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„Derliaus kraitė“ Svėdasuose
Šurmuliavo mugė, kurioje
netrūko ir laukų, sodų bei daržų gėrybių, ir visokių kulinarinių gardėsių, ir tautodailės
darbų.

Gimnazistus
krikštijo
„kariai“

2 psl.
šiupinys
Gastrolės. Spalio 23 d. 18 val.
Anykščių kultūros centre vyks Lietuvos Nacionalinio dramos teatro
spektaklis „Barikados“. Bilietus
galima įsigyti Anykščių kultūros
centro kasose. Bilietų kaina 20-30
litų.
Pretendentams. Anykščių rajono savivaldybė kviečia siūlyti pretendentus, vertus šių metų Teresės
Mikeliūnaitės kultūros premijos.
Pernai T.Mikeliūnaitės kultūros
premija buvo įteikta muziejininkui
Tautvydui Kontrimavičiui. Premijos dydis - 5000 litų.
Gelbėja. AB „Anykščių vynas“
šiemet planuoja supirkti nuo 15 iki
20 tūkst. tonų obuolių. Tokį kiekį
bendrovei pristatys maždaug 100
sodininkų ir obuolių supirkėjų. Taip
anykštėnai gelbėja sodininkus, nes
obuolių iš Lietuvos sodininkų visiškai neperka Lenkijos perdirbėjai.
„Gerai, kad šiemet vyndariai dar
perka obuolius, nes Lenkijoje ištisos
gamyklos stovi – šiemet į Lenkiją
neišvežėme nė vieno obuolio, nors
ankstesniais metais maždaug pusę
derliaus parduodavome Lenkijos
perdirbėjams“, – teigė Arvydas Paškevičius, „Aukštikalnių sodų“ direktorius. Šiemet pasaulinės obuolių
kainos – vos 10 centų už kilogramą.
Gydytojas. Praėjusią savaitę į pensiją išėjo buvęs „Sodros“
Anykščių skyriaus vyriausiasis
specialistas nedarbingumo kontrolei Antanas Bražėnas. Jis „Sodroje“ išdirbo 11 metų. Prieš tai ėjo
Anykščių ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigas, dirbo ausų, nosies,
gerklės gydytoju.
Užgriuvo. Sekmadienį apie 16
valandą kelyje Debeikiai – Čekonys ant važiuojančio automobilio
„Renault Safrane“ užgriuvo medis, kuris prispaudė du žmones.
Nukentėjusiąją 52 metų moterį ir
apie 55 metų vyrą išlaisvino ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję gelbėjimo įrangą. Žmonės perduoti
medikams.
Sodinimas. Per savaitgalį Andrioniškio seniūnas Saulius Rasalas nieko nesodino, o jo, beje, irgi
niekur nepasodino.

Dviratininkai lando per atitvarą
Projektuotojai ir kelininkai
gal pamiršo pasirūpinti dviratininkais ir padaryti perėją ties
keliu į pirmąją Vikonių kaimo
gyvenvietę.

2 psl.

4 psl.

Į rajono Tarybą kandidatuos
vidmantas.s@anyksta.lt
kitas Bitinas
Vidmantas ŠMIGELSKAS

MRU profesorius Audrius Bitinas kovos dėl Anykščių rajono tarybos nario mandato. Audriaus
Bitino pavardė įrašyta į Lietuvos liberalų sąjūdžio Anykščių skyriaus kandidatų sąrašą. Tuo tarpu profesoriaus tėvas, UAB „Anykščių energetinė statyba“ direktorius Alvydas Bitinas „Anykštai“
sakė, jog jo įrašymas į sodemų sąrašą yra nesusipratimas.

Anykščių garbės pilietis Alvydas Bitinas atsisako kandidatuoti į Anykščių rajono tarybą socialdemokratų sąraše, nors jam siūloma vieta
pirmajame penketuke.
Penktadienį Lietuvos liberalų
sąjūdžio Anykščių skyrius visuotiniame susirinkime nusprendė, jog
jų kandidatų į rajono Tarybą sąrašo

Profesorius Audrius Bitinas tarp liberalų sąjūdžio kandidatų į rajono Tarybą įrašytas trečiuoju.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

lyderiu bus Lukas Pakeltis. Antruoju tarp kandidatų į Tarybą įrašytas liberalų kandidatas į merus
Kęstutis Tubis, trečiuoju - Audrius

Bitinas. Abu pastarieji kandidatai
yra nepartiniai, jie nebuvo reitinguojami. Liberalams taip pat pavyko prikalbinti į jų kandidatų sąrašą

„Volupio“ žaidėjas įmetė 28 taškus

eiti Svėdasų girininką Donatą Tuską. Liberalų sąjūdžio partijos nariu tapo buvęs Naujosios sąjungos
Anykščių skyriaus lyderis Alvydas
Talaišis. Partijos kandidatų sąraše
tikrai bus ir Anykščių liberalų rinkimų štabo vadovas, Andrioniškio
seniūnas Saulius Rasalas, nors už
jo kandidatavimą partijai teks sumokėti piniginį užstatą.
Audriui Bitinui – 39-eri metai,
jis yra buvęs Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos viceministru. Jo
tėvui, Anykščių verslo patriarchui,
Anykščių garbės piliečiui Alvydui
Bitinui – 70 metų. Alvydas Bitinas
dirba UAB „Anykščių energetinė
statyba“ ir šios įmonės pirmtakams
vadovauja nuo 1977-ųjų, o įmonės
vairą jis perėmė iš savo tėvo Teodoro Bitino po jo mirties.
Anykščių garbės pilietis ne
vienos partijos buvo viliojamas
į sąrašus, tačiau Alvydas Bitinas
„Anykštai“ sakė, kad apskritai politika nesidomi. „Niekur aš neisiu.
Susitikom, pašnekėjom ir įrašė.“
- kaip atsidūrė socdemų sąraše,
„Anykštai“ atskleidė verslininkas.
Su sūnum Audriumi jis sakė pozicijų nederinęs ir apskritai apie
šeimos narių dalyvavimą rajono
politikoje nesikalbėjęs.

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Šeštadienio vakarą Anykščių sporto ir laisvalaikio centre
„Nykščio namai“ prasidėjo Regionų krepšinio lygos jubiliejinis
10 – asis sezonas, kuriame žaidžia
ir Anykščių KKSC „Volupis“.
Anykštėnai rezultatu 85 – 98 pralaimėjo „Akmenės cementui“
Varžybų dalyvius ir žiūrovus pasveikino ir sėkmės linkėjo trečios
pagal pajėgumą šalyje Regionų krepšinio lygos prezidentas LR Seimo
kancleris Arvydas Kregždė.
Sezono atidarymui Anykščiai buvo
pasirinkti neatsitiktinai. Pernai anykštėnai žaidė B divizione ir iškovoję antrąją vietą šiemet žaidžia A divizione.
Pagerbdami anykštėnus ir žinodami
čia esant gerą bazę, sezono atidarymą
lygos vadovai surengė Anykščiuose.
Deja, jau varžybų pradžia anykštėnams nebuvo sėkminga, svečiai
pirmavo 8 taškais, tačiau pirmąjį kėlinį anykštėnai laimėjo 20 – 21. Vėliau persverti rezultatą savo naudai
anykštėnams dar pavyko kelis kartus,
tačiau varžybos baigėsi rezultatu 98 –
85 svečių naudai. Rezultatyviausias

Kęstučio Čepulio nuomone, normaliam komandos žaidimui lygoje reikalingas ne mažesnis kaip 50
tūkst. Lt. biudžetas. Komandai 7000 Lt skyrė Anykščių rajono savivaldybė, komandą remia bendrovės „Luktarna“, „Ažuožerių sodai“, „Anykščių ratas“, „Ukmergės versmė“.
Autoriaus nuotr.
„Volupio žaidėjas Laurynas Kirlys
įmetė 28 taškus.
Pasak KKSC direktoriaus Kęstučio
Čepulio, pralaimėta stipriai komandai,
pretenduojančiai į lygos ketvertuką,
tad nusiminti neverta. „Komandoje,
kurios vyr. treneris Vaidutis Zlatkus,
žaidžia anykštėnai Motiejus Dailydė,
Tautvydas Jodelis, Irmantas Januškevičius, Gytis Krivickas, Audrius Jkštonis ir Jonas Bamys, kiti vilniečiai,
tačiau komanda dar iki galo nesuformuota“, - pastebėjo K. Čepulis.
Žiūrovų kraują kaitino Utenos
„Argo“ šokėjų grupės merginos (vad.
Liudmila Gudaitienė).

KONKREČIAI
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„Nykščio namuose“ šoko 240 porų

Jonas JUNEVIČIUS

Šeštadienį Anykščiuose, „Nykščio namuose“, vyko sportinių šokių reitingo varžybos „Rumbos taurė 2014“, kurias organizavo
Panevėžio sportinių šokių kolektyvas „Rumba“. Varžybose šoko
10 Anykščių sportinių šokių kolektyvo „Verpetas“ šokėjų porų, o
šio kolektyvo vadovė, Nusipelniusi šokių trenerė Stanislava Bilevičienė teisėjavo.
Šokėjai šoko klasikinius ir
Lotynų Amerikos šokius. Pasak
S.Bilevičienės, tokių reitingo
varžybų, kuriose dalyvauja visų
amžiaus grupių šokėjai, per metus būna dešimt, o panevėžiečiai
varžyboms „Nykščio namus“ pasirinko dėl palankaus kainos ir
kokybės santykio.
„240 porų, tarp kurių kelios
buvo iš užsienio, rungėsi dėl
prizinių vietų ir reitingo taškų, pastebėjo S. Bilevičienė. – „Verpeto“ pora Karolis Ramoška ir
Julija Paškauskaitė jaunių D klasėje iškovojo antrą vietą, jaunių
E4 grupėje finale ketvirtą vietą

pelnė Dominykas Bugailiškis ir
Eglė Kručaitė, o Salvijus Šlamas
ir Agnė Lebedevaitė buvo šešti.
Vaikų grupėje trečios vietos medalius iškovojo Gražvydas Mackevičius ir Skaistė Kirstukaitė, o
antros vietos taurę laimėjo Ąžuolas Rudnickas ir Kamilė Gerasimovaitė. Jauniausi „Verpeto“
šokėjai Martynas Glebas ir Gabija Tylaitė bei Matas Niaura ir
Gabija Grybaitė buvo apdovanoti
medaliais, o Margiris Janonis ir
Liepa Rudnickaitė iškovojo varžybų taurę“.
Varžyboms teisėjavo du teisėjai
iš Latvijos ir vienas iš Rusijos.

Į aukštesnę klasę ką tik perėjusiai „Verpeto“ porai Ugniui Spiečiui ir Žiedei Ovsiukaitei varžybų taurės iškovoti nepavyko.
Autoriaus nuotr.

Gimnazistus krikštijo „kariai“

Severina ŠEŠTOKAITĖ

Kaip ir kasmet, Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje vyko devintokų krikštynos. Tik šiemet jos buvo kitokios. Iki šių metų
devintokus krikštydavo dešimtokai. Šiais metais tradicija buvo
pakeista ir devintokus krikštijo dvyliktokai.
Įšventinimo ceremonija vyko
ketvirtadienį. Devintokai šiai ceremonijai ruošėsi jau iš anksto.
Visą savaitę devintos klasės buvo
vežamos į J.Biliūno tėviškę artimiau susipažinti su J.Biliūno gyvenimo istorija. Taip pat jie ruošėsi
mylios bėgimui. O tą lemtingąjį
ketvirtadienį pirmokai gimnazistai
po keturių pamokų buvo išvaryti
į lauką, kur telkšojo balos ir lijo
šaltas lietus. Stadione stovėjo „palapinė“, kurioje pirmokai turėjo
praeiti „medicininę apžiūrą“. Ten
jie buvo išdažyti ir pamaitinti. Mo-

kiniai turėjo valgyti košę su dideliu
kiekiu druskos, bei dantų pastą su
priedais. Dantų pasta buvo panaudota lyg dantų valymui, jos nereikėjo nuryti. Taip pat jiems buvo
užkabintos pravardės. Po viso šito,
kareiviais persirengę abiturientai
išrikiavo mokinius po du. Kareiviai paklausę, ar mokiniams šalta,
nesvarbu, kokį atsakymą beišgirsdavo, liepdavo bėgti ratais.
Abiturientai dar liepdavo „krikštavaikiams“ daryti atsispaudimus
ant šlapios pievutės arba eiti žąsele. Kiekvienas mokinys, negalėjęs

Kitaip nei kiekvienais metais, šiemet nevyko joks vakarinis renginys,
nes aktų salė yra remontuojama.
Evelinos ŠEŠTOKAITĖS nuotr.
kažko daryti, nebuvo verčiamas.
Pabaigus apšilimą, devintokai turėjo pritūpę eiti per labirintą.
Išėję iš palapinės, mokiniai sustodavo prie jos ir pasakę priesaiką buvo
apšlakstomi „šventintu“ vandeniu. O
tada jie jau galėjo keliauti namo.

„Derliaus kraitė“ Svėdasuose
Spalio 19-ąją Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriuje organizuota tradicinė rudens šventė - „Derliaus kraitė“.
Šurmuliavo mugė, kurioje netrūko ir laukų, sodų bei daržų gėrybių, ir visokių kulinarinių gardėsių, ir tautodailės darbų. Net
keliose vietose buvo prekiaujama
medumi, paklausą turėjo naminė
duona, pyragai, bematant buvo

nupirkti vienos moteriškės atsivežti namuose slėgti įspūdingo
dydžio sūriai. Vieni apžiūrinėjo,
domėjosi, kiti ir pirko gaminius
iš veltinio: spalvingas šlepetes,
skrybėlaites, dailius veltinius,
norintys galėjo išsirinkti bet ko-

kią pintinę.
Netrūko pirkėjų prie suvenyrinių svėdasiškės Onutės Jėckienės
pagamintų atvirukų. Iš sudžiovintų žolelių, žiedelių sukomponuoti atvirukai kiekvieną žavėjo
meniškumu, originalumu, o ir jų
kaina buvo prieinama.
Kad iš sodų, daržų ir laukų gėrybių galima pasigaminti tikrai

Kitą dieną, vyko oficialioji ceremonijos dalis. Visi devintokai kartu
su keliais mokytojais bei direktore
keliavo prie Laimės žiburio. Ten
visi kartu sugiedojo J.Biliūno gimnazijos himną. Vėliau juos sveikino mokytojai bei direktorė.
Vytautas BAGDONAS
dailių suvenyrų, karolių įrodė
svėdasiškė Irena Guobienė, kuri
atsinešė į šventę savo rankomis
sukurtų, sunertų originalių papuošalų ir suvenyrų. Svėdasų
miestelio bendruomenės aktyvistai visus vaišino obuolių pyragu,
iš vaisių namuose pagamintais
saldainiais bei kitais skanėstais...

Areštavo pinigines lėšas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti žemesnio teismo nutartį, pagal kurią yra areštuotos Traupio seniūnijos Klaibūnų kaimo ūkininko Ramūno Noreikos piniginės lėšos.
34 metų Ramūnas Noreika teisme
ginčijo faktą, jog antstoliai nepagrįstai areštavo jo pinigines lėšas 38
tūkst.641 Lt, siekiant užtikrinti Telšių
rajono ūkininkės Vilijos Ramonienės
ieškinį. R.Noreika norėtų, kad vietoj
pinigų būtų areštuotas jo savaeigis augalų apsaugos produktų purkštuvas.

V.Ramonienė padavė į teismą
R.Noreiką už tariamą degalų, grūdų
vagystę ir netinkamai suartą žemę
bei pasėtus grūdus ir prašo teismo iš
mūsų rajono ūkininko priteisti 506
tūkst.Lt žalos atlyginimą.
Bylą vis dar nagrinėja Panevėžio
apygardos teismas.
-ANYKŠTA

Temidės svarstyklės

gimęs 1974 metais, šepečio kotu
sudavė sūnui, gimusiam 2001 metais, per ranką ir žmonai, gimusiai
1961 metais, per petį. Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Sudavė II. Spalio 19 dieną apie
16 valandą namuose Troškūnų seniūnijoje, neblaivus (1,78 prom.)
sugyventinis, gimęs 1971 metais,
konflikto metu sudavė neblaiviai
(1,75 prom.) sugyventinei, gimu-

Mirė. Spalio 18 dieną apie 9 valandą Troškūnų seniūnijos Vaidlonių kaime, savo namo kieme, rastas
1957 metais gimusios moters kūnas
nubrozdinta kakta. Mirties priežastis ir aplinkybės nustatinėjamos.
Sudavė I. Spalio 19 dieną apie 9
valandą Troškūnų seniūnijoje neblaivus (2,17 prom.) sutuoktinis,

siai 1980 metais. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Sudavė III. Spalio 16 dieną
apie 18 valandą namuose Kavarsko seniūnijoje, vyras, gimęs 1983
metais, sudavė kumščiu sugyventinei į veidą. Vyras sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
Automobilis. Spalio 17 dieną
pastebėta, kad buvo pasikėsinta
pagrobti moters, gimusios 1988

metais, gyvenančios Kavarsko
seniūnijoje, automobilį. Automobilis rastas paliktas už kiemo
ribų, apgadintas. Žala tikslinama.
Įtariamasis, gimęs 1993 metais,
gyvenantis Kavarsko seniūnijoje,
apklaustas.
Daiktai. Spalio 17 dieną pastebėta, kad iš sodybos Viešintų seniūnijoje, pavogti įvairūs daiktai.
Žala – 2 750 litų.

spektras
Brangs. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) tikina, kad
atsisakius pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatos šildymui,
šiluma brangs tiek, kiek bus didinamas PVM. „Iš anksto atsiribojame nuo būsimų bandymų primesti
šilumininkams atsakomybę dėl
didėsiančių šilumos kainų. Norime pabrėžti, kad PVM lengvatos
naikinimas yra Vyriausybės sprendimas, kuris leis šilumos vartotojų
pinigais papildyti valstybės biudžetą“, - rašoma LŠTA prezidento
Vytauto Stasiūno išplatintame pareiškime. Pareiškime taip pat teigiama, kad, pritarus PVM lengvatos panaikinimui, šilumos kainas
visuose Lietuvos miestuose nustatys Valstybinė kainų ir energetikos
kontrolės komisija (VKEKK), o
sąskaitos už šildymą turėtų augti
12 proc. - būtent tiek, kiek bus didinama PVM dalis (nuo 9 iki 21
proc.). PVM lengvatos panaikinimui pirmadienį Seime nepritarė ir
Darbo bei Tvarkos ir teisingumo
partijos, priklausančios valdančiajai koalicijai.
Pagalba. Ūkio ministerija apibendrino, kokius darbus rugsėjo
mėnesį nuveikė šalies institucijos,
bandydamos sumažinti dėl Rusijos sankcijų verslo patiriamus
nuostolius ir ieškodamos naujų
rinkų. Siekdama skatinti naujų
verslo rinkų ir verslo partnerių
paiešką, Ūkio ministerija 12,27
mln. litų padidino finansavimą
priemonei „Naujos galimybės“.
253 įmonėms dalyvavimui parodose, verslo misijose ir kituose
eksporto plėtros renginiuose skirti
27,7 mln. litų. Paremtosios įmonės planuoja sudalyvauti daugiau
nei 1,2 tūkst. parodų.Ūkio ministro įsakymu taip pat buvo patvirtinta lengvatinė paskolų, paskolų
garantijų ir palūkanų kompensavimo verslui, nukentėjusiam nuo
Rusijos sankcijų, tvarka. Tokioms
įmonėms bus kompensuojama 95
proc. metinių palūkanų, nepriklausomai nuo to, ar jos veikia
regionuose.
Mokestis. Norima keisti Nekilnojamojo turto mokesčių įstatymą
- jei fizinio asmens valdomas nekilnojamasis turtas brangesnis nei
750 tūkstančių litų, jį siūloma apmokestinti pusės procento tarifu.
Seimo narių inicijuotos pataisos
šią savaitę bus svarstomos Vyriausybėje. Nuo 2015 m. sausio 1
dienos naujoji vertė būtų konvertuojama į piliečiams „patogesnę“
sumą - 220 tūkst. eurų (759 616
litų). Pagal šiuo metu galiojančias
įstatymo nuostatas, 1 proc. tarifu
apmokestinama
nekilnojamojo
turto vertė, viršijanti 1 mln. litų.
Įstatymų projektą parengusios
Finansų ministerijos vertinimu,
nekilnojamojo turto mokesčio ir
jo tarifo sumažinimas į biudžetą
papildomai įneštų apie 12,5 mln.
litų pajamų.
Viceministras. Pirmadienį ūkio
viceministro pareigas pradeda eiti
Gediminas Onaitis, iki šiol vadovavęs energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių energijos išteklių
finansavimo konsultacijas teikiančiai įmonei „Dentavis“. G. Onaitis
Ūkio ministerijoje bus atsakingas už įmonių teisės, nemokumo,
valstybės valdomų įmonių, geresnio reglamentavimo, paslaugų ir
konkurencijos politikos formavimo sritis.

savaitgalio diskusija

spektras
Kompensacijos. Vyriausybei
pirmadienį pritarus Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
parengtoms Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymo ir Vietos
savivaldos įstatymo pataisoms,
formulė, pagal kurią skaičiuojama, ar šeima (vienas gyvenantis
asmuo) turi teisę į šildymo kompensaciją, taps lankstesnė. Iki
šiol kompensacija už šildymą
priklausė šeimai ar asmeniui,
kurio išlaidos patalpų šildymui
20 proc. ar daugiau viršijo skirtumą tarp gaunamų grynųjų pajamų ir valstybės remiamų pajamų dydžio, sudarančio 350 litų.
Vyriausybei pritarus, savivaldybės turės teisę šią kartelę nuleisti
iki 10 proc., todėl kompensacijas
gaus daugiau gyventojų.“Mes savivaldybėms atiduodame didesnę diskreciją - jos turės galimybę
tikslingiau paskirstyti. Ir jei šiai
dienai įstatyme buvo nuostata,
kad 20 proc. grynųjų pajamų,
tai mes savivaldybėms leidžiame pasirinkti, jos galės žemutinę
ribą turėti iki 10 proc.“, - sakė
socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.
Ministrė skaičiuoja, kad dėl šių
pasikeitimų kompensacijas už
šildymą gaus iki 3 proc. daugiau
gyventojų.
Dujos. Gamtinių dujų importo kainų skirtumas nebuitiniams
vartotojams bus kompensuotas
per dvejus metus, pradedant nuo
kitų metų. „Vyriausybė patvirtino principą, kad kainos korekciją reikia išdėlioti per ateinančius
dvejus metus. Toks sprendimas
priimtas kaip naudingiausias
mūsų vartotojams“, - sakė energetikos ministras Rokas Masiulis. Anot jo, sprendimas gautą
nuolaidą už dujas išdėlioti per
keletą metų yra “išmintingiausias”, nežinant, kaip ateityje
gali keistis dujų kainos ir kitos aplinkybės. Įmonėms skirta kompensacija už dujas bus
įskaičiuojama į būsimą šilumos
kainą, tačiau kaip pinigai bus
išdalinti konkretiems šilumos
gamintojams, kol kas nežinoma - tai numatančią tvarką artimiausiu metu turės parengti AB
„Lietuvos dujos“. AB „Lietuvos
dujos“ nuo 2013 m. sausio 1 d.
iš „Gazprom“ yra gavusi 20,95
proc. gamtinių dujų importo
kainos nuolaidą, tačiau “Lietuvos dujos” nebuitiniams vartotojams tiekiamų gamtinių dujų
kainą sumažino tik už laikotarpį
nuo 2014 m. gegužės 1 d .
Turkija. Turkija leis Irako
kurdų kovotojams kirsti šalies
sieną su Siriją ir padėti kurdams
Kobanėje kovoti su „Islamo
valstybės“ (IS) džihadistais, pranešė Turkijos užsienio reikalų
ministras Mevliutas Čavušoglu.
Kalbėdamas spaudos konferencijoje, M. Čavušoglu nesuteikė
daugiau detalių dėl kurdų karių perėjimo į Kobanę. ešimtys
tūkstančių prie Turkijos sienos
esančio Kobanės miesto gyventojų paliko savo namus dėl nuolatinių IS kovotojų atakų. Iki
šiol Turkija atsisakė leisti kurdų
kovotojams kirsti sieną ir padėti
kariams Sirijoje kovoti su džihadistais.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Vietoj putinų – paminklas
Portalo anyksta.lt savaitgalio diskusijoje klausėme, ką skaitytojai mano apie Andrioniškio seniūno Sauliaus Rasalo putinų sodinimą bei dėl augalo pavadinimo sąsajų su Rusijos prezidento
Vladimiro Putino pavarde kilusį skandalą.

nuomonių ringe
@ „Andrioniškietė“:
„Man gėda dėl tokio seniūno.
Čia ne vaikų darželis“.
@ „Tarnautoja“:
„Manau, kad vos ne tarptautinį
skandalą sukėlęs seniūnas turėtų
atsistatydinti.“
@ „Peliukas Mauzeris – Rimas Šapauskas“:
„Tuos Anykščių idiotus, kurie užsipuolė Saulių, reikia liustruoti ir
tikrai sodinti.“

Putinas su Rasalu ar Rasalas su putinu?
@ „Marius“:
„Aš palaikau Anykščių merą.
Manau, vis tiek seniūnas bus išmestas kaip ir reikia jam.“
@ „Kurmis“:
„Tegu Saulius Rasalas laisvėj
vaikšto garbingai, juk putinas jau
ilgam pasodintas ir tegu putiną šlapina katinai ir šunys,o Andrioniškio pletkų bobutės geriau bažnyčią
apgrėbtų.“
@ „Eglė“:
„Kažkoks beprotnamis, kuo čia
dėti medeliai? Tai dabar ir putinų
sodinti nebegalima? Kai žemo intelekto kaimo pletkininkės filosofuoja, lyg ir suprantama, bet, kai
valdžios vyrai - tai net juokas neima.“
@ „Faktas“:
„Idiotų visais laikais pilna. Man
putinai nekelia jokių neigiamų asociacijų. Deja, yra liguistos psichikos piliečių, kurie įžiūri politines
prasmes.“
@ (@):
„Andrioniškietės! Gal jūs ir burokų nebesodinat? Prisimenat tą
niekšelį, Mykolą Burokevičių, Lietuvos išdaviką?“
@ „jo to: (@)“:
„Aš burokus dabar baurokais vadinu kai sodinu.“

komentarai

Lrytas.lt nuotr.

vieši pareiškimai visad aiškūs nedviprasmiški.“

@ „Rm“:
„Mauzeris neteisingai išsireiškė
– ne liustruoti,o kastruoti, kad tokie
debiloidai toliau nesidaugintų“.

@ „Varna to konservatorė“:
„Čia tu durna apsimeti ar tokia esi?
Teisingai padarė Obelevičius pasmerkęs Rasalo išsišokimą. Juk seniūnas
ne juokeris. Turėtų darbą dirbti kaip
priklauso ir orientuotis politikoje. Putinui mūsų Lietuvoje ne vieta.“

@ „VYTAUTAS“:
„Sauliau, norint merui įtikti, reikia obelį sodinti, o kai būsi miške,
nerauk grybų. Aš tai išraunu grybą,
nusifatigrafuoju ir vėl pasodinu.“
@ „Manau“:
„Su savo bajeriukais Rasalas pasirašė sau nuosprendį“.
@ „Tadas to Manau“ : „Ne bajeriukais, o priklausymu ne rajoną
valdančių koalicijų partijoms. Varyk, Sauliau, pas socdemus. Gervinskui tai siūlė su jais jungtis.“
@ „Konservatorė“:
„Aš pritariu merui Sigučiui Obelevičiui. Rasalo pranešimas apie
akciją -Pasodinkime putiną labai
susišaukia su Obelevičiaus rinkimų knygele Obelėlę sodinau. Todėl natūralu, kad gerbiamam merui
pasirodė, kad iš jo juokiamasi, tyčiojamasi. Meras sodinimą supranta kaip veiksmą, pakeliantį į valdžią ar sostą. O Rasalas kalba kaip
mentas, kuriam sodinti, matyt, asocijuojasi su kalėjimu. Seniūnais turėtų dirbti delikatesni, mandagesni
žmonės. Siūlyčiau Rasalą pakeisti,
pavyzdžiui, Ona Repečkiene. Jos

@ „Pasiūlymas“:
„Gal statykim Andrioniškyje darbininką ir kolūkietį pasiruošusius
nušnioti putino krūmą? Obelevičių
matau kolūkietės amplua. O va darbininko vieta tiktų ir labai Patumsiui.“
@ „Asta to pasiūlymas“:
„Svarstytina mintis. Bet darbininku
aš matyčiau Gižinską. Obelevičius ir
Gižinskas man spalvingiausi rajono
politikai. Sakyčiau toli pranešė Dau-

mentų, licenzijų tvarkymui. Jeigu
Menų inkubatorius galėtų teikti
tokią pagalbą, tada, manau, milijoninės investicijos pasiteisintų.
Tačiau investicijos vien į patalpas
yra beprasmės – gavai dirbtuvės ir
kapanokis...“

Rimas JASIŪNAS, verslininkas:
„Už savo pinigus aš tokio da-

@ „Vile“:
„Sakyčiau taip - putinas - krūmas, apdainuotas liaudies dainose.
Gi politikieriaus pavardės kilmė šaknis+priesaga, nurodanti, kam priklauso tas žmogas (Lenos nuosavybė
- Lenin, Seriožos nuosavybė - seriožin) . Sakyčiau skamba beveik kaip
keiksmažodis. Tad augalas neturi nieko bendro su keiksmažodžiu.“
@ „R. GIŽINSKAS“:
„DĖL RASALO tarptautinis skandalas neįvyks, o kad galimai savivaldybėje gali atsirasti komisija dėl seniūnijų reformos 2015 metais ,,,,,“
@ „Valius“:
„Rasalas mano akiai yra tipiškas
populistas. Tai kažkokio vyno surado,
tai pabėgo iš pamokų, oj iš darbo, tai
po ilgesnės tylos dar kažką nustebino.
Na žmogus neturi kas veikti mažoj
seniūnijoj...“
@ „VYTAUTAS“:
„Aš manau, Saulius putiną pasodino dėl orientacijos, nes diedukas sakydavo: tuo metu, kai pupos žydi ir
putinai rausta, mergos labai nori.“
(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.

Būna ir blogiau…

Respublikinėje spaudoje skelbiama, kad Anykščių menų inkubatoriuje veikia dešimtys smulkių bendrovių ir, kad šis beveik 6 mln.
litų kainavęs projektas buvęs didžiai sėkmingas. Visgi inkubatoriuje įsikūrė ne dešimtys bendrovių, o 14 menininkų ir įmonių.
Pašnekovų klausėme, ar, jų nuomone, Menų inkubatoriaus projektas pasiteisino? Ar investicijos buvo logiškos ir reikalingos?

Marius ŠIMĖNAS, verslininkas, UAB „Nykščio namai“ vyriausiasis administratorius:
„Mano žiniomis, Anykščių
menų inkubatorius verslininkamskūrėjams suteikia tik patalpas, bet
nepadeda jiems atlikti vadybinio
darbo. Jaunam verslui reikia pagalbos įeinant į rinką, net pagalbos pradedant kurti verslą – doku-

@ „rinkėja to: varna“:
„Tada tegul Obelevičius atsikrato ir
to kegebešnikų kapitono Juodelio, jeigu toks dydis patriotas ir iki rinkimų
atgailoja už broliavimąsi su šėtonu
sodindamas ąžuolus - konservatorių
simbolį. Be kita ko medžius Obelevičiui sekasi sodinti, nei rajoną valdyti.
Jam valdant, Anykščiai atsidūrė vienoj lygoj su Didžiasaliu“.

gilytę su Savicku.“

lyko nebūčiau statęs. Man reikia,
kad investicija atsipirktų. Nesu
detaliai išanalizavęs Menų inkubatoriaus veiklos, bet pirmas
įspūdis, jog tai – parodija, nevykusios investicijos. Jeigu objektą gavus už dyką ir jo nereikėtų
išlaikyti - tada tegul būna, bet
kai jo dar ir išlaikymas kainuoja
– prasmės tame nematau.“

Raimundas RAZMISLAVIČIUS, verslininkas:
„Ko mes laukėme iš Menų inkubatoriaus? Į jį investuoti dideli pinigai, bet pažiūrėkim, kiek
pinigų investuota kitur – vienam
rajono pakraštyje 3 milijonai, kitame – 2 milijonai. Ir stovi ten

objektai, kurie didžiąją laiko
dalį būna užrakinti. O Menų inkubatoriuje durys visada atviros.
Nuėjęs pamačiau, kad atsirado
traukos centras, kuriame žmonės
kuria įdomius dalykus. Buvau
ir koncerte Menų inkubatoriaus
patalpose. Anykščiuose yra ir
geresnių erdvių koncertams, bet
ir šita erdvė turi savo trauką.
Žodžiu, gyvenimas Menų inkubatoriuje vyksta, o kokia nauda
– nežinau...“

Sigitas KINDERIS, Anykščių miškų urėdas:
„Neturiu tiek žinių, kad galėčiau komentuoti. Tačiau mano
nuomone, jei kažkas kažką daro
– tai jau yra gerai.“
-ANYKŠTA
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Drausmingiems vairuotojams
panikuoti nereikės
Tarp vairuotojų buvo pasklidusi panika, kad techninės apžiūros galiojimą bus galima prarasti, net jei automobilyje nebus 2
litrų talpos gesintuvo.... Iš tiesų nuo liepos 1 dienos įsigaliojus
Lietuvos respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimams pareigūnams suteikta teisė tikrinti ir panaikinti
motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka
techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimą. O nuo spalio 11
įsigaliojo ir Kelių eismo taisyklių (KET) pakeitimai, kurių vienas
esminių yra sankryžų pravažiavimo su ties raudonu šviesoforo
signalu pritvirtinta lentele su žalia rodykle. Minėtus pakeitimus
„Anykštai“ pakomentavo Anykščių policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Kelių
policijos poskyrio viršininkas Nėrijus BLAŽYS.

„Bereikalingą paniką dėl gesintuvų išsklaidė įsakymas, įsigaliojęs nuo šių metų spalio 14 dienos, pagal kurį lengvųjų automobilių, kuriuose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos nereikia pirkti
2 l talpos gesintuvų“, - sakė Anykščių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Kelių policijos poskyrio viršininkas Nėrijus Blažys. 		
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Motorinių transporto priemonių ir
jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo
saugumui, privalomosios techninės
apžiūros dokumentų galiojimą panaikina pareigūnai, kuriems suteikta teisė tikrinti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę būklę.
Privalomosios techninės apžiūros
dokumentų galiojimas panaikinamas,
kai techninės būklės patikrinimo metu
nustatoma, kad:
1. neveikia pagrindinis stabdys
(vairuotojas juo negali sustabdyti motorinės transporto priemonės arba jos
priekabos);
2. neveikia motorinės transporto
priemonės vairo mechanizmas (vairuotojas negali juo valdyti motorinės
transporto priemonės);
3. netvarkingas motorinės transpor-

to priemonės ir priekabos sukabinimo
įtaisas (kai tempiama priekaba);
4. lyjant, sningant arba esant rūkui
motorinės transporto priemonės vairuotojo pusėje neveikia stiklo valytuvas;
5. tamsiuoju paros metu arba esant
blogam matomumui nedega joks (artimosios, rūko, tolimosios šviesos)
motorinės transporto priemonės priekinis kairysis žibintas, o sugedus bent
vienam motorinės transporto priemonės arba jos priekabos galiniam gabarito žibintui neveikia avarinė šviesos
signalizacija arba motorinės transporto priemonės arba jos priekabos gale
nėra pritvirtinto avarinio sustojimo
ženklo;
6. motorinės transporto priemonės
stiklų, patenkančių į priekinį 180°
vairuotojo matymo lauką, šviesos lai-

dumas mažesnis negu 75 proc. (priekinio stiklo) ir 70 proc. (priekinių šoninių ir priekinių durų stiklų);
7. nuo lapkričio 11 d. iki kovo 31
d. motorinės transporto priemonės,
kurios bendroji masė ne didesnė
kaip 3,5 t, ir (arba) jos priekaba (jei
priekaboje įrengti stabdžiai) eksploatuojama su padangomis, kurios neskirtos važiuoti žiemą (nepažymėtos
ženklais „M+S“, „*“ arba užrašu „All
seasons“), motorinė transporto priemonė arba jos priekaba nuo balandžio
11 d. iki spalio 31 d. eksploatuojama
su dygliuotomis padangomis arba
motorinės transporto priemonės arba
jos priekabos protektoriaus rašto gylis
mažesnis nei nustatyta Techniniuose
motorinių transporto priemonių ir jų
priekabų reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d.
įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių
motorinių transporto priemonių ir jų
priekabų reikalavimų“;
8. motorinės transporto priemonės
ir (arba) jos priekabos žibinte panaudotas motorinės transporto priemonės
ir (arba) jos priekabos gamintojo nenumatytas šviesos šaltinis;
9. stovinčios motorinės transporto
priemonės su dirbančiu varikliu skleidžiamo triukšmo lygis viršija Kelių
transporto priemonių variklių triukšmo ribinių dydžių ir jų nustatymo
tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2008 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.
3-169 „Dėl Kelių transporto priemonių variklių triukšmo ribinių dydžių ir
jų nustatymo tvarkos aprašo“, nurodytus dydžius.
Pareigūnui atlikus tikrinimą ir nustačius nurodytus trūkumus surašomas Administracinis sprendimas dėl
privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo.
Priėmęs administracinį sprendimą
pareigūnas perbraukia techninės apžiūros rezultatų kortelę įstrižai, nuo
motorinės transporto priemonės arba
jos priekabos valstybinio numerio
ženklo nuima techninės apžiūros ženklą-lipduką. Privalomosios techninės
apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimas įsigalioja nuo administracinio sprendimo surašymo momento,
o motorinė transporto priemonė arba
jos priekaba, kuriai panaikintas privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas, nebegali dalyvauti

viešajame eisme. Transporto priemonės valdytojas privalo nedelsdamas
patraukti motorinę transporto priemonę arba jos priekabą nuo važiuojamosios kelio dalies, nesukeldamas
pavojaus kitiems eismo dalyviams.
Dėl gesintuvų panika nepagrįsta.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus įsakymu
„Lengvieji automobiliai ir automobiliai, kuriuose yra ne daugiau kaip 8
sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima
vieta vairuotojui – privaloma turėti
gesintuvą, turintį ne mažiau kaip 1 kg
(l) gesinimo medžiagos“.
O neturint gesintuvo vairuotojui
gresia atsakomybė numatyta LR
ATPK 1241 str. 7 d., t. y. įspėjimas
arba bauda nuo 20 iki 40 Lt.
Anykščių policija informuoja, jog
spalio 11 d. įsigaliojo Kelių eismo
taisyklių pakeitimai.Vienas iš aktualesnių – nuo šiol sukant į dešinę degant raudonam šviesoforo signalui su
lentele su žalia rodykle, privaloma sustoti prieš „Stop“ liniją. Kelių eismo
taisyklių 76 punkte nurodyta, jeigu
sankryžoje ties raudonu šviesoforo
signalu pritvirtinta lentelė su žalia
rodykle, nukreipta į dešinę, vairuotojams leidžiama sukti į dešinę ir degant
draudžiamam šviesoforo signalui,
tačiau prieš įvažiuodami į sankryžą
jie privalo sustoti prieš kelio ženklą
„Stop linija“ ir (ar) „Stop“ liniją, jeigu jų nėra, – prieš pėsčiųjų perėją,
šviesoforą ir vėl pradėti važiuoti tik
įsitikinus, kad tai yra saugu ir nebus
trukdoma kitoms transporto priemonėms ir pėstiesiems, kurių judėjimo
kryptį jie kerta.
Policija įspėja vairuotojus, kad nuo
šiol sukti į dešinę per lentelę su žalia
rodykle leidžiama tik tuomet, jei buvo
visiškai sustota ir įsitikinta, kad sukdamas vairuotojas netrukdys kitiems
eismo dalyviams. Priešingu atveju,
kai neišpildoma ši sąlyga, vairuotojas
pažeidžia Kelių eismo taisyklių 165
punktą (įsijungus leidžiamajam šviesoforo signalui, vairuotojas privalo
duoti kelią transporto priemonėms,
išvažiuojančioms iš sankryžos važiuojamųjų dalių sankirtos numatyta
kryptimi (jeigu manevras pradėtas,
kai jų krypties signalas buvo leidžiamasis), ir praleisti baigiančius pereiti
važiuojamąją dalį pėsčiuosius.
Apie daugiau KET pakeitimų – kituose „Anykštos“ numeriuose.
-ANYKŠTA

Dviratininkai lando per atitvarą

Dviratininkai ties keliu į Vikonis įveikia atitvarą... Jų nuomone,
jeigu jau ne perėją padaryti, tai šioje vietoje reikia dalį atitvaro
išpjauti.
Autoriaus nuotr.

Avarijos. Per 9 šių metų mėnesius Anykščių rajone įvyko 14
įskaitinių eismo įvykių, kuriuose
3 žmonės žuvo ir 15 buvo sužeisti.
Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 4 eismo nelaimės.
Protokolai. Anykščių rajono policijos pareigūnai per 9 mėnesius už
įvairius Kelių eismo taisyklių pažeidimus surašė 1665 protokolus.
Neblaivūs. Per 9 šių metų mėnesius rajono keliuose policijos pareigūnai sulaikė 115 neblaivių vairuotojų ir 111 neblaivių dviratininkų.
Pėstieji. Policijos pareigūnai per
9 šių metų mėnesius nubaudė 144
Kelių eismo taisykles pažeidusius
pėsčiuosius.
Akcijos. Šį mėnesį policijos pareigūnai vykdė policines prevencines priemones, kuriose kontroliavo
dviratininkus, pėsčiuosius vadeliotojus, ar jie tamsiu paros metu
naudoja atšvaitus bei kitus šviesą
atspindinčius elementus, privalomų saugos priemonių (saugos diržų,
šalmų, vaikų vežimo automobiliuose taisyklių laikymosi) naudojimą.
Buvo tikrintas vairuotojų blaivumas ar apsvaigimas nuo narkotikų
ar psichiką veikiančių priemonių,
kai kuriuose kelio ruožuose patikrinant absoliučiai visų transporto
priemonių vairuotojus. Blaivumo
tikrinimo priemonės vyks spalio
24 – 26 ir spalio 31 – lapkričio 2
dienomis, o spalio 20 – 26 dienomis policijos pareigūnai kontroliuos
eismo dalyvius, ar jie šviesiuoju ir
tamsiuoju paros laiku paklūsta eismo reguliavimo signalams, kelio
ženklų ženklinimo reikalavimų, važiuojamosios kelio dalies perėjimo
ar ėjimo (važiavimo) kur draudžiama, atšvaitų, kitų šviesą atspindinčių elementų naudojimą.
Radaras. Jungtinių Amerikos
Valstijų kompanija „Com Sonics“ ruošiasi gaminti radarus, kurie
padės policininkams įrodyti, kad
vairuotojas vairuodamas kalbėjo
mobiliuoju telefonu. Toks pažeidimas tik iš pirmo žvilgsnio atrodo nekaltas, tačiau akimirka, kai
akys nukrypsta į mobiliojo ekraną,
gali būti lemtinga didelės nelaimės
priežastimi. Baudos už kalbėjimą
mobiliuoju telefonu gana įvairios.
Jeigu Lietuvoje gresia susimokėti nuo 100 iki 300 Lt., tai Italijoje
bauda prasideda nuo 150, o Ispanijoje nuo 200 eurų.
Parengė J.J.

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Pamatęs po atitvaru lendantį ir iš paskos dviratį tempiantį žmogų, gali pakraupti bet kuris jautresnių nervų vairuotojas. Tačiau
tokį reginį kartas nuo karto galima pamatyti už kelis milijonus
litų šiuolaikiškai ką tik suremontuotame krašto kelyje Anykščiai
– Troškūnai, kur projektuotojai ir kelininkai gal pamiršo pasirūpinti dviratininkais ir padaryti perėją ties keliu į pirmąją Vikonių kaimo gyvenvietę.
„Išvažiavus iš Anykščių į Troškūnus viskas tvarkoje iki to kelio
į pirmąją Vikonių gyvenvietę, - pastebėjo Vikonių kaime gyvenantis
dviratininkas Matas Kavoliūnas.
- Jeigu aš važiuoju įrengtu dviračių taku, tai ties keliu į Vikonis
sukti neleidžia atitvaras, tad turiu
dar apie pusantro šimto metrų važiuoti link Troškūnų, kol baigiasi

pagreitis

atitvaras ir grįžti atgal keliu, kuriuo
skrieja automobiliai. Jeigu į kelią iš
dviračių tako išsuksiu prieš prasidedant atitvarui, vėlgi turėsiu apie
du šimtus metrų nesaugiai važiuoti
keliu, kuriuo važiuojančių mašinų
vairuotojai man signalina, kodėl
dviračių taku nevažiuoju. Kol to
atitvaro nebuvo, dar ir keliu važiuoti nebuvo baisu, nes mašinos

galėjo nebent į griovį nustumti,
dabar gi jos mane gali sutraiškyti į
atitvarą. Man saugiausia privažiuoti savąjį kelią dviračių taku, tuomet
įsitikinti, kad nė iš vienos pusės
neatvažiuoja automobilis ir lipti
per atitvarą, o dviratį persitempti po juo. Šitaip daro net Vikonių
kaimo moterys“, - sakė vikonietis,
siūlydamas, kol neįvyko nelaimė,
šią, jo nuomone, kelininkų klaidą
ištaisyti.
Atitvarus suprojektavo Utenos
regiono keliai.
Anykščių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus
Kelių policijos poskyrio viršininkas
Nėrijus Blažys teigė nuvažiuosiantis į vietą ir situaciją išsiaiškinsiąs.
Įdomu, ką apie šią situaciją mano
Anykščių rajono saugaus eismo
komisija?

kelionės
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Keturi komunarai, neskaitant
„Peugeot“, Rusijoje vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Boružė Sankt Peterburge.
(Tęsinys. Pradžia „Anykšta“ 2014-09-25)
Lieka „budintys“ tiltai
Man, kaimiečiui, sunku suvokti,
kaip Sankt Peterburgas padarytas.
Iki gilios nakties, o gal ir visą parą
miesto centre šurmuliavo žmonės,
gatvėse automobiliai ir motociklai
lėkė 80-100 km/h greičiu. Nemažai
važinėjom savo automobiliu, stebėjau spidometrą - net ir miesto centre
transporto srauto greitis tikrai gerokai viršija leistinas normas ir juda
vos ne tokiu pat tempu, kaip Murmansko magistralėje.
Gyvenome „prie pat“ metro stotelės – taip sakė mums butą išnuomojusi moteris. Tas „prie pat“ –
geras kilometras... Didelio miesto,
dideli masteliai. Sankt Peterburgas
– ketvirtas pagal gyventojų skaičių
miestas Europoje. Nors skirtingi šaltiniai pateikia skirtingus didmiesčių
gyventojų skaičius, tačiau turnyrinė
lentelė, matyt, teisinga – Maskvoje,
Londone ir Stambule – apie 10 mln.

gyventojų. Sankt Peterburge – 5-6
milijonai, o artimiausiuose Sankt
Peterburgo „varžovuose“ – Berlyne, Madride ir Paryžiuje turėtų būti
mažiau nei po 4 mln. gyventojų.
Prieš pirmą valandą nakties žmonių srautas bėgte pasileido į metro.
Ir mes su srautu... Pavažiavę porą
stotelių išlipome, kad persėstume
į kitą liniją. Kažkodėl visi ką tik
isterikavę keleiviai buvo ramus,
pasirodo, skubėt nebėra kur – metropolitenas baigė darbą.
Naktimis pakeliami Nevos tiltai,
metro eismas kelioms valandoms
stabdomas. Miestas nakčiai perskiriamas į dvi dalis. Tiesa, ne visi
tiltai keliami tuo pat metu, lieka
„budintys“, o taksistai, aišku, žino,
kada, kuris tiltas „dirba“.
Rugpjūčio pabaigoje Sankt Peterburgo motociklininkai atsisveikino
su vasara. Regėjos, dalis atsisveikins visiems laikams. Gal kas trečia
transporto priemonė lekianti miestu
– motociklas. Dažnai miesto centru
motociklininkai skraidė ant vieno
rato. Gatvės – plačios, tačiau aplink

jas tūkstančiai žmonių, tad po nesėkmingo motociklininko triuko
medikai ir morgai turėtų darbo. Ant
asfalto pabyrėjusių motociklininkų
mačiau, bet į žmonių minią, mano
akyse niekas nesirėžė. Nemačiau
ir, kad policininkai trukdytų eismą
– stabdytų, baustų, bartų. Ko gero,
paskaičiuota, kad tokiame mieste
geriau vienas kitas papildomas lavonas, nei paralyžuotas eismas.
Du policininkai, įlindę į kažkokio
architektūrinio šedevro nišą, žaidė
savo išmaniaisiais telefonais. Jauni
vyrukai, laukdami kol baigsis jų pamaina, kartais šiek tiek kilsteldavo
savo šiek tiek prasikaltusias akis į
taikius praeivius.
„Vyrai eime, kur nors pasėdėsime.“- gatvėje prisigretino į proanūkes tinkančios merginos. „Dar gerai
atrodau.“ – pagalvojau. „Atrodai
kaip iš kaimo.“ – telepatiškai patikslino Aidas. „Mūsų tikslas – muziejai“ - apibendrino Ričardas ir merginos nušokavo prie kitų senukų.
Pasėdėt su merginom Sankt Peterburge yra kur... Nebūtinai bare.
Galima ir po Nevą naktimis plaukėjančiuose laivuose – juose barai,
muzikinės programos. Iš laivų galima stebėti kaip veriasi Nevos tiltai,
laukdami atplaukiančių laivų. Į tiltų
ir rūmų apšvietimą Sankt Peterburge negailėta investicijų – nesiimu
vertint apšvietėjų profesionalumo,
bet man regis, kad mieste turėtų
būti apšvietimo institutas su šimtais dizainerių ir inžinierių bei specializuota tiltų lempučių sukiotojų
įmonė.
Gatvėse nematyti „svečių iš vidurinės Azijos“. Bet Aziją atradome...
Matyt, „svečiai“ Sankt Peterburge
kaip ir Vakaruose gyvena būriais ir
dirba būriais. Įtaikėm į kvartaliuką,
kur visiškas juodulynas – vieni siūlė
prekes, kiti – transporto paslaugas,
treti – užeiti užkąsti...
Vienas mus vežęs taksistas keikė
„svečius“ už tai, kad jie žlugdo jo

Nevos deltoje, kur Sankt Peterburgo senamiestis – 42 salos.
Didžiausi Rusijos miestai: 1. Maskva (10 mln) 2. Sankt Peterburgas (5 mln.) 3. Novosibirskas (1,4 mln.).
Kiti milijoniniai miestai: Žemutinis Naugardas, Jekaterinburgas, Samara, Omskas, Kazanė, Čeliabinskas,
Rostovas prie Dono, Ufa, Volgogradas, Permė.
Triukšmingiausi pasaulio miestai: 1. Maskva, 2. Toljatis, 3.Atėnai, 4.Paryžius, 5. Sankt Peterburgas,
6.Londonas.
Neva. Vos 74 kilometrų ilgio upė, ištekanti iš Ladogos ežero, įtekanti į Baltijos jūrą. Vidutinis Nevos plotis
– 400-600 metrų, didžiausias plotis – 1200 metrų. Vidutinis gylis 8-11 metrų. Nevos deltoje – 42 salos, jose
ir pastatytas Sankt Peterburgas. Trumpa upė trečia pagal vandeningumą Europoje – didesnis vandens debitas
tik Volgoje ir Dunojuje.

legalų biznį. Pasak taksisto, Vidurinės Azijos valstybių piliečiai gauna
nuolatinę Rusijos vizą, tačiau kartą
per tris mėnesius jie privalo kirsti
Rusijos sieną, atseit, grįžti namo...
„Ukrainos pasienyje atsižymi ir vėl į Piterį.“ – be meilės apie „svečius“ kalbėjo taksistas.
Skveruose jaunimas (ir vyresnis jaunimas) brazdino gitaromis.
Mano ausiai labai gerai tiko prieš
daugiau nei dvidešimt metų žuvusio Viktoro Cojaus motyvai – „ja
sažaju aliuminievyjie agurcy, na
briezientovom polie...“ („aš sodinu
aliuminius agurkus brezentiniam
laukia...“).
(Bus daugiau)

Šunelis prekybos centre.

Šventovės ornamentai.

Rimgaudo ŠLEKIO nuotr.
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Amerika, lauk iš mūsų širdžių

Leonas ALESIONKA
Naršiau naršiau anądien aš internete ir apšalau... Mat užsiroviau ant
tokio klipuko, apie kurį buvo parašyta, kad jis uždraustas rodyti Ukrainoje. Pasidarė įdomu. Cha, taigi aš laisvos Lietuvos pilietis! Ką noriu, tą ir
žiūriu. Pykšt klavišiuką ir įsijungiu.
O ten kad suskambės, tenorų balsais
traukiama, tokia lengva „šarmankinio“ valsiuko melodija, kad sumirgės
ekrane matyti vaizdeliai. „Amerika,
lauk lauk lauk iš mūsų širdžių, Iš
mūs smegenų išnyk po velnių! Amerika von iz ruskoj duši. I bolše putej
siuda neišči.“ Tai kas, kad moku rusiškai. Visgi ne taip gerai, kad galėčiau tobulai versti dainos žodžių autoriaus Pavlo Šapajevo poeziją. Tai ir
nedarysiu to, ko gerai nemoku. Tik
va tame klipuke ir JAV prezidentai,
ir senatoriai, ir Švarcnegeris šoka su
žydais ortodoksais, ir Petro Porošenka su visais savo „jaceniukais“, ir
keli „kieti“ Ukrainos vaizdeliai. Ach
po velnių! Kas nori – tegu groja, kas
nori – tegu sau šoka. Koks čia mano
reikalas? Tik ta melodija, tas valsiukas... Skamba ir skamba laikas nuo
laiko galvoje. Užhipnotizavo ar ką?
„Amerika lauk, lauk, lauk...“
Na kas čia per nedraugiškas vakarėlis prieš JAV vyksta? Nepatinka
kam nors Amerika? O man patinka.
Ypač prezidentai. Na gerai jau, gerai,
gal ne visi. Štai išvadino milijardierius Donald J. Trump JAV prezidentą
Baraką Obamą psichu ir ką? Į snukį
negavo! Aš net mūsų karingosios
panelės prezidentės taip vadinti negaliu. Na pats balsavau, nepatogu. O
štai tas Trampas gali. Jam kas? Na
gerai, na gal jis ir ne visai neteisus,
palikime tai ramybėje ir eime toliau.
Man patinka viceprezidentas Joe
Baidenas. Ne tik dėl to, kad šalia jo

horoskopas
Ožiaragių laukia palankus laikotarpis, tinkamas partnerystės
santykiams aktyvinti. Bendravimas ir kontaktai šią savaitę bus
labai produktyvūs. Astrologas taip
pat mano, kad ateinančiomis dienomis jūs turėsite galimybę sudaryti naudingų sutarčių. Ypač didelė
sėkmė jus lydės antradienį.
Vandeniai šią savaitę gali drąsiai vykti į komandiruotes ir įvairiausias dalykines keliones. Toli
nuo namų jūs sužinosite daug
naujų ir naudingų dalykų, taip pat
būsite informuoti apie žmones, su
kuriais jums tenka bendrauti darbo
reikalais. Sėkmingos dienos - trečiadienis ir ketvirtadienis.
Žuvys puikiai ves svarbias dalykines derybas, todėl šią savaitę
turėsite progą neblogai uždirbti,
kai pasirašysite naudingą sutartį. Tik, kaip įspėja astrologas, per
darbus nepamirškite poilsio. Tam
tinkamos dienos - penktadienis ir
šeštadienis.
Avinams šią savaitę gali iškilti
svarbi dilema: darbas ar šeima?
Dangaus šviesuliai jums pataria
pasirinkti antrąjį variantą. Juk
svarbiausia, kad namuose būtų
gera atmosfera. Tad jeigu yra tokia

visai jaunas jaučiuosi ( jam 72 metai, „Burisma“, užsiimančio angliavanman tik 65). Atskrido į Lietuvą, gra- denių gavyba Ukrainoje, valdybos
žiai mūsų Grybauskaitei šypsojosi, nariu. Va taip! O be to jo pagrindar gražiau paaiškino, kad NATO už dine darboviete išlieka juridinė firdyką nieko negins, reikia lietuviams ma Schiller & Flexner LLP, esanti
nebūti kiaulėmis ir savo armijai lėšų Niujorke. Dar be to jaunėlis Baideskirti ne mažiau tų dviejų procentų, nas sėdi JAV Koalicijos globalinės
kurie stojimo sutartyje numatyti. lyderystės klausimais Saugumo poTaip mandagiai, taktiškai. Nedelsiant litikos centro ir Nacionalinio demomūsų partijoms prasivalė antikariuo- kratinio instituto pirmininko kėdėmeniško populizmo dulkėmis užneš- je. Nieko nesuprantu, ką veikia jis
tos smegenys, labai greitai jos sutarė pastaruosiuose dviejuose postuose,
tuos du procentus rasti ir skirti. Na ne bet net man aišku, kad juose sėdėiš karto, na pamažu, na... Putinas irgi ti „pasikaifinus“ kokainu ko gero
žmogus, palauks, negi taip staigiai galima. O va toje Ukrainoje, dujų
ims ir mus, visai nepasiruošusius net kompanijoje, ponaičiui Hunteriui,
pusvalandžio atsilaikyti, puls? Gėda kaip tvirtinama, talkina buvęs Lenbūtų dičkiui mažiuką skriausti. Čia kijos prezidentas, didelis Ukrainos
gi kaip sekse: visada labiau užveda, draugas, buvęs pagrindinis ES tarkai ilgiau priešinasi, ar ne?
pininkas ir derybininkas su Kijevu,
O va Baideno sūnaus nevirškinu! Aleksandras Kvasnievskis (AlekVisai nepatinka man šitas vaikiga- sander Kwasniewski). Žiniasklailis! Prestižiniame
dai atrodo, kad
Yale’io universi...Ach po velnių! Kas nori i n f o r m a c i j a
tete išsilavinimą
apie tai, jog H.
įgijęs
44-erių – tegu groja, kas nori – tegu Baidenas ir A.
Hunteris Bidenas sau šoka. Koks čia mano rei- Kvasnievskis,
gegužės 7 dieną kalas? Tik ta melodija, tas dirbantys valužsirašė į JAV valsiukas...
dyboje kompakarinio jūrų lainijos, kuri yra
vyno rezervistų
kontroliuojama
sąrašą ir vos po mėnesio buvo iš jo nuverstojo Ukrainos prezidento
išmestas, po to, kai jam atliktas nar- V. Janukovyčiaus sąjungininko,
kotikų testas buvo teigiamas. „The „sukelia rimtą interesų konfliktą ir
Wall Street Journal“ tuoj pranešė, gimdo rimtus klausimus apie Vakakad Amerikos viceprezidento Joe rų politiką Ukrainoje“. Ir ko jau čia
Bideno sūnus Hunteris buvo išmes- žurnaliūgoms taip klausinėti? Vsio
tas iš šalies karinio laivyno rezervo zakonno: kaip danguje, taip ir ant
po to, kai narkotikų testas parodė, žemės. Turiu galvoje savo mylimą
jog vyras vartojo kokainą. „Tarnauti Lietuvą. Ir pas mus gi žymių tėtukų
šalies kariniame laivyne buvo mano susidirbę vaikeliai ne iš konteinerių
gyvenimo garbė. Aš siaubingai gai- gyvena, a ne? Taigi aha...
liuosi dėl savo veiksmų, dėl kurių
Bet aš vis tiek manau, kad JAV
nebegaliu eiti šių pareigų. Gerbiu amerikiečiai jaučia nerimą ne dėl
laivyno sprendimą ir jausdamas tos dainelės, varančios juos lauk iš
savo šeimos meilę bei paramą gyve- rusų širdžių taip fainiai, kad net šokti
nu toliau“, - dūsavo politiko sūnus. norisi. Visai ne. Šiandieną ir KiniGera ta Bidenų šeimos meilė bei ja, didžioji Azijos valstybė, kurios
parama. Neprapuolė berniukas Bi- kaip ir Rusijos jau nebepastumdysi,
denukas. Tėtukas nuskrido į Ukrai- tvirtina, kad Honkonge vykstančios
ną valstybinių reikalų tvarkyti, pro- pilietinio nepaklusnumo akcijos yra
blemų spręsti, daug dirbo, stengėsi. JAV ir Didžiosios Britanijos sukursVos tik tėtis namo į JAV parskrido, tytos. Jų, jankių ir britų, ranka neva
sūnelis Hunteris tik šast ir į Ukrai- jaučiama. Visiškai panašiai Maidano
ną. Šių metų gegužę Hunteris Bai- protestus Kijeve vertino ir Maskva.
denas tapo naftos ir dujų holdingo Rusijos prezidentas Vladimiras Pugalimybė, artimiausiomis dienomis atsisakykite darbų ir visą savo
laiką skirkite artimiesiems. Palanki diena - trečiadienis.
Jaučius astrologas įspėja, jog
gali iškilti būtinybė nutraukti sutartis. Bet dėl to nenusiminkite,
kadangi jums seksis kitose gyvenimo srityse, ypač - meilės fronte.
Karščiausių aistrų diena - penktadienis.
Dvyniai neturėtų užsibrėžti globalinių uždavinių, susijusių su darbu ir karjera - ši savaitė nėra tam
tinkamiausias metas. Daugiausia
dėmesio skirsite asmeniniams
santykiams - galimas dalykas, kad
jūsų laukia susitikimai su senais
bičiuliais ir artimais žmonėmis, o
gal ir meilės istorijos. Tam ypač
tinka šeštadienis.
Vėžius astrologas įspėja: venkite
meilės nuotykių - jų padariniai gali
būti neprognozuojami ir skaudūs.
Dabar verčiau apskritai pamirškite jausmus ir visą dėmesį skirkite
darbui ir tarnybinėms pareigoms.
Sėkminga diena - pirmadienis.
Liūtams šią savaitę seksis tvarkyti visus komercinius reikalus.
Astrologo nuomone, kaip tik dabar
galite realizuoti visą savo potencialą. Sėkmė ir pasitikėjimas savo
jėgomis padės įgyvendinti visus

sumanymus. Palankios dienos ketvirtadienis ir sekmadienis.
Mergelės pajus energijos ir entuziazmo antplūdį, norą imtis sunkiausių darbų. Tai leis ateinančią
savaitę pasiekti puikių profesinės
veiklos rezultatų. Galite neabejoti, kad vyresnybė deramai įvertins
jūsų pastangas. Sėkminga diena ketvirtadienis.
Svarstyklės susiras naują darbą, kuris bus labai perspektyvus.
Jeigu pribrendo būtinybė pakeisti
veiklos pobūdį, tai galite drąsiai
žengti šį žingsnį šią savaitę. Tokiems klausimams spręsti labiausiai tinka pirmadienis ir antradienis.
Skorpionai gali tikėtis trokštamo paaukštinimo tarnyboje. Dangaus šviesulių išsidėstymas šią
savaitę padės kopti karjeros laiptais ir tvarkyti visus su darbu susijusius reikalus. Svarbiausia - ne
sėdėti sudėjus rankas, o ryžtingai
veikti, ypač - antradienį.
Šauliams astrologas žada aktyvų ir turiningą profesinį gyvenimą. Bet nereikėtų apsiriboti tik
reikalais. Jums būtų ne pro šalį
kartu su artimaisiais apsilankyti
teatre ar išvykti į gamtą. Tam tinkama diena - sekmadienis.
-ELTA

tinas bei užsienio reikalų ministras
Sergejus Lavrovas ne kartą piktinosi JAV ir kitų Vakariečių kišimusi į
Ukrainos vidaus reikalus. Politologas Konstantinas Andrijauskas, su
kuriuo visiškai esu linkęs sutikti,
teigia: „Tačiau Kinijos ir JAV santykiuose pagrindinė problema – tai
JAV įsivaizdavimas, kad jų socialinis, ekonominis ir plėtros modelis
yra universalus, kad žmogaus teisės
yra universalios, kad jų tarptautinės teisės suvokimas universalus.
Natūralu, kinams tai nepatinka.
Kai jie mato Maidaną, kai jie mato
Honkongą, tai galvoja, kad tai yra
labai nuoseklūs Vakarų bandymai
plėsti vertybinę savo įtaką visame
pasaulyje. O kartu su vertybine įtaka
ateina ekonominė įtaka, dar vėliau
politinė ir geopolitinė. Kalbama apie
skirtingus projektus, kaip turi atrodyti pasaulis. Kinų įsivaizdavimu,
amerikiečiai bruka savo universalų
modelį visam pasauliui ir tai jiems
nepatinka. Čia kinai su Rusija yra
labai artimi, nes Rusija irgi galvoja
taip pat“. (Ir ne tik Rusija. O Brazilija, o Argentina, o Indija?) „Priešinimasis „Vakarų diktatui“ yra tas aspektas, kuris labiausiai suartino abi
valstybes, jos abi nori daugiapolio
pasaulio, kuriame kiekvienas galios
polius turi teisę plėtotis taip, kaip
mano esant teisinga“. Jų baimė, kad
Vakarai nesiliaudami kursto „pseudodemokratinius“ protestus, yra vienas iš Rusiją bei Kiniją vienijančių
veiksnių“.
Apie Rusijos ir Kinijos aljansą
prieš Jungtines Valstijas garsiai pradėta kalbėti dar prieš gerus trylika
metų. Būtent tada Rusija ir Kinija
pasirašė „draugystės ir bendradarbiavimo“ paktą, kuris nubrėžė šalių
bendradarbiavimo gaires ateinantiems dvidešimčiai metų. Ir pasirašytas žodis tampa kūnu: stiprėja abiejų
šalių karinis bendradarbiavimas,
siekiama „teisingos ir racionalios
naujos pasaulio tvarkos“. Šių metų
gegužės 16 dieną Rusija ir Kinija
susitarė statyti 77 mlrd. dolerių vertės dujotakį „Sibiro galia“. Juo tekės
dujos, skirtos eksportui iš Rusijos
į Kiniją. Ir taip bus nuo 2018 m..

Rusija trisdešimt metų Kinijai tieks
po 38 mlrd. kubinių metrų gamtinių
dujų kasmet. Va ir lakstykit visi Eurosojūzai ir Lietuvos su savo sankcijomis, va ir stenkitės, kol patys sau
pakenksite .
Šanchajuje buvo paskelbta apie
Rusijos ir Kinijos jungtines pastangas statyti didelės keliamosios galios
karinius sraigtasparnius Mi-26 bei
didelius komercinius orlaivius. Kinija nori pasistatyti apie 1000 didelės
galios komercinių orlaivių ir konkuruoti su „Boeing“ bei Airbus. Rusijos „Sukhoi“ yra sudariusi 4 mlrd.
dolerių vertės susitarimą su Kinija
tiekti 100 SSJ100 lėktuvų variklių,
kurių dalis būtų pagaminti Kinijoje.
„Rosatom“ sudarė 1 mlrd. dolerių
vertės kontraktą tiekti pažangią branduolinio kuro tiekimo įrangą.
Kad taip kas su Lietuva bent vieną tokios apimties ir vertės sutartį
sudarytų! Pasvajok, lietuvi... Kuris
gi dramblys sudaro sutartį su blusa?
Nebent girtas arba labai draugiškas.
Kai pažvelgiu į JAV, kuri man patinka, niekaip negaliu suprasti, kaip
gali iki ausų prasiskolinusi valstybė
dar imtis pasaulio lyderio vaidmens
ir visiems bandyti diktuoti savo valią? JAV valstybinė skola 2014 - 10
- 01 dienai sudarė 17,786 trilijonų
JAV dolerių. Vien tai pačiai Kinijai
JAV skolinga 1,3 o Japonijai 1,1
trilijonus dolerių. O kur dar atskirų
valstijų skolos? Karai Libane, Irake
ir Afganistane, Džihadistų organizacija „Islamo valstybė“, kontroliuojanti dideles teritorijas Irake ir Sirijoje, turinti karinius lėktuvus ir netgi
jos gretoms priklausančius olandų
baikerius. O čia dar ta Ukraina...
Nenoriu būti Amerikos prezidentu.
Tokioje pekloje ne tik B. Obamai,
net ir pačiam Donaldui J. Trampui
„stogas nuvažiuotų“. Kaip išlaikyti
orią veido išraišką, kai tokie prasti
valstybės norų būti pasaulio bamba
rezultatai? Va ir traukia sau ruseliai
drąsiai tame Ukrainoje uždraustame
klipuke: „Amerika, von von von iš
mūsų širdžių...“ Ir ką tu jiems padarysi? Ar nebūtų priimtiniau pasauliui pradėti dainuoti kartu? Juk
sutikite: kartu dainuoti XXI amžiui
derančias dainas būtų žymiai geriau, negu stumdytis dėl ambicingų
geopolitinių įtakų ir taškytis žmonių
krauju.

SKELBIMAI

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas. Gali būti
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima.
Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
Nekilnojamasis turtas
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.
Mišką su žeme arba iššsikirsti.
Moka brangiai.
Tel.: (8-604) 84051, (8-605) 12103.
Miškininkystės įmonė brangiai mišką su žeme arba biržes išsikirsti.
Atsiskaito iš karto. Moka iki 40 000
Lt/11 585 EUR/ha.
Tel. (8-687) 23618.
Automobiliai, žemės ūkio
technika
Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-601) 61510.
Įvairius automobilius, mikroautobusus, visureigius, sunkvežimius, traktorius. Atsiskaito, utilizuoja.
Tel. (8-648) 67177.

įvairūs

Dovanoja

Mažą rainą katytę.
Tel. (8-610) 00913.
Baldų remontas ir gamyba
Remontuojame minkštus baldus,
keičiame gobeleną, spyruokles,
poroloną. Pasiimame ir parvežame
baldus. Turime baldams audinių.
Tel. (8-610) 10341, www.atnaujinkbaldus.lt

Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, sunkvežimius, traktorius.
Utilizuoja, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.
Brangiai ir skubiai - įvairių markių
(1930-2005 m.) lengvuosius automobilius, visureigius, mikroautobusus.
Bet kokios būklės.
Tel. (8-601) 53942.
Kombainus, traktorius, automobilius, autobusus, įvairią techniką, metalo laužą, elektros variklius.
Tel. (8-633) 60143.
Gyvuliai
Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius auginti. Moka
priedus.
Tel. (8-614) 07502.
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Agentas Algirdas – veršelius, karves, jaučius, prieauglį, avis. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

PERKAME ĮVAIRŲ
MIŠKĄ

projektuojame, konsultuojame
Tel.: (8-698) 19008
(8-612) 43733
(8-687) 86324
BRANGIAI PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
Domina ir maži plotai.
Tel. (8-618) 60306.

Nuolat brangiai - karves, bulius, telyčias. Atsiskaito iš karto, moka priedus.
Tel. (8-656) 40439.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826,
(8-684) 40534.
Šiltiname pastatus - užpildome
oro tarpus ekovata, termoputa,
granulėmis, piliurentu.
Tel. (8-606) 85525.
Mobiliu gateriu pjauname medieną Jūsų namuose. Statome pirtis,
pavėsines, atliekame vidaus apdailos darbus, klijuojame plyteles,
sukame gipsą.
Tel. (8-672) 38079.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo
300 kg, karves.
Tel. (8-615) 37349.
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

UA B „ B OVA R I S “

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 14,60 Lt / 4.23 EUR /kg,
belgų telyčaites 10,60 Lt/ 3.07 EUR /kg.
juodmargius buliukus 5 Lt / 1.45 EUR /kg.
Tel. (8-678) 00255.

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,
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

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

parduoda

Įžuvinimo mailių: lynai, karpiai,
amūrai, karosai, lydekos.
Tel. (8-671) 67395.
Kuras
Malkas kaladėmis, Atraižas, turi
sausų supjautų. Veža į rajonus.
Tel. (8-629) 76267.
Malkas, atraižas pakais.
Supjautas, kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-622) 44850.

Baldų gamyba. Virtuvės, spintos
slankojančiomis durimis, prieškambario, miegamojo, svetainės ir kt.
Tel. (8-601) 70304.
Paslaugos
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm; 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Kalame dailylentes, šiltiname
namus. Renovuojame stogus,
įrengiame pirtis. Atvežame medžiagas.
Tel. (8-611) 02788.

Pigiausi ir geriausi VAIRUOTOJŲ kursai!
Teiraujamės tel. (8-657) 72987,
www.jonroka.lt
Renkamės spalio 23 dieną 17 val.,
Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“

INFORMACIJA APIE VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ SU UTENOS REGIONO ATLIEKŲ
TVARKYMO 2014 – 2020 M. PLANO PROJEKTU IR planO STRATEGINIO
PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATASKAITA
UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ organizuoja Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014 – 2020
m. plano rengimą. Planavimo tikslas – suderinti Utenos regiono savivaldybių veiksmus organizuojant
komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir, siekiant įgyvendinti valstybines komunalinių atliekų tvarkymo
užduotis, nustatyti regiono komunalinių atliekų tvarkymo užduotis, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
organizavimo priemones 2014 – 2020 m., kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius – ekonominius ir
higienos reikalavimus atitinkančios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems Utenos regiono
gyventojams.
Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. planas pradėtas rengti 2014 m. kovo mėn. Plano sudėtyje
atliekamas plano sprendinių įgyvendinimo SPAV.
Plano ir SPAV dokumentų rengėjas: UAB „Hidroterra“ parengė Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014
– 2020 m. plano projektą ir SPAV ataskaitą Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. plano
strateginio pasekmių aplinkai vertinimas.
Susipažinti su SPAV ataskaita bei plano projektu ir pateikti pastabas bei pasiūlymus (nuo 7.30 iki 16.30
val.) per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:
Plano bei SPAV dokumentų rengėjo būstinėje: UAB „Hidroterra“, Perkūnkiemio g. 4A, 12128 Vilnius, tel. (8 5)
2321807, faks. (8 5) 2322407, el. paštas: info@hidroterra.lt. Kontaktinis asmuo: direktoriaus pavaduotojas Jurijus
Valiūnas, tel. (8 640) 39542, el. paštas j.valiunas@hidroterra.lt.
Planavimo organizatoriaus būstinėje: UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, J. Basanavičiaus g. 59,
28240 Utena, tel. (8 389) 50440, faks. (8 389) 70025, el. paštas: info@uratc.lt. Kontaktinis asmuo – ekologė Živilė
Misiūnienė, tel. (8 389) 70029, el. paštas: info@uratc.lt.
Viešas supažindinimas su plano projektu ir SPAV ataskaita įvyks: š.m. lapkričio 21 d. 13 val., UAB „Utenos
regiono atliekų tvarkymo centras“ būstinėje, J. Basanavičiaus g. 59, 28240 Utena.
Teleloto Lošimas Nr. 967 Data: 2014-10-19
Skaičiai: 60 70 68 42 28 06 07 71 04 39 29 40 69 32 56 61 09 35 15 45 46 59 72 52 10 03 74 14 75 51
02 33 13 53 65 (keturi kampai) 30 25 34 26 73 (eilutė) 43 58 57 48 11 (įstrižainės) 54 41 55 24 47 01 12
67 08 23 (visa lentelė)
Papildomi prizai: 0212014 Automobilis “Citroen C4 Cactus” 026*637 Pakvietimas į TV studiją 020*711
Pakvietimas į TV studiją 001*871 Pakvietimas į TV studiją

A KC I J A
KI EKV I EN A M
nuo 10 % iki 50 %

Langai, durys, garažo vartai,
roletai, žaliužės, apsauginiai
stogeliai, šiltnamiai.
*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.
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vardadieniai

šiandien
Uršulė, Raitvilas, Gilanda, Hiliaras, Vilma.
spalio 22 d.
Donatas, Malvina, Severinas,
Viltaras, Mingedė, Aliodija, Severas.

mėnulis

spalio 21 - 22 d. delčia.
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anyksta.lt

„Andriui“:

„Meras - tuščia vieta. Todėl
svarbu sąrašas, o į merus gali eiti,
bet kuris kuriam trūksta dėmesio,
kuris galvoja esantis pranašu ir
kitaip trenktas per galvą. Audrius
protingas ir tikrai nebūtų ėjęs į
tuščią vietą. Sveikinu teisingai išsirinkus partijas. Gerai, kad nesusidėjai su susitepusiais“.

mįslė

„Panešti galima, o suskaičiuoti
negalima?“
Šeštadienio mįslės „Dideli mažus pakalnėje pasiveja?“ atsakymas – lapai krenta.

oras
+7

+9

MOZAIKA
Vieno Italijos miestelio valdžiai
paskirta bauda už pernelyg
triukšmingą krioklį
Vieno Lombardijos miestelio Italijos šiaurėje valdžiai paskirta bauda už pernelyg triukšmingą krioklį,
kuris drumsčia gyventojų ramybę.
Ekspertai nustatė, kad vaizdinga
vandens kaskada viršija leistinas
triukšmo normas.
Belano miestelio valdžia turės
sumokėti 1032 eurų baudą, paskirtą
po to, kai vienas iš jo gyventojų pasiskundė dėl triukšmingo Orido krioklio, kuriuo grožėtis atvyksta tūkstančiai turistų, taip pat ir iš užsienio.
Mažesnį entuziazmą gamtos grožybė kelia netoliese esančioje gyvenvietėje. Kai kurie belaniečiai teigia dėl triukšmo negalį nei klausytis
radijo, nei žiūrėti televizoriaus, jeigu

NNN

atidaro langus.
Pasipiktinęs Belano meras Robertas Santalučija (Roberto Santalucia)
pareiškė neketinąs mokėti baudos,
kadangi ji yra absurdiška, ir pareikalavo ją anuliuoti. Jis pridūrė, kad
Orido krioklys yra ne miestelio, bet
viso Lombardijos regiono nuosavybė.
Aštrialiežuviai spėlioja, kokią baudą uolūs Italijos valdininkai skirtų už
Niagaros krioklio keliamą triukšmą.
Saudo Arabijoje geriausi
mokytojai bus apdovanoti
prabangiais automobiliais
Saudo Arabijos švietimo ministerija nusprendė apdovanoti geriausius
mokytojus prabangiais BMW automobiliais ir 20-120 tūkstančių rialų
(2,5-32 tūkstančių dolerių) čekiais,

sprintas

praneša “Arab News”.
Į apdovanojimus gali pretenduoti
geriausi pedagogai ir mokyklų direktoriai. Moksleivius pirmūnus taip pat
siūloma apdovanoti (kaip - nepatikslinama). Pasak informuotų šaltinių,
2014 metų laureatus Švietimo ministerijos pareigūnai jau išrinko.
Pasak ministerijos atstovų, apdovanojimas BMW automobiliais mokytojams turi tapti puikia motyvacija.

Mandagūs medžių
pjovėjai
Pavojingų medžių pjovimo,
aplinkos darbus atliekančios firmos darbuotojai - mandagūs.
Jie bet kur nekabina savo reklaminių skelbimų.
Štai, lietuvių literatūros klasiko kanauninko Juozo Tumo
–Vaižganto gimtajame Malaišių
kaime (Svėdasų seniūnija), kuriame jau nebėra nei vieno gyventojo, medžių pjovėjai iškabino didžiulį skelbimą ant medžio,
augančio privačioje valdoje.
O juk galėjo iškabinti ant
Vaižganto paminklo, šalia esančio kryžiaus ar rašytojo gimtinėje sukurtų medžio skulptūrų,
kaip tai daro visokie neišmanėliai.
Be jokios abejonės, tokiems
skelbimams ypatingai tinka medžiai.
Juk vis tiek kada nors juos
teks nupjauti...

Anykštėnas Seimo narys Ričardas
Sargūnas vis dažniau dalyvauja visokiuose europiniuose debatuose. Spalio 15-16 dienomis Briuselyje (EP)
jis dalyvavo ES ir Viduržemio jūros
šalių Asamblėjos politikos reikalų,
saugumo ir žmogaus teisių komiteto
posėdyje.
Kaip pasakoja R. Sargūnas, posėdžio metu aptarti šiaurės Afrikos šalių pabėgėlių reikalai ir jų migracijos
srautų suvaldymo problemos Lampeduzos srityje (Italija). Komiteto
nariams buvo pristatyti vykdomi ir
planuojami šių šalių ir ES projektai
aplinkos apsaugos, moterų teisių,
verslo vystymo srityse, o atskiru klausimu ten buvo pristatytos Gazos sektoriaus problemos.
Mes žinome anykštėnų meilę
Anykščių kraštui ir tą, kad politikai
ieško progų ką nors pargabenti (kokią
nors investiciją) į gimtinę. Už tai jiems
pagarba, bet šiuo atveju R. Sargūnui
reiktų priminti, kad tik nebūtų aktyvus
diskusijose ir nesiūlytų kokio Surdegio
ar Levaniškių galimam pabėgėlių centrui. Šitų investicijų nereikia...

Prenumeratos kainos 2015 metams
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“ redakciją (Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai). Ant kvito užrašykite
savo vardą, pavardę ir adresą.
Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, užsisakę
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Daugiau kaip ketvirtadalis Saudo
Arabijos biudžeto skiriama švietimui. Karalystėje yra aštuoni universitetai, daugiau kaip 24 tūkstančiai
mokyklų, daug koledžų ir kitų švietimo įstaigų.
Visiems šalies piliečiams mokslas
yra nemokamas. Be to, vyriausybė
aprūpina studentus viskuo, ko reikia
studijoms, pavyzdžiui, literatūra.
-ELTA

Pabėgėlių nereikia

redaktorei nežinant

Prenumeratorių laukia prizai !

aštuonių komandų. Asmeninėje
įskaitoje G.Bražaitė tapo nugalėtoja ir pagerino jai pačiai priklausiusį stūmimo rekordą (110 kg.).
T.Miškeliūnas asmeninėje įskaitoje buvo antras, A.Kavaliauskaitė,
M.Dilys ir M.Puodžiūnas užėmė
trečiąsias vietas.
Biatlonas. Ignalinoje vykusių
Lietuvos biatlono pirmenybių
jaunučių varžybas laimėjo anykštėne D.Jankauskaitė, vaikų –
V.Kapancova. Jaunučių varžybose
L.Banaitytė finišavo penkta, o
G.Mikoliūnas užėmė šeštąją vietą.

Šaškės. Praėjusį savaitgalį,
tarptautiniame šaškių turnyre
Daugpilyje anykštėnai iškovojo
aukštas vietas. V.Veršulis buvo
trečias, G.Čebyla – ketvirtas.
Z.Sriubienė moterų varžybose
užėmė antrąją vietą. Turnyre dalyvavo 40 šaškininkų.
Sunkioji atletika. Telšiuose
parėjusį savaitgalį vyko tarptautinis komandinis sunkiosios atletikos turnyras, kuriame Anykščių
kūno kultūros ir sporto centro sunkiaatlečiai laimėjo trečiąją vietą iš

LT

3 mėn.
EUR

LT

Nuotrauka iš
Ričardo SARGŪNO albumo.
6 mėn.
EUR

12 mėn.
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

17.38

120.00

34.75

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)

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

30.00

8.69

2 numeriai
LT
EUR

60.00

3 numeriai
LT
EUR

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus
„Aukštaitiškas formatas“
g. 29), pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, www.
7.98
2.31
11.97
anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. Tel. pasiteirauti
(8-381) 5-94-58.
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
2015 metais „Anykšta“ išeis antradieniais ir šeštadieniais. Šeštadienio – 16 puslapių.

3.47

4 numeriai
LT
EUR
15.96

4.62

Rašome, kad Jūs žinotumėte!

