66-ieji leidimo metai
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SocialdemokraFaktai liudija - tikrai yra blogai
Maltoje – bučinys arkliui,
tus į rinkimus ves
Lukas PAKELTIS, rajono Kipre – „labas“ asilui
Tarybos narys, Liberalų sąjūAnykščių savivaldybės admiDainius Žiogelis

2 psl.
šiupinys
Oazė. Sekmadienį Ramaškonių
kaime atidaryti sveikos gyvensenos
namai – Ramybės oazė „Svetlana“.
Oazę įkūrė žinoma bioenergetikė,
anykštėnė Svetlana Smertjeva (plačiau - šeštadienio „Anykštoje“).

dis: „Jeigu norim, kad į mūsų
rajoną ateitų investicijos po
dvejų metų, tai dirbti turime
jau šiandien.“

nistracijos Socialinės paramos
skyriaus vedėja Veneta Veršulytė bent porą kartų per metus
aplanko svečias
šalis.

4 psl.

3 psl.

Kilus gaisrui, J.Biliūno gimnazija
arvydas.l@anyksta.lt
supleškėtų akimirksniu
Arvydas LINGAITIS

Anykščių J.Biliūno gimnazijos renovacijai fasado apdailai
naudojamos plokštės, kurios
šiuo metu yra uždraustos. Įtariama, kad šios medžiagos yra
labai degios, todėl mokyklose
neturėtų būti naudojamos.

Vanduo. Apibendrinus maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, nustatyta, kad šį maudymosi
sezoną švariausias vanduo buvo
Klaipėdos, Tauragės, Telšių ir Vilniaus apskrityse – 100 proc. atitiko
higienos normos reikalavimus, o
Šiaulių ir Utenos apskrityse – tik
79 proc., tiesa, Utenos apskričiai
tai pasiekimas, nes 2013 m. higienos normos reikalavimus Utenos
apskrityje atitiko 71,5 proc. maudyklų. Tradiciškai rodikliams kišo
koją trumpalaikė tarša Rubikių
ežere ir Šventosios upėje, kur po
kiekvieno gausesnio lietaus padidėja teršalų kiekis.
Žaltynė. Į kitą kelio pusę norintys peršliaužti mažyliai ir didesni
žalčiai dažnai tampa automobilių aukomis. Pėstute iš Niūronių į
Anykščius keliavusi moteris nepatingėjo ir suskaičiavo net 170 po
ratais žuvusių senosios Lietuvos
tikėjimo simbolių.
Maras. Rytoj Svėdasuose su
40–imi kiaulių laikytojų susitiks
Anykščių maisto ir veterinarijos
tarnybos viršininkas Dainius Žiogelis, seniūnas Valentinas Neniškis ir tarsis dėl kiaulių išskerdimo
esant kiaulių maro grėsmei. Šiaurinė Svėdasų seniūnijos dalis iki
kelio Kupiškis – Utena pakliuvo
į buferinę zoną, kurioje smulkūs
kiaulių laikytojai priversti nelaikyti
kiaulių, o stambūs turi atitikti ypatingus reikalavimus. Gandus, kad
maras pasiekė Svėdasų seniūniją,
D. Žiogelis paneigė, primindamas,
kad paskutinis židinys užregistruotas rugsėjo 3 d. Ignalinoje, o tvarka
griežtinama pagal naujas Europos
Sąjungos direktyvas.

Anykščių J.Biliūno gimnazijos fasadas gali būti apkaltas ypatingai degiomis plokštėmis.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

„Vaižgantinių šviesa virš Malaišių“ nušvito
ir jų autoriui

5 psl.
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Šeštadienį Malaišiuose tradicinėse šeštosiose „Vaižgantinėse“ žurnalistui Vytautui Bagdonui buvo įteikta lietuvių literatūros klasiko, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto premija,
įsteigta Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos.
Svėdasų seniūnijos įsteigta Vaižganto mažoji premija „Už
kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui“ įteikta vilniečiui medžio drožėjui Romualdui Šinkūnui.

5 psl.

Klipas. Savaitgalį siauruko lokomotyvas dundėjo “kasagorais“ Rubikių link - buvo filmuojamas reklaminis vaizdo klipas kitų metų pradžioje
pasirodysiančiam vaidybiniam filmui
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė
Saulius ir Paulius“.

Juozo Tumo – Vaižganto premijos laureatas Vytautas Bagdonas
su dukra, Vytauto Didžiojo universiteto pirmakurse Simona, pripažinta jauniausia šalyje autore, išleidusia fotografijų albumą.
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Socialdemokratus į rinkimus
ves Dainius Žiogelis
Anykščių socialdemokratai šeštadienį visuotiniame susirinkime
apsisprendė, jog jų kandidatu į Anykščių merus bus 40-ies metų
Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas
Dainius Žiogelis. Jis bus ir socdemų kandidatų į Anykščių rajono
tarybą sąrašo lyderis.
Socialdemokratai pretendentais į
merus buvo pasiūlę tris asmenis –
D.Žiogelį, partijos skyriaus lyderį,
rajono vicemerą Donatą Krikštaponį
bei SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIŲ VILIŲ
JUODELĮ. Tačiau, D.Krikštaponis
ir V.JUODELIS atsisakė kandidatuoti į merus, taip kelią užleisdami
jaunesniam kolegai.
Tapimas socdemų kandidatu į
merus D.Žiogeliui garantavo ir pirmąją vietą kandidatų į rajono Tarybą sąraše. O kitų kandidatų į Tarybą
eiliškumas buvo dėliojamas visuotiniu reitingavimu. Reitingavime
daugiausiai partiečių balsų surinko

D.Krikštaponis, po jo rikiuojasi
Egidijus Šilaika, V.JUODELIS, nepartinis AB „Anykščių energetinė
statyba“ direktorius Alvydas Bitinas bei Juozas Juknius.
D.Krikštaponis „Anykštai“ sakė,
jog šis pirmasis šešetas jau nebeturėtų keistis, o kiti asmenys gali būti
perstumdyti vietomis. Po reitingavimo aukštas pozicijas užima ir dabartinės rajono Tarybos nariai Virginija
Pažerienė bei Romaldas Gižinskas,
gydytojai Kęstutis Jacunskas ir Rimondas Bukelis, mokytoja, partijos
patriarchė Tamara Božok.
Lyg ir į antrąjį planą pasitraukęs
D.Krikštaponis „Anykštai“ sakė,

kad jo nurašyti nederėtų. „Tegul
eina jaunimas... Jei pablogėtų sveikata ar kas nutiktų, reiktų paskui
pirmalaikius merų rinkimus skelbti“, – pusiau rimtai apie tai, kodėl nekandidatuoja į merus, dėstė
D.Krikštaponis. Tačiau jis neatmetė galimybės po rinkimų vėl būti
Anykščių socdemų lyderiu ir užimti
aukštą valdišką postą, pvz. vicemero. „Matysim, kaip mane vertins
rinkėjai, kaip vertins partijos bičiuliai“, – apie politinę ateitį kalbėjo
D.Krikštaponis.
Šeštadienio reitingavime neminėta buvusio Anykščių mero, dabar
priklausančio Lietuvos laisvės sąjungai (liberalams) Alvydo Gervinsko pavardė. Tačiau D.Krikštaponis
neneigė, kad tarp socdemų kandidatų A.Gervinskas gali atsirasti – partijos kandidatų sąraše esą paliktos
kelios vakansijos.

Sakraliniame garavo „Sriuba“

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Po tiesioginių merų rinkimų
40-ies metų Dainius Žiogelis gali iškilti kaip naujas
Anykščių socdemų lyderis.
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Penktadienį Sakralinio meno centre vyko Nacionalinės premijos laureato, dailininko Mikalojaus Povilo Vilučio parodos atidarymas. Dailininkas sakė, kad neturi tikslo sužinoti gyvenimo
prasmės ir nebijojo prisipažinti, kad yra egoistas.
Anykštėnams jo kūrybą pristatė ir jį
kalbino Nomeda Marčėnaitė, o Vytautas V. Landsbergis grojo ir dainavo.
„Nenoriu nieko nustebint, sukrėsti
iki sielos gelmių. Nekenčiu kūrybinių
kančių. Jeigu dailininkui dirbti smagu,
tai ir žmogui žiūrėti irgi“,- savo požiūrį
į kūrybą atskleidė autorius. Paklaustas,
apie gyvenimo prasmę, M.Vilutis kalbėjo, kad ir nenori jos žinoti. „Kam man
ta gyvenimo prasmė? Staiga sužinau
gyvenimo prasmę, ir kas toliau? Kuo
tampu? Priemone siekti tikslo? Man patinka eiti ir ieškoti, čia kaip „Non finito“
– neužbaigtas menas“,- sakė M.Vilutis.
Negalėjo M.Vilutis atsakyti ir į
klausimą, ar dailė – jo pašaukimas.
„Nežinau, čia klausimas, kurį aš
pats sau nuolat užduodu – ar čia aš
pats iš savęs, ar čia inercija, nes abu
mano tėvai buvo dailininkai“,- sakė
M.Vilutis.
N.Marčėnaitės paklaustas, ar ką

nors be piešimo dar bandė daryti,
M.Vilutis sakė: „Dariau, bet nepatiko. 19 metų kalbėjau studentams, ko
pats nežinau, aiškinau, kas yra menas.
Mokiau studentus, kurie man visiškai
nerūpėjo. Man reikėjo tik kad padarytų darbą, o paskui sakytų „Vilučio
studentas padarė gerą darbą“. Anykštėnams kartu buvo pristatyta ir antroji
autoriaus knyga „Sriuba“, kurią V. V.
Landsbergis apibūdino kaip smagius
postringavimus. M.Vilutis teigė aprašantis savo santykį su pasauliu. „Kai
man buvo 11 metų, mirė mano mama.
Man iš viso pasaulio nieko nereikėjo
– tik mamos. Staiga supratau, kad
nesu pasaulio centras ir pasaulis nėra
sutvertas man“, - pasakojo M.Vilutis.
Gal todėl jo naujojoje knygoje yra
nemažai pastebėjimų apie žmogaus
gyvenimą. „Išlenda žmogus iš pilvo,
pamato žmones šalia ir ima rėkti iš
siaubo. Gyvenimas prasideda. Kan-

Mikalojaus Povilo Vilučio parodą Nomeda Marčėnaitė anykštėnams pristatė žaismingai.
Autoriaus nuotr.

čia. Baigiasi gyvenimas, baigiasi kančia. Valio. Sena dainelė“, - knygoje
„Sriuba“ rašo autorius.
Beje, nors M.Vilutis gana arogantiškai atsiliepė apie tuos žmones, kurie
teigia, kad kažką žino, kaip tam tikro
ribotumo nešiotojus, pats autorius sau
leidžia knygoje publikuoti savo dialogus su Dievu, kurio egzistavimu nėra
įsitikinęs, nes tikėti – jau žinoti, o tai
nelabai gula į jo gyvenimo supratimo

koncepciją. „Tu narcizas“ – sako man
Dievas. „Ne, man didybės manija“,nuskambėjo ištrauka iš M.Vilučio
knygos. V.V. Landsbergis, teigė, kad
vasarą buvo patekęs su dukromis į
griežtą katalikišką stovyklą, kur reikėjo iškalti atsakymus, tad vakarais
atsigaudavo skaitydamas šią knygą.
Susitikti su autoriumi susirinko
nemažai anykštėnų. Paroda veiks mėnesį.

Tautos mero rinkimuose – du lyderiai

Pirmadienį Tautos mero rinkimuose buvo du lyderiai – Alfrydas Savickas ir Ričardas Sargūnas. Jie surinko po 48 balsus.
Trečioje vietoje Lukas Pakeltis
(24), ketvirtoje – Donaldas Vaičiūnas
(12), penktoje – Antanas Baura (8).
Saulius Rasalas, Dainius Žiogelis ir
Sigutis Obelevičius turi po 7 balsus.
Vaidutis Zlatkus yra surinkęs - 5, Milda Milevičienė – 4 balsus.
Ona Repečkienė, Jolanta Balaišienė, Vytautas Bernatavičius, Kęstutis
Tubis ir Donatas Krikštaponis – po
2 balsus Dar 18 asmenų pelnė po 1
balsą. Iš viso yra gauti 102 balsavimo
biuleteniai.
Balsavimo biuletenius „Anykšto-

je“ spausdinsime dar ir ketvirtadienį,
o šeštadienį skelbsime nugalėtojus.
Primename, jog į tuščius langelius galite įrašyti tris pretendentų pavardes,
tačiau galite rašyti ir vieną ar du. Visiems paminėtiems kandidatams skiriama po vieną balsą. Balsavimo biuletenius galite siųsti paštu (Vilniaus g.
29), įmesti į mūsų laikraščio pašto dėžutę esančią prie „Anykštos“ redakcijos, galite užnešti į redakciją. Taip
pat galite įmesti į „Anykštos“ dėžutes
esančias „Jara Jums“ ir „Žiburio“ parduotuvėse.
-ANYKŠTA

Temidės
svarstyklės
Vienas mušė. Rugsėjo 19 dieną,

sulaužė žmonos, gimusios 1978 m.,
mobiliojo ryšio telefoną, ją stūmė į
sieną. Vyras uždarytas į areštinę.
Trečias mušė. Rugsėjo 20-ąją,
apie 18.30 val., mergaitę, gimusią
2002 m., du kartus trenkdamas
į medį, sužalojo neblaivus (0,99
prom.) asmuo, gimęs 1995 m.,
gyvenantis Troškūnų seniūnijoje.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
Dingo. Rugsėjo 13 dieną, apie

apie 11 val., namuose, esančiuose
Kavarsko seniūnijoje, vyras, gimęs
1976 m., sugriebė savo žmoną,
gimusią 1977 m., už plaukų ir ją
parvertė ant grindų, kumščiu smūgiavo į veidą.
Kitas mušė. Rugsėjo 19 dieną, apie 23 val., bute, esančiame
Anykščių seniūnijoje, neblaivus
(0,83 prom.) vyras, gimęs 1979 m.,

Tautos mero rinkimų
balsavimo biuletenis:
Kandidatas:
Kandidatas:
Kandidatas:

15 val., vyras, gimęs 1976 m.,
gyvenantis Skiemonių seniūnijoje, išvažiavo mėlynos spalvos
automobiliu „Opel Vectra“ ir iki
šiol negrįžo. Savo tėvams vyriškis
paaiškino, kad važiuoja į Uteną.
Nuo rugsėjo 15-osios jo telefonas
išjungtas.
Ketvirtas mušė. Rugsėjo 21
dieną gautas moters, gimusios
1957 m., gyvenančios Kavarsko
seniūnijoje, pareiškimas, kad ne-

blaivus (1,68 prom.) sūnus, gimęs
1983 m., jai trenkė kumščiu ir vieną kartą spyrė į nugarą. Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Penktas mušė. Rugsėjo 21 dieną gautas moters, gimusios 1977
m., gyvenančios Kurklių seniūnijoje, pareiškimas, kad neblaivus
(1,69 prom.) sugyventinis, gimęs
1976 m., sukėlė jai fizinį skausmą.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.

spektras

Ministras. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė energetikos ministru
paskyrė Roką Masiulį. Atitinkamą
dekretą pirmadienį Prezidentė
pasirašė vadovaudamasi Konstitucija ir atsižvelgdama į Ministro
Pirmininko Algirdo Butkevičiaus
teikimą. R. Masiulis nuo 2010
metų ėjo generalinio direktoriaus
pareigas bendrovėje „Klaipėdos
nafta“.
Išmokos. Seimas siūlo didinti
ligos ir motinystės pašalpų išmokas - maksimalias „Sodros“ draudžiamąsias pajamas pakelti iki 7
440 litų, o sergant kompensuoti
iki 85 proc. darbo užmokesčio.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) sutinka tik su
dalimi siūlomų pakeitimų. Seimo
narys „darbietis“ Petras Čimbaras
maksimalų „Sodros“ kompensuojamąjį uždarbio dydį siūlo atkurti prieškrizinio lygio - nuo dabar
esančio 4761 lito pakelti iki 7440
litų. Taip pat siūloma iki 85 proc.
nuo gaunamo atlyginimo didinti
iš „Sodros“ apmokamą pašalpą ligos atveju: šiuo metu nuo trečios
iki septintos nedarbingumo dienos „Sodra“ kompensuoja vos 40
proc. prarandamų pajamų, o nuo
aštuntos dienos šis koeficientas
padidėja iki 80 proc.
Laivas. Žemės ūkio ministerijos
(ŽŪM) duomenimis, patikrinus
palydovines nuotraukas paaiškėjo, kad rusų pareigūnų sulaikytas Lietuvos laivas „Jūrų vilkas“
buvo tarptautiniuose vandenyse.
Patikrinus palydovinės sistemos
duomenis paaiškėjo, kad rugsėjo
17-18 dienomis laivas buvo tarptautiniuose vandenyse. Žuvininkystės departamentas jau kreipėsi
į tarptautinę Šiaurės rytų Atlanto
žuvininkystės komisiją dėl papildomo informacijos patikrinimo.
„Pagal tuos duomenis, kuriuos
turime, (kur nuotoliniu būdu galima patikrinti, mūsų Žuvininkystės
tarnyba tai daro) iš tiesų to kirtimo
nebuvo“, - sakė žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.
Išeina. Vilniaus mažojo teatro
vadovė Greta Cholina palieka savo
postą, skelbiama teatro išplatintame pranešime spaudai. „Kai prieš
ketverius metus laimėjau konkursą vadovauti Vilniaus mažajam
teatrui, tai man buvo rimtas iššūkis, kurį priėmiau su džiaugsmu,
nes man yra artima maestro Rimo
Tumino kūryba ir teatro vizija.
Man buvo didelė garbė vadovauti
teatrui, esu dėkinga režisieriui už
parodytą pasitikėjimą ir suteiktą
galimybę pažinti valstybinio teatro struktūros darbo specifiką“, pranešime cituojama G. Cholina.
Žuvys. Dėl intensyvios žvejybos Lietuvoje daugelio žuvų ištekliai natūraliai nebeatsikuria, tad
žuvys veisiamos dirbtinai. Žuvininkystės tarnyba neseniai pradėjo auginti Lietuvoje dar vieną saugomą žuvį - kiršlius, kurie paleisti
į valstybei priklausančius vandens
telkinius. Švarių sraunių upių žuvys, kiršliai, priklauso lašišinėms
žuvims. Tai - viena iš Lietuvoje
saugomų žuvų, kurių ištekliai,
pasak žuvininkų, mažėja. Neseniai šios vertingos žuvys pradėtos
veisti Žuvininkystės tarnybos Žeimenos ir Trakų Vokės poskyriuose. Pernai į upes paleisti keli tūkstančiai, o šį rudenį - 12 tūkstančių
paaugintų kiršlių jauniklių.

savaitgalio diskusija

spektras

Ukraina. Ukrainos vyriausybinės pajėgos ruošiasi iš kontaktinės
grupės priimto memorandumo nustatytos 30 km buferinės zonos atitraukti sunkiąją artileriją po to, kai
prorusiški separatistai šalies rytuose
mažina atakų skaičių. Kariuomenės
atstovas Andrijus Lysenka pranešė
korespondentams, kad per pastarąsias 24 valandas žuvo du Ukrainos
kariškiai, tačiau separatistų artilerijos atakų sumažėjo. Dėl to Ukraina pradėjo įgyvendinti penktadienį
priimto memorandumo nuostatas,
kuriomis numatytas dviejų konflikto
pusių artilerijos atitraukimas 30 km
buferinėje zonoje.
Siena. Turkijos premjero pavaduotojas Numanas Kurtulmusas
(Numan Kurtulmus) pirmadienį
pranešė, kad per pastarąsias tris dienas daugiau nei 130 tūkst. Sirijos
kurdų, bėgančių nuo radikaliosios
grupuotės IS agresijos, kirto Turkijos sieną, o vyriausybė ruošiasi dar
didesniam pabėgėlių skaičiui. „Mes
pasiruošę blogiausiam scenarijui šimtams tūkstančių kurdų pabėgėlių“, - akcentavo N. Kurtulmusas.
Kurdai sprunka iš Šiaurės Sirijos,
nes „Islamo valstybės“ kovotojai
pradėjo Ain al Arabo miesto, esančio netoli Turkijos sienos, puolimą.
Islamistai nuo ketvirtadienio užėmė
apie 60 kaimų, išsidėsčiusių aplink
miestą. Pradžioje Ankara nesutiko
įsileisti Sirijos kurdų, nes nesusidoroja su pabėgėlių srautais šalyje.
Tačiau penktadienį atidarė sieną ir
kalbėjo apie „išimtį“.
Pavojuje. Prancūzijos aviacijos
bendrovės „Air France“ likimas
„pavojuje“ dėl kilusio ginčo tarp
oro linijų ir jos pilotų, praneša BBC,
cituodama Prancūzijos transporto
ministro žodžius. Pilotai protestuoja
dėl bendrovės planų plėsti antrinę
pigių skrydžių kompaniją „Transavia“, kurios pilotams mokami mažesni atlyginimai. Kalbėdamas per
Prancūzijos radiją, ministras Alenas
Vidalijas sakė, kad bendrovė turinti
plėsti savo pigių skrydžių bendrovę.
„Šioje situacijoje turi būti rastas tinkamas sprendimas, kitaip, manyčiau,
bendrovės likimui gresia pavojus,
- sakė jis. - Pigių skrydžių sektorius tai ne geriausia išeitis, tai privalomas
žingsnis, tokia tikrovė. Manau, pilotai visiškai gerai tai suvokia“.
Prezidentas. Buvęs Rusijos naftos
magnatas Michailas Chodorkovskis, anot žiniasklaidos, neatmeta
galimybės siekti Rusijos prezidento
posto. „Aš nebūčiau suinteresuotas
tapti Rusijos Federacijos prezidentu, jei mano šalis normaliai vystytųsi (...) Tačiau jei bus būtina įveikti
krizę ir įvykdyti konstitucijos reformą (...), aš pasirengęs prisiimti dalį
šio darbo“, - pareiškė Šveicarijoje
gyvenantis M. Chodorkovskis. Rusijos žiniasklaida, remdamasi teisės
ekspertais, pažymi, kad 10 metų kalėjime praleidęs M. Chodorkovskis
ateinantį dešimtmetį negalės siekti prezidento posto. Buvęs naftos
kompanijos „Jukos“ vadovas M.
Chodorkovskis buvo suimtas 2003iaisiais ir vėliau dėl sukčiavimo ir
mokesčių slėpimo nuteistas ilga
laisvės atėmimo bausme. Vakarai
procesus prieš jį vadino politiškai
motyvuotais. Praėjusį gruodį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas
suteikė jam malonę. Mainais už paleidimą M. Chodorkovskis faktiškai
turėjo pažadėti nedalyvauti Rusijos
politikoje.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Ar gerėja gyvenimas?
Anykščių savivaldybė šalies savivaldybių reitinge iš paskutinės
60-osios vietos pakilo į 52-ąją. „Ar jaučiate, kaip gerėja gyvenimas?“, – skaitytojų klausėme portalo anyksta.lt savaitgalio diskusijoje.
@ Valdininkas:
„Man ir pernai buvo sotu“.
@ Augis:
„Aišku, kad gerėja tik tamsu
miesteliuose kaip vienoj vietoj“.
@ O ko nori (Augiui):
„O ko nori, kai valdžioj Juodelis ir Patumsis? Anie gyvena
kaimuose ir tavo elektrifikacija
- tavo paties reikalas“.
@ Juozas:
„Užsiregistravau darbo biržoje, po metų gausiu išmokas ir
tikiuosi, kad pagerės“.
@ Rm:
„Čia vien už tokį klausimą autorių reiktų pavežėt miškelin“.
@ Gėda:
„Matyt, kokius europinius
projektus, kurie niekam nereikalingi, priskaičiavo. Pavyzdžiui,
menų inkubatorių ar lajų taką. O
kaip Anykščiuose gera gyventi,
matyti vien iš turgaus. Skuduryne, ponių meiliai vadinamame
pievele, šiemet gal tris kartus
mažiau prekeivių. O akropolių ir
eifelių nei Anykščiuose nei Troškūnuose juo labiau nepridygo. Iš
Anykščių pabėgo didieji bankai,
nebeliko elektros tinklų. O tai
darbo vietos. Jeigu kas auga, tai
tik valdininkų skaičius ir dar muziejai. Tačiau tie laikomi pusbadžiu, kad valdžiai nelįstų į akis o
padlaižiautų“.
@ Tomas:
„Matyti, kad reitingus sudarinėjo be šilumos kainų. Nėra ko

komentarai

džiaugtis, nes kriterijai parinkti
šį kartą kiti. Tačiau malonu, kad
„Anykšta“ šią žinią pranešė greitai, nors ir su ironija. Visgi kilti
geriau negu kristi. Jei po savivaldos rinkimų prie rajono vairo stos
Audrius Bitinas, Kęstutis Tubis
ar kiti išsilavinę žmonės, padėtis
pasikeis. Patinka jauni rajono tarybos deputatai Balsys, Pakeltis.
Visada santūrus Vytautas Bernatavičius reiškiasi apgalvotai ir atsakingai. Taigi perspektyvų yra.
Tik nereikia būti apsnūdusiems ir
teisingai pasirinkti“.
@ Ūpas:
„Man irgi ūpas kyla balsuoti už
Darbo partiją, kad tik šitie gyvenimo gerintojai grįžtų pas savo
karpius ir savo ropes“.
@ Studentas:
„Ar savivaldybė būtų pirmoj
ar 60 vietoj, manau, žmogui tas
pats. Aš ir dabar nė už ką nekeisčiau Anykščių į Klaipėdos rajoną.
O gerų pokyčių Anykščiuose gali
nematyt tik idiotas. Mėnesį nebuvau Anykščiuose, grįžtu - jau prie
„Biliūnkės“ stovi treniruokliai.
Smulkmena, bet malonu“.
@ Kitas studentas:
„Klaipėdos rajone grįžta studentas tik pyst - ten stadionas
stovi. Skirtumą jauti? Maloni ne
smulkmena“.
@ Žinoma:
„Pagerėjo. Kaipgi ne. Vietoj
520 Lt bedarbio pašalpos po 25
metų darbo savo šalyje, dirbu ir
gaunu padorų atlygimą svetur. O
mūsų Darbo biržai džiaugsmo...

@ ANYKŠTĖNAS:
„Aišku, kad gerėja, nenorėkit
iš 60 iškart į 1 .“
@ Morka:
„Man pagerėjo. Daug vagišių
emigravo. Dabar ramiau gyventi.“
@ Skaitytojas:
„Gal merui ir jo komandai pagerėjo, bet žmonėms vargu“
@ Ona:
„Matyt, priskaičiavo 11 naujų
darbo vietų Sakraliniame centre
ir 12 Menų inkubatoriuje. Tai
kas, kad tos vietos už valdiškus
pinigus“
@ Vargas:
„Aha. Kai atsinešu 800 litų
algą, jaučiuosi pusę dienos žmogum. O tada sumoku mokesčius... Negaliu be pykčio žiūrėti
į mero naują juodą „Volvo“. Mes
taip vargstam, o jis po festivalius duodas“.
@ Na:
„Tik debilai gali nematyti pokyčių Anykščiuose“.
@ ŽIAURU:
„Kaip pagerėjo - net verkti
norisi...“.

@ Tomui:
„Tomuli ponuli, nekiškit savo
liberalių vėliavyčių - nuo kada
laisvo kapitalo judėjimo propaguotojams rūpi žmogus? Ne
išsilavinime esmė, o sąžinėje ir
atsakomybėje. Net LT socdemai
nėra tikri socialistai - juk partijoj
kas antras milijonierius ir skandinaviškos socialinės gerovės
modelis jiem visiškai dzin. Apie
konservus, darbiečius, paksininkus net nešneku. Apskritai, visos
partijos, tupinčios valdžioj ir
besiriejančios dėl pelningesnių
postų, yra LT nelaimė.Yra tik pavienės asmenybės - N.Puteikis,
R.Maceikianecas, Rudys, Katkus, Maldeikienė - kurie nemeluoja, kokia tragiška šalies situacija visose srityse, ir nesislepia
po tuščiais partiniais lozungais.
Masinė gyventojų emigracija ir
didžiulis skurdas - puikiausi įrodymai jūsų tuščių ir nusvaičiotų
perspektyvų“.
@ NUGIS:
„Jis toks gers, kad gerėt nėr
kur“
@ ?:
„Kuo tau nepatinka lajų takas? Iš visos LT žmonės važiuos
ir Anykščiuose pinigus paliks.
Labai gerai takas. Labai gerai
inkubatorius. Labai gerai Šventosios pakrantė. Veiklūs savivaldybės vadovai. Tačiau ką jie
gali padaryti, kai tokie apsnūdę
rajono verslininkai ir įmonių vadovai?“.
(Komentatorių kalba netaisyta)
-ANYKŠTA

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

Faktai liudija - tikrai yra blogai

Iš Anykščių viena po kitos pasitraukia svarbios įstaigos – nuo
spalio 1 dienos AB „Lesto“ filialas, anksčiau pasitraukė bankai,
kuriuos keičia dėvėtų rūbų parduotuvės. O patys Anykščiai neišlipa iš apatinės Lietuvos savivaldybių reitingo dalies. Anykštėnų
klausėme, ką jie mano apie mūsų miesto perspektyvą?
kažkokios pramonės. Buvo pora
projektų pramoninių, sakykim,
V.Galvono žuvivaisa, dar kažkoks
fabrikėlis, bet jie „nuplaukė“. Reikia rajono valdžiai aktyviau spręst,
kaip pritraukti investicijas.“

Alfrydas SAVICKAS, rajono
Tarybos narys, Darbo partija:
„Perspektyvos liūdnos, visi bėga,
o kas belieka? Nieko nebeturim,
nieko nebegalim išsaugoti Anykščiuose.
Net ir nežinau, ką čia būtų galima pasakyti apie savivaldybės
perspektyvas. Viliuosi, kad viską
sustatys į vietas artėjantys savivaldos rinkimai. Galbūt bus išrinkta valdžia, kuri neapsiribos tik
takų tiesimu, turizmu, nes aišku,
kad tik iš turizmo nepragyvensim,
nepavyks mokesčių surinkti pakankamai, reikia kažko rimčiau,

kad nebereiks mokėt... Tiesiog
nukrito našta valstybei... Tai
kaip nepagerėjo... Jeigu tokiu
tempu gėrės, tuoj nebebus kam
pensijas uždirbt. Nes man darbą
ir padorų gyvenimą suteikė ne
mano šalis, deja...“.

Lukas PAKELTIS, rajono Tarybos narys, Liberalų sąjūdis:
„Miesto perspektyvos priklauso
ir nuo natūralių faktorių, ir nuo
to, kas vadovauja. Šių įstaigų išsikraustymas signalizuoja, kad rajono gyventojai sensta, kad mažėja
darbo vietų, o mes tas problemas
ignoruojam. Įstaigos paskaičiuoja,
koks krūvis joms tenka, jeigu ne-

apsimoka, optimizuoja darbą.
Kad gyventojų mažėja, o darbo
vietos traukiasi, mato visi, ne veltui esam paskelbti tiksline teritorija. Jei nieko nedarysim, o kas nors
galvoja, kad vakarėlis vis dar tęsiasi, tai pagirios ateis. Norint kažką pakeisti, svarbu pasakyti, kas
mums skauda, nes visi faktai liudija, kad tikrai yra blogai. Anksčiau
buvo tvirtinama, kad nieko keist
nereikia ir nėra tam galimybių. Bet
jeigu taip toliau vyks, tai nereikės
ir pačios savivaldybės. O keisti
galima daug ką. Jeigu norim, kad
į mūsų rajoną ateitų investicijos
po dvejų metų, tai jau dirbti turime
šiandien. Kaip rodo SPA pavyzdys,
kažką sėkmingai daryti galima ir
Anykščiuose, bet reikia nelaukti.“
Aldona DAUGILYTĖ, rajono
Tarybos narė, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai:
„Vargiai, ar Anykščiai sukurs
darbo vietas jaunimui, pakels darbo lygį, nes tą turėtų daryti pats
jaunimas. O jaunimas dažnai neturi patirties, galimybių ir lėšų tą
daryti. Vienintelė galimybė - kad
tai padarytų jau tie žmonės, kurie
turi patirties. Bet juk nepriversi
žmogaus daryti tai, ko jis nenori.
Buvo visokių idėjų, bet jos aiškiai
subliūško, nes buvo iš padebesių –

neturim nei tų eršketų, nei kitų gudrių sprendimų.
Nereikėtų labai plakti Anykščių,
nes tos problemos bendros visai
Lietuvai. Aišku, kai ką ir mes galim
pakeisti. Sakykim, kiek dėjau pastangų, kad būtų išsaugotos kaimo
mokyklos. Dabar visi mato pasekmes – žmonės su vaikais išbėgiojo. Arba, sakykim, pirties problema – daug yra rėkiančių, kad pirtis
būtina, bet jei jau tos pirties nori
– reikia lankytis, tada ir pirtis bus.
Šiuolaikinis gyvenimas toks, kad
žmogus mąsto tik tai, kas jam gerai,
per daug nesirūpindamas kitais. Tai
suprantama, nes pirmiausia kiekvienas galvoja, kaip jam išgyventi.
Dėl Anykščių perspektyvų, tai
neturiu kažkokių galimybių daryti
įtaką, o jei bus protingų sprendimų,
tai visada palaikysiu“. -ANYKŠTA
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laisvalaikis

Maltoje – bučinys arkliui,
Kipre – „labas“ asilui
„Negaliu suprasti „keliautojų“, kurie renkasi penkių žvaigždučių viešbučius ir per visas atostogas nekelia kojos iš viešbučio teritorijos, net iki jūros nenueina, nes... pliuškenasi baseine...“ – sako
aktyvų poilsį mėgstanti ir bent pora kartų per metus svečias šalis
aplankanti Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Veneta Veršulytė.

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

V.Veršulytė nesilaiko nuostatos į
tą pačią šalį nekeliauti antrą kartą.
„Šiemet antrą kartą lankiausi Kipre
ir įsimylėjau šią salą. Keliavau ir po
Turkiją, kur tikriausiai visada bus
ką pamatyti ar atrasti iš naujo. Teko
keliauti ir po Maltą, Rodą, Kosą –
visos šios salos puikiai tinka tiek
aktyviam, tiek pasyviam poilsiui“.
Adrenalino kelionėse nevengia

Šis sparnuotas gražuolis tik nuotraukoje atrodo taikiai. Jis Venetą apvogė – nuo rankos nulupo viešbučio apyrankę...
Atostogoms renkasi
Viduržemio jūros salas
Paklausta, ar poilsio kokybę įtakoja gyvenimas prabangiuose viešbučiuose ir vakarienės geriausiuose
restoranuose, 30 – metė V. Veršulytė sako: „Keliaudama aš nesirenku
prabangių viešbučių. Kadangi juose
praleidžiu itin mažai laiko, man tai

Kryžiažodis
„Moliūgas”

vieta tik nakvynei. Aišku, jeigu pavyksta suderinti gerą kainą su gera
paslaugų kokybe, patogia lokacija,
tai puiku. Taip pat ir su maistu...
Ne po restoranus žvalgytis važiuoju. Tačiau būdama svečioje šalyje
būtinai stengiuosi paragauti nacionalinių patiekalų, dažnai skanauju
jūros gėrybes, valgau daug šviežių
vaisių ir daržovių“.

Kokios gi kelionės be nuotykių...
Pašnekovė sako nepamenanti kelionės, kurioje nebūtų nutikę kas nors
linksmo, įdomaus ar... ekstremalaus.
„Šiais metais Kipre sutikome porelę
gyvačių, lūšį, važiavome į kalnų pilį
serpantininiais keliais – tikras išbandymas tokiuose keliuose prasilenkti
su priešpriešais važiuojančiais automobiliais. Tie, kas yra važiavęs
siaurais kalnų keliais, supras, kiek
adrenalino gauni tuo metu... Ne visada kelionės būna sklandžios, ne
viskas vyksta pagal planą, bet man
tai nuotaikos nesugadina, tai irgi yra
patirtys... Pavyzdžiui, Maltoje itin
nesisekė su transportu - ko gero, nei
vienas autobusas neatvykdavo nustatytu laiku, niekada negalėjai būti
tikras, kad nakvoti neteks kitame
miestelyje. Taip pat Viduržemio jūroje buvo sugedęs keltas,bet buvome sėkmingai išlaipinti į kitą... Man
atrodo, labai svarbu nusiteikimas,
jei visur ieškosi problemų, tai jų tikrai rasi, ir jos tikrai apkartins atostogas“ – kelionių įspūdžiais dalijasi
V. Veršulytė.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos Venetos Veršulytės bučinys skrieja maltiečiui žirgui... 		
Nuotraukos iš asmeninio albumo
Gal po asilo kailiu slėpėsi
princas?
Žiūrint V.Veršulytės nuotraukas iš
šiųmetės kelionės po Kiprą, radom
ir tokią, kurioje pro merginų automobilio langą į šviesiaplaukes gražuoles ilgesingai žvelgė romantiškų
akių „vaikinas“... „Būdamos Kipre,
nusprendėme pasiekti salos kraštą
šiaurės rytuose. Važiuojant automobiliu, kelyje sutikom daug asiliukų,
kurie buvo ypač draugiški. Vienas jų
net prie automobilio atėjo pasisveikinti. Ne kartą matėme kaip asilėliai
drąsiai labinasi ir su kitais keliautojais...“ – apie itin artimą akistatą su

asilu pasakojo pašnekovė.
Paklausta, ar nebijo svetimoje šalyje vairuoti, valdininkė sakė: „Paprastai kelionėje vairuoja draugė, aš
dirbu su žemėlapiais ir maršrutais.
Vien tik navigacija negali pasitikėti.
Štai kad ir šiais metais, Kipro pietinėje dalyje išsinuomavome automobilį, kirtome sieną, ir navigacija
nustojo veikti. Dėl šalyje susiklosčiusios situacijos Kipro graikai net
nemato prasmės į navigaciją integruoti šiaurinės salos dalies, priklausančios turkams, žemėlapių...
Nepasimetėme ir sėkmingai pasiekėme visus planuotus pamatyti
objektus“.

Atsakymus galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse arba pranešti paskambinę telefonu 5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį tradiciškai bus apdovanotas 50 litų čekiu
apsipirkti Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvėje „Mix Cosmetics”.

Prizas keliauja
į Raguvėlę
Gauti nauji
„Fashion
Zone“
papuošalai

Rugpjūčio 26 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio
„Katinas” teisingas atsakymas – STABMELDYSTĖ. Šį
kryžiažodį teisingai išsprendė
85 skaitytojai. Tai anykštėnai:
A.Kavolienė, R.Vilimas, V. Žemaitienė, R.Venclovienė, E. Budrytė, D. Mirzojava, A. Skirmatienė, G.Jurėnaitė, D.Varnienė,
N.Varnas, J.Pranckevičienė,
R.Kavoliūnienė, J.Kapočius,
V.Dikčiuvienė, A. Burneikienė,
M.Pupeikienė, E.Tamulėnienė,
D.Patumsienė, A.Patumsis,
Z.Kvedarienė, Vl.Malinauskienė,
M.Pernavienė, V.Vilčinskienė,
A.Lunevičius, Z.Vaitkūnaitė,
L.Galvanauskienė,
Z.Galvanauskaitė, V. Juciuvienė,
J. Mieželienė, T.Miškinienė,
L.Petuchovienė, D.Šlamienė,
N.Šilaikienė, P.Girnienė,
D.Sebeikienė, A.Tirilienė,
A.Baronas, D.Kundrotienė,
V.Lančickienė, A.Vildžiūnas;
S.Steponavičienė iš Troškūnų;
D.Kazlauskaitė, St.Krisiūnienė
iš Surdegio; T.Prudnikovienė,
E.Vanagienė, E.Slavinskienė,
Vl.Gudelienė, St.Juodelienė,

T.Jakniūnienė iš Naujųjų Elmininkų; V.Jagienė iš Svėdasų;
D.Sudeikienė, V.Strazdienė,
E.Kiškienė iš Kavarsko;
G.Karaliūnienė iš Andrioniškio; R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų; O.Arienė iš Bareišių;
M.Baltrūnienė iš Piktagalio;
A.Terminskienė iš Šerių;
K.Imbrasaitė, S.Žibutienė iš Šovenių; J.Šeštokienė iš Repšėnų;
L.Ruša, D.Rušienė iš Vilniaus;
L.Dobrodiejienė, R.Laucienė
iš Utenos; R.-O.Deveikienė iš
Mažionių; Ž.Aukštakojytė iš
Ukmergės; V.Milaševičienė iš
Raguvėlės; S.Skapas iš Latavėnų; O.Petronienė iš Smėlynės; L.Didienė iš Medžiočių;
E.Sunkurytė, R.Dolmantienė,
P.Dolmantas, Vl.Mogilienė,
St.Semnickienė iš Viešintų; V.Urbutienė iš Naujikų;
L.Gimbutienė iš Narbučių;
A.Lisauskienė iš Mickūnų;
G.Šulskienė, Br.Aukštakalnienė
iš Kurklių; S.Želmienė iš Maželių; A.Bagdonienė iš Vaitkūnų; R.Vaiginytė iš Aknystų;
Br.Žiogelienė iš II- ųjų Kurklių;
A.Juknonienė iš Rubikių.

Burtai lėmė, kad šį kartą prizas - Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvės „Mix Cosmetics” 50 litų čekis – atiteks
V.MILAŠEVIČIENEI iš Raguvėlės. Kviečiame skaitytoją į redakciją
atsiimti čekio.

IŠ ARTI
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„Vaižgantinių šviesa virš Malaišių“
nušvito ir jų autoriui
(Atkelta iš 1 p.)
Žurnalistas ir vaižgantiškų tradicijų puoselėtojas V.Bagdonas
yra tryliktasis šios premijos laureatas. Iki šiol premijos laureatais
tapdavo, V. Bagdono žodžiais,
„nelabai ką bendro su Vaižgantu
turintys kūrėjai“. Tiesa, premijos
laureatu prieš keletą metų yra tapęs anykštėnas rašytojas Rimantas Vanagas.
Premiją įteikę Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotojas Audrys Antanaitis
bei šios kūrybinės organizacijos
Senjorų klubo pirmininkas Stanislovas Pleskus pastebėjo, kad
šiemetinei Juozo Tumo-Vaižganto premijai paskirti prireikė net
papildomo raundo, nes visi kandidatai buvo stiprūs, tad po pirmojo balsavimo balsai buvo pasiskirstę lygiai ir laureato išrinkti
nepavyko. Į ją pretendavo Kristina Stalnionytė su knyga „Šuarų
žemė“, Laimonas Inis, išleidęs
knygą „Baltasis kurėnas“ ir Aurelija Almonė Akstinienė su knyga
„Užbūrė Alauše nuskendę varpai“. Premija, kuri tėra vos 1000
litų, buvo paskirta žurnalistui,
„Anykštos“ bendradarbiui Vytautui Bagdonui už albumą „Vaižgantinių šviesa virš Malaišių“ ir
už ilgametę Vaižgantiškos tradicijos sklaidą. Beje, tarp siūliusiųjų V. Bagdoną kandidatu gauti
premiją buvo ir UAB „Anykštos
redakcija“ vyr. redaktorė Gražina
Šmigelskienė.
„Niekada nesakyk niekada, -

padėkojęs už premiją, kuri buvusi
staigmena, ir gausius sveikinimus
sakė V. Bagdonas. – Kai dar būdamas J. Biliūno vidurinės mokyklos moksleiviu 1969-aisiais
su mokytoja buvau atvažiavęs į
Vaižganto 100–mečio jubiliejaus
minėjimą Malaišiuose, pagalvojau, kad gyventi čia nenorėčiau,
nebent Vaižganto gimtinę atvažiuočiau aplankyti, tačiau po 10
– ies metų apsigyvenau. Maniau
laikinai, tačiau tebegyvenu iki
šiol. Maniau, kad niekada neišdrįsiu išleisti albumo, o jau kelintą su Vaižgantu susijusi išleidau.
Nedrįsau ir apie premiją galvoti,
kuri man šiandien įteikta“. Laureatas džiaugėsi gausiai į Vaižgantines susirinkusiais žmonėms,
dėkojo savo šeimai už palaikymą
kūryboje.
Svėdasų seniūnijos įsteigta
Vaižganto mažoji premija „Už
kūrybinius nuopelnus Svėdasų
kraštui“ buvo įteikta mokslininkui, literatui, iš Utenos krašto
kilusiam garbaus amžiaus talentingam medžio drožėjui R.
Šinkūnui. (Premijos mecenatas
– medžiotojų klubas „Svėdasai“).
Pasak V. Bagdono, tautodailininkas, dažnas svečias Malaišiuose
ir visada atveža ką nors iš savo
darbų. „Vaižganto gimtinėje stovi
masyvus 2008 metais jo sukurtas
kryžius, o muziejui jis yra dovanojęs savo drožinių“, - pastebėjo
V. Bagdonas. Šį kartą tautodailininkas laureatui, šventės organizatoriams ir muziejui dovanojo

paties išdrožtų pelėdų. Vieną jų
įteikė aktoriui Ferdinandui Jakšiui sakydamas, kad pelėdą teikia žmogui iš Pelėdų kaimo. Kur
yra tas Pelėdų kaimas, Svėdasų
seniūnas Valentinas Neniškis tik
gūžčiojo pečiais...
Buvo pagerbti draugijos „Žaliuojanti Vilnija“ ir Vaižgantiečių klubo „Pragiedrulys“ rašinių
konkurso „Ką šiandien mums
pasakytų rašytojas kanauninkas
Juozas Tumas- Vaižgantas?“ dalyviai. Tarp jų ir anykštėnė literatė Eugenija Pilinkienė.
Renginyje dalyvavo Lietuvos
Seimo nariai Ričardas Sargūnas,
laureatui atvežęs LR Seimo pirmininko pavaduotojos Loretos
Graužinienės sveikinimą, Sergejus Jovaiša ir Anykščių rajono
meras Sigutis Obelevičius.
Ant senųjų Malaišių kaimo trobų sienų veikė V. Bagdono ir iš
Svėdasų krašto kilusio kariškio
Raimundo Kovo fotografijų paroda „Žvilgsnis į jubiliejines 5 –
ąsias „ Vaižgantines“ ir V. Bagdono fotografijų paroda „Lenkiuosi
Vaižganto žemei“.
Renginio pradžioje nuaidėjo patrankos salvės už Tėvynę Lietuvą,
Vaižganto šviesų atminimą, Vaižganto premijos laureatus ir visus
„Vaižgantinių“ dalyvius, kurias
dovanojo tautodailininkas Bronius
Budreika ir Kunigiškių kaimo seniūnaitis Pranas Maišelis. Dainavo
Leliūnų kultūros namų ansamblis,
liepsnojo laužas, buvo vaišinamasi koše, arbata ir obuoliais.

Juozo Tumo–Vaižganto premiją žurnalistui Vytautui Bagdonui
įteikė Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotojas
Audrys Antanaitis.

Nepaisant žvarboko oro, į „Vaižgantines“ susirinko gausus būrys Vaižganto talento gerbėjų.
Autoriaus nuotr.

Kilus gaisrui, J.Biliūno gimnazija supleškėtų akimirksniu
(Atkelta iš 1 p.)
Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos pareigūnai tikrina
Anykščių J.Biliūno gimnazijos renovacijos eigą, siekiant išsiaiškinti,
ar pastato fasadui yra naudojamos
šiuo metu uždraustas laminatas.
Šių metų rugpjūčio 25 dieną
minėtos inspekcijos interneto svetainėje pasirodė informacija, kad
inspekcija uždraudė laikinai tiekti
į rinką galimai pavojingą statybos
gaminį. „Valstybinės ne maisto
produktų inspekcijos Panevėžio
skyrius nustatė rinkoje esantį galimai pavojingą statybos gaminį (ne-

pateikti degumo klasę patvirtinantys dokumentai) – didelio slėgio
apdailos laminato plokštės fasadui
HPL G-ext. Gaminio kilmės šalis
– Turkija. Inspekcijos Panevėžio
skyriaus sprendimu uždrausta laikinai tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir
demonstruoti šį produktą, kol bus
atlikti produkto saugos įvertinimai,
patikrinimai ir kontrolė, valstybinė
produktų saugos ekspertizė t.y. kol
bus pateikta gamintojo gaminamų
plokščių G-Ext eksploatacinių savybių deklaracija, išduota remiantis plokščių G-Ext eksploatacinių
savybių pastovumo vertinimo ir

balsai internete (anyksta.lt):
„Mokytoja D“: „Ką veikia STT, jei tai tiesa? Kodėl mus ir mūsų vaikus
po truputį nuodys? Ar tai nėra otkatų pasidarymas, klausiu STT?“
„verslininkas“: „Yra Lietuvoje savivaldybių, kur dirba keletas nesąžiningų valdininkėlių. Jie ima kyšius dovanų čekių pavidalu, poilsinėmis kelionėmis į kurortus, pinigais, automobiliais, alkoholiu ir bele kuo pan. Kad
verslininkai turėtų iš ko duoti ir dar gerokai užsidirbti naudoja nesaugias,
blogiausios kokybės ir pigias medžiagas. Be to, neva laimėję konkursą, po
to gauna pastoviai dar papildomų darbų prie to objekto ir susitaria su kyšininkais apie pergales kituose konkursuose, už tai būna dosniai atsilyginama.
Mano verslas nėra susijęs su Anykščių savivaldybės skelbiamais konkursais“.
„Hmm“: „Nejaugi vaikai - tarsi šašlykai ? Verslininkams pinigas, aišku,
svarbiausia“.
„Va“: „Į kišenę įdės ir tyrimas bus baigtas“.
„Nieko sau“: „Ne Niurka, o DURKA, jeigu nesupranta (o gal nesupranta ne šiaip sau) kuo pavojingos degios HPL plokštės ant mokyklos fasado
ir kuo tai galėtų baigtis atsitikus nelaimei. Gal reikėtų pasidomėti jo, kaip
atliekančio techninę priežiūrą, kvalifikacija ??? Čia gi ne lauko tualeto renovacija (nors ir čia „klientas“ turėtų saugiai jaustis)“.
(Komentatorių kalba netaisyta)

tikrinimo dokumentais“, - rašoma
pranešime.
Į „Anykštą“ elektroninį laišką parašęs žmogus nurodė, jog J.Biliūno
gimnazijos fasadui yra naudojamos
būtent HPL G-ext plokštės, kurios,
laiško autoriaus teigimu, gali būti
ypač degios, o tai kelia grėsmę mokinių ir mokytojų saugumui.
Kai šią informaciją perdavėme
Inspekcijos Panevėžio skyriaus
vedėjui Antanui Šleiviui, jo komentaras buvo toks: „Jeigu tai
tiesa, tuomet J.Biliūno gimnazijos
renovacijos darbai turi būti stabdomi, nes šių plokščių negalima

naudoti“.
Praėjus dviems dienoms po
telefoninio pokalbio, A.Šleivys
patvirtino, jog statybų rangovas
yra įsigijęs draudžiamų statybinių medžiagų, bet jas pirko iki
draudimo įsigaliojimo. Be to,
A.Šleivys dabar jau aiškino, jog
plokštes tiekianti firma pateikė
reikiamus dokumentus, liudijančius, jog šios medžiagos atitinka nustatytą degumo klasę,
todėl UAB „Anrestas“ formaliai
jas gali naudoti. O inspekcijos
interneto svetainėje esanti informacija, apie statybinių medžiagų

pavojingumą ir draudimą naudoti, bus išimta. „Tačiau kol dar
neturime galutinių tyrimo išvadų,
kažką konkrečiai pasakyti negaliu. Viskas paaiškės maždaug po
savaitės“, - sakė A.Šleivys.
J.Biliūno gimnazijos renovacijos
techninę priežiūrą atliekantis Aloyzas Niurka „Anykštai“ sakė, kad
pagal projektą pastato fasado apkalimui naudojamos tinkamos laminato plokštės. „Projekte nurodyta,
kad bus naudojamos HPL plokštės.
Daugiau jokių raidžių nėra. O kuo
jos pavojingos?“, - „Anykštos“
žurnalisto klausė A.Niurka.

pastabos paraštėse
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Vėstantys ukrainietiškieji barščiai

Leonas ALESIONKA
Rodos ne taip seniai rašiau apie
kruvinąjį pragarą Maidane, kuriame įsisiautėję ukrainiečiai vieni
kitiems pjaustė galvas, šaudėsi, žudėsi. Šiandieną to Maidano nebėra.
Likvidavo, išvalė. O va „maidanizmo“ pasekmės, kaip kokia Ebola,
išsisėjo po visą Ukrainą. Virš trijų
tūkstančių gyvybių nusinešė karas,
virš aštuonių tūkstančių sužeistų,
298 žmonės, skridę Malaizijos lėktuve, nužudyti banditams numušus jį raketomis. Lyg tyčia kažkas
nukreipė lėktuvo kursą skristi per
pavojingą ir nesaugią zoną. Nustatyta, kad lėktuvas numuštas, bet
niekas iki šiol taip ir nenustatė, kas
paleido raketas į keleivinį lainerį.
Kijevas ir Vakarai apkaltino Rusiją remiant separatistus Ukrainoje,
kurie, anot jų, numušė lėktuvą.
Tačiau Maskva kaltinimus griežtai
paneigė. Kaltininkas dar šiandieną
nenustatytas, įrodymais nepatvirtintas, o tuomet, gal vos kokioms
trims valandoms praėjus po šios
tragedijos paskelbimo, lietuviškoji
žiniasklaida jau tvirtino, kad kalti
rusai. Jai visada viskas aišku ir jei
gali ką nors suversti rusams, tai su
malonumu tą ir padarys. Pamenu,
kaip gruzinų kariuomenė puolė
osetinus. Kaip apšaudė jų sostinę,
aplinkinius miestus ir kaimus, kaip
žudė niekuo nekaltus gyventojus.
Tuojau mūsų „tautinė - objektyvioji“ žiniasklaida, unisonu su dešiniojo sukirpimo politikais, skelbė
kokie šaunūs prezidento Michailo
Saakašvilio kariai, kaip gerai jie
puola ir bombarduoja, žudo taikius
gyventojus. Taip jiems, separatistams, ir reikia. Vienintelis tada
Lietuvos laikraštis, „Verslo ži-

horoskopas
Ožiaragių laukia susitikimas su
senais pažįstamais: prisiminsite daug
malonių akimirkų ir rasite temų smagiam pokalbiui. Tiesa, savaitės pradžią gali temdyti sunkumai finansų
srityje. Mažiau eikite į parduotuves
- nekils pagundų įsigyti neapgalvotą
pirkinį ir leisti pinigų nenumatytiems
atvejams.
Vandeniai turėtų nustoti graužtis ir
nerimauti dėl savo karjeros. Jūsų profesinė ateitis bus puiki, jei šiuo metu
verčiau palauksite, o ne imsitės bet
kokių spontaniškų ir skubotų sprendimų. Jei darbe laikysitės šių patarimų, viskas įvyks būtent taip, kaip to
norite.
Žuvys patirs sunkumų bendraudamos su verslo partneriais. Nereikėtų
imtis neapgalvotų žingsnių ar demonstruoti savo jėgą - geri santykiai
gali nutrūkti, o juos atkurti vėliau bus
labai sunku. Geriau paanalizuoti save
ir bandyti vengti konfliktinių situacijų.
Avinas gaus puikią progą sėkmingai veikti visose srityse. Viską, ko
imsitės, padaryti pavyks greitai ir
lengvai. Pirmiausia, nereikėtų tokio
sėkmės laikotarpio praleisti verslo
srityje - imkitės rimtų derybų su savo
partneriais ir prieš jus atsivers įdomios
perspektyvos.
Jaučiams ši savaitė žada naudin-

nios“, pateikė objektyvią informa- ir daug man yra pasakoję apie tą
ciją apie įvykius ir karą ir parašė, laikotarpį. Ieškosiu nepolitizuotos
o gal visgi reikėjo ir osetinų tautos informacijos ir rasiu, nes esu sunepasiklausti, ko jie nori ir kaip jiems rimęs ir matau, kaip su atsigavugeriau. Ir tik tada, kai ES valstybės sia ir sustiprėjusia Rusijos galybe
pradėjo stebėtis, kas toje Gruzijoje Ukrainos teritorijoje susistumdė
darosi, ir šaltai atsuko nugaras M. JAV ir ES trumparegiai, tik savo
Saakašviliui, atvėso ir lietuviškie- geopolitiniais interesais ir galybės
ji karštakošiai. Šiandieną Gruzija ambicijomis
tesivadovaujantys
ketina savo eksprezidentą M. Saa- karštakošiai politikai. Juk kraujas
kašvilį teisti. Lietuvoje dar ir dabar liejasi ne jų šalyse. Tai, kas neišdene vienas kai kas osetinų žudynėms gė Napaleonui, ko neapžiojo Hitlebegėdiškai ploja.
ris, šiandieną irgi niekam neišdegs.
Rašyti šiandieną apie Ukrai- Vakarai suprato ir Rusijos ryžtą
nos žmonių tragedijas yra be galo ginti savo interesus, ir jos nenorą
skaudu, juolab sočiai informacijos būti stumdomai, ir jos galią duoti
pateikiama internete. Ir rusų, ir lie- reikiamą atkirtį. Sankcijų ir ignoratuvių, ir anglų,
vimų aistros jau
...O va „maidanizmo“ pa- rimsta, protai
ir kitomis ES
kalbomis. Tai- sekmės, kaip kokia Ebola, blaivėja, sprengi, galima man išsisėjo po visą Ukrainą...
dimai tampa reatjungti rusiškas
alesniais. Nors
televizijas, nedar vis kalbama
leisti į šalį „gazmanovų“, kaip vel- tik puse lūpų, kai kurių ES valsniui kryžiaus baidytis tų Šv. Geor- tybių vadovai jau nebetyli ir vis
gijaus ordino juostelių, dar ką nors tvirčiau reiškia nepasitenkinimą
apriboti ar uždrausti, prisidengiant sankcijų politika, kuri naudos neneva kilnia misija: Leono Alesion- davė, nieko nepakeitė, o tik išprokos apsaugojimu nuo neigiamo ru- vokavo atsakomąsias Rusijos sanksiškos propagandos poveikio, bet cijas, skaudžiai kirtusias atgalios.
aš vis tiek ieškosiu ir rasiu tai, ko Politikų bravūriškumas bliūkšta ir
man reikia, kas mane domina, kad garuoja. O mes vis dar tebesvajojagalėčiau susidaryti įmanomai be- me apie padorias ir orias pensijas.
šališkesnę ir objektyvesnę nuomo- Lauk šuneli ...
nę apie tai, kas vyksta pasaulyje ir
Štai „The Guardian“ praneša,
šalia manęs. Nes dar nepamiršau, kad, nepaisant Rusijos veiksmų
kaip mano tėvas prie „Spidolos“ Ukrainoje, Rusijos prezidentas
ir „VEF“ antenų rišdavo ritę vari- Vladimiras Putinas dalyvaus Dinės vielos, kad sustiprintų antenos džiojo dvidešimtuko (G20) valsgalimybes ir per stipriausius truk- tybių vadovų susitikime lapkritį.
džius girdėtų „Laisvąją Europą“, Šiam viršūnių susitikimui vado„Amerikos balsą“ ir kitas, tikrai vausianti Australija pareiškė, kad
ne apie Komunizmo statybą mums G20 narės valstybės išreiškė tvirtą
kalbėjusias radijo stotis tiek lietu- norą dėl Rusijos prezidento dalyvių, tiek ir rusų kalbomis. Būtent vavimo susitikime. „Pasitarėme
iš jų aš išgirdau apie Ribentropo – su kitomis šalimis ir buvo tvirtai
Molotovo paktą. O jei ne ši, akis nuspręsta, kad Maskva dalyvaus
atvėrusi ir pasitvirtinusi informaci- susitikime. Rusija yra G20 narė, ir
ja, būčiau iki šiol kiečiausiai tvirti- mes tikimės, kad ji dalyvaus viršūnęs, kad Stalinas Lietuvai grąžino nių susitikime“, – pabrėžė minissostinę Vilnių ir Vilniaus kraštą, tras J. Hockey, pridūręs, kad šalys
išvijęs okupantus lenkus: Pilsudskį narės aiškiai išreiškė savo poziciją,
su Želigovskiu. Mano tėvai gyveno jog „durys privalo išlikti atviros
tame okupuotame Vilniaus krašte dialogui, norint aptarti geopolitigų pažinčių ir ryšių, ateityje labai
praversiančių darbe. Šis laikotarpis
puikiai tinka bet kokiems verslo susitikimams, sėkmingai pasirašysite
anksčiau planuotus sandorius ar finansinius susitarimus. T
Dvyniams būtina priimti svarbius
sprendimus profesinėje srityje - jie
įtakos turės iki pat šių metų pabaigos. Jei nenorite suklysti žengdami
tokį svarbų žingsnį, turite objektyviai
įvertinti savo gebėjimus ir galimybes
bei aiškiai suformuluoti sau reikalavimus. Tik nustatę pagrindinius savo
tikslus ir prioritetus galėsite imtis tinkamų veiksmų.
Vėžiai turėtų susimąstyti apie savo
gyvenimo tikslą. Visada atsiranda galimybių tobulėti ir mokytis. Jūsų neturėtų gąsdinti galimybė patirti sunkumų. Lengvai su šiais susidorosite,
jei ramiai ir tikslingai vykdysite savo
planus. Likimas jus apdovanos sėkme, aplinkinių pagarba ir patirtimi,
žinoma, jūsų laukia ir galimas atlyginimo padidėjimas ar kilimas karjeros
laiptais.
Liūtus vadovybė pagirs už darbe
stropiai dėtas pastangas. Galite rimtai
tikėtis viršininko palaikymo sprendžiant bet kokius kilusius klausimus
profesinėje srityje. Dėl atsiradusių
problemų kreipkitės tiesiai į vadovą
- padėti jums jis tikrai neatsisakys.
Galimi ir teigiami pokyčiai karjeroje,
gal pasieksite naujų, perspektyvesnių

profesinių galimybių.
Mergelės fiziškai puikiai jausis,
pajusite didžiulį jėgų ir energijos antplūdį. Šį laikotarpį naudokite daug
energijos ar fizinės ištvermės reikalaujantiems darbams atlikti - jus lydės
sėkmė. Visuose darbuose jus palaikys
artimieji. Šeimoje laukia visiškos harmonijos laikotarpis, o būtent jos jums
trūko pastaruoju metu.
Svarstyklėms puikiai seksis siekti
materialinės gerovės ar naujų profesinių perspektyvų. Pasiekti rezultatai
padės pažadinti jūsų vidines jėgas,
todėl lengvai spręsite net ir pačias
sunkiausias užduotis. Jei savo energiją nukreipsite į darbo sferą, čia galite
pasiekti puikių rezultatų.
Skorpionų laukia daugybė svarbių
susitikimų ir darbo pokalbių. Šie gali
padėti pasiekti jūsų taip trokštamus
susitarimus ar leis pasirašyti pelningą
sandorį. Tai jums suteiks galimybes
tikėtis taip ilgai lauktų pajamų, be
to, sėkmė neapleis jūsų ir finansinėje
veikloje. Skirkite daugiau dėmesio
namams ir šeimai.
Šauliai gali tikėtis sėkmės visose
srityse, susijusiose su profesine veikla. Tiesa, bendraujant su vadovais
geriau iniciatyvos šią savaitę nesiimti,
taip nebūsite apkrautas papildomais
darbais. Artėjant savaitės pabaigai
skirkite laiko susikaupusių buitinių
problemų sprendimui.
-ELTA

nę įtampą, susijusią su Rusija“. V.
Putinas G20 viršūnių susitikime
yra laukiamas. Tik ar prezidentas
V.Putinas ten skris?
Ukrainos prezidentas tik ką lankėsi JAV kongrese. „Antklodės gerai, bet jomis karo nelaimėsi!”- pasakė kongresmenams P. Porošenka
ir buvo sutiktas plojimais. Paplojo,
pasišypsojo, per petį patapšnojo.
Tačiau JAV prezidentas B. Obama
atsisakė tiekti Ukrainai ginklus.
JAV senatorius Johnas McCainas mano, kad atsisakius tiekti
Ukrainai ginklus JAV kyla grėsmė
prarasti lyderės padėtį pasaulyje.
J.McCainas sako, kad B. Obama
bando teisinti savo poziciją tuo,
jog situacija Ukrainoje nekelia tiesioginės grėsmės JAV. Senatorius
sako – senatorius žino. Jis patyręs
karo lakūnas, Vietnamo kare bombardavęs taikinius ir žmones, neabejoju, kad gerai atsimena, kaip
negyvai išdega žemė nuo napalmo
bombų. Kaip žmonių kūnai sudega. Sako, kad JAV kongrese tokių
„vanagų“, kaip jis yra ne vienas.
Atrodo, skirtingai negu Lietuvoje,
niekas kongrese labai rimtai į juos
nereaguoja.
Kaip kad mano prezidentas V.
Adamkus: „V. Putinui NATO –
nei šilta, nei šalta“. Ir labai rimtai
priduria, kad manąs, jog Ukraina
nebeišsaugos savo teritorinio vientisumo. Lygiai taip manau ir aš.
Per daug toli susipriešinimo keliu
nueita. Po tokių Maidaniniu keliu
atėjusios valdžios klaidų, po „muzyčkų“ ir „jarošų“ nacionalistinio
bukumo su antisemitiniu dvokeliu,
po rusų kalbos išstūmimo ir „prievartinės ukrainizacijos“, po visokių „maskali hai“, po gyvų žmonių
sudeginimo Odesoje, galvų pjaustymo Kijeve, turime de facto Do-

necko ir Luhansko respublikas. Tai
kas, kad dar nepripažintas, separatistais ir teroristais išvadintas. O
mus vadino kitaip, kai iš TSRS išeidinėjome? Šiandieną P.Porošenka
ir Verchovnaja Rada jau priiminėja
įstatymus, suteiksiančius plačią autonomiją Donecko ir Luhansko savivaldai, gražina jiems rusų kalbą
kaip valstybinę, amnestijas žada.
O kur jūs buvote anksčiau ponai?
Kodėl leidote kraštutiniam Dešiniajam sektoriui ir nacionalistams
siautėti? Nesuvaldėte maidaninio
siautulio? Manau, kad tokie ir panašūs klausimai šiandieną yra ir
JAV ir ES keliami Kijevo valdžiai,
nes vakarams jau aiškiai darosi nebepatogu toliau klimpti į kruvinus
ukrainietiškus barščius ir šitaip
ilgam susitepti savo išblizgintus
ir orumu nusagstytus politinius
mundurus. Įdomų pastebėjimą turiu: Savaitgalį, lyg vieno dirigento
lazdele mostelėjus, pagal vieningą
scenarijų, vienu metu, Maskvoje
ir kituose Rusijos miestuose vyko
„masiniai proukrainietiški protestai prieš Kremliaus politiką“.
Sekmadienį ir Vilniuje Ukrainą
palaikantys žmonės dalyvavo eitynėse – jie žygiavo nuo Prezidentūros iki Ukrainos ambasados. Kodėl
gi ne, demokratinėje ir laisvoje
valstybėje gyvename. Tik niekaip
nesuprantu, kaip šalia Lietuvos ir
Ukrainos valstybinių vėliavų atsirado ir eitynėse plevėsavo ir juodai raudona „Kongres ukrainskich
nacionalistiv“, kurių ideologija yra
ukrainietiškas nacionalizmas, nacional - konservatyvizmas, vėliava?
Ar mes, t.y. Lietuva, šitokias nacionalizmo ideologijas palaikome? Aš
ne! Man toks nacionalizmas nepriimtinas, fašizmo kvapeliu paduoda.
O kaip, skaitytojau, vertini tu?

BĖGIMAS

spalio 4 d. 12 val.
Algimanto apygardos partizanų žuvimo vieta
Šimonių giria - Svėdasai,
skirtas partizanų žūties 65-osioms metinėms
STARTAS - spalio 4 d. 12 val. Šimonių girioje.
FINIŠAS - Svėdasuose prie Laisvės paminklo.
Autobusas 10 val. nuo Svėdasų seniūnijos
dalyvius išveš į starto vietą.
Išankstinė dalyvių registracija iki spalio 3 d. 16 val.
el.p: egidijus.juozas@gmail.com, liekis.e@gmail.com
Bėgime kviečiami dalyvauti visi norintys, pasitikrinę
sveikatą bėgimo mėgėjai.
Rungtyniaujama vyrų ir moterų grupėse atskirai.
Dalyvių amžius neribojamas.
Distancijos ilgis 9 km.
1-3 vietas užėmę dalyviai bus apdovanojami prizais, pirmas trisdešimtukas vyrų ir pirmas dvidešimtukas moterų bus apdovanojami
medaliais ir marškinėliais, taip pat bus apdovanojami jauniausi ir
vyriausi dalyviai vyrų bei moterų grupėse.

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.
Mišką su žeme arba išsikirsti.
Tel.: (8-604) 84051,
(8-605) 12103.
Automobiliai, žemės ūkio
technika, metalo laužas
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.
Kuras
Uosines, beržines, juodalksnio
malkas kaladėmis, skaldytas.
Brangiai perka mišką.
Tel. (8-630) 57490.
Aukštos kokybės akmens anglį.
Gali atvežti į namus. Užsakymai
priimami ir telefonu.
Adresas: Kalno g. 6, Anykščiai
(buvęs ūkininkų turgus),
Tel. (8-601) 14751.

Kombainus, traktorius, autobusus,
automobilius, įvairią techniką, metalo
laužą, elektros variklius.
Tel. (8-633) 60143.
Žemės ūkio produkcija
Pašarinius kviečius. Atsiskaito iš
karto.
Tel. (8-680) 85841.
1000 t kukurūzų siloso masei.
Tel. (8-687) 76191.
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.

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

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.

UA B „ B OVA R I S “

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 14,00 Lt / 4.05 EUR /kg,
belgų telyčaites 10,00 / 2.90 EUR Lt /kg.
juodmargius buliukus 6,20 Lt / 1.80 EUR /kg.
Tel. (8-678) 00255.

PERKA GRIKIUS.
Tel. (8-611) 44130.
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
Šiltinimo darbai ir
kitos paslaugos
Šiltiname pastatus - užpildome
oro tarpus ekovata, termoputa,
granulėmis, poliurentu.
Tel. (8-606) 85525.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm; 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

Buitinės technikos remontas

Ilgastreliais ekskavatoriais
KASAME TVENKINIUS,
VALOME EŽERŲ
PAKRANTES.
Išlyginame, išvežame žemes.
Tel. (8-698) 46745.

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

Malkas kaladėmis. Atraižas. Turi
supjautų, sausų. Veža į rajonus.
Tel. (8-693) 83102.
Medienos atraižas pakais, supjautas. Malkas kaladėmis.
Tel. (8-622) 44850.

A,B,BE,C,C+CE,CE kategorijų kursai.
Teiraujamės tel. (8-657) 72987,
www.jonroka.lt
Renkamės rugsėjo 25 dieną 17 val.,
Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“

Gyvuliai
Karves.
Tel. (8-625) 74548.

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.

VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS! Rugsėjo 26 d.
(penktadienį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6-8 mėn. rudomis,
raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis dėsliosiomis vištaitėmis ir gerai kiaušinius dedančiomis vištomis bei spec. lesalais; kaina nuo 12
Lt/3,48 EUR (tel. 8-616 50414): Skiemonyse
10.30, Kurkliuose 10.50, Kavarske 11.05,
Zaviesiškyje 11.10, Ažuožeriuose 11.15,
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo
ūk. turgaus) 11.25, N. Elmininkuose 11.40,
Elmininkuose
11.45,
Čekonyse
11.50,
Svėdasuose (prie turgelio) 12.10, Viešintose
12.40, Didžiuliškiuose 12.45, Padvarninkuose
12.50, Andrioniškyje 12.55, Piktagalyje
13.05, Naujonyse 13.10, Dabužiuose 13.15,
Troškūnuose (turgelyje) 13.30, Laukagaliuose
13.40, Traupyje 13.45, Levaniškyje 13.50.

UAB „Anykštos redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 dydžio
plakatus
TelelotoLošimas Nr. 963 Data: 2014-09-21
Skaičiai: 60 11 37 68 30 49 16 05 52 54 73 04 22 50 63 17 59 07 14 57 26 71 58 13
67 62 40 45 42 51 53 72 24 47 20 (keturi kampai) 27 75 66 29 02 (eilutė) 23 33 35 38
28 (įstrižainės) 65 41 39 (visa lentelė)
Papildomi prizai
0418110 Automobilis “Hyundai i20” 0134734 Automobilis “Škoda Fabia” 030*636
Pakvietimas į TV studiją 042*569 Pakvietimas į TV studiją 034*313 Pakvietimas į TV
studiją

siūlo darbą

Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Arvydas Lingaitis tel. 5-82-46, mob. (8-605) 19373;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835;
Linas Bitvinskas, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46, mob.(8-679) 14209
„Anykšta“ išeina
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
antradieniais,
Buhalterija – tel. 5-94-58.
ketvirtadieniais,
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.
Redakcija dirba:
šeštadieniais.
8.00 – 17.00, pietų pertrauka nuo 13 iki 14 valandos, Vyr. redaktorė
penktadieniais 8.00 - 16.00,
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. 995
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Linas, Teklė, Galintas, Galintė,
Lina, Linė.
rugsėjo 24 d.
Gerardas, Gedvinas, Gedvinė.

mėnulis

rugsėjo 22 - 23 d. jaunatis.

komentaras
anyksta.lt
„Jėzau Jėzau“:
„Jėzau, Jėzau! Ką dabar darys
Gižinskas, kai antikorupcinė jo
komisija viešai pripažinta impotencine“.

mįslė
„Tindi rindi ritinėlė, žalia
mano kepurėlė?“
Šeštadienio mįslės: „Šimtu vytas, šimtu pintas, šimtu pavijotas?“
atsakymas – kopūstas.

receptas
obuolių pyragas
Ingredientai:
270 gramų cukraus,
5 obuoliai,
2 kiaušiniai,
360 gramų kvietinių miltų,
200 gramų sviesto,
1 arbatinis šaukštelis kepimo
miltelių,
2 arbatiniai šaukšteliai vanilinio
cukraus.
Gaminimo eiga:
Susipjaustome obuolius. Realiai
jų kiekis priklauso nuo pačių obuolių dydžio.
Išlydome sviestą. Supilame jį
ant cukraus ir vanilinio cukraus bei
išmaišome.
Sudedame kiaušinius. Išsukame.
Į jau turimą masę beriame miltus
ir kepimo miltelius. Gerai išmaišome. Gauta masė laikui bėgant
stingsta.
Dviem penktadaliais tešlos padengiame kepimo popieriumi išklotą formą. Kad masė mažiau liptų prie šaukšto, galima šaukštą vis
pamirkykit šaltame vandenyje.
Pusę obuolių kiekio paklojame
ant tešlos.
Uždengiame kitais dviem penktadaliais tešlos. Antrasis obuolių
sluoksnis.
Galiausiai sudedame ant viršaus
likusią tešlą.
Pyragas kepamas 175 laipsnių
temperatūroje 30 min.
Iškeptą pyragą galite apibarstyti
cukraus pudra, kakava bei cinamonu.

MOZAIKA
Ukraina nedalyvaus
“Eurovizijoje”
Ukraina pranešė nedalyvausianti
2015 metų “Eurovizijos” dainų konkurse dėl prastos finansinės padėties,
praneša BBC. “Nenorime blogai pasirodyti, o geram pasirodymui neturime
pakankamai lėšų”, - teigė šalies nacionalinės televizijos vadovas Zurabas
Alasanija, pridūręs, kad Ukrainos Nacionalinės televizijos kompanija sudarė sutartį nedalyvauti šių metų konkurse, tačiau su galimybe grįžti 2016
metais. Ukraina 2014-ųjų “Eurovizijoje” Kopenhagoje užėmė šeštą vietą,
o Rusija - septintą. Dainų konkurso
nugalėtoju tapo Austrijai atstovavęs barzdotas transvestitas Konchita
Vurst (Conchita Wurst), atlikęs kūrinį
“Rise like a Phoenix”. Ši pergalė iškovojo teisę Austrijai kitąmet rengti
“Eurovizijos” dainų konkursą.

lyje gyvena tik keturi žmonės, kurių
valdomas turtas viršija 50 milijardų.
Didžiausia milijardierių grupę sudaro
tie turtuoliai, kurių turtas siekia 1-2
mlrd. dolerių.
Turtingiausias žmogus pasaulyje,
“Forbes” vertinimu, 2014 m. liepos
15 d. duomenimis, yra Meksikos milijardierius Karlosas Slimas (Carlos
Slim) (79,6 mlrd. dolerių).
-ELTA

sprintas

Imtynės. Atvirų Panevėžio
miesto jaunučių graikų-romėnų
imtynių pirmenybių nugalėtojais savo svorio kategorijose tapo anykštėnai E.Žibutis,
G.Buinauskas, L.Laibakojis,
G.Žvikas
ir
V.Karosas.
G.Keibas užėmė antrąją vietą, J.Laibakojis, V.Žvirblis ir
A.Stanislovas – trečiąsias vietas.

Dviračiai. Rugsėjo 28 dieną,
Niūronių hipodrome ir Niūronių apylinkėse vyks Lietuvos
dviračių maratono 5-ojo etapo
varžybos. 10 val. 30 min hipodrome startuos ikimokyklinukai
(1 km), 11 val. – pradinukai (3
km), o 12 val. – pagrindinių
varžybų startas. Pagrindinėse
varžybose dviratininkai rungsis
nuo 22 iki 66 km ilgio trasose.

Pasaulio milijardierių skaičius
išaugo iki rekordinio lygio
2014 metais pasaulyje atsirado 155
nauji milijardieriai, kurių turtas vertinamas JAV doleriais, o bendras visų
pasaulio milijardierių skaičius išaugo
iki 2325 žmonių. Apie tai savo ataskaitoje skelbia kompanija “X-Wealth”, kuri atlieka tyrimus, vertina
turtą ir renka finansinę informaciją,
ir Šveicarijos bankas UBS. Apskritai
milijardierių skaičius per metus išaugo
7,1 proc. Jų bendras turtas per metus
išaugo 12 proc. iki 7,3 trilijono dolerių. Europa tapo lydere pagal milijardierių skaičių - 755 žmonės. Šiaurės
Amerikoje gyvena 609 milijardieriai,
Azijoje - 560, skelbia “X-Wealth” ir
UBS. 19 proc. milijardierių turtus paveldėjo, ketvirtadaliui palikimas padėjo pasiekti tokius didelius turtus. 55
proc. milijardierių priklauso vadinamajai “self-made” kategorijai - savo
pinigus jie uždirbo savarankiškai.
Įdomu pastebėti, kad 35 proc. milijardierių nėra įgiję aukštojo išsilavinimo. Vidutinis milijardieriaus amžius
siekia 63 metus, jo turtas - 3,1 mlrd.
dolerių. Kaip teigiama tyrime, didelė
dalis turtingų žmonių neuždirba savo
pirmojo milijardo iki 40 metų. Kaip
praneša “Wealth-X” ir UBS, pasau-
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redaktorei nežinant

Belaukiant nelaimės

oras
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Taip atrodo tiltas Jotkonių kaime per Jaros upę.

+12

Važiuojantys Svėdasų seniūnijos
Jotkonių kaime tiltu per Jaros upę
turėtų būti itin atidūs ir atsargūs.
Abiejose tilto pusėse esantys
metaliniai turėklai yra visai nepatikimi. Tai labiau turėklų imitacija,

nei saugumo priemonė. Todėl ar
eismo įvykio metu, ar privažiavus
arčiau kelkraščio ir tilto pakraščio
lengva nugarmėti į upę. Ir jokie turėklai čia jau nepagelbės. Turėklai
surūdiję, sulankstyti, išraityti, ati-

trūkę nuo tilto betoninio pagrindo,
vos besilaikantys. Neremontuoti
gal jau keletą dešimčių metų. Tokie
varganai atrodantys turėklai kada
nors ir patys nugrius, tiktai dar juos
prilaiko šalia augančios žmogaus

ūgio piktžolės.
Tikriausiai, šiuo tiltu bus pradėta
rūpintis tiktai tuomet, kai čia atsitiks kokia nelaimė. Juk pas mus
dažniausiai taip ir būna.
Taigi, palaukime bėdos...

