
66-ieji leidimo metai 2014 m. rugpjūčio 12 d., antradienis

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 91/8824
http://www.anyksta.lt

.

3 psl. 6 psl.

šiupinys

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

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

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

galite užsisakyti

2 psl.

Ūkininkai neteko 
10 milijonų litų Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Ūkininkai sako, kad ši javapjūtė jiems didelio pelno neatneš. Nors, pasak jų, derlius yra normalus, tačiau viską sugadino žiemos 
neatlaikę pasėliai. Laukus teko persėti masiškai, o ir grūdų supirkimo kainos – „dugne“.

Nepilnamečių pasivažinėjimas motociklu 
baigėsi avarija

Sekmadienį, apie 15 valanda 20 minučių,  Anykščiuose, Liudiškių 
ir Ladygos gatvių sankryžoje įvyko žiaurus automobilio „Audi“ ir 
motociklo susidūrimas. Du motociklu važiavę nepilnamečiai ir 28 
metų automobilio vairuotojas greitosios medicinos pagalbos auto-
mobiliais buvo išvežti į ligoninę. Abu motociklu važiavę jaunuoliai 
tolimesniam gydymui išvežti į Vilnių. Vieno iš jų būklė - kritinė.

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Burbiškio agroserviso kooperatyvo pirmininkas Alvydas Dieč-
kus džiaugėsi, kad jo vadovaujamai bendrovei atsėti laukų ne-
reikėjo.

Kavarsko seniūnijoje ūkininkaujantis Romualdas Kubaitis kalbėjo, 
kad iš anksto derliaus prognozuoti neįmanoma - vieni metai gali būti 
nuostolingi, o kiti duoti pelno trims metams į priekį.

Avarijos metu smarkiai apgadintas ir lengvasis au-
tomobilis.
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Nuostoliai. Neaudituotais duo-
menimis, pirmąjį šių metų pusmetį 
AB „Anykščių vynas“ patyrė 400 
tūkst. litų nuostolio prieš apmokes-
tinimą. Praėjusiais metais tuo pačiu 
laikotarpiu buvo patirtas milijono 
litų nuostolis prieš apmokestinimą. 
Pirmojo pusmečio gamyklos par-
davimų pajamos yra 5,6 mln. litų  
ir lyginant su 2013 m. tuo pačiu 
laikotarpiu padidėjo 11 procentų.

Vėliava. Panašu, kad Anykščių 
A.Vienuolio progimnazijos ilgiau-
sios trispalvės rekordas gyvuoja 
paskutines dienas. Skelbiama, kad 
jaunimo organizacija DARBAS pa-
siuvo kilometro ilgio vėliavą. Ak-
cija ,,1000 metrų trispalvė”, skirta 
paminėti Baltijos kelio 25 metų su-
kaktį. Vėliavos iškilminga išskleidi-
mo ceremonija vyks rugpjūčio 23 
dieną Vilniuje, prie Baltojo tilto.

Pažeidėjai. Vykdant viešą ir 
neviešą patruliavimą per šių metų 
birželio – liepos mėnesius policijos 
pareigūnai Anykščiuose už pasiro-
dymą neblaiviam viešoje vietoje 
nustatė ir nubaudė 16 asmenų, už 
alkoholio vartojimą viešoje vieto-
je nubausti 6 asmenys, už nedidelį 
chuliganizmą - 8 asmenys. Taip pat 
policijos pareigūnai vasaros sezono 
metu nustatė neblaivų dviratininką 
bei transporto priemonę vairavusį 
asmenį, kuris važinėjo pėsčiųjų ir 
dviratininkų eismą leidžiančio žen-
klo galiojimo zonoje. Pažeidėjams 
buvo surašyti administracinių tei-
sės pažeidimų protokolai.

„Užsieniečiai“. Anykščių rajone 
per liepą užregistruoti 26 naujagi-
miai. Iš jų 16 berniukų ir 10 mer-
gaičių. 15 vaikų gimė Lietuvoje ir 
net 11 užsienyje (4 Airijoje, 2 Nor-
vegijoje, 1 Švedijoje, 1 Ispanijoje, 1 
Nyderlanduose ir 2 Ukrainoje). Kū-
dikiams suteikti tokie vardai: Joris, 
Kipras, Donata, Jonas, Dominykas, 
Nojus (2), Mindaugas, Emilija Jonė, 
Irmantė, Adomas, Fausta, Matas (2), 
Aurėja, Kasparas, Ema, Karolina, 
Darius, Oriana, Danielė, Domenic, 
Nikas, Robertas, Denys, Luknė.

Pjūklas. Liepos 28 dieną paste-
bėta, kad iš nerakinto ūkinio pasta-
to Anykščių seniūnijoje dingo ben-
zininis pjūklas. Žala – 1 500 litų. 

Meldėsi palapinėje
Anykščiuose beveik dvi sa-

vaites stovėjo religinės ben-
druomenės Ekklesia.lt „Atra-
dimų palapinė“.

Dėl Rusijos sankcijų maisto produk-
tams žemdirbiai pradės skersti karves

Nijolė BARKAUSKIENĖ,  „Žalio-
ji lanka“ vadovė: „Reikėtų ir Lietu-
vos vadovams pagalvoti, kad į šalies 
vidaus rinką nepatektų, pavyzdžiui, 
iš Vokietijos pieno 
koncentratai “

Draudimo 
vaikščioti 
per tiltą 
niekas nepaiso



  
KONKREČIAI

spektras

2014 m. rugpjūčio 12 d.

R. Drazdauskas 2013 metų spalio 
3 dieną apie 22 valandą, vagystės 
tikslu atvykęs prie E. Ž. priklausan-
čios sodybos Viešintų seniūnijoje, 
Karūnių kaime, nulaužė kuro bako 
čiaupą, iš kieme stovėjusio E. Ž. 
priklausančio traktoriaus „MTZ 82“ 

„Kadangi žodis „ekklesia“ tiks-
liausiai nusako tai, kaip šiuo metu 
Dievas suburia žmones į bendruo-
menes – kalbėdamas į kiekvieno 
širdį ir įdėdamas norą siekti Jo 
tikslo, – šis pavadinimas buvo pa-
rinktas mūsų bendruomenei. Jos 
pradžia galima laikyti 2009 metų 
sausio mėnesį, kai pastorius Kas-
tytis sekmadieniais savo bute su 
žmona, draugų šeima ir dar vienu 
žmogumi ėmė dalintis tuo, ką Die-
vas įdėjo į jo širdį.“ – apie Ekkle-
sia.lt rašoma šios bendruomenės 
internetiniame puslapyje. Ben-
druomenė teigia, kad veikia jau 
dvylikoje Lietuvos miestų, tarp jų 
ir Anykščiuose.

„Anykštos“ žurnalistui užsukus į 
palapinę pirmadienį vidurdienį, joje 

Meldėsi palapinėje
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių miesto parke beveik dvi savaites stovėjo didžiulė „At-
radimų palapinė“. Į ją anykštėnus kvietė religinė bendruomenė 
Ekklesia.lt. 

Anykščiuose beveik dvi savaites stovėjo religinės bendruomenės 
Ekklesia.lt „Atradimų palapinė“.

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr. 

buvo tik du žmonės – bendruome-
nės tarybos narys, kaunietis Arūnas 
Roževičius bei invalido vežimėlyje 
sėdintis anykštėnas, dažnai sutin-
kamas prie „Norfos“ prekybos cen-
tro. Pasak A.Roževičiaus, anykš-
tėnas prieš kelias dienas užsuko į 
palapinę ir taip joje ir liko – budi 
kartu su Ekklesia.lt. atstovais.

Pavakariais palapinėje vyko sti-
lizuotos mišios su vaidinimais ir 
dainomis. A.Roževičius dėstė su-
laukęs ir piktų davatkų, ir chuliga-
nų. Tačiau, jis sakė ir su vienais, ir 
su kitais išsiskirdavęs gražiuoju.

Anykščiuose gyveno apie dešimt 
Ekklesia.lt. bendruomenei priklau-
sančių mūsų miesto svečių, vieni 
jų nakvojo pas bičiulius, kiti – „At-
radimų palapinėje“. 

Apvogė ir darbdavį...
Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Už svetimo turto vagystę Anykščių rajono apylinkės teismas 
skyrė Ryčiui Drazdauskui 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, jos 
vykdymą atidedant vieneriems metams ir įpareigojant per 4 mė-
nesius nemokamai atidirbti 50 valandų.

išleido ir pavogė 60 litrų dyzelinio 
kuro, kurio vertė 180 litų, tuo pada-
rydamas nukentėjusiajam E. Ž. 180 
litų turtinę žalą.

Be to kaltinamasis R. Drazdauskas. 
2013 metų spalio 10 dieną apie 23 
valandą išplėšęs pakabinamos spynos 

sklendės kilpą, įsibrovė į  E. Ž. pri-
klausantį sandėliuką, ir pagrobė dvi 
bevertes 20 l talpas su 40 l dyzelinio 
kuro, tuo padarydamas nukentėjusia-
jam E. Ž. 120 litų turtinę žalą. 

Taip pat R. Drazdauskas 2013 
metų sausio 31 dieną apie 19 valan-
dą, dirbdamas UAB „Sibimpeksas“ 
teritorijoje Viešintų seniūnijos Ne-
meirių kaime, pagrobė UAB „Si-
bimpeksas“ priklausantį benzininį 
pjūklą STIHL MS 261,  tuo pada-

rydamas UAB „Sibimpeksas“ 1 856 
litų turtinę žalą.   

R. Drazdauskas kaltu prisipažino 
ir parodė, kad pavogtą kurą supylė į 
draugo M. Peleckio automobilį, kad 
šis jį pavežtų, o benzininį pjūklą iš 
anksto paslėpė už pastato ir  pavogė 
išeidamas iš bendrovės teritorijos. 
Benzininį pjūklą tą pačią dieną už 
300 litų pardavė E. M. 

Nuosprendis gali būti skundžia-
mas Panevėžio apygardos teismui.

Atsisakė. Teisingumo ministeri-
ja, išnagrinėjusi Liberalų ir centro 
sąjungos (LiCS) prašymą patvirtinti 
jungiamojo LiCS ir politinės partijos 
„Sąjunga Taip“ suvažiavimo pateiktų 
duomenų tikrumą ir dokumentų ati-
tiktį įstatymų nustatytiems reikalavi-
mams, priėmė sprendimą netenkinti 
prašymo pakeisti LiCS pavadinimą 
į Lietuvos laisvės sąjungą. LiCS 
suvažiavime patvirtintas Lietuvos 
laisvės sąjungos pavadinimas neati-
tinka Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso reikalavimų, rašoma minis-
terijos pranešime. 

Ženklai. Seimo Tėvynės sąjun-
gos-Lietuvos krikščionių demokratų 
frakcijos narys, parlamentinės gru-
pės „Už istorinę atmintį ir teisingu-
mą“ grupės pirmininkas dr. Arvydas 
Anušauskas siūlo savivaldybėms nu-
imti visus okupantų paliktus ženklus, 
kurie nėra įrašyti į kultūros vertybių 
registrus. „Rugpjūčio 23 dieną mi-
nėsime Europos dieną stalinizmo ir 
nacizmo aukoms atminti. Dabartinės 
Rusijos agresyvios politikos ir sta-
linizmo balinimo fone, manau, kad 
reikia patiems dar kartą aiškiai api-
brėžti, ką darome su okupantų palik-
tais ženklais, kuriais reabilituojama 
stalinizmo politika“, - sako Seimo 
narys dr. A. Anušauskas. 

Pasiūlymas. Seimo Tėvynės są-
jungos-Lietuvos krikščionių demo-
kratų (TS-LKD) frakcijos seniūno 
pavaduotojas Jurgis Razma kreipėsi 
į Premjerą Algirdą Butkevičių dėl 
bendrovės „Lietuvos paštas“ pelno 
paskirstymo principų. Jo nuomo-
ne, didesnę dalį pelno reikėtų skirti 
Lietuvos pašto darbuotojų sociali-
nėms reikmėms ir įmonės investi-
cijoms. Praėjusiais metais bendrovė 
gavo 10 mln. Lt pelno, tačiau, anot 
Seimo nario, pačiai įmonei ir jos 
darbuotojams dėl tokio pasiekimo 
džiaugsmo nedaug, nes bendrovė 
paprašyta pateikti Vyriausybei tokį 
pelno paskirstymo projektą, kuriame 
iš minėtų 10 mln. Lt net 8 mln. Lt 
būtų paimti kaip dividendai į valsty-
bės biudžetą. 

Mokesčiai. Sustojus lietuviškos 
maisto produkcijos eksportui į Rusiją, 
galimai labiausiai nukentėsiančioms 
įmonėms mažinti mokesčių nepla-
nuojama. „Kol kas mes tokių variantų 
nesvarstome“, - vakar vykusio minis-
terijų atstovų pasitarimo žurnalistams 
atsakė Premjerą pavaduojantis ūkio 
ministras Evaldas Gustas, paklaustas 
apie galimybę sekti kaimyninės Latvi-
jos pavyzdžiu ir apsvarstyti tokį vari-
antą. Pasak E. Gusto, maisto perdirbi-
mo įmonės sulauks kitokios valstybės 
paramos: bus vykdomi intervenciniai 
ilgo galiojimo termino pieno produk-
cijos supirkimai, bendrovės galės pa-
sinaudoti šalies verslumo skatinimo 
organizacijų projektais ir gauti Euro-
pos Sąjungos (ES) paramą.

Virusas. Liberijoje Ebolos virusu 
užsikrėtęs ispanų misionierius dvasi-
ninkas bus gydomas JAV pagamin-
tais eksperimentiniais vaistais. Ispa-
nijos Sveikatos apsaugos ministerija 
pranešė, kad San Diege (JAV) pa-
gaminti „ZMapp“ eksperimentiniai 
vaistai pirmadienį pasiekė Ispaniją 
ir bus taikomi 75-erių dvasininkui 
Migeliui Pajaresui gydyti. Nusinešu-
siam daugiau nei tūkstantį gyvybių 
Ebolos viruso plitimui užkirsti kol 
kas nėra išrastas ekspertų patvirtintas 
gydymo būdas. Pasaulio sveikatos 
organizacija (PSO) ragina visas šalis 
kovoti su mirtina liga aukojant visus 
galimus išteklius.

Kaip išsitarė iš Arnionių, Molė-
tų rajono, kilusi kūrėja, vaikystėje 
svajojo būti aktore, net norėjo stotį 
į aktorinį, bet sulaikė tėvai, kuriems 
tai atrodė ir nepraktiška, ir nerimta. 
Tad tapo technologe, o Lietuvai 
tapus nepriklausoma, užsiėmė pri-
vačia prekyba ir menais. Menais, 
kurie visada viliojo ir masino, juk 
meniškos prigimties žmonės buvo 
ir tėvai  - motina puikiausia audė-
ja, siuvinėtoja, mezgėja ir kitokių 
rankdarbių kūrėja, o tėtis - kalvis, iš 
metalo išraitydavęs ir visai meniš-
kų dalykėlių. R. Žvirblienė gebėjo 
šį tą pasiūti, persiūti, vėliau ėmė 
kurti meniškus skiautinius. Paskata 
- dalyvavimas Rokiškio muziejaus 
rengiamame  prakartėlių konkurse, 
tautodailininkų parodose ir galiau-
siai  nuolatos rengiamos autorinės 

Linksmų skiautinių paroda Raimondas GUOBIS

Svėdasų bibliotekos dailės galerijoje eksponuojama ukmergiš-
kės Reginos Žvirblienės spalvingai linksmų skiautinių paroda, 
kuri veiks iki pat rugsėjo pabaigos - Šv. arkangelo Mykolo atlaidų 
išvakarių.

parodos.
Skiautinių poezijoje dažni re-

liginiai, etnografiniai, istoriniai, 
gamtiniai motyvai. Guvi, simpa-
tiška dailininkė sako: „Negalėčiau 
be kūrybos gyventi. Esu lietuvė, 
myliu viską, kas susiję su Lietuva, 
jos praeitimi. Noriu, kad vaikai ir 
anūkai žinotų lietuviškas tradicijas 
ir papročius“.

Svėdasų paroda kūrėja tarsi su-
grįžta į savo vyro, amžinos atmin-
ties butėniečio Donato Žvirblio tė-
viškę, tarsi sugrįžta į šviesiausius 
šiame krašte išgyventus potyrius, 
artimus žmones. 

Ekspozicijoje keli didžiuliai 
skiautinių kilimai, dekoratyvi-
nės pagalvėlės - saulutės, Jėzaus 
gimimo ir pagarbinimo triptikas, 
didelis skiautinis su istoriniais 

Ukmergės miesto simboliais, 
keturių reginių - metų laikai ir 
senolių idilija senoje mišku aprė-

Prasmingiausiais tikėjimo ir tautiškumo simboliais turtingų 
skiautinių kūrėja Regina Žvirblienė džiaugiasi pagaliau suren-
gusi parodą ir Svėdasų galerijoje.

Autoriaus nuotr.
mintoje, medžiais ir koplytstulpiu 
papuoštoje lietuviško sodžiaus so-
dyboje ir kt.

Mūsų mokyklose dirba 27 pedago-
gai, kuriems per 60 metų, 119 (arba 
43 proc.) - 50-59 metų, 113 - 40-49 
metų, 52 - iki 39 metų. O 30-ies metų 
neturi vos 4 pedagogai.

Į šiuos skaičius nėra įkalkuliuoti 

Mokykloms jaunų pedagogų 
nereikia

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono ir miesto mokyklose dirba brandaus amžiaus 
pedagogai ir, vargu, ar greitu laiku kolektyvai atjaunės. 

mokyklų administracijų darbuoto-
jai - direktoriai, jų pavaduotojai, ku-
rių dauguma yra brandaus amžiaus. 
Penkiasdešimties metų neturi tik trijų 
Anykščių rajono mokyklų direktorės. 
Bent trims iš Anykščių rajono moky-

klų direktorių jau per šešiasdešimt. 
Anykščių rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus 
vedėja Vida Dičiūnaitė „Anykštos“ 
paklausta, kokių dalykų specialistų 
mūsų mokykloms trūksta, atsakė: 
„Trūksta darbo vietų lituanistams...“. 

Nuo rugsėjo darbo neteks kelios 
A.Vienuolio progimnazijos lietuvių 

kalbos mokytojos, tad ne kur rasti 
naują darbuotoją, o ką daryti su senai-
siais, yra didžiausia mūsų mokyklų 
problema. 

Pasak V.Dičiūnaitės, nuolat mažėja 
mokinių skaičius, tad natūraliai mažė-
ja ir pedagogų darbo krūvis ir  jaunų 
pedagogų Anykščių mokykloms pri-
reikia net ne kasmet.  



spektras

  
2014 m. rugpjūčio 12 d.SAVAITGALIO DISKUSIJA

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

nuomonių ringe
@ „Mokytoja“:

 „Tokia darbo partijos misija, matyt. Griauti 
Lietuvą. Kažkada darbietis sveikatos ministras 
siūlė nugriaut Anykščių ligoninę, dabar švieti-
mo ministras - uždaryti visas kaimo mokyklas. 
Kai pagalvoji, tai čia labai gudru, nes išsilavinę 
žmonės už darbo partiją nebalsuoja“.

@„Ona“: „Švietimo tinklą būtina optimizuo-
ti, mažas mokyklas reikia uždaryti. Švietimas 
neturėtų spręsti socialinių problemų. Taigi, aš 
visiškai pritariu D.Pavalkiui“

komentarai

Mokyklas uždaro patys tėvai?

sas kaimo „alia gimnazijas“. Ten 
daugiau veiklos imitacijos, nei pa-
čios veiklos. Manau, tik J.Biliūno 
gimnazijoje gerai paruošiami vai-
kai gyvenimui“.

@ „? (Tėvui)“:

„Tu jau turi bilietą į Norvegiją?“

@ „tėvui“: 

„O man atrodo, kad tik mažos 
kaimo mokyklos pirmiausia mato 
ŽMOGŲ vaikutyje. O kai ŽMO-
GUS svarbiausia, tai ir gyvenimas 
ne toks baisus“.

@ „Liberalas“: 

„Tipiškas liberalų požiūris. Dar-
baralai!“

@ „mama iš kaimo“: 

„Kažką darant yra tikslas. Jei 
vienas tikslas yra taupyti, tai už-
darom. Jei tikslas, žmogiški san-

tykiai, kurie apskritai yra žmogaus 
laimingumo ir gerovės garantas, 
reikėtų daryti kitaip ir puoselėti 
mažas bendruomenes, kurios yra 
pagrindas Tėvynės jausmo susifor-
mavimui. Kas nori, siekia, nepra-
žūva ir kaimo mokyklas baigę. O 
miesto mokyklas yra baigę nema-
žai rafinuotų sukčių ir nusikaltėlių. 
Visko mokykla nenuveiks, yra ir 
tėvų indėlis. Patirtis rodo, kad ne-
padidėja motyvacija rizikos šeimos 
vaiko patekus į miesto mokyklą, 
kur jis prisideda prie panašių ir 
tampa nepageidaujamais. Paau-
gliai tą puikiai jaučia ir prasideda 
slaptas karas, socialinė atskirtis dar 
labiau gilėja. O narkotikų pavojus 
didelėje mokykloje? O trynimasis 
iki pamokų atvažiavus anksčiau 
ir po pamokų. Ir t.t. Ministras gal 
išmano kaip gydyti, bet neturi ben-
drai būsimos visuomenės, jos narių 
santykių vizijos“.

 (Komentatorių kalba netaisyta – 
red.past.)  

    -ANYKŠTA

Juozas PETRAITIS, ŽŪB 
„Anykščių vaismedžiai“ vado-
vas: „Kadangi mes neprekiau-
jame su Rusija, tai mūsų minėti 
apribojimai nepalies. Mūsų obuo-
liai ir vaisiai yra aukštos koky-
bės, mažai apdoroti cheminėmis 
medžiagomis, todėl juos tiekiame 
mokykloms ir vaikų darželiams. 
Be to, dar tik prasideda obuolių 
skynimo darbai, po to kažkiek 
laiko bus sandėliuojama, o realiai 
realizacija prasideda tik po Nau-
jųjų metų. Tai iki to laiko gali ir 

Dėl Rusijos sankcijų maisto produktams 
žemdirbiai pradės skersti karves

Rusija paskelbė embargą Europos Sąjungos valstybių  ir JAV 
maisto produktams: pienui, mėsai, kiaušiniams, vaisiams ir dar-
žovėms. Šių prekių nebus įsivežama vienerius metus. Ar minėti 
ribojimai kaip nors atsilieps mūsų rajono gamintojams?

Rusijos pozicija pasikeisti. Len-
kiškos produkcijos pagausėjimo 
mūsų šalies rinkoje nebijome, 
nes lenkiškais obuoliais ir iki 
šiol buvo užversti prekybos cen-
trai. Tačiau lietuviški obuoliai ir 
vaisiai su atvežtiniais konkuruo-
ja savo kokybe“.

Nijolė BARKAUSKIENĖ, 
kooperatinės bendrovės „Ža-
lioji lanka“ vadovė: „Kadangi 
mūsų kooperatyvo nariai yra 
smulkūs pieno gamintojai, jiems 
Rusijos draudimas kirs smarkiau-

siai. Neabejoju, kad pieno perdir-
bimo įmonės ženkliai sumažins 
pieno supirkimo kainą (AB „Že-
maitijos pienas“ paskelbė, kad 1 
kg pieno kaina mažėja 30 centų), 
bet gali atsitikti ir taip, kad pie-
nas bus nesuperkamas, bet suren-
kamas. 1-3 karvių laikytojai dar 
kaip nors ateinančią žiemą išsilai-
kys, nes jau yra pasiruošę pašarų. 
Bet vėliau gali prasidėti masiškas 
karvių skerdimas, o kiek girdėjau, 
jautienos mėsos supirkimo kaina 
jau krito dviem litais už kilogra-
mą. Smulkiųjų žemdirbių tos 2 
ar 3 karvytės yra pragyvenimo 
šaltinis, taigi, negavus pajamų ar 
visai joms sumažėjus, smulkieji 
ūkininkai tiesiog neišgyvens. Gal 
Rusijai paskelbus tokią lietuviškų 
maisto produktų blokadą, reikėtų 
ir Lietuvos vadovams pagalvoti, 
kad į šalies vidaus rinką  nepa-
tektų, pavyzdžiui, iš Vokietijos 
pieno koncentratai, o būtų var-
tojami mūsų pieno perdirbimo 
įmonių pagaminti maisto produk-
tai. Rusijos embargas – tai ne tik 
Anykščių rajono žemdirbių trage-
dija, tai visos ES valstybių maisto 

grandinės nutraukimas, dėl kurios 
labiausiai kentės pati žemiausia 
grandinės dalis – žemdirbys“.

Audrius ZUZEVIČIUS, AB 
„Anykščių vynas“ vadovas: 
„Rusijos embargas mūsų produk-
cijai tiesioginės įtakos neturės, 
kadangi mes obuolių sultis eks-
portuojame į Vakarus. Jeigu žiū-
rėtume giliau, kaip elgsis visos 
ES valstybės, kurių maisto pro-
duktus draudžiama eksportuoti 
į Rusiją, tai tokiu atveju galima 
kelti retorinį klausimą, kaip Ru-
sijos embargas atsilieps lenkiš-
kiems obuoliams?“

-ANYKŠTA

Anykščiuose viešėjęs Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pa-
valkis demonstravo skeptišką ir ironišką požiūrį į mažas moky-
klas. „Nieko čia neatnaujinsi turint po 50 vietų mokyklas. Užda-
rom ir vežam vaikus į centrą, kur jie gaus kitą kokybę.” – apie 
mažų mokyklų perspektyvas susitikime pas Anykščių merą Sigu-
tį Obelevičių kalbėjo ministras. 

Portalo anyksta.lt savaitgalio diskusijoje skaitytojų klausėme, 
ar jie pritaria ministro požiūriui į mažas mokyklas. 

Bandoma įrodyti, kad balta, nors 
ten akivaizdžiai JUODA. Politika 
tokia, kad „optimizuotis“ viršūnė-
se gerus pinigus, sutaupant nesvar-
bu kokia kaina. Tautos praradimo 
kaina, labai liūdna, kad Konstitu-
cijos straipsnis valdžios įstaigoms 
negalioja: dirbti, tarnauti žmogui“.

@ „Zyle“: 

„Pan ministre, ar tamsta pa-
galvojate, kad žiemos metu vai-
kas keliamas penktą val. ir jis iki 
autobuso turi nueiti dar du ar net 
daugiau kilometru, kartais keliai 
būna užpustyti, ar pagalvojate apie 
vaikų sveikatą, jums rūpi tik sutau-
pyti pinigų ir paskui sau pasikelti 
atlyginimus. Ar yra jums svarbu 
-ŽMOGUS.!?“

@ „V“: 

„Uždaro ne ministras, o patys 
tėvai, kurie pradeda vaikus leisti į 
didesnes mokyklas“.

@ „mokytoja“: 

„Tai ne pirmas išpuolis prieš 
kaimo mokyklas. Ministras - gy-
dytojas, kauniokas, ką jis supranta 
apie kaimą... Gaila, kad tokie ne-
kompetentingi ministrai. Įdomu, ar 
čia ir visa darbo partija nori sunai-
kinti kaimo mokyklas?“

@ „Tėvas“: 

„Būtų mano valia - uždaryčiau 
ne tik visas pagrindines, bet ir vi-

@ „nieko“: 

„Naujo negalima sumanyti, nėr 
vaikų, nėr mokyklos. Bet labai 
reikia sutvarkyti pavėžėjimą, kad 
nenukentėtų kaimo vaikų lavini-
mas, nes jeigu autobusas išvyksta 
po pamokų, kur kitokia veikla? 
Beto, negerai, kai vaikai 7 val. at-
vežami. Jei pinigų nebus tokiems 
reikalams, tai vaikai kentės fiziš-
kai ir kitaip“.

@ „Keista“: 

„Atrodo, kad ministras mažai 
informuotas apie kaimo mažas 
mokyklas. Jos Anykščių rajone pa-
kankamai gerai renovuotos, apsi-
rūpinę šiuolaikinėmis mokymo(si) 
priemonėmis, kiekviena turi savo 
išskirtinumą. Mažose mokyklose 
sudarytos idealios sąlygos indi-
vidualiam mokymui(si), mokinio 
pažinimui, šeimos ir mokyklos 
bendravimui. Tai, kodėl reikėtų 
griauti tokias svarbias vertybes?“

@ „Nuomonė“: 

„Na, aš asmeniškai manau, kuo 
mažesniam skaičiui mokinių dės-
toma, tuo geresni rezultatai, ne-
bereikia po to jokių repetitorių. 
Klasėje 10 mokinių ir 20, tai ku-
rie geriau išmoks ir kam daugiau 
dėmesio. Juk per pamoką visų 
20 negali visi taupo mažųjų sąs-
kaita, sugalvodami absurdiškus 
motyvus. Visose sistemose taip 
apie paprastą ŽMOGŲ mažiausiai 
galvojama, tik taip deklaruojama. 

Nestabdo. Rusijos dominuojamos 
Muitų sąjungos narės Baltarusija ir 
Kazachstanas įsileidžia lietuvišką 
maisto produkciją ir pasienyje krovi-
nių nestabdo. „Gavome informaciją iš 
Susisiekimo ministerijos ir Užsienio 
reikalų ministerijos, kad Baltarusija 
ir Kazachstanas kol kas mūsų krovi-
nių nestabdo“, - žiniasklaidai pranešė 
laikinai Ministro Pirmininko pareigas 
einantis ūkio ministras Evaldas Gus-
tas. Rusija embargą daugumai maisto 
produktų, importuojamų iš Jungtinių 
Valstijų, Europos Sąjungos (ES) ir 
kitų Vakarų šalių, palaikiusių sankcijų 
prieš Rusiją įvedimą, įvedė rugpjūčio 
7 d. Rusija uždraudė importuoti į šalį 
jautieną, kiaulieną, daržoves, vaisius, 
paukštieną, žuvis, sūrius, pieną ir pie-
no produkciją, tačiau netaikys embar-
go vaikams skirtai maisto produkcijai. 
Šie apribojimai galios metus.

Trūkumas. Kiekvienais metais 
Lietuvoje informacinių technologijų 
(IT) pakraipos studijas baigia daugiau 
kaip 1000 studentų, tačiau, verslininkų 
teigimu, tai nėra pakankamas skaičius 
specialistų, kuris galėtų patenkinti to-
kių darbuotojų poreikį mūsų šalyje. 
„Lietuvoje trūksta ne tik IT specialistų, 
jau netolimoje ateityje pradės trūkti ir 
gydytojų, kitos aukštos kvalifikacijos 
darbuotojų. Verslas kartu su mokslo 
įstaigomis turi bendradarbiauti kuriant 
studijų programas, o valdžios įstaigos 
turi užtikrinti pakankamą finansavimą 
tokių programų kūrimui. Šiandien su-
siduriame su situacija, kai aukštosios 
mokyklos ruošia specialistus, tačiau 
neatsižvelgia į verslo poreikius, tai yra 
didelė bėda, kadangi į darbo rinką įsi-
liejantys jauni specialistai nebūna tin-
kamai paruošti“, - sakė Lietuvos verslo 
konfederacijos (LVK) prezidentas Val-
das Sutkus.

Žuvo. Per antiteroristinę operaciją 
žuvo 568 Ukrainos ginkluotųjų pajė-
gų kariškiai, o 2120 buvo sužeisti. Tai 
pirmadienį per spaudos konferenciją 
Kijeve pranešė Nacionalinio saugumo 
ir gynybos tarybos (NSGT) informaci-
jos centro spaudos sekretorius Andri-
jus Lysenka, kuriuo remiasi naujienų 
agentūra UNIAN. Jis pridūrė, kad 
visiems sužeistiesiems buvo suteikta 
medicinos pagalba. Pastarąją parą an-
titeroristinės operacijos zonoje šalies 
rytuose žuvo šeši Ukrainos kariškiai, 
dar 24 buvo sužeisti. Anot A.Lysenkos, 
Ukrainos pajėgos pastarąją parą puolė 
separatistus keturiomis kryptimis ir pa-
darė jiems didelių nuostolių.

Siena. Venesuela teigia, kad, siek-
dama užkirsti kelią didelio masto ben-
zino ir maisto produktų kontrabandai, 
kiekvieną naktį nuo pirmadienio 
uždarys savo sienas su Kolumbija. 
Pasak Venesuelos vyriausybės, tonos 
produktų, pagamintų šalies viduje ir 
smarkiai subsidijuojamų, kaimyni-
nėje Kolumbijoje yra pardavinėjami 
daug brangiau. Pagrindinių maisto 
produktų trūkumas Venesuelos va-
karuose šiais metais sukėlė masinius 
priešvyriausybinius protestus šalyje.

Ruošiasi. Anot Ukrainos karinių 
pajėgų atstovo, Kijevas po reikšmin-
gų pasiekimų, padalijusių sukilėlių 
ginkluotąsias pajėgas, ruošiasi pasku-
tiniam etapui susigrąžinant prorusiškų 
separatistų užimtą Donecko miestą. 
Kaip pranešė Ukrainos nacionalinio 
saugumo ir gynybos tarybos atstovas 
Andrijus Lysenka, šalies kariuome-
nė atskyrė Donecką nuo maištininkų 
užimto Luhansko ir ruošiasi abiejų 
miestų išvadavimui. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Fotografuoja nuo penkerių

,,Pirmąjį fotoaparatą, ,,muili-
nę“, gavau per Kalėdas, kai bu-
vau penkerių ar šešerių, nuo tada 
ir pradėjau fotografuoti“ - pasa-
kojo Simona, - ,,Kodėl debesys? 
Nes neįprasta tema, be to turėjau 
daugiausiai šios temos nuotraukų, 
kurias dariau kelis metus. Šiaip 
fotografuoju įvarius gamtos reiš-
kinius, mokykloje -  renginius, 
žmones, o šiuo metu užsiimu žai-
bų fotografija. Tiesa, tam reikėjo 
laukti ištisus metus – iki vasaros, 
kai daugiausiai elektros iškrovų“.

Fotografuoti paskatino tėtis

,,Nuo tada, kai aš susidomėjau 
debesimis, mano pavyzdžiu pase-
kė ir tėtis“ - fotografuoti Simoną 
paskatino ir tėtis, žurnalistas, Vy-
tautas Bagdonas, kuris pats yra 
išleidęs keletą fotoalbumų. ,,Tė-
tis sugalvojo idėją išleisti knygą, 
taip pat padėjo surasti rėmėjų. Iš 

Debesų fotografė pateko į 
Lietuvos rekordų knygą Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Šiemet Svėdasų Juozo Tumo Vaižganto gimnaziją baigusi Simona Bagdonaitė Lietuvos rekordų 
knygoje įrašyta kaip jauniausia lietuvė, išleidusi fotoalbumą. Merginos knygoje ,,Padangių egzotika 
fotografijose“, išleistoje 2011 metais, yra daugiau nei 70 nuotraukų, vaizduojančių debesis. 

Dabar jaunoji fotografė „gaudo“ įdomiausius, gražiausius žaibų kadrus.

pradžių buvom leidyklai atrinkę 
apie 40 nuotraukų, bet jų pritrūko, 
taigi pridėjau dar kelias dešimtis. 
Albumas sudarytas iš 40 puslapių 
ir išleistas 100 
vienetų tiražu“.

P a k l a u s t a , 
kaip išleidus 
knygą reaga-
vo aplinkiniai 
žmonės, Simo-
na sakė, jog 
draugai to labai 
nesureikšmino, tiesiog pasidžiau-
gė su ja, bet daugiau aplinkinių 
žmonių sužinojo apie jos darbus.

Nuotraukų mergina 
neredaguoja

Simona paklausta apie populia-
rias ir dažnai naudojamas nuotrau-
kų redagavimo programas, tokias 
kaip ,,Photoshop“, atsakė, kad 
stengiasi nuotraukų neredaguoti: 
,,Man labiau patinka natūralu-
mas“.

Fotoalbumui nuotraukas Si-
mona darė senu ,,Kodak“ foto-
aparatu. Kad nuotraukos būtų 
geros, visai nereikia profesiona-

laus fotoapara-
to, svarbiausia 
turėti ,,akį“, 
savotišką ma-
tymo kampą: 
,,Jeigu nusi-
manai apie ap-
švietimą, kam-
pus, iš kurių 

reikia fotografuoti, kompozicija 
išeina geresnė“ – pasakojo mer-
gina. Tiesa, Simona pridūrė, jog 
nuo fotoaparato gerumo priklau-
so nuotraukų kokybė. Bet, jeigu 
turi gerą fotoaparatą, bet nežinai, 
kaip juo naudotis – gerų nuotrau-
kų vis tiek nebus.

Mėgstamiausio fotografo 
neturi

,,Neturiu mėgstamiausio fo-
tografo. Nesivaikau idealų, tie-

Simona Bagdonaitė – jauniausia moksleivė, išleidusi fotografijų albumą.             Autorės nuotr.

Simona Bagdonaitė nesiruo-
šia apsiriboti tik vienu leidi-
niu, jos mintyse – dar viena 
knyga.

siog stengiuosi kurti pati. Vieno 
ar kelių mylimiausių negalėčiau 
išskirti“ – Simona sakė apie ide-
alus. Nors dažnam išgirdus žodį 
,,debesys“ gali pasirodyti, kad 
tai neįdomu, kiekviena merginos 
nuotrauka pasižymi išskirtinumu, 
jas lengva įsiminti.

,,Dažniausiai tiesiog pasižiūriu 
pro langą ir matau, kad šiandien 
gražus dangus ir einu fotografuo-
ti.“ – pasakojo Simona.

Fotografuos ir ateityje

Daugiau nei 80 balų išlaikiusi 
valstybinį lietuvių kalbos egzami-
ną, Simona planuoja studijuoti lie-
tuvių filologiją: ,,Svarsčiau ir apie 
fotografiją, bet ten stojant taip pat 
reikia dailės egzamino, o aš ne 
itin lankiau dailės pamokas. Bet 
ir toliau fotografuosiu“ – taip pat 
mergina pridūrė, jog galbūt atei-
tyje išleis ir dar vieną fotografijos 
albumą. Savo nuotraukas mergina 
talpina ir savo puslapyje ,,Simona 
Bagdonaitė Photography“ sociali-
niame tinkle ,,Facebook“.

Fotografija – tik vienas iš 
daugybės hobių

Simona niekada nėra lankiusi 
jokio fotobūrelio, dailės ar muzi-
kos mokyklų, bet tai nesutrukdė 
jai išleisti fotoknygą. Taip pat 
aštuoniolikmetė groja ir elektrine 
bei klasikine gitaromis, piešia, 
ankščiau rašė haiku (unikali Ja-
ponijos poezijos forma) eilėraš-
čius.

Emigracija. Aukštosios moky-
klos džiūgauja dėl įteisinto priva-
lomo valstybinio matematikos eg-
zamino stojantiems į valstybines 
vietas. Tačiau studijų užsienyje 
specialistas prognozuoja, kad ne-
norintys laikyti matematikos rink-
sis užsienio universitetus. „Ma-
nau, važiuojančių į užsienį tikrai 
padaugės. Matematikos nelaikan-
tys studentai nenorės mokėti už 
mokslą ir prioritetą teiks užsienio 
universitetams, kur mokslas arba 
visiems mokamas, arba visai ne-
mokamas, arba nebrangus, net 
pigesnis nei Lietuvoje. Tad stojan-
čiųjų į užsienį gali tikrai padau-
gėti“, – prognozuoja studijuoti į 
užsienį studentus siunčiančios ben-
drovės „Kalba.lt“ Studijų užsie-
nyje plėtros vadovas Aleksandras 
Feldmanas.

Studijuos. Per šių metų bendrą-
jį priėmimą į aukštąsias mokyklas 
sutartis studijuoti valstybės lėšo-
mis (per studijų krepšelius, studi-
jų stipendijas ar tikslinį finansavi-
mą) pasirašė 14 808 asmenys, tuo 
metu studijuoti už savo pinigus 
įstojo 12 230 pirmakursių. Šiemet 
valstybės finansavimą studijoms 
universitetuose gavo 7997, kole-
gijose - 6814 asmenų, studijuoti 
už savo pinigus atitinkamai įstojo 
7801 ir 4429 pirmakursių. Pernai 
studijuoti valstybės lėšomis įstojo 
15 413, už savo pinigus - 12 397 
asmenys.

Naujiena. Švietimo ir mokslo 
ministras Dainius Pavalkis sako, 
esą svarbu, kad jau kinta požiūris į 
profesinį mokymą, ateina mokytis 
jaunimas su aukštuoju išsilavini-
mu. Dėl to steigiama vis perspek-
tyvesnių programų, o prie jų pri-
sideda suinteresuoti verslininkai. 
„Yra lėktuvų aptarnavimo techni-
kai, kurių algos prasideda nuo 5–7 
tūkst. eurų. Nežinau, ar nuo rugsė-
jo 1 d. jau bus ši studijų programa, 
gal nuo spalio ar nuo lapkričio, 
bet esame finišo tiesiojoje pradėti 
ruošti tokius technikus Kaune kar-
tu su mechanikos mokykla, „Ry-
anair“ ir „Avia Baltic solution“ 
grupe“, – sakė švietimo ir mokslo 
ministras.

Eurovizija. Viena nuo seno 
traukia turistus, besižavinčius 
Mozarto arba Brahmso muzika, 
tačiau greitai Austrijos sostinėje 
bus surengta kitokia muzikos šven-
tė – Eurovizijos dainų konkursas. 
Austrija užsitikrino teisę surengti 
2015 metų Euroviziją, kai jai atsto-
vavusi barzdota transvestitė Con-
chita Wurst laimėjo šių metų Euro-
vizijos finale. Eurovizijos šou vyks 
16 tūkst. vietų turinčiuose prestiži-
niuose koncertų rūmuose „Wiener 
Stadthalle“, 6-ame dešimtmetyje 
suprojektuotuose austrų architekto 
Rolando Rainerio. 60-asis Eurovi-
zijos dainų konkursas vyks gegu-
žės 19–21 dienomis, o finalas bus 
surengtas gegužės 23-ąją.

Festivalis. Festivalis „Granatos 
Live“ publikai dovanojo ryškiau-
sius savo kozirius. Rumšiškių 
liaudies buities muziejuje vyks-
tančiame muzikos festivalyje kon-
certavo pernai itin išgarsėjęs britų 
dainininkas Johnas Newmanas ir 
vienas geriausių pasaulio „beat-
box“ meistrų Dub Fx, taip pat – 
visą žiūrovų minią rankas pakelti 
į viršų nesunkiai įkalbėję lietuviai 
„Golden Parazyth“.

Parengė D.G.

Simona Bagdonaitė egzotikos ieško žvelgdama į debesis... Vienokius debesis mato ji pati, kitokius pamatys merginos fotografijų albumą 
pavartę žmonės - reikia tik “įjungti” fantaziją ir vaizduotę...

Simonos BAGDONAITĖS nuotr. 

...,,Svarsčiau ir apie foto-
grafiją, bet ten stojant taip 
pat reikia dailės egzamino, 
o aš ne itin lankiau dailės 
pamokas. Bet ir toliau foto-
grafuosiu“...
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(Atkelta iš 1 p.)

Ūkininkai neteko 10 milijonų litų

(Atkelta iš 1 p.)
Kainos krito drastiškai

Pasak Anykščių savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus vedėjo An-
tano Katlioriaus, šie metai buvo 
„kaip ir metai“, - tai yra grūdų der-
liai, nepaisant labai kontrastingų 
šių metų orų, yra normalūs. Tačiau 
A.Katliorius pabrėžė, kad dauge-
liui ūkininkų žiemą iššalo pasėliai 
ir laukus pavasarį teko atsėti. O tai 
labai padidino sąnaudas.

„Iš principo netekom apie 10 mi-
lijonų litų pajamų“, - apie Anykš-
čių rajono grūdų augintojų padėtį 
kalbėjo Žemės ūkio skyriaus ve-
dėjas. Jis „Anykštai“ sakė, kad 10 
milijonų nėra oficialūs skaičiai, tai 
tik jo paskaičiavimai.

Pasak A.Katlioriaus, dalis ūki-
ninkų nusprendė nepjauti rapsų, 
nes jų, kadangi tai mėgstanti drė-
gmę kultūra, derlius labai prastas. 
Juo labiau, kad ir grūdų supirkimo 

kainos krenta drastiškai: „Rapsai 
nuo 1 500 litų krito iki maždaug 1 
050 litų už toną“, - sakė vedėjas.

Pažiūrėjus į grūdus superkančių 
įmonių siūlomas kainas, matosi, 
kad jos iš tiesų smarkiai krenta. 
Pavyzdžiui, viena iš grūdus super-
kančių įmonių skelbia, kad rapsus 
šiuo metu superka po 1 015 Lt už 
toną. Nors tai daugiau, nei liepos 
22 dieną, kai toną pirko po 970 Lt, 
bet nepalyginama su ankstesnėmis 
kainomis. Pavyzdžiui, balandžio 
mėnesį ta pati įmonė už rapsų toną 
mokėjo po 1 320 Lt, o 2013 balandį 
net po 1 400 Lt. 

Krito ir kitų grūdų kainos: I kla-
sės kviečių tona balandį kainavo 
685 Lt, o dabar – 550 Lt; miežiai 
balandį buvo superkami po 540 Lt, 
o dabar po 438 Lt (prieš savaitę 
supirkinėjo po 410 Lt/t); I klasės 
rugių tona superkama po 370 Lt,o 
pavasarį už tą patį svorį buvo mo-
kama po 460 Lt.

Lauks palankesnių kainų

Susisiekus su Kavarsko seniūnijoje 
ūkininkaujančiu buvusiu Anykščių 
rajono ūkininkų sąjungos pirmininku 
Romualdu Kubaičiu, paaiškėjo, kad 
visos Žmės ūkio skyriaus vedėjo var-
dintos problemos ūkininkams labai 
aktualios. 

Kaip vieną didžiausią problemų 
R.Kubaitis įvardino didžiulius plotus 
iššalusių žiemą kultūrų, kuriuos rei-
kėjo atsėti: „Atsėti teko du trečdalius 
ploto, bet mes, ūkininkai, prie nuosto-
lių pripratę - jų būna visada. Ne pirmi 
ir ne paskutiniai metai“,- „Anykštai“ 
kalbėjo ūkininkas. 

Kita problema - kritusios grūdų su-
pirkimo kainos: „Lyginant su pernai 
metais, kainos krito beveik visų kul-
tūrų“, - sakė R.Kubaitis. Paklausus, 
kokie gali būti nuostoliai dėl kainų 
kritimo, jis pateikė pavyzdį, kad jei už 
grūdų toną kaina krito 100 Lt, o apsėta 
20 hektarų, iš kurių prikuliama po 5- 
6 tonas, tai jau vien nuo to ūkininkai 
gaus kokių 10 tūkstančių litų mažiau.

„Ne patys geriausi metai“, - konsta-
tavo ūkininkas, - nukulsim - matysim 
tiksliai“.

Tačiau, nors ir metai ūkininkauti 
nebuvo palankiausi, kažkoks pelnas, 
pasak buvusio ūkininkų sąjungos pir-
mininko, vis tiek turėtų būti, nes pats 
daugumos kultūrų derlius, yra norma-
lus.

Kaip vieną iš būdų parduoti grūdus 
palankesnėmis kainomis, R.Kubaitis 
įvardino grūdų sandėliavimą. Pasak 
jo, ilgametė patirtis parodė, kad rei-
kia stebėti kainas ir grūdus pardavi-
nėti tada, kai jos palankesnės: „Visus 
grūdus sandėliuojam. Kai kuriuos 
parduosim rudenį, o kitus gal ir kitais 
metais“, - „Anykštai“ sakė ūkininkas.

Kiekį aukojo dėl 
patikimumo 

Pasak Burbiškio agroserviso koo-
peratyvo vadovo Alvydo Diečkaus, 
derlius šiais metais, nepaisant šiokių 

tokių orų kataklizmų, yra vidutiniš-
kas, panašus į pernai metų, bet ne-
palyginamas su dažnai rekordiniais 
vadinamais 2012- aisiais, kai grūdų 
prikūlė trečdaliu daugiau. Pasak va-
dovo, jų bendrovė labiau specializuo-
jasi gyvulininkystėje, todėl grūdus 
daugiausiai augina savo poreikiams. 
Bendrovė augina kviečius ir rugius. 

Pasak A.Diečkaus, žieminių kul-
tūrų bendrovei atsėti nereikėjo. Taip 
nutiko todėl, kad 
bendrovė aukoja 
kiekį dėl patiki-
mumo. Vadovas 
„Anykštai“ pasa-
kojo, kad jie augi-
na tradicines, laiko 
patikrintas veisles: 
„Daugiau 3 tonų iš hektaro vargiai 
prikuliam. Atsėti pavasarį neteko. Eu-
ropinės veislės - derlingesnės, bet ne-
atsparios. Todėl pas mus neiššalo, tik 
pavasarį išmirko“, - kalbėjo vadovas.

Pasak A.Diečkaus, bendrovei, 

tradiciškai, daug didesnių nuostolių 
pridarė ne orai, o šernai. Nepaisant di-
desnio šernų medžiojimo dėl afrikinio 
kiaulių maro pavojaus, šernų daromų 
nuostolių nesumažėjo: „Vietomis iš-
knistos ir suguldytos aikštelės po 10 
arų. Nuostolius neša ir gervės, bet tai 
toks mielas paukštis, kad ant jų nepik-
ta“,- kalbėjo vyras.

Vadovas pasakojo, kad grūdų der-
lių bendrovė naudoja savo reikmėms, 
nes reikia sukaupti didžiulius kiekius 
pašarų: „Vien rulonų reikia 4 tūks-

tančių“, - sakė 
Burbiškio agro-
serviso koope-
ratyvo vadovas.

Beje, vyras 
pridūrė, kad 
bendrovės dir-
bamos žemės 

yra labai molėtos, nederlingos, kal-
votos, yra buvę, kad apvirsdavo dir-
bantys kombainai. Dėl šių priežasčių, 
A.Diečkaus nuomone, aplink Burbiš-
kį ir Bijeikius daug žmonių savo lau-
kus apsodino miškais.

Motociklą vairavo 15 – metis. 
Su juo kartu važiavo 16 metų 
jaunuolis.

Policija užtvėrė eismą, atvyko 
greitosios pagalbos automobiliai, 
kurie į ligoninę išvežė motociklo 
vairuotoją, keleivį ir „Audi“ vai-
ruotoją.

Įvykio aplinkybės nėra aiš-
kios, policija šiuo metu tiria 
avarijos aplinkybes. Liudinin-
kai teigė, kad motociklininkas 
patyrė atvirus lūžius, bet buvo 
gyvas, kai jį išvežė greitoji pa-
galba. Beje, Liudiškių gatvėje 
gyvenantys žmonės sakė, kad šią 
gatvę mėgsta jauni motociklinin-
kai. „Būna, kad ir ant vieno rato 
važiuoja“,- „Anykštai“ teigė pri-
sistatyti nenorėjusi moteris.  

Vakar gerai informuotas in-
formacijos šaltinis teisėsaugoje 
sakė, jog abu motociklu važiavę 
nepilnamečiai tolimesniam gydy-
mui buvo išvežti į Vilnių. “Vie-
no vaikinuko būklė itin prasta”, 
- sakė pareigūnas. Jis patvirtino, 
jog abiejų transporto priemonių 
vairuotojai buvo blaivūs, o ava-

Nepilnamečių pasivažinėjimas 
motociklu baigėsi avarija

...Nepaisant didesnio šer-
nų medžiojimo dėl afrikinio 
kiaulių maro pavojaus, šer-
nų daromų nuostolių nesu-
mažėjo...

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio sky-
riaus vedėjas Antanas Katliorius kalbėjo, kad nors šių metų 
daugumos grūdinių kultūrų derlius normalus, tačiau rapsai dėl 
karščio smarkiai nukentėjo.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Po avarijos policijos pareigūnai buvo sustabdę eismą Liudiškių 
gatvėje.               Autoriaus nuotr.

Į avarijos vietą susurinkę žmonės kalbėjo, kad motociklininkai 
laksto kaip pašėlę, kartais jie gatvėmis skrieja ant vieno rato.

rijos kaltininkas greičiausiai pa-
aiškės po ekspertizės - policinin-
kai kol kas negali įvardinti, kuris 

asmuo sukėlė avariją.
2013 metų kovo 2 dieną šioje 

sankryžoje susidūrė Anykščių 

pirminės sveikatos priežiūros 
centro greitosios medicinos pa-
galbos automobilis „VW Trans-

porter“ ir „Renault Laguna“. 
Tuomet avarijoje buvo sužaloti 
5 žmonės.
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Ožiaragis turės kelias galimy-
bes “sugriebti už uodegos” laimės 
paukštę, tačiau pavyks pasinau-
doti tik viena. Sėkmė nusišypsos 
tiems, kurie nepasitenkina savo 
laimėjimais ir ieško naujų pers-
pektyvų. Šeiminiame gyvenime 
nebus sukrėtimų, ir jis teiks tik 
malonumus.

Vandeniams palankus laikas 
pradėti naują verslą ir keliauti. 
Bet prieš kelionę nepraleiski-
te susitikimo, kuris turės įtakos 
jūsų karjerai ir gyvensenai. Bū-
kite ryžtingas derybose su verslo 
partneriais. Jūs atkakliai dirbote 
bendro tikslo labui ir turite gauti 
atlyginimą už savo darbą.

Žuvys pasieks daugiau negu 
tikėjosi. Valstybės struktūros 
patenkins jūsų prašymus. La-

bai daug darbo turės gydytojai, 
teisininkai ir architektai. Užtat 
namuose viešpataus šventinė 
nuotaika. Jaunuoliai gali gauti 
pasiūlymą susituokti su užsienyje 
gyvenančiu žmogumi.

Avinai turėtų sulaukti pagalbos 
verslo srityje, ir tada jis klosis sė-
kmingiau nei anksčiau. Valstybės 
tarnautojai gali pirkti šampano, 
nes realybe taps paaukštinimas 
tarnyboje. Tiems, kurie nori iš-
vykti į užsienį, pagaliau pavyks 
gauti vizas. Rizikingoms finan-
sinėms operacijoms žvaigždės 
nebus palankios, todėl geriau ne-
žaisti likimu.

Jaučiai kad nepadarytų klaidų, 
turi daugiau dirbti ir būti atides-
ni. Laiku mokėkite mokesčius, 
kad ateityje nebūtų nemalonumų. 
Kariai, svajoję gauti aukštesnį 
laipsnį, deja, susilauks visai ko 

horoskopas kito. Jie bus perkelti į atokią įgu-
lą dėl raporto, kurį pateikė jūsų 
slaptas priešas.

Dvyniams teks kiek surizikuoti 
savo finansais, kad kuo greičiau 
gautų dividendų iš verslo. Tai 
nereiškia, kad turi būti konfliktas 
su įstatymu, kurį šią savaitę ypač 
pataria gerbti žvaigždės. Dėl 
apmaudžių problemų sužlugs ro-
mantiški nuotykiai, bet netrukus 
bus naujų pažinčių.

Vėžiams baigsis neaiškumai 
darbe ir versle. Pasirašytos sutar-
tys duos puikių rezultatų. Greitai 
pavyks susigrąžinti išlaidas. Me-
dikų ir karių karjera bus sėkmin-
ga. Tačiau ištekėjusioms mote-
rims prasidės sunkūs laikai dėl 
sutuoktinių nesėkmių. Dėl jų pa-
prastai būna vieni nemalonumai.

Liūtams teks priimti svarbius 
sprendimus, keisti savo taktiką, 

veikti mobiliai ir aktyviai. Ne-
didelių įmonių savininkai gaus 
daugybę užsakymų ir turės daug 
darbo. Išsiskyrusieji išvys pers-
pektyvas sudaryti naują santuo-
ką, kuri bus tvirtesnė ir ilgesnė 
už ankstesnę.

Mergelėms žvaigždės pataria 
neprarasti budrumo nei namie, 
nei darbe. Valstybiniai tarnauto-
jai gali gauti sunkią užduotį. Ją 
vykdydami nepamirškite šeimos. 
Gali būti mėginama sukompli-
kuoti jūsų santykius su giminai-
čiais ir sudaryti problemų vai-
kams.

Svarstyklių laukia kelionės, 
mokslas arba... bylinėjimasis. 
Darbas vyks tolygiai ir be dides-
nių permainų. Nenutraukite ry-
šių su tais, kurie gali padėti jūsų 
karjerai. Asmeniniam gyvenimui 
skirsite mažiau dėmesio, ir tai 

bus jūsų jausmų išbandymas.
Skorpionai - bet kurios vei-

klos profesionalai - atsidurs vi-
suotinio dėmesio centre. Pelnę 
pagarbą, neprarasite galimybės 
gauti ir finansinių dividendų. Jie 
pravers - galėsite padėti pagal-
bos reikalingiems giminaičiams. 
Gali būti neaiškumų santykiuose 
su mylimu žmogumi. Galimas 
net išsiskyrimas su juo trumpam 
laukui.

Šauliams žvaigždės garantuoja 
sėkmę visur kur. Tik nereikia at-
sipalaiduoti ir užmigti ant laurų. 
Nesiimkite darbo, kuris jūsų ne-
domina ir kuriam neturite polin-
kio. Nedidelės problemos šeimo-
je privers jus paaukoti šį tą savo 
veikloje. Teks atidėti numatytą 
poilsį ar kelionę.

-ELTA

Vaikšto, kur draudžiama, ir 
dar reiškia pretenzijas

Net keli anykštėnai sutikti ant 
geležinkelio tilto, deja, nepanorę 
viešinti savo pavardžių, reiškė 
nepasitenkinimą, kad laiptai už-
lipti ant geležinkelio pylimo, prie 
tilto, aptrupėję ir jais vaikščioti 
pavojinga. Jie nė nemanė paisyti 
ženklo, draudžiančio vaikščioti 
per geležinkelio tiltą, motyvuo-
dami, kad traukiniai žiemą išvis 
nevažinėja, o pavasarį ir vasarą 
tik kartą kitą per savaitę.

Pėsčiųjų  interesai 
direktoriaus nedomina

Pašnekintas apie vaikščiojimą 
per geležinkelio tiltą VšĮ „Aukš-
taitijos siaurasis geležinkelis“ di-
rektorius Gintaras Kerbedis buvo 
kategoriškas. „Geležinkelis ir 
tiltas yra skirtas važiuoti trauki-
niams ir apie pėsčiųjų vaikščio-
jimą per tiltą negali būti nė kal-
bos, -  pabrėžė G. Kerbedis. – Tai 

Draudimo vaikščioti per tiltą 
niekas nepaiso

Siaurojo geležinkelio tiltu Anykščiuose, per Šventąją, vaikščioti pėstiesiems draudžiama, tačiau 
anykštėnai ne tik vaikšto per tiltą, tačiau dar ir reiškia pretenzijas, kad jis nepritaikytas jų patogu-
mui, o laiptai užlipti ant pylimo subyrėję ir pavojingi. 

pavojinga. Susitikęs traukinį ant 
tilto pėstysis neturėtų kur dingti“. 
„Tačiau traukiniai Rubikių link 
ir atgal važiuoja savaitgaliais, ir 
gana retai darbo dienomis, o žie-
mą išvis nevažinėja.“, - bandžiau 
prieštarauti direktoriui. „Gal mes 
važiuosime remontuoti geležin-
kelio ar bus koks užsakomasis 
reisas“ , - atmetė ir šį variantą G. 

Kerbedis. Sakau, gal tada galima 
vaikščioti tilto apačioje esančiu 
antruoju tiltu, tačiau direktorius 
patikino, kad ir šis tiltas skirtas 
ne pėstiesiems, o geležinkelį 
aptarnaujančiam personalui dėl 
tilto apžiūrėjimo. Ant jo irgi pui-
kuojasi pėstiesiems vaikščioti 
draudžiantys ženklai. 

G. Kerbedis negalėjo pasakyti, 

ar yra nubausta pėsčiųjų už vaikš-
čiojimą per tiltą, tačiau teigė, kad 
policija yra nubaudusi per tiltą 
motorine transporto priemone 
važiavusius paauglius. Direkto-
riaus nuomone, laiptai užlipti ant 
geležinkelio pylimo irgi skirti ne 
pėstiesiems.

Bando suprasti anykštėnus

Anykščių A. Baranausko ir 
A. Vienuolio 
– Žukausko 
memorial inio 
muziejaus di-
rektorius Anta-
nas Verbickas 
irgi sutinka, 
kad vaikščioti 
geležinkelio tiltu, juolab važi-
nėti dviračiais ir motoroleriais, 
negalima, tačiau bandė suprasti 
ir per tiltą einančius anykštėnus. 
„Pastebėjau, kad per tiltą per 
dieną kokios trys dešimtys žmo-
nių praeina, - sakė direktorius. 
„Kairėje upės pusėje gyvenan-
tys eina aplankyti kaimynų ar į 
autobusų stotį, o dalis kalne gy-
venančių anykštėnų vaikšto per 
tiltą į rusų kapines. Kita vertus, 
nuo tilto atsiveria graži Švento-
sios panorama, tad, ypač vasarą, 
netrūksta norinčių pasigrožėti šia 
panorama, ją nufotografuoti. Gal 
pėsčiųjų vaikščiojimo per tiltą 
problema bus išspręsta pratęsiant 
kairįjį Šventosios taką link Niū-
ronių? - svarstė direktorius.

Vaikščioti būtų  galima 
tik po rekonstrukcijos

Anykščių rajono savivaldybės 

vyriausioji architektė Daiva Ga-
siūnienė teigė žinanti anykštė-
nų poreikį vaikščioti į kitą upės 
pusę, tačiau patvirtino tą patį – 
vaikščioti per geležinkelio tiltą 
draudžiama. Pasak jos, problema 
pereiti po geležinkelio tiltu jau iš-
spręsta vykdant kairiojo Švento-
sios kranto II - ojo etapo darbus. 
„Bendrovė „Anrestas“, laimėjusi 
konkursą, jau padarė taką po tiltu 
ir tęsia kairiojo Šventosios kran-

to taką pusan-
tro kilometro 
Niūronių kryp-
timi, - sakė D. 
G a s i ū n i e n ė . 
– Pereiti į kitą 
upės pusę per 
g e l e ž i n k e l i o 

tiltą dabar nėra jokių galimy-
bių. Dėl to reikalingi techniniai 
sprendimai, tilto rekonstrukcija 
pritaikant jį ir pėstiesiems. Ti-
kėtina, kad tam gali būti skirtas 
žemiau esantis tiltas, dabar skir-
tas tilto apžiūrai. Seniai žinome 
anykštėnų poreikį toje vietoje  
pereiti iš vienos upės pusės į kitą, 
tad prieš pora metų buvo atlik-
ta konstrukcinė tilto ekspertizė, 
įvertinta tilto būklė. Šie duome-
nys reikalingi projektavimo dar-
bams. Jie perduoti „Aukštaitijos 
siaurojo geležinkelio“ direktoriui 
Gintarui Kerbedžiui. Visais įma-
nomais būdais stengiamės inici-
juoti Susisiekimo ministeriją dėl 
tilto rekonstrukcijos“. 

Vyriausioji architektė patiki-
no, kad šiemet jau daromas tilto 
rekonstrukcijos projektas, tačiau 
anykštėnams tiltu bus draudžia-
ma vaikščioti mažiausia dar me-
tus. 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

„Aukštaitijos siaurojo geležinkelio“ direkto-
rius Gintaras Kerbedis kategoriškas: „Tiltu 
vaikščioti draudžiama, net jeigu juo ir neva-
žiuoja traukinys“. 

Anykščių rajono vyriausioji architektė Daiva 
Gasiūnienė vilčių šiemet legaliai vaikščioti per 
geležinkelio tiltą nesuteikė. 

Taip atrodo laiptai ant geležinkelio pylimo. 
Autoriaus nuotr.   

Per tiltą žmonės vaikšto nepaisydami draudžiančių ženklų. 

...„Gal mes važiuosime 
remontuoti geležinkelio ar 
bus koks užsakomasis rei-
sas“...
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UAB „Anykštos redakcija“ 
gali paruošti ir atspausdinti
mlankstukus, 
mbukletus, 
mreklamines skrajutes, 
mblankus, 
mdiplomus, 
mA3 ir A4 dydžio
   plakatus, 

įvairūs

perka 
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100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė 0195991 100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė 0194831 100 Lt „Lukoil” dovanų kor-
telė 0476807 100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė 0484380 100 Lt „Lukoil” dovanų kortelė 0509274 Automobilis 
“Nissan Qashqai” 022*784 Cikloninė krosnelė „LR” 030*933 Dviratis “Minerva” 048*181 Fotokamera 
„FujiFilm” 042*065 GPS navigatorius “GoClever” 018*968 Kavos aparatas „Ariete“ 0133872 Kelialapis į 
Kretą 0551547 Kelialapis į Maljorką 0165821 Kelionė į Tunisą 035*804 Lagaminas “Samsonite” 037*327 
LED televizorius „Orion” 0192587 Motoroleris “Mosca Fava” 0565214 Motoroleris “Mosca Fava” 0053874 
Motoroleris “Mosca Fava” 046*785 Muzikos centras „Philips“ 044*354 Pakvietimas į TV studiją 018*143 
Pakvietimas į TV studiją 013*328 Pakvietimas į TV studiją 049*276 Planšet. kompiuteris “eSTAR” 0129750 
Porinis kelialapis į Palangą 0087906 Porinis kelialapis į Palangą 0193812 Porinis kelialapis į Palangą 
0065462 Porinis kelialapis į Palangą 0328241 Porinis kelialapis į Palangą 0080754 Pretendentas į butą 
002*921 Vaizdo registratorius “Prestigio” 

parduoda

siūlo darbą

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO METALO 
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS, 

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

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

UAB „BOVARIS“
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.

PERKAME ĮVAIRŲ 
MIŠKĄ

 projektuojame, konsultuojame
 Tel.: (8-698) 19008
         (8-612) 43733
         (8-687) 86324

   UAB “DOVALDA”    
brangiai perka:

  mišką  su žeme,  
biržes išsikirsti; 
  dideliais kiekiais  
apvalius pjautinius  rąstus;
Atsiskaitome  iš karto.  

Tel. 8-611-31937.
 El.paštas: 

uab.dovalda@gmail.com.

Brangiai - įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, 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 tur-
tą. Gali būti su skolomis ar teisinėmis 
problemomis. Atsiskaito grynaisiais. 
Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-670) 37592.

Brangiai - mišką arba mišką išsikirs-
ti.

Tel. (8-613) 74861.

Automobiliai, žemės ūkio technika

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroau-
tobusus, sunkvežimius, traktorius. 
Utilizuoja. Atsiskaito.

Tel. (8-633) 39897.

Įvairius automobilius, mikroautobu-
sus, visureigius, sunkvežimius, trak-
torius. Atsiskaito, utilizuoja.

Tel. (8-648) 67177.

Brangiai - automobilius, sunkveži-
mius, mikroautobusus. Gali būti dauž-
ti, nevažiuojantys. Pasiima, sutvarko 
dokumentus.

Tel.: (8-646) 17715, (8-601) 61510.

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

Tel. (8-633) 60143.

Žemės ūkio produkcija

Kviečius, kvietrugius, rugius, 
miežius, žirnius. Atsiskaito iš 
karto.

Tel. (8-680) 85841.

Gyvuliai

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

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

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB 
„Bartynco“ - veršelius iki 2 mėne-
sių. Moka priedus.

Tel.:(8-614) 07502.

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

Tel. (8-656) 40439.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža.

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

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. 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.

Statybinės medžiagos

Spalius šiltinimui. Supakuoti. 
Atveža. Kaina - 50 Lt/4 pakus.

Tel.: (8-663) 53216, 
(8-658) 69775.

Kitos prekės

Naujus, špižinius, čekiškus ka-
tilus, kūrenamus  šiaudų, medžio 
granulėmis, briketais, malkomis,  
anglimi. Kaina 6000 Lt su PVM.  

Tel. (8-685) 86305.

Kuras

Supjaustytas, nepjaustytas mal-
kines atraižas. Gali atvežti žvyro 
2,5 tonos.

Tel. (8-621) 30354.

Medienos atraižas pakais, su-
pjautas. Kaladukus. 

Tel. (8-622) 44850.

Malkas.
Tel. (8-619) 48831.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas kaladėmis, atraižas. Turi 
supjautų. Veža į rajonus. 

Tel. (8-693) 83102.

Gyvuliai

Karvę.
Tel. 7-80-48.

Rugpjūčio 15 d.
(penktadienį) 

A. Baranausko a. 14 
gydytoja iš Vilniaus 

TIKRINS REGĖJIMĄ.
Užsisakantiems akinius 

patikrininmas nemokamai.
Registracija išankstinė 
optikoje arba  tel. (8-655)  07882.

Pranešame, kad Anykščių r. Anykščių 
sen.: Elmininkų k.v., bus atliekami kadastri-
niai matavimai prie gretimų žemės sklypų, 
kurių savininkai (naudotojai) prašomi atvyk-
ti nurodytu laiku prie savo sklypų: 

1. Justinas Grašys, skl. nr. 
3426/0002:0145, Elmininkų I k. 2014-08-
26, 16.30 val. 

2. Povilas Skardžius, turto paveldėto-
jai skl. nr. 3426/0003:0325, Vosgėlių k. 
2014-08-26, 16.50 val. 

Žemės sklypų ženklinimą vykdys UAB 
“Žemės tvarkymo centras” darbuotojai, 
Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. 8 60521909, 
andsulzicki@gmail.com 

Langai, įvairios durys, balkono 
stiklinimas, stogeliai, vartai, šiltna-
miai, roletai, žaliuzės - nuolaidos 
iki 40 procentų.

Tel. (8-698) 81888.

Dovanoja

Anykščiuose - medinį namą nu-
sigriauti.

Tel. (8-699) 91280.

Juodą, sterilizuotą, meilią, tvar-
kingą katę. 

Tel. (8-616) 47994.

Rainą 1,5 mėnesio kačiuką, tvar-
kingas. 

Tel. (8 616) 47994.

Trispalvę vienerių metų katę.
Tel. (8-602) 39446.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius.

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Šiltiname pastatus - užpildome 
oro tarpus ekovata, termoputa, 
granulėmis, poliurentu.

Tel. (8-606) 85525.

Šiltiname sienas, stogus ir grin-
dis ekovata sausuoju ir šlapiuoju 
būdu, 1 kv. m kaina 7 - 12 Lt.

Tel. (8-698) 47767.

Kanalizacijos, vandentiekio, lie-
taus nuotekų, valymo įrengimų 
įrengimas. Kloja trinkeles.

Pervežimo paslaugos. Smulkūs 
kasimo darbai. 

UAB „Nerutis“, 
tel. (8-675) 95505.

Dengiame, remontuojame stogus, 
statome namus, angarus, daržines, 
malkines ir t.t. Pasirūpiname me-
džiagomis. Išrašome sąskaitas.

Tel. (8-604) 66166.

Vidaus ir lauko apdailos darbai: 
namų dažymas, trinkelių dėjimas, 
plytelių klijavimas, tapetavimas, 
dušo kabinų statymas bei kiti staty-
bos darbai.

Tel. (8-647) 59686.

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 mm; 

0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kokybiškai atlieku vidaus ir išorės 
apdailos darbus. Montuoju duris, 
langus, grindis. Visi staliaus - daili-
dės darbai.

Tel. (8-626) 81699.

Baldų gamyba

Baldų gamyba. Virtuvės spintos 
slankiosiomis durimis, prieškamba-
rio ir kt.

Tel. (8-601) 70304.

Nuoma

Išsinuomočiau dviejų kambarių 
butą pirmame aukšte.

Tel. (8-607) 96939.

Medienos gaminių įmonė (buvęs 
„Laukmedis“), N.Elmininkų kaime 
siūlo darbą dygiuotojui ir obliuo-
tojui. Galimas apmokymas darbo 
vietoje. 

Tel. 8-611-59117

Draudimo vaikščioti per tiltą 
niekas nepaiso

Redakcija dirba: 
8.00 – 17.00, pietų pertrauka nuo 13 iki 14 valandos,
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. 834

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
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ketvirtadieniais,
šeštadieniais.
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IŠ ARTI

Žinia, kad Šventosios upės už-
tvanką Anykščiuose rajono savival-
dybė išnuomojo Šiaulių bendrovei, 
įsipareigojusiai pradėti hidroelek-
trinės statybą, ypač aktuali nuo 
potvynių kenčiantiems „Elmos“ 

Atrodo, kad kelininkai, besirū-
pindami saugumu keliuose, kaip 
reikiant perlenkė lazdą. Keliu į 
Troškūnus važinėjantys vairuotojai 
net išsijuosę keikia kelio remontą 

Sodininkai, sukluskite!
bei kitų netoli upės, Niūronių link, 
kolektyvinius sodus turintiems 
anykštėnams. Naujieji užtvankos 
nuomotojai, tikėtina, norės pakel-
ti vandens lygį, o gal net užtvanką 
paaukštinti, kaip tai buvo Kavars-

prie Anykščių. Tiksliau, keikia ne 
patį remontą (dėl jo tik stebisi, kad 
vietomis ant naujai supilto asfalto 
matosi provėžos), o genialius išra-
dimus - siaurame kelyje pastatytas 

ke. Tuomet pavasariniai potvyniai 
vėl apsemtų žmonių namelius, 
kuriuose nemažai anykštėnų gyve-
na ir žiemą. Juk prieš kelis metus 
buvęs potvynis sodininkams atnešė 
labai didelių nuostolių. 

dvi saleles. Jos ir taip siaurą kelią 
dar labiau susiaurina, o kadangi 
salelių padėtis dar reikalauja tru-
putį pasukti vairą, antraip užlėksi 
ant stačių bortelių, tai ne vienas 

Taigi, sodininkai, būkite bu-
drūs! Kad nereikėtų šaukštais 
mosuot, o gal ir vandenį semt, 
kaip sakoma, po pietų, nepra-
žiopsokite, kokią užtvanką norės 
statyti naujieji užtvankos šeimi-
ninkai, kiek tai padidins potvynių 
tikimybę soduose.  

vairuotojas prognozuoja, kad be 
avarijų, o gal net aukų, šie genialūs 
statiniai neapsieis. 

Turbūt reikėjo padidinti darbų 
sąmatą - juokauja kai kurie vai-
ruotojai. Kitaip nesuvokiama, kam 
reikėjo daryti kliūtis kelyje.

„Prisiplos“- jų rūpestis

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
 
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės 

informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-
1190; 2010, Nr. 78-4010) Anykščių rajono savivaldybės administracija informuoja apie pradedamą rengti 
teritorijų planavimo dokumentą – Anykščių regioninio parko tvarkymo plano Klykūnų rekreacinio 
funkcinio prioriteto zonos (Rubikių ežero pietinės dalies) kraštovaizdžio tvarkymo zonų korekci-
ja.

Planavimo tikslas – parengti, suderinti ir patvirtinti Anykščių regioninio parko tvarkymo plano Klykūnų 
rekreacinio funkcinio prioriteto zonos (Rubikių ežero pietinės dalies) kraštovaizdžio tvarkymo zonų korek-
ciją.

Planavimo organizatorius – Anykščių rajono savivaldybės administracija, J.Biliūno g. 23, 
LT-29111 Anykščiai, tel. (8 381) 58 032, faks. (8 381) 58 088, el. paštas  spesliakas@anyksciai.lt, inter-

neto tinklalapio adresas www.anyksciai.lt 
Planų rengėjas – VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 263 

6269, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas  info@gpf.lt, interneto tinklalapio adresas www.gpf.lt
Planavimo darbų programa (planavimo užduotis) pateikiama internete adresu www.anyksciai.lt
Darbų terminai – 2014-07-15–2015-03-15.
Bus atliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Kviečiame aktyviai dalyvauti specialiojo plano svarstymo su visuomene procese. Pasiūlymus dėl rengia-

mos teritorijos  planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui iki viešo su-
sirinkimo pabaigos. Visuomenės supažindinimas su tvarkymo plano korekcijos sprendiniais numatomas 
2014 m. lapkričio–gruodžio mėn. Susipažinimo su parengto specialiojo plano projektu ir viešo susirinkimo 
data visuomenės informavimo priemonėse bus pateikta  papildomai.

„Pedagogas“: 

„Esu pedagogas, neseniai at-
švenčiau 33. Aš manau, kad 
amžius mokytojui vertybė ir pri-
valumas. Nemažai teko sutikti 
bendraamžių, kurie nukvakę dar 
labiau už pensininkus. Viskas pri-
klauso nuo asmenybės ir kiek jis 
nori kokybiškai atlikti savo darbą. 
Rytų šalyse, Japonijoje, Kinijo-
je,...., kur mokytojas yra labai ger-
biamas, vyrauja nuomonė, kad tik 
nuo 50 metų prasideda mokytojo 
branda. Tai va, ... neskubėkim 
teisti kitų, pažiūrėkim į save kri-
tiškai“.

„Eina ubagėlis ant dviejų kriu-
kių, o jo sermėgėlė iš šimto stu-
kių?“

Šeštadienio mįslės: „Senas sene-
lis kuprotas, jėgom bagotas, kiek 
jis paneša – nei šimtas arklių nepa-
veža“ atsakymas – tiltas.

Kiaušinienė „Lizdas“

Ingredientai:
2 bulvės, 
1 kiaušinis,
2 valgomieji šaukštai sviesto,
prieskonių.

Gaminimo eiga:
Bulves sutarkuoti su stambia 

tarka.
Ištirpinti keptuvėje 1 šaukštą 

sviesto.
Į įkaitintą sviestą sudėti bulvių 

tarkius taip, kad primintų paukščių 
lizdą.

Kepti 5 min.
Po 5 min. į bulvių vidurį įmušti 

kiaušinį ir pakepti dar 5 min.
Įmesti dar vieną šaukštą sviesto, 

„lizdą“ apversti, pabarstyti pries-
koniais ir dar 5 min. pakepinti.

Patiekti šiltą.

Anykščių miestas šiomis die-
nomis papuoštas drožlių plokščių 
statiniais, kurie apkabinti skelbi-
mais. Iš statybinių žaliavų suręsti 
statiniai, regis, labai tinka staty-
binių medžiagų reklamai.

Vienas iš stendų stovi prie 
pat „Anykštos“ redakcijos, ša-
lia Anykščių pieninės kontoros 
griuvėsių. „Matyt, „Senukuo-
se“ išpardavimas... O va, ir tūlo 
„prarabo“ portretas.“ –  rodydami 
į reklaminį stendą, kalbėjosi re-
dakcijos vyrai.

Į Anykščius atvažiuoja 
„prarabas“

Tačiau, geriau įsižiūrėję, supra-
tome, jog „prarabas“ – netikras, 
ant drožlių plokščių prismeigtas 
Lietuvos Nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureatas, dviejų 
Auksinių scenos kryžių savininkas 
Rolandas Kazlas. Šitaip originaliai 
reklamuojamas jo spektaklis.

Renginio organizatorius dera 
kaltinti atsainumu ir beskonybės 
puoselėjimu. Tačiau liaudies iš-
mintis byloja, kad „Kazlas ir ant 
drožlių plokštės yra Kazlas“  bei 
„Kazlas ir prie griuvėsių žiba“. 

Čia galėtų būti „Senukų“ reklama.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Policijos kinologai įsigijo 
4 belgų aviganių veislės 
šuniukus

Policijos departamentas prie Vidaus 
reikalų ministerijos įsigijo 4 belgų 
aviganių veislės šuniukus, kuriuos 
pavadino Borman, Baksis, Boni ir 
Bocman. 

Tarnybiniai šunys perduoti į Kau-
no, Klaipėdos ir Telšių vyriausiuosius 
policijos komisariatus, kur toliau bus 
auginami ir dresuojami. Pareigūnai 
mokys tarnybinius šunis apsaugos 
funkcijų, sekti pėdomis, rengti daiktų 
ir asmenų paiešką, po ko tarnybiniai 
šunys bus rengiami vienai iš speciali-
zacijos sričių - lavonų arba narkotinių 
ir psichotropinių medžiagų paieškai 
vykdyti. 

Vienas augintinis kainuoja 1600 
litų, visa suma finansuojama iš Išorės 
sienų fondų 2013 m. metinės progra-
mos lėšų. 

Švedijoje nugaišo seniausias
pasaulyje ungurys

Sulaukęs 155-erių nugaišo seniau-
sias pasaulyje europinis ungurys, pra-
neša švedų portalas “The Local”. 

Mažame pietų Švedijos žvejų mies-
telyje Brantevike gyvenantis Tomas 
Čelmanas (Tomas Kjellman), šulinyje 
auginęs ungurį, jo neteko. Per tradi-
cinę vėžių šventę vyras prieš svečius 
norėjo pasipuikuoti ilgamečiu ungu-
riu, tačiau ištraukęs jį iš šulinio nustė-
ro pamatęs, kad žuvis negyva. 

Šiuo metu ungurys laikomas šal-
dymo kameroje, mat ekspertai nori 
įminti žuvies ilgaamžiškumo mįslę. 
Dėl ilgo gyvenimo šulinyje ungurio 
akys tapo neproporcingai didelės, ma-
noma, jis galėjo patirti ir kitų neįprastų 
pokyčių. 

1859-aisiais aštuonmetis švedas 

Samuelis Nilsonas (Samuel Nilsson) 
paleido ungurį į šulinį. Nuo to laiko 
žuvis tapo tikra knygų, dokumenti-
nių filmų ir televizijos laidų žvaigžde 
Švedijoje. Mirusio ungurio šeiminin-
kas T. Čelmanas dalinosi įspūdžiais 
apie savo augintinį ir negalėjo pati-
kėti, kad šis išgyveno du pasaulinius 
karus. 

Manoma, kad kitam ungurio jauni-
kliui, taip pat gyvenančiam šulinyje, 
yra 110 metų. 

Apklausa: daugiau nei pusė
amerikiečių jaučia recesijos 
finansinius padarinius

Televizijos kanalo NBC ir laikraš-

čio “The Wall Street” atlikta apklau-
sa parodė, kad dauguma amerikiečių 
nesutinka su oficialiomis vyriausybės 
ataskaitomis apie sėkmingą recesijos 
padarinių kovą ir JAV ekonomikos 
atsigavimą.

Apklausa buvo atliekama liepos 30 
- rugpjūčio 3 dienomis, joje dalyvavo 
tūkstantis suaugusių šalies piliečių. 

64 proc. amerikiečių pareiškė, kad 
jie vis dar jaučia recesijos padarinius. 
40 proc. apklaustųjų tvirtina, kad per 
pastaruosius penkerius metus vienas 
iš jų šeimos narių neteko darbo, o kas 
trečias šeimos narys buvo priverstas 
sutikti dirbti už daug mažesnį atlygį 
nei anksčiau. 76 proc. yra įsitikinę, 
kad jų vaikai gyvens geriau nei jų 
karta.

Dauguma apklaustųjų taip pat su-
tiko su nuomone, esą didėjantis ato-
trūkis tarp turtingųjų ir skurstančiųjų 
“griauna idėją apie tai, kad kiekvienas 
amerikietis turi galimybę judėti pir-

myn kokybiškesnio gyvenimo link”.
Kiek anksčiau buvo paskelbta kita 

apklausa, pagal kurią tik 25 proc. 
amerikiečių teigia, kad kitais metais 
JAV ekonomika taps stipresnė, 44 
proc. apklaustųjų įsitikinę, kad šalies 
rodikliai, palyginti su praėjusiais me-
tais, jau suprastėjo.

Pastaruosius penkerius su puse 
metų liūdnos amerikiečių nuotaikos 
primena tas, kokios vyravo praėjusio 
šimtmečio ketvirtojo-penktojo dešim-
tmečio pradžios epochoje, tai yra eko-
nominiu požiūriu sunkiu Didžiosios 
recesijos laikmečiu, teigia apklausos 
autoriai.

Pastaroji apklausa buvo atlikta bir-
želio 18-19 dienomis, joje dalyvavo 
tūkstantis amerikiečių.

Neseniai žiniasklaida skelbė, kad 
už skurdo ribos šiuo metu šalyje gy-
vena 21,3 proc. iki 18 m. amžiaus 
vaikų ir paauglių. 

-ELTA


