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PASKAITA. Spalio 15 dieną, tre-
čiadienį, 18 valandą kultūrinių tradi-
cijų studijoje “Anykščių vaivorykštė” 
(Vilniaus g. 22, pr. c. “Norfa” II a.) 
bioenergetikės Svetlanos Smertjevos 
paskaita “Rudens depresija ir per-
šalimai - mitas ar tikrovė?” iš ciklo 
“Sveika gyvensena Anykščiams”.

Linija. Savivaldybės saugaus 
eismo komisija anykštėnui Valdui 
Kazlui, kuris prašė pastatyti eismą 
draudžiantį ženklą buitinio kieme, 
rekomendavo prie savo pastato sie-
nos nusibrėžti geltoną liniją ir tokiu 
būdu išvengti automobilių statymo 
toje vietoje, kur jam pačiam trukdo-
ma privažiuoti prie savo pastato.

Interaktyvu. Anykščių geležinke-
lio muziejuje apsilankė Lietuvos ryto 
televizijos laidos „Keliauk - Pažink 
– Pasidalink“ kūrybinė grupė. Gal 
jau pusę pasaulio apkeliavusiems 
jos rengėjams, šiokioms tokioms 
„žvaigždėms“ Vytarui Radzevičiui ir 
Martynui Starkui labiausiai patiko ne 
senasis garvežys ar kiti rimti dalykai, 
bet vaikiškai sportiška atrakcija - pa-
sivažinėjimas ant bėgių rankine dre-
zina ir triratuku. 

Startas. Startavo 8-asis Britanijos 
Lietuvių Krepšinio Lygos sezonas. 
Žaidžia 16 komandų , suskirstytų į 4 
pogrupius. BC “Anykščiai” žais šie-
met su  BC  „Viesulas”, BC „Medely-
nas” ir BC ir „ServiceMarket”. Savo 
antrąjį sezoną lygoje BC „Anyksciai” 
pradėjo  pergale prieš praeitų metų 5 
vietos laimėtojus „Medelyno” ko-
mandą, rezultatu 81-50, daugiausiai 
taškų anykštėnams pelnė Modestas 
Šilalė (31), Tadas Bagdonas (16) ir 
Evaldas Virbalas (13).

Blaivumas. Pirmadienį per vieną 
valandą – nuo 7 iki 8 ryto – Anykš-
čių policijos pareigūnai Troškūnuose 
patikrino 120 vairuotojų blaivumą. 
Trims vairuotojams nustatytas len-
gvas girtumas (nuo 0.40 iki 1.50 
prom.), nustatyti du vairuotojai 
vartoję alkoholio, tačiau neviršiję 
leistinos normos (0,40 prom.). Taip 
pat nustatyti du vairuotojai, vairavę 
transporto priemones neapsidraudę 
privalomuoju civilinės atsakomybės 
draudimu, vienas vairuotojas vairavo 
transporto priemonę, kuriai neatlikta 
techninė apžiūra. 

Anykščių policijos viršininkas Ri-
mantas Čepulis „Anykštai“ sakė, jog 
praėjęs savaitgalis buvęs išskirtinai 
neramus – pareigūnai į iškvietimus 
važiavo net 25 kartus. 

Pakaruoklį po geležinkelio tiltu 
sekmadienį rado atsitiktinis praeivis, 
kuris apie tai pranešė policijai. Parei-
gūnai nustatė, jog iš gyvenimo pasi-
traukė jaunas vyras E.P., gimęs 1991 
m.  

Apie Alytuje nužudytą anykštėną 
pranešė portalas lrytas.lt. Teigiama, 
jog tragedija pasibaigė trijų 27 metų 
medkirčių išgertuvės – anykštėnas 
buvo nužudytas, vienas jo sugėro-
vas – sužeistas, o antrasis - sulaikytas 

Baisus 
savaitgalis

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį Anykščiuose po geležinkelio tiltu rastas pasikoręs vy-
ras, sekmadienį Alytuje nužudytas anykštėnas medkirtys, o naktį 
iš šeštadienio į sekmadienį  vandalai suniokojo kunigo Broniaus 
Žilinsko kapą Anykščių bažnyčios šventoriuje.

kaip įtariamasis žmogžudyste. Rašo-
ma, jog žmogžudys R.K. savo bičiulį 
anykštėną pasikvietė į Alytų dirbti 
medkirčiu ir kartu jiedu nuomojosi 
kambarį. Kol kas nenustatyta, kodėl 
išgertuvių metu tarp jų kilo konflik-
tas. R.K., pačiupęs peilį, kelis kartus 
dūrė į nugarą bičiuliui, kuris netrukus 
mirė.

Sekmadienio ryte sužinojęs apie 
suniokotą vasario mėnesį mirusio 
kunigo B.Žilinsko kapą, Anykščių 
klebonas Petras Baniulis sakė jaučiasi 
kaip „kamazu“ pervažiuotas. Klebo-
nas „Anykštai“ teigė, jog, jo nuomo-
ne, į bažnyčios šventorių įsibrovė ne 
šiaip atsitiktiniai vandalai, o satanis-
tai. Mat, ne tik nuverstas antkapis, 
bet ir sudaužytas Nukryžiuotasis. 
Pasak kun. P.Baniulio, Nukryžiuota-
sis padėtas ant akmens ir daužytas. 
„Aš manau ir jūs šlovindami „Velnio 
akmenį“ prisidėjote.“ – savo nuomo-
nę apie sunkiosios muzikos festivalį 
ir žiniasklaidą išsakė klebonas. Kun. 
P.Baniulio nuomone, vandalų veiks-
mai nesietini su kunigo B.Žilinsko 
asmenybe - jie paprasčiausiai švento-
riuje pasirinko lengviausiai įveikiamą 
objektą. „Maniau, kad Anykščiai – ra-
mesnis miestelis.“ – apie mūsų miestą 
kalbėjo prieš keletą metų iš Panevėžio 
į Anykščius perkeltas kun.P.Baniulis. 

Anykščių policijos pareigūnai dėl 
vandalų veiksmų pradėjo ikiteisminį 
tyrimą. Pareigūnai prašo visus ga-
linčius suteikti informacijos apie šį 
neregėto šlykštumo vandalizmo aktą 
skambinti telefonu 112 arba pasitikė-
jimo linija 8 800 20112.

Vandalai suniokojo paties kunigo Broniaus Žilinsko pasistatytą ant-
kapį Anykščių bažnyčios šventoriuje.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Kunigas Petras Baniulis 
mano, kad šventoriuje siautėjo 
satanistai.

„Ešerys“ pagavo didžiausią 
lydeką

Iš Rubikių ežero gelmės spi-
ningavimo varžybų nugalėtojas 
Sigitas Lukšta ištraukė 3 kg 
338 g lydeką. 

Anykščių 
atgimimas

Dr. Audrius Bitinas apie tai, 
kada gi ateis tikras, o ne rinki-
minis Anykščių atgimimas.

Anykščių 
biblioteka žengia 
į paslaugų verslą
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Temidės svarstyklės
Lips. Spalio 10 dieną apie 17 

val. pastebėta, kad iš sodybos, 
esančios Andrioniškio seniūnijo-
je, pavogtos aliuminės kopėčios, 
akumuliatorių pakrovėjas, 5 litrų 
talpa su benzinu bei įvairūs įran-

Oras išpuolė nuostabus, tačiau 
dauguma žvejų laimikiu skundėsi, o 
iš 38 varžybose dalyvavusių koman-
dų tik 15 galėjo pasigirti laimikiu, 
kitos nepagavo nieko. 

Didžiausią žuvį, 3 kg 338 g lydeką 
iš gelmės ištraukė molėtiškis versli-
ninkas, o šiaip jau žvejas sportinin-
kas S. Lukšta. „Pagavau ją ežero pla-
tybėse, gylis ten buvo daugiau kaip 
10 metrų, - sakė laimingiausias var-
žybų žvejas. – Mes su G.Šiukščiumi 
prieš pora savaičių grįžome iš Pran-
cūzijos, kur La burže ežere vyko Pa-
saulio spiningavimo varžybos. Gaila, 
iki medalių šiek tiek pritrūko, tačiau 
Lietuvos rinktinė užėmė 4 vietą“.  

Pasak varžybų organizatoriaus 

„Ešerys“ pagavo didžiausią 
lydeką

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Šeštadienį Rubikių ežere vyko sportinės ir mėgėjiškos žūklės 
klubo „Anykščių žvejų lyga“ organizuotos spiningavimo varžy-
bos. Jose nugalėjo komanda „Ešerys“ (Sigitas Lukšta ir Gintau-
tas Šiukščius) iš Molėtų pagavusi 5 kg 184 g žuvies. Šios koman-
dos narys S. Lukšta pagavo didžiausią varžybų žuvį - 3 kg 338 g 
svėrusią lydeką. 

Daumanto Juzėno, varžybose da-
lyvavo 69 žmonės, tarp jų 3 mergi-
nos. „Antrą vietą užėmė komanda iš 
Panevėžio „Du mėgėjai“ - Dainius 
Šnyras ir Romas Rutkauskas. Jie 
pagavo 5 kg 184 g žuvies, - sakė D. 
Juzėnas. - Trečią vietą užėmė anykš-
tėnai Andrius Gustas ir Eugenijus 
Narbutas, pasivadinę „Dviem malū-
nais (2 kg 258 g)“. 

Spiningavo ir 3 moterys, nors 
jos žuvies ir nepagavo, tačiau vyrai 
įvertino jų grožį ir namo jos grįžo su 
diplomais...

Varžybų prizininkai buvo apdova-
noti medaliais, diplomais ir dovano-
mis. Žvejus žuviene vaišino kavinė 
„Žuvienės pašiūrė“. Iš Rubikių ežero gelmės varžybų nugalėtojas Sigitas Lukšta iš-

traukė 3 kg 338 g lydeką. 

Trečiąja vieta džiaugiasi anykštėnai Andrius Gustas ir Eugeni-
jus Narbutas.

Autoriaus nuotr.  Vyrai gražiausia spiningautoja išrinko vilnietę Giedrę Karosaitę.

kiai. Žala – 675 litai.
Iš ganyklos. Spalio 11 dieną 

apie 6 val.30 min. vyriškis, gi-
męs 1969 m., atvykęs į ganyklą, 
esančią, Anykščių seniūnijoje, pa-
stebėjo, kad pavogtas jam priklau-
santis elektrinis piemuo ir plasti-
kinis kibiras. Žala – 465 litai. 

Traktoriukas. Spalio 11 dieną, 
apie 10 val. vyriškis, gimęs 1962 
m., atvykęs į jam priklausantį 
sklypą, esantį Anykščių seniū-
nijoje, pastebėjo, kad pavogtas 
vejos traktoriukas. Žala - 3 200 
litų.

Šventė? Spalio 12 dieną, apie 

15 val. Anykščiuose, S.Dariaus 
ir S.Girėno g., neblaivus (1,92 
prom.) vyriškis, gimęs 1959 m., 
konflikto metu tampė už plau-
kų ir sudavė per veidą buvusiai 
žmonai (3,02 prom.), gimusiai 
1959 m. Vyriškis uždarytas į 
areštinę.

Direktorius pasidžiaugė, kad  
ir kainos yra „įkandamos anykš-
tėnams“ – gėrimai kainuoja nuo 
1,20 Lt iki 2 Lt. Paklaustas, ar tik 
nesiruošia kavos kainomis pribaig-
ti paskutinių Anykščių kavinių, 
R.Kutka juokėsi: “Tikrai ne, mes 
geranoriškai už Anykščius, už Lie-
tuvą“. R.Kutkos teigimu, jis kol 
kas nematė, jog kitose bibliotekose 
stovėtų kavos aparatai, taigi, idėjos 
nenusižiūrėjo. Pasak jo, tai viena iš 
bibliotekos strateginio plano dalių 
– paversti biblioteką ne tik skaity-
mo, bet ir bendravimo vieta. „Yra 
staliukas, stovi kalvadoso statinė, 
galima prisėsti, bendrauti“,- sakė 
direktorius. 

Anykščių biblioteka žengia į paslaugų verslą
Anykščių L. ir S. Didžiulių biblioteka ėmėsi naujos taktikos, 

kaip palengvinti anykštėnams kelią į knygų pasaulį. Atėjus šal-
tajam metų laikui bibliotekos fojė pastatytas kavos aparatas, kad 
sušalusieji galėtų išgerti kavos. 

Anykščių bibliotekos direkto-
rius Romas Kutka tikina, kad 
pasistačiusi kavos aparatą 
biblioteka duobės kavinėms 
nekasa. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

terio“ vardai. „Riteriais“ tapo 
Panevėžio rajono meras Povilas 
Žagunis, Mažeikių mero pava-
duotojas Jonas Siminkevičius, 
Seimo Valstybės valdymo ir 
savivaldybių komiteto biuro 
vedėjas Bronius Kleponis bei  
Akmenės rajono Papilės seniūnas 
Antanas Vaičius.

Anykščiams – „Auksinė krivūlė“
Penktadienį, švenčiant Lietuvos vietos savivaldos dieną, „Auksinėmis 

krivūlėmis“ apdovanota 15 šalies savivaldybių. Anykščių rajono savival-
dybė gavo apdovanojimą „Už indėlį plėtojant turizmo infrastruktūrą ir 
paslaugų pasiūlą“, kurį įsteigė Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija.

Beje, tai jau trečia Anykščiam 
įteikta „krivūlė”. Kitaip sakant, 
su viena kažko ir nepadarysi, o 
dabar jau Anykščių savivaldybė 
link turizmo galės eiti pasirams-
čiuodama dviem krivūlėm kaip 
ramentais, o trečia galės gintis 
nuo pramonės...

-ANYKŠTA

„Anykščių L. ir S. Didžiulių bibli-
oteka atvėsus orams kviečia bibliote-
kos lankytojus ne tik skaityti, ieškoti 
informacijos, susipažinti su bibliote-
koje veikiančiomis parodomis, bet ir 
pasilepinti karštu gėrimu. 

Bibliotekos fojė yra pastatytas 
automatinis kavos aparatas, kur 
vienu mygtuko paspaudimu bi-
bliotekos lankytojai ir svečiai gali 
mėgautis ekspreso, kapučino, latte 
kava, arbata ar karštu šokoladu“,- 
savo svetainėje skelbia biblioteka. 

Drąsi naujovė leis miesto cen-
tre esančiai bibliotekai garantuotai 
pritraukti skaitytojų ir lankytojų 
– ir ekskursijos užsuks, ir iš mišių 
sušalę galės užbėgti karšto gėrimo 
išgerti, o ir šiaip ant Šventosios 
kranto įsikūrusioje bibliotekoje 
graži aplinka. „Tai patogu ir mums 
patiems, ir lankytojams, leidžiame 
ir periodiką pavartyti su puodeliu 
rankoje, ir išsinešti į lauką“,- sakė 
bibliotekos direktorius Romas Kut-
ka.

„Auksinė krivūlę“. Keturiems 
šalies savivaldybininkams su-
teikti „Auksinės krivūlės ri-

Anykščių savivaldybė šie-
met buvo vienintelė iš Ute-
nos apskrities, kuriai įteikta 

Atgaus. Seimui pritarus Piliečių 
nuosavybės teisių atkūrimo įstatymo 
pataisoms, miesto teritorijose valsty-
bės išperkamų sklypų savininkai kaip 
kompensaciją nuo šiol galės gauti ly-
giavertį miško plotą. Tokia galimybe 
galės pasinaudoti asmenys, kuriems 
sprendimas dėl nuosavybės teisės at-
statymo dar nėra priimtas, taip pat tie, 
kuriems toks sprendimas yra priimtas, 
tačiau neįvykdytas. Visi norintys pa-
keisti išperkamo žemės sklypo kom-
pensacijos būdą, nuo lapkričio 1 iki 
2015 m. kovo 1 dienos turėtų kreiptis 
į Nacionalinę žemės tarnybą.

Atsakomybė. Žemės ūkio ministrė 
Virginija Baltraitienė pareikalavo ky-
šio ėmimu įtariamo Nacionalinės mo-
kėjimo agentūros darbuotojo atsako-
mybės. Ministrė pavedė Nacionalinės 
mokėjimo agentūros direktoriui Eri-
kui Bėrontui spręsti dėl departamen-
to direktoriaus atsakomybės, kuriam 
buvo pareikšti įtarimai kyšio ėmimu. 
Nacionalinės mokėjimo agentūros 
departamento direktoriui įtarimai 
buvo pareikšti spalio 10 dieną. Tą 
pačią dieną jis buvo nušalintas nuo 
pareigų. Šiuo metu teisėsaugos ins-
titucijos atlieka tyrimą. Nacionalinė 
mokėjimo agentūra buvo įpareigota 
pradėti vidinį patikrinimą. Specialių-
jų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnų 
duomenimis, šis asmuo reikalavo iš 
agentūros darbuotojo 10 tūkst. kyšio 
ir dalį šios sumos priėmė už tai, kad 
pastarasis nebūtų atleistas iš darbo at-
liekant reorganizaciją.

Algos. Seimo Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokratų (TS-
LKD) frakcijos nariai Jurgis Razma ir 
Rimantas Jonas Dagys siūlo padidinti 
mažiausias algas gaunančių valstybės 
tarnautojų pareiginės algos koefici-
entų dydžius. Šiuo įstatymo projektu 
siekiama pakeisti Valstybės tarnybos 
įstatymo 1 priedą ir numatyti dides-
nius pareiginės algos koeficientus 
valstybės tarnautojų kategorijoms nuo 
1 iki 10. Valstybės tarnautojų katego-
rijų nuo 10 iki 20 siūloma atlyginimo 
koeficientus palikti nepakeistus.

Priešinasi. Europarlamentaras, 
buvęs aplinkos ministras Valentinas 
Mazuronis ragina politikus nepasi-
duoti lobistų spaudimui ir neatšauk-
ti sprendimo nuo 2015 m. uždrausti 
Lietuvos vidaus vandenyse verslinę 
žūklę. „Panašu, kad lobistinės gru-
pės vėl pradeda aktyviai veikti, ir 
būkite tikri - gamtos išsaugojimas 
jiems tikrai nerūpi. Liūdna, kad kai 
kurie Seimo nariai pasiduoda to-
kiam spaudimui, dar bus liūdniau, 
jei ir naujasis aplinkos ministras 
neatsilaikytų. Tačiau tikiu, kad jam 
milžiniškos žvejų mėgėjų bendruo-
menės gretos ir aplinkosauga rūpi 
labiau nei saujelė verslininkų, kurie, 
net ir turėdami pakankamai laiko 
prisitaikyti, nieko nedarė“, - teigia 
V. Mazuronis.

Egzaminas. Šiandien vyksta aš-
tuntus metus Teisingumo ministerijos 
rengiamo Konstitucijos egzamino 
antrasis etapas. Jame dalyvauja 748 
geriausiai pirmajame etape pasirodę 
egzamino dalyviai. Visi į antrąjį etapą 
patekę dalyviai egzaminą laikys toje 
pačioje vietoje, kurioje laikė ir pirmą-
jį etapą: mokykloje, miesto ar rajono 
savivaldybėje, aukštojoje mokykloje, 
Seime ar įkalinimo įstaigoje. Jie tu-
rės atsakyti į 20 klausimų. Po antrojo 
etapo paaiškės egzamino nugalėtojai, 
kuriuos spalio 28-ąją Prezidentūroje 
apdovanos Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė bei teisingumo ministras Juozas 
Bernatonis.



spektras

randi ir sugalvoji. Ne šitam, tai 
kitam mieste, galbūt užsienyje.“

Veneta VERŠULYTĖ, 
Anykščių savivaldybės Sociali-
nės paramos skyriaus vedėja:

„Situacija kiek paradoksali, 
nes mūsų duomenys rodo prie-
šingas tendencijas. Sakykim, 
tiek pernai, tiek šiemet asmenų, 
kuriems reiktų materialinės pa-
ramos, mažėja. Tą patį galiu pa-
sakyti apie asmenis, kurie gauna 
paramą maisto produktais. Aiš-
ku, socialinių pašalpų gavėjų 
skaičių veikė griežtesnė šios 
paramos gavimo tvarka, tačiau 
paramos gavėjams maisto pro-
duktais jokių papildomų sąlygų 

  

nebuvo. Pagrindinis skaičiaus 
augimas asmenų, kuriems reikia 
paramos buvo nuo 2009 metų iki 
2012, vėliau šis skaičius stabili-
zavosi ir ėmė mažėti. 

Žinoma, paramos gavėjų skai-
čius nerodo visos ekonominės 
padėties, visiškai gali būti, kad 
mažėjimui įtakos turi ir gyven-
tojų skaičiaus Lietuvoje mažė-
jimas, tačiau bet kokiu atveju 
duomenys kol kas nerodo, kad 
ekonominė situacija blogėja.“ 

Kęstutis INDRIŪNAS, ar-
chitektas: 

„Manau, kad iš tikro ekonomi-
nė padėtis blogėja. Jeigu ji neblo-
gėtų, nebūtų tokio tragiško skai-
čiaus išvažiuojančių į užsienį. 
Taip pat pakalbėjus su smulkiais 
verslininkais aišku, kad yra blo-
giau. O pats gyventojų skaičiaus 
mažėjimas yra tragiškų tempų, 
sakykim, girdėjau, kad prieš me-
tus Anykščiuose buvo apie 12 
tūkstančių gyventojų, o dabar jau 
nesiekia 10 tūkstančių. 

Taip pat galiu pasakyti, kad ir 
produktų į Rusiją įvežti draudi-

2014 m. spalio 14 d.SAVAITGALIO DISKUSIJA

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

komentarai

mas taip pat blogins situaciją, 
pagalvokim, kokio dydžio tai 
rinka. Tai negali neatsiliepti.“.

Alvydas GERVINSKAS, ra-
jono Tarybos narys, Liberalų 
ir centro sąjunga:

„Na, kad jausčiau pagerėjimą, 
tai tikrai nejaučiu, negaliu pasa-
kyti, kad būtų ir pablogėjimas. 
Turbūt anykštėnų pesimizmas 
nekalba apie šalies ekonominę 
padėtį. Šitą klausimą reiktų pra-
dėti nuo to, kad daugelis jaunų ir 
darbingų žmonių išvažiavo į už-
sienį daryti karjeros, o Anykščiai  
statistiškai yra pagyvenusių ir 
vyresnių žmonių miestas. Žmo-
gaus vertinimai dažnai priklauso 
nuo to, kokia aplinka tave supa. 
Jei žmogus nesijaučia saugus, jis 
negali teigiamai vertinti savo, o 
tuo pačiu ir šalies,  padėties. 

Pensininkai visiškai teisėtai yra 
nepatenkinti dėl daugelio dalykų, 
sakykim, ir dėl to paties pensijų 
negrąžinimo. Juk kas nenorėtų ir 
senatvėje gyventi oriai.“ 

-ANYKŠTA

Diskusija apie smurtą artimoje aplinkoje 
Prieš kurį laiką Anykščių rajone sūnus nužudė savo motina, o 

praėjusią savaitę Anykščiuose moterį, manoma, nužudė jos drau-
gas. 

Portalo anyksta.lt savaitgalio diskusijoje klausėme, ar įmano-
ma išvengti smurto ir tragedijų artimoje aplinkoje? Juk policijos 
pareigūnai neturi galimybių kontroliuoti, kas vyksta už uždarų 
durų. 

@ „Petras“: „Dieve, Dieve, kur 
pasaulis ritas, tačiau ką čia pada-
rysi. Visais laikais ir visose šalyse 
buvo yra ir bus visokių žmonių“.

@ „Valius“:  „Mes mokam 

įvertinti tik fizinį smurtą ir už tai 
vienaip ar kitaip baudžiam. O kas 
įvertinam psichologinį smurtą, 
kuris daug baisesnis būna. Sako, 
viena pusė niekuomet nebūna kal-
ta. Jei moteris garsiai rėkia, moka 

paverkti, vadinasi, nuskriausta. O 
kaip su vyru, kuris kasdien ujamas, 
o neiškentęs užduoda? Kuris šiuo 
atveju kaltesnis?“.

@ „A“: „A moterys irgi smur-
tauja“.

@ „O“: „Ką veikia policija?“

@ Niekaip: „Tik šaudyt“.

@ „Tinginys“: „Policija nedir-
ba... Tik skandalas po skandalo, o 
rezultatų šnipštas...“

@ „Komentatoriams“: „Ne-
supratau ne vieno komentaro. Ne 
vienas komentaras neatitiko dis-
kusijos klausimo.”Ar įmanoma iš-
vengti smurto ir tragedijų artimoje 
aplinkoje? Juk policijos pareigū-
nai neturi galimybių kontroliuoti 
kas vyksta už uždarų durų.” Vis-
gi manau nuo likimo nepabėgsi.
Gimei ir tau žvaigždutė užžiebė 
lemtį. O paskutinio Anykščių įvy-
kio, nemanau, kad galėjo policija 
sukontroliuoti. Moteris vyriškiu 
nesiskundė. O va pašaliniams jis 
įtarimų kėlė ir nemažai. Juk dėl to 
žmogaus nesulaikysi, kad kažkam 
nepatiko jo fizionomija. Taigi dėl 
beprasmių aukų reikia kaltinti tik 
likimą? –PRITARIU“.

@ „Įstatymas“: „Per daug hu-
maniški įstatymai buduliams. Kol 
labiau žiūrėsime į kalinių, o ne 
aukų teises, tol taip ir gyvensime.“

@ „Gerai“: „Kuo daugiau pra-
sigėrusių atmarozkų vieni kitus iš-
pjaus, tuo geriau - čia galioja gam-
tos dėsnis - išlieka tik stipriausi ir 
sveikiausi. Čia neturiu mintyje kai 
girti muša nieko dėtus žmones“.

@ „Vynas“: „Aš visada sakiau, 
kad “Anykščių vyną” ir kitas gir-
dyklas reikia uždaryti. Merui ne-
reikėtų lakstyti pas kažkokį pre-
zidentą ir prašyti palikti mieste 
keliasdešimt darbo vietų velnio 
lašų gamintojams. Alkoholio da-
roma žala keliskart didesnė negu 
veikiantis gamykla.“

@ „peilis“ (vynui): „Pritariu. 
Dar reikia uždrausti peilių gamy-
klas, virvių gamyklas, kabelių ga-
myklas, benzopjūklų gamyklas.
Taip sakant reikia pirmiausia pa-
naikinti smurto priemones ir neliks 
tada paties smurto.“

@ „Nuomonė“: „Tautos at-
stovai vis labiau degraduoja dėl 
ekonominės situacijos: bedarbystė 
arba tik minimalūs atlyginimai ne 
vieną verčia griebtis taurelės ir po 
to savo viršenybę demonstruoti 
ant namiškių. Pasižiūrėkim poli-
cijos suvestine: vos ne kiekvieną 
dieną smurtas artimoje aplinkoje. 
Blogiausia, kad kai kurios smurto 
aukos savo skriaudėjams dovanoja, 
o policija nudirbusi nemažai darbo 
lieka it musę kandusi.“

(Komentatorių kalba netaisyta)
-ANYKŠTA

Artūras ŠAJEVIČIUS, rajo-
no Tarybos narys, Darbo par-
tija, verslininkas:

„Jei jau reikia kalbėti apie 
pesimizmą, tai reikia skam-
binti psichologui, o ne verslo 
atstovams. Man atrodo, kad ir 
Anykščiuose į pesimizmą linkę 
tie, kurie lenda į viešumą ir ko-
mentuoja, kaip viskas blogai. O 
tie, kurie dirba, neturi tam laiko, 
jie labai užimti.

Tiek pats jaučiu, tiek ir kalbė-
damas su kitais žinau, kad verslui 
nėra lengva. Žmonių mažėja, jie 
išvažiuoja – štai kur problema. 
Verslininkai stengiasi ieškoti kitų 
nišų. Jeigu ieškai, vis tiek ką nors 

Į pesimizmą linkę tie, kurie lenda į viešumą
Per pastaruosius metus gyventojų nuotaikos dėl šalies ekono-

mikos akivaizdžiai suprastėjo. Pastebinčių pozityvias šalies ūkio 
tendencijas lietuvių dalis sumažėjo perpus ir nesiekia nė dešim-
tadalio, tuo metu skeptikų dalis ėmė artėti link pusės. Tyrimų 
kompanijos „Baltijos tyrimai“ atlikta apklausa rodo, jog blogai 
vertinančiųjų Lietuvos ekonominę padėtį dalis per metus padidė-
jo 20 procentinių punktų. Šiuo metu manančių, kad ekonomika 
ima šlubuoti yra net 44 proc. Anykštėnų klausėme, ar jie jaučia 
ekonomikos lėtėjimą? 

Kainos. Konkurencijos taryba 
turėtų nustatyti, kas daro įtaką 
kainoms komunalinių paslaugų 
ir pieno perdirbimo sektoriuo-
se, vakar vykusiame susitiki-
me su Konkurencijos tarybos 
pirmininku Šarūnu Keserausku 
pabrėžė Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė. Prezidentės nuomo-
ne, šildymo ir atliekų tvarkymo 
paslaugų kainos Lietuvoje yra 
nepagrįstos, o su jomis taikstytis 
negalima. „Prezidentė atkreipė 
dėmesį į komunalinių paslaugų 
ir pieno sektorius, kuriais Kon-
kurencijos taryba iki šiol neuž-
siėmė. (...) Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos 
reguliavimo nebeužtenka, ste-
bint šiuos procesus matyti, kad 
vyksta komunalinių paslaugų 
sektoriaus monopolizavimas“, - 
Prezidentės vardu po susitikimo 
kalbėjo vyriausioji patarėja so-
cialinės ir ekonominės politikos 
klausimais Giedrė Kaminskai-
tė-Salters.

Apsimetė. Vienas iš barų Ber-
lyne buvo apsuptas policijos pa-
reigūnų ir ugniagesių po to, kai 
vienas vyras paskambino pagal-
bos telefonu ir teigė esantis už-
sikrėtęs Ebolos virusu. Reaguo-
dami į gautą skambutį, į Vakarų 
Berlyne esantį barą suvažiavo 20 
ugniagesių ir policijos pareigū-
nų. Pagalbos telefonu paskam-
binęs vyras skundėsi Ebolos vi-
ruso simptomais. Tačiau vėliau 
paaiškėjo, kad skambintojas tie-
siog norėjo iškrėsti pokštą. At-
vykus pagalbos tarnyboms, bare 
vyro iš Nigerijos nebuvo. Vė-
liau pareigūnai jį rado namuo-
se ir skubiai nuvežė į ligoninę. 
Pasak policijos atstovės, vyras 
prieš tai nebuvo išvykęs į Nige-
riją ir buvo sveikas. Šiuo metu 
pareigūnai galvoja, kaip nu-
bausti vyrą, melagingu skambu-
čiu ant kojų sukėlusį pagalbos 
tarnybas. Manoma, kad bau-
da galėtų siekti penkiaženklę 
sumą.

Užpultas. Rytų Ukrainos se-
paratistų lyderis Pavelas Guba-
revas be sąmonės gydomas ligo-
ninėje po to, kai ginkluoti vyrai 
apšaudė jo automobilį, kuris 
trenkėsi į stulpą. Incidentas įvy-
ko Donecko regione, pakeliui 
iš miesto Rostovo prie Dono. 
Šiuo metu vyras gydomas Ros-
tovo ligoninėje. Pranešama, kad 
daugiau niekas nenukentėjo. 
Anot separatistų lyderio žmo-
nos Jekaterinos, vyras nebuvo 
peršautas, o sąmonę jis prarado 
automobiliui įsirėžus į stulpą. 
Regionui pasiskelbus „Donecko 
liaudies respublika“, P. Gubare-
vas tapo vadinamosios respubli-
kos gubernatoriumi.

Nelaukiamas. Australijos 
opozicijos lyderis Bilas Šorte-
nas tvirtina, kad Rusijos prezi-
dentas Vladimiras Putinas ne-
turėtų būti laukiamas Didžiojo 
dvidešimtuko (G20) viršūnių 
susitikime lapkritį Australijos 
mieste Brisbane, kadangi Mas-
kvos lyderis „tampo visą pasau-
lį už nosies“ dėl Malaizijos oro 
linijų lėktuvo tragedijos Ukrai-
noje. Kremliaus atstovai rugsėjį 
patvirtino, kad Rusijos prezi-
dentas dalyvaus G20 viršūnių 
susitikime lapkritį.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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Jaunieji turizmo populiarintojai 
šeštadienį, rugsėjo 20 dieną, dalyva-
vo „Projektų vadybos akademijos“ 
konkurso „IT projektas „Virtualus 
vietovės gidas“ projektų pristatyme 
ir apdovanojime Naisiuose, Meškui-
čių seniūnijoje (Šiaulių r.). 

Pasak J.Biliūno gimnazijos mo-
kytojos Aldonos Tylaitės, komisija 
vertino kiekvieną IT projektą ir ilgai 
suko galvas, kam skirti nugalėtojų 
laurus, mat dvi komandos surinko 
vienodą taškų skaičių. „Galiausiai 
komisija nusprendė skirti pirmąją 
vietą dviems projektams“,- pasakojo 
A.Tylaitė. Nugalėjo projektai „Diena 
Anykščiuose“ ir „KPRC virtualus gi-
das“, parengtas mokinių iš Kelmės. 
Tačiau anykštėnai gali laikyti save 
tikrais nugalėtojais, nes socialinio 
tinklo „Facebook“ lankytojai anykš-
tėnų projektą įvertino geriausiai – jis 
tapo publikos numylėtiniu ir gavo 
specialų prizą...  

Biliūniečiai pažintinio tako kūri-
mo ėmėsi vasario mėnesį. Tako kūri-
me, pasak projekto vadovės, J. Biliū-
no gimnazijos mokytojos A.Tylaitės, 
dalyvavo 17 gimnazistų. „Mokslei-

Žvaigždės. Anykščių J.Biliūno 
gimnazijos mokiniai ėmė mokytis 
naktimis. Na, ne prievartiniu būdu, o 
savo noru – turistų būrelio nariai išsi-
ruošė į žygį su mokytojomis Ina Gai-
liūniene ir Rasa Pilkiene. Dvidešimt 
gimnazistų pajudėjo Vorutos pilia-
kalnio link stebėti žvaigždžių. Iškloję 
drėgną pievą apklotais, pripildę puo-
delius karštos arbatos, jaunieji turistai 
žvelgė į žvaigždėtą dangų... „Didžioji 
Lokė, Šiaurinė, Mažoji Lokė, Kasio-
pėja“,  - mokytojos rodė įvairiausius 
dangaus kūnus. Gimnazistams pasi-
sekė pamatyti krintančius meteoritus. 
Tiesa, ar po išvykos ir sėdėjimo ant 
žemės lankomumas šioje gimnazijoje 
pablogėjo, nepranešama. 

Dešimtmetis. Svėdasų J.Tumo-
Vaižganto gimnazijos skautai šį rude-
nį šventė savo gimtadienį. Jau praėjo 
10 metų po to, kai sesės Asta ir Vida 
bei brolis Rokas dalyvavo pirmojoje 
skautų stovykloje pajūryje, užsirišo 
kaklaraiščius ir grįžę rugsėjį Svėdasų 
Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijo-
je subūrė skautų draugovę.  Ta proga  
skautai susirinko gimnazijos stadione, 
sulaukėme svečių iš Anykščių besiku-
riančios skautų draugovės ir jiems su-
rengė mokymus. Gimnazijos stadione 
plazdėjo Lietuvos vėliava, degė laužas 
ir skambėjo skautiškos dainos.

Mokytojai. Mokytojų dienos pa-
minėjimas Anykščių A.Baranausko 
pagrindinėje mokykloje prasidėjo pa-
tikra - mokytojus pasitiko „gydytojai” 
- jie patikrino regėjimą bei psichiką. 
Klasėje mokytojų taip pat laukė ga-
ruojanti kava, o vėliau vyko oficialus 
renginys „Metų mokytojas 2014“.  
Nominacijų ir nominantų buvo daug, 
visi pelniusieji nominacijas apdova-
noti gražiomis statulėlėmis, kuriose 
pavaizduotas žmogus, iškėlęs lyg me-
dis rankas-šakas į dangų. Buvo apdo-
vanota 10 mokytojų: Jaunatviškiausia  
mokytoja - Gailutė Stakienė. Links-
miausia mokytoja - Regina Kalinkie-
nė. Labiausiai  besišypsanti mokytoja 
- Skirmantė Banienė. Stilingiausia mo-
kytoja - Jūratė Grinienė. Kantriausia 
mokytoja - Alvyra Lozinovienė. Nuo-
širdžiausia mokytoja - Daiva Kuprio-
nienė. Griežčiausia mokytoja - Roma 
Bikelienė. Aktyviausia mokytoja - Ni-
jolė Živatkauskienė. Metų frazės no-
minantė - Birutė Bukauskienė. Metų 
mokytoja išrinkta Birutė Čielienė.

Savanoriai. Anykščių J.Biliūno 
gimnazijos IIIb ir IIId klasių gimna-
zistai spalio mėnesį lankėsi Anykščių 
regioninio parko direkcijoje. Čia jie 
susitiko su Kauno Jaunimo savanoriš-
kos veiklos centro „Deineta“ atstovais 
ir savanorėmis iš Vokietijos ir Italijos. 
„Deinetos“ atstovas Tomas skatino 
gimnazistus dalyvauti savanorių klu-
be, kuriame galima susitikti su ben-
draminčiais, vykti į darbo stovyklas, 
kuriose galima smagiai praleisti laiką 
bei susirasti naujų draugų užsienyje, 
siūlė dalyvauti Europos savanorių 
tarnybos veikloje, jaunimo mainų 
programoje. 

Paroda. Anykščių A.Vienuolio 
progimnazijoje vyko paroda „Vaisiai 
ir daržovės – sveikata“. Tradiciška ir 
kasmetinė rudens gėrybių paroda šie-
met išsiskyrė eksponatų gausa.

Svečiai. Viešintų pagrindinėje 
mokykloje - daugiafunkciame cen-
tre vyko netradicinio ugdymo diena, 
skirta paminėti Mokytojo dieną. Skir-
tingai nuo kitų švietimo įstaigų, tą-
dien mokykloje pamokas vedė ne tik 
vyriausieji dešimtos klasės mokiniai, 
bet miestelio bendruomenės nariai bei 
jo svečiai. Teatro - muzikos pamokas 
vedė Viešintų kultūros centro darbuo-
tojai Ligita Karvelienė ir Robertas 
Raišelis, istoriją - Austė Abraškevi-
čiūtė, dailę - Asta Gražytė. 

konkurso laureatėmis. 
L. Kaleinikovaitei gerai sekasi 

fotografuoti žmones. „Nemoku 
fotografuoti gamtos ir net manau, 
kad ją fotografuoti sunkiau, - 
sakė jaunoji fotografė, įamžinusi 
ir paprastus savo gimtojo kaimo 
žmones. – Man patinka bendrauti 
su žmonėmis, tad su daugeliu nu-
fotografuotų žmonių esu išsikal-
bėjusi, žinau jų gyvenimo istori-
jas“. Baigusi gimnaziją mergina 
svajoja studijuoti fotografiją. 

Fotografuoti žmones patinka 
ir R. Savickaitei, tačiau ji mano, 
kad fotografuoti gamtą jai se-
kasi geriau. „Fotografuodama 
garbaus amžiaus žmones įgijau 
daug patirties, - sakė gimnazistė. 
– Dauguma fotografuotų žmo-
nių išsipasakojo, sužinojau, kad 
dauguma neturi artimųjų. Tačiau, 
nepaisant negalios, jie netgi labai 
linksmi žmonės“.     

Senatvei atspindėti gimnazistės 
ir jų vadovas  pasirinko tradicinę 
juodai baltą fotografiją ir, kaip 
patys teigia, vienas sunkiausių 
darbų buvo atrinkti nuotraukas 
ekspozicijai. 

Senatvė dviejų gimnazisčių 
akimis Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Anykščių kultūros centre praeitą ketvirtadienį buvo atidaryta Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 
abiturienčių Lidijos Kaleinikovaitės ir Rimgailės Savickaitės fotografijų paroda „Senatvė kitaip“. 
Gimnazistės  fotografavo garbaus amžiaus senolius jų gyvenamoje aplinkoje ir ne tik atspindėjo jų 
kasdienybę, bet meninėse nuotraukose atskleidė nemažai šviesių senatvės akimirkų

Anykščių moksleiviai nugalėjo virtualaus 
gido konkurse  

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos moksleiviai dalyvaudami 
„Projektų vadybos akademijos“ programos veikloje sukūrė vir-
tualų vietovės gidą - turistinį dviračių taką. Šis projektas respu-
blikoje užėmė pirmąją vietą, tad gido kūrėjai išvyko į Naisius at-
siimti apdovanojimo.

viai ieškojo dar neužpildytos nišos 
turizmo srityje, kūrė maršrutą, parin-
ko objektus“, -  sakė A.Tylaitė.

Šis internetinis projektas svarbus 
tuo, kad pritaikytas planšetiniams 
kompiuteriams ir mobiliesiems te-
lefonams, todėl žmogus judėdamas 
taku gali pasitikrinti, ar nepaklydo, 
sužinoti kelionės detales.. „Projekte 
dalyvavo 9-11 klasių gimnazistai, 
kurie turėjo išmokti projekto vady-
bininko darbo ir dirbti komandoje“, 
- sakė A. Tylaitė. Maršruto kūrimas 
vyko ne tik prie kompiuterio – gim-
nazistai, pasiskirstę keliomis grupė-
mis, apžiūrėjo būsimo tako taškus, 
vėliau surinkta informacija buvo 
keliama į kompiuterius, papildoma 
aprašais, nuotraukomis. „Kelionę 
virtualiu taku siūlome pradėti nuo 
„Nykščio namų“, nes ten galima iš-
sinuomoti dviračius, paskui leistis 
Puntuko link, o iš ten - į Niūronis“, 
- sakė A. Tylaitė. O turistai ar šiaip 
smalsūs žmonės gali šiuo taku pasi-
naudoti įvedę adresą: http://aplinka-
nykscius.wix.com/gidas

-ANYKŠTA

Anykščių J. Biliūno gimnazijos mokytoja Aldona Tylaitė ir 17 
J.Biliūno gimnazijos moksleivių keletą mėnesių triūsė prie pro-
jekto.                

Lino BITVINSKO nuotr. 

Abiturientės Lidija Kaleinikovaitė ir Rimgailė Savickaitė surengė fotografijų parodą „Senatvė ki-
taip“.  

Alfredo Motiejūno nuotr. 

Prisiminimai... 
Rimgailės Savickaitės nuotr. 

Buvęs „Anykštos“ žurnalistas Danielius Binkys.
 Lidijos Kaleinikovaitės nuotr. 

nas. Jos abi teigė, kad intensyviai 
fotografuoja apie trejus metus ir 
tai sutampa su veikla fotobūrely-
je, o dabar - fotografijos pamoko-
mis. Abi yra tapusios ne vienos 
moksleivių fotografijos parodos,  

pirmtako „Kolektyvinio darbo“ 
žurnalistas Danielius Binkys, 
mokytoja Sofija Pakalnienė...

Abi merginas fotografijos 
moko Anykščiuose gerai žino-
mas fotografas Alfredas Motiejū-

Parodoje – anykštėnams gerai 
pažįstami veidai, tačiau nuotrau-
kų herojai dėl garbaus amžiaus 
miesto gatvėse jau rečiau besu-
tinkami. Tarp jų ir buvęs ilgame-
tis „Anykštos“ laikraščio ir jos 



  

2014 m. spalio 14 d.KELIONėS

2013 m. kovo 19 d.

užjaučia

Nuoširdžiai užjaučiame Si-
gutę RUDOKIENĘ, netekus 
brolio.

Šeštokų šeima

(Tęsinys. Pradžia „Anykšta“ - 
2014-09-25)

Rajonai siūlo pagalbą
pabėgėliams

Mažesniuose miesteliuose pirkau 
Rusijos rajoninius laikraščius. La-
bai skirtingi laikraščiai... Lietuvoje, 
regis, jau ir kokybė, ir tiražai rajo-
ninių leidinių niveliavosi, o Rusi-
joje net ir tame pačiame pakraštyje 
vieniems laikraščiams labai toli iki 
kitų. Pavyzdžiui, Didžiojo Novgoro-
do srities Volchovo rajono laikraštis 
„Volchov“ leidžiamas 22 500 eg-
zempliorių tiražu. Rajone mažiau 
nei šimtas tūkstančių gyventojų, tad 
praktiškai kiekviena šeima gauna 32 
puslapių spalvotą, vos litą kainuo-
jantį laikraštį. Tuo tarpu Sortovalos 

Keturi komunarai, neskaitant 
„Peugeot“, Rusijoje Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

ar Solcų rajonų laikraščiai leidžiami 
vos poros tūkstančių egzempliorių 
tiražais – jie ploni, nespalvoti, o ir 
savo turiniu primena sovietinius or-
ganus. 

Regioninių leidinių pirmieji pusla-
piai skirti vietos aktualijoms, tačiau 
praktiškai kiekviename iš į mano 
rankas patekusių keliolikos laikraš-
čių yra ir žinių apie karą Ukrainoje. 
Atrodytų, kad pagrindinė ukrainie-
tiškų naujienų kryptis rugpjūčio 
mėnesį buvo humanitarinė pagalba 
Ukrainai ir pabėgėliai. Sortovalos 
laikraštis „Ladoga“ rašė, jog vien per 
antrąją rugpjūčio savaitę iš Donecko 
ir Lugansko į Rusiją pabėgo 22 tūks-
tančiai žmonių. Vardinama, kad per 
karą Ukrainoje jau žuvo 2119 žmo-
nių, dar 5043 – sužeisti. „Kai vyko 
referendumas dėl Lugansko nepri-
klausomybės, balsavo beveik 100 
procentų. O kai rinko Porošenką - 
niekas į rinkimus nėjo. Už tai mums 
Ukrainos valdžia atkeršijo. Šaudo į 
miestą, tai į vieną mikrorajoną, tai į 
kitą“, – pabėgėlės iš Lugansko pa-
sakojimą užrašė rajoninis laikraštis 
„Ladoga“. Rajoniniuose leidiniuose 
skelbiama informacija, kur galima 
paaukoti nukentėjusiems nuo karo 
Ukrainoje ir kaip nedideliuose mies-
teliuose rūpinamasi pabėgėliais.    

Nemažai dėmesio regioniniai 
leidiniai skiria ir informuodami gy-
ventojus, kad be vakarietiškų prekių 
Rusija nepražus. Pagal pateikiamas 
statistines lenteles, nėra tokių maisto 
produktų grupių, kuriose vakarietiš-
ki produktai užimtų bent 20 proc. 
Rusijos rinkos. Stebėdamas Rusijos 
parduotuves, šiais propagandiniais 
jų teiginiais esu linkęs tikėti... Na, 
tikrai neatrodo, kad esame rusų mai-
tintojai, ar kad mūsiškas maistas ko-
kybiškesnis nei jų vietinis.  

Per Rusijos televiziją mačiau re-
portažą, kur kalbinami netoli savižu-
dybės ribos esantys Ispanijos ūkinin-
kai, mat užsidarius Rusijos rinkai jų 
verslas žlunga. Kita vertus, Lietuvo-

je, rugpjūčio pradžioje stebėjau tele-
vizijos pasakojimą, kaip kenčia kali-
ningradiečiai be lietuviškų obuolių.     

Sankt Peterburgas – 
kitokia Rusija

Nuo Sortovalos iki Sankt Peterbur-
go - tik pora šimtų kilometrų. Paju-
dėjus nuo Ladogos pakrantės kelias 
geras, didelis automobilių srautas. 
Viliamės, jog asfaltas nebedings. 
Tačiau, kiek pavažiavus prasideda 
žvyrkelis, paskui vėl asfaltas, paskui 
vėl žvyrkelis. „Fūros“ duobėtu žvyr-
keliu šluoja kokiu 80 km/h greičiu ir, 
žinoma, duobės nuo jų tik didėja.

Normalus (be pertrūkimų) kelias 
prasideda likus tik kokiam 100 kilo-
metrų iki Sankt Peterburgo, o aplink 
didmiestį sukloti, man iki tol tik fil-
muose matyti, kelių mazgai – kelia-
aukščiai, kelių juostų viadukai, kuriuo-
se pilna automobilių. Dar prieš Sankt 
Peterburgą prasidėjo kamščiai, į mies-
tą įvažinėjome paskutinį penktadienį 
prieš rugsėjo 1-ąją ir, matyt, mokslų 
išsiilgęs jaunimas dar labiau didino 
srautus ir šiaip jau galingame mega-
polyje. Anksčiau nei miestas prasidėjo 
ir šienaujamos vejos, šienaujami kel-
kraščiai, ir net kelio skiriamosios juos-
tos. Karelijos miestuose nešienaujama 
net prie karių kapinių ir savivaldybių 
administracinių pastatų. Ironizavau, 
kad trimeriai ar vejos šienavimo trak-
toriukai Karelijoje vertinami tiek pat 
kiek Antarktidoje ar Sacharoje, o vejos 
priežiūros įrangos pardavimo verslas 
ten turėtų būti vertinamas kaip visiškas 
nesusipratimas.  

Sankt Peterburge ilgai vargome, 
kol išsinuomojome butą dviems pa-
roms. Dviejų kambarių buto nuomos 
kaina parai – 3000 rublių (kiek dau-
giau nei 200 litų). Į butą jo savininkė 
mus sutiko įleisti tik pirmą valandą 
nakties. Pasirodo, moteris išnuomo-
jo butą, kuriame pati gyvena, prieš 
išskrisdama atostogų į Kroatiją. Dar 
iš mūsų pareikalavo 3000 rublių už-

stato. Stebėjomės kokia prasmė iš 
tokio dydžio užstato – jei jausime 
pareigą nusiaubti jos namus, grėsmė 
prarasti 200 litų vargu ar sustabdys... 
Užbėgant įvykiams už akių: kai išsi-
kraustėme iš buto, raktus turėjome 
palikti jo savininkės bičiuliui, kuris 
nieko nežinojo apie užstatą. Vyras 
paskambino buto savininkei į Kroa-
tiją ir po pokalbio pasikuitęs korido-
riuje ištraukė pluoštą pinigų, kokių 
10 000 rublių. Žodžiu, moteris nors 
ir išsireikalavo užstatą, bet, matyt, jai 
nekilo įtarimas, kad imsime knistis 
po jos asmeninius daiktus...

Prieš palikdama mums savo na-
mus šeimininkė aiškino, kad ne-
galima į juos vestis prostitučių. 

Vienas iš daugelio Karelijos 
ir Sankt Peterburgo Petrų... 
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Šeimininkės raštelis svečiams Sankt Peterburge išsinuomotame 
bute.

Rimgaudo ŠLEKIO nuotr.

Mobilus tualetas.

2014 m. spalio 15 d., trečiadienį, 11.30 val., Karklų 
labirinte (Skapiškių k., Anykščių r.) Žemės ūkio mi-

nisterija organizuoja informacinį seminarą

„Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos 
„LEADER“ metodo įgyvendinimo apžvalga ir šios 

priemonės perspektyvos Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 m. programiniu laikotarpiu“.

Seminare kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio 
vietos veiklos grupių (VVG) atstovai.

Seminaras yra nemokamas.
Trukmė: ~ 3 val.

„Viešnios mėgsta ką nors pavogti“, 
– prostitutes gražiais žodžiais vadi-
no šeimininkė. Ričardas šeimininkei 
pareiškė, kad mūsų tikslas – ne pros-
titutės, o muziejai. Tiesa, abejoju, ar 
ši bičiulio frazė ją įtikino. Šiek tiek 
per oriai nuskambėjo...   

Buto ieškojome skambindami pa-
gal skelbimus. Viena iš verslininkių, 
tuo metu neturėjusį laisvų patalpų, 
aiškino, kad būtume atsargūs, neva 
nusikaltėliai yra sukūrę kažkokią 
sistemą, pagal kurią sugeba iš turis-
tų paimti pinigus, tačiau į butą neį-
leidžia. Laimei, kaip ta apgavystės 
schema veikia, progos išsiaiškinti 
neturėjome...  

(Bus daugiau)

Kapų tyla ir juoda žeme-
lė amžinam poilsiui priglau-
dė Stasę Paušienę. Dalijamės 
skausmu ir nuoširdžius užuo-
jautos žodžius skiriame jos ar-
timiesiems. 

Ignalinos visuomenės sveika-
tos biuro kolektyvas
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Ožiaragius šią savaitę lydės sė-
kmė. Jūs galėsite pagerinti savo fi-
nansinę padėtį, imtis naujų komer-
cinių projektų, kurie ateityje ne tik 
duos gražaus pelno, bet ir palankiai 
atsilieps jūsų reputacijai. Tie, kurie 
dirba valstybinėje įstaigoje, gali tikė-
tis didesnio atlyginimo. 

Vandeniams astrologas pataria 
neskubėti investuoti pinigų - verčiau 
palaukite, kadangi finansų sferoje 
galima netikėta įvykių raida ne jūsų 
naudai. Kad ir kaip klostytųsi įvy-
kiai, pasistenkite nepriimti skubotų 
sprendimų, kurie tik sukomplikuotų 
ir šiaip jau sudėtingą situaciją. 

Žuvys turi saugotis slaptų nedrau-
gų intrigų. Ypač būkite apdairūs, kai 
netikėtų viliojančių pasiūlymų patei-

kia mažai pažįstami žmonės. O jeigu 
jūs vis dėlto nuspręsite juos priimti, 
tai žinokite, kad dėl šio žingsnio gali 
kilti nesusipratimų ar nesutarimų su 
partneriais ir net problemų su arti-
mais žmonėmis. 

Avinams žvaigždės prognozuoja 
nepaprastą sėkmę verslo srityje. Šią 
savaitę galėsite lengvai sudaryti nau-
dingą sandorį arba užsidirbti daug 
pinigų. Taip pat drąsiai galite pirkti 
nekilnojamąjį turtą arba investuoti 
lėšas - tai nepakirs jūsų materialinės 
gerovės. 

Jaučiams ši savaitė žada įdomių 
įvykių, bet jie visi bus susiję su as-
meniniu gyvenimu. Čia pirmiausia 
turimi omenyje stipriosios lyties at-
stovai. Galimas dalykas, kad jums 
pavyks įgyvendinti slapčiausius 
sumanymus, ir moteris, į kurią jau 

horoskopas seniai nukreipti visi jūsų žvilgsniai, 
pagaliau atsakys jums tuo pačiu. 

Dvyniai susidurs su nedidelėmis 
tiek verslo, tiek asmeninio gyveni-
mo problemomis. Astrologas įspėja, 
kad partneriai gali jus apgauti, todėl 
pataria iš anksto imtis atsargumo 
priemonių. Netikėtai gausite pinigų, 
bet jie jus taip pat lengvai paliks, 
kaip ir atėjo. 

Vėžiai gali atsidurti keblioje padė-
tyje dėl savo įgimto polinkio leistis į 
avantiūras, kuris šią savaitę paskatins 
jus žengti rizikingus žingsnius vers-
lo srityje. Kad išvengtumėte nerei-
kalingų problemų, astrologas jums 
pataria objektyviai vertinti savo ga-
limybes, o jeigu ir rizikuosite, tai tik 
ten, kur rizika bus pateisinama. 

Liūtams ši savaitė suteiks puikių 
galimybių pasiekti naujų profesi-

nės veiklos aukštumų. Jūs pajusite 
energijos antplūdį, būsite nusiteikę 
užmegzti savitarpiškai naudingus 
kontaktus ir bendrauti su vadovybe. 
Sėkmingas jūsų darbas pelnys gerą 
aplinkinių ir vyresnybės įvertinimą, 
o gal ir neblogą materialinį paskati-
nimą. 

Mergelės tikriausiai gaus įdomų 
pasiūlymą dalyvauti bendrame pro-
jekte, žadančiame neblogą pelną. 
Žvaigždės jums pataria sutikti, ka-
dangi šią savaitę visi jūsų sumany-
mai duos gerų rezultatų. Taip pat gali 
būti, kad jūs pakeisite savo tarnybinę 
padėtį į gerąją pusę. 

Svarstyklių laukia itin neproduk-
tyvi savaitė tiek darbe, tiek verslo 
srityje. Pasiekti teigiamų rezultatų 
bus labai sunku, nesėkmingos bus ir 
derybos su partneriais. Todėl astro-

logas jums pataria veltui neeikvoti 
jėgų. Verčiau padarykite pertrauką ir 
tiesiog atsipalaiduokite. 

Skorpionai pajus jėgų ir energijos 
antplūdį, todėl šią savaitę galite tikė-
tis aukštesnio statuso visuomenėje 
arba profesinės sėkmės. Ypač seksis 
vesti derybas, organizuoti pristaty-
mus, rengti įvairiausius susitikimus 
ir bendrauti su žmonėmis, kurie yra 
susiję su jūsų profesine veikla. 

Šauliams palankus dangaus švie-
sulių išsidėstymas leis šią savaitę 
realizuoti ankstesnio laikotarpio ko-
mercines idėjas ir dalykinius suma-
nymus. Drąsiai galite išleisti daug pi-
nigų brangiems pirkiniams ir buitinei 
technikai. Šeimoje nebūkite irzlūs, 
pasistenkite suprasti artimą žmogų. 

-ELTA

Dr. Audrius BITINAS

Artėjant vietos savivaldos rin-
kimams, vis garsiau girdėsime de-
klaracijas, kaip kurti darbo vietas ir 
kaip nebetoli Anykščių atgimimas. 
Lyg ir suprantama. Netgi nieko 
nereikia ir daryti – augant ekono-
mikai, auga ir užimtumas. Tačiau 
nustebau palyginęs pagrindinių po-
litinių partijų rinkimų programas – 
negausu konkrečių originalių idėjų. 
Matyt, todėl ir turime tokią situaci-
ją regionuose, kai visos darbo vietų 
kūrimo idėjos nusėda centrinių biu-
rokratų stalčiukuose ir realizuojasi 
gal keliuose didžiuosiuose mies-
tuose, o regionai ir toliau sukasi 
smulkiuose projektėliuose ir laukia 
manos kruopų iš valdžios ar Euro-
pos. O juk visas prasideda nuo to, 
kad verslas (ir investuotojai)  ne-

Anykščių atgimimas
gauna reikiamos, tikslios, detalios  
informacijos iš vietos savivaldos 
įstaigų bei regioninių valdymo ins-
titucijų.  Negi taip sunku priversti 
efektyviai veikti  darbo grupes iš 
verslininkų, vietos  institucijų, 
profesinių sąjungų, kurios keistųsi 
informacija, viešintų nesąžiningus 
atvejus, teiktų pasiūlymus savival-
dybei? Aišku, čia ne tik Anykščių, 
bet ir visos valstybės bėda – dėl 
akių sudarytos darbo grupės, ini-
ciatyvos stoka ir neišsijudinanti 
socialinė partnerystė.

Kada gi ateis tikras, o ne rinki-
minis Anykščių atgimimas, kai pa-
galiau jaunimas liks kurti Anykš-
čių ateitį, o senjorai jausis ne tik 
reikalingi, bet ir prisidės prie mies-
to grąžinimo? 

Palikimas
Turime Anykščių – kaip gero 

tipinio (ech, gaila) „probleminio“ 
regiono pavyzdį. 

Taip pat (kaip ir kiti reitingų 
„lyderiai“) turime užimtumo ir so-
cialinių programų įgyvendinimo 
chaosėlį. 

Turime ir užtikrintą problemų 
tęstinumą tol, kol socialinės po-
litikos realiame įgyvendinime 
dalyvaus tik vietos savivaldos 

institucijos, bet ne verslas ar  ben-
druomenės. Kas dar? Ogi tai, kad 
bendruomenės kuriasi pinigams iš 
projektų gauti, pradėtas socialinių 
pašalpų taupymas, neturint plano, 
kaip pašalpų gavėjus grąžinti į 
darbo rinką. Ir matome, kad anykš-
tėnai toliau migruoja miesto ne-
naudai. Tiesa, reitinguose pažanga 
padaryta, nors ir per kelias vietas.

Mąstyti originaliai ir pamiršti 
standartus

Nenustebinsiu pasakęs visiems 
mėgstamą  banalią frazė - būtina 
sudaryti palankias sąlygas, kad 
jaunimas bei užsienyje padirbėję 
anykštėnai grįžtų į Anykščius, ma-
žėtų emigracija, kad neįgaliems, 
pagyvenusiems žmonėms, šei-
moms būtų kuo patogiau gyventi. 
Mūsų mieste turi būti kuo didesnis 
užimtumas (verslumas) bei mažas 
nedarbas, pradėti verslą turi būti 
kuo paprasčiau (maksimaliai sutei-
kiant kuo daugiau galimybių gauti 
paslaugas elektronine forma).

O dabar – konkretūs pasiūlymai. 
Pirma, reikia sukurti rajonui pritai-
kytas  jaunimo verslumo skatinimo 
priemones, sudaryti  palankiausias 
sąlygas verslo pradžiai (taip galime 
pritraukti ir investuotojų iš miestų), 

galime įvairiose schemose sukurti 
vietines lengvatas jauno žmogaus 
verslo pradžiai. Antra, kuo greičiau 
mąstykime ir generuokime idėjas 
centrinei valdžiai, kaip panaudo-
sime Europos  jaunimo garantijų 
pinigus, siekiant jaunimui sukurti 
darbo vietas, skatinti jaunimo vers-
lumą. Trečia, skatinkime  bendra-
darbiavimą tarp verslo ir profesinių 
mokyklų. Kaip bebūtų keista, bet 
tai įmanoma ir mūsų vietos savi-
valdoje.

Taip pat akivaizdu, kad rajone 
būtinas verslo sąlygų gerinimas, 
o surenkami didesni mokesčiai 
ar rinkliavos kaip tik papildomai 
prisideda prie socialinės politikos 
įgyvendinimo, būtina peržiūrėti 
smulkaus ir vidutinio verslo ska-
tinimo bei investicijų pritraukimo 
strategiją, numatant konkrečias 
priemones. Verslas jau laukia es-
minių  sprendimų, kurie padarytų 
rajone investicinę aplinką priimti-
nesnę, skatintų gyventojų užimtu-
mą ir darbo vietų kūrimą.

Savivaldybė turi būti verslo par-
tneris ir turi pasiūlyti verslui įvairų 
užimtumo didinimo bei verslumo 
priemonių (interaktyvi interne-
to svetainė, mobilios aplikacijos, 
specialios programos pradedant 

verslą, rinkliavų sumažinimas/ati-
dėjimas, savivaldybės nekilnoja-
mojo turto panaudojimas ir pan.). 
Kritikams galiu pasakyti, kad  len-
gvatos jaunimo verslo pradžiai gali 
šiandien ir sunešti mažiau pinigų, 
bet įsibėgėjus verslui, tos lengva-
tos atsipirks.

Pabaigai. Būsimai vietos val-
džiai  galima palinkėti ne vien tik 
išnaudoti „probleminio rajono” 
teikiamus pinigus, sutvarkyti in-
formacijos teikimo investuotojams 
sistemą, bet ir aktyviai kurti soci-
alinius jaunimo užimtumo projek-
tus. Tai yra pagrindinė investicija 
į ateitį. Pradėti reikia nuo darbo 
su vaikais ir jaunimu bei pagyve-
nusiais žmonėmis, emigrantų šei-
momis. Europos Sąjungos parama 
maksimaliai turi būti nukreipta į 
jaunimo pritraukimą į Anykščius 
bei ilgalaikių socialinių progra-
mų kūrimą. Tai ilgas ir politiškai 
nemalonus kelias (nes nesimato 
greitų rezultatų), tačiau tai vie-
nintelė ilgalaikė strateginė kryptis 
išsivaikštančiam bei senstančiam 
Anykščių kraštui. Pradėkime nuo 
savęs, o ne nuo baksnojimo į Vil-
nių. Ir nepamirškime kurti naujas 
idėjas. Išmeskime standartinį mąs-
tymą, kad čia mes nieko negalime 
patys padaryti. Proveržis mąstyme 
nugali daug sunkumų ir lemia at-
gimimą.

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
LT EUR LT EUR LT EUR

Paštų skyriuose:

„Anykšta“ 62.16 18.00 124.32 36.00 220.98 
(248.60)

64.00 
(72.00)

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

51.78 15.00 103.56 30.00 196.81 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 41.43 12.00 82.86 24.00 138.11 40.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse arba 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 51.78 15.00 86.32 25.00 155.38 45.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

41.43 12.00 69.06 20.00 120.85 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 31.08 9.00 55.24 16.00 86.32 25.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
30.00 8.69 60.00 17.38 120.00 34.75

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
LT EUR LT EUR LT EUR

„Aukštaitiškas formatas“
7.98 2.31 11.97 3.47 15.96 4.62

Rašome, kad Jūs žinotumėte! 
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Prenumeratorių laukia prizai ! 
Pagrindinis prenumeratos prizas - 

benzopjūklas„Stihl“ MS 170.
Kiti prizai - „Fiskars“ firmos gaminiai.

Prizų steigėjas - A. Šimkaus firma (Vilniaus g. 14, 
Anykščiai) – Masevičiaus firmos „Ginalas“ atstovas 
Anykščiuose. 

Prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“ redak-
ciją (Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai). Ant kvito užrašykite 
savo vardą, pavardę ir adresą. 

Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, užsisakę 
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

2015 metais „Anykšta“ išeis antradieniais ir šešta-
dieniais. Šeštadienio – 16 puslapių.

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenu-
meratoriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne 
trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 
29), pašto skyriuose (nuo spalio 15 dienos), „Pay-
Post“ kioskuose, www.anyksta.lt ir www.prenumera-
ta.lt. Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Prenumeratos kainos 2015 metams



  

SKELBIMAI 2014 m. spalio 14 d.

Redakcija dirba: 
8.00 – 17.00, pietų pertrauka nuo 13 iki 14 valandos,
penktadieniais 8.00 - 16.00, 
spaudą šeštadieniais atsiimti  nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,99 Lt / 0,58 EUR (prenumeratoriams – 1,31 Lt / 0,38 EUR). 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3300       Užs. Nr. 1078

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.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,

ketvirtadieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

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
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
Buhalterija – tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.

Vyr. redaktorė

perka 

Teleloto Lošimas Nr. 966 Data: 2014-10-12

Skaičiai: 50 35 70 49 71 63 73 39 72 68 44 30 26 51 74 64 19 31 
28 10 16 55 29 43 09 61 22 48 75 04 60 13 05 02 59 (keturi kampai) 
24 58 54 33 67 (eilutė) 12 11 57 52 53 (įstrižainės) 46 45 38 66 34 25 
(visa lentelė)

Papildomi prizai

0316490 10000 Lt 0381305 10000 Lt 0526385 10000 Lt 0524676 
10000 Lt 0549651 10000 Lt 0130925 10000 Lt 0323613 10000 Lt 
0420144 10000 Lt 0331635 10000 Lt 0639679 10000 Lt 0538291 
10000 Lt 0190024 10000 Lt 0372731 10000 Lt 0114970 10000 Lt 
0139352 10000 Lt 0460837 10000 Lt 0666411 10000 Lt 0519467 
10000 Lt 0662463 10000 Lt 0248813 10000 Lt 0444808 10000 Lt 
0629451 15000 Lt 0433258 20000 Lt 0604880 20000 Lt 0053511 
20000 Lt 0447621 20000 Lt 0653304 20000 Lt 0214625 20000 Lt 
0532908 20000 Lt 0154114 20000 Lt 0167194 25000 Lt 0051886 
30000 Lt 0343432 30000 Lt 0407138 30000 Lt 0106362 Automobilis 
“Nissan Note” 0505398 Automobilis “Opel Corsa” 005*557 Pakvietimas 
į TV studiją 018*591 Pakvietimas į TV studiją 014*193 Pakvietimas į 
TV studiją

parduoda

įvairūs

siūlo darbą

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

Nuolat perka

Moka PVM.

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

PERKAME ĮVAIRŲ 
MIŠKĄ

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

UAB „BOVARIS“
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.

Perkame GRIKIUS, 
ekologinius 

maistinius jAVUS.
Tel.: 8 698 36704, 

8 615 15353, 8 616 25417, 
(8 45) 59 5600, 

el. paštas info@agrolitpa.lt, 
www.agrolitpa.lt

PERKA GALVIjUS
Bulius, telyčias nuo 

300 kg, karves.
Tel. (8-615) 37349.

Brangiai - įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, priekabas. Gali būti 
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411.

Nekilnojamasis turtas, miškai

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės ar 
miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį tur-
tą. Gali būti su skolomis ar teisinėmis 
problemomis. Atsiskaito grynaisiais. 
Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-670) 37592.

Brangiai - įvairų mišką ir apleistas 
žemes.

Tel. (8-677) 50498.

Automobiliai, technika

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

Tel. (8-601) 61510.

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

Tel. (8-648) 67177.
 
Važiuojančius ir nevažiuojančius 

automobilius, visureigius, mikroau-
tobusus, sunkvežimius, traktorius. 
Utilizuoja, atsiskaito. 

Tel. (8-629) 10247.

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

Tel. (8-601) 53942.

Kombainus, traktorius, autobusus, 
automobilius, įvairią techniką, metalo 
laužą, elektros variklius.

Tel. (8-633) 60143.

KIta

Deguonienes, angliarūgšties, aceti-
leno balionus.

Tel.: (8-678) 68657, 
(8-653) 26800.

Gyvuliai

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB 
„Bartynco“ - veršelius auginti. Moka 
priedus.

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

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

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

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

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

Kuras

Pjuvenas.
Tel. (8-656) 10989.

Aukštos kokybės akmens anglį. 
Gali atvežti į namus. Užsakymai 
priimami ir telefonu.

Adresas: Kalno g. 6, Anykščiai 
(buvęs ūkininkų turgus), tel. 
(8-601) 14751.

Malkas kaladėmis, atraižas. Turi 
supjautų, sausų. 

Tel. (8-693) 83102.

Pigiai - atraižas pakais, supjau-
tas, malkas kaladėmis, skaldytas.

Tel. (8-622) 44850. 

Baldų remontas ir gamyba

Remontuojame minkštus bal-
dus, keičiame gobeleną, spyruo-
kles, poroloną. Pasiimame ir par-
vežame baldus. Turime baldams 
audinių.

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

Baldų gamyba. Virtuvės, spintos 
slankojančiomis durimis, prieš-
kambario, miegamojo, svetainės 
ir kt.

Tel. (8-601) 70304.

Nuolat pervelka baldus, keičia 
spyruokles. Didelis gobeleno pa-
sirinkimas. Vyksta į rajoną.

Tel. (8-622) 22215.

Paslaugos

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm; 0,8 mm skardą.

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Nebrangiai mūrija įvairias kros-
nis ir židinius. Valo krosnis ir ka-
minus.

Tel. (8-676) 01382.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 metų, pensinin-
kams - nuolaidos. Vyksta į rajo-
nus.

Tel. (8-644) 45610.
 

Nuoma

Statybos įmonė ieško gyve-
namosios vietos darbuotojams 
Anykščiuose. Apgyvendinimo lai-
kotarpis 4 - 6 mėnesiai. 

Miegamų vietų 8-10.
Tel.: (8-5 243-02-88, 
(8-698) 36408, 
(8-614) 64994.

UAB „Anrestas“ siūlo darbą pirki-
mų vadybininkui.

CV siųsti el.p. info@anrestas.lt 
Kreiptis: Gegužės g. 14, 

Tel. 5-25-00

UAB „Anykštos redakcija“ 
gali paruošti ir atspausdinti

mlankstukus, 

mbukletus, 

mreklamines skrajutes, 

mblankus, 

mdiplomus, 

mA3 ir A4 dydžio

   plakatus, 

Primename, kad per mūsų laikraštį 
galite pasveikinti savo artimuosius 

vestuvių, jubiliejų
 ar kitomis progomis.
 Sveikinimo kaina – 
55 Lt (15,93 EUR).
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šiandien

spalio 14 d.

Kalikstas, Vincentas, Mindau-
gas, Rimvydė, Fortunata.

spalio 14 - 15 d. pilnatis.

vardadieniai

mėnulis

receptas

Teresė, Galimintas, Domantė, 
Leonardas.

oras

+10

+12

MOZAIKA

komentaras 
anyksta.lt

mįslė

sprintas

NNN redaktorei nežinant

IŠ ARTI

„nesupratau“:

„O kodėl tie kiti merai taip 
trumpai dirbo nei Obelevičius? 
Negi jie tokie prasti buvo?“

„Stovi pana prie durų, kas įei-
na, tas ją sveikina?“

Šeštadienio mįslės „Bėras – ne 
žirgas, žalias – ne žolė, mėlynas 
– ne dangus, geltonas – ne vaškas, 
pilkas – ne kiškis, žilas – ne sene-
lis, baltas – ne sniegas“ atsakymas 
– linas. 

Ne prie lovio, o prie krepšio

Nuotrauka iš Ričardo SARGŪNO albumo.

Anykščių savivaldybės Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos skyriaus 
specialistė ryšiams su visuomene 
Virginija Ros Garcia iškepė prane-
šimą (gal tiksliau – išvirė). Labai 
moterišką, primenantį kirvio sriu-
bą, kai šeimininkė į puodą meta bet 
ką, kas po ranka pasitaiko. Putotas 
toks skystimas gavosi, jame plau-
ko ir „meras Sigutis Obelevičius 
ir mero patarėjas Antanas Baura jų 
pačių iniciatyva“ ir „įmonė „Mi-
neraliniai vandenys“ rugsėjo pa-
baigoje įsigijo AB „Alita“ įmonių 
grupę“(dar neįsigijo, nes negautas 
Konkurencijos tarnybos leidimas),  
ir „kokią ateitį šiai Anykščiams ne 
tik ekonomiškai svarbiai įmonei 
numato“, ir  „įmonę perka su tiks-
lu“ (manėme, kad su skolomis).

O kaip spirgai paviršiuje plauko 
tai, kuo domėjosi MG Baltik prezi-
dentas „sodų ir uogynų padėtimi ir 
galimybėmis mūsų rajone“ ir mero 
patikinimas, kad „daug atleistų 
darbuotojų džiaugsis galimybe su-
grįžti į darbą“.

Kyla įtarimas, kad „Obuolinių“ 
šventė, kurioje ji aktyviai dalyva-
vo, sugadino pagrindinei ryšių spe-
cialistei skonį.   

Seimūnus vis kaltina, kad jie 
veržiasi prie lovio, o štai Seimo 
narys Ričardas Sargūnas nuspren-
dė stoti prie kai ko daugiau – lan-
kydamasis Kupiškio technologijos 
ir verslo mokykloje, kur vyko ru-
dens paroda mugė „Derlius 2014“, 
R.Sargūnas įsitaisė prie įspūdingo 
krepšio su rudens gėrybėmis. 

Beje, R.Sargūnas savo „Facebo-
ok“ profilyje pažymėjo, jog jį ma-

loniai nustebino moksleivių, kitų 
Kupiškio organizacijų ir ūkininkų 
surengta rudens gėrybių paroda, 
kur, jo teigimu, buvo parodyta daug 
išmonės ir įdomių sprendimų ir to, 
kad „o jau kokie vaišingi buvo ku-
piškėnai“.

Išmonė išmone, bet reikia pa-
brėžti, kad štai moliūgai Kupiškyje 
savo dydžiu nė iš tolo neprilygsta 
auginamiems Anykščių rajone. 

Virė virė 
košę...

Na, šeimininkės talentas ne-
abejotinas, tačiau rašyti pra-
nešimus – tai ne obuolienę 
irklais maišyti.

Arvydo LINGAIČIO nuotr.

Karate. Anykščių kyokushin 
karatė sporto klubo „Takas“ au-
klėtinė M. Simanonytė tapo Lie-
tuvos jaunučių sporto žaidynių 
nugalėtoja ir iškovojo teisę ats-
tovauti Lietuvą Europos jaunučių 
(kadetų) kyokushin karatė čempi-
onate, kuris vyks šių metų lapkri-
čio 8-9 dienomis Kaune. Lietuvos 
jaunučių sporto žaidynėse trečiąją 
vietą iškovojo S.Našlėnas. 5-ą-
sias vietas užėmė A.Motiejūnas 
ir K.Valančiūnas. Finalinėse var-
žybose dalyvavo 11 Anykščių ka-
ratistų.

Šokiai I. Vilniuje sportinių šo-
kių konkurse „Life Way 2014“ jau-
nučių E6 grupėje „Verpeto“ pora  
U.Spiečius ir Ž.Ovsiukaitė iško-
vojo pirmąją vietą, o K.Ramoška 
ir J.Paškauskaitė nugalėjo D kla-
sės varžybose.  Jaunių E4 grupėje  
S.Šlamas ir A.Lebedevaitė  finale 
buvo šešti, mergaičių solo grupėje 
G.Lebedevaitė iškovojo pirmąją 
vietą ir buvo apdovanota specia-
liuoju prizu.

Šokiai II. Lietuvos jaunučių 
sporto žaidynių finalinėse šokių 
važybose, kuriose dalyvavo tik 
25 Lietuvos šokėjų poros, da-
lyvavo ir keturi Anykščių „Ver-
peto“ sportininkai. K.Ramoška 
ir J.Paškauskaitė pelnė trečiąją 
vietą, U.Spiečius ir Ž.Ovsiukaitė 

buvo keturiolikti. Diplomais 
buvo apdovanoti ir varžybų pri-
zininkai ir juo paruošę treneriai 
S.Bilevičienė ir J.Pratkelis.   

Futbolas. Anykščiuose vyko 
vaikų (g 2002-2003 m.) futbolo 
turnyras skirtas Vytautui Leščiui 
atminti. Varžybose dalyvavo 6 
komandos, o Anykščių KKSC 
futbolininkai užėmė 3-ąją vietą. 
Geriausiu turnyro vartininku pri-
pažintas Anykščių komandos var-
tų sargas V.Kalinauskas, o geriau-
siu Anykščių komandos žaidėju 
ir geriausiu turnyro puolėju tapo 
L.Kuprys. 

Biatlonas I. Ignalinoje Lietu-
vos biatlono pirmenybių (indivi-
dualios varžybos su keturiomis 
ugnies linijomis) nugalėtojais ir 
prizininkais tapo keturi anykš-
tėnai. Jaunių varžybas laimėjo 
R.Banytė, antrąją vietą užėmė 
K.Vitkūnaitė. L.Banys jaunių 
varžybose finišavo šeštas. Vaikų 
grupėje nugalėjo G.Mikoliūnas. 
D.Jankauskaitė finišavo antra, 
L.Banaitytė – ketvirta.

Biatlonas II. Lietuvos jaunių, 
jaunučių ir vaikų biatlono sprinto 
varžybose jaunių grupėje nuga-
lėjo K.Vitkūnaitė, antra finišavo 
R.Banytė. R.Mikoliūnas laimėjo 
vaikų varžybas. D.Jankauskaitė 
vaikų varžybose finišavo antra, 
L.Banaitytė – trečia. 

Antikos laikų kapavietėje
Graikijoje atidengta 
įspūdinga mozaika

Antikos laikų kapavietėje Grai-
kijoje atidengta įspūdinga mozaika, 
vaizduojanti arklių traukiamą ka-
rietą. Reikšmingas radinys aptiktas 
archeologinių kasinėjimų vietoje 
Amfipolyje Makedonijos regione, 
pranešė Graikijos kultūros ministe-
rija, kuria remiasi agentūra AFP.

Mozaikos dydis - 3x4,5 m. Kol 
kas atidengtas ne visas kūrinys. Jis 
žavi savo smulkmeniškomis detalė-
mis ir harmoningomis spalvomis.

Mozaika, sudėliota IV amžiuje 
prieš Kristų, vaizduoja baltų arklių 
traukiamą karietą su barzdotu va-
deliotoju, kurio galvą puošia laurų 
vainikas. Taip pat atpažįstamas die-
vų pasiuntinys Hermis.

Aleksandro Didžiojo (356-323 
prieš Kristų) laikų kapavietė ty-
rinėjama nuo rugpjūčio vidurio. 
Kokia istorinė asmenybė palaidota 
šiame kape, kol kas nežinoma. Ta-
čiau mokslininkai beveik 100 proc. 
atmeta tikimybę, kad čia palaidotas 
Aleksandras Didysis, kuris mirė 
Babilone būdamas 32-ejų.

Iki spalio pabaigos archeologai 
tikisi įminti mįslę. Šiuo metu jie 
mėgina pasiekti ketvirtąją laidoji-
mo rūsio patalpą.

13-metis indas laimėjo 
skaičiavimo mintinai 
pasaulio čempionatą

13-metis Grantas Takaris (Granth 
Thakkar) iš Indijos laimėjo Drez-
dene vykusį skaičiavimo mintinai 
pasaulio čempionatą. Jis be klaidų 
ir per trumpiausią laiką išsprendė 
daugiausiai uždavinių ir tapo nu-
galėtoju.

Dvi dienas trukusiame čempio-
nate dalyvavo 40 matematikos asų. 

Jiems, be kita ko, teko traukti šaknį 
ir dauginti aštuonženklius skaičius. 
Dalyviams tabu buvo ne tik kalku-
liatorius, bet ir popieriaus lapas bei 
rašiklis.

Jauniausias 6-ojo mintinio 
skaičiavimo pasaulio čempiona-
to dalyvis buvo 10 metų indas, o 
vyriausias - 80-metis prancūzas. 
Čempionate dalyvavo 18 šalių at-
stovai.

Karalienė Elžbieta Bekingemo 
rūmuose apdovanojo A. Džoli

Karalienė Elžbieta II penktadienį 
per ceremoniją Bekingemo rūmuo-
se pagerbė JAV aktorę Andželiną 
Džoli (Angelina Jolie), skelbia AP.

Karalienė įžymiąją aktorę ap-
dovanojo Didžiosios Britanijos 
garbės damos titulu už pastangas 
kovoje su seksualine prievarta karo 
zonose ir jos įnašą į Britų užsienio 
politiką.

Apdovanojimas A. Džoli buvo 
įteiktas penktadienį per privatų su-
sitikimą su karaliene Elžbieta II.

Sprendimas JAV aktorę pagerbti 
garbės damos titulu, buvo paskelb-
tas birželį, kai A. Džoli Londone 
organizavo tarptautinę konferenci-
ją dėl seksualinio smurto karo zo-
nose. 39-erių moteris dėl pagalbos 
pabėgėliams ir seksualinio smurto 
aukoms pelnė pasaulio garsių žmo-
nių pripažinimą.

Britanijoje garbės titulus skiria 
karalienė, bet sąrašus rengia vals-
tybės tarnautojų komitetai, prii-
mantys pasiūlymus iš vyriausybės 
ir visuomenės.

Vokietija: bavarų ūkininkas
užmovė karvėms sauskelnes

Ūkininkas iš Bavarijos (Vokie-
tija) užmovė 18-kai savo karvių 
sauskelnes. Jis tai padarė, kad ne-

pažeistų europinių gamtosaugos 
įstatymų normų, praneša “The Te-
legraph”.

Pagal ES reikalavimus, šlaituo-
se, kurių nuolydis didesnis kaip 15 
laipsnių, neturi būti naudojamos 
trąšos.

Sauskelnės pagamintos namų są-
lygomis. “Mes neturime standarti-
nių sauskelnių, kadangi jos kol kas 
negaminamos komerciniu pagrin-
du”, - sakė ūkininkas Johanas Hu-
beris (Johann Huber), kurio šeima 
gano karves Gmundo prie Tegerno 

ežero bendruomenės kalnų gany-
klose daugiau kaip 400 metų.

ES direktyva dėl trąšų ganyklo-
se kalnų šlaituose siekiama neleis-
ti, kad nitratai patektų į gruntinius 
vandenis ir paskui užterštų kitus 
vandens šaltinius. Pažeidėjai negaus 
žemės ūkiui skiriamų subsidijų.

Kaip pažymi “The Telegraph”, 
direktyva pasipiktinusi visa Bava-
rijos ūkininkų sąjunga, kadangi dėl 
apribojimų pusė Alpių ganyklų liks 
be trąšų.

-ELTA

Sovietiniai čeburėkai

Ingredientai: 
Tešlai: 
200 g varškės, 
2 kiaušiniai, 
0,5 arbatinio šaukštelio sodos, 
1 arbatinis šaukštelis aliejaus, 
50 g kefyro, 
Miltų. 
Įdarui: 
Mėsos faršo (kas kokį mėgsta: 

kiaulienos, jautienos, paukštie-
nos), 

svogūno (pagal skonį), 
Pipirų, 
druskoa.

Gaminimas: 
Į gerai ištrintą varškę įmušame 

kiaušinį, supilame kefyrą, (soda 
turi būti išmaišyta kefyre), įpilame 
alieju. Išmaišome. Tuomet po tru-
puti minkydamos beriame miltus. 
Nereikia skubėti ir pridėti per daug 
miltų (tešla turi būti minkšta, bet 
nelipti prie rankų). Tešlą padarome 
tokią, kad galėtume kočioti. Tada 
iš iškočiotos tešlos išspaudžia-
me norimą formą. Įdedame faršą, 
išmaišytą su svogūnais, pipirais 
ir druska. Tešlos kraštus gražiai 
užspaudžiame šakute ir dedame į 
įkaitintą aliejų. Kepame ant lėtos 
užnies, kol gražiai pagels. 


