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Medžiotojai
paminėjo Hubertą
vaišėms sunaudota apie 20 kilogramų žvėrienos, kuri buvo patiekta su
bulvių koše, agurkėliais ir duona.

2 psl.
šiupinys
Tikrina. Anykščių savivaldybės administracijos kontrolierius
Artūras Juozas Lakačauskas vis
dar tikrina Irenos Andrukaitienės
vadovaujamos A.Vienuolio progimnazijos dokumentus. Rugsėjo
mėnesio rajono Tarybos posėdyje
deputatai kontrolieriui nurodė tyrimo medžiagą pateikti spalio mėnesio Tarybos posėdžiui, o spalio
posėdyje - tyrimo terminą pratęsė.

Gelbėjimosi ratas – tik verslo
skatinimas

Leonas ALESIONKA, buvęs
Anykščių meras: „Baisi klaida
„užsiciklinti“ ant taip vadinamo kurorto. Ką, padarys iš
Anykščių liokajų miestą?“

3 psl.

Šeši kandidatai į merus
Savaitgalį paaiškėjo dar dviejų partijų kandidatai į Anykščių rajono merus. Darbo partijos suvažiavime kandidatu į Anykščių merus patvirtintas Alfrydas Savickas, o Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos Anykščių skyrius visuotiniame susirinkime šios partijos kandidatu į mūsų rajono merus
patvirtino Antaną Baurą.

Feministai. Buvusi Andrioniškio seniūno pavaduotoja Vaida
Matuliauskaitė jau kurį laiką dirba
Debeikių seniūno pavaduotoja, o
Andrioniškio seniūno pavaduotojo
vieta liko laisva. Tiesa, Anykščių
savivaldybės internetiniame puslapyje skelbiamas nuasmenintas (t.y.
be pavardės) Andrionišklio seniūno
pavaduotojos telefonas. Būtent „pavaduotojos“ ... Išeitų, jog naujuoju
Andrioniškio seniūno Sauliaus Rasalo pavaduotoju galės tapti tik moteriškos lyties individas.
Komisaras. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė paskyrė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininką Liną Pernavą
policijos generaliniu komisaru.
Jis pareigas pradeda eiti šiandien.
Beveik 20 metų policijos sistemoje
dirbantis L. Pernavas taip pat yra
buvęs Ignalinos rajono policijos
komisariato viršininko pavaduotoju, nuo 2005 m. ėjo Zarasų rajono
policijos komisariato viršininko
pareigas, 2008 metais buvo paskirtas Utenos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato viršininku.

Vienmečiai, 59-erių metų Lietuvos žemės ūkio akademijos absolventai „valstietis“ Antanas Baura
ir „darbietis“ Alfrydas Savickas – naujausi kandidatai į Anykščių rajono merus.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr

Žaidėjų kraują kaitina ir būsimi rinkimai

Krepšininkai iš
Anykščių
karjeros siekia
didmiesčiuose

4 psl.
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Lietuvos žemės ūkio akademijos
absolventui, agronomui, Anykščių
mero patarėjui, dviejų kadencijų
Seimo nariui A.Baurai šį mėnesį
sukaks 59-eri. Darbo partijos kandidatas, Seimo nario Ričardo Sargūno padėjėjas, rajono Tarybos narys
A.Savickas yra jo bendraamžis, o ir
baigęs tą pačią Žemės ūkio akademiją - hidrotechnikos studijas.
Anksčiau viešai skelbtos dar keturių būsimų kandidatų į Anykščių
merus pavardės. Konservatorių
kandidatu bus meras Sigutis Obelevičius, kuris pagal išsilavinimą
yra biologijos mokytojas. Jam 55eri metai. Iš dviejų buvusių aukštų
policijos pareigūnų kandidatuosiančių į Anykščių meras tik vienas yra
diplomuotas pareigūnas - 54-erių
Kęstutis Tubis yra baigęs aukštąją
Gorkio (Nyžny Novgorodo) milicijos mokyklą. Jį kandidatu kelia
Lietuvos liberalų sąjūdis. O 56-erių
„Tvarkos ir teisingumo“ kandidatas
Raimundas Razmislavičius pagal
išsilavinimą yra inžinierius mechanikas, baigęs tuometinį VISI. Ir
K.Tubis, ir R.Razmislavičius yra
buvę Anykščių policijos komisariato viršininkais, o K.Tubis demobilizavosi iš Lietuvos generalinio
policijos komisaro
pavaduotojo posto.

5 psl.

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt
Praeitą savaitę prasidėjęs
„Europrotų“ turnyras signalizuoja, kad pavasarį bus rinkimai.
Turnyre šiemet žaidžia 12
komandų, tarp kurių išsiskyrė
ir dvi politinės. Socialdemokratai krito į akį ryškia partine atributika, o liberalai – savo
žiniomis.

Švietė. Debeikių teatro mylėtojai lapkričio 9 dieną vyko į Utenos
rajono Leliūnų kultūros namus,
kur buvo parodytas spektaklis
,,Bambalynė“ , sukurtas pagal A.
Gogelio pjesę. Spektaklis Anykščiuose buvo pristatytas rugpjūčio
pabaigoje. Beje, spektaklyje vaidina ir rajono Tarybos narys Artūras
Šajevičius.
Skelbimus į laikraštį „Anykšta“,
žurnalą „Aukštaitiškas formatas“,
portalą anyksta.lt galite užsisakyti elektroniniu paštu anyksta@
anyksta.lt arba reklama@anyksta.
lt. Telefonai pasiteirauti: (8-381)
5-94-58 arba (8-381) 5-80-24.

Pirmojo „Europrotų“ etapo Anykščiuose nugalėtojais tapo liberalų komanda „Nice“. Nuotraukoje
iš kairės: Nelė Rasalienė, Saulius Rasalas, Vilmantas Jasikonis ir Lukas Pakeltis. Į kadrą netilpo
Valdas Šiaučiūnas ir Antanas Žvikas. 				
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

5 psl.
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Medžiotojai paminėjo Hubertą

Raimondas GUOBIS

Šeštadienį Svėdasuose Svėdasų, Debeikių ir „Vosintos“ būrelių medžiotojai, bičiuliai, parapijiečiai minėjo medžiotojų globėjo Šv. Huberto šventę – dalyvavo pamaldose, vaišinosi stirniena su priedais,
užgerdami karštu vynu, klausėsi muzikos, jaukiai pabendravo.

Šv. Huberto šventėje visiems pakako Lauros ir Gedimino patiektos žvėrienos. 		
Autoriaus nuotr.

Vyriška šneka . Iš kairės: Vilkabrukiuose gimęs Henrikas Putrimas, buvęs „Vosintos“ klubo pirmininkas Vytautas Žiūkas ir
grynas svėdasiškis, Rumunijos vėliava pažymėta - Čeušesku buvo
aistringas medžiotojas - skrybėle pasipuošęs Darius Korsakas.
Pamaldoms prie didinga elnio ragų
karūna ir Svėdasų medžiotojų būrelio
vėliava – jos fone į medžiotojo taikiklį patekusio elnio galva – papuošto
altoriaus vadovavo Svėdasų klebonas
Vydas Juškėnas. Liturgijoje paminėtas
medžioklių globėjas, gyvenęs septintajame amžiuje Burgundijos hercogas
Hubertas, kuris jaunystėje buvo pa-

mėgęs kraugeriškas medžiokles, bet
sutikęs elnią su tarpuragėje spindinčiu kryžiumi atsivertė - atsisakė turtų,
pasitraukė į palaimingai pamaldžią
vienumą ir kažin ar bemedžiojo...
Geras šimtas susirinkusiųjų, daugiausia žaliai pasirėdžiusių solidžių
vyrų maldoje prašė dieviškų malonių,
prisiminė ir mirusius bičiulius. Pasi-

gesta svėdasiškių būrelio nario saksofonisto Petro Vyšniausko, jo egzotiškos muzikos variacijų, improvizacijų
medžioklės temomis.
Aikštėje prie kavinės „Pas Gedą“
buvo sustatyti baltai padengti stalai,
užeigos trijulė - Jurgita, Laura ir Gediminas mikliai dalijo gardžiai iššutintą
stirnieną - vaišėms sunaudota apie 20
kilogramų žvėrienos, kuri buvo patiekta su bulvių koše, agurkėliais ir duona.
Gaivino karštas, raudonas „medžiotojų“ vynas, miško žolelių arbata.
Susirinko gi žmonelių, gal net netoliese gyvuojantį turgų pranoko - gardu,
gardu, sotu, sotu - pakartot. Visi tarsi
valandėlei tampa uolių medžiotojų

bendrininkais. Ir senoliai, ir vidutiniokai, ir skautiškas jaunimas, džiaugsmingai besišypsanti Indrė, Simas. Į
kiek pasiraičiusią eilutę prie gėrybių
įsispraudęs Rimantas prašo paduoti
vyno, mėgaujasi stirniena raudonskruostis Antanas, gėrisi vaišingais
vyrais visur suspėjanti Pranutė. Čia
ir stilingiausios miestelėnės Aldona
ir Joana, o dviračiu pririedėjęs Albinas susidomėjo koks gi čia vynas, o
žvėrienos jis nepageidauja, nes namie
pavalgęs. Kalbos, kalbelės, šypsenos
ir gyva muzika - Vytautas Jucys bei
jo šlageriai, kuriuos pakeičia itališki
ritmai, o medžiotojai iškeliauja į miškus, laukus pamedžioti.

Patriotų brolijos diena Anykščiuose

Raimondas GUOBIS

Lietuvos Nepriklausomybė gynimo Sausio 13 – osios brolijos, vienijančios kelis tūkstančius patriotų, vadovybės išvažiuojamasis seminaras šį rudenį vyko Anykščiuose. Išvykos sumanytoja ir koordinatorė brolijos garbės pirmininkė, legendinio partizano Adolfo Ramanausko
- Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė - Skokauskienė.

Iš Vilniaus, Kauno, Utenos, Panevėžio, Subačiaus susirinko aštuoniolika garbaus amžiaus aktyvistų,
kurie pirmiausia nukeliavo į Troškūnus. Uždegė žvakeles, pasimeldė
už žuvusius prie paminklo Algimanto apygardos partizanams. Dar
viena šventa vieta - prie senosios
gimnazijos, Vilniaus ąžuolo ūksmėje, kur 1920 metų rudenį mūšyje su
į šalies gilumą įsiveržusiais lenkų
kariuomenės raiteliais žuvo penki
Troškūnų būrio šauliai. Brolijos nariai užsuko į bernardinų vienuolyno
namus, Švč. Trejybės bažnyčioje

sužinojo turtingą šios parapijos istoriją ir nepraleido progos pasimelsti
prie XVI amžiaus bizantiškos tapybos šedevro - Švč. Dievo Motinos
Rožančiaus Karalienės paveikslo.
Kelyje išgirdo ir neišsemiamų šio
krašto istorijos įdomybių - juk kiekvienas kalnelis, gyvenvietė žinančiam daug byloja.
Po patriotiškosios dalies svečiai
popietę skyrė lietuviškų tradicijų
prisiminimui ir stiprinimui - aplankė Arklio muziejų ir dalyvavo duonos kepimo edukacinėje programoje etnografinėje Striukų sodyboje.

Elektroninės muzikos festivalis Anykščių kultūros centrą pripildė neįprastų spalvų ir garsų.

Temidės svarstyklės

Telefonas. Spalio 24 dieną
Anykščiuose, S. Nėries gatvėje,
iš mažamečio buvo pavogtas mobiliojo ryšio telefonas. Žala – 600
litų.

Gėrimai. Lapkričio 8 dieną
apie 3 valandą išdaužus parduotuvės Svėdasų seniūnijoje langą,
buvo patekta į vidų. Pirminiais
duomenimis, pavogti alkoholiniai
gėrimai. Pavogtų daiktų kiekis ir

Konkursai. Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas teigia,
kad pastaruoju metu ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų
konkursai atšaukiami dėl per
menkos konkurencijos tarp pretendentų. „Pagrindinis mūsų
tikslas - rasti geriausius vadovus Aplinkos ministerijos pavaldžioms įstaigoms. Norime, kad į
mūsų sistemą ateitų žmonės su
naujomis idėjomis, iniciatyvomis. Turime peržiūrėti keliamus
reikalavimus ir sudaryti sąlygas,
kad konkursuose dalyvautų kuo
daugiau vadovo pareigas eiti galinčių ir tokios patirties turinčių
žmonių“, - tikino ministras.
Šnipai. Baltarusijai šnipinėjęs ir
skrydžių organizavimu besidomėjęs Lietuvos pilietis nėra vienintelis sulaikytas užsienio valstybės
agentas šalyje. Valstybės saugumo
departamento (VSD), Generalinės prokuratūros ir Kriminalinės
policijos atstovai informavo, kad
kontržvalgybos operacija buvo
vykdoma daugiau kaip trejus metus, o ikiteisminis tyrimas šnipui
demaskuoti - beveik metus.

Anykščių krašte patriotišką dvasią jautė buvęs Dainavos apygardos partizanas Juozas Janulevičius - Sapnas ir didžio partizanų
vado dukra, aktyvi politikė ir visuomenininkė Auksutė Ramanauskaitė - Skokauskienė.
Autoriaus nuotr.

Elektroninės muzikos klausėsi pilna salė
Šeštadienį Anykščių kultūros centre įvyko ketvirtasis „The Machine Started To Flow Into A Vein (Vol. 4)“ koncertas, sukvietęs
elektroninės muzikos gebėjus iš visos Lietuvos.

spektras

Prieinami. Nuo 2015 m. sausio 1 d. duomenys, kaupiami Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS), taps
prieinami visuomenei. Teisingumo ministras Juozas Bernatonis
pasirašė įsakymą, kuriuo nustatyta tokios informacijos teikimo
tvarka fiziniams ir juridiniams
asmenims, kurie iki šiol negalėjo gauti duomenų iš JADIS.
„Suprantamas pagrįstas žmonių
siekis gauti informaciją, ar politikams ir valstybės tarnautojams
artimi žmonės turi kokių nors interesų verslo įmonėse, ar yra jų
dalyviai. Todėl nuo kitų metų tokią informaciją Registrų centras
galės pateikti visiems ja besidomintiems“, - sakė J. Bernatonis.

Anykščiuose koncertuoti atvyko
gerai žinomas elektroninės muzikos
atlikėjas Ivan Pavlov. „CoH“ slapyvardžiu besivadinantis I. Pavlov yra kilęs iš Rusijos, tačiau
nuo 1995 metų gyvena Švedijoje.
Atlikėjas bendradarbiavo su kultine britų grupe „Coil“, o 2007 metais kartu su vienu iš projekto
narių Peter Christopherson buvo
susibūrę į projektą SoiSong.
Renginyje pasirodė ir Colin Potter iš Didžiosios Britanijos. 2012
metais Anykščiuose „Nurse With
Wound“ sudėtyje grojęs C. Potter šįkart atliko solo programą. Taip
pat festivalio klausytojai išgirdo ir
debiutuojančiųprojektųišLietuvosprogramas – „Morrigun“, „Inwards“.
„The Machine Started To Flow
Into A Vein“ Anykščiuose subūrė

specifinės muzikos gerbėjus. Tačiau renginys buvo beveik anšlaginis - išankstinių bilietų, kurie buvo
pardavinėjami iki spalio 20 dienos
ir kainavo 35 litus, greit neliko. Tačiau norintys galėjo patekti į koncertą renginio dieną sumokėję 45
litus. Beje, kadangi bilietai buvo
pardavinėjami internetu, į Anykščius sugužėjo nemažai žmonių iš
kitų miestų.
Koncertą rengė eksperimentinio
garso, vaizdo ir dizaino organizacija „Moontrix“, todėl ir koncerte
eksperimentų, ypač vaizdo, buvo
gausu. Anykštėnų, kurie apsilankė
koncerte, nuomone, nors tai kitokia
muzika, kuri didelio populiarumo
gal ir nesulauks, bet renginys neabejotinai praturtina miestą.
-ANYKŠTA

padaryta žala tikslinami.
Narkotikai. Lapkričio 9 dieną
apie 2 valandą 35 minutės Skiemonių seniūnijoje asmens kratos
metu neblaivaus (1,69 prom.)
vyriškio, gimusio 1985 metais,

striukės kišenėje buvo rastas
laikraščio lankstinukas su, kaip
įtariama, augalinės kilmės narkotine medžiaga. Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Smuko. Komentuodamas Lietuvos banko dar rugsėjį sumažintas šalies ūkio augimo prognozes,
Premjeras Algirdas Butkevičius
teigia, kad ekonominė situacija
prastėja ne tik Lietuvoje, bet ir
daugelyje kitų Europos Sąjungos
(ES) šalių. Vyriausybėje vykusio
pasitarimo metu ministrai aptarė
Rusijos embargo poveikį Lietuvos ekonomikai ir nuveiktus
darbus bandanti diversifikuoti šalies eksporto rinkas. Anot
Premjero, dėl geopolitinės įtampos neigiamas ekonomines pasekmes jaučia ne tik Lietuva, bet
ir daugelis kitų ES šalių, taip pat
koreguojančių savo ūkio augimo
prognozes.
Studijos. Konstitucinis Teismas (KT) pirmadienį pareiškė,
kad Mokslo ir studijų įstatyme
įteisinta nuostata, kad jeigu asmens studijų rezultatų vidurkis
yra daugiau kaip 20 procentinių
punktų mažesnis negu to paties
kurso studijuojančiųjų studijų
rezultatų vidurkis, tas asmuo
netenka valstybės finansavimo
studijoms, prieštarauja Konstitucijai. KT pažymėjo, kad to paties
kurso studijuojančiųjų studijų
rezultatų vidurkis gali ir neatitikti visuotinai pripažįstamos
žodžio „geras“ reikšmės, taigi
šios reikšmės juo labiau gali neatitikti ir ne daugiau kaip 20 procentinių punktų mažesnis studijų
rezultatų vidurkis.

savaitgalio diskusija

spektras
Pienininkams. Nuo Rusijos paskelbtų sankcijų nukentėję Lietuvos
pieno gamintojai kompensacijų gali
tikėtis priėmus kitų metų Europos Sąjungos (ES) biudžetą, teigia naujasis
žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaras
Filas Hoganas. Kaip skelbia Žemės
ūkio ministerija, Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų tarybos metu su F.
Hoganu asmeniškai susitikusi žemės
ūkio ministrė Virginija Baltraitienė priminė Lietuvos prašymą kompensuoti
pieno sektoriui nuostolius, patirtus dėl
Rusijos embargo. Atsakydamas ministrei F. Hoganas teigė, kad nuostolių
kompensavimo klausimai turėtų paaiškėti per artimiausias savaites.
Akcija. Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų
Kalėdos“ pradeda ketvirtą kelionę per
Lietuvą ir šiais metais kviečia domėtis
lietuvių literatūra, surengti knygų skaitymus ir dovanoti Lietuvos rašytojų
knygas bibliotekų skaitytojams. „Knyga įprasmina mūsų valstybės istoriją ir
tradicijas, moko svarbiausių gyvenimo
vertybių. Per šias „Knygų Kalėdas“
dovanokime lietuvių autorių knygas ir
pasirūpinkime, kad jos pasiektų skaitytojus tolimiausiuose šalies kampeliuose“, - sakė Prezidentė.
Susitikimas. Europos Sąjungos
(ES) atstovai neplanuoja dvišalių susitikimų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Didžiojo dvidešimtuko
(G20) viršūnių susitikime, kuris įvyks
lapkričio 15-16 dienomis Australijos
uostamiestyje Brisbane. Pasak EK
šaltinio, susitikime nebus aptariamas Ukrainos klausimas. Jo teigimu,
konferencijoje vyraus tokios aktualios temos, kaip ekonomikos augimas, finansinės taisyklės, prekyba,
bankų sąjunga, energetika, klimato
kaita, Ebolos viruso sukelta karštinė.
Šūviai. Incidentas Korėjos pusiasalyje: Pietų Korėjos kariškiai pirmadienį Šiaurės Korėjos kryptimi paleido
dešimtis įspėjamųjų šūvių. Prieš tai
maždaug dešimt komunistinio režimo
kareivių iš Šiaurės priartėjo prie abiejų
šalių sienos netoli Pietų Korėjos Padžu
miesto, Seule sakė generalinio štabo
atstovas. Po trijų valandų kariai vėl
atsitraukė. Jie esą fotografavo sienos
ženklinimą ir vos neįsiveržė į Pietų
Korėjos teritoriją.
Nuomonė. Didžioji Britanija nori,
kad Ispanija liktų vieninga, o referendumas dėl Katalonijos nepriklausomybės turėtų būti surengtas pagal
konstituciją, pirmadienį sakė Britanijos premjeras Deividas Kameronas.
Nepaisant to, kad škotai surengtame
referendume dėl atsiskyrimo nuo
Jungtinės Karalystės pasisakė prieš,
ką labai sveikino D. Kameronas, tai
paragino katalonus surengti tokį patį
balsavimą savo regione. Sekmadienį
vykusiame simboliniame referendume
dėl Katalonijos nepriklausomybės 80
proc. balsavusiųjų pasisakė už regiono
atsiskyrimą nuo Ispanijos.
Paminėjo. Daugiau kaip milijonas
žmonių sekmadienį Vokietijos sostinėje paminėjo 25-ąsias Berlyno sienos
griūties metines. Tada, 1989 metų lapkričio 9-ąją, buvo atidaryta siena tarp
Vokietijos Federacinės Respublikos
ir Vokietijos Demokratinės Respublikos. Prisimenant šį istorinį momentą,
siena sekmadienį simboliškai griuvo
antrąkart: 7 000 baltų balionų, nuo
penktadienio žymėjusių buvusios sienos ribas, vakare pakilo į dangų. Tuo
metu nuskambėjo Bethoveno „Odė
džiaugsmui“.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Degtinė vairuotojams daro
neįtikėtinus stebuklus
Reikiamą vairavimo stažą turintiems vairuotojams prie vairo
galima sėsti, kai jie yra šiek tiek išgėrę, t.y. jų neblaivumas gali
siekti 0,4 promilės alkoholio.
Ar gerai, kad vairuotojams leidžiama būti šiek tiek girtiems? O
gal reikėtų įteisinti visišką blaivumą visų kategorijų transporto
priemonių vairuotojams?
@ „vairuotojas“: „Visiškas blaivumas, tai visiškas absurdas. Turėtų
būti leistina riba 0.6 promilės. Prancūzai pietauja, dviese išgeria vyno
butelį ir drąsiai važiuoja. Šiaip tai
ir viena promilė protingam žmogui
nieko nesudarys. Kaip ir greitį, taip ir
promiles reiktų ne mažinti, o po truputį didinti“.
@ „negeriantis“: „Dėl manęs galėtų iš vis neriboti alkoholio kiekio, o
bausti už padarytas pasekmes. Pavyzdžiui, už užmuštą žmogų mirtinai užplakti rimbu, už sužalotą koją ir jam
ją sulaužyti, o už gydymą tegul pats
susimoka Ir tuomet nė vienas nenorės
girtas sėstis už vairo“.
@ „X – man“: „Visų pirma žmogus prieš kiek tai laiko išlenkęs bokalą ar tai du turėtų įsitikinti ar jis
tuo momentu gali tikrai gali vairuoti

komentarai

automobilį. Reakcija, koordinacija,
orientavimasis erdvėje. Galų gale kokių dešimt metrų tegul praeina per tiesiai nubrėžtą liniją ir žinos, gali sėsti
už vairo ar ne. Pastarąjį būdą dažnai
naudoja JAV policininkai sustabdę
vairuotoją, jei šis kelia įtarimą dėl
blaivumo, o po to tik duoda pūsti. Jei
išgėrė keturis, penkis bokalus ar butelį degtinės per pusę su draugu, geriau
jau ieškoti vairuotojo ar prašyti draugų, kad parvežtų. Laukti ir tikėtis, kad
porą valandų palaukus organizme bus
leistina promilių norma nėra prasmės.
Taikyti nulio promilių įstatymą visiems be išimties, manau, kad būtų
per daug griežta. Nors toks įstatymas
kiek pamenu yra Čekijoje, Vengrijoje,
Rumunijoje ir Slovakijoje. Tiesa, nuo
Naujųjų Lietuvoje kai ne kurių grupių
vairuotojai turės būti absoliučiai blai-

“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.

Gelbėjimosi ratas – tik verslo skatinimas

Anykščių rajonas nesustojamai nyksta. Gyventojų skaičius dideliais tempais mažėja. Jei, statistikos departamento duomenimis, 2003
metų pradžioje rajone gyveno apie 34 tūkstančius 300 žmonių, tai
šių metų pradžioje jų buvo likę tik apie 26 tūkstančius 900 žmonių.
Per šiuos metus Anykščių rajonas neteko 7 tūkstančių 400 gyventojų. Tai jau beveik visas dabartinis Anykščių miestas (to paties departamento duomenimis, Anykščiuose jau gyvena mažiau, nei dešimt
tūkstančių žmonių). Maža to, nykimas toliau sparčiai vyksta – per
devynis šių metų mėnesius, vien dėl didesnio mirtingumo, gyventojų
rajone sumažėjo dar 237- iais. Ir tai neskaitant emigracijos.
Architektas Kęstutis Indriūnas publikacijoje „Anykštoje“ nuogąstauja, kad ateityje Anykščiai gali visai išnykti ir pateikia vieno
Australijos miesto pavyzdį: „Jie (keliautojai, - red.pastaba) užėjo į
muziejų – ten nė vieno darbuotojo, pasirodo, sunykus miestui, nebereikalingas nei muziejus, nei jo darbuotojai“, - kalbėjo architektas.
„Anykšta“ klausė – kaip manote, ar įmanoma sustabdyti rajono
nykimą, ar Anykščiai jau pasmerkti? Ką reikėtų daryti, kad situacija gerėtų?

Rita KRIPAITIENĖ, Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo vadovė: „Koks pagrindinis
verslas rajone? – Prekyba. Mūsų
pardavėjos nuolat padejuoja, kad
mirė toks ar toks žmogus – jis
savo pensijos į parduotuvę nebeatneš. Mes ypatingai jaučiame,
gal kaip niekas kitas rajone, gyventojų mažėjimą.
Tačiau nenorėčiau būti pesimistė dėl Anykščių išnykimo –
vieną kartą ir Vilnius persisotins
atvykstančiais. Manau, kad tik
verslo gaivinimas gali atgal pritraukti žmones. Kitaip, ko jiems
čia važiuoti? Nenoriu kalbėti
apie vystymosi kryptis – svarbūs
visi, kurie ką nors dirba, siūlo.
Tačiau, manau, kad kartais per
daug sureikšminami ateinantys
į rajoną nauji investuotojai. Už
kelias darbo vietas jie gauna

vūs, iki tol jų maksimali promilių norma 0,2%. O paprastai šnekant jei gert,
tai gert, jei vairuoti, tai vairuoti ir nėra
čia ko maišyti šitų dalykų. Nepasidarysi laimingesnis nuo tų dviejų alaus
butelių, tik „kablį“ pagausi, laiką veltui gaišinsi laukdamas, kol promilės
nusės ir visą tą laiką į šnapsą kaip katinas į lašinius žiūrėsi, nes uždraustas
vaisius visada saldesnis“.
@ „Vytautas“ : „Jei jau yra leistina norma - privalu, kad kiekviename
automobilyje turėtų būti sertifikuotas
alkotesteris (na kaip vaistinėlė, gesintuvas)“.
@ „Dazas“: „Šiuo metu galiojanti
tvarka yra protinga. Nereikia bristi į
kraštutiniškumus“.
@ „Pardavėja“: „Pas mus „Maximoje“ darbo metu turi būti 0 promilių. O vairuotojui tokia tvarka turi būti
taikoma dar labiau, nes jis yra padi-

dinto pavojingumo kitiems asmenims
zonoje.“
@ „Vairuotojas“: „Įstatymas dabar
diskriminacinis - vienų transporto
priemonių vairuotojams privalu būti
visiškai blaiviems, kitų leidžiamas
tam tikras promilių kiekis. Kuo tai
įstatymų leidėjai motyvuoja? Išimčių neturėtų būti: arba vienaip, arba
kitaip.“
@ „Jo“: „Gali būti lengvai įkaušę,
ypač policininkai būna tuo patenkinti.“
@ „X – man“: „Dar vienas svarbus
dalykas, į kurį mažai dėmesio kreipia
vairuotojai, tai važiavimas kitą dieną
po gerai praėjusio baliaus. Čia ypač
degtinė daro „neįtikėtinus stebuklus“.
Būna labai apgaulingas jausmas, nes
jautiesi absoliučiai žvalus ir atrodo,
kad viskas, kas vakar liko vakar. Jei
netyčia teko „susikratyti“ puslitrį ant
galvos, tai vairavimą reiktų atidėti iki
porytojaus, nes visą rytojaus dieną garantuotai promilės viršys leistiną normą, o sustabdę pareigūnai nepatikės,
kad staiga sustreikavus sveikatai jūs
„patraukėte“ gudobelių tinktūros.“
(Komentatorių kalba netaisyta)
-ANYKŠTA

nuolaidas, kurių negauna tie,
kurie nepaisant visų sunkumų,
didžiųjų įmonių traukimosi iš
Anykščių rajono, dirba, nesiblaško, sugeba išlaikyti darbo
vietas, moka mokesčius. Jie yra
primiršti. Gal kitą kartą reikėtų
jais kiek daugiau pasidžiaugti,
pristatyti, pareklamuoti? Juk jie
tikrieji krašto patriotai ir juos,
kurie įrodė savo darbais atsidavimą kraštui, reikėtų labiausiai
skatinti“.

Leonas ALESIONKA, buvęs
Anykščių meras: „Kai atvažiavau dirbti gydytoju, rajone gyveno 41 tūkstantis žmonių. Tai
labai rimtas klausimas. 2000- aisiais, kai ėjau į savivaldos rinkimus, dėsčiau ką reikia daryti,
strategiją, nes jau tada buvo visi
požymiai, kad Anykščiams bus

krachas, jei neatvesim įmonių,
kurios būtų neteršiančios gamtos ir kuriančios darbo vietas.
Tokios įmonės būtų nekliudę ir
turizmo vystymui. Rajono Taryba tai buvo net patvirtinusi kaip
strategiją, bet paskui prasidėjo
„išsidirbinėjimai“.
Jei planas būtų buvęs pradėtas daryti, tai dabar anykštėnai
būtų turėję daug daugiau darbo.
O kur dėtis jaunam žmogui, jei
čia jis neturi kur dirbti, jei negali
išlaikyti šeimos? Taip ir įsikuria
užsienyje, ten įsitvirtina ir grįžti nebesinori, o vėliau atsiranda
Amerikos lietuviai, Airijos lietuviai ir taip toliau. Juk žmogus
gyvena ten, kur jam gerai.
Per 25 nepriklausomybės metus ne tik padorių pensijų neužtikrinom, bet ir jaunimą privertėm
išvykti. Ir tai padarėm patys! Tai
mūsų pačių bukumas ir ribotumas. Gal tai buvo kokia strategija, kaip be karo išvyti lietuvius
iš šalies?
O ką per 25 metus pastatėme?
Tik uždarinėjame tai, ką buvo
pastatę okupantai.
Baisi klaida „užsiciklinti“ ant
taip vadinamo kurorto. Ką, padarys iš Anykščių liokajų miestą?“

Romas KUTKA, Anykščių
bibliotekos direktorius: „Gelbėjimosi būdas tik vienas – pritraukti darbo vietas kuriančias
investicijas ir visaip skatinti darbo vietų kūrimą. Dar kai dirbau
Burbiškio mokykloje, važinėjome po Rytų Vokietiją (Vokietija
jau buvo susivienijusi). Ką matėm? – Miesteliai tušti. Klausėm
gido kodėl, tai jis sakė, kad susivienijus Vokietijai, žmonės išva-

žiavo ieškoti geresnio gyvenimo.
Tad lemia ekonominiai motyvai.
Patriotiniai - tik antriniai.
Todėl būtina sudaryti verslui
kuo geresnes sąlygas. Ir dar pamenate, kiek atkūrus Lietuvos
nepriklausomybę Anykščiuose
buvo parduotuvėlių? O vėliau
atėjo didelės monopolijos į geriausias vietas ir parduotuvėlės
pasitraukė“.

Ričardas SARGŪNAS, Seimo narys: „Čia reikia dalykiškumo, o ne desperacijos. Labai
gerai, kad Anykščių rajone yra
muziejų, turistinių traukos centrų, bet tai skirta tik atvažiuojančiam svečiui. Kaip vietiniai
žmonės išsilaikys, kodėl jie norės čia gyventi, jei neturės pragyvenimo šaltinio? Yra vienintelė išeitis – kurti darbo vietas. Jei
Europa nebūtų žiūrėjusi pro pirštus į kur investuojami pinigai, jei
bent dalis lėšų būtų skiriama ne
„minkštiesiems“ projektams, kai
investuojami 4 milijonai, o iš
jų milijonas komandiruotėm ir
kavos gėrimui, jei būtų už juos
pastatytos trys – keturios mažos gamyklėlės – situacija būtų
geresnė. Oficialiai jau iš šalies
emigravo 400 tūkstančių, o kiek
dar neoficialiai. Jau ten gimsta
vaikai ir ateina laikas, kai išvažiavusių vaikai užsienyje eina
į mokyklas. Ar jie begrįš į Lietuvą? Todėl manau, kad tik gamybos kūrimas vietoje, darbo
vietų steigimas gali padėti. Jei
to nebus – jokių žmonių nepritrauksim“.
-ANYKŠTA
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Krepšininkai iš Anykščių
karjeros siekia didmiesčiuose
Jauni Anykščių sportininkai, kurie siekia profesionalų karjeros, turi vykti mokytis į specializuotas mokyklas kituose miestuose. Šį rudenį savo karjerą anykštėnai krepšininkai išvyko tęsti į
Kauno ir Panevėžio sporto mokyklas.

Krepšininkai Donatas Radžiūnas ir Mykolas Bitvinskas (abu
stovi centre) Tenerifėje išsiskyrė savo ūgiu. Smalsūs ispanai sustodavo pasižiūrėti į aukštaūgius lietuvius.
Išbandė jėgas pernai
Vienoje krepšinio komandoje žaidę
penkiolikmečiai anykštėnai išsivažinėjo į skirtingus miestus. Mykolas
Bitvinskas ir Gytis Asačiovas patraukė
į Kauną, o Edgaras Šlaitas išvažiavo
mokytis į Panevėžį. O štai labai kauniečių kalbintas perspektyvus krepšininkas anykštėnas Donatas Radžiūnas nusprendė likti dar bent metams
Anykščiuose.
Jau pernai anykštėnai „centrai“ Donatas Radžiūnas ir Mykolas Bitvinskas
nuo Naujųjų metų talkino Kauno „Aiščių“ komandai „Manijos Moksleivių
krepšinio lygos“ I diviziono Jaunučių
vaikinų B (gim. 1999 m.) krepšinio
čempionate. Su šia komanda jie iškovojo sidabro medalius, finale nusileidę
Š.Marčiulionio KA I-ELECTROLUX

komandai. Beje, tai, kad Kauno „Aiščiai“ pateko į finalą buvo ir anykštėnų
indėlis, nes reguliariajame sezone jie
buvo tik aštuntoji komanda. „Aisčiai“
atsidūrė čempionato finale nugalėję
sezono pirmąją komandą A.Sabonio
krepšinio mokyklos bendraamžius.
„Aisčių“ komandos treneris Donatas
Velička sakė, kad seniai stebėjo anykštėnų žaidimą ir jau pernai kalbino atvykti mokytis. „Manau, kad iš jų gali
išaugti geri žaidėjai“,- teigė D.Velička.
Už kito amžiaus Kauno „Aisčių“
komandas pernai taip pat žaidė anykštėnai įžaidėjas Edgaras Šlaitas ir puolėjas Gytis Asačiovas.
Dalyvavo atrankoje
Natūralu, kad paragavę aukštesnio lygio vaikinai nusprendė rimtai

Anykštėnas krepšininkas Gytis Asačiovas savo
amžiaus „Aisčių“ komandoje yra lyderis.

treniruotis. Edgaras Šlaitas sužinojo,
kad Panevėžyje duris atveria sporto
vidurinė mokykla ir dalyvavo atrankoje, kadangi konkurencija tarp
krepšininkų nemaža. Vasaros pabaigoje sužinojo, kad yra atrinktas į
krepšininkų grupę ir dabar gyvena ir
sportuoja Panevėžyje, žaidžia už Panevėžio berniukų komandą. E.Šlaitas
jau mokydamasis Anykščiuose pasižymėjo kryptingumu ir užsispyrimu.
Nors nebuvo aukšto ūgio, berniukas
tikėjo, kad paaugs, reguliariai atlikdavo reikiamus pratimus, visą vasarą
sportavo. Jo užsispyrimas pasiteisino.
„Žiūriu - jau didesnis - per vasarą praaugo tėvą“,- juokėsi jo tėtis Rolandas
Šlaitas. „Per šią vasarą paaugau apie
5 centimetrus“, - sakė įžaidėju žaidžiantis E.Šlaitas.
Pasak jo, Panevėžyje treniruočių
sąlygos nuo Anykščių labai skiriasi. Berniukas gyvena bendrabutyje,
kambaryje gyvena trise, patiems valgyti gaminti nereikia, nes mokykla
suteikia sportininkams ne tik pietus,
bet ir pusryčius, ir vakarienę. „Mūsų
klasėje visi yra sportuojantys, o dėl
mokslų, tai nelabai spaudžia“,- pasakojo E.Šlaitas.
Turnyre su Madrido „Realu“
Rugsėjo pabaigoje D.Radžiūnas
ir M.Bitvinskas su Kauno komanda
vyko į tarptautinį turnyrą Ispanijoje.
Kasmet Tenerifėje vyksta 15-mečių
turnyras, į kurį suvažiuoja pajėgios
komandos iš Europos, sakykim, šiemet turnyre buvo ir garsiojo Madrido
„Real“ jaunimo komanda. Anykštėnai
vaizdžiai galėjo įsitikinti sportininkų gyvenimo privalumais. Vaikinai
su komanda gyveno viešbutyje ant
vandenyno kranto, maudėsi baseine,

„Aisčių“ komandos treneris Donatas Velička
duoda nurodymus Mykolui Bitvinskui prieš
įleidžiant į aikštelę.
Kauno „Aisčių” albumo nuotr.

Elitinis jaunimas partizanų takais

kuris buvo ant viešbučio stogo, vyko
į akvaparkus ir mėgavosi gerbėjų dėmesiu.
„Ispanai žemi, tad eidavo mūsų
pasižiūrėti iš arčiau“,- pasakojo
M.Bitvinskas. Pasak jo, neįprasta
buvo per varžybas matyti ir pilną
areną žmonių, kurie buvo labai geranoriškai nusiteikę jaunųjų krepšininkų atžvilgiu, plojo kiekvienam,
kuris ką nors gražaus padarydavo
aikštelėje. Tiesa, berniukai nebūtų
berniukais, vienas iš komandos narių
dūkdamas viešbutyje sudaužė duris,
susipjaustė kojas, taigi iš Ispanijos
grįžo subintuotas.
Sportininkai nuolaidų negauna
M.Bitvinskas nuo rudens išvyko
mokytis į Kauną, mokosi Gedimino
sporto ir sveikatinimo mokykloje.
Ši mokykla, kuriai vadovauja buvęs
garsus krepšinio komentatorius Vladas Janiūnas, specializuojasi sportininkų ugdyme. Mokykla nedidelė,
vos 400 mokinių, tačiau pasižymi
šilta atmosfera, o kartu su aplinkinio kvartalo kauniečiais joje mokosi
atvykę iš kitų rajonų sportininkai.
„Mano klasėje mokosi krepšininkai, irkluotojas, futbolininkai, lengvaatlečiai ir dviratininkai, tačiau
dauguma mokinių su sportu neturi
nieko bendro“,- pasakojo devintokas
M.Bitvinskas. Pasak jo, į mokymą
ir drausmę mokykloje žiūrima labai
rimtai, sportininkai neturi jokių nuolaidų. Tiesa, kadangi mokykla sporto
pakraipos, tai sudaro visas sąlygas
vykti į stovyklas ir treniruotes, tačiau
atsiskaityti už praleistas temas vis
tiek reikia. Jeigu mokinys praleidžia
10 pamokų, kurių negali pateisinti,
jis kviečiamas „ant kilimėlio“, už
drausmės pažeidimus nepaklusnieji
greit šalinami iš mokyklos.
Toje pačioje mokykloje mokosi ir anykštėnas krepšininkas Gytis
Asačiovas, tiesa, jis mokosi žemesnėje klasėje ir žaidžia už jaunesnių
berniukų „Aisčių“ komandą.
Abu anykštėnai gyvena Kauno
centre esančiame Sporto viešbutyje,
kur kambarius nuomojasi jų konkurentai krepšinio aikštelėje A.Sabonio
krepšinio mokyklos mokiniai. Čia
vaikinams tenka patiems pasirūpinti
maitinimu, yra įrengtos virtuvėlės,
tiesa, kitąmet Gedimino sporto ir
sveikatinimo mokykla žada tapti
gimnazija, tad šį klausimą žada išspręsti.
Beje, kalbinti jaunieji anykštėnai
sakė, kad sportas ir perspektyvos
yra gerai, nesunku susidoroti su pasikeitusiomis sąlygomis, staiga užgriuvusiu savarankiškumu, tačiau
sunkiausiai pakeliamas yra namų
ilgesys. Juo labiau, kad dabar vyksta
čempionatas, varžybos būna praktiškai kiekvieną savaitgalį, tad laiko
grįžti į namus nebelieka.
-ANYKŠTA
Raimondas GUOBIS

Taip jau sutapo, kad prieš pora metų įkurtos privačios Sveikatos
mokslų universiteto vidurinės mokyklos dešimtokai, vykdydami
pilietiškumo projektą „Laisvi ir laimingi“, kiek pasvarstę kelionei
partizanų takais pasirinko ne Dzūkiją, bet Anykščių kraštą.

Patriotinio žygio akimirka: pušyne prie Svėdasų Kauno moksleiviai klausosi tikro partizano Jono Kadžionio - Bėdos žodžių.
Autoriaus nuotr.

Patriotams ir dangaus jėgos padeda, mat iš anksto numatyta kelionės
data stebuklingai sutapo su Algimanto apygardos partizanų pažintinio tako Šimonių girioje atidarymo
švente. Didelio dviaukščio autobuso
priekinėje sėdynėje pasodinę garsiausią dar gyvą anykštėną partizaną Joną
Kadžionį, šešiasdešimt guvių bei žingeidžių mokinukų vadovaujamų istorijos mokytojos Daivos Žemaitienės
ir lituanistės Rasos Kučienės ieškojo

muziejinio partizanų bunkerio Niūronyse, aplankė kovotojų kapus kaimo
kapinėse bei pušynėlyje prie Svėdasų
koplytėlės, dalyvavo turistinio - edukacinio Algimanto apygardos tako
atidaryme, miško takeliais žingsniavo
iki „beždžionių“ tilto, žengė per jį,
gėrėjosi bažnyčia, pasimeldė kapinėse. Didžiai patenkinti kelione elitinės
mokyklos moksleiviai ir mokytojai
pasuko namo žadėdami vėl ir vėl čia
sugrįžti.

„užkulisių“ prožektorius
Kruopos. Lapkričio 4 d.
Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje lankėsi verslo ir švietimo
konsultantė Lidija Laurinčiukienė, kuri susitiko su I ir II klasių
gimnazistais. Ji mokinius sudomino neįprastais dalykais: vaidino aklą žmogų, kabineto kampuose sudėjo greipfrutus, visų
akivaizdoje nusimovė batus ir
apsimovė ryškias raudonas kojines, klūpėjo ant kruopų, pasakojo savo nuotykius svečiose šalyse. Lektorė patarė, kaip valdyti
stresą ir neleisti blogoms emocijoms užvaldyti.
Deputatas. J.Biliūno gimnazijoje išrinktas mokyklos atstovas
į LMP (moksleivių parlamentą)
Galutinėje kovoje susirėmė du
kandidatai Konradas Mikalauskas ir Kasparas Zulonas. Po ilgų
skaičiavimų paaiškėjo, kad į rajono rinkimus dėl vietos LMP
vyks daugiausiai balsų surinkęs
ir varžovą nugalėjęs Kasparas
Zulonas.
Pelkė. Kas keliauja į Akropolį, o kas – į pelkę. Anykščių
A.Vienuolio progimnazijos „Jaunųjų gamtos bičiulių“ būrelis keliavo į Ukmergės rajoną. Ten aplankė Dirvonų ežerėlius ir pelkę.
Kartu su Ukmergės moksleiviais
anykštėnai tyrinėjo 6 pelkėje
gyvenančias dusių rūšis, vijūną,
surinko kelis maišus šiukšlių,
kurias pelkėje paliko žvejai.
Kuprinės. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje buvo
vykdoma kuprinių svėrimo akcija. Pasverta 70 mokinių ir jų
kuprinės. Dauguma mokinių (68
mokiniai) kuprines nešioja ant
pečių, tik vienas mokinys nešioja ant vieno peties ir vienas rankoje. Iki 10 proc. kūno masės nešioja - 51 mokinys. Nuo 10 proc.
iki 15 proc. kūno masės nešioja
– 18 mokinių. Ir labai sunkias
kuprines (daugiau kaip 15 proc.
kūno masės) nešioja 1 mokinys.
Ant kuprinės segėjo atšvaitą 24
svėrimo akcijoje dalyvavusių
mokinių.
Koncertas. Debeikių pagrindinėje mokykloje lankėsi garsus
smuikininkas, Kauno kamerinio
orkestro įkūrėjas Gediminas Dalinkevičius ir gitaristas Simonas
Bušma, kurie surengė koncertą.
Pakvietė. Traupio pagrindinės
mokyklos devintokas Matas Malickas (darbo vadovė mokytoja
Vlada Dovvydėnienė) pakviestas į respublikinę jaunųjų kūrėjų ,,Idėjų mugę“. Jo tyrinėjimų
tema - ,,Nevėžio ištakų bebravietės“. Konkurse dalyvavo net
104 jaunieji tyrėjai iš įvairių šalies mokyklų Komisija atrinko
geriausius darbus, kurių autorius
ir vadovus kviečia į septintąją
,,Idėjų mugę“, vyksiančią lapkričio 20–22 dienomis Vilniuje.
Maistas. Viešintų pagrindinė
mokykla paskelbė, kiek šiemet
kainuos maistas Priešmokyklinukų ir 1-4 klasių mokinių nemokamo maitinimo 1 dienos pietų kaina yra 5,0 Lt/1.45 eur, 5-12 klasių
mokinių –5,2 Lt/1.51 eur. Mokiniai, negaunantys nemokamo
maitinimo, turi teisę nusipirkti
nemokamo maitinimo kompleksą už tą pačią, t.y. 5,0/1.45 eur ir
5,20 Lt/1.51 eur kainą.
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Žaidėjų kraują kaitina ir
būsimi rinkimai

Socialdemokratų „Žiogas“, vadovaujamas kandidato į Anykščių
merus Dainiaus Žiogelio, kitų komandų „pievoje“ išsiskyrė ryškia atributika.
(Atkelta iš 1 p.)
Komandoms pirmajame ture
teko atsakyti į klausimą, kaip vadinasi popiežiaus lėktuvas. O žaidime paaiškėjo, kad partinė simbolika – ne pats geriausias padėjėjas
žaidžiant.
Korekcijas į žaidėjų gretas įneša
būsimi savivaldos rinkimai – šalia gerai laisvalaikį praleisti susirinkusių anykštėnų dalyvauja ir
„partinės“ komandos. Jei liberalų
„Nikė“ dalyvauja jau kelinti metai,
tai šiemet prie jų prisijungė ir so-

cialdemokratai, kurie rodyti intelektą atėjo su būsimu kandidatu į
merus ir ryškia simbolika.
„Europorotų“ žaidimą Anykščiuose vedė bibliotekos darbuotoja
Vaida Antanavičiūtė, o prie stalų
šiemet susėdo 12 komandų. Taigi,
viena komanda daugiau negu pernai
„Europrotuose“ žaidžiami penki
turai. Kiekviename iš jų užduodama po dešimt klausimų, vertinamų
po tašką. Įskaitinius taškus gauna
10 komandų, užėmusių pirmas 10

vietų. Pirmoji komanda gauna 10
taškų, antroji – 9 taškus ir t.t. Komandoms šiemet teko pasukti galvą atsakant ir į tokius klausimus,
kam naudota apsauga puodeliuose
(kad džentelmenai nesušlaptų ūsų),
kaip vadinasi popiežiaus lėktuvas
(Ganytojas vienas) ir kaip vadinasi
šventųjų paskelbimo procese asmuo, keliantis abejones būsimojo
šventojo gyvenimo vertinime (velnio advokatas).
Pirmąjį turą laimėjo liberalų
komanda „Nikė“, kurioje žaidžia
tokie žmonės kaip verslininkas,
rajono Tarybos narys Lukas Pakeltis, Andrioniškio seniūnas Saulius
Rasalas ir bibliotekininkas Antanas
Žvikas, surinkusi 29,5 taško, antrą
vietą užėmė „Vienaskaita“, jungtinė J.Biliūno gimnazijos, „Anykštos“ redakcijos ir Arklio muziejaus
komanda, surinkusi 27,5 taško,
treti liko pernykščiai turnyro nugalėtojai, vadovaujami verslininko
Aido Deveikio, „Koks skirtumas“,
surinkę 26 taškus.
O štai socdemams atributika
žaidime nepadėjo – jų koman-

da, nors ir pavadinta sąmojingai - „Žiogas“, nes jai vadovavo
būsimas kandidatas į Anykščių
merus, rajono Tarybos narys, veterinaras Dainius Žiogelis, toli šį
kartą nenušoko, surinko vos 16
taškų, liko priešpaskutinė ir taškų
nepelnė. Tiesa, socdemų komanda labai plojo, nes atspėjo, jog
viename iš klausimų pavaizduota
politikė – Angela Merkel. O ji ne
socdemė, taigi, socialdemokratų
komanda pademonstravo plačią
politinę erudiciją.
Tiesa, reiktų pridėti, kad žaidime
gausiausiai iš bendruomenių yra
atstovaujama Anykščių J.Biliūno
gimnazija. Iš šios gimnazijos dalyvauja net kelios komandos – iš mokytojų, mokinių. Jos gal ir nesiekia

aukštumų, bet yra gražus bendradarbiavimo pavyzdys. Gaila, kad
proga paįvairinti vakarus ir pažaisti nepasinaudojo Anykščių rajono
bendruomenės, juk tokie miesteliai
kaip Kavarskas, Kurkliai, Svėdasai
galėtų surasti po 5-6 žaisti norinčius žmones. Žaidime savo komandą registravo tik Anykščių miesto
Naujų vėjų bendruomenė.
O štai Troškūnai šiemet pirmą
kartą surengė „Europrotų“ turnyrą
savo mieste, į kurį susirinko 6 komandos. Beje, Troškūnų gimnazijoje vykusio žaidimo nugalėtojai
„Malmaža“ surinko 30,5 taško,
todėl būtų buvę pirmi ir Anykščiuose.
„Europrotų“ turnyras vyks visą
lapkričio mėnesį trečiadieniais.

rajono Tarybą pakliuvo per Darbo partijos sąrašą, bet paskui perėjo pas „valstiečius“. A.Baura
tikino, kad tarp partijos kandidatų bus nemažai jaunimo. Taip
pat jis vylėsi, kad kandidatuos
ir kelių kadencijų rajono Tarybos narys Arvydas Mačiulis. Ar
„valstiečių“ kandidatų sąraše bus
bent vienas iš Šostuchų, A.Baura
sakė nežinantis, nes buvusi savivaldybės kontrolierė Bronislava
ir buvęs rajono Tarybos narys
Petro šiuo metu atostogauja užsienyje.
Darbo partijos Anykščių skyrius po to, kai partijos suvažiavimas kandidatu į merus patvirtino

A.Savicką, yra „pastatytas prieš
faktą“. Mat skyrius į visuotinį susirinkimą rinksis tik ateinantį savaitgalį. Tačiau, mažai
tikėtina, kad Anykščių „darbiečiai“ kels maištą ir nepalaikys
A.Savicko kandidatūros. Ar partijos kandidatų į rajono Tarybą
sąraše A.Savickas bus įrašytas
pirmuoju, nėra aišku. Šitai jau
nuspręs skyrius. A.Savickas dėl
pirmosios pozicijos kandidatų į
rajono Tarybą sąraše turės rimtą
varžovą - į Anykščių rajono tarybą ketina kandidatuoti pats Seimo narys Ričardas Sargūnas.
Išsirikiavus šešiems kandidatams į Anykščių rajono merus,
matyt, esminių naujienų jau nebesulauksime. Tiesa, kol kas
neaišku, kaip elgsis du buvę

Anykščių merai – Leonas Alesionka ir Alvydas Gervinskas.
Pastarasis dabar yra Artūro Zuoko Lietuvos laisvės sąjungos
(liberalų) Anykščių skyriaus
pirmininkas ir gali tiesioginiuose rinkimuose varžytis kaip šios
partijos kandidatas, tačiau nei
pats A.Gervinskas, nei Anykščių socdemai neslepia, kad buvusiam merui atsirastų vietos
socdemų sąraše. Žinoma, tokiu
atveju A.Gervinskas į merus nekandidatuotų. Buvęs socdemas
L.Alesionka prieš praėjusius
Seimo rinkimus nustebino susiradęs Respublikonų partiją ir į
Parlamentą pabandęs prasimušti
kaip jos atstovas. Tad neatmetama, jog L.Alesionka anykštėnus
gali nustebinti ir dar kartą.

Šeši kandidatai į merus
(Atkelta iš 1 p.)
Veterinarijos akademijos absolventas, socialdemokratas Dainius Žiogelis, lyginant su kitais
kandidatais į Anykščių rajono
merus, yra visiškas jaunuolis.
Jam 40 metų. Taigi už antrąjį pagal amžių (pagal jaunumą) kandidatą 54-erių K.Tubį, jis jaunesnis 14 metų.
Abu naujausi kandidatai –
A.Baura ir A.Savickas realiausiu savo varžovu per tiesioginius Anykščių mero rinkimus
laiko dabartinį rajono vadovą
S.Obelevičių. Taip pat abu kandidatai kalbėjo ir apie būsimą
valdančiąją koaliciją. Ir A.Baura,

ir A.Savickas sakė nėra užbrėžę
brūkšnio prie kažkurios partijos,
esą nėra politinių jėgų, su kuriomis jų partijos negalėtų sėstis
prie derybų stalo formuodamos
valdančiąją daugumą.
A.Bauros pavardė bus pirmąja
įrašyta ir į Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjungos kandidatų į
Anykščių rajono tarybą sąrašą.
Tarp kandidatų į Tarybą bus ir
visi trys dabartinės kadencijos
deputatai – ūkininkas Raimondas Balsys, verslininkas Remigijus Pečiukėnas bei sunkiosios
atletikos treneris Algirdas Ananka. Pastarasis yra savotiškas
partinis legionierius. A.Ananka į

„Europorotų“ žaidimą Anykščiuose vedė bibliotekos darbuotoja
Vaida Antanavičiūtė

Prenumeratos kainos 2015 metams
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“ 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.

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

LT

3 mėn.
EUR

LT

6 mėn.
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)
30.00

8.69

60.00

2 numeriai
3 numeriai
Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus
LT
EUR
LT
EUR
g. 29), pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, www.
anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. Tel. pasiteirauti „Aukštaitiškas formatas“
(8-381) 5-94-58. Prenumeratą priima „Spaudos ke7.98
2.31
11.97
3.47
lio“ spaudos išnešiotojas. Tel. 8-682-39810
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
2015 metais „Anykšta“ išeis antradieniais ir šeštadieniais. Šeštadienio – 16 puslapių.

12 mėn.
LT
EUR

4 numeriai
LT
EUR
15.96

4.62

Rašome, kad Jūs žinotumėte!

pastabos paraštėse
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Emigrante, grįžtam namo?

Dr. Audrius Bitinas
Anykščiuose, kaip ir ne viename
Lietuvos regione, vis dar vyksta
gyventojų emigracija į užsienį.
Daug kalbame, verkiame, kuriame
planus. O emigrantai tik pavieniui
grįžta, nėra rimtesnių emigrantų investicijų į regionus (na, gal
šioks toks judėjimas yra nekilnojamojo turto rinkoje ar „investicijos“
ateina kaip emigrantų pervedami
pinigai likusiems šeimos nariams).
Tai ne tik skaudžiai smogia rajono
ekonomikai, bet ir kelia didžiules
socialines-demografines problemas: išsiskiria šeimos, paliekami
vaikai, mažėja jaunimo, visuomenė
sensta, trūksta kvalifikuotos darbo
jėgos ir pan.
Kaip sustabdyti emigraciją ir su-

horoskopas
Ožiaragiai galės dalyvauti įdomiame darbe, kuris jums
duos daug finansinės naudos.
Gali būti tam tikrų nesklandumų
santykiuose su kolegomis ir vyresnybe, bet jie neturės neigiamų
padarinių jūsų tolesnei karjerai.
Vandeniams seksis tvarkyti
komercinius reikalus. Tad jeigu
jums šaus į galvą mintis pradėti savarankišką verslą, jos atsisakyti nereikėtų. Žvaigždės per
septynias ateinančias dienas tik
skatins jūsų aktyvumą.
Žuvims astrologas primygtinai
pataria artimiausiu metu netrukdyti vyresnybės įvairiomis savo

daryti sąlygas emigrantams grįžti į
Anykščius? Sakysite, čia nacionalinė problema, reikia centrinės valdžios sprendimų, klausimas sunkiai
sprendžiasi Vilniuje. Taip, tiesos
yra. Nacionaliniu mastu emigracijos klausimas sunkiai riedėdamas
braška, turime puikius popierinius
(deja...) planelius. Tačiau pradžioje
pabandykime paieškoti galimybių
savo kieme. Ir tai yra nuostabi niša
Anykščiams, vis dar ieškantiems
savo vietos tarp kitų regionų. Sukurkime geriausias sąlygas grįžti
emigrantams-gal pavyks?

Per Nepriklausomybės laikotarpį iš Lietuvos išvyko daugiau
kaip 90 tūkst. gyventojų (oficiali
statistika), neoficialiai kelis kartus
daugiau. Anykščiuose tendencijos
panašios-nuo 1991 m. vien tik oficialiai išvyko beveik tūkstantis gyventojų (dar pridėkime kelis kartus
didesnę neoficialią statistiką). Tai
klaikūs skaičiai ir taip senstančiam
rajonui, kuriame fiksuojamas vienas žemiausių gimstamumo lygis.
Anykščių rajono savivaldybės strateginiame 2012-2019 m. plėtros
plane aiškiai įvardinta neigiama

emigracijos statistika: per 2006- naujos darbo patirties, kvalifikaci2010 m. vidutinis gyventojų skai- jos, pamato kaip organizuojamas
čius rajone sumažėjo 6,7 proc. (tai darbas ir verslas užsienyje.
didžiausias mažėjimas lyginant
Kaip galime judėti?
su kitomis kaimyninėmis savivaldybėmis). Taigi, raudona lemputė
Pagrindinis dalykas-žmonės turi
mirksi jau senai, o tuoj sulauksime
2015 metų. Liko tik 4 metai strate- matyti, kad Anykščiuose sudaginiame plane numatytų uždavinių romos palankios sąlygos pradėti
verslą, o rajone
įgyvendinimui.
...per 2006-2010 m. vidu- veikiančios įsŽmonės paprastai
emi- tinis gyventojų skaičius ra- taigos visokegruoja dėl dar- jone sumažėjo 6,7 proc. (tai riopai nedelsiant
teikia informabo užmokesčio
didžiausias mažėjimas lygi- ciją. Žmonėms,
skirtumo, sodomisi
cialinio nesau- nant su kitomis kaimyninė- kurie
galimybe grįžti,
gumo, švietimo mis savivaldybėmis)...
būtina kuo greisistemos trūkumų, didelio nedarbo. Ne paskutinė- čiau išspręsti visus jiems rūpimus
je vietoje yra ir darbdavių požiūris teisinius, verslumo ir finansinius
į darbuotoją (dažnai darbuotojai klausimus (pavyzdžiui, atitinkamai
traktuojami tik kaip priemonė darb- internetiniame tinklapyje sukuriant
daviams didinti pelną, o ne kaip specialią rubriką su specialiais papartneriai) ir oresnės darbo sąlygos. siūlymais emigrantams), sudaryti
Tenka girdėti, kad žmonės, išvykę puikias sąlygas jaunų šeimų gyveį užsienį, dirba keliuose darbuose, nimui (daželiai, viešosios erdvės,
po keliolika valandų per parą, nors sporto aikštynai, kultūrinis gyveniLietuvoje tokiu darbingumu nepa- mas). Vietos įstaigos ir institucijos
sižymėdavo. Štai ir variantas-su- galėtų aktyviai kurti naujas versludarykime sąlygas žmonėms dirbti mo programas (pritraukiant Euročia, jiems padedant pradėti verslą pos Sąjungos finansavimą, teikiant
Anykščiuose ir sukuriant orias dar- verslo kreditus), skatinti verslo prabo vietas, sukurkime gerą aplinką džią (verslo inkubatoriai, patalpų
šeimai. Juk grįžę emigrantai įgyja suteikiamas, vietinių rinkliavų su-

iniciatyvomis ir pasiūlymais.
Jūsų žodžiai gali būti neteisingai
suprasti ir palaikyti tuščiu gyrimusi. Dėl to jūs galite iškart netekti pagarbos ir autoriteto.
Avinų laukia nepalankus bet
kokių naujų darbų pradžiai laikotarpis. Astrologas mano, kad
jums būtų geriausia nutraukti
bet kokią veiklą ir nerodyti iniciatyvos. Šie žodžiai pirmiausia
adresuojami verslininkams - dėl
nesutarimų su partneriais jūs galite turėti problemų.
Jaučiams dalykiniai susitikimai ir kontaktai neduos pageidaujamų rezultatų, jeigu jūs
jiems skirsite savaitės pradžią.
Jei galite, tai atidėkite visas derybas vėlesniam laikotarpiui.

Be to, atidžiai dirbkite su vertybiniais popieriais - čia galimos
klaidos.
Dvyniai gali būti įtraukti į
konfliktą su vyresnybe ir partneriais. Žvaigždės mano, kad
reikėtų užbėgti už akių šiems
nesutarimams ir numatyti naujus
bendradarbiavimo kelius. Vadovaukitės blaiviu protu, jis jums
padės rasti išeitį iš susiklosčiusios padėties.
Vėžių padidės fizinis aktyvumas ir darbingumas. Jūs sėkmingai sutvarkysite visus reikalus,
susijusius su įprastu darbu, įsipareigojimais ir skolomis. Tiesa,
asmeninio gyvenimo planų šią
savaitę turėsite atsisakyti dėl
karjeros.

Emigracijos mastai ir
priežastys

užjaučia

Liūtus žvaigždės įspėja apie
dideles gyvenimo permainas,
kurios bus teigiamos. Labai galimas dalykas, kad jūsų laukia
sėkmė profesinėje veikloje ar
verslo srityje. Pasidalykite savo
planais su vyresnybe, ir jums bus
garantuota pagalba bei parama.
Mergelėms ši savaitė suteiks
šansą įgyvendinti senus savo
troškimus, susijusius su karjera.
Astrologo nuomone, jūs tikrai
pasieksite užsibrėžtą tikslą. Tai
padaryti padės senas bičiulis,
kuris pastaruoju metu taip dažnai pasirodo jūsų horizonte.
Svarstyklių laukia naujas kūrybiškas darbas. Rodykite iniciatyvą, nelaukite kvietimo, veikite
savarankiškai, ir sėkmė jums ga-

mažinimas), supaprastinti administracines procedūras investuotojams
ir kuo geriau sustyguoti socialinių
partnerių bendradarbiavimą.
Be to, labai svarbu, kad vietos
institucijos ir įstaigos suprastų
emigracijos problemą. Žinoma,
Europos Sąjungoje egzistuoja laisvas asmenų judėjimas, didelės Europos valstybės stengiasi pritraukti
kvalifikuotą darbo jėgą. Bet juk
prieš siūlant žmogui išvykti dirbti
į Europos Sąjungą pagal Europos
darbo paieškos programas (o tai
juk paprasčiau-išsiunti žmogų ir
vienu bedarbiu mažiau), galima
pabandyti žmogų motyvuoti likti savo krašte ir kurti verslą čia,
jam realiai padedant, panaudojant
tos pačios Europos Sąjungos lėšas
kuriant darbo vietas. Juk turime
puikius instrumentus, ypač jaunimui (pavyzdžiui, speciali Jaunimo
garantijų iniciatyva). Čia itin svarbus vietinės valdžios aktyvumas,
naujovės rengiant europinius projektus (turime paskutinę galimybę
2014-2020 metų projektams) ir
nemažiau svarbu – asmeninė (ne
popierinė) visų atsakomybė už Lietuvos ateitį.
Nekovokime vien tik su emigracijos pasekmėmis, bet bandykime
realizuoti naujas, dar niekur nematytas idėjas.
Norėtųsi tikėti, kad šiame šimtmetyje nereikės laidoti paskutinio
anykštėno.
rantuota. Galimos teigiamos permainos asmeniniame gyvenime.
Skorpionai teisingai pasielgs,
jeigu šią savaitę neskubės tvarkyti komercinių reikalų. Jums
bus sunku blaiviai įvertinti savo
galimybes, sumanymai veikiausiai žlugs, kadangi kol kas neįstengsite įveikti visų kliūčių
savo kelyje.
Šauliams planetos pataria pakoreguoti planus atsižvelgiant į
dabartines savo galimybes. Kai
kurių užsibrėžtų tikslų tikriausiai teks atsisakyti, bet guodžia
tai, kad jūsų antroji pusė pritars
visiems jūsų sumanymams ir iniciatyvoms.
-ELTA

Papildomi
VAIRUOTOJŲ MOKYMAI,
pažeidusiems kelių eismo taisykles.
Mokymai vyks lapkričio 15 d. adresu: Taikos g. 9, Rokiškis,
UAB „Jonroka“. Išankstinė registracija tel. (8-657) 68156.

Mirus Petrui PAPIEVIUI,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną ir vaikus.
Grikevičiai, Petrošiai, Šinkūnai, Ražanskai

Mirus Petrui PAPIEVIUI,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Stasę, dukrą Nijolę, sūnus
Valdą, Liną ir visus artimuosius.
Kaimynai:
Ausiejienė,
Gaižauskai, Riaubos, Juknevičiai, Šiaučiuliai, Juodeliai,
A. ir E. Šiaučiūnai

Rimantui Povilui VANAGUI
Tegu nuoširdi mūsų užuojauta paguodžia Jus liūdesio
valandą, mirus mylimai seseriai.
Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas A. Tyla ir
Pasaulio anykštėnų bendrijos
Anykščių kolegija

2014m. lapkričio 15 d.
šeštadienį nuo 10.00 val.

Anykščių kartodrome vyks
Lietuvos kartingo sezono
uždarymo varžybos.

Rimantui Povilui VANAGUI
Nuoširdžiai užjaučiame, mirus mylimai seseriai.
“Anykštos” redakcijos žmonės

Dalyvaus pajėgiausi Lietuvos
kartingo lenktynininkai aštuoniose
klasėse, kai kurie iš jų spalio
mėnesyje dalyvavę Europos
kartingo lenktynėse.

SKELBIMAI

perka
Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
Nekilnojamasis turtas, miškai
Sodybą, namą, vilą, butą, žemės
ar miško sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą. 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.
Brangiai perkame mišką arba
mišką išsikirtimui.
Tel. (8-613) 74861.
Automobiliai
Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima,
sutvarko dokumentus.
Tel. (8-601) 61510.

parduoda

Nekilnojamas turtas
Vieno kambario butą Ramybės g. (I
aukštas, 30 kv. m, plastikiniai langai,
rūsys).
Tel. (8-610) 00815.
Automibiliai
Rotacines šienapjoves, purkštuvus,
lėkščiuotuvus, plūgus, grūdų valomąsias, šnėkus, bulvių kasamas, kt.
Tel. (8-612) 57075.
Kuras
Aukštos kokybės fasuotą, nefasuotą akmens anglį. Gali atvežti į namus.
Užsakymai priimami ir telefonu.
Adresas: Kalno g. 6, Anykščiai
(buvęs ūkininkų turgus), tel. (8-601)
14751.
Malkas, supjautas kaladėlėmis.
Anykščių rajone pristato nemokamai.
Tel. (8-650) 71601.
Malkas skaldytas, kaladėmis, atraižas pakais, supjautas.
Tel. (8-622) 44850.
Atraižas.
Tel. (8-612) 56929.
Gyvuliai
Paršelius.
Tel. (8-624) 40985.
Kita
Spalius.
Tel. (8-601) 43141.

A K C IJ A
K IE K V IE N A M
nuo 10 % iki 50 %

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

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

Įvairius automobilius, mikroautobusus, visureigius, sunkvežimius,
traktorius. Atsiskaito, utilizuoja.
Tel. (8-648) 67177.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, sunkvežimius, traktorius. Utilizuoja, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.
Kombainus, traktorius, autobusus, automobilius, įv. techniką,
metalo laužą, elektros variklius.
Tel. (8-633) 60143.
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
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Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Skerdykla be tarpininkų arklius,
karves, bulius, telyčias. Moka
PVM.
Tel. (8-622) 09326.

Išnuomojamas 1 kambario butas.
Tel. (8-614) 76784.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus,
šaldiklius.
Garantija iki 2 metų, pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Dovanoja

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.

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

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

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

Nuolat brangiai karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginimui iki 2
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai
išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.

įvairūs

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

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

Nuolat perka
Moka PVM.
Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

3,5 mėn. rudą, tvarkingą katinėlį.
Tel. 5-11-43.
Paslaugos
Baldų gamyba. Virtuvės, spintos
slankiojančiomis durimis, prieškambario, miegamojo, svetainės
ir kt.
Tel. (8-601) 70304.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm; 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kambarį Mindaugo gatvėje (bendrabutyje), reikia padengti įsiskolinimą Anykščių šilumai.
Tel. (8-620) 88185.

Lapkričio 14 d.
(penktadienį)

gydytoja iš Vilniaus
TIKRINS REGĖJIMĄ.
Užsisakantiems akinius
patikrinimas nemokamai.
Nuolaidos iki 70%.
Registracija optikoje A.
Baranausko a. 14
arba tel. (8-655) 07882.

INFORMACIJA apie priimtą sprendimą dėl Anykščių miesto
šiaurinio aplinkkelio leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
Anykščių rajono savivaldybės administracija (J. Biliūno g. 23, LT29111 Anykščiai, tel. (8 381) 58041) planuoja Anykščių miesto
šiaurinį aplinkkelį su tiltu per Šventosios upę. Veikla bus vykdoma Anykščių rajono, Anykščių seniūnijos Paelmio, Šeimyniškėlių,
Ažupiečių, Lagedžių, Šiekštelių, Vėjališkių, Šeimyniškių, Pašventupio
kaimų teritorijose bei Anykščių mieste.
Poveikio aplinkai vertinimą atliko UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio
g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8 37) 407548.
Planuojama nutiesti apie 7 km ilgio kelią, pastatyti naują tiltą per
Šventosios upę, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus. Naujojo aplinkkelio
tiesimas numatomas panaudojant esamus asfaltuotus kelius, žvyrkelius, miško keliukus, siaurojo geležinkelio sankasas. PAV ataskaitoje
numatytos priemonės kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, paviršinio
ir požeminio vandens, dirvožemio ir naudingųjų išteklių (kvarcinio
smėlio) apsaugai.
Visi poveikio aplinkai vertinimo subjektai pritarė planuojamai ūkinei
veiklai. Visuomenė apie PAV ataskaitą informuota: „Lietuvos žinios“,
„Anykšta“ 2014-04-10, Anykščių rajono savivaldybėje 2014-04-09,
Anykščių seniūnijoje 2014-04-09, UAB „Infraplanas” internetiniame
puslapyje 2014-04-09. Visuomenės susirinkimas dėl PAV ataskaitos įvyko 2014 m. balandžio 29 d. 11 val. Anykščių rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai.
Visuomenės pasiūlymai buvo įvertinti PAV ataskaitoje.
Atsakinga institucija (Aplinkos apsaugos agentūra) 2014-1106 priėmė sprendimą Nr. (15.7)-A.4-6923, kad planuojama ūkinė
veikla pagal pateiktą PAV ataskaitą yra leistina. Veikla galės būti
vykdoma įvykdžius sprendime nustatytas sąlygas ir įgyvendinus poveikį mažinančias priemones.
Išsamiau susipažinti su priimtu sprendimu galima pas PAV dokumentų rengėją (aukščiau pateiktais kontaktais) ir internetiniame puslapyje www.infraplanas.lt.

siūlo darbą
Reikalingi žmonės, norintys papildomai užsidirbti prekiaujant vokiška
buitine chemija.
Tel. (8-683) 66042.
Teleloto Lošimas Lošimas Nr. 970 Data: 2014-11-09
Skaičiai: 16 61 07 75 28 54 52 70 42 58 19 18 24 04 10 09 71 50
68 48 08 65 36 13 03 43 02 33 46 60 73 05 69 66 59 (keturi kampai)
20 31 45 55 40 (eilutė) 17 67 51 35 64 (įstrižainės) 38 44 25 12 (visa
lentelė)
Papildomi prizai
0039755 Automobilis “Citroen C4 Cactus” 021*922 Pakvietimas į
TV studiją 023*608 Pakvietimas į TV studiją 037*411 Pakvietimas į
TV studiją

Pranešame, kad Anykščių r. bus atliekami kadastriniai matavimai prie gretimų žemės sklypų, kurių savininkai (naudotojai)
prašomi atvykti nurodytu laiku prie savo sklypų:
1. Saulius Karosas skl. Nr. 3440/0003:0135, Skiemonių sen.
Mačionių k.v., Valandiškių k. 2014-11-12, 15.00 val.
2. Petras Vytautas Makštys, skl. Nr. 3474/0002:0169, Kavarsko
sen., Šerių k.v., Vaičiliškių k. 2014-11-17, 14.00 val.
3. Adolfo Karoso paveldėtojai, skl. Nr. 3420/0001:0164, Kavarsko
sen., Šovenių k.v., Dabužių II k. 2014-11-20, 09.00 val.
4. Andriaus Rudalevičiaus paveldėtojai, skl. Nr. 3420/0001:0002,
Kavarsko sen., Šovenių k.v., Dabužių II k. 2014-11-20, 10.30 val.
Žemės sklypų ženklinimą vykdys UAB “Žemės tvarkymo centras” darbuotojai, Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. 8 60521909, ztcgeo@gmail.com

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
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antradieniais,
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.

ketvirtadieniais,

Redakcija dirba:
šeštadieniais.
8.00 – 17.00, pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val.,
Vyr. redaktorė
penktadieniais 8.00 - 16.00 val.,
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. 1195
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

2014 m. lapkričio 11 d.

IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Martynas, Vygintas, Milvydė,
Anastazija, Nastė.
lapkričio 12 d.
Juozapotas, Teodoras, Ašmantas, Alvilė, Kristina, Renata,
Kristinas.

mėnulis
lapkričio 11 - 12 d. pilnatis.

komentaras
anyksta.lt
„vietinė“:
„Todėl rajonas ir ritasi žemyn,
kai valdo ne specialistai, o partijos bičiuliai...“

mįslė
„Gyvas būdamas virves laikiau, numiręs – šunis šaukiau?“
Šeštadienio mįslės „Nors mus
supa ir spaudžia, bet jo nematom?“
atsakymas – oras.

receptas
Moliūgų duona
Reikės:
250 g moliūgo,
100 g sviesto,
100 ml pieno,
1/2 arbatinio šaukštelio malto
imbiero,
1/4 arbatinio šaukštelio maltų
kvapiųjų pipirų,
miltų,
1/4 pakelio šviežių mielių,
1 šaukšto cukraus,
1 šaukšto druskos,
1 kiaušinio, vandens.
Moliūgą supjaustykite kubeliais, užpilkite vandeniu, kad kiek
apsemtų. Virkite apie dvidešimt
minučių. Tuomet visą masę sutrinkite, įberkite imbiero, kvapiųjų
pipirų. Supilkite pieną ir įdėkite 50
g sviesto.
Viską išmaišykite iki vientisos
masės. Palikite atvėsti. Mieles ištrinkite su cukrumi, įmuškite kiaušinį. Supilkite moliūgų masę. Po
truputį berkite miltus ir minkykite
vientisą, prie delnų nelimpančią
tešlą. Ją palikite valandai pakilti.
Kepimo formą ištepkite riebalais
ir pabarstykite miltais. Iš pakilusios tešlos suformuokite kepalėlį ir
dėkite į formą. Tešlą aptepkite išlydytu sviestu ir šaukite į neįkaitintą
orkaitę. Kepkite 45 minutes 180
laipsnių temperatūroje.

oras
+10

MOZAIKA
Suvalgę eklerų iš turgaus trys
kauniečiai susirgo salmonelioze
Į Kauno klinikinę ligoninę paguldyti trys kauniečiai, kuriems įtariama
salmoneliozė. Dar vienam tos pačios
šeimos nariui paskirtas ambulatorinis
gydymas. Tikėtina, kad gyventojai
salmonelioze susirgo suvalgę plikytų
pyragėlių - eklerų, pirktų vienoje iš
Kauno turgaviečių.
Salmoneliozė - infekcinė liga, kurią
sukelia salmonelėmis vadinamos bakterijos. Salmonelioze užsikrečiama
per gyvūninį maistą: paukštieną, kiaušinius, jautieną, kiaulieną, bei fekalijomis užterštas daržoves. Pastaraisiais
metais Lietuvoje, kaip ir kitose Europos bei pasaulio šalyse, salmoneliozės
dažniausias perdavimo veiksnys kiaušiniai, vištiena ir jos produktai.
Johanesburgas yra labiausiai
lankomas Afrikos miestas
Pietų Afrikoje esantis Johanesburgas yra labiausiai lankomas Afrikos
žemyno miestas.
Manoma, kad iki metų pabaigos Johanesburge bus apsilankę mažiausiai
4,3 mln. žmonių. Tai būtų beveik 5
proc. daugiau nei pernai, kai miestas
suskaičiavo 1,1 mln. lankytojų. Spėja-

NNN

ma, kad turistai išleis 3,2 mlrd. dolerių. Antras pagal populiarumą Afrikos
miestas tarp užsieniečių yra Keiptaunas. Miestas Stalo kalno papėdėje iki
šių metų pabaigos gali tikėtis 1,6 mln.
turistų. Trečioje vietoje yra Egipto
sostinė Kairas su 1,35 mln. lankytojų,
ketvirtoje - Nigerijos Lagoso miestas,
kurį, tikimasi, aplankys 1,33 mln.
žmonių. Pasauliniame reitinge vardinami 132 miestai. Čia pirmoje vietoje
yra Londonas. Toliau eina Paryžius,
Singapūras ir Dubajus.
Italijoje rastas didžiausias
pasaulyje baltasis triufelis

Imtynės I. D.Domikaitytė triumfavo Berlyne vykusiame moterų imtynių tarptautiniame turnyre. Troškūnietė turnyre įveikė
visas varžove. Jaunių varžybose
anykštėnė A.Rutkauskaitė užėmė
9-ąją vietą. Turnyre dalyvavo 184
sportininkės.
Imtynės II. Izraelyje vykusio
tarptautinio graikų-romėnų imtynių turnyro nugalėtoju tapo troškūnietis D.Krikščiūnas.
Krepšinis. Savaitgali RKL
A divizione Anykščių „KKSCVolupis“ sužaidė dvejas rungtynes. Anykštėnai išvykoje 101117 pralaimėjo Kauno rajono
ASU/“Tornado“ ir namuose 9576 įveikė Panevėžio „BangenėAivera“ ekipą. Pirmosiose rung-

tynėse L.Valatkevičius įmetė 27,
L.Kirlys – 19, J.Gečas – 17 taškų.
Antrosiose rungtynėse be keitimų
žaidęs K.Raginis pelnė 30 taškų,
atkovojo 15 kamuolių ir surinko
40 efektyvumo koeficiento balų.
Anykščių „KKSC-Volupis“ turi 2
pergales yra patyręs 3 pralaimėjimus ir tarp 16 RKL A diviziono
komandų užima 10-ąją vietą.
Imtynės III. Lietuvos jaunių
graikų-romėnų imtinių pirmenybėse vykusiose Kuršėnuose
D.Žvikas užėmė trečiąją vietą.
Šokiai. Alytuje vykusiose
sportinių šokių varžybose „Dzūkijos taurė 2014“ „Verpeto“ pora
K.Ramoška ir J.Paškaukaitė standartinių šokių grupėje iškovojo
trečią vietą, o Lotynų Amerikos
šokiuose buvo penkti.

Netoli Šiaurės Italijos Bolonijos
miesto rastas didžiausias pasaulyje
baltasis triufelis. Jo svoris - 1,5 kg.
Triufelis bus parduodamas aukcione. Pasak italų žiniasklaidos, pradinė
jo kaina - 25 000 eurų.
Triufelis sveria 173 gramais daugiau nei 1999-aisiais Kroatijoje rastas 1,31 kg svorio grybas, kuris buvo
įtrauktas į Gineso rekordų knygą.
Triufeliai, kurie dar vadinami “virtuvės deimantais”, auga iki 30 cm
po žeme, ąžuolų, kaštonų ir tuopų
šaknyse. Jiems ieškoti dažniausiai
pasitelkiami šunys,
-ELTA

redaktorei nežinant

Seniūnams suteikta galimybė pasirinkti palydovus

Lapkričio 21 dieną 16 valandą
Anykščių kultūros centre vyks savivaldybės organizuojamas renginys „Verslo žiburiai“, kurio metu
bus paskelbtos geriausios rajono
verslo įmonės, kaimo turizmo so-

dybos, bendruomenės ir seniūnijos, padėkota rėmėjams.
Savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Pajarskienė, įteikdama kiekvienam

seniūnui vardinius kvietimus
dalyvauti renginyje, akcentavo,
jog kvietimas yra dviems asmenims, o antroji pavardė esą yra
nenurodyta todėl, kad seniūnas
galėtų pasirinkti savo palydovą

pats. Tai nereiškia, jog seniūnas į šventę turi ateiti būtinai su
žmona. Juolab, kad po oficialios
dalies, pasak A.Pajarskienės,
„bus nedidelis furšetas prie taurės vyno“.

Socialdemokratai rūpinasi, kad partijos
bičiuliai neliktų be darbo
Savivaldybės
administracijos
Investicijų ir projektų valdymo
skyriuje atsilaisvinusi specialisto
darbo vieta, atrodo, ilgai tuščia nebus. Savivaldybėje kalbama, kad
rajoną valdantys socialdemokratai
šią kėdę atiduos partijos bičiulei,
buvusiai Raguvėlės pagrindinės
mokyklos direktorės pavaduotojai
Sonatai Balienei.
S.Balienė išgarsėjo po to, kai
internete parašė nepagarbius komentarus buvusios Raguvėlės

pagrindinės mokyklos direktorės
Vilmos Diržytės atžvilgiu. Dėl to
V.Diržytė kreipėsi į teismą ir prašė S.Balienei iškelti baudžiamąją
bylą.
Anykščių rajono apylinkės
teismas baudžiamosios bylos nekėlė, kadangi abi moterys teisme
susitaikė. Vilma Diržytė priėmė
S.Balienės atsiprašymą, o pastaroji sutiko atlyginti direktorei 800
Lt žalą. Priminsime, kad internetinėje erdvėje S.Balienė direktorę

buvo išvadinusi „mužike“, „Stalino palikimu“, svarstė, „kiek per tą
žmogų išėjo gerų žmonių iš darbo“
ir „pagal jos dūdelę nešokantiems
pavaldiniams pradėti mažinti atlyginimai“.
Jeigu S.Balienė taps savivaldybės
darbuotoja, gal ji įtakos, kad vietoje
panaikintos Raguvėlės mokyklos
bus įkurtas koks nors universitetas
ir buvusi mokytoja galės įgyvendinti savo svajonę – direktoriauti
Raguvėlėje.

Socialdemokratė
Sonata
Balienė artimiausiu metu
gali pradėti dirbti savivaldybės administracijoje.

Patumsis mėgsta saldainius, Jurkus – juodąjį balzamą
Praėjusį trečiadienį savivaldybėje
seniūnų sueigos metu savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Valentinas Patumsis informavo, kad iš Latvijos Madonos
miesto yra gautas kvietimas (trims
asmenims ir vairuotojui) dalyvauti
šios šalies Nepriklausomybės metinių minėjime. V.Patumsis sakė, kad
lapkričio 16 dieną į Madoną važiuos meras Sigutis Obelevičius ir
yra rezervuota vieta kuriam nors iš
seniūnų. „Gal Janytė?“, - į Viešintų

seniūnę Janę Každailienę kreipėsi
V.Patumsis. „Oi ne, ne, tik ne aš.
Kadangi aš viena esu čia moteris,
tai gal todėl man ir siūlote“ – vizito į kaimyninę Latviją išsižadėjo
J.Každailienė. O seniūnų sueigoje
buvusi dar viena moteris – Kavarsko seniūno pavaduotoja – Elena
Kalibatienė galėjo ir ne juokais įsižeisti, kad J.Každailienė moterimi
laiko tik save...
Prasidėjo siūlymai. Anykščių seniūnas, socialdemokratas Eugeni-

Kaip gimsta gandai
+7

sprintas

Pranešta, kad neseniai Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos
komisariato gretas papildė penki
nauji pareigūnai. Vienas jų - Re-

gimantas Tubelis - 2008-2013 m.
kunigu dirbo Zarasuose ir Panevėžyje. Jaunas vyras nusprendė keisti
gyvenimą iš pagrindų, nes suprato,

jus Pajarskas pas broliukus latvius
pasiūlė vykti Skiemonių seniūnui
Stasiui Steponėnui. Šis maivėsi,
kad kelionė truks tik vieną dieną,
bus be nakvynės, o be to, iš užsienio reikės ir kokių nors lauktuvių
parvežti.
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas V.Patumsis
tuoj prisiminė latviškus saldainius
„Karvutė“, ir pasiūlė S.Steponėnui
iš Latvijos atvežti „Gotinos“. Tuo
tarpu Kurklių seniūnas Algiman-

tas Jurkus lauktuvių norėtų gauti
latviško juodojo balzamo „Rigas
Balzams“. Taigi, S.Steponėnui galvosūkį, ką atvežti kolegoms lauktuvių, kaip ir išsprendė seniūnai.
Belieka į kelioninį krepšį įsidėti
tik bryzą lietuviškų lašinių, galbūt
„Vorutos“ vyno butelį ir į kelionę...
Tuo tarpu Andrioniškio seniūnui
Sauliui Rasalui labiau rūpėjo ne
lauktuvės, o ar Madonoje bus koks
nors koncertas...

kad pritaria ne visiems kunigystės
apribojimams, nori šeimos, tad jis
dabar dirbs Kupiškyje patruliu.
Viskas būtų gerai, bet įvedus
užklausą, internetas išmeta ne jo,
o Anykščiuose dirbusio kunigo
Justo Jasėno portretą, kuris taip pat

prieš kiek laiko dirbo Zarasuose, o
dabar kaip tyčia kunigauja Kupiškio rajone. Taip ir gimsta gandai…
Tikėkimės, kad šią maišalynę panaikinti gali tik tas faktas, kad naujasis policininkas eilėraščių nerašė
ir nerašo.

