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Giedrius Titenis iškovojo dvi taures Sužino tiek, kiek parašo „Anykšta” Viešintiškiams
„Bangenio“ plaukimo takeVygantas ŠLIŽYS, verslinin- meras kalbėjo
liuose vyko atkakli kova dėl
kas: „Manau, kad informacijos apie Obamą

šiupinys
Jubiliejus. Anykščių menų
centras lapkričio 28 d. 17 val.
kviečia į kultūros vakarą, skirtą
pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininko, akademiko, hab. istorijos
mokslų daktaro profesoriaus Antano Tylos jubiliejui. Renginys vyks
Anykščių koplyčioje. Renginys
nemokamas.
Kainos. VšĮ „Kretingos maistas“
3 metams laimėjo konkursą maitinti
Anykščių rajono moksleivius. Paklausta, kiek kainuos šiemet maistas moksleiviams Anykščių rajone,
VšĮ „Kretingos maistas“ generalinė
direktorė Alisa Norkuvienė sakė,
kad 6-10 metų mokiniams - 5,00 Lt,
11 metų ir vyresniems -5,20 Lt.
Malkos. Daugiabučių gyventojai kaimiškose vietovėse rodo išradingumą. Praėjusį antradienį rašėme, kad Dabužiuose malkas vienas
gyventojas krauna tiesiog bute, o
štai važiuojant per Viešintas matosi, kad malkas gyventojai, kad nereikėtų toli vaikščioti, susikrauna
daugiabučių laiptinėse.
Božole. Jauno Božole vyno ragavimo šventėje savaitgalį dalyvavo apie 250 žmonių, kurie du vakarus keliavo siauruku iš Panevėžio,
Troškūnų bažnyčios požemiuose
pamatė vietinės dramos studijos
„Mes“ perteiktą bernardinišką
dvasią, vienuolyno menėje ragavo
prancūzišką ir Karazijos bare pirktą vyną, mėgavosi naujo recepto
Troškūnų troškiniu, klausėsi solistės Ginos Kazlauskaitės ir Stilingos muzikos trio melodijų, šoko.
Bilietas kainavo 130 litų.
Cecilija. Svėdasų Šv. arkangelo
Mykolo bažnyčios choras, vieninteliai svečiai iš kaimyninio Anykščių dekanato, dalyvavo Utenos dekanato bažnytinių chorų šventėje

taurių ir medalių su Baltarusijos nacionalinės rinktinės
plaukikais.

mažoka. Valdžios susitikimai
seniūnijose vyksta, kaip sakoma, „su degančiu į ugnį“.

2 psl.

3 psl.

5 psl.

Net ir „Verslo žiburiuose“ –
vidmantas.s@anyksta.lt
KGB dvokas
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Penktadienio vakarą Anykščių kultūros centre buvo apdovanotos geriausios, gražiausiai besitvarkančios ir dosniausios Anykščių krašto įmonės. „Verslo žiburiais“ pagerbtos penkios įmonės.
Pagerbimas mokesčių mokėtojams kainavo 13 tūkst. litų.
Apdovanoti geriausi,
dosniausi, tvarkingiausi
Nominacijoje „Už naujas verslo idėjas“ apdovanota bendrovė
„Gradiali Anykščiai“, nominacijoje „Metų verslo plėtra“ – SPA
„Vilnius Anykščiai“, nominacijoje „Už sėkmingą integraciją į
miesto infrastruktūrą“ – Vyganto Čiukšio įmonė, nominacijoje
„Versli moteris“ – Laima Vasiliauskienė, „Už atsakingą verslą“ – Anykščių rajono vartotojų
kooperatyvas. Už šį apdovanojimą dėkojusi kooperatyvo vadovė
Rita Kripaitienė sakė, kad paprastai geriau matomi nauji verslininkai, o senieji lieka pamiršti.
„Ačiū, kad pagaliau buvome pastebėti.“ – kalbėjo verslininkė.
Pagerbtos penkios įmonės,
kilniausiai rėmusios Anykščių
kultūros renginius. Jomis tapo
UAB „Kurklių karjeras“, UAB

„Ukmergės versmė“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Anykščių vynas“
ir AB „Ažuožerių sodai“. Už
naujų kultūros sklaidos formų
paiešką, kaip Anykščių kultūros
rėmėjas, įvertinta ir E.Briedytės
įmonė.
Apdovanota dešimt gražiausiai
besitvarkančių Anykščių rajono įmonių ir įstaigų bei penkios
kaimo turizmo sodybos. Geriausiai besitvarkančia kaimo turizmo sodyba pripažinta „Barono
vila“, esanti Svėdasų seniūnijoje, antroji vieta skirta ant Rubikių kranto esančiai sodybai „16
salų“, trečioji vieta atiteko „Puntuko vilai“, įsikūrusiai Anykščių
šilelyje. Taip pat apdovanotos ir
sodybos „Geras“ bei „Žalioji stotelė“.
Geriausiai besitvarkančia įmone pripažinta Ričardo Jurevičiaus UAB „Vismintė“, antroji
vieta atiteko Troškūnų seniūnijos

administracijai, trečioji – SPA
„Vilnius Anykščiai“. Taip pat
apdovanotos šios įmonės ir įstaigos: Viešintų seniūnijos administracija, Sauliaus Kauniečio
individuali įmonė (parduotuvė
Levaniškyje), Svėdasų senelių
globos namai, Aknystų socialinės
globos namai, Mickūnų girininkija, Antrųjų Svirnų bei Viešintų
bendruomenės.
Dainavo Šorena
Prizus nominantams dalino jaunieji anykštėnai. Sveikinimo žodį
tarė rajono meras Sigutis Obelevičius ir Žemės ūkio ministerijos
viceministrė Lina Kujalytė. Renginį vedė J.Biliūno gimnazijos
istorijos mokytojas Gintaras Ražanskas. Pasirodė tapytoja smėliu
Jurgita Minderytė bei gruziniškas
dainas dainavusi
Šorena.

5 psl.

Kalinys „cirkinosi“: pusantros valandos
Rytis KULBOKAS
badavo ir pjaustėsi rankas
rytis.k@anyksta.lt
Penktadienį Anykščių policininkams nuobodu nebuvo. Pas juos
areštinėje „svečiavosi“ nuteistasis, kuris kiekvieną kartą pasirodydamas areštinėje sukelia problemų – kartą jis Anykščių areštinėje jau buvo prarijęs šaukštą.

Gesino. Anykščių rajono ugniagesiai gelbėtojai savaitgalį vyko į
du iškvietimus. Šeštadienį Viešintų
miestelyje iš daugiabučio gyvenamojo namo rūsio veržėsi dūmai. Paaiškėjo, kad degė čiužinys. Sekmadienį Kavarsko seniūnijos Svirnų II
kaime užsidegė medinė mėsos rūkykla. Iki atvykstant ugniagesiams
ją užgesino patys gyventojai.

Anykščių policijos areštinėje kartais vyksta dramos - valgomi
šaukštai, pjaustomos rankos ir laužomi stalai.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Penktadienį apie 15 valandą
komisariato areštinėje nuteistasis
pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 145 str. 1 d.
(grasinimas nužudyti ar sunkiai
sutrikdyti žmogaus sveikatą arba
žmogaus terorizavimas) ir 155 str.
2 d. (įžeidimas) V. P., gimęs 1991
metais, paskelbė bado akciją. Po
pusantros valandos nuteistasis V. P.
bado akciją nutraukė.
Tačiau bado akcijos nuteistajam
pasirodė per maža. Tą pačią dieną,
po poros valandų nuo savo protesto pabaigos, V.P. nenustatytu aštriu
daiktu susižalojo ranką. Policija
praneša, kad nuteistajam suteikus
medicinos pagalbą, jis vėl buvo
grąžintas į areštinę.
Pasak Anykščių PK Viešosios
policijos skyriaus viršininko Valdo
Palionio, šis nuteistasis jau ne pirmą kartą sukelia policijai rūpesčių.
„Jis vežiojamas per daug areštinių

Gruzinė Šorena anykštėnams dainavo gimtąja kalba.
Autoriaus nuotr.

ir visur pridaro panašių problemų“,
- kalbėjo pareigūnas. V.Palionis
pasakojo, kad su šiuo asmeniu
anykštėnai policininkai jau buvo
susidūrę spalio mėnesį. Tada jis sėdėdamas areštinėje prarijo šaukštą.
Pasak policininko, nuteistasis
penktadienį protestavo ne dėl kažko konkretaus, o „bendrai viskas
jam blogai, viską daro, kad kenkti
pareigūnams“.
Paklaustas, kaip kalinys V.P.
areštinėje sugebėjo susipjaustyti ranką, policininkas „Anykštai“
sakė, kad žaizda buvo paviršinė, o
kaliniai kartais sugeba susipjaustyti net į drabužių užtrauktuką.
„Turbūt toks gyvenimo būdas.
Kriminalistai, išgirdę kai kurių asmenų pavardes, iš anksto ruošiasi,
kad kils problemų“, - apie policininkų darbo kasdienybę, bendraujant su sulaikytaisiais ir kaliniais,
pasakojo V.Palionis.
Pasak policininko, nutikimų,
kai kaliniai areštinėje kelia rūpesčių, netrūksta. Pavyzdžiui, vienas
kalinys šiais metais buvo išlaužęs
stalą ir užsibarikadavęs nuo pareigūnų.

KONKREČIAI
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Giedrius Titenis iškovojo
dvi taures

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Penktadienį ir šeštadienį Anykščių baseine „Bangenis“ vykusiose Lietuvos plaukimo federacijos taurės varžybose 50 ir 100
metrų plaukimuose krūtine anykštėnas Giedrius Titenis tapo nugalėtoju ir iškovojo federacijos taures. Daugiausia medalių varžybose pelnė Baltarusijos plaukimo rinktinės komandos plaukikai. Varžybose dalyvavo 258 plaukikai.

Giedrius Titenis dar kartą patvirtino, kad yra nepralenkiamas
plaukimuose krūtine ir trumpajame baseine.
Autoriaus nuotr.
„Bangenio“ plaukimo takeliuose vyko atkakli kova dėl taurių ir
medalių su Baltarusijos nacionalinės rinktinės plaukikais.
Savo mėgstamuose plaukimuose
krūtine šių metų Europos čempionato Berlyne sidabro ir dviejų bronzos medalių laimėtojas, tarptautinis
sporto meistras G. Titenis nenuvylė
anykštėnų ir jam įprastame „Bangenio“ baseine. Jis iškovojo pergales 50
m (27,71) ir 100 m (1,00,33) plaukimuose krūtine. Pagal FINA taškų
skaičiavimo sistemą, G. Titenį aplenkė tik perspektyvus panevėžietis
Danas Rapšys, trečias buvo Deividas

Nargevičius iš Kauno ir į geriausiųjų penketuką pateko du baltarusiai.
Pasak Lietuvos rinktinės trenerio
Žilvino Ovsiuko, G. Titenis ir pats
treneris šių varžybų nesureikšmina,
nes anykštėno siekiai yra plaukimo
ilgajame baseine rezultatai. „Šios
varžybos tėra savotiškas testas prieš
Pasaulio plaukimo 25 m baseine
čempionatą Dohoje (Kataras), kuris
vyks gruodžio 3 – 7 dienomis, - pastebėjo Ž. Ovsiukas. – Mūsų tikslas

yra gerai pasiruošti Pasaulio plaukimo čempionatui, ateinančią vasarą
vyksiančiam Kazanėje (Rusija) ir
2016 – ųjų vasarą olimpiadai, kur
distancijos yra plaukiamos 50 m baseine“. Treneris pridūrė, kad Pasaulio čempionatui Dohoje jo auklėtinis
ruošis Lietuvoje.
Daugiausia prizinių vietų čempionate pelnė baltarusiai – net 37.
Baltarusė, dukart Londono olimpiados vicečempionė, Aleksandra Herasimenia pasiekė geriausią rezultatą
pagal FINA reitingą. Ji 100 m laisvu
stiliumi nuplaukė per 53,96 sek. ir

tapo šių varžybų geriausia plaukike
tarp moterų.
Geriausiems Lietuvos ir Baltarusijos sportininkams tai buvo jėgų
išbandymas prieš Pasaulio plaukimo
25 m baseine čempionatą.
Pasak Anykščių kūno kultūros ir
sporto centro plaukimo trenerio Redo
Pivoriūno, varžybose su geriausiais
šalies ir kaimyninės valstybės plaukikais dalyvavo 15 anykštėnų plaukikų. „Jie jauni ir patekti į finalinius
plaukimus jiems nepavyko, tačiau
tai mūsų viltys ateityje“, - pastebėjo
R. Pivoriūnas.

Aplodismentai penkių mėnesių atlikėjams
Penktadienį Anykščių menų inkubatoriuje visuomenei prisistatė jauniausi rajono muzikantai – šešių mėnesių ir pusantrų metų
kūdikiai koncertą pradėjo neoficialiu Europos Sąjungos himnu
– Liudviko van Bethoveno „Ode džiaugsmui“.

Lietuvos muzikos akademijoje chorinį dirigavimą baigusi
ir humanitarinių mokslų
daktaro laipsnį Kauno Vytauto Didžiojo universitete
apsiginusi Aušra Zabielienė
muzikos moko ir kūdikius.

Jaunuosius boružių ir drugelių
kostiumus vilkinčius atlikėjus paruošusi „Yamaha“ muzikos mokyklos vadovė dr. Aušra Zabielienė
„Anykštai“ sakė, kad šis sudėtingas,
gyvenimo ir muzikavimo džiaugsmą
skleidžiantis kūrinys pasirinktas ne
atsitiktinai – Anykščiuose nuo šio
rudens veikianti muzikos mokykla
„Yamaha“ yra ne būrelis, o sertifikuota mokykla, išduodanti baigimo

pažymėjimą ir priklausanti tarptautiniam muzikos mokyklų tinklui.
„Lietuvoje yra per devyniasdešimt „Yamaha“ muzikos mokyklų,
o Anykščių mokykloje dabar mokosi 20 mokinukų, kurie lavinami
pagal specialią programą, - sakė dr.
Aušra Zabielienė. –Kartą per savaitę drauge su mamyte ar tėveliu mokyklą lanko patys mažiausi, tačiau
nuo kito rudens planuojame steigti

Pramogauti svarbiausia
Siauruko kelionių iš Anykščių sezonas baigėsi ir, nors keliaujančių srautas reguliariaisiais reisais auga, didžioji dauguma keliaujančių trokšta pramogauti - keliauja į Rubikius, vilioja ežeras,
valtys, maudynės, paplūdimys, žuvienės kvapas, o štai sakralus
maršrutas į Troškūnus palengva nyksta.
Kelionės į Troškūnus atrodė kaip
didelė dvasinio atgimimo viltis,
šiokia tokia piligrimystė. Nuvykus
į stotį dar tekdavo pora kilometrų
laukeliais keliauti į miestelį ir atgal.

Žinoma, masino noras pamatyti bažnyčios rūsius, vienuolyną, vėlyvojo
baroko stiliaus šventovę, garsiuosius vargonus ir bizantiškos tapybos
šedevrą, vieną seniausių Lietuvoje

Temidės svarstyklės

11.40 valandą iš sodybos, esančios Anykščių seniūnijoje, pagrobtas 25 litrų talpos dujų balionas. Žala – 200 litų.

Grasino. Šeštadienį, apie 20
valandą, neblaivus (1,90 promilės) buvęs sutuoktinis, gimęs
1959 metais, peiliu grasino buvusiai žmonai, gimusiai 1963
metais, gyvenančiai Kavarsko
seniūnijoje. Vyriškis sulaikytas
ir uždarytas į areštinę.
Balionas.

Šeštadienį,

apie

Sumušė. Sekmadienį apie 7.50
valandą Anykščiuose, M. Valančiaus gatvėje, moterį, gimusią
1981 metais, sumušė neblaivus
(2,68 promilės) sugyventinis, gimęs 1965 metais. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Švč. Dievo Motinos atvaizdų - Rožinio Karalienės paveikslą, tapytą
XVI amžiuje, sužinoti ypatingą jo
istoriją. Šią kelionę pasirinkęs gydytojas iš Vilniaus kartu vežęsis ir
nediduką sūnelį pastebėjo, kad Lietuvoje ežerų yra daug, o štai Troškūnai su savo dvasia - ypatingi.
Deja, naujojo, 2015 - ųjų metų,
kelionių sezono paletėje numatytos
tik 5 kelionės į Troškūnus, du kartus
mažiau nei šiemet. Tai kelionės, de-

grupę 5-6 metų mokiniams“.
Stebint scenoje drauge su dainuojančiomis mamytėmis kojelėmis tabaluojančius ir rankytėmis
plojančius „Yamaha“ auklėtinius
buvo keista matyti, kokie ramūs,
atsipalaidavę kūdikiai - joks vaikutis nesuverkė, nesispyriojo, nešaukė. Pasak dr. A. Zabielinės, tai
ir yra ankstyvo muzikinio lavinimo esmė. Per muziką ugdomas ir
vaikų socialumas, lankydami pamokėles jie išmoksta susikaupti,
ilgiau išlaiko dėmesį, greičiau pradeda kalbėti.
- ANYKŠTA

Raimondas GUOBIS
rančios prie ten vykstančių švenčių
- Šv. Antano, Marijos Karalienės ir
Šv. Pranciškaus atlaidų ir dar du eiliniai sekmadieniai.
Numatyta ir 14 šventinių - edukacinių bei pramoginių kelionių Užgavėnės, Kovo 11 - oji, Joninės,
Mindaugo šventė, „Božole“ - jauno
vyno, gimtadienio - skrybėlių, „Pabėgimas iš mokyklos“, „Zuikinė“,
keturios išvykos „Siaurukas plius
dviratis“ ir kitos smagios išvykėlės.

spektras
Siūlo. Liberalų sąjūdis nuo 2015
m. siūlo didinti neapmokestinamąsias pajamas (NPD) iki minimalaus mėnesinio atlyginimo - 1035
Lt (300 EUR). Jų teigimu, toks
žingsnis dirbantiesiems leistų nuo
sausio gauti 70 Lt (20 EUR) didesnį atlyginimą.
Susitikime. Kijeve susitikę
Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir
Ukrainos Prezidentas Petro Porošenka pirmininkavo septintajam
Lietuvos ir Ukrainos Prezidentų
Tarybos posėdžiui ir aptarė konkrečias priemones, kuriomis Lietuva
galėtų padėti šiai šaliai įgyvendinti
būtinas reformas ir užtikrinti savo
ir viso regiono saugumą. Lietuvos
vadovė pabrėžė, kad Ukrainai yra
labai svarbu nedelsti ir įgyvendinti
Asociacijos ir laisvosios prekybos
sutarties su Europos Sąjunga (ES)
nuostatas bei kitas būtinas reformas. Lietuva visada rėmė ir rems
Ukrainos žmonių pasirinkimą.
Mūsų šalis gali pasiūlyti reikalingą ekspertinę pagalbą ekonomikos,
teisėtvarkos, energetikos, transporto ir kitose srityse.
Vietos. Trečiojo šių metų ketvirčio pabaigoje šalyje buvo 11,7
tūkst. laisvų darbo vietų samdomiesiems darbuotojams. Statistikos
departamento duomenimis, trečiąjį
ketvirtį, palyginti su antruoju šių
metų ketvirčiu, laisvų darbo vietų
skaičius padidėjo 0,2 tūkst., arba
1,3 procento, o palyginti su atitinkamu 2013 m. laikotarpiu sumažėjo 3,1 tūkst., arba 21 procentu.
Paskatinimas. Vyriausybė siūlo finansiškai skatinti asmenis už
suteiktą vertingą informaciją apie
nusikalstamas veikas ekonomikai,
verslo tvarkai ar finansų sistemai,
korupcinio pobūdžio nusikalstamas
veikas. Kaip ir kiek būtų mokama
asmenims, suteikusiems vertingos
informacijos, dar ministerijos turės parengti vidines tvarkas iki šių
metų pabaigos.
Pagalba. Ukrainos prezidentas
Petro Porošenka pranešė, kad Lietuva Kijevo ginkluotosioms pajėgoms suteiks karinės pagalbos, padėsiančios kovose su prorusiškais
separatistais Ukrainos rytuose.
„Mes susitarėme dėl konkrečių ginkluotės elementų tiekimo Ukrainos
ginkluotosioms pajėgoms. Manau,
tai reali pagalba“, - tikino prezidentas po derybų Kijeve su Lietuvos
prezidente Dalia Grybauskaite.
Reitingai. Faktiškai net nepradėjęs dirbti naujasis vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis įvertintas
geriausiai iš visų ministerijų vadovų. Tai parodė visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ lapkričio 7-16 dienomis atlikta
apklausa. Buvusį policijos generalinį komisarą S.Skvernelį palankiai
įvertino net 32,8 proc. apklausos
dalyvių. Savotišką avansą piliečiai
suteikė ir neseniai pradėjusiam
dirbti, bet ko nors reikšminga dar
nespėjusiam nuveikti energetikos
ministrui Rokui Masiuliui. Jo gerbėjų būrys, palyginti su ankstesne
apklausa, pagausėjo daugiau kaip
3 procentais. Savo reitingais šįkart
gali pasidžiaugti ir Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė. Nors jos
vadovaujamos Darbo partijos populiarumas buksuoja, o Seimo autoritetas ir toliau krinta, L.Graužinienė
visuomenės veikėjų rikiuotėje iš devintosios vietos pakilo į penktąją.

savaitgalio diskusija

spektras
Lošimai. Šiuo metu šalyje beveik pusketvirto tūkstančio gyventojų yra parašę prašymus neleisti
lošti. Teigiama, kad liguistų lošėjų
dalis tarp nuolatinių kazino, lošimų
automatų ar lažybų punktų lankytojų svyruoja nuo 5 iki 10 proc.
Kiek Lietuvoje žmonių gali turėti
tokią priklausomybę, net teoriškai
apskaičiuoti yra sudėtinga, nes lošimų organizatoriai neturi prievolės teikti duomenų apie lankytojų
skaičių Lošimų priežiūros tarnybai.
Liguistas polinkis lošti dažniausiai
yra būdingas 21-55 metų amžiaus
vyrams. Tai patvirtina ir lietuviškasis pasiprašiusiųjų neleisti jiems
lošti sąrašas - iš 3 413 jame šių
metų rugsėjo gale buvusių asmenų
- tik 155 moterys.
Atakos. Kijevo kariuomenės
duomenimis, Ukraina šeštadienį
neteko kitų keturių karių, o vyriausybinių pajėgų aukų skaičius nuo
rugsėjo 5 dienos siekia apie 150 karių. Artilerijos smūgiai Ukrainos rytuose aidi, nepaisant Minske rugsėjo 5-ąją pasirašytos taikos sutarties.
Vyriausybinės pajėgos ir prorusiški sukilėliai kaltina vieni kitus pažeidžiant paliaubų sąlygas.
Šalies kariuomenė pranešė, kad
sukilėliai tęsia atakas prieš vyriausybinių pajėgų pozicijas netoli Donecko ir Luhankso miestų.
Pakenktų. Suomijos prisijungimas prie NATO akivaizdžiai
pakenktų šalies santykiams su
Rusija, sakė Suomijos prezidentas Saulis Ninisto. „Akivaizdu, jei
Suomija prisijungs prie NATO, tai
neabejotinai pakenktų santykiams
su Rusija, - įsitikinęs prezidentas.
- Nesu prieš NATO ir narystę laikau galimu variantu“, - tikino S.
Ninisto, pridūręs, kad šiuo klausimu turėtų vyrauti pasirinkimo
laisvė.
Nepripažįsta. Didžiausia Lenkijos opozicinė partija nepripažįsta vietos rinkimų rezultatų. Jie yra
„neteisingi, nesąžiningi, nesakant,
kad suklastoti“, - sekmadienį pareiškė Teisės ir teisingumo partijos
pirmininkas Jaroslavas Kačynskis. Buvęs premjeras paskelbė, kad
jo partija teisme užginčys rezultatus ir sukvietė žmones gruodžio
13-ąją protestuoti prieš rinkimų
rezultatus. Šeštadienį valstybinė
Rinkimų komisija pranešė, kad
daugiausiai balsų savivaldose gavo
valdančioji liberali Piliečių platforma. Tuo tarpu balsavusių rinkėjų
apklausos rodė, kad aiškia persvara
rinkimuose pirmavo J. Kačynskio
partija.
Prieš. Vokietijos užsienio reikalų ministras Frankas Valteris
Šteinmejeris pareiškė esąs prieš
Ukrainos stojimą į NATO. „Aš
matau partneriškus Ukrainos santykius su NATO, bet ne jos narystę Aljanse“, - pažymėjo Vokietijos
diplomatijos vadovas. Pasak F. V.
Šteinmejerio, jam taip pat atrodo
nerealus ir Ukrainos prisijungimas prie ES artimiausioje ateityje.
Jo manymu, ekonominis ir politinis šalies modernizavimas yra
„kelių kartų projektas“. „Todėl
šiandien nėra prasmės spekuliuoti apie Ukrainos narystę Europos
Sąjungoje“, - pažymėjo ministras
ir paragino Kijevą pradėti reikiamas reformas.

Parengta pagal
ELTA informaciją
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Juokiasi tas, kas juokiasi antrame ture
Kova dėl Anykščių rajono mero posto aštrėja – apie ketinimus
kelti kandidatūrą yra pareiškę jau bent septyni politikai. Praėjusią savaitę apie ketinimą kandidatuoti ir sudarinėjamą naują
nepartinių kandidatų sąrašą užsiminė ir nepartinis anykštėnas
Arūnas Liogė.
Savaitgalio diskusijoje naujienų portalo www.anyksta.lt lankytojai diskutavo, ką mano apie nepartinių kandidatų ketinimą
dalyvauti rinkimuose.
@ Rinkėjas: „Jeigu nepartiniai,
taip pat kaip ir partijų nariai būtų charizmatiški ar kitaip savo darbais populiarūs tarp gyventojų, tuomet ir tas
nepartinių blokas galėtų mesti rimtą
iššūkį partijų atstovams. Ką gali už finansines machinacijas teistas Arūnas
Liogė? Pensininkė, sovietinės milicijos nepilnamečių reikalų inspektorė,
ankstesniuose rinkimuose stovėjusi
po Peleckiuko frontininkų vėliava
kažin ar iš viso kažką gali nuveikti.
Jeigu valstybė tam tikro amžiaus jau
išleidžia į pensiją, tai ten Fergizienei
geriausia ir tūnoti bei dergti komunalininkus, šilumos tiekėjus ar rūpintis
daugiabučio beglobėmis katėmis.
Janickas - geras žmogus, bet tik tiek.
Jeigu ne jo vos ne kasdieniniai pasirodymai „Nykščio“ radijuje su valdžios
kritika, nežinotume, kad apskritai yra
toks janickiokas. Ką jis pateikė racionalaus dėl rajono ateities? Konstatuoti
blogybes mes mokame visi. Gal dar
savo kandidatūrą iškels nupirdęs senis Algimantas Gudelis? Tuomet tik
trūksta Gurskaus su jo svastikos ženklu pažymėta vėliava ir pirmyn šitas
gražus bukietas gelbėti Anykščių iš
skudo.“
@ Partinis Elektoratas: „Nieko
gero nematau ir tarp partinių kandidatų į merus. Tik rinkimams anykštėnu
tampantis sovietinės milicijos mokyklą baigęs Tubis? Geriau būtų jau
Rasalas. Nors bajerių priskaldytų. Bet
apskritai jų partija pasisako už gėjų
santuokas ir pasisakė, kad bedarbiams
nuo naujų metų nebūtų didinamos bedarbio pašalpos. Štai jums ir tie 3 tūkst.
rajono bedarbių balsų, kurių liberalai
negaus, o greičiausiai nueis į Savicko
sąskaitą, nes darbiečiai kryptingai pasisako už minimalios algos didinimą

komentarai

ir tą vykdo, nors socdemai ir labai
vaiposi dėl to. Razmislavičius negaus
vairuotojų balsų, nes kai jis buvo kelių policijos inspektoriumi, juokėsi,
bet baudas išrašinėjo. Obelevičiui jau
laikas dar vieną knygą apie grybus ar
augalus parašyti, nes už susidėjimą
su KGB kapitonu negaus tremtinių
balsų. Žiogelis praras kaimiečių balsus, nes įsakė Svėdasų seniūnijos
gyventojams išskersti kiaules. Baura
tik daug šneka, bet mažai ką daro.
Kas dar? Šnipštas. O Savickas gali
per daug irgi nedžiūgauti dėl to, kad
jį pagyriau. Vien tik stebėti taką, kad
tave rinktų meru, Anykščiuose gal ir
mažoka patirtis.“
@ X-man: „Vakar skaitydamas
„Anykštą“ sužinojau, kad A.Liogė
planuoja kelti savo kandidatūrą, bei
steigia nepartinį sąrašą. Šiandien,
kad apie galimybę užimti mero kėdę
svarsto A.Janickas. A.Liogė tai patvirtino savo komentaru, ką jau nusprendė A.Janickas nežinau: tebegalvoja,
apsisprendė ar persigalvojo. Galiu
pasakyti tiesiai šviesiai: nė vienas iš
jų neturi nė menkiausio šanso nugalėti tiesioginiuose mero rinkimuose. Rinkėjų dėmesys per savivaldos
rinkimus paprastai būna sutelktas į
politines partijas ir jų atstovus, greičiausiai dėl aiškesnio pasirinkimo.
Nepartiniai blokai, dabar vadinami
rinkiminiais komitetais dažniausiai
būna naujadarai ir žmonėms trūksta aiškumo, kaip jie susikūrė, ką jie
atstovauja, kokia jų ideologija, galų
gale koks to nepartinio darinio tolimesnis likimas, gyvuos per ištisas
kadencijas ar tą patį vakarą prapylę
rinkimus jo nariai išsiskirstys kas sau.
Savaime aišku ne tik, kad gerai pasirodyti tiesioginiuose mero rinkimuo-

nuomonių ringe
@ „Nu ką“: „Šustauskėja
Anykščiai. Įsivaizduoju kas bus
Liogės sąrašuose: Fergizienė, Janickas, Gudelis, Kliepa, Aleksiejūnas...“
@ „Roma“: „Sėkmės! Svarbu,
kad būtų iš ko rinktis.“

se, bet ir nugalėti juose turi šansų ir
nepartinis kandidatas. Visų pirma tai
turėtų būti labai stipri asmenybė, gerai
žinomas žmogus. Prieštaringas vertinimas visuomenėje gali būti stiprus
jo koziris. Didelį pliusą nepartiniam
kandidatui pridėtų praeities sąsajos su
kokia nors žymia partija, dar geriau
jei jis joje pasižymėjęs, o bendrapartiečių gretas palikęs dėl rimtų nesutarimų. Nepriklausomo kandidato
vienas iš pagrindinių tikslų - protesto
balsai. Savaime aišku gerai būtų su
bendraminčiais įsteigti nepartinį bloką, kuriame būtų stiprus pirmasis sąrašo trejetukas, dar geriau kietas visas
penketas ir eiti visiems kartu.“
@ Jomajo: „Nelendant į detales
tai yra gerai. Pirmiausia dėl to, kad
jei ir neišrinks, bet rinkimu laikotarpiu bus rakštimi subinėje visiems
susitapšnojusiems, nupezusiems ir
ištižusiems partiniams. Bent privers
gemoravusius užpakalius pravedinti
(tai jau po truputi vyksta), o jei dar
ir į atrofavusias smegenis įneš nauju
kreivių tai bus visiškai puiku.“
@ Nenurašinėkit: „Liogės, juokiasi tas kas juokiasi antrame ture.“
@ Įdomu: „Įdomu ko visi būsi-

mieji nepriklausomi per vieną savaitę
susikraustė į Anykštą? Populiariųjų
Nykščių maža?“
@ Senbernis: „Koks skirtumas atsidūrę prie lovio jie visi tampa vienodi.“
@ Mesijus: „Provincijos miestelyje, kur problemos yra komunalinės,
nemanau, kad svarbiausia merui yra
politinė priklausomybė. Svarbu kitkas: kandidatų kompetencija, išmanymas, praeity nuveikti darbai... Jeigu kandidatai tik anot garsaus politiko
„tapšnoja per šūdą“ ir mano, kad jie
mesijai išgelbėti Anykščius, tai varge,
o varge. Išvardinti veikėjai arba nesupranta savo padėties ir potencinės
galios, arba jie taip sprendžia savo
problemas bei kompleksus. Perskaitykit jų pavardes ir įvertinkit, kuo jie
panašūs...“
@ Jaunas: „Ponai senukai, gal
gana jums 20 metu kalbėti tą patį s...
Leiskit ateini jauniems. Oi ne, jūs visi
lyg šiol galvojat - jaunas, nepatyręs,
nieko nesupranta!!! Kol senukai valdys, tol niekas nesikeis. Jaunimas ateina, laikykitės!“
(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.

Sužino tiek, kiek parašo „Anykšta”

Anykščių rajono savivaldybės administracijos vadovai važinėja dauguma gyventojų vyresnio
po seniūnijas ir atsiskaito gyventojams. Į susitikimus ateina po amžiaus ir toli gražu ne visi turi
internetą“.
kelias dešimtis žmonių, tad vargu ar šie apsilankymai pasiekia didžiąją dalį rajono gyventojų. Kaip manote, ar pakanka informacijos apie Anykščių rajono savivaldybės atliekamus darbus?
čiančius sprendimus savivaldybė
spausdintų didžiausiame Anykščių rajono laikraštyje, nereikėtų
jų ieškoti internete ar dar kažkur.
Juk kaime pagrindinis žinių šaltinis tebėra laikraštis“.

Alvydas DIEČKUS, Burbiškio agroserviso kooperatyvo
valdybos pirmininkas:
„Daugiausia problemų dėl žemės, socialinių reikalų turiu su
seniūnija ir ten pavyksta visas
problemas išspręsti. Į Anykščių
rajono savivaldybę užsuku retai.
Mes, kaimo žmonės, apie savivaldybės darbus sužinome tiek,
kiek parašo „Anykštos“ žurnalistai. Be abejonės, norėtume,
kad aktualiausius gyventojus lie-

Kęstutis INDRIŪNAS, architektas, liberalsąjūdietis:
„Aš manau, kad nepakanka.
Savivaldybės
internetiniame
puslapyje jie ten informaciją
ir sprendimus skelbia, tačiau
Anykščių rajonas kaimiškas,

Alfredas MOTIEJŪNAS, fotografas, Anykščių miesto gyventojas:
„Savivaldybės veikla mane
domina, ką randu, su džiaugsmu
perskaitau. O ar jos užtenka, negaliu pasakyti, nes nežinau, kaip
apie savo veiklą gyventojus informuoja aplinkinių rajonų savivaldybės“
Vygantas ŠLIŽYS, verslininkas:
„Kuri informacija man aktuali, aš ją susirandu, tačiau kartais
paaiškėja, kad susiradau pavėluotai. Manau, kad informacijos

mažoka. Valdžios susitikimai
seniūnijose vyksta, kaip sakoma,
„su degančiu į ugnį“. Juk nelabai
kam įdomu tik pamatyti Obelevičių ir Krikštaponį. Tokiems
susitikimams turėtų būti ruošiamasi prieš mėnesį, informuojami
seniūnijos gyventojai apie esamą situaciją, problemas. Tuomet
diskusijose iš tokių susitikimų
gal ir būtų naudos. Antai, Skandinavijos šalyse gyventojams sudarytos puikios galimybės siūlyti idėjas, iš kurių vertingiausias
valdžia atsirenka, išdiskutuoja
su gyventojais, ir, jeigu pasiūlymas vertingas, jo autorius netgi
paskatinamas“.
-ANYKŠTA
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laisvalaikis

Žuvį pagauna, pasveria ir paleidžia
Anykštėnai Dainius Lekauskas ir Mantas Kumpis pagauna
neįtikėtino dydžio karpių, tačiau pasvėrę juos paleidžia. Tai šių
vyrų sportinė aistra, hobis. Žvejodami jie griežtai laikosi principo - „Pagavai – paleisk!“ Didžiausias jų sugautas karpis svėrė
20,5 kilogramo ir tuoj pat buvo paleistas į tą patį vandens telkinį,
kuriame užaugo.

Didžiausias sugautas ir paleistas Dainiaus Lekausko ir Manto
Kumpio karpis svėrė daugiau kaip 21 kilogramą. Jį vyrai pagavo
viename Molėtų ežeriuke.
Abu vyrai žvejoja nuo vaikystės, yra neišskiriami draugai ir
daugiau kaip dešimtmetį užsiima
sportine karpių žvejyba. Pasak
jų, kadaise išėję žvejoti jie stengdavosi pagauti bet ką, o dabar
gaudo tik labai dideles žuvis.
„Karpiai Lietuvoje neneršia, o
auga kelis dešimtmečius, - pastebėjo M. Kumpis. – Trofėjiniais
laikomi nuo 10 – 15 – os kilogramų. Vandens telkiniuose to-

kios žuvys įveistos daugiau kaip
prieš 20 metų ir jų nėra daug.
Tad, jeigu nepaleistume, greitai
išgaudytume. Turime džiaugsmo,
lai tokia laime pasidžiaugia ir
kiti karpininkai“. „Mūsų tikslas
pagauti kuo didesnę šią gudrią ir
labai stiprią žuvį, - pridūrė D. Lekauskas. – Galynėtis su tokia žuvimi neapsakomas jausmas. Tam
aukojame ištisus savaitgalius, tačiau dažnai pasitaiko, kad nieko

pagauti nepavyksta. Važinėjame
po visą Lietuvą, ieškome, kuriame vandens telkinyje tokių milžinų galėtų būti. Tačiau tai ir labai
geras poilsis, nors kartais tenka
nemiegoti ir vieną, kitą naktį.“.
Beje, didžiausiame Anykščių
krašto vandens telkinyje, Rubikių
ežere, karpių jiedu negaudė. Iki
20 kilogramų karpis auga 30 – 40
metų priklausomai nuo sąlygų.
M. Kumpis ir D. Lekauskas yra
pagavę ir paleidę ne vieną daugiau kaip 15 kilogramų sveriantį
karpį, tačiau pagauti 21,5 kilogramo karpį pavyko tik vieną.
Jiems mažiau nei kilogramo
trūko iki Lietuvos rekordo.
Didžiausias mūsų šalyje pagautas karpis svėrė šiek tiek daugiau kaip 22 kilogramus, o pasaulyje – per 40 kilogramų. Vyrai
svarstė, kad apie 20 kilogramų
sveriantį karpį vienam vargiai
pavyktų ištraukti ant kranto.
Beje, dzūkas Alfredas Macenka
viename Prancūzijos ežere sugavo 34 kg karpį.
Vyrai papasakojo, kad žūklauja
visada nuo kranto, specialiomis
meškerėmis. Masalui naudoja
specialius baltyminius kukulius,
tarp žvejų vadinamus boiliais.
Krante stovi palapinė, visuomet
po ranka speciali pagalvė žuviai
padėti, kad nesidaužytų, ir specialios svarstyklės.
Ypatingi ir kabliukai, kurie žuviai užsikabina už apatinės lūpos.
Beje, vyrai sakė ne vieną karpį
vadavę iš jau surūdijusių kadaise
įsisegusių kabliukų.
Pasak M. Kumpio, Lietuvoje

Kryžiažodis „Kiškis”

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Dainius Lekauskas su veidrodiniu milžinu.

Trofėjiniu karpiu džiaugiasi Mantas Kumpis.
Nuotr. iš asmeninio archyvo.
veikia žvejų karpininkų asociacija, jiedu ne kartą yra sėkmingai
dalyvavę karpių gaudymo varžybose. „Mūsų komanda vadinasi
„DMD – carp“, - pridūrė D. Le-

kauskas, pastebėjęs, kad dalyvavimas varžybose labai brangus,
nes startinis mokestis, pavyzdžiui, tarptautinėse varžybose
neretai siekia 1000 eurų.

Atsakymus galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias „Žiburio“ ir
„Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse arba pranešti paskambinę telefonu 5-82-46 arba 5-9458. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį tradiciškai bus apdovanotas 50 litų čekiu apsipirkti Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvėje „Mix Cosmetics”.

Prizas atiteks anykštėnei
Spalio 28 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Žąsys” teisingas atsakymas – CELOFANAS.

Prekiaujame
skėčiais

Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 84 skaitytojai. Tai anykštėnai
A.Keraitienė, D.Varnienė, N.Varnas, R.Venclovienė, E.Budrytė,
P.Girnienė, Ž.Galvanauskienė, A. Baronas, Ž.Galvanauskaitė,
Z.Vitkūnaitė, R.Kavoliūnienė, V.Alkauskienė, V.Dikčiuvienė,
G.Žvironaitė, A.Kapočius, N.Šilaikienė, A.Lunevičius,
V.Vilčinskienė, A.Skirmantienė, J.Matelionienė V.Žemaitienė,
D.Sebeikienė, A.R.Vilimas, A.Kavolienė, J.Pranckevičienė,
V.Budnikienė, V.Bieliūnienė, A.Vilčinskas, J.Mieželienė,
E.Tamulėnienė, A.Burneikienė, E.Jurėnaitė, L.Petuchovienė,
M.O.Parnavienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, D.Šlamienė,
V.Lančickienė, D.Kundrotienė, Z.Kvedarienė ir V.Malinauskienė;
E.Vanagienė, T.Jakniūnienė, T.Prudnikovienė ir E.Slavinskienė iš
Naujųjų Elmininkų; V.Magylienė, B.Gudonienė, S.Cemnickienė,
E.Sunkurytė, R.Dolmantienė ir P.Dolmantas iš Viešintų;
E.Kiškienė, D.Sudeikienė ir V.Strazdienė iš Kavarsko; V.Jagienė
iš Svėdasų, G.Karaliūnienė iš Andrioniškio, R.O.Deveikienė iš
Mažionių, E.Trečiokaitė iš Jaknonių, S.Žibutienė ir K.Imbrasaitė
iš Šovenių, O.Petronienė iš Smėlynės, B.Žiogelienė iš Antrųjų
Kurklių; R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų; L.Gimbutienė iš Narbučių; R.Vaiginytė iš Aknystų; M.Baltrūnienė iš Piktagalio,
B.Aukštakalnienė ir G.Šulskienė iš Kurklių; S.Steponavičienė iš
Troškūnų; B. Raščiūvienė iš Surdegio; L.Didienė iš Medžiočių;
A.Kuolienė iš Kunigiškių; S.Želnienė iš Maželių; V.Milaševičienė
iš Raguvėlės; V.Urbutienė iš Naujikų, A.Lisauskienė iš Mickūnų, D.Rušienė ir L.Ruša iš Vilniaus, L.Dobrodiejienė iš Utenos,
Ž.Aukštakojytė iš Ukmergės, S.Skapas iš Latavėnų, A.Bagdonienė
iš Vaitkūnų, O.Arienė iš Bareišių, L.Didienė iš Medžionių,
A.Juknonienė iš Rubikių.
Burtai lėmė, kad šį kartą prizas – Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvės „Mix Cosmetics” 50 litų čekis - atiteks
A.SKIRMANTIENEI iš Anykščių. Kviečiame skaitytoją į redakciją
atsiimti čekio.
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Viešintiškiams meras kalbėjo apie Obamą
„Atrodo, kad mes esam kvailiai,
Ketvirtadienį Anykščių savivaldybės vadovai ir policijos bei priešgaisrinės tarnybos atstovai susio
ateis kokie gelbėtojai, pakratys
tiko su gyventojais Viešintų seniūnijoje. Meras Sigutis Obelevičius gyventojams teigė, kad nereikia
medį ir pribirs pinigų. Taip nebus.
įsivaizduoti, kad ateis kokie gelbėtojai, pakratys medį ir pribirs pinigų...
Iš 75 milijonų biudžeto mes valdom
vos 20 milijonų. Biudžetas yra išgyvenimo, o ne „raškažiaus“. Net jei
meru išrinktų Obamą, kitaip nebus“,
- K.Tubiui įgėlė S.Obelevičius. „Jūs
esat iš valdžios partijų, o šnekat
prieš centrinę valdžią, bet nieko nedarot“,- sakė K.Tubis. „Jūs, Kęstuti,
esat liberalas“,- atšovė meras. „Aš
esu nepartinis“,- dviejų merų diskusiją užbaigė K.Tubis.
Vamzdžio iš Viešintų į
Anykščius nėra

Viešintiškis prašė parodyti, kur yra vamzdis,
kuriuo vanduo atiteka į Viešintas iš Anykščių.
Padiskutavo du merai
Viešintose meras Sigutis Obelevičius kalbėjo, kad Anykščiai turi panaudot tą, ką Dievas davė - gražias
apylinkes, istoriją, rašytojų palikimą.
„Viešintos nuo tų laikų, kai Abraškevičius statė, buvo negavusios jokių
investicijų. Per pastaruosius keletą
metų sutvarkyti nugeležinimo įrenginiai, kultūros centras, daugiafunkcis centras mokykloje“,- dėstė meras
maždaug 25 seniūnijos salėje sėdėjusiems viešintiškiams, tarp kurių išsiskyrė būsimas kandidatas į Anykščių
merus Kęstutis Tubis.
Meras pasidžiaugė, kad sumažėjo
nedarbas, kuris dabar siekia 11 procentų. „Realiai iš jų yra kokie 6 procentai tų, kurie jau niekada nedirbs,
sugadino valdžia žmones per pašalpas, dabar centrinė valdžia bando tai
išgyvendint“,- sakė meras. Jis siūlė

Viešintų sentikis žadėjo cerkvės remontui atiduoti visus pinigus.

pagalvoti, nes tie „parazitai“ kelis
kartus apgauna valstybę. „Jie dirba,
gauna pajamas, nesumoka mokesčių, gauna pašalpą ir dar naudojasi
lengvatomis. „Šešėlyje sukasi“ apie
30 milijardų litų – jeigu suplauktų
į biudžetą, algos ir pensijos galėtų
būti dvigubai didesnės. Bet žmonės
vis tiek rūko kontrabandą, geria pilstuką“, - sakė meras. V.JUODELIS
susirinkusiems sakė, kad „pašalpininkų“ per metus sumažėjo maždaug tūkstančiu, todėl savivaldybė
sutaupo nemažas lėšas.
Nedegė nė viena lempa...
Nors savivaldybė skelbė, kad susitikimo tikslas - praeitų metų ataskaitos ir nuveiktų darbų aptarimas,
tiek Debeikiuose, tiek Viešintose
meras teigė, kad „mūsų tikslas ne
tiek girtis nuveiktais darbais, kiek

išgirsti problemas“.
„Man tai neaišku, už kurį laiką
atsiskaitoma, ar už metus, ar už abi
kadencijas“, - pradėjo problemų vardinimą K.Tubis. „Sakot kelius galit
nuvalyt tik du kartus, iš Papilių per
dieną tik vienas autobusas važiuoja,
žmonės nespėja grįžti, keliai seniūnijoje tokie duobėti, kad tik džipais
galima kai kuriais pravažiuot, toks
kelias yra už Pelyšos tvenkinio“, rodė, kad žino problemas kandidatas į merus K.Tubis. Meras aiškiai
pyktelėjo ir pagrasino, kad dabar tai
dar kokią valandą skaitys savo ataskaitą, tik viešintiškiai paprieštaravo,
kad nereikia. „Jūs, Kęstuti, geriau už
mus žinot, kas toj ataskaitoj parašyta. Rajonui priskirta 1000 kilometrų
kelių, vienas nuvalymas kainuoja
300 tūkstančius litų, bet tai nereiškia,
kad nieko nedarysim, jeigu snigs“,K.Tubiui sakė ir D.Krikštaponis.

Net ir „Verslo žiburiuose“ – KGB dvokas
(Atkelta iš 1 p.)
Audringiausių žiūrovų aplodismentų sulaukta, kai buvo paskelbta,
kad vienas iš prizų atitenka Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo
vadovei R.Kripaitienei ir, kai Šorena pasakė, jog vakar (praėjusį ketvirtadienį -aut.past.) laikė lietuvių
kalbos egzaminą ir iš 100 balų gavo
91.
G.Ražanskas priminė, kad Anykščius ir Gruziją sieja mūsų rašytojas
Antanas Vienuolis Žukauskas, gyvenęs, dirbęs ir kūręs Gruzijoje.
„Gandas apie Anykščių kultūros
lauką iki šiol sklinda toli už šalies
ribų.“ – kalbėjo renginio vedėjas.
Šių metų „Verslo žiburių“ ceremoniją režisavo savivaldybės
Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Audronė Pajarskienė, gal būt dėl
to dėmesys skirtas ne tiek pačiam
verslui, kiek verslo santykiams su
aplinka – įmonių teritorijų tvarkymu, duokle Anykščių kultūrai.
Netrūko renginyje ir lyrikos
Anykščių savivaldybės internetiniame puslapyje skelbiama, kad
savivaldybė už 13 tūkst. litų „Verslo
žiburių“ renginio organizavimo paslaugą nusipirko iš VŠĮ „Anykščių
verslo informacijos centras“.
Po apdovanojimų kultūros centro
antrojo aukšto fojė vyko furšetas.
Šeštadienį į cirko pasirodymą kultūros centre ėję anykštėnai piktinosi,
kodėl jiems neleidžiama eiti į antrąjį aukštą. „Gal ten dar koks ponas
po baliaus miega“ – ironizavo į re-

dakciją skambinęs jaunas vyras.
Pagerbtas ir KGB
munduro balintojas
Po to, kai Anykščių valdžia mūsų
krašto kultūros rėmėju paskelbė ir
per „Verslo žiburių” ceremoniją apdovanojo E.Briedytės įmonę, pasidomėjome, kas čia tas Anykščiuose
negirdėtas mecenatas. Paaiškėjo,
jog tai Kupiškio rajono žiniasklaidos atstovai, kurie kažkodėl ypač

aktyviai gina Kavarsko seniūną
Algirdą Gansiniauską nuo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro (LGGRTC)
ir „Anykštos“ laikraščio. Kitaip
tariant, minėti žiniasklaidininkai
bando A.Gansiniauskui padėti atsikratyti KGB patikimo asmens etiketės. E.Briedytės įmonės atstovai
sutinkami ir teismuose, kuriuose
A.Gansiniauskas bylinėjasi su LGGRTC ir „Anykštos“ redakcija.
O jaunosios leidėjos mama, žur-

Viešintiškiai skundėsi tomis pačiomis problemomis, kaip ir debeikiečiai – apšvietimas, nuotekos ir
vandentiekis. „Viešintų vandentiekio valymo įrengimai veikia gerai,
per mėnesį iš Viešintų paima po
25 tūkstančius litų. Parodykit, kur
yra vamzdis į Anykščius“,- sakė
vienas vyriškis, kuriam rajono vadovai aiškino, kad vienas tiekėjas
– viena kaina visam rajonui. „Nemokėsim skaičiuot, būsim ubagai
- esat galvos, vairai, galvokit“,neįtikino viešintiškio atsakymas.
Beje, seniūnė Janė Každailienė
sakė, kad apie kai kurias problemas pati girdi pirmą kartą...
„Esu Paežerių cerkvės atstovas.
Pusė cerkvės stogo juoda, pusė
balta. Man sakė – valdžia keisis,
pinigai keisis, o stogas nesikeis“,prabilo sentikių atstovas, pasakodamas, kad per lietų išplauti cerkvei
vandens nereikia – sočiai prilyja.
„Iš barzdos matom“,- pajuokavo
taip pat barzdotas meras, pažadėjęs

nalistė net vyko į Vilnių kalbinti LGGRTC direktorę Birutę Burauskaitę.
Po šio interviu Lietuvos žurnalistų ir
leidėjų etikos komisija (LŽLEK) nusprendė, kad žurnalistė B.Burauskaitei
akivaizdžiai darė spaudimą (citata iš
2014-08-25 LŽLEK sprendimo: „Publikacijoje „LGGRT centras:Asmenys
mūsų nedomina“ akivaizdžiai buvo
daromas spaudimas informacijos šaltiniui. Etikos kodekso 11 str. draudžia
tai daryti.“). Po minėto E.Briedytės
mamos interviu su LGGRTC direktore B.Burauskaite A.Gansiniausko
šeimai priklausanti Kavarsko kavinė
įsteigė prizą E.Briedytės leidinio skai-

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt
atsiųsti statybininkus, kad jie paskaičiuotų, kokios paraiškos reikia
cerkvės stogui sutvarkyti. „Mes
turim 4 tūkstančius surinkę, visus
atiduosim“,- sakė vyriškis.
Aiškinosi apie dviračius ir
automobilius
Tiek Viešintų, tiek Debeikių seniūnijose po politikų pasirodymų
kalbėjo ir policijos bei priešgaisrinės tarnybos atstovai.
Anykščių policijos komisaras Rimantas Čepulis susirinkusiems aiškino apie sukčiavimo būdus, ragino
gyventojus nepirkti prekių iš į jų namus ateinančių prekeivių, kurie siūlo
įvairius dalykus. Kelių policijos atstovai pristatė įstatymų pasikeitimus.
„Kokia bauda už važiavimą išregistruotu automobiliu?“,- iš karto klausė vienas debeikietis. Išgirdęs, kad
50 litų, apsidžiaugė: „Visai apsimoka“. „Bet tik vieną kartą“, - taip pat
šyptelėjo policininkai. Viešintiškiai
detaliai aiškinosi, kaip dabar važinėti
dviračiu ir kokios baudos skiriamos
už važiavimą be liemenės.
Priešgaisrinės tarnybos atstovė
Daina Bradauskienė sakė, kad gaisringumas rajone didėja, pernai užfiksuoti 139 gaisrai, tad ragino gyventojus pasitikrinti kaminus ir krosnis,
o savivaldybės civilinės saugos specialistas Gintaras Vaičiūnas pristatė
gyventojams naują informavimo ir
perspėjimo sistemą – pranešimus per
naująją sistemą gyventojai gautų tiesiai į savo mobiliuosius telefonus.
(Apie apsilankymą Andrioniškio
ir Svėdasų seniūnijoje skaitykite
„Anykštoje“ ).

tytojams.
Kaip minėjome tik šešios įmonės
pagerbtos už paramą krašto kultūrai: UAB „Kurklių karjeras“, UAB
„Ukmergės versmė“, AB „Rokiškio
sūris“, AB „Anykščių vynas“, AB
„Ažuožerių sodai“ ir E.Briedytės
IĮ. Kaip ir už ką šiame šešetuke atsidūrė E.Briedytės IĮ? Ne paslaptis,
jog Anykščių savivaldybės administracijai vadovauja KGB REZERVO
KAPITONAS VILIUS JUODELIS.
Tad, kas gali paneigti galimybę, jog
buvę kagėbistai ir jų gynėjai jau ne
tik lenda iš pogrindžio, bet ir pradeda viešai apsidovanoti.

pastabos paraštėse
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Ko Anykščių valdžiai bijoti
Leono Alesionkos?
skleistas viename respublikiniame laikraštyje. Tik po to, kai
paaiškėjo, kad tai šmeižikiška,
tikrovės neatitinkanti „antis“,
laikraštis atspausdino paneigimą tvirtindamas, kad neva taip
jų žurnalistui pasakojusi ir jį suklaidinusi Seimo narė Irena Degutienė. Nepatikėjau! Gerbiau ir
gerbiu daktarę Ireną Degutienę.
Susitikęs ją Seime paklausiau:
ar tikrai ji mane taip šmeižia ir
kodėl? Paaiškėjo, kad įvyko nesusikalbėjimas ir nesusipratimas.
Leonas Alesionka
Yra ir moterų, kurios kreipėsi dėl
„Valdžia bijo Leono Ale- pašalpų savo vaikams, raštas, kusionkos?“- klausia rašytojas riame jos savo parašais patvirtiV.Šmigelskas,
pateikdamas na, kad meras L.Alesionka tokių
elektroninėje „Anykštoje“ 2014- žodžių niekada joms nėra pasa11-22 informaciją apie tai, ką kęs. Tuo visa ši šmeižto istorija
prišnekėjo susitikimo su gyven- ir baigėsi. O va ponui Donatui,
tojais Andrioniškyje metu vice- per šitiek metų, pradėjo rodytis,
meras D. Krikštaponis apie savo kad neva jis tai savo ausimis girbuvusį „šefą“, merą L.Alesionką. dėjo, savo akimis regėjo. Gal poPacituosiu V. Šmigelską: „Nei nas vicemeras turi garso įrašą ar
iš šio, nei iš to Andrioniškyje nufilmuotą video ir galėtų teisme
vicemeras,
socialdemokratas savo „fantazijas“ įrodyti? Vargu
Donatas Krikštaponis vietos gy- bau! Ir ko tik senatvė nepadaro
ventojams ėmė pasakoti, koks su žmogumi? Nuo Reigano iki
grubus buvo Leonas Alesionka. Krikštaponio...
Jei gerb. I.Degutienė taip žurD. Krikštaponis prisiminė, jog
nalistui nesakė,
kai L.Alesionka
dirbo
meru,
...Anykščius
aplankau, jei laikraštis
pats teiginius
o jis jo pavamatau kaip valdžiai nesi- paneigė, jei
duotoju, meras
grubiai išvijo klijuoja „prievarta“ kurti ž u r n a l i s t a s
socialinės pa- „kurortinį rojų“, kaip tuštė- buvo suklaišalpos prašyto- ja miestas ir rajonas ir man dintas, tai kas
yra tas Judoją. “L.Alesionka širdy tikrai nelinksma...
šius, kuris toatidarė
savo
kius šmeižtus
kabineto duris
ir liepė jai išeiti. Sakė - ne aš paskleidė? Buvau jau ir pamirtau vaikus padariau - ne mano šęs, bet V.Šmigelsko informacija
rūpestis.” Pasikalbėkime kiek atmintį atgaivino. Nesupykau,
skaniai pasijuokiau iš Donatėlio
plačiau.
Donatą Krikštaponį iš tiesų „nusipezėjimo“ ir štai ką pamapavedė atmintis. Susipainiojo niau: o gal, kai pagalvoji, jis ir
Donatėlis bemeluodamas, nors buvo anuomet tokius melagingus
gal ir pats to nenorėjo. Kita ver- gandus laikraščiui paskleidusiu
tus, argi tai kam svarbu? Žodis „pletkininku“, a? Nekaltinu, bet
ne žvirblis – paleidai nebesugra- nenustebčiau... Man paskambino
žinsi. Gandas apie tai, kad meras keletas senų pažįstamų anykšL.Alesionka išvarė moteris (ne tėnų ir tiesiai paklausė, ar nevieną moterį, kaip Donatukas manau, kad aš pats, atvesdamas
pasakojo
andrioniškiečiams), D. Krikštaponį į politiką ir išpasakydamas joms (o ne vienai keldamas į vicemerus pažįstamą
jai, kaip “peza” Krikštaponis), tuometinį „Melnikaitės“ kolūkio
neva taip: „ne aš jums vaikų pirmininką, savo pacientą, kurio
pridariau, ne mano reikalas jais vestuvėse ir pabroliu pabuvau,
ir rūpintis“, buvo anuomet (vos juo pasitikėjau, užsiauginau gyman pradėjus dirbti meru) pa- vatę užantyje? Linksmas klausi-

horoskopas
Ožiaragiams astrologas pataria galvoti ne apie kasdienės duonos kąsnį, o
apie dvasinius dalykus. Darbe viskas
klosis gerai, todėl drąsiai galite skirti
daugiau dėmesio sau. Paskaitykite
knygą, išsimiegokite ir daugiau laiko
praleiskite su šeima. Sėkmingos dienos - trečiadienis ir penktadienis.
Vandeniams jau seniai metas susitvarkyti asmeninį gyvenimą ir išsiaiškinti santykius su artimais žmonėmis.
Ateinanti savaitė - tam tinkamiausias
metas. Jūs lengvai išspręsite susikaupusias problemas ir sudėliosite visus
taškus. Žvaigždės jums padės ir meilės
fronte. Pats metas priimti sprendimą,
apie kurį tiek ilgai galvojote ir kuriam
vis nesiryždavote. Jums ypač pasiseks
ketvirtadienį.
Žuvys, kurias prieš kelias dienas
apėmė melancholija ir apatija, pagaliau išties sparnus (arba, jeigu jums
taip geriau patinka, pelekus) ir nusi-

šypsos. Jums iš tikrųjų seksis. Įdomus
pasiūlymas darbe pakels nuotaiką, o
geras namiškių nusiteikimas tik sustiprins jūsų pozicijas. Nereikėtų pamiršti ir sveikatos. Kaip tik dabar, kai
viskas krypsta į gerąją pusę, patausokite save. Jums sėkmingos dienos bus
pirmadienis ir penktadienis.
Avinams labai nusibodo kasdieniai
rūpesčiai tiek darbe, tiek namuose.
Nenusiminkite, astrologas teigia, kad
žvaigždžių išsidėstymas teigiamai atsilieps jūsų reikalams. Jau šią savaitę
visos dabartinės problemos atrodys
nereikšmingos ir nevertos dėmesio.
Be to, šiek tiek didesnis pakantumas
kolegoms ir artimiesiems gerokai palengvins jums gyvenimą. Sėkmingos
dienos - trečiadienis ir penktadienis.
Jaučiams leis pailsėti nuo buitinių
rūpesčių ir atitrūkti nuo įkyrėjusių reikalų. Pats metas save palepinti. Astrologai pataria įsigyti kokį niekutį, kuris
jums iš pirmo žvilgsnio lyg ir nereikalingas. Nueikite į kiną ar teatrą, pasi-

štai ką: kol kas nei vieno. Tu gali
būti labai geras veterinaras, gal
buvai geras policininkas, gal
ir pratęsei tėvo pradėtą verslą,
gal populistiškai pašneki vietos
radijuje, gal net dvi kadencijas
prasėdėjai Seime, bet savivaldoje, jos projektų ir strategijų kūrime tu - nulis. Nėra žinių! Būk
miokas... O kaip manote jūs?
auksinių“ dujinių katilinių sta- tu jauniausias ar gražiausias, būk
Na ir ko tik šiais laikais ne- tybą iki šiolei negrąžinta. Gana tu geras istorikas, būk geras mobūna, ar ne? Tikrai nustebau, jau, toliau nebevardinsiu. Ar kytojas ar gydytojas, bet šiantačiau šitos istorijos nesu linkęs tokiomis sąlygomis turėjau būti dieninėje savivaldoje tu tik nusureikšminti. Šiandieną (po 14 minkštas, kitų netikusiai įtakai lis. Garbėtroška, norintis įeiti į
metų) nei man
pasiduodantis, Anykščių istoriją. Tokie ateidavo
...Partiniai „poteriai“ ne išsišiepęs tuš- į savivaldą pirmąjį po nepriklautai aktualu, nei
svarbu. Neno- kartą ima viršų ir dabar. čiakalbis dur- somybės atstatymo dešimtmetį
rėjau net rašy- Skaudžiai nuo tokių veikėjų nelis? Tokie ir ačiū jiems. Neduok Dieve, bet
ti apie tai. Bet
bukumo nukentėjo Anykš- krizės nesu- nebuvo geresnių. Daug ko teko
viena iš komenvaldo! Nebu- išmokti, įsisavinti naujas žinias,
tatorių, kreip- čių rajonas...
vau gailestin- naujai mąstyti, eiti ir šviesti. Tik
damasi į Gr.
gas ir Donatui kartais ambicijos užgoždavo parŠmigelskienę, „Anykštos“ vyr. Krikštaponiui. Nurodymai aiš- eigą tobulėti. Partiniai „poteriai“
redaktorę, štai ką parašė: „Labą kūs, konkretūs, griežti. Kontrolė ne kartą ima viršų ir dabar. Skauvakarą, ponia redaktore. Visa tai taip pat. Visiems, neglosčiau nei džiai nuo tokių veikėjų bukumo
apie ką jūs ir L.Alesionka kalba- vieno. Donatas gerai vežė savo nukentėjo Anykščių rajonas. Nete komentaruose yra gyva isto- vežimą, galiu tik pagirti ir padė- mažai prarasta.
rija. Ar neplanuojate kada nors koti. Lengva jam tikrai nebuvo.
Bet aš ir vėl džiaugiuosi kai
viso to paversti ištisu straipsnių Visai komandai nebuvo kada de- girdžiu, tegu ir po keturiolikos
ciklu, o gal net ir knyga? Būtų juoti, dūsauti ar skųstis. Krizėje metų, kad vis daugiau profesiolabai įdomu paskaityti.“ Iš tiesų. kaip kare: jei tu jos nepalauši ir nalių savivaldybininkų, moksliIstorija iš pirmųjų lūpų! O kodėl nesuvaldysi – ji sulaužys tave ninkų, Anykščių miesto ir rajono
gi ne?
ir tavimi pasitikėjusius žmones. žmonių supranta, kad reikia baigYra D.Krikštaponio verti- Kitaip nebūna! Svarbu nepalūžti ti valdžiai prievarta „kurortinti“
nimuose ir tiesos. Tikrai esu ir neparsiduoti.
Anykščius, neleisti verslui norgriežtas, reiklus, priverčiantis
Nebe pirmą kartą, kalbėdamas maliai vystytis, stabdyti rajono
valdininkus ir biurokratus gerb- apie būsimus rinkimus, Vidman- progresą. Niekas nesako, kad
ti įstatymus, dirbti žmonėms ir tas Šmigelskas vis pamini mane. reikia stabdyti turizmą! Ir visgi
kitoks jau nebūsiu. Tikrai nevei- O jei tas Alesionka vis dėl to eis ar būtinai reikėjo atsidurti dugne,
dmainiauju ir nesiseilioju prieš į merus, o jei nuspręs dalyvauti, kad galų gale prašviesėtų protai
nieką, bandydamas įsiteikti, o jei dar anaip ar kitaip bus....? ir akis badytų „prievartinio ku„vizginti uodegą“ prieš didesnius Tikrai kas naktį nesapnuoju sa- rortinimo“ rezultatai? Matyt taip
ir šitaip daryti karjerą. Kaip gi vęs Anykščių mero krėsle. Jau kaip Mozė vedžiojo žydus po dykitaip būčiau galėjęs dvi kaden- ne vieni metai balsuoju ten, kur kumą, Anykščių valdžia klajojo ir
cijas dirbti Vyriausybės atstovu gyvenu. O tai Panevėžio rajonas, duso savo pačių klaidose vos ne
Panevėžio apskrityje ir neleis- kuris turi protingą, tvirtą merą ir Lietuvos ir Europos vidury. Ne
ti savivaldos paversti savivale, duok
Dieve
Alesionkos, o
jei ne mano kietas charakteris? jam sveikatos.
...Anykščių valdžia klajojo savęs AnykšNebuvau nevykėlis anais, tary- Anykščius ap- ir duso savo pačių klaidose čių
valdžiai
biniais laikais, tai kodėl gi turė- lankau, matau
reikia
bijoti.
vos
ne
Lietuvos
ir
Europos
čiau menkysta tapti dabar, Lais- kaip valdžiai
Buvęs meras
voje Lietuvoje? Partinė knygelė n e s i k l i j u o j a vidury. Ne Alesionkos, o sa- L . A l e s i o n k a
man nėra vienintelė vertybė! At- „ p r i e v a r t a “ vęs Anykščių valdžiai reikia šiandieną valėjau į merus 2000 metais giliau- kurti „kurorti- bijoti...
džiai yra kaip
sios krizės, į kurią buvo suva- nį rojų“, kaip
sąžinės
prierytas Anykščių rajonas, laikais. tuštėja miestas
kaištas, kuris
Taip, iš tiesų trūko milijonų litų ir rajonas ir man širdy tikrai ne- sako: ponai visų kadencijų nuo
pašalpoms! Treji mėnesiai, kaip linksma. Tačiau, jei tvirtinčiau, 2000 metų savivaldybės tarybų
nebuvo išmokėtos algos mo- kad Anykščiuose bei savivaldy- nariai, kurie savo balsais, ambikytojams! Skolos už šildymą ir bėje viskas tik juodai blogai, bū- cijomis, politinėmis intrigomis ir
karštą vandenį. Karštas vanduo čiau tikrai neteisus ir elgčiausi neišmanymu pakenkėte Anykšdaugiabučiuose atjungtas. Pa- nesąžiningai.
čių rajonui, kaišiojote pagalius
menate? O ar prisimenate, kaip
Kažkas juokaudamas komen- į jo progreso ratus, pasitraukite!
stojo savivaldybės autobusų par- taruose rašė: Kam reikia Anykš- Jums jau gana valdyti. Nes jūs
kas ir nutrūko susisiekimas su čiuose Ukrainos cirko, jei savų sustingote, stagnavotės ir, kaip
miesteliais ir kaimais? Pinigai cirkinikų turime bent septynis“. užrūdiję stabdžiai, tik trukdote
už bilietus, autobusų kuras buvo Turėta galvoje net septyni jau rajonui. Tegu ir į merus, ir į parvagiami. Vairuotojams nebemo- dabar „Anykštoje“ aptarinėjami tinius sąrašus ateis nauji, nesukami atlyginimai. Savivaldybės kandidatai į merus. Kurį aš rink- sitepę žmonės. Juk nesustabdysi
paskola iš banko už „garsiųjų čiausi? Pasakysiu negailestingai upės bėgimo! Argi ne taip?
mėgaukite vakariene artimų žmonių
draugijoje. Jums dabar svarbiausia
šeimos gerovė. Sėkmingos dienos ketvirtadienis ir šeštadienis.
Dvynius tiesiog užgrius įdomūs
pasiūlymai dėl darbo ir draugų, kurių seniai nematėte, kvietimai. Bet
neskubėkite priimti sprendimų. Kaip
reikiant viską apgalvokite ir parenkite
veiksmų planą. Kai atsiveria tiek daug
viliojančių perspektyvų, nesunku kažką pražiopsoti. Apskritai jums visiškai
neįprasta darbotvarkė bus gera atrama
artimiausiomis dienomis. Jums ypač
seksis antradienį ir ketvirtadienį.
Vėžius privers kaip reikiant padirbėti. Bet per tuos neatidėliojamus
darbus nepamirškite šeimos. Dabar
jūs kaip niekada reikalingi savo artimiesiems. Leiskite jiems rūpintis jumis ir ramia sąžine mėgaukitės namų
ramybe. Toks malonus laiko leidimas
suteiks jums jėgų ir sustiprins pasitikėjimą savimi. Sėkminga diena - šeštadienis.

Liūtai, pasak astrologo, šią savaitę
turėtų būti atidesni juos mylintiems
žmonėms. Toks įprastas pastaruoju
metu neprotingas Liūtų elgesys kartais įskaudina artimuosius. Šią savaitę
venkite bet kokių konfliktų. Tausokite
nervus. Kaip tik dabar gali paūmėti
senas negalavimas, todėl itin atidžiai
rūpinkitės savo sveikata. Sėkmingos
dienos - penktadienis ir šeštadienis.
Mergeles apims atradimų troškulys.
Jeigu neturite laiko važiuoti į kokią
nors ekskursiją, tai bent jau nueikite į
muziejų. Malonus laisvalaikis sukels
įdomių minčių apie darbą. Tuo pačiu
laiku galite sutikti seniai ieškomą antrąją pusę. Svarbiausia - nepražiopsokite jos tarp daugybės paveikslų ir
eksponatų. Sėkmingos dienos - pirmadienis ir šeštadienis.
Svarstyklių laukia atsakingas darbas. Draugui prireiks jūsų pagalbos.
Nešykštėkite gerų patarimų ir padėkite
artimam žmogui rasti išeitį iš keblios
padėties. Būtinai aplankykite tėvus.

Gaivus vėjas jums bus ypač naudingas, todėl neatidėliokite šeimos pasivaikščiojimų. Sėkmingos dienos - antradienis ir ketvirtadienis.
Skorpionai užleido vietą dangaus
skliaute kitam žvaigždynui, jie neprarado Fortūnos palankumo. Drąsiai
priimkite visus pasiūlymus, jie tikrai
bus naudingi. Meilės fronte prasidės
aktyvūs veiksmai. Nebijokite pirmi
pulti į aistros sūkurį, juk drąsos jums
netrūksta. Visos pastangos atsipirks su
kaupu. Sėkmingos dienos - pirmadienis ir šeštadienis.
Šauliai, pakeitę Skorpionus Zodiako sferoje, perima teises. Ši savaitė tai
tik patvirtins. Jums nepaprastai seksis.
Drąsiai pirkite loterijos bilietus. Astrologo nuomone, nors šie bilietai gali
nieko nelaimėti, sėkmę jie tikrai garantuos. Metas labai tinkamas šventinei nuotaikai ir dovanoms. Sėkmingos
dienos - ketvirtadienis ir sekmadienis.
-ELTA

SKELBIMAI

perka

Automobiliai

Brangiai - įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.

Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima,
sutvarko dokumentus.
Tel. (8-601) 61510.

Nekilnojamas turtas, miškai

Įvairius automobilius, mikroautobusus, visureigius, sunkvežimius,
traktorius. Atsiskaito, utilizuoja.
Tel. (8-648) 67177.

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.
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.
Mišką su žeme arba išsikirsti.
Tel. (8-604) 84051,
(8-605) 12103.
Brangiai - mišką arba mišką išsikirtimui.
Tel. (8-613) 74861.

parduoda
Automobiliai
Rotacines šienapjoves, purkštuvus, lėkščiuotuvus, plūgus, grūdų
valomąsias, šnėkus, bulvių kasamas, kt.
Tel. (8-612) 57075.
Kita
Spalius.
Tel. (8-601) 43141.
Amonio, kalcio amonio salietrą,
kompleksines trąšas. Pristato.
Tel. (8-687) 11893.
Kuras
Malkas kaladėmis, skaldytas,
atraižas pakais, supjautas, kaladukus. 3 m rąsteliais.
Tel. (8-622) 44850.

Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, sunkvežimius, traktorius. Utilizuoja, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.
Gyvuliai
Brangiai galvijus: telyčias, karves, bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka priedus. Patys išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.
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Nuolat brangiai karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginimui iki 2
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai
išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.
Bendra Lietuvos - Olandijos UAB
„Bartynco“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

PERKAME ĮVAIRŲ
MIŠKĄ

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

Skerdykla be tarpininkų arklius,
karves, bulius, telyčias. Moka
PVM.
Tel. (8-622) 09326.
Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto,
sveria
elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

UA B „ B OVA R I S “

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

perka veršelius auginti:
belgų buliukus 15,10 Lt / 4.37 EUR /kg,
belgų telyčaites 11,60 Lt/ 3.36 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.

įvairūs
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 metų, pensininkams - nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Baldų gamyba
Gaminame kietuosius virtuvės,
miegamojo, svetainės baldus, spintas stumdomomis durimis.
Atvykstame, išsimatuojame.
Sumontavimas nemokamas.
Tel. (8-601) 26068.
Baldų gamyba. Virtuvės, spintos
slankiojančiomis 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.

Pranešame, kad Anykščių r. bus atliekami kadastriniai matavimai
prie gretimų žemės sklypų, kurių savininkai (naudotojai) prašomi
atvykti nurodytu laiku prie savo sklypų:
1. Emilijos Didienės turto paveldėtojai skl. Nr. 3474/0005:0054,
Kavarsko sen. Šerių k.v.,
Gudonių k. 2014-11-28, 16.00 val.
Žemės sklypų ženklinimą vykdys UAB “Žemės tvarkymo centras” darbuotojai, Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. 8 60521909, ztcgeo@
gmail.com

Papildomi

VAIRUOTOJŲ MOKYMAI,
pažeidusiems kelių eismo taisykles.
Mokymai vyks lapkričio 29 d. adresu: Taikos g. 9, Rokiškis,
UAB „Jonroka“. Išankstinė registracija tel. (8-657) 68156.
Lapkričio 29 d. Anykščiuose gydytoja atliks kompiuterinę Kvantinę - Magnetinę Rezonanso viso organizmo diagnostiką. Fiksuojami (širdis, kraujagyslės, plaučiai,inkstai,virškinimo
organai,sąnariai, oda,šlapimo sistema ) ir t.t.Cholesterolis,cukraus
ir mikroelementų kiekis.
Taip pat atliekamas maisto netoleravimo testas 250 maisto produktų pagal kraujo grupę. 		
Registracija tel. (8-687) 86047 darbo ir nedarbo dienomis.

Visiems visiems gausiai dalyvavusiems, užjautusiems ir
padėjusiems sunkią valandą mirus mylimam vyrui, tėveliui,
seneliui Bronislavui PALIONIUI, tariame nuoširdžius padėkos žodžius.

siūlo darbą
Ieškomi pardavimo konsultantai
darbui knygyne.
Tel. (8-614) 51313, CV siųsti: aidas@sinchronizacija.lt

ieško darbo
Traktorininkas – gerai apmokamo darbo.
Tel. (8-601) 90867.
Teleloto Lošimas Nr. 972
Data: 2014-11-23
Skaičiai: 32 53 38 18 60 66 48
72 35 40 45 20 49 43 07 57 50
36 70 15 11 73 13 09 01 16 34
10 55 74 54 31 63 33 42 (keturi
kampai) 25 44 17 30 52 (eilutė)
12 08 22 58 06 (įstrižainės) 21
39 29 68 37 (visa lentelė)
Papildomi prizai
0460973 Automobilis “Ford
Fiesta”
0587184 Automobilis “Opel
Corsa”
0497296 Automobilis “Peugeot
208”
063*253 Pakvietimas į TV studiją
000*202 Pakvietimas į TV studiją
050*556 Pakvietimas į TV studiją

Žmona, dukra, sūnus su šeima
Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.
Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835;
Linas Bitvinskas tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714;
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Kotryna, Santautas, Germilė.

lapkričio 26 d.
Leonardas, Dobilas, Vygintė,
Silvestras, Vygantė.

mėnulis
lapkričio 25 - 26 d. jaunatis.

komentaras
anyksta.lt
„gėlė“:
„Pritariu nuomonei, ir tai patvirtina vieno kolegos žodžius - tokio bjauraus charakterio žmonių
nėra visam Utenos regione, kaip
Anykščiuose. Į akis šypsosi, nusisuk – kojas nusivalys“.

mįslė
„Juodas puodas, kuo labiau
maišysi, tuo labiau verda?“
Šeštadienio mįslės „Važiu žmogus važinėja, paskui šuva bėginėja.
Anei važio vėžių, anei šuns pėdų?“
atsakymas – valtis plaukia.

receptas
Vištienos ir bulvių čenachai
Ingredientai:
0,7 kilogramo bulvių,
250 gramų grietinėlės,
1 valgomasis šaukštas šviežių
arba džiovintų krapų,
Dižono garstyčių,
400 gramų vištienos filė,
1 didelis pomidoras.
Gaminimo eiga:
Vištieną supjaustyti pailgomis
juostelėmis. Bulves nuskusti, nuplauti ir stambiai supjaustyti. Mėsą
sumaišyti su bulvėmis, druska,
pipirais ir sudėti į molinius indus.
Ant viršaus sudėti pomidoro griežinėlius. Tada, lygiomis dalimis,
išpilstyti grietinėlę į čenachų indus ir pašauti į orkaitę. Kepti, kol
iškeps bulvės. Ant viršaus barstyti
krapų ir patiekti.

oras
+1

-2

MOZAIKA
Vaikų žaidimų aikštelėje
Lenkijoje dėl neaiškios lyties
uždraustas Mikė Pūkuotukas
Lenkijos miestelis Tušynas nebepageidauja Mikės Pūkuotuko,
bet ne dėl to, kad jis būtų pavogęs
visą medų.
Šio personažo atvaizdų buvo
atsisakyta Tušyno vaikų žaidimų
aikštelėje, nes vietos tarybos nariai
baiminasi dėl meškino “hermafroditiškumo”, praneša “upi.com”.
Apie šio personažo lytį taryba
susimąstė tada, kai buvo pasiūlyta
Mikę Pūkuotuką paskelbti simboliniu žaidimų aikštelės globėju.
Konservatyviai nusiteikę lenkų
politikai pastebėjo, kad meškinas
tradiciškai yra vaizduojamas pusnuogis.
“Jis nedėvi kelnių, nes turi jokios
lyties. Tai hermafroditas”, - sakė
vienas tarybos narių.
Tiesa, politikai vėliau prisipažino, kad juokavo dėl neaiškios
Mikės Pūkuotuko lyties, bet personažas į žaidimo aikštelę nebebuvo
grąžintas.

paprastumu, reformavo Vatikano
ekonominę struktūrą ir daugiau lėšų
skiria labdaros organizacijoms.
Loterija tai dar vienas įrodymas,
kad popiežiui skirtos dovanos, neturinčios jam jokios vertės, nedūla
sandėlyje, o yra tinkamai panaudojamos labiausiai pažeidžiamų žmonių labui.
Tarp pasaulyje suvalgančių
daugiausiai sūrio lietuviai aštunti
Lietuviai pateko tarp didžiausių

Popiežius kviečia žmones
dalyvauti loterijoje
Popiežius Pranciškus kviečia
žmones dalyvauti loterijoje, kurioje galima laimėti daiktų, kuriuos
Šventasis tėvas gavo dovanų per
trumpą pontifikavimo laikotarpį,
praneša “The Telegraph”.
Vatikano administracija šią savaitę iškabino plakatus, reklamuojančius loteriją, kurioje galima laimėti kavos aparatą, dviratį ir netgi
automobilį “Fiat Panda 4x4”. Šiuos
daiktus pontifikas gavo dovanų iš
dosnių tikinčiųjų. Loterijos bilieto
kaina tesiekia 10 eurų. Laimingieji, kuriems atiteks prizai, bus skelbiami vasario 8 dieną.
Vatikano administracija pranešė,
kad visos surinktos lėšos bus išdalytos labdarai.
Popiežius Pranciškus, garsėjantis

NNN

sūrio mėgėjų pasaulyje. Tarp šalių,
kuriose asmeniui tenkančio suvartojamo sūrio kiekis didžiausias,
esame aštunti, rodo Tarptautinės
pienininkystės federacijos tyrimas,
kurį savo tinklapyje cituoja “The
Wall Street Journal” .
Vidutiniškai lietuvis suvalgė
20,1 kilogramo sūrio 2013 metais.
Šioje srityje mus pralenkė italai,
šveicarai, estai, vokiečiai, suomiai,
islandai ir, žinoma, sūrių valgymo
čempionai - prancūzai, kur asmeniui teko 25,9 kilogramo sūrio.
Dešimtuko gale liko Austrija ir
Švedija, o bendrai pačiame statistikos lentelės gale - Kinija, Zimbabvė, Kolumbija, Pietų Afrika ir
Pietų Korėja.
-ELTA

sprintas
Krepšinis I. RKL A divizione rungtyniaujantis Anykščių
„KKSC-Volupis“
penktadienį
namuose 101-84 įveikė Marijampolės „Sūduvą-Mantingą-2“, o
šeštadienį išvykoje 77-111 pralaimėjo „Telšių“ ekipai. Penktadienį L.Kirlys įmetė 29, K.Raginis
– 22 (13 at.kam.), D.Pavlovskis
– 19 taškų. Šeštadienį J.Gečas ir
R.Prybylskis pelnė po 19 taškų.
Beje, Marijampolės komandos
gretose rungtyniavo žaidžiantysis
treneris G.Pečiulionis, kuriam 46eri metai. Anykščių „KKSC-Volupis“ RKL A užima 10-ąją vietą
(iš 16 komandų). Anykštėnai yra
laimėję 3 rungtynes ir patyrę 6 pralaimėjimus.
Krepšinis II. Anykščių kūno
kultūros ir sporto centro vaikinų (g.
1996-1997 m.) krepšinio komanda
Daugpilyje vykusiame tarptautiniame turnyre užėmė antrąją vietą.
Turnyre dalyvavo 6 komandos iš
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos.
Žirginis sportas. Žagarėje vyko
Lietuvos žirginio sporto žiemos
čempionato I-ojo etapo varžybos.
Anykštėnai: A.Kamarauskas užėmė 2-ąją, G.Veršulytė – 3-ąją vietas.
Šaškės. Savaitgalį Kupiškyje
vyko šaškių ir šachmatų turnyrai, kuriuose buvo kovojama dėl
„Nemuno“ sporto draugijos ir LR
Seimo nario A.Zeltinio taurių. Turnyruose dalyvavo 70 sportininkų.
Šaškių varžybas užtikrintai laimėjo
anykštėnas V.Veršulis, surinkęs 8
taškus iš 9 galimų. S.Semėnas užėmė šeštąją vietą. Šachmatų turnyre
R.Kemeklis iškovojo trečiąją vietą,
K.Lukoševičius liko penktas.
Kvadratas. Rajono mergaičių kvadrato varžybas laimėjo
A.Baranausko pagrindinės mokyklos komanda. Antrąją vietą užėmė
Troškūnų gimnazijos komanda, trečiąją – Kavarsko pagrindinės mokyklos komanda. Berniukų varžybas taip pat laimėjo A.Baranausko
mokyklos komanda, antrąją vietą
užėmė Troškūnų gimnazijos komanda, trečiąją – A.Vienuolio progimnazijos komanda.

redaktorei nežinant

Jei į teismą – tai tik greičiau

Valstybinis turizmo departamentas paskelbė konkursą – kuris
Lietuvos miestas surinks daugiausia „Patinka“, ar, kitaip tariant,
„Like“. Nors dėl laimėtojo vardo
rungėsi ir didieji miestai − Vilnius, Kaunas, Klaipėda, − internautai savo simpatijas atidavė
Druskininkams. Kaip tik dėl to
miesto užrašas ir didžiulis į viršų
iškelto nykščio simbolis iškilo ant
miesto žiemos pramogų komplekso. Teisininkams užkliuvo, kad
nykščio simbolis – pasisavintas.
Nykščio panaudojimas gali būti
traktuojamas kaip prekės ženklo
pažeidimas. Kiek miestui galėtų
kainuoti toks verdiktas?
Anot Valstybinio turizmo departamento vyriausiosios patarėjos Raimondos Balnienės, kaip
tik teismo Druskininkai ir nori
labiausiai, mat tada visas pasaulis
sužinotų apie šį miestą, jei teistųsi
su „Facebook“. „Galbūt Zuckenburgas pats paėmė šitą ženklą, čia
dar reiktų labai daug diskutuoti.
Tai – įrodinėjimo dalykas. Taigi
mes šito nebijom, mes šitą apgal-

vojom dalyką. Labai džiaugsimės,
jeigu bus tarptautinis teismas. Tiesiog be galo džiaugtumėmės. Taip
atsipirktų mums visa reklama.
Mes išgarsėtume visame pasaulyje. Ką jūs... Tokie marketinginiai
fokusai yra nuostabūs“, – dėstė R.
Balnienė.
Bet čia jau, atsiprašau – jeigu
jau į teismą, tai ir Anykščių nepamirškit, ir mes su „Facebook“
teistis norim. Anykščių parke dar
anksčiau už Druskininkus iškilo
„Nykščio“ skulptūra, „Anykštos“ redakcija prieš dešimtmetį
rengė „Nykščių“ šventę, viešai
didelį nykštį demonstravo, o nominantams dalino mažas nykščio
kopijas, o kur dar Anykščių šūkis
„Kelkim nykščius už Anykščius“.
Druskininkai gal ir pralaimėtų
„Facebook“ įkūrėjui, bet Anykščiai taip nuvirkdytų „Facebook“
įkūrėją už ženklo vagystę, kad iš
Puntuko būtų galima už tas lėšas
didelį nykštį iškalti ir dar dviemtrim naujiems SPA liktų. Savivaldybės juristai turėtų pradėti ruošti
dokumentus. Ir greičiau.

Iš „Nykščio“ tribūnos „Nykščių“ nominacijas „Anykštos“ laikraščio herojams yra teikęs aktorius Rolandas Kazlas.

