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Policijos pareigūnai įparei-
goti pas savivaldybės valdinin-
kus atvesdinti Rubikių kaime 
sodybos dalį turintį Romualdą 
Andrijauską, kurio gyvatvorės 
tujos yra aukštesnės negu nu-
matyta teisės aktuose. 

R.Andijausko kaimynė Vir-
ginija Gegužienė, paklausta, 
kuo jai neįtinka kaimyno tujos, 
apeliavo į teisės aktus ir tvirti-
no, jog viską išspręs atitinka-
mos institucijos.

Kaimynams kliūva tujų 
gyvatvorė Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Romualdas Andrijauskas tvirtino, kad tvorą paaukštino todėl, kad kaimynų duktė negalėtų daugiau 
šėlti...

UAB „Anykščių šiluma“ atlie-
kamas biokuro katilo statybų pro-
jektas niekaip nepajuda iš mirties 
taško. „Konkursas įvyko, jį pra-
laimėjusi firma apskundė. Bet ti-
kiuosi, kad viskas greitai baigsis, o 
konkurso nugalėtojai žada darbus 
atlikti greitai.“ – „Anykštai“ sakė 
vicemeras. Jo teigimu, skundas yra 
be pagrindo, neva, ta firma, kuri 
skundė, konkursui pateikė ne tokio 
kokio reikia katilo duomenis.

„Neteisinga sistema. Reikėtų 
padaryti taip, kad tie verslininkai, 
dėl kurių vilkinami projektai, mo-

Gal ir bus biokatilas?!
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Per mėnesį teismai dėl biokatilo statybų konkurso „Anykščių 
vyno“ katilinėje turėtų pasibaigti ir prasidėti darbai. Bent jau 
taip mano Anykščių vicemeras Donatas Krikštaponis.

kėtų kompensacijas.“ – svarstė 
D.Krikštaponis. Jo žiniomis, Lietu-
voje pristeigta firmų, kurių pagrin-
dinis užsiėmimas – teismuotis.

Biokatilo statybų projekto vertė 
- 6,5 mln. litų. Pusė šios sumos - 
3,2 mln. litų skyrė ES. Jei projektas 
nebus įgyvendintas iki 2015 metų 
vasaros pabaigos, europines lėšas 
teks grąžinti. 

Rajono valdžiai ypač svarbu bio-
katilą užkurti iki ateinantį pavasa-
rį vyksiančių savivaldos rinkimų, 
bet, regis, šis terminas jau yra sun-
kiai įgyvendinamas. „Viltis miršta 
paskutinė“ – apie skiedrų kūrenimą 
per savivaldos rinkimus kalbėjo vi-
cemeras. 

Jei šiame buvusiame „Anykščių vyno“ gamyklos pastate iki ki-
tos vasaros pabaigos nebus užkurtas biokatilas, europines lėšas 
teks grąžinti.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Avarija. Savaitgalį Liudiškių sodų 
bendrijoje susidūrė du automobiliai. 
Įvykio metu buvo aplamdytas sau-
gos firmos „Šerifai“ brangus džipas. 
Kaip „Anykštai“ sakė „Šerifų“ va-
dovas Raimundas Razmislavičius, 
įvykio kaltininkas – kito automobilio 
vairuotojas. „Ačiū Dievui, avarijo-
je žmonės nenukentėjo. Laukiame 
draudimo kompanijos ekspertų, kurie 
įvertins patirtą žalą dėl žymaus mūsų 
bendrovės automobilio apgadinimo“, 
- „Anykštai“ sakė R.Razmislavičius, 
atsisakęs atskleisti avarijos kaltininko 
pavardę.

Pabrango. Karštas vanduo jau 
už rugpjūtį anykštėnams apmokes-
tintas brangesniu tarifu. Pasak UAB 
„Anykščių šiluma“ direktoriaus Vir-
gilijaus Vaičiulio, kiek pabrangintas 
šaltas vanduo, tiek brangsta ir karš-
tas vanduo – 3 litais 18 centų. Mat, 
„Anykščių šiluma“ tik perparduoda 
gyventojams pašildytą vandenį.   

Darbas. Rugpjūčio 1 dieną Ute-
nos teritorinės darbo biržos Anykščių 
skyriaus duomenimis, mūsų rajone 
buvo įregistruota 1820 bedarbių (13 
bedarbių mažiau nei praėjusį mėnesį 
ir 488 mažiau nei sausio 1d. į). Šiais 
metais nedarbas rajone sumažėjo nuo 
14,6 iki 11,8 proc. Jaunimo iki 25 m. 
nedarbas yra 4,9 proc. Per liepos mė-
nesį bedarbio statusas suteiktas 248 
asmenims.

Policija. Portalo www.lrytas.lt  
rubrikoje „Bendraukime“ anykštė-
nas piktinasi Anykščių policijos ne-
veikimu, tramdant miesto gatvėmis  
sportiniais motociklais ir mopedais 
važinėjančius  paauglius ir prašo Po-
licijos departamento vadovų priversti 
Anykščių policininkus dirbti. „Šią 
vasarą ypač suįžūlėjo paaugliai, ku-
rie mopedais važinėja pėsčiųjų taku 
ir  kelia pavojų žmonėms. O gatves 
seniai „okupavo“ sportiniai motoci-
klai, keliantys baisų triukšmą ir le-
kiantys daugiau nei 100 kilometrų per 
valandą greičiu. Praėjusį sekmadienį 
vienas kelių gaidelis lėkė neleistinu 
greičiu ir atsitrenkė į automobilį. Ta-
čiau net nelaimė neatbaidė begalvių 
bendraminčių. Liudiškių ir Vilniaus 
gatvės vakarais tapo lenktynių traso-
mis“, - rašoma straipsnyje .„Anykš-
čių gyventojai norėtų atsisakyti savo 
miesto policijos“.

Vytautas 
Galvonas: 
„Miegu keturias 
valandas“

Už aplamdytą automobilį žalą 
atlygins savivaldybė

Darbo grupė pateikė savo iš-
vadas dėl incidento prie Puntu-
ko akmens.

Naikinti mokyklas – gesinti žiburį 
naktyje

Antanas TYLA, Pasaulio 
anykštėnų bendrijos pirminin-
kas: „Man baisu, kad atimami 
kultūros – švietimo židiniai iš kai-
miškų vietovių.
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   Temidės svarstyklės
Mušė. Rugpjūčio 14 dieną apie 

22 valandą moteris, gimusi 1978 
metais, neblaivi grįžusi į butą, esan-
tį Anykščiuose, Statybininkų g., su-
mušė savo nepilnametę dukrą.

Šaudė. Rugpjūčio 15 dieną  apie 
17 valandą 10 minučių gautas ano-
niminis pranešimas, kad namuose 
Kurklių seniūnijoje, vyriškis (neblai-
vus 2,64 prom.), gimęs 1970 metais, 
šaudo iš ginklo. Namuose rastas 
neregistruotas dujinis pistoletas. 

Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.  

Mirė I. Anykščių r. PK pradėtas 
ikiteisminis tyrimas dėl vyriškio, 
gimusio 1955 metais, rasto savo na-
muose, esančiuose Anykščiuose, 
Žiburio gatvėje, mirties priežasties 

nustatymo.
Mirė II.  Anykščių r. PK pradė-

tas ikiteisminis tyrimas dėl vyriškio, 
gimusio 1963 metais, rasto savo 
namuose, esančiuose Anykščiuose, 
Valaukio gatvėje, mirties priežasties 
nustatymo.

„Du metus be atostogų dirbau, 
prisikaupė asmeninių reikalų. Važi-
nėju į Gargždus, žiūriu, kaip vyks-
ta gamyklos statybos, žiūriu, kaip 
tvarkomas mano laikrodžių pre-
kybos verslas. Na, ir akrobatinio 

Vytautas Galvonas: „Miegu keturias 
valandas“

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Buvęs finansų viceministras, iš Anykščių kilęs Vytautas Galvonas kol 
kas tvarkosi verslo reikalus ir ruošiasi naujam etapui valstybės tarnybo-
je. Partijos „Tvarka ir teisingumas“ narys V.Galvonas neslėpė, jog vėl eis 
į valdišką tarnybą, tačiau rugpjūtį jis sakė dar dirbsiąs kitus darbus.

skraidymo varžyboms ruošiuosi. 
Žodžiu, turiu daug veiklos ir kaip 
miegojau po keturias valandas, 
taip ir toliau tiek miegu.“ – kalbėjo 
V.Galvonas.

„Anykštos“ paklaustas, ar domi-

si Anykščių politika, V.Galvonas 
neatskleidė savo planų dėl artė-
jančių savivaldos rinkimų. „Ne tik 
Anykščių, bet ir Rusijos, JAV poli-
tika domiuosi. Rytais peržiūriu ži-
niasklaidą, susidėlioju dienos pla-
nus.“ – aptakiai atsakė politikas.

V.Galvonas iš finansų vicemi-
nistro posto pasitraukė po Prezi-
dentūros spaudimo, po to, kai buvo 
apkaltintas neva ėmęs paskolą iš 
lažybų bendrovės savininko.     

Šią vasarą Vytautas Galvo-
nas rūpinasi savo verslo rei-
kalais.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Rūta Martorana, kurianti Gva-
delupoje Ruti Russelli kūrybiniu 
slapyvardžiu, iliustravo knygą 
sudėtingu pavadinimu „Kaip 
skamba žodis „kiaukutas“ žen-
klų kalba“. 

Kaip tvirtina dailininkė, ši 
knyga - kurčiųjų bendrijos in-
tegracinis projektas, kuris nuo 

Amiliutės autorė daro 
tarptautinę karjerą

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Karibų regione, Gvadelupoje, gyvenanti ir „Anykštai“ piešian-
ti „Anykštėnės Amiliutės nutikimus“ dailininkė Rūta Martorana 
iliustravo knygą, kurią šį pavasarį išleido Kurčiųjų draugija.

Dailininkės Rūtos Martora-
nos iliustruotos knygos vir-
šelis. 

šių metų rugsėjo bus pristatomas 
Gvadelupos mokyklose. Pasak 
dailininkės, jeigu viskas pavyks, 
tikėtina, kad vėliau bus pakar-
totas tiražas Martinikos salai ir 
Prancūzų Gvianos departamen-
tui Pietų Amerikoje.

Savaime aišku, knyga parašy-
ta prancūzų kalba, o iliustracijos 

ir tekstas pasakoja apie mažos 
mergaitės kelionę prie jūros, kur 
ji randa kriauklelę. Ši knyga pa-
čiai dailininkei gali būti puikus 
startas į prancūziškai kalbančių 
šalių rinką, kur knygos leidžia-
mos dideliais tiražais.

Beje, norintys pavartyti šią 
knygą ją gali rasti Anykščių sa-
vivaldybės bibliotekos Kraštoty-
ros ir leidybos skyriuje, kur yra 
vienas šio leidinio egzemplio-
rius.  

Viceministrai. Vakar Energeti-
kos ministerijoje viceministrų par-
eigas pradėjo eiti du naujai paskirti 
viceministrai - Aleksandras Spruo-
gis ir Renata Cytacka. Į šiuos pos-
tus jie buvo deleguoti atstovaujamų 
partijų: A. Spruogis - Lietuvos so-
cialdemokratų partijos, R. Cytacka 
- Lietuvos lenkų rinkimų akcijos. 

Blogėja. Liepos mėnesį kiek 
daugiau nei pusė - 52 proc. - ap-
klaustų suaugusių Lietuvos gyven-
tojų nurodė, kad pastaruoju metu 
reikalai Lietuvoje iš esmės krypsta 
į blogąją pusę, o 46 proc. atsakė, 
kad reikalai Lietuvoje pastaruoju 
metu gerėja. 2 proc. respondentų 
neturėjo nuomonės šiuo klausimu.

Įsipareigojo. Ministras Pirmi-
ninkas Algirdas Butkevičius, fi-
nansų ministras Rimantas Šadžius, 
ūkio viceministrė Rasa Noreikienė 
kartu su Lietuvos verslo asociaci-
jomis, Lietuvos savivaldybių aso-
ciacija ir didžiųjų įmonių vadovais 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
rūmuose pasirašė Geros verslo 
praktikos, įvedant eurą, memoran-
dumą. Šią dieną prie memorandu-
mo jau prisijungė 37 asociacijos, 
44 savivaldybės ir 242 įmonės, ku-
rios savanoriškai įsipareigojo už-
tikrinti sąžiningą kainų litais per-
skaičiavimą į eurus ir nesinaudoti 
euro įvedimu kaip pretekstu didinti 
prekių ir paslaugų kainas.

Eutanazija. Seimo Tėvynės są-
jungos-Lietuvos krikščionių demo-
kratų (TS-LKD) frakcijos narys, 
šešėlinės vyriausybės socialinės 
apsaugos ir darbo ministras Ri-
mantas Jonas Dagys apgailestau-
ja, kad valdančiajai koalicijai pri-
klausantys socialdemokratai vietoj 
pensijų reformos pradėjo svarstyti 
eutanazijos klausimą. Jo teigimu, 
valdantieji nesugeba įgyvendinti 
socialinio draudimo sistemos re-
formos, todėl, matyt, imasi svars-
tyti apie eutanaziją. „Jau dabar 
akivaizdu, kad „Sodros“ reformos, 
nuo kurios priklauso mūsų senelių 
ateitis, nebus. Jeigu reforma nebus 
įgyvendinta, tai pensijos bus ma-
žesnės. Galbūt socialdemokratai 
mano, kad vienintelis būdas spręs-
ti pensininkų problemas - įteisinti 
eutanaziją. Tai skamba ciniškai, 
tačiau jų požiūris į gyvybę taip pat 
kvepia tokiu pačiu cinizmu“, - tei-
gia R. J. Dagys. 

Susitiks. NATO viršūnių susi-
tikimo Velse išvakarėse į Baltijos 
valstybes atvyksta Jungtinių Ame-
rikos Valstijų Prezidentas Bara-
kas. Taline rugsėjo 3 d. Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė kartu su JAV 
Prezidentu B. Obama bei Estijos ir 
Latvijos Prezidentais Tomu Hen-
driku Ilvesu ir Andriu Berziniu 
aptars, kokios NATO priemonės 
yra būtinos Baltijos šalių saugu-
mui užtikrinti ir regiono gynybai 
stiprinti.

Eksportuos. Žemės ūkio mi-
nisterija ir toliau aktyviai ieško 
naujų rinkų šalies žemės ūkio pro-
dukcijai. Libanas ir Serbija atvėrė 
duris Lietuvos mėsos, žuvininkys-
tės ir pieno produktams. Rugpjūtį 
Valstybinė maisto ir veterinarijos 
tarnyba su Libanu suderino serti-
fikatus šviežiai jautienai ir jautie-
nos pusgaminiams, mėsos konser-
vams, žuvininkystės produktams 
ir paukštienai. Aktyvūs prekybos 
ryšiai su Libanu iki šiol nebuvo 
palaikomi.

Kruopščiai parengtu  maršrutu 
keliauti ir pažinti panoro net 42 
jauni žmonės, susibūrę į vienuo-
lika įmantriausiais vardais pava-
dintų komandų. Pirmieji finišavo 
1 valandą ir 13 minučių sugaišę 
sportiškieji Jurgita ir Rimgaudas 
Uždaviniai iš Vilniaus, antroji - 
Čiukų komanda, tretieji  -„Raš-
tuotieji“. Buvo apdovanota jau-
niausia – „Erelių“, originaliausiai 
pasivadinusi – „BMW pacanai“ ir 
kitos komandos. 

Džiugiai nusiteikę dalyviai pa-
sakojo, kad estradoje prie kultūros 
rūmų prasidėjusi estafetė vedė į 
mokyklą, prie senosios žydų mo-
kyklos namuko, aukščiausio Ste-
pono Zobarsko gatvės medžio, 
Beragio ežero, bažnyčios, Vaiž-

Partizanų kapai kėlė emocijas
Šeštadienį didelis būrys, pasirengusių smagiai praleisti laiką, 

šiek tiek pasportuoti ir susipažinti su Svėdasų kultūra bei istorija, 
dalyvavo bendruomenės kartu su partneriais surengtose orienta-
cinėse varžybose „Pažink Svėdasus“.

Raimondas GUOBIS

ganto paminklo, dvaro koplytėlės 
ir partizanų kapų. Būtent partiza-
nų kapai daugumai pakalbintų su-
kėlę daugiausia emocijų, apie juos 
net nežinoję - koks menkas tėra 
krašto istorijos pažinimas. Įdomu, 
kad dauguma komandų - Svėdasų 
krašte tik vasarojantis žmonės. 
Pakalbinau jaunąją „Erelių“ ko-
mandą ir patyriau, kad čia susibū-
rė sveteliai iš Dublino, Londono, 
Vilniaus ir Kauno...

Uždarymo ir apdovanojimų 
vakare buvo vaišinama gardžia 
žuvimi įdaryta koše, grojo jauna-
tviškas „Džias bendas“ iš Vilniaus 
- Ieva Lapinskaitė, Justas Svirelis 
ir Laurynas Gaušas. Panašias var-
žytuves planuojama surengti ir 
kitąmet.

Linksmiausiai nusiteikusi komanda „BMW pacanai“ - iš kairės Be-
nas ir Simas Baronai iš miestelio ir Mantas Pilipauskas iš Utenos.

Autoriaus nuotr.

Vicemeras Donatas Krikštapo-
nis „Anykštai“ sakė, jog rajono 
Tarybai bus teikiamas sprendimo 
projektas, kad žalą suniokoto au-
tomobilio savininkui atlygintų 
savivaldybė. „Savivaldybės darbo 

Už aplamdytą automobilį žalą 
atlygins savivaldybė

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudary-
ta darbo grupė pateikė savo išvadas dėl incidento prie Puntuko 
akmens šių metų liepos 16 dieną, minint lakūnų S.Dariaus ir 
S.Girėno skrydžio per Atlantą metines, kai dėl žemai nusileidusio 
karinio sraigtasparnio, lūžusi medžio šaka apgadino automobilį.

grupė kreipėsi į karines oro pajė-
gas, tačiau lakūnai tik atsirašinė-
jo“, - kodėl žalą atlygins ne orlai-
vio pilotai ar karinės pajėgos, bet 
savivaldybė, sakė D.Krikštaponis.

Už 1997 metų laidos automobilį 

„Citroen Xsara“ siūloma atsiskai-
tyti rinkos kainomis. Tai savival-
dybei kainuotų beveik 5 tūkst.
Lt. Tuoj po įvykio „Anykštos“ 
žurnalistei sumaitoto automobilio 
savininkas sakė, jog patyrė apie 6 
tūkst.Lt žalą, nuostoliai esą yra di-
deli, mašiną teksią nurašyti.

Dar viena moteris kreipėsi 
į savivaldybės administraciją, 
prašydama informacijos apie 
sraigtasparnio įgulos duomenis 
ir skrydžio metu atliktus veiks-

mus, nes ketino kreiptis į teismą 
dėl neturtinės žalos atlyginimo. 
Esą moters duktė, renginyje šo-
kusi su kitomis merginomis, kai 
lūžo medžio šaka, stovėjo netoli 
aplamdyto automobilio ir dėl to 
patyrė didelį išgąstį. Moteris sie-
kia įrodyti, kad neleistini pilotų 
veiksmai renginio metu galėjo 
sukelti tragiškas pasekmes, dėl 
kurių tik laimingo atsitiktinumo 
dėka nebuvo sužaloti ar mirtinai 
traumuoti žmonės.



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

komentarai

bargą. Nesinori būti juodu pranašu, 
tačiau manau, kad spustelėjus pirmie-
siems šalčiams, turėtų „SUGĘSTI“ 
dujotiekis tiekiantis dujas į Lietuvą, 
kurio „REMONTUOTI RUSAMS 
NEAPSIMOKĖS“. Panašiai, kaip 
savo laiku sugedo rusų naftotiekis 
„Družba“, kurio rusams remontuoti 
neapsimokėjo ir nafta juo į Lietuvą 
netiekiama. Būsimas statomas dujų 
terminalas pajūryje yra nepajėgus 
aprūpinti viso dujų poreikio. Žiemos 
metu, manau, pamatysime tikrą em-
bargą, kurios pasekmėje stos įmonių 
veikla, gali sutrikti miestų daugiabu-
čių namų šildymas. Įdomu, kodėl ru-
sai Kaliningrado srityje skuba užsipil-
dyti turimas dujų saugyklas?“

@ „Jomajo“: 

„Gal ir skubota išvada, bet paskai-
čius jūsų komentarą atlieka įspūdis, 
kad rusui tereikia treptelėti koja ir 
puolęs ant keliu imsit jam kojas bu-
čiuoti ir maldauti pasigailėjimo, kartu 
prisiekinėjant amžiną tarnystę. Nega-
lima ir nereikia dėl to panikuoti. Kaž-
kodėl ruskis gali sau pasakyti „stojam 
į bado dietą“ tam, kad tuo mums tik 
vos vos pakenktų ir visi su šūkiu ura 
pritaria. O pas mus tik vos vos atsi-
randa menkiausi sunkumai ir iš kar-
to riksmai, klyksmai, panika, nors tų 
sunkumų net sunkumais negalima 
vadinti. Tai netgi ne patiriami nuos-
toliai, o tik siek tiek sumažėję atskirų 
grupių pelnai lygintini nebent su pras-
to oro žemdirbiams sukeltais praradi-
mais. O kalbant apie „tikrą embargą“ 
atminkit, kad rusas minta ne mėsa ir 
daržovėmis, o nafta, dujomis ir ki-
tomis žaliavomis. Tokius embargus 
gali taikyti tik labai siaurai, lokaliai 
ir jiems nedidelėmis apimtimis. Mes 
jau stipriai integruoti Europoje ir bet 
kokie sunkumai bus įveikiami kur kas 

lengviau nei buvo blokados metu“.

Č „Alvydas Janickas 
to Jomajo“:

 „Į esamą problemą reikia žiūrėti 
plačiau ir giliau. Esamą situaciją ga-
lima vertinti kaip prasidėjusį trečiąjį 
pasaulinį karą, bent žiūrint iš ekono-
minės prizmės. Koks rusų embargo 
tikslas? Lėtai ekonomiškai nualinti 
tokias valstybes, kaip Lietuva, La-
tvija, Estija ir kitas Vidurio ir Rytų 
Europos šalis. Karas XXI amžiuje 
savo struktūra yra visai kitoks nei XX 
amžiuje. Rusų kareiviukai su automa-
tais čia nelakstys. Visus ekonominio 
karo sunkumus ant savo kailio turėtų 
pakelti eiliniai gyventojai. Embargo 
esmė - masinė bedarbystė, atleidimai 
iš darbo, smunkantis pragyvenimo 
lygis - visa tai ankščiau ar vėliau tu-
rėtų sukelti nepasitenkinimą esama 
valdžia ir neramumus Rytų Europos 
valstybėse. Dėl Europos sąjungos- ru-
sai suprato, kad tai nevienalytė valsty-
bių sąjunga. Vokiečiai turi savus eko-
nominius interesus, prancūzai iš rusų 
tikisi milijardinio pelno parduodant 
du desantinius „mistral“ tipo karinius 
laivus, kurių vienas vadinsis „Sevas-
topol“. Tikėtis kokios nors pagalbos iš 
kaimynų Lenkų esant tokiems „drau-
giškiems“ valstybių santykiams, ma-
nau iliuzijų nelieka. Rusai turi naujas 
rinkas savo gamtiniams ištekliams 
realizuoti. Rusai savo gamtinius ište-
klius nukreipia į nepasotinamą Kiniją. 
Putinas nesenai pasirašė pelningą mi-
lijardinį dujų pardavimo Kinijai kon-
traktą. Rytų Europos valstybių laukia 
sunkus laikmetis. Šis karas yra ameri-
kiečių ir rusų karas iš kurio Europos 
Sąjunga neturės jokios naudos.“

 (Komentatorių kalba netaisyta – 
red.past.)  

    -ANYKŠTA

Genė KULBOKIENĖ, buvusi 
Raguvėlės mokyklos direktorė: 
„Jei tiesiai šviesiai – tai didžiausia 
kvailystė, kokia gali būti. Ar kie-
kvienas vaikas tuose „fabrikuose“ – 
didelėse mokyklose – sugebės prisi-
taikyti? Ar nebus jis ten stumdomas 
ir skriaudžiamas, jei pats bus jautres-
nis? O ko jis gyvenime baigęs ją, jei 
taip bus traumuojamas, pasieks? Aš 
per gyvenimą dirbau keturiose mo-
kyklose ir visos kaimo. Galiu pasa-
kyti, kad „žinių rinkoje“ mažų mo-

Naikinti mokyklas – gesinti žiburį naktyje
Lankydamasis Anykščiuose, Švietimo ir mokslo ministras de-

monstravo skeptišką nuomonę apie kaimo mokyklas. „Nieko čia 
neatnaujinsi turint po 50 vietų mokyklas. Uždarom ir vežam vai-
kus į centrą, kur jie gaus kitą kokybę“, - kalbėjo ministras.

„Anykšta“ klausė - ką manote apie mintį uždaryti mažas mo-
kyklas, o mokinius vežti į didesnes? Ar iš tiesų didesnės mokyklos 
duoda „kitą kokybę“?

kyklų mokiniai gali konkuruoti ne 
prasčiau, nei didžiųjų ir dažnai net 
geriau, dažnai pasiekia net daugiau, 
nei kiti. Visi jie išsinešdavo solidų 
žinių bagažą. Galų gale savo laiku 
Raguvėlės pagrindinės mokyklos 
mokiniai olimpiadose konkuravo 
su Anykščių gimnazijų ir didžiųjų 
mokyklų mokiniais, net pasiekdavo 
respublikines olimpiadas. 

Pasiekti kažką daugiau gali tie, 
kurie nori. Daug svarbesnis aspek-
tas tai, kad kaimuose žmonės gy-
vena skurdžiau, mokslus labiausiai 
apriboja finansai. Net jei įstoja į ne-
mokamą vietą universitete, tai sun-
ku pragyventi tokiuose miestuose 
kaip Vilnius, Kaunas. Gerai jei dar 
mokydamasis gali pradėti dirbti, bet 
tada nukenčia mokslų kokybė“.

Antanas TYLA, Pasaulio 
anykštėnų bendrijos pirminin-
kas: „Man baisu, kad atimami kul-

tūros – švietimo židiniai iš kaimiškų 
vietovių. Mokytojus reikia skatinti 
dirbti provincijoje, gal mokėti jiems 
priedus už darbą tokiose mokyklo-
se. Suprantu, kad sunku išlaikyti tas 
mokyklas, bet reikia daryti viską, 
kad jos neišnyktų. Tos mokyklos – 
tai židiniai, kurie šviečia tamsoje, 
prie kurių gali prisiglausti. Jei jas 
uždarysim, kur žmonės prisiglaus? 
Manau, kad jei Anykščiuose nebū-
tų dabartinių mokyklų, nežinau kur 
dėtųsi jaunimas, tos mokyklos – sa-
votiški Anykščių universitetai. Rei-
kia paaukoti truputį lėšų, net jei tai 
neracionalu. Pamenu savo jaunystę, 
Burbiškio mokyklą. Visas kultūri-
nis gyvenimas buvo susitelkęs apie 
mokyklą ir mokytoją. Kartais švies-
davo ir bažnyčia (priklausomai nuo 
kunigo), bet mokykla švietė nuolat. 
Ji net vienijo ją baigusius, pavyz-

džiui, šaulių būrys taip pat buvo 
prie mokyklos. Mokyklos tuo metu 
darė stebuklus. Tad aš už tai, kad 
paaukoti lėšų, bet išlaikyti tas mo-
kyklas. Mokyklų išlaikymas – tai 
investavimas“.

Bronius PILKAUSKAS, Nau-
jųjų Elmininkų bendruomenės 
tarybos narys: „Kadangi jau šiaip 
ar taip veža, manau, kad mokinius 
reikia vežti į didesnes mokyklas. 
Naujuosiuose Elmininkuose moky-
klos nėra, o ir nereikia jos čia. Kam 
laikyti mokyklą, jei klasėje mokosi 
po tris mokinius? Neverta. Išimtį 
reikėtų daryti tik pradinukams. Jei 
mokykloje susidarytų aštuoni ar de-
šimt pradinukų, mokyklos pradinį 
skyrių dar reikėtų išlaikyti. Maža 
kokios nelaimės gali su pradinukais 
nutikti“.

-ANYKŠTA 

Elektra. Liepos mėnesį elektros 
kaina Lietuvoje ir Latvijoje vidu-
tiniškai siekė 19,8 cento už kilo-
vatvalandę (ct/kWh) ir nuo metų 
pradžios išaugo apie 60 procentų. 
Vidutinė elektros energijos kaina 
visose Baltijos šalyse stabiliai auga 
jau kurį laiką ir liepą buvo didžiau-
sia per pastaruosius 9 mėnesius.

Infliacija. Pagal suderintą varto-
tojų kainų indeksą (SVKI) apskai-
čiuota infliacija rugpjūčio mėn., 
palyginti su liepos mėn., tikėtina, 
bus neigiama ir sudarys -0,1 pro-
cento, prognozuoja Lietuvos statis-
tikos departamentas. Metinė inflia-
cija rugpjūčio mėn., tikėtina, gali 
siekti 0,3 proc., o vidutinė metinė 
- 0,4 proc. (liepos mėn. užfiksuota 
metinė infliacija buvo 0,5 proc., o 
vidutinė metinė - 0,4 proc.). Tikė-
tina, kad didžiausią įtaką rugpjūčio 
mėnesio defliacijai turės mažėjan-
čios maisto produktų ir nealkoho-
linių gėrimų grupės kainos. Def-
liaciją gali pristabdyti didėjančios 
transporto prekių ir paslaugų gru-
pės kainos. Kitų prekių ir paslaugų 
grupių kainos, tikėtina, reikšmingai 
nekis ir turės nedaug įtakos SVKI 
dinamikai. 

Ebola. Iš Nigerijos į Indiją skri-
dusi moteris netikėtai mirė Jungti-
nių Arabų Emyratų (JAE) sostinėje 
Abu Dabyje, medikai teigia, jog ji 
buvo užsikrėtusi Ebolos hemora-
gine karštine. Ebolos virusas, dar 
vadinamas Ebolos hemoragine 
karštine, Vakarų Afrikoje jau pa-
reikalavo daugiau kaip tūkstančio 
žmonių gyvybių. Epidemija šiuo 
metu siaučia Liberijoje, Siera Le-
onėje ir Gvinėjoje, tačiau 4 mirties 
atvejai nuo Ebolos jau užfiksuoti 
Nigerijoje. Ebolos virusu žmonės 
dažniausiai užsikrečia kontaktuo-
dami su gyvūnai ar valgydami jų 
mėsą, patekęs į žmogaus organiz-
mą virusas toliau plinta per kūno 
skysčius - seiles, kraują, prakaitą.

Pagalba. Rusijos vyriausy-
bės šaltiniai pirmadienį pranešė, 
kad visi humanitarinio konvojaus 
klausimai su Kijevu yra suderinti, 
tačiau susitarimo dėl paliaubų Do-
necke ir Luhanske nėra. Po keturių 
šalių ministrų susitikimo Berlyne 
Rusijos užsienio reikalų ministras 
Sergejus Lavrovas pranešė, kad 
„visi klausimai (...) dėl humanita-
rinės pagalbos suderinti“, tačiau 
diskusijos dėl ilgalaikių paliaubų 
ar politinio proceso pradžios buvo 
bevaisės. „Negalime pranešti po-
zityvių rezultatų dėl paliaubų ar 
politinio proceso“, - kalbėjo S. 
Lavrovas. Ministras išreiškė vil-
tį, kad Ukrainos pasienyje esantis 
humanitarinis konvojus netrukus 
pajudės į šią šalį ir pagalba greitai 
pasieks Donecko bei Luhansko ci-
vilius gyventojus.

Apšaudė. Vakar separatistai ra-
ketomis apšaudė autobusų konvo-
jų, kuriame važiavo pabėgėliai iš 
rytinio Ukrainos Luhansko miesto, 
pranešama apie nukentėjusiuosius, 
remdamasi Ukrainos kariuomenės 
atstovu skelbia „Reuters“. „Tero-
ristai paleido „Grad“ raketas į pa-
bėgėlių iš Luhansko konvojų netoli 
Novosvitlivkos teritorijos (...), lau-
kiame kol bus pranešta, kiek žmo-
nių žuvo“, - sakė karinės operaci-
jos šalies rytuose atstovas.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

@ „Paskaičiuokim broliai 
kurmiai“:

„Kiek žmonių Rusijoje? Kiek 
žmonių Lietuvoje? Kokia mūsų ša-
lies maisto pramonės dalis atsigręžusi 
į Rusijos rinką? Kiek joje dirba žmo-
nių? Kiek fūristų važinėja Rusijos 
keliais iš gintarinės šalies? O dabar 
paskaičiuokim... Matematika papras-
ta. Iš embargo Rusijai bus kur kas 
mažesnė bėda nei Lietuvai. O mes 
neišsikapstę iš vienos krizės, papul-
sim į kitą“.

@ „Šaunuolis ministras“:

„Vengrijos premjeras Victoras 
Orbanas savo ruožtu pareiškė, kad 
ES įvestas sankcijas Rusijai gali-
ma palyginti su šūviu į savo paties 
koją. „Geriau šauti sau į koją negu 
leisti, kad šautų mums į galvą“- 
L.Linkevičius“.

@ „Proto užtemimas“: 

„Mūsų politika visiškai neįdomi 
Putinui. Štai – Rusijai nebepakan-
ka vakarietiško maisto embargo. 
Kremlius penktadienį pritaikė naujus 
importo apribojimus. Ir ne tik toms 
valstybėms, kurios anksčiau pritaikė 
savo sankcijas Rusijai. EMBAR-
GO VISAM PASAULIUI. Įskaitant 
KUBĄ ir ARGERNTINĄ. Išimtis tik 
Baltarusijai ir Kazachstanui“.

@ „Alvydas Janickas“: 

„Ar tai, kad rusų pasieniečiai nuo 
sienos nuvijo 100 furų su lietuviško-
mis gėrybėmis, tai jau yra embargas? 
Manau, tai tik įžanga į būsimą em-

@ „li“:

 „Kol lietuviai pasieks rusų lygį, 
tai praeis lygiai 100 metų. Rusai turi 
protą ir mąsto smegenimis, o lietuviai 
- buki, išplautomis smegenimis ir nie-
ko nemasto savo galva, o loja tą, ką 
pasako kažkas...“

@ „taip“: 

„Pritariu apie išplautas smegenis. 
Visa propagandos situacija primena 
Pirmojo pasaulinio karo pradžią prieš 
lygiai šimtą metų“.

@ „Saulius Rasalas“:

 „Pronacistinė Vengrija, pravosla-
viška Graikija globalių klausimų ne-
sprendė ir palaikė profašistinį Putino 
Rusijos elgesį. Rezultatas? Embargą 
gavome mes, kurie protestavom prieš 
fašizmą, embargą gavo ir žalių žirne-
lių prisivakavusi Vengrija ir fetos pri-
sirauginusi Graikija“.

@ „Karamba“: 

„Tik Saulius Rasalas su savo „An-
drioniškio“ lygiu gali Vengriją vadin-
ti pronacistine, Rusijos prezidento 
elgesį profašistiniu. Tačiau, ne tik 
Vengrija protestuoja prieš Eurosojū-
zo cirkus. Suomija, Čekija nesutinka 
žlugdyti savo ekonomikos ir žmonių 
dėl ES+JAV susimovusios politikos. 
Tai gal Rasalas ir juos išvadins „pro-
nacistais“ ir „profašistais“? Rusija 
nebadavo ir nebadaus. Brazilija ir 
Argentina džiaugiasi gavusi galimybę 
teikti Rusijos rinkai jautieną už mili-
jardus eurų! Maisto bus sočiai. Ne po-
kario metai. Kentėsime mes. Ir Ožys 
su Rasalu taip pat“.

Rusijos embargas- šūvis sau į koją?
Rusijai paskelbus embargą Europos Sąjungos maisto produk-

tams buvo paliesta ir Lietuvos maisto perdirbimo pramonė. Sa-
vaitgalio diskusijoje „internautai“ diskutavo kuo baigsis Rusijos 
embargas - ES įmonių bankrotais ar badu Rusijoje, o gal niekuo - 
nei viena, nei kita pusė to embargo nepajaus?  Diskusija buvo ypač 
aktyvi ir sulaukė daugiau, nei septyniasdešimties komentarų.
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Avarijos.  Per 7 šių metų mė-
nesius Anykščių rajone įvyko 9 
įskaitiniai  eismo įvykiai, kuriuose  
2 žmonės žuvo ir  9 buvo sužeisti.  
Pernai per tą patį laikotarpį Anykš-
čių rajono keliuose įvyko irgi 9 
įskaitinės eismo nelaimės, kuriose 
žuvo 5 žmonės ir  14 buvo sužeis-
ta. 

Protokolai. Anykščių rajono po-
licijos pareigūnai per 7 mėnesius 
už įvairius Kelių eismo taisyklių 
pažeidimus surašė 1127 protoko-
lus.

Neblaivūs. Per 7 šių metų mė-
nesius  rajono keliuose policijos 
pareigūnai sulaikė  91 neblaivų 
vairuotoją ir 73  neblaivius dvira-
tininkus. Pernai per  tą patį laiko-
tarpį  buvo sulaikyti 130 neblaivių 
vairuotojų ir 146 neblaivūs dvira-
tininkai.

Pėstieji. Pagaliau ir pėstieji tam-
pa drausmingesni... Policijos pa-
reigūnai per 7 šių metų mėnesius 
išaiškino 93 Kelių eismo taisykles 
pažeidusius pėsčiuosius. Pernai per 
tą patį laikotarpį tokių pažeidėjų 
buvo išaiškinta net 200. 

Akcijos. Rugpjūčio 18-24 die-
nomis policijos pareigūnai susti-
prins  pavojingo ir chuliganiško 
vairavimo kontrolę, bei transporto 
priemonių važiavimo greičio kon-
trolę. Pastaroji priemonė, inicijuo-
ta Europos kelių policijos tinklo 
TISPOL, dėl to ji bus vykdoma 
daugelyje Europos šalių. Rugpjū-
čio 25-31 d. vyks privalomų sau-
gos priemonių naudojimo kontrolė, 
rugpjūčio 25 - rugsėjo 14 d. - at-
švaitų, kitų šviesą atspindinčių ele-
mentų naudojimo tamsiuoju paros 
metu kontrolė.

Kartodromas. Pusę milijono 
litų kainavusia, atnaujinta Anykš-
čių kartodromo trasa džiaugiasi 
treniruoti užsukantys sportininkai 
ir mėgėjai. Antai, kartingų sporto 
meistras Ignas Gelžinis palakstęs 
kartodromo trasa pareiškė, kad 
šiuo metu tai geriausias kartodro-
mas Lietuvoje.  

„Kabliukai“. Liepą įsigaliojus 
naujom transporto priemonių re-
gistravimo taisyklėms, kai kurie 
savininkai turi problemų dėl įsi-
gytų automobilių įregistravimo. 
Savaime suprantama, jų nekyla 
Vokietijoje įsigytų automobilių 
savininkams, nes čia į techninės 
registracijos dokumentą surašoma 
viskas. Tuo tarpu iš Belgijos, Ita-
lijos, Prancūzijos ir kai kurių kitų 
šalių, pavyzdžiui, neįrašoma vari-
klio galia ar kiti registracijai būtini 
duomenys. Įstatymų pakeitimuose 
numatyta, kad trūkstamus duome-
nis įrašyti gali tik ekspertas, o jo, 
kol priims, gali tekti laukti ir kelias 
savaites. 

Skaičiai... Šiemet iki rugpjūčio 
1 dienos mūsų šalyje policijos pa-
reigūnai išaiškino 216 669 Kelių 
eismo taisyklių pažeidimus. Tarp 
jų: 77 806 nustatyto važiavimo 
greičio viršijimo, 13 331 automo-
bilių vairuotojų ir keleivių saugos 
diržų nenaudojimo atvejai, išaiš-
kinti 7 327 neblaivūs vairuotojai, 4 
462 neblaivūs dviračių vairuotojai, 
364 motociklų ir mopedų vairuo-
tojų saugos šalmų nenaudojimo 
atvejai.

Parengė J.J.

Vertino automobilius 
„iš gatvės“

Skelbiama, kad tyrimus vykdžiu-
si kompanija vertino tik tas markes, 
kurių Europoje yra parduota pakan-
kamai daug, kad būtų galima daryti 
išvadas. Rezultatai pateikiami ne pa-
gal techninių apžiūrų duomenis (kaip 
mėgsta vokiški reitingų sudarytojai), 
o pagal servisų  nustatytus gedimų 
duomenis. Todėl, ne taip kai kuriuo-
se reitinguose, lyderiais tapo ne tokie 
super automobiliai kaip „Porsche“, o 
kuklučiai, kasdieniški automobiliai, 
kurių net Anykščių gatvėse netrūksta. 

Kuo mažesnis indeksas reitinge - 
tuo patikimesniu laikomas automobi-
lis. Ir atvirkščiai - kuo aukštesnis, tuo 
dažniau jis, statistiškai, linkęs gesti. 
Vidutinis skaičius, kuris leistų saky-
ti, kad automobilis yra vidutinis, yra 
112.

Iš viso įvertinta 179 automobilių 
modeliai.

Lyderiai – japonai

Pasakyti, kad lyderiai japonai - 
reiškia nieko nepasakyti. Jie reitinge 
tiesiog sutriuškino visus kitus. Pirma-
jame dešimtuke – devyni japoniški 
automobiliai. Tik vienintelis ne japo-

Reitingas griauna mitus apie 
vokiškus automobilius

Tai, kad važinėjate brangiu ir prestižiniu vadinamu automobiliu dar nereiškia, kad važinėjate 
patikimu automobiliu. Bent tokios išvados peršasi peržvelgus kompanijos „Warranty Direct“ duo-
menis apie naudotus senus automobilius. Reitinguose geriausiai įvertintas, rodosi, niekuo neišsiski-
riantis automobilis.

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

niškas „Ford Ka“ sugebėjo prasibrauti 
į dešimtuką - jis užėmė devintą vietą. 

Pats patikimiausias automobilis, 
reitingo sudarytojų duomenimis, 
buvo pripažintas „Nissan Almera I“. 
Jei vidutinio automobilio patikimumo 
vidurkis išvestas skaičius 112, tai šio 
„Nissan“ skai-
čius – 3. Kuo 
mažesnis skai-
čius, tuo auto-
mobilis laikomas 
patikimesniu.

Antras – „Toyota Yaris“ (indeksas 
4,46), trečias- „Honda Accord VI“ 
(7,72). Toliau rikiuojasi- „Mazda 
MX5“ (11,29), „Subaru Forester“ 
(12,87), „Mazda 626 IV“ (13,2), 
„Mitsubishi Carisma“ (16,41), „Hon-
da Civic“ (16,74), „Ford Ka“ (19,99), 
„Toyota Corolla“ (20,45).

Tik antrame dešimtuke japonai už-
leidžia savo pozicijas. Nors šį dešim-
tuką pradeda „Honda CR-V“ (20,53), 
tačiau už jos įsitaiso „Volvo S40“ 
(20,59), „Hyundai Accent“ (21,87) ir 
„Volvo V40“ (22,77). 

Aukščiausias „vokietis“- 
tik septynioliktas

Panašu, kad vokiškų automobilių 
gamintojai „nuleido kartelę“. Beje, 

apie tai jau kalba ne vienas auto-
mobilininkas. Geriausiai reitinge 
pasirodęs jų gamintas automobilis- 
septynioliktas. Tai „Opel Corsa C“ 
(26,63). Vieta aukščiau reitinguotas 
„vokiško kraujo“ turintis „Seat Tole-
do II“ (26,41).

Tautiečių, kaip 
pigesnė alterna-
tyva „VW Pas-
sat“, vertinama 
„Škoda Octa-
via“- dvidešimt 

penkta (32,74). O aukščiausias „ita-
las“- „Fiat Marea Weekend“- dvide-
šimt šeštas (33,38). 

Dar laipteliu žemiau stovi aukš-
čiausias „prancūzas“- „Citroen Xsa-
ra“ (33,7). 

Antras iš „vokiečių“ – „VW Golf 
IV Cabrio“. Jis – trisdešimt ketvirtas 
(42,72). Trečias iš vokiečių – „VW 
Polo“- keturiasdešimt antras (52,83). 
Aukščiausiai reitinguota „Audi“ – 
A4. Ji šešiasdešimt aštunta (68,5).

Paskutinis- 
„Mercedes- Benz“!

Reitinge vidutinį - 112 skaičiaus 
indeksą atitinka „Peugeot 306“. Vi-
sus iki jo „įsitaisiusius“ automobilius 
galima vadinti patikimais. Žemiau 

jo- ne.
Kaip yra reitingo lyderiai, taip yra 

ir autsaideriai. Ir čia, šimtas septy-
niasdešimt devintoje vietoje- „Mer-
cedes- Benz V- class“. Jo indeksas 
– net 314 („Nissan Almera I“ indek-
sas 3). Aukščiau jo nepatikimiausių 
automobilių sąraše rikiuojasi: „Land 
Rover Range Rover II“ (263,63), 
„Renault Espace III“ (260,99), vie-
nintelis į reitingus įtrauktas „Pors-
che“ modelis „Boxter“ (257,97), 
„Audi A8“ (250,3), „Audi A8 
Long“ (248,88), „Opel Fronera B“ 
(246,27), „Jeep Cherokee“ (240,1), 
„Audi TT“ (239,91), „Alfa Romeo 
GTV“ (225,84), „Renault Espa-
ce II“ (219,74), „Rover 200 Cou-
pe“ (214,09), „Alfa Romeo 147“ 
(213,04), „Seat Alhambra“ (203,87).

Visureigiai pasirodė prastai 

Kalbant apie atskiras markes, gan 
silpnai atrodo „Alfa Romeo“. Aukš-
čiau nei vidurkis pasirodė tik „145“ 
ir „146“ modeliai.

Silpnai atrodo ir „Audi“, kurios 
didieji modeliai įvertinti prasčiau nei 
vidutiniai.

„Land Rover“ į patikimųjų sąrašą 
nepateko nei vienas modelis. 

„Mercedes- Benz“, apie kurį sa-
koma „mersas“ ir Afrikoj „mersas“, 
ir iš kurio tikimasi patikimumo, mo-
deliai taip pat sukasi apie vidurį arba 
žemiau jo. 

„Renault“, jei tikėti lentele, pasi-
tikėti galima tik mažesniaisiais mo-
deliais.

Kalbant apie gamintojus, kurių 
dauguma modelių atrodo geriau, nei 
vidurkis, išsiskiria „Nissan“, BMW, 
„Citroen“, „Fiat“ (nors yra anekdotų, 
kad „fiatui“ galinis stiklas šildomas 
todėl, kad rankos nešaltų jį stumiant), 
„Ford“, „Honda“, „Mazda“, „Peuge-
ot“, „Toyota“ ir „Volkswagen“.

Bendra tendencija, kad kuo aukš-
tesnės klasės automobilis, tuo pras-
čiau reitinguose jis pasirodė. Tai gali 
būti siejama su tuo, kad aukštesnės 
klasės automobiliai turi daugiau 
komforto įrangos, tai yra turi dau-
giau agregatų, kurie gali gesti. 

Labai prastai pasirodė ir minive-
nai, bet tai gali būti įtaka, kad pa-
prastai minivenus perka žmonės, 
kurie daug ir toli važinėja, todėl jie 
yra daugiau eksploatuojami. 

Taip pat tarp lyderių nėra nei vieno 
visureigio. Gali būti, kad jie papras-
čiausiai eksploatuojami sunkesnė-
mis sąlygomis, o sunkiai apkrauna-
ma technika visada genda labiau, 
nei lygiu miesto keliu važinėjantis 
automobiliukas. 

Anykščiuose reitingo lyderiu pripažintų „Nissan Almera I“ netrūksta. Vienu jų nuo 2006 metų važi-
nėja Sandra Avižienė, kuri pasakojo, kad 1998 metais pagamintas automobilis kol kas dar nei karto 
nepavedė kelyje, o valstybinė techninė apžiūra jam jau atlikta keturis kartus. Visus kartus automo-
bilis ją lengvai įveikė. Vienintelė automobilio problema- puola rūdys...

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

...Tik antrame dešimtuke 
japonai užleidžia savo pozi-
cijas...

Kaip teigia Viktoras Daukšas, 
Autoplius.lt plėtros vadovas, di-
džioji dalis vairuotojų įsitikinę, 
jog grąžinti baudos balai neišspręs 
problemų keliuose. Atvirkščiai, šios 
priemonės veiksmingumas, anot jų, 
abejotinas – ji tik padidins korupci-
jos mastus.

„Šio siūlymo priešininkai teigia, 

Ar grąžinti baudos balai pažabos kelių erelius?
Dėl Vyriausybės siūlymo Seimui keisti baudų už kelių eismo tai-

syklių pažeidimus sistemą ir grąžinti anksčiau galiojusią preven-
cinę priemonę – baudos balus skelbimų portalo Autoplius.lt atlik-
tos apklausos duomenimis nepritaria beveik 70 proc. lietuvių. Jie 
mano, kad baudos balų sistema yra neveiksminga.

jog balų sistema nėra skaidri. Kaip 
ir anksčiau, ji leis vairuotojams ak-
tyviai tartis su pareigūnais dėl kyšio. 
Tačiau pritariantys siūlymui teigia, 
kad sistema bus tobulesnė – pažei-
dimai bus įrašomi į sistemą, regis-
truojami ir informacija saugoma. 
Pasak jų, tokiu būdu bus užkirstas 
kelią bet kokiai korupcijos galimy-

bei”, – teigia V. Daukšas.
Siūlyme numatyta, kad už kelių 

eismo taisyklių pažeidimus skiria-
mi balai bus diferencijuojami at-
sižvelgiant į pažeidimo sunkumą. 
Priklausomai nuo pavojingumo bus 
skiriama nuo vieno iki penkių bau-
dos balų. 

Tačiau beveik pusė apklausos da-
lyvių (47 proc.) mano, kad baudos 
balais bausti reiktų tik už šiurkš-
čiausius pažeidimus – vairavimą 
išgėrus, greičio viršijimą, važiavi-
mą degant raudonam šviesoforo si-
gnalui ar esant automobilio statymo 
taisyklių pažeidimams. Beveik 40 

proc. apklaustųjų teigia, kad bausti 
reiktų tik už pažeidimus, kuriuos 
vairuotojas padaro ne pirmą kartą.

„Jei per metus vairuotojas surinks 
10 baudos balų, o pradedantysis – 6 
ar daugiau balų, jiems bus atimama 
teisė vairuoti nuo devynių mėnesių 
iki vienerių metų. Tačiau daugiau 
nei pusė apklausoje dalyvavusių 
lietuvių mano, kad tai per griežta 
bausmė. Be to, daugeliui siūlymo 
priešininkų abejonę kelią ir dvigubo 
baudimo galimybė, t.y. be baudos 
balų galios ir piniginės baudos”, – 
sako V. Daukšas.

-ANYKŠTA
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(Atkelta iš 1 p.)
Neturi sveikatos rinkti mėšlo

Rubikių kaime Didžiojoje gatvė-
je 21 namą dalijasi R.Andrijauskas 
ir  Povilas Čereška. Tačiau pastara-
sis „Anykštai“ sakė, kad konfliktu 
dėl kaimyno tujų rūpinasi jo duktė 
Virginija Gegužienė, nes senukas 
esą tam neturi sveikatos ir teisinių 
žinių.

Paklaustas, kuo jam užkliūva kai-
myno gyvatvorė, P.Čereška aiškino, 
jog tujos pasodintos per arti tvoros 
(turi būti per metrą nuo tvoros) ir 
yra per aukštos. „Man kliūva ne 
tik R.Andrijausko tujos, bet ir jo 
paaukštinta tvora, kuri man užstoja 
saulę, - rodydamas į vienoje vie-
toje esančią aukštesnę tvorą, sakė 
P.Čereška. – O nuo per arti prie 
tvoros pasodinto R.Andrijausko 
vaismedžio į mano sklypą byra 
slyvos:aš neturiu sveikatos rinkti jo 
mėšlo“.

Kaimynų duktė apipylė 
pamazgomis

Tuo tarpu R.Andrijauskas tvirti-
na, kad ne jis sodino tujų gyvatvo-
rę, sodybos dalį įsigijo, kai tujos 
jau augo, todėl ir neprivaląs jų nei 
apkirpti, nei kažkaip kitaip išspręsti 
konflikto su kaimynais, tiksliau jų 
dukra V.Gegužiene. „Kartą  pas mus 
į Rubikius atvyko žmonos viešnia iš 
Vilniaus, kuri atsirėmusi ant tvo-
ros mėgino raminti, R.Andrijausko 

Kaimynams kliūva tujų gyvatvorė

žodžiais, šėlstančią V.Gegužienę. 
„Pastaroji mūsų viešniai nulau-
žė nagus. Kitą kartą V.Gegužienė 
mūsų svečius apipylė pamazgomis, 
todėl ir paaukštinau tvoros dalį, kad 
kaimynų duktė daugiau neturėtų ga-
limybės kaip nors mums kenkti“, - 
„Anykštai“ sakė R.Andrijauskas.

Žadėjo užmėtyti baudomis

Kita vertus, pasak R.Andrijausko, 
pas savo tėvus atvažiuojanti 
V.Gegužienė dėl per aukštų tujų 
yra pasakiusi turinti pažįstamų 
savivaldybėje, kurie vyrą vis tiek 
nubaus. „Turiu savivaldybėje savų 
žmonių. Tu būsi išdulkintas ir už-
mėtytas baudomis“, - žurnalistams 

V.Gegužienės pasakytus žodžius 
persakė R.Andrijauskas, pridūręs, 
kad jis turi ir liudininkų, kurie tai 
galėtų patvirtinti.

R.Andrijauskas iš savivaldybės 
jau yra gavęs kelis raginimus at-
vykti pas specialistus, kurie jam 
surašys administracinės teisės pa-
žeidimo protokolą ir už per aukštas 
tujas skirs baudą. Kodeksas numato 
įspėjimą arba baudą nuo 50 iki 100 
litų.

R.Andrijauskas sakė nustebęs, 
kaip savivaldybės klerkai be jo ži-
nios matavo tujų aukštį. „Gal tokiu 
atveju ir aš turėčiau dalyvauti šita-
me procese?“, - retoriškai klausė 
vyriškis. Tačiau jis dar labiau nu-
stebo, kai pas jį atvyko policijos pa-

reigūnai ir pasiūlė geruoju nuvykti 
į Anykščių savivaldybę, nes prie-
šingu atveju jis būtų atvesdintas su 
policija. „Esu tarytum didžiausias 
nusikaltėlis, dėl kurio darbo turi net 
policijos pareigūnai“, - ironiškai 
šypsojosi R.Andrijauskas.

Savivaldybės administracijos vy-
riausioji specialistė Vita Bubliaus-
kaitė pažeidėją savo kabinete nori 
matyti rugpjūčio 19 dieną 13 valan-
dą.

Žurnalistams siūlė skaityti 
teisės aktus

Paprašyta pateikti savo komen-
tarą „Anykštai“, V.Gegužienė sakė 
neturinti kažin ką komentuoti, nes 
nenorinti trukdyti institucijų, tirian-
čių jos skundus, veiklai. „Tai nėra 
joks konfliktas, o teisės aktų pažei-
dimas. Šią problemą sprendžia atsa-
kingi asmenys... 
O kas jums davė 
mano telefoną? 
Ar jūs mano 
tėvą perspėjote, 
kad jis man pa-
skambintų ir at-
siklaustų manęs, 
ar aš sutinku, 
kad mano telefo-
no numeris būtų 
pasakytas žurnalistams? Kas užsakė 
jus? Kas užprašė, kad jūs rašytumė-
te straipsnį? Viskas vyksta teisėtai... 
Aš jums, žurnaliste, dėkoju už paro-
dytą dėmesį ir dar kartą sakau, kad 

šiuo klausimu dirba atitinkamos 
institucijos ir jos susitvarkys. Jos 
labai gerai šitą klausimą išmano, 
tikrai labai gerai dirba, turiu atsa-
kymus į mano užklausimus, viskas 
yra teisėta, popierių turiu krūvą...  
Aš savo pozicijos jums neteiksiu, aš 
kalbu su atsakingais asmenimis“, - 
„Anykštai“ aiškino V.Gegužienė.

Vis dėlto paklausta, kaip ir kuo 
trukdo kaimynų tujų gyvatvorė, 
V.Gegužienė aiškino: „Pasiskaity-
kite teisės aktų reglamentus...“

Išsilavinusi moteris 
nekalba kaip nusikaltėlis

Paprašyta patvirtinti arba paneig-
ti  R.Andrijausko „Anykštai“ per-
sakytus ponios žodžius apie tai, jog 
ji savivaldybėje turi savų žmonių, 
kurie kaimyną „išdulkins ir apmė-
tys baudomis“, V.Gegužienė sakė: 
„Jūs geriau pasiklausykite paties 
R.Andrijausko žodyno, jūs ne tiek 
dar išgirsite. Aš esu išsiauklėjusi, 

išsilavinusi mo-
teris, kalėjime 
nesėdėjusi kaip 
jis, pilstuku 
nesu prekiavusi 
ir nepakliuvusi 
pa re igūnams 
(apie tai net 
policijos depar-
tamentas žino, 

kaip jis įkliuvo, aš galiu oficialų 
raštą parodyti, kaip jis buvo sugau-
tas). Vienu žodžiu, tegul kaimynas 
pasižiūri į save ir iš kitos pusės...“

Beje, pats R. Andrijauskas teigė, 
kad kalėjime nesėdėjęs.

Kaimynus supykdė tujų gyvatvorė, peraugusi medinę tvorą. 
               Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

...Tačiau jis dar labiau nu-
stebo, kai pas jį atvyko poli-
cijos pareigūnai ir pasiūlė 
geruoju nuvykti į Anykščių 
savivaldybę, nes priešingu 
atveju jis būtų atvesdintas 
su policija...

Rugpjūčio 14-16 dienomis 
Anykščių Dainuvos slėnyje skam-
bėjo bardų muzika. Per tris festiva-
lio dienas įvairiose Anykščių vie-
tose vyko penkių skirtingų žanrų 
– muzikos,  poezijos, teatro, kino ir 
fotografijos renginiai. Tradiciniai 
penktadienio ir šeštadienio vakaro 
koncertai šiemet pakvietė į sceną 
sugrįžti jau seniai koncertavusius 
atlikėjus. Vienas jų – folkloro ir 
kantri muzikos atlikėjas Vytautas 
Babravičius-Simas, kuris paskutinį 
kartą scenoje grojo prieš 15 metų. 

Žiūrovų perpildytose erdvėse... Viktorija STENIULYTĖ

Septintasis nacionalinis bardų festivalis „Purpurinis vakaras“ šiemet sulaukė rekordinio žiūrovų 
skaičiaus. Organizatoriai tikslaus lankytojų skaičiaus neatskleidžia, tačiau teigia, kad per septyne-
rius festivalio metus, šiemet „Purpurinis vakaras“ išsiskyrė ne tik gausiausia auditorija, bet ir ypač 
kruopščiai atrinktais atlikėjais.

Dar vieną staigmeną žiūrovams 
parengė aktorius Rolandas Kazlas. 
Jis anykštėnams pristatė muziki-
nę-poetinę pramonę „Darbai ir dy-
vai“, o šeštadienio vakarą pasirodė 
scenoje, kur atliko savo kūrybos 
dainas.

„Purpurinis vakaras“ kvietė į  
kino seansus. Šeštadienio popietę 
prozininkas ir režisierius Marius 
Ivaškevičius pristatė savo filmą 
„Santa“.  Filmo veiksmas vyksta 
Lietuvoje ir Suomijoje, siužeto 
vingiai rutuliojasi nuo romantiš-

kos šventinės nuotaikos iki šeimos 
tragedijos. Beje, renginys vyko 
naujajame Anykščių menų inkuba-
toriuje. Ne vienas filmo pasižiūrė-
ti ir su M. Ivaškevičiumi susitikti 
atvykęs žiūrovas džiaugėsi, kad 
renginiui pasirinkta būtent ši erdvė 
– apie 200 sėdimų vietų, didelis 
ekranas, geras garsas. 

Tuo tarpu į poezijos vakarą su 
Andriumi Bialobžeskiu atvyku-
siems poezijos gerbėjams teko 
išbandymas – nedidelė Anykščių 
koplyčios erdvė tiesiog tvoskė 

karščiu – ne vien nuo aistringos 
poezijos, bet ir nuo sausakimšos 
žiūrovų salės.

Dar vienas svarbus festivalio ak-
centas  – fotografija. Anykščių ra-
jono savivaldybės L. ir S. Didžiulių 
bibliotekoje rugpjūčio 15-ą dieną 

atidaryta Vytauto Daraškevičiaus 
fotografijų paroda „Iš dainuojančių 
aktorių gyvenimo”. Pirmą kartą 
vienoje vietoje chronologine tvarka 
publikuojami istoriniai garsiausių 
Lietuvos bardų portretai.  Paroda 
bibliotekoje veiks visą mėnesį.

„666“: „O iš kur bus renginyje anykštėnai, jei praktiškai jokios informaci-
jos nebuvo.Tik gerai paieškojus internete, Anykščių kultūros centro puslapy-
je, radau afišos su programa fotografiją... Pilnesnę informaciją atsitiktinai 
radau sekmadienį puslapyje alfa.lt. Nejau taip sunku kultūros centrui sutarti 
su „Anykštos“ ir „Nykščių“ svetainėmis dėl nuorodos į jų puslapius patalpi-
nimo? Kitas dalykas-už mokesčių mokėtojų pinigus pastatytos ir prižiūrimos 
skelbimų lentos – jose tik politikuojančių verslininkų ir jų įmonių reklama, 
apie kultūrinius renginius kada ne kada...Tai kodėl atvykę cirkai ar atrakcio-
nų parkai sugeba išsamią informaciją ant kiekvieno stulpo pateikti?“

„jo“: „Prastas, blankus renginys“.
„atvykėlis“: „Problema su transporto parkavimu. Jokių nuorodų, tiesiog 

gadino nuotaiką“.
„jomajo“: „Ten tiek daug gražių merginų... Tik bėda - visos poetiš-

kos...“
„Agnė“: „Kaip retas gražus vakaras ir koncertas. Smagu, kad įsiliejo 

nauji veidai“.
(Komentatorių kalba netaisyta – red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

Aktorius Andrius Bialobževskis vidurnaktį 
Anykščių koplyčioje skaitė Vytauto Mačernio 
ir Sigito Gedos eiles. 

Aktorius Rolandas Kazlas, pasirodęs su grupe 
„Pakeleiviai“, atsisveikindamas šmaikščiai pa-
stebėjo, kad gal savo dainomis nurideno nuo 
anykštėnų Puntuko akmenį ir vylėsi, kad po kon-
certo visiems gyventi bus šviesiau ir geriau...

Dainuvos slėnį užpildė apie 9000 žiūrovų.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr
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Ožiaragis sužinos gerų nau-
jienų apie savo karjerą ar profe-
sinį augimą. Kariai gali tikėtis 
aukštesnio laipsnio, verslininkai 
- naudingų prekybos operacijų. 
Jūsų namuose vaizdas ne toks 
linksmas. Dėl jaunųjų šeimos 
narių gali atsirasti problemų.

Vandeniams verslininkams 
bus nemalonumų dėl jų partne-
rių ar pavaldinių klaidų. Tai at-
silieps pajamoms ir privers kuo 
greičiau atsikratyti nekompeten-
tingų darbuotojų. Savaitė palan-
ki susituokti, santykiams su jums 
brangiais žmonėmis stiprinti.

Žuvys iš anksčiau pradėto 
verslo gaus didelių dividendų. 
Žvaigždės jums pataria veikti 

energingiau, nes kitaip verslas 
duos mažiau pajamų negu tikė-
jotės. Viliojantys pasiūlymai iš 
kitur neturi mažinti domėjimosi 
pagrindiniu darbu, kurio jokiu 
būdu negalima atsisakyti.

Avinai kūrybinių profesijų pa-
kils į šlovės Olimpą. Žvaigždės 
garantuoja visuotinį domėjimąsi 
jų veikla ir laimėjimais. Laukite 
kiaulystės iš kitos lyties asmenų. 
Dėl jų jums gali atsirasti pro-
blemų. Įsimylėjusiems gali būti 
pavojingi gandai ir kišimasis į jų 
asmeninį gyvenimą.

Jaučiams kiek nepasiseks 
tvarkant reikalus valstybinėse 
instancijose. Jūs turite atsisakyti 
tiesmukiškos taktikos santykiuo-
se su biurokratija ir išradingai 
bendrauti su įtakingais sluoks-

horoskopas niais. Darbe ir namie pageidauti-
ni kompromisai ir nuolaidos. Su-
prantama, iki tam tikros ribos.

Dvyniams nusišypsos laimė 
verslo operacijose, kurios duos 
gerų pajamų. Bet reikėtų vengti 
abejotinų sandorių. Už viršva-
landžius valstybiniams tarnau-
tojams garantuotas papildomas 
atlyginimas. Žvaigždės palan-
kios romantiškiems nuotykiams 
ir brangiems pirkiniams.

Vėžiai neturėtų vaikytis dvie-
jų kiškių. Jūsų darbe bus daug 
tokių įvykių, nuo kurių gali ap-
svaigti galva. Patartina laiky-
tis tvirtai, vengti impulsyvių ir 
neapgalvotų veiksmų. Stenkitės 
geriau suprasti artimuosius. Tai 
padės išvengti santykių su jais 
pablogėjimo.

Liūtams žvaigždės pataria 
nelaukti manos iš dangaus ir 
pradėti vykdyti verslo projek-
tus, iš kurių galima gauti paja-
mų. Neužkraukite savo pareigų 
kitiems, patys imkitės darbo. Iš 
giminaičių tolimose šalyse gau-
site gerų žinių. Širdies reikalai 
pareikalaus kantrybės, nes malo-
nių įvykių čia galima tikėtis tik 
ateityje.

Mergelės pagaliau gaus laišką, 
kurio labai seniai laukė. Pasi-
stenkite kur kas daugiau dėmesio 
skirti savo sveikatai. Žvaigždės 
rodo, kad menkas negalavimas 
gali virsti rimta liga.

Svarstyklės pateks į sunkią 
situaciją darbe. Jums teks gintis 
nuo mėginimų įvilioti jus į pa-
vojingas pinkles. Bus keblumų 

ir šeimoje. Patiems reikės per-
tvarkyti namų gyvenimą, nors 
problemos su artimaisiais gali 
išsispręsti ir be jūsų įsikišimo.

Skorpionus erzins nedideli 
konfliktai su kolegomis darbe. 
Be to, teks iš savo santaupų skir-
ti pinigų namų ūkiui, nes reikės 
atšvęsti šeimos šventę. Save 
primins seniai iš jūsų horizonto 
dingęs bičiulis. Santykius su juo 
atnaujinkite atsargiai.

Šauliai gaus papildomų paja-
mų ir susitiks su bičiuliais, kurie 
žino, kaip uždirbti pinigų. Di-
videndų duos komercinė veikla 
arba prekyba nekilnojamuoju 
turtu. Delsiant galima prarasti 
visas pajamas, kurių buvo tiki-
masi, ir sulaukti nemalonumų.

-ELTA

Leonas ALESIONKA

Generalinis SNO sekretorius 
Ban Ki Munas 2014 metų pradžio-
je pranešė, kad Žemės planetoje 
gyvenančių skaičius pasiekė 7,2 
milijardo žmonių. Nesiimu šiame 
straipsnyje analizuoti šio fakto 
ir iš jo kylančių problemų. Kad 
mūsų planetoje gyvena per daug 
žmonių ir ką su tuo daryti, aktyviai 
kalbėta dar praeitame šimtmetyje. 
Pamenu, kaip dar TSRS laikais 
Lietuvoje buvo susirūpinta ma-
žėjančiu gimstamumu ir iki šiol, 
vienaip ar ki-
taip, skatinama 
daugiau gimdyti 
vaikų. Nors jau 
tris! Nes kitaip 
išnyks lietuviai 
kaip nacija, ne-
liks nei jų, nei 
Lietuvos. Guo-
dėmės, kad Es-
tijoje demogra-
finė situacija dar prastesnė – ten 
visai tragiška, neva, ir Latvijoje 
už mus prasčiau. Kokiam gi vel-
niui mes atkūrėme savo tautines 
valstybes, jei iš jų išsilakstome 
dabar? Išrastas naujas susinai-
kinimo būdas? Kiti ar patys iš-
radome? Per paskutiniuosius 20 
metų Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
gyventojų skaičius sumažėjo 1,5 
milijono žmonių! Rusijoje 2009 
metais gyventojų skaičius suma-
žėjęs 225 tūkstančiais. Gi Ukraina 
per 20 metų prarado 6 milijonus 
gyventojų.   

O štai pasaulyje viskas atvirkš-
čiai. Pasaulio valdančiųjų ratas 
ir praeitame šimtmetyje, ir dabar 
mato ir supranta, kad žmonių skai-
čiaus didėjimas sukelia planetoje 
didžiules problemas ir gali turė-
ti katastrofiškų pasekmių Žemės 
ateičiai. Štai ką kalba pasaulio 
didieji, kurie karštai tiki, kad 
įmanoma suvaldyti gimstamumą. 
Daugelis iš valdančioiojo pasaulio 
elito tiki, kad augantis planetos 
gyventojų skaičius yra pasaulinė 
problema Nr.1.  Dauguma jų yra 
absoliučiai įsitikinę, kad gyven-
tojų perteklius yra tų klimato po-
kyčių, kurie griauna mus supančią 
aplinką, priežastis.

Ar išgyventi mums pavyks?
Pacituosiu iš SNO poskyrio 

tautų apgyvendinimo klausimams 
2009 metų reziumė: „Ką reikėtų 
padaryti, kad pagreitinti gims-
tamumo mažinimą mažiausiai 
išvystytose šalyse?“ Štai Bilas 
Geitsas, „Maikrosofto“ įkūrėjas: 
„Gyventojų skaičius energingai 
artėja prie 9 milijardų. Jei mes iš 
tikrųjų gerai padirbėsime kurdami 
naujas vakcinas, teikdami medici-
ninę – sanitarinę pagalbą, pagalbą 
reprodukcinės sveikatos srityje, 
galimai galėsime gimstamumą su-
mažinti 10 – 15 procentų“. Neatsi-
lieka ir John P. Holdren, JAV pre-
zidento Barako Obamos patarėjas 
mokslo klausimais:           „Būtų 
lengviau įvykdyti moterų, pagim-
džiusių antrą arba trečią vaiką, 
sterilizacijos programą, nežiūrint 
į sąlyginai sudėtingą vazektomi-
jos operaciją, negu sterilizuoti 
vyrus“. Dar aiškesnis Žakas Kus-
to (Jacques Cousteau): „Tam, kad 

stabilizuoti pa-
saulio gyven-
tojų skaičių, 
mes turime kas 
dieną sunaikin-
ti 350 tūkstan-
čių žmonių“. 
Jį lenkia Tedas 
Terneris, infor-
macinės agen-
tūros CNN 

įkūrėjas: „Visi gyventojai - 250-
300 milijonų žmonių. Sumažinus 
95 procentais nuo dabartinio lygio 
– būtų idealu“. Siūloma netgi su-
kurti ilgalaikio sterilizavimo kap-
sulę ir prievartos būdu ją įsiūti po 
oda mergaitėms lytinio brendimo 
metu ir išimti tada, kai nėštumas 
pageidautinas gavus oficialų lei-
dimą ir tik nustatytam ribotam 
vaikų skaičiui pagimdyti. Po to 
kapsulė moteriai vėl įsiuvama. 
Princas Filipas, Edinburgo her-
cogas, štai ką sakė: „Jei aš galė-
čiau persikūnyti, tai norėčiau į 
žemę sugrįžti virusu-žudiku, kad 
sumažinti žmonių populiacijas“. 
Deivydas Rokfeleris kalba aiškiai: 
„Neigiamas gyventojų skaičiaus 
augimo poveikis visoms planetos 
ekosistemoms tampa grėsmingai 
akivaizdus“. Štai Margaret Tečer, 
dar būdama premjere teigė, kad 
buvusioje TSRS pakaktų ir būtų 
ekonomiškai tikslinga tik 15 mili-
jonų gyventojų. Kur dėti kitus 278 
milijonus? Nepasakė... O ponia 
Margaret Sanger, Amerikos Šei-
mos planavimo federacijos įkūrė-
ja, rėžia iš peties: „Aukščiausias 
gailestingumo pasireiškimas, kurį 
šeima gali suteikti vienam iš savo 
mažamečių vaikų – tai užmušti 

jį“. Štai tokia „juodoji filosofija“, 
prilygstanti maniakiniam tikėji-
mui tuo, kad žmonija tapo „vėži-
niu augliu“, kuris griauna planetą. 
Per visą žmonijos istoriją karai ir 
epidemijos visame pasaulyje nusi-
nešdavo dešimtis milijonų gyvy-
bių. Pirmajame pasauliniame kare 
Europoje žuvo 13,6, o sužeista ir 
suluošinta virš 20 milijonų žmo-
nių. Antrasis pasauliniu mastu vy-
kęs visų didžiųjų valstybių karas 
XX a. Europoje ir iki šiol yra di-
džiausias ir daugiausia žalos pada-
ręs karas žmonijos istorijoje. Karo 
metu žuvo daugiau nei 70 milijonų 
žmonių, kurių dauguma – civiliai. 
Fašistai nužudė 6 mln. žydų ir 4 
mln. kitų tautų žmonių. Per ma-
žai? Žmonija nepasimokė? O gal 
ir sąmoningai nenori mokytis? Vi-
sas XX amžius, visa XXI amžiaus 
pradžia Euro-
poje ir šalia 
jos - karas veja 
karą. Sudras-
kyta Jugosla-
vija, Irakas, 
Afganistanas su Reigano ir CŽV 
įkurtais talibano teroristais. Libi-
ja, Egiptas, Sirija, Ukraina – keis-
tai vienodi kruvini scenarijai. Per 
visą šitą laiką pasaulis kūrė ir ga-
mino ne tik branduolinį ar chemi-
nį ginklą. Slaptose laboratorijose 
buvo ir, ko gero, tebėra kuriamas 
ir bakteriologinis ginklas. Galin-
gosioms pasaulio valstybėms, o 
ypač toms, kurios pretenduoja į 
pasaulio žandarų vaidmenį, nebe-
siseka paslaptyje laikyti visų niek-
šybių, kurios kuriamos ir gamina-
mos. „Vikiliksai“ ir „Snoudenai“ 
neleidžia. Nuoširdžiai ir atvirai 
pasakysiu, nebesistebiu ir nebeti-
kiu niekuo. Jei JAV gali šnipinėti 
VFR premjerę A. Merkel ir net 
antrą kartą pakliūti tai darydami 
bei sukeldami tarptautinį skanda-
lą, tai apie kokią ES partnerys-
tę su NATO begalima kalbėti ir 
partneriais pasitikėti? Grumtynės 
dėl geopolitinės įtakos sferų tarp 
pasaulio didžiųjų kaip viduramžių 
laikais. Taip mažiname žmonių 
skaičių? Nenustebčiau, jei kiltų ir 
trečiasis pasaulinis – neišvengia-
mai branduolinis karas. Nuprotė-
jusių fanatikų su didybės manija 
visada atsiranda. 

Rašydamas apie Ebolos virusą 
ir plintančią pavojingą ligą, nuo 
kurios nei vaistų, nei vakcinos 
nėra, ne veltui palyginau su AIDS. 
Ne šiaip sau prisiminiau anuomet 
žiniasklaidoje sklidusius ir moks-
liniuose medicinos sluoksniuose 
reikštus įtarimus, kad AIDS suke-
liantis ŽIV (HIV) virusas galėjo 

būti sukurtas karinėse mikrobiolo-
ginio ginklo laboratorijose ir neat-
sargiai arba sąmoningai paleistas 
į pasaulį. Žmonijai naikinti. Jau 
virš 25 milijonų žmonių pražudy-
ta. Ir mirtys tęsiasi. Ar kartais ir 
Ebolos „virusiukas“ ne iš ten pat, 
tuo pačiu metu  ir tam pačiam tiks-
lui sukurtas bei paleistas? Ar gali 
šiandieną kas nors atsakingai ir 
argumentuotai įrodydamas pasa-
kyti, kad ne? Kad šie abu virusai 
nebuvo sukurti žmonių skaičiaus 
pasaulyje „reguliavimo“ tikslu? 
Kas gi prisipažins?

Iš 22 pasisakiusiųjų apie žmonių 
perteklių ir problemas pacitavau 
vos keletą. Tik Kinija, vieninte-
lė valstybė pasaulyje griežtomis 
gimstamumo ribojimo priemonė-
mis suvaldė savo gyventojų skai-
čiaus augimą. Gi Indija, Afrikos, 

Indokinijos ša-
lys gimdo kiek 
išmano. Trūksta 
maisto, purvas, 
skurdas ir badas, 
vandens ir sa-

nitarijos stoka toje pačioje vakarų 
Afrikoje, vidaus karai – geriausia 
aplinka pavojingoms ligoms plis-
ti. O kuo gi kitaip Brazilijos, Ar-
gentinos ar kitų Lotynų Amerikos 
šalių favelose? Gal iš tiesų reikia 
griežtai ir negailestingai privers-
ti žmoniją mažiau gimdyti ir taip 
spręsti per ne lyg didelio žmonių 
skaičiaus problemas? Tonos mais-
to suvalgyta, tonos gėrimų išgerta 
vien Lietuvos Dainų šventėje liepą. 
Tonos fekalijų papildomai nudun-
dėjo į Vilniaus kanalizaciją ir valy-

mo įrengimus. Kiek visokio maisto 
sunaudoja kelių Lietuvų dydžio pa-
saulio miestai? O kiek suvalgo išti-
sos valstybės? Suvoki, kiek maisto 
paverčiama kanalizacijos turiniu ir 
visai nejauku darosi. O kiek mili-
jonų tonų trąšų, kitokios chemijos 
vien derliaus išauginimui, mėsos 
gamybai reikia sunaudoti? O bui-
tinė chemija, vaistai? O sudeginta 
transporto priemonėse nafta? O 
dujos, malkos, šiukšlės? Visko, ko 
reikia vien civilizuotam žmonių 
gyvenimui užtikrinti, čia niekaip 
neišvardinčiau. Kiek sunaudojame 
deguonies? Kiek prikvėpuojame ir 
prigaminame anglies dvideginio, 
kas pasakys? Štai jums ir visuoti-
nas „šiltnamio efektas“. Štai jums 
ir jau gręsianti katastrofiška pasau-
lio klimato kaita. Gerai, sutinku, 
reikia reguliuoti žmonių skaičių 
Žemės planetoje. Tik niekaip ne 
karais, ne krauju ir žudynėmis, ne 
genocidu ir ne dirbtinai sukelto-
mis epidemijomis. Atsisakykime 
skiepų ir patys pamatysime, kiek 
gyvybių giltinės dalgis nušienaus 
visame pasaulyje. Vakcinomis su-
valdyti Raupsai, Maras, Šiltinė, 
Kokliušas, Encefalitas, Tymai, Pa-
siutligė, Stabas, Poliomielitas... Tai 
gal atsisakykime skiepų, a? Tokių 
kvailių Lietuvoje jau esama...

Sakiau ir pakartosiu: maža mes 
tauta, maža valstybė. Tai netapki-
me per savo durnumą ir nelanks-
čių išsišokėlių politikų taikiniu, 
nei agresijos auka, nei dar viena 
išnykusia valstybe. Aiktelės, pa-
dūsaus veidmainiškai ir pamirš. 
Tegu lietuvių kalba nepapildo vis 
didėjančio išnykusiųjų pasaulio 
kalbų sąrašo. Gamtoje išgyvena 
stipriausieji. Ar išgyventi mums 
pavyks?

...Princas Filipas, Edin-
burgo hercogas, štai ką 
sakė: „Jei aš galėčiau per-
sikūnyti, tai norėčiau į žemę 
sugrįžti virusu-žudiku, kad 
sumažinti žmonių populia-
cijas“...

...kiek maisto paverčiama 
kanalizacijos turiniu ir vi-
sai nejauku darosi...
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Redaktorius

Už nuoširdžius užuojautos žodžius, palaikymą, pagalbą, gėlių 
žiedus, už tai, kad skausmo valandą nelikome vieni, nuoširdžiai 
dėkojame Troškūnų šv. Trejybės bažnyčios gerb. klebonui Sauliui 
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visiems, padėjusiems palydėti į amžinybę brangią mamytę Angeliją 
JANKAUSKIENĘ.

Dukros su šeimomis

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 „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.

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

Tel. (8-600) 29417.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus, sunkvežimius, traktorius. 

Utilizuoja. Atsiskaito.
Tel. (8-633) 39897.

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

Tel. (8-648) 67177.

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

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

Brangiai ir skubiai - įvairių markių 
(1930-2005 m.) lengvuosius automo-
bilius, visureigius, mikroautobusus. 
Bet kokios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

Žemės ūkio produkcija

Kviečius, kvietrugius, rugius, mie-
žius, žirnius. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-680) 85841.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima.

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

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

Tel.:(8-614) 07502.

Nuolat brangiai - karves, bulius, te-
lyčias. Atsiskaito iš karto, moka prie-
dus.

Tel. (8-656) 40439.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš kar-
to. Išsiveža.

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

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Nekilnojamasis turtas

Sodybą Traupio miestelyje. Yra 
ūkiniai pastatai, kaina 35 000 Lt.

Tel. (8-687) 01839.

Butą.
Tel. (8-609) 79568.

Sandėlį Troškūnų miestelyje 
(plotas 1000 kv. m, yra elektra, 
vandentiekis, kanalizacija, telefo-
no linija).

Marius, tel. (8-698) 76483 arba 
el. paštu: MTVL@yahoo.com

Žemės ūkio technika

Bulvių kasamąsias, rotacines 
šienapjoves, purkštuvus, lėkš-
čiuotuvus, plūgus, grūdų valomą-
sias, šnekus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Nuoširdžiai dėkojame Anykščių ligoninės reanimacijos skyriaus 
gydytojams D. Merfeldienei, A. Lapinskienei, V. Januškai ir slaugy-
tojoms, vyr. gyd. pavaduotojai V. Pažėrienei, administracijai, ben-
dradarbiams, giminėms, kaimynams, draugams ir pažįstamiems, 
Anykščių komunalinio ūkio laidojimo namų darbuotojams, giedoto-
joms, visiems užjautusiems ir padėjusiems sunkią netekties valan-
dą, palydint į paskutinę kelionę technikos mokslų daktarą, docentą 
Julių MEŠKAUSKĄ.

Sesuo, žmona ir sūnūs

VASAROS
 AKCIJA

nuo 10 % iki 50 % 
Langai, durys, garažo vartai, 
roletai, žaliužės, apsauginiai 

stogeliai, šiltnamiai.
*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.
A.Baranausko a. 9, Anykščiai

kavinės “Erdvė“ rūsyje 
Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt

Kuras

Malkas.
Tel. (8-619) 48831.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

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

Tel. (8-693) 83102.

Medienos atraižas pakais, su-
pjautas, kaladėmis. Kaladukus. 

Tel. (8-622) 44850.

Gyvuliai

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

Alma, tel. (8-686) 80994.

VLADISLOVO TAMOŠIŪNO 
paukščių ūkis 

NUOLAT PREKIAUJA 
paaugintais broileriais bei 

skerdiena, kalakutais, vištai-
tėmis 3 ir 5 mėn.
Tel.: (8-687) 78274,

 (8-622) 32588.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Rugpjūčio 21 d. (ketvir-
tadienį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno vakci-
nuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, balto-
mis, juodomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis bei spec. lesalais (tel. 
8-616 50414) bus ir gaidžių: Staškūniškyje 6.50, 
Kurkliuose 7.00, Skiemonyse 7.20, Auleliuose 
15.40, Svėdasuose (prie turgelio) 15.50, 
Varkujuose 16.00, Debeikiuose 16.05, Kalveliuose 
16.10, Čekonyse 16.15, Elmininkuose 16.20, 
N. Elmininkuose 16.25, Anykščiuose (prie pard. 
„Norfa“, senojo ūk. turgaus) 16.35, Ažuožeriuose 
16.45, Pagiriuose 16.50, Dabužiuose 16.55, 
Janušavoje 17.05, Kavarske 17.10, 2-se Svirnuose 
17.20.

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

Tel. (8-611) 59117.

Paslaugos

Spaudžiu sultis.
Anykščiai, Vilniaus g. 57, tel. 

(8-648) 25306 arba 5-17-46.

Šiltiname pastatus - užpildome oro 
tarpus ekovata, termoputa, granulė-
mis, poliurentu.

Tel. (8-606) 85525.

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

Tel. (8-698) 47767.

Kanalizacijos, vandentiekio, lietaus 
nuotekų, valymo įrengimų įrengimas.  
Kloja trinkeles. Pervežimo paslau-
gos. Smulkūs 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.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, 
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2 
m, pensininkams - nuolaidos. Vyksta 
į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-601) 70304.

Pranešame, kad Anykščių r. sav., 
Skiemonių sen. ir Kavarsko sen., 
bus atliekami kadastriniai matavi-
mai prie gretimų žemės sklypų, kurių 
savininkai (naudotojai) prašomi atvykti 
nurodytu laiku prie savo sklypų: 2014-
08-25, 13.40 val. Adėlės Savickienės 
turto paveldėtojai, kadastrinis Nr. 
3464/0003:0083 Žiogų k; 2014-08-
25, 17.00 val. Marijono Šepečio turto 
paveldėtojai, skl. Nr. 3472/0004:0006, 
Žibučių k Žemės sklypų ženklinimą 
vykdys UAB “Žemės tvarkymo centras” 
darbuotojai, Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. 
8 65049966 andsulzicki@gmail.com

Dovanoja

2 mėnesių 
kačiuką, tvarkingas. 
Tel. (8 673 43310.
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„Poeta“: 

„Važiuoja furos vakaruos!
Išvyksta ir negrįžta...
Žydės vasilkos mėlynai
Bet jūs jų nebematysta...
Negaila Šližio ganiavos
Ir jaučių jo negaila
Tiktai Anykščių velniavos
Man visgi biškį gaila!“

„Eina per ugnį – nedega, eina 
per vandenį – neskęsta, eina per 
šiaudus – nečeža?“

Ketvirtadienio mįslės: „Nuėjau 
miškan be peilio, be kirvio, atsine-
šiau dvi geldas, dvi pliauskeles ir 
katilo dugną“ atsakymas – ąžuolo 
gilė.

Technologinės naujovės 
reikalingos visur
„Išmanieji telefonai ir planšetės 

daugeliui žmonių jau tapo būti-
nybė. Dabar daugiau nei pusė 
žmonių nuperkamų telefonų yra 
išmanieji. Dauguma jų yra galin-
gesni modeliai, kainuojantys virš 
500 litų. Tokias tendencijas pa-
stebime ne vien didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose – naujausios 
technologijos žmonėms reikalin-
gos visoje Lietuvoje“, – teigė Daiva 
Matukienė, „Tele2“ prekės ženklo 
vadovė.

Jos nuomone, išmaniųjų telefo-
nų ir planšetinių kompiuterių po-
puliarumas susijęs su augančiu 
naudojimusi mobiliuoju internetu 
– jis tapo prieinamas beveik visur 
Lietuvoje, ir žmonės įvertino pa-
togumą. „Tele2“ duomenys rodo, 
kad per pastaruosius dvejus metus 
mobiliojo interneto duomenų varto-
jimas Lietuvoje išaugo net penkis 
kartus.

„Akcijos turi atitikti klientų porei-
kius ir sudaryti galimybes pažan-
giausiomis technologijos naudotis 
kuo platesniam žmonių ratui. Todėl 
šįkart siūlome atsparius vandeniui 
ir dulkėms išskirtinius ir itin galin-

PR Galingus telefonus ir planšetes 
„Tele2“ siūlo už gerą kainą

Telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ savo klientus toliau džiugina 
netikėtomis staigmenomis. Dabar išskirtiniu dizainu ir funkcijomis 
pasižyminčius telefonus „Sony Xperia Z1“ ir „Z2“ bei planšetinius 
kompiuterius „Samsung Galaxy Tab S, „Tab 4“, ir „Sony Xperia Z2 
Tablet“ bendrovės klientai gali įsigyti už gerą kainą, o dalį – net su 
papildoma nuolaida. Suskubusius pasinaudoti šia akcija laukia ir 
puikios dovanos.

gus „Sony“ telefonus ir „Sony“ bei 
„Samsung“ planšetes įsigyti pi-
giau“, – apie naują akciją pasakojo 
D. Matukienė.

Mažesnės kainos
„Tele2“ akcijoje siūlomi telefonai 

ir planšetiniai kompiuteriai – nau-
jienos savo kategorijose. Juos įsi-
gyti pigiau galės „Tele2“ siūlomus 
mokėjimo planus pasirinkę ir 24 
mėn. sutartį sudarę privatūs ben-
drovės klientai.

Telefonai „Sony Xperia Z1“ – ne 
tik atsparūs vandeniui, bet ir džiu-
ginantys išskirtinės kokybės nuo-
traukomis. Akcijos metu „Tele2“ kli-
entams jie kainuos tik 45 Lt/mėn., 
su pradine 99 Lt įmoka. Be to, tele-
fono pirkėjų lauks dovana – nemo-
kamas 3 mėn. telefono draudimas. 

Dar pažangesni „Xperia Z2“ taip 
pat puikiai atlaiko aplinkos išbandy-
mus, be to, turi galingus techninius 
duomenis, traukia akį „Full HD“ 
raiškos ekranu ir pasižymi subtilia 
prabanga – telefono korpusui pa-
naudotas metalo ir stiklo derinys. 
Jų kaina – 80 Lt/mėn. (pradinė 
įmoka – 99 Lt).

Gerbiantys „Sony“ kokybę įsigyti 
galės ir planšetinius kompiuterius 

„Xperia Z2 Tablet“. Tai – pasauly-
je ploniausi (vos 6,4 mm storio) ir 
lengviausi, tačiau itin greiti ir galin-
gi kompiuteriai. Garsėja dūžiams ir 
įbrėžimams atspariu ekranu, taip 
pat nebijo vandens. Jų kaina akci-
jos metu – 75 Lt/mėn. (sumokėjus 
99 Lt pradinę įmoką). 

Akcijos metu „Tele2“ klientų taip 
pat lauks ypatingos „Samsung“ pre-
kės ženklo naujovės. Planšetinis 
kompiuteris „Samsung Galaxy Tab 

4“ jiems kainuos tik 35 Lt/mėn. 
(pradinė įmoka – 179 Lt). Tai – vi-
liojantis pasiūlymas ieškantiems 
elegantiško dizaino ir kokybiško 
vaizdo. 

Norintiems dar daugiau siūlomas 
„Samsung Galaxy Tab S“. Itin ga-
lingas planšetinis kompiuteris su 
„Super AMOLED“ ekranu atkuria 
net smulkiausias vaizdo detales, 
nesveria nei pusės kilogramo ir pri-
traukia dėmesį įspūdingu beveik 27 

cm įstrižainės ekranu. Jo kaina ak-
cijos metu – 80 Lt/mėn. (su pradine 
149 Lt įmoka). Be to, perkantiems 
šį kompiuterį „Tele2“ dovanoja pui-
kią „Samsung“ klaviatūrą ir pelę.

Kadangi įrenginių skaičius ir ak-
cijos trukmė riboti, kviečiame ilgai 
nedelsti. Daugiau informacijos apie 
„Tele2“ pasiūlymą galima sužinoti 
artimiausiame bendrovės salone 
arba internete www.tele2.lt

Užsak. nr. 1553

Kad Lietuva seniai jau ne agra-
rinis kraštas, įrodė per Žolinę Ar-
klio muziejuje vykusios kaliausių 
rišimo varžybos. 

Nors dalyvavo penkios koman-
dos, nugalėjo vokiečių turisto 
vadovaujama komanda, kurios 
kaliausė Angela  surinko dau-
giausiai balsų. Štai taip, jau net 
kaliausių rišti nebemokame, ką 
jau kalbėti apie kitus žemės ūkio 
darbus.   

Tiesa, reikia pridurti, kad šios 
varžybos buvo smagi atrakcija 
dalyvavusiems, o sodybos šeimi-
ninkė ir garsi duonos kepėja Rita 
Vasiliauskienė visiems dalyviams 
buvo vienodai dosni ir apdovano-
jo komandas skania Niūronyse 
kepta duona. 

Bet už žemės ūkį vis tiek skau-
du...

Žemės ūkis krenta

Tarptautinės komandos, va-
dovaujamos vokiečio, darbo 
vaisius  įvertintas publikos.
Ritos VASILIAUSKIENĖS nuotr. 

Kai stoja pilnatis, rajono savival-
dybėje padaugėja klientų su įvairiais 
skundais. Vienas dažnas savivaldybės 
svečias prašė valdininkų išspręsti nau-
dojimosi tualetais problemą. Vieno 
gyvenamojo namo trys butai lauke 
turi dvi būdeles. Kartu su savivaldy-
bės tarnautojais buvo nutarta, kad dvi 
moterys eina į vieną tualetą, o kitą pa-

Savivaldybė sprendžia netgi 
intymius klausimus

Paryžius pradeda kampaniją 
prieš “meilės spynų” 
kabinimą ant miesto tiltų

Baimindamasi dėl garsiųjų Se-
nos upės tiltų, kurie dūsta nuo 
“meilės spynų” naštos, Paryžiaus 
valdžia pradėjo neįprastą kampa-
niją: įsimylėjėliai raginami speci-
aliai sukurtame portale internete 
skelbti “asmenukes”, o ne kabinti 
spynas ant miesto tiltų.

Ant tiltų bus priklijuoti atitin-
kami lipdukai. Paryžiaus merijos 
teigimu, tai bus pirmasis veiks-
mų plano prieš “meilės spynas” 
žingsnis. Kampanijos tikslas yra 
paaiškinti, kad Paryžiaus statiniai 

kenčia nuo papročio kabinti ant 
tiltų turėklų spynas, kaip neišar-
domos meilės simbolį. Be kita ko, 
svarstoma tiltų turėklus perdaryti 
taip, kad ant jų būtų neįmanoma 
pritvirtinti spynų.

Birželį tūkstančių “meilės spy-
nų” naštos jau neatlaikė vieno Se-
nos tilto turėklai. 

Viena Australijos ligoninė 
per klaidą pranešė 
apie 200 gyvų pacientų mirtį

Viena Melburno ligoninė per 
klaidą išsiuntinėjo pranešimus 
apie 200 gyvų pacientų mirtį juos 
gydantiems medikams. Tai ketvir-

tadienį pranešė Australijos leidi-
nys “The Herald Sun”.

Liepos 30-ąją gydantieji gy-
dytojai faksu iš Ostino ligoninės 
gavo pranešimus, kad jų pacien-
tai, kurie iš tikrųjų buvo išrašyti iš 
gydymo įstaigos diena anksčiau, 
mirė. Kaip vėliau paaiškėjo, pra-
nešimai buvo išsiuntinėti per klai-
dą, o patys pacientai buvo gyvi.

Ligoninės administracija apti-
ko klaidą elektroninėje sistemoje 
ir informavo gydytojus apie tai 
šiems dar nespėjus pranešti apie 
tariamą pacientų mirtį jų artimie-
siems.

Vėliau ligoninės vadovybė atsi-
prašė už klaidą. 

JAV: paauglys daugiau 
kaip dvi paras gyveno 
prekybos centre

14 metų paauglys iš Teksaso 

valstijos daugiau kaip dvi pa-
ras gyveno visą parą dirbančioje 
“Walmart” tinklo parduotuvėje, 
slapstydamasis už lentynų su pre-
kėmis, praneša “USA Today”.

Berniukas nusprendė pasislėpti 
prekybos centre, kai pabėgo iš gi-
minaitės, kuri jį prižiūrėjo išvykus 
jo tėvams, namų.

Vieną slėptuvę paauglys buvo 
įsirengęs už vaikiškų vežimėlių, 
o kitą - už lentynų su popieriniais 
rankšluosčiais ir tualetiniu popie-
riumi. Kad jo neaptiktų, bėglys 
nevaikščiojo į tualetą ir naudojosi 
sauskelnėmis, praneša leidinys.

Šis incidentas įvyko liepos pa-
baigoje. Paauglio tėvai papasako-
jo, kad jų sūnus jau ne kartą buvo 
pabėgęs iš namų. Jis slapstydavosi 
parduotuvėse, pramonės įmonėse 
ir apleistuose pastatuose. 

-ELTA

lieka vyriškiui. Tačiau tą būdelę, kuri 
buvo priskirta moterims, viena ponia 
suremontavo ir užsirakino. Kito buto 
gyventoja buvo priversta naudotis ne-
suremontuotu tualetu, kuriuo naudoja-
si ir vyriškis. Dabar jis fotografuoja į 
jo tualetą vaikštančią kaimynę ir nuo-
traukas siunčia savivaldybei. Ką dabar 
nuspręs savivaldybės pareigūnai?

Nuotr. iš interneto.


