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Jau renkame
merą

PARODA. Šiandien 17.00 val.
Anykščių koplyčioje - Pasaulio
anykštėnų kūrybos centre (Vilniaus
g. 36) Juozo Adomonio keramikos
ir stiklo parodos “Varsų kerai” atidarymas. Koncertuos styginių kvartetas
“Adora”. Paroda veiks iki spalio 5
dienos.

Kelkraštis kelia siaubą žemesnę apačią turinčių automobilių vairuotojams.

Raimundas RAZMISLAVIČIUS, rajono Tarybos narys:
„Ar nebus taip, kad įsteigus nakvynės namus, paskui teks atsivežti benamių.“

2 psl.
šiupinys

Penkiolika kilometrų...
streso

Anykščių valdžia turi ruoštis
benamių pagausėjimui

4 psl.
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Su policininkės pagalba išnyks
paskutiniai rajono šokiai

Vilkai. Jau bent septynių Anykščių
rajono ūkininkų avys šį rudenį nukentėjo nuo vilkų. Pasak savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresniojo specialisto Antano
Girskaus, vilkai siautėja skirtingose
rajono pusėse – avys pjautos Kavarsko, Svėdasų, Troškūnų seniūnijose.
Kavarsko krašto ūkininkas per vieną
naktį neteko net septynių avių.
Parama. Anykščių rajono taryba
paskirstė lėšas, skirtas kaip socialinė
parama mokinio reikmėms įsigyti.
Troškūnų gimnazijai teko – 2 496
Lt., Svėdasų gimnazijai – 2 340 Lt.,
A.Baranausko pagrindinei mokyklai
– 2 184 Lt, Anykščių rajono socialinių paslaugų centrui – 1 716 Lt.,
Traupio pagrindinei mokyklai – 1
092 Lt., Kavarsko pagrindinei mokyklai-daugiafunkciam centrui – 936
Lt; Viešintų ir Kurklių pagrindinėms
mokykloms bei A.Vienuolio progimnazijai – po 780Lt., Debeikių pagrindinei – 312 Lt., J.Biliūno gimnazijai
– 156 Lt.
Formulė 1. Anykštėnas Vainius
Razmislavičius yra pirmas anykštėnų atstovas garsiojoje „Formulėje 1“,
apie jo istoriją rašo „Lietuvos rytas“.
Būdamas 19 metų V. Razmislavičius
išvyko į Didžiąją Britaniją studijuoti sportinių automobilių inžinerijos
ir dizaino. Pirmiausia jis įsidarbino
Britanijos kėbulinių automobilių
čempionate (BTCC) dalyvaujančioje „WSR – Racing“ („Ebay Motors
BMW Team“) komandoje, kurioje jis
praleido beveik trejus metus. Pernai
perėjo dirbti į „Formulę 1“ „Caterham“ komandą.
Knyga. Profesorius Osvaldas Janonis išleido 380 puslapių iliustruotą knygą „Surdegis ir jo apylinkės“.
Kaip teigė pats profesorius, šis leidinys gimė peržiūrėjus gausybę knygų
ir periodinių leidinių iš Lietuvos ir
kitų šalių bibliotekų bei Lietuvos archyvų.

Policijos kriminalistė Jolita Sipaitė – Žvirblienė (kairėje) siūlė laikytis galiojančių įstatymų, pagal
kuriuos nuo 22 valandos negalima triukšmauti. Skiemonių bendruomenės pirmininkė Regina Pilkienė sakė, kad jaunimas triukšmauja „dėl vaikiško kvailumo“.

Anykščių rajonas – užkrėstoje afrikiniu
kiaulių maru zonoje
Nors aplink Anykščius esančiuose kai kuriuose rajonuose yra
nustatyti afrikinio kiaulių maro židiniai, mūsų rajone laikančiųjų kiaules ūkininkų ne mažėja, bet daugėja. Rugsėjo 15 dienos
duomenimis, rajone buvo registruoti 631 kiaulių laikytojas ir 21
tūkst.564 kiaulės. Lyginant su liepos 1 ąja, kiaulių laikytojų padaugėjo 37, o kiaulių 86.

Anykščių rajono ūkiuose
laikomos kiaulės yra sveikos, tačiau rajonas jau yra
priskirtas prie „nešvarių“,
kuriuose nustatyti afrikinio
kiaulių maro židiniai.
Justo NAVAŠINSKO nuotr.

Kaip ir dera, daugiausiai kiaulių
rajone auginama bendrovių kiaulių
kompleksuose ir kiaulidėse.
UAB „Anykščių Vosinta“ augina
13 tūkst.137 kiaules. UAB „Vikonas“- beveik 6 tūkst.kiaulių (Kurkliuose – 4 tūkst.47 vnt., Piktagalio
kaime – 1 tūkst.937 vnt.). Burbiškio
agroserviso kooperatyvas šeria 95
kiaules.
Taip pat po keliasdešimt kiaulių
yra laikoma ir ūkininkų ūkiuose. Viešintose Algis Bukauskas augina 82
kiaules, Anykščių seniūnijoje Klemenso Baldausko ūkyje - 62, Povilo
Patumsio - 53, Debeikių seniūnijos
Čekonių kaimo ūkininkas Nerijaus
Bieliūno lepina 43 riestasnukes.
Pasak Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko
Dainiaus Žiogelio, per artimiausius
mėnesius kiaulių skaičius rajone
turėtų ženkliai sumažėti, nes dėl af-

rikinio kiaulių maro Europos komisija rengia griežtesnius biosaugos
reikalavimus kiaulių laikytojams.
„Ruošiamus reikalavimus atitiks tik
kiaulių kompleksai, todėl smulkūs
kiaulių laikytojai savo augintines
turės arba parduoti, arba paskersti ir suvalgyti“, - „Anykštai“ sakė
D.Žiogelis.
Pagal dabar galiojančią Briuselio
nustatytą tvarką iš Anykščių rajono
gyvas kiaules, paršelius parduoti
galima tik į „užkrėstus“ afrikiniu
kiaulių maru rajonus – Ignalinos,
Molėtų, Utenos, Zarasų, Rokiš-

Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt
Skiemonių gyventojai skundžiasi, jog jaunimas miestelio
centre rengia triukšmingus
šokius, o po jų dar ilgai būriuojasi prie kultūros namų ir
iš automobilių iki 2 valandos
nakties garsiai leidžia muziką.
Skiemonių renginių organizatorė Audronė Baškauskienė
praėjusį penktadienį vykusiame rajono vadovų susitikime
su Skiemonių bendruomenės
atstovais bei policijos pareigūnais aiškino, jog tuoj šios problemos nebus, nes nebus šokių
– Skiemonyse rugsėjui prasidėjus liko tik 7 jaunuoliai.
Beje, šokiai Skiemonyse buvo
vieninteliai rajone šią vasarą.
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Arvydas LINGAITIS

arvydas.l@anyksta.lt
kio, Šalčininkų, Širvintų, Trakų ir
Ukmergės. „Parduodant paršelius,
kiaules iš bet kurio kiemo tolimesniam laikymui privaloma ištirti jų
kraują prieš 15 dienų iki išvežimo,
- aiškino D.Žiogelis. - Išvežami gyvuliai turi būti suženklinti, išrašytas
kiaulių vežimo važtaraštis. Prieš 24
valandas iki išvežimo privatus veterinarijos gydytojas turi įvertinti
išvežamų kiaulių sveikatos būklę
ir išduoti veterinarijos pažymėjimą.
Iš ūkio išvežti kitur skersti kiaules
savo reikmėms griežtai draudžiama“.

KONKREČIAI
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Jau renkame merą
Tiesioginiai Anykščių mero rinkimai vyks dar tik po pusės
metų, tačiau „Anykšta“ aplendama laiką geriausią iš geriausių
siūlo išsirinkti jau dabar.

Penkiuose „Anykštos“ numeriuose
spausdinsime balsavimo biuletenius,
kuriuose galite įrašyti po tris, Jūsų
nuomone, geriausių Anykščių politikų (ar ne politikų) pavardes. Taigi
mūsų rinkimų sistema dar geresnė nei
tikroji merų rinkimų sistema – galite
pasirinkti net tris geriausius ir ne būtinai tos pačios partijos žmones. Kiekvienam iš į biuletenį įrašytų asmenų
bus skiriama po vieną balsą.
Portale anyksta.lt ir „Anykštos“
laikraštyje nuolat skelbsime turnyrinę

lentelę, o rugsėjo 27-ąją jau turėsime
galutinius rinkimų rezultatus.
Iš „Anykštos“ laikraščio iškirptus
balsavimo biuletenius galite į redakciją atsiųsti paštu (Vilniaus g. 29;
Anykščiai), įmesti į prie redakcijos
esančią pašto dėžutę, užnešti į redakciją arba mesti į „Anykštos“ dėžutes,
esančias „Jara Jums“ ir „Žiburio“ parduotuvėse.
Balsuokite. Gal Jūsų balsas bus
lemiamas, padėsiantis partijoms apsispręsti, ką iš jų atstovų siūlyti į merus,
kas yra geriausias iš geriausių tautos
nuomone.
-ANYKŠTA

Tautos mero rinkimų
balsavimo biuletenis:
Kandidatas:
Kandidatas:

Šitam dideliam būry – merai yra keturi...
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Kandidatas:

Į Ukrainą suskraidyti lengviau, nei
Vidmantas ŠMIGELSKAS
suskaičiuoti kelionės išlaidas vidmantas.s@anyksta.lt
Socialdemokratai - rajono vicemeras Donatas Krikštaponis ir rajono Tarybos narys Juozas Juknius į Ukrainą suskraidė greičiau, nei
„Anykšta“ sulaukė SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS VILIAUS JUODELIO atsakymų į žurnalisto klausimus apie šių dviejų politikų kelionės į Ukrainą išlaidas. įklausimus
apie vicemero Donato Krikštaponio ir rajono Tarybos nario Juozo
Jukniaus kelionės į Ukrainą išlaidas.
Klausimus V.JUODELIUI išsiuntėme ketvirtadienį, atsakymus gavome pirmadienį po pietų. Socialdemokratai į Ukrainą išvyko penktadienį,
grįžo sekmadienį.
V. JUODELIS “Anykštai” nurodė, kad už D. Krikštaponio ir J. Jukniaus bilietus sumokėta 841 litas,
jiems priskaičiuota 700 litų dienpinigių, o vicemerui pareigybinis
atlyginimas bus išmokėtas tik už
penktadienį, nes “už darbą poilsio
dienomis darbo užmokestis politikams nemokamas”.
D. Krikštaponis ir J.Juknius daly-

vavo šalia Kijevo esančio Vasilkovo
miesto šventėje. Vicemeras „Anykštai“ kalbėjo, kad Vasilkove ramu,
karas nėra juntamas. Tačiau, pasak
D.Krikštaponio, Ukrainoje prasta ekonominė situacija, kainų lygis
panašus kaip Lietuvoje, o algos vos
200-300 dolerių.
Vasilkovo meras išrinktas neseniai
per tiesioginius rinkimus, o miesto
tarybos daugumoje likę nuversto prezidento Viktoro Janukovičiaus šalininkai. Todėl, pasak D.Krikštaponio,
naujasis miesto vadovas net nepajėgia suformuoti vicemerų komandos.

Socialdemokratai - vicemeras Donatas Krikštaponis ir rajono
Tarybos narys Juozas Juknius savaitgalį Ukrainoje praleido vos
už 1 500 litų.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Baigėsi klasikinės muzikos
festivalis

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Šeštadienį paskutinį akordą sugrojo „12 muzikos savaitgalių
Anykščiuose“ festivalis, kurį jau antrus metus rengė Anykščių
Menų centras. Festivalio renginiai visą vasarą vyko įvairiose erdvėse – bažnyčioje, koplyčioje, Sakraliniame centre.
Klasikinės muzikos festivalio
uždaryme, kuris vyko Anykščių
menų inkubatoriuje koncertavo berniukų ir jaunuolių choras
„Ąžuoliukas“ (meno vadovas ir
vyriausiasis dirigentas Vytautas
Miškinis), Lietuvos kamerinis orkestras, solistės Asta Krikščiūnaitė (sopranas) ir Nora Petročenko
(mecosopranas). Koncerto metu
skambėjo Vytauto Miškinio „O salutaris hostia“, Edvardo Elgaro „3
giesmės Dievo motinai“, Antonio
Vivaldi „Gloria“.
Kaip sakė „Anykštai“ festivalio
kuratorė Danutė Janušytė–Kar-

čemarskienė, Menų inkubatorius
– netradicinė erdvė, todėl buvo
kiek rizikos, ar festivalio koncertas pavyks, tačiau tai atsipirko su
kaupu – beveik 70 atlikėjų tilpo
salėje, koncerto paklausyti susirinko apie 200 anykštėnų ir miesto svečių. „Solistės tvirtino, kad
dainuoti buvo gera, skambėjo irgi
puikiai“, - kalbėjo D. Janušytė–
Karčemarskienė.
Koncertai buvo rengiami dažniausiai neįprastu laiku – šeštadieniais. Paklausta, ar nenumatoma,
jei kitais metais vėl vyktų toks
festivalis, keisti renginių laiką,

nes šeštadieniais žmonės paprastai nemėgsta lankyti renginių, D.
Janušytė–Karčemarskienė sakė,
kad festivalis planuojamas rengti
ir kitais metais, jis vėl vyks savaitgaliais, o į žiūrovų pastabas
stengiamasi atsižvelgti. „Kol kas

dar sunku sakyti, kaip viskas bus
kitais metais“,- kalbėjo D. Janušytė–Karčemarskienė. Festivaliui 25
tūkst. litų skyrė Lietuvos kultūros
taryba, 3 tūkst. 500 litų festivalį
parėmė Anykščių rajono savivaldybė.

Temidės svarstyklės

muose Anykščiuose, Puntuko gatvėje, neblaivus vyras, gimęs 1979 metais, naudojo fizinį smurtą žmonos
atžvilgiu. Vyras sulaikytas ir uždary-

tas į areštinę.
Smurtas II. Rugsėjo 13 dieną
apie 22 valandą 35 minutės namuose Anykščiuose, Šaltupio gatvėje,

neblaivus (2.32 prom.) vyras, gimęs
1976 metais, naudojo fizinį smurtą
buvusios žmonos atžvilgiu. Vyriškis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Smurtas I. Rugsėjo 13 dieną
apie 18 valandą 30 minučių na-

Berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ ir solistės Asta
Krikščiūnaitė (sopranas) ir Nora Petročenko (mecosopranas)
gerai įvertino Menų inkubatoriaus salės akustiką.
Anykščių menų centro nuotr.

spektras
Baudos. Siūloma didinti baudas už neregistruotas kiaules.
Šiuo metu simbolinis baudos dydis, siekiantis 20 litų, išaugtų iki
100-1 000 litų. Pasak žemės ūkio
ministrės Virginijos Baltraitienės, kiaulių maras šalyje paskatino peržiūrėti skiriamas baudas.
Pagal dabar galiojančius teisės
aktus asmeniui, kuris nesilaiko
taisyklių arba pažeidžia veterinarijos veiklos taisykles, minimali
bauda siekia 20 litų, pareigūnui
- 100 litų.
Neliečiamybė. Seimo Darbo
partijos frakcijos narys Darius
Ulickas pats prašys Seimo panaikinti jo teisinę neliečiamybę
dėl padaryto eismo įvykio. Anot
Seimo nario, jis pripažįsta savo
kaltę ir nori kuo greičiau išspręsti šią situaciją. „Gailiuosi dėl to,
kas įvyko. Jeigu būčiau atidesnis,
dėl šito eismo įvykio nereikėtų
varginti viso Seimo ir trikdyti jo
darbo. Deja, galiojantys įstatymai
neleidžia man pačiam atsisakyti neliečiamybės, todėl prašysiu
kolegų, kad procedūra vyktų kuo
greičiau ir mano teisinė neliečiamybė būtų panaikinta“, - sakė
Seimo narys D. Ulickas.
Sužeistieji. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį karinių oro pajėgų transporto lėktuvu „Spartan“
gydymui į Lietuvą atskraidinta
14 per konfliktą Rytų Ukrainoje
sužeistų ukrainiečių karių savanorių. Tarp jų – 13 vyrų ir viena
moteris, medikė. Kaip sakė nukentėjusiuosius lydėjęs lietuvis
karo medikas pulkininkas leitenantas Gintaras Berkevičius, į
Lietuvą atskraidintų ukrainiečių
sužeidimai yra įvairūs: šautinės,
skeveldrų padarytos žaizdos,
nudegimai. Nukentėjusieji, pasak karo mediko, yra „iš įvairių karinių vienetų, bet visi – iš
Rytų Ukrainos. „Jie buvo gydomi
Ukrainos ligoninėse, bet kadangi
pas juos situacija yra labai sudėtinga, kaskart vis atvyksta labai
didelis kiekis sužeistųjų, ligoninės yra perkautos, tai ES šalys,
kitos valstybės priima karius
galutiniam gydymui“, - sakė G.
Berkevičius.
Šiluma. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) nuogąstauja, kad valstybė delsia informuoti
įmones apie dujų kainas, elektros
supirkimo kvotas ir šilumos vartotojams neskuba grąžinti permokų už dujas. Šie nežinomieji neleidžia numatyti būsimų šilumos
tarifų artėjančiam šildymo sezonui. „Šiemet kaip niekada iki šiol
sunku iš anksto numatyti būsimus
tarifus. Šiuo metu skaičiuojame
net penkis delsiamus paskelbti nežinomuosius, turėsiančius
reikšmingos įtakos mokėjimams
už centralizuotai tiekiamą šilumą“, - įvardino LŠTA prezidentas
Vytautas Stasiūnas.
Atliekos. Nuo pirmadienio
įsigaliojo
aplinkos
ministro
Kęstučio Trečioko patikslintos
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. Jos nustato reikalavimą
statybvietėje ne tik rūšiuoti, bet
ir atskirai laikinai laikyti susidarančias atliekas. Statybvietėje
turi būti išrūšiuotos ir atskirai
laikomos komunalinės, inertinės,
tinkamos perdirbti ir pakartotinai
naudoti, pavojingos ir netinkamos perdirbti atliekos.

savaitgalio diskusija

spektras
Kalba. Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) ragina nepritarti Civilinio kodekso pataisoms, kuriomis
būtų leidžiama juridinių asmenų
pavadinimuose naudoti tarminius
žodžius ar lotyniškoje abėcėlėje
esančias raides, kurių nėra lietuviškoje abėcėlėje.
Euras. Smulkieji verslininkai
nerimauja dėl žaliavų augimo įsivedus eurą, tačiau apie galimą savo
produkcijos brangimą kol kas kalba
kiek daugiau nei trečdalis verslininkų. Dėl žaliavų brangimo po 2015
m. sausio 1 d. nerimą išreiškė 60
proc. respondentų, o 36 proc. įsitikinę, kad dėl to jų gaminami ar teikiami produktai gali brangti. Žaliavų brangimą labiausiai prognozuoja
vidutinių įmonių, kuriose dirba daugiau nei 50 žmonių, atstovai (82
proc.). 24 proc. smulkių ir vidutinių
verslininkų mano, jog kainos didės
iki 5 procentų, 11 proc. - nuo 5 iki 10
procentų. 52 proc. apklaustų įmonių
teigia, jog pirmąjį pusmetį po euro
įvedimo jų parduodamų prekių ir
paslaugų kainos išliks stabilios.
Žuvo. Donecko miesto taryba
pirmadienį pranešė, kad per artilerijos smūgius žuvo šeši žmonės,
dar 15 buvo sužeisti.Du kaimyniniai miestai Ukrainos šiaurėje sekmadienį buvo apšaudyti artilerijos
sviedinių. Miestai pateko į kryžminę ugnį, atakoms įvykus Donecko
karinių pajėgų užimtame oro uoste.
Tuo tarpu Ukrainos kariuomenės atstovų teigimu, per savaitgalį kariai
atrėmė 200 separatistų, tačiau aukų
pavyko išvengti. Europos saugumo
ir bendradarbiavimo organizacijos
(ESBO) stebėtojai tvirtino sekmadienį buvę 200 metrų nuo keturių
sprogusių artilerijos sviedinių Donecke. Stebėtojų komanda tikino
matę ant žemės gulinčią moterį, o
vienas iš separatistų pranešė jiems
apie keturis tą dieną žuvusius žmones. Tačiau vyriausybė šių duomenų
nepatvirtino.
Įkalbinės. Didžiosios Britanijos
premjeras Deividas Kameronas paskutinį kartą prieš nepriklausomybės referendumą lankysis Škotijoje,
bandydamas įspėti gyventojus, kad
palikdami Jungtinę Karalystę (JK)
jie negalės sugrįžti. „Jau nebus kelio atgal. Jei Škotija pasisakys už
nepriklausomybę, JK skils ir pasuks
skirtingais keliais amžiams“, - tokius žodžius, pasak premjero administracijos, D. Kameronas ištars
škotams.
Išbandymas. Rusijos premjeras Dmitrijus Medvedevas šalies
valdančiosios partijos „Vieningoji
Rusija“ nariams tvirtino, kad Vakarų šalių taikomos sankcijos Rusijai tikrina šalies tvirtumą, tačiau
šalis turėtų išlikti rami. „Kai mūsų
partneriai, jeigu galima juos taip
vadinti, tikrina Rusijos tvirtumą,
grasindami ir taikydami sankcijas,
svarbu nepasiduoti lengvų sprendimų pagundai, o būtina išsaugoti ir
tęsti demokratinių procedūrų plėtrą
mūsų visuomenėje ir šalyje“,- akcentavo D. Medvedevas. Naujos
Europos Sąjungos sankcijos nukreiptos prieš didelius Rusijos
energetikos koncernus, ginklų bendroves ir valstybinius bankus. 24
asmenims uždrausta atvykti į Bendrijos šalis, užšaldytos čia esančios
jų sąskaitos.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Kas varžysis dėl Anykščių mero posto?
Portalo anyksta.lt praėjusio savaitgalio diskusijoje skaitytojams siūlėme pakalbėti apie būsimus Anykščių merus.
Neabejojama, kad dėl Anykščių mero posto varžysis dabartinis
rajono vadovas, konservatorius Sigutis Obelevičius bei liberalsąjūdietis Kęstutis Tubis. Skaitytojų klausėme, kas bus jų varžovais? Ar dalyvaus rinkimuose socialdemokratas vicemeras Donatas Krikštaponis? Ar socdemai kandidatu kels jaunesnės kartos
politiką Dainių Žiogelį? Ar rinkimuose nesirungs ir buvę merai
- Darius Gudelis bei Leonas Alesionka? O gal kas iš nepartinių
Anykščių autoritetų įsiterps į politikų kovą dėl mero posto?
„Obana“: „Suvarė duobėn
Anykščių rajoną kažkada Nefas su
savo konservais ir katilinėm, suvarė į „bomžyninės teritorijos“ statusą Obelevičius su Krikštaponiu
ir Juodeliu bei šitų trijų „kilbukų
koalicija“, tai dabar kai kam ir vėl
prireikė Alesionkos, kad iš duobės
nusmukdytą rajoną trauktų? Atsipeikėkit, neis daktaras. Tai kas,
kad Anykščius myli, tai kas, kad
pareigos žmogus. Savęs negailint
aukotis, plėšytis, į progresą stumti
slunkių rajoną? Neis Leonas. Tikrai
neis. Nebent jam protas aptemtų.“
„Mindaugas“: „Kandidatas realus į merus Obelevičius, kiti tik statistai. Galėtų įsiterpti nebent verslininkas Šližys, daktaras Vaiginas,
redaktorė Šmigelskienė“.
„Mindaugas dar“: „Smagu, kad
atsiranda protingų, analitinį protą
turinčių komentatorių, kadangi esu
dešiniųjų pažiūrų. Man baisoka Tūbio- Obelevičiaus priešprieša, jei šie
kandidatai surinktų apylygiai balsų,
neišeitų į antrą ratą nei vienas, tada
antram rate varžytųsi Savickas su
Žiogeliu, o taryboje daugumą užsitikrintų kairiųjų (socdemų, darbiečių, tvarkiečių) dauguma. Tai reali
grėsmė Anykščių smigimui į ilgalaikę komą“.
„Mokytoja“: „Varžovų bus
daug, gi kiekviena partija kels, plius
nepartiniai (Liogė, Fergizienė, Janickas ir kiti nykščių „ekspertai“).
Dėl buvusių merų abejotina, ar bris-

komentarai

tų į tą pačią upę, nebent Gervinskas
kandidatuotų. Taip, kad nieko naujo
Anykščių politinėje padangėje“.
„Paskaičiuokim broliai kurmiai“: „Mes norime gyventi geriau.
Ar ne taip ? Norime kokybiško gydymo, norime gerų mokyklų, jaukių
darželių vaikams, gražių suolelių
mieste diedukams, pigaus transporto
nuvykti į kapines ir, žinoma, daug
darbo vietų su gera alga, kad vaikams netektų ieškoti indų plovėjo
vietos užsienyje. Dar norim pigios
šilumos ir kad valdžia valdytų skaidriai. Gerai dar būtų, kad merai į
tėvonijas nevažinėtų tarnybiniais
volvais nusiklijavę lipdukus... tačiau
šis noras aišku jau fantazija. Dabar
paskaičiuokim broliai kurmiai, kas
galėtų iš išvardintų kandidatų būti
toks meras, kuris to pasiektų. Obelevičius? Galvonas? Tubis? Savickas?
Abejoju. Taigi aš nematau nei vieno
iš esančių politikoje, kuris turėti valios ir jėgos bent siekti, kad gyventume geriau. Rajoną galėtų išgelbėti
tik charizmatiškas idėjiškas ir nesavanaudis žmogus. Tarp dabartinių
politikų tokio nematau.“
„vaska“: „Nenukrypkime nuo
diskusijos. Krikštaponis per daug
gudrus, kad būtų pirmas. Be to, pas
socdemus paradui vadovauja ne jis.
O Obelevičius socdemams labai
parankus, nes visiškai jų valdomas.
Yra žmonių, kurie apie jį tiek žino,
kad Obelevičiui lieka tik kalbas per
vėliavos kėlimus sakyti.“

„skiemonietis“: „Socialddmokratų lyderis Krikštaponis dar turi
parako. Manau, jis neturėtų užleisti
vietos veterinarui, kuris prieštaringai minimas Jaros kiaulidžių likvidavimo istorijose. Vargu, ar iš tokio
blatno veikėjo kaip Žiogelis išloštų
partija ir rajonas. Krikštaponis nors
geras žmogus.“
„Melžėja“: „Aš už Žiogelį
merą. Man patiko menininkų suorganizuotas melžimo konkursas. Po jo ausyse nenutyla daina:
Brendi tu per pievas su baltu chalatu
Ar
stovi
melžėjų
būry
Šypsaisi kaip saulė Liusy...“
„spėju“:
„1vieta. kažkas iš KGB statytinių
(jei Putrinas lieps, tai Kapitonas, jei
Putrinas leis pasirinkti ir sužaisti
demokratiją, Krikštaponis) 40
2vieta. KGB statytinių valdomas
S.Obelevičius. 18
3vieta. ekskomisaras K.Tubis 11
4vieta. eksseimūnas A.Baura 10
5vieta. gerbiamas Jomajo 10
6vieta. Savickas 5
7vieta. kažkas iš Aknystų pensionato 3
8vieta. Gervinskas 1,5
9 vieta dar vienas iš Aknystų
0,5“
„Anykščių Merfis“: „Rinkimus laimėtų kolega Jomajo. Jam
netrūksta aktyvumo, darbštumo
ir proto. Kita vertus, jis būtų labai
geras partneris partneriams. Rajoną
toliau valdytų socdemai, o kai kiltų
problemų, jie mojuotų rankytėmis jomajo, jomajo...“
„Jomajo“: „Tikrai taip - vienas
iš kandidatų bus Jomajo. Jei bus
Jomajo, tai socdemų neliks nei kvapo. Konservatoriai bus toleruojami
tik nepašvinkę ir iš vis partinystė

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

Anykščių valdžia turi ruoštis
benamių pagausėjimui

Anykščiuose nėra nakvynės namų, tad benamiai bent jau vasarą pačiame Anykščių centre įsisteigė nakvynės namus patys. Prie
Anykščių sinagogos viename iš garažėlių be sienos, tačiau su stogu, atsirado sofa, o vėliau ir patalynė. Periodiškai čia aplinkinių
namų gyventojai mato nakvojančius benamius.
Ar nereikia paskubėti steigti tokių namų, nes praktiškai kasmet būsto neturintys žmonės žūva užklupus šalčiams?

Veneta VERŠULYTĖ, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja:
- Be abejo, tokie namai reikalingi,
poreikis išties yra. Žmonės kreipiasi
į savivaldybę socialinio būsto, stovi
eilėse laukdami, tačiau reikia pažymėti, kad dažnai patys ir atsisako
socialinio būsto, ypač jei jis siūlomas ne mieste. Sakykim, vienas
benamis jau keletą kartų atsisakė
siūlomų patalpų. Benamių nakvy-

bus sumažinta iki minimumo, šungrybių po grybautojų antplūdžio
likimas laukia visų kabinetinių intrigantų, karjeristų ir šiknalaižių,
taip ir pagyrūnų, melagių, maklerių
ir šudmalių. Jei po to savivaldybėje
atliks bent trečdalis tikrų žmonių,
profesionalų - jų ir pakaks tikram
darbui.“
„Kt mokytoja _ mokytojai“:
„Objektyviai žiūrint, visi nemato
realaus kandidato, kuris galėtų dabar pakeisti Obelevičių. Nors yra
nesąžiningų žmonių, kurie nenorėtų sąžiningo mero, bet dauguma
anykštėnų nori sąžiningo mero ir
balsuos už Obelevičių, kurį puola
nedorėliai“.
„Jomajo“: „Ta mokytoja mėtosi
tokiomis padrikomis frazėmis, kad
visiškai pagrįstai galima įtarti esant
botą. Kitaip sakant, robotą, kuris iš
jam sušertų frazių įvairiai jas kaitaliodamas automatiniu būdu rašinėja komentarus. Tai faktas. Kaip
ir faktas, kad Obelevičius nusirito
iki padugnių propagandos metodų,
analogiškų paputusiai beprotybėje
Rusijai.“
„X – man“: „Tikras lyderis
pasižymi charizmatiškumu, bet
kartu ir diplomatija. Tokius žmonės puošia vertybės, protas, patirtis ir nuveikti darbai. Tik toks
politikas nugalės rinkimuose.
Nė menkiausio šanso neturi tie, kurie slepiasi po plačiomis šypsenomis, dengia save tuščiais ir kvailais
pažadais. Lygiai taip pat kaip ir sudegusio teatro artistai, tie kurie tik
vaidina kietuolius, bet iš tikrųjų yra
dūšios baudžiauninkai. Tokių veikėjų žvaigždė užgęsta net nepakilus.“
(Komentatorių kalba netaisyta)
-ANYKŠTA

nės namų klausimas yra įtrauktas
į Anykščių rajono strateginį planą.
Džiaugiamės, kad į Anykščių rajoną atėjo labdaros ir paramos fonas
„Prieglobstis“, turintis patirties
dirbant su priklausomybių turinčiais asmenimis, šis fondas rimtai
nusiteikęs dirbti. Tikimės, kad jie
imsis iniciatyvos, tačiau šiemet vargu ar tokie namai įsikurs, nes reikia nemažų lėšų, o tokie projektai
finansuojami iš Europos Sąjungos
fondų.
Raimundas
RAZMISLAVIČIUS, rajono Tarybos narys,
partija „Tvarka ir teisingumas“:
- Tai sunkus klausimas, aš esu
atitrūkęs nuo šitų realijų, problemų.
Visus duomenis, kurie leistų spręsti, ar reikia Anykščiuose benamių
nakvynės namų, turėtų turėti policija ir seniūnas. Kiek tenka susidurti,
Anykščiuose benamiai nevietiniai

– iš Panevėžio, Molėtų. Žinoma,
kažkokia vieta prisiglausti žiemą
reikalinga, bet reikia gerai pagalvoti
ir ištirti, ar tie žmonės eis ten nakvoti, ar jie tikrai benamiai. Yra visokių
variantų, kartais žmogus turi būstą,
bet jame negyvena. Gali būti, kad
tai tiesiog tų asmenų toks gyvenimo
būdas ir jie nenorės jo keisti.
Taigi, aš esu visų pirma už rimtą
analizę. Ar nebus taip, kad įsteigus
nakvynės namus, paskui teks atsivežti benamių.
Erikas DRUSKINAS, režisierius:
- Neabejotinai reikėtų. Nemanau, kad rajono valdžiai tai daug
kainuotų, kad tų žmonių būtų daug.
Anykščiai išvis pasižymi kaip miestas, kuris negalvoja apie žmones ir
patogumus žmonėms. Prieš kiek

laiko buvo diskutuota apie prieglaudą šunims. O žmonėms nereikia?
Rajono valdžia steigia daugybę ne
pačios pirmos būtinybės įstaigų,
kurių išlaikymas per metus kainuoja milijonus, galima paminėti Menų
inkubatorių, Socialinių paslaugų
centrą, visokias abejotinos vertės
galerijas. Tiek prikurtą muziejų, kurie neuždirba pinigų, o juos reikia
išlaikyti. Manau, kad iš viso pastarojo dešimtmečio politika Anykščiuose yra sunkiai suvokiama protu.
Sakykim, neatiduodamos paskolos
už vandentiekio įrenginius, o vis
kažkas naujo statoma. Kaip pasekmė – išauga mokesčiai už vandenį. Palyginus su kaimynine Utena,
anykštėnai dvigubai daugiau moka
už vandenį, šildymą. Greitai už
paslaugas mokėsim šveicariškomis
kainomis, bet ką veiksim su anykštėniškomis algomis šitame mieste?
Todėl, manau, valdžia turi ruoštis,
kad benamių daugės, patalpų laisvų
yra, todėl turėtų numatyti benamių
nakvynės namus.
-ANYKŠTA
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Penkiolika kilometrų...
jonas.j@anyksta.lt
streso
Jonas JUNEVIČIUS

Vingiuotas, lietaus išplautais kelkraščiais kelias iš Anykščių į
Skiemonis tampa iššūkiu net patyrusiems vairuotojams, o daugeliui, ypač moterims, sukelia stresą. Tačiau, šio kelio tiesinti ir
remontuoti artimiausiu metu nežadama.

Kelias siauras, o dabar liūtys posūkiuose dar paplovė kelkraščius,
tad žemesni automobiliai rizikuoja
vietomis dugnu braukti per maždaug 10 – ies centimetrų aukščio
asfalto atbrailą. Vietomis ant asfalto juostos vos išsitenka vienas
automobilis, tad prasilenkiant, o
ir posūkiuose, neišvengiamai tenka važiuoti lietaus paplautu kelkraščiu. „Man per dieną šiuo keliu
darbo reikalais tenka važiuoti kelis
kartus ir kiekvieną kartą patiriu
stresą“, - sakė viena Katlėriuose
dirbanti anykštėnė. Šiuo keliu neišvengiamai į rajono centrą važinėjantys skiemoniečiai irgi norėtų,
kad kelias būtų tiesesnis, platesnis
ir geresnio matomumo. „Tuo keliu
mano vaikai kasdien į mokyklą
Anykščiuose važiuoja ir kiekvieną
kartą pergyvenu, ar neatsitiks kokia nelaimė“ - sakė ji.
Prieš kelis metus Anykščių rajono valdžia atsisakė pinigų, kuriuos
kelio remontui siūlė Kelių direkcija, motyvuodama, kad kelias gražus, istorinis ir saugotinas. Tik kažkodėl tiesūs, asfaltuoti keliai šauna
į mero ir vicemero gyvenvietes...
Dabar savivaldybės Vietinio ūkio
ir turto valdymo skyriaus vedėjas
Albertas Miškinis Anykščiuose
viešėjusiam Susisiekimo ministrui
Rimantui Sinkevičiui priminė, kad
reikia rekonstruoti Biržynės kelią,
tačiau ministras atsakė, kad iš Kelių fondo šiuo metu gauti milijonus

tėra tik „anykštėnų pageidavimų
koncertas“..
Tokios pat nuomonės, jog Biržynės kelias turi būti remontuojamas,
kad taptų saugus, laikosi ir LR Seimo narys Ričardas Sargūnas. „Kelias, jei jis yra skirtas 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 neleido tiesinti, nes tai buvo
laikomas evakuacijos keliu. Pagal
tų laikų supratimą vingiai būtų padėję išvengti lėktuvų atakų. Kiek
žinau, jau buvo parengti dviejų šio
kelio kilpų ištiesinimo projektai,
bet nežinau, kodėl Susisiekimo ministerija neskiria lėšų. O kad rajono
Taryba savo laiku atsisakė šio kelio
rekonstrukcijos, 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 nesuprantu.“ – „Anykštai“
sakė R. Sargūnas.
Anykščių kelių tarnybos viršininkas Dalius Satsiukonis dėl
Biržynės kelio pasakė tiesiai: „Ką
galim, tą darom, o galim nedaug“.
Pasak jo, šis kelias yra krašto kategorijos, kaip ir kelias iš Anykščių
į Troškūnus, kuriame dabar įrenginėjamos saugumo salelės, kai
kurių vairuotojų nuomone ne pa-

dėsiančios, o trukdysiančios eismo saugumui. „Biržynės keliu per
parą pravažiuoja iki 800 automobilių, kai tuo tarpu aplinkiniuose
rajonuose tokiais keliais prarieda
kokie 300 automobilių ir jų priežiūrai bei remontui skiriama žymiai daugiau lėšų, negu Biržynės
keliui“, - pastebėjo viršininkas.
Peršasi mintis, kad Kelių direkcija neskuba kelio remontuoti vis
prisimindama Anykščių valdžios
atsisakytus milijonus dėl jo re-

monto ir neskuba rekonstruoti net
tų 5 km, kuriems paruošta techninė
dokumentacija.
Nenoriu būti blogu pranašu.
Šiame kelyje dažnos techninės
avarijos, tačiau vieną dieną gali
atsitikti ir didelė. Juk keliu į mokyklą kasdien vežami vaikai. Štai
tada rajono valdžia badys pirštais
į Susisiekimo ministeriją, ši į rajono valdžią, kelininkus. Specialistai
kelią vertina mirusiu, kurio joks
kosmetinis remontas neprikels.

balsai internete (anyksta.lt):
„To nesugeba“: „Labai taikliai pastebėta, kad į merus tiktu A. Savickas,
baigęs LŽŪU, INŽINIERIUS HIDROTECHNIKAS, vienintelis, kuris galėtų
pasirūpinti minėtu keliu...“
„Deivis“: „Geras tas kelias, nemokat važiuoti, prašom nevažiuoti. Yra
baisesnių kelių... Tame kelyje telpa trys masinos... Jau žinau asmeniškai...
Reikia išlaikius ar turint teises važiuoti, o ne dėti į kelnes... Reikia budrumo
ir ramybes.. Ir kelias nei vienas nebaisus.. Įdomus ir geras kelias... Dėl pakraščių, tai sutikčiau, kad patvarkytų. O taip gerai...“
„Deiviui“: „Nekalbėk nesąmonių, reiktų į darbą po kelis kart važiuot ir
važiuoklę dėl greitesnio dėvėjimosi dažniau remontuot, kitaip giedotum šitus
savo kliedesius. Kelias privalo būti saugus. Jis dabar toks nėra“.
„Paukštukas“: „Tik netaisykit kelio. Dar kiek padaužius ir pastačius kelias užtvaras galima atrakcijų kelią padaryti. Ir pigiau, ir teisinga kryptis.
Juk kaip ne kaip Anykščiai kurortinis miestas“.
„Jomajo“: „Nežvyruoti kelkraščiai yra kelio gadinimas. Jau po kelių
metų ištrupės tiek, kad atsiras tarpai be asfalto. Kelininkus reikia kalti prie
kryžiaus už tokią nepriežiūrą. Tai bene mažiausiai kainuojantys kelio priežiūros darbai. O kelininkai labai taupo ten kur nederėtų taupyti. Ir tai stebima ne tik mūsų rajone. Šitas keliukas toks iki pat Molėtų. Tame rajone
prasilenkiant pakeltas kumščio didumo asfalto gabalas sudaužė mašinos
stiklą. Gal juos į teismą paduoti tokiais atvejais derėtų.
„€“: „Nuostabus saugotinas keliukas. Kas kita, kad šiais metais jis yra
apleistas. Didžiausia bėda ir pavojus saugumui nežvyruotas kelkraštis, dėl
ko asfalto dangos briauna tapo trupanti, pavojus stiklams, ir aukšta kaip
bordiūras. Kita blogybė, tai neribotas greitis. Lekia neadekvačiai kelio būklei praktiškai visi“.

Benediktas Vanagas važiuos 2015-ųjų Dakare
Lenktynininkas Benediktas Vanagas dalyvaus kitąmet vyksiančiame Dakaro ralyje. Žymiausias planetos lenktynes organizuojanti „Amaury Sport Organisation“ oficialiai patvirtino sportininko paraišką.

„Iš organizatorių sulaukiau raštiško
patvirtinimo, kad mūsų komandos
paraiška dalyvauti Dakare yra patenkinta“, – sako B. Vanagas. Jo teigimu,
šiuo metu formuojama komandos sudėtis bei derinami svarbūs bendradarbiavimo susitarimai.
„2015-ųjų Dakarui iššūkio kartelė
pakelta dar aukščiau nei iki šiol. Šiuo
metu aktyviai dirbame su komanda,
taip pat – esamais bei būsimais partneriais. Esame pasiryžę įgyvendinti
dar ambicingesnius tikslus“, – teigia
B. Vanagas.
Sudėtingiausiomis planetos lenktynėmis vyks Pietų Amerikoje, kitų

metų sausį. Startas numatomas Argentinos sostinėje Buenos Airėse
sausio 4, finišas – sausio 17 dieną. B.
Vanagas vienose prestižiškiausiame
planetos ralyje dalyvaus jau trečią
kartą.
2014-ųjų Dakaro ralio maratone B.
Vanago ekipažas su „Oskaru“ (šturmanas Andrejus Rudnickis) atstovaujamas „General Financing – Autopaslauga“ komandai galutinėje įskaitoje
užėmė 35 vietą. Antanas Juknevičius
ir Vytautas Oobolevičius važiavę „Toyota“ galutinėje turnyrinėje lentelėje
užėmė 56 – ąją vietą. Lenktynininkai
per 14 dienų sėkmingai įveikė dau-

Avarijos. Per 8 šių metų mėnesius Anykščių rajone įvyko 13 įskaitinių eismo įvykių, kuriuose 3 žmonės žuvo ir 14 buvo sužeisti. Pernai
per tą patį laikotarpį Anykščių rajono
keliuose įvyko10 įskaitinių eismo
nelaimių, kuriose žuvo 8 žmonės ir
12 buvo sužeista.
Protokolai. Anykščių rajono policijos pareigūnai per 8 mėnesius už
įvairius Kelių eismo taisyklių pažeidimus surašė 1332 protokolus.

Kelkraštis kelia siaubą žemesnę apačią turinčių automobilių
vairuotojams.
Autoriaus nuotr.

Gražiais kelio vingiais važiuojantys neturi kada grožėtis.

pagreitis

giau nei 9 tūkst. kilometrų maršrutą,
kuris driekėsi per tris Pietų Amerikos
valstybes: Argentiną, Boliviją ir Čilę.
Dakaro trasos neįveikė daugiau nei
90 ekipažų. Lengvųjų automobilių
klasėje pernai nigalėjo ispanas Nani
Roma su „Mini“motociklu irgi greičiausiai važiavo jo tėvynainis Marcas
Coma, keturračiu – čilietis Ignacio
Kasale ir sunkvežimių klasėje rusas
Andrejus Karginovas.
Užpernai pirmajame savo Dakare
lenktynininko B. Vanagio ekipažas
finišavo ir užėmė 64 vietą.
Dakaro ralis organizuojamas nuo
1978-ųjų. Renginys kasmet sutraukia
milijonų žiūrovų susidomėjimą visame pasaulyje, beje, retai apsieina be
lenktynininkų traumų ar net žūčių.
-ANYKŠTA

Benediktas Vanagas ruošiasi
trečiajam savo gyvenime Dakaro raliui.
Edgaro Buiko nuotr.

Neblaivūs. Per 8 šių metų mėnesius rajono keliuose policijos pareigūnai sulaikė 104 neblaivius vairuotojus ir 89 neblaivius dviratininkus.
Pernai per tą patį laikotarpį buvo
sulaikyti net 164 neblaivūs vairuotojai ir 172 neblaivūs dviratininkai.
Dėl neblaivių eismo dalyvių kaltės
šiemet įvyko 4 eismo nelaimės.
Pėstieji. Policijos pareigūnai per
8 šių metų mėnesius išaiškino 111
Kelių eismo taisykles pažeidusių
pėsčiųjų. Pernai per tą patį laikotarpį
tokių pažeidėjų buvo išaiškinta net
210.
Akcijos. Rugsėjo 8-14 d. policijos
pareigūnai kontroliavo privalomų
saugos priemonių naudojimą (saugos
diržai, vaikų vežimo automobiliuose
tvarkos taisyklių laikymasis, saugos
šalmai. Ši akcija buvo inicijuota Europos Kelių policijos tinklo TISPOL).
Rugsėjo 3-30 d.pareigūnai tikrins
transporto priemonių vairuotojų blaivumą, apsvaigimą nuo narkotikų ar
kitų psichiką veikiančių medžiagų.
Pataria. Už kelių dienų lygiadienis, po kurio didžiąją paros dalį karaliaus tamsa, rūkai, tad vairavimo
sąlygos akivaizdžiai blogės. Anykščių policijos komisariato Viešosios
policijos skyriaus Kelių policijos
poskyrio viršininkas Nerijus Blažys
pataria laikytis saugaus važiavimo
greičio, neviršyti leistino greičio, nesėsti prie vairo neblaiviems ir neleisti
to daryti kitiems, saugoti save ir savo
artimuosius, auklėti ir mokyti gerų
manierų kelyje savo vaikus ir būti
jiems geru pavyzdžiu. Besąlygiškai
laikytis Kelių eismo taisyklių, nes tai
padės išvengti skaudžių nelaimių.
Nauji. Šalyje toliau auga naujų
automobilių pardavimai. Jeigu pernai per 8 mėnesius buvo įregistruoti
9006 nauji automobiliai, tai šiemet
per tą patį laikotarpį net 11071.
Degalai. Lichtenšteino kompanijos „Nano Flowcel“ kūrėjai pagamino sūriu jūros vandeniu varomą
automobilį, kurį jau pristatė automobilių parodoje. Įsipylęs apie 200 litrų
jūros ar sūraus vandens, 2,3 tonos
sveriantis automobilis gali nuriedėti
daugiau kaip 500 kilometrų. Negano
to, ši nelengva mašina iki 100 km per
val. greičio įsibėgėja per 3 sek. Neaišku, kada tokie automobiliai bus
pasiūlyti pirkėjams, vienok, kol kas
jie kainuotų per 4 milijonus litų.
Gestapo... Vokietijoje pardavinėjamas SS ir gestapo vado Heinricho
Himlerio kabrioletas W11/1, kuriuo
vienas didžiausių karo nusikaltėlių
lankė koncentracijos stovyklas. Patekęs į Tarybinės armijos rankas iki
1991 – ų metų šis automobilis buvo
muziejaus Rygoje eksponatas, dabar
priklauso vienai Vokietijos įmonei,
kuri šia vertybe, matyt, panoro atsikratyti. Pradinė nė 70 tūkstančių kilometrų nenuriedėjusio automobilio
kaina tik pusė milijono eurų....
Parengė J.J.
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Su policininkės pagalba išnyks
paskutiniai rajono šokiai

Anykščių kultūros centro direktorei Dijanai Petrokaitei Skiemonių jaunimas neatrodo piktybiškas, o Skiemonių seniūnas Stasys
Steponėnas skundą parašiusiai policininkei priminė, jog už viešosios tvarkos palaikymą miestelyje atsakinga yra policija.
Autoriaus nuotr.
(Atkelta iš 1 p.)
Nuo garsios muzikos net langai
dreba
O skundą dėl naktimis keliamo
triukšmo kai kurių skiemoniečių
vardu savivaldybei ir kultūros centrui parašė Anykščių policijos komisariato Kriminalinės policijos tyrėja
J.Sipaitė – Žvirblienė, kuri gyvena
Skiemonių miestelio centre ir savaitgaliais neturi ramybės dėl jaunimo keliamo triukšmo iki maždaug 2
valandos nakties.
Savo kalbą pareigūnė pasiruošė
iš anksto, ją savivaldybėje perskaitė
iš užrašų. „Sklando nuomonė, kad
mes nekenčiame jaunimo, kabinėjamės prie jo, norime, kad nevyktų
šokiai, o esą dėl keliamo triukšmo
esu nepatenkinta tik aš... Paneigdama šiuos mitus, noriu pasakyti,
kad mano šeimai ir tiems žmonėms,
kuriuos aš atstovauju, vienintelė
problema – Skiemonių miestelyje
keliamas triukšmas nuo 22 valandos
iki pirmos antros valandos nakties.
Į seniūniją, policiją, savivaldybę
mes kreipėmės tik dėl vienos bėdos:
daugelį metų kentėjom naktimis
triukšmą, jaunimas mums neleido
ilsėtis, dėl ko patyrėme nuolatinį
stresą, įtampą. Bandėme klausimus
spręsti gražiuoju. Atsikėlusi iš lovos
ėjau, prašiau pritildyti muziką, ypač
iš automobilių. Įsivaizduokit, koks
miestelyje būna garsas, kai iš dviejų
trijų mašinų sklinda garsi muzika,
kad net langai dreba. Deja, draugiškai šitos problemos mums išspręsti
nepavyko“, - susidariusią situaciją
išdėstė policininkė.
Savo teises turi įgyvendinti
nepažeidžiant kitų teisių
Anot J.Sipaitės – Žvirblienės, ji ir
pati dar pakankamai yra jauna, važiuoja į šokius, todėl supranta jaunimą ir jo poreikį papramogauti. „Tačiau žmogui, bent kiek gerbiančiam
kitą žmogų, turėtų būti aišku, kad
savo teises turi įgyvendinti nepažeisdamas kitų teisių. Jeigu žmogus
ne vieną kartą, o sistemingai ateina
ir prašo gražiuoju, skundžiasi, tai
kur atjauta, žmogiškumas? Jaunimas galėtų ir kitur rengti šokius, bet
mes tai su savo namais kitur neišvažiuosim“, - savo poziciją dėliojo
kriminalinės policijos tyrėja.
J.Sipaitė – Žvirblienė baisėjosi
ir tuo, kaip vyksta jaunimo šokiai.
„Gaila, kad jų nenufilmavau ir negaliu jums pateikti vaizdinės medžiagos. Savo klaidą aš ištaisysiu,
ir detales jums pateiksiu kitą kartą. Ryte randame teritoriją nusėtą
šiukšlėmis, apvemtus ir apšlapintus

krūmus. Mes einame į kompromisą,
sutinkame, kad šokiai vyktų, bet tik
tuo atveju, jeigu juose bus užtikrinta
tvarka, - pabrėžė J.Sipaitė – Žvirblienė. – Naivu tikėtis, kad jaunimas
neparėkaus, kad automobilių durelėmis netrinksės, jų neizoliuosime,
bet mūsų vienintelis prašymas, kad
muzika tiek šokiuose, tiek po šokių
iš automobilių nesklistų taip garsiai
kaip dabar. Įsivaizduokite, kokia
gali būti per 30 metrų nuo keliamo
triukšmo gyvenančių žmonių kokybė. Yra ir sergančių, ir pagyvenusių.
Senyvos pensininkės, „validolininkės“, bet ir mes visi sulauksime
tokio amžiaus... Gal vieni negirdi,
nors ir turi klausos aparatą, kiti stiprių nervų ir nereaguoja, bet tiems,
kuriems triukšmas problema, jie ją
išreiškia. Tačiau kai kurie žmonės
bijo skųstis, oficialiai prisistatyti.
Žinau, kad jaunimas mėgina keršyti.
Mano gėlių vazonai buvo nuskandinti vandenyje, patvoriai primėtyti
degančių nuorūkų. Atvyksta naktį
automobiliai į kiemą. Jaunimo atstovai iškvietė man policiją, kad triukšmauju vien dėl to, kad aš kviečiu
policiją. Kai kurie žmonės, galbūt,
neturi pakankamai teisinių žinių ir
jie bijo skųstis“.
Siūlė rinkti parašus įstatymo
keitimui
Kompetentingų institucijų atstovams policininkė priminė įstatymo
nuostatas, kurios „imperatyviai nurodo, kada yra tylos metas“. „Gal
kas nežinote, tai aš jums galiu „perleisti per rankas įstatymo kopiją to
straipsnio, kuris nurodo, kada yra
ramybės ir tylos metas. „Turi būti
aišku, kad įstatyme nėra jokių išimčių – ar jaunimas, ar senimas, visiems įstatymai vienodi. Kiekvienas
pilietis, nepatenkintas šiuo įstatymu,
turi konstitucinę teisę jį pakeisti. Imkimės žygių, keiskime tai, kas nepatinka, o tada vykdykime. Bus kitas
įstatymas – aš jį vykdysiu“, - patarė
Skiemonių bendruomenei, kurios
nare policininkė nėra, J.Sipaitė –
Žvirblienė.
Tvarką turi užtikrinti
ne paprasti žmonės
Policininkė dėstė, jog tvarką šokiuose turi užtikrinti ne paprasti
žmonės, bet atsakingų institucijų
atstovai, kurie ir dalyvauja šitame
pasitarime. „Dažniausi viešosios
tvarkos pažeidimai yra šokių išdava. Nes kai nėra šokių, nėra ir pažeidimų. Aš to nevertinsiu, tai tegul
daro kompetentingos institucijos.
Man Skiemonių seniūnas Stasys

Steponėnas yra sakęs, kad renginių
organizatorė Audronė Baškauskienė
nesusitvarko su jaunimu. Jeigu šie
vieninteliai rajone šokiai Skiemonyse laikomi kultūrine vertybe, tai tam
turi būti skirtas ypatingas dėmesys
tiek policijos, tiek seniūnijos. Jeigu
viena darbuotoja nesugeba susitvarkyti, turėtų būti skirtos pajėgos, policijos terminais kalbėjo statutinė
pareigūnė. - Jeigu tam nėra lėšų, tai
ne mano reikalas. Samdykitės kitus
žmones...“
Anot J.Sipaitės – Žvirblienės, šėlioti naktimis norinčiam jaunimui
„baliavoti“ buvo pasiūlyta savo kiemuose, bet jie kategoriškai atsisakė.
Policija - bejėgė
„Jolita, jeigu aš nežinočiau, kad
jūs dirbate policijoje, tai aš tikrai jūsų
kalbą priimčiau jautriai ir su užuojauta, - po ilgoko J.Sipaitės – Žvirblienės monologo sakė savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Valentinas Patumsis. – Aš
taip suprantu, kad policija šioje situacijoje yra bejėgė...“ „Prašau padarykite išvadas. Aš atėjau, prisistačiau
kaip Skiemonių miestelio gyventoja,
bet ne kaip pareigūnė, policininkė.
Esu gyventoja, mokesčių mokėtoja,
Lietuvos respublikos pilietė, kuri
moka mokesčius tam, kad jos teisės
būtų ginamos“, - V.Patumsį nutraukė
policininkė. „Bet jeigu esate pareigūnė, tai visur ja būnate, - mėgino savo
nuomonę toliau dėstyti V.Patumsis.
– Mes, kaip savivaldybė, kasmet
policijai skiriame nusikalstamumo
mažinimui...“ „Čia yra policijos atstovas, prašom visus klausimus jam
pateikti, o aš esu tik gyventoja“, - vėl
V.Patumsį nutraukė J.Sipaitė – Žvirblienė. „Man kažkiek keista“, - žiojosi V.Patumsis. „Aš savo vadovybei
neįsakinėju ir, žinokit, aš sprendimų
nepriimu, aš paprasta pilietė. Žiūrėkit į mane šiuo metu kaip į paprastą
pilietę“, - susirinkime emocingai kalbėjo kriminalistė. „Viskas tvarkoj...
Bet jūs, pilietė, kaltinate seniūniją...“
„Ne, ne aš nekaltinu. Norėjom geranoriškai, draugiškai, be sankcijų, be
protokolų. Aš teisiškai esu pakankamai apsišvietusi, kad žinočiau savivaldybės ir policijos funkcijas.“
Skiemonių seniūnas S.Steponėnas
policininkei citavo pareigūnų etikos
kodeksą, kuriame parašyta, jog ir
laisvalaikiu policininkas yra policininkas. „Todėl jūs čia irgi kalbate
ne kaip pilietė, o kaip pareigūnė.
O viešąją tvarką renginių metu turi
užtikrinti policijos pareigūnai“, - pilietei J.Sipaitei – Žvirblienei įgėlė
S.Steponėnas. „Kas jau kas, bet jūs
turite daugiausiai galių sutramdyti neklaužadas“, - seniūnui pritarė
V.Patumsis.
Skiemonyse – 7 jaunuoliai
Anykščių kultūros centro renginių organizatorė Skiemonyse
A.Baškauskienė tvirtino, kad miestelyje šiuo metu liko tik 7 jaunuoliai.
„Kiti atvažiuojantys. Su mašinos, iš
kurių garsiai leidžiama muzika, vairuotojais mes kalbėjome. Ir kartu su
tavim, Jolita, buvome, kiek kartų
abidvi kalbėjom“, - kad vykdo savo
pareigas, aiškino A.Baškauskienė.
„Paskutiniai protokolai buvo surašyti ne atvažiuojantiems, o būtent

skiemoniečiams“, - į renginių organizatorės kalbą įsiterpė J.Sipaitė
– Žvirblienė.
Anot A.Baškauskienės, prasidėjus
rugsėjui, vaikai išsivažinėjo ir šokių
problema tapo nelabai aktuali. „Aš
suprantu ir ją, jeigu jai ta muzika
bumbsi, bet jaunimas taip pat daug
padeda bendruomenei rengiant įvairius renginius, tai kaip jiem neleisti
rengti šokių?“, - retoriškai klausė
renginių organizatorė.
Muzikos pritildymas
nieko nelems
Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė, kuri gavo policininkės skundą, buvo susitikusi ir su
jaunimo atstovais. „Aš turiu visiškai
kitokią informaciją. Jaunuoliai sako,
kad jie patys vieni kitus tildo. O situacija yra dabar taip įsišaknijusi,
kad tas muzikos pritildymas nieko
nelems. Visą laiką dabar bus blogai.
Bendruomenė yra susipriešinusi.
Jaunuoliai bus toliau baudžiami, kad
leidžia muziką, nors jų teigimu, jie
buvo nubausti visai už nieką. Mūsų
pagrindinė funkcija nėra šokių organizavimas. Bus vakaronės, bus
kolektyvai, nebus šokių, Audronei
bus paprasčiau dirbti. Bet jaunimas
teigia, kad nenori išvažiuoti iš Lietuvos – jie nori savaitgaliais grįžti
pas tėvus, senelius, nori susitikti su
draugais. O šokiai nevyksta kiekvieną dieną. Tie jaunuoliai, kurie pas
mane buvo, nėra „blogiečiai“ ir aš
šventai patikėjau. Jie piktybiškai nedaro....“, - kalbėjo D.Petrokaitė.
Policija šokius gali
greitai uždaryti
Anykščių policijos komisariato
Viešosios policijos skyriaus viršininkas Valdas Palionis įvardijo situaciją dėl jaunimo kaip pakankamai
sudėtingą. „Jaunimui nuo 16 metų ir
vyresniems tikrai nėra jokio užsiėmimo Anykščiuose (nors čia galima
rasti kokį būrelį), o kalbant apie kaimą, tenai praktiškai joks užimtumas
neorganizuojamas. Vieninteliai šokia vyksta tik Skiemonyse. Tai yra
pakankamai įdomi situacija, kuri
rodo, kad organizuoti tokią veiklą
yra rizikinga ir tai dažniausiai yra
susiję su įvairiausiais teisės pažeidimais, kuriuos arba bendruomenė
toleruoja, o mes, policija, šiek tiek
užsimerkiam, o kol skundų nėra,
mes nesikišame. Teisiškai tuos šokius uždaryti būtų galima labai greitai: patikrintume, ar šokių rengėjai
turi išpirktas licencijas, ar legalius
kompaktus ir „vindousus“ naudoja
ir panašiai... Šiuo atveju gal to užtektų ir šokiai užsidarytų. Bendruomenė pati turėtų už save pakariauti,
nes tik nuo jų pačių priklauso šios
problemos sprendimo būdas“, - savo
poziciją išdėstė V.Palionis.
Viešosios policijos vadovas
jaunimui siūlo...susikalti
pavėsinę
„Ne paslaptis tai, kad rajone dirba
du patrulių ekipažai. Jie nuo 8 valandos vakaro iki 8 valandos ryto gauna
maždaug apie 20 iškvietimų. Tai ir
smurtas artimoje aplinkoje, girtavimai, vagystės. Viename iškvietime
gali tekti dirbti nuo dviejų iki trijų
valandų. Tai įsivaizduokit, kokias
mes galimybes turim sėdėti kažkur
ir spręsti vienos bendruomenės problemą apie šokius. Turėtų susėsti
visa bendruomenė ir nutarti: jeigu
nori šokių ir kad jie būtų saugūs, gal
reiktų samdytis saugos tarnybą, kad
viešoje vietoje nebūtų triukšmo. Jei
tam nėra lėšų, tai gal pati bendruo-

menė gali atrasti tėvų, kurių vaikai
ten linksminasi, kad tie tėvai ateitų
į šokius ir savo vaikus pasaugotų.
Tada vaikai ir alkoholio mažiau
vartos... Jeigu tai neįmanoma, gal
jaunimas galėtų nuvažiuoti kur nors
toliau kilometrą už miestelio, susikalti kokią pavėsinę. Ir ten jie tegul
laiką leidžia, muziką iš mašinų groja, niekam neklius ir problema bus
išspręsta“, - siūlė Viešosios policijos skyriaus viršininkas V.Palionis.
„Mielas Valdai, šitoje vietoje jau
truputį per daug fantazijos, - nusistebėjo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
V.Patumsis. – Įsivaizduokit, kad
kažkur laukuose ir elektra reikalinga, tualetai. Žymiai paprasčiau, kad
policija kartais nuvažiuotų į Skiemonis ir tą triukšmaujantį jaunimą
patikrintų, kaip ten iš tikrųjų yra. Ir
problema išspręsta...“
„Yra vieta prie ežero. Jaunimas
visas ratuotas, visi su „žaliu“ dyzelinu (žemdirbiams skirtas pigesnis kuras – red.past.), kodėl kažkur
nepavažiuoti“, - pasiūlė J. Sipaitė –
Žvirblienė.
„Šiai dienai Utenos apskrities vyriausiasis komisariatas yra 250 tūkst.
Lt minuse, ir mums nurodyta, pareigūnų darbo planus derinti su Utena.
Naktį yra sudaromos operatyvinės
grupės, o vieniems įgaliotiniams
dirbti negalima“, - į V.Patumsio
klausimą, ar negalėtų labiau Skiemonyse pasidarbuoti policijos įgaliotinis (apylinkės inspektorius),
atsakė policininkas V.Palionis. „Ir
vis dėlto aš tų dalykų nesuprantu,
kad policijos įgaliotinis gali dirbti
vidurdienį saulutei šviečiant, o naktį
negali, - stebėjosi V.Patumsis. – Mes
jums skiriame 20 tūkstančių litų nusikalstamumo programai vykdyti...“
„Tik tiek?“, - nusistebėjo policininkė
J.Sipaitė – Žvirblienė. „Liūdna jūsų
ateitis, - apie policijos galimybes
sakė V.Patumsis. – Ir aš jaunystėje
šokdavau iki paryčių, bet jokių bėdų
nebūdavo...“
Galiausiai V.Palionis garantavo,
kad kai Skiemonių bendruomenės
atstovai kviesis policiją dėl jaunimo
keliamo triukšmo, į šokius bus siunčiamas policijos ekipažas...“Mes
galime kokį mėnesį pavažinėti ir policijai dėl to nebus kažin kokio nuostolio“, - pažadėjo V.Palionis.
Bendruomenės pirmininkė
tikisi paliaubų
V.Patumsis pakvietė ginče teisėja pabūti Skiemonių bendruomenės
pirmininkę Reginą Pilkienę. „Aš
manau, kad reikia skelbti paliaubas...
Kad jaunimas visiškai nebaudžiamas
nesilaikytų viešosios tvarkos taisyklių, tai irgi negerai. Mes gadinam
jaunimą... Aš nežinau kuo pasiekti
tvarką, ar baudomis. Gal galėtų policijos inspektoriai susikviesti jaunimą
ir jiems pasakyti, paaiškinti, nes jie to
triukšmo prevencijos įstatymo tikrai
neskaitė. Mano, kaip bendruomenės
pirmininkės, kontakto su jaunimu
nebuvo. Triukšmo problema šiek tiek
pavirto, nesakyčiau kad asmeniškumu, bet konfliktu, per kurį išliejamas
pyktis. Reikėtų kažkaip jį gesinti įpareigojant jaunimą. Negalima sakyti,
kad jaunimas „ne prie ko“. Jie taip pat
tegul skaito įstatymus ir aiškinasi...
Jiems per tą vaikišką kvailumą sunku
laikytis įstatymų ir tvarkos... Iš žmogaus, turinčio sveikatos sutrikimų, jau
sunku prašyti to supratimo. Mes, kaip
bendruomenė, įsipareigojam pasikalbėti su jaunimu. Aš prašyčiau tame
pokalbyje dalyvauti ir policijos“, - teigė R.Pilkienė. „Mes būtinai sudalyvausime“, - Skiemonių bendruomenės pirmininkei pažadėjo V.Palionis.
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Siauruke - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
kareivių pergalinga dvasia

Raimondas GUOBIS

Šeštadienį Anykščiuose buvo paminėta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karių pergalės prieš
Maskvos kunigaikštystės pulkus prie Oršos 500 metų sakaktis. Siauruku į Rubikius važiavo istorinės patriotinės akcijos dalyviai, kariai, šauliai, visuomenės atstovai.
Renginį organizavo atsargos majoras Egidijus Tamošaitis.

Senoviški artileristai iš Ruklos - Viktoras Zelevas, Tomas Galinauskas ir Renaldas Radzevičius.
Pirmą kartą istorijoje Anykščių šauliai iš savo napoleoniškos patrankos šaudė nuo geležinkelio
vagono platformos.

„Volungės“ dainuotojos ir
šventės rengėjas Egidijus Tamošaitis.

horoskopas
Ožiaragiai neturėtų jaudintis dėl
menkų nepasisekimų darbe, kadangi
viskas išeis tik jums į naudą. Neatidėliokite darbų ir planuokite savo laiką.
Nors konfliktai darbe bus neišvengiami, jūs iš bet kokios situacijos išpešite
naudos, sulauksite permainų, kurioms
jau seniai pribrendo laikas.
Vandenių šią savaitę laukia kūrybinis pakilimas ir puiki nuotaika. Jus
užplūs permainų vėjas, kuris suteiks
naujų išbandymų. Profesiniai pasiekimai ir finansinis stabilumas gali susukti jums galvą, tačiau pasistenkite
neatitrūkti nuo realybės, kadangi galite likti apgauti arba apvogti.
Žuvims nerimą kelia finansinė
sfera. Artimiausią savaitę pirkite tik
reikalingiausius daiktus, nes kitaip
jūsų gali laukti finansiniai sunkumai.
Darbe bus itin svarbios naujos pažintys ir susitikimai, tad būkite aktyvūs.
Bendraudami su vadovybe išlikite
diplomatiški.
Avinai turi būti itin atidūs su dokumentais. Nepasitikėjimas savimi
gali pakišti koją, tačiau patikėkite,
esate kur kas stipresni ir protingesni,
nei įsivaizduojate. Neįvelkite klaidų
ruošdami dokumentus, kadangi gali
būti labai sunku jas ištaisyti. Antroje
savaitės pusėje numatomas finansinės
padėties pagerėjimas.
Jaučių darbe gali laukti permainos,
kurias inicijuos vadovybė. Kol kas
neaišku, kuria linkme jos pasisuks,
tad apsišarvuokite kantrybe ir laukite,
kada pradėtos reformos pasibaigs.
Dvyniai šią savaitę gali drąsiai imtis naujų projektų ir įgyvendinti seniai

Gal būt pirmą kartą traukinukas iš
Anykščių į Rubikius išvyko ginkluotas
- už keturių viešo reiso vagonų buvo
prikabintas atvirasis, kuris šurmuliavo
pilnutėlis žaliomis - chaki uniformomis pasirėdžiusių kariškių, o pačiame
gale - platformoje buvo gabenama
napoleoniško stiliaus šaulių anykštėnų
patranka. Driokstelėjo iš jos net kelis
kartus - už tėvynę, už pergalę, už gerus
piliečius Rubikiuose, atsargos majoro
Egidijaus Tamošaičio surengtame Oršos pergalės jubiliejaus paminėjime.
Plazdant valstybinei ir istorinei vėliavoms, Jolitai kanklėmis pritariant,
nuskambėjo Lietuvos himnas.Šv. Mišių aukai vadovavo Geležinio vilko
brigados kapelionas Saulius Noretas,
nuskambėjo įspėjantys laiško korentiečiams žodžiai „saugokitės stabmeldystės“, o Komuniją priėmė tik kelios
vietinės moterėlės ir puošnia, perlais,
siuviniais, klostėmis suknele šnaranti,
brandintas idėjas. Spręsdami problemas, pademonstruokite taktą ir išmintį. Tai leis jums išvengti konfliktų ir
nemalonių situacijų.
Vėžiai darbus pradės dviguba jėga
ir pasieks teigiamų rezultatų. Kai kurie
įvykiai rutuliosis ne pagal jūsų scenarijų, tačiau neišgyvenkite, galiausiai
viskas bus taip, kaip jūs norite.
Liūtai gali būti užtikrinti, kad darbai, kurių jie imsis, bus sėkmingai
įgyvendinti, o vadovybė juos puikiai
įvertins. Taip pat jūsų laukia naudingi
susitikimai ir derybos su verslo partneriais. Vis dėlto gali iškilti finansinių sunkumų, tad pernelyg neišlaidaukite.
Mergeles šią savaitę užplūs kūrybinis vėjas, kuris atneš daug žadančių
pasiūlymų. Šią savaitę jums seksis
įgyvendinti visus darbus, tad nieko
neatidėliokite. Senų santykių atnaujinimas gali atnešti daug naudos.
Svarstyklėms patariama nešvaistyti laiko veltui tuštiems plepalams.
Šį laiką geriau skirkite svarbesniems
reikalams. Jei susitelksite, išspręsite
daugybę prisikaupusių problemų.
Tada galėsite galvoti apie naujus planus.
Skorpionams pavyks įgyvendinti
daug planų ir idėjų. Šiuo metu jūsų
tikslas - užtikrinti ryšių su partneriais
perspektyvumą. Svarbu palaikyti gerus santykius su kolegomis ir vadovu.
Šauliams seksis, jei jie daugiau
dėmesio skirs draugams ir giminaičiams. Kadangi profesinėje srityje
jums sekasi labai gerai, tad savo laisvą laiką išnaudokite pokalbiams su
artimaisiais.
-ELTA

renesansiniu pamaldumu sužavėjusi
„Baltosios pavanos“ šokėja Skaistė.
Nuostabūs tie egzotiško kolektyvo šokiai, skambios „Volungių“ ansamblio
dainos ir giesmės.
XVIII amžiaus uniformomis pasipuošę Vytauto Didžiojo karo muziejaus muziejininkai kalbėjo apie
šlovingas lietuvių kovas su priešais,
okupantais: Edvinas Vaidotas apie
Oršos kautynes - kuomet 1514 m.
rugsėjo 8 - ąją lietuviai sutriuškino
daug gausingesnes rusų pajėgas,
apie 1919 m nepriklausomybės kovas ties Anykščiais bei Rubikiais,
Algimantas Daugirdas - apie 1863
m. sukilimo įdomybes. Raudonkepurio smetonlaikio geležinkeliečio
ištarti žodžiai, kad mums svarbios
ne tik pergalės, bet ir narsūs pralaimėjimai, o pati svarbiausia - palanki
taika. Tarp kariškių ir civilių minios
išsiskyrė trys senomis artileristų uni-

Atsargos pulkininką Vitą Kelevišą iš Utenos kalbina šaulės anykštėnės Rūta Pačinskaitė ir Roberta Liobytė.
Autoriaus nuotr.
formomis pasipuošę Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono Rukloje
kariai, taip artilerija dar tebėra karo
„dievaitė“, be artilerijos negalėtumėm būti NATO nariai, spindėjo
karių veteranų medaliai ir apdovanojimų juostelės bei auksinės antpečių
žvaigždės, švietė šypsenos, aidėjo
džiugios susitikusių patriotų šnekos

ir sklandė virtuvės kvapai. Išmušė
kareiviškos košės, arbatos ir kitų
gėrybių ragavimo valanda, gardėsį
giriantis Albino Žėbuolio dundenimas, laimingas čia pat gyvenančios
močiutės veidas bei žodžiai: „Viskas
man čia labai patiko, bet labiausiai
kaimynai Andžela ir Egidijus, kurie
visą šitą grožį surengė“.

Iki susitikimo tradicinėse “Vaižgantinėse” !
Nuoširdžiai visus kviečiame į tradicinę respublikinę šventę, skirtą lietuvių literatūros klasiko, visuomenės veikėjo kanauninko Juozo Tumo- Vaižganto 145-osioms gimimo metinėms , vyksiančią 2014 m.
rugsėjo 20 dieną, šeštadienį, nuo 13 val. Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos Malaišių kaime - Vaižganto
gimtinėje

„Vaižgantinių“- programa:

- Patrankos salvės už Tėvynę Lietuvą, Vaižganto šviesų atminimą, Vaižganto premijos laureatus
ir visus „Vaižgantinių” dalyvius ( Šią atrakciją dovanoja Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys Bronius
Budreika ir Kunigiškių kaimo seniūnaitis Pranas Maišelis);
- Tryliktosios respublikinės Vaižganto premijos, įsteigtos Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvos
žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos, įteikimas;
- Šeštosios Svėdasų seniūnijos įsteigtos Vaižganto mažosios premijos “Už kūrybinius
nuopelnus Svėdasų kraštui” įteikimas ( Premijos mecenatas- Medžiotojų klubas “Svėdasai”);
- Draugijos “Žaliuojanti Vilnija” ir Vaižgantiečių klubo “Pragiedrulys” skelbto rašinių konkurso “Ką
šiandien mums pasakytų rašytojas kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas?”dalyvių pagerbimas;
- Naujos žurnalisto Vytauto Bagdono knygos apie Vaižganto vaikystę „Tumų Juozuko vaikystės pasaka“ ( leidykla UAB „Utenos Indra“) sutiktuvės ( Šią knygą ir kitus to paties autoriaus leidinius leidyklų
kainomis, be jokių prekybinių antkainių bus galima įsigyti renginio metu);
- Pasiklausysime koncerto, pasišildysime prie „Vaižgantinių“ laužo;
- Ant Malaišių senųjų pastatų sienų veiks fotografijų parodos (autoriai Raimundas Kovas ir Vytautas
Bagdonas)
Pasibaigus renginiui turėsime progos maloniai pabendrauti, pasišnekučiuoti po rudenio spalvomis nuauksintais klevais prie bendrų suneštinių vaišių stalo;
Nuo 11 val. iki renginio pradžios bus galimybė aplankyti Kunigiškių kaime veikiantį Svėdasų krašto
(Vaižganto) muziejų, apžiūrėti naujas parodas ir ekspozicijas.
Smulkesnė informacija teikiama tel. 8 682 33024, 8 620 45339
„Vaižgantinių“organizatoriai:
Svėdasų seniūnija;
Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus;
Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“;
Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius
„Vaižgantinių“ globėjas- Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Sargūnas
		
Rėmėjai:
Anykščių rajono savivaldybė, VĮ Anykščių miškų urėdija, Svėdasų girininkija, medžiotojų klubas
„Svėdasai“, Anykščių kultūros centro Svėdasų skyrius, kavinė „Pas Gedą“, UAB „Žaliadvaris“ ir kt., bei
privatūs asmenys- kraštiečiai
		
Informaciniai rėmėjai:
Laikraščiai „Anykšta“, „Utenis“, „Utenos apskrities žinios“, „Utenos diena“ „Gimtasis Rokiškis“, „Pasaulio
anykštėnas“,žurnalas „Aukštaitiškas formatas“, radijo stotis „IR“, naujienų portalai www.internetozinios.lt,
www.anyksta.lt, www.udiena.lt, www.apskritieszinios.lt , www.bernardinai.lt, www.anykstenai.lt , Anykščių
turizmo informacijos centras

SKELBIMAI

perka

Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas. Gali būti
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima.
Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
Nekilnojamsis turtas, miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį
turtą. Gali būti su skolomis ar teisinėmis problemomis. Atsiskaito grynaisiais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-670) 37592.
Brangiai - mišką arba mišką išsikirsti.
Tel. (8-613) 74861.
Automobiliai
Brangiai ir skubiai - įvairių markių
(1930-2005 m.) lengvuosius automobilius, visureigius, mikroautobusus. Bet kokios būklės.
Tel. (8-601) 53942.
Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima, sutvarko dokumentus.
Tel.: (8-646) 17715, (8-601) 61510.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, sunkvežimius. Utilizuoja.
Atsiskaito.
Tel. (8-633) 39897.
Įvairius automobilius, mikroautobusus, visureigius, sunkvežimius, traktorius. Atsiskaito, utilizuoja.
Tel. (8-648) 67177.

parduoda
Statybinės medžiagos
Spalius.
Tel. (8-601) 43141.
Technika
Lengvojo automobilio priekabą (T.A. iki 2016 m, labai gera
būkė, nemaža, kaina 1650
Lt/477,87EUR.
Tel. (8-647) 59686.

Žemės ūkio produkcija
Mažais, dideliais kiekiais - rugius,
kvietrugius. Atsiskaito iš karto, išsiveža.
Tel. (8-633) 95657.
Pašarinius kviečius. Atsiskaito iš
karto.
Tel. (8-680) 85841.
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka
priedus.
Tel. (8-656) 40439.
Brangiai - galvijus: telyčias, karves, bulius. Sveria el. svarstyklėmis. 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.
Agentas Algirdas – veršelius, karves, jaučius, prieauglį, avis. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.
Malkas. Atveža: kaladėlėmis, rąsteliais. Pjauna, skaldo. Tvarko vėjovartas. Perka malkas (išrašo sąskaitas).
Kaina nuo 300 Lt/86,89 EUR.
Tel. (8-638) 87800.
Beržines pjaustytas, nepjaustytas atraižas. Skaldytas malkas, sausas pjuvenas maišuose.
Atveža.
Tel. (8-621) 30354.

Mobilusis telefonas.
Tel. (8-671) 26629.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2 m, pensininkams nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

PERKA KVIEČIUS, GRIKIUS,
RUGIUS.

Didesnį kiekį galime pasiimti patys.

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

UA B „ B OVA R I S “

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.

Atsiskaitome iš karto.

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

PERKAME ĮVAIRŲ
MIŠKĄ

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

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

Perkame
GRIKIUS

Tel.: 8 698 36704,
8 615 15353, 8 616 25417,
(8 45) 59 5600,
el. paštas info@agrolitpa.lt,
www.agrolitpa.lt
Medienos atraižas pakais, supjautas. Kaladėmis.
Tel. (8-622) 44850.

AKCIJA
KIEKVIENAM
nuo 10 % iki 50 %

Langai, durys, garažo vartai,
roletai, žaliužės, apsauginiai
stogeliai, šiltnamiai.

„Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių
šiluma“ skelbia nusidėvėjusio ir
nenaudojamo materialinio turto
viešą pardavimo aukcioną.
Bus parduodama:
1. Dabužių kaimo katilinė su priklausiniais, inv.Nr.
474, unikalus Nr. 3496-5010-9018, 3496-5010-9029, pradinė pardavimo kaina 5872 Lt. Turtas neeksploatuojamas.
2. Viešintų katilinė su priklausiniais, inv. Nr. 473, 480
unikalus Nr.3496-9011-1010, 3496-9011-1032, 3496-90111021, pradinė pardavimo kaina 5253 Lt.Turtas neeksploatuojamas.
Aukcionas įvyks 2014 m. spalio 3 d. 10 val. UAB“Anykščių
šiluma“ II-ojo aukšto salėje,Vairuotojų g.11, Anykščiuose.
Neįvykus pirmajam aukcionui arba jame turto nepardavus,
kitas aukcionas vyks 2014 m. spalio 10 d. 10 val. tuo pačiu
adresu. Apžiūrėti parduodamą turtą galima darbo dienomis,
nuo 9 iki 15 val. Dėl katilinių pirkimo kreiptis pas inžinierių
A.Žiuką, tel. 8-381-52219.
Aukciono dalyvis privalo komisijai pateikti dokumentus,
patvirtinančius, kad į bendrovės kasą ar atsiskaitomąją sąskaitą Nr.LT 697300010002493557 AB banke Swedbankas
sumokėtas pradinis įnašas 10 procentų dydžio nuo perkamo
turto vertės. Prekę nupirkus, įnašas įskaitomas į prekės vertę. Aukcione pralaimėjusiems dalyviams įnašas grąžinamas.
Aukcione laimėjusiam dalyviui turtą pirkti atsisakius, pradinis
įnašas negrąžinamas.

Šiltiname pastatus - užpildome
oro tarpus ekovata, termoputa,
granulėmis, poliurentu.
Tel. (8-606) 85525.
Kitos paslaugos
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm; 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-612) 62969.

Už įsigytą turtą atsiskaitoma iš karto arba per tris darbo dienas po aukciono grynaisiais pinigais į UAB“Anykščių šiluma“
kasą arba banko pavedimu į aukščiau nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.“

Baldų remontas, gamyba
Remontuojame minkštus baldus, keičiame gobeleną, spyruokles, poroloną. Pasiimame ir parvežame baldus. Turime baldams
audinių.
Tel. (8-610) 10341, www.atnaujinkbaldus.lt

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Baldų gamyba. Virtuvės, spintos
slankiojančiomis durimis, prieškambario, miegamojo, kt.
Tel. (8-601) 70304.

Teleloto Lošimas Nr. 962 Data: 2014-09-14
Skaičiai: 40 32 26 41 35 02 23 37 73 48 18 16 62 74 14 11 27 19 55 15 31 08 54 09
61 43 46 50 57 05 72 45 12 60 75 (keturi kampai) 58 36 42 24 47 (eilutė) 04 38 67 22 33
(įstrižainės) 30 20 25 56 71 39 66 (visa lentelė) Papildomi prizai:0213359 Automobilis
“Toyota Yaris” 0140034 Automobilis “Toyota Yaris” 001*843 Pakvietimas į TV studiją
051*358 Pakvietimas į TV studiją 002*632 Pakvietimas į TV studiją

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

UAB “DOVALDA”

Šiltinimo darbai

Pranešame, kad Anykščių r. bus atliekami kadastriniai matavimai prie gretimų žemės sklypų, kurių savininkai (naudotojai) prašomi atvykti nurodytu laiku prie savo sklypų: Rasa Šimėnienė, skl. Nr.
3430/0003:0203, Skiemonių sen. Katlėrių k.v., Pašilių k. 2014-09-19,
09.00 val .Inga Kapočienė, skl. Nr. 3428/0001:0470, Kavarsko sen.,
Janušavos k.v., Kavarsko vs. 2014-09-23, 10.30 val. Lolita Jurgaitienė,
skl., Nr. 3414/0001:0107, Anykščių sen., Ažuožerių k.v., Ažuožerių k.
2014-09-23, 14.30.Žemės sklypų ženklinimą vykdys UAB “Žemės
tvarkymo centras” darbuotojai. Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. 8 60521909,
andsulzicki@gmail.com

Moka PVM.

Tel. (8-611) 44130.

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje
Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt

Malkas kaladėmis, atraižas. Turi
supjautų, veža į rajonus.
Tel. (8-693) 83102.

Rasta

Nuolat perka

*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.

Kuras

įvairūs
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Eufemija, Kiprijonas, Kornelijus, Liudmila, Rimgaudas, Jogintė, Kamilė, Edita, Kipras.
rugsėjo 17 d.
Robertas, Sintautas, Sintautė,
Pranciškus, Pranas.

mėnulis
rugsėjo 17 - 18 d. delčia.

komentaras
anyksta.lt
„tarnautoja“:
„Man neįdomios savivaldybės
vadovų darbotvarkės, nes darbo
vietoje būnu. Tik pasakiau savo
nuomonę. Kaip ir galiu pridėti, kad aš balsuosiu už dabartinį
merą, kaip ir dauguma kolegų,
nes kam jau kam, o savivaldybės
ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojams nereikia sumaišties ir galvojimo, ką sugalvos, ką aprėks, ką
išmes naujai atėjęs vadovas“.

mįslė
„Šalderiukas bulderiukas, trejais kailiniais apsivilkęs?“
Šeštadienio mįslės: „Tyso grigulis miške atsigulęs: lapą pasiklojęs, lapu užsiklojęs?“ atsakymas
– agurkas.

receptas
Ukrainietiški barščiai žiemai
Ingredientai:
2 valgomieji šaukštai cukraus,
1 kilogramas kopūstų,
1 sauja morkų,
1 kilogramas paprikų,
1 kilogramas pomidorų,
500 gramų svogūnų,
2 valgomieji šaukštai druskos,
200 gramų aliejaus,
1 kilogramas burokėlių.
Gaminimo eiga:
Daržuves susmulkinti ir viską sudėti į puodą su prieskoniais.
Troškinti 45 min., vis pamaišant.
Karštą masę sudėti į stiklainius ir
užsukti. Galima daryti ir be paprikos. Skanaus.

oras
+19

+4

MOZAIKA
Skaitmeninis žemėlapis
atskleidė Stounhendžo
paslaptis
Archeologai pristatė iki šiol detaliausią Stounhendžo požeminio
pasaulio ir jį supančių teritorijų žemėlapį, skelbia BBC.
Archeologai į pagalbą pasitelkė
skirtingus instrumentus trijų metrų gylio teritorijos skenavimui.
Remiantis preliminariais tyrimo
rezultatais, paslaptingą ikoninę
akmeninę struktūrą kadaise supo
17 šventyklų.
Ateityje detali šių surinktų
duomenų analizė padės iš naujo
nustatyti, kaip per laiką vystėsi
Stounhendžo kraštovaizdis.
Tarp archeologus nustebinusių
atradimų - iki 60 didžiulių akmenų ar kolonų pėdsakai, kurie sudarė pusantro kilometro pločio
struktūrą “super henge”, kurios
buvimo vieta buvo nustatyta prie
Duringtono sienos.
“Pastaruosius ketverius metus
mes bandėme išsiaiškinti, kas
slypi už šio nuostabaus statinio”,
- sakė Birmingamo universiteto
prof. Vincentas Gafnis (Vincent
Gaffney).
Didžioji Stounhendžo apylinkių
dalis niekada anksčiau nebuvo tiriama tokiu būdu. Pagrindiniam
projekto tyrėjui prof. V. Gafniui
visada nedavė ramybės vienas
klausimas: “Ar tai iš tiesų buvo
nuošali vieta, į kurią susirinkdavo
tik išskirtiniai žmonės?”.
Naujausias trimatis žemėlapis,
apimantis 12 kvadratinių kilometrų teritoriją, rodo, kad taip nebuvo.
Archeologai pasinaudojo šešiomis skirtingomis technologijomis
visos teritorijos skirtinguose gyliuose žemiau žemės paviršiaus
skenavimui. Tarp į pagalbą pasitelktų priemonių buvo magnetometras ir 3D lazerinis skaitytuvas.
Leičesterio universiteto tyrėja Mišad Karim (Mishad Karim)
pasinaudojo panašiais būdais vykdant 16-ojo amžiaus Tiudorų epochos kapų atstatymą.
“Pasinaudoję magnetometru ir
kitais prietaisais, šie mokslininkai
galėjo iš esmės pamatyti, kaip civilizacija atrodė prieš tūkstančius
metų”, - BBC sakė N. Karim.
Tarp daugybės atradimų yra 33
metrų ilgio medinis pastatas, kuriam apie 6 tūkst. metų. Manoma,
kad jame vyko laidotuvių ceremo-
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nijos ir susiję ritualai.
34 įdomūs faktai apie vyrus
Vokietijos žiniasklaida pateikia 34
įdomius faktus apie vokiečius vyrus.
Kai kurios ypatybės neabejotinai
būdingos ir kitų tautų stipriosios lyties atstovams:
Vidutinis vokietis yra 1,79 metro
ūgio, sveria 79 kg ir sulaukia 71,8
metų amžiaus. Jo batų dydis - nuo
42 iki 43.
Vokietijoje 1 000 moterų tenka
939 vyrai.
Vidutinis vokietis veda būdamas
27-erių.
Vedę vyrai beveik visada miega
dešinėje lovos pusėje.
90 proc. vokiečių vyrų yra dalyvavę savo žmonų ir partnerių gimdyme. Kas šimtasis vyras gimdykloje nualpo.
Dešimt populiariausių berniukų
vardų Vokietijoje 2013 metais buvo
Benas (Ben), Luka (Luca), Paulas
(Paul), Jonas (Jonas), Finas (Finn),
Leonas (Leon), Luisas (Luis), Lukas
(Lukas), Maksimilianas (Maximilian), Feliksas (Felix).
Vokietis tėvas vidutiniškai per dieną su vaikais praleidžia 37 minutes.
Vidutinis vokietis skiriasi sulaukęs 39-erių. Dažniausia skyrybų
priežastis - nuobodulys lovoje.
Vyrai vidutiniškai 19 kartų per
dieną pagalvoja apie seksą.
Remiantis Vokietijos civilinio kodekso 1353 paragrafu, seksas santuokoje teoriškai yra prievolė.
85 proc. vyrų, kurie miršta sekso
metu, širdies smūgis ištinka svetimoje lovoje.
47 proc. vyrų tualete skaito laikraštį, žurnalą arba knygą.
Visi vokiečiai vyrai kartu per metus sunaudoja 3,5 mln. litrų plaukų
priežiūros priemonių.
Vyras turi 25 000 barzdaplaukių.
Per gyvenimą jis 150 dienų praleidžia skusdamasis.
Per savo gyvenimą kruopščiai
besiskutantis vyras pašalina 3,5 kg
barzdos plaukų.
Nuo kaklo iki kojų pirštų vyras
kūne turi dar 25 000 plaukų.
Plaukuota vyrų nugara gąsdina 66
proc. visų moterų.
Tik 5 proc. vyrų šalina plaukus
nuo nugaros.
Devyni iš dešimties vyrų mano,
kad moterys privalo skustis kojas.
Tik 1 iš 20 vyrų pats skutasi kojas.
Kas penktas vyras Vokietijoje yra

apipjaustytas.
Keturi iš penkių vyrų perka netinkamo dydžio prezervatyvus, dažniausiai - per didelius.
Tik 10 proc. vyrų mano, kad jų pasididžiavimas yra per mažas.
58 proc. vokiečių vyrų bent kartą
mėgino besišlapindami sniege išraityti savo vardą.
83 proc. vienišų vyrų svajoja apie
moterį, kuri mokėtų virti.
15 proc. vyrų tvirtina esantys geri
virėjai.
71 proc. vyrų norėtų, kad jų partnerė bent retkarčiais namuose tvarkytųsi nuoga.
Burna atsegdami savo partnerės
liemenėlę, vyrai sunaudoja apie 87
kalorijas.
75 proc. vyrų norėtų būti futbolo
profesionalai.
15 proc. vyrų namuose turi mažiausiai tris televizorius.
17 proc. mano, kad iš televizijos
sužinojo apie gyvenimą daugiau nei
iš tėvų.
Vidutinis vokietis pirmą kartą paragauja alkoholio būdamas 14-os.
6 proc. vokiečių vyrų negeria nė
lašo alkoholio.
22 savo gyvenimo savaites vyrai
praleidžia laukdami apsipirkinėjančių savo moterų.
Olandai mėtydamiesi
pomidorais protestavo
prieš Rusijos draudimą
importuoti žemės ūkio
produktus
Mėtydamiesi pomidorais, šimtai
olandų sekmadienį Amsterdame
protestavo prieš Rusijos draudimą
importuoti žemės ūkio produkciją iš
Vakarų šalių. Proteste netoli karališkųjų rūmų dalyvavo apie 1 500 žmonių. Jie svaidėsi 200 000 pomidorų.
Centrinė De Damo aikštė per
kelias minutes nusidažė raudonai.
Už “protestuotojo pasą” kiekvienas
dalyvis turėjo sumokėti po 15 eurų.
Surinktos lėšos atiteks daržovių augintojams, kenčiantiems dėl Rusijos
paskelbto importo draudimo.
Akciją surengė keturi jauni Amsterdamo verslininkai. Pasak jų, juos
įkvėpė kasmet Ispanijoje rengiamas
pomidorų mūšis.
Išrinkta naujoji “Mis Amerika”
Rusų kilmės gražuolė Kira Kazanceva sekmadienį buvo išrinkta naująja “Mis Amerika”, skelbia AP.
Talentų pasirodyme mergina,
sėdėdama sukryžiuotomis kojomis
ir stuksendama į grindis raudonu
plastikiniu puodeliu, atliko populiarią Farelio Viljamso (Pharrell
Williams) dainą “Happy”. Pasirodymas sulaukė ypatingo dėmesio

redaktorei nežinant

Vienas žinių portalas paskelbė
rinksiąs nuotraukas į „Grybautojo
albumą“, o gražiausių nuotraukų
autoriui skirtas prizas – dviems asmenims pavalgyti koldūnų Kavars-

Seniūnas už jo gynimą
atsilygins koldūnais

ko kavinėje „Šaltinis“. Kaip žinia, ši
kavinė priklauso Kavarsko seniūno
Algirdo Gansiniausko šeimai.
Pristatydamas kavinę „Šaltinis“,
žinių portalas pabrėžia, kad joje
mėgsta papietauti politikai, aktoriai,
žurnalistai. O „grybautojų albumo“
nugalėtojas, galbūt, kada nors iki
kito grybavimo sezono važiuos pro
Kavarską ir užsuks „pasiimti“ savo
prizo į Gansiniauskų kavinę, kuri,
portalo duomenimis, „yra prie pagrindinio kelio ir prie bažnyčios“.
Šis žinių portalas ėmėsi ginti
A.Gansiniauską po jo atžvilgiu
išspausdintų kritinių straipsnių

laikraštyje „Anykšta“. Ypač buvo
neigiama Gyventojų rezistencijos ir genocido tyrimo centro paviešinta informacija apie tai, jog
buvusio Kavarsko restorano direktorius A.Gansiniauskas buvo
įrašytas į KGB patikimų asmenų
sąrašą.
Po vienu iš A.Gansiniauską ginančių straipsnių šiame žinių portale
Kavarsko seniūnas parašė tokio turinio komentarą: „Dėkoju portalui...
Linkiu jums kuo geriausios sėkmės.
Esat labai reikalingi“. Už tai, matyt,
portalui reikalingi ir Gansiniauskų
koldūnai...

sprintas
Šaškės. Savaitgalį Prienuose
vyko Lietuvos seniūnijų sporto
žaidynių finalinės šaškių varžybos, kuriose šeštą kartą triumfavo Anykščių seniūnijos komanda – V.Veršulis, D.Dailydė,
V.Veršulytė. Kavarsko seniūnijos šachmatininkai – V.Kvieska,
R.Kemeklis, S.Makuškienė –
užėmė 14-ąją vietą. Varžybose
dalyvavo 20 komandų.
Sunkioji atletika. Panevėžyje, Lietuvos sunkiosios atletikos suaugusiųjų pirmenybių
zoninėse varžybose nugalėtojais tapo anykštėnai A.Šidiškis
ir M.Janulis. A.Šidiškis – Lietuvos suaugusiųjų rinktinės, besiruošiančios pasaulio čempionatui, narys.
Maratonas. Užvakar Vilniuje
vyko tradicinis „Danske Bank“
Vilniaus maratonas, kuriame
dalyvavo apie 13 tūkstančių
bėgimo entuziastų, tarp jų nemažai anykštėnų. 10 kilometrų
bėgo politikas Vytautas Galvonas, o Anykščių rajono tarybos
narys Arvydas Krikščiūnas su
grupe troškūniečių bėgo 4,2
km. distanciją bėgime „Teo –
mano mokykla“. Dar 12 su juo
atvažiavusių vaikų dalyvavo 8
– 12 metų vaikų bėgime, kuriame Žygimantas Jakubaitis užėmė trečiąją vietą. Beje, kultūrine programa turtingą maratoną
komentavo iš Anykščių krašto
kilęs sporto komentatorius Saulenis Pociūnas.
socialiniuose tinkluose, kur daugelis žmonių jį kritikavo.
“Tokį talentą pasirinkau parodyti
todėl, kad norėjau, jog kiekviena
Amerikoje gyvenanti mergaitė sugebėtų jį taip pat atlikti. Televizijoje gali daryti ką nori ir vis tiek
tapsi “Mis Amerika”. Tiesą pasakius, per tą minutę ir 30 sekundžių
man buvo labai linksma, aš išlikau
ištikima sau, o tai yra svarbiausia.
Labai tuo džiaugiuosi”, - pasirodymą komentavo K. Kazanceva.
Mergina, pagrindiniu savo siekiu nurodžiusi kovą su seksualiniu
išnaudojimu, laimėjo 50 tūkst. dolerių stipendiją, kurią ji žadėjo išleisti teisės studijoms. K. Kazanceva taip pat nurodė kovosianti prieš
namų aplinkoje patiriamą moterų
smurtą.
Gražuolei karūną įteikė praėjusiųjų metų “Mis Amerika” - Nina
Davuluri (Nina Davuluri).
-ELTA

Baigėsi
puponautai
Šis savaitgalis Anykščiuose
buvo nesėkmingas visiems. Suaugusieji verkė dėl krepšinio
rinktinės pralaimėjimo bronzinėse varžybose, o vaikai – kad
„Maximoje“ baigėsi puponautai.
Anykštėnai taip aktyviai pirko
akcines prekes, kad šeštadienio
popietę pardavėjos tik „dėjo“
parašiukus ant čekių, kiek ši
parduotuvė klientams skolinga
puponautų. Jų neatsirado ir sekmadienį. Pardavėjų teigimu,
šis marketingo stebuklas turėtų
Anykščius pasiekti antradienį,
tikėkimės, kad vaikai dar bus
nenusiverkę iki to laiko.

