimusios 1973 metais, gyvenančios
Viešintų seniūnijoje, pareiškimas,
kad liepos 18 dieną apie 21 valandą
sugrįžusi į namus pastebėjo, jog nebėra kieme stovėjusio automobilio.
Žala – 20 000 litų. Vėliau automobilis rastas apgadintas Skudų kaimo
teritorijoje.
Smaugė. Gautas J. B., gimusios
1973 metais, gyvenančios Traupio
seniūnijoje, pareiškimas, kad liepos
19 dieną apie 18 valandą 30 minučių namuose neblaivus (2,02 prom.)

vyras M. B., gimęs 1983 metais, konflikto metu ją smaugė. M. B. sulaikytas ir uždarytas į laikino sulaikymo
patalpą.
Spardė. Liepos 20 dieną apie 0 valandų 45 minutės Anykščiuose vykstančio festivalio metu neblaivus (2,02
prom.) V. R., gimęs 1984 metais,
gyvenantis Panevėžio rajone, matant
kitiems asmenims spardė pėsčiųjų
take įrengtus šviesos žibintus, garsiai
šūkavo, elgėsi agresyviai. V. R. sulaikytas ir uždarytas į laikino sulaikymo
patalpą.
Daiktai. Gautas S. M., gimusios
1968 metais, gyvenančios Vilniaus
rajone, pareiškimas, kad atvykusi į
sodybą Kavarsko seniūnijoje., pastebėjo, jog išlaužtos durys bei iš kambario pagrobti įvairūs daiktai. Žala – 916
litų.
Kaulai. Liepos 20 dieną Anykščių
seniūnijoje prie upės rasti žmogaus
kaulai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas
dėl mirties priežasties nustatymo.

Spektaklyje lėlėms atgyti padeda
progimnazijos būsimieji penktokai
Meda Gudonytė, Dovydas Mačiulis, Aurelijus Mikoliūnas, Jorilė Petrauskaitė, Tautvydas Šerelis, Emilija
Šukytė, Vytautė Tumaitė bei mokytoja Svetlana Šerelienė. Spektaklio
režisierius Erikas Druskinas specialiai
šiam spektakliui sukūrė ir pagamino

nuotaikingas kaukes bei lėles.
Išdykęs Rudikis, linksmas kiškis,
šerniukas ir kiti linksmi draugai visų
labai laukia liepos 26 dieną, 10.00
val. ir 10.30 val. Vyskupo skvere, prie
bibliotekos. O jei spektaklio bičiulių
bus labai labai daug, mažieji artistai
pažada ir dar vieną susitikimą.
- ANYKŠTA

Pasveikino. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė savo ir visų Lietuvos žmonių vardu pasveikino
belgų karalių Filipą (Philippe)
nacionalinės šventės proga. Pasak šalies vadovės, nuoseklus
Belgijos palaikymas ir indėlis
stiprinant Baltijos šalių ir viso
regiono saugumą yra ypač vertinamas Lietuvos žmonių. „Neabejoju, kad dabartinis puikiu tarpusavio supratimu grįstas Lietuvos
ir Belgijos dialogas sudaro tvirtą
pamatą dar artimesniam bendradarbiavimui ir bendrų projektų
plėtojimui“, - pabrėžė Prezidentė.
Nepatenkinti.
Demokratijos veikimas netenkina daugiau
nei pusės - 53 proc. - Lietuvos
gyventojų, o per pastaruosius
metus šis nepasitenkinimas dar
kiek padidėjo. Naujienų agentūros ELTA užsakymu tyrimų
kompanijos „Baltijos tyrimai“
atlikto visuomenės nuomonės
tyrimo duomenimis, demokratijos veikimas tenkino 36 proc.
gyventojų, o kas dešimtas (11
proc.) nuomonės šiuo klausimu
neturėjo. Nors pasitenkinimo
demokratija lygis per paskutinį
mėnesį nepasikeitė, lyginant su
vertinimais prieš metus, pozityviai nusiteikusių piliečių sumažėjo 3 procentiniais punktais.
Dažniau už kitus demokratijos
veikimu šalyje nepatenkinti vyresni nei 50 metų žmonės, gyvenantys kaime, respondentai su
viduriniu išsilavinimu ar baigę
kolegiją /technikumą, ūkininkai,
darbininkai ir bedarbiai.
Išmokos. Buferinėje afrikinio kiaulių maro (AKM) zonoje
ūkininkaujantiems gyventojams,
kurie iki balandžio 15 d. priverstinai paskerdė kiaules, bus pradedamos mokėti kompensacijos
patirtiems nuostoliams padengti. Pasak Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos (VMVT)
Skubios veiklos skyriaus vedėjo Mariaus Masiulio, iš Finansų
ministerijos gautos papildomos
lėšos AKM prevencijos ir stebėsenos priemonėms finansuoti. Be
to, iš šių papildomai gautų lėšų
VMVT sumokės medžiotojams,
kurie nuo šių metų vasario 7 d. iki
balandžio 1 d. sumedžiojo šernus
ir pristatė mėginius į teritorinius
VMVT padalinius.
Kalba. Apklausos duomenimis,
50,3 proc. vairuotojų kelyje kalba
telefonu be tam pritaikytos įrangos, o kas dešimtas, tai yra 10,4
proc., sėdęs prie vairo šį Kelių
eismo taisyklių pažeidimą atlieka
beveik kiekvieną kartą važiuodamas. „Naudojimasis mobiliojo ryšio telefonu atitraukia vairuotojo
dėmesį ir sulėtina jo reakciją, todėl dažnai tampa eismo nelaimių
priežastimi“, - teigia „Lietuvos
draudimo“ Gyventojų turto draudimo vadovas Andrius Gimbickas. Bendrai telefonu kalbėti prie
vairo dažniau linkę vyrai (58,1
proc.) nei moterys (39,3 proc.).
Pesimistai. Šiųmetę vasarą šalies
gyventojai pasitiko prastesnėmis
nuotaikomis nei 2013-aisiais manančiųjų, kad šalies ekonominė padėtis pastaruoju metu
blogėjo šiemet priskaičiuota 7
procentiniais punktais daugiau.
Tuo metu gyventojų, teigiančių,
kad jų šeimos finansų būklė sunkėjo, padaugėjo 5 procentiniais
punktais.

savaitgalio diskusija

spektras
Apsauga. Siekiant išsaugoti į
Lietuvos raudonąją knygą įrašytų
plėšrūnų - mažųjų erelių rėksnių populiaciją mūsų šalyje, Gamtosaugos projektų vystymo fondas
įgyvendina ES finansuojamą projektą, skirtą mažojo erelio rėksnio apsaugai Lietuvos miškuose. Lietuvoje įsteigtos septynios
teritorijos, kuriose įsipareigota
užtikrinti mažųjų erelių rėksnių
apsaugą: Biržų girios, Gedžiūnų
miško, Gubernijos miško, Labūnavos miško, Lančiūnavos miško,
Šimonių girios ir Taujėnų-Užulėnio miškų biosferos poligonai.
Koordinuos. Nyderlandai koordinuos Rytų Ukrainoje numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo
aukų identifikavimą. Ketvirtadienį prorusiškų separatistų kontroliuojamoje teritorijoje sudužus lėktuvui žuvo 298 žmonės,
tarp jų - 193 olandai. Ukrainos
Charkovo mieste bus įsteigtas
koordinavimo centras. Apie 200
tragedijos vietoje rastų kūnų šiuo
metu yra šaldomuose traukinio
vagonuose, kurie stovi Torezo
miesto geležinkelio stotyje Rytų
Ukrainoje. Nepatvirtintais duomenimis, prorusiški separatistai
trukdo traukiniui išvažiuoti.
Kritika. JAV technologijų milžinė „Apple“ Europos Komisijos
(EK) pareigūnų kritikuojama laiku nepasiūliusi „konkrečių ir nedelsiant vykdomų“ planų siekiant
apsaugoti vartotojus nuo neapgalvotų pirkinių per nemokamai
atsisiųstas programėles. Ekspertai
nurodo, kad daugelis programėlių
yra nemokamos, tačiau skatina
vartotojus už pinigus įsigyti įvairių greitesnę pažangą žadančių
žaidimų elementų. EK teigia, kad
nacionalinių tarnybų pareigūnai prireikus gali imtis ir teisinių
priemonių prieš ES nemokamų
programėlių reguliavimo gairių
neatitinkančias bendroves.
Burbulas. Vokietijos finansų ministras Volfgangas Šoiblė
(Wolfgang Schaeuble) įspėjo
Europos centrinio banko (ECB)
pareigūnus: švelni monetarinė
politika gali sukelti aktyvų kainų
burbulų formavimąsi. Duodamas
bendrą interviu su Prancūzijos
finansų ministrų Mišeliu Sapinu
(Michel Sapin), V. Šoiblė nurodė,
kad „kai kuriose nekilnojamojo
turto rinkos dalyse pastebimas
kainų burbulų formavimasis“.
Panašių įspėjimų jis jau buvo
pateikęs ir anksčiau. Tiesa, pirmadienį pasirodžiusiame interviu
Vokietijos ministras atmeta prancūzų pasiūlymą devalvuoti eurą.
Sąrašas. Latvijos užsienio reikalų ministras Edgaras Rinkevičius įtraukė į „juodąjį sąrašą“
tris Rusijos estrados dainininkus
- Olegą Gazmanovą, Josifą Kobzoną ir Alą Perfilovą (Valeriją).
Jiems uždrausta įvažiuoti į šalį.
Latvijos URM atstovai patikslino,
kad į „juodąjį sąrašą“ šie atlikėjai
įtraukti neribotam laikui. Kaip
pareiškė pirmadienį Latvijos radijui ministras E. Rinkevičius, tai
- žmonės, kurie pastaruoju metu
agresyviai teisino Rusijos veiksmus aneksuojant Krymą ir ne kartą niekinamai atsiliepė apie Ukrainą. Anot pareigūno, jeigu į sąrašą
įtraukti asmenys jau yra Latvijoje,
jiems bus pasiūlyta palikti šalį.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Diskutavome apie „Velnio akmenį“
Visą savaitgalį Anykščiuose šėlo sunkiosios muzikos festivalis
„Velnio akmuo“. Portalo anyksta..lt savaitgalio diskusijoje klausėme: „Ar naudingas festivalis Anykščiams? Ar gerai, kad jis
vyksta mūsų mieste?“
Sulaukėme 45 skaitytojų komentarų, o nuomonės – „už“ ir
„prieš“ pasiskirstė apylygiai. Na, bent jau mušimo į vienus vartus
nebuvo. (Komentarų kalba netaisyta – red. past.)
@ „Pusiau anykstene“: Sutinku,
kad tokia muzika ne visiems prie sirdies, gal ne visiems suprantama. Bet
manau kad renginys puikus. Saunus
organizavimas, idomios grupes ir patys ziurovai... iseini i gatve ir matai,
kad visas miestas GYVAS.. o kazkokiu neleistinu dalyku, sutikime, visose sventese buna.
@ „Pardaveja“: Manau kad renginys yra tikrai geras, ypac jaunimui,
tegul issikrauna, o ir i parduotuves
uzsuka duoda uzdirbti ne tik prekybos centrams bet ir mazoms parduotuvems. Kuo daugiau tokiu renginiu.
@ „realiai“: yra toks posakis “man
patinka placiasakis medis, tik ne po
mano langu”. Man patinka sis festivalis, tik nenoriu abipus upes klausytis
bukus garsus 3 dienas.
@ „Monika“: Šimtą kartų buvo
teisus Anykščių gabės pilietis, buvęs
Anykščių dekanas, kunigas Stanislovas Krumpliauskas, teigęs, kad “Velnio akmuo” - tai velnio sėkla. Šį teiginį
savo veiksmais patvirtino ir Anykščių
policijos pareigūnai, sulaikę ne vieną “velnią” su narkotikais. Ne tokių
švenčių, kuriose kvaišalais nuodijamas jaunimas, Anykščiams reikia, o
ir muzika skirta tik laukiniams. Tikiuosi, jog šių metų festivalis “Velnio
akmuo” kurorto statuso siekiančiuose
Anykščiuose bus paskutinis. Tegul
eina velniop kvaišalų platintojai
@ „pagyvenusi“: Man taip gera,
kai tiek daug jaunų žmonių - gyvas
miestelis. Duok dieve “velniams”
giedrą dangų ir angelų globą, kad visi
būtų apsaugoti. Organizatoriams tris
kart VALIO
@ „Svečias.... “: Sodoma ir Gomora , konservai viokiom šlikštynėm
siekia valdžios .Mokytojos bobelės
nebalsuos už satanistus ir chana .,Jau-

komentarai

nimas ,narkašos ir visokie driskiai
balsavimuose ne dalyvauja.
@ „XXX“: Tai nuostabu: kad
Anykščiuose vyksta toks nuostabus
festivalis, iš kurio kultūros, tolerancijos, bendravimo galėtų pasimokyti
nepakantūs internautai (manau jie net
nebuvo festivalyje) ir antras nuostabus dalykas tai kad Anykščiai pagaliau turi nuostabų kleboną, kuris atlieka savo pareigas, o ne kiršina kartas.
@ „Jo“: Pliusų turi prekybininkai,
o paprasti žmonės keliom dienom neturi ramybės. Įdomu kodėl tokie festivaliai nerengiami Katedros aikštėje?
@ „:)“: Festivalis puikus daugiau
tokiu reiketu.O tiems kas nepritaria
siam renginiui reiketu pagalvoti kad
per tiek metu kiek jis vyksta nebuvo
jokiu rimtu pazeidimu,nusikaltimu ar
insidentu ko negalimetu pasakyti apie
musu miesto svente per kuria baisu
vakare i koncerta nueiti nes nesaugu
baisu kad gali apvogti ar primusti.O
del narkotiku,tai per visus festivalius
ar koncertus manau atsiranda tokiu
kuriems ju reikia bet tai nereiskia kad
visi zmones kurie dalyvauja tokiuose
renginiuose yra blogi ar narkomanai.
Zmones vadovaukites posakiu “nespresk apie knyga is virselio”.
@ „ROMAS“: Ar festivalyje
neegzistuoja IDEOLOGINES muzikos ustaisas,JUODA spalva simbolizuojanti MIRTI arba praeito amžiaus SS legionus, Tvirtai tikiu kad
rajono MERAS is festivalio tikisi
daugiau,Rajono verslininkams pinigai gerai, BET NARKOTIKAMS
TURI BUTI NE,,,
@ „apaštalas“: Jei policija pereitų
per Anykščių mokyklas su šunimis,
net neabejoju narkotikų rastų keliskart daugiau nei tose mašinose kurias
sustabdė mieste, o ne festivalio terito-

@ „Miglė“ :
„Puikus festivalis. Daugiau tokių Anykščiuose. Jau vien dėl tokių naujų tradicinių festivalių
kaip bardai ir velnio akmuo jaunimas balsuos už
merą Obelevičių.“
@ „Kurortas“:
„Abejoju ar mums reikia tokio renginio su
tokia publika, kuri maišais “augalinės kilmės
medžiagas” į Anykščius veža.“ Ar naudingas
festivalis Anykščiams? Ar gerai, kad jis vyksta
mūsų mieste?
rijoje. Pagal tavo siaurą logiką tada
reikėtų ir mokyklas uždaryti, jei randi
narkotikų mokykloje?
@ „as“: respects organizatoriams,
ačiū. Apsidairykit kokie gyvi anykščiai, super. Okas liečia narkotines
medžiagas nu nejuokinkit utėlių, kas
nori tas randa kur nusipirkti ir be renginio sito ar kokio nors kito.
@ „X - man“: Nuo pat pirmojo
“Velnio akmens” kai Anykščius sudrebino braziliškoji “Sepultura”, vis
kiti kasmetiniai sunkiosios muzikos
festivaliai praėjo be rimtesnių incidentų. Taip ir toliau. Puiku, kad hardroko
ir metalo gerbėjai moka normaliai
žmoniškai pašvesti. Leikite liksmai
laiką ir aišku, kaip visada su protu.
O marazmininkų jau toks likimas amžinai marazmint. Tokia žmonių
kategorija, jie visur mato tik blogą.
O kas liečia galimai aptiktas narkotines medžiagas, tai čia tikrai ne
festivalio problema. Gyvename dvidešimt pirmajame amžiuje, kur visas
pasaulis kovoja su šia problema. Ir po
kol neratas būdas kaip visai tai šimtu
procentų užkardyti.
@ „Anykštėnams ir šiaip visokiems“: Sveiki.
Labai keista skaityti tokius neapykanta
persismelkusius
komentarus. Tad trumpai ir aiškiai:
1. Nepatinka festivalis - neikit.

2. Per garsi muzika - nusipirkite
ausų kamštukus (miegant palapinėje
net man jie kuo puikiausiai izoliavo
garsą nuo aplinkinių ir muzikos).
3. Jeigu nesuprantate festivalio esmės, subkultūros ir nežinote, kokie
žmonės suvažiuoja - pasidomėkite
visu tuo pirmiau. Nueikite, pažiūrėkite, įsitikinkite užuot skleidę
bereikšmęs davatkiškas kalbas.
4. Taip, gal kažkas tų narkotikų ir buvo
atsivežę, bet tai įprastas reiškinys visuose masiniuose susibūrimuose,
renginiuose, to neišvengsi, kad ir kaip
norėtum, tačiau keli durneliai netūrėtų
diskredituoti likusiųjų, kurių, beje yra
daaaaug daugiau nei vartojančiųjų.
5. Jeigu Anykščiuose surengtų
kokios pop, electro ir pan. muzikos festivalį - dejuotumėt labiau,
nes liaudis gerai užvartot susirenka, o ne muzikos pasiklausyti.
6. Nusivyliau anykštėnais, maniau,
kad jie supratingesni ir malonesni,
bet galgi nesielgsiu kaip elgiasi komentatoriai - nespręsi apie daugumą
iš mažumos, nes kiek teko pastebėti,
visi kvaili komentarai ateina iš beraščių žmogelių, kuriems sudėtinga
reikšti savo susijaukusias mintis.
Sėkmės.
(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.

Medis nekaltas, kad nulūžo…

Prie Puntuko akmens minint Stepono Dariaus ir Stasio Girėno
skrydžio per Atlantą 81-ąsias metines lūžęs medis sumaitojo automobilį. Manoma, kad papuvęs medis neatlaikė sraigtasparnio sukeltų vėjo gūsių. Renginys nebuvo apdraustas, tačiau rajono vadovai
žada, kad žmogui, kuris neteko automobilio, nuostoliai bus kompensuoti, pinigai greičiausiai bus skirti iš rajono biudžeto. Pašnekovų
klausėme nuomonės apie sraigtasparnio įgulos atsakomybę.
Atsakomybę dėl nelaimės prisiima
savivaldybė. Šis renginys nebuvo
apdraustas, nuo nelaimingų atsitikimų iki šiol drausdavome tik Miesto
šventę ir „Bėk bėk, žirgeli“ šventę.
Ateityje, matyt, apdrausime ir mažesnius renginius.”

VILIUS JUODELIS, ANYKŠČIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS,
LAKŪNAS: „Mačiau, kokiame jie
aukštyje skrido… Bet supuvusių
medžių gali būti visur. Nekaltinčiau
lakūnų, nes patys juos prisiprašėm.
Morališkai mes esame labiau atsakingi nei jie. Pradžioje sraigtasparnis gana aukštai pakibo, bet visi
mojome, norėjome, kad priartėtų…

nuomonių ringe

Raimundas RAZMISLAVIČIUS, rajono Tarybos narys,
buvęs Anykščių policijos viršininkas: „Nelaimės priežastis –

sraigtasparnio skrydis. Pramoginiai skrydžiai yra reglamentuoti,
yra sąlygos, reikalavimai. Tad situacija turi būti išanalizuota ir nustatyta, buvo padaryti pažeidimai
ar nebuvo. Renginio organizatorių
aš nekaltinčiau, jie nelaimės numatyti negalėjo, sraigtasparnis per
S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio
minėjimą skraido kas metai. Bet,
žinoma, labai blogai, kad graži
šventė buvo sugadinta.“

Audronė PAJARSKIENĖ, savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos
skyriaus vyriausioji specialistė,
viena iš renginio organizatorių:
„Net ir partrenktas paukščiukas
sukelia neigiamas emocijas. Bet
ir galima kelti klausimą, ar au-

tomobilis buvo pastatytas leistinoje vietoje? Manau, kad įvyko
nelaimė, kurią lėmė „nenumatyta
jėga“, medis buvo įpuvęs. Stengdamiesi saugotis turime atsisakyti
kai kurių pramogų. Ir šiuo atveju
- kažin ar kitais metais Lietuvos
kariuomenės lakūnai beskris virš
Puntuko.“

Sigitas KINDERIS, Anykščių
miškų urėdas: „Jei nuo sraigtasparnio lūžo medis – tai piloto, o
ne medžio problema. Medžius
reikia sodinti, o ne laužyti. Pilotams reikia pateikti ieškinį ne tik
už sugadintą automobilį, bet ir už
nulaužtą medį.“
-ANYKŠTA
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Pasaulio ralio čempionatas
jonas.j@anyksta.lt
iš arti...
Jonas JUNEVIČIUS

Lenkijoje prasidėjęs Pasaulio ralio čempionatas (WRC) birželio 27 –ąją vienai dienai užsuko į Lietuvą. Lenktynininkai turėjo
važiuoti 4 greičio ruožus Kapčiamiesčio ir Margionių trasose, o
Druskininkuose buvo įsikūrusi lenktynių serviso tarnyba. Deja,
iš keturių greičio ruožų žiūrovai, mokėję po 40 Lt už bilietą, turėjo galimybę pamatyti vos du, o atvykę į greičio ruožus po pietų
liko nieko nepamatę. Pasak organizatorių, abu popietiniai greičio
ruožai atšaukti dėl nesaugiai po trasą lakstančių žiūrovų ir dėl
per pirmuosius greičio ruožus suniokotų žvyrkelių. Šių eilučių
autoriui pavyko pamatyti pirmojo Lietuvoje Kapčiamiesčio greičio ruožo lenktynes.
Atvykome pora valandų anks- lika metrų iš po ratų skriejančių
čiau, mat lietuviai organizatoriai akmenų krušos kliuvo ir šių eilunusikopijavę lenkišką ralio die- čių autoriui.
Iš ryto buvusios automobinotvarkę pamiršo patikslinti laiką
į lietuvišką, nes jis skiriasi visa lių parkavimo tvarkos keliuose,
vedančiuose greičio ruožų link,
valanda.
Iki pirmojo automobilio starto popiet, galima sakyti, nebeliko.
dar buvo daugiau nei pusantros Žiūrovų parkavimui skirtu kevalandos, tačiau buvome nuvyti liu starto link bandė važiuoti ir
nuo kelio į iki pažastų užaugusią lenktynininkai, tačiau didžioji
dulkiną pakelės žolę. Tačiau kiti dalis net nevažiavo, nes sužinotrasos sargai buvo atlaidesni arba jo, kad popietiniai greičio ruožai
jų buvo reta, tad toliau žiūrovų atšaukti. Iš Lietuvoje numatytų 4
greičio ruožų
būriai traukė
keliu iki pat
...Nuliūdusių
žiūrovų (du ruožai po
pirmųjų maši- minios skirstėsi svarsty- du kartus) įvyko tik du. Dėl
nų pasirodymo.
damos, ar po tokio fiasko galimo pavoBeje, tarp žiūrovų su vėlia- apskritai kada nors WRC jaus dalyviams
ir žiūrovams
vomis buvo la- užsuks į Lietuvą...
buvo atšauktas
bai daug čekų,
antras Kapčiasuomių, estų ir
net ukrainiečiai plevėsavo savo miesčio, kuris prieš tai jau buvo
vėliavomis. Tuo tarpu, nors tarp sutrumpintas nuo 34 iki 13 kilogeriausių pasaulio ralio meistrų metrų, ir antras Margionių greičio
važiavo net keli Lietuvos ekipa- ruožas (18 km). Nuliūdusių žiūžai, lietuviškos trispalvės matyti rovų minios skirstėsi svarstydamos, ar po tokio fiasko apskritai
neteko.
Pirmieji lenktynininkai pralė- kada nors WRC užsuks į Lietuvą,
kė įspūdingai, o pravažiavus jų nors kalbėta, kad šio ralio etapai
kelioms dešimtims, miško ke- Lietuvoje bus rengiami 3 metus.
Ketvirtadienį startavusio ir selias virto smėlio ir žvyro mišinio
grioviu. Lenkų ekipažas apsiver- kmadienį finišavusio WRC čemtė, tačiau žiūrovai, nepaisydami pionato nugalėtoju tapo prancūuž keliasdešimt sekundžių atriau- zas Sebastienas Ogieras, važiavęs
mosiančio kito automobilio, len- automobiliu „Volkswagen Polo
kus atvertė ir jie „nurovė“ tolyn. R WRC“, užtikrintai siekiantis
Adrenalino užteko ir žiūro- antrojo iš eilės WRC čempiono
vams, ypač fotografams. Kelio- titulo.

WRC akimirkos.

Autoriaus nuotr.

Sugrįš balų už pakartotinus Kelių eismo
taisyklių pažeidimus sistema
Vyriausybė pritarė Valstybės saugaus eismo komisijos inicijuotiems ir Vidaus reikalų ministerijos parengtiems Administracinių
teisės pažeidimų kodekso ir Saugaus eismo automobilių keliais
įstatymo pakeitimams, įteisinantiems balų už pakartotinius eismo saugumo pažeidimus sistemą.

Ši sistema leis efektyviau kovoti su
Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidinėjimu, drausminant pakartotinai
jas pažeidžiančius vairuotojus - gavę
tam tikrą balų skaičių už padarytą
pažeidimą jie bus labiau motyvuoti
nepadaryti kito pažeidimo. Tuo tarpu
pakartotinai KET pažeidinėjantiems
vairuotojams, per vienus metus surinkusiems nustatytą balų skaičių, bus
atimta teisė vairuoti.
„Matydami, kad situacija keliuose
negerėja, kad nepasitvirtino ta baudų
sistema, kuri buvo priimta praėjusios
Vyriausybės, priėmėme sprendimą ją
peržiūrėti, remiantis Europos patirtimi. Iš 28 Europos Sąjungos valstybių
net 21-oje taikoma balų sistema“, teigia vidaus reikalų ministras Dailis

Alfonsas Barakauskas. - „Darome
tai dėl to, kad vis dėlto tuos, kurie
sistemingai pažeidinėja Kelių eismo
taisykles, būtų galima vieną kartą sustabdyti. Šiuo metu tie, kurie turi pinigų, susimoka baudą ir toliau vairuoja.
Manau, kad teisingiausia bausmė,
kad tiems, kurie turi stažą, surinkus
iki dešimt balų, būtų atimtos teisės ir
pilietis turėtų iš naujo laikytų egzaminus, kad gautų teises.“
Už KET pažeidimų padarymą skiriami balai bus diferencijuojami priklausomai nuo pažeidimo sunkumo
ir keliamo pavojaus eismo saugumui
(2, 3, 4 ar 5 balai). Pakartotinai KET
pažeidinėjantys asmenys, kurie per
vienerius metus surinks 10 ar daugiau
balų, neteks teisės vairuoti transporto

priemonės nuo devynių mėnesių iki
vienerių metų. Įvertinus pradedančiųjų vairuotojų (turinčių iki dvejų metų
vairavimo stažą) keliamą grėsmę eismo saugumui, teisė vairuoti jiems bus
atimta surinkus ne 10, o 6 balus.
Balai bus skiriami už tokius pažeidimus, kaip nustatyto greičio viršijimas, kelio ženklų reikalavimų nesilaikymas, sukėlus autoįvykį, vairavimas
esant neblaiviems ir kt., tačiau tik už
tuos, kuriuos padarius, sankcijoje
numatyta bauda. Jei už pažeidimą nu-

matyta galimybė atimti teisę vairuoti
transporto priemones, balai nebus
skiriami.
Paskirtų balų galiojimas baigsis
suėjus vieneriems metams nuo jų paskyrimo dienos arba už juos paskyrus
papildomą administracinę nuobaudą
– teisės vairuoti transporto priemonę
atėmimą.
Šiems įstatymų pakeitimams dar
turi pritarti Seimas.
- ANYKŠTA

Rimanto ORLOVO įmonė
Prekyba padangomis
Ratų montavimas ir
balansavimas
Tepalų keitimas
Kondicionierių pildymas
Anykščiai, Vilniaus g. 40
Tel. (8-687) 19455

pagreitis
Avarijos. Per 6 šių metų mėnesius
Anykščių rajone įvyko 6 įskaitiniai
eismo įvykiai, kuriuose 1 žmogus
žuvo ir 7 buvo sužeisti. 2 įskaitiniai
eismo įvykiai vyko dėl neblaivių
vairuotojų kaltės. Pernai per tą patį
laikotarpį Anykščių rajono keliuose
įvyko 9 įskaitinės eismo nelaimės,
kuriose žuvo 5 žmonės ir 14 buvo
sužeista.
Protokolai. Anykščių rajono policijos pareigūnai per 6 mėnesius už
įvairius Kelių eismo taisyklių pažeidimus surašė 941 protokolą.
Neblaivūs. Per 6 šių metų mėnesius rajono keliuose policijos pareigūnai sulaikė 81 neblaivų vairuotoją
ir 72 neblaivius dviratininkus. Pernai
per tą patį laikotarpį buvo sulaikyti
109 vairuotojai ir 122 dviratininkai.
Daugiau. Per pirmąjį šių metų
pusmetį Lietuvoje įskaitinių eismo
įvykių, lyginant su praeitų metų tuo
pačiu laikotarpiu, ūgtelėjo beveik 10
procentų. Avarijose žuvo 116 žmonių, 5 daugiau nei pernai per tą patį
laikotarpį, dar 1903 žmonės buvo
sužeisti. Tradiciškai avaringiausia
diena išlieka penktadienis, avaringiausias paros laikas – tarp 17 ir 18
val. Dėl girtų vairuotojų kaltės per
pirmą pusmetį 131 avarijoje žuvo 20
žmonių.
Pažeidimai. Policijos pareigūnai
šalyje per šių metų pusmetį nustatė
net 184 402 Kelių eismo taisyklių
pažeidimus.
Primena. Policija primena, kad
liepos 28 – rugpjūčio 3 d. vyksta
greičio, pavojingo vairavimo ir chuliganiško vairavimo, liepos 28 – rugpjūčio 3 d. privalomų saugos priemonių naudojimo kontrolės, 25 – 27 d.
blaivumo, apsvaigimo nuo narkotikų
tikrinimo akcijos, liepos 21 – 27 d.
sustiprinta krovininių automobilių ir
autobusų kontrolė. Tačiau tai nereiškia, kad vairuotojai nebus tikrinami
kitomis dienomis.Beje, nors apie
prevencines akcijas skelbiama, pažeidėjų per jas būna nemažiau negu
per įprastus reidus.
Promilės. Nuo kitų metų sausio pradedantieji vairuotojai, taksi
automobilių, mopedų, motociklų,
triračių, lengvųjų keturračių, keturračių, galingųjų keturračių, transporto priemonių, kurių didžiausioji
leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t
arba kurios turi daugiau kaip devynias sėdimas vietas, arba kurios veža
pavojinguosius krovinius, vairuotojai bus laikomi neblaiviais, kai etilo
alkoholio koncentracija jų iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar
kituose organizmo skysčiuose yra
daugiau kaip nulis promilių. Kitiems
vairuotojams didžiausia etilo alkoholio koncentracija vairavimo metu
palikta 0,4 promilės.
Varikliai. 82 narių komisija iš 34
šalių rinko geriausią metų variklį.
Panašu, kad variklių technologijas
ir juos kuriančius inžinierius ištiko
sąstingis, mat trečius metus iš eilės „Engine of the Year“ konkurse
geriausiu varikliu buvo pripažintas
„Ford“ gamybos turbobenzininis trijų cilindrų „Ecoboost“ 1,0 l/125 AG
motoras. Geriausiu nauju varikliu
buvo pripažintas 2,0 l turbobenzininis „Mercedes“ motoras, pasiekiantis net 360 AG. Jis montuojamas į
tokius automobilius, kaip „Mercedes
A 45“, „Mercedes CLA 45“, taip pat
„Mercedes GLA 45 AMG“. Geriausiu „žaliu“ varikliu pripažintas „Tesla“ elektros motoras (nuo 306 iki 422
AG), o „Ferrari“ V8 4,5l / 570 AG
variklis pripažintas geriausiu „Sportinių“ kategorijoje.
Parinko J. J.

IŠ ARTI

2014 m. liepos 22 d.

„Velnio akmuo“: be karsto, bet su narkotikais
spardė pėsčiųjų take įrengtus šviesos
žibintus, garsiai šūkavo, elgėsi agresyviai. V. R. sulaikytas ir uždarytas į
laikino sulaikymo patalpą.
Dar viena žinia, susijusi su „Velnio akmens“ dalyviais, atskriejo iš
Ukmergės rajono. Ketvirtadienį šešių jaunuolių kompanija, vykstanti
į „Velnio akmens“ festivalį minivenu „Mitsubishi Space Wagon“,
Ukmergės aplinkkelyje kaktomuša
susidūrė su kitu automobiliu „Ford
Focus“, kuriuo vyko du žmonės. Po
susidūrimo „Ford“ nulėkė nuo kelio,
o „Mitsubishi“ apsivertė ir liko gulėti
ant kelio. Pranešama, kad visi aštuoni žmonės buvo sužeisti. Vairuotoją
merginą iš miniveno apie 40 minučių
vadavo ugniagesiai gelbėtojai. Medikai sužeistuosius į ligoninę vežti turėjo eilės tvarka.
Daug merginų vokalisčių

Festivalio dalyviai vienas kitam buvo draugiški - neįgaliojo vežimėlyje sėdintį kolegą žiūrovai kilojo ant rankų.
(Atkelta iš 1 p.)
Narkotikai, chuliganizmas
ir kraupi avarija
Vos prasidėjus šiųmečiam festivaliui iš policijos pasiekė žinia - ketvirtadienį, kai prasidėjo „Velnio akmuo“,
policija, pasitelkusi narkotikų ieškoti
išmokytą šunį Ūką, trijuose į festivalį
atvykusiuose automobiliuose aptiko
narkotinių medžiagų. Policija tikrino
ne visus automobilius, o tik pasirinktus.
Pirmas atvejis su narkotikais užfiksuotas ketvirtadienį apie 15 valandą.
Automobilio „Rover“ keleivis M. R.,
gimęs 1995 metais, gyvenantis Vilniuje, Taikos gatvėje, turėjo, kaip įtariama, narkotinės medžiagos – hašišo,
2 plastikinius užspaudžiamus maišelius su rusvos spalvos augalinės kilmės medžiaga, pypkę ir smulkintuvą.
Apie 19.40 valandą policija, tikrindama automobilį „VW Multivan“, pas
keleivį L. L. T., gimusį 1991 metais,
aptiko supakuotą susmulkintą žalsvai
rusvos spalvos augalinės kilmės medžiagą, taip pat užspaudžiamą plastikinį maišelį, kuriame buvo augalinės
kilmės medžiaga.
Trečias atvejis užfiksuotas jau po
vidurnakčio iš ketvirtadienio į penktadienį. Patikrinimui buvo sustabdy-

tas automobilis „Alfa Romeo“, kurį
vairavo A. V., gimęs 1987 metais,
gyvenantis Anykščiuose, Kudirkos
gatvėje. Apžiūros metu po vairuotojo sėdyne buvo rastas 260 g talpos
stiklinis indas, kuriame buvo žalsvos
spalvos augalinės kilmės medžiaga,
kaip įtariama, kanapės. A. V. sulaikytas ir uždarytas į laikino sulaikymo
kamerą.
Tačiau sulaikytųjų su narkotikais
asmenų skaičius „Velnio akmenyje“
yra tik smulkmena lyginant su tuo
skaičium, kurį pareigūnai užfiksavo
prieš savaitę Zarasuose vykusiame
alternatyvios muzikos festivalyje
„Tundra“. Ten dėl narkotikų pradėta
15 ikiteisminių tyrimų, nustatyti 26
įtariamieji dėl neteisėto disponavimo
narkotinėmis medžiagomis.
Gali būti, kad kai kurie Anykščių
gyventojai įtartinai apdujusius „velnius“ pastebėjo jau ankstesniuose
festivaliuose, nes, „Anykštos“ žiniomis, kai kurie tėvai į šiųmetį „Velnio
akmenį“dėl to bijojo išleisti savo vaikus..
Policija praneša ir apie chuliganizmo atvejį. Liepos 20 dieną, apie 0
valandų 45 minutės, festivalio metu
neblaivus (2,02 promilės) V. R., gimęs 1984 metais, gyvenantis Panevėžio rajone, matant kitiems asmenims

Šis dalyvis labiau priminė ne metalistą, o
vandenį.

Šiais metais festivalis išsiskyrė
gausiu merginų atlikėjų skaičiumi.
Pasirodė net trys grupės, kuriose dainavo merginos. Tai švedai „Arch enemy“, kurių vokalistė išsiskyrė tokiu
griausmingu vokalu, jog buvo sunku
patikėti, kad dainuoja mergina, švedai „Blues pills“ ir lenkai „Obscure
sphinx“, kurių baltai apsirengusios
vokalistės dainavimas priminė mirštančios gulbės aimanas.
Trys grupės, kuriose yra moteriškas akcentas, - labai daug. Anksčiau
buvo tokių „Velnio akmens“ festivalių, kuriuose scenoje nepasirodė nė
viena mergina.
Karsto nebuvo...
Kaip ir prieš kiekvieną „Velnio
akmens“ festivalį taip ir prieš šį jo organizatoriai pliūptelėjo žibalo į ugnį
paskelbdami intrigą - jie pranešė, kad
Rytų sceną vainikuosianti britų grupė
„Turbowolf“ pasirodymui užsiprašė
karsto. Pageidautina - tikro.
Įvertinant ankstesnių metų incidentus šiame festivalyje, buvo galima
laukti, kad iš tiesų kažkas ekstremalaus gali nutikti. Ankstesnių festivalių
grupių pasirodymai yra papiktinę
tikinčiuosius. Ypač daug diskusijų
buvo sukėlusi grupė „Mayhem“, dėl
kurios Anykščių tikintieji net buvo
kreipęsi į Teisingumo ministeriją, o
kitais metais vienos grupės vokalistas
scenoje šėlo visiškai nuogas, apsipylęs krauju...

Ši persirengimų „žvaigždė“ iš upės žolių sukrovė kryžių, ant kurio gulėsi ir prieš kurį
„meldėsi“.

O štai ir vienas iš persirengėlių - „Giltinė“ vaikštinėjo
festivalyje.
Tačiau jokio karsto scenoje nebuvo.
Tai, kaip ir pernai prieš festivalį išplatintas pranešimas, kad viena grupė
užsiprašė keliasdešimt litrų kraujo,
tebuvo reklaminis triukas, kad būtų
atkreiptas didesnis dėmesys. Intrigą
kompensavo grupės „Turbowolf“ vokalistas savo didele energija ir betarpišku bendravimu su publika.
Griebė bulių už ragų
Pats festivalis vyko sklandžiai.
Renginio rengėjai ir vėl įrodė, kad jie
moka ir gali surengti didelius renginius, kuriuose yra ir saugu, ir netrūksta
veiklos. scenoje galėjo pagroti mėgėjai, dailininkai nupiešti savo emociją
ant specialiai tam pastatytų molbertų,
mėgstantys sportą pažaisti tinklinį.
Norintys galėjo išjodinėti bulių. Šis
atrakcionas, kurio esmė kuo ilgiau
išsilaikyti nenukrentant ant dirbtinio
besisukančio buliaus, buvo ypač populiarus. Tačiau retam iš mėginusių
pavyko ant buliaus išsilaikyti ilgiau
nei 20 sekundžių.
Festivalyje dominuojantis gėrimas
buvo alus.
Dėmesiu rungėsi su
muzikantais
Festivalyje buvo galima matyti
„įsisiurbiančiai“ besibučiuojančias
merginas, tromboną pučiančią fetišistės apranga apsirengusią moterį, vaikinukus, nešinus plakatu

Festivalyje daug persirengėlių
pasirinko vienuolių įvaizdžius.
Čia viena iš „vienuolių“.
su užrašu „Papai“, kruvinu chalatu
apsirengusį „mėsininką, o kai kurie
dalyviai vaikščiojo persirengę vienuolėmis.
O vienas festivalio dalyvis turbūt
nusprendė dėmesiu nukonkuruoti
scenoje grojančias grupes. Jis per
grupės „Devlsy“ pasirodymą prie
scenos pasirodė vilkintis tarybine
uniforma ir užsidėjęs dujokaukę
(kai kurie žmonės komentavo, kad
tai sprogusios Černobylio atominės
elektrinės konservavimo darbus dirbusio kareivio apranga). Maža to - jis
buvo apsikarstęs upės žolėmis, kurias
vėliau sudėjo kryžiaus forma. Šis dalyvis ant to žolių kryžiaus ir gulėsi, ir
prieš jį „meldėsi“. Savo originalumu
jis galėjo varžytis turbūt su bet kuria
grojusia grupe, neaišku, kas daugiau
sulaukė palaikymo ir fotografų dėmesio - šis persirengėlis žiūrovas ar
koncertavusios grupės.
Kai kuriems dalyviams, panašu,
įdomesnė buvo ne muzikinė festivalio
dalis, o galimybė būti prie Šventosios
ir maudytis joje. Prie upės nuolat būriavosi daugybė žmonių. Tarp jų buvo
ir originaliai besilinksminančių - vienas „Velnio akmens“ dalyvis, matyt,
susirinkęs užstrigusias nenuplaukusias nuo Šventosios „šienavimo“ žoles (savivaldybė organizavo Šventosios „šienavimą“ praėjusios savaitės
pradžioje), nardė upėje, o kai kurie
iš besimaudžiusiųjų tas žoles keikė.
Buvo ir toks vyras, kuris maudėsi visiškai nuogas.

Viena ryškiausių šio festivalio žvaigždžių - grupė „Arch enemy“. 		
Jono JUNEVIČIAUS ir autoriaus nuotr.
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Gandras žadėjo Kurkliams gerą ateitį

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Sekmadienį, liepos 20 dieną, Kurklių šv. Jurgio bažnyčia šventė 140 metų jubiliejų. Bažnyčioje
buvo pašventinta Kurklių miestelio vėliava.

Kurklių miestelio vėliavoje – šv. Jurgis, gyvulių globėjas, pagal reikšmingumą po šv. Kazimiero
Lietuvoje laikomas antruoju.
Kurkliai šventė dvi dienas.
Šeštadienį vyko sporto varžybos, o vakare miestelio parke
kurkliečiai ir jų svečiai žiūrėjo
Rokiškio liaudies teatro spektaklį „Mažvydas“ (aut. Justinas
Marcinkevičius, rež. Jonas Buziliauskas. Sekmadienį šventė vyko Kurklių bažnyčioje. Į
šventovės 140 metų jubiliejų ir
Karmelio kalno švč. Mergelės

Marijos atlaidus atvyko Kauno arkivyskupas metropolitas
Sigitas Tamkevičius, kurį pasitiko gausus būrys kurkliečių,
Kavarsko ir Kurklių parapijų
klebonas kunigas Norbertas
Martinkus, Anykščių rajono
valdžia.
Arkivyskupas
metropolitas
meldėsi už Kurklių parapijos
žmones ir pašventino miestelio
vėliavą (jos autorius dailininkas

Arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius (viduryje) Kurklių šv. Jurgio bažnyčioje aukojo šv.Mišias ir pašventino Kurklių
miestelio vėliavą.

Muziejuje susibūrė talentai
Liepos 19-osios vidurdienį pėsti ir važiuoti traukė Kunigiškių
kaime veikiančio Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus link,
kur vyko tradicinis Svėdasų krašto talentų sambūris „Ieškokime
„deimančiukų“ savyje ir šalia savęs“.

Būtėnų kaimo gyventojai Domicelė ir Stasys Augučiai muziejaus
kiemelyje tvarko floristinę kompoziciją su lova.
Jau septintą kartą iš eilės Svėdasų
krašto (Vaižganto) muziejus, Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“ ir
Anykščių kultūros centro Vaitkūnų
skyrius sukviečia į bendrą būrį visus

tuos, kurie mezga, audžia, siuva, siuvinėja, tapo, fotografuoja, drožia iš
medžio, puoselėja meninę kalvystę,
kuria eiles ar prozą, domisi kulinariniu paveldu, muzikuoja, dainuoja

Rolandas Rimkūnas, o vėliavą
pasiuvo tautodailininkė Egidija
Miškinienė). Vėliavoje – šventas Jurgis, kurio vardu vadinasi
ir bažnyčia. Kaip įprasta, vėliavoje jis vaizduojamas su ietimi,
kuria smeigia po kojomis besiraitantį slibiną. Jau prieš šventes ant Kurklių seniūnijos pastato atsirado miestelio herbas,
kuriame pavaizduotas tas pats
šv. Jurgis kaip vėliavoje.
Kaip teigiama Anykščių krašto vietovių žinyne, Kurklių katalikų parapija buvo įsteigta 1783
m., remiant grafui Kristupui Zavišai, ir pastatyta bažnyčia. Medinis pastatas buvo perstatytas
1871 – 1874 metais iš senosios
XVIII amžiaus bažnyčios, turi
liaudies architektūros ir neoklasicizmo bruožų. Šventoriuje yra
medinė varpinė, statyta 1874
m., joje yra trys varpai.
Beje, per šv. Mišias ant bažnyčios kryžiaus tupėjo gandras.
Šventoriuje buvę kurkliečiai
šnabždėjosi, kad tai geras ženklas.

Vytautas BAGDONAS
ar kitokiais talentais džiugina save ir
kitus. Tądien svėdasiškių talentams
pasireikšti skiriamas visas sodžiaus
muziejus.
Dar prieš prasidedant renginiui,
būtėniškiai Domicelė ir Stasys Augučiai muziejaus kiemelyje išdėliojo
įdomią kompoziciją iš gėlių bei visokių augalų - tikrą žalumynų lovą.
Tokį įstabų floristikos darbą sukūrė
meniškos sielos jų dukra Loreta Višinskienė. Netoli šios visų dėmesį
patraukusios žalumynais išgražintos
lovos „įsikūrė“ svėdasiškio kultūros
namų darbuotojo Viliaus Lapienio
sumeistrauti arbaletai, iš medžio išskobta didžiulė pelėda.
Daugybė grožybių atgulė muziejaus kambariuose. Nors čia vietos
yra nemažai, tačiau, kai susirinko
gausybė talentingų žmonių su savo
darbais, iš sykio pasidarė per ankšta.
Talentų sambūrio proga surengtoje
parodoje savo piešinius eksponavo
Vilniuje dabar gyvenantis, bet Svėdasų krašto nepamirštantis Kazimieras
Tamošiūnas. Svėdasiškė pedagogė
Regina Balčiūnienė šį kartą parodai
pateikė visokiausius su išmone pagamintus... sūrius. Ne tuščiomis rankomis atvažiavo į Kunigiškius ir kitos

Atlaiduose - teatro ir kino aktorė aktorė Dalia Michelevičiūtė
(dešinėje) su teta. Kurklių kapinėse ilsisi jos proseneliai.

Atlaidų močiutės...

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto
gimnazijos mokytojos. Irena Jucienė eksponavo numegztas spalvingas servetėles, riešines, o Laimutė
Pukenienė pradžiugino rankų darbo
atvirukais, proginiais sveikinimais.
Megztas pirštines, kojines eksponavo Gražina Garunkšnienė, savo
mezginius rodė Irena Petronienė, iš
veltinio pagamintus dailius suvenyrus, batelius, šlepetes atvežė Giedrė
Apokienė, numegztas, išpintomis
gėlėmis, servetėlėmis, įrėmintais
atvirukais džiugino Ona Jėckienė.
Gražiai derėjo rankdarbių parodoje
ir kunigiškiečių Almos Kuolienės,
Aldonos Baltuškienės, svėdasiškės
Vitalijos Matiukienės ir kitų moterų

Autoriaus nuotr.
mezginiai, nėriniai. Aldona Žilytė iš
Daujočių atsivežė ne tiktai kvapnias
naminėje duonkepėje krosnyje keptas „babkas“, bet brolio Juliaus Žilio
iš vytelių nupintus krepšius. Dalia
Dagienė ir Gudonių kaimo kartu
su dukromis Jūrate ir Lina į parodą
atsinešė iš popieriaus išlankstytų
krepšelių, išmargintų akmenų, o ant
medžio lentelės dailiai išrašė žodį
„deimančiukai“...
Debiutavusiems Svėdasų krašto
talentų sambūryje buvo įteiktos meniškos „dėkavonės“, visiems sambūrio nariams, muziejaus rėmėjams
padovanoti neseniai dienos šviesą
išvydę albumėliai „Svėdasų kraštas
seniau ir dabar“.

Fotografams pozuoja svėdasiškis kultūros darbuotojas Vilius
Lapienis, sumeistravęs arbaletą.		
Autoriaus nuotr.

SKELBIMAI

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
Nekilnojamasis turtas, miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą. Gali būti su skolomis ar teisinėmis problemomis.
Atsiskaito grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Brangiai - mišką arba mišką išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.
Automobiliai, žemės
ūkio technika
Automobilių bei kitokios technikos supirkimas Lietuvoje.
Utilizuoja, greitai pasiima, atsiskaito.
Tel. (8-638) 00155.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, sunkvežimius, traktorius. Utilizuoja. Atsiskaito.
Tel. (8-633) 39897.

įvairūs
Pamesta
Pamestas nešiojamasis kompiuteris „Asus“. Radusiems dosniai
atsilyginsiu.
Tel. (8-682) 17198.
Dovanoja
Nenaują sofą - lovą.
Tel.: (8-680) 12941, 5-11-33.
Jauną trispalvę pūkuotą katę.
Tel. (8-602) 39446.
Kačiukus: trispalvį ir rudmargį.
Tel. (8-626) 67365.
Katinėlį.
Tel. (8-673) 43310.
Anykščių mieste dovanoja „grūzą“ - plytgaliai, betonas, smėlis.
taip pat žemes. Išsivežti patiems.
Tel. (8- 675) 47714.

horoskopas
Ožiaragio laukia gana malonūs
įvykiai darbe: ar atlyginimą padidins,
ar viršininkai išeis atostogų. Sudėjus
savo ir partnerių arba bičiulių pinigus,
bus galima pradėti naudingą verslą
arba skirti lėšas namui, taip pat kitam
nekilnojamajam turtui pirkti.
Vandenis turės kaip reikiant padirbėti, kadangi tarnyboje susikaupė
daugybė neatliktų darbų. Jeigu dalykinėse derybose laikysitės pernelyg
griežtos pozicijos, galite netekti gerų
dividendų. Namie su savo antrąja
puse turėsite išspręsti seniai pribrendusį klausimą, katras iš jūsų yra viršesnis tvarkant šeimyninius reikalus.
Bet atminkite: jeigu paaiškės, kad viršesnis esate Jūs, tai Jums ir teks tempti
visą buitinių rūpesčių naštą.
Žuvų reikalai verslo srityje vėl stabilizuosis. Nebijokite nedidelių finansinių nuostolių ir ryžtingai atsisakykite sumanymų, kurie aiškiai pasmerkti
žlugti. Jau geriau išsaugoti sielos ramybę ir sveikatą. Dailiosios lyties atstoves sužavės žmogus, apie kurį ilgai
svajota. Bet stenkitės neparodyti, kad
esate laimingos, kitaip jūsų bičiulis
pernelyg užries nosį.
Avinų laukia darbų ir rūpesčių kupina savaitė. Gali būti, kad persikelsite

Brangiausiomis kainomis - automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Sutvarko dokumentus. Pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Kombainus, traktorius, autobusus, automobilius, 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 Lt/kg).
Tel. (8-622) 09326.
Brangiai - galvijus: telyčias, karves, bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka priedus. Patys išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.
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Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius iki 2 mėnesių. Moka priedus.
Tel.(8-614) 07502.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai saveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
„Niksoft“ brangiai - veršelius auginti. Moka PVM.
Tel. (8-699) 46054.
Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto,
sveria
elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

UAB “DOVALDA”

brangiai perka:
mišką su žeme,
biržes išsikirsti;
dideliais kiekiais
apvalius pjautinius rąstus;

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

Atsiskaitome iš karto.

Tel. 8-611-31937.
El.paštas:
uab.dovalda@gmail.com.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo
200 kg brangiau.
Tel. (8-615) 37349.

UA B „ B OVA R I S “

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 16,00 Lt/kg,
belgų telyčaites 11,70 Lt/kg.
juodmargius buliukus 6,20 Lt/kg.
Tel. (8-678) 00255.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826,
(8-684) 40534.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka
priedus.
Tel. (8-656) 40439.

Paslaugos
Kloja trinkeles, kanalizacijos,
vandentiekio įrengimas, įrengia
kanalizacijos talpyklas, valymo
įrengimus. Pervežimo paslaugos.
Kasimo darbai.
UAB „Nerutis“,
tel. (8-675) 95505.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm; 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Mūrija tvoras ir deda grindinį iš
lauko ir skaldytų akmenų.
Tel. (8-653) 82839.

Taisome automatines skalbimo
mašinas, televizorius, šaldytuvus
kliento namuose.
Tel. (8-643) 73772.
Remontuojame minkštus baldus,
keičiame gobeleną, spyruokles,
poroloną.   Pasiimame ir parvežame baldus, turime baldams audinių.    
Tel. (8-610) 10341,
www.atnaujinkbaldus.lt
Gaminame virtuvės, prieškambario ir kitus korpusinius baldus.
Tel. (8-603) 35705.

Bulvių kasamąsias, rotacines
šienapjoves, purkštuvus, lėkščiuotuvus, plūgus, grūdų valomąsias, šnėkus, kt.
Tel. (8-612) 57075.
Kuras
Atraižas.
Tel. (8-612) 56929.
Malkas. Atveža. Pjauna, skaldo, sukrauna. Tvarko vėjovartas.
(Išrašo sąskaitas).
Tel. (8-638) 87800.
Malkas kaladėmis, atraižas. Turi
supjautų. Veža į rajonus.
Tel. (8-693) 83102.

Buitinės technikos ir baldų
remontas, gamyba
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

į naują kontorą, o kariškiai dar toliau
- į naują tarnybos vietą. Paskyrimas į
aukštesnes pareigas irgi galimas, kaip
ir ilgai trukusio ginčo dėl nuosavybės
teisės sprendimas.
Jaučio planai nebus įgyvendinti
dėl artimo bičiulio įsikišimo. Bet tai
tik į naudą, jeigu Jūs ketinote bendradarbiauti su mažai pažįstamu partneriu: jis Jus tikrai būtų apgavęs. Valstybiniai tarnautojai darbe turės būti
dvigubai atidesni ir apsidrausti nuo
galimų klaidų. Kitaip už jas teks atsakyti prieš griežtą vyresnybę.
Dvyniai galės drąsiai imtis finansinių operacijų. Jos turėtų būti sėkmingos ir pelningos. Taip pat galite paprašyti šefo, kad Jums padidintų algą.
Labai galimas dalykas, kad jo atsakymas bus teigiamas. Aplink Jus susidaro romantiška aura, kuri neleis išvengti
tokių pat romantiškų nuotykių.
Vėžiai turės klausytis svetimų patarimų, bet elgsis savaip. Tada finansiniai klausimai bus išspręsti lengvai ir
sėkmingai. Buitiniai rūpesčiai pareikalaus daug jėgų, todėl poilsis bus Jums
tiesiog būtinas. Tuo labiau galimi nedideli nerviniai sukrėtimai, kuriuos - nieko nepadarysi - teks ištverti.
Liūto naudingos operacijos su tauriaisiais metalais ar nekilnojamuoju
turtu turėtų padidinti pajamas. Ne-

parduoda

Žemės ūkio technika

siūlo darbą
UAB „CESTA“ firminėje mėsos
gaminių parduotuvėje Vilniaus g.
1, Anykščiuose, reikalinga pardavėja - kasininkė. Pageidautina
turinti darbo patirties prekybos
srityje. Darbas pagal slenkantį
grafiką.
Tel. (8-611) 22573.

didelių įmonių savininkai gali gauti
valstybės dotaciją ir išplėsti gamybą.
Žmonės, ketinantys įsidarbinti užsienyje, gaus viliojantį pasiūlymą.
Mergelėms būtų geriausia pailsėti
ten, kur banguoja švelni jūra ir šildo
karšta saulė. Nelygiavertė alternatyva
šiai kelionei bus nauji vyresnybės įpareigojimai darbe, kreditorių apsiaustis
ir finansinės problemos. Ir sveikata
reikės pasirūpinti.
Svarstyklių pajamos pranoks drąsiausius lūkesčius. Jums bus grąžinta
skola, kurią Jūs jau seniai pamiršote.
Ilgalaikių projektų duodamas pelnas
leis investuoti lėšų į naują verslą. O
jauno amžiaus Svarstyklių laukia savi
maži džiaugsmai - laimėjimas azartiniuose lošimuose arba loterijoje.
Skorpionas turės atkakliai dirbti,
kad tokiu neoriginaliu, bet išmėgintu
būdu pakeltų savo gerovę. Namuose
reikės apsišarvuoti kantrybe, kad Jūsų
neišmuštų iš pusiausvyros kai kurių
giminaičių išpuoliai. Sudėtingų problemų sprendimą reikės atidėti geresniems laikams.
Šauliui nebus pervesti pinigai, bet
nereikia nusiminti. Jų netrukus gausite
iš kito šaltinio, ir tai Jus maloniai nustebins. Neatsisakykite susitikimo su
artimu bičiuliu. Jis Jums atneš sėkmę,
o bendradarbiavimas su juo garantuos

klestintį verslą. Ketvirtadienį numatoma šeimos vakarienė, kurios metu Jūs
su savo antrąja puse tiesiog sužavėsite
vienas kitą.
-ELTA

Teleloto Lošimas Nr. 954 Data: 201407-20. Skaičiai: 57 04 54 06 56 49 60 15
66 55 20 62 21 30 33 32 12 05 68 39 19
08 22 52 11 27 45 28 65 73 34 26 13 02 18
(keturi kampai) 41 51 31 58 48 (eilutė) 67
17 72 01 38 (įstrižainės) 46 36 10 16 25 64
(visa lentelė). Papildomi prizai: 0205695
100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė 0031077
100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė 0083946
100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė 0259594
100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė 0231793
100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė 0159224
100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė 0410765
100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė 0481957
100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė 0196887
100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė 0490191
100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė 0505249
Automobilis “Nissan Qashqai” 0045542
Automobilis “Nissan Qashqai” 047*480
Cikloninė krosnelė „LR” 039*807 Dviratis
“Minerva” 024*484 Fotokamera „FujiFilm”
045*805 GPS navigatorius “GoClever”
052*990 Kavos aparatas „Ariete“ 0524506
Kelialapis į Kretą 0084937 Kelialapis į
Maljorką 0135793 Kelionė į Tunisą 048*002
Lagaminas “Samsonite” 058*965 LED
televizorius „Orion” 0473094 Motoroleris
“Mosca Fava” 0251832 Motoroleris
“Mosca Fava” 0196227 Motoroleris
“Mosca Fava” 013*625 Muzikos centras
„Philips“ 042*451 Pakvietimas į TV studiją
055*381 Pakvietimas į TV studiją 028*029
Pakvietimas į TV studiją 059*073 Planšet.
kompiuteris “eSTAR” 0465482 Porinis
kelialapis į Palangą 0197101 Porinis kelialapis į Palangą 0521002 Porinis kelialapis į Palangą 0193084 Porinis kelialapis
į Palangą 0295945 Porinis kelialapis į
Palangą 0084660 Pretendentas į butą
019*118 Vaizdo registratorius “Prestigio”
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Magdalena, Dalius, Mantilė.

liepos 23 d.
Apolinaras, Romula, Tarvilas,
Gilmina, Brigita, Roma.

mėnulis
Liepos 22 - 23 d. delčia.

komentaras
anyksta.lt
Rumba:
„Ei hei hei durni seniai! Per
jūsų politikavimus tuoj pavardes
Lietuvoje kiniškai rašysime. Išsivaikšto lietuviai, teritorija atsilaisvina. Patenkinti? Jūsų darbas.“

mįslė
Pas kleboną vidury, pas bobutę yra dvi?
Šeštadienio mįslės: „Kai mažas
buvau, keturis valdžiau, kai užaugau, kupstus varčiau, kai numiriau,
su mergom šokau?“ atsakymas –
jautis.

receptas
Serbentų pyragas
Pagrindui:
Kvietiniai miltai, 1,5 stiklinės
Sviestas, kambario temp., 110
gramų
Cukrus, 1,5 stiklinės
Kiaušiniai, tryniai, 2 vienetai
Kepimo milteliai, 1 arbatinis
šaukštelis
Viršui:
Kiaušiniai, baltymai, 2 vienetai
Krakmolas, kukurūzų, 2 arbatiniai šaukšteliai
Raudonieji serbentai, 2,5 stiklinės
Cukrus, 0,5 stiklinės
Gaminimo eiga:
Pagrindui skirtus produktus gerai išmaišyti ir tešlą išminkyti. Dėti
pusvalandžiui į šaldytuvą.
Vėliau tešlą iškočioti ir įtiesti į
kepimo skardą. Dėti į 170°C temp.
įkaitintą orkaitę ir kepti 25 minutes arba kol taps gražiai auksinės
spalvos.
Įdarui baltymus išplakti iki standžių
putų. Palaipsniui įmaišyti cukrų ir
krakmolą, plakti dar 5 minutes. Įmaišyti serbentus ir užpilti ant pagrindo.
Kepti dar 10 minučių.

oras
+27
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MOZAIKA
Pagausėjo Klaipėdos Jūrų
muziejaus delfinų šeimyna
Jūrų muziejaus delfinų šeima pasipildė dar vienu mažyliu. Sekmadienio rytą pasaulį išvydo delfinariumo senbuvės Gabijos jauniklis.
Jūrų muziejaus veterinarijos gydytojo Žilvino Kleivos teigimu, tai
buvo natūralus, fiziologinis gimdymas, ir patelė, ir jauniklis jaučiasi
gerai.
“Gyvūnų pasaulyje, panašiai,
kaip ir žmonių, atsiradus naujai gyvybei, prašoma aplinkinių netrukdyti šeimai. Delfinai yra socialūs,
smalsūs gyvūnai, jie kaip tik dabar
susipažįsta su nauju šeimos nariu”,
- pasakoja gydytojas.
Gimus mažyliui, sekmadienį
buvo atsisakyta jau suplanuotų
delfinų pasirodymų. Jų tądien turėjo būti keturi. Antradienį jau
bus vėl rengiami pasirodymai,
ir lankytojai galės susipažinti su
mažuoju delfinuku. Mažyliui ir jo
mamai kurį laiką reikės ramesnės
aplinkos, todėl gali pasikeisti ir pasirodymai. Pratimus, kuriuos anksčiau atlikdavo keli delfinai, dabar
atlikinės vienas, kad bangavimas ir
šuoliai neišgąsdintų mažylio.
Dabar patelė kartu su delfinuku (jo lytis dar nežinoma) laikosi
kiek nuošaliau delfinų būrio. Taip
mama saugo mažylį nuo neatsargių
kitų gyvūnų judesių.
Gabija yra patyrusi 25 metų patelė, į Klaipėdą iš Sevastopolio atvykusi 1993-iaisiais, delfinariumui
padovanojusi jau penktą jauniklį.
Delfinukas maitinasi mamos
pienu, kuris yra labai kaloringas daugiau nei dešimt kartų riebesnis
už karvės pieną, rausvos spalvos ir,
kaip tvirtina delfinariumo darbuotojai, žuvies skonio. Sulaukęs dvejų
metų delfinukas jau bandys ragauti
žuvies. O maitinančiai patelei žuvų
reikia beveik dvigubai daugiau nei
įprastai - per parą net iki 18 kilogramų riebių stauridžių ir silkių.
Delfinės mažylius įsčiose nešioja metus laiko. Vos gimę jie sveria
apie 15 kilogramų, o ilgis siekia
apie 1 metrą.
Patelė su jaunikliu akylai stebimi
visą parą: skaičiuojama, kiek kartų
mažylis maitinosi, fiksuojami kiti
gyvybiniai parametrai.
Šiuo metu rekonstruojamoje
delfinariumo salėje pasirodymai
vyksta nuo praėjusių metų pabaigos, juose dalyvauja aštuoni delfinai. Dar šeši delfinai yra likę Grai-
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kijoje, kur jie buvo išgabenti prieš
ketverius metus prasidėjus delfinariumo rekonstrukcijai. Juos ketinama sugrąžinti kitąmet, kai bus
pastatyta lagūna po atviru dangumi
ir baigtas delfinų terapijos centras.
Virš JAV greitkelio pažiro
3 000 stalo teniso kamuoliukų
Jungtinėse Valstijose virš vieno
greitkelio pažiro 3 000 stalo teniso
kamuoliukų.
Iš tikrųjų reklaminės akcijos
metu kamuoliukais turėjo “lyti”
Blekfuto mieste Aidaho valstijoje.
Gyventojai turėjo juos surinkti ir
išsikeisti į iki 100 dolerių vertės
kuponus. Tačiau lėktuvo pilotas
neteisingai įvertino vėją ir paleido
kamuoliukus ant kelio į šiaurę nuo
miestelio.
“Vaikai ir suaugusieji pasileido į
kelią rinkti kamuoliukų”, - pasakojo vienas liudininkas. Kai kuriuos
kamuoliukus iš karto pervažiavo
automobiliai. Policijai teko skubėti atitverti kelią. Laimei, niekas
nenukentėjo. Neužfiksuota ir autoavarijų, nors kai kuriuos vairuotojus suglumimo staiga pasipylęs
kamuoliukų lietus.
Kasmetinės dovanų akcijos rėmėjai dalį kuponų vėliau išdalijo
vaikams ir be kamuoliukų.
Dubajuje parduodamas lopšys
iš gryno aukso
Dubajuje parduodamas lopšys
iš gryno aukso, jo kaina - 16,3
milijono dolerių. Tai trečiadienį
pranešė verslo leidinys “Arabian
Business”.
188 kilogramų svorio lovelę pagamino Ispanijos liukso klasės baldų vaikams bendrovė, planuojanti
atidaryti Dubajuje savo parduotuvę.
Be lopšio, Dubajuje galima įsigyti elitinių vaikams skirtų reikmenų, pavyzdžiui, “brangiausių
pasaulyje čiulptukų”, kurių kaina nuo 40 tūkstančių iki 136 tūkstančių dolerių. Jie taip pat pagaminti
iš 18 karatų aukso ir papuošti briliantais.
Keturkojai daugiakovininkai
jėgas išmėgins Balkūnuose
Vilniaus rajone, Balkūnuose,
šeštadienį pirmą kartą vyks “Itaka
Agility Cup” - šunų vikrumo sporto varžybos. ITAKA įsteigtiems
prizams laimėti susirungs daugiau

nei 60 keturkojų sportininkų iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių.
Agility yra gana jauna sporto
šaka. Pirmą kartą šios sporto šakos varžybos vyko 1977 metais
“Cruft” šunų parodos metu. Agility
rungtyje dalyvaujantis keturkojis
padedamas vedlio turi kuo greičiau
ir tiksliau įveikti trasą su įvairiomis
kliūtimis - barjerais, sienelėmis,
padangomis, sūpynėmis, piramidėmis, buomais, kietais ir minkštais
tuneliais, slalomu ir stalu. Agility
varžybose leidžiama dalyvauti bet
kokios veislės šunims, taip pat ir
mišrūnams, todėl varžybose susirungs įvairių veislių šunys: nuo
pudelio iki vokiečių aviganio.
“Agility padeda visapusiškai ugdyti šunį. Sportuodamas šuo ugdo
reakciją, greitį, gebėjimą orientuotis aplinkoje, taip pat - norą dirbti
kartu su šeimininku, stiprinti abipusį pasitikėjimą. Be to, šis sportas padeda ne tik ugdyti augintinio
sugebėjimus, bet ir išlaikyti gerą
fizinę formą pačiam šeimininkui.
Skirtingai nei daugelyje sporto
šakų, Agility amžius nesvarbus
- varžybose vienodai sėkmingai
gali pasirodyti ir vikrus paauglys
ir išlaikytas senjoras”, - teigia viena turnyro organizatorių, kelionių
organizatoriaus “Itaka” Lietuvos
filialo vadovė Aistė Svinkūnaitė.
Pagrindinis varžybų rėmėjas didžiausias Lenkijos kelionių organizatorius “Itaka”.
Netrukus pirmąjį gimtadienį
švęsiantis princas Džordžas
tvirtai stovi ant kojų
Netrukus pirmąjį gimtadienį
švęsiantis britų princas Džordžas
(George) tvirtai stovio ant kojų.
Gimtadienio proga rūmai savaitgalį išplatino mažylio nuotrauką,
kurioje jis išskėstomis rankytėmis
tvirtai bėga link savo tikslo. Sosto
įpėdinio princo Viljamo (William)
ir jo žmonos Katerinos (Catherine)
sūnui antradienį sueis vieneri metukai, praneša agentūra AFP.
Mažojo princo tėvelių paviešinta
nuotrauka daryta liepos pradžioje,
kai šeima lankėsi drugelių parodoje Gamtos istorijos muziejuje Londone. Džordžas buvo “labai judrus
ir labai pasitikintis savimi”, - sakė
karalaitį fotografavęs fotografas
Džonas Stilvelas (John Stillwell).
Jo teigimu, vaikas dabar labiausiai
panašus į savo tėvą.
Pirmąjį princo Džordžo gimtadienį šeima ketina minėti Kensingtono rūmuose. Planuojama nedidelė privati šventė su artimiausiais
šeimos nariais ir draugais.
-ELTA

sprintas

Motokrosas. Savaitgalį Vokietijoje vykusiame ketvirtame
„ADAC MX Masters“ motokroso čempionato etape 16-metis
anykštėnas A. Jasikonis, atstovaujantis mūsų šalies „Steel
Mustang Racing“ komandai, iškovojo trečiąją vietą. Po keturių
„ADAC MX Masters“ čempionato etapų A. Jasikonis pakilo į
trečią vietą bendroje įskaitoje ir
dabar tik 6 taškais atsilieka nuo
antroje vietoje esančio T. Kjero
Olseno bei 16 taškų nuo varžybų
lyderio C. Vlaandereno.
Šaškės. Kupiškyje tarptautiniame šaškių turnyre, kuriame
buvo kovojama dėl Lietuvos
šaškių federacijos prezidento Ramūno Karbauskio taurės
ir piniginių prizų anykštėnas,
V.Veršulis užėmė antrąją vietą.
Bibliotekoje ir parke. Liepos 26-ąją, per Miesto šventę,
šaškių ir šachmatų turnyrai vyks
Anykščių bibliotekoje. Varžybų
pradžia – 10 val. 30 min. Varžybose ketina dalyvauti žaidėjai iš
Kupiškio, Ukmergės, Panevėžio,
Zarasų ir, žinoma, anykštėnai. O
miesto parke nuo 10 valandos
vyks krepšinio 3 prieš 3 bei smiginio varžybos. Miesto parke
vyks ir tarptautinis sunkiosios
atletikos turnyras.

užjaučia

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
Kad sielvartą sušildytų,
paguostų...
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
Ir ašaras nušluostytų nuo
skruostų.
Nuoširdžiai užjaučiame
Algirdą GABĘ, mirus brangiai mamai.
Kavarsko medžiotojų būrelio kolektyvas

redaktorei nežinant

Integracija ar nesąmonių kratinys?

Nors valstybės įstaigos ir institucijos informaciją privalo skelbti
valstybine kalba, Anykščių regioninis parkas, atrodo, sukūrė savo
tvarką arba tiesiog sparčiau nei visi

kiti integravosi į Vakarų kultūrą.
Bent taip atrodo atsivertus regioninio parko internetinį puslapį.
Skiltyje „Naujienos“ paskutinės
dvi žinios - anglų kalba. Tiksliau,

viena anglų kalba, o kita prasideda
angliškai, o tęsiasi prancūziškai. Ir
jokio vertimo į valstybinę - lietuvių
kalbą. Nors nesąmonės tuo nesibaigia - logiška būtų, jei jau naujienos

skelbiamos užsienio kalba, tai ir pavadinimus reikėtų rašyti ta pačia kalba, tačiau pavadinimai - lietuviški.
Ką gi - kai taip sėkmingai parkas
„integravosi“ į Europą, reikia laukti, kada informaciją jis ims skelbti
vien užsienio kalbomis...

„Anykštos“ prenumerata

nuo 13,36 Lt.
- perpus pigiau!
negražina gyvenimo - Elektroninė1prenumerata
mėn. - 10 Lt.
tiesiai ir apie viską!
+15

Prenumeruokite www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), pašto skyriuose,
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