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Sunkią galvos traumą eismo įvy-
kio metu patyręs ir komos būsenos 
Vilniaus Santariškių klinikose gy-
dytas motociklo keleivis, Anykš-
čių J.Biliūno gimnazijos 16 metų 
moksleivis, mirė praėjus beveik 
dviems savaitėms po avarijos.

Kaip „Anykštai“ sakė Utenos 
rajono apylinkės prokuratūros 
prokuroras Gintaras Čekuolis, 
baudžiamoji byla bus nutraukta, 
jeigu avarijos kaltininku bus pripa-
žintas motociklą vairavęs 15 metų 
jaunuolis. „Tiek baudžiamoji, tiek 
administracinė atsakomybė yra tai-
koma asmenims tik nuo 16 metų 
amžiaus“, - paaiškino G.Čekuolis.

Tokiu atveju, administracinė 
atsakomybė grėstų tik motocikli-
ninko tėvams už vaiko nepriežiūrą. 
O tai gali būti tik įspėjimas, jeigu 
tėvai anksčiau nebuvo bausti už 
vaiko nepriežiūrą. Priešingu atve-
ju, grėstų bauda iki 400 litų.

„Tačiau mirusio vaikino tėvai 
galėtų kreiptis į teismą civilinio 
proceso tvarka ir reikalauti iš ava-
rijos kaltininko tėvų žalos atlygini-
mo“, - „Anykštai“ sakė prokuroras 
G.Čekuolis.

Už avarijoje pražudytą gimnazistą 
gresia tik įspėjimas...
Ikiteisminis tyrimas dėl rugpjūčio 10 dieną Anykščiuose Liu-

diškių ir Ladigos gatvių sankryžoje įvykusios tragiškos avarijos, 
kurios metu 15 – mečio A.Vienuolio progimnazijos moksleivio vai-
ruojamas motociklas trenkėsi į automobilį, gali baigtis niekuo...

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Byla galėtų pasiekti teismą tik 
tuo atveju, jeigu avarijos kaltininku 
būtų pripažintas automobilio vai-
ruotojas 28 metų anykštėnas A.B. 
Jam grėstų iki 8 metų laisvės atė-
mimo bausmė.

Pasak prokuroro, pirminiais by-
los duomenimis, motociklas važia-
vo pagrindine gatve, o automobilis 
į sankryžą įvažiavo iš šalutinės. 
„Priartėjęs prie sankryžos su pa-
grindiniu keliu, vairuotojas privalo 
įsitikinti, ar jam nėra kliūties ir tik 
tada važiuoti. Jeigu automobilis prie 
sankryžos nesustojo ir įlėkė į pa-
grindinės gatvės vidurį ir tokiu būdu 
užtvėrė kelią motociklui, kaltu gali 
būti pripažintas A.B. Tačiau byloje 
svarbu nustatyti ir kokiu greičiu va-
žiavo motociklas. Jei paaiškės, kad 
jis lėkė daug didesniu greičiu negu 
leistina gyvenvietėse, o mašinos 
vairuotojui motociklas išniro staiga, 
tuomet gali būti apkaltintas motoci-
klą vairavęs moksleivis“, - kaip to-
liau gali rutuliotis byla, samprotavo 
prokuroras G.Čekuolis.

Bet kuriuo atveju kol kas nė vie-
no vairuotojo kaltė nenustatyta – 
abu jie verčia bėdą vienas kitam.

Tėvynę mylintys žmonės rinkosi 
Trakiniuose

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį, Trakiniuose (Kurklių sen.) vyko tradicinis devinta-
sis Tėvynę mylinčių žmonių sąskrydis „Trakinių partizanai“. Sąs-
krydžio dalyvių amžiaus intervalas – per aštuoniasdešimt metų: 
nuo mažamečių vaikų iki gulagus perėjusių tremtinių.

Lietuvos partizanų pagerbimo renginyje – Ukrainos kovų ak-
centai.

Avarijos kaltininkas bus nustatytas atlikus visus būtinus proceso 
veiksmus, gavus specialistų  išvadas.

Gaisras. Rugsėjo 6 dieną apie 
18 valandą 40 minučių gaisras kilo 
Troškūnų seniūnijos Latavėnų kai-
mo daugiabučiame name. Atvykus 
ugniagesiams, gyvenamojo namo 
kambaryje 3x3 m smilko pagal-
vė ir kėdė. Namas medinis, vieno 
aukšto, su mansarda. Pagalvė ir 
kėdė išmesti pro langą ir užgesinti 
parankinėmis priemonėmis. Butas 
išvėdintas. Buto gyventoją, įtariant 
apsinuodijus dūmais, GMP brigada 
išvežė į ligoninę.

Kelionė. Į trijų dienų kelionę po 
Lenkijos kultūros įstaigas vasaros 
pabaigoje vyko Anykščių, Ignali-
nos, Molėtų, Utenos, Visagino ir 
Zarasų savivaldybės kultūros dar-
buotojai. Anykštėnams atstovavo 
Anykščių L. ir S. Didžiulių vie-
šoji biblioteka: Vyta Budavičienė, 
Danutė Dudonienė, Violeta Mate-
lienė, Aušra Miškinienė ir Birutė 
Venteraitienė. Kelionės metu ap-
lankyta sostinė Varšuva, greta įsi-
kūrę Gdanskas, Sopotas ir Gdynia, 
Olštynas.

Gandrinės. Nors gandrai jau buvo 
išskridę, paskutinį vasaros šeštadienį 
Svėdasų bažnyčioje pakrikštyti 8 
kūdikiai, pasak krikštytojo, klebono 
Vido Juškėno, tai rekordinis skaičius 
nuo tada, kai jis čia kunigauja. 

Trauktinės. „Anykščių vynas“ 
į prekybą išleido atgimusias „La-
banoro“ trauktines – „Labanoro 
medžiotojų“ ir „Labanoro žolelių 
ypatingąją“.

Darželinukai. Anykščių vaikų 
darželį „Eglutė“ šiemet lanko 106 
vaikai (6 grupės). „Žiogelyje“ – 100 
(5 grupės), „Žilvityje“ – 134 (7), 
„Spindulėlyje“ – 121 (6) vaikas. 

Mirė. Rugpjūčio mėnesį Anykš-
čių rajone užregistruota 37 žmonių 
mirtys. Mirė 18 vyrų ir 19 moterų. 
Jauniausias vyras mirė būdamas 
15 metų, jauniausia moteris - 61. 
Vyriausias vyras mirė sulaukęs 88 
metų, o vyriausia moteris - 100. Mi-
rusių vyrų amžiaus vidurkis - 64,6 
metai, moterų - 86,2. Dažniausia 
mirties priežastis - širdies ir krau-
jagyslių ligos (23), antroje vietoje 
- vidaus organų vėžiai (6). 2 vyrai iš 
gyvenimo pasitraukė savo noru.

Vairavo 
neblaivūs

Policijos naujai paskelbtame 
neblaivių vairuotojų sąraše – 
12 pavardžių.

Meistras avį nukirpo per kelias 
minutes

Parodoje buvo galima į avis 
ne tik akis paganyti, bet kai ku-
rias iš jų ir nusipirkti.

Fotografija - gyvenimo desertui
Anykščių J. Biliūno gimna-

zijos abiturientė Gabrielė Vet-
kinaitė sako, kad dalyvavimas 
konkursuose įpareigoja.
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Temidės svarstyklės
Spyrė. Rugsėjo 6 dieną vyriš-

kis, gimęs 1969 metais, gyve-
nantis Debeikiuose spyrė į žolia-
pjovę, kuri atsitrenkė į jo žmoną, 
gimusią 1974 metais. Moteris 
patyrė stiprų fizinį skausmą, išsi-
gando. Vyras sulaikytas ir uždary-
tas į areštinę. 

Smogė. Rugsėjo 6 dieną  apie 
22 valandą Kavarsko seniūnijoje, 
vyras, gimęs 1969 metais, na-
muose kumščiais smūgiavo savo 
žmonai, gimusiai 1970 metais. Po 
įvykio vyriškis pasišalino. 

Daiktai. Rugsėjo 6 dieną apie 
19 valandą 30 minučių mergina, 
gimusi 1988 metais, gyvenanti 
Anykščiuose, Alyvų gatvėje, grį-
žusi namo pastebėjo, kad iš vi-
daus pavogti įvairūs daiktai. Žala 
– 1 500 litų. 

Mirė. Rugsėjo 6 dieną Anykš-
čių r. PK pradėtas ikiteisminis ty-
rimas dėl moters, gimusios 1966 
metais, gyvenusios Kavarsko se-
niūnijoje, mirties priežasties nu-
statymo. 

Saulius Sniceris (1967 m.), birželio 
1 dieną Troškūnuose vairavo automo-
bilį neblaivus. Jam nustatytas sunkus 
(2,72 prom.) girtumas, atimta teisė 
vairuoti 38 mėnesiams ir konfiskuota 
transporto priemonė (pakartotinai per 
vienerius metus vairavo neblaivus); 
Mantas Pivoriūnas (1993), birželio 27 
dieną kelyje Molėtai – Anykščiai vaira-
vo automobilį neblaivus ir padarė eis-
mo įvykį. Jam nustatytas sunkus (2,67 
prom.) girtumas, paskirta 4 tūkst.Lt 
bauda ir atimta teisė vairuoti 36 mėn.; 
Ramūnas Kontrimavičius (1981), bir-
želio 28 dieną Dalinkos kaime vairavo 
automobilį neblaivus. Jam nustatytas 
sunkus (2,71 prom.) girtumas, paskirta 
2 tūkst.Lt bauda ir atimta teisė vairuoti 
24 mėn.; Fransišek Falkevič (1970), 
birželio 29 dieną Anykščiuose auto-
mobilį vairavo neblaivus. Jam nusta-
tytas lengvas (1,29 prom.) girtumas, 
paskirta 1 tūkst.Lt bauda ir atimta teisė 

Vairavo neblaivūs
Policijos naujai paskelbtame neblaivių vairuotojų sąraše – 12 

pavardžių.
vairuoti 12 mėn.; Diana Pauliukevi-
čienė (1970), birželio 29 dieną Staš-
kūniškio kaime vairavo automobilį 
neblaivi. Jai nustatytas lengvas (1,31 
prom.) girtumas, paskirta 1 tūkst.Lt 
bauda ir atimta teisė vairuoti 12 mėn.; 
Darius Janavičius (1990), liepos 6 die-
ną Bebrūnų kaime vairavo automobilį 
neblaivus ir neturėdamas teisės vai-
ruoti. Jam nustatytas vidutinis (2,18 
prom.) girtumas, paskirtas 30 parų 
administracinis areštas ir konfiskuota 
transporto priemonė (pakartotinai per 
vienerius metus vairavo neblaivus); 
Virgilijus Burneika (1962), birželio 
29 dieną Staškūniškio kaime vairavo 
automobilį neblaivus. Jam nustatytas 
lengvas (0,71 prom.) girtumas, paskir-
ta 1 tūkst.Lt bauda ir atimta teisė vai-
ruoti 12 mėn.; Nerijus Baronas (1980), 
birželio 24 dieną Anykščiuose vairavo 
automobilį neblaivus ir neturėdamas 
teisės vairuoti. Jam nustatytas lengvas 

(0,5 prom.) girtumas, paskirta 4 tūkst.
Lt bauda; Karolis Šmatavičius (1994), 
liepos 20 dieną Anykščiuose vairavo 
automobilį neblaivus. Jam nustatytas 
lengvas (0,8 prom.) girtumas, pa-
skirta 1 tūkst.Lt bauda ir atimta teisė 
vairuoti 12 mėn.;  Bronius Vaičiūnas 
(1946), liepos 12 dieną kelyje Radiš-
kis – Anykščiai – Rokiškis vairavo 
automobilį neblaivus. Jam nustatytas 
vidutinis (2,05 prom.) girtumas, pa-
skirta 2 tūkst.100 Lt bauda ir atimta 
teisė vairuoti 25 mėn.; Eimantas Mai-
gys (1993), liepos 13 dieną Anykš-
čiuose vairavo automobilį neblaivus, 
neturėdamas teisės vairuoti, padarė 
eismo įvykį ir iš jo pasišalino. Jam 
nustatytas lengvas (0,54 prom.) gir-
tumas, paskirtas 25 parų administra-
cinis areštas ir konfiskuota transporto 
priemonė (pakartotinai per vienerius 
metus vairavo neblaivus);  Ramūnas 
Tamošaitis (1983), birželio 24 dieną 
Leliūnų kaime vairavo automobilį 
neblaivus. Jam nustatytas vidutinis 
(2,44 prom.) girtumas, paskirta 2 
tūkst.Lt bauda ir atimta teisė vairuoti 
24 mėn.

Prioritetai.  Seimo Pirminin-
kė Loreta Graužinienė sako, kad 
artėjančios Seimo rudens sesijos 
prioritetai yra krašto gynyba ir 
socialinė atskirtis. Pasak jos, per 
Seimo valdybos susitikimą su Lie-
tuvos Prezidente Dalia Grybaus-
kaite buvo paliesti ir algų didinimo 
klausimai. „Šiek tiek šis klausimas 
buvo paliestas, mes kalbėjome, kad 
būtina įvertinti finansinę situaciją, 
finansines prognozes. (...) Visi mes 
norime padidinti ir suteikti žmo-
nėms galimybių gauti daugiau, bet 
biudžete pinigų yra tiek, kiek yra. 
Pirmiausia prioritetas yra krašto 
gynyba, antras prioritetas yra so-
cialinė atskirtis“, - sakė L. Grauži-
nienė. 

Pataria. Valstybės saugumo 
departamentas (VSD) primygtinai 
ragina Lietuvos Respublikos pilie-
čius, 1990-1991 metais atsisakiu-
sius tarnauti sovietinėje kariuome-
nėje, nevykti į Rusiją, Baltarusiją, 
kitas ne Europos Sąjungos ar ne 
NATO valstybes. Susiklosčius to-
kiai tarptautinei situacijai, kelio-
nių į šias valstybes metu gali kilti 
grėsmė šių piliečių asmeniniam 
saugumui.  Lietuvos Respublikos 
generalinės prokuratūros teigimu, 
Rusijos teisėsauga bando atgaivin-
ti baudžiamąjį persekiojimą tiems 
Lietuvos piliečiams, kurie paragin-
ti Lietuvos Respublikos vadovybės 
po 1990 metų kovo 11-osios pasi-
traukė iš sovietų kariuomenės arba 
atsisakė joje tarnauti. Lietuvos 
Respublikos generalinė prokuratū-
ra atmetė tokios teisinės pagalbos 
prašymą.

Skola. Finansų ministerija 
Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybai („Sodra“) siū-
lo paskolinti iki 715,4 mln. litų. 
Vyriausybei svarstyti siūlomame 
projekte rašoma, kad šias lėšas 
valstybės vardu pasiskolintų Fi-
nansų ministerija, o „Sodra“ šią 
skolą turėtų grąžinti iki 2023 m. 
gruodžio. „Sodrai“ už šią pasko-
lą palūkanų mokėti nereikėtų. 
Paskolintomis lėšomis būtų per-
finansuojamos iš Finansų minis-
terijos anksčiau gautos paskolos, 
kurių grąžinimo laikas jau yra 
pasibaigęs. Bendra „Sodros“ įsis-
kolinimų suma šiuo metu siekia 
11mlrd. 600 mln. Lt, iš kurių 10,3 
mlrd. Lt sudaro finansiniai įsipa-
reigojimai valstybei.

Išmokos. Nuo 2015 metų perei-
nant prie euro, Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija (SADM) 
Vyriausybei siūlo į didesnę pusę 
apvalinti valstybės remiamų pa-
jamų dydį (VRP) ir bazinę soci-
alinę išmoką (BSI). Ministerijos 
siūlymu, VRP nuo kitų metų 
pradžios siūloma pakelti iki 352 
Lt 19 ct (102 eurai), vietoj dabar 
esančių 350 Lt. Taip pat siūloma 
nuo 130 Lt iki 131 Lt 21 ct (38 
eurai) didinti BSI. Išankstiniais 
SADM vertinimais, valstybės 
biudžetui VRP perskaičiavimas 
į eurus gavėjo naudai kainuotų 
2,295 mln. Lt, o BSI - papildo-
mus 3,875 mln. Lt. 2,76 mln. Lt 
savo biudžetuose tektų rasti sa-
vivaldybėms. Jei nuo 2015 m. 
kompensacijos už būsto šildymą 
ir vandenį guls tik ant savivaldy-
bės pečių, joms tai papildomai 
kainuos dar 1 mln. litų. VRP pri-
klausančios pagrindinės nedarbo 
draudimo išmokos papildomas 
finansavimas „Sodrai“ kainuotų 
dar bent 1,08 mln. Lt.

55-erių K.Tubis yra buvęs 
Anykščių policijos viršininku, Lie-
tuvos generalinio policijos komisa-
ro pavaduotoju. Kaip liberalų sąjū-
džio kandidatas jis dalyvavo 2012 
metų Seimo rinkimuose. Vienman-
datėje Anykščių-Kupiškio apygar-
doje K.Tubis Seimo rinkimuose 
užėmė trečiąją vietą, jį aplenkė tik 
„darbietis“ Ričardas Sargūnas ir 
konservatorius Jonas Šimėnas.  

K.Tubis tapo antruoju visuome-
nei žinomu pretendentu į Anykščių 
rajono merus. Dabartinis rajono 
vadovas, konservatorius Sigutis 

Liberalų kandidatas į merus 
– Kęstutis Tubis

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Lietuvos liberalų sąjūdžio Anykščių skyriaus taryba nuspren-
dė, jog šios partijos kandidatu į Anykščių rajono merus bus Kęs-
tutis Tubis. Tiesa, paskutinį žodį tars partijos skyriaus visuotinis 
susirinkimas.

Obelevičius jau pavasarį sakė, kad 
dalyvaus tiesioginiuose mero rin-
kimuose.

O Anykščių socialdemokratai 
dar nėra apsisprendę, kas bus jų 
kandidatas. Sprendimas bus priim-
tas visuotiniame skyriaus susirin-
kime rugsėjo 20-ąją. Apie pasitrau-
kimą iš politikos anksčiau kalbėjęs 
Anykščių socdemų lyderis Dona-
tas Krikštaponis vakar „Anykštai“ 
sakė, kad nėra apsisprendęs, ar 
dalyvaus tiesioginiuose mero rin-
kimuose. Kuluaruose tarp poten-
cialių socdemų kandidatų į merus 

vardijami ir VILIUS JUODELIS 
bei Dainius Žiogelis.

Neaišku, ir kaip elgsis Darbo par-
tija bei „Tvarka ir teisingumas“. Šių 
partijų skyriai turi akivaizdžius ly-
derius – Seimo narį Ričardą Sargūną 

bei buvusį finansų viceministrą Vy-
tautą Galvoną. Tačiau R.Sargūnas, 
vargu, ar Seimo nario mandatą keis 
į mero postą, o V.Galvonas, kažin, ar 
tiki savo pergale tiesioginiuose mero 
rinkimuose.   

Anykščių liberalų sąjūdžio taryba mano, kad tiesioginiuose mero 
rinkimuose jų partiją tinkamiausiai atstovaus buvęs Anykščių 
policijos viršininkas Kęstutis Tubis.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykščių rajono tarybai gavus 
šiuos skaičius, partijos „Tvarka ir 
teisingumas“ narys Rimas Stepo-
nėnas stebėjosi, kodėl panašaus 
dydžio mokykloms – Traupio ir 
Debeikių - trūksta skirtingų sumų. 
Toks pastebėjimas supykdė merą 
konservatorių Sigutį Obelevičių. 

Mokinių mažėja, belieka tik 
žegnotis...

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono biudžete yra 556,5 tūkst. litų nepaskirstytų 
mokinio krepšelio lėšų. Net šešioms Anykščių rajono mokykloms 
iš dešimties mokinio krepšelis yra per mažas. 2014/2015 mokslo 
metams Debeikių pagrindinei mokyklai trūksta 36,4 tūkst. litų, 
Kurklių pagrindinei - 24 tūkst., Traupio pagrindinei - net 200 
tūkst., A.Baranausko pagrindinei - 106 tūkst., A.Vienuolio pro-
gimnazijai - 102,2 tūkst. Kavarsko pagrindinei - 44,7 tūkst. litų.

„Jei jūs galvojate, kad Traupis 
gauna daugiau pinigų dėl to kad 
ten gyvena meras – tai jūs žegno-
kitės.“ - „Tvarkos ir teisingumo“ 
politikui patarė konservatorius. 

Savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus vedėja Vida 
Dičiūnaitė rajono Tarybos narius, 

regis, guodė, kad nieko blogo pa-
remti per mažus krepšelius turin-
čias mokyklas, mat to nepaskirs-
tyto pusės milijono litų rajonas 
gali netekti. “Bent jau dalis bus 
paimta.” - jog centrinė valdžia gali 
iškraustyti mūsų mokinio krepšelį, 
gąsdino V.Dičiūnaitė.

Meras Tarybos nariams dar per-
sakė, jog iš Švietimo ir mokslo 
ministro Dainiaus Pavalkio jis gir-
dėjęs pasvarstymų, jog apskritai 
reikia naikinti pagrindines moky-
klas, jas paverčiant aštuonmetėmis 
progimnazijomis. „Tada tektų visas 
kaimo mokyklas uždaryti.“ – atei-
ties viziją „piešė“ S.Obelevičius.

Traupio pagrindinę mokyklą 
lanko 53, Debeikių – 56, Kurklių 
– 74, Viešintų 77 vaikai. Kavarsko 
pagrindinėje mokykloje-daugia-
funkciame centre 170 vaikų ir dar 
32 mokiniai mokosi J.Biliūno gim-
nazijos Kavarsko vidurinio ugdy-
mo skyriuje. Svėdasų ir Troškūnų 
gimnazijose – po 232 mokinius. 
J.Biliūno gimnaziją lanko 651, 
A.Baranausko pagrindinę moky-
klą – 546, A.Vienuolio progim-
naziją – 501 mokinys. Skiemonių 
pradinio ugdymo skyriuje liko tik 
8 vaikai, Raguvėlės pradinio ug-
dymo skyriuje – 14 mokinių.  

Į žalios spalvos maišą gyventojai 
turės mesti stiklo pakuotes (stikli-
nius butelius, stiklainius, stiklinius 

Gyventojams dalins žalius ir 
mėlynus maišus

UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ kaimų ir miesto individua-
lių namų gyventojams nemokamai išdalins žalius ir mėlynus plas-
tmasinius maišus antrinėms žaliavoms rūšiuoti.

indus, stiklo šukes). Į šį maišą ne-
bus galima mesti elektros lempu-
čių, porceliano, keramikos, krišto-

lo, automobilių langų stiklų, vaistų 
buteliukų, ampulių, veidrodžių...

Į mėlynos spalvos maišą bus me-
tama popierinė ir kartoninė pakuo-
tė, rašomasis popierius, reklaminės 
skrajutės, laikraščiai, žurnalai, 
plastikiniai buteliai, plastmasi-

nė pakuotė, polietileno maišeliai, 
metalinė pakuotė, skardinės nuo 
gėrimų. Negalima mesti riebalais 
užterštų pakuočių, popierinių nosi-
nių, rankšluosčių, tualetinio popie-
riaus, panaudotų tapetų, taros nuo 
dažų ir kitų cheminių medžiagų...

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt
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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

Stasys STEPONĖNAS, Skie-
monių seniūnas: „Mano nuomo-
ne, kelią tvarkyt būtina. Ar padarė 
klaidą atsisakydami tada remon-
tuoti šį kelią? Nežinau, bet kad ir 
koks kelias įdomus būtų, kiek ži-
nau ir tada jo neplanavo ištiesinti, 
o tik išlyginti staigius posūkius, 
jeigu jo neprižiūrėsi... Biržynės 
kelias kasmet prastėja, važiuoti juo 
tampa pavojinga, o pažvyravimas 

Neėmei pyrago, dabar ir saldainio negausi 
Anykščiuose viešėjęs ir su rajono vadovais bei kelininkais su-

sitikęs susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius dėstė, jog iš 
kelių fondo skirti apie 30 mln.Lt yra tik „anykštėnų pageidavimų 
koncertas“. 

Savivaldybės Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjas 
Albertas Miškinis svečiui sakė, kad verkiant reikėtų rekonstruoti 
Biržynės kelią. R.Sinkevičius priminė, kad Biržynės kelio rekons-
trukcijos darbams prieš kelerius metus milijonus siūlė buvęs Kelių 
direkcijos vadovas V.Puodžiukas, bet mūsų rajono Taryba kelio 
rekonstrukcijos darbų atsisakė, sakydama, kad tai yra paveldo 
objektas ir jis turi būti išsaugotas toks, koks yra... Anykštėnų klau-
sėme, ar saugodami istorinius dalykus nekenkiame patys sau?

čia nepadės, nes reikia tvarkyti as-
falto dangą, kurios kraštai byra. 

Šiuo keliu vasarą mėgsta važinė-
ti dviratininkai, juk kraštas gražus, 
aš ir pats mėgėjas dviračiu važiuo-
ti, bet nerizikuoju, juk yra visokių 
greičio mėgėjų. Keista yra tai, kad 
šis kelias yra ne tik pagrindinis 
seniūnijos susisiekimo kelias su 
rajono centru, bet ir krašto kelias, 
tokios pat svarbos kaip kelias į 
Ukmergę, Panevėžį, o jis kažkodėl 
netvarkomas. Anykščiai yra kuror-
tinė vietovė, o gražius Anykščių ir 
Molėtų kraštus jungia toks kelias. 
Sakykim, nuo Skiemonių iki Mo-
lėtų kelias yra normalus, išsitenka 
du automobiliai.“

Ričardas SARGŪNAS, Seimo 
narys: „Kelias, jei jis yra skir-
tas eismui, turi būti saugus, o jei 
pasižiūrėjimui, muziejinis, tada 
kita kalba. Šis kelias rajone yra 
vienintelis likęs, kuris pavojingas 

visais atžvilgiais tiek žiemą, tiek 
vasarą. Tarybiniais laikais jo nelei-
do tiesinti, nes tai buvo laikomas 
evakuacijos keliu. Pagal tų laikų 
supratimą vingiai būtų padėję iš-
vengti lėktuvų atakų. Kiek žinau, 
jau buvo parengti dviejų šio kelio 
kiltų ištiesinimo projektai, bet ne-
žinau, kodėl Susisiekimo ministe-
rija neskiria lėšų. 

O kad rajono Taryba savo laiku 
atsisakė šio kelio rekonstrukci-
jos, tegaliu pasakyti, kad žmonės 
dažnai nenorą kažką daryti dengia 
kažkokiais saugikliais. O kur per 
daug saugiklių, ten kyla įtarimas. 
Manau, kad kelias turi būti saugus, 
todėl tokio atsisakymo nesupran-
tu.“

Dainius ŽIOGELIS, rajono 
Tarybos narys, Socialdemokra-
tų partija: „Su istoriniu saugoji-
mu tikrai buvo perlenkta lazda ir 
padaryta klaida. Tiek aš, tiek kiti 
socialdemokratai nesupranta to en-

tuziazmo, su kuriuo rajono Taryba 
tada nubalsavo nerenovuoti kelio. 
Ar taip norėjo daugiau pinigų re-
konstrukcijai išpešti, ar dar kokie 
motyvai buvo, nežinau. Prarasta 10 
metų. Tiesiog momentas praleistas, 
tuomet Kelių direkcijos vadovas 
buvo anykštėnas V.Puodžiukas, o 
su jo išėjimu iš darbo prioritetai 
pasisuko kitur. Kaip sakoma, neė-
mei pyrago, dabar ir saldainio ne-
gausi.

Aš pats šiuo keliu važinėju kas-
dien jau 17 metų. Kaip ir geresnis 
kelias buvo anuo metu, jį tvarkyti 
reikia. Susisiekimo ministrą, kuris 
yra mūsų partijos narys, laikom 
apkabinę ir bandom vis prikal-
binti, gal iš trečio karto pavyks. 
Suprantu, kad yra eiliškumas, bet 
ir šitą kelią reikia tvarkyti. Pirmą 
dalį, kuri yra prie miesto ribos link 
J.Biliūno gimnazijos, turėsim būti-
nai tvarkyti“.    

 -ANYKŠTA

@ „Valius“: „Kaip katinas yra 
Kavarsko legenda, taip Andru-
kaitienė-Druskinas tapo Anykš-
čių satyros personažais“.

@ „X-man“: „Nenustebčiau, 
jei santykių aiškinimasis persi-
kels į teismus“.

@ „?“: „Pamiršote paminėti, 
kad iš komandos pasitraukė vy-
riausia BUHALTERĖ“.

@ „Jomajo“: „Peštynėse nu-
galėtojai būna tik tarp gaidžių. 
Čia bus tik pralaimėjusieji visi. 
Kalbėti galima tik apie tai, kuri 
pusė teisi ir teisumo laipsnius. 
Kol kas visiškai aišku, kad ne-
teisi Andrukaitienies pusė. Abe-
jonių nekyla, kad Vienuolyną 
reikia gelbėti greitais ir ryžtin-
gais veiksmais. Toks, su pasity-
čiojimu besiribojantis, nesiskai-
tymas negali būti toleruojamas. 
Tačiau. Jokiu būdu negali būti 
taip, kad kažkokių pranašumų 
gautų socdemai Šilaikos asme-
nyje, koks jis vertas ir geras 
bebūtų. Mokykloje politikos ir 
politikierstvos neturi būti nei 

Kaip baigsis „peštynės“?
Anykščių A.Vienuolio progimnazijos direktorė Irena An-

drukaitienė vis dar nepateikė rajono Tarybos Antikorupcinės 
komisijos prašomų dokumentų, todėl deputatai siūlojai skirti 
griežtesnę bausmę, nei ji jau gavo - liepos mėnesį signatarei 
buvo pareikšta drausminė nuobauda - pastaba.

„Traukiasi“ ir Signatarę palaikanti komanda – mokyklos re-
žisierius Erikas Druskinas, dėl kurio gaunamo atlyginimo ir 
užvirė visa ši „košė“, pareiškė išeinantis iš darbo.

Naujienų portalo anyksta.lt skaitytojų klausėme: kaip ma-
note: kas šioje politinėje kovoje išeis nugalėtoju – rajono Ta-
ryba (atskiri politikai) ar Signatarė? Kaip ir kuo baigsis šios 
„peštynės“?

kvapo. O apie Andrukaitienę, 
tai net nebesinori prisiminti, kad 
šita, visiškai suknisusi savo re-
putaciją, bobelė buvo signatarė. 
Įkyriai lenda mintis, kad ji buvo 
tarpe tų neatskleistų KGBbistų, 
kurių dokumentacija sėkmingai 
iškeliavo į Maskvą ir nesenai, 
gavus komandą iš liuciferio dau-
gelis buvusių klusniai susimetė į 
Uspaskicho kgbistų šaiką“.

@ „jonas“ to „Jomajo“: „At-
sargiai su tokiais žodžiais. Išeis, 
kad didžiausias Lietuvos patrio-
tas KGB rezervo kapitonas Juo-
delis“.

@ „aga“ to „jonas“: „Tai, kad 
taip ir išeina. Sėdi sau kėgėbėš-
nikas neprigulmingos Lietuvos 
tarnyboje, su ministrais bendrau-
ja, per mišias prie vyskupo stovi, 
vėliavą neša... Kuo ne didvyris? 
Ant kito Puntuko šono reikia Juo-
delio veidą su furažka iškalt“.

@ „paskaičiuokim broliai 
kurmiai“: „Jeigu vaikų mažėja, 
reikėtų naikinti ir pavaduotojo 
Šilaikos etatą.Dabar du atleisti 

žmonės yra iš Signatarės koman-
dos -buhalterė ir režisierius. Ne-
tikiu, kad tokia didmeistrė kaip 
Irutė čia neslepia Trojos žirgo“.

@ „to“: Kadangi kito porta-
lo niekas neskaito, permetu ko-
mentarą į diskusiją. Turės laiko 
socialdemokratams padėti rinki-
muose į Anykščių rajono savival-
dybės tarybą. Kas be išmanios ir 
įtaigios Eriko reklamos balsuotų 
už .... ( įrašykite mažai populiarų 
socialdemokratą )“.

@ „toto“ to „to“: „Vidmantas 
Paužuolis? Asta Palaimienė?“

@ „rinkėjas“ to „to“: „Rim-
ka Gižinskas“.

@ „to“ to „to“: „Sonata Ba-
lienė“.

@ „VISKAS“: „Stojasi į savo 
vėžes - buhalterė išėjo, Drus-
kinas išeina, o direktore sakys: 
aš NE PRIE KO. Finansinius 
reikalus tvarko buhalterė. Taigi 
GIŽINSKAS liks nieko nepešęs. 
FSIO ZAKONO“.

@ „ona“: „Gėda, kad politinės 
peštynės vyksta mokykloje. Ko 
gali išmokti mokiniai, matyda-
mi kaip Vienuolio progimnazijos 
mokytojai žemina vienas kitą, 
skundžia kaip šeštokai. Tokioje 
aplinkoje negali išaugti toleran-
tiška, kitokiai nuomonei, asme-

nybė. Nors.. kai prisimeni, kaip 
šios mokyklos pedagogai bando-
mis stojo į Andrikienės partiją 
arba kaip agitavo už Galvoną, 
nuostaba išblėsta. Prisitaikėliai 
iki grabo lentos liks prisitaikė-
liais. O dabar taikytis nėra aišku 
prie ko. Lyg ir fizrūkas Šilaika 
bus direktorius, tačiau ir Signa-
tarė ne Raguvėlės direktorė. Jos 
sudoroti neįstengė joks meras 
nuo Nefo laikų. Todėl, kad ir kas 
laimės peštynes, pralaimėję vis 
tiek bus mokiniai“.

@ „vvv“: „Laimės Andrukai-
tienė. Kada savivaldybė kokią 
bylą laimėjo? Jei žinot pavyz-
džių, pasakykit. Nunešiu admi-
nistracijos direktoriui Juodeliui 
už gerą vadovavimą sūrį“.

@ „Juozas“: „Man gaila An-
drukaitienės, kuri turėdama šlo-
vingą praeitį, baigia savo karjerą 
tokiam negarbingam kontekste. 
Moralas: negalima maišyti mei-
lės su darbu, asmeniškumus su 
visuomeniniais dalykais, kolek-
tyvo poreikius su savo nuostato-
mis...“

@ „to juozui“: „Ar tik ne 
koks KGb-istas rašo, labai jau 
panašus stilius. Gal tie konser-
vatoriai ir teisūs dėl tų komunis-
tų ir kgbistuų  Aišku, kad tik ne 
Anykščių konservatoriai, kurie 
labai jau keistai susinešę su so-
cdemais“.

 (Komentatorių kalba netaisy-
ta – red.past.)  

    -ANYKŠTA

Priminė. Pirmadienį su Seimo 
valdyba susitikusi Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė akcentavo geopoliti-
nės situacijos išskirtinumą, iš visų 
politikų reikalaujantį susitelkti prie 
šalies saugumo uždavinių. Po su-
sitikimo Prezidentė Seime žurna-
listams komentarų neteikė. Šalies 
vadovės pozicija išreikšta išplatin-
tame pranešime spaudai. „Naujau-
si NATO partnerių įsipareigojimai 
mus ginti yra labai reikšmingi. 
Mūsų pareiga būti ir patiems pasi-
rengusiems užtikrinti šalies saugu-
mą“, - cituojama jame D. Grybaus-
kaitė. Valstybės vadovė pabrėžė, 
kad formuojant pirmąjį biudžetą 
eurais svarbu laikytis pasiekto par-
tijų susitarimo dėl krašto apsaugos 
finansavimo didinimo. Parlamen-
tas turi įstatymų galia apsaugoti 
informacinę šalies erdvę.

Apsikeitimas. Separatistų lyde-
riai Rytų Ukrainoje ruošiasi trečia-
dienį apsikeisti belaisviais su ukrai-
niečių vyriausybinėmis pajėgomis. 
Naujienų agentūra „Interfax“ cita-
vo nepriklausomybę pasiskelbusios 
“Donecko liaudies respublikos” vi-
cepremjerą Andrejų Purginą, kuris 
dalyvavo penktadienį Minske vy-
kusiame vadinamosios kontaktinės 
grupės susitikime. Jame pritarta 
taikos planui, įskaitant penktadienį 
nuo 18 val. įsigaliojusias paliaubas 
bei belaisvių mainus. A. Purginas 
teigė, jog viliasi, kad punktas dėl 
apsikeitimo visais belaisviais bus 
įgyvendintas.

Aukos. Jungtinių Tautų (JT) 
žmogaus teisių ekspertai pirma-
dienį patvirtino, kad konfliktas 
Ukrainoje pareikalavo daugiau nei 
3 tūkst. žmonių gyvybių, įskaitant 
ir Malaizijos lėktuvo sudužimo 
aukas. JT generalinio sekretoriaus 
pavaduotojas žmogaus teisių klau-
simais Ivanas Simonavičius per 
neeilinį susitikimą su Europos sau-
gumo ir bendradarbiavimo organi-
zacijos (ESBO) ekspertais teigė, 
kad nuo konflikto Ukrainoje pra-
džios balandį, aukų skaičius siekia 
2 729. Jis išaugo, sudėjus ir sudu-
žusio Malaizijos lėktuvo MH17 
298 žmonių gyvybes.

Ginklai. Lenkijos gynybos mi-
nisterija paneigė aukšto rango 
Ukrainos pareigūno pranešimus 
ir pareiškė, jog Varšuva neketina 
Ukrainai tiekti ginklų, remdamasi 
ministerijos atstovu Jaceku Sonta. 
„NATO viršūnių susitikime nebuvo 
susitarta dėl Lenkijos ginklų tieki-
mo Ukrainai“, - sakoma žiniasklai-
dai skirtame J. Sontos pareiškime. 
Be kita ko, sekmadienį Lenkijos 
gynybos ministras Tomašas Semo-
niakas informavo, jog NATO nesu-
tarė dėl ginklų tiekimo Ukrainai. 
Velse vykusiame Aljanso viršūnių 
susitikime šalių lyderiai tik pareiš-
kė paramą ir norą bendradarbiauti 
su Kijevu, pridūrė ministras.

Grasina. Rusija perspėjo galinti 
užblokuoti tarptautinius skrydžius 
per jos oro erdvę, jeigu Europos Są-
junga paskelbs naujas sankcijas dėl 
Ukrainos konflikto. Manoma, kad 
ES netrukus paskelbs, ar sankcijos 
įsigalios iš karto, ar po kiek laiko. ES 
teigimu, tai priklausys nuo to, kaip 
klostysis padėtis sausumoje. Ukrai-
nos karinės pajėgos pirmadienį in-
formavo, kad naktį patyrė prorusiškų 
separatistų pavienius apšaudymus.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Fotografė ieško disciplinos

Gabrielei subtiliai žvelgti į pa-
saulį padeda baigta Anykščių kūry-
bos ir dailės mokykla: „Dailės mo-
kykloje mokėmės kompozicijos, 
spalvų derinimo, tad šie dalykai 
man padeda ir ieškant įdomesnių 
kadrų. Ne tik nuotraukose, bet ir 
apskritai gyvenime nemėgstu ryš-
kių, kontrastingų spalvų derinių, 
mano aplinkoje – tiek garderobe, 
tiek kambario interjere – vyrauja 
pastelinės spalvos. Gal todėl pir-
menybę ir teikiu nespalvotai foto-
grafijai, man svarbiau nuotraukos 
turinys, „gylis“, o ne spalvos“. 

Beje, Gabrielė šiemet vėl pradė-
jo lankyti Dailės mokyklą, pasirin-
ko išplėstinį kursą, nes, kaip pati 
sako, prireikė disciplinos. „Man iš 
tikrųjų labai sunku pabaigti pradė-
tą darbą... Pradedu tapyti ir staiga 
pasidaro nebeįdomu, taip viskas ir 
sustoja... Dabar mano kambaryje 
stovi trys pradėti tapyti darbai. Ir 
ką, na ir stovi... Gal man tiesiog 
trūksta valios, o ir besikeičiantys 
norai nepadeda“ – šypsosi mergi-
na. Geriausias akstinas užbaigti 
darbus, pasak Gabrielės, iš anksto 
žinoma data. „Kai žinau, kad artė-
ja kieno nors gimtadienis ar šiaip 
proga, iki kurios turi užbaigti ta-
pybos darbą ar padaryti nuotrau-
ką, tada ir padarau. Galiu ir naktį 
nemiegoti, bet kai žinau tikslią 
datą, tai tada ir padarau. Kartą 
draugei padovanojau dar neišdžiu-
vusį piešinį, baigiau jį paskutinė-
mis minutėmis...“ – prisipažįsta 
abiturientė, mėgstanti įvairiomis 
progomis draugams dovanoti savo 
darbus.

Portretus tapo ir pirštais

„Autoritetai? Net nežinau... Yra 
fotografai, dailininkai, kurių tam 
tikri darbai man patinka, bet kaž-
ko išskirti negalėčiau“ – sako pa-
šnekovė. Mergina prisipažįsta, jog 

Fotografija - gyvenimo 
desertui Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

18 – metė Anykščių J. Biliūno gimnazijos abiturientė Gabrielė Vetkinaitė jau daugiau nei dvejus 
metus nesiskiria su fotoaparatu, o jos darytos fotografijos skina laurus respublikiniuose konkur-
suose – pernai mergina tapo laureate „Lietuvos fotografijos konkurse“ bei fotokonkurse „Jaunas 
žmogus XXI a.“.

Paklausta, kodėl pasirinko nespalvotą fotografiją, G. Vetkinaitė sako: „Neprisimenu, kas pasakė 
šią frazę, bet man ji įstrigo ir gali būti atsakymu į jūsų klausimą – spalvotoje fotografijoje matai 
žmogaus rūbus, o nespalvotoje – jo sielą“.

į savo darbus žiūrinti labai kritiš-
kai: „Na, ir kas, kad vienas ar kitas 
darbas būna gerai įvertintas. Jeigu 
jis man pačiai nepatiks, tai nesvar-
bu, ką apie jį galvos kiti. Aišku, 
smagu, kai laimi konkursuose, kai 
mokytojas pagiria – profesiona-
lų nuomonę vertinu ir į išreikštą 
kritiką atsižvelgiu, bet man labai 
svarbu ir pačios požiūris. Žiūrėda-
ma į savo senas nuotraukas ar pie-
šinius retą kurį galėčiau pagirti... 
Nors matau ir kaip bėgant laikui 
darbai keičiasi – didesnis žinių ba-
gažas, įvairesnė patirtis turi įtakos 
nuotraukų, piešinių kokybei“.

Mergina tapo portretus ir, kaip 
pati juokauja, yra kardinaliai pakei-
tusi stilių. „Kai tik pradėjau tapyti, 
tie portretai būdavo nudailinti, itin 
preciziški, na, tokie labai „nulaižy-
ti“... Ir man tas nepatiko... Ne savo 
rogėse jaučiausi... Manau, čia ypač 
tinkamas ispanų dailininko P. Pica-
so. Pasižiūrėkit, kokios jo tapytos 
moterys – iškreiptais veidais, kaž-
kokiom fantastinėm detalėm... Dėl 
to jis ir įdomus, kad kitoks. Tačiau, 
P. Picaso paminėjau tik dėl jo pir-
mųjų darbų taisyklingumo ir dide-
lio pokyčio paskui, kuris ir atnešė 
jam pripažinimą. Be šio konteks-
to, man jis mažai terūpi... Pačiai 
ieškant savo tapymo stiliaus, irgi 
norėjosi ko nors kitokio... Teptuko 
man nebeužteko, pradėjau piešti 
pirštais... Ir kai tie portretai tapo 
tamsūs ir šiek tiek baugūs, man jie 
labiau pradėjo patikti“ – pasakoja 
mergina. 

Vaizdus fiksuoja ne tik 
fotoaparatu

Gabrielė ne tik tapo žmogų, ir 
jos darytose nuotraukose retai kur 
tik gamtos vaizdas ar kokia įdomi 
detalė. Žmogus – pagrindinis mer-
ginos nuotraukų objektas.

„Jeigu reiktų rinktis nuotrauką, 
kurioje yra žmogus, ir nuotrauką be 
jo, daugeliu atvejų pirmenybę teik-

čiau žmogui. Man žmogus įdomus 
visoks – kuo jis kitoniškesnis, tuo 
man įdomiau. Norėčiau padaryti ci-
klą nuotraukų, kuriose būtų įvairūs 
žmonės – nenudailinti, atitinkantys 
kažkokius grožio standartus, o pa-
prasti, tokie, kokius matome kas-
dien“ – pasakoja mergina.

Pašnekovės nuotraukų cikle 
„Ateisiu nejučia“ – nespalvotos 
nuotraukos, kurių bendras bruo-
žas – nuo žemės pašokęs žmogus. 
„Mes negalim skraidyti, o nuo-
traukose užfiksuotas momentas, 
kai žmogus tarsi atsiplėšia nuo 
žemės, pakyla bent sekundės da-
liai...“ – apie savo nuotraukas pa-
sakoja mergina. 

Nors abiturientė sako dažniau-
siai su savimi turinti fotoaparatą – 
beje, kai veidrodinis tapo per sun-
kus nešiotis, nusipirko lengvesnį, 
- kartais vaizdus ji fiksuoja tiesiog 
akimis. Ir tokios „nuotraukos“ at-
mintyje pasilieka ilgam.

„Sako, žmonės negali fotogra-
fuoti akimis. O gal vis dėlto gali? 
Man kartais būna taip, kad supran-
tu, jog matyto kadro jokiu fotoa-
paratu neužfiksuosiu, jį kokybišką 
pagaut galiu tik akimis. Vieną tokį 
„kadrą“ vis prisimenu – vieną lie-
tingą rudens vakarą grįždama namo 
mačiau prieš save einančią moterį 
su skėčiu... Atrodo, nieko ypatingo, 
bet man buvo labai gražu...“ – ne 
tik apie pamatytus, bet ir išjaustus 
kadrus pasakoja Gabrielė.

Ypatingas Gabrielės modelis

Pati Gabrielė fotografuotis ne-
mėgsta, už tai turi galybę fotografi-
jų su ypatingu modeliu – merginos 
sesutei Sofijai dar tik 10 mėnesių, 
tad stebėti besikeičiantį kūdikį ne 
tik realybėje, bet ir nuotraukose, 
pašnekovei ypač patinka. „Tos 
nuotraukos yra įdomios todėl, kad 
jų nesurežisuosi. Mažyliui nepa-
sakysi, kad dabar būk vienoks ar 
kitoks, dabar glostyk kačiuką arba 

šypsokis, vaikas darys taip, kaip 
jam tuo metu norėsis. Mano da-
rytas Sofijos nuotraukas vertina ir 
tėvai“ – kalba pašnekovė.

Kol kas merginos kambario ne-
puošia jos darytos nuotraukos, bet 
tik todėl, kad ji tik neseniai ir gavo 
savo kambarį, o nuotraukos jame 
tikrai atsiras. 

Bijo, kad fotografavimas gali 
tapti rutina

Ne tik fotografija bei tapyba 
Gabrielę pakerėjo – nauja mergi-
nos aistra – kinas. „Gimnazijoje 
yra kino klubas, kur mokomės 
kino meno paslapčių. Dalyvavom 
projekte „Mokausi iš kino“, buvau 
stovykloje, kur mokėmės kurti. 
Teko dalyvauti ir nuotykių kome-
dijos „Traukinio apiplėšimas, kurį 
įvykdė Saulius ir Paulius“ filmavi-
me. Pamačiau, kaip atsiranda kino 
filmai, susipažinau su „virtuve“ – 
buvo labai įdomu“ – apie dar vieną 
savo pomėgį kalba mergina. Beje, 
šis filmas kino teatrus pasieks kitų 
metų pradžioje.

Paklausta, ar ateities planai su-
siję su menais, abiturientė šypsosi: 
„Ko gero, taip. Norėčiau studijuo-
ti specialybę, susijusią su kinu... 
Anksčiau galvojau apie studijas 
užsienyje, bet dabar vis labiau 
linkstu prie Vilniaus. Juk ten taip 
gražu! Neišvaikščiotos gatvelės, 
architektūra, kokie kadrai…“

Tad, kodėl ne fotografe žada 
būti – klausiu Gabrielės. „Labai 
bijau, kad fotografija netaptų ru-
tina. Man tai ypač mėgstama vei-
kla, bet nežinau, kaip būtų, jeigu 
tai taptų profesija... Vieną kartą 
fotografavau krikštynas – inten-
syvus, didžiulio tempo reikalau-
jantis darbas. O kur dar nuotraukų 
koregavimas – tai irgi užima ne-
mažai laiko...Tad, gal geriau, kad 
fotografija ir toliau liktų širdžiai 
mielu užsiėmimu“.

Nors G. Vetkinaitė sako, kad 
jai geriau sekasi humanitariniai 
mokslai, pernai mergina gavo 
„Mokslo pirmūno“ diplomą. Tad, 
bandau provokuoti – vadinasi 
mokslams skiri daug laiko, kaip 
visur suspėji? Nuo Gabrielės 
veido viso pokalbio metu nedin-
go šypsena, kurią dabar pakeičia 
nuoširdus nustebimas: „Gal man 
tiesiog sekasi? Aš nededu ypatin-
gų pastangų, tiesiog taip išeina – 
tiek moksluose, tiek fotografijoje. 
Jeigu manęs paklaustumėt apie fo-
toaparato parametrus, nustatymus 
ar fotografijos teoriją, aš mažai ką 
galėčiau pasakyti... Viskas išeina 
tarsi savaime...“

Gabrielė turi savąjį „aš“

J. Biliūno gimnazijoje fotogra-
fiją dėstantis fotografas Alfredas 
Motiejūnas, G. Vetkinaitės mo-
kytojas, kalbėjo, kad Gabrielė yra 
iš tų moksleivių, kurie šiuo metu 
savo darbais garsina Anykščius. 
„Gabrielė fotografijos pamokas 
lanko jau 3 metai. Ji turi savąjį 
„aš“, be galo kruopšti, savo tikslo 
siekianti ir savo nuomonę mokanti 
apginti mergina“ – apie savo mo-
kinę kalbėjo A. Motiejūnas. 

Anykščių J. Biliūno gimnazijos abiturientė Gabrielė Vetkinaitė sako, kad dalyvavimas konkursuose 
įpareigoja: „Kai kartą pavyksta, jau nebegali pasirodyti bet kaip... Gerų rezultatų jau tikiuosi ne tik 
aš, bet ir mano artimieji bei draugai“.                                                    Alfredo MOTIEJŪNO nuotr. 

Nuotrauka iš ciklo „Ryšys“... Autorė teigia, kad jai svarbi ir 
nuotraukos potekstė – fotografijoje esančią merginą ir šunelį iš 
tikrųjų sieja tvirta draugystė.

Fotografijų ciklą „Ateisiu nejučia“ jungiantis elementas – nuo 
žemės pakilęs žmogus...
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(Atkelta iš 1 p.)
Šventėje apsilankė Europos par-

lamento narys Gabrielius Lands-
bergis su šeimyna, o jo tėtis Vy-
tautas V.Landsbergis žiūrovams 
pristatė savo filmą „Trispalvis“. 
Pernai renginio dalyvius sveikino 
prof. Vytautas Landsbergis, tad 
Trakiniuose pabuvojo jau keturios 
Landsbergių kartos. Nefai nuo jų 
kol kas atsilieka. Istorikas Mindau-
gas Nefas yra vienas iš „Trakinių 
partizanų“ organizatorių, o jo šeima 
(jau trys kartos) – aktyvūs „Traki-
nių partizanų“ sąskrydžio dalyviai. 
Šventės dalyvius sveikino ir rajono 
meras Sigutis Obelevičius, tiesa, 
kiti du rajono valdžios triumvirato 
nariai pas „partizanus“ neatvyko. 
Viešėjo ir Kavarsko klebonas Nor-
bertas Martinkus. Jaunos šeimos 
atvyko su vaikais – jiems buvo 
įrengtas savotiškas vaikų darželis, 
o kariškiai vaikus vėžino galingu 
visureigiu.

Nuo ryto iki vakaro sąskrydžio 
dalyviai buvo užimti - vyko dis-
kusijos, knygos pristatymas, filmo 
peržiūra, „Obelijos“ ir Jono Čepu-
lio koncertas. Karo rekonstrukcijos 
klubo „Grenadierius“ artistai, per-
sirengę kariškais drabužiais, suvai-
dino mūšio sceną.

Diskusijose ir atributikoje daug 
dėmesio buvo skirta Ukrainai. Žur-
nalistas Dovydas Pancerovas kal-
bėjo apie dabartinę Ukrainą, o isto-
rikas dr.Arvydas Anušauskas apie 
pokario Ukrainos laisvės kovas.

1945 m. birželio 27 d. prie Traki-
nių miško NKVD kareiviai apsupo 

Tėvynę mylintys žmonės 
rinkosi Trakiniuose

Alfonso Bagdono-Aro partizanus, 
kautynėse žuvo 32 partizanai. Tarp 
žuvusiųjų – du A.Bagdono broliai. 
Žuvusiųjų atminimui 2006 metais 
pastatytas kryžius (autorius – Bro-
nius Tvarkūnas). Po Antrojo pasau-
linio karo iš Trakinių į Sibirą buvo 
ištremta 14 asmenų.

Iš Trakinių yra kilęs istorikas, 
doktorantas Norbertas Černiauskas.. 
Jis kartu su bičiuliu, taip pat isto-
rijos mokslų doktorantu M.Nefu, 
prieš devynerius metus, tuomet 60-
ųjų partizanų žūties metinių proga, 
surengė pirmąjį laisvės kovotojų at-
minimo vakarą. Palaipsniui, pirmąjį 
rugsėjo savaitgalį organizuojamas 
renginys iš draugų susibūrimo išau-
go į solidų Tėvynę mylinčių žmonių 
sąskrydį, kuriame apsilanko šimtai 
žmonių. Tiesa, patekti į šventės vie-
tą nėra paprasta – svečiams tenka 
perbristi Virintos upę...

Petras: „Gražus renginys, puikus formatas. Šaunuoliai Nefai ir Norber-
tas.“

Klausimuks: „O ką veikia Trakiniuose Obelevičius? Leido vykt, mere, 
kapitonas? Ar be komandiruotės, kaip sakant laisvalaikiu, su ne darbo vi-
zitu, užsukai..“

Ona:  „Nuosekliai propaguoja žmonės savo idėjas. Net be savivaldybės 
paramos. Tai gerbtina.“

Kazimieras: „ Balnokim broliai žirgus...“

Kapitonas: „Aš stebėjau iš miško ir pavardes rašiausi.“

Xxx: „ Kur užsirašei pavardes, išsitatuiruok, kad nepamirštum“.
e: „Paskaitykit B.Pilkausko knygą ir suprasit, kas yra tie vadinami par-

tizanai.“

Virinta: „Pilkauskas yra ne rašytojas, o kosmonautas.“

Taip: „Toks renginys yra akibrokštas rajono valdžiai. Nachalas Nefukas 
lenda į komunistų krauju aplaistytą tarybų žemę!“

„Ar ne keista?“: „Ar ne keista, kad Tėvynę mylinčių žmonių sąskrydis 
vyksta vis dar KGB valdymu kvepiančiame rajone? Nežinote, ar dalyvaus 
„Kapitonas“ ir su juo ranka rankon dirbantis meras?“

 (Komentatorių kalba netaisyta – red.past.) 

balsai internete (anyksta.lt):

Poilsis...

Žiūrovų dėmesį prikaustė Vytauto V.Landsbergio filmas „Trispalvis“.

Iš kairės: Kavarsko ir Kurklių parapijų klebonas Norbertas Martinkus, Kurklių seniūnas Algiman-
tas Jurkus bei iš Trakinių kilęs istorikas Norbertas Černiauskas.  

Autoriaus nuotr.

Trakiniuose, 1945-aisiais, 
nužudyti 32 partizanai.

Transparantas Trakiniuose...
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Ožiaragiams ši savaitė žada sė-
kmingą bendravimą su viršininkais. 
Klausimai bus sprendžiami greitai, 
lengvai ir jums palankiai. Paanali-
zuokite savo elgesį - nesipūskite prieš 
visą pasaulį be jokios priežasties, pa-
svarstykite naujas perspektyvas. Gali-
te sulaukti ilgai lauktų pajamų, tačiau 
varžyti savęs finansiniais įsipareigoji-
mais nereikėtų, taip pat nepatariama 
skolinti pinigų.

Vandenis gaus puikią progą judėti 
pirmyn, svarbiausia pasirinkti tinka-
mą kryptį. Sėkmingai realizuosite jau 
seniai brandintą planą, jeigu jums pa-
vyks griežtai kontroliuoti savo emoci-
jas. Venkite didelių krūvių darbe, dėl 
šių gali kilti problemų, o tai suteiks 
kolegoms progų jus laikyti silpna as-
menybe. Jei norite tokios situacijos iš-
vengti, stenkitės santykius kolektyve 
kurti harmoningai.

Žuvys gaus puikią progą parodyti 
darbo įgūdžius ir stropumą. Tiesa, 
darbe kilęs chaosas užkraus viršva-
landžių ir gali priversti visiškai naujai 
pažvelgti į savo pareigas. Galite paro-
dyti puikų išradingumo pavyzdį savo 
profesinėje srityje, tačiau neskubėkite 
staigiai keisti visų jau nusistovėjusių 
taisyklių, nes visi nauji pokyčiai turi 
vykti pamažu.

Avinui svarbu pasistengti optima-

liau naudoti savo finansų išteklius. 
Jūsų padėtis stabili ir ypatingos įtam-
pos nekelia, tačiau galite sulaukti pa-
siūlymų investuoti į abejotinus sando-
rius. Rizikingesnius finansų projektus 
geriau atidėti ateičiai, todėl įdomų 
pasiūlymą apgalvokite gerai.

Jaučiai kolegas darbe ir savo va-
dovus stebins naujomis idėjomis. 
Aišku, kad greitai jūsų siūlymai bus 
tinkamai įvertinti ir pradėti taikyti 
praktiškai. Būtent dabar ateina puikūs 
laikai jūsų profesinei veiklai - galite 
išrasti ar sukurti ką nors tikrai genia-
laus. Neabejokite - jūsų atradimai bus 
labai aktualūs.

Dvyniai turėtų pasistengti ir sutvir-
tinti savo santykius su naujais verslo 
partneriais - šie jums gali gerokai 
padėti. Nereikėtų atsisakyti jų siūlo-
mos paramos. Pajusite, kad nuolat 
dirbami viršvalandžiai perpildo jūsų 
kantrybės taurę, todėl norėsis viską 
mesti. Tačiau padedant naujiems par-
tneriams, nemalonumai ims slūgti, o 
jūsų planai pradės pildytis būtent taip, 
kaip patys to norėjote.

Vėžiai gaus puikią galimybę vienu 
sprendimu išspręsti visas senas savo 
problemas, kurių atkakliai vengė. 
Šiuo metu susiklosčiusios aplinkybės 
leis viską išspręsti greitai ir efekty-
viai. Turite tik pasirinkti tinkamą pro-
gą, tiesa, norint galutinai ir sėkmingai 
įgyvendinti savo planus, būtina vengti 

horoskopas konfliktinių situacijų. Jeigu visgi teks 
su kuo nors aiškintis santykius, elkitės 
korektiškai.

Liūtams seksis tie darbai, kuriuose 
būtina rodyti iniciatyvą, atkaklumą 
ir ryžtą. Atėjo palankus metas teigia-
miems pokyčiams profesinėje srityje. 
Artimiausiu laikotarpiu galite paga-
liau gauti ilgai lauktas pajamas. Ta-
čiau visiems apie tai skelbti nereikėtų, 
nepasakokite žmonėms, kuriems to 
žinoti nėra būtina. 

Mergelė neturėtų bijoti netikėtumų 
- net jei ir įvyks nesuplanuotų įvykių, 
jums jie turės teigiamo poveikio. Pra-
sideda palankus laikotarpis atkurti 
savo įprastus fizinius ir kūrybinius 
įgūdžius. Neleiskite šiam laikotar-
piui praeiti nenaudingai. Galite kilti 
karjeros laiptais ir nudžiuginti kitus 
puikiais profesiniais ir asmeniniais 
rezultatais.

Svarstyklės turėtų pasitikėti savo 
intuicija - ji padės jums priimti tin-
kamą sprendimą. Santykiai su aplin-
kiniais netaps konfliktine situacija, 
jeigu susitaikysite su kai kuriais jų 
trūkumais. Atkreipkite dėmesį į pro-
fesinę veiklą. Prieš gindami savo po-
žiūrį, gerai pagalvokite, ar tai tikrai 
būtina - o gal sprendžiamas klausimas 
nėra toks jau svarbus.

Skorpionų laukia nelengvas laiko-
tarpis, tapsiantis gana sėkmingu rea-
lizuojant planus profesinėje srityje. 

Jūsų reputacija ir prestižas aplinkinių 
akyse kils. Drąsiai žvelkite į ateitį ir 
nebijokite reikšti savo požiūrio. Jūsų 
žodžiai ar veiksmai tik dar labiau kels 
jūsų autoritetą ir aplinkinius įtikins, 
kad jūsų nuomonės paisyti būtina.

Šauliams itin seksis sferose, kur 
būtinas kolektyvinis darbas ir kūry-

ba. Ateinančią savaitę kils galimybių 
oponentus paversti savo sąjungi-
ninkais. Galbūt suprasite, kad men-
kas nesutarimas su draugais pavirto 
rimta bėda - pabandykite į konfliktą 
pažvelgti kūrybiškai ir nesutarimus 
stabdyti.  

-ELTA

Valstybės įmonė Registrų centras
organizuoja žemės ir statinių 

masinio vertinimo dokumentų viešą 
svarstymą

Vykdydamas Masinio žemės vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1523 
(Žin., 2012, Nr. 146-7536), ir Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklių, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 
d. nutarimu Nr. 1049 (Žin., 2005, Nr. 117-4234; 2011 Nr. 28-1321), 
nuostatas, VĮ Registrų centras atliko žemės ir statinių masinį vertini-
mą ir parengė naujas žemės ir statinių masinio vertinimo ataskaitas. 
Informuojame, kad žemės ir statinių masinio vertinimo dokumentų 
viešas svarstymas vyks nuo š. m. rugsėjo 22 d. iki spalio 3 d. Masinio 
vertinimo dokumentai bei projektinės vidutinės rinkos vertės viešo 
svarstymo metu bus skelbiami VĮ Registrų centro interneto svetainėje 
www.registrucentras.lt/ntr/masvert13.

Anykščių r., Ignalinos r., Molėtų r., Utenos r., Zarasų r. ir Visagino 
savivaldybių žemės ir statinių masinio vertinimo dokumentų viešas 
aptarimas vyks š. m. rugsėjo 23 d. ir rugsėjo 30 d. 8-12 val. bei rug-
sėjo 25 d. ir spalio 2 d. 13-17 val. VĮ Registrų centro Utenos filiale 
(Kauno g. 20, Utena), 220 kabinete. 

Kviečiame dalyvauti ir pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus. 
Smulkesnė informacija telefonu (8 389) 63 959.

VĮ Registrų centro Utenos filialo administracija

Atidarydamas parodą Anykščių ra-
jono meras Sigutis Obelevičius sakė: 
„Anykščių žemės niekada nepasižy-
mėjo dideliu derlingumu, bet aš labai 
džiaugiuosi, kad mūsų ūkininkai yra 
labai išradingi ir turimas žemes pa-
naudoja racionaliai. Sparčiai plečiasi 
mėsinė gyvulininkystė ir taip pat avi-
ninkystė. Norėčiau, kad avininkystė 
plėstųsi, nes nederlingos Rytų Aukš-
taitijos žemės tokiai žemdirbystės 
verslo šakai yra labai palankios“.

Parodoje buvo galima pamatyti 
žemės ūkio technikos ir avininkystės 
reikmenų ekspoziciją, įvairių veislių 
avių, paragauti bei nusipirkti iš avių 
ir ožkų pieno pagaminto brandinto 
sūrio.

Nemažai parodos lankytojų būria-
vosi prie Avių augintojo asociacijos 
tarybos pirmininko, Molėtų rajono 
ūkininko Giedriaus Prakapavičiaus 

Meistras avį nukirpo per kelias 
minutes Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt

Praėjusį šeštadienį Kavarsko seniūnijos Varnelių kaime Ūkininkų sąjungos Anykščių skyriaus 
pirmininko, Avių augintojų asociacijos vadovo Žilvino Augustinavičiaus avininkystės ūkyje vyko 
specializuota avininkystės paroda „Avis aprengs ir pamaitins 2014“.

prekystalio, kur buvo galima paragau-
ti brandinto avių pieno sūrio „Ūta“. 
Žmonės ne tik ragavo, bet ir pirko 70 
Lt už kilogramą kainuojančio sūrio, 
kuris, beje, neturi specifinio avims bū-
dingo kvapo ir skonio skirtingai negu 
ožkų sūrio. Gal dėl to, prie iš ožkų 
pieno pagaminto sūrio pirkėjų buvo 
skysta...

Ožkų sūrio buvo galima nusipirkti 
už 60 – 80 Lt/kg, avienos šašlikų – 15 
Lt už porciją, avienos plovo – 12 Lt, 
avienos šonkauliukų – po 8 Lt.

Parodos lankytojai, be abejo, la-
biausiai domėjosi įvairių veislių avi-
mis. Avininkystės meistrai specialios 
įrangos pagalba rodė, kaip greitai gali-
ma nukirpti avį ir apdailinti jos nagus. 
Avį įgudęs meistras nukirpo per kelias 
minutes. Avių ūkių savininkai domė-
josi, kiek gi kainuotų ši paslauga jų 
ūkiuose. „Tai priklauso nuo to, kokio-

je šalies vietoje yra avininkystės ūkis 
(atvažiavimo sąnaudos), kiek avių 
reikėtų apkirpti. Jeigu bus kerpama 
ne mažiau kaip 100 avių, tarkim, Kė-
dainių rajone, vienos avies kirpimas 
kainuotų 7 litus. Mažiau paslauga 
nekainuos, nes ūkininkai, taupydami 
pinigus, avis dažniausiai kerpa vieną 
kartą per metus, nors tai daryti būti-
na dukart, todėl ir darbo kirpėjui yra 
dvigubai daugiau. Jeigu būtų kerpa-
ma apie 200 avių, paslaugos kaina 
bus kita. Bet kiekvienu atveju yra 
sprendžiama atskirai“, - paaiškino 
avis kirpęs vyras.

Nagams apkarpyti gyvūnas buvo 
paguldytas į specialias stakles, kur 
avis nejudėjo, o nagų kirpėjas gana 
greit apdailino visų kojų nagus.

Žemės ūkio technikos kainos  buvo 
nurodytos eurais. Nors prie modernių 
traktorių kabėjo etiketės, kuriose nu-

rodoma, kad tai akcijinė prekė, tačiau 
kainos – įspūdingos ir ne kiekvienam 
ūkininkui įkandamos.

Taip pat vyko avių pardavimo auk-
cionas.

Avių augintojų asociacijos tarybos 
pirmininkas Giedrius Prakapavičius 

sakė, jog avininkystės parodos jau 
tampa tradicinėmis, nes vyksta jau 
trečius metus. „Būtų gerai, kad mes ją 
kitais metais rengtume jau kitame avi-
ninkystės ūkyje, kad atsirastų savano-
rių, kurie parodytų kaip jie augina 
avis“, - pageidavo G.Prakapavičius.

Avių augintojų asociacijos tarybos pirmininkas Giedrius Prakapavičius  (dešinėje) vylėsi, kad avi-
ninkystės paroda kasmet vyks vis kitame ūkyje, o šios asociacijos vadovas Žilvinas Augustinavičius 
visus kvietė parodoje įsigyti sau ką nors naudingo.

Nagams apkarpyti avis paguldoma į specialias stakles.

Parodoje buvo galima į avis ne tik akis paganyti, bet kai kurias iš 
jų ir nusipirkti.

Autoriaus nuotr. 
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spaudą šeštadieniais atsiimti  nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,99 Lt / 0,58 EUR (prenumeratoriams – 1,31 Lt / 0,38 EUR). 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3300       Užs. Nr. 954

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
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Redaktorius

parduoda

siūlo darbą

Pageltę lapai rudenį nukrinta,
Pavasarį vėl bus žali.
Žmogus išėjęs nebegrįžta,
Palikęs ilgesį širdy...

Nuoširdžiai dėkojame Anykščių PSPC direktorei Zitai 
Neniškienei ir kolektyvui, Troškūnų PGSL vyr. gydytojui 
Rimondui Bukeliui, slaugytojoms, slaugytojų padėjėjoms, 
Troškūnų ambulatorijos darbuotojoms, klebonui, giedoto-
joms, Anykščių komunalinio ūkio laidojimo namų darbuo-
tojoms, duobkasiams, kaimynams, giminėms, visiems pa-
dėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą vyrą, tėvelį, 
senelį, prosenelį Povilą BURNEIKĄ.

Pagarbiai,
žmona, sūnus su šeima

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

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

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. 

PERKAME ĮVAIRŲ 
MIŠKĄ

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
16,00 Lt / 4.63 EUR /kg,

belgų telyčaites - 
11,70 / 3.39 EUR Lt /kg.
juodmargius buliukus -
6,20 Lt / 1.80 EUR /kg.

Tel. (8-678) 00255.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

PERKA KVIEČIUS, GRIKIUS, 
RUGIUS. 

Didesnį kiekį galime pasiimti patys. 
Tel. (8-611) 44130.

   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.

Perkame 
GRIKIUS

Tel.: 8 698 36704, 
8 615 15353, 8 616 25417, 

(8 45) 59 5600, 
el. paštas info@agrolitpa.lt, 

www.agrolitpa.lt

Brangiai - įvairius automobilius, 
mikroautobusus, priekabas.

Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411.

Nekilnojamasis turtas, miškai

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės 
ar miško sklypą ar kitą nekilnoja-
mąjį turtą. Gali būti su skolomis ar 
teisinėmis problemomis. Atsiskaito 
grynaisiais. Siūlyti įvairius varian-
tus.

Tel. (8-670) 37592.

Brangiai - mišką arba mišką iš-
sikirsti.

Tel. (8-613) 74861.

Brangiai įvairų mišką su žeme 
arba išsikirsti bei apvalią medie-
ną.

Tel. (8-687) 23618.

Automobiliai, 
žemės ūkio technika

Brangiai ir skubiai - įvairių markių 
(1930-2005 m.) lengvuosius auto-
mobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Bet kokios būklės.

Tel. (8-601) 53942.

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

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

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus, sunkvežimius. 
Utilizuoja. Atsiskaito.

Tel. (8-633) 39897.

Kombainus, traktorius, au-
tobusus, automobilius, įvairią 
techniką, metalo laužą, elektros 
variklius.

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-656) 40439.

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

Tel. (8-680) 41510.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža.

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

Įmonė - arklius, karves, bulius, 
telyčias. Moka priedus. 

Tel. (8-622) 09326.

REIKALINGI ELEKTRIKAI 
(elektrikų brigados) mokantys 
vokiečių kalbą, dirbti Vokietijoje.

Siūlome geras darbo ir 
apgyvendinimo sąlygas.

Kreipkitės tel. (8-673) 93373 
arba el. paštu: 

indra@rndvgroup.eu

Įmonė priimtų į darbą ekskava-
toriaus mašinistą dirbti su ratiniu 
ekskavatoriumi. Atlyginimas pa-
gal susitarimą.

Tel.: (8-614) 91661, 
(8-686) 32101.

DARBAS SU MAŽU (2 vietų) 
AUTOVEŽIU 

(didelė kabina, 2 miegamos 
vietos) vežti naujus automobilius. 

Darbas komandiruotėse (4-6 
sav.) Belgijoje, Prancūzijoje.

CE kategorija, mėnesio atly-
ginimas 5000-6000 Lt/1448,10-
1737,72 EUR.

Tel. (8-682) 61239.

Nekilnojamasis turtas

66 kv.m. rąstinį namą 
Anykščiuose, Valaukio gatvėje, 7 
arai žemės, ūkinis pastatas, šuli-
nys, miesto komunikacijos, dujos. 
Kaina 59 000 Lt/17087,58 (EUR).

Tel. (8-683) 27485.

Sodybą Rokiškio rajone su žeme. 
Kaina sutartinė. 

Tel. (8-652) 88122.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Medienos atraižas pakais, su-
pjautas, kaladėmis. 

Tel. (8-622) 44850.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas trinkomis, skaldytas. 
Brangiai perka mišką.

Tel. (8-630) 57490.

Alksnines malkas, supjautas 
kaladėlėmis (beveik sausos). 
Atveža.

Tel. (8-672) 71853.

VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS! Rugsėjo 11 d. (ketvirta-
dienį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno vakcinuoto-
mis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, juodomis 
dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis dėti 
vištomis bei spec. lesalais (tel. 8-616 50414); kaina 
nuo 12 Lt/3.48EUR: Kirmėliuose 7.10, Titeikiuose 7.15, 
Juostininkuose 7.20, Rukiškyje 7.25, Raguvėlėje 7.35, 
Mileikiškiuose 7.40, Troškūnuose (prie turgelio) 7.45, 
Vašuokėnuose 7.55, Umėnuose 8.00, Surdegyje 8.10, 
Pilimuose 8.20, Viešintose 8.30, Didžiuliškiuose 8.40, 
Padvarninkuose 8.45, Andrioniškyje 8.50, Piktagalyje 
9.00, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 
9.10, N. Elmininkuose 9.20, Elmininkuose 9.25, Čekonyse 
9.30, Vikonyse 9.45, Svėdasuose (prie turgelio) 9.52, 
Butėnuose 10.05, Varkujuose 10.10, Debeikiuose 10.15, 
Bebarzdžiuose 10.20, Rubikiuose 10.25, Burbiškyje 10.30, 
Katlėriuose 10.10, Pašiliuose 10.45, Skiemonyse 10.55, 
Kurkliuose 11.15, Kavarske 11.30, Zaviesiškyje 11.40. 
Ažuožeriuose 11.45, Pagiriuose 11.55, Dabužiuose 12.00, 
Janušavoje 12.10, Pienionyse 12.15, Repšėnuose 12.20, 
Traupyje 12.30, Laukagaliuose 12.40, Levaniškyje 12.45.

Rugsėjo 12 d.
(penktadienį) 

gydytoja iš Vilniaus 
TIKRINS REGĖJIMĄ.
Užsisakantiems akinius 

patikrininmas nemokamai.
Mokiniams ir mokytojams 

ypatingos nuolaidos.
Registracija optikoje A. Baranausko a. 

14, arba  tel. (8-655)  07882.

Baldų remontas, gamyba

Remontuojame minkštus baldus, 
keičiame gobeleną, spyruokles, 
poroloną. Pasiimame ir parveža-
me baldus. Turime baldams audi-
nių.

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

Baldų gamyba. Virtuvės, spintos 
slankiojančiomis durimis, prieš-
kambario, miegamojo, kt.

Tel. (8-601) 70304.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius.

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

Tel. (8-644) 45610.

Statybos ir remonto darbai

Dažome namų fasadus, stogus. 
Kalame dailylentes, apšiltiname. 
Padedame įsigyti medžiagas, at-
vežame.

Tel. (8-611) 02788.

Paslaugos

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

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

įvairūs
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šiandien

rugsėjo 10 d.

Serapina, Sergijus, Argintas, 
Ramutė, Sonata

rugsėjo 9 - 10 d. Pilnatis.

vardadieniai

mėnulis

receptas

Dionyzas, Konstancija, Mika-
lojus, Salvijus, Tautgirdas, Gir-
mintė, Kostė

oras

+13

+19

MOZAIKA

komentaras 
anyksta.lt

mįslė

sprintas

NNN redaktorei nežinant

IŠ ARTI

„Karamba bliamba :)“: 

„Kol Lukas susitupės - Tubis 
laimės. Obuoliautojui ir Krikšty-
tam ponui ateina k a p i e c ! O gal 
ir gerai, o ką?“

„Šviesus mažas skritulėlis, bet 
ir šimtas arklių nepavežtų?“

Šeštadienio mįslės: „Šventas 
buvo ir bus, bet į dangų nepaklius?“ 
atsakymas – kryžius.

Sunkioji atletika. Rugsėjo 
7-ąją Panevėžyje vyko tarptau-
tinis sunkiosios atletikos turny-
ras, skirtas miesto gimtadieniui. 
Varžybose dalyvavo sportininkai 
iš Lietuvos, Čekijos, Rusijos ir 
Latvijos. Anykštėnai A.Šidiškis 
ir G.Bražaitė tapo nugalėtojais.

Biatlonas. Savaitgalį Balti-
jos biatlono taurės riedslidėmis 
varžybose Estijoje anykštėnas 
L.Banys estafetėje kartu su ko-
mandos draugais iškovojo 3-ąją 
vietą, o asmeninėse varžybose 
finišavo 7-as.

Slidininkai.. Rugsėjo 6-7 
dienomis Ignalinoje vyko Lie-
tuvos slidinėjimo (riedslidėmis) 
vasaros čempionatas. J.Drūsys 
jaunimo grupėje finišavo antras, 
Ą.Bajoravičius laimėjo jaunių 
varžybas, F.Repečkaitė užėmę 
antrąją vietą jaunučių grupėje.    

Lietuvos savivaldybių asociaci-
jos leidžiamame žurnale „Savival-
dybių žinios“ anksčiau Anykščių 
rajono savivaldybės pavadinimas 
beveik „neišeidavo“ iš leidinio 
puslapių. Kone kas savaitę čia 
pasirodydavo foto reportažai, 
straipsniai, interviu, naujienos iš 
Anykščių krašto, rašiniai apie ra-
jono savivaldybę, savivaldybės 
tarybą, seniūnijas. Tačiau jau kuris 
laikas iš žurnalo puslapių Anykš-
čių rajono pavadinimas tiesiog 
„išnyko“, tik labai retai pasirodo 
kokia nors miniatiūrinė, kone su 
padidinamuoju stiklu įžiūrima ži-
nutė. Pesimistai mano, kad taip 
atsitiko todėl, kad Anykščių rajo-

Anykštėnai, užsukę aplanky-
ti artimųjų kapų, šnairuoja į šalia 
tremtinių atminimui šalia senųjų 
kapinių pastatyto meniško kry-
žiaus aukštokas žoles, besistiebian-
čias piktžoles, spėlioja, kas pirmas 
imsis iniciatyvos tą pievelę nušie-

Kur pradingo Anykščių 
savivaldybė?

Kas pirmas nušienaus?

nas tapo socialiai remtinu, reitingų 
lentelėse nusmuko žemyn, taigi, ir 
nebenusipelno žurnalo leidėjų dė-
mesio. Tačiau optimistų nuomone, 
tai tik laikina pauzė. Mat, įsteigus 
savivaldybėje brangiai mokesčių 
mokėtojams kainuojantį ir nežinia 
kuriems galams reikalingą Ko-
munikacijos, kultūros ir turizmo 
skyrių, trys solidžiai apmokamos 
skyriaus  moteriškės dar nespėjo 
išsiaiškinti, kuri iš jų turi bendrauti 
su žiniasklaida, bendradarbiauti su 
žurnalistais, ruošti medžiagą spau-
dai. Štai, kai išsiaiškins, susitars, 
tai ir vėl „Savivaldybių žiniose“ 
plačiai pasklis garsas apie turizmo 
„meką“ - Anykščių kraštą... 

nauti? Ar komunalininkai, kuriems 
privalu tvarkyti kapinių aplinką, ar 
sau reklamą norintys pasidaryti ko-
kios nors partijos atstovai? 

Atrodo, kad  vieni ar kiti šienavi-
mo darbus čia pradės tik po to, kai 
apie tai parašys „Anykšta“...

Utenos A.ir M. Miškinių vie-
šojoje bibliotekoje, Utenos tu-
rizmo informacijos centre, o ir 
kitose Aukštaitijos vietovėse da-
bar platinami gausiai iliustruoti 
turistams skirti vokiečių ir anglų 
kalbomis išleisti informacinio 
pobūdžio leidiniai „Latgale und 
Aukštaitija“, „Latgale and Aukš-
taitija“. 

Tokie žemėlapiai kartu su 
gausia informacija apie Ute-
nos, Ignalinos, Zarasų, Molėtų, 
Anykščių rajonus bei Latvijos 
Respublikos kai kuriuos regi-
onus pasirodo reguliariai, nes, 
matyt, Euroregiono „Ežerų kraš-
tas“ projekte dalyvaujantys rajo-
nai turistinių objektų, lankytinų 
vietų, žymių žmonių garsinimui 
gauna nemažai pinigėlių. ( Šia-
me projekte dalyvauja ir Anykš-
čių rajono savivaldybė). 

Vienas iš naujausių didelio 
formato leidinys pasakoja apie 
tautodailininkus, įvairių sričių 
menininkus. Nemažai vietos 
čia skiriama ir Anykščių krašto 

Naujiena su pelėsių kvapu...
kūrėjams. Septintuoju nume-
riu pažymėta informacija skirta 
anykštėnui medžio drožėjui Jo-
nui Tvardauskui, tryliktuoju nu-
meriu „eina“ Stanislovas Petraš-
ka, kurio unikalūs meno kūriniai 
sukurti iš smulkintų akmenukų. 
Sulankstomo plakato rengėjai 
buvo itin kruopštūs, nes sura-
šė ne tiktai tautodailininkų po-
mėgius, jų kūrybą, bet ir namų 
adresus, telefonus. 

Tiesa, kai kur ir suklysta. Jei 
tikėti leidiniu, J. Tvardauskas 
gyvena Anykščiuose, J. Biliūno 
10-8, o S.Petraška- Žvejų g.22. 
Deja, šių dviejų talentingų kū-
rėjų šiais adresais jau būtų ne-
įmanoma surasti, ir nurodytais 
telefonais jie nebeatsilieptų. Juk 
šie šviesuoliai jau senokai atgulė 
amžinojo poilsio...

Tad, ko verta panaši informa-
cija, iš naujų, dar spaustuviniais 
dažais kvepiančių, didelėmis 
krūvomis nemokamai platinamų, 
bet jau pelėsių kvapu atsiduo-
dančių leidinių?   

Argentinoje rastas iki šiol
 nežinomos rūšies 
dinozauro skeletas

Mokslininkai Argentinoje rado 
iki šiol nežinomos rūšies milžiniško 
dinozauro skeletą, praneša agentūra 
AFP.

Tyrėjų Drednoughtus pavadintas 
dinozauras buvo 26 metrų ilgio ir 
greičiausiai svėrė apie 60 tonų - tiek, 
kiek septyni tiranozaurai (Tyranno-
saurus rex) kartu paėmus, rašoma 
specializuotame žurnale “Scientific 
Reports”. Manoma, kad jis galėjo 
būti dar didesnis, nes prieš maždaug 
77 mln. metų nugaišęs milžinas, 
mokslininkų teigimu, nebuvo visiš-
kai subrendęs.

Rasta 45 proc. dinozauro skeleto. 
Tai yra geriausiai išsilaikę iki šiol 
rasti griaučiai gyvūno, priklausiusio 
žolėdžių titanozaurų šeimai. Kartu 
tai yra iki šiol didžiausias žinomas 
sausumos gyvūnas, kurio svorį pavy-
ko taip tiksliai apskaičiuoti. “Tai ne-
abejotinai geriausias egzempliorius, 
kurį mes turime iš visų tų milžiniškų 
būtybių, kažkada bėgiojusių planeto-
je”, - sakė mokslininkas Kenetas La-
kovara (Kenneth Lacovara) iš Drek-
selio universiteto Filadelfijoje.

“Drednoughtus, kurio kūnas buvo 
pastato dydžio, svoris - kaip dram-
blių kaimenės ir kuris uodegą nau-
dojo kaip ginklą, ko gero nieko nebi-
jojo”, - aiškino ekspertas. Todėl jam 
duotas vardas Drednoughtus, kuris 
senąja anglų kalba reiškia “nieko ne-
bijantis”.

Milžino skeletas rastas 2005 me-
tais Patagonijoje Pietų Argentinoje. 
Jo atkasimas truko ketverius metus. 
Toje pat vietoje rasti dar vieni griau-
čiai - mažesnio Drednoughtus rūšies 
dinozauro, tačiau jie ne taip gerai iš-
silaikę.

Didesnysis iš abiejų dinozaurų tu-
rėjo 11 metrų ilgio kaklą ir 9 metrų 
ilgio uodegą. Jis turėjo suėsti neįsi-
vaizduojamus kiekius augalų ir lapų, 
kad pakaktų milžiniškam svoriui 
išlaikyti. Radinio vietoje taip pat ap-
tikta mėsėdžių dinozaurų dantų. Šie 

greičiausiai ėdė nugaišusius Dredno-
ughtus.

Supainiojus dažus, saugumo 
salelės Nyderlanduose 
sušvito rožine spalva

Automobilių vairuotojų Nyderlan-
dų Vijcheno miestelyje laukia rožinis 
stebuklas: vienam darbuotojui supai-
niojus spalvas, kelios saugumo sale-
lės gatvėse buvo nudažytos ne pilka, 
o rožine spalva.

Darbuotojas užsakydamas dažus 
nurodė neteisingą jų spalvos nume-
rį, Nyderlandų radijui sakė miesto 
atstovas. Todėl saugumo salelės su-
švito neįprasta spalva.

Pradžioje miesto valdžia plana-
vo dar šią savaitę perdažyti saleles. 
Tačiau sulaukus daugybės žmonių 
pozityvios reakcijos, nuspręsta jas 
palikti rožines.

Eismo saugumui salelių spalva 
nėra svarbi. Dabar planuojama jas 
padaryti dar spalvingesnes - saleles 
išpaišys menininkai.

Didžiosios Britanijos princas
 Viljamas ir Keitė laukiasi 
antrojo kūdikio

Didžiosios Britanijos princas Vil-
jamas (William) ir Keitė (Kate) lau-
kiasi antrojo kūdikio, skelbia BBC.

Kensingtono rūmų pranešime 
teigiama, kad karalienė Elžbieta II 
(Elizabeth II) ir abiejų šeimų nariai 
džiaugiasi šia naujiena.

Anot pranešimo, kaip ir pirmojo 
nėštumo metu, kada Keitė laukėsi 
princo Džordžo (George), ją kamuo-
ja stiprus rytinis pykinimas. Ken-
singtono rūmuose hercogienę prižiū-
ri medikai.

Britų premjeras Deividas Ka-
meronas (David Cameron) taip pat 
pranešė esąs “pamalonintas džiugios 
žinios apie tai, jog jie laukiasi dar 
vieno kūdikio”.

Viljamo ir Keitės antrasis vaikas 
stos ketvirtas eilėje prie sosto ir į 
penktą vietą nustums princą Harį 
(Harry).

Apie Kembridžo hercogienės nėš-
tumą pranešta praėjus dviem mėne-
siams po princo Džordžo pirmojo 
gimtadienio.

Pro Žemę praskriejo namo 
dydžio asteroidas

Pro Žemę praskriejo namo dydžio 
asteroidas, pranešė JAV kosmo-
so agentūra NASA, kuria remiasi 
BBC.

NASA duomenimis, asteroidas 
“2014 RC” praskriejo maždaug 40 
tūkst. kilometrų atstumu virš Nau-
josios Zelandijos 18.18 val. Grinvi-
čo laiku sekmadienį. Apie 18 metrų 
pločio dangaus kūnas pavojaus Že-
mei nekelia.

Ekspertų teigimu, sekmadienį ne-
toli Nikaragvos sostinės Managvos 
nukritęs meteoritas gali būti aste-
roido skeveldra. Nukritęs dangaus 
kūnas sukėlė sprogimą ir žemės vir-
pesius, palikdamas 12 metrų pločio 
ir penkių metrų gylio kraterį netoli 
Managvos oro uosto.

Pro Žemę praskriejęs asteroidas 
pirmą kartą buvo pastebėtas rugpjū-
čio 31 dieną, sakoma NASA prane-
šime.

Tikėtina, kad asteroidas ateityje 
dar kartą gali priartėti prie Žemės.

Baltarusijos kultūros 
dienos supažindins su šalies
dailės ir muzikos tradicijomis

Rugsėjo ir spalio mėnesiais šalyje 
rengiamos Baltarusijos kultūros die-
nos, pristatysiančios rytų kaimynės 
dailininkus, muzikos tradicijas bei 
šokio ir teatro pastatymus.

Kultūros dienos prasidės rugsėjo 
11-ąją, parodos “Paryžiaus mokyklos 
dailininkai iš Baltarusijos” atidary-
mu Vilniaus paveikslų galerijoje. 
Ekspozicija, kurią sudaro menininkų 
Marko Šagalo (Marc Chagall), Chai-
mo Sutino (Chaim Soutine), Pincho 
Kremenio (Pinchus Kremegne), 
Mišelio Kikoino (Michel Kikoine), 
Osipo Liubičiaus (Osip Lubitch) ir 
Osipo Cadkino (Ossip Zadkine) ta-
pybos, grafikos ir skulptūros darbai, 
užsienyje yra eksponuojama pirmąjį 
kartą.

Parodą organizuoja AB “Belgaz-
prombank”, Baltarusijos nacionali-
nis dailės muziejus kartu su Lietuvos 

dailės muziejumi, abiejų šalių amba-
sados.

Tuo tarpu Šiauliuose spalio pra-
džioje vyks “Baltarusiškos dainos 
šventė”, kurioje dalyvaus mėgėjų 
ansambliai iš baltarusių diasporų 
įvairiuose Lietuvos regionuose bei 
profesionalūs kolektyvai iš pačios 
Baltarusijos. Šventės išvakarėse bus 
iškilmingai atidengta memorialinė 
lenta, skirta pirmajam Baltarusiškų 
visuomeninių organizacijų susivie-
nijimo Lietuvoje vadovui Leonidui 
Muraškai, kuris tapo vienu iš pirmų-
jų šios šventės organizatorių.

Spalio pabaigoje Vilniuje, Klai-
pėdoje, Marijampolėje, Jonavoje, 
Šiauliuose ir Alytuje gastroliuos Bal-
tarusijos valstybinis šokio ansam-
blis. Kultūros dienų metu taip pat 
planuojami Baltarusijos valstybinio 
muzikinio teatro solistų koncertai: 
spalį ir lapkritį jie vyks Kaune bei 
Klaipėdoje, o Baltarusijos valstybi-
nės filharmonijos kolektyvas “Kla-
sik-Avangard” koncertuos Plungėje 
IX Tarptautiniame Mykolo Kleopo 
Oginskio kamerinės muzikos atlikė-
jų festivalyje.

-ELTA

Virtos kukurūzų burbuolės

Ingredientai: 
Kukurūzų burbuolės,
druska, 
sviestas, 
prieskoniai.

Gaminimo eiga: 
Kukurūzų burbuoles su visais 

išoriniais lapais apvirti 10-15 min. 
pasūdytame vandenyje. Išvirus, 
nulupti lapus ir patiekti šiltas su 
sviestu. Prieš verdant, galima bur-
buoles nuvalyti, bet virtos su lapais 
bus aromatingesnės. Valgomi tik 
grūdai. Juos, nuo koto, nuskabome 
šakute. Kukurūzų burbuoles gali-
ma kepti ir gerai įkaitintoje orkai-
tėje apie 10-15 minučių, su visais, 
burbuoles dengiančiais lapais. Pa-
tiekiama- su sviestu. Sviestą gali-
ma pagardinti žolelėmis ar kokiais 
nors kitais mėgstamais priesko-
niais.


